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ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ

Ιω. 14,16           καὶ ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα καὶ ἄλλον παράκλητον δώσει ὑμῖν, ἵνα μένῃ μεθ᾿ 
ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα,

Ιω. 14,16                   Και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας δώση εκείνος άλλον οδηγόν
και Παράκλητον, δια να μένη μαζή σας αιωνίως. 

Ιω. 14,26           ὁ δὲ παράκλητος, τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ὃ πέμψει ὁ πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου, 
ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν.

Ιω. 14,26                  Αλλά ο Παράκλητος, το Αγιον Πνεύμα, το οποίον ο Πατήρ θα στείλη εν τω 
ονόματί μου (δια να επεκτείνη το έργον μου εις την οικουμένην και μεταδώση την σωτηρίαν εις 
τας ψυχάς των καλοπροαιρέτων) αυτός θα σας διδάξη όλα και θα σας υπενθυμίση όλα όσα σας 
είπα. 

Ιω. 15,26           ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ παράκλητος ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ πατρός, τὸ Πνεῦμα τῆς
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ἀληθείας ὃ παρὰ τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται, ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ·

Ιω. 15,26                   Οταν δε έλθη ο Παράκλητος, τον οποίον εγώ θα στείλω εις σας εκ μέρους 
του Πατρός,που είναι το Πνεύμα της αληθείας και το οποίον εκπορεύεται από τον Πατέρα, εκείνος
θα μαρτυρήση δι' εμέ. Ιω. 

16,7             ἀλλ᾿ ἐγὼ τὴν ἀλήθειαν λέγω ὑμῖν· συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω. ἐὰν γὰρ ἐγὼ μὴ 
ἀπέλθω, ὁ παράκλητος οὐκ ἐλεύσεται πρὸς ὑμᾶς· ἐὰν δὲ πορευθῶ, πέμψω αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς·

Ιω. 16,7                     Εγώ όμως σας λέγω την αλήθειαν και προσέξατέ την· είναι συμφέρον σας 
να φύγω εγώ, δια του σταυρικού θανάτου, από τον κόσμον αυτόν. Διότι εάν εγώ δεν φύγω, ο 
Παράκλητος δεν θα έλθη εις σας. Εάν όμως προσφέρω την μεγάλην θυσίαν και πορευθώ προς 
τον Πατέρα, θα στείλω τον Παράκλητον εις σας.

Ιω. 16,8             καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνος ἐλέγξει τὸν κόσμον περὶ ἁμαρτίας καὶ περὶ δικαιοσύνης καὶ περὶ
κρίσεως.

Ιω. 16,8                     Και όταν έλθη εκείνος θα ελέγξη τον αμαρτωλόν και αμετανόητον κόσμον 
περί μιας μεγάλης αμαρτίας, την οποίαν ο κόσμος διαπράττει τώρα και περί δικαιοσύνης, την 
οποίαν καταπατούν αυτοί που ετοιμάζουν την σταύρωσίν μου και περί κατακρίσεως και καταδίκης
του διαβόλου.

Ιω. 16,9             περὶ ἁμαρτίας μέν, ὅτι οὐ πιστεύουσιν εἰς ἐμέ·

Ιω. 16,9                     Περί αμαρτίας μεν θα καταδικάση τους ανθρώπους του κόσμου, διότι 
μολονότι τόσα είδον και ήκουσαν δεν πιστεύουν εις εμέ.

Ιω. 16,10           περὶ δικαιοσύνης δέ, ὅτι πρὸς τὸν πατέρα μου ὑπάγω καὶ οὐκέτι θεωρεῖτέ με·

Ιω. 16,10                   Περί δικαιοσύνης δε, διότι αντίθετα προς όσα εναντίον εμού, ως εάν ήμουν 
εγκληματίας, αποφασίζουν και πράττουν οι σταυρωταί μου, θα αποδώση δικαιοσύνην ο 
Παράκλητος και θα αποδείξη ότι είμαι δίκαιος και ότι πηγαίνω προς τον Πατέρα μου, διότι 
ετήρησα κατά πάντα το θέλημά του και έτσι σεις δεν θα με βλέπετε πλέον με τα μάτια του 
σώματός σας.

Ιω. 16,11           περὶ δὲ κρίσεως, ὅτι ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου κέκριται.

Ιω. 16,11                    Περί δε της κρίσεως θα αποδείξη ο Παράκλητος ότι ο άρχων του κόσμου 
τούτου έχει κριθή, καταδικασθή και χάσει πλέον την εξουσίαν του επάνω εις την ανθρωπότητα.

Ιω. 16,12           Ἔτι πολλὰ ἔχω λέγειν ὑμῖν, ἀλλ᾿ οὐ δύνασθε βαστάζειν ἄρτι.

Ιω. 16,12                   Εχω πολλά ακόμη να σας είπω, αλλά δεν ημπορείτε τώρα να τα κρατήσετε 
και να τα εννοήσετε.

Ιω. 16,13           ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τὴν 
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ἀλήθειαν· οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ᾿ ἑαυτοῦ, ἀλλ᾿ ὅσα ἂν ἀκούσῃ λαλήσει, καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ 
ὑμῖν.

Ιω. 16,13                   Οταν όμως έλθη εκείνος, δηλαδή το Πνεύμα της αληθείας, θα σας οδηγήση 
εις κάθε αλήθειαν, που αναφέρεται στο έργον της σωτηρίας. Διότι δεν θα ομιλήση και εκείνος από 
τον ευατόν του, άσχετα από τον Πατέρα και εμέ, αλλά θα είπη όσα ακούσει από τον Πατέρα και 
θα σας αναγγείλη όσα πρόκειται να συμβούν.

Ιω. 16,14           ἐκεῖνος ἐμὲ δοξάσει, ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήψεται καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν.

Ιω. 16,14                   Εκείνος θα δοξάση εμέ, διότι από τον ιδικόν μου απεριόριστον πλούτον θα 
λάβη και θα τα αναγγείλη εις σας.

Ιω. 16,15           πάντα ὅσα ἔχει ὁ πατὴρ ἐμά ἐστι· διὰ τοῦτο εἶπον ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήψεται καὶ 
ἀναγγελεῖ ὑμῖν.

Ιω. 16,15                   Ολα δε όσα έχει ο Πατήρ είναι ιδικά μου, δια τούτο και σας είπα ότι ο 
Παράκλητος θα λάβη από τους ιδικούς μου θησαυρούς της σοφίας, οι οποίοι είναι και του Πατρός 
και θα αναγγείλη αυτά εις σας.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

“και εν μέσω του θρόνου και κύκλω του θρόνου τέσσαρα ζωα γέμοντα οφθαλμών έμπροσθεν και 
όπισθεν· και το ζωον το πρώτον όμοιον λέοντι, και το δεύτερον ζωον όμοιον μόσχω, και το τρίτον 
ζωον έχον το πρόσωπον ως ανθρώπου, και το τέταρτον ζωον όμοιον αετώ πετομένω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Tο σφραγισμένο βιβλίο
1Στο δεξί χέρι εκείνου που καθόταν στο θρόνο είδα ένα βιβλίο, γραμμένο και στην εσωτερική και 
στην εξωτερική πλευρά του, κατασφραγισμένο με εφτά σφραγίδες. 2Eίδα επίσης έναν δυνατό 
άγγελο να διακηρύττει με βροντερή φωνή: “Ποιος είναι άξιος να αποσφραγίσει το βιβλίο και να το 
ανοίξει;” 3Mα κανένας, ούτε στον ουρανό ούτε στη γη ούτε κάτω από τη γη, δεν μπόρεσε ν’ 
ανοίξει το βιβλίο κι ούτε καν να το ατενίζει! 4Kι εγώ έκλαιγα γοερά, γιατί δε βρέθηκε κανένας άξιος 
ν’ ανοίξει το βιβλίο μήτε να το ατενίζει. 5Tότε ένας από τους πρεσβυτέρους μού λέει: “Mην κλαις. 
Δες! Nίκησε το λιοντάρι

Ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ με τις ανάγλυφες σφραγίδες των τεσσάρων ζώων, σας αποσφράγισε το 
εσφραγισμένο βιβλίο της Αποκάλυψης του Ιωάννη Ευαγγελιστή, με το βιβλίο" Ο ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ 
ΤΟΥ ΝΩΕ ΣΤΟ ΝΟΥ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΘΕΟ".
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Ε Λ Ε Υ Σ Ι Σ

 "Ιω. 14,16    Και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας δώση εκείνος άλλον οδηγόν και 
Παράκλητον, δια να μένη μαζή σας αιωνίως."
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Έχουν  περάσει  δύο  χιλιάδες  δεκατρία  (2013)  χρόνια,  μετά  την  έλευση  του  Θεανθρώπου  ΙΗΣΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΥ. ο οποίος δίδαξε τι σημαίνει απόλυτη αγάπη και απόλυτη συγχώρεση.

Δυστυχώς όμως η ανθρωπότητα δεν κατάφερε να κατανοήσει σε βάθος τις διδασκαλίες του και να τις κάνει
πράξη. Οι λόγοι που συνέβη αυτό έχουν να κάνουν και με τις δικές σας επιλογές και την ελεύθερη βούλησή
σας, αλλά και με παράγοντες που είναι ανεξάρτητοι με τις δικές σας επιλογές.

Αυτοί οι ανεξάρτητοι παράγοντες έχουν σχέση με τις πολιτικές και θρησκευτικές εξουσίες που κυβερνούν
τον πλανήτη γη, και που "εκπαιδεύουν" την ανθρωπότητα με εντελώς λάθος τρόπο.

Η εκπαίδευση αυτή έχει επίδραση στον τρόπο που σκέφτεστε μιλάτε και που πράττετε. Οι πράξεις σας με
τη σειρά τους αλλάζουν τον κόσμο με ανάλογο τρόπο, και γι' αυτό το λόγο έχετε μεγάλο βάρος ευθυνών.

Ακόμα μεγαλύτερο όμως βάρος ευθυνών έχουν οι κατέχοντες θέσεις εξουσίας, που σας εκπαιδεύουν και
σας επηρεάζουν άμεσα και έμμεσα, κι ενώ γνωρίζουν ότι τα αποτελέσματα των πράξεών τους είναι τραγικά
σοβαρά,  όπως  πείνα,  πόλεμοι,  δυστυχία,  αντιπαλότητες,  αυτοί  συνεχίζουν  να  κάνουν  τα  ίδια  εδώ και
χιλιάδες χρόνια.

Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξέρουν τι κάνουν και να είναι απλά λάθος άνθρωποι σε λάθος θέσεις. Είναι
άνθρωποι του συμφέροντος που πατούν επί πτωμάτων υπηρετώντας το κακό και γνωρίζουν πολύ καλά γι'
αυτή την μόνιμη αρνητική κατάσταση που έχει εφαρμοστεί εδώ και χιλιάδες χρόνια στην ανθρωπότητα.
Παρ' όλα αυτά δεν κάνουν τίποτα για να την αλλάξουν γιατί στοχεύουν σε χρήμα, δόξα και εξουσία -
δύναμη.

Αντίθετα, αυτό το σύγγραμμα δεν έχει κανένα τέτοιο εγωιστικό σκοπό να δοξάσει ή να αποφέρει χρήματα
στο συγγραφέα. Μοναδικό σκοπό έχει την διάδοση της αλήθειας σε όλη την ανθρωπότητα.

Η λέξη α-λήθεια αποτελείται από το "άλφα" το στερητικό και τη λέξη "λήθη". Δηλαδή, για να καταφέρετε
να κατανοήσετε τα πράγματα όπως ακριβώς είναι, πρέπει να αφαιρέσετε από μέσα σας τη λησμονιά, και να
θυμηθείτε τη Θεία προέλευσή σας. 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Σήμερα  17/11/2013,  συγγράφεται  από  τους  ΔΕΛΦΟΥΣ,  το  κέντρο  της  γης,  το  ομφαλό  της  γης,  το
εσφραγισμένο βιβλίο. Η αποκάλυψη του Ιωάννη γράφει ότι στους εσχατολογικούς χρόνους, θα παραλάβει
κάποιος από το δεξί χέρι του καθήμενου επί του θρόνου, το βιβλίο μέσα στο οποίο θα καταγράφονται όλα
όσα ακολουθούν τις μορφές από το ξεκίνημα τους μέχρι το τέλος και φυσικά μέσα στις μορφές ανήκει και
το ανθρώπινο γένος που εξελίσσεται στον πλανήτη γη.

ΘΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ  ΟΛΑ ΟΣΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ  ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ, ΑΠΟ ΠΟΥ ΗΡΘΑΝ, ΤΙ ΗΡΘΑΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΣΕ αυτό ΤΟ ΠΛΑΝΗΤΗ, ΠΟΙΑ ΘΑ

7



ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ, ΠΟΙΑ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΠΑΝΕ ΜΕΤΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΤΟΥΣ ΘΑΝΑΤΟ.

Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι  να μπορέσετε εσείς  οι  ίδιοι  που δυσανασχετείτε για όλα αυτά που οι
εξουσίες  του  πλανήτη  γη  σάς  αναγκάζουν  να  ζείτε,  να  βρείτε  λύσεις  στα  "βουνά"  από  στημένα  και
κατευθυνόμενα προβλήματα που σας έχουν φορτώσει με σκοπό να σας ρουφάνε την ενέργεια.

Σκοπός του επίσης είναι  να σας υπενθυμίσει  ότι  κάποια στιγμή θα έρθει  αναπόφευκτα ο θάνατος  του
φυσικού σας σώματος, και το γεγονός αυτό από μόνο του θα 'πρεπε να αποτελεί κίνητρο για εσάς να βρείτε
χρόνο για βαθύτερες πνευματικές αναζητήσεις. Οι λύσεις μπορούν να δοθούν από εσάς τους ίδιους και
κανένα άλλον.

Σκοπός του βιβλίου είναι να σας βοηθήσει να διδαχθείτε το τόσο σημαντικό "ΓΝΩΘΙ Σ' ΕΑΥΤΟΝ", που οι
μέχρι τώρα "εκπαιδευτές" σας απέτυχαν εσκεμμένα και ολοκληρωτικά να σας το διδάξουν, οδηγώντας το
πλανήτη γη στην απόλυτη δυσαρμονία.

Θα σας αποκαλυφθεί ποια είναι η πρωταρχική αιτία αυτής της δυσαρμονίας, ποιος έχει ορίσει τους κανόνες
και ποιος επηρεάζει τις τύχες των ανθρώπων σε αυτό το πλανήτη. Ποιο είναι το όνομά του, σε ποιο σημείο
του πλανήτη εδρεύει στο φυσικό πεδίο, ποια μέσα χρησιμοποιεί, ποιες τεχνικές, ώστε να δημιουργεί μεταξύ
των ανθρώπων διαφορετικότητες και οι άνθρωποι να πολεμούν μεταξύ τους, προκειμένου να υπερασπίζει ο
καθένας τη δικιά του διαφορετικότητα. Θα σας αποκαλυφθεί γιατί μέχρι τώρα έχει φυλακίσει τον πλανήτη.
Τί ήταν αυτό που ζητούσε από όλους τους ανθρώπους, από όλο το ανθρώπινο βασίλειο, και γιατί μοναδικό
του μέλημα ήταν και είναι να δια-στρεβλώνει,  όλη τη γνώση και να αποκρύπτει  όλη την α-λήθεια, με
αποτέλεσμα οι άνθρωποι να μετατρέπονται σε απόλυτα υπάκουους δούλους και να περιμένουν, πλούσιοι
και  φτωχοί,  δυνατοί  και  αδύναμοι,  άντρες  και  γυναίκες,  άρρωστοι  και  υγιείς,  το  "σφάξιμο"  όπως  τα
πρόβατα.

Θα  γίνει  αναφορά  στο  τρόπο  που  οι  εξουσίες,  θρησκευτικές  και  πολιτικές  επηρεάζουν  αρνητικά  τον
άνθρωπο  σε  κάθε  φάση  της  ζωής  του,  από  τη  γέννηση  μέχρι  το  φυσικό  θάνατο.  Διαφορετικά  μέσα
χρησιμοποιούνται για να εγκλωβιστούν τα παιδιά, διαφορετικά για τους έφηβους, τους νέους-νέες, άλλα
για τους μεσήλικες και άλλα μέσα για τους ηλικιωμένους.

Σκοπός του βιβλίου είναι να τραβηχτούν όλες οι κουρτίνες και να μην υπάρξει τίποτα κρυφό πλέον, ώστε
να μπορέσετε  εύκολα να διακρίνετε ποιον υπηρετούν αυτές  οι  εξουσίες  που τελικά οι  θέσεις  τους  θα
κλονιστούν και θα προσπαθήσουν μάταια να τις υπερασπιστούν.

Θα αποδειχτεί ακόμα και σε αυτούς που ασκούν εξουσία στο πλανήτη εδώ και χιλιάδες χρόνια, ότι αυτός
που τα τελικά υπηρετούν, ήτανε και είναι "ά-φιλος", δηλαδή δεν πιάνεται φίλος ούτε καν μαζί τους.

Το βιβλίο αυτό γράφεται όχι τυχαία πριν από μια μεγάλη γεωλογική και όχι μόνο αλλαγή, όπως αυτή που
συνέβη την εποχή του Νώε, που θα αλλάξει το παγκόσμιο χάρτη στεριών και ωκεανών. Μέσα από τη δική
σας ελεύθερη βούληση, προλάβετε να κατανοήσετε τα γραφόμενα και να εναρμονιστείτε με την απόλυτη
τελειότητα και αρμονία του σύμπαντος.

Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου αυτό το βιβλίο να σας βοηθήσει να ανακαλύψετε αυτό που κατοικεί μέσα
σας και αυτό που πραγματικά είστε. Αυτοί που ήδη έχουν δουλέψει με τον εαυτό τους θα οδηγηθούνε στην
φώτιση και την αποπνευμάτωση. Θα γυρίσουν στην Ιθάκη τους, απ' όπου ξεκίνησαν πριν μυριάδες χρόνια.
Όσο γι' αυτούς που θα τα διαβάσουν αλλά θα συνεχίσουν να κάνουν όποια λάθη έκαναν μέχρι σήμερα, θα
τους δοθεί με απόλυτη ακρίβεια για τον καθένα ξεχωριστά αυτό που πρόκειται να τους συμβεί.
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Ό,τι γράφεται σ' αυτό το βιβλίο δεν έχει σκοπό την επίρριψη ευθυνών ή κατηγοριών για τις πλανεμένες
ψυχές,  επειδή  έχουν  δημιουργήσει  κάρμα  κάνοντας  κακό  στον  εαυτό  τους  ή  σε  άλλους.  Σε  καμία
περίπτωση δεν πρέπει κανείς να λέει στον άλλον "καλά να πάθεις". Το βιβλίο αυτό έχει γραφτεί με αγάπη
για όσους το διαβάσουν και για όλη την δημιουργία.

ΓΝΩΘΙ Σ' ΕΑΥΤΟΝ

Η κατανόηση του ίδιου του εαυτού σας είναι ο μοναδικός δρόμος για να μπορέσετε να κατανοήσετε την
ύπαρξη  αυτής  της  απειρότητας  των  ηλιακών  συστημάτων,  αστερισμών,  γαλαξιών.  Η  κατανόηση  του
εαυτού σας θα σας βοηθήσει  να κατανοήσετε τους  γαλαξίες,  τις  μαύρες τρύπες,  τον πλανήτη γη,  που
φαντάζει μόνο σαν μια κουκίδα μπροστά σ' αυτή την απειρότητα, τα βασίλεια που εξελίσσονται σ' αυτόν,
το ορυκτό,  φυτικό,  ζωικό,  ανθρώπινο,  ακόμα και την ύπαρξη των μορίων που τα αποτελούν.  Με λίγα
λόγια,  θα  κατανοήσετε  το  μακρόκοσμο  και  τον  μικρόκοσμο  σε  όλες  τις  μορφές  που  υπάρχουν  και
εξελίσσονται στο σύμπαν που αντιλαμβανόσαστε.

Όταν θα κατανοήσετε τον ίδιο σας τον εαυτό και αγγίξετε, ενωθείτε και ταυτιστείτε με το πραγματικό σας
"Είναι",  να  είστε  σίγουροι  ότι  θα  έχετε  κατανοήσει  τα  πάντα.  Το  πραγματικό  σας  "Είναι"  δεν  έχει
ημερομηνία λήξης, αντίθετα με το φθαρτό φυσικό σώμα.

Μην απορήσετε καθόλου πως είναι δυνατόν με την κατανόηση του ίδιου σας του εαυτού, να κατανοήσετε
αυτόματα, έτσι απλά, όλη αυτή την απειρότητα.

Θα αντιληφθείτε ότι ο δημιουργός τους σύμπαντος είναι Ένας, ότι τα πετρώματα, τα φυτά, τα ζώα, οι
άνθρωποι, οι πλανήτες, οι ήλιοι, οι αστερισμοί, οι γαλαξίες, είναι δημιουργήματα του ΕΝΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ  και  ότι  οι  μορφές  που  βρίσκονται  σε  μία  συγκεκριμένη  μορφή  την  κάθε  φορά,
εναλλάσσονται και δημιουργούν όλο και μεγαλύτερη αυτογνωσία με απώτερο σκοπό να ξαναγυρίσουν στη
μονάδα. Γιατί όλοι δημιουργηθήκαμε από τη μονάδα, κατεβήκαμε στο κόσμο της ύλης για να πάρουμε
εμπειρίες,  να  κατακτήσουμε  την  αυτογνωσία  και  να  επιστρέψουμε  στην  πηγή,  την  Μονάδα,  το  Θεό
(Απόλυτο Πνεύμα).

Οι διδασκαλίες των Μυστών - Πνευματικών Δασκάλων που πέρασαν από την ιστορία σκοπό είχαν να
αφαιρέσουν  από  όλους  το  φόβο  του  φυσικού  θανάτου.  Δίδαξαν  ότι  το  πνεύμα  και  η  ψυχή,  είναι  ο
πραγματικός Εαυτός και  ότι  αυτά είναι  το πραγματικό "Είναι",  που κάθε φορά παίρνει  σάρκα, και  σε
διαφορετικό νοικιασμένο σώμα, μόνο και μόνο για να πάρει ο ψυχικός ατομικός φορέας εμπειρίες, μέσα
από τις  οποίες  θα μπορέσετε  σταδιακά να κατανοήσετε  ότι  είστε  κομμάτια  του ενός  Θεού.  Και  όταν
φτάσετε στη θέωση, τότε πλέον κυριολεκτικά ζείτε σε άλλες διαστάσεις, "εν πνεύματι" (μέσα στο πνεύμα).
Γιατί τα πάντα δημιουργήθηκαν από το απόλυτο Υπερ-Πνεύμα, πήραν όλες τις μορφές της ύλης, και όσοι
έφτασαν στην Ιθάκη, ξαναγύρισαν σ' Αυτό. Όλοι έχετε ψυχή. Ακόμα και οι μαύρες ψυχές, δεν παύουν να
είναι ψυχές.

Κάθε ενσάρκωση είναι  και  ένα  σχολείο που πρέπει  να το  ολοκληρώσει  ένας  μαθητής,  και  αν δεν το
ολοκληρώσει,  δεν  πρόκειται  να  πάει  πιο  ψηλά  εξελικτικά.  Ήρθατε  μόνο  για  να  ολοκληρώσετε  τις
πνευματικές "σπουδές" σας σ' αυτό το πλανήτη και για τίποτα άλλο.
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Ακόμα και να γίνετε πλούσιοι, να σπουδάσετε σε πανεπιστήμια, να κάνετε οικογένεια, να τεκνοποιήσετε,
να έχετε την εύνοια των φίλων και συγγενών σας και τα παιδιά σας να σας ευχαριστήσουνε για αυτά που
τους προσφέρατε, εάν εσείς δεν κατανοήσετε τη δική σας ύπαρξη, και δεν προσπαθήσετε εμπράκτως για να
αποκτήσετε το "γνώθι σ' εαυτόν", και δεν εξελίξετε τον εαυτό σας ώστε να εναρμονιστείτε με το σύμπαν,
δεν θα έχετε καταφέρει σχεδόν τίποτα.

Φανταστείτε  οι  7.200.000.000  ψυχές  που  κατοικούν  σ'  αυτόν  τον  πλανήτη  να  είχαν  φτάσει  όλοι  στη
φώτιση, όπως ο Βούδας ή και να είχανε Χριστοποιηθεί,  όπως ο Χριστός.  Ποιος θα μπορούσε τότε να
ασκήσει οποιασδήποτε μορφής άδικη εξουσία; Ποιος θα δεχόταν να ενταχθεί σ' ένα άδικο σύστημα με
φόρους, χρωματιστά χαρτάκια -  ανύπαρκτα χρήματα, πολύτιμα μέταλλα; Κανένας δεν θα εντάσσονταν
γιατί όλοι θα είχαν τη γνώση και το γνώθι σ' αυτόν, και ένα τέτοιο σύστημα θα κατέρρεε αμέσως, χωρίς
κανέναν να το υπό-στηρίξει.  Κανένας δεν θα υπάκουε σε άδικους.  Φανταστείτε  λοιπόν τη στάση των
πανφώτεινων όντων απέναντι σε όλα αυτά. Πόσο αδιάφοροι θα ήταν για όλα αυτά και πόσο γελοία θα τους
φαινόντουσαν!

Όταν απελπίζεστε με τα άπειρα προβλήματα που σας έχει δημιουργήσει αυτό το σύστημα, και που σας
γεμίζουν με ψυχοσωματικές αρρώστιες, αναλογιστείτε μήπως τελικά το μόνο που πραγματικά χρειάζεται
είναι να φωτιστείτε και τίποτα άλλο.

Η ΔΙΑ-ΚΡΙΣΗ είναι  το όπλο ώστε  να μπορέσετε  να ξεκαθαρίσετε μέσα σας  οτιδήποτε έχει  σχέση με
δολοπλοκίες, εκμετάλλευση, εξαπάτηση, στημένες εξουσίες, έλεγχο, εγκλωβισμό κλπ.

Μέσα από τη διάκριση καλείστε να κατανοήσετε με απόλυτο τρόπο ότι ο μόνος που μπορεί να σας σώσει
και να σας δείξει το δρόμο προς την α-λήθεια, να σας ελευθερώσει, είναι ο ίδιος σας ο εαυτός. ΟΛΕΣ ΟΙ
ΜΟΡΦΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ ΑΙΘΕΡΑΣ, ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΞΑΝΑΓΥΡΙΣΟΥΝΕ
ΣΤΟΝ ΑΙΘΕΡΑ (ΕΛ-ΑΙΘΕΡΑ).

Για να επιτευχθεί  αυτό,  χρειάζεται  να κατανοήσετε τα πάντα που έχουν σχέση με την Δημιουργία,  τη
σάρκωσή σας,  το θάνατό σας.  Χρειάζεται  να κατανοείτε οποιαδήποτε πληροφορία και  γνώση δέχεστε,
οποιοδήποτε σύστημα και εξουσία σάς κυβερνά και σας επηρεάζει.

Αυτές οι διαπιστώσεις που θα κάνετε είναι αυτό που ονομάζουμε "ΔΙΑΚΡΙΣΗ". Ότι και να διαβάσετε, ότι
κι αν σας πουν, ότι κι αν σας δείξουν, εάν εσείς και μόνο εσείς, μέσα από τις δικές σας διαπιστώσεις δεν
αποσκοπήσετε ΣΤΗΝ Α-ΛΗΘΕΙΑ, ΘΑ ΜΠΛΕΧΤΕΙΤΕ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΝΗΣ. Είναι η διάκριση
αυτή που ξεχωρίζει τον άνθρωπο από τα ζώα.

Αυτό που έχετε βιώσει, αν και δεν το θυμάστε, είναι η γέννησή σας. Όμως, την κάθε ώρα και στιγμή, σας
περιμένει αυτό που δεν έχετε βιώσει, ο θάνατος. Όλος αυτός ο δήθεν πολιτισμός και η δήθεν τεχνολογική
εξέλιξη, ήταν εντελώς αδιάφορα για τη ψυχή σας πριν τη γέννηση και μετά το θάνατό σας. Έχουν σαν
μοναδικό σκοπό να πάρει η ψυχή τις εμπειρίες που πρέπει και να τις διαχειριστεί με τον ιδεατό τρόπο
(σκέψη, λόγος, πράξη), για να συνεχίσει την εξέλιξη της πιο ψηλά, αν τα καταφέρει.

Εδώ παίζεται το μεγαλύτερο παιχνίδι, το μεγαλύτερο δόλωμα, η μεγαλύτερη φάκα που έχει στηθεί από
αυτόν που ο Ιησούς ονόμασε "Σατανά" και  πιάνεστε  σ'  αυτή υποδουλώνοντας  τη  σάρκα σας  και  τον
πραγματικό σας εαυτό. Κι έτσι χάνετε το Θείο δώρο της σάρκωσής σας, σε εντελώς λαθεμένους δρόμους.
Και δυστυχώς δεν χάνετε κάτι απλό. Χάνετε το μεγαλύτερο δώρο που σας έχει δοθεί: τον ίδιο σας τον
Εαυτό.
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Όλοι όσοι οδεύουν προς το τέλος της ζωής τους και νιώθουν το θάνατο να πλησιάζει, τόσο μεγαλύτερη
ματαιότητα και τόσο λιγότερη συγκίνηση νιώθουν για όλα αυτά τα υλικά αποκτήματα που με τόσο κόπο ή
με τόσο κάρμα (για όσους εξαπάτησαν,  έκλεψαν, σκότωσαν κλπ) δημιούργησαν. Τίποτα από τα υλικά
αγαθά δε γεμίζει ουσιαστικά τον άνθρωπο, όσο η πνευματική του εξέλιξη, η συνειδητοποίηση του "είναι"
του και η αγάπη για τη Δημιουργία.

Προς το τέλος της ζωής είναι η ψυχή εκείνη που σας "μιλάει", και σας ζητά να απολογηθείτε, γιατί την
εγκλωβίσατε και την αποτρέψατε από την επιστροφή της στον Δημιουργό. Η ψυχή μιλά με άλλες δονήσεις,
όχι με λόγια και εκφράζεται με αυτό το "κενό" που νιώθετε, όταν, όντας πλούσιοι στην ύλη, δεν είστε
πλούσιοι εσωτερικά (πλούσιος = πλ+ ουσία).

Ίσως σκεφτείτε ότι επειδή υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος ύλης με πολυάριθμες απρόσωπες συναλλαγές,
εκμετάλλευση, κακία, δουλοπρέπεια, ζήλεια κλπ, ακόμα και εσείς  να αλλάξετε, το αποτέλεσμα δεν θα
αλλάξει. Αυτή η σκέψη όμως είναι λάθος, γιατί εάν αλλάξετε εσείς και μόνο θα είναι σαν να έχει αλλάξει
όλος ο κόσμος.  Αυτό δεν είναι  μεταφορικό,  είναι  κυριολεκτικό.  Γιατί  όχι  μόνο στα δικά σας μάτια ο
κόσμος θα αλλάξει, αλλά και κυριολεκτικά, όπως από μια μικρή σπίθα γεννιέται ολόκληρη πυρκαγιά, έτσι
και εσείς σαν φωτεινό όν θα δώσετε το παράδειγμα σε άλλους, που θα δώσουν το παράδειγμα σε άλλους
κ.ο.κ. Για όλα τα υπόλοιπα δεν χρειάζεται να ανησυχείτε, γιατί είναι εργασία της συμπαντικής νομοτέλειας
να επαναφέρει αρμονία όπου έχει προκληθεί δυσαρμονία. 

Ο ΜΑΥΡΟΨΥΧΗΣ

Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να αποκαλυφθεί ποιο είναι το αφεντικό όλων των θρησκευτικών, πολιτικών,
παραστρατιωτικών, τρομοκρατικών εξουσιών, μη κυβερνητικών οργανώσεων και πάσης μορφής φανερών
ή κρυφών εξουσιών και ποιον υπηρετούν.

Υπηρετούν τον Μαυροψύχη.

Ο Μαυροψύχης είναι ένα όν που δεν έχει δημιουργική σκέψη, ούτε δική του ενέργεια, γιατί έχει αποκοπεί
η σύνδεσή του με τον ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ, τη Μονάδα, κι έτσι δεν του διοχετεύεται ενέργεια από την ίδια τη
Δημιουργία.  Είχε φτάσει  βέβαια πολύ ψηλά εξελικτικά,  κι  έτσι  βάστηξε τις  δεξιότητες  του,  που όμως
μετατράπηκαν σε ραδιουργίες - καταστροφές, επινοώντας όλα αυτά που χρειάστηκε για να αποκρύψει όλη
την α-λήθεια και να οδηγήσει τους ανθρώπους στην απόλυτη αμάθεια.

Όπως έγραψε και ο Απόστολος Παύλος, "δεν μπορείτε να φανταστείτε ποιος είναι ο εχθρός σας". Δεν
μπορείτε να φανταστείτε πόσο πανούργος είναι, τι δεξιότητες έχει, πόσα πρόσωπα παίρνει και τι μπορεί να
κάνει. Έχει ανάγκη τα σκοτάδια, τη σκιά για να μπορεί να κρύβεται.

Ο Ιησούς ήξερε καλά ποιος είναι και από που έχει έρθει. Όταν ο Ιησούς Χριστός ετοιμάστηκε να διδάξει,
στη τελευταία προσπάθεια που έκανε ο Μαυροψύχης να τον διαβάλλει, λέγοντας του ότι θα του δώσει όλα
τα  υλικά  αγαθά  εάν  τον  προσκυνήσει,  ο  Ιησούς  του  απάντησε,  "πίσω  μου  σ'  έχω  "Σατανά",  και
χρησιμοποίησε πρώτος αυτός τη λέξη "Σατανά", γιατί τον ήξερε πολύ καλά, ποιος ήταν και από πού ήρθε.

'Έχει έρθει από τον αστερισμό Σατάνια του γαλαξία Νέβαδον, γι αυτό και στις ΗΠΑ υπάρχει η έρημος
Νεβάδα με τα βραχώδη όρη. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι εκεί βρίσκονται απολιθωμένα πετρώματα: Οι
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μαύρες ψυχές που υπηρέτησαν τον Μαυροψύχη, επιστρέφουν εκεί που ξεκίνησαν, στο ηλεκτρόνιο ενός
μορίου ενός απολιθωμένου πετρώματος, το οποίο όμως δεν έχει καμία εξέλιξη όπως το ενεργό. Ο δεύτερος
και τελευταίος θάνατος των μαύρων αυτών ψυχών, θα είναι μέχρι το τέλος αυτού του Θείου σχεδίου, μέχρι
το τέλος αυτού του Μπιγκ - Μπάνγκ.

Τον Μαυροψύχη μπορείτε να τον φανταστείτε σαν ένα ψαρά που έχει ρίξει ένα παραγάδι και από κάτω το
παραγάδι  έχει  άπειρα  αγκίστρια:  Σταρ  σύστημα,  θρησκευτικές  και  πολιτικές  εξουσίες,  ναρκωτικά,
ομοφυλοφιλία,  εκφυλισμός  του  ανθρώπινου  σώματος,  κλοπές,  εγωισμός,  αυτοκτονίες,  δολοφονίες,
δολοπλοκίες, κάπνισμα, τεχνικές οικονομικές κρίσεις, μόνιμες πολεμικές συρράξεις, κ.ά. Μοναδικός του
σκοπός και μέλημα είναι να σας πιάσει. Ούτε καν τον ενδιαφέρει το "αγκίστρι" που θα σας πιάσει, δηλαδή
το δόλωμα, παρά μόνο το αποτέλεσμα. Γιατί το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να σας πάρει την ενέργεια.
Ποιο αγκίστρι απ' όλα θα κάνει τη δουλειά του, ούτε καν έχει σημασία. Έτσι κι αλλιώς τα αγκίστρια είναι
πολλά, αλλά το παραγάδι είναι ένα, γιατί όλες οι εξουσίες του πλανήτη εκπαιδεύουν τους ανθρώπους με
διαφορετικό τρόπο, αλλά με το ίδιο αποτέλεσμα: την έλλειψη ουσιαστικής ελευθερίας και τον εγκλωβισμό
του Νου.

ΕΙΝΑΙ Ο "ΜΑΕΣΤΡΟΣ", ΤΟ ΚΥΡΙΟ "ΑΦΕΝΤΙΚΟ", Ο ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΟΛΩΝ
ΤΩΝ  ΕΞΟΥΣΙΩΝ  ΚΑΙ  ΤΩΝ  ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ  ΤΟΥ  ΠΛΑΝΗΤΗ,  ΚΙΝΕΙ  ΤΑ  ΝΗΜΑΤΑ,  ΤΙΣ
ΜΑΡΙΟΝΕΤΕΣ, ΔΕΝ ΖΕΙ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΟΠΩΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ,
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΖΕΙ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΔΙΟ,

Ο Μαυροψύχης είναι ο εχθρός που καλείται να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος και είναι αόρατος, κρύβεται,
έχει ύπουλα και κρυφά όπλα, και προκαλεί σύγχυση και ψευδαισθήσεις μέσα από τις μεταμορφώσεις που
μπορεί και παίρνει.  Γι' αυτό και πρέπει να τον "σπουδάσετε", όσο περισσότερο γίνεται. Γιατί όχι μόνο
διαβάλει ψυχές, αλλά και αυτές με τη σειρά τους διαβάλουν άλλες κ.ο.κ.

Ο Μαυροψύχης γνωρίζει ότι η βασιλεία του επί της γης, τελειώνει και με σπασμωδικές κινήσεις
παίζει  τα  τελευταία  του  χαρτιά.  Οι  νόμοι  που  εφαρμόζονται  σ'  όλα  τα  μήκη  και  τα  πλάτη  της
ανθρωπότητας, σ' όλες τις ηπείρους, σ' όλα τα κράτη, χωρίς καμία εξαίρεση, έχουν μόνο ένα σκοπό: να
υποδουλώσουν  και  να εγκλωβίσουν  τους  ανθρώπους,  εμποδίζοντας  την πνευματική τους  εξέλιξη.  Και
πλέον όλα αυτά γίνονται εντελώς απροκάλυπτα.

ΠΩΣ ΣΑΣ ΕΓΚΛΩΒΙΖΟΥΝ:

- ΔΙΑ-ΒΟΛΗ TOY ΝΟΥ

Ο τρόπος που χρησιμοποιεί ο Μαυροψύχης για να πετύχει τους σκοπούς του, είναι η διαβολή που κάνει
στο Νου των ανθρώπων. Αυτό το όπλο του είναι καταλύτης για την καταστροφή της ανθρώπινης εξέλιξης.

Έχει φροντίσει άριστα να σας αφοπλίσει από το μεγαλύτερο και το μοναδικό όπλο που έχουν τα όντα με
νοημοσύνη: το ΝΟΥ. Έπειτα ήταν πολύ εύκολο να σας μετατρέψει σε ό,τι ήθελε με τα δήθεν πολύτιμα
χρήματα. Είτε ήσαστε πάμφτωχοι, ή φτωχοί ή μεσαία τάξη, ή ελίτ, ή Ιλλουμινάτι, σας μετέτρεψε όλους σε
υπάκουους δούλους. Οι κατώτερες τάξεις αγωνιούν για τη τροφή και τη στέγη τους και ξεχνούν το θάνατο,
οι  ανώτερες  τάξεις  προσπαθούν  να  βαστήξουν  τα  υλικά  κεκτημένα  τους  και  οι  ανώτατες  τάξεις
ραδιουργούν (τρομάρα τους), για τα επόμενα 1000 χρόνια του πλανήτη γη, εις βάρος της ανθρωπότητας,
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γιατί έτσι τους έχει εκπαιδεύσει το αφεντικό τους, ο Μαυροψύχης.

- ΣΑΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΣΕ ΔΟΥΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Δούλος είναι αυτός ο οποίος εκτελεί εντολές άλλων, δηλαδή αυτός που είναι απόλυτα υποχρεωμένος να
ακούσει τις εντολές που του δίνουν τα αφεντικά του. Δηλαδή ο ίδιος δεν μπορεί σε τίποτα να αποφασίσει
από μόνος του, αντίθετα αποφασίζουν γι' αυτόν τα φανερά η τα κρυφά αφεντικά του.

Δούλος είναι εκείνος που του έχουνε μάθει με έντεχνο τρόπο ή με τη βία ότι πρέπει να είναι δούλος και το
έχει αποδεχτεί.

"Αφεντικό" είναι αυτός που προΐσταται και δίνει εντολές στους δούλους, επειδή ίσως έχει κάποια επιπλέον
προσόντα και δεξιότητες.

Σήμερα το 2013 μΧ έχουμε ιστορικές καταγραφές για 4.000 με 5.000 χρόνια πριν. Επομένως γνωρίζετε
περί τα 4.000 με 5.000 χρόνια τι ιστορικά γεγονότα έχουν συμβεί στον πλανήτη σας. Μέσα σ αυτά τα
χρόνια, αυτό που θυμόσαστε από τις ιστορικές αναδρομές, ήταν ένας πλανήτης που στο 99%, έκτρεφε
ανθρώπους- δούλους.

Αυτό γινόταν και στην εποχή των Αιγυπτίων, και στους αρχαίους Ελληνικούς κλασσικούς χρόνους που η
πολύ "ωραία" δημοκρατία στηρίχτηκε στο να δουλεύουν οι δούλοι, και στους Ρωμαϊκούς, Βυζαντινούς,
Οθωμανικούς χρόνους, στη σύγχρονη εποχή με Αφρικάνους, Κινέζους, Ασιάτες, Νοτιαμερικανούς.

Έτσι και στη σημερινή εποχή ο πλανήτης έχει καταντήσει για την ανθρώπινη εξέλιξη να ισοδυναμεί με ένα
εκτροφείο δούλων, διαφορετικής μορφής, στο οποίο οι "δούλοι" έχουν την ψευδαίσθηση ότι αποφασίζουν
για τους εαυτούς τους.
Συνεπώς, η εκτροφή δούλων δεν έχει σταματήσει ποτέ.

Αυτό μόνο τυχαίο δεν είναι.

Ο ΜΑΥΡΟΨΥΧΗΣ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΩΝ ΔΟΥΛΩΝ Σ' ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ
ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟ ΠΛΑΝΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ.

Αυτός είναι που βάζει τους δούλους με ασύλληπτη δεξιότητα να παίζουν το παιχνίδι του, χωρίς αυτοί καν
να  το  αντιλαμβάνονται.  Όπως  άλλωστε  γίνεται  τα  τελευταία  200-300  χρόνια  που  πιστεύουν  ότι  έχει
εφαρμοστεί σε αυτόν τον φυλακισμένο πλανήτη το πολίτευμα της "Δημοκρατίας".

Πιστεύουν  ότι  ψηφίζουν ελεύθερα όποιο κόμμα είναι  της αρεσκείας  τους,  και  ότι  ζουν έτσι  με δήθεν
δημοκρατικό - ελεύθερο τρόπο.

Αυτό όμως είναι ψευδαίσθηση, γιατί η μεγάλη δεξιότητα του αφεντικού των δούλων είναι ότι έχει υπό τον
απόλυτο έλεγχο του οτιδήποτε πρόκειται να ψηφίσουν οι δούλοι, κι όχι μόνο για αυτά που πρόκειται να
ψηφίσουν  σήμερα,  αλλά  και  αυτά  που  επρόκειτο  να  ψηφίσουν  μετά  από  μερικά  χρόνια  ακόμα  και
δεκαετίες.

Μάλιστα το κύριο και βασικό αφεντικό αυτού του φυλακισμένου πλανήτη έφθασε στο σημείο να βάζει
τους "υπαλλήλους" του να μιλάνε χωρίς καθόλου να ντρέπονται. Όλοι αυτοί που τον υπηρετούν δεν έχουν
καθόλου ντροπή, τους νοιάζει μόνο η υπηρεσία στο αφεντικό τους.
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Έφτασαν μέχρι  το σημείο να μιλάνε για  τον τρόπο διακυβέρνησης τού πλανήτη για τα επόμενα χίλια
χρόνια. Σαν ιδιοκτήτες αυτού του πλανήτη έφτασαν στο σημείο να προγραμματίζουν πλέον όχι για μερικά,
αλλά και για χίλια χρόνια.

Την εποχή των Αιγυπτίων είχαμε δούλους και πόλεμους. Στην Αθηναϊκή Δημοκρατία, οι δουλειές γίνονταν
μόνο από δούλους.  Την  εποχή  των  κλασσικών  χρόνων είχαμε  δούλους  και  πολέμους,  την  εποχή  των
Περσών δούλους και πολέμους, την εποχή των Ρωμαίων, δούλους και πολέμους, των Βυζαντινών δούλους
και πολέμους, την εποχή των Οθωμανών δούλους και πολέμους, την εποχή των Αγγλοσαξόνων δούλους
και πολέμους, την εποχή των Αμερικάνων, δούλους και πολέμους.

Ποιος είναι αυτός που έχει τα προσόντα να προσδιορίζει τους δούλους; Ποιος είναι αυτός που μπορεί να
κρίνει ποιος κάνει για δούλος και ποιος όχι; Κανένας δεν έχει γεννηθεί για δούλος και κανένας δεν έχει
γεννηθεί για άρχοντας. Ο διαχωρισμός των ανθρώπων σε άρχοντες και δούλους, είχε μόνο ένα σκοπό: τη
διαιρετικότητα και τη δήθεν διαφορετικότητα των ανθρώπων.

Και αν κάποιος πιστεύει για τον εαυτό του ότι είναι άρχοντας γιατί έτσι του διέβαλε το νου ο Μαυροψύχης,
κάποια στιγμή, στην ίδια ή άλλη ζωή, θα γίνει δούλος, γιατί ο νόμος της ανταποδοτικής δικαιοσύνης θα
λειτουργήσει έτσι ώστε να μάθει η ψυχή αυτή πώς είναι να ζει κανείς σαν δούλος. Ο Μαυροψύχης βέβαια
έχει φροντίσει να πείθει όλους αυτούς τους περήφανους, εγωιστές και δήθεν γεννημένους άρχοντες ότι δεν
πρόκειται ποτέ να γίνουν δούλοι.

Είναι σίγουρο ότι αυτός που απολαμβάνει τα οφέλη από αρχοντικές θέσεις εις βάρος άλλων ανθρώπων,
στις επόμενες σαρκώσεις θα παίξει το ρόλο του δούλου. Και η ψυχή του θα φτάσει σ ένα σημείο, που από
το πολύ "ξύλο" - εκπαίδευση που θα φάει, να μη θελήσει να παίξει ποτέ ξανά το ρόλο του άρχοντα, αλλά
και ποτέ το ρόλο του δούλου.

Τα αφεντικά και οι άρχοντες, πιστεύουν ότι έχουν καταφέρει κάτι πολύ μεγάλο για τον εαυτό τους και η
πίστη τους αυτή εδραιώνεται από το διαφορετικό τρόπο που απολαμβάνουν τα υλικά αγαθά, συγκριτικά με
τους δούλους που τους υπηρετούν. Αν όμως πάμε στην ουσία των πραγμάτων, καταλήγουμε στο ότι και τα
αφεντικά  και  οι  δούλοι  δαγκώνουν  το  ίδιο  τυρί  της  φάκας  από  διαφορετική  γωνία,  δηλαδή  πέφτουν
αμφότεροι στην παγίδα του Μαυροψύχη.

Όλοι εσείς μέσα σ αυτή την εξέλιξη, έχετε ζήσει κάποιες φορές σαν άρχοντες, πολλές φορές σαν δούλοι,
και πολλές φορές σαν πολεμιστές. Έχετε καταλάβει τι επιτύχατε; Έχετε καταλάβει τι  υπηρετήσατε; Το
κυριότερο, έχετε καταλάβει ποιανού παιχνίδι έχετε παίξει;

Πολλοί λένε: "εγώ κοιτάζω το σπίτι μου, την οικογένεια μου, τα παιδιά μου, τη χώρα μου, την πατρίδα μου,
το έθνος μου, και δεν μ' ενδιαφέρει τίποτα από τα υπόλοιπα. Αυτό ακριβώς θέλει και ο Μαυροψύχης. Να
απομονώσει και να εγκλωβίσει τους ανθρώπους. Και συγκεκριμένα να εγκλωβίσει τη ψυχή τους, μέσα από
την απόλυτη δια-βολή - έλεγχο του νου τους.

- ΔΙΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕ - ΕΞΟΥΣΙΕΣ

Όλοι εσείς  που αυτή τη στιγμή έχετε σάρκα και μέσα από ένα φυσικό σώμα κατοικείτε σε αυτόν τον
πλανήτη γη, αλλά και τα δισεκατομμύρια των προγόνων σας που κατοικούσαν σε αυτόν τον πλανήτη, έχετε
εκπαιδευτεί και είχαν εκπαιδευτεί να πιστεύουν ότι είναι δεδομένο και φυσικό να είναι το ανθρώπινο γένος
διαιρεμένο μεταξύ του.

Όπου κι αν μεγαλώνει κάποιος η εκπαίδευση που του δίνεται είναι ένα πακέτο με συγκεκριμένα ήθη και
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έθιμα, συνήθειες, κουλτούρα, εθνικότητα, σημαία. Εξαιτίας αυτού του πακέτου που για τον καθένα είναι
διαφορετικό,  οι  άνθρωποι  σε  συνδυασμό με  τον εγωισμό που τους  παροτρύνουν  να έχουν,  έχουν  την
ψευδαίσθηση ότι μεταξύ τους είναι διαφορετικοί.

Σκεφτείτε  όμως ότι  αυτό  το συγκεκριμένο πακέτο,  που ουσιαστικά ποτέ δεν επιλέξατε  εσείς,  μετά το
θάνατο σας δεν θα σας ακολουθεί έτσι κι αλλιώς. Μετά το θάνατό σας δεν ισχύουν ούτε εθνικότητες, ούτε
προσωπικά δεδομένα, ήθη και έθιμα, οικογένεια, χόμπι και ιδιαιτερότητες.

Αντίθετα, οι εξουσίες του πλανήτη φρόντιζαν πάντα να σας διαιρούν σε ομάδες και υπό-ομάδες για να
υπάρχει πάντα μεταξύ σας διαφωνία, διαμάχη και διχόνοια.

-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ

Αυτή τη στρατηγική τηρούν πρώτοι απ' όλους οι ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ!
ΤΙ ΤΡΑΓΙΚΗ ΕΙΡΩΝΕΙΑ!!!!

Κάνουν σταυροφορίες, ΑΦΑΙΡΟΥΝ ΖΩΕΣ, ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΟΙΑΝΟΥ; ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ;;;

Μετά τις  σταυροφορίες,  δημιούργησαν  μαγαζιά και  υπό-μάγαζα.  Από τη  μία,  έχουμε  το  αλάθητο του
Πάπα, που φοράει αυτά τα περίεργα καπέλα, (ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ δεν θα εμφανιζόταν ποτέ με ένα τέτοιο
καπέλο!),  και  από  την  άλλη,  τα  ΣΥΓΧΩΡΟΧΑΡΤΙΑ!  Αυτοί  οι  απίστευτοι  τύποι  με  τα  καπέλα,  σου
προσδιορίζανε την αμοιβή που έπρεπε να τους πληρώσεις, αναλόγως την άσχημη πράξη που είχες κάνει,
ώστε να είσαι "καθαρός" από αμαρτίες. Και πλέον, μετά την πληρωμή, ήσουν αναμάρτητος!

Μιλώντας ειρωνικά, αναρωτιόμαστε..: αν είχες πολλές αμαρτίες, σου κάνανε καμία καλύτερη τιμή..;

Και όταν κατέβαινε κάποια σταλμένη ψυχή, φυσικά όχι σταλμένη από τους μαυρόψυχους, αλλά από την
ίδια  την  Θεία  Δημιουργία  (απ'  όπου  εκπορεύονται  όλες  οι  μορφές)  να  βοηθήσει  τεχνολογικά  την
ανθρώπινη εξέλιξη, λόγω δεξιοτήτων, φρόντιζαν να φέρουν τα πράγματα, κομμένα και ραμμένα στα μέτρα
τους για να μη φύγει κανένα "πρόβατο απ το μαντρί". Παράδειγμα ήταν ο Γαλιλαίος, που είπε ότι η γη
γυρνάει γύρω από τον Ήλιο, και όχι ο Ήλιος γύρω από τη γη, και του έβαλαν παγίδες, μην τυχόν και
κατανοήσουν οι άνθρωποι κάτι παραπάνω από αυτό που αυτοί ήθελαν. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ ΑΠΟΛΥΤΑ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΕΓΚΛΩΒΙΣΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ.

Στο διάστημα αυτό,  των  τελευταίων  100 χρόνων,  εκτός  από τους  συνεχείς  πολέμους,  έγιναν  και  δύο
παγκόσμιοι  πόλεμοι  που  οδήγησαν  σε  πείνα  και  εξαθλίωση,  ενώ  ο  πλανήτης  ήταν  τεχνολογικά  πολύ
εξελιγμένος. Πότε έβαλαν οι ΙΕΡΑΡΧΕΣ τα στήθια τους μπροστά ενάντια σε οποιοδήποτε πόλεμο;;;

Γιατί ενώ εκπροσωπούν τη διδασκαλία του ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ δε βγαίνουν ποτέ δημόσια απευθυνόμενοι
στους πιστούς και σε όλους τους ανθρώπους, να πουν ότι είναι ενάντια σ αυτούς τους πολέμους, αλλά και
να κατευθύνουν τους ανθρώπους μόνο σε αγάπη και ειρήνη, όπως έκανε ο Ιησούς.

Κάθονται  παθητικά  σαν  τον  Πόντιο  Πιλάτο,  και  απολαμβάνουν  τα  ψηλά  καπέλα,  τα  ράσα  και  τα
πετραχήλια, και δεν έχουν καμία συμμετοχή σ αυτό το μαύρο χάλι για να το αλλάξουν. Αλλά αντί για
αυτούς, φταίνε δήθεν οι πολιτικές εξουσίες.

Οι περισσότεροι  άνθρωποι, επειδή, χωρίς να το ξέρουν ή να το επέλεξαν ακολούθησαν λάθος παιδεία,
έγιναν φανατικοί, προσκολλημένοι στις διδαχές του συστήματος του Μαυροψύχη, και εγκλωβισμένοι μέσα
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στις διαφορετικές διδασκαλίες. Έτσι, όταν εκφράζουν τις απόψεις τους για το Θεό, χρησιμοποιούν πάντα
μία "καραμέλα", που είναι διαφορετική για τον καθένα, ανάλογα σε ποια θρησκεία ανήκει.

Κάθε  κουλτούρα  και  θρησκεία,  κάθε  θρησκεία  και  διαφορετικό  κοπάδι  ανθρώπων.  Δηλαδή,  όλοι  οι
άνθρωποι του πλανήτη, νομίζουν ότι πρέπει οπωσδήποτε να ενταχθούν κάπου: ή θα πάρουν το θρήσκευμα
του  τόπου  που  μεγάλωσαν,  ή  επειδή  το  θρήσκευμα  σ'  ένα  άλλο  μέρος  του  πλανήτη  τους  αρέσει,  το
υιοθετούν και το ασπάζονται.

Οι διαφορετικές όμως θρησκείες είναι έντεχνο και σκόπιμο δημιούργημα του Μαυροψύχη, για να διαιρεί
τους ανθρώπους κι έτσι να μπορεί να τους ελέγχει καλύτερα.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ, ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ.

Οι άνθρωποι θα πρέπει να αναρωτηθούν γιατί υπάρχει αυτή η διαίρεση στις θρησκείες. Είναι μήπως επειδή
υπάρχουν πολλοί  θεοί;  Και αν όντως είναι  πολλοί,  είναι  κάποιος Θεός πιο δυνατός  από τους άλλους;
Μήπως το γεγονός ότι ο καθένας πάνω στη γη πιστεύει ότι ο δικός του Θεός είναι ο μοναδικός ή ο πιο
δυνατός, κρύβει τελικά ότι όλοι έχουν πιστέψει το ίδιο παραμύθι, και έχουν πέσει στην ίδια παγίδα του
"διαίρει και βασίλευε"; Φυσικά από μόνη της η τελειότητα και η αρμονία των συμπάντων, φανερώνει ότι
Θεοί  πολλοί,  διαφορετικοί,  δυνατοί  και  αδύναμοι  δεν  υπάρχουν.  Όλη  αυτή  η  τελειότητα  μπορεί  να
προέρχεται μόνο από έναν "μαέστρο". Μόνο από έναν Δημιουργό. Μόνο από μια μονάδα, γιατί η μονάδα
δεν έχει ανάγκη από κανέναν αριθμό. Είναι ΑΥΤΟΥΣΙΑ. Ενώ όλοι οι άπειροι αριθμοί έχουν ανάγκη τη
μονάδα.

Οι άνθρωποι όμως δεν αντιλαμβάνονται αυτή την παγίδα, γιατί από νωρίς "μαντρώνονται" άθελα τους στην
θρησκεία της χώρας ή οικογένειάς τους και λόγω του φόβου που έχουν για το θάνατό τους, δεν τολμούν να
αντιδράσουν ιδιαίτερα.

Οι  ξεχωριστές  και  διαφορετικές  θρησκείες  -  κατασκευάσματα  του  Μαυροψύχη,  χρησιμοποιούν  μεν
σύμβολα που θα βοηθούσαν τον κόσμο να προοδεύσει πνευματικά, αλλά φροντίζουν ο κόσμος να μην
γνωρίζει  τον τόσο σημαντικό αποσυμβολισμό τους.  Έτσι  οι  άνθρωποι ακολουθούν φανατικά την κάθε
θρησκεία,  όχι  γιατί  πιστεύουν  και  κατανοούν σε βάθος  τα νοήματα,  αλλά γιατί  "έτυχε" να γεννηθούν
ανάμεσα σε ανθρώπους της ίδιας θρησκείας.

Ο σταυρός και το κηρύκειο του Ερμή, είναι από τα πιο σημαντικά παραδείγματα συμβόλων που δεν έχουν
κατανοηθεί από τους ανθρώπους. Η κληρονομιά των μύθων των Ολύμπιων Θεών, χιλιάδες χρόνια πριν την
έλευση  του  Ιησού,  με  τον  Δια  ή  Ζευς,  την  Αθηνά,  την  Άρτεμις,  την  Αφροδίτη,  την  Δήμητρα,  τον
Απόλλωνα, τον Ερμή, τον Ήφαιστο,  τον Άρη, το Ποσειδώνα, την Εστία,  οδηγεί  στην αυτογνωσία του
ανθρώπου και τίποτα άλλο, αλλά αντ' αυτού διδάσκονται σαν να είναι παραμύθια για μικρά παιδιά.

-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ

Μετά ανέλαβαν και τα άλλα "καλά" παιδιά του Μαυροψύχη, οι ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ, και φύγατε από
τις βασιλείες, αυτοκρατορίες, για να εγκλωβιστείτε σε νέες λέξεις, όπως "δημοκρατία", "κομμουνισμός",
"καπιταλισμός",  "δικτατορία",  "σοσιαλισμός" "δεξιά",  "αριστερά",  "κεντρώοι",  "άκρα αριστερά",  "άκρα
δεξιά".

Ο τρόπος που εξουσιάζονται σήμερα οι άνθρωποι έχει προμελετηθεί και σχεδιαστεί από τον Μαυροψύχη
δεκάδες και εκατοντάδες χρόνια πριν, με σκοπό την ομηρεία της ανθρωπότητας. Στη διάρκεια αυτών των
χρόνων έχουν ξεπροβάλλει αρχηγοί λαών, θρησκευτικοί ηγέτες, και άλλοι που έχουν αντιληφθεί όλο αυτό
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το σχέδιο και έχουν εναντιωθεί σ' αυτό. Όμως, όταν οι άνθρωποι στην πλειονότητά τους, αποδέχονται την
αγορά τροφής και στέγης μόνο με αντάλλαγμα των χρημάτων ή πολύτιμων μετάλλων, κι έτσι είναι σαν να
κρατούνται όμηροι στα δίχτυα του Μαυροψύχη, μη μπορώντας να κάνουν αλλιώς.

Αυτές οι εξουσίες, δεν είναι μόνο οι βασικές πολιτικές ή θρησκευτικές. Ακόμα και η πιο απλή επιμέρους
εξουσία,  πχ,  ένας  απλός  οργανισμός  που  υπερασπίζεται  δήθεν  τις  παπαρούνες  της  Νικαράγουας,  τα
πράσινα μήλα του Καναδά, τις κόκκινες πέτρες τις Αυστραλίας, ρουφάει την ενέργεια των ανθρώπων με
ανούσιες για την εξέλιξή τους προσκολλήσεις. Αυτά τα παραδείγματα βέβαια είναι χλευαστικά. Όλες οι
εξουσίες του πλανήτη, ακόμα και οι τρομοκράτες, χρηματοδοτούνται από κάποιον, που δεν εμφανίζεται
στο προσκήνιο.

Το μόνο που αλλάζει σε όλο αυτό το στημένο σχέδιο του Μαυροψύχη είναι οι σημαίες, τα πρόσωπα και τα
"χρώματα". Κατά καιρούς εμφανίζονται νέοι εχθροί, νέοι δήθεν σωτήρες, και δήθεν λύσεις, νέες ειδήσεις
για να ακούει και να βλέπει παθητικά ο κόσμος. Αλλά το γενικό πλάνο παραμένει το ίδιο και η ομηρεία της
ανθρωπότητας συνεχίζεται. Το ανθρώπινο γένος συνεχίζει σαν τις μαϊμούδες να βγάζει ψείρες. Και τελικά
πεθαίνει έχοντας χαραμίσει όλη του την σάρκωση ξεψειρίζοντας το σώμα του σαν τις μαϊμούδες.

Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο θάνατος του φυσικού σώματος είναι καθαρά θέμα χρόνου.

Δηλαδή, ενώ με δεδομένο το θάνατο και την μη-αθανασία θα έπρεπε να έχετε βαθύτερες πνευματικές
αναζητήσεις,  γιατί  οποιοδήποτε  υλικό  απόκτημα  έχει  ημερομηνία  λήξης,  οι  εξουσίες  σάς  οδηγούν  σε
εγκλωβιστικές και δουλικές γνώσεις ώστε ο καθένας από όλους σας να φύγει αδιάβαστος, δηλαδή να μην
μάθει ποτέ τι ήρθε να κάνεισ' αυτόν τον κόσμο.

Αδιάβαστος δεν είναι  αυτός που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή αλλά αυτός ο οποίος και  100 χρόνων να
πεθάνει να μην καταφέρει να καταλάβει ποτέ, ούτε καν να υποψιαστεί για ποιο λόγο κατέβηκε στον κόσμο
της ύλης, ποιος τον έστειλε, ποια είναι η αποστολή του και φυσικά που θα πάει μετά το θάνατο του.

Ακόμη και σ' αυτό το θέμα ο Μαυροψύχης ενεργοποιεί τα όπλα του, δηλαδή τις θρησκείες, που η κάθε μία
υπερασπίζεται ότι μόλις πεθάνετε θα πάτε κάπου να περιμένετε τη δευτέρα Παρουσία (Χριστιανισμός) ή
σας τάζουν μελαχρινές  παρθένες  στον  Παράδεισο (Κοράνι).  Αυτή  τη δουλειά κάνουν οι  εντεταλμένοι
υπηρέτες των εγκλωβιστικών θρησκειών.
Πόσο άσχημο παιχνίδι παίζεται στο ανθρώπινο γένος!

- ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΣΤΗΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥΣ

Ανατρέχοντας  στην  ιστορία  των  τελευταίων  4.000  ετών,  στους  Αιγυπτίους,  την  μεγάλη  Περσική
Αυτοκρατορία,  τους  αρχαίους  κλασσικούς  χρόνους,  ρωμαϊκούς,  βυζαντινούς  χρόνους,  Οθωμανικούς
χρόνους, στις εξουσίες των τελευταίων 300-400 χρόνων, στις ανατροπές των Βασιλειάδων, Τσάρων, βλ
Λουδοβίκος - Γαλλική Επανάσταση, Επανάσταση του 1917 στη Ρωσία, στην άνθιση της Αμερικανικής
κυριαρχίας,  που είναι  ο  σύγχρονος  "μπαμπούλας" του πλανήτη,  παρατηρεί  κανείς  ότι  υπάρχουν πάντα
εξουσίες,  που  μαζί  με  τους  παρατρεχάμενούς  τους,  και  τις  θρησκευτικές  εξουσίες,  ενθαρρύνουν  το
σύστημα αγοράς - πώλησης.

Εκτός από ελάχιστα φωτισμένα όντα, όλη η υπόλοιπη ανθρωπότητα έχει αποδεχτεί αυτή τη καθημερινή και
μεγάλη μάχη που δίνει ο καθένας, ακόμα και για τη πιο στοιχειώδη ανάγκη του, που είναι η τροφή του.

Σ' αυτό το βάρβαρο σύστημα, του "αγοράζω και πουλάω", επιβιώνουν οι δυνατότεροι, όπως γίνεται στη
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ζούγκλα με τα άγρια σαρκοβόρα ζώα. Όλοι οι υπόλοιποι που δεν είναι δυνατοί αναγκαστικά παίζουν το
ρόλο του υπηρέτη - δούλου του δυνατού. Και όλοι μαζί, σαν πλανεμένες ψυχές που είναι, τρώνε από το
ίδιο  τυρί  της  φάκας  του  Μαυροψύχη,  που  βγάζει  τον  άνθρωπο  από  τον  δρόμο  της  πνευματικής  του
εξέλιξης, τον αποπροσανατολίζει και δεν τον αφήνει να συνεχίσει σε υψηλότερες διαστάσεις. Κι έτσι ο
Μαυροψύχης πιάνει στη παγίδα του και αυτούς που λόγω εξέλιξης είναι πιο κοντά στο ζωικό βασίλειο,
αλλά και αυτούς που λόγω μεγαλύτερης εξέλιξης έχουν καταφέρει με κόπο να αποκτήσουν δεξιότητες,
ευστροφία και να γίνουν μεγάλες προσωπικότητες.

Πώς  είναι  δυνατόν  μία  ολόκληρη  ανθρωπότητα  να  είναι  έρμαιο  στις  διαθέσεις  του  Μαυροψύχη;  Να
γεννιέται και να πεθαίνει χωρίς να γνωρίσει την πραγματική αλήθεια για τη δημιουργία των ανθρώπων,
των συμπάντων, των μορφών, για τον ίδιο τον Δημιουργό;

Ένας τρόπος είναι τα χρήματα. Δηλαδή, οι περισσότεροι άνθρωποι του πλανήτη, όπου και να γεννηθούν,
όπου και να μεγαλώσουν, όποια κουλτούρα και εκπαίδευση και να έχουν, πρέπει να έχουν χρήματα για να
αποκτήσουν ακόμα και για το πιο στοιχειώδες, την τροφή.

Κι ενώ ό,τι χρειάζεται για την απόκτηση τροφής βρίσκεται στην ίδια την Δημιουργία μέσω του ήλιου -
ηλιακές  ακτίνες  -  γη  -  φωτοσύνθεση  των  φυτών  -  σπόροι  -  καρποί  =  τροφή,  ο  Μαυροψύχης  έχει
αλλοτριώσει  τόσο  το  νου  των  ανθρώπων  που  ξεχνούν  πλέον  ότι  ό,τι  χρειάζεται  υπάρχει  δωρεάν  και
ελεύθερο  στη  φύση  και  αγωνίζονται  να  βγάλουν  χρήματα  για  να  αγοράσουν  το  οτιδήποτε  μέσα  στο
σύστημα εμπορίου που έντεχνα έχει στηθεί. Μέσα από τα δήθεν απαραίτητα χρήματα, τα ζωγραφιστά αυτά
χαρτάκια, μέσα από τα δήθεν πολύτιμα μέταλλα, έχει καπηλευτεί όλη την Δημιουργία, και έχει βαστήξει
όμηρους όλο το ανθρώπινο γένος.

Ο  Μαυροψύχης  έχει  φέρει  την  συναλλαγή  μέσα  από  χρήματα,  ή  πολύτιμους  λίθους  και  πολύτιμα
πετρώματα. Ο κόσμος πλέον τα κυνηγάει γιατί αν τα αποκτήσει, πιστεύει ότι έχει λύσει τα προβλήματά του
όσο αφορά την ύλη. Έχει όμως αλλοτριωθεί τόσο πολύ που έχει ξεχάσει ότι τα αγαθά που του χρειάζονται
παρέχονται δωρεάν από την ίδια τη φύση, το ίδιο το σύμπαν, Οι άνθρωποι θα έχουν πάντα να τραφούν όσο
καιρό ο ήλιος επιτρέπει συνθήκες τροφής για το ανθρώπινο βασίλειο. Η τροφή τους, εξαρτάται από την
ύπαρξη του ήλιου, του νερού και γενικότερα της φύσης, και όχι από την ύπαρξη χρημάτων ή χρυσού όπως
τους έχουν κάνει να πιστεύουν. Για παράδειγμα, με ήλιο αλλά χωρίς χρυσό και λεφτά ο άνθρωπος μπορεί
να ζήσει. Όμως χωρίς τον ήλιο και με πολλά λεφτά/χρυσό δεν θα μπορούσε να επιβιώσει ούτε λεπτό.

Καταλαβαίνετε σε τι παραμύθι έχει πέσει το ανθρώπινο γένος. Οι νεκροθάφτες της ανθρώπινης εξέλιξης
έβαλαν χρηματικό κόστος στο οτιδήποτε. Οι ανθρώπινες ψυχές εγκλωβίζονται με παραμύθια, και τρέχουν
να αποκτήσουν  χρήματα,  σπίτια,  κότερα και  καταθέσεις  χρημάτων. Η ζωή φεύγει  σαν το νερό και  οι
άνθρωποι τη σπαταλούν για να αποκτήσουν υλικά αγαθά που δεν πρόκειται να πάρουν μαζί τους μετά το
θάνατο. Και η ζωή τους είναι μόνο 100 -το πολύ- χρόνια, που σε σύγκριση με τους χρόνους του ορατού
σύμπαντος είναι σαν μια σταγόνα στον ωκεανό.

Οι  άνθρωποι,  μορφωμένοι  και  αμόρφωτοι,  μικροί  και  μεγάλοι,  σε  οποιοδήποτε  πολιτικό  κόμμα κι  αν
ανήκουν και σε οποιαδήποτε θρησκεία κι αν πιστεύουν, το έχουν αποδεχτεί. Και όλοι χρησιμοποιούν τις
λέξεις και τους όρους, που ο μεγαλύτερος πλάνος αυτού του πλανήτη έχει θεσπίσει και όλοι παίζουν το
παιχνίδι του.

Oι… "βρικόλακες" της οικονομίας υποστηρίζουν δήθεν ότι το χρήμα έχει αξία σε χρυσό, αλλά και αυτό
είναι ψέμα. Και είναι ψέμα διότι, αν η γη δεν καρποφορήσει, δηλαδή δεν παράγει τροφή, όσο χρυσό και να
έχεις δεν πρόκειται να χορτάσει το στομάχι σου. Εξάλλου, ο χρυσός έχει αυτό το χρώμα γιατί είναι ένα
μέταλλο που έχει αποθηκεύσει με τον καιρό πολλή από τη δύναμη και την ενέργεια του ήλιου. Γι' αυτό το

18



λόγο τον χρειάζονται τα ενεργειακά βαμπίρ, αυτά "τα φίδια", που δεν έχουν από μόνα τους ενέργεια, και
όταν  δεν  βρίσκουν  άλλο ανθρώπινο  αίμα  να ρουφήξουνε,  κάνουν ενέσεις  χρυσού  μέσα στα  άρρωστα
σώματα τους.

Οι  άνθρωποι  έχουν  πειστεί  ότι  τα  χρήματα  αντιπροσωπεύουν  παραγωγή προϊόντων  και  ότι  πρέπει  να
υφίστανται στο πλανήτη για να μπορούν οι άνθρωποι μεταξύ τους να ανταλλάσουν προϊόντα πιο εύκολα..
Όλοι  μιλούν  για  "ελλείμματα,  ανάπτυξη,  δημοσιονομική  πολιτική,  κουρέματα,  οικονομία,  κόστος,
ανταγωνισμός, φόροι, φοροδιαφυγή, χρηματιστήριο, μετοχές παράγωγα, και ένα σωρό οικονομικούς όρους,
χωρίς ουσία. Όπως τα μικρά παιδιά, καταπιάνονται με ένα παιχνίδι, μια κούκλα ή ένα φορτηγάκι, που
τελικά γίνεται όλος ο κόσμος τους, έτσι και οι άνθρωποι ασχολούνται με ψεύτικα χρωματιστά χαρτάκια και
άλλα τέτοια, και δεν συνειδητοποιούν ότι όλο αυτό είναι ένα παιχνίδι, που παίρνουν μέρος χωρίς να το
έχουν καταλάβει, και μάλιστα στημένο εις βάρος τους.

Βέβαια, ενώ τα μικρά παιδιά δεν ξέρουν τίποτα για το θάνατο του φυσικού τους κόσμου,  οι ενήλικες,
γνωρίζουν πολύ καλά ότι  το σώμα τους  το περιμένει  ένα φυσικός  θάνατος.  Το ίδιο σώμα,  αντρικό ή
γυναικείο, που κινείται, έχει ζωή και βιολογικές λειτουργίες, είναι απλά θέμα γήινου χρόνου και μόνο,
ακόμα και τα οστά να γίνουν σκόνη, δηλαδή ένα τίποτα. Κι ενώ το γνωρίζουν πολύ καλά, ακόμα κι αν
βρίσκονται σε ηλικίες που πλησιάζουν το θάνατο, συνεχίζουν να παίζουν το παιχνίδι του κυνηγιού των
χρημάτων και της ύλης.

Η λέξη "οίκο-νομία" προέρχεται από τις λέξεις "οίκο" και "νόμος", δηλαδή σπίτι και νόμος. Σ' ένα σπίτι
κατοικούν  άνθρωποι,  κάνουν  οικογένεια,  νέες  ψυχές  παίρνουν  σάρκα,  μέσα στο  σπίτι  υπάρχει  αγάπη,
γέλιο, χαρά, θλίψη, κλάμα, εμπειρίες.. Ο Μαυροψύχης όμως και οι υπηρέτες του γνωρίζουν πολύ καλά τη
δύναμη  που  έχει  ο  λόγος,  γι'  αυτό  και  αλλάζουν  το  νόημα  των  λέξεων.  Έτσι  στο  νόημα  της  λέξης
"οικονομία", ακύρωσε όλα τα παραπάνω που έχουν ουσία και στη θέση τους έβαλε.. τα ανούσια χρήματα.

Τα χρήματα είναι που σας έχουν φυλακίσει χωρίς έλεος, σας έχουν οδηγήσει στην απόγνωση, μέχρι και
στην αυτοκτονία (μέγιστο κάρμα), και όλα αυτά με κοινό παρονομαστή την υπηρεσία στον Μαυροψύχη.

Στα πανεπιστήμια όπου σπουδάζουν οικονομικούς δείχτες, μάρκετινγκ, είναι γνώση για να "φαίνεται" σαν
τα στολίδια του αλόγου. Είναι επινοήματα, για να εδραιώσουν την ύπαρξη του χρήματος και τίποτα άλλο.

Οι περισσότεροι άνθρωποι δουλεύουν σαν δούλοι όλη τους τη ζωή, για να μπορούν να έχουν σύνταξη,
όταν θα γεράσουν. Οι εξουσίες όμως σιγά-σιγά και με ύπουλο τρόπο έφτασαν τη συνταξιοδότηση στα 70
έτη, δηλαδή για 10 ή 20 χρόνια το πολύ, σε μια ηλικία που ο άνθρωπος δεν μπορεί να έχει ιδιαίτερες
φυσικές  δυνάμεις.  Οι  συντάξεις,  σαν  "τυράκι"  που  δίνεται  στο  νου  των  ανθρώπων  προκειμένου  να
δουλεύουν  μια  ζωή  σαν  άψυχα  ρομπότ,  είναι  ένα  ακόμα  παρακλάδι  εγκλωβισμού  που  το  σύστημα
χρησιμοποιεί.

Οι φανεροί πόλεμοι, τα φανερά όπλα και οι σκοτωμοί δεν είναι τα μόνα που χρησιμοποιούνται από τον
Μαυροψύχη για να ρουφάει ενέργεια απ' τους ανθρώπους και να κάνει τη δουλειά του. Μια επιφανειακά
ειρηνική κοινωνία, που οι άνθρωποι ζουν σαν ελεγχόμενοι δούλοι είναι ακόμα μία πηγή δυστυχίας για τους
ανθρώπους, άσχετα αν εκείνοι λόγω συνήθειας και παιδείας δεν μπορούν να το αντιληφθούν.

Όλα  τα  κράτη  του  πλανήτη  γη  χρωστούν  συνολικά  κάποια  τρισεκατομμύρια..  Σε  ποιον;;;  Στους
εντολοδόχους του Μαυροψύχη (παγκόσμια τράπεζα, κεφάλαιο, αγορές, τράπεζες), αλλά επί της ουσίας σε
κανέναν, γιατί τα χρήματα αυτά είναι ανύπαρκτα!

Εντωμεταξύ, οι πολιτικοί βρικόλακες πάντα με στενόχωρο ύφος, σα ρυτιδιασμένες μούμιες, σκεπτόμενοι
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τάχα πως κάνουν δύσκολο έργο για το καλό των λαών και πως δεν έχουν άλλες επιλογές, ξεπουλάνε αέρα,
γη και θάλασσα, όπως έγινε και στην Ελλάδα.

Έτσι, μέσα σ' αυτό το στημένο παιχνίδι, τα ανύπαρκτα χρήματα κυριολεκτικά αρπάζονται από τους λαούς
που  ξεπουλιούνται,  όπως  έγινε  και  με  τον  ελληνικό  λαό,  και  πηγαίνουν  στα  χέρια  των  παγκόσμιων
βρικολάκων εξουσιών - αγορών, υπηρετών του Μαυροψύχη.

Όσο  αφορά  τις  παραγωγές  που  λαμβάνουν  χώρα  στο  πλανήτη,  που  καταλήγουν  στο  εμπόριο  με  τα
ανύπαρκτα χρήματα, ελέγχονται όλες από τις στημένες εξουσίες. Παράγουν δηλαδή ό,τι, όποτε και όπου
θέλουν (χώρα παραγωγής) και σε όποια ποσότητα θέλουν, φυσικά πάντα με τους όρους του Μαυροψύχη.

Για παράδειγμα στην Ελλάδα, ενώ μέχρι  πρόσφατα διαβεβαίωναν τον ελληνικό λαό ότι  δεν υπάρχουν
κοιτάσματα  πετρελαίου,  πολύτιμα  μέταλλα,  ορυκτός  πλούτος,  ξαφνικά  ως  δια  μαγείας,  βρεθήκαν!  Οι
πολιτικοί όμως βρικόλακες δεν αφήσανε να γίνει εκμετάλλευση των φυσικών αυτών ενεργειακών πόρων,
προφασιζόμενοι διάφορες δικαιολογίες. Γιατί αν γινόταν εκμετάλλευση ο Ελληνικός λαός θα απαλλαγόταν
από τα χρέη, κάτι που δεν θέλουν οι στημένες εξουσίες των τραπεζικών συστημάτων και όχι μόνο. Είναι
μια ακόμα απόδειξη ότι αυτοί οι πολιτικοί βρικόλακες είναι σε υπηρεσία διατεταγμένη προς το αφεντικό
τους, τον Μαυροψύχη.

Έτσι, τα χρήματα δεν αντιπροσωπεύουν την παραγωγή, δεν αντιπροσωπεύουν φυσικούς όρους, γιατί είτε
με αποικιοκρατίες, είτε με προσχεδιασμένους πόλεμους, είτε με στημένα δάνεια, η λέξη "παραγωγή" είναι
εντελώς διαστρεβλωμένη.

- ΜΜΕ

Τα  ΜΜΕ  (Μέσα  Μαζικής  Ενημέρωσης),  που  είναι  ουσιαστικά  μέσα  μαζικής..  αποχαύνωσης,  είναι
στημένα έτσι ώστε να σας βομβαρδίζουν - πολιορκούν με στημένες πληροφορίες που ευνουχίζουν το νου
των  ανθρώπων,  τους  αφαιρούν  τη  δυνατότητα  δημιουργικής  σκέψης  με  την  οποία  ο  νους  είναι
προικισμένος. Ο Κοσμάς ο Αιτωλός πολλά χρόνια πριν είπε ότι "Θα ‘ρθει καιρός που ο διάβολος θα μπει
μέσα  σ’  ένα  κουτί  και  θα  φωνάζει.  Και  τα  κέρατά  του  θα  ‘ναι  στα  κεραμίδια",  και  εννοούσε  την
τηλεόραση, Η τηλεόραση έχει δύναμη γιατί ασκεί επιρροή στις μάζες, που αποδέχονται πλέον ό,τι τους
πασάρουν σαν είδηση, σαν μόδα και σαν εικόνα.

- ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ

Ο  Μαυροψύχης  και  οι  υπηρέτες  του  κατακλύζουν  τους  ανθρώπους  με  πληροφορίες  για  ανθυγιεινή
διατροφή, αλκοόλ, σεξουαλικές ανωμαλίες, διαστροφές, ομοφυλοφιλία, ναρκωτικά και πολλά άλλα. Τα
ναρκωτικά και κάθε τι δήθεν παράνομο είναι μέρος του συστήματος, άσχετα αν θεωρούνται παράνομα.
Μην έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Οι υπηρέτες του Μαυροψύχη έχουν φροντίσει και να θεωρούνται
παράνομα για "τα μάτια του κόσμου", ότι δηλαδή η πολιτεία δήθεν νοιάζεται για το καλό των πολιτών, και
να ενθαρρύνουν τον κόσμο να τα παίρνει. Ο Μαυροψύχης είναι και πίσω από τη δήθεν νομιμότητα και
πίσω από τη δήθεν παρανομία.

Ακόμα και  οι  επαναστάσεις  που κάνουν είναι  στημένες.  Όλες  οι  επαναστάσεις  εκτός  ελαχίστων,  είναι
στημένες από το ίδιο το σύστημα.

Οι  υπηρέτες  του Μαυροψύχη έχουν κάνει  συμφωνίες  μαζί  του,  αλλά  ίσως  να μην γνωρίζουν ότι  ΤΟ
ΑΦΕΝΤΙΚΟ  ΤΟΥΣ  ΕΙΝΑΙ  ΑΦΙΛΟ,  ΔΗΛΑΔΗ  ΔΕΝ  ΠΙΑΝΕΤΑΙ  ΦΙΛΟΣ.  Μπορεί  κάποιοι  να  τον
υπηρέτησαν πιστά, όπως ο Χίτλερ, ο Καντάφι, ο Μπουμάρακ και ο Σαντάμ, όμως όταν αυτός κρίνει ότι οι

20



υπηρέτες του εκπλήρωσαν την αποστολή τους, ότι οι μαριονέτες του πρέπει να αλλάξουν πρόσωπα, όταν
δει ότι ο πόνος και ο τρόμος που έφεραν στην ανθρωπότητα δεν αγγίξει πλέον τους ανθρώπους, τότε πλέον
οι υπηρέτες του γίνονται βορά του. Τότε παρουσιάζει νέους Χίτλερ, νέους Καντάφι, νέους Μπουμάρακ.
Και αυτοί αφού σκοτώσουν ή εξοντώσουν με τον πιο οδυνηρό τρόπο, έρχονται άλλα πουλημένα τομάρια,
τα οποία ο Μαυροψύχης τάιζε, έκτρεφε και μεγάλωνε με τα ανύπαρκτα χρήματα, ώστε τη δεδομένη ώρα
που ήθελε να κάνει την ανθρωπότητα να αλλάξει πορεία, τους παρουσιάζει σαν επαναστάτες, και αυτό
γίνεται μέχρι και σήμερα συνέχεια στην ιστορία της ανθρωπότητας.

Φυσικά,  ο  καταπιεσμένος,  αδικημένος  και  πεινασμένος  λαός,  θα ακολουθήσει  μια  τέτοια επανάσταση.
Βλέπει μπροστάρηδες, ήρωες, που θα τον βγάλουν από τη δυστυχία του. Και μέσα στην καταπίεση του, και
την πείνα του τους ακολουθεί.  Που να φανταστεί ποιοι είναι  αυτοί  και ποιος τους καθοδηγεί.  Που να
φανταστεί ότι οι δήθεν απελευθερωτές του, έχουν καταλειφθεί και αυτοί από τον Μαυροψύχη. Που να
φανταστεί ότι αυτό που βλέπει σαν ελπίδα και σωτηρία, είναι και πάλι ο ίδιος ο Σατανάς.

Ακόμα και σε περιπτώσεις που τέτοιες επαναστάσεις ήταν για καλό, δοσμένες από το Θεό και όχι τον
Μαυροψύχη, για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να βγουν από τη δυστυχία και να ελευθερωθούν, ήρθε και
πάλι ο Μαυροψύχης με τα τεχνάσματα και τους μηχανισμούς του, εξουσίες - χρήματα - διαβολή του Νου,
να μετατρέψει το καλό σε κακό.

Τρανό παράδειγμα ήταν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης που, αν και Θεόσταλτος επαναστάτης που βοήθησε
για να ελευθερωθεί η υποδουλωμένη ελληνική φυλή μετά από 400 χρόνια υποδούλωσης στην στημένη
εξουσία των Οθωμανών, στο τέλος τον ονόμασαν προδότη και τον φυλάκισαν.

400 χρόνια ήταν πολλά, αν σκεφτεί κανείς πόσες γενιές πέρασαν κάτω από την εξουσία των Οθωμανών (με
μέσο  όρο  ζωής  γύρω  στα  50).  Ακόμα  και  που  ομιλείται  η  ελληνική  γλώσσα  μετά  από  τόσα  χρόνια
υποδούλωσης είναι άξιο απορίας. Φυσικά κάποιοι γνωρίζουν πολύ καλά από πού έχει δοθεί η ελληνική
γλώσσα:

Ο άξιος αυτός Έλληνας άντρας επαναστάτησε μαζί με άλλους, όπως τον Παπαφλέσσα, τον Καραϊσκάκη,
τον Μπότσαρη κ.ά. Όμως ο Μαυροψύχης φρόντισε οι Έλληνες, να δικάσουν αυτόν τον στρατηλάτη για
προδοσία και να τον φυλακίσουν. Όπως αντίστοιχα στους αρχαίους Ελληνικούς χρόνους, έδωσαν κώνειο
στο Σωκράτη, κορόιδεψαν τους μεγάλους Έλληνες φιλοσόφους, τους χλεύασαν, τους εξόρισαν κ.ά. Και
όλες αυτές οι αδικίες στην ιστορία δεν θα χαν συμβεί, αν οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν σωστά το Νου
τους και δεν συμπεριφερόντουσαν σαν πρόβατα.

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, αν αναλογιστείτε τις τότε συνθήκες σκλαβιάς, κατόρθωσε τα ακατόρθωτα,
δίνοντας και πάλι υπόσταση στην Ελληνική φυλή. Τι πολεμική δύναμη μπορούσαν να έχουν οι έλληνες
έπειτα από 400 χρόνια σκλαβιάς; Επαναστάσεις είχαν γίνει δεκάδες, αλλά οι ρουφιάνοι τα πρόφταναν στο
πασά,  και  οι  επαναστάσεις  πνίγονταν  στο  αίμα  προτού  καν  ξεκινήσουν  (όπως  στην  Επανάσταση  του
Λάμπρου Κατσώνη, από όπου βγήκε η φράση "αν σ αρέσει μπάρμπα Λάμπρο, ξαναπέρνα από τη Άνδρο").

Ο Μαυροψύχης, όταν είδε ότι η ελληνική φυλή πάει να αποκτήσει υπόσταση, με ό,τι σήμαινε αυτό για τον
ίδιο, και δεν μπορούσε να συνεχίσει τον ενταφιασμό της, πήγε στο "Plan B". Ενεργοποίησε πράκτορες,
προβοκάτορες, ρουφιάνους, σπιούνους, και προδότες. Με τη συμμετοχή τους οδήγησαν τους Έλληνες στο
να αποδεχτούν όλα αυτά που έγιναν εις βάρος του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.

Στη συνέχεια, ο τότε κυβερνήτης Καποδίστριας, επιχείρησε να συνεχίσει το έργο του Κολοκοτρώνη, αλλά
τον δολοφόνησαν, γιατί ήταν ένας ακόμα εκτός συστήματος του Μαυροψύχη.
Οι τότε εξουσίες, βλέπε Όθωνα κλπ, πρόσφεραν την μέγιστη υπηρεσία στον Μαυροψύχη. Έβαλαν την
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ελληνική φυλή,  που μόλις είχε αποκτήσει  υπόσταση, ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΡΟΤΣΙΛΝΤ ΚΑΙ ΡΟΚΦΟΡ, δηλαδή από τους πρώτους υπηρέτες του Μαυροψύχη!!

Οι Έλληνες που 400 χρόνια δεν είχαν τίποτα, που ζούσαν λιτά, που φόραγαν τσαρούχια και φουστανέλες
και μορφωνόντουσαν από τα κρυφά σχολειά, αντί να δομήσουν ένα κράτος με τις δικές τους δυνάμεις,
πιάστηκαν στην παγίδα να δανειστούν χρήματα, με την βοήθεια των τότε στημένων εξουσιών - προδοτών.
Τα δάνεια - ανύπαρκτα χρήματα είναι το πιο σημαντικό μέσο του Μαυροψύχη για να υποδουλώνει τους
λαούς. Έτσι οι Έλληνες μπήκαν σ' ένα φαύλο κύκλο δανεισμών και πληρωμών τόκων, που μοναδικό σκοπό
είχε την υποδούλωσή τους.

Άλλο  παράδειγμα  επαναστάτη  που  αποδεικνύει  ότι  οποιοσδήποτε  ή  οτιδήποτε  είναι  εκτός  αυτού  του
"μαύρου" συστήματος φροντίζουν να το εξαφανίζουν, είναι ο πρόεδρος της Αμερικής Τζον Κένεντι, που
τον  δολοφόνησαν,  μετά  τη  τελευταία  ομιλία  του,  στην  οποία  ξεμπρόστιασε  τον  Μαυροψύχη  και  τα
τσιράκια του, αναλύοντας με τον πιο αποδεικτικό τρόπο τις μεθόδους που χρησιμοποιεί.

*******************************************************

Δυστυχώς,  μέχρι  και  σήμερα  έχετε  πάρει  μία  γνώση,  σε  οποιοδήποτε  σημείο  του  πλανήτη  κι  αν
μεγαλώσατε-καθοδηγηθήκατε,  που  σας  αφήνει  εντελώς  γυμνούς  από  την  ά-λήθεια.  Έτσι  εύκολα
εκπαιδεύεστε να είστε πλέον, άθελά σας, σε τρεις-χειρότερη κατάσταση από τα σαρκοβόρα ζώα.

Γιατί αυτά σκοτώνουν και τρώνε το θήραμά τους, αλλά μέχρι να ξαναπεινάσουν δεν σκοτώνουν. Εσείς
αντίθετα, με τον απόλυτα διαιρετικό εγωιστικό - εθνικιστικό τρόπο που έχετε εκπαιδευτεί, εκπαιδεύεστε
ουσιαστικά να είστε απόλυτοι δολοφόνοι, σ' όλη τη διάρκεια του φυσικού σας βίου. Μέχρι να πεθάνετε,
σας μαθαίνει το σύστημα να σκοτώνετε τους άλλους ανθρώπους, επειδή σας το ζητάει το σύστημα της
απόλυτης διαιρετικότητας εγωισμού - εθνικισμού, τους δήθεν εχθρούς σας, λες και αυτούς τους γέννησε
άλλος Θεός, λες και αυτοί γεννηθήκανε με άλλο τρόπο από τις μανάδες τους, λες και, όταν σε σύντομο
χρονικό διάστημα, θα είστε και εσείς και αυτοί σε ένα φέρετρο, θα έχετε τίποτα να χωρίσετε.

Αυτοί που σκοτώνουν επειδή η θρησκεία τους το προτρέπει, είναι χειρότεροι και από σαρκοβόρα ζώα. Θα
μπορούσε ποτέ ο Πατέρας-Μητέρα, ο Θεός, Δημιουργός των πάντων ορατών και αοράτων, του βασιλείου
των  ορυκτών,  φυτών,  ζώων,  του  ανθρώπινου  βασιλείου,  ο  Δημιουργός  των  πλανητών,  ήλιων,  των
αστερισμών,  γαλαξιών,  των  πέντε  στοιχείων  της  δημιουργίας  (αιθέρας,  φωτιά,  νερό,  γη,  αέρας),  που
έφτιαξε όλα αυτά πάνω απ' όλα με αγάπη, να θέλει πιστούς που κόβουν κεφάλια συνανθρώπων, λόγω
διαφορετικών πεποιθήσεων; Συνεπώς δεν είναι αντιφατικό να σκοτώνουν, να βγάζουν μίσος στο όνομα του
παντοδύναμου Δημιουργού, που έφτιαξε τα πάντα με αγάπη;

Αυτούς που το σύστημα σας έμαθε ότι είναι εχθροί σας, θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι οικογένειά σας ή
φίλοι σας, εάν για κάποιο λόγο είχε "τύχει" να μεγαλώσετε μαζί τους (να είχατε π.χ. υιοθετηθεί από γονείς
άλλης χώρας). Με ποια κριτήρια λοιπόν τους κατατάσσετε στο απέναντι "στρατόπεδο"; Δηλαδή, με λίγα
λόγια, είναι το σύστημα εκείνο που σε θέλει συνέχεια να πολεμάς τους εχθρούς σου και όχι το πραγματικό
σου "Είναι".

Ο  καθένας  δίνει  μάχη  με  τη  δική  του  καραμέλα:  Διαφορετικοί  παπάδες  για  διαφορετικές  θρησκείες.
Διαφορετικοί πολιτικοί άρχοντες για διαφορετικά δήθεν πολιτικά κομμάτια. Υποστηριχτές διαφορετικών
σεξουαλικών προτιμήσεων, ομοφυλόφιλοι,  ετερόφυλοι, με σεξουαλικά βίτσια, να είναι περήφανοι γιατί
κρύβονται πίσω από το "δικό μου είναι το σώμα και ότι θέλω το κάνω". Περήφανοι τρομοκράτες, γιατί
είναι  ενάντια  στο  κατεστημένο.  Δολοφόνοι  μουτζαχεντίν  σκοτώνουν  άπιστους,  γιατί  νομίζουν  ότι  ο
παντοδύναμος  Θεός  που  υπηρετούνε,  τους  έχει  ορίσει  απεσταλμένους  να  αφαιρούν  ανθρώπινες  ζωές
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απίστων - αλλόθρησκων, ακόμα και των γονέων τους.

Το αποτέλεσμα είναι αυτός ο πλανήτης να μην ξέρει που βαδίζει. Να ψάχνει να βρει ηγέτες. Να ψάχνει να
βρει κατεύθυνση. Από ποιον όμως; Αφού για όλα αυτά μέχρι σήμερα, έχουνε φροντίσει οι νεκροθάφτες της
εξέλιξης της ανθρωπότητας να έχουν εξαφανίσει όλη την αληθινή γνώση από την ανθρώπινη εξέλιξη.

Μετά από όλη αυτή την προσπάθεια στην πορεία της εξέλιξης της ψυχή σας, δόθηκε ένα Θείο δώρο για τη
ψυχή σας: η ζωή μέσα σ' ένα ανθρώπινο σώμα για να πάρετε εμπειρίες και να ξεπεράσετε και αυτό το
σχολείο  που  λέγεται  ανθρώπινο  βασίλειο  και  παρ'  όλα  αυτά  επιτρέπετε  στον  εαυτό  σας  να  πεθαίνετε
κυριολεκτικά αδιάβαστοι.

Το αφεντικό όλων των βρώμικων εξουσιών του πλανήτη, δηλαδή ο Μαυροψύχης, επειδή ήρθε πλέον το
τέλος για όλες αυτές τις εξουσίες, που σας εκπαίδευσαν μ αυτό τον χείριστο τρόπο, προσπαθεί για μία
ακόμα  φορά  να  βάλει  αυτούς  που  τον  υπηρετούν  άμεσα,  πλανητάρχες,  πρωθυπουργούς,  βουλευτές,
ιεράρχες  όλων  των  θρησκειών,  μεγαλοτραπεζίτες,  δημόσια  πρόσωπα  (τραγουδιστές,  ποδοσφαιριστές,
δήθεν εσωτερικούς διδασκάλους) να υποστηρίζουν ότι χρειαζόμαστε μία παγκόσμια κυβέρνηση και μια
παγκόσμια θρησκεία.

Ακούστε ποιοι τα λένε αυτά! Αυτοί που ρούφηξαν τις ψυχές σας. Δεν μάθατε ποτέ από τις εξουσίες αυτές,
το  λόγο  της  ύπαρξής  σας,  την  ειρήνη  και  αγάπη.  Και  είναι  αυτοί  που  θα  έπρεπε  να  σας  είχανε
πληροφορήσει.

Έρχονται  αυτοί  οι  απαράδεκτοι  που  υπηρετούνε  αυτό  το  ΤΡΑΓΙΚΟ  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  των  ανθρωπίνων  ψυχών  να  σας  εγκλωβίσουν  ακόμα  μία  φορά,  στο  όνομα  μιας
ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗΣ  ΝΕΑΣ  ΤΑΞΗΣ  ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ,  ΜΙΑΣ  ΔΗΘΕΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ  ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ,
ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ.

Έχει δημιουργήσει ένα καλοστημένο σύστημα, όπου καλλιεργούνται οι αντιπαλότητες, η διαιρετικότητα
και η διχόνοια. Διαφορετικά έθνη, με διαφορετικά ήθη και έθιμα, θρησκείες, διαφορετικές φυλές είναι όλα
αντιμέτωπα μεταξύ τους.

Έτσι από την μία φροντίζει να σας διαιρεί δημιουργώντας εχθρότητες και από την άλλη, φροντίζει να
ξεπουλάτε το είναι σας, τη ψυχή σας, με ένα σύστημα ψεύτικων χαρτονομισμάτων για την εξασφάλιση των
στοιχειωδών αναγκών τροφής και στέγης, και με τη δημιουργία ολοένα και περισσότερων αναγκών. Όλα
αυτά είναι δολώματα που σας ΡΟΥΦΑΝΕ ΤΗ ΨΥΧΙΚΗ ΣΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ.

Έχουνε περάσει 2000 χρόνια από τη γέννηση του Ιησού Χριστού και 2500 χρόνια από τη γέννηση του
Βούδα. Και οι νεκροθάφτες της εξέλιξης της ανθρωπότητας έχουν φροντίσει επιμελώς να θάψουν όλες τις
σημαντικές για την εξέλιξη της ανθρωπότητας διδασκαλίες, όπως και το νόμο του κάρμα.

Ο  Μαυροψύχης  μετέτρεψε  τους  ανθρώπους  από  όντα  με  νοημοσύνη  σε  πειθήνια  "κατοικίδια  ζώα",
αχρηστεύοντας τη σκέψη τους, το νου τους, και δια-βάλλοντας τα πάντα.

Θρησκευτικοί  ηγέτες,  θρησκευτικοί  πράκτορες  του  Μαυροψύχη,  χρησιμοποιούν  συνέχεια  τη  λέξη
"Μετανοήστε" ή  δήθεν συμβουλεύουν  τους  ανθρώπους να μην επιτρέψουν ποτέ  να μπει  μέσα τους  ο
"πονηρός" ("πονηρό" εννοούν τον Μαυροψύχη). Πως όμως οι άνθρωποι να μετανοήσουν, όταν τους έχουν
εσκεμμένα αποκρύψει διδασκαλίες όπως αυτή της ανταποδοτικής δικαιοσύνης (κάρμα) και  του "γνώθι
σαυτόν"; Πώς να μην μπει μέσα τους ο "πονηρός", όταν μεγαλώνουν σ' ένα έντεχνα στημένο περιβάλλον
με πονηρούς πολιτικούς, ύπουλες στρατηγικές, υποχθόνιους ή φανερούς πολέμους, ψεύτικα και ανύπαρκτα
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χρήματα, συμφεροντολογικές τράπεζες; Οι άνθρωποι έχουν παραμυθιαστεί, ζουν σε μία πλάνη και σαν τα
πρόβατα  ακολουθούν  τους  έχοντες  εξουσία,  που  σαν  τον  Πόντιο  Πιλάτο,  τους  συμβουλεύουν  να
μετανοήσουν, μη κάνοντας όμως καμία προσπάθεια για την πνευματική ανέλιξή τους, αφού δεν τους έχουν
διδάξει τίποτα σωστό.

Αναφερόμαστε στους στημένους ηγέτες που ξέρουν τι λένε (σ αυτούς ταιριάζει η φράση "θρησκευτικοί
νεκροθάφτες")  και  σ'  αυτούς  που δεν είναι  οι  κεφάλες  αυτής της  "μαύρης" παραπληροφόρησης,  αλλά
λειτουργούν σαν μιμητικές μαϊμούδες, έχοντας τελειώσει τα εκκλησιαστικά σχολειά ή σχολές θεολόγων
στα πανεπιστήμια, έχοντας πάρει και θρησκευτικούς τίτλους και έχοντας ενδεχόμενα μπει σε στοές του
ίδιου του Μαυροψύχη.

Εάν  ήθελαν  να  είναι  άξιοι  ιεράρχες  ή  θρησκευτικοί  καθοδηγητές,  θα  έπρεπε  να  εκπαιδεύουν  τους
ανθρώπους με τέτοιο τρόπο ώστε να τους πληροφορούν για όλες τις κινήσεις του Μαυροψύχη, όλες τις
πονηριές του, τις παγίδες του, τις φανερές και κρυφές μεθόδους που χρησιμοποιεί, όχι μόνο μέσα στον
καθένα, αλλά και σε επίπεδο κοινωνικό. Να δώσουν στο κόσμο να καταλάβει όχι μόνο πως διαβάλει τον
κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, αλλά και το πώς έχει στήσει ολόκληρο το παγκόσμιο πολιτικο-θρησκευτικό και
χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Διότι εάν τα βλέπουν και δεν τα λένε, είναι προβοκάτορες. Εάν δεν τα βλέπουν καθόλου, είναι ανάξιοι.
Είτε είναι προβοκάτορες του Μαυροψύχη, είτε ανάξιοι, το αποτέλεσμα δεν αλλάζει για την ανθρωπότητα.
Είναι κι αυτοί συμμετέχοντες στην παγιδευμένοι εκπαίδευση της ανθρωπότητας.

Οι θρησκευτικοί  αυτοί ηγέτες από τα διάφορα παραμάγαζα του Χριστιανισμού (ορθόδοξοι,  Καθολικοί,
Προτεστάντες,  Παγανιστές,  Εκκλησία  του  Χριστού  και  αλλά  πολλά),  αποκρύπτουν  την  πραγματική
κατάσταση και μεταφέρουν ελλιπείς γνώσεις για να δώσουν στον κόσμο το "τυράκι" για να μπει στη φάκα
της αποχαύνωσης.  Ο διδάσκαλος Ιησούς Χριστός μίλησε κυρίως για αγάπη, αλλά όχι  μόνο.  Αντίθετα,
αναφέρθηκε  ξεκάθαρα  και  στην  φαυλότητα  των  εξουσιών  της  εποχής  του,  είτε  πολιτικών  είτε
θρησκευτικών.

Δύο  χιλιάδες  χρόνια  πριν,  στην  Αποκάλυψη  του  Ιωάννη,  έχει  γραφτεί  ότι  κάποιος  θα  παραλάβει  το
εσφραγισμένο βιβλίο απ το δεξί χέρι του καθήμενου επί του θρόνου.
Δύο χιλιάδες χρόνια μετά, ο Μαυροψύχης θέλει να σας μαρκάρει το δεξί χέρι προκειμένου να έχει τον
απόλυτο έλεγχο του πως κινήστε, τι τρώτε, που μένετε, τι αναπνέετε, ακόμα και τι σκέφτεστε, ώστε μην
διανοηθείτε να δημιουργήσετε οποιαδήποτε μορφής σκέψη, που δεν την έχει εγκρίνει.

Όλα αυτά τα διαιρετικά, δηλαδή άλλο πολιτική, άλλο η ένωση με το Θεό, πλέον αρχίζετε να καταλαβαίνετε
πολύ καλά ότι μοναδικό σκοπό έχουν να θολώσουν τους νόες σας. Και μέσα απ τη θολούρα στους νόες
σας, να σας δώσουνε ελεγχόμενη εκπαίδευση, ώστε έτσι να συνεχίζεστε να είσαστε δούλοι.

Πρέπει  όμως  να  είστε  πολύ  προσεκτικοί  γιατί  υπάρχουν  πολλοί  πράκτορες  και  προβοκάτορες  που
ισχυρίζονται ότι θέλουν το καλό σας και μιλούν για το καλό σας, ενώ αυτοί είναι στην ουσία "λύκοι με
άλλη προβιά", είτε το γνωρίζουν, είτε όχι. Αυτοί ξεκίνησαν το ταξίδι για την α-λήθεια, αλλά στην πορεία
εγκλωβίστηκαν στα δίχτυα του Μαυροψύχη, σε συστήματα πολιτικο-θρησκευτικά, παρατάξεις, κατατάξεις,
αμαυρώνοντας έτσι τις διδασκαλίες των φωτισμένων όντων, όπως του Βούδα, του Χριστού. Και αντί να
μεταλαμπαδεύουν τις διδασκαλίες πάνω απ' όλα με αγάπη, φανατίζονται σε διαιρέσεις και προσπαθούν να
μυήσουν κι άλλους.

Η  μίμηση  είναι  χαρακτηριστικό  του  ανθρώπου  όπως  και  των  ζώων,  αλλά  ο  άνθρωπος  οφείλει  να
χρησιμοποιήσει πάνω απ' όλα τον ανώτερο Νου του.
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Η ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΤΟ 553 μ.Χ. ΣΤΗΝ 5Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ
ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΜΕ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟ. Η γυναίκα του Θεοδώρα,
ήταν αυτή που άσκησε μεγάλη επιρροή να συγκαλεστεί αυτή η σύνοδος, καθώς είχε μεγάλη αντιπάθεια για
την «θεωρία της αναγέννησης των ψυχών». Πέθανε λίγο πριν την Οικουμενική Σύνοδο.

Σ'  αυτή  την  Οικουμενική  Σύνοδο  μάλιστα,  δεν  κρατήθηκαν  καθόλου  πρακτικά,  γιατί  σκοπός  του
Αυτοκράτορα  ήταν  να  εξαφανίσει  όλες  τις  αναφορές  για  τη  Μετενσάρκωση  και  χρησιμοποίησε  την
Οικουμενική Σύνοδο σαν κάλυψη!
Σαν να μην έφταναν αυτά, τον έκαναν και Άγιο! Αυτό ήταν ένα βραβείο από τον Μαυροψύχη, επειδή
όποιος  τον  υπηρετεί  καλύτερα,  παίρνει  και  το  καλύτερο  βραβείο.  Και  το  καλύτερο  βραβείο  του
Μαυροψύχη  στον  Ιουστινιανό,  ήταν  να  τον  κάνει  άγιο  γιατί  το  ανθρώπινο  βασίλειο  και  ειδικά  οι
Χριστιανοί  πίστεψαν  ότι  δεν  υπάρχει  συνέχεια  του  σήμερα από χθες.  Είναι  πραγματικά  απίστευτο  το
γεγονός ότι δυο άτομα που έζησαν τον 6ο αιώνα, επηρέασαν τις πεποιθήσεις των ανθρώπων μέχρι και τον
20ο αιώνα! Και το πιο εκπληκτικό είναι ότι τόσο η ζωή της Θεοδώρας, όσο και του Ιουστινιανού, όσο
αφορά τις ηθικές αξίες, είναι παραδείγματα προς αποφυγή.

Από  τότε  οι  ιερείς  της  εκκλησίας,  βολεμένοι  πίσω  από  το  "μισθό"  που  τους  δίνει  το  σύστημα,  και
συγκεκριμένα  ο  Μαυροψύχης,  αναμασάνε,  είτε  συνειδητά  είτε  ασυνείδητα,  την  μη-ύπαρξη  της
μετενσάρκωσης. Κοιλαράδες, δήθεν άγαμοι και θεόσταλτοι, εκλεγμένοι στα υψηλά κλιμάκια μέσα από τις
μασονικές στοές του Μαυροψύχη, δεν καταλαβαίνουν τις ασύλληπτες ευθύνες που έχουν απέναντι στο
ανθρώπινο γένος;

Το κάψιμο της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, η ακύρωση διδασκαλιών μεγάλων Ελλήνων Μυστών, όπως
και της διδασκαλίας του Βούδα, ο μη-αποσυμβολισμός του 12Θεου, τα διαφορετικά μαγαζιά καθολικών -
Χριστιανών, και γενικά των θρησκειών, το αλάθητο του Πάπα, οι άνθρωποι που έριχναν στη πυρά, το
στρατόπεδο ελεγχόμενων Χριστιανών από τη μία, και το στρατόπεδο κατευθυνόμενων Μουσουλμάνων
από την άλλη, οι επιστήμονες (όπως ο Γαλιλαίος) που δεν τους άφηναν να βοηθήσουν την εξέλιξη της
ανθρωπότητας με τις  γνώσεις τους,  ήταν όλα προμελετημένα και  με σκοπιμότητα τον περιορισμό του
ανθρώπινου νου και τον έλεγχο της ανθρωπότητας.
Όλοι  αυτοί  οι  επαναστάτες  που  πιστεύουν  ότι  είναι  ενάντια  στο  σύστημα,  ουσιαστικά  υπηρετούν  το
σύστημα, πιστεύοντας ότι αυτοί είναι κάτι το διαφορετικό από τους άλλους, ότι βρίσκονται έξω από το
"κοπάδι".

Τρανά παραδείγματα αποτελούν οι αναρχικοί και τρομοκράτες, οι πράκτορες, οι καμικάζι, που νομίζουν
ότι κάνουν καλό, αλλά δεν ξέρουν πόσο κακό κάνουν με τις δολοφονίες και τις ανάλογες πράξεις τους.
Πιστεύουν ότι  ξεφεύγουν από το κατεστημένο,  αλλά το υπηρετούν απόλυτα.  Και μάλιστα,  με τον πιο
απεχθή  για  την  ψυχή  τους  τρόπο.  Και  σύμφωνα  με  το  νόμο της  ανταποδοτικής  δικαιοσύνης,  αργά  ή
γρήγορα, στην ίδια ή σε άλλη ζωή, το τίμημα που θα πληρώσουν θα είναι μεγάλο.

Ο Μαυροψύχης πρώτα δελεάζει τους ανθρώπους με θέσεις εξουσίας σε οποιοδήποτε τομέα, δύναμη και
χρήμα.  'Έπειτα  "εισχωρεί"  μέσα  στα  σώματα  τους,  με  τρόπο  που  ο  ανθρώπινος  νους  δε  μπορεί  να
συλλάβει.  Όλη  αυτή  η  απανθρωπιά  των  κυβερνητικών  και  όχι  μόνο,  οφείλεται  ακριβώς  σε  αυτό:
παρουσιάζονται σαν "άνθρωποι", αλλά επί της ουσίας, ΕΙΝΑΙ Ο ΜΑΥΡΟΨΎΧΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΥΤΟΙ, αφού
το σώμα τους έχει "καταληφθεί" από αυτόν. Τόσο μεγάλη δια-βολή έχουν υποστεί.

Οι άνθρωποι αυτοί  που καταντούν "απάνθρωποι",  έχουν τεράστιο μερίδιο ευθύνης γιατί  αυτοί  οι  ίδιοι
επέτρεψαν  στον  Μαυροψύχη  να  τους  διαβάλει  και  μέσω  αυτών  να  καταδυναστεύει  ολόκληρη  την
ανθρωπότητα. Οι ευθύνες τους είναι πολύ μεγάλες. Ο Μαυροψύχης τους διάλεξε γιατί οι ψυχές τους είναι
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επιρρεπείς στην ύλη. Τους αρέσουν τα αξιώματα, τα γήινα πλούτη, η λαγνεία, η ανηθικότητα, τους αρέσει
να αυτό-προβάλλονται, να νιώθουν ανώτεροι σε σχέση με τους υπόλοιπους.

Και αυτές οι ψυχές, είναι βούτυρο στο ψωμί του Μαυροψύχη. Τους δίνει όλα αυτά τα υλικά και προσκαιρα
γήινα πλούτη που ζητάνε και στη συνέχεια αυτοί εκτελούν τα καταστροφικό έργο του: διαιρετικότητα,
πόλεμοι, θάνατοι, πείνα, εξαθλίωση, έλλειψη παιδείας και πολλά άλλα.

ΤΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗ ΔΥΣΑΡΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ

Όταν  υπάρχει  δυσαρμονία,  έρχεται  το  πλήρωμα  του  χρόνου  και  η  δυσαρμονία  αποβάλλεται  για  να
επανέλθει  πάλι  η ισορροπία.  Έτσι,  τόσες  χιλιάδες  χρόνια κάθε φορά που οι  εξουσίες  του πλανήτη γη
"έκτρεφαν" μονό δούλους, αυτοί οι προηγούμενοι πολιτισμοί ήρθε η στιγμή που εξαφανιστήκαν εν ριπή
οφθαλμού με τεράστιες γεωλογικές καταστροφές π.χ. κατακλυσμούς. Το ίδιο ακριβώς θα γίνει και τώρα
στον πλανήτη.
 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΕΙ γιατί ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
Πριν από αυτούς τους γνωστούς  χρόνους,  έχουν γίνει  κάποιες αναφορές για τη χαμένη Ατλαντίδα,  τη
Λεμουρία. Έχουν βρεθεί οστά εκατομμυρίων ετών, που αποτελούν αποδείξεις για την ύπαρξη αρχαίων
πολιτισμών, για τους οποίους όμως η "επίσημη" επιστήμη των ιστορικών δεν κάνει αναφορές, φυσικά όχι
τυχαία.

Η βύθισή της Ατλαντίδας στη θάλασσα έγινε σε δύο δόσεις.  Το τελευταίο κομμάτι που χε μείνει σαν
στεριά λεγόταν νήσος "Ποσειδωνία". Όπως η κυρίως Ατλαντίδα καταποντίστηκε στα νερά ύστερα από
ασύλληπτο κατακλυσμό, έτσι και η Ποσειδωνία που είχε απομείνει, καταποντίστηκε κι αυτή έπειτα από
δεύτερο μεγάλο κατακλυσμό. Όταν μιλάμε για τέτοιας μορφής κατακλυσμούς, δεν μιλάμε μόνο για πολύ
βροχή, αλλά για κάτι πολύ πιο απίστευτα μεγάλο.
Η Ατλαντίδα, μαζί με την Ποσειδωνία, ήταν κοντά σημερινή περιοχή της νήσους Κούβα και κατ' επέκταση
εκεί που ονομάζετε σήμερα το Τρίγωνο των Βερμούδων.

Μία ακόμα αντίστοιχη ασύλληπτη καταστροφή, ήτανε η βύθιση της Λεμουρίας Ηπείρου.

Η Λεμουρία ήπειρος βρίσκεται στην περιοχή που είναι σήμερα η Ιαπωνία, και κατ επέκταση ο ειρηνικός
ωκεανός. Τα κύματα που σηκώνονται ακόμα και σήμερα στον Ωκεανό αυτό είναι τεράστια, γι' αυτό και
ονομάστηκε "Ειρηνικός",  για λόγους  ευφημισμού (χρήση μιας  έκφρασης στη θέση μιας άλλης,  επειδή
θεωρείται λιγότερο αρνητική, δυσοίωνη από αυτήν που αντικαθιστά).
Και  στις  δύο  περιπτώσεις,  Ατλαντίδα  και  Λεμουρία,  φανερώνεται  η  "μνήμη"  που  βαστάει  αυτός  ο
πλανήτης.

Στην πρώην Λεμουρία, σημερινή Ιαπωνία, έχουμε συνεχείς σεισμούς, γιατί ακριβώς πριν από εκατομμύρια
χρόνια, κάποιος υπερπολιτισμός προσπάθησε να φέρει δυσαρμονία στην τελειότητα των συμπάντων.
Στην πρώην Ατλαντίδα,  σημερινό Τρίγωνο των Βερμούδων (τρίγωνο του Διαβόλου),  υπάρχουν  πολλά
παράξενα φαινόμενα.

"Μνήμη" που θυμάται τη καταστροφή που έκαναν "κάποιοι", προφανέστατα εξουσίες, που προσπάθησαν
να κάνουν ό,τι και σήμερα.  Να εκτρέφουν δούλους,  να φοράνε φανταχτερά ρούχα,  πανύψηλα καπέλα,
χρυσούς ανάποδους σταυρούς, ενώ συνάνθρωποί τους πεινούσαν και να διαστρεβλώνουν την αλήθεια. Κι
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επειδή το σύμπαν δεν αφήνει την δυσαρμονία και τη "βρωμιά" να συνεχιστεί πέρα από ένα σημείο, έφερε
αρμονία με το "ξέπλυμα" μιας ολόκληρης ηπείρου.

Αντιλαμβάνεστε πόσα εκατομμύρια χρόνια χρειάστηκε να περάσουν για να καθαρίσει αυτός ο πλανήτης
από τη  βύθιση  μιας  ολόκληρης  ηπείρου  και  για  να  ξαναγίνει  πάλι  φωτοσύνθεση  των  φυτών  και  κατ
επέκταση τροφή.

Βλέπετε λοιπόν ότι το σύμπαν, όπως και αυτός ο πλανήτης δεν ξεχνά. Οι μόνοι που ξεχνάνε όχι κατά λάθος
βέβαια, είναι οι παγκόσμιοι νεκροθάφτες που μοναδική τους αποστολή είναι να ΔΙΑ-ΒΑΛΟΥΝ ΤΟ ΝΟΥ
των ανθρώπων. Και άνθρωποι με "δια-βολεμένο" νου, δεν είναι πλέον όντα με νοημοσύνη, παρά μόνο
σώματα που μοιάζουν με άνθρωπο, αλλά κυριολεκτικά φέρονται ίσως και χειρότερα από τα ζώα.
.
Οι αρχαίοι αυτοί πολιτισμοί εξαφανίστηκαν με έναν περίεργο τρόπο. Άραγε, τί ασύλληπτες καταστροφές
έλαβαν χώρα σε αυτόν τον πλανήτη, ώστε να εξαφανίζονται εκατομμύρια ανθρωπίνων ζωών σ' ελάχιστο
γήινο χρόνο;  Και μάλιστα με τέτοιο απότομο,  βίαιο και  άμεσο τρόπο,  ώστε  μαζί  με τις  ζωές  τους να
εξαφανίζονται και οι όποιοι πολιτισμοί τους ακολουθούσαν;

Επομένως δεν γίνεται να εθελοτυφλείτε. Ήρθε η ώρα που αυτός ο πλανήτης βρέθηκε σε κομβικό σημείο
και η δυσαρμονία που εκπέμπει είναι χωρίς όριο.

Ήρθε  η  εποχή  που  δεν  θα  χει  κανένα  ανθρώπινο  ον  την  ανάγκη  τους  να  το  εκπαιδεύσουν,  γιατί  η
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΤΟΥ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ  ΟΡΙΣΤΙΚΑ  ΚΑΙ  ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΨΎΧΗ.

ΤΟ  ΠΑΙΧΝΙΔΙ  ΟΜΩΣ  ΓΙ'  ΑΥΤΟΥΣ  ΤΕΛΕΙΩΣΕ.  ΑΥΤΟΙ  ΠΟΥ  ΘΑ  ΑΠΟΜΕΙΝΟΥΝ  ΜΕΤΑ  ΤΙΣ
ΑΛΛΑΓΕΣ  ΣΤΟΝ  ΠΛΑΝΗΤΗ  ΠΟΥ  ΘΑ  ΣΥΜΒΟΥΝ  ΠΟΛΥ  ΣΥΝΤΟΜΑ,  ΚΑΙ  ΤΗ  ΝΕΑ
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ ΗΠΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΩΚΕΑΝΩΝ, ΟΙ ΨΥΧΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΝΑ
ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ  Σ  AYTON  ΤΟN  ΠΛΑΝΗΤΗ,  ΘΑ  ΝΑΙ  ΦΩΤΙΣΜΕΝΕΣ,  ΓΕΜΑΤΕΣ  ΑΓΑΠΗ,
ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΓΝΩΣΗ. ΘΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ
ΓΙΑ  ΠΟΙΟ  ΛΟΓΟ  ΕΛΑΒΑΝ  ΕΝΣΑΡΚΩΣΗ  ΣΕ  AYTON  ΤΟN  ΠΛΑΝΗΤΗ,  ΠΟΙΑ  ΕΙΝΑΙ  Η
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΝΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥΣ, ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ, ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΥΛΗΣ.

Μιλάμε ότι αλλάζοντας οι ηλεκτρομαγνητικές, βαρυντικές δυνάμεις και σε συνδυασμό με την πολικότητα
που πλανήτη, από τον ήλιο, ο οποίος έλκει τη γη και ο οποίος ασκώντας όλη την επιρροή-έλξη από τον
βόρειο πόλο (γι αυτό και όλες οι πυξίδες δείχνουν αυτό το σημείο από οποιαδήποτε σημείο του πλανήτη),
κυριολεκτικά η ερμηνεία είναι μόνο μία. Καταδεικνύεται με απόλυτο τρόπο ο ομφάλιος λώρος σε ποιο
σημείο βρίσκεται η έλξη μεταξύ της γης και του ήλιου.

Σ αυτό λοιπόν το σημείο, επειδή γνωρίζετε ότι υπάρχουνε ύδατα (νερό), σε μία μόνο στιγμή, η οποία είναι
νύχτα, όχι τυχαία, (την ημέρα η γη εισπνέει τις ηλιακές ακτίνες, και την νύχτα εκπνέει) κι έτσι την νύχτα
που είναι η εκπνοή του πλανήτη, σε κείνο το σημείο, σηκώνεται ένα κύμα απροσδιορίστου ύψους. Κι έτσι
πάρα πολύ απλά η γη αλλάζει στεριές. Και γι αυτό ταλαιπωρημένα, αποπροσανατολισμένα αδέρφια, ξανα-
ξεκινάει πάλι η γη, ξανα-ξεκινάει η ανθρώπινη εξέλιξη από την αρχή.

Ποτέ μην πιστέψετε ότι αυτές οι ασύλληπτες καταστροφές γίνονται τυχαία. Τίποτα τυχαίο δεν γίνεται στο
σύμπαν,  γιατί  λειτουργεί  με τελειότητα.  Μόλις  θα αρχίσετε  να φωτίζεστε,  θα ανοίγετε τις  πόρτες  της
επιστροφής  στον  γεννήτορα  Πατέρα  -  Μητέρα,  και  τότε  δάκρυα  χαράς  και  συγκίνησης  θα  σας
πλημμυρίσουν, γιατί θα συνειδητοποιήσετε αυτή την τελειότητα του σύμπαντος, που επαναφέρει με τους
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δικούς του νόμους την αρμονία σε κάθε δυσαρμονία.

Έτσι και αυτοί οι κατακλυσμοί που έχουν ήδη συμβεί, που προκάλεσαν αλλαγή θαλασσών και στεριών,
ήταν ασύλληπτου μεγέθους ακριβώς γιατί η δυσαρμονία που είχε δημιουργήσει η ανθρώπινη εξέλιξη στο
πλανήτη, ήταν χωρίς όρια. Ήταν χωρίς λόγια. Όπως ακριβώς έχει γίνει και σήμερα.

Ο πλανήτης έχει "ζήσει" κι άλλους κατακλυσμούς, εκτός από αυτούς που αναφέραμε, που έγιναν για τον
ίδιο λόγο: να αποκατασταθεί η δυσαρμονία που κάθε φορά δημιουργούταν.

Σε κάθε χρονική περίοδο,  (εποχή Φαραώ,  Βασιλιά Μίνωα,  αρχαίους Ελληνικούς  κλασσικούς  χρόνους,
Βαβυλώνιοι,  Ρωμαϊκή,  Βυζαντινή,  Οθωμανική Αυτοκρατορία και  τελευταία 200 χρόνια),  οι  μόνοι  που
προσπάθησαν να δώσουν στην ανθρώπινη εξέλιξη "φως", είναι μόνο τα φωτισμένα πνευματικά όντα.

Μετά τον κατακλυσμό που θα αλλάξει τελείως τα δεδομένα στον πλανήτη, δεν θα επιτραπεί σε καμία ψυχή
να επιζήσει αν δεν έχει εμπράκτως κατανοήσει ότι είναι κομμάτι της μιας δημιουργίας του ενός Θεού. Οι
άνθρωποι που θα επιζήσουν θα έχουν κατανοήσει ότι δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα και με κανέναν.

Στη νέα αποχή που πολύ σύντομα θα ανατείλει στη γη, αυτοί που θα κληθούν να ασκήσουν αρχηγικά
καθήκοντα, θα έχουν την ολότητα της γνώσης. Δηλαδή πρέπει να έχουν και γνώσεις εσωτερισμού και να
αντιλαμβάνονται τις κινήσεις του Μαυροψύχη σε παγκόσμιο επίπεδο.

Είστε όντα με νοημοσύνη οντά με δημιουργική σκέψη. Γι' αυτό μπορείτε να δώσετε μορφή στη σκέψη σας
και  να  ανοίξτε  καλά πλέον  τον  νους  σας.  Ο πλανήτης  ζει  εσχατολογικούς  χρόνους.  Οι  εξουσίες,  που
υπηρετούν αυτόν που ελέγχει μέχρι και σήμερα τον πλανήτη, δεν είναι οι Δημιουργοί ούτε του πλανήτη γη,
ούτε του δικού σας ήλιου, των αστερισμών, των γαλαξιών και βέβαια ούτε του δικού σας ενοικιασμένου
για  λίγα  γήινα  χρόνια  ανθρώπινου  σώματος,  ούτε  ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟ ΣΑΣ "ΕΙΝΑΙ",  που  κατοικεί  στο
νοικιασμένο ανθρώπινο σώμα σας.

Εκτός από τους δούλους, η δημοκρατία των αρχαίων κλασσικών ελληνικών χρόνων στηρίχτηκε και σε
πράκτορες,  προβοκάτορες,  δοσίλογους,  προδότες.  Αυτοί  ήταν  η  αιτία  που  οι  ελληνικές  πόλεις,
σπαράζονταν από εμφύλιους πολέμους, (εμφύλιος είναι ο πόλεμος της ίδιας φυλής) όπως ο τριακονταετής
πόλεμος,  που  οδήγησε  την  ελληνική  φυλή  σε  βαθμό  απόλυτης  εξαθλίωσης  και  αποδυνάμωσης.  Οι
πράκτορες ήξεραν τί έκαναν και πιο σκοπό εξυπηρετούσαν, που ακόμα και οι επιβήτορες (αυτοί που στους
τότε πολέμους έμεναν στις πόλεις για να τεκνοποιούν οι γυναίκες) δεν στάθηκαν ικανοί με την εργασία
τους να συνεχιστεί η τότε ελληνική φυλή.

Από την άλλη, στην τελευταία μάχη που έδωσε ο Βασιλέας της Ηπείρου Πύρρος με τους Ρωμαίους, πέτυχε
την τελευταία νίκη των Ελλήνων ενάντια στους Ρωμαίους. Σε αυτή τη μάχη αποδεκατίστηκε σχεδόν όλο το
στράτευμα του,  και  η νίκη του ονομάστηκε "Πύρρειος Νίκη".  Από τότε,  "Πύρρειος Νίκη" ονομάζεται
μεταφορικά το αποτέλεσμα μιας μάχης στην οποία ο νικητής έχει υποστεί τόσο βαριές απώλειες, που η
αξία της νίκης πλέον δεν έχει κανένα νόημα.

Έτσι ο Πύρρος βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν τρομακτικό κίνδυνο: να μείνει η ελληνική φυλή χωρίς στρατό
και όταν θα ξαναχρειαζόταν,  να μην μπορούσε να αντιμετωπίσει  τους Ρωμαίους.  Έτσι,  έστειλε άμεσα
αγγελιοφόρους στην Αθήνα και στην Σπάρτη, πόλεις που σπαράσσονταν τότε από εμφύλιο πόλεμο, να τις
ενημερώσει να αφήσουν οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ τους και να κοιτάξουν να ενωθούν, γιατί ο κοινός
τους  εχθρός,  οι  Ρωμαίοι,  θα  μπορούσαν  σε  πολύ  λίγο  χρονικό  διάστημα  να  υποδουλώσουν  όλες  τις
ελληνικές πόλεις, όπως και τελικά έγινε.
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Όπως πάντα,  έτσι  και  τότε,  οι  σπιούνοι-πράκτορες-προβοκάτορες,  τα  μαύρα αυτά μιάσματα,  ή αλλιώς
"Εφιάλτες", δεν έλειψαν ποτέ. Φρόντισαν να μην κάνουν αυτό που είπε ο Πύρρος και να συνεχίσουν το
καταστροφικό τους έργο. Σαν αποτέλεσμα των πράξεών τους η φυλή των Ελλήνων, που έχει γεννήσει
ύψιστα πνευματικά όντα, παραδόθηκε ακόμα μια φορά στους τότε εκπροσώπους του Μαυροψύχη, τους
Ρωμαίους.

Ήταν  μία  ακόμα  σκοτεινή  εποχή  της  ανθρωπότητας,  πλημμυρισμένη  όπως  πάντα  από  πολέμους  και
δούλους.

Όλα τα μεγάλα πνευματικά όντα που ζούσαν όχι τυχαία εκείνη την εποχή των αρχαίων κλασσικών
ελληνικών  χρόνων,  ή  τους  δώσανε  κώνειο,  ή  τους  εξορίσανε,  ή  τους  σκότωσαν,  είτε  διαστρέβλωσαν
τελείως τη διδασκαλία τους. 

Η ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΜΑΥΡΟΨΥΧΗ

Το ΑΠΕΙΡΟ σύμπαν ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΔΟΝΕΙΤΑΙ, ΚΙΝΕΙΤΑΙ, ΚΑΙ ΡΕΙ (Ηράκλειτος: τα πάντα ρεί), ενώ οι
νεκροθάφτες της παγκόσμιας εξέλιξης εκπαιδεύουν τους ανθρώπους με τον πιο άθλιο τρόπο!

Εάν ένα σώμα γεννιέται υγιές ή το ακολουθεί οποιαδήποτε μορφής αρρώστια, τα αφήνουν όλα αναπάντητα
και στην τύχη ή στο τέλος, όταν πρόκειται για σοβαρό πρόβλημα υγείας, η απάντηση τους είναι ότι "'Έτσι
είναι το θέλημα Θεού".

Είναι  δυνατόν ο ΘΕΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ που η αγάπη του δεν έχει  αρχή,  μέση και  τέλος  να θυμήθηκε  σε
κάποιους επιλεκτικά να τους αγαπήσει προσφέροντάς τους ένα υγειές σώμα και σε άλλους να ξέχασε ότι
είναι ο πατέρας με αγάπη και τελειότητα, και αρμονία και να έδωσε άρρωστο σώμα;

Οι νεκροθάφτες των ανθρώπινων ψυχών, της ανθρώπινης εξέλιξης, οι μαύρες ψυχές, εξασφαλίζουν την
αμάθεια στο ανθρώπινο βασίλειο, και σχετικά με πριν τη γέννησή (ότι δεν υπάρχει τίποτα) και για μετά το
θάνατο: θα κριθείς από μία μόνο ενσάρκωσή σου, περιμένοντας "κάπου".
.
Το σύμπαν όμως αντίθετα διδάσκει ότι τα πάντα κινούνται, δονούνται σε κυκλικές τροχιές, γυρνάνε γύρω
απ το κέντρο, από το ηλεκτρόνιο που περιστρέφεται γύρω από το άτομο του μορίου του κυττάρου μέχρι
τους δορυφόρους που περιστρέφονται γύρω από τους πλανήτες έως και τους γαλαξίες που περιστρέφονται
γύρω από το κέντρο τους.

Ένα σύμπαν,  που,  τουλάχιστον  στο  μπιγκ-μπανγκ  που  αντιλαμβανόσαστε,  έχει  14.500.000.000 χρόνια
δημιουργίας, ακόμα εξαπλώνεται. Σ' αυτήν την απειρότητα που δεν έχει αρχή, μέση και τέλος, όλοι αυτοί
που υπηρετούν τον Μαυροψύχη θα ζήσουν μέχρι (και αν) φτάσουν στον αστείο χρόνο των 100-120 ετών,
τη μέγιστη διάρκεια μιας ενσάρκωσης και μετά θα περιμένουν για να κριθούν. Ας ζητήσουν συγχώρεση
μήπως και μπορέσουν να κάνουν κάτι για τη δική τους τη ψυχή, γιατί το κάρμα (νόμος ανταποδοτικής
δικαιοσύνης) που έχουν δημιουργήσει είναι χωρίς όριο.

Η διαφορά των μορφών έγκειται μόνο στο τί αντι-λαμβάνεται, τί κατα-νοεί, τί γνωρίζει, η κάθε μορφή.
Όλη η ύλη,  πετρώματα,  φυτά,  ζώα,  άνθρωποι,  μετεωρίτες,  έχουν δομημένη τη σύνθεσή τους  στο ίδιο
μοτίβο και  λειτουργούν κάτω από παρόμοιες συνθήκες.  Παρατηρώντας ένα μικροσκοπικό κομμάτι  της
ύλης π.χ. το μόριο ενός κυττάρου στο ανθρώπινο σώμα, βλέπουμε ότι έχει θετικό πυρήνα και αρνητικό ή
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αρνητικά ηλεκτρόνια που γυρνάνε γύρω από αυτόν. Έχουν εκπληκτικές κυκλικές κινήσεις, με απόλυτα
συμμετρικό και αρμονικό βάρος μεταξύ τους και το πιο συγκλονιστικό είναι η περιφορά τους γύρω από τον
πυρήνα- πυρ, που τα συγκρατεί. Και αυτό συμβαίνει από το μικροσκοπικό μόριο της ύλης, μέχρι και τους
ήλιους  που  συγκρατούν  τους  πλανήτες  κ.ο.κ.,  σε  όλο  το  ορατό  σύμπαν.  Παρατηρείται  δηλαδή,  μια
περιστροφή των πάντων γύρω από ένα κέντρο, δημιουργώντας μια απίστευτη τελειότητα.

Ακόμα και οι γαλαξίες να γυρνάνε γύρω από το κέντρο, και κάθε γαλαξίας έχει δισεκατομμύρια ηλιακά
συστήματα, που σε κάθε ηλιακό σύστημα εξελίσσονται πλανήτες, βασίλεια (ορυκτό, φυτικό, ζωικό- όντα
με νοημοσύνη - σε αυτό το πλανήτη ονομάζονται άνθρωποι). Βλέπουμε λοιπόν ότι τα πάντα είναι όμοια
στη λειτουργία τους.

Και τώρα αρχίζει η εξερεύνηση των μορφών. Η εξερεύνηση της ζωής. Η εξερεύνηση της ύπαρξης στο
φυσικό αυτό κόσμο.

Ακόμα και τώρα, όπως πάντα, το σύμπαν, ο Ένας και μοναδικός Δημιουργός του, μαέστρος, Θεός, που
είναι αγέννητος, και χωρίς αρχή, μιλάει - διδάσκει εξηγεί:

Η λέξη ΘΕΟΣ βγαίνει από το ρήμα ΘΕΩ, δηλαδή κινούμαι γρήγορα. Έτσι και το σύμπαν μόνιμα κινείται,
σε όλες τις μορφές του. Τα πάντα ξεκινάνε απ το δημιουργό, και πριν τη μεγάλη έκρηξη και μετά από τη
μεγάλη έκρηξη. Όλες οι μορφές κινούνται - εξελίσσονται, παίρνουνε εμπειρίες από τη χαμηλότερη μορφή
(πέτρωμα - μόριο ύλης πετρώματος) μέχρι και την υψηλότερη μορφή (γαλαξιακός λόγος - πλανήτες, ήλιοι,
ηλιακά συστήματα, αστερισμοί), με έναν και μοναδικό σκοπό: να κατανοήσουν το ρόλο της ύπαρξής τους
και να ξαναγυρίσουν στην μονάδα απ' όπου ξεκίνησαν έχοντας πάρει όλες τις εμπειρίες, όλη τη γνώση και
να φτάσουν στο υπέρτατο σημείο συνείδησης ότι τα πάντα είναι ενιαία, αδιαίρετα, γεμάτα φως και άπειρη
τελειότητα.

Έχοντας όλα αυτά υπόψη, αρχίζετε να κατανοείτε την τεράστια καταστροφή που έχει έρθει σε αυτό τον
πλανήτη από όλες τις διαστρεβλωμένες εξουσίες. Οι μορφές εναλλάσσονται μόνιμα, ξεκινώντας από τη
μικρότερη μορφή της ύλης, όπως το μόριο ενός πετρώματος, και φτάνοντας στην εξελιγμένη μορφή του
ανθρώπινου  σώματος,  που  ακολουθείται  από  την  νοημοσύνη,  τον  νου.  Οι  προηγούμενες  εξελίξεις
(πέτρωμα, ζωικό, φυτικό βασίλειο) είναι συνυφασμένες με τους ηλιακούς κύκλους. Το πέτρωμα έπειτα από
μυριάδες χρόνια έχει πάρει τη γνώση της ηλιακής ακτινοβολίας και από μαλακό χώμα μετατρέπεται σε ένα
πιο σκληρό πέτρωμα, μεγαλύτερης εξέλιξης από το απλό χώμα. Η σκληρότητα των πετρωμάτων είναι
ενδεικτική ως προς την εξέλιξη. Σε μια τελευταία εξελικτικά μορφή του, αυτά τα μόρια της ύλης έχουν
μετατραπεί σε χρυσός. Γι' αυτό και ο χρυσός έχει το χρώμα του ήλιου.

Στη  φάση  της  μεταβολής  στις  ιδιότητες  των  μορίων  της  ύλης  ενός  πετρώματος  το  μόριο  της  ύλης
αντιλαμβάνεται συνέχεια, επί μυριάδες χρόνια, τις ιδιότητες που λάμβανε από τον ήλιο. Φτάνοντας στο
κορύφωμα αυτής της αντίληψης, η ψυχή μεταπηδάει στην επόμενη εξέλιξη, το φυτικό βασίλειο. Το πρώην
μόριο της ύλης του πετρώματος που είχε μόνο αντίληψη, αποκτάει και μία άλλη ιδιότητα, την "αίσθηση".
Το άνθος ενός λουλουδιού, αισθάνεται τις εποχές του χρόνου και της ηλιακής ακτινοβολίας, και από μία
σειρά ασύλληπτων, ακατανόητων μέχρι τώρα για τους ανθρώπους, εργασιών, δημιουργείται το άνθος ενός
λουλουδιού, που με την αίσθηση του ήλιου ανθίζει και χωρίς αυτή χάνεται.

Η  ψυχή  που  ενσαρκώθηκε  σε  φυτό,  έχοντας  κάνει  μυριάδες  φορές  την  ίδια  εργασία,  και  έχοντας
ολοκληρώσει αυτή την εκπαίδευση, συνεχίζει πλέον την εκπαίδευση στην επόμενη εξέλιξη, στο επόμενο
βασίλειο, που είναι το βασίλειο των ζώων. Εκεί πλέον, δεν εκπαιδεύεται μόνο με αντίληψη, και αίσθηση
αλλά και με κάτι παραπάνω: τώρα έχει αποκτήσει και ένστικτα της αυτοσυντήρησης, φόβου, επίθεσης,
εύρεσης της τροφής, διαιώνισης του είδους. Αφού η ψυχή πάρει εμπειρίες από όλο το ζωικό βασίλειο, οι
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τελευταίες του ενσαρκώσεις στο βασίλειο αυτό είναι κυρίως στα εξής είδη:

● Άλογο.
● Σκυλί, κατοικίδιο, που είναι σχεδόν έτοιμο να μιλήσει με τον άνθρωπο.
● Δελφίνι, που έχει ύψιστη εξυπνάδα

Η ψυχή κάνει το επόμενο τεράστιο βήμα να συνεχίσει την εξέλιξη της γνώσης της από τις αλλαγές της στο
κόσμο της μορφής, βάση ηλιακών κύκλων και  να μεταπηδήσει  σε κάτι μοναδικό.  Σε κάτι  ασύλληπτο:
αποκτάει νου και προσπαθεί μέσω του νου και της εξατομικευμένης ψυχής να κατα-νοήσει την α-λήθεια,
την ενότητα των πάντων και τέλος τον Δημιουργό.

Μέχρι και το ζωικό βασίλειο όλες οι μορφές έχουν ομαδική ψυχή, γι' αυτό κι έχουν ίδια μορφή. Κάθε είδος
πετρώματος σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη (πχ, σίδηρος, μάρμαρο, χαλκός, ασήμι, χρυσός), κάθε
είδος φυτού σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, (πχ ντομάτες, οπωροφόρα δέντρα, αρωματικά φυτά, κτλ)
κάθε είδος ζώου (πχ. πρόβατα, τα άλογα, τα δελφίνια) έχουν αντίστοιχα την ίδια μορφή. Και ο λόγος είναι
ένας και μοναδικός. Ότι οι μορφές αυτές, έχουν μόνο ομαδική ψυχή. Κι αφού έχουν πάρει τις εμπειρίες-
γνώση από αυτά τα βασίλεια, φτάνουν στο κορυφαίο στάδιο κατανόησης της δημιουργίας, στο στάδιο της
εξέλιξης των όντων με νοημοσύνη, δηλαδή των προικισμένων (από τον ΔΗΜΙΟΥΡΓΌ) με ΝΟΥ όντων
(ατομικές πλέον ψυχές).

Είναι σημαντικό να αποσαφηνιστεί ότι ο "νους" του ανθρώπου δεν είναι το "μυαλό" του. Και τα θηλαστικά
ζώα έχουν μυαλό- εγκέφαλο. Όμως ο νους τους ανθρώπου είναι μία έννοια διαφορετική, και ένα μέρος του
μόνο του είναι ενωμένο με το φυσικό μυαλό- εγκέφαλο. Το υπόλοιπο, είναι ενωμένο με το σύμπαν με έναν
αόρατο τρόπο. Και γι αυτό το λόγο, πολύ απλά, ο άνθρωπος με νου μπορεί να δημιουργήσει κάτι που
πρώτα το "σκέφτηκε".

Δηλ, μπορεί και δημιουργεί μία σκέψη για κάτι που πριν δεν υπήρχε στο κόσμο της ύλης. Δημιούργησε
ποτήρια για να μπορεί  να πίνει  πιο άνετα νερό,  και  όχι  όπως πίνουν τα ζώα που σκύβουν  στη πηγή.
Δημιούργησε τηλέφωνο για επικοινωνία. Δημιούργησε αυτοκίνητο και αεροπλάνο για να κινείται πιο άνετα
και γρήγορα. Εκμεταλλεύτηκε τα αόρατα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, που δεν βλέπουν τα μάτια μας, όμως
με αυτά απολαμβάνουμε τις τηλεοράσεις, τα ραδιόφωνα κλπ.

Αυτά  και  πολλά άλλα,  τα  δημιουργεί  ο  νους  του  ανθρώπου,  με  πρώτη  εκδήλωσή  του την  σκέψη.  Η
υλοποίηση της σκέψης σε οτιδήποτε εκφραστεί επί της ύλης, είναι απλά διαδικαστική. Υπάρχει περίπτωση
ένας άνθρωπος να φτιάξει, να δημιουργήσει κάτι, πχ. ένα αυτοκίνητο, αεροπλάνο, τηλέφωνο, χωρίς πρώτα
να το έχει σκεφτεί; Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.

Γι αυτό, και ο Ιησούς Χριστός, είπε ξεκάθαρα στους μαθητές τους: "είστε κατ' εικόνα και ομοίωση με τον
Δημιουργό.

Αλλά  ακόμα  κι  εδώ  οι  παγκόσμιοι  νεκροθάφτες  της  ανθρώπινης  εξέλιξης,  φρόντισαν  με  απόλυτη
επιμέλεια, και υπακοή στο αφεντικό τους, τον Μαυροψύχη, να μην εξηγήσουν στους "δούλους" αυτού του
πλανήτη με λεπτομέρεια τί σημαίνει η φράση του Ιησού "είστε κατ' εικόνα και ομοίωση με τον Πατέρα ".

Ακριβώς όπως ο Δημιουργός πρώτα "σκέφτηκε" και μετά δημιούργησε το μπιγκ-μπανγκ, με ό,τι υπάρχει
μέσα στο σύμπαν που αντιλαμβανόμαστε, έτσι κι εμείς, πρώτα σκεφτόμαστε και μετά εκδηλώνουμε και
υλοποιούμε τη σκέψη μας.
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Όμως, ενώ ο Πατέρας είναι  Ένας,  η Δημιουργία είναι  τέλεια  και  ενιαία,  έχουν έρθει  οι  υπηρετούντες
παγκόσμιοι νεκροθάφτες του Μαυροψύχη, να εγκλωβίσουν το ανθρώπινο βασίλειο εδώ και 17.000.000
χρόνια  με  τις  διαφορές,  τη  διαιρετικότητα,  τη  διαφορετικότητα  στις  εθνικότητες,  τη  καταγωγή,  την
οικογένεια και τέλος για το ατελείωτο εγώ σας, με αποτέλεσμα όλη η ανθρώπινη εξέλιξη να μάχεται για το
τίποτα.

Ο φυσικός θάνατος και η συνεχής μεταβολή των πάντων έρχονται να σας θυμίσουν κάθε ώρα και στιγμή
ότι πρέπει να ψαχτείτε, γιατί ακόμα και οι ήλιοι πεθαίνουν - χάνουν τη μορφή τους. Με αφορμή αυτά τα
δεδομένα θα βρείτε τις απαντήσεις για τα πάντα.

Η λέξη ψυχή αναφέρεται στο "ψύχος" που περιβάλει τον θεϊκό σπινθήρα που υπάρχει σε κάθε μορφή όπως
φυσικά και στο ανθρώπινο βασίλειο. Όταν ο άνθρωπος αγιάζει, η ψυχή καταφέρνει να απορροφηθεί από
τον  ΘΕΙΚΟ ΣΠΙΝΘΗΡΑ  -  ΠΝΕΥΜΑ,  παίρνοντας  όλη  την  εμπειρία  από  την  ανθρώπινη  εξέλιξη  και
συνεχίζοντας το ταξίδι σε ανώτερα πεδία εξέλιξης: Δάσκαλοι της Σοφίας, πλανητική ιεραρχία, πλανητικός
λόγος, ηλιακή ιεραρχία, ηλιακός λόγος, γαλαξιακή ιεραρχία, γαλαξιακός λόγος, μαύρες τρύπες. (μαύρες
τρύπες είναι απορρόφηση της ύλης λόγω της ολοκλήρωσης της γνώσης όλων των μορφών και επιστροφής
στον γεννήτορα Πατέρα - Μητέρα).

O  διαδοτής  της  διδασκαλίας  του  Ιησού,  Απόστολος  Παύλος  έλεγε  "ΖΩ  ΕΝ  ΠΝΕΥΜΑΤΙ".  Μ'  αυτό
εννοούσε ξεκάθαρα ότι είχε φτάσει σε τέτοια επίπεδα εξέλιξης, ώστε πλέον η ψυχή - ψύχος δεν χρειαζόταν
να έχει μέσα της το θεϊκό σπινθήρα.

Γι αυτό λοιπόν, αντί  οι παγκόσμιοι  νεκροθάφτες να σας οδηγούν στη γνώση, και  στο φως, σας έχουν
οδηγήσει εσκεμμένα στην αμάθεια και το σκοτάδι. Ο λόγος είναι πολύ-πολύ συγκεκριμένος. Εάν φτάσετε
όλοι να γίνετε φωτισμένοι - βούδες (βούδας σημαίνει φωτισμένος), να γίνετε όλοι χριστοί (δηλ, να πάρετε
το χρίσμα), ο Μαυροψύχης με τους παγκόσμιους νεκροθάφτες δεν θα χει λόγο, ούτε δυνατότητα παρουσίας
σ'  αυτόν  τον  πλανήτη.  Οι  πρώην  αμαθείς  δούλοι  δεν  θα  μπορούν  να  είναι  υπάκουοι,  να  αφαιρούν
ανθρώπινες ζωές και να χρησιμοποιούν το σώμα τους σύμφωνα με διδαχές τύπου "το σώμα είναι δικό μου,
μού ανήκει και το κάνω ό,τι θέλω".

Oι  κοσμικές  υπάρξεις  που αντιλαμβάνεστε  με  τα  μάτια,  γαλαξίες,  ήλιοι,  ή  πιο  σωστά,  ο  γαλαξιακός,
ηλιακός πλανητικός λόγος, πριν από κάποια μπιγκ-μπανγκ, πριν από κάποια θεία σχέδια, είχανε περάσει
από την εξέλιξη των όντων με νοημοσύνη, από διαφορετικούς αστερισμούς, για να συνεχίσουν τώρα το
έργο τους  με  άλλες  μορφές  και  αποστολές  μεγαλύτερου  βεληνεκούς.  Αντίθετα,  οι  "νεκροθάφτες"  του
ανθρωπίνου γένους σας παρουσιάζουν την ζωή σας ως την μία και μοναδική ενσάρκωση της ψυχής σας,
για να σας αποθαρρύνουν ύπουλα να προσπαθήσετε για την πνευματική εξέλιξή σας, αφού όλα τελειώνουν
δήθεν με το θάνατο του σώματος, χωρίς κυριολεκτικά να σας έχουν διδάξει απολύτως τίποτα.

Στο ατελείωτο παρελθόν, τα δημιουργήματα του ενός Θεού μπήκαν στο κόσμο της μορφής, της ύλης. Από
την τάξη χωρίς μορφή ήρθαν στην τάξη με μορφή. Έχουν δώσει εσκεμμένα λάθος γνώση ότι από το χάος
ήρθε η τάξη.  Το σύμπαν που αντιλαμβανόμαστε,  και  με αποδείξεις  περικλείεται  από νόμους γεμάτους
τάξη, Φυσικοί δορυφόροι, πλανήτες, ήλιοι, πλανητικά συστήματα, γαλαξίες, είναι σε μια απόλυτη τάξη.
Πώς  θα  μπορούσε  να  μην  έχει  τάξη,  αλλά  χάος,  πριν  να  υπάρχουν  οι  ορατές  μορφές  των  αστεριών,
πλανητών κλπ; πώς θα ήταν δυνατόν, αυτός ο παντοδύναμος Θεός να μην είναι γεμάτος από τάξη, και σε
μη-ορατή μορφή, όπως το σύμπαν που αντιλαμβανόμαστε;
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ΚΑΡΜΑ

Ο μεν Ιησούς Χριστός το ονόμασε "μάχαιρα έδωσες και μάχαιρα θα λάβεις" ο δε βούδας το ονόμασε "ο
νόμος της ανταποδοτικής δικαιοσύνης" (κάρμα).

Οι ψυχές  που γεννιούνται  σε άρρωστα μωρά,  που τα ακολουθούν διάφορες  σοβαρές  αρρώστιες,  όπως
τετραπληγίες  (καμία  επικοινωνία  με  το  περιβάλλον  για  όλη  τους  τη  φυσική  ζωή),  είχαν  κάποτε,  στις
προηγούμενες ζωές, αφαιρέσει ζωές απο συνανθρώπους τους.
Όλες αυτές οι αρρώστιες, (που σας έχουν διδάξει ότι "έτσι το ήθελε ο Θεός",) είναι αποτελέσματα των
δικών  σας  πράξεων  από  τις  προηγούμενες  ενσαρκώσεις  σας,  και  δεν  είναι  τυχαίες.  Μάλιστα,  σε
περιπτώσεις  που έχετε αφαιρέσει  ανθρώπινες ζωές,  το κάρμα είναι  πάρα πολύ βαρύ,  και  για επτά (7)
επανασαρκώσεις αυτή η ψυχή θα ενσαρκώνεται σε άρρωστο σώμα στο φυσικό σώμα. Αν λάβετε υπόψη και
τα μεσοδιαστήματα μεταξύ των σαρκώσεων, και το ξεκίνημα από την αρχή, ξανά και ξανά, σε πλανήτες
χαμηλής εξέλιξης, όπως η γη, αντιλαμβάνεστε τι μεγάλο λάθος είναι η αφαίρεση ζωής και πόσο ακριβά την
πληρώνει κάποιος, για να μπορέσει τελικά να κατανοήσει το μέγεθος του λάθους του. Κι αυτός ο νόμος
ισχύει για κάθε μια αφαίρεση ζωής. Εάν αφαιρέσετε περισσότερες, ισχύει αναλογικά για όσες αφαιρέσετε.

Εάν αναρωτιέστε γιατί η αφαίρεση ζωής να είναι τόσο μεγάλο λάθος, σκεφτείτε το εξής: Εάν πιείτε μια
γουλιά νερό, αυτή η ποσότητα νερού κάνει το ταξίδι της στο σώμα, από τον οισοφάγο στο στομάχι, τα
νεφρά, το έντερο και εσείς την "ξανασυναντάτε" είτε στο ούρα είτε στον ιδρώτα. Τίποτα δεν γνωρίζετε για
το τι  ακριβώς  γίνεται  μέσα στο  δικό  σας  σώμα και  καμία  εκούσια  συμμετοχή  δεν  έχετε  σ'  αυτή την
διαδικασία. Λοιπόν, απο που κι ως που εσείς εξουσιοδοτηθήκατε να αφαιρέσετε άλλων ανθρώπων ζωές
στο όνομα του παντοδύναμου Θεού και μάλιστα να επικαλείστε και ύμνους ότι δηλαδή επιτελείτε υπηρεσία
στον παντοδύναμο θεό!

Ο νόμος της ανταποδοτικής δικαιοσύνης ή νόμος του "μάχαιρα έδωσες και μάχαιρα θα λάβεις" ή "κάρμα",
είναι μία διδασκαλία που αναφέρθηκαν και  ο Ιησούς Χριστός και  ο Διδάσκαλος Σινάντρα Σακιαμούνι
Γκαουντάμα Βούδας.

Το "ΜΑΧΑΙΡΑ ΕΔΩΣΕΣ ΚΑΙ ΜΑΧΑΙΡΑ ΘΑ ΛΑΒΕΙΣ" που είπε ο Ιησούς Χριστός έχει ακριβώς το ίδιο
νόημα με το ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, το ΚΑΡΜΑ, που δίδαξε ο ΒΟΥΔΑΣ.

Πήρατε σάρκωση σ ένα ύπουλα στημένο παιχνίδι και σε μια απόλυτη φυλακή, και είναι δύσκολο από μόνοι
σας  να  γλιτώσετε.  Ο  νους  σας  πλέον,  αιχμαλωτισμένος  στις  ορέξεις  του  Μαυροψύχη,  και  των
υπηρετούντων του, απεικονίζεται στον ανάποδο σταυρό, που αναφερθήκαμε παραπάνω. Σίγουρα για να
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σαρκωθείτε σ' αυτό τον πλανήτη, πληρώνετε κάποιο κάρμα και δημιουργείτε τώρα καινούριο ανάλογα με
τις επιλογές σας. Γι' αυτό τώρα πλέον που σας δίνεται η γνώση πρέπει να πράξετε και ανάλογα, γιατί όλα
έχουν το αντίτιμο τους. Γιατί εσείς οι ίδιοι φέρνετε δυσαρμονία στο σύμπαν, είτε σε προσωπικό, είτε σε
ομαδικό  ή  εθνικό  επίπεδο.  Και  να  είστε  απόλυτα  βέβαια  ότι  επειδή  εσείς  οι  ίδιοι  δημιουργήσατε
δυσαρμονία μόνο εσείς οι ίδιοι θα κληθείτε απο το σύμπαν να επαναφέρετε την αρμονία.

Πολλές φορές οι άνθρωποι πάνω στην απόγνωσή τους λένε τη φράση "Θεέ μου, τι έκανα;" Να στε όμως
σίγουροι ότι εσείς και μόνο εσείς κάτι κάνατε, και κανένας άλλος. Και αυτό το κάτι έγινε είτε σε αυτή τη
σάρκωση, είτε σε προηγούμενες ενσαρκώσεις.

Μέχρι τώρα, μπορούσατε να δικαιολογείτε τον αυτό σας ότι "δεν ήξερα, οπότε πώς να τα καταλάβω όλα
αυτά;". Τώρα όμως πλέον, μ' όλες αυτές τις αποδεικτικές αποκαλύψεις, τέτοιο άλλοθι δεν έχετε.

Μετά το θάνατο του φυσικού σώματος οι ψυχές περνούν από την καρμική επιτροπή, και εκεί δεν θα έχετε
πια τη δικαιολογία του "δεν ήξερα".

ΟΣΟΙ  ΑΚΟΥΣΑΝ..  ΑΚΟΥΣΑΝ  ΚΑΙ  ΟΣΟΙ  ΚΑΤΑΛΑΒΑΝ…  ΚΑΤΑΛΑΒΑΝ.  ΓΙΑ  ΤΟΥΣ
ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ  ΘΑ  ΥΠΑΡΧΕΙ  ΜΙΑ  ΑΚΟΜΑ  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΥΚΑΙΡΙΑ  ΜΕΤΑ  ΑΠΟ  ΜΕΡΙΚΕΣ
ΧΙΛΙΑΔΕΣ  ΧΡΟΝΙΑ,  ΣΤΟ  ΤΕΛΟΣ  ΤΗΣ  ΕΠΟΧΗΣ  ΤΟΥ  ΑΙΓΟΚΕΡΟΥ,  ΑΛΛΑ  ΜΕ  ΠΟΛΛΕΣ
ΕΠΑΝΑΣΚΑΡΚΩΣΕΙΣ,  ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ,  ΘΑΝΑΤΟΥΣ,  ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ,  ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΥΣ
ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ κλπ

ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΑΣ ΠΛΕΟΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ.

Αυτά σε συνδυασμό με ένα τεράστιο κάρμα που έπρεπε να πληρώσει η ελληνική φυλή διότι ενώ ήταν
υπεύθυνη να δώσει  βαθιές πνευματικές αλήθειες - γνώσεις μέσα απο τον απόλυτο αποσυμβολισμό της
διδασκαλίας των δήθεν μύθων του 12θεου και 'έτσι αυτή η απόκρυψη της γνώσης γιατί η ελληνική φυλή
είχε κληθεί να μεταδώσει αυτή την πνευματική γνώση, πλήρωσε βαρύ κάρμα. Απο το 146 που έγινε η μάχη
στην Ποτίδαια (σημερινή Κατερίνη) που έπεσε και η τελευταία μακεδονική - ελληνική φάλαγγα στους
ρωμαίους και 1962 χρόνια η ελληνική φυλή ταλαιπωρήθηκε με ένα βαρύ κάρμα στο να ξεπληρώσει αυτά
που δεν δίδαξε στο πως να πετύχει κάποιος την επανένωση με τον Πατέρα - Μητέρα.

Μεγάλα πνευματικά όντα, μεγάλοι φιλόσοφοι, μεγάλες αλήθειες, σίγουρα υπήρχαν και οι διδασκαλίες του
μέχρι  και  σήμερα  είναι  τεράστιες.  Όμως,  το  σύνολο  των  τότε  εξουσιών  -  ελληνικών  πόλεων,  και  ο
αποσυμβολισμός  που  μέσα  στα  ιερατεία  ήταν  μόνο  για  πολύ  λίγους  (όπως  στα  ελευσίνια  μυστήρια)
ουσιαστικά,  εκτός  απο  την  διδασκαλία  αυτών  των  τεράστιων  μυστών  -  αντρών,  στο  σύνολό  της  οι
ελληνικές εξουσίες των κρατών - πόλεων έβγαλαν τα αντίθετα απο τις διδασκαλίες των μυστών, δηλαδή
δίδαξαν, μίση, πάθη, ίντριγκες και στο τέλος υποδούλωση στους ρωμαίους. Αυτό ήταν ένα βαρύ κάρμα και
μια δυσαρμονία μέσα στην αρμονία του σύμπαντος και μάλιστα απο μια φυλή - κλειδί, όπως η ελληνική, η
οποία έχει κληθεί απο το σύμπαν, ακριβώς όπως μόνο ο ομφάλιος λώρος τρέφει το παιδί μέσα στη μήτρα
της μάνας, 'έτσι και σε αυτή τη περίπτωση, έχει κληθεί η ελληνική φυλή να παραδώσει στην ανθρωπότητα
όλη την αλήθεια" ούτε ένα κομμάτι της αλήθειας, ούτε την αλήθεια διαστρεβλωμένη.  

Γι αυτό ενάντια στις εξουσίες είμαστε τόσο κατηγορηματικοί. Γιατί όλες οι εξουσίες, ακόμα και σε αυτή τη
φυλή - κλειδί που είναι η ελληνική, ενώ πρέπει να είχε δώσει τα πνευματικά κλειδιά στην ανθρωπότητα,
εκτός  των  μεγάλων  μυστών,  δίδαξαν  διαρκείς  πολέμους,  έβγαλαν  εφιάλτες,  ονόμασαν  ελληνική  τη
βυζαντινή αυτοκρατορία, αν και απώτερος σκοπός ήταν να κρύψουν την αλήθεια των μεγάλων ελλήνων
μυστών, όπου υπήρχαν αρχαίοι ναοί, φρόντιζαν να κτίσουν χριστιανικούς ναούς, όχι λόγω της αγάπης του
Ιησού Χριστού,  αλλά των σταυροφοριών,  της επιβολής του χριστιανισμού με αίμα (μάλλον για άλλον
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Χριστό πολεμούσαν..), τη διαιρετικότητα ορθόδοξη - καθολική κλπ.

Εάν  οι  υπηρέτες  του  Μαυροψύχη διαχειρίζονταν μόνο την προσωπική  τους  εξέλιξη,  το πρόβλημα θα
περιορίζονταν  μόνο  σ'  αυτούς  τους  ίδιους.  Όμως  με  τις  δήθεν  διδασκαλίες  και  εκπαιδεύσεις  τους,
εγκλωβίζουν ΟΛΟ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ.  Έχουν άραγε καταλάβει  το μερίδιο της απίστευτης
ευθύνης τους; Έχουν καταλάβει ποιον έχουν υπηρετήσει εδώ και χιλιάδες χρόνια; Αλίμονό τους!!!

ΥΨΙΣΤΑ ΟΝΤΑ - ΔΙΔΑΧΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΑ

Κατέβηκαν ύψιστα όντα, να διδάξουν την ανθρώπινη εξέλιξη με μια πνευματική διδασκαλία που πρέπει να
ακολουθηθεί από όλους τους ανθρώπους, για να κατανοήσουν ΑΠΟΛΥΤΑ ΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΣ. Έχουν όμως
χαθεί και δία-στρεβλωθεί όλες οι λέξεις και έννοιες. Ακόμα και η διδασκαλία αυτών των ύψιστων όντων,
έχει παραχαραχτεί, με τέτοιο απίστευτο τρόπο, που ο νους των ανθρώπων έχει αιχμαλωτιστεί. Έτσι έχουν
φέρει στα μέτρα τους όλες τις διδασκαλίες, όπως τους συμφέρει και οδηγούν όλο το ανθρώπινο βασίλειο
στο σκοταδισμό, την παραπληροφόρηση και τον εγκλωβισμό.

- ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Όλα τα όντα με μεγάλη αποστολή, κάποια στιγμή στη ζωή τους, πριν τη φώτισή τους, "ενεργοποιούνται"
(πνευματικά). Οι φυσικοί γονείς λαμβάνουν κάποιο σημάδι, σαν ειδοποίηση, όταν είναι να φέρουν στο
κόσμο ένα τέτοιο πνευματικό ον, συνήθως με κάποια οράματα ή όνειρα. Είναι σίγουρο ότι η στιγμή και ο
τόπος που έρχονται στο κόσμο της γης αυτά τα μεγάλα όντα δεν είναι καθόλου τυχαία. Αντίθετα, στο
σημείο που γεννήθηκαν, υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη και ιδιαίτερη διάταξη των πλανητών του ηλιακού
μας συστήματος. Όσοι γνωρίζουν από αστρολογία, (την πραγματική αστρολογία και όχι όπως την έχουν
καταντήσει  σήμερα),  μπορούν  να  "διαβάζουν"  τα  σημάδια  αυτά  στις  θέσεις  των  πλανητών,  που
προμηνύουν και φανερώνουν την έλευση των όντων αυτών στη γη.

Μετά  τη  γέννηση,  οι  μελλοντικοί  δάσκαλοι  Βέβαια,  μεγαλώνουν  όπως  όλα  τα  μωρά  του  πλανήτη,
ακολουθώντας  έτσι  το  νόμο  της  συμπαντικής  νομοτέλειας.  Μαθαίνουν  να  μιλάνε,  να  περπατάνε,
μεγαλώνουν σε ύψος κλπ.

Σίγουρα, στο πρόσωπό τους, φαίνεται από παιδιά μια διαφορετικότητα στο τρόπο που μιλούν και φέρονται
στους  άλλους.  Βγάζουν  μια  αυθόρμητη  αγάπη  που  απλώνεται  παντού.  Ακόμα  και  κάποιος  να  τους
πειράξει, θα φύγουν, αλλά ποτέ δεν θα θελήσουν να εκδικηθούν.

Η ηλικία των 13 ετών, είναι μια ιδιαίτερη ηλικία που είναι πολύ πιθανό τα μεγάλα πνευματικά όντα να
βιώσουν κάτι ιδιαίτερο: είτε ένα όραμα στο οποίο άγγελοι τους ενημερώνουν για την αποστολή τους, κι
αυτό  λέγεται  "σαμάντι"  ("σαμάντι"  σημαίνει  απόλυτη  ένωση  με  το  Θείο)  ή  ένα  πολύ  παράξενο  και
περίεργο ατύχημα (στις σημερινές ημέρες πχ τροχαίο).

Μετά από αυτό το συμβάν, δεν θα αρχίσουν αμέσως να διδάσκουν, γιατί σύμφωνα πάλι με την συμπαντική
νομοτέλεια, θα πρέπει πρώτα να διδαχθούν, να εκπαιδευτούν. Κάποιοι άλλοι Δάσκαλοι θα βρεθούν στη
ζωή τους, φυσικά όχι τυχαία, να τους καθοδηγήσουν. Επειδή οι δονήσεις τους είναι σε υπερβατικό επίπεδο,
θα μπορέσουν από κάθε μία λέξη που θα παίρνουν απο το Δάσκαλο, να κάνουν σύνθεση της γνώσης με
τέτοιο τρόπο, ώστε τελειώνοντας την εκπαίδευσή τους, να ξέρει ο καθένας από αυτούς με ακρίβεια ποια θα
είναι η αποστολή του.
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Η  αποστολή  όλων  αυτών  των  ύψιστων  πνευματικών  όντων  είναι  ουσιαστικά  μια:  να  βοηθήσουν  το
ανθρώπινο βασίλειο, τα όντα με νοημοσύνη, να κατανοήσουν το λόγο ύπαρξης τους στο κόσμο της γης, να
συνεχίσουν την εξέλιξή τους και να ενωθούν με το Θεό.

Το Θείο σχέδιο φρόντισε για πολύ συγκεκριμένο λόγο, να σαρκωθεί πρώτα ο Βούδας (Βούδας σημαίνει
φωτισμένος) και μετά ο φωτισμένος Ιησούς να γίνει Χριστός. Και αυτό γιατί ο άνθρωπος πρώτα πρέπει να
φωτιστεί κι έπειτα, όντας φωτισμένος, να οδηγηθεί στη "Χριστοποίηση".

Ο πολύ συγκεκριμένος αυτός λόγος είναι και ένα πολύ σημαντικό "κλειδί", για την πνευματική ανέλιξη του
ανθρώπου.  Μέσα από αυτό  τον  από-συμβολισμό  της  Έλευσης  πρώτα του Βούδα και  μετά  του  Ιησού
Χριστού, το σύμπαν σας μιλάει με τον τρόπο του. Η φώτιση είναι η επιστροφή της ψυχής του ανθρώπου
στη μονάδα, μετά τις εμπειρίες στο κόσμο της ύλης, και τις παγίδες του Μαυροψύχη, όπως συμβολίζει και
η επιστροφή του Οδυσσέα στην Ιθάκη, μετά το ταξίδι του με τα πολλά εμπόδια.

Μετά τη φώτιση έρχεται η Χριστοποίηση. Δεν μπορεί να υπάρχει χριστοποίηση χωρίς πρώτα την φώτιση.

Ο Βούδας ή ο Χριστός ή ο κάθε Φωτισμένος και Χριστοποιημένος έχει νου που δεν επηρεάζεται από το
παγκόσμιο  σύστημα  εξουσίας,  όπως  τη  πληρωμή  φόρων,  τη  δημοσιονομική  ανάπτυξη,  το  χρήμα,  τα
"κόστη",  τα  χρηματιστηριακά  παράγωγα  (μετοχές,  Σι-ντι-ες,  και  άλλες  τέτοιες  ανούσιες  έννοιες  και
ακαταλαβίστικες για τη συμπαντική νομοτέλεια).

Οι νεκροθάφτες της ανθρώπινης εξέλιξης στο σύστημα εκπαίδευσης που καθοδηγούν, δεν κάνουν κανένα
συσχετισμό μεταξύ των αναφορών από την μία για τον Βούδα 550 χρόνια π.Χ., και από την άλλη για τον
Ιησού που έγινε Χριστός 550 χρόνια μετά την Έλευση του Βούδα.

- ΧΡΙΣΤΟΣ

Το μεγαλύτερο ον που ήρθε σ αυτόν τον πλανήτη, είναι ο ΙΗΣΟΥΣ- ΧΡΙΣΤΟΣ. Σχετικά με το όνομά του,
δεν έχει εσκεμμένα διευκρινιστεί ότι το "Χριστός" ουσιαστικά δεν είναι όνομα, αλλά ιδιότητα (το κανονικό
του όνομα ήταν Ιησούς - τότε υπήρχαν μόνο μικρά ονόματα, όπως Ιωάννης, Πέτρος, Παύλος κλπ). Αυτό
έχει  αποκρυφτεί  γιατί  δεν  συμφέρει  στο  σύστημα  εγκλωβισμού  που  εκτρέφει  μόνο  ΥΠΑΚΟΥΟΥΣ
ΔΟΥΛΟΥΣ να καταλάβουν τι σημαίνει ΝΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ, δηλαδή ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΟ ΧΡΙΣΜΑ
ΚΑΙ ΑΠΟ ΥΙΟΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΟΥΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΣΕ ΥΙΟΙ
ΤΟΥ ΘΕΟΥ.

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ δε μίλησε ποτέ για διαιρετικότητα, μαγαζάκια, δηλαδή για Ορθοδοξία, Καθολικούς,
Προτεστάντες, Πεντηκοστιανούς, Μάρτυρες του Ιεχωβά κλπ.

Σας δίδαξε πρώτον, τί σημαίνει απόλυτη συμπαντική αγάπη, χωρίς διαχωρισμούς, χωρίς "δικά μου" και
"δικά σου", χωρίς την οικογένειά ΜΟΥ, θρησκεία ΜΟΥ, πατρίδα ΜΟΥ. Και όμως οι νεκροθάφτες του
ανθρώπινου βασιλείου τολμούν να τον επικαλούνται κιόλας, εκπαιδεύοντας ανθρώπους χρησιμοποιώντας
διαστρεβλωμένες διδασκαλίες του!

Μίλησε για την απόλυτη συγχώρεση και την αγάπη που ενώνει τα πάντα. Είπε "Αγαπάτε τους εχθρούς
ημών". Ανέβηκε επάνω στο σταυρό, και είπε τη φράση "ΠΑΤΕΡΑ, ΣΥΓΧΩΡΕΣΕ ΤΟΥΣ, ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ
ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ".

Γεννήθηκε με το όνομα "Ιησούς" και μέσα από τις πράξεις που έκανε και τα λόγια που είπε, πήρε το όνομα
"Χριστός",  γιατί  ΧΡΙΣΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ  -  ΠΗΡΕ  ΤΟ  ΧΡΙΣΜΑ  (ΚΕ-ΧΡΙΣΜΕΝΟΣ).  Σας  αποκάλεσε
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"αδέρφια" του, γιατί αν το θελήσετε, μπορείτε όλοι να Χριστοποιηθείτε, μηδενός εξαιρουμένου.

Ο Ιησούς Χριστός, δίδαξε το "ΜΑΧΑΙΡΑ ΕΔΩΣΕΣ ΚΑΙ ΜΑΧΑΙΡΑ ΘΑ ΛΑΒΕΙΣ".

Όταν  οι  Ρωμαίοι  στρατιώτες  πήγαν  να  συλλάβουν  τον  Ιησού  Χριστό,  ο  Πέτρος  θέλοντας  να  τον
υπερασπιστεί, έβγαλε το μαχαίρι από τη θήκη του, έκοψε το αυτί του Ρωμαίου στρατιώτη. Τότε ο Ιησούς
Χριστός είπε στον απόστολό του Πέτρο, τη φράση " ΜΑΧΑΙΡΑ ΕΔΩΣΕΣ ΚΑΙ ΜΑΧΑΙΡΑ ΘΑ ΛΑΒΕΙΣ "
και χρησιμοποιώντας τις ασύλληπτες για τον άνθρωπο δυνάμεις του,  ξανακόλησε το κομμένο αυτί του
Ρωμαίου στρατιώτη. Ο Χριστός είναι ο μεγαλύτερος διδάσκαλος που πάτησε το πόδι του σε αυτόν τον
πλανήτη, η ίδια η σάρκωση του τριαδικού πατέρα - ΘΕΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ, ο Υιός.

Ο Πέτρος σε εκείνη την σάρκωση πέθανε με αποκεφαλισμό, γεγονός καθόλου τυχαίο με τη φράση του
Ιησού "Μάχαιρα έδωσες και μάχαιρα θα λάβεις".

Στον αστερισμό Σατάνια του Γαλαξία Νέβαδον επικεφαλής πνευματικά ήταν ο Ιησούς, και υφιστάμενος
πνευματικά, αυτός που τώρα του ζήτησε να τον ακολουθήσει. Γι αυτό ο Ιησούς του απάντησε, "πίσω μου σ'
έχω Σατανά". Δηλαδή εννοούσε ότι στο επίπεδο πνευματικής εξέλιξης που βρισκόταν ήταν σε τελείως
διαφορετικό επίπεδο εξέλιξης αυτό το αρνητικό ον που ζητούσε ότι ζητούσε από τον Ιησού.

Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός εναντιώθηκε σε όλα τα ιερατεία και σε όλους τους γραμματείς και φαρισαίους
των  ιερατείων  και  σε  όλες  τις  τότε  επίσημες  εξουσίες.  Γιατί  ήξερε  όσο  κανένας  άλλος  την  απόλυτη
βρώμικη δουλειά τους.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Στo σύμβoλο του ΣΤΑΥΡΟΥ +, η άκρη του ανώτερου σημείου της κάθετης γραμμής, είναι το ξεκίνημά

μας από τον ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ ΘΕΟ. Το κατώτερο σημείο της κάθετης γραμμής είναι η πρώτη εμφάνισή μας
στον κόσμο της ύλης, με την μορφή ηλεκτρονίου, σε ένα μόριο πετρώματος. Η γραμμή από το κατώτατο
σημείο μέχρι το σημείο που ενώνεται η κάθετη γραμμή με την οριζόντια, συμβολίζει το ανέβασμά της
εξέλιξής μας από το ορυκτό, φυτικό, ζωικό βασίλειο, που γίνεται βάσει μυριάδων ηλιακών κύκλων.

Σ' εκείνο το κομβικό κρίσιμο σημείο όπου η ομαδική ψυχή καταφέρνει να εξατομικευτεί, έχει ένα μοναδικό
σύμμαχο - όπλο: τον ΝΟΥ. Ο ΝΟΥΣ βοηθά τη ψυχή να κατανοήσει το ρόλο της μορφής, το ρόλο όλων
των μορφών, ώστε πλέον με απόλυτη επί-γνωση, να συνεχίσει ανοδικά προς την επιστροφή στον Πατέρα-
Μητέρα, όπως ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ που με οποιοδήποτε τρόπο προσπάθησε και κατάφερε τελικά να επιστρέψει
στην  Ιθάκη  σε  αντίθεση  με  τους  συντρόφους  του,  που  δεν  τα  κατάφεραν.  Ο  μύθος  του  Οδυσσέα
αποδεικνύει το πόσο γνώστης πρέπει να γίνεις για να επιστρέψεις στη μονάδα, δηλ από κει που ξεκίνησαν
όλες οι μορφές.

Οι εξουσίες θα έπρεπε να καθοδηγούν τους ανθρώπους στο ταξίδι τους προς την "Ιθάκη" και να τους
βοηθούν στο να βρίσκουν την άκρη στο "μίτο της Αριάδνης" (άλλος σημαντικός μύθος). Στο μύθο του
μίτου της Αριάδνης ο λαβύρινθος συμβόλιζε τον κόσμο της μορφής, το κόσμο του ανθρώπινου βασιλείου,
όπου οι ψυχές ψάχνουν να βρουν διέξοδο, ψάχνουν δηλαδή να βρουν το δρόμο τους προς το ανώτερο
μέρος του σταυρού και μόνο όταν πραγματικά φωτισμένες ψυχές σε καθοδηγήσουν θα μπορέσεις να βρεις
το δρόμο και να μην φτάσεις σε αδιέξοδο, όπως όλος ο κόσμος σήμερα (δηλ να βρεθεί μία "Αριάδνη" που
να σου δώσει το σκοινί της γνώσης, ώστε να βγεις απ' το λαβύρινθο και να μη χαθείς μέσα σ' αυτόν)

Αυτοί  οι  εξαιρετικά  σημαντικοί  συμβολικοί  μύθοι,  καταδεικνύουν  με  περίτρανο  τρόπο,  ότι  ο  ρόλος
ύπαρξής μας στο κόσμο της μορφής, είναι μόνο ΕΝΑΣ: Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ. Ο από-
συμβολισμός των μύθων αυτών, έχει εσκεμμένα αλλοιωθεί, για να μην γνωρίζουν όλοι οι άνθρωποι το
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καλό τους, και οι συμφεροντολόγοι και πλάνοι του πλανήτη να συνεχίζουν έτσι να τους εκμεταλλεύονται,
ρουφώντας την ενέργειά τους

Όσοι  καταφέρουν  να  επιστρέψουν  στην  έδρα  του  Πατέρα  -  Μητέρα,  θα  πρέπει  να  νιώσουν  ΣΥΝ-
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ, και ΠΟΤΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ.

Κάποιοι σαν τον ΜΑΥΡΟΨΎΧΗ αυτού του πλανήτη, είχαν φτάσει πάρα πολύ ψηλά εξελικτικά, και εκεί
ακριβώς σε ένα άλλο πολύ κρίσιμο σημείο της εξέλιξής τους, είχαν απίστευτες δεξιότητες, αδιανόητες για
τον κοινό νου των ανθρώπων. Σε εκείνο το σημείο όμως θεώρησαν τον εαυτό τους ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ και όχι
ΣΥΝ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ. Εκεί ακριβώς αρχίζει η πτώση. Γι' αυτό ο Μαυροψύχης αποκόπηκε τελείως από την
ένωση  με  την  μονάδα,  έμεινε  χωρίς  καθόλου  ενέργεια  και  άρχισε  η  πτώση.  Έχει  βαστήξει  όμως  τις
ικανότητες  στο  να  μπορέσει  εύκολα  να  εφαρμόζει  τρόπους  ελέγχου  και  καταστροφής  των  όντων  με
νοημοσύνη, που εξελίσσονται σε πλανήτες τριών διαστάσεων, όπως ο πλανήτης γη.

Έχει εφαρμόσει ένα παγκόσμιο σύστημα εξουσίας που στηρίζεται στην συν-αλλαγή, έτσι ώστε οτιδήποτε
ένας άνθρωπος θελήσει να εξασφαλίσει, από τα πιο στοιχειώδη, τροφή και στέγη, να πρέπει οπωσδήποτε
να γίνεται αυτή η συναλλαγή μέσω χρημάτων ή δήθεν πολύτιμων μετάλλων, τα οποία φυσικά είναι δική
του επινόηση.

Γι αυτό, ο Μαυροψύχης, έχει σαν σύμβολο, τον ανάποδο σταυρό, που κάποιοι που ξέρουνε να τον βαστάνε
ή να τον απεικονίζουνε, ξέρουν τί κάνουν. Αλλά δεν ξέρουν τί τους περιμένει. Κάποιοι άλλοι το θεωρούν
μόδα, και το υιοθετούν, χωρίς δυστυχώς να ξέρουν τον συμβολισμό και τη δύναμή του σαν σύμβολο.

Σκοπός του Μαυροψύχη είναι να βαστήξει την ανθρώπινη εξέλιξη στο επίπεδο του ζωικού βασιλείου, και
να την αφοπλίσει τελείως από το ύψιστο όργανο του ανθρώπου που λέγεται ΝΟΥΣ. Στο σκοπό του αυτό,
βοηθοί του είναι όλες οι εξουσίες, πολιτικο-θρησκευτικές, που προσποιούνται ότι νοιάζονται για το καλό
των ανθρώπων,  αλλά επί  της  ουσίας  έχουν παγκοσμίως το ρόλο των "νεκροθαφτών"  του ανθρώπινου
βασιλείου. Γι' αυτό και στο δικό του σύμβολο έχει την οριζόντια γραμμή πιο χαμηλά από το μέσο της
κάθετης γραμμής, αφού θέλει την ανθρώπινη εξέλιξη προσαρμοσμένη στις χαμηλότερες εξελίξεις, δηλαδή
αυτή του ζωικού βασιλείου. Γι αυτό λοιπόν, από δω και στο εξής, όσοι και όσες από εσάς το έχετε σαν
σύμβολο και επιδεικνύετε τον ανάποδο σταυρό, σας αποσαφηνίζεται με απόλυτη ακρίβεια, ότι υπηρετείτε
τον Μαυροψύχη. Αφού πλέον έχετε επίγνωση των πράξεών σας, φροντίστε να αλλάξετε, γιατί η υπηρεσία
στο Μαυροψύχη εις γνώσιν σας είναι ακόμα χειρότερη από την υπηρεσία στο Μααυροψύχη εν αγνοία σας.

- ΒΟΥΔΑΣ

Ο Βούδας  Σακυαμούνι  γεννήθηκε  σαν  πρίγκιπας  στη  βασιλική  οικογένεια  της  φυλής  των  Σάκυα  στο
Βασίλειο του Καπιλβαστού. Ο Βούδας, έκανε κάτι που λίγοι άνθρωποι κάνουν στη ζωή τους. Το κίνητρο
του δόθηκε όταν στα 29 του χρόνια, είδε έξω από το βασίλειο πρώτη φορά ανθρώπους ανήμπορους και
κατάκοιτους κι έτσι η εσωτερική του φωνή τον ανάγκασε να αναζητήσει τη βαθύτερη εξήγηση για όλα
αυτά. Έτσι, χωρίς να τον βρει κάποια συμφορά, (πρόβλημα υγείας, θάνατος προσφιλούς προσώπου του,
κλπ), άφησε όλα όσα είχε, την πολύ όμορφη γυναίκα του, το βασίλειο, αξιώματα, τίτλους, χρήματα, και
αποτραβήχτηκε μέσα στο δάσος, όπου υπήρχαν άλλοι ασκητές - μοναχοί, για να μπορέσει να κατανοήσει
γιατί υπάρχουν αυτές οι διαφορετικότητες και ανισότητες στους ανθρώπους.

Πράγματι, μετά από 7 ολόκληρα χρόνια, στα 36 του, πήρε όλες τις απαντήσεις. Φωτίστηκε, αλλά σε τέτοια
ύψιστα επίπεδα φώτισης, ώστε μπόρεσε να αφήσει με τη διδασκαλία του ασύλληπτα οφέλη για την εξέλιξη
της ανθρωπότητας. 
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Βούδας σημαίνει  φωτισμενος.  Ο Βούδας αποποιήθηκε  υλικών  αγαθών,  για  να μπορέσει  να πάρει  την
απάντηση ποιος είναι ο πόνος της ανθρωπότητας. Δηλ τι φταίει για την κατάντια της ανθρωπότητας. Μέσα
από αυτά τα ερωτήματα που είχε μπόρεσε κι έφτασε στην φώτιση. Και αυτό άφησε στην ανθρωπότητα:
πως εσείς οι ίδιοι θα μπορέσετε να φωτιστείτε.
Το απίστευτο σ όλα αυτά είναι ότι κάποιοι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μπει σ ένα κοπάδι θρησκείας,
όταν ακούν τη λέξη "Βούδας" εναντιώνονται και  μόνο στη λέξη,  γιατί  ο νους τους είναι παγωμένος -
ακινητοποιημένος.
Δηλ,  αυτοί  οι  ίδιοι  προσπαθούν  να  φτάσουν  στη  φώτιση  και  κάποιος  που  τους  έδειξε  το  δρόμο  της
φώτισης, επειδή ο αρχηγός του κοπαδιού τους είπε ότι δεν είναι καλή, είναι εναντίον του.

- ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ

Η  λέξη  "Μύστης"  προέρχεται  από  το  ρήμα  "μυώ",  που  αναφέρεται  ουσιαστικά  στο  κλείσιμο  των  5
αισθήσεων, ,  όραση, ακοή,  όσφρηση, γεύση, αφή. Έτσι οι  μύστες είναι  όντα που έχουν καταφέρει  να
ξεπεράσουν τις πλάνες πληροφορίες που τους δίνουν οι 5 αισθήσεις και να αντλούν πλέον πληροφορίες
από τις υπέρ-αισθήσεις τους, δηλαδή, δι-ακοή, δι-όραση, δι-αίσθηση, διά-νοια.

Ο  Ερμής  ο  Τρισμέγιστος  ήταν  ένας  από  τους  μεγαλύτερους  Μύστες  -  Δασκάλους,  ένα  από  τα
σημαντικότερα πνευματικά όντα που πέρασαν από το πλανήτη γη. Ονομάστηκε τρεις  φορές Μέγιστος,
γιατί τρεις φορές "Χριστοποιήθηκε".

Ο Ερμής ο Τρισμέγιστος παρέδωσε στην ανθρωπότητα το πιο σημαντικό από όλα τα πνευματικά κλειδιά.
Παρέδωσε το "Κηρύκειο του Ερμή". Είναι το σύμβολο μιας ράβδου, που στο επάνω μέρος της, δεξιά και
αριστερά, υπάρχουν τα κεφάλια από δύο φίδια που έχουν αναρριχηθεί πέριξ της ράβδου και η κατάληξη
τους είναι στο πάνω μέρος της ράβδου.

Η  θρησκεία  του  Χριστιανισμού  έχει  το  φίδι  σαν  σύμβολο  του  κακού.  Κανείς  όμως  από  τους  δήθεν
επίσημους σοφούς της χριστιανικής θρησκείας δεν αναρωτήθηκε ποια σχέση μπορεί να συνδέει το φίδι που
σέρνεται και συμβολίζει το κακό, και οδήγησε τον άνθρωπο στην πτώση, με τα δύο φίδια στο κηρύκειο του
Ερμή, που κινούνται ανοδικά και που συμβολίζουν τη σοφία. Διότι μόνο από αυτόν τον συμβολισμό η
ανθρωπότητα  θα  'χε  φτάσει  σε  πολύ  υψηλότερα  επίπεδα  πνευματικής  εξέλιξης.  Η  ανάλυση  του
αποσυμβολισμού αυτού θα γίνει παρακάτω.

Εκτός  από το κηρύκειο,  ο  Ερμής ο Τρισμέγιστος  δίδαξε αστρονομία,  μαθηματικά,  την γεωμετρία του
σύμπαντος και φυσικά δίδαξε την ύπαρξη του ενός και μόνο Δημιουργού των Πάντων.
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Δίδαξε  επίσης  ότι  "ό,τι  είναι  πάνω  είναι  και  κάτω"  και  "ό,τι  είναι  κάτω  είναι  και  πάνω".  Δηλαδή
αναφέρθηκε στην απόλυτη συμμετρία και αναλογία μεταξύ του μικρόκοσμου και του μακρόκοσμου, του
"εαυτού" και της πλάσης.

Ανάλογα, όπως έχετε στον κόσμο της μορφής εγκλωβισμένη τη ψυχή σας σε ασήμαντα πράγματα, όπως
μίσος, κακία, εγωισμό, κριτική, φθόνο, αλαζονεία, έπαρση, καχυποψία, απληστία, αχαριστία, έτσι κι όταν
φεύγετε απ τον κόσμο της μορφής και πάτε στις επόμενες αόρατες διαστάσεις, ο ψυχικός σας φορέας, η
ψυχή σας, θα είναι δυστυχώς το ίδιο εγκλωβισμένη.

Αντίθετα, εάν φτάσετε τη ψυχή σας σε επίπεδα πραγματικής φώτισης, εκμεταλλευόμενοι την ευκαιρία της
ενσάρκωσής σας και το δώρο της ζωής σε ένα φυσικό σώμα, θα αναπτύξετε αληθινή αγάπη χωρίς όρια και
ιδιοτέλεια,  αγάπη χωρίς εγωισμό, ζωή σε απόλυτο αλτρουισμό, και  τέλος θυσία για την ανθρωπότητα.
Έτσι, όπως θα έχετε απελευθερωθεί από τον κόσμο της μορφής, πηγαίνοντας στους αόρατους κόσμους, η
ψυχή σας θα είναι αντίστοιχα απελευθερωμένη από δεσμά και προσκολλήσεις.

- ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ

Ένας άλλος μεγάλος Δάσκαλος - Μύστης, Βασιλέας και Ιερέας ήταν ο Μελχισεδέκ. Στην Παλαιά Διαθήκη,
αναφέρεται ότι ήταν εκείνος που παρουσιάστηκε και συμβούλεψε τον Αβραάμ.

Ειδικά στην περίπτωση του Μελχισεδέκ, έχει πολύ μεγάλη σημασία για τη νέα εποχή που ανατέλει στο
πλανήτη γη.

Ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά ότι η ανθρωπότητα έχει διαιρεθεί μεταξύ της, από όλες τις εξουσίες, πολιτικές
και  θρησκευτικές,  κατά  τέτοιο  τρόπο,  ώστε  να  μη  μπορεί  κανείς  να  υποψιαστεί  που  τον  οδηγούν  οι
εξουσίες.
Μάλιστα, έχετε όλοι σας πεισθεί να δεχτείτε τη διαφορετικότητα των πολιτικών από των θρησκευτικών
εξουσιών.
Εν κατακλείδι, έχετε δεχτεί ότι αυτοί που σας οδηγούν πολιτικά πρέπει να είναι διαφορετικοί από αυτούς
που σας οδηγούν θρησκευτικά.
Δηλαδη, κάποιοι πολιτικοί ηγέτες που δεν έχουν ρίζες πραγματικές και αληθινές προς το Θεό, μπορούν να
σας ασκήσουν πολιτική εξουσία, αλλά και το αντίθετο. Κάποιοι θρησκευτικοί ηγέτες που έστω κι αν έχουν
ένωση με το Θεό, έχετε δεχτεί ότι είναι ανάξιοι να σας οδηγήσουν πολιτικά (δηλαδή δεν έχουν ιδέα πως θα
πρεπε να είναι τα πράγματα ώστε η ανθρωπότητα να μην πολεμά, να μην δυστυχεί και να μην υποφέρει.
Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο κατόρθωμα του Μαυροψύχη. Να σας παρουσιάζει μπούρδες και σεις σαν
υπνωτισμένοι να τα αποδέχεστε όλα.
Φανταστείτε  το μέγεθος ενός τέτοιου ηγέτη να είναι  ικανός και άξιος μόνο για ένα από τα δύο,  πόσο
ανάξιος είναι για ηγέτης. Είναι δυνατόν η ύλη να ζήσει χωρίς το πνεύμα (πολιτικοί ηγέτες) ή το πνεύμα
χωρίς την ύλη (θρησκευτικοί ηγέτες). Είναι δυνατόν αυτοί οι ηγέτες να σας οδηγήσουν?
Αυτό ακριβώς σημαίνει Μελχισεδέκ. Ήταν και είναι μέγας αρχιερέας και μέγας αρχιβασιλέας. Κανένας δε
μπορεί να ηγηθεί σε καμία κατάσταση εξουσίας, εάν δεν είναι άριστος γνώστης και των δύο καταστάσεων,
και του πνεύματος και της ύλης.
Χωρίς αυτή την ισοροπία, το οποιοδήποτε αποτέλεσμα θα είναι τουλάχιστον τραγικό.
Γι' αυτό και Μελχισεδέκ, που σημαίνει και είναι μέγας αρχιερέας και μέγας αρχιβασιλέας, είναι απάτορ
(χωρίς πατέρα), αμήτορ (χωρίς μητέρα), και αγενεολόγητος (χωρίς γενεά), έρχεται κατ' ευθείαν από το
απόλυτο πνεύμα - Θεό, για να καταδείξει σ' όλη την ανθρωπότητα ότι χωρίς αυτές τις ύψιστες γνώσεις σου
απαγορεύεται να σταθείς σε οποιαδήποτε εξουσία.
Μάλιστα,  οφείλουμε  να  σας  γνωστοποιήσουμε  ότι  ο  δάσκαλος  Ιησούς  Χριστός,  ήταν  της  τάξης
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Μελχισεδέκ.
Και γι αυτό ο διδάσκαλος Ιησούς Χριστός όχι μόνο σας δίδαξε τα πάντα ιερατικά, αλλά προχωρησε και πιο
πέρα και ακύρωσε όλες τις τότε πολιτικές εξουσίες.
Στη νέα εποχή που ήδη ανατέλλει στο πλανήτη σας ουδείς θα ηγειται της ανθρωπότητας εάν δεν είναι
μύστης κατά την τάξη Μελχισεδέκ ( μέγας αρχιερέας και μέγας αρχιβασιλεας

- ΜΙΝΩΑΣ

Ο Λάβρυς, δηλαδή ο διπλός πέλεκυς ήταν το πιο ιερό σύμβολο της Μινωικής Εποχής γιατί συμβόλιζε την
απόλυτη δικαιοσύνη.

Όταν η μία μεριά από τον πέλεκυ ασκήσει μία "δράση", θα έρθει η πίσω μεριά του πέλεκυ να "αντί-δράσει"
με το ίδιο μέτρο. Είναι και αυτό ένα σύμβολο του ίδιου νόμου της ανταποδοτικής δικαιοσύνης, για τον
οποίο μίλησε και ο Βούδας (Κάρμα) 1000 χρόνια μετά, και ο Χριστός (μάχαιρα έδωσες και μάχαιρα θα
λάβεις) 1500 περίπου χρόνια μετά.

Η Δικαιοσύνη είναι  ο πρώτος νόμος,  μετά την απόλυτη συμπαντική Αγάπη, από τον οποίο διέπεται  ο
κόσμος της μορφής. Είναι μια απαραίτητη αρετή που πρέπει να υπηρετείται προκειμένου η κάθε μορφή να
επιστρέψει στην Μονάδα, τον Δημιουργό.

- ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ-- ΚΟΥΝΦΟΥΚΙΟΣ

Περίπου το 550π.Χ., μέσα στο ίδιο περίπου χρονικό διάστημα, ενσαρκώθηκαν στη Γη τρεις πολύ μεγάλοι
Δάσκαλοι: ο Πυθαγόρας στην Ελλάδα, ο Σακιαμούνι Συνάντρα Γκαουντάμα (Βούδας) στην Ινδία, και ο
Κομφούκιος στην Κίνα.
Η σχεδόν ταυτόχρονη έλευση των τριών αυτών Δασκάλων στο κόσμο της μορφής, μόνο τυχαία δεν έγινε.
Οι φράσεις "έτυχε", "ήταν σύμπτωση", "έγινε κατά λάθος" στο σύμπαν ουσιαστικά δεν ισχύουν, γιατί όλα
γίνονται  για  κάποιο  λόγο  και  κινούνται  με  μία  απόλυτη  τελειότητα  και  αρμονία.  Όλοι  όσοι  έχουν
καταφέρει να εξελίξουν το πνεύμα τους, το γνωρίζουν πολύ καλά.

Χρυσά έτη του Πυθαγόρα

&lt;&lt;τους αθάνατους θεούς να τιμάς πρώτα όπως ο νόμος ορίζει και τον όρκο να σέβεσαι έπειτα τους
ευγενείς να τιμάς ήρωες και τους δαίμονες να σέβεσαι της γης αποδίδοντας σε καθετί τα νόμιμα και τους
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γονείς τέλος πρέπει να τιμάς και τους άλλους στενούς συγγενείς από τους ανθρώπους διάλεγε ως φίλο τον
άριστο και εκείνον που είναι ανώτερος στην αρετή στα λόγια του να δίνεις βάση και στα ωφέλιμα έργα του
και μην τον κρίνεις για ένα μικρό λάθος αν για κάτι τέτοιο έχεις τη δύναμη, γιατί η δύναμη, αδελφή είναι της
ανάγκης σκέψου λοιπόν αυτά και έπειτα μάθε να συγκρατείς την τάση για τη λαιμαργία, για τη νωθρότητα, τη
λαγνεία και την οργή και ποτέ μην κάνεις κάτι αισχρό με άλλον ή και μόνος γιατί πρώτα πρέπει να σέβεσαι
τον εαυτό σου να είσαι δίκαιος στα έργα και στα λόγια και μην αφήνεις τον εαυτό να δρά αλόγιστα μην ξεχνάς
ότι όλοι οι άνθρωποι πεθαίνουν ενώ τα αποκτήματα μόνον, άλλοτε έρχονται και άλλοτε χάνονται όσο για τα
κακά της μοίρας που πέφτουν στους θνητούς το μερίδιο σου απ' αυτά υπόφερέ το και μην αγανακτείς αλλά,
όσο μπορείς, παρηγορήσου με τη σκέψη

η μοίρα δεν ρίχνει πολλά δεινά στους αγαθούς

πολλά θα ακούσεις στη ζωή σου, καλά και κακά
μην παρασύρεσαι απ' αυτά, αλλά και μην τα απορρίπτεις
και ψέματα αν ακούσεις, μην εξοργίζεσαι,
μα σε όλα ενέργησε, με τέτοιο τρόπο
να πεις ή να κάνεις κάτι που δεν είναι ωφέλιμο
πριν ενεργήσεις σκέψου, γιατί μπορεί ανόητα να δράσεις
και μόνο στον άφρονα ταιριάζει να δρα και να μιλάει ανόητα
αλλά συ, πράξε αυτά, για τα οποία δεν θα μετανιώσεις
απ' όσα δεν ξέρεις, μην εφαρμόζεις τίποτε
αλλά επιδίωξε να μάθεις όσα είναι ωφέλιμα
για να περάσεις ευτυχισμένα τη ζωή σου

και την υγεία του σώματος, δεν πρέπει να αμελείς,
αλλά με μέτρο να πίνεις να τρως και να ασκείσαι
μέτρο τέτοιο, που ποτέ δεν θα σε βλάψει
ακολουθώντας πάντα, δίαιτα λιτή και καθαρή
φυλάξου και μην κάνεις πράγματα που γεννούν το φθόνο,
μην σπαταλάς άκαιρα την ενέργεια, αγνοώντας το αγαθό
ούτε πάλι ανελεύθερος να είσαι, μα σε όλα έχε μέτρο άριστο
και κάνε όσα δεν σε βλάπτουν, σκεπτόμενος πριν από την πράξη

ούτε να αφήνεις να σε πάρει ο ύπνος πριν τρεις φορές σκεφτείς τις πράξεις της ημέρας πού λάθεψα, τί έκανα,
τί ξέχασα να κάνω αρχίζοντας από τα πρώτα, φθάσε ως το τέλος κι αν έκανες καλά ή όχι τον εαυτό σου κρίνε
συγχαίροντας για το ένα, επιπλήττοντας για το άλλο

για αυτά αγωνίσου και μελέτα και αυτά ζήτα,
γιατί θα σου φανερώσουν τα ίχνη της θείας αρετής
ναι μα το θείο άντρα που στις ψυχές μας έδωσε
την τετρακτύ που είναι πηγή της αέναης φύσης
προχώρησε λοιπόν σε αυτό το έργο
παρακαλώντας τους θεούς, να έχεις αίσιο τέλος
αν όλα αυτά τήρησεις, σίγουρα θα μάθεις
των θεών τη σύσταση και των θνητών ανθρώπων
τα πάντα πώς χωρίζονται και πώς μαζί κρατιούνται
και ακόμα, τη φύση του παντός που είναι σε όλα όμοια
έτσι που τα ανέλπιστα θα ελπίζεις και τίποτα δεν θα σου λείπει
μα και τη μοίρα θα μάθεις των ανθρώπων

42



που μόνοι τους τις συμφορές έχουν διαλέξει
οι δύστυχοι και ούτε βλέπουν, ούτε ακούνε
αν και είναι κοντά τους το μεγάλο αγαθό
πέρα από λίγους, που γνωρίζουν τη λύση των δεινών
τέτοια μοίρα σκοτίζει το μυαλό τους
και σαν πιθάρια με βάσανα γεμίζουν
κάθε φορά καινούργια δίχως τέλος
και δεν βλέπουν ότι η έρις έμφυτη είναι
και μαζί τους πάντα αν και φρόνιμο είναι
να την αποφεύγουν και να μην την προκαλούν

Ω Δία από τα δεινά θα λύτρωνες πολλούς
αν τους φανέρωνες το δαίμονα που μέσα τους έχουν
μα έχε θάρρος, γιατί ένα θείο γένος υπάρχει στους θνητούς
και η φύση η ιερή τα αποκαλύπτει όλα
μα, αν ήδη τα ξέρεις και τηρείς αυτά που είπα
από τα δεινά θα απαλλαγείς αν καθαρίσεις την ψυχή
απόφευγε τις τροφές που είπαμε στους καθαρμούς
μα και στης ψυχής την ύψωση κρίνοντας το καθετί
βάζοντας ηνίοχο τη γνώμη που είναι από όλες άριστη
και όταν το σώμα αφήσεις και έλθεις
στον ελεύθερο αιθέρα αθάνατος θα είσαι
θεός άφθαρτος και ποτέ πια θνητός,,

Όπως μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις, τα «Χρυσά Έπη του Πυθαγόρα» κρύβουν πολλά και βαθιά νοήματα.

Αποφθέγματα του Κομφούκιου

Ο ανώτερος άνθρωπος έχει απαιτήσεις από τον εαυτό του. Ο κατώτερος άνθρωπος από τους άλλους.

• Ο ανώτερος άνθρωπος είναι σκληρός με τον εαυτό του. Ο κατώτερος άνθρωπος είναι σκληρός με τους
άλλους.

• Διάλεξε ένα επάγγελμα που σου αρέσει και δεν θα ξαναχρειαστεί να δουλέψεις στη ζωή σου.

• Σε μια χώρα που κυβερνάται  καλά,  η φτώχεια είναι  ντροπή.  Σε μια χώρα που κυβερνάται  άσχημα,  ο
πλούτος είναι ντροπή.
• Το να ξέρεις πιο είναι το σωστό και να μην το κάνεις είναι η μεγαλύτερη δειλία.
• Όταν παραπονιέσαι για το κακό, το διπλασιάζεις. Όταν το περιγελάς, το εξουδετερώνεις.

• Όταν ο Κόκκινος Ποταμός είναι πλημμυρισμένος, πάρε το λασπωμένο μονοπάτι…

• Μην ανησυχείς αν οι άλλοι δεν σε καταλαβαίνουν. Να ανησυχείς όταν εσύ δεν καταλαβαίνεις τους άλλους.
• Ξέχνα τις προσβολές, αλλά ποτέ μη ξεχνάς την καλοσύνη.

• Ο ανώτερος άνθρωπος νοιώθει απόλυτα άνετα. Ο κατώτερος άνθρωπος είναι πάντοτε εκνευρισμένος.
• Όταν κανείς είναι αυστηρός με τον εαυτό του, πολύ σπάνια αποτυχαίνει.
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• Υπάρχουν  τρεις  πλευρές  σ  ένα  Μεγάλο  Άνδρα.  Όταν  τον  βλέπεις  από  μακριά,  φαίνεται  σκληρός  και
σταθερός. Από κοντά, είναι ευχάριστος. Και όταν μιλάει, τα λόγια του είναι ξεκάθαρα.

• Το ακούω και το ξεχνώ. Το βλέπω και το θυμάμαι. Το κάνω και το καταλαβαίνω.

• Ο  ανώτερος  άνθρωπος  σκέφτεται  μόνο  τη  δικαιοσύνη.  Ο  κατώτερος  άνθρωπος  σκέφτεται  μόνο  τα
συμφέροντά του.

• Προτού ξεκινήσεις ένα ταξίδι εκδίκησης, σκάψε δυο τάφους.

• Αν όλοι απεχθάνονται κάτι, θα πρέπει να το εξετάσουμε. Αν σε όλους αρέσει κάτι, πάλι θα πρέπει να το
εξετάσουμε.

• Όλα έχουν ομορφιά αλλά δεν την βλέπουν όλοι.

• Ο καλύτερος τρόπος να εξαπατηθείς είναι να υποκρίνεσαι ότι είσαι εξυπνότερος από τους άλλους.

• Όταν έρθει η ευημερία, μη τη χρησιμοποιήσεις όλη.

• Αυτός που ξέρει όλες τις απαντήσεις, δεν έχει ερωτηθεί όλες τις ερωτήσεις.

• Αυτός που θέλει να είναι σταθερά ευτυχισμένος πρέπει να αλλάζει συχνά.

• Το να μη διορθώνει κανείς τα λάθη του είναι μεγάλο λάθος.

• Οι κομψοί λόγοι και η προσεγμένη εμφάνιση σπάνια συμβαδίζουν με την αρετή.

• Όταν ο βιασμός καθίσταται αναπόφευκτος, τότε ξαπλώστε χάμω και κοιτάξτε να μορφωθείτε.

• Η συνεχής προσαρμογή με σκοπό να ταιριάζουμε στις επιθυμίες των άλλων, σκοτώνει την Τελειότητα.

• Εκείνος που είναι τολμηρός, γενναίος, σταθερός, απλός, φυσικός και δεν βιάζεται, πλησιάζει την τελειότητα.

• Η ταπεινοφροσύνη είναι η στέρεη βάση για όλες τις αρετές.

• Να βάζετε πρώτα απ’ όλα την πίστη και την αξιοπιστία. Μην έχετε φίλους κατώτερους από εσάς τους ίδιους.
Αν έχετε μειονεκτήματα, μη φοβάστε να διορθώσετε τον εαυτό σας και να προχωρήσετε μόνοι σας.

• Εκείνος που κάνει πράγματα κυρίως για το προσωπικό του συμφέρον, θα κάνει πολλούς εχθρούς.

• Τέσσερις απαγορεύσεις: Μην παρασύρεσαι από την προσωπική σου γνώμη. Μην αναγνωρίζεις τίποτε σαν
απαραίτητο. Μην είσαι πεισματάρης. Μην είσαι

• Η άγνοια είναι η νύχτα του μυαλού, αλλά μια νύχτα χωρίς φεγγάρι και αστέρια.

• Ο ανώτερος άνθρωπος επιδιώκει να είναι αργός στα λόγια και γρήγορος στις πράξεις.

• Η μόρφωση χωρίς σκέψη προκαλεί σύγχυση. Η σκέψη χωρίς μόρφωση παραπαίει.
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• Ο ανώτερος άνθρωπος λυπάται που δεν είναι τέλειος, δεν λυπάται που δεν είναι διάσημος.

• Αν σκέφτεσαι για ένα χρόνο, φύτεψε ένα σπόρο. Αν σκέφτεσαι για δέκα χρόνια φύτεψε, ένα δέντρο. Αν
σκέφτεσαι για 100 χρόνια, δίδαξε ανθρώπους.

• Ο Μεγάλος Άντρας ούτε ανησυχεί, ούτε φοβάται.

• Ο Δάσκαλος ψάρευε με αγκίστρι, αλλά όχι με δίχτυ. Και ποτέ δεν έριχνε το βέλος του σ’ ένα πουλί που
καθόταν σ’ ένα κλαδί, ήσυχο.
• Ο ανώτερος άνθρωπος είναι βολικός, αλλά όχι συνηθισμένος. Ο κατώτερος άνθρωπος είναι συνηθισμένος,
αλλά και δημιουργός προβλημάτων.

• Ο  ανώτερος  άνθρωπος  καταλαβαίνει  στην  εντέλεια  τα  κρίσιμα  θέματα.  Ο  κατώτερος  άνθρωπος
καταλαβαίνει στην εντέλεια τις ασήμαντες λεπτομέρειες.

• Κοιτάξτε τα μέσα που χρησιμοποιεί ένας άντρας. Σκεφτείτε τα κίνητρά του.

• Πρέπει να σεβόμαστε τους νέους. Πώς ξέρουμε ότι δεν θα γίνουν σαν και μάς στο μέλλον; Αν στα σαράντα
τους  ή  στα  πενήντα  τους,  ωστόσο,  δεν  έχουν  αποκτήσει  ακόμη  καμιά  φήμη,  δεν  είναι  ανάγκη  να  τους
σεβόμαστε πλέον.

• Καλύτερα ένα διαμάντι με ένα ελάττωμα παρά ένα χαλίκι χωρίς κανένα.

- ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Τον Σωκράτη τον κατηγόρησαν ότι διέβαλε το χαρακτήρα των νέων, και του έδωσαν την επιλογή ή να πιει
κώνειο ή να εξοριστεί, διάλεξε με ιδίαν βούληση το κώνειο. Ο λόγος ήταν ότι ήξερε τη συνέχεια της ψυχής.
Ήξερε τί δίδασκε, και μπροστά σε κείνους τους μαύρους προβοκάτορες της εποχής του, αψήφησε τη ζωή
και διάλεξε το κώνειο. Παρ' όλα αυτά σχεδόν 2500 χρόνια μετά, το όνομά του είναι χαραγμένο στις μνήμες
των ανθρώπων που σέβονται τις διδασκαλίες του. Πολλοί παρεξηγούν τη φράση που είπε ο Σωκράτης "εν
οίδα ότι ουδέν οίδα" (ένα γνωρίζω ότι δεν γνωρίζω απολύτως τίποτα). Αυτός ο μεγάλος μύστης - Δάσκαλος
είχε απίστευτα ευρεία γνώση, σε σχέση τη γνώση που έχει γενικά η ανθρωπότητα και φυσικά γνώριζε πολύ
περισσότερα απ' όσα γνώριζε στην εποχή του ο γνωστός κόσμος, και γι' αυτό, όλη του η διδασκαλία είναι
μόνο για να καλλιεργούν οι άνθρωποι μόνο τις αρετές.
Και αυτός είναι ο λόγος που περίπου 2.500 χρόνια μετά, το όνομά του συγκαταλέγεται στο πάνθεον των
μεγάλων  δασκάλων.  Μάλιστα,  ο  τρόπος  που  δίδασκε,  και  ήταν  η  μαιευτική,  είναι  μνημιώδης  και
μοναδικός, ακόμα και σήμερα.
Ό,τι  πιο  σπουδαίο  όταν  διδάσκει  ένας  μύστης  (δάσκαλος)  είναι  να  αναγκάζει  με  έντεχνο  τρόπο  το
ακρωατήριό του, μέσα από τις ερωτήσεις - απαντήσεις να συμμετέχει στην διδασκαλία. Τα αποτελέσματα
είναι χωρίς όριο. Μάλιστα, με αυτόν τον τρόπο διδασκαλίας είναι ευκολο πλέον να συνεχίζουν να βγαινουν
δασκαλοι, όπως στη περίπτωση του Σωκράτη, ο καλυτερος του μαθητής ήταν ο Πλάτωνας.

- ΠΛΑΤΩΝΑΣ

Ο Πλάτωνας ήταν μαθητής του Σωκράτη. 2500 χρόνια πριν μίλησε για τον Πλατωνικό έρωτα, την ιδανική
πολιτεία, τον Τίμαιο (διάλογο) το "Σπήλαιο του Πλάτωνα", την ένωση των πάντων με τη μονάδα.
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- ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ

Να μιλήσουμε για τον Ηράκλειτο, για κείνο το σκοτεινό φιλόσοφο που είπε το ασύλληπτο ότι "τα πάντα
ρει". Δηλαδή, γνώριζε εκείνη την εποχή, αφού 2500 χρόνια μετά, οι αστρονόμοι έχουν διαπιστώσει ότι τα
πάντα στο σύμπαν κινούνται και αυτός ο αιρετικός σύμφωνα με τους νεκροθάφτες, ήξερε ότι τα πάντα ρει;

- ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Ο Αριστοτέλης ήταν ο Διδάσκαλος του Μέγα Αλέξανδρου. Καταλαβαίνετε τί σημαίνει αυτό. Μερικά από
τα αποφθέγματά του είναι:

● Άνθρωπος που δεν έχει φίλους ή είναι θεός ή αγρίμι.
● Τα πράγματα που πρέπει να μάθεις να κάνεις, τα μαθαίνεις κάνοντάς τα.
● Κάθε εργασία επί πληρωμή αποσπά και φθείρει το μυαλό.
● Το όλον είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών του.
● Είναι χαρακτηριστικό του μεγαλόψυχου ανθρώπου να μη ζητάει χάρες, αλλά να είναι έτοιμος να 

κάνει το καλό στους άλλους.
● Άμιλλα είναι η τάση να φτάσει κανένας τον άλλον, που τον θαυμάζει, ή και να τον ξεπεράσει, 

χωρίς να αισθάνεται φθόνο, αν ο άλλος τον ξεπερνάει.
● Η φτώχεια είναι ο γονιός της επανάστασης και του εγκλήματος.
● Είναι απρεπές για τους νέους να εκφέρουν γνωμικά.
● Η ευτυχία μας εξαρτάται από εμάς.
● Η περισσότερο χαμένη από όλες τις μέρες του ανθρώπου, είναι εκείνη κατά την οποία δεν γέλασε.
● Η φύση δεν κάνει τίποτα άχρηστο.
● Μην κρατάς την οργή σου αθάνατη, αφού είσαι θνητός.
● Ο μορφωμένος διαφέρει από τον αμόρφωτο όσο ο ζωντανός από τον νεκρό.
● Ο σκοπός της τέχνης δεν είναι να αναπαραστήσει την εξωτερική εμφάνιση των πραγμάτων, αλλά 

την εσωτερική τους σημασία.
● Όλες οι ανθρώπινες πράξεις έχουν ως αίτιο ένα από τα εξής επτά: τύχη, φύση, παρόρμηση, 

συνήθεια, λογική, πάθος, πόθο.
● Όσοι μελέτησαν την τέχνη της διοίκησης, έχουν πεισθεί ότι η τύχη των κρατών εξαρτάται κυρίως 

από την εκπαίδευση των νέων.
● Όταν τα πράγματα δεν γίνονται όπως θέλουμε, τότε πρέπει να τα θέλουμε όπως γίνονται.
● Φαίνεται ότι κανείς δεν προτιμάει να ευεργετήσει άλλους, όταν η ευεργεσία του θα παραμείνει 

μετά άγνωστη.
● Τρία πράγματα χρειάζεται η εκπαίδευση : τη φύση, τη μάθηση και την άσκηση.
● Της παιδείας οι ρίζες είναι πικρές, μα οι καρποί γλυκοί.
● Χρέος έχουμε να θεωρήσουμε το Θεό πνεύμα πανίσχυρο, αθάνατο και τέλειο. Γιατί αν και αόρατος

για τα μάτια των ανθρώπων, φανερώνεται με τα έργα του.
● Το κάλλος είναι η καλύτερη συστατική επιστολή.

- ΠΑΥΛΟΣ

Ο Απόστολος Παύλος ή αλλιώς Απόστολος των εθνών, ήταν στην αρχή διώχτης των Χριστιανών, λόγω της
λανθασμένης εκπαίδευσης που είχε πάρει και αυτός, που προωθούσε όπως και σήμερα τη διαίρεση και το
μίσος ανάμεσα στους ανθρώπους.

Κι έτσι, συνεχίζοντας την αναφορά για τον Απόστολο Παύλο, σε μία μέρα και μόνο, πηγαίνοντας να κάνει
επιδρομή, ενάντια στους Χριστιανούς έξω από τη Δαμασκό, μια ουράνια στήλη φωτός κατέβηκε από τον
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ουρανό και ο Παύλος πέφτοντας στο έδαφος, χωρίς να δει τίποτα, άκουσε τη φράση ΣΑΟΥΛ, γιατί ΜΕ
ΔΙΩΚΕΙΣ; (Σαούλ ήταν η ονομασία του στην Αραμαική γλώσσα). Όταν ο Παύλος ρώτησε "ποιος είσαι εσύ
Κύριε;" του απαντήθηκε "ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΣΥ ΔΙΩΚΕΙΣ".

Ο Παύλος σαν παλαιά ψυχή και σταλμένος σε αποστολή, εκείνη τη στιγμή ενεργοποιήθηκε. Και αμέσως
μετά όχι μόνο έπαψε να προωθεί τη διαιρετικότητα, αλλά μετέφερε στους άλλους τη διδασκαλία του Ιησού
Χριστού,  δηλαδή  την  απόλυτη  αγάπη.  Μπορεί  να  έζησε  την  εποχή  του  Χριστού,  αλλά  ποτέ  δεν  τον
γνώρισε.  Παρ'  όλα  αυτά,  κατανόησε  πολύ  καλά  όλα  τα  νοήματα  της  διδασκαλίας  του.  Και  επειδή
αποτέλεσε μια αιτία να διαδοθεί η διδασκαλία του Χριστού, δικαίως ονομάστηκε "Απόστολος των εθνών".

- ΩΡΙΓΕΝΗΣ

Ένας άλλος μεγάλος Δάσκαλος μετά το Χριστό, ήταν ο Ωριγένης, ο οποίος έγραψε περίπου 6000 βιβλία.
Μέσα στα βιβλία  του αποδείκνυε  περίτρανα πως  ο  ίδιος  ο Ιησούς  Χριστός  μίλησε  ξεκάθαρα για  την
μετενσάρκωση.  Δηλαδή,  η  ψυχή  θα  μπει  σε  πολλά  διαφορετικά  σώματα,  άλλοτε  αντρικά  και  άλλοτε
γυναικεία, για να μπορέσει, αν τα καταφέρει, να προχωρήσει σε πιο υψηλή πνευματική εξέλιξη και να μην
εγκλωβιστεί σε αυτή την εξέλιξη του ανθρώπινου Βασιλείου, σε ηδονές, λαγνείες, ομοφυλοφιλίες, τυχερά
παιχνίδια, δολοπλοκίες, μίση, δολοφονίες, και μαύρες μαγείες.

«Η ψυχή δεν έχει αρχή, ούτε και τέλος... Κάθε αρχή έρχεται σ’ αυτό τον κόσμο δυναμωμένη από τις νίκες
ή αποδυναμωμένη από τις ήττες των προηγούμενων ζώων. Η θέση της σ’ αυτό τον κόσμο, σαν ένα όργανο
που θα πραγματοποιηθεί, για να τιμήσει ή να μην τιμήσει αυτή τη θέση, καθορίζεται από τιςπροηγούμενες
της αρετές και τα ελαττώματα τις. Το έργο της σ’ αυτό τον κόσμο προσδιορίζει τη θέση που θα πάρει στον
κόσμο που θα ακολουθήσει ...» Ωριγένης

Και ενώ υπάρχουν συγκεκριμένες και απόλυτες αναφορές για την μετενσάρκωση, ήρθαν οι νεκροθάφτες
της  εξέλιξης  της  ανθρωπότητας  που  δεν  έχουν  ούτε  ιερό  ούτε  όσιο,  οι  αιρετικοί  των  αιρετικών,  να
αποκαλέσουν τον Ωριγένη "αιρετικό" με τη γνωστή καραμέλα! Το έργο του αφορίστηκε από δύο τρανούς
υπηρέτες του Μαυροψύχη, τον Ιουστινιανό και την Θεοδώρα, που κήρυξαν πόλεμο εναντίον των οπαδών
του Ωριγένη, για λόγους ουσιαστικής και εκκλησιαστικής σκοπιμότητας! Συγκεκριμένα ο σκοπός ήταν να
μην πιστεύουν  πλέον οι  άνθρωποι  στην μετενσάρκωση,  για να μπορούν έτσι  να ελέγχονται  καλύτερα.
Όποιος  τολμούσε  να  ασπαστεί  την  προΰπαρξη  της  ψυχής  ήταν  επισήμως  καταραμένος  και  έπρεπε  να
αφοριστεί.

- ΥΠΑΤΙΑ

Το  400  μ.Χ.  μεγάλη  Δασκάλα  υπήρξε  η  ΥΠΑΤΙΑ,  η  οποία  δέχτηκε  μαρτυρικό  θάνατο  από  τους
φανατισμένους "χριστιανούς", και τη θανάτωσαν με το χειρότερο τρόπο στο όνομα.. του Ιησού Χριστού
που  δίδασκε  αγάπη!  Ό  θάνατός  της  έχει  φυσικά  άμεση  σχέση  με  το  γεγονός  ότι  η  Υπατία  υπήρξε
διευθύντριας της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, όπου μέσα σ' αυτή, τα ιερά βιβλία υπήρχαν κλειδιά για
την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ. Ο Μαυροψύχης και οι υπηρέτες του έκαψαν τα ιερά
αυτά βιβλία για να περιορίσουν και να ελέγχουν τις γνώσεις της ανθρωπότητας. Ο κάθε εκπρόσωπος των
στημένων διαφορετικών δήθεν θρησκειών δίνει στο "κοπάδι" του τα διαιρετικά βιβλία, ώστε τα κοπάδια να
πιστεύουν αυτά που λέει ο τσοπάνος τους..

- ΚΛHΜΗΣ
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Στην εποχή του Ωριγένη ένας άλλος μεγάλος Δάσκαλος ήταν ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, ο οποίος ήτανε
διευθυντής της κατηχητικής σχολής της Αλεξανδρείας, ο Πλωτίνος, ο Πορφύριος, ο Αμμώνιος Σακκάς.
Tην  εποχή  των  Αλχημιστών  κορυφαίος  Δάσκαλος  υπήρξε  ο  Παράκελσος,  και  ο  Γερμανός  ιατρός,
θεραπευτής, Μέσμερ.

Τα  τελευταία  150  χρόνια  και  κυρίως  από  το  1962  και  μετά,  όλα  τα  μεγάλα  πνευματικά  όντα  της
αρχαιότητας είναι εδώ να βοηθήσουν την ανθρωπότητα την κρίσιμη αυτή στιγμή περίοδο: Ραμακρίσνα,
ΒίβεΛανάντα,  Μπαμπατζί,  Έλενα  Μπλαβάσκι,  Άννα  Μπεζάντ,  Αλίκη  Μπέιλη,  Ελιφάς  Λεβί,  Όλκατ,
Κρίσνακ Μούρτι, Σαμαέλ Ραούλ Βεόρ, Μαριωρής, Παπασταύρου, Δώριζας, και άλλοι.

- ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΥΣΤΕΣ

ο Μαυροψύχης έχει φροντίσει για μία παιδεία, που αντί να δημιουργεί Ανθρώπους, δημιουργεί ανθρώπους
γεμάτους κακία, μίσος διαιρετικότητα, φθόνο, ζήλεια, εκδίκηση. Όσοι παίρνουν σάρκα σ αυτό το πλανήτη
- φυλακή, γεννιούνται εξ αρχής σ' ένα μη ευνοϊκό για το πνεύμα τους περιβάλλον.

Φανταστείτε λοιπόν πόσο σημαντική ήταν η αποστολή αυτών των Δασκάλων που κατέβηκαν να σπείρουν
τη πνευματική γνώση σ' ένα κόσμο αλλοτριωμένο από τη καθοδήγηση του Μαυροψύχη.

Οι διδασκαλίες τους βοηθούν τον άνθρωπο να καταλάβει ότι τα πάντα συνδέονται μεταξύ τους και να
κατανοήσει τον τρόπο που γίνεται αυτό. Ήρθαν για να διδάξουν ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει θάνατος, και ο
φόβος του θανάτου δεν θα 'πρεπε να υπάρχει. Επιπλέον, ήρθαν για να παροτρύνουν τον άνθρωπο να ψάξει
να βρει το "γνώθι σαυτον", το λόγο ύπαρξής του στο κόσμο αυτό, καθώς και την αποστολή του.

Oι αποστολές  που θα αναλάβουν αυτά τα ύψιστα όντα είναι  προαποφασισμένες,  προτού αυτά πάρουν
ενσάρκωση στο κόσμο της γης. Η αποστολή τους έχει προ-αποφασιστεί από ιδίαν βούλησή τους, αλλά και
με την έγκριση των όντων Διακονίας.

Εκτός από τους πολύ γνωστούς και σπουδαίους πνευματικούς Δασκάλους που πέρασαν από τη γη, όπως ο
Χριστός και ο Βούδας, υπάρχουν και άλλα όντα που και αυτά από τη μεριά τους παίξανε εκείνο το ρόλο,
ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους ανθρώπους να κατανοήσουν το "γνώθι σαυτόν" να ξαναγυρίσουν στον
Πατέρα[ΥΠΕΡΠΝΕΥΜΑ] απ όπου ξεκίνησαν. Σε αυτά τα όντα συγκαταλέγονται οι Έλληνες φιλόσοφοι
των κλασσικών ελληνικών χρόνων, όπως ο Πλάτωνας, Σωκράτης, Πυθαγόρας, Αριστοτέλης, Ηράκλειτος
όπως προαναφεραμε και σίγουρα οι 12 απόστολοι που διάλεξε ο Ιησούς Χριστός.

Κάποιοι από τους νεκροθάφτες της ανθρώπινης εξέλιξης θα πουν ότι αυτά είναι αιρετικά, και ότι δεν έχουν
καμία σχέση οι μαθητές του Ιησού με τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους. Κι όμως έχουν απόλυτη σχέση
γιατί όλοι αυτοί υπηρετούσαν την αλήθεια και το φως, αντίθετα οι νεκροθάφτες της ανθρώπινης εξέλιξης
υπηρετούσαν πάντα τη διαιρετικότητα και τον εγκλωβισμό. Και οι διδασκαλίες των Ελλήνων φιλοσόφων
των ελληνικών κλασσικών χρόνων και η διδασκαλία του Ιησού Χριστού και η διδασκαλία τους Σακιαμουνι
Γκαουνταμα Βούδα, οδηγούν τον άνθρωπο στο φως. Χωρίς "δικοί μας και δικοί τους".

Σ έναν ήλιο οι ακτίνες δεν ξεχωρίζουν μεταξύ τους. Όλες οι ακτίνες είναι φως; Ο καθένας προβάλει με
εγωισμό αυτό που πιστεύει ότι είναι φως. Οι χριστιανοί αποκλειστικά τον Ιησού Χριστό, οι εθνικιστές ή
ειδωλολάτρες αποκλειστικά τις διδασκαλίες των Ελλήνων φιλοσόφων, και Βουδιστές αποκλειστικά τον
Βούδα. Εκεί είναι το λεπτό σημείο της εγκλωβιστικής ή "μαύρης" διδασκαλίας.

Το φως διαχέεται παντού, φωτίζει τα πάντα, και εξαφανίζει τα σκοτάδια. Βάλτε τα αυτά μέσα στη ψυχή
σας και θα έχετε κάνει ένα τεράστιο βήμα στο να βρείτε την Ιθάκη.
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Βέβαια, μπορεί εμείς να μνημονεύουμε τα ονόματά τους, αλλά όλοι αυτοί οι Δάσκαλοι, έκαναν ότι έκαναν,
όχι για να αποκτήσουν δόξα και υστεροφημία, αλλά γιατί είχαν πρόθεσή τους να μεταλαμπαδέψουν τη
σοφία και την αλήθεια, και κίνητρό τους την απόλυτη αγάπη τους προς όλη τη δημιουργία.

Σε όλους τους πραγματικούς μύστες - Δασκάλους που πέρασαν από το πλανήτη γη οφείλεται η ουσιαστική
εξέλιξη  της  ανθρωπότητας.  Η  εξέλιξη  σαν  όρος  που  χρησιμοποιείται  σήμερα  συχνά  αναφέρεται
περισσότερο  στην  τεχνολογία.  Και  τον  τεχνολογικό  πολιτισμό,  αλλά  η  αντίληψη  αυτή  είναι  σαν  ένα
δόλωμα, για να εφυσηχαστούν  οι  άνθρωποι  ότι  προοδεύουν,  ενώ το πνεύμα τους κάθε άλλο παρά να
εξελίσσεται. Είναι σαν τη φάκα με το τυρί.

Η  γνωστή  ιστορία  των  4000-5000  χρόνων  έχει  αναδείξει  πολλές  προσωπικότητες.  Αυτές  οι
προσωπικότητες έχουν αφήσει στο ανθρώπινο γένος το στίγμα τους.

Δυστυχώς όμως οι προσωπικότητες που ανέδειξε η ιστορία δεν χρησιμοποίησαν τις δεξιότητες τους για
καλό, αλλά είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα υπηρέτησαν τον Μαυροψύχη. Έτσι, τα τελευταία 100 χρόνια
έχουμε το τραγικό παράδειγμα των εφευρετών των όπλων μαζικής καταστροφής του ανθρωπίνου γένους.

Από την παιδική κιόλας ηλικία, στα δημοτικά σχολεία, κάνουν συλλογή ανθρώπων που έχουν δεξιότητες
σε διάφορους τομείς, με έντεχνους τρόπους, όπως για παράδειγμα τις μαθηματικές ολυμπιάδες, με σκοπό
να  εκμεταλλευτούν  αυτούς  τους  ταλαντούχους  και  με  προοπτικές  ανθρώπους,  όχι  προς  όφελος  της
ανθρωπότητας, αλλά όπως το σύστημα επιβάλλει.

Οι γονείς αλλά και τα ίδια τα παιδιά, ανυποψίαστοι λόγω έλλειψης γνώσης του τι πρόκειται να συμβεί,
καμαρώνουν για τις επιτυχίες τους.

Στη  συνέχεια  της  ζωής  τους  από  τους  μεγάλους  ετήσιους  μισθούς  που  τους  δίνονται,  πιθανών
απομονωμένοι σε επαύλεις  και  περιτριγυρισμένοι απο κόλακες που τους υπενθυμίζουν πόσο ιδιαίτερες
ικανότητες έχουν. Και κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι πιο εύκολο γι' αυτούς να κατασκευάζουν όπλα,
πυρίτιδα, χημικά δηλητήρια, ψεκάσματα, βόμβες, υδρογονοβόμβες κ.ά.

Καλασνικωφ και στο τέλος να να νομίζουν ότι με τα βραβεια νομπελ μπορεί να σωθει η ψυχή
Ο  νομπελ  ανακαλυψε  την  πυριτιδα  για  τα  ορυχεια  και  ο  ΜΑΥΡΟΨΥΧΗΣ  με  την  πυριτιδα
ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΕΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ

Εάν οι προσωπικότητες αυτές είχαν το "Γνώθι Σαυτόν" και γνώριζαν τη θεία προέλευσή τους, τη θεία
αποστολή  τους,  το  λόγο  της  ύπαρξής  τους,  όπως  επίσης  και  το  συμπαντικό  νόμο  της  ανταποδοτικής
δικαιοσύνης,  πιθανόν  να  μην  επέλεγαν  να  χρησιμοποιήσουν  τις  δεξιότητές  τους  για  κακό.  Όμως  το
παγκόσμιο ύπουλο σύστημα καθοδήγησης, απορρόφησε τις δεξιότητες των προσωπικοτήτων αυτών, και
μέσω της έλλειψης πραγματικής παιδείας και της ΕΝ ΤΕΧΝΗΣ ανάγκης για χρήμα, τους οδήγησε να τις
χρησιμοποιήσουν για καταστροφή και όχι για ανάπτυξη και δημιουργία.
Έτσι, αντί για δημιουργική υπηρεσία στην ανθρωπότητα προσέφεραν για παράδειγμα όπλα αφανισμού της
ανθρωπότητας,  δημιουργία  ασθενιών  για  ελάττωση  του  πληθυσμού,  τεχνολογία  που  καταστρέφει
εσκεμμένα το περιβάλλον κ.ά..

Αλλά ακόμα και η πρόθεση τους να είναι μία υπηρεσία προς την ανθρωπότητα όπως ενέργεια, αυτοκίνητα,
αεροπλάνα,  ουσιαστικά  στο  τέλος  καταλήγουν  να  υπηρετούν  έμμεσα  ένα  σύστημα,  με  συναλλαγές
χρημάτων πάνω απ' όλα, που συμφέρει τους εξουσιαστές του πλανήτη ώστε να παίζουν καλύτερα το ρόλο
τους ως "νεκροθάφτες" της ανθρώπινης εξέλιξης, και να χρησιμοποιούν την τεχνολογία και τις εφευρέσεις
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ή ανακαλύψεις λιγότερο για πρόοδο και περισσότερο για καταστροφή.

Αντίθετα, ο ήλιος, που έχει υπό την "εποπτεία" του τόσους πλανήτες, όπως και τον πλανήτη γη, και όλες
τις εξελίξεις πάνω σ' αυτόν, προσφέρει το "είναι" του, προσφέρει τις υπηρεσίες του και την απόλυτή του
αγάπη,  χωρίς  ανταμοιβή,  γιατί  στο  σύμπαν  χρήματα  και  ανταμοιβή  δεν  υπάρχουν.  Έτσι  και  όλοι  οι
άνθρωποι, θα έπρεπε να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με αγάπη, χωρίς να περιμένουν ανταμοιβή και
χρήματα

ΝΟΥΣ - ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝ-ΘΡΩΠΟ

Ο  Άνθρωπος,  σε  αντίθεση  με  τα  ζώα  έχει  κάθετη  τη  σπονδυλική  του  στήλη,  (με  όχι  τυχαία,  33
σπόνδυλους). και έχει προσωπική ατομική εξέλιξη - ψυχή. Η λέξη "Άνθρωπος" προέρχεται από τις λέξεις
ἄνω + θρώσκω, που σημαίνει ότι είναι ένα ον που κοιτάει και κινείται προς τα "πάνω". Το γεγονός αυτό
δεν είναι καθόλου τυχαίο και άσχετο με το γεγονός ότι ο άνθρωπος είναι προικισμένος με ΝΟΥ. Όλα τα
θηλαστικά έχουν εγκέφαλο (άνθρωπος, σκυλιά, γατιά, άλογα, δελφίνια) αλλά από όλα τα θηλαστικά, μόνο
ο άνθρωπος έχει Νου. Είναι άλλο ο Νους, άλλο ο εγκέφαλος ή αλλιώς "μυαλό".

Ο Νους έχει την ικανότητα να δημιουργήσει σκέψη και φυσικά η εξέλιξη της σκέψης είναι να πάρει μορφή.
Η δημιουργική σκέψη προϋπάρχει των πάντων. Σε αυτό τον πλανήτη από τα Βασίλεια που εξελίσσονται
(ορυκτό, φυτικό, ζωικό, ανθρώπινο), μόνο ο άνθρωπος έχει Νου και δημιουργική σκέψη.

Ο Ιησούς Χριστός, ο μέγιστος αυτός διδάσκαλος, στη διδασκαλία του προς τους μαθητές, είπε ξεκάθαρα
ότι είστε κατ εικόνα και ομοίωση με τον Πατέρα. Μ' αυτό εννοούσε ότι ο Νους μας, που έχει δημιουργική
σκέψη, είναι κομματάκι του υπέρ-νου, που έχει την απόλυτη δημιουργική σκέψη.

Έτσι  ακριβώς  είναι  και  Η  ΑΠΟΛΥΤΗ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ  ΣΚΕΨΗ  ΤΟΥ ΥΠΕΡΝΟΥ.  Πριν  τη  μεγάλη
έκρηξη, που οι επιστήμονες αποδέχονται σαν δημιουργία του σύμπαντος, προϋπήρχε η σκέψη του Πατέρα,
για  όλα  αυτά  που  έχουν  λάβει  χώρα  στα  σύμπαντα,  με  απώτερο  και  τελειωτικό  σκοπό,  όλες  οι
δημιουργημένες  ορατές  μορφές,  μέσα  από  τη  δημιουργική  σκέψη  του,  να  ξανα-καταλήξουν  πάλι
"ΜΕΣΑ"ΣΤΟΝ ΙΔΙΟΝ, στο τέλος των καιρών.

Η σκέψη σας ξεκινάει από εσάς και ανεξάρτητα που θα κατευθυνθεί, θα καταλήξει και πάλι σε εσάς. Γι'
αυτό  όταν  οι  σκέψεις  σας  συνοδεύονται  από  πολύ  εγωισμό,  κακία  και  προσκολλήσεις  (γιατί  έτσι
διδαχθήκατε), όλα αυτά θα γυρίσουν πίσω σε σας.

Αυτός  είναι  ο  νους  του  ανθρώπου.  Μπορεί  να  γίνει  ο  μεγαλύτερος  φίλος  και  σύμμαχός  σας  και  ο
μεγαλύτερος εχθρός σας, αναλόγως πως ΕΣΕΙΣ θα τον χρησιμοποιήσετε.

Στους μύθους των 12 Θεών του Ολύμπου ο Νους - μεγαλύτερος εχθρός, συμβολιζόταν με τον ΔΙΑ, και
όπως το λέει και η ίδια η λέξη είναι ο Νους που Διαιρεί, ενώ ο Νους - μεγαλύτερος φίλος του ανθρώπου
συμβολιζόταν με το Δία που μετατρέπεται όμως σε ΖΕΥΣ (Ζεύξη σημαίνει Ένωση), και είναι ο Νους που
ενώνει τα φανερά (την ύλη -το ανθρωπινο σώμα) με τα κρυφά (το πνεύμα και τη ψυχή που είναι αόρατα),
που ενώνει τον μέσα με τον έξω άνθρωπο, τη ζωή με το θάνατο, και μάλιστα όταν φτάσει πολύ ψηλά
γίνεται ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΖΕΥΣ. Αυτός ο νους, που έχει μετατραπεί σε ΟΛΥΜΠΙΟ ΖΕΥΣ, είναι ο μεγαλύτερος
φίλος σας, ο μεγαλύτερος ΣΥΝ- ΜΑΧΟΣ σας.
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Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι στο μύθο ο Δίας γέννησε απ το κεφάλι του, λίγο πιο πάνω από τα φρύδια, την
ΚΟΡΗ ΤΟΥ, ΤΗ ΘΕΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ, ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.
Ο Μαυροψύχης γνωρίζει πολύ καλά, πως δεν τον συμφέρει να μετατρέψετε το Νου σας σε Ζευς και γι'
αυτό σας ενθαρρύνει να τον μετατρέψετε στο μεγαλύτερο εχθρό σας, σε ΔΙΑ, γι΄αυτό χρησιμοποιεί την
διαίρεση σαν όπλο του. Ο απόλυτος ενταφιασμός του αποσυμβολισμού του μύθου του 12Θεου, έγινε για
να οδηγηθεί η ανθρωπότητα στο σκοτάδι και στη σκιά, για να μην γνωρίσει ποτέ τη δύναμη που έχει από
τον ίδιο τον ΝΟΥ.

Ο νους είναι το πιο καθοριστικό όργανο της ανθρώπινης εξέλιξης. Είναι το πιο σημαντικό "κλειδί". Επειδή
είναι  φθαρτός,  και  ακολουθεί  την κάθε μια σάρκωση στο επίπεδο εξέλιξης που βρίσκεται  η ψυχή του
ανθρώπου, είναι εκείνο το όργανο και μόνο εκείνο που μπορεί να κάνει τα πάντα: ή να σε στειλει στα
Τάρταρα ή να σε οδηγησει στον Όλυμπο.

Όταν ο κόσμος λέει ότι έχει "ψυχολογικά" προβλήματα, είναι μία λάθος έκφραση, γιατί δεν είναι η ψυχή
αυτή που αρρωσταίνει, αλλά ο νους. Γιατί η ψυχή είναι αιώνια και άφθαρτη, ενώ ο νους είναι φθαρτός και
προσωρινός.  Ο  Μαυροψύχης  έβαλε  τους  επιστήμονες  να  μιλούν  για  ψυχοπάθεια  η  ψυχολογικά
προβλήματα,  ενώ οι  παθήσεις  που  αναφέρεται  η  επιστήμη αυτή  είναι  καθαρά  νοο-πάθειες  (πάθηση -
πρόβλημα επικοινωνίας του νου) και τίποτα άλλο.

Αυτές  οι  παθήσεις  συμβαίνουν γιατί  ο  νους,  λόγω καρμικών υποχρεώσεων  από προηγούμενες  ζωές  ή
καρμικών υποχρεώσεων στην παρούσα σάρκωση, ή με τα δήθεν άπειρα προβλήματα που παρουσιάσει το
παγκόσμιο  σύστημα εξουσίας  (πολιτικοοικονομικό-θρησκευτικό),  έχει  αφοπλιστεί  και  είναι  μέσα στην
απόλυτη  αρρώστια,  μέσα  στην  απόλυτη  σχιζο-φρένια,  μία  ακόμα  λέξη  που  δεν  είναι  τυχαία  καθώς
προέρχεται από τις αρχαίες ελληνικές λέξεις "σχίζειν" (=διαχωρισμός. ΔΙΑΙΡΕΣΗ) και "φρένα" (=λογική,
μυαλό).

Η νοοπάθεια, που αιτία της είναι η διαίρεση του Νου, καταντά τον άνθρωπο να μην είναι ο εαυτός του, να
είναι λες και κατοικεί κάποιος άλλος μες το σώμα του. Γι' αυτό και χρησιμοποιείται η λέξη "δια-βολος"
επειδή είναι αυτός που έχει δια-βάλει το Νου των ανθρώπων μέσω των παγκοσμίων θρησκευτικών και
πολιτικών εξουσειων πάσης φανερης και κρυφης μορφης

ΑΠΟΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΙΛΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ

Ο Όμηρος είναι αυτός που έχει εγκλωβιστεί και χωρίς τη θέληση του πάει σε άλλο μέρος από αυτό που
επρόκειτο να ταξίδευε.[π.χ. αεροπειρατεια]

Όχι τυχαία "Όμηρος" λεγόταν και ο συγγραφέας δύο μύθων που φυσικά ούτε αυτοί έχουν αποσυμβολιστεί
σωστά, της Ιλιάδας και της Οδύσσειας.

Ο Όμηρος λοιπόν έγραψε πρώτα την Ιλιάδα, που όπως φανερώνει η λέξη είχε να κάνει με την Ύλη. Μην
μπερδευτείτε από το γράμμα "Ι" που δεν είναι "Υ", γιατί πολλές φορές οι αλλαγές στα γράμματα έχουν
γίνει από τους υπηρέτες του Μαυροψύχη, προκειμένου οι άνθρωποι να αποπροσανατολίζονται από την
αλήθεια. Στην Ιλιάδα, η Ύλη είναι αυτή που κατευθύνει τους ανθρώπους και τους οδηγεί σε εγωισμούς,
πάθη, προσκολλήσεις, μίση, εκδίκηση. Ήρωες της Ιλιάδας ήταν ο Αγαμέμνονας, η ωραία Ελένη, ο αχιλεας
ο Πάρης, Έκτορας, Πάτροκλος και άλλοι.

Μετά την Ιλιάδα έγραψε την Οδύσσεια, γιατί στην Οδύσσεια, ο ήρωας ξεπερνά της τρικλοποδιές της ύλης
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με  πολλές  δυσκολίες,  όπως  ακριβώς  η  ψυχή  πρώτα  περνά  από  πάρα  πολλές  δοκιμασίες  με
επανενσαρκώσεις στο κόσμο της ύλης, για να αποκτήσει τελικά το [γνώθι σ αυτόν] και να επιστρέψει στο
Δημιουργό.  Έτσι  και  ο  Οδυσσέας  επέστρεψε  στην  πατρίδα  του,  γιατί  τίποτα  δεν  μπορούσε  να  τον
σταματήσει, αφού γνώριζε ποιος είναι ο στόχος του: η Ιθάκη συμβολίζει το Δημιουργό και η Πηνελόπη τη
ψυχή.  Έχασε  όλους  τους  συντρόφους  του  στο  ταξίδι  του  της  επιστροφής  προς  τον  Δημιουργό,  όπως
ακριβώς κάποιος που εξελίσσεται πνευματικά αντιλαμβάνεται τους συνανθρώπους του να χάνονται μέσα
στις προσκολλήσεις της ύλης.
Όμως ο δρόμος προς την ΙΘΑΚΗ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ
ΌΣΟ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΟ ΚΑΤΑ-ΝΟΗΣΕΤE ΤΟΣΟ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΔΕΙΝΑ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΤΕ

ΕΠΕΙΔΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΦΑΝΕΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΥΦΕΣ ΕΞΟΥΣΙEΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΕΧΟΥΝ ΑΜΕΣΗ ΣΧΕΣΗ
ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟΨΥΧΗ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟ AYTO ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΓΝΩΣΕΙ ΩΣΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ
ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΤΕ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΕΠΙΣΗΜΟ Η ΑΝΕΠΙΣΗΜΟ ΥΠΗΡΕΤΗ ΤΟΥ
ΜΑΥΡΟΨΥΧΗ ΝΑ ΣΑΣ ΤΥΛΙΞΕΙ ΣΤΑ ΔΥΧΤΙΑ ΤΟΥ

4 Φλεβάρη του 1962

Στις 4 Φλεβάρη του 1962, στις 3 και τέταρτο το μεσημέρι έγινε η κορύφωση της συνόδου των πλανητών
του  δικού  σας  ήλιου,  στο  ζώδιο  του  Υδροχόου.  Σε  τέτοιες  σπάνιες  περιπτώσεις,  οι  πλανήτες
ευθυγραμμίζονται σε μια ευθεία, και ο ήλιος, που έλκει τα ουράνια σώματα, για να συγκρατήσει όλους
τους πλανήτες που έχει υπό την εποπτεία του, αναγκάζεται να αναπτύξει δυνάμεις απείρως περισσότερες
φορές  από  τις  δυνάμεις  που  ασκεί  όταν  οι  πλανήτες  δεν  είναι  τόσο  ευθυγραμμισμένοι.  Σ'  αυτή  τη
συγκεκριμένη σύνοδο, ο πλανήτης που κυριάρχησε στις επί μέρους συνόδους των πλανητών, μέχρι και την
κορύφωση αυτής της συνόδου, ήταν ο πλανήτης Ερμής.

Ο Ερμής φέρνει μήνυμα, πληροφορία. Και φυσικά αυτό το μήνυμα είναι θεϊκό.
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Planet Longitude House Longitude

Ήλιος 15 Υδροχόος 16 I 17 Καρκίνος 38

Σελήνη 9 Υδροχόος 2 II 7 Λέων 59

Ερμής 17 Υδροχόος 27 III 1 Παρθένος 20

Αφροδίτη 17 Υδροχόος 13 IV 0 Ζυγός 30

Άρης 2 Υδροχόος 1 V 6 Σκορπιός 25

Δίας 18 Υδροχόος 30 VI 14 Τοξότης 22

Κρόνος 3 Υδροχόος 45 VII 17 Αιγόκερως 38

Ουρανός 29 Λέων 4 VIII 7 Υδροχόος 59

Ποσειδώνας 13 Σκορπιός 28 IX 1 Ιχθείς 20

Πλούτωνας 9 Παρθένος 26 X 0 Κριός 30

Ωροσκόπος 17 Καρκίνος 38 XI 6 Ταύρος 25

Μεσουράνημα 0 Κριός 30 XII 14 Δίδυμοι 22

Ότιδηποτε είχατε σαν δεδομένο μέσα από όλα τα παγκόσμια κεντρα εξουσίας, με αυτό το συγκεκριμένο
θεικό σημάδι που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν, θα τραβηχτούν όλες οι κουρτίνες. Με αυτό το
μέλημα σκοπός των εξουσιών ήταν να πεθάνετε άπαντες αδιάβαστοι.
Έτσι φτασαμε σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που πλέον η ανθρωπότητα μπηκε στην εποχή του
Υδροχόου και μέσα από τον πλανήτη Ερμή ο οποίος ήταν κυβερνήτης αυτής της απίστευτης συνόδου των
πλανητών  του  ηλιακού  συστήματός  σας  και  κατ'  επέκταση  του  πλανήτη  γη,  θα  τραβηχτούν  όλες  οι
κουρτίνες από όλες τις πάσης μορφής εξουσίες που είναι η κύρια αιτία της αστείας σχεδόν πνευματικής σας
εξέλιξης,  και  αυτό  το  γεγονός  δε  μπορεί  να  το  σταματήσει  πλέον  κανένας.  Είναι  Θεία  βούληση  να
αναβαθμιστεί ολόκληρο το ηλιακό σας σύστημα και φυσικά ο πλανήτης σας.
Στη νέα εποχή του Υδροχόου, δε θα μείνει πέτρα πάνω στη πέτρα από οτιδήποτε παλιό. Επίσης, στη νέα
εποχή του Υδροχόου θα έχουν δικαίωμα να συνεχίσουν τη ζωή σ' αυτόν τον πλανήτη μόνο εκείνες οι
πνευματοψυχές που έχουν αγγίξει τις παρυφές της αυτογνωσίας.
Ρητα και απαραβίαστα απαγορεύτηκε πλέον να ενσαρκωθεί στο πλανήτη σας οποιαδήποτε οπισθοδρομική
ψυχή (μαύρη). Και γι' αυτό κάποιοι από σας που έχετε σχέση με μικρά παιδιά, απ' το 2011 και μετά, οι
ψυχές που ενσαρκώνονται, είναι απίστευτης νοημοσύνης.
Όσο για όλους τους υπόλοιπους που είναι σε μια μεγαλύτερη ηλικία και είσαστε σ' αυτό το σταυροδρόμι
της  ανθρωπότητας,  που  ποτέ  πριν  δεν  είχε  ξανασυμβεί  στην  ιστορία  του  πλανήτη,  εάν  πραγματικά
κατανοήσετε τα γραφόμενα σ' αυτό το σύγγραμα, μην αφήσετε πλέον ούτε μια στιγμή ανεκμετάλευτη, για
την πνευματική σας εξέλιξη και μόνο.
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Είναι για τον πλανήτη σας και κα' επέκταση για την ανθρωπότητα η κορύφωση για να κατανοήσετε
τη διαδρομή από πνεύμα σε ύλη και επιστροφή εάν τα κατανοήσετε από ύλη σε πνεύμα. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Οι γενεές που γεννιούνται σ' ένα ήδη διαμορφωμένο βάρβαρο σύστημα αγοράς - πώλησης, είναι ακόμα πιο
εύκολο να αποδεχτούν αυτή τη κατάσταση, αφού από την παιδική ηλικία μπαίνουν στη διαδικασία των
συναλλαγών.

Στα  μάτια  των  άλλων,  ένας  άνθρωπος  με  χρήματα  και  πλούτο  είναι  μεγάλος  και  τρανός  και  ο  ίδιος
άνθρωπος χωρίς χρήματα είναι κακομοίρης. Τόσο επιφανειακά κρίνουν οι άνθρωποι τους συνανθρώπους
τους, μόνο βάσει των υλικών αποκτημάτων.

Ο Μαυροψύχης φρόντισε να δώσει ποικιλία στα οικονομικά συστήματα του πλανήτη, που όμως φρόντιζε
να είναι όλα εγκλωβιστικά, ενώ ταυτόχρονα έπαιρνε τα οφέλη απ' το "διαίρει και βασίλευε". Οι άνθρωποι
μάχονταν  για  να  υπερασπίσουν  ο  καθένας  το  σύστημα  που  πίστευε  καλύτερο  ή  πιο  αποτελεσματικό,
αγνοώντας  ότι  όλα  είναι  στημένα  για  το  κακό  της  ανθρωπότητας.  Έτσι  από  τη  μία  έχουμε  τους
υποστηριχτές  του  κομμουνισμού,  δηλαδή  τους  "αριστερούς",  από  την  άλλη  τους  υποστηριχτές  του
συστήματος "αγοράζω - πουλάω" του ελεύθερου καπιταλισμού - κανιβαλισμού, δηλαδή τους δεξιούς, αλλά
η διαίρεση δεν τελειώνει εκεί. Εφάρμοσε και άλλες τρεις ακόμα πολιτικές, η μια είναι η μέση οδός, στο
κέντρο, δηλαδή κάτι  μεταξύ κομμουνισμού και καπιταλισμού,  και οι άλλες δυο είναι τα δύο άκρα, με
απόλυτο τρόπο επιβολής, δηλαδή ακροδεξιά και ακροαριστερά. Στην ουσία αυτοί που επιθυμούν αυτές τις
δυο καταστάσεις, θέλουν να τονίσουν ότι αυτό που θέλουν να επιβάλλουν, το επιβάλλουν με οποιοδήποτε
τρόπο.

Το σύστημα του "αγοράζω και πουλάω" δόθηκε από τον Μαυροψύχη για τον εγκλωβισμό των ανθρώπων,
ενώ ένα σύστημα που θα τους ελευθέρωνε θα ήταν ένα σύστημα που θα χαρακτηριζόταν από κομμουνισμό,
όχι  όμως  τον  κομμουνισμό  που  ξέρουμε,  όπως  τον  παραποίησε  και  πάλι  ο  Μαυροψύχης,  αλλά  τον
κομμουνισμό για  τον  οποίο μίλησε  και  ο  Ιησούς Χριστός.  Ο κομμουνισμός  όπως  εφαρμόστηκε  μέχρι
σήμερα στα διάφορα κράτη, δεν ήταν αυτός για τον οποίο μίλησε ο Χριστός, ήταν αυτός ο κομμουνισμός
που  δημιούργησε  ο  Μαυροψύχης  για  να  υπάρχει  ένα  αντιστάθμισμα  στο  καπιταλιστικό  σύστημα  του
"αγοράζω και πουλάω". Τον εφάρμοσε στην πρώην σοβιετική ένωση, γι' αυτό σχετίστηκε άμεσα με τον
όρο "ανατολικό μπλοκ" και σαν πολιτικό σύστημα πήρε προίκα τη λέξη "αριστερά".

Η πιο μεγάλη πονηριά που έκανε ο Μαυροψύχης για να αλλοτριώσει το σύστημα του κομμουνισμού, ήταν
που το συσχέτισε με την αθεΐα.

'Έτσι οι άνθρωποι ναι μεν εξασφάλιζαν τα προς το ζην, αλλά δεν εξασφάλιζαν τίποτα για τη ψυχή τους
μετά το θάνατό τους. Όλη η συμμετοχή τους στην δημιουργία, μέσα σ ένα ανθρώπινο σώμα αρχίζει και
τελειώνει σε μερικές φρατζόλες ψωμί.

Όπως  και  στα  άλλα  δίχτυα  του  Μαυροψύχη,  έτσι  και  στη  περίπτωση  του  κομμουνισμού,  τα
πρωτοπαλίκαρα του  Μαυροψύχη σ'  αυτή  την  αποστολή,  Λένιν  και  Στάλιν,  οι  δήθεν  οραματιστές  της
ανθρωπότητας, αφού χρηματοδοτήθηκαν και προωθήθηκαν από στοές σκοτεινών οραματιστών και αφού
αφαίρεσαν  σωρηδόν  ζωές  συνανθρώπων  τους,  επέβαλαν  τον  Κομμουνισμό  σε  μια  χώρα  τεράστιας
γεωγραφικής έκτασης, τη Σοβιετική Ένωση. Οι αφαιρέσεις των ανθρώπινων ζωών ήταν τόσες πολλές που
τα πτώματα τους στοιβάζονταν το ένα πάνω στο άλλο και δημιουργούσαν "λόφους" από πτώματα.
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Κι  έτσι  λοιπόν,  αυτοί  οι  οραματιστές,  αυτές  οι  ισχυρές  προσωπικότητες,  πνιγμένοι  από  τον  απόλυτο
εγωισμό τους, έγιναν "νεκροθάφτες της εξέλιξης της ανθρωπότητας".

Το κάρμα που δημιούργησαν αυτές οι δύο ψυχές, το τι τραβανε και το τι έχουν να τραβήξουν, δεν το χωρά
ανθρώπινος νους.

Εκείνη την εποχή, όπως και σήμερα, η σοβιετική ένωση είχε πάρα πολύ υψηλή τεχνολογία σαν κράτος.
Ήταν και είναι μια πολύ πλούσια χώρα σε φυσικές πηγές ενέργειας. Και ενώ θα μπορούσαν οι κάτοικοι της
να  απολαμβάνουν  και  την  τεχνολογία  της  εποχής,  τους  είχαν  σε  μια  απόλυτη  εξαθλίωση,  ενώ  στην
αντίπαλη και απέναντι μεριά, στη δύση, με την ίδια τεχνολογία, οι κάτοικοι απολάμβαναν περισσότερα
υλικά αγαθά.

Αυτό είχε βέβαια το σκοπό του. Από τη μια, στο ανατολικό μπλοκ, υπήρχε μία πολιτική κατάσταση που
στη  θεωρία  έμοιαζε  λίγο  με  τη  διδασκαλία  του  Χριστού,  ως  προς  το  μοίρασμα  της  τροφής,  αλλά
σχετίζονταν και με αθεΐα, και από την άλλη στην δύση οι κάτοικοι της απολάμβαναν τη τεχνολογία και τα
υλικά αγαθά, πολύ περισσότερο από αυτούς στο ανατολικό μπλοκ, αλλά και κει υπήρχε αθεΐα, μιας άλλης
μορφής, λόγω του άκρατου και χωρίς όρια υλισμού.

ΑΝΑΡΧΙΑ ΚΛΠ

Όλες οι πολιτικοί στα διάφορα πολιτικά συστήματα που είναι ουσιαστικά δικτατορίες, είτε φασιστικά είτε
κομμουνιστικά συστήματα, είτε στις υποτιθέμενες δημοκρατίες, μοιάζουν στην όψη με ανθρώπους… Αλλά
ο  Μαυροψύχης  μέσα  από  συγκεκριμένες  επιλογές,  μασονικές  στοές,  τριμερείς  επιτροπές,  λέσχες
Μπίντελμπεργκ,  Ιλλουμινάτι,  Πεφωτισμένους,  τους  επιλέγει  και  τους  αλλάζει  με  τέτοιες  αυστηρές
διαδικασίες, ώστε στο τέλος να μετατρέπονται σε απόλυτοι υπηρέτες του Μαυροψύχη. Και όσο πιο ψηλά
είναι η πολιτική θέση που διεκδικούν, τόσο Μαυροψύχηδες είναι. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν ανθρώπινα
αισθήματα, δεν αγαπάνε, μισούν τους πάντες και τα πάντα, διαστρεβλώνουν κάθε αλήθεια, ο εγωισμός
τους είναι χωρίς όριο, κι άμα χρειαστεί, για να τα πετύχουν το σκοπό τους, εύκολα σκοτώνουν και την ίδια
τη μάνα τους.

Ακόμα  και  αυτοί  που  αντιλαμβάνονται  όλα  αυτά  και  αντιστέκονται  στα  στημένα  πολιτικά  δρώμενα
υιοθετώντας  την  αναρχία,  ή  αντιδρώντας  με  άλλες  εξτρεμιστικές  καταστάσεις,  που  ανατρέπουν  τα
δεδομένα  με  κάθε  μέσο,  πιάνονται  και  αυτοί  στα  δίχτυα  του  Μαυροψύχη,  που  ζητά  μόνο  ένα:  η
ανθρωπότητα  να  είναι  στην  απόλυτη  άγνοια  χύνοντας  συνέχεια  το  αίμα  της,  είτε  με  δήθεν  ειρηνικά
πολιτικά συστήματα, είτε με στημένους πολέμους, είτε με φανατισμένους αναρχικούς και εξτρεμιστές. Όλα
αυτά, παρότι διαφορετικά μεταξύ τους ή και αντίθετα, έχουν ένα κοινό παρονομαστή: την αμάθεια, το
άσκοπο χάσιμο ενέργειας, χωρίς οι άνθρωποι να καταλάβουν τη δύναμη που κρύβουν μέσα τους λόγω της
θείας προέλευσής τους.

ΜΑΣΟΝΙΑ

Πως γίνεται όλες οι εξουσίες να υπηρετούν τον Μαυροψύχη;
Όλες οι εξουσίες, πολιτικές, θρησκευτικές κ.ά., έχουν διαιρεθεί σε επιμέρους κομμάτια, εξού και η λέξη
πολιτικό "κόμμα" (από τη λέξη κομμάτι). Για να μπορέσει κάποιος να ασχοληθεί με την πολιτική ή την
θρησκευτική σκηνή, πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένους δρόμους. Πρέπει να ενταχθεί σε μια νεολαία
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συγκεκριμένου πχ πολιτικού κόμματος, και αυτή η ένταξη του δίνει το "πράσινο φως" για να προχωρήσει.
Εάν δεν ανήκει σε κάποια διαίρεση του συστήματος, δεν πρόκειται να προχωρήσει ή να επιτύχει. Για να
"αναρριχηθεί" κάποιος ακόμα πιο ψηλά (πολιτικά, θρησκευτικά, επιχειρηματικά), θα πρέπει να ενταχτεί και
σε μια "μασονική στοά" Οι στοές αυτές είναι του διαβόλου, του Σατανά, του Μαυροψύχη.

Υπάρχουν δήθεν διαφορετικές στοές, όμως αλλάζουν μόνο ως προς τις ονομασίες και γενικά ως προς την
επιφάνεια. Όμως στην ουσία τους έχουν τον ίδιο σκοπό. Αυτοί που θα αναρριχηθούν και θα φτάσουν σε
όσο  υψηλότερο  βαθμό  γίνεται  (ο  τελευταίος  είναι  ο  33ος)  είναι  αυτοί  που  θα  καταλάβουν  και  τις
υψηλότερες πολιτικές θέσει

Μέσα  στις  στοές,  αυτοί  που  πρώτο-εισάγονται  έχουν  φιλοδοξίες  και  εγωισμό.  Στα  δίχτυα  τους  όμως
μπλέκονται και αναζητητές της αλήθειας, γιατί οι μασόνοι χρησιμοποιούν τέτοιες λέξεις ώστε πραγματικά
να  πιστέψεις  ότι  υπηρετείς  το  φως  και  ότι  όλα  αυτά  είναι  πνευματικά.  Εξάλλου,  βασικό  όπλο  του
Μαυροψύχη είναι να αναμειγνύει τις αλήθειες με τα ψέματα, με τέτοιο τρόπο ώστε για να μπορείς να
διακρίνεις τις αλήθειες απο τα ψέματα να πρέπει να είσαι απο μεγάλος μύστης και πάνω.. Έτσι έχει τον
τρόπο και τη πονηριά να αποκρύψει ότι οι μασονικές στοές είναι δικιές του και ότι μέσα από κει βγαίνουν
υπηρέτες του σκοταδιού.

Ξέρει να χρησιμοποιεί άπειρες μεθόδους για να πιάσει στα αγκίστρια του τους πάντες. Έτσι λοιπόν όσοι
εισάγονται στις μασονικές στοές, δεν είναι σίγουρο ότι θα φτάσουν ψηλά σε θέσεις εξουσίας, και θα είναι
εκείνοι που θα έχουν προκαλέσει το πόνο στους συνανθρώπους τους. Σίγουρο όμως είναι ότι αυτοί που θα
φτάσουν ψηλά μέσα σ' αυτές τις βρωμερές στοές, και όταν εκπληρώνουν τις αποστολές τους, θα ξέρουν
πολύ καλά πλέον ποιον υπηρετούν.

Έτσι, οι μασονικές στοές είναι ένα άντρο του Μαυροψύχη, είναι εκεί όπου προετοιμάζονται οι μελλοντικοί
δυνάστες της ανθρωπότητας.

Έτσι, αυτούς που μπήκαν στις στοές με πρόθεση την αναζήτηση της αλήθειας, δεν μπορεί κανείς να τους
κατηγορήσει. Αυτοί όμως που φτάνουν σε ψηλές θέσεις και βαθμούς και μετά αναλαμβάνουν σημαντικές
εξουσιαστικές θέσεις στον πλανήτη προκαλώντας πόνο και αδικία στο ανθρώπινο γένος, έχουν ασύλληπτα
μεγάλες ευθύνες.

Καθώς ανεβαίνουν σε υψηλότερους μασονικούς βαθμούς "τεστάρονται" συνέχεια στο κατά πόσο μπορούν
να είναι πιστά σκυλιά του πολιτικού συστήματος.

Ένα δεν ακολουθήσουν τις εντολές που θα τους δοθούν από τα πιο ψηλά κλιμάκια, όσοι ικανοί και έξυπνοι
κι  αν  είναι,  δεν  υπάρχει  συνέχεια  σε  υψηλότερες  θέσεις  εξουσίας  (πολιτικές,  θρησκευτικές  ,
επιχειρηματικές). Γι' αυτούς όμως που σταθερά υπηρετούν σαν πιστά σκυλιά το κατεστημένο, οι δρόμοι
είναι ανοιχτοί.

Ακόμα και ένας απόλυτος βλάκας, που να μην μπορεί να "μοιράσει δυο γαϊδουριών άχυρα", αν μπει σ'
αυτά τα γρανάζια και είναι πιστός σκύλος, το σύστημα του Μαυροψύχη τον κάνει απο πρωθυπουργό μέχρι
πλανητάρχη.

Ενώ  οι  μασονικές  στοές  λειτουργούσαν  το  σύστημα  αυτό  υπέρ  των  εξουσιών  του  Μαυροψύχη  για
εκατοντάδες  χρόνια,  από  το  1953  και  μετά,  εφαρμόστηκαν  πιο  εξειδικευμένες  μέθοδοι  εύρεσης  και
αξιολόγησης "σκυλιών" της εξουσίας.

Το 1953, στην Ολλανδία, καθιερώθηκε η Λέσχη Μπίλντερμπεργκ. Εκεί, συνεδρίασαν και συνεχίζουν να
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συνεδριάζουν μέχρι  τις  μέρες  μας,  οι  Ελίτ  των μασονικών στοών,  δηλαδή οι  πιο πιστοί  υπηρέτες  του
Μαυροψύχη.

Είναι αυτοί που έχουν πάρει την ευθύνη απ τον Μαυροψύχη να κουβαλήσουν στις μαύρες πλάτες τους τις
τύχες της ανθρωπότητας.

Σε αυτή τη λέσχη μαζεύονται  μέχρι  και  σήμερα οι  πιο υψηλόβαθμοι  μασόνοι,  τα πιο πιστά μασονικά
σκυλιά, που πλέον έχουν αποδείξει με τις πράξεις τους ότι οι υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρουν στο
Μαυροψύχη είναι χωρίς όρια, δηλαδή είναι διατεθειμένοι να κάνουν τα πάντα για να προσφέρουν στον
Μαυροψύχη τον αφανισμό και τη δυστυχία της ανθρωπότητας είτε με παγκόσμιο πόλεμο και πιθανότητα
πυρηνικό  όλεθρο,  είτε  με  απόλυτη  στέρηση  ακόμα  και  της  τροφής  με  προσχεδιασμένα  οικονομικά
προβλήματα, είτε με επιδημίες, με αεροψεκασμούς και πολλά άλλα.

Μετα  τη  λέσχη  μπιντελμπεργκ,  άλλη  μία  λέσχη  που  δημιουργήθηκε  για  τη  νέα  παγκόσμια  τάξη
εγκλωβισμού των ανθρώπων είναι η "τριμερείς επιτροπή".

Οι μασονικές στοές, η λέσχη μπιντελμπεργκ, και η τριμερείς επιτροπή, είναι συγκοινωνούντα δοχεία που
σχεδιάζουν όλες τις κινήσεις χειραγώγησης της ανθρωπότητας, όπως και την επιλογή του ηγέτη που θα
παρουσιάσουν ως παγκόσμιο δήθεν σωτήρα της ανθρωπότητας.

Είναι λέσχες των λεγόμενων "ιλλουμινατι" ή αλλιώς "πεφωτισμένων", που όμως εκ του αποτελέσματος
των πράξεών τους, μάλλον πε-σκοτισμένοι θα έπρεπε να λέγονται.
Είναι τραγική ειρωνεία ποιους λανσάρουν τα μέσα μαζικής αποχαύνωσης για πεφωτισμένους. Αυτούς που
έχουν οδηγήσει την ανθρωπότητα να παλεύει ακόμα και για τη στοιχειώδη τροφή, ενώ η τεχνολογία είναι
τόσο  εξελιγμένη  όσο  ποτέ.  Αυτούς  που  έχουν  οδηγήσει  δισεκατομμύρια  ψυχές  σε  ανούσιους
προσηλυτισμούς και εξαθλίωση.

Αύξηση πληθυσμού-ερχομός δασκάλων 1962 -
Μπίλντερμπεργκ

Η  δυσαρμονία  που  είχε  προκληθεί  στο  πλανήτη  Γη,  ήταν  χωρίς  όριο,  γ'  αυτό  και  η  Γη  ήταν
προγραμματισμένο από το θείο σχέδιο να καταστραφεί. Όμως, το 1952 η πλανητική ιεραρχία (δάσκαλοι
της  σοφίας  και  ηλιακή ιεραρχία)  αιτήθηκε  από το Θείο  σχέδιο 20 χρόνια παράτασης.  Οι  πιο ύψιστες
κοσμικές υπάρξεις που υπηρετούν το θειο σχέδιο, απόρησαν, σκεφτόμενοι ότι αφού τίποτα δεν άλλαξε για
εκατομμύρια χρόνια, τι θα μπορούσε να γίνει μέσα σε 20 χρόνια;

Η απάντηση βρισκόταν στο  ότι  στην μεγάλη σύνοδο του ηλιακού συστήματος  στις  4  Φλεβάρη 1962,
ακριβώς 10 χρόνια από το 1952, ενσαρκώθηκαν στη γη όντα με πολύ ύψιστη πνευματική αποστολή, να
μεταδώσουν γνώση και φως στους ανθρώπους. Κάθε ένα από αυτά τα όντα ανέλαβε αποστολή σύμφωνα με
τη δική του δεξιότητα.  Αλλά η τελική αποστολή τους ήταν και  είναι  μόνο μία,  να ενημερώσουν τους
ανθρώπους με ακρίβεια και αποδείξεις για την προέλευση τους πριν φτάσουν να γίνουν άνθρωποι, και ποια
η συνέχεια της πορείας τους. Με λίγα λόγια, να μάθουν τα πάντα σχετικά με τη θέση τους στο σύμπαν.

Οι  ψυχές  σε  άσαρκη  κατάσταση,  γνωρίζοντας  πολύ  καλά  τη  γνώση  που  ερχόταν  στον  πλανήτη  γη,
ενσαρκώθηκαν για να μπορέσουν να επωφεληθούν από τη γνώση και το φως που θα ερχόταν στο πλανήτη
γη, μέσω αυτών των ύψιστων πνευματικών όντων.

Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, η αύξηση του πληθυσμού από το 1952 και μετά δεν είναι τυχαία. Είναι μία
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ακόμα ένδειξη ότι η γη αλλάζει συνειδητότητα.

Συγκεκριμένα,  ενώ  μέχρι  το  1940  περίπου  η  ανθρωπότητα  είχε  φτάσει  το  μέγιστο  αριθμό  των
3.000.000.000 κατοίκων, σε λιγότερο από 100 χρόνια ξεπέρασε τα 7 δις., για την ακρίβεια 7.200.000.000!

Ποτέ ξανά δεν είχε γίνει τέτοια αφύπνιση της ανθρωπότητας και ποσοτικά και ποιοτικά.

______________________

Αμέσως μετά την αίτηση της πλανητικής ιεραρχίας το 1952, για 20 χρόνια παράτασης της ζωής της γης, το
1953  στην  Ολλανδία,  τα  παγκόσμια  λαμόγια  μαζευτήκαν  φυσικά  καθόλου  τυχαία,  στο  ξενοδοχείο
Μπίλντερμπεργκ, για πρώτη φορά, για να σχεδιάσουν πως θα αποτρέψουνε την αλλαγή συνειδητότητας της
γης και να πως θα οργανώσουν τον σκοταδισμό της ανθρωπότητας για ακόμα μια φορά. Ήταν τότε που
συζητήθηκε  πώς  θα  σχεδιαστεί  και  εφαρμοστεί  μεθοδικά  μια  παγκόσμια  κυβέρνηση  και  παγκόσμια
θρησκεία για τοn καλύτερο έλεγχο της ανθρωπότητας.

Μαζί με όποιο γεγονός που συμβαίνει για το καλό της ανθρωπότητας, έρχεται και ένα προσχεδιασμένο
κακό από τον Μαυροψύχη. Όπως ακριβώς και την εποχή της έλευσης του Ιησού Χριστού, που ο Ηρώδης
πήρε εντολή (από τον Μαυροψύχη, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα) να σκοτώσει όλα τα μωρά μέχρι 5
χρονών και τις έγκυες γυναίκες για να μην σαρκωθεί ο Ιησούς Χριστός.

ΚΙΝΑ

Το μέρος στο οποίο εδρεύει ο Μαυροψύχης είναι η Κίνα.

Είναι ένα μέρος που επίσημη θρησκεία έχει την Α-ΘΕΙΑ, γιατί τα καθεστώτα προώθησαν εσκεμμένα και
συστηματικά αθεϊστικές ιδέες μέσω σχολικών προγραμμάτων και των Μέσων Επικοινωνίας.

2.500  χρόνια  μετά,  στη  χώρα  που  γεννήθηκε  ο  Κομφούκιος,  την  Κίνα,  οδηγούν  τους  ανθρώπους
πνευματικά στην αθεΐα.

Αθεΐα ισούται, ότι πριν τη φυσική σου γέννα ήσουν ένα τίποτα, μετά το φυσικό σου θάνατο ένα απόλυτο
μηδενικό. Συνεπώς, όταν έχεις σάρκα, δηλαδή όταν κατοικεί το "είναι" σου μέσα σ ένα φυσικό σώμα, το
μόνο  που  απομένει  να  ασχοληθείς  είναι  με  την  ύλη..  τα  παπούτσια,  τα  ρούχα,  το  ρύζι..  η  απόλυτη
αποχαύνωση. Η εκπαίδευσή τους είναι ουσιαστικά καθοδήγηση ανθρώπων - δούλων.

Επειδή ο Μαυροψύχης δρα ύπουλα, στο παρασκήνιο και όχι στο προσκήνιο, η Κίνα δεν είχε παίξει ποτέ το
ρόλο  της  υπέρ-δύναμης που  ελέγχει  τη  τύχη  όλου  του  πλανήτη.  Μόνο  την  σημερινή  εποχή,  στους
εσχατολογικούς χρόνους που ζει ο πλανήτης των τελευταίων 100-150 ετών, αναγκάστηκε να έρθει στην
επιφάνεια.  Διαφορετικά,  τα  τελευταία  4.000  χρόνια  πάντα  υπήρχε  ένα  κράτος-έθνος  που  ήταν  ο
"μπαμπούλας"  του  πλανήτη,  το  φόβητρο,  δηλαδή  κάτι  σαν  τις  σημερινές  ΗΠΑ.  Και  στην  εποχή  των
αρχαίων Αιγυπτίων και στην εποχή των Περσών, των Ρωμαίων, των Βυζαντινών, των Οθωμανών, ποτέ μα
ποτέ η Κίνα δεν έπαιξε το ρόλο του μπροστάρη.
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ο Ιωάννης Ευαγγελιστής έγραψε πριν 2000 χρόνια ότι στους εσχατολογικούς χρόνους θα γίνει πόλεμος με
μια χώρα που θα έχει 200.000.000 στρατιώτες. Η χώρα που εννοούσε είναι η Κίνα, γιατί αυτή μπορεί να
έχει αυτό το νούμερο στρατιωτών.
“Λύσε τους τέσσερις αγγέλους που είναι δεμένοι στον μεγάλο ποταμό Ευφράτη. Και λύθηκαν οι τέσσερις
άγγελοι,  που  ήσαν  ετοιμασμένοι  για  την  ώρα  και  την  ημέρα  και  τον  μήνα  και  τον  χρόνο,  για  να
θανατώσουν το ένα τρίτο των ανθρώπων. Και ο αριθμός των στρατευμάτων του ιππικού ήταν δυο μυριάδες
μυριάδων· και άκουσα τον αριθμό τους” Αποκάλυψη 9:15,16.

Ο Μαυροψύχης υποδούλωσε την κίτρινη φυλή πριν από 17.000.000 χρόνια. Είναι η φυλή που η όψη τους
είναι  παρόμοια, όπως το ορυκτό, το φυτικό ή το ζωικό βασίλειο. Είναι ψυχές που εύκολα τιθασεύονται,
χειραγωγούνται και υποτάσσονται, και υπακούν σε εντολές.

Όπως η ελληνική φυλή με τις ελάχιστες ψυχές[πληθυσμος] έβγαζε συνέχεια επαναστάτες οδηγούς, όπως
τον Λεωνίδα,  τον Κολοκοτρώνη,  κ.α.  έτσι  και  η Κίνα,  θα έπρεπε να έχει  γεννήσει,  αναλογικά με τον
τεράστιο πληθυσμό της, επαναστάτες ενάντια στα σάπια καθεστώτα που την τυραννούσαν κατά καιρούς.
Απεναντίας ακόμα και σήμερα, τους έχουν να δουλεύουν σαν δούλοι, να είναι στοιβαγμένοι ο ένας πάνω
στον άλλον, να δουλεύουν για ένα πιάτο ρύζι, να τους προωθούν την αθεΐα. Η Λαϊκή Δημοκρατία", είναι
ένα  καθεστώς  τύπου  "Γιάννης  κερνάει,  Γιάννης  πίνει",  όπου  πάντα  ο  πρόεδρος  έχει  καθοριστεί  ως
πρόεδρος προτού καν γεννηθεί.

Δεν έχουμε πρόθεση να πούμε κάτι αρνητικό για τον κινέζικο απλό λαό. Με όλο το κινέζικο λαό, με όλους
τους λαούς της γης, είμαστε η σπορά του ίδιου και ενός και μόνο Θεού - Δημιουργού. Δεν έχουμε μεταξύ
μας καμία διαφορά.

Πίσω από αυτόν τον εγκλωβισμό της κίτρινης φυλής, κρύβεται η μεγαλύτερη μασονική στοά του πλανήτη,
απ'  όπου  παίρνουν  εντολές  όλες  οι  επιμέρους  μασονικές  στοές,  η  λέσχη  μπιντελμπεργκ,  η  τριμερείς
επιτροπή, οι Ιλλουμινάτι - πεφωτισμένοι και όλες οι εξουσίες πάνω στη γη. Όλες οι εξουσίες συντονίζονται
από την μεγαλύτερη στοά του πλανήτη που είναι η Χονγκ.
Με έδρα του την Κίνα ο Μαυροψύχης έλεγχε όλες τις αυτοκρατορίες των τελευταίων 4.000 γνωστών ετών,
ενώ η ανθρωπότητα ανά καιρούς πίστευε ότι οι ρωμαίοι,  οι αιγύπτιοι,  οι βαβυλώνιοι,  οι βυζαντινοί,  οι
οθωμανοί, οι αμερικανοί, οι Εβραίοι, κλπ υπήρξαν αιτίες των δεινών και της δυστυχίας. Κρυβόταν πίσω
από όλους πάρα πολύ καλά. Έβαζε τους άλλους να βγάλουν το φίδι απ τη τρύπα.

Έχει  στήσει  έτσι  την  παγκόσμια  "σκακιέρα"  που  ακόμα και  ο  πιο  επιδέξιος  νους  να  μην  μπορεί  να
αντιληφθεί τι μπορεί να παίζεται σ' αυτό το πλανήτη.

Η κατάκτηση του  Θιβέτ δεν έγινε τόσο για λόγους εξάπλωσης, όσο για να μπορεί  ο Μαυροψύχης να
ελέγχει ένα τόπο απ' όπου γεννιόταν το φως, μέσω της διδασκαλίας του Βούδα. Η φώτιση των ανθρώπων
έπρεπε να κατασταλεί μ' ένα καθεστώς όπου οι άνθρωποι ζουν σαν ρομπότ, δουλεύουν όλη μέρα, τρώνε
μόνο  ρύζι,  πιστεύουν  στην  αθεΐα  και  δε  γνωρίζουν  τίποτα  για  την  πραγματική  ελευθερία  και  την
αυτογνωσία τους.

Τα χαρτονομίσματα, ένα ισχυρό όπλο του Μαυροψύχη, ξεκίνησαν από την Κίνα, τον 7ο αιώνα μ.Χ. (όχι
τυχαία την ίδια περίοδο (610-632μΧ) γράφεται και το κοράνι (άλλο ισχυρό όπλο του Μαυροψύχη). Εκείνη
την περίοδο ο Μαυροψύχης εγκαινίαζε αυτά τα όπλα καταστροφής της ανθρωπότητας, τα οποία όμως στον
κόσμο παρουσιαζόντουσαν σαν "δώρα" και βοηθήματα, που θα του διευκόλυναν τη ζωή.

Η δημιουργία χαρτονομίσματος ήταν μία τακτική που χρησιμοποιήθηκε ώστε η Κίνα να μπορεί να ελέγχει
την ανθρωπότητα, χωρίς να φαίνεται, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, ότι παίζει το ρόλο της υπερδύναμης.
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Ο μεγάλος μύστης Μέγας Αλέξανδρος, έχοντας ενημερωθεί για όλα αυτά, ήξερε ότι αυτά τα ερπετά που
είχαν έρθει από τον αστερισμό Σατάνια του γαλαξία Νέβαδον είχαν υποδουλώσει πριν από 17.000.000 την
τρίτη υπο-φυλή της τρίτης ρίζας φυλής που κατοικούσε στον πλανήτη, που ήταν η κίτρινη φυλή, δηλαδή οι
σημερινοί  Κινέζοι.  Και  ήξερε  πάρα  πολύ  καλά  ότι  η  έδρα  αυτών  των  ερπετών  ήταν  στην  Κίνα.
Πραγματοποίησε εκστρατεία από την Ελλάδα δήθεν εναντίον των Περσών. Η Περσική Αυτοκρατορία ήταν
τότε ο μπαμπούλας του πλανήτη.  Όμως,  σκοπός της  εκστρατείας  του δεν ήταν μόνο οι  Πέρσες,  τους
οποίους βέβαια και νίκησε, αλλά η έδρα του ΜΑΥΡΟΨΎΧΗ. Ο μεγάλος μύστης Μέγας Αλέξανδρος ήταν
κυρίως εναντίον εκείνων που καταδυνάστευαν και ρουφούσαν κυριολεκτικά την ενέργεια της ανθρώπινης
εξέλιξης.

Μέσα από  την  εκστρατεία  και  τους  λόγους  του,  προσπάθησε  να  καταδείξει  την  οικουμενικότητα  της
ανθρωπότητας.  Επειδή  η  ελληνική  φυλή  είχε  βγάλει  μεγάλους  δασκάλους,  πολεμιστές,  φιλοσόφους,
μεγάλους άντρες  των τεχνών και  των γραμμάτων που διέπονταν από αρετές,  το προκείμενο πάντρεμα
ελλήνων με γυναίκες άλλων κρατών, και προσπάθησε να απλώσει το εληνικ φως στον τότε γνωστό κόσμο.

Αυτή η μετάδοση ενός ανώτερου πολιτισμού είχε την εξής ιδεολογία:
1) Όλα τα κράτη μαζί να ζήσουν εν ειρήνη, χωρίς διαφορές των λαών, χωρίς προστριβές, μίση, και πάνω
απ όλα χωρίς πολέμους.

2)  Άφησε  την  σημαντικότατη  διδαχή,  "πας  μη  Έλλην  βάρβαρος".  Που σημαίνει  ότι  αν  κάποιος  είναι
Έλληνας αλλά δεν έχει αρετές, είναι βάρβαρος, δηλαδή είναι ανεξέλικτος, και κάθε μη Έλλην ο οποίος έχει
αρετές δεν είναι βάρβαρος, αλλά Έλληνας.

Μετά τη νίκη του εναντίον των Περσών έφτασε στα βάθη της Ασίας, στη σημερινή Κίνα, για να διώξει
τελείως αυτό το μίασμα από τον πλανήτη. Οι εποχές όμως ήταν πρώιμες ακόμα, δεν είχε έρθει το πλήρωμα
του χρόνου και, έπρεπε βάσει Θείου σχεδίου να κατέβει να διδάξει σε αυτό τον πλανήτη το μεγαλύτερο
πνεύμα που δίδαξε σε αυτόν τον πλανήτη ο Ιησούς ΧΡΙΣΤΟΣ.

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ

Από όλες τις ηπείρους η ευρωπαϊκή Ήπειρος είχε ίσως το υψηλότερο βιοτικό επίπεδο για τους κατοίκους
της.

Ο  Μαυρoψύχης  βέβαια  φρόντισε  μετά  το  τέλος  του  Δεύτερου  Παγκοσμίου  Πολέμου,  να  υπάρξουν
διαιρέσεις τύπου "ανατολικό" και "δυτικό μπλοκ". Στο μεν δυτικό μπλοκ υπήρχε το οικονομικό μοντέλο
της ελεύθερης αγοράς, που σημαίνει ο πιο δυνατός κερδίζει, όπως κάνουν οι κανίβαλοι, στο δε ανατολικό
μπλοκ, είχαν όλοι από ένα πιάτο φαί, αλλά σε συνδυασμό με την απόλυτη αθεΐα. Το ανατολικό μπλοκ, η
"πρώην Σοβιετική Ένωση" περιλάμβανε πάρα πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων, ένα κομμάτι ήταν αυτό
της Γερμανίας. Μετά το 2ο παγκόσμιο πόλεμο, και πάλι εσκεμμένα χώρισαν τη Γερμανία σε δυο κομμάτια.
Το ένα προσαρτήθηκε στην Σοβιετική Ένωση και το άλλο στη δυτική Ευρώπη.

Με αυτό το τρόπο τιμωρήθηκε η Γερμανία, γιατί ο περισσότερος κόσμος πίστευε και πιστεύει ότι αυτή
είναι η αιτία που προκλήθηκε ο δεύτερος πόλεμος.

Κανείς όμως δεν αναρωτήθηκε πώς είναι δυνατόν, μέσα σε 20 μόνο χρόνια μέχρι το ξεκίνημα του δεύτερου
το 1940, να γίνει πολεμική μηχανή μια χώρα με τεράστιες απώλειες από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, και
να μπορέσει να επιτεθεί σε τόσες χώρες.
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Ο Μαυροψύχης λοιπόν ήταν αυτός που χρηματοδότησε τη δύναμή της και που έβαλε τη Γερμανία στο
ρόλο του ΑΦΕΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΘΕΝ ΑΡΕΙΑΣ ΦΥΛΗΣ . Η Γερμανία λοιπόν ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΗΣΕ
ΜΕ ΤΟΥΣ 2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΦΕΡΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΟΛΕΘΡΟ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΝΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΥΠΑΡΚΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΨΥΧΗ
Η  συνέχεια  του  ΜΑΥΡΟΨΥΧΗ  ΚΙΝΑΣ  ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ  ΕΙΝΑΙ  ΜΕΣΩ  ΤΗΣ  ΑΣΤΕΙΟΤΗΤΑΣ  ΠΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΠΑΔΙΑ ΕΝΩΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ [Ε.Ε]

Η προώθηση των κινέζικων προϊόντων στις χώρες τις Ευρώπης μέσω της μη-επιβολής φόρων σ'
αυτά,  την ίδια  στιγμή που πολλοί  κάτοικοι  της  Ευρώπης υποφέρουν  από την ανεργία είναι  ένα άλλο
στοιχείο που φανερώνει πως η έδρα του Μαυροψύχη είναι η Κίνα,. Αναλυτικά:

Το 1989, με στημένους πράκτορες, όπως πάντα, κατέρριψε το ανατολικό μπλοκ, έφυγαν τα κράτη που η
ένωση τους ονομαζόταν Σοβιετική, και μια πράξη βέβαια ήταν να γίνει ξανά ενιαία η Γερμανία.

Ήδη, η δυτική Γερμανία, μαζί με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες είχαν δημιουργήσει, και όχι φυσικά για το καλό
των πολιτών, μια Ένωση που την ονόμασαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην αρχή οι χώρες που απάρτιζαν την ΕΕ
(Ευρωπαϊκή  Ένωση)  ήταν  λίγες  και  σήμερα είναι  περίπου 27  χώρες.  Ο δε  αριθμός  των  πολιτών  που
ανήκουν σ αυτή την ΕΕ είναι περίπου 500.000.000 άνθρωποι.

Δηλαδή, αντί οι κάτοικοι της κάθε Ευρωπαϊκής χώρας ξεχωριστά, να καταναλώνουν αυτά που παράγουν οι
ίδιοι, δημιουργήθηκε μία Ένωση (η Ευρωπαϊκή Ένωση), σαν μια μεγάλη σε γεωγραφική έκταση χώρα, της
οποίας η παραγωγή και κατανάλωση, θα έδινε, με ένα πολύ πιο κεντρικό έλεγχο, τη δυνατότητα στους
κατοίκους της, να μην έχουν πρόβλημα ανεργίας, πρόβλημα για το φαί και τη στέγη.

Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση που απαριθμεί 500.000.000 κατοίκους μπορεί να παράγει όλα τα αγαθά που
χρειάζονται οι κάτοικοι της να καταναλώνουν. Παρ' όλα αυτά, οι λύκοι ηγέτες της, με τους φόρους και
άλλες  επινοήσεις,  έπειτα  από  συμφωνίες  και  ελέγχους,  φρέναραν  την  παραγωγή  της  Ευρώπη  και
ταυτόχρονα αύξησαν την κατανάλωση κινέζικων προϊόντων στην Ευρώπη.

Πως επιτεύχθηκε αυτό; Η επιφανειακή δικαιολογία τους για "τα μάτια του κόσμου" είναι  ο νόμος της
ελεύθερης αγοράς - κανιβαλισμός.

Η αλήθεια όμως είναι ότι αυτό επιτεύχθηκε, κυρίως μέσω της μη-επιβολής του φόρου υπερπολυτελείας στα
κινέζικα προϊόντα που εισάγονταν στην Ευρώπη.

Ο Φόρος υπερπολυτελείας εφαρμόζεται όταν μια χώρα θέλει να αποτρέψει μια εισαγωγή προϊόντος που
δεν παράγει η ίδια, και δεν θέλει να καταναλώνουν οι πολίτες τα προϊόντα της χώρας αυτής, αντί να τους
απαγορεύει να τα αγοράζουν, μπαίνει τέτοιος φόρος πάνω σε αυτά τα προϊόντα, που η τιμή τους πλέον τα
καθιστά σχεδόν αδύνατο να αγοραστούν. Παραδόξως όμως οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εσκεμμένα
δεν εφαρμόζουν νόμο υπερπολυτέλειας στα προϊόντα που εισάγονται από τη Κίνα.

Έτσι λοιπόν βρέθηκαν οι  Ευρωπαίοι  πολίτες άνεργοι  από τη μία,  και  να καταναλώνουν αυτά που δεν
παράγουν από την άλλη,  επειδή οι  ανήθικοι  ηγέτες της  παρέδωσαν την Ευρώπη στον Μαυροψύχη.  Η
Ευρώπη έδωσε και λιμάνια στους Κινέζους, οι οποίοι κατασκευάζουν τα πάντα με τιμές αστείες.

Θα μπορούσαν οι ηγέτες της Ευρώπης με μια πολύ απλή κίνηση, όπως είναι η επιβολή φόρου στα Κινέζικα
προϊόντα,  να οδηγήσουν σε σημαντική μείωση της ανεργίας  ώστε να μην υπάρχει  Ευρωπαίος  πολίτης
χωρίς εργασία, τροφή και ευημερία.
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Μαλιστα σαν απαντησι στις ηλιθιοτητες που ξεστομιζουν οποιοι και να είναι ότι τα κινεζικα προϊόντα είναι
φθηνα για αυτό έχουν κατακλυσει την ευρωπαικη ενωση [ε.ε.]και όχι μόνο είναι η εξής
Όταν το ίδιο προιον έχει π.χ. 1ευρω και δεν έχεις 1 ευρω το προιον αυτό είναι ακριβο
Εάν όμως το ίδιο προιον κοστιζει 10ευρω και εσυ έχεις εστω 11ευρω τότε αυτό το προιον είναι φθηνο
Η ουσία που συνοψίζει όλα αυτά είναι ότι ο Μαυροψύχης, μέσω των ανύπαρκτων χρημάτων και όλων των
στημένων εν-προκειμενου πολιτικών εξουσιων και με έδρα του τη Κίνα, τα έχει όλα στον απόλυτο έλεγχο
του. Τους Αμερικανούς, που παίζουν το ρόλο του χωροφύλακα του πλανήτη και το απίστευτο από πού κι
έως που οι κινεζοι να ελέγχουν τα αμερικάνικα ομόλογα (βεβαια τώρα γνωρίζετε) καθως και την ενέργεια,
τα ναρκωτικά, τους πολύτιμους λίθους, τους παγκόσμιους διεθνείς οργανισμούς (όπως Ε.Ε. ΟΗΕ, ΝΑΤΟ)
κλπ.
Επομένως οι εσχατολογικοι χρονοι είναι αυτοί που ζείτε.
Ο Ιωάννης είπε ότι  ένας  στρατός  με 200 εκατομμύρια στρατιώτες  θα “θανατώσουν  το ένα τρίτο των
ανθρώπων”  (Αποκάλυψη  9:15,16).  Με  τη  σημερινή  αναλογία,  το  ένα  τρίτο  του  πληθυσμού  είναι
περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι!

ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

Σκοπός  του  Μαυροψύχη  είναι  οι  πάντες  και  τα  πάντα  να  εξαρτώνται  από  τα  χρήματα,  γιατί  έτσι
κατορθώνει  τον  απώτερο  στόχο  του,  δηλαδή  τον  εγκλωβισμό  των  ανθρώπων  και  το  ρούφηγμα  της
ενέργειάς τους.

Επομένως, τα χρήματα είναι το πρώτο στάδιο για την επίτευξη του απόλυτου ελέγχου. Οι φόροι είναι το
δεύτερο στάδιο. Σας έχουν κάνει να πιστέψετε ότι πρέπει οπωσδήποτε να πληρώνετε φόρους στο κράτος
και ότι αυτός που δεν πληρώνει φόρους στο κράτος είναι φοροφυγάς.

Μοναδικός λόγος που υπήρχε ανέκαθεν αυτή η στημένη κατάσταση των χρημάτων και φόρων, είναι για
τον έλεγχο των ανθρώπων.

Και για να μην είναι εύκολο να επαναστατήσετε ενάντια σ' αυτή την κατάσταση, έρχεται και μια άλλη
στημένη εξουσία, οι νόμοι του κράτους, η οποία επιβάλει ότι νόμιμος είναι ο φορολογικά εντάξει και ο
παράνομος  είναι  ο  φοροφυγάς.  Αυτά  έχουνε  πλαισιωθεί  και  από  εισπρακτικούς  μηχανισμούς  ή
εισπρακτικές ομάδες όπως η αστυνομία, η αστυνομία των φόρων, η εφορία, και ζείτε όλοι ένα θέατρο του
παραλόγου.

Αυτό  που  ονομάζεται  "κράτος"  θα  έπρεπε  να  νοείται  σαν  μια  ένωση  ανθρώπων  με  ίδια  γλώσσα  και
κουλτούρα, και όχι σαν ένα μπαμπούλα πάνω από τον λαό που τον ξεζουμίζει με φόρους και χρήμα.

Σ' αυτό το οικονομικό σύστημα του κανιβαλισμού, είναι δύσκολο λόγω των δυσβάσταχτων φόρων κάποιος
να μπορέσει να αποκτήσει μεγάλη οικονομική δεινότητα, και αυτή είναι άλλη μία προέκταση του ελέγχου
μέσω των  φόρων.  Αν  κάποιος  τελικά  μπορέσει  και  γίνει  μεγάλος  και  τρανός  επιχειρηματίας,  δηλαδή
ανεξέλεγκτος και επικίνδυνος για το παγκόσμιο στερέωμα, το σύστημα της μασονίας φροντίζει είτε να τον
πάρει με το μέρος του, είτε να τον εξαφανίσει.

Οι κεντρικές εξουσίες των χωρών θα έπρεπε να παίζουν το ρόλο του συντονιστή, που δίνει κατευθύνσεις -
εντολές, ανάλογα τις δυνατότητες παραγωγής (γεωργία, αλιεία), τεχνολογίας και εργασιακού δυναμικού,
και όχι να εκμεταλλεύονται το λαό για να ισχυροποιούν τις θέσεις τους, παίρνοντας φόρους - χρήματα από
τον απλό λαό, και τις προσωπικότητες που κατάφεραν να χτίσουν υλικό πλούτο.

Ο άνθρωπος έχει αλλοτριωθεί και αποξενωθεί από την πραγματική του φύση τόσο πολύ που έχει ξεχάσει
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ότι αν δεν υπάρξει η γη, ο ήλιος, η φωτοσύνθεση των φυτών και η μετατροπή των σπόρων σε καρπούς, δεν
πρόκειται να είχε θέση σε αυτό το πλανήτη, είτε είναι φορολογικά εντάξει, είτε όχι.

Τα χρήματα και οι φόροι,  μ'  όλα τις διαιρέσεις που αυτά δημιουργούν όπως ανώτερος και κατώτερος,
πλούσιος  και  φτωχός,  "δικό  μου"  και  "δικό  σου",  είναι  δημιουργήματα  του  Μαυροψύχη  και  όχι  του
μοναδικού Θεού. Γι' αυτό αν οι άνθρωποι δεν δέχονταν να μετέχουν σ' αυτό το κακόγουστο σε βάρος τους
παιχνίδι με τους φόρους, η γη δεν θα καταστρεφόταν, αλλά θα συνέχιζε να υπάρχει και να προσφέρει στους
ανθρώπους συνθήκες για τροφή και στέγη. Ούτε ο ήλιος θα έπαυε να λάμπει, ούτε η βροχή θα σταματούσε,
ούτε η αναπαραγωγή φυτών, ζώων. Το σύμπαν είναι ένας παν-τέλειος οργανισμός μέσα στον οποίο κάθε
μια μορφή λειτουργεί,  παίζει το ρόλο της, με μοναδικό απώτερο στόχο την επιστροφή στον γεννήτορα
Πατέρα - Μητέρα-Θεό - Δημιουργό.

Αντί να τους κυνηγήσετε για να σταματήσει αυτό το θέατρο του παραλόγου, ή να τους αγνοήσετε όπως θα
έκανε ο Βούδας και ο Ιησούς Χριστός, τους ακούτε με προσοχή και ευλάβεια στις ειδήσεις και τα μέσα
μαζικής αποχαύνωσης, σε ενημερωτικές εκπομπές σε καθημερινή και μόνιμη βάση που σας προκαλούν
τρόμο, φόβο, αγωνία και μεταφέρετε τις πληροφορίες αυτές, ο ένας στον άλλον και ο Μαυροψύχης πίσω
στα παρασκήνια τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση.

Αφού έχετε προικιστεί με το ύψιστο όργανο που λέγεται ΝΟΥΣ (δημιουργική σκέψη -&gt; μορφή) πως
αφήνετε τους εαυτούς σας να οδηγήστε σαν τα πρόβατα στη σφαγή; Πως αναμασάτε τις λέξεις "χρήματα"
και "φόρους και δέχεστε παθητικά αυτή τη κατάσταση εις βάρος σας;

Αν ο Μαυροψύχης δεν είχε αποβλακώσει τον κόσμο με τα ναρκωτικά, την τηλεόραση, τη βλαβερή τροφή,
τα  ψεκάσματα,  τη  χαμηλού  επιπέδου  διασκέδαση,  την  ανύπαρκτη  παιδεία,  τις  στημένες  εξουσίες  και
θρησκείες και με πολλά άλλα, κανείς δεν θα δεχόταν αυτό το απάνθρωπο φορολογικό σύστημα. Αντίθετα
έχετε γίνει έρμαιά του, πειθήνια όργανά του, κατευθυνόμενες και χειραγωγημένες κούκλες που μπορεί να
σας πάει όπου θέλει να σας κάνει ότι θέλει, και στο τέλος ενώ έχετε μια φιγούρα που μοιάζει με άνθρωπο,
έχετε καταντήσει να πράττετε χειρότερα και από ζώα. Διότι τα ζώα έχουν υπέρ-ανεπτυγμένες αισθήσεις και
βρίσκουν  τρόπους  να  φυλάσσονται,  να  κρύβονται,  να  επιτίθενται  όταν  πρέπει,  την  κάθε  στιγμή.  Ενώ
αντίθετα ο άνθρωπος που του έχουν ακυρώσει το νου, ούτε αυτά που έχουν τα ζώα δεν έχει. Δεν ελέγχει
πλέον τον εαυτό του, δεν ξέρει να προστατευθεί, δεν αναγνωρίζει καν τον κίνδυνο. 

ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ Η 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ "ΖΩΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ"

Όταν γεννιούνται οι άνθρωποι μέσα σ ένα σώμα μωρού είναι σε μια κατάσταση φώτισης, σαν αυτή του
Βούδα. Δεν έχουν να χωρίσουν απολύτως τίποτα.

Από την άλλη, όταν οι ίδιοι άνθρωποι μεγαλώσουν και τελικά πεθάνουν, διακρίνεται μία ηρεμία και μία
νηφαλιότητα στα πρόσωπά τους. Φυσικά, σαν νεκροί επίσης δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν.

Όμως, τα ίδια ανθρώπινα σώματα από την παιδική τους ηλικία μέχρι και την πρεσβυγενεια, όπου κι αν
έχουν γεννηθεί, αναπτύσσουν απίστευτες διαφορές, εντάσεις, μίση, δολοπλοκίες, κατηγορίες, κατακρίσεις,
και καποιες φορες καταλήγουν ακόμα και να αφαιρούν ζωές.

Ο φταίχτης των δεινών στο μυαλό του κάθε ανθρώπου μπορεί να είναι οποιοσδήποτε και οτιδήποτε οπως
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συντροφος φίλος, γνωστός, συγγενείς, συνεργάτης, προϊστάμενος, πολιτικός, τράπεζες κ.ά.

Έτσι, πιστεύει εκεί ότι αν θα έλυνε το προσωπικό πρόβλημα που αυτός αντιλαμβάνεται σαν πρόβλημα, θα
ήταν μια χαρά. Τις περισσότερες φορές ούτε καν ενδιαφέρεται για τα συνολικά προβλήματα. Προσπαθεί
συνέχεια "για το καλό του". Προσπαθεί να είναι ο ίδιος καλά.

Δυστυχώς, οι συνθήκες που μεγαλώνει ένας άνθρωπος δεν είναι καθόλου ευνοϊκές γι' αυτόν να εξελιχθεί
πνευματικά και να αναζητήσει την αλήθεια. Το κακό ξεκινά από τους γονείς, συνεχίζεται από τη λάθος
εκπαίδευση στο σχολείο, και ολοκληρώνεται με την αποβλάκωση που του προκαλούν τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης και οι διαιρετικότητες των πολιτικών και των θρησκειών.
Αναλυτικά:

-ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ

Οι γονείς είναι η πρώτη βαθμίδα εκπαίδευσης για έναν άνθρωπο. Οι γονείς φροντίζουν χωρίς συνήθως να
το αντιλαμβάνονται, να τα διδάσκουν κάθε ώρα και στιγμή, τον ΕΓΩΙΣΜΟ. Αυτό γίνεται στην καλύτερη
περίπτωση, γιατί στην χειρότερη παρατάνε τα μωρά στην τύχη τους χωρίς να γνωρίζουν τίποτα για τον
συμπαντικο νομο του κάρμα [νόμος της ανταποδοτικης δικαιοσυνης]

Ζώντας και  αυτοί  μέσα από την απόλυτη αμάθεια,  οι  γονείς  αντί  να συνειδητοποιήσουν πόσο ύψιστη
υπηρεσία  έχουν  αναλάβει,  δηλαδή  να  μεγαλώσουν  παιδιά,  περιορίζονται  στο  να  τους  παρέχουν  απλά
τροφή, στέγη, και το πολύ μερικές ιδιαίτερες εγκυκλοπαιδικές σπουδές.

Από τις πρώτες κιόλας μέρες της ζωής τους, όταν τα μωρά αρχίζουν να περπατούν, να μιλούν, οι γονείς
τρέφουν συνέχεια το εγώ τους.

Τους παροτρύνουν στην ιδεολογία του "όταν μεγαλώσεις εσύ θα γίνεις μεγάλος και τρανός". Οι γονείς
νοιάζονται φυσικά για την επιτυχία του δικού τους παιδιού μόνο. Για τα υπόλοιπα παιδιά του πλανήτη δεν
μπαίνουν στο κόπο να ευχηθούν τίποτα.

Έτσι γίνεται παντού και έτσι γινόταν πάντα. Σε 'κείνη την ευαίσθητη ηλικία των παιδικών χρονών, όταν
διδάσκεσαι πρώτα από τους γονείς σου τον ατομικό εγωισμό, τον ανταγωνισμό, τη διαφορετικότητα από τα
υπόλοιπα παιδιά, τότε το πιο πιθανό είναι ο εγωισμός να σε ακολουθεί μέχρι το θάνατο σου.

- ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ

Από τους πρώτους μήνες ζωής του ανθρώπου, αναλαμβάνουν δράση οι θρησκείες, ένα από τα υπέρ-όπλα
του Μαυροψύχη. Γιατί οι άνθρωποι, μπροστά στο φόβο του θανάτου, δέχονται παθητικά όλα όσα η κάθε
θρησκεία του τόπου που έτυχε να γεννηθούν τους επιβάλλει, και πρώτα απ' όλα το βάπτισμα σε μια τόσο
μικρή ηλικία.

Και φυσικά, αυτός που δημιούργησε όλο το σύστημα του αγοράζω και πουλάω, ο Μαυροψύχης, φρόντισε
να αναμείξει τα χρήματα και στις θρησκευτικά ιερά μυστήρια.

Οι ιεράρχες αποδέχονται απόλυτα την διακίνηση των αγαθών με χρήματα εδώ και χιλιάδες χρόνια. Από
πουθενά δεν ακούστηκε επίσημα από τα χείλια τους ότι εναντιώνονται στην ύπαρξη των χρημάτων, και ότι
τα χρήματα είναι οι μεγαλύτερη φάκα της ανθρωπότητας. Δηλαδή με λίγα λόγια, όλες οι θρησκευτικές
εξουσίες κάνουν το "παγώνι".

Ο Ιησούς όμως είχε αναφέρει ξεκάθαρα "ή με τον μαμμωνά θα είστε ή με το Θεό" (μαμμωνάς είναι τα
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χρήματα).

Δεν έχουν καταλάβει λοιπόν οι ιερείς και ιεράρχες πως μέσα από την ύπαρξη των χρημάτων - πολύτιμων
μετάλλων ξεκινάει η υποδούλωση της ανθρωπότητας και έτσι αυτή χάνει μετά τον προσανατολισμό της;

Όταν λοιπόν γίνεται η βάπτιση ενός μωρού, την ακολουθούν τρία κακά: Πρώτον η συναλλαγή με χρήματα
με τους ιερείς, δεύτερον, η βάπτιση σε ένα παραμάγαζο θρησκείας, όπως Καθολικό, Ορθόδοξο, κλπ, και
τρίτον η βάπτιση σε τόσο μικρή ηλικία.

Ο Ιησούς όμως βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο στα 30 του έτη και αυτό φυσικά όχι τυχαία.
Γιατί στα 30 έτη είχε ανοίξει η συνειδητότητα του και είχε αποκτήσει την αυτογνωσία.

-ΣΧΟΛΕΙΟ

Το σχολείο αναλαμβάνει να πάρει τη "σκυτάλη" της εκπαίδευσης από τους γονείς. Στο σχολείο η παιδική
ηλικία δέχεται απίστευτη πίεση, πνευματική και ψυχολογική.

"Διάβασε  για  να  μην  γίνεις  σκουπιδιάρης,  διάβασε  για  να  μην  γίνεις  καθαρίστρια,  διάβασε,  διάβασε,
διάβασε.."

Μια σοβαρή εκπαίδευση που θα  έπρεπε να  λάβει  ο  άνθρωπος  σε  αυτή την  ηλικία  για  να αρχίσει  να
αντιλαμβάνεται ότι έχει κάποια αποστολή σε αυτό το κόσμο, έχει μετατραπεί σε έναν αγώνα δρόμου, σε
ένα ανταγωνισμό μεταξύ μαθητών, και πολλές φορές καταλήγει σε μια κόλαση, από το άγχος και την πίεση
που του ασκούν οι ίδιοι οι γονείς και μετά οι σχολικοί εκπαιδευτές του.

Και  όλο αυτό  σε  συνδυασμό με τις  συνεχείς  εξετάσεις.  Εξετάσεις  επί  εξετάσεων  και  ξανά εξετάσεις.
Δηλαδή  αντί  να  διδάσκονται  τα  αυτονόητα,  ΑΓΑΠΗ,  ΟΜΟΝΟΙΑ,  ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ,  διδάσκονται
ΕΓΩΙΣΜΟ και  κυρίως ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ που οδηγεί  σε  διαιρετικότητα,  μέσα σ'  ένα έντεχνα στημένο
εκπαιδευτικό σύστημα.

Σ αυτή την όμορφη ηλικία των ανθρώπων, τα παιδιά προσπαθούν απεγνωσμένα να δημιουργήσουν φιλίες.
Και  η φιλία είναι  η πρώτη αντίδραση που ασκείται  αντανακλαστικά από τη ψυχή,  η οποία δείχνει  το
δρόμου της αδελφοσύνης. Έτσι, όταν κάποιοι μαθητές κόβονται στις εξετάσεις, οι υπόλοιποι φίλοι τους
τούς συμπονούν και συμπάσχουν μαζί τους, επειδή η ηλικία είναι ακόμη τέτοια που δεν έχει κάνει τους
ανθρώπους ζώα.

Τα παιδιά, στην ευαίσθητη ηλικία που βρίσκονται, μεγαλώνουν τελείως γυμνά από αληθινές γνώσεις, ώστε
η ψυχή τους να χάσει  τελείως τον προσανατολισμό της.  Το εκπαιδευτικό σύστημα είναι  έτσι  στημένο
εσκεμμένα και πολύ ιδιαίτερο δόλο, για να υπηρετεί αυτή την έλλειψη ουσιαστικής παιδείας. Το μόνο που
προσφέρει είναι είτε στεγνές εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, είτε εξειδικευμένες και όχι σφαιρικές γνώσεις, που
αποπροσανατολίζουν τη ψυχή από την αυτογνωσία και την επιστροφή στο Δημιουργό.

Στη καλύτερη περίπτωση, το μεγαλύτερο όφελος που τα παιδιά των πανεπιστημίων μπορεί να έχουν από
τις εξουθενωτικές μακροχρόνιες σπουδές, είναι να βγάζουν περισσότερα χρωματιστά χαρτάκια (χρήματα)
από τους άλλους που δεν έχουν τελειώσει τα πανεπιστήμια.

Έχοντας  λοιπόν  λάβει  ελλιπείς  γνώσεις  και  από τους  γονείς  και  από το  σχολείο  και  φτάνοντας  στην
εφηβική ηλικία, τα παιδιά έχουν γίνει απόλυτα ευάλωτα σε κάθε μορφής αρνητική επιρροή.
.
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-ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Οι γονείς για να έχουν την ησυχία τους αφήνουν τα παιδιά ώρες ατελείωτες μπροστά στην τηλεόραση, από
μικρή  ηλικία.  Τα  κινούμενα  σχέδια  που  βλέπουν,  κάθε  άλλο  από  αθώα  δεν  είναι.  Αντί  να  δείξουν
κινούμενα σχέδια που να εκφράζουν εικόνες χαράς, και αγάπης, δείχνουν συνέχεια τερατόμορφα σχέδια,
που  βγάζουν  κραυγές  πόνου,  φόβου  και  επίθεσης.  Είναι  γεμάτα  βία,  πόλεμο,  όπλα  και  αίμα.  Ο
Μαυροψύχης  φροντίζει  από  νωρίς  να  γεμίζει  το  νου  και  τις  ψυχές  των  παιδιών,  με  αυτά,  ώστε  να
εξοικειωθούν σιγά-σιγά και μεθοδικά με κάθε διαίρεση και βία και να τα θεωρούν δεδομένα. Στα επόμενα
χρόνια της ζωής τους δεν θα τους φανεί παράλογο να παίξουν τους ίδιους ρόλους που έβλεπαν στη παιδική
τους ηλικία σαν "ψυχαγωγικές" εκπομπές. Αυτός είναι και ο στόχος του Μαυροψύχη μέσα από ακόμα ένα
ύπουλο σχέδιό του.

Αλλά παράδειγμα, που πάλι έχει να κάνει με το χαζοκούτι και την μεγάλη δύναμη του να αποχαυνώνει τις
συνειδήσεις των ανθρώπων, είναι τα διάφορα σήριαλ, τα κουτσομπολιά και οι χαμηλού επιπέδου διάλογοι.
Η τηλεόραση είναι ένας χώρος όπου προωθείται η σύγχυση ανάμεσα στην αντρική και τη θηλυκή ενέργεια
από  τους  εκπροσώπους  των  δύο  φύλων.  Στις  συνειδήσεις  των  παιδιών  περνά  η  αντίληψη  ότι  η
ομοφυλοφιλία είναι κάτι φυσιολογικό. Ο τάδε παρουσιαστής έχει ερωτικό σύντροφο τον τάδε, και η τάδε
παρουσιάστρια  έχει  σύντροφο  την  τάδε,  και  επειδή  το  χαζοκούτι  λανσάρει  μόδα,  επομένως  και  οι
παθητικοί τηλε-θεατές, για να είναι στην μόδα, δεν έχουν και πολλές αναστολές στο να το γυρίσουν στην
ομοφυλοφιλία. Η φράση "προσωπικά δεδομένα" λειτουργεί σαν άμυνα για τα αρνητικά σχόλια εναντίον
κάθε ανώμαλης συμπεριφοράς.

Με λίγα λόγια η τηλεόραση προωθεί τη βία (συμμορίες, γκάγκστερ, οπλοκατοχή), τις αντιπαραθέσεις, το
κουτσομπολιό, τη χαμηλής ποιότητας διασκέδαση, την αποβλάκωση, την ομοφυλοφιλία.

Στα 12 - 13 τους χρόνια, οι άνθρωποι αποκτούν σεξουαλικά ένστικτα. Όντας ακόμη παιδιά, στη χειρότερη
περίπτωση  οι  γονείς  αδιαφορούν  να  τα  καθοδηγήσουν  πάνω στον  ερωτικό  τομέα  και  στην  καλύτερη
περίπτωση, δεν τους δίνουν σωστή καθοδήγηση γιατί και αυτοί με τη σειρά τους δεν έλαβαν ποτέ την
κατάλληλη  παιδεία.  Ταυτόχρονα  τα  παιδιά  δέχονται  απίστευτη  καταπίεση  από  τους  καθηγητές  -
δασκάλους,  που έχουν  κάνει  τον  κόσμο  των  παιδιών  σαν  να είναι  κάτι  τελείως  διαφορετικό  από τον
υπόλοιπο κόσμο. Έτσι, οι έφηβοι, αγόρια και κορίτσια, αποκτούν μία λανθασμένα απόλυτη και αλαζονική
συμπεριφορά, δεν δέχονται μύγα στο σπαθί τους, και έχουν το δικό τους Θεό. Έτσι, εύκολα πιάνονται στις
παγίδες του Μαυροψύχη όπως το κάπνισμα, ή ακόμα και τα ναρκωτικά, αν έχουν πιο σοβαρές τραυματικές
εμπειρίες από το οικογενειακό τους περιβάλλον η οποιδηποτε οικειο περιβαλον

Το σύστημα έχει φροντίσει και για όσους έφτασαν την ηλικία των 25 με 35 ετών, που πλέον αρχίζουν να
γίνονται πιο συνειδητοποιημένοι άνθρωποι, να είναι εγκλωβισμένοι σε πολλά και πολύπλοκα προβλήματα.

Σε  αυτή  τη  δεκαετία,  που  είναι  και  εκπαιδευτική  και  δημιουργική,  όλοι  οι  άνθρωποι  έχουν  μπει  σε
καλούπια  συμπεριφοράς  και  είναι  απόλυτα  κατευθυνόμενοι  σε  αυτό  που  διατάσει  και  επιβάλει  ο
Μαυροψύχης.

Έχουν  αποδεχτεί  όλες  τις  διαστρεβλωμένες  γνώσεις.  Έχουν  μάθει  ότι  πρέπει  να  γίνουν  πλούσιοι,
νομίζοντας ότι η λέξη πλ-ούσιος έχει να κάνει με λεφτά και όχι με την ουσία. Έχουν πεισθεί ότι πρέπει να
φτιάξουν περι-ουσία για να εξασφαλιστούν, νομίζοντας ότι η λέξη περι-ουσία έχει να κάνει με σπίτια και
πολύτιμα  μέταλλα και  όχι  με την ουσία του είναι  τους.  Τους  έχει  γίνει  τέτοια πλύση εγκεφάλου  που
ψηφίζουν την οποιαδήποτε εξ-ουσία, μόνο και μόνο επειδή δεν έχουν κάποια καλύτερη επιλογή, χωρίς να
γνωρίζουν την πραγματική έννοια της εξουσίας. Με λίγα λόγια έχουν χάσει τελείως την ουσία από τη ζωή
τους.
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Είσαι ακριβώς ότι εκπαιδεύεσαι, γιατί η μόρφω-ση είναι ο τρόπος εκείνος που δίνει μορφή. Υπάρχουν
παραδείγματα ανθρώπων που μεγάλωσαν μέσα σε στάβλους, δεν είχαν βγει ποτέ έξω να συναναστραφούν
με άλλους ανθρώπους, και ακόμα και στην ηλικία των 20 ετών, περπατούσαν στα τέσσερα και βγάζανε τις
κραυγές που έβγαζαν τα ζώα μέσα στο στάβλο.

Στην  ηλικία  των  25  με  35  χρονών,  οι  άνθρωποι  έχουν  μια  κατασταλαγμένη  συμπεριφορά  που  έχει
διαμορφωθεί από

1ον - το αυξημένο εγωισμό από τη λάθος εκπαίδευση των γονιών τους
2ον - τη στημένη διαιρετικότητα των θρησκειών
3ον - το αν οι γονείς τους είχαν χρήματα (ή ανήκαν στη μασονία), ώστε να μπορούν οι ίδιοι να σπουδάσουν
στα πανεπιστήμια του συστήματος, και να πάρουν πτυχία, και να γίνουν πιθανόν τα αφεντικά αυτών που
μεγάλωσαν με φτωχότερους γονείς.
4ον - την έλλειψη σεξουαλικής παιδείας, και την προώθηση σεξουαλικών διαστροφών
5ον - τη μόδα στην εθιστική κατανάλωση οινοπνευματώδη ποτών, τσιγάρων - ναρκωτικών.
6ον - την απόλυτη διαιρετικότητα και τον ανταγωνισμό στις περισσότερες ενασχολήσεις, στα αθλητικά,
πολιτικά, επαγγελματικά κ.ά.

Όλοι οι άνθρωποι έχετε αποδεχτεί να ζείτε μόνο μέσω των συναλλαγών με χρήματα και πολύτιμα μέταλλα,
χωρίς ποτέ να καθίσετε να αναλύσετε και να επεξεργαστείτε το λόγο που πράττατε πάντα με γνώμονα τα
χρήματα, που έτσι κι αλλιώς είναι δεν είναι δημιούργημα του ενός Θεού, όπως είναι οι σπόροι στη γη, που
σας προσφέρουν τροφή.

Ο Ιησούς Χριστός είπε "θα είστε ή με τον Μαμμωνά ή με το Θεό". Τι άλλη απόδειξη θέλει κανείς για να
αφυπνιστεί και να συνειδητοποιήσει ότι το παιχνίδι εδώ στη γη είναι στημένο; Το παραπάνω σχεδιάγραμμα
παρουσιάζει ακριβώς αυτό το κακόγουστο και καλοστημένο παιχνίδι: το σύστημα είναι έτσι στημένο που
σας καθοδηγεί να προσπαθείτε συνέχεια να μαζέψετε χρήματα, για να οδηγηθείτε μέσα από τα χρήματα
στην απόκτηση δύναμης, ώστε να ασκείτε εξουσία όπου μπορείτε, είτε σε οικογενειακό επίπεδο, είτε σε
κοινωνικό σαν πολιτικοί, θρησκευτικοί ηγέτες, πλανητάρχες..
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Μα  δεν  καταλαβαίνετε  ότι  ο  χρόνος  που  έχετε  γι  αυτό  το  νοικιασμένο  σώμα  είναι  αστείος;  Δεν
καταλαβαίνετε  ότι  η  απόκτηση  των  χρημάτων  είναι  το  τυρί  στη  φάκα;  Γιατί  μ  αυτό  τον  τρόπο
εγκλωβίζεστε κυριολεκτικά στο τίποτα. Ζείτε σ' ένα άπειρο σύμπαν και ενώ σας δίνεται η δυνατότητα να
ενωθείτε μ' αυτή την απειρότητα, εσείς τρώτε το τυράκι στη φάκα, δηλαδή το δόλωμα του Μαυροψύχη, και
χάνετε τα πάντα.

Και είστε εσείς οι ίδιοι που χάνετε τα πάντα. Η σάρκωση είναι δική σας, και ο αγώνας για την αυτογνωσία
είναι καθαρά προσωπική σας υπόθεση. Δεν είναι ούτε του συντρόφου σας, ούτε των παιδιών σας, ούτε του
έθνους σας. Γιατί όταν ένας άνθρωπος πεθάνει, δεν έχει έθνος και πατρίδα. Οι σημαίες μπαίνουν από τον
Μαυροψύχη, γιατί θέλει το ανθρώπινο βασίλειο διαιρεμένο και μέσα στην αμάθεια.

Στους στημένους από τον Μαυροψύχη πολέμους, σκοτώνεστε κατά χιλιάδες ή και εκατομμύρια. Όμως, για
τον κάθε ένα από εσάς, ο θάνατος σας είναι προσωπικός. Δεν είναι ομαδικός. Δηλαδή, εσείς οι ίδιοι σε
ατομικό επίπεδο πήρατε σάρκωση, εσείς οι ίδιοι πέσατε στην παγίδα των στημένων πολέμων και σεις οι
ίδιοι θα πεθάνετε ατομικά.

Ο μοναδικός λόγος είναι για να γίνετε εσείς δάσκαλοι και γκουρού του εαυτού σας. Εάν δεν το πετύχετε
αυτό, ο Μαυροψύχης είναι τόσο επιδέξιος που θα σας παρουσιάζει συνέχεια είτε στημένους ελευθερωτές
από τη μία, για να περιμένετε άλλοι να ελευθερώσουν εσάς, είτε οποιασδήποτε μορφής στημένη κρίση από
την άλλη.

Γι αυτό, δεν υπάρχει καμία άλλη περίπτωση να σωθείτε πάρα μόνο εάν εσείς οι ίδιοι φωτιστείτε. Αν γίνει
αυτό, ο Μαυροψύχης δεν θα μπορεί να κρυφτεί πλέον πουθενά. Όταν το φως της αληθινής γνώσης διαχυθεί
μέσα σας, ο Μαυροψύχης δεν θα μπορεί πλέον να πλανέψει εσάς η την ανθρωπότητα γιατί οι άνθρωποι θα
γνωρίζουν  πολύ  καλά  τις  μεθόδους  που  χρησιμοποιεί  (χρήματα,  στημένες  εξουσίες,  κατευθυνόμενη
εκπαίδευση,  στημένοι  πόλεμοι,  στημένες  οικονομικές  κρίσεις,  διαφορετικές  θρησκείες,  διαφορετικά
πολιτικά κόμματα και διαιρετικότητα μεταξύ των ανθρώπων).

Δεν είναι εύκολο να αποδεχτεί κανείς αυτές τις γνώσεις και να αποποιηθεί όλες αυτές τις έννοιες που είχαν
γίνει  αναπόσπαστο  μέρος  της  καθημερινότητάς  του:  χρήματα,  πολύτιμα  μέταλλα,  κόστος  εργασίας,
οικονομία, ανάπτυξη, δημοσιονομικά ελλείμματα, χρηματιστήριο, μετοχές, πολυεθνικές, παράγωγα, αγορά
εργασίας. Ερωτήματα όπως "ποιος θα πληρώσει", ακούγονται συνέχεια και το πιο τρελό ερώτημα από όλα,
που το δέχονται όλοι οι φυλακισμένοι κάτοικοι αυτού του πλανήτη, είναι "που θα βρεθούν τα χρήματα".

Τα χρήματα είναι αυτά που βλέπετε και όχι τον Μαυροψύχη. Σίγουρα όμως δεν επινοήθηκαν μόνα τους,
ούτε κατασκευάστηκαν από το πουθενά.  Χρειάζεται  μόνο λίγη απλή λογική για να καταλάβετε ότι  το
παιχνίδι είναι στημένο από κάποιον. Εκτός κι αν πιστεύετε ότι έβρεξε από το σύμπαν χρήματα.

Ακόμα και αυτές οι απαντήσεις που θα δίνατε, οι πλάνες σας, σάς βολεύουν πάρα πολύ. Γιατί έτσι νομίζετε
ότι τα έχετε καλά με τον εαυτό σας, όπως όταν ανάβετε το κερί στην εκκλησία κάθε Πάσχα, κι έπειτα δεν
αφήνετε αρνί για αρνί στο όνομα αυτού που ξεκάθαρα γράφεται στην Αποκάλυψη ότι είναι το "σφαγμένο
αρνίο".
Προσπαθείτε  να  μεγαλώσετε  τα  σπίτια  σας,  να  τα  κάνετε  πιο  σύγχρονα,  πιο  άνετα,  να  αποκτήσετε
περισσότερο  τεχνολογικό  εξοπλισμό,  κι  όλα  αυτά  μέσα στις  καθημερινές  καταστάσεις,  που  όμως  σας
κάνουν να φωνάζετε  από τα νεύρα,  να μαλώνετε,  να  τσακώνεστε  γιατί  ακόμα κι  όλους  τους  υλικούς
στόχους να πετύχετε, ΠΟΤΕ θα ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΙ. Όλο και κάτι σας λείπει.

Αυτό που σας λείπει είναι το πιο σημαντικό: Είναι εκείνη η γνώση που θα σας ενώσει με το σύμπαν, με το
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Θειο, που θα σας Ελ-ελευθερώσει (ελ - αιθέρας). Είσαστε όλοι παιδιά του Αιθέρα. Και όλες οι διαδρομές
σας στο κόσμο της μορφής είναι για να ξαναγυρίσετε πάλι  στον Αιθέρα. Ο αιθέρας δεν είναι ούτε τα
ανθρώπινα σώματα, ούτε χρήματα, αεροπλάνα, πύραυλοι, τηλεοράσεις, σπίτια. Είναι οι θεϊκοί σπινθήρες,
οι οποίοι έχουν απορροφήσει την ψυχή (ψύχος), κι αυτοί οι θεϊκοί σπινθήρες πλέον γυρνούν στην μονάδα
σαν θριαμβευτές. Για αυτό, όταν ο Μαυροψύχης σας βάζει το παραγάδι με τα άπειρα αγκίστρια, ο στόχος
του είναι ένας: ποτέ να μην βρείτε το στόχος σας.

Όταν τσιμπάτε αυτό  το δόλωμα σε  οποιοδήποτε αγκίστρι,  δημιουργούνται  αρρώστιες  στο φυσικό  σας
σώμα ως αντίδραση της ψυχής για το λάθος δρόμο που έχετε πάρει και ο θάνατος έρχεται όλο και πιο
κοντά.  Λίγο  πριν  το  θάνατο  σας,  προσπαθείτε  απεγνωσμένα,  να  καταλάβετε  τη  βαθύτερη  ουσία  της
ύπαρξής σας. Όμως είναι ήδη αργά, και εσείς φεύγετε αδιάβαστοι.

Το σύμπαν δεν έχει ανάγκη από χρήματα και οικονομική ανάπτυξη. Γιατί από τη πρώτη μέρα του μπιγκ
μπανγκ και για την ακρίβεια από το πρώτο γήινο δευτερόλεπτο, το σύμπαν είναι συνυφασμένο με την
ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ.  Το ίδιο  σας  το  σώμα  είναι  τέλεια  φτιαγμένο,  όπως  και  όλα  τα  ουράνια
σώματα, πλανήτες, ήλιοι, γαλαξίες που κινούνται σε τροχιές για δισεκατομμύρια χρόνια.

Οι άνθρωποι σαν πρόβατα δέχεστε τα διαφορετικά πολιτεύματα που κάθε φορά σας επιβάλλονται, είτε τα
έχουν ονομάσει δημοκρατία, είτε μοναρχία, φασισμό, καπιταλισμό, κομμουνισμό, σοσιαλισμό, που όλα
όμως ανεξαιρέτως είναι στημένα παιχνίδια εξουσιών κομμένα και ραμμένα στα μέτρα των μαυρόψυχων.

Γιατί  δεν υπάρχει  ούτε ένας  στις  πολιτικές  θέσεις,  ακόμα και  της υποτιθέμενης  “Δημοκρατίας που να
ξεφύγει απ τον έλεγχο του Μαυροψύχη. Και όλοι αυτοί έχουν φροντίσει να εξασφαλίσουν τη ψήφο των
ανθρώπων  -  προβάτων,  λέγοντας  τους  όμορφα  λόγια,  γεμάτα  υποσχέσεις  και  αγάπη,  ενδεχομένως  με
συμπαθητικό πρόσωπο και με αναμφισβήτητα άριστη ευφράδεια λόγου. Οι απλοί άνθρωποι βέβαια τους
πιστεύετε και τους εμπιστεύεστε, γιατί δεν ξέρετε πόσο στημένο είναι το όλο σύστημα και τι κρύβεται από
πίσω.

Οι δικτατορίες είναι κι αυτές πλαισιωμένες με όμορφες λέξεις, όπως π.χ. "λαϊκή δημοκρατία της Κίνας". Η
λέξη "λαϊκή" από το “λαός”, σε συνδυασμό με την "δημοκρατία" σημαίνει ότι την εξουσία "κρατάει ο
λαός". Αντίθετα όμως στην πραγματικότητα, τουλάχιστον το 95% του λαού στην λαϊκή δημοκρατία της
κίνας, κρατάει στο ένα χέρι μια κούπα ρύζι και στο άλλο την αθεΐα. Έτσι, όλη η φυλακισμένη κίτρινη
φυλή, που έχει υποφέρει τα πάνδεινα εδώ και εκατομμύρια χρόνια, αποδέχεται από τους μαυροψύχηδες
ηγέτες της οτιδήποτε πάρει σαν εντολή.

Όλα  τα  πολιτεύματα,  όλοι  οι  εξουσιαστές  και  όλα  τα  κόμματα  είναι  αγορασμένα  από  τον  ίδιο,  τον
Μαυροψύχη και  ακόμη κι  αν  δεν  είναι,  μετατρέπονται  στη  πορεία  τους  σε  προδότες  της  ανθρώπινης
εξέλιξης και δυνάστες του ανθρώπινου γένους.

Οι πολλοί και διάφοροι πράκτορες και προβοκάτορες δημιουργούν συνέχεια διαφορετικές παραστάσεις και
γεγονότα,  σχεδόν  καθημερινά,  με  σκοπό  να  απασχολούν  το  νου  των  απλών  ανθρώπων  με  ανούσια
πράγματα και να τον εγκλωβίζουν. Οι απλοί άνθρωποι σχολιάζετε κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα και κάθε
μήνα, τι συμβαίνει στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί υπάρχει ποικιλία γεγονότων και αλλαγή στα διάφορα
νούμερα, όμως η ουσία παραμένει πάντα η ίδια. και αυτό να γίνεται μόνιμα, με μοναδικό σκοπό, οι απλοί
άνθρωποι σε όποια χώρα κι αν βρίσκονται, να μην φτάσουν ποτέ στη πηγή του κακού, στο “σπίτι” του
Μαυροψύχη.

Όποιο πρόβλημα κι αν έχετε, ό,τι κι αν πιστεύετε ότι σας φταίει, νομίζετε ότι είναι η ανεργία, ή η έλλειψη
χρημάτων είναι αυτά που σας στερούν τις λύσεις. Για παράδειγμα, σε κάθε ενδεχόμενη αρρώστια ψάχνετε
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μάταια τη λύση στην εμπορεύσιμη ιατρική.

Όλοι  οι  ανάπηροι  είναι  πεταγμένοι  από την  κοινωνία,  οι  γέροι  παραμυθιάζονται  με  τις  συντάξεις,  οι
ανήμπορες μάνες παλεύουν να μεγαλώσουν  τα παιδιά τους.  οι  νέες τεχνολογικές εφευρέσεις  είναι  στη
πλειοψηφία  τους  για  καταστροφή  και  όχι  για  δημιουργικές  λύσεις.  Όλα  τα  διαφορετικά  μοντέλα
αυτοκινήτων,  υπολογιστών  και  διαφόρων  άλλων  μηχανημάτων  είναι  το  δόλωμα  για  να  ασχολείται  ο
άνθρωπος με ανούσια θέματα και όχι με την πνευματική του εξέλιξη.

Και  όλα αυτά  σε  μία  σάρκωση που αρχίζει  και  τελειώνει  με  ένα  ανοιγοκλείσιμο των  βλεφάρων σας.
Ρωτήστε τους άλλους ή και τον εαυτό σας, ό,τι ηλικία και να έχετε, ακόμα και 100 χρονών, εάν έχετε
καταλάβει πως πέρασε ο χρόνος της ζωής σας.

Όταν  όμως  ένας  άνθρωπος  φωτίζεται  και  γίνεται  σαν  το  Βούδα  ή  το  Χριστό,  τα  προβλήματα  αυτά
εξαφανίζονται με την έννοια του ότι δεν τον απασχολούν πια. Ούτε οι καλές σχέσεις με τα παιδιά, τους
γονείς,  τους φίλους, το σύντροφο, το προϊστάμενο, ούτε οι πολιτικοί και θρησκευτικοί  ηγέτες, ούτε το
ποιος είναι νόμιμος και ποιος όχι.
Η ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ η ΓΝΩΣΗ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
[ΈΝΩΣΗ] ΘΑ ΣΑΣ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΛ – ΕΥΘΕΡΙΑ.

Ό,τι θα σας καταθέσουμε δεν έχει καμία σχέση με ψυχές που φωτιστήκαν και μέσα από τους βίους τους η
μέσα  από  μαρτυρικούς  θανάτους  που  υποστηκανε  από  τα  συστήματα,  θανατώθηκαν.  Αυτές  οι  ψυχές
σίγουρα είναι  εξελιγμένες  και  άγιες,  και  σίγουρα η  προσπάθειά  τους  όταν  ήταν  σαρκωμένοι  ήταν  να
γνωρίσετε την αληθινή αγάπη και οι αγωνία τους ήταν να βρείτε το δρόμο προς τον δημιουργό.

Για όλες αυτές τις ψυχές, σε οποιοδήποτε μέρος κι αν είχαν γεννηθεί κι αν υπερασπιστήκανε αυτά τα άγια,
δεν συγκαταλέγονται σε αυτά που θα γραφτούν αμέσως παρακάτω. Αυτά που θα γραφτούν για τις εξουσίες
παρακάτω, έχουν να κάνουν με το πως ο Μαυροψύχης διαστρέβλωσε με έντεχνο τρόπο τα λόγια των
σταλμένων δασκάλων, αλλά και δημιούργησε το φόβο στους ανθρώπων γα τον θάνατο, πως έχει βάλει τους
πράκτορες του να κάνουν τη δουλειά που θέλει, τις ιεραρχίες των θρησκειών, και πόσο εύκολα κάποιος
φωτισμένος χαρακτηρίζεται ως αιρετικός, για να μην επηρεάσει τους ανθρώπους λέγοντας αλήθειες.

Συνήθως, όταν ο αιρετικός πεθάνει από το κυνήγι  των εξουσιών,  τον ονομάζουν άγιο, αλλά όσο είναι
σαρκωμένος, τον θεωρούνε αιρετικό και τον κυνηγούν μέχρι θανάτου.

Μάλιστα, αυτοί οι ίδιοι που υπηρέτησαν την απόλυτη διαιρετικότητα μέσα από τις διαφορετικές θρησκείες,
πήραν  εντολή  από  το  αφεντικό  τους  τον  Μαυροψύχη  να  φτιάξουν  μια  παγκόσμια  εξουσία  και  μια
παγκόσμια κυβέρνηση. Δηλαδή, ενώ για χιλιάδες χρόνια, είχανε διαιρέσει το κοπάδι σε επιμέρους κοπάδια,
τώρα πήραν εντολή από το αφεντικό τους, τα κοπάδια να τα κάνουν ένα κοπάδι.

Ο Μαυροψύχης ξέρει ότι σε λίγο δεν θα μπορεί να εξουσιάζει στη γη. Κι όπως πάντα χρησιμοποιεί ένα
τέχνασμα να μπορέσει να κρατηθεί σε αυτόν τον πλανήτη. Ξέρει ότι ο πλανήτης πλέον ζει σε άλλη εξέλιξη.
Είναι θέμα χρόνου να το διαπιστώσετε και όλοι εσείς.

Γι αυτό προσπαθεί κι αυτός από την μεριά του, μέσα απο τον απόλυτο παρανοϊκό πλέον τρόπο που ασκούν
οι εξουσίες το έργο τους, να σας μπερδέψουν, να σας παραπληροφορήσουν και παραμυθιάσουν ότι τάχα
επειδή νοιάζονται για το καλό σας, χιλιάδες χρόνια μετα το ατελείωτο αίμα που χύθηκε σ' αυτό το πλανήτη
μέσα απο τις δικές τους κατευθύνσεις και μόνο, τώρα τάχα ξαφνικά νοιάζονται για όλους εσάς ότι είναι
επιτακτική ανάγκη αυτός ο πλανήτης να έχει μια παγκόσμια κυβέρνηση και θρησκεία.
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Οι απόλυτα υπεύθυνοι για την δυσαρμονία που εκπέμπει η ανθρώπινη εξέλιξη απο αυτόν τον φυλακισμένο
μέχρι σήμερα πλανήτη είναι όλες οι εξουσίες που πέρασαν μέχρι και σήμερα, θρησκευτικές και πολιτικές,
φανερές και μη φανερές. Ότι σας έχουν μάθει είναι απο αυτούς τους παγκόσμιους νεκροθάφτες.

Ο Μαυροψύχης και τα τσιράκια του είναι άριστοι γνώστες μέχρι και σήμερα του πως να σας εγκλωβίζουν
κι έτσι να χει χάσει όλη η ανθρωπότητα τον προσανατολισμό της, εκτός των σταλμένων δασκάλων.

Είσαστε όλοι σας εκτός από αυτούς που υπηρετούν τον Μαυροψύχη (γι' αυτούς θα γίνει ιδιαίτερη μνεία)
Θεία όντα. Έχετε όλοι σας μέσα τον θεϊκό σπινθήρα.

Χρόνος πλέον δεν υπάρχει και ο Νώε είναι πάρα πολύ κοντά. Για τελευταία φορά σας ειδοποιεί. Γιατί
αυτοί  οι  οποίοι  θα  απομείνουν  θα  είναι  παιδιά  του  φωτός  και  της  αληθινής  γνώσης.  Μακριά  από
οποιασδήποτε μορφής διαιρετικότητα, εγωισμό, άγνοια, κακία, αλαζονία, υστεροβουλία και χρωματιστά
χαρτάκια - χρήματα και πολύτιμα μέταλλα για αγορά αγαθών.

Έχει  δοθεί  εντολή  να  ανέβει  ο  πλανήτης  γη  σε  άλλες  δονήσεις,  δηλαδή  σε  ανώτερη  εξέλιξη,  και
αναγκαστικά θα ακολουθήσουν και τα άλλα βασίλεια που βρίσκονται σ' αυτό το πλανήτη (ορυκτό, φυτικό,
ζωικό, ανθρώπινο).

'Έτσι, και την δική σας ανθρώπινη εξέλιξη, για να επιτευχθεί με το ελεύθερο της βούλησης απο εσάς και
μόνο εσάς η εξέλιξή σας, αυτό μπορούσε να γίνει μόνο με τον έναν γνωστό τρόπο: Να κατέβουν τεράστιοι
απο γνώσεις σταλμένοι δάσκαλοι.

Σε αυτους τους δασκαλους, λογω αυτης της εξελιξης, τους έχει δοθει αδεια να σας μεταφερουν όλες τις
μέχρι τώρα αποκαλυπτικες γνωσεις που ηδη διαβαζετε και θα κορυφωθουν μέχρι το τελειωμα αυτου του
αποσφραγισμενου βιβλιου, ωστε αν θελησετε εσεις οι ιδιοι να είστε μεταξυ αυτων που θα αποτελεσουν την
νεα χρυση εποχη της ανθρωποτητας, να σας ειναι πλεον εφικτο.

Μεχρι το τελειωμα του, θα σας δοθει με απολυτη λεπτομερεια πως καλειστε πλεον τον ελαχιστο χρονο που
απομενει να διαχειριστειτε τη σκεψη σας, τα λογια σας και τις πραξεις σας. Μεσα στο δικο σας ανθρωπινο
σωμα που κυριολεκτικά ειναι η εκκλησια σας.

Εκκλησια ειναι το σωμα σας. Εκκλησια ειναι η σκεψη σας, τα λογια σας, οι πραξεις σας. Οταν φυγατε
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΟΡΑΤΟ ΚΟΣΜΟ και πηρατε μορφη μεσα στην υλη, η κάθε μια μορφη εχοντας μεσα της
θεικο σπινθηρα, ειναι μια προεκταση - ακτινα του δημιουργόυ. Επειδη κατανοησατε πολυ καλα μέχρι τώρα
ότι τα βασιλεια που δεν εχουν φτασει ακόμα στη δικη σας ΕΞΕΛΙΞΗ , δηλαδή να ειναι προικισμενα με νου
- νοημοσυνη - δημιουργικη σκεψη, σε αυτες τις μορφες, η εκκλησια τους ειναι η θυσια που κανουν βασει
ηλιακων κυκλων,  και  μεταπηδουν απο το ενα βασίλειο στο αλλο,  συμμετεχοντας  στην τελειοτητα της
δημιουργιας, και στα παντα που ρέουν, με το να σας προσφερουν την εκκλησια τους που για εσας ειναι η
τροφή σας.

Δηλαδη,  το  ορυκτο  βασίλειο  έχει  παρει  συμπαγη  μορφη  μεσα  απο  την  ηλιακη  ακτινοβολια  και  για
δυσεκατομμυρια χρονια η θυσια των πετρωματων ειναι να σας προσφερθει συμπαγες εδαφος.

Στο επομενο βασιλειο, το φυτικο, η θυσια τους ειναι οι πρωην σποροι να μετατρεπονται με την βοηθεια της
γης, του νερου, του αερα και φυσικά παντα του ήλιου, σε τροφή για εσας. Ή σε δεντρα, σε φυτα, τα οποια
δημιουργόυν συνθηκες φυσικης ζωης (οξυγόνου, βροχης, λουλουδιων, χρωματων, μυρουδιων..).

Στην επομενη εξελιξη, στο ζωικο βασιλειο, η θυσια τους ειναι να σας παρεχουν τα παραγωγα, γαλα, τυρι,
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κ.ά. καθώς φυσικά και απειρα μαθηματα, πως ενας ελεφαντας που ζυγησει πεντε τονους, ή ενας γοριλας
που έχει τεραστια μυικη δυναμη, να τρεφεται μονο με το φυστικο βασιλειο. Και δεν είναι τυχαίο που αυτά
τα συγκεκριμένα ζωα είναι τόσο ήρεμα, ενω αντίθετα τα σαρκοβορα ζωα που τρωνε άλλες σαρκες, ζουν
ελαχιστα  χρονια  συγκριτικα  με  τον  ελεφαντα.  Παρολα  αυτα,  οι  παγκόσμιοι  νεκροθαφτες,  θελοντας
συνεχεια και να σας κανουν σαν τα σαρκοβορα ζωα, ξεχναν να αναφέρουν τη διαφορά αυτή με την τροφή
των ελεφαντων ή των γοριλλων.

'Έτσι,  τώρα  που  έχετε  φτασει  στην  ανθρωπινη  εξελιξη,  στον  μέχρι  τώρα  φυλακισμενο  πλανητη,  οι
παγκόσμιοι νεκροθαφτες σας, με τους βαλτους θρησκευτικους ηγετες, εχουν ξεχασει να σας τονισουν, οχι
κατα λαθος, ότι εκκλησια ειναι μονο το σωμα σας, οι σκεψεις σας, τα λογια σας,και οι πραξεις σας.

Ενα μεγαλο μερος της ανθρωπότητας γνωριζει ότι ο πιο σοφος βασιλεας που περασε ποτε, ηταν ο σοφος
σολωμον. Εζησε περιπου το 900 π.χ.

Αν και δευτεροτοκος υιος του βασιλεα δαβιδ, ο δαυιδ με εντολη απο τον δημιουργό, εχρισε βασιλεα στη
θεση του τον δευτερο υιο του σολομωντα, και οχι τον πρωτο τον αβεσσαλωμ.

Ο  σολωμοντας  στην  εποχη  της  ατλαντιδας  υπηρξε  πριγκηπας  της  φωτιας.  Μεσα  απο  τη  ζωη  του
σολωμοντα  θα  παρετε  απαντησεις  για  την  αστειοτητα  των  πραγματων  που  ασχοληστε.  Δηλαδη,  να
κηνυγατε μια σαρκωση υλικα αγαθα, χωρις να λαμβάνετε σοβαρες πνευματικές γνώσεις. η και καθόλου
πνευματικές γνωσεις

Ο σολομωντας στο βιο του, λογω της μεγαλης σοφιας που είχε, χωρις να κάνει πολεμους, νυμφευτηκε 700
περιπου  γυναικες,  και  η  εξαπλωση  του  κρατους  του  Ισραηλ  μεσα  απο  αυτή  τη  στρατηγική  ηταν
μεγαλυτερη απο ποτε.

Το οξυμορο όμως είναι ότι ήταν και βασιλεας του ισραηλ σε παρα πολυ μικρη ηλικια και σοφος οσο
κανενας αλλος, (εκτος απο τα πνευματικα όντα που διδαξανε αληθειες - χριστος, βουδας) και κυριολεκτικά
πλανηταρχης σε ολα τα υλικα αγαθα, χρηματα και δυναμη.

Ο σολομωντας  έχει  γραψει  τρια  βιβλια.  Το  πρωτο  το  εγραψε  σε  νεανικη  ηλικια  και  ειναι  το  “Άσμα
Ασματων. Και μονο απο τον τιτλο καταλαβαινετε που αναφερεται.

Το δευτερο βιβλιο ειναι οι παροιμιες σολομωντος. αυτό γραφτηκε περιπου στο μεσο της ηλικιας του και
έχει γνωμικα απο τις σοφιες του. Μάλιστα, εκτος απο παν-σοφος, ηταν και παν-δικαιος και λεγεται ότι
όταν καποτε δυο γυναικες διεκδικουσανε το ιδιο παιδι για τη μητροτητα τους, πηγαν στον σολομωντα για
να απονειμει το δικαιο.
Με την απαραμιλη σοφια και γνωση, αφου δεν βρισκανε ποιανης ειναι το παιδι, ειπε να το κοψουνε στη
μεση και να παρουν η κάθε μια απο μισο. Τοτε ξαφνικα η μια απο τις δυο μανες, με σπαραχτικη φωνη ειπε
στο σολωμοντα να δωσει το παιδι στην αλλη γυναικα.
Φυσικά, ο σοφος σολομων, απο την απαραμιλλη σοφια του και γνωση ότι μονο η πραγματικη του μανα θα
προτιμουσε να χασει το παιδι παρα να σκοτωθει. Και φυσικά μετα απο αυτό το γεγονος εδώσε σε αυτην το
παιδι. Μεσα στο δευτερο βιβλιο του λοιπόν, καταδεικνυεται η απιστευτη σοφια του.

Ο σοφος ειναι αυτος που γνωριζει. Και φιλοσοφος ειναι αυτος που ειναι φιλος της γνωσης. Γι αυτό μην
παρεξηγειτε τη φραση "αυτος λεει φιλοσοφιες". Οι φιλοσοφιες ειναι μονο γνωσεις και οι αληθινες γνωσεις
ειναι η μοναδικη δυναμη που θα σας ακολουθησει για παντα. Χωρις γνωση εισαστε απλά ένα παιχνιδακι
για το συστημα.
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Το τριτο βιβλιο ειναι  ο  “Eκκλησιαστης”,  όπου γράφει  "ματαιοτης  ματαιοτητων,  τα παντα ματαιοτης".
Αυτος που επι της υλης είχε τα παντα συν σοφια και γνωση, στο τελος του βιου του, σας καταθετει ότι ο,τι
και  να  κάνετε  ειναι  ματαιο.  Δηλαδη,  αυτος  που  είχε  τα  παντα  επι  της  υλης,  συν  γνωση  που  για
συγκεκριμενους λογους εσεις δεν εχετε, ειπε ότι τα παντα ειναι ματαια. Δηλαδη, ολοι εσεις τι προσπαθειτε
να κανετε; να βρειτε έναν καλο αντρα ή μια καλη γυναικα να παντρευτητε ή να νυμφευτητε, να κάνετε
παιδια ή να χτισετε σπιτια; να είστε φορολογικα ενταξει απεναντι στους δυναστες σας; να έχετε κοτερα,
αεροπλανα;

Επειδη οντως ο σολομωντας ηταν μεγαλος δασκαλος και μυστης, δεν είχε επιτραπει μέχρι σημερα να δωθει
όλη η γνωση στην ανθρωπότητα ωστε καθενας απο εσας να φτασει στην απολυτη ελ-ευθερια.

Επρεπε να συμβουν αυτά που τελικά συνέβησαν. Δηλαδη, να πρέπει να κατεβει ο βουδας για να δειξει τι
σημαινει φωτιση, να πρέπει να κατεβει ο Ιησούς για να δείξει το δρομο της χριστοποίησης, να αναλαβει
δραση ακόμα μια φορα ο μαυροψύχης με το να διαστρευλωσει με τα ιερατια του όλες αυτες τις γνωσεις.
Απο την μια να διαιρεσει σε μαγαζια όλη τη διδασκαλια του ιησου χριστου και απο την αλλη, να αφαιρεσει
μια απιστευτη γνωση, την μετενσαρκωση, το 553 μχ στην 5η οικουμενικη συνοδο στην κωνσταντινουπολη,
με επικεφαλη τον μαυροψυχο ιουστινιανο,  τον όποιο μετα ο μαυροψύχης εκανε αγιο (έτσι  λειτουργει
παντα).

Όμως ο Ιησούς όταν του κατεβασανε απο μια σκεπη ενα μωρο σε ενα κρεβατι  ξαπλωμενο,  που ηταν
αρρωστο  και  κατακοιτο,  ειπε  "τι  κουβαλας  εσυ παιδι  μου".  Ξεκάθαρα αναφερόταν στο  κάρμα και  τη
μετενσάρκωση.  Γιατί  αφου ηταν παιδι,  απο που θα μπορουσε να κουβαλουσε την αρρωστεια  και  την
αναπηρια του; Φυσικά το κουβαλουσε απο προηγουμενη ζωη, η ιδια ψυχη, η συγκεκριμενη ακτινα του
πατερα, φυσικά σε συνδυασμο με τους γονεις που μαζι με το μεγαλωμα του συγκεκριμενου αρρωστου
παιδιου, καθενας απο την πλευρα του ξεπληρωνει το δικο του καρμα, ξεπληρωνει το δικο του "μαχαιρα
εδώσες  και  μαχαιρα  θα  λαβεις”,  ξεπληρωνει  τη  δική  του  δυσαρμονια  που  εφερε  στην  αρμονια  του
συμπαντος.

Δεν χρειαζεται να ειναι κανείς φωστηρας για να καταλάβει το αυτονόητο: όλη αυτή η κυκλικοτητα των
επαναγγενησεων,  προσφερουν  στην  ψυχη  καποια  στιγμη  γνωση  μεσα  απο  τις  διαχειρισεις  των
διαφορετικών εμπειριων (σκεψεις, λογια, πραξεις). Έτσι, μεσα απο την διαρκη προσπαθεια της ψυχης να
απελευθερωθει,  που φυσικά αυτό πετυχενετε μονο όταν εχεις  υλικο σωμα, εχεις  φτασει  σε εκεινη την
εξελιξη, σε κεινο το βασίλειο που εχεις προικιστει με ΝΟΥ.

Εξασφαλισαν λοιπον ότι  ο Μαυροψυχος δήθεν χριστιανος Ιουστινιανός  εξαφανισε την μετενσαρκωση.
Έτσι, 1500 χρονια μετά, ολοι οι πιστοί χριστινοί σαν κοπάδια αρνούνται να πιστέψουν στη μετενσάρκωση.
Η διαβολή του νου τους είναι τόσο μεγάλη που έχει ακυρώσει κάθε λογικη, αναλυτικη και δημιουργική
σκεψη. Για να το υπερασπιστούν, επικαλούνται τη φράση "το γραφουν και τα ΙΕΡΑ ΒΙΒΛΙΑ

Όμως αν τα βιβλια που δινονταν στην ανθρωπότητα ηταν σωστα, αν αυτά που διδασκονταν ήταν σωστα,
αν ήθελαν το καλο της ανθρωποτητας, αν πραγματικα αγαπουσαν την ανθρωποτητα, θα είχαν εξαφανιστει
σε μια μονο μερα η πεινα, η δυστυχια, η αδικια και οι διαρκεις πόλεμοι.

Ακόμα και το πιο μικρό παραμαγαζο των θρησκειών, σκοπό έχει να μπερδεψει τους νωες των ανθρωπων,
κι  ενα  τέτοιο  παραδειγμα  ειναι  οι  μαρτυρες  του  ιεχωβα.  Έχετε  καταλαβει  πλεον  απο  που  βρισκουν
χρηματα.. Σε κεινον που δεν κοστιζουν καθολου τα χρηματα γιατί ειναι εφευρεση του, χρηματοδοτει τους
παντες και τα παντα ώστε να συνεχιζεται αυτό το θεατρο του παραλογου εναντια σε όλη την ανθρωποτητα.
Χρηματοδοτουνται απο τον “μαεστρο” της εφευρεσης του χρηματος, και στρατολογουνε καποια κοπαδια
που πιστευουν πως υπηρετουνε το θεο, μοιραζοντας συνεχως φυλλαδια, κανοντας διαλεξεις.
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Μιλανε και αυτοί για την δευτερα παρουσια που θα σηκωθουν απο κατω οι νεκροι.  Είναι δυνατόν να
πιστεύουν ότι τα σωματα που εχουν γίνει χωμα, που δεν εχουν νευρα τενοντες, αιμα, οστα, και εχουν
διασκορπιστει σαν χωμα σε ολο τον πλανήτη γη, θα ξαναγίνουν άνθρωποι και μάλιστα ίδιοι στην όψη;

Εαν το προβλημα ηταν να εχουμε το σωμα μας, πιστευετε ότι ο Χριστός δεν θα επέλεγε να υπάρχει στη γη
με το ίδιο σώμα; Η "αναλυψη" του δηλωνει ξεκαθαρα ότι η συνεχεια ειναι προς τα επανω και οχι στα
σώματά σας. Ως μέγιστος διδάσκαλος, αν είχε νόημα να μεινει εδώ και να τον βλεπουμε, δεν θα είχε φυγει
από το φυσικο του σωμα. Αλλα ακριβως αυτό εδειξε με την αναλυψη: κατεβηκε, διδαξε τις αληθειες, τις
εκανε πράξη με το βιο του, και θυσιαζοντας το φυσικο του σωμα,και αναληφθηκε.

Και μιλωντας για την δευτερα παρουσια, σας ειπε το πιο απλο: ότι πρέπει και εσεις να κάνετε τα ιδια, να
παρετε την αληθεια που σας διδαξε, χωρις σταυροφοριες, πολεμους, δικο σου και δικο μου, να αγαπατε
τους παντες, να αγαπατε και τους εχθρους σας, και αν τα καταφερετε αυτα, θα ακολουθησετε την συνεχεια
της αναληψης, για να απορροφηθείτε σαν ψυχες απο το θεο (που σημαινει πηγαινω γρηγορα) γιατί εισαστε
κομματια του και τιποτα αλλο. Κι έτσι αυτά τα κομματια - ανθρωποι, όταν φτασουν στην εξελιξη να εχουν
νου - νοημοσυνη, κατανοουν ότι δεν ειναι κομματια, αλλα ότι ειναι μεσα στην μοναδα, μεσα στο θεο.

Και πήρανε αυτες τις αληθειες, και τις μετέφεραν ακόμα κι οι μαρτυρες του ιεχωβα, στο εξής ψέμα: ότι στα
διασκορπισμένα χωματα όλης της γης,  θα ενωθουν τα κύτταρα από τα πρώην φυσικά σωματα,  και θα
δημιουργηθουν τα σωματα ξανά, του βασιλια, του δουλου, της καθαριστριας, του πολεμιστη, και όλα αυτά
με τη δευτερα παρουσια.

Και  επιμένουν  να  λένε  αυτες  τις  ανοησίες  στους  ανθρωπους,  απο  τα  διάφορα  επισημα  “μαγαζια”  ή
“παραμαγαζα”, που υπηρετούν αυτή την αμαθεια.

Λες και δεν εφτανε αυτό που εκανε ο μαυρόψυχος ιουστινιανος με την απόκρυψη της μετενσάρκωσης. Σε
κανενα σημείο της διδασκαλιας του Ιησού δεν υπάρχει όλο αυτό το αστειο και ασύλληπτο μπέρδεμα. Ηρθε
ο  καιρος  όλοι  οι  επικεφαλης  ολων  αυτών  των  παραμαγαζων  θα  απολογηθουν  για  τα  ψέμματα  που
υπηρετουν και για το αν διαδίδουν τη διαιρετικοτητα ή την ενότητα που δίδαξε ο Ιησούς. Ο Ιησούς ήρθε να
διδαξει  ειρήνη. Η  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ  ΤΟΥ  ΙΗΣΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΥ  ΒΓΑΖΕΙ  ΑΓΑΠΗ.  ΦΥΣΙΚΆ  ΟΧΙ  ΣΤΑ
ΙΕΡΑΤΙΑ, ΑΛΛΑ ΣΤΟΥΣ ΑΠΛΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ. ΤΑ ΙΕΡΑΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΥΡΕΣ ΦΩΛΙΕΣ.

Μέσα σ'  αυτή την διαιρετικοτητα έχουν φτάσει  σε σημείο να έχουν και  επιτροπές  επί  επιτροπων που
αποφασίζουν ποιοι  είναι  αιρετικοί  και  ποιοι  όχι.  Και τα κοπάδια των ανθρώπων τους πιστεύουν,  γιατί
εμπιστεύονται τα επισημα βιβλία, ενω οι ιδιοι οι υπηρετουντες του μαυροψύχη προσφερουν τις υπηρεσιες
τους  με την δια -  αιρεση που γεμιζει  το νου των κοπαδιων -  πιστων τους,  και  ενώ οι  ιδιοι  ειναι  μια
ατελειωτη αιρεση που λειτουργεί με στόχο να μη φυγει κανενα προβατο απ το κοπαδι.

Το κοράνι είναι δημιούργημα του Μαυροψύχη, και μάλιστα το ονόμασε και “ιερό”. Οι έννοιες αγαπη και
ισοτητα δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το βιβλίο.

Για  1300  χρονια,  απαγορευοταν  αυστηρα  να  μεταφραστει  σε  οποιαδηποτε  γλωσσα  του  πλανητη.  Όχι
τυχαια μεταφραστηκε τις μερες που διανύουμε.

Το  διδασκονται  απο  4-5  χρονων  παιδακια  που  καλα-καλα  δεν  ξερουν  να  περπατουν  και  να  μιλουν,
σκόπιμα, για να μπολιαζεται το μισος στη ψυχη τους. Τα παιδιά αυτά γίνοται μελλοντικοί δολοφονοι, που
σκοτωνουν και  αποκεφαλιζουν οποιον βρουν μπροστα τους στο ονομα του παντοδυναμου θεου,  με τη
δικαιολογία ότι δεν έχει το ιδιο θρησκευμα με αυτους.

74



Πως είναι όμως δυνατό ο Θεος που περιγραφεται μεσα στο κορανι ως Παντοδύναμος, που η δημιουργια
του δεν έχει ορια να περιγραφει, να έχει ανάγκη να χρησιμοποιήσει ανθρώπους (φθαρτα σωματα) για να
βγουν απ' τη μέση συνανθρωποι τους (που κι αυτοί εχουν φθαρτα σωματα), λες και ο θεος δεν θα είχε τη
δυναμη να εξαφανισει όποιον ήθελε.

Ο θεος ειναι ενας, η δημιουργια ειναι εννιαια, τα παντα ξεκινουν και τελειωνουν μεσα στον δημιουργό -
θεο, που ειναι παν-τελειος και απειρος, πώς είναι δυνατόν λοιπόν να εχουν γίνει τόσα πολλα λαθη, που το
κοράνι να προτρέπει θνητούς ανθρώπους, να τα διορθώσουν εξολοθρεύοντας και θανατώνοντας άλλους
που δεν ειναι μουσουλμανοι; 'Ολο αυτό ονομάζεται με μια λέξη: παρα-νοια.

Όλοι  αυτοι  που  αφαιρειτε  ζωες  για  πλακα,  που  αποκεφαλιζετε  ανθρωπινα  σωματα  χωρις  οριο,  που
πηγενετε γεματοι εκρικτηκα σε χωρους που υπάρχουν αλλοι ανθρωποι και ανατιναζεστε κι εσεις μαζι με
αυτους, φυσικά νομιζετε, γιατί 'έτσι σας εχουν εκπαιδευσει  μεσα απο τη διδασκαλια του κορανιου, ότι
προσφερετε υπηρεσια στο μεγαλο θεο. Και μάλιστα όταν προβενετε σε αυτες τις απιστευτες δολοφονιες,
που μερικες φορες φτανουνε μέχρι το σημειο να κοψετε τελειως το κεφαλι απο αλλους συνανθρωπους σας,
κάνετε και επικλησεις λεγοντας διαφορους ψαλμους ότι προσφερετε στο δημιουργό του συμπαντος μεγιστη
υπηρεσια.

Ηρθε η ωρα να διαβασετε ολα αυτα, όπως την ωρα που γεννηθηκατε σε μια μουσουλμανικη χωρα, αν μετα
τη γεννηση σας ειχατε  υιοθετηθει  απο γονεις  που κατηκουσαν σε χωρα μη μουσουλμανικη,  αλλα για
παραδειγμα χριστιανισμου, δεν θα ειχατε διδαχτει αλλα πραγματα;
Δεν θα χατε εκπαιδευτει στη χωρα που πλεον θα μεγαλωνατε με το θρησκευμα εκεινης της χωρας, όπως πχ
καποιο παραμαγαζο του χριστιανισμου; εκεί τουλαχιστον επισημα δεν γραφεται πουθενα ότι πρέπει να
σκοτωσετε η να αποκεφαλισετε ανθρωπους ωστε να προσφερετε υπηρεσια στο θεο.

Βλεπετε, η διαιρετικοτητα σε αυτό το πλανήτη ειναι χωρις οριο. έχει ξεπερασει κάθε νοσηρη φαντασια.
Ολα οσα οι ανθρωποι πραττουν σε αυτό το πλανητη, πολιτικα, θρησκευτικα, οικονομικα, προσωπικα, ειναι
μονο αυτά που όλες οι εξουσίες των εχουν εκπαιδευσει. 'Έτσι, κι εσεις που υπηρετειτε και συμμετεχετε σε
αυτή την απιστευτη βιαιοτητα αφαιρεσης ανθρωπινων ζωων απο την εκπαιδευση που έχετε παρει μεσα απο
το  δηθεν  ιερο  βιβλιο,  ότι  ειναι  ιερη  σας  υποχρεωση  να  σκοτωνετε,  να  αποκεφαλιζετε  αλλους
συνανθρωπους που δεν εχουν την ιδια θρησκεια με σας, ειναι ενα στημμενο παιχνιδι χωρις οριο.

Μεχρι να τελειωσει αυτό το αποσφραγισμα, θα σας δωθουν με ακριβεις λεπτομερειες ποιοι εισαστε, πως
φτασατε στην ανθρωπινη εξελιξη κι τι πρέπει να κάνετε κατα τη διαρκεια του φυσικου σας βιου. Θα σας
δοθουν  ολα με λεπτομερειες.  Θα μπορεσετε  να κατανοησετε χωρις  πολυ προσπαθεια ότι  οποιαδηποτε
μορφη  χρησης  βιας  δημιουργει  σε  εσας  τους  ιδιους  ενα  τεραστιο  καρμα.  Ο  καθενας  χρεωνεται  και
ξεχρεωνεται  προσωπικα.  Οταν  δε  φτασετε  να  αφαιρεσετε  και  ανθρωπινες  ζωες,  δεν  μπορειτε  να
φανταστητε τι  έχετε κάνει  στον ιδιο σας τον εαυτο.  Τα βασανα σας απο αυτή την αποτροπαια πραξη,
κυριολεκτικά θα ειναι χωρις τελος. Οταν αφαιρεις ζωη που εσυ ο ιδιος δεν μπορεις να δημιουργησεις, ουτε
καν τη δικη σου, το ποσο βαρενετε τη δικη σας εξελιξη, ειναι συγκλονιστικο (συν-κλονισμος).

Φυσικά γνωριζουμε πολυ καλα ότι έχετε τσιμπησει ενα δολωμα απο τα απειρα αγκιστρια που έχει στησει
σε αυτό το πλανήτη ο μαυροψύχης. Και σιγουρα ειχατε πιστει ότι όλες αυτες οι απεχθεις πραξεις που έχετε
προβει μέχρι σημερα, προσφερουν υπηρεσια στο θεο.

Ομως, για το λιγο διαστημα που απομενει πλεον στον πλανήτη να έχει την τωρινη του μορφη, (στεριες και
θαλασσες) και αναλυοντας αυτά που γραφονται μεσα στο δηθεν ιερο βιβλιο, φροντιστε για το δικο σας
καλο,  να  μην  ξανασκεφτειτε  -  οχι  μονο να  μην  πραξετε,  να  αφαιρεσετε  οποιαδηποτε  ζωη.  γιατί  στο
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στημενο παιχνιδι που παιζεται μέχρι τώρα ειχατε αγνοια, και πιστεψτε, όταν αφησετε το φυσικο σας σωμα,
αν και το καρμα σας ειναι ατελειωτα βαρυ, λογω της αγνοιας σας, η κριση για εσας έχει ελαφρυντικα.
Τωρα όμως που όλη η σφραγισμενη γνωση σε αυτό τον ερημο πλανήτη αποσφραγιζεται, εαν συνεχισετε να
κάνετε τα ιδια,  δηλαδή να αφαιρειτε  ανθρωπινες ζωες  στο ονομα δηθεν του παντοδυναμου θεου,  σας
ενημερωνουμε ότι εκεί που θα πατε δεν θα χει πλεον καμια επιστροφη. Δεν θα έχετε πλεον καμια ευκαιρια
για τιποτα αλλο.

Καμια ευκαιρια να ξαναδοκιμασετε οποιασδηποτε μορφης εξελιξη.  Η μοναδικη σας συνεχεια μέχρι το
τελος των καιρων, δηλαδή μέχρι το τελος του ορατου συμπαντος που μέχρι σημερα αντιλαμβανεστε, εσας
πλεον που μεσα απο τις κατευθυνσεις του κορανιου συνεχιζετε να αφαιρετε ανθρωπινες ζωες, ειναι να
καταληξετε  στα  απολιθωμενα  πετρωματα  (απο-  ληθη).  Απολιθωμενα  πετρωματα  ειναι  εκεινα  τα
πετρωματα τα οποια πλεον δεν υποκεινται σε καμια ειδους εξελιξη απλα περιμενουν το τελος των καιρων.

Σε αντιθεση με τα ενεργα πετρωματα τα οποια ειναι σε διαδικασια εξελιξης.

Οποτε σκεφτειτε παρα πολυ καλα για εσας τους ιδιους τι σημαινει να αφαιρειτε ανθρωπινες ζωες με τοση
ευκολια και να πιστευετε ότι αυτό το κάνετε στο ονομα του δημιουργόυ - θεου - αλλαχ.

Παμε τώρα να ξεφυλλισουμε αυτό το ιερο βιβλιο που διαβαζουν και ξαναδιαβαζουν ολα τα παιδια εκεί που
έχει επικρατησει ο μουσουλμανισμος, σχεδον απο την ηλικια των 4-5 ετων. Δηλαδη δεν περπατανε καλα-
καλα, ουτε μιλανε, ομως, το μισος που έχει μπει μεσα τους για όλη την υπολοιπη ανθρωποτητα, που δεν
έχει ασπαστει σαν θρησκευμα τον μουσουλμανισμο ειναι χωρις ορια.

Στο σημειο αυτό πρέπει να συνδεσετε παρα πολυ καλα μεσας στο νου σας και ταυτοχρονα να διακρινετε το
ασυλληπτο στησιμο που έχει συμβει ς αυτό το φυλακισμενο πλανήτη μεσα απο τις θρησκιες.
Απο τους πάλιους χρονους μετα απο το καταποντισμο της ατλαντιδας, επικρατησαν στον ελλαδικο χωρο ο
12θεισμος ο οποιος όλες του οι πνευματικές εξελιξεις γίνονται μόνο όταν αποσυμβολιστουνε όλοι οι μύθοι
που ακολουθούν το 12Θεο και φυσικά, ο καθένας από τους 12 Θεους τι αντιπροσωπευει μέσα στον ιδιο τον
ανθρωπο.
Φυσικά,  για  δικους  τους  λογους  τα ιερατια απόκρυψαν αυτόν τον αποσυμβολισμο,  και  αυτό  είχε  σαν
αποτελεσμα τον εκφυλισμο κάθε εξελιξης και πνευματικης ανελυξης του ανθρώπου
.  Οποτε,  είναι  πλέον  πάρα  πολύ  ευκολο  για  το  παγκόσμιο  σύστημα  του  Μαυροψύχη  να  οδηγεί  την
ανθρωπότητα σε μονιμους και διαρκείς πολέμους, σε διαρκείς και μονιμους δούλους.
Στα βαθη της Ασίας είχαμε αντίστοιχα τον Ινδουισμο. Εκεί,  αντίστοιχα χρειαζοτανε πολύ περισσοτερη
επεξήγηση, μέσα από τις ιερές γραφες, της Μανταβατ Γκίτα και των ιερών βεδών ώστε να κατανανοησουν
οι άνθρωποι περισσοτερο ότι όταν έχεις πάρει σάρκα μέσα σε ένα ανθρώπινο σώμα, ο μοναδικος τροπος
και ο μοναδικος λόγος που υπαρχεις σε ένα ανθρώπινο σώμα είναι μόνο να κατανοησεις απόλυτα ποιος
εισαι, και να συνεχισεις το δρόμο σου σε πιο υψηλες εξελιξεις, ώστε καποια στιγμή να γυρισεις εκεί που
ξεκινησες, μέσα στον ιδιο τον Πατέρα- Μητερα δημιουργό Θεό.

Ταυτοχρονα,  είχαμε  στην  περιοχη  της  Μεσοποταμις,  δηλαδή  των  Εβραιων,  μεγαλους  προφητες  που
προφητευσαν ιερά πράγματα, αλλά όλοι τους κηνυγήθηκαν από τις τότε εξουσίες. Και στη συνεχεια, μετά
το κηνυγητο αυτών των εξουσιων, είχαμε σαν αποτελεσμα, λίγο πριν την έλευση του Ιησού Χριστού, ότι ο
μοναδικος τροπος για να πας προς το Θείο, ήταν να περασεις μέσα από τα ιερατεία. Άλλη υποδουλωση,
άλλος εκφυλισμος πνευματικων διδασκαλιων.

Στην ανθρωπότητα ο μονος που μπορεί να σας απελευθερωσει και να σας οδηγήσει πιο ψηλά, είναι μόνο ο
ίδιος σας ο εαυτός.  Αλλά δυστυχώς μέχρι σήμερα στην ανθρωπότητα, ακόμα και  τα μεγάλα όντα που
ήρθαν για να διδαξουν, όλες τους οι διδασκαλίες διαστρευλωθηκαν σε απιστευτο βαθμό.
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Περίπου το 550 πΧ. Εχουμε την εμφανιση του Σινατρα Γκαουνταμα Σακιαμουνι (Βούδας). Μέσα από τη
φωτιση του, μας αφησε παρακαταθηκη πάρα πολύ σοβαρες πνευματικές κατευθύνσεις, που αυτό γίνεται
μόνο όταν ο άνθρωπος μπορεσει και τιθασευσει το νου του. Όταν μπορεσει και καταφέρει τον νου του να
τον υπηρετισει. Και όχι ο άνθρωπος να υπηρετήσει το νου. Στην διδασκαλία του όμως θα κανουμε εκτενη
αναφορα πιο  μετά,  γιατί  τώρα θελουμε  να  αναφερθουμε  ότι  σ  ένα  ποταμι  όπως  ο  Γαγκης  τον  οποίο
θεωρουνε ιερό, που είναι γεματος από πολύ βρωμικα νερα, και πολλές φορές υπάρχουν και πτωματα ζωων,
βλεπουμε πιστους να μπαινουν στα πολύ βρωμικα νερα, δήθεν ότι έτσι αγιαζονται.

Καταλαβαίνετε ότι  η πνευματικη ανελιξη του ανθρωπου δεν μπορεί  να στηριζεται  σ αυτό το γεγονός,
απεναντιας, κάποιοι άλλοι που έχουν διαφορετική εκπαίδευση, ή τα βλεπουν τα πράγματα με μεγαλύτερη
λογικη, δεν μπορούν να αποδεχονται τέτοιες καταστασεις και έτσι πολύ εύκολα να μην μαπινουν καν στο
κόπο να διαβασουν και να κατανοησουν τις τεράστιες αλήθειες αυτού του σταλμενου πνευματικου όντος.

Ακριβώς έτσι έχει γίνει και στην διδασκαλία του Ιησού Χριστου, ο οποίος σαρκωθηκε 500 χρόνια μετά τον
Βουδα,  και  ενώ μίλησε  για  απόλυτη  αγάπη και  συγχωρεση,  χωρίς  καθόλου  παραμαγαζα,  και  φυσικά
ξεκάθαρα μίλησε για την μετενσάρκωση, δηλ ερχεσαι και ξαναερχεσαι μέχρι να φτασεις στη Θεωση, όλα
αυτά φροντισε το παγκόσμιο σύστημα να τα διαστρευλωσει παντελώς.

Έτσι και στην περίπτωση του Ιησού Χριστου, επικλεστηκε ο καθένας το ονομά Του, και προσδιόρισε και
το μαγαζι στο όνομα Του. Όλες αυτές τις επιμερους λέξεις,  ποιος της εδωσε στην ανθρωποτητα; οπως
"ορθοδοξος, καθολικος, προτεσταντης, παγανιστης, πεντηκοστιανος, εκκλησια του Χριστου, κ.α."

Όλοι αυτοί οι βαλτοι επικεφαλης διαιρετες της Διδασκαλιας Του, να ξέρουν ότι θα δώσουν λόγο. Αυτός
που  επικαλουνται,  δηλαδή  ο  Ιησούς  Χριστός,  ηρθε  για  να  ενωσει  την  ανθρωπότητα  και  όχι  να  την
διαιρεσει.

Τα εγκληματα της διαιρετικοτητας που μέχρι σήμερα υπηρέτησαν πιστά, και οι ευθύνες εκαστου εξ αυτών
που τους αναλογει, θα τους αποδωθει μέχρι κεραιας.

Διδάξατε εσείς οι επικεφαλεις τους πιστους - κοπάδια, να είναι καθολικοι ή ορθοδοξοι κλπ. Και καθένας
μέσα από το κοπάδι, στις συνομιλιες μεταξύ τους επικαλουνται αυτές τις λέξεις. Να ξέρετε ότι εσείς που
τους διδάξατε όλα αυτά, δηλαδή εσείς που τους κατευθυνατε σε όλα αυτά, το καρμα που έχετε πάρει, για
τις εσκεμμενα λαθος διδασκαλίες σας είναι χωρίς όριο.

Έτσι, και με την διασκαλια του Ιησού Χριστου, αφού δεν μπορούσε το παγκόσμιο σύστημα να φρεναρει με
διωγμους,  αποκεφαλισμους  και  γενικα θανατους  των  πρωτων Χριστιανών,  αναγκαστηκε  το παγκόσμιο
σύστημα να κάνει μια από τις γνωστες "τριπλες" που κάνει πάντα, δηλαδή, εγκατεστησε την εποχή του
Βυζαντίου επισημη θρησκεία τον Χριστιανισμο, με την γνωστή το 553 μΧ. Οικουμενικη συνοδος Με τον
ενταταλμενο του Μαυροψύχη Ιουστινιανο την αφαιρεση μετενσαρκωσης.

Οποτε,  η  εγχειρηση  πετυχε.  Το  κοπάδι  δεν  φευγει  έξω  από  το  μαντρι.  Ακόμα  μια  φορά  τα  ιερατια
υπηρέτησαν τον Μαυροψύχη. Ακόμα μια φορά τα ιερατια υπηρέτησαν με πιστο τρόπο να μην φυγει κανεις
έξω από το κοπάδι. Αν γενηθηκες αρρωστος εν τη γεννεσι σου ο Θεος το αποφασισε. Αν γεννηθηκες με
τετραπλιγια ο Θεος το αποφασισε. Ότι και να σας συμβαινει στη ζωή σας, αφού εσείς δεν προυπηρχατε της
παρουσας σάρκωσης σας, εσείς δεν έχετε καμια επιλογή. Αλλά αφού γεννηθηκατε και όχι πριν, να κάνετε
καλες πράξεις, γιατί μετά θα πατε καπου να περιμενετε να περασει το τρενο.[δευτέρα παρουσία]

Θερμα συγχαρητηρια! Έχετε βάλει και την επικαλυψη, "φυλα τους δούλους σου" ο Δημιουργός εφταξε
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δούλους.. ) οποτε τους δωσατε και τα καταλαβανε όλα.

Τους ποτισατε τέτοια αμάθεια που έχετε ξεπερασει και τον ιδιο τον Μαυροψύχη. Τους έχετε ακυρωσει
κάθε  μορφης  ερευνα.  Τους  έχετε  παγιδευσει  τελείως  τον  δημιουργικο  τους  νου.  Τους  έχετε  κάνει  να
σκεφτονται μόνο όπως εσείς επιθυμειτε. Και αντι για ανθρώπους που σημαίνει "ανω θρωσκω" τους έχετε
καταντησει χειροτερους και από τα ζώα. Γιατί τα ζώα, λογω των ενστικτων αντιλαμβανονται τον κινδυνο
και φευγουνε. Ενώ τα κοπάδια που έχετε φτιαξει, ούτε αυτό δεν μπορούν να δουν. Και σας ακολουθουσαν
πάντα πιστά.

Δεν τους απαντατε για τιπποτα. Δεν τους μαθαινετε τίποτα. Ακόμα και την λέξη που τους λετε και τους
καθοδηγειτε "Μετανοειτε" ακόμα και αυτή τη λέξη τη λετε εσκεμμενα λαθος. Γιατί η λέξη μετά-νοειτε
είναι "μετά τη νοηση".

Ποια νοηση, ποια μετανοηση; Αφού τους έχετε αχρηστευσει το νου; Αρα τι να μετά-νοησουνε, αυτά που
δεν τους μαθαινετε;

Τα δεντρα και τα πετρωματα, πιο πολλα αντιλαμβανονται και ας μην έχουν νου. Βγαινετε ρε νεκροθάφτες
και τους λετε να μετανοησουν από τι;

Τους έχετε αφοπλισει τελείως το νου. Έχετε επεμβει είτε με το αλάθητο του Πάπα, είτε δήθεν με το "αυτά
γραφουν οι γραφες" και τους έχετε ακυρωσει κάθε μορφης ερευνα. Ο νους τους πλέον δεν υπάρχει, είτε θα
ζήσουν την εκφυλη ζωή, μακριά από διδασκαλίες πνευματικές και θεικες, είτε όταν στραφουνε προς το
Θεο, φυσικά τις περισσότερες φορές λόγω χτυπηματων της μοίρας, προσπαθώντας να βρουν μια ακρη στα
χτυπηματα που παίρνουν απ τη ζωή (ασθενειες, θανατοι αγαπημενων προσωπων κλπ), είτε θα στραφουν
προς το Θεό που οτιδηποτε εσείς τους μεταφερετε σαν διδασκαλία, πρέπει να το αποδεχτουνε 100% ή
αλλιως οτιδηποτε άλλο είναι αιρετικό.

Κι έτσι όταν τους πιασετε στα δικά σας διχτυα, αυτοί σαν πιστο κοπάδι, αναμασανε αυτά που εσείς τους
μεταφερετε και ξεΚίνανε πάντα με το γνωστο τραγουδι, το γνωστο τροπαριο και καραμέλα. Ότι λένε οι
γραφες, ότι λένε τα Ευαγγελια, και το πιο απιστευτο..  ότι η ζωή σ αυτό το πλανήτη ξεΚίναει από τον
Αβρααμ.

Δεν σας  έχουν ενημερωσει  για  σκελετους  εκατομμυριων ετών;  Αυτοί  οι  σκελετοι  επεσαν από κανενα
μετεωρίτη;

Φυσικά αυτά δεν τα αγγιζετε, γιατί μετά θα πρέπει να αλλαξετε όλο το "εργο". Κι επειδή μέχρι σήμερα το
εργο δεν έχει αλλάξει, συνεχίζετε να μεταφερετε στα κοπάδια ότι ανθρώπινο ειδος σ αυτό τα πλανήτη είναι
μολις 2-3 χιλιάδες χρόνια πριν τη γέννηση του Ιησού Χριστου.

Μια χαρά υπηρετησατε το αφεντικο σας που υποδούλωσε αυτό το πλανήτη με τα χρήματα. Κι εσείς σαν
πιστοι  υπηρετες  εκτελεσατε  τις  υπηρεσιες  σας.  Φυσικά  για  τις  υπηρεσιες  σας,  υιοθετησατε  και
αποδεχτικατε τα ανύπαρκτα χρήματα που σας εξασφάλισαν ένα βιο χωρίς στερησεις υλικων αγαθων από τη
μια, αλλά από την άλλη φυλακισατε εντελώς τους νωες της ανθρωπότητας.

Δηλαδή, προτου να γεννηθεις σε ένα ανθρώπινο σώμα, δεν ησουνα τίποτα, από συμπτωση γεννηθηκες
όπου  γεννηθηκες,  από  συμπτωση  εισαι  υγιης  ή  αρρωστος,  από  συμπτωση  πηρες  μια  οποιαδηποτε
εθνικοτητα σ αυτό το πλανήτη, να πας να κοψεις το λαιμο σου και να βρεις να φας το καθημερινο φαι σου
(γιατί αυτοί που ελεγχουν το πλανήτη, φροντιζουν να σου λειπει και το φαι).
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Θα τους προσδιορισετε στα κοπάδια που ελεγχετε, ο καθένας στο δικο του μαγαζι, τι γιορταζουμε και ποιες
μερες, τι λυπομαστε ποιες μερες, ποτε δεν αφηνουμε αρνι για αρνι.. και φυσικά τα κοπάδια συντεταγμενα
και ενωμενα βελαζουν. (Μπεεε.. Μπεεε..)

Και έχετε εκπαιδεύσει τα κοπάδια ότι αν μαθει μια πληροφορια που εσείς και μόνο εσείς τους μαθαινετε,
αυτός  που  εφερε  την  πληροφορια  ή  την  γνώση,  εφοσον  εσείς  δεν  την  έχετε  τσεκαρει  με  τους
πεφωτισμενους μπουρδολόγους σας, γιατί αυτοί οι πεφωτισμενοι, οντως είναι πεφωτισμενοι, γιατί έχουν
φροντισει με μαεστρια εδώ και εκατομμυρια χρόνια, να μην φευγει κανένας μέσα από το μαντρί.
Οι  μοναδικες  παυσεις  που  είχαμε  μέχρι  τώρα  μέχρι  να  γινουνε  τα  ιδια,  ήταν  μόνο  τις  εποχες  των
ασυλληπτων καταποντισμων ηπειρων από κατακλυσμούς.

Επειδή  σας  ειδοποιουμε  ότι  για  τελευταία  φορά,  αυτό  θα  λαβει  χώρα ξανα  σ  αυτό  το  πλανήτη  πολύ
συντομα.  Κι  επειδή  ο  χρονος  μέχρι  τότε  είναι  πάρα  πολύ  λίγος,  και  φυσικά  μιλώντας  σε  ολη  την
ανθρωπότητα, αλλά κυριως μιλαμε στους αρρωστους, φτωχους αδικημενους, ανημπορους γεροντες, στις
μητερες  που  προσπαθουν  να  μεγαλωσουν  μονες  τα  παιδια  τους  και  σε  όλη  την  κατατρεγμενη
ανθρωποτητα. Κατανοηστε αυτά που μέχρι τώρα διαβασετε και τα υπόλοιπα που θα γραφτουν μέχρι το
τέλος του βιβλιου. Αυτή η αποσφραγιση είναι για εσάς.

Όλοι οι άλλοι,  οι νεκροθάφτες της εξέλιξης της ανθρωπότητας, μέσα από τις επισημες και ανεπισημες
ηγεσίες,  συνειδητα  επιλεγουν  το  δρομο  που  επελεξαν.  Φυσικά  και  για  αυτούς  υπάρχει  χωρος  για  να
αλλάξουν. Όμως το καρμα είναι καρμα. Το "μαχαιρα εδώσες, μαχαιρα θα λαβεις" δεν αλλαζει.

Επειδή όμως στην εποχή του Υδροχου, που θα πεσει πολύ νερο, και ήδη εχουμε μπει από τις 3 φλεβαρη
του 1962, είναι και ο λόγος που η ανθρωπότητα έχει αγγίξει το νουμερο των 7.200.000.000 ψυχών.

Οι ψυχές που ελαβαν σαρκωση, ξέρουν πολύ καλά προτου κατεβουν γιατί αιτηθηκαν επανα-σάρκωσης τη
συγκεκριμένη  χρονικη  στιγμή.  Είναι  κυριολεκτικά  μοναδική  ευκαιρια  σε  ολη  την  εξέλιξη  της
ανθρωπότητας πάνω σε αυτό τον πλανήτη γη, αυτό που γίνεται τώρα.

Κατανοωντας αυτά που διαβαζετε και αυτά που θα διαβασετε, σε μια μόνο σαρκωση, αυτή που τώρα
βιωνετε, να ελευθερωσετε (ΕΛ- ΑΙΘΕΡΑ), δηλαδή να ξαναγυρισει στον αιθερα το πραγματικο σας είναι, ο
πραγματικός σας εαυτός. Να ξαναγυρισει στον αιθερα, αυτό που εισασταν πάντα.

Εάν  κάνετε  πράξη  και  δεν  αδιαφορήσετε  για  τελευταία  πλέον  φορά για  τον  εαυτό  σας,  αυτά που θα
διαβασετε, σας υποσχομαστε ότι κυριολεκτικά θα γίνετε Δάσκαλοι του εαυτού σας. Θα γίνετε Δάσκαλοι,
θα  γίνετε  φως,  και  θα  μεταμορφωθητε  από  υιοι  του  ανθρωπου  σε  υοι  του  Θεου,  δηλαδή  θα  γίνεται
Θεανθρωποι.

Τώρα, μέσα από το φοβο που σας έχουν προκαλεσει όλα τα ιερατια και μέσα από την διαστρευλωση κάθε
αληθειας, τα μονα που υπάρχουν μέσα σας είναι φοβος. Ο φοβος των χριστιανων για το Θεό, ή μισος των
μουσουλμανων για όλους τους αλλόθρησκους. Οποτε έχετε να διαλεξετε μεταξύ των δυο, ακόμα μια φορά
στημένων δεδομενων. Ή χριστιανικο φοβο, ή μουσουλμανικο μισος.

Η φωτιση σας και η ελευθερία σας (Ελ - αιθερα) είναι δική σας υποθεση. Είναι δική σας εργασία. Μέχρι
τώρα, φταιξατε πάρα πολύ λίγο, γιατί δεν μπορουσατε να πιστεψετε ότι αυτούς που βλεπατε σας ηγητορες,
ήταν στημενοι από το παγκόσμιο κεντρο εξουσιας του Μαυροψύχη, που μοναδικο τους μελημα ήταν να
σας  έχουν  σε  κοπάδια.  Οποτε,  εσείς  σαν  ανθρώπινα  όντα,  που έχετε  μέσα σας  ακτίνες  φωτός,  χωρίς
ιδιαιτερη επεξεργασια, τους εμπιστευτηκατε.
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Δυστυχώς  όμως,  τα αποτελέσματα  είναι  αυτά που γνωρίζετε.  Τώρα πλέον όμως,  σας  δινονται  όλα τα
κλειδιά,  να  μαθετε  τι  παίζετε  σ  αυτό  τον  πλανήτη,  και  το  κυριοτερο,  σας  δινονται  τα  κλειδιά  να
κατανοήσετε με ακρίβεια εσείς τι  πρέπει να κάνετε και πώς να στηριχτητε  ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ
ΔΥΝΑΜΕΙΣ.

ΚΟΡΑΝΙ - ΙΣΛΑΜ

Φτάσαμε το 553 μ.Χ. να έχει αφαιρεθεί η μετενσάρκωση από τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Το 553
μ.Χ. στην 5η Οικουμενική Σύνοδο που έγινε στην Κωνσταντινούπολη, με τον Μαυρόψυχο Ιουστινιανό,
άξιο τέκνο του Μαυροψύχη, μπήκε η ταφόπλακα στην διδασκαλία του Ιησού Χριστού.

Με  την  κατανόηση  της  ύπαρξης  της  μετενσάρκωσης,  αυτόματα  ο  άνθρωπος  παίρνει  σημαντικές
πληροφορίες για την ύπαρξή του, και κατανοεί ότι δεν είναι τυχαίο ότι γεννήθηκε άντρας ή γυναίκα, υγιής
ή άρρωστος, ότι γεννήθηκε σε συγκεκριμένο τόπο και με συγκεκριμένους γονείς. Γι 'αυτούς τους λόγους η
αφαίρεση της μετενσάρκωσης ήταν ένα πολύ δυνατό όπλο, στημένο από τον Μαυροψύχη, ενάντια στην
αυτογνωσία.

Περίπου  100  χρόνια  μετά  την  αφαίρεση  της  μετενσάρκωσης,  το  650μΧ  επινοήθηκε  μια  καινούρια
θρησκεία, το Ισλάμ, από τον Μαυροψύχη με τους παγκόσμιους νεκροθάφτες που τον υπηρετούν. Και τότε
ακριβώς επινοήθηκε από τον δυνάστη της ανθρωπότητας μια δήθεν θρησκεία, που το μόνο που δίνει στους
ανθρώπους,  είναι  το  απόλυτο  μίσος  για  όλους  τους  αλλόθρησκους,  δηλαδή  για  όλη  την  υπόλοιπη
ανθρωπότητα  που  δεν  είναι  μουσουλμάνοι,  και  εξευτελισμό  κάθε  ανθρώπινης  σχέσης  και  στη
συγκεκριμένη περίπτωση, κάθε ανθρώπινης σχέσης που η κορύφωση της είναι ο άντρας και η γυναίκα.

Και ενώ στο ζωικό βασίλειο το αρσενικο πηγαίνει με πολλά θηλυκα, και το θηληκό με πολλά αρσενικά (αν
και  ακόμα  και  εκεί  υπαάρχουν  μονογαμικά  ζώα)  για  να  κατεφερει  ο  Μαυροψύχης  να  βαστιξει  την
ανθρώπινη  εξέλιξη  σε  ζωωδη  επίπεδο,  επιτρεπει  μέσω  της  διδασκαλίας  του  Ισλάμ,  ένας  άντρας  να
νυμφεύεται περισσότερες από μια γυναίκες. Αυτόματα η γυναίκα δέχεται εξευτελισμό, γιατί από την μια
είναι υποχρεωμενη να παντρευτει έναν άντρα που ταυτόχρονα έχει νυμφευτει πολλές γυναίκες, και από την
άλλη το κοράνι επιτρέπει τον ξυλοδαρμό των γυναικών.

Δεν σταματαει μόνο εκεί, δηλαδή, να προκαλει μισος ενάντια στους αλλοθρησκους, αλλά και να διαιρει και
να ξεχωριζει τον άντρα και τη γυναίκα. Προχωραει κι άλλο και τους δείχνει ένα τρόπο προσκηνυματος το
κεφάλι να ακουμπαει στη γη και το οπισθιο μέρος του σώματος τους να είναι στο σημείο εκείνο και σε
τέτοια  σταση  όπως  αναπαραγονται  τα  ζώα.  Δηλαδή,  ενώ  από  τη  ζωικη  εξέλιξη  μεταπηδησατε  στην
ανθρώπινη  εξέλιξη,  ο  Μαυροψύχης,  με  την  λέξη  "  θρησκεία",  σας  οδηγεί  χωρίς  να  παρετε  καθόλου
χαμπαρι,  στο  ζωικό  βασίλειο  ξανα.  Και  μέσα  από  τους  φονους  που  σας  επιτρεπει  να  κάνετε  στους
αλλοθρησκους, το κάρμα σας να μην έχει όριο.
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Ο Δημιουργός όλων των συμπάντων που σ' αυτή τη γη του έχετε δώσει διάφορες ονομασίες, δεν δειψάει
για πόλεμο και αίμα, δεν αγαπά περισσότερο το ζωικό βασίλειο από το φυτικό ή τα άλλα βασίλεια, και δεν
ξεχωρίζει τα παιδιά του σε αγόρια και κορίτσια. Αυτά είναι παιχνίδια όλων των εξουσιών που υπηρετούν
το μίσος, το αίμα και την διαιρετικότητα.

'Έτσι, και στην περίπτωση του Μωάμεθ, ο όποιος γεννήθηκε περίπου το 570 μΧ και πέθανε στις 8 Ιουνίου
632μΧ, εκμυστηρεύτηκε σε δικούς του ανθρώπους ότι είχε οράματα με τον αρχάγγελο Γαβριήλ.

Ότι υπάρχουν όντα διακονιας και μεταφερουν τα μηνύματα του Θεού παντού, δεν μπορεί να αμφισβητιθει
από κανέναν. Ότι υπαρχει το αγγελικο βασίλειο, που η λέξη του και μόνο σημαίνει φερνω πληροφορία, δεν
μπορεί να αμφισβητηθει.

Φυσικά, σε κανέναν ανθρωπο, όταν αυτός προσπαθει να ενωθει με το θεο, δεν του απαγορευεται ούτε να
επικοινωνει  με τους  αγγελους,  ούτε  ακόμα να φτάσει  και  στη θεωση,  που είναι  η  ένωση σου με τον
δημιουργό. Φυσικά, και στον ίδιο τον Μωαμεθ αυτό επιτρεπεται.
Όμως, κανένας αγγελος του Θεού ποτέ δεν θα μεταφερει λόγια τα οποία θα δημιουργησουν στις ψυχές των
ανθρώπων μισος, πολεμο, αίμα, διαιρετικοτητα.

Αφηστε  κάτω  ότι  μέχρι  σήμερα  έχετε  διδαχτει.  Σας  προτρεπουμε  για  μια  και  τελευταία  φορά.
Προσπαθηστε να κοιταξετε στα μάτια τον Αφεντη του ηλιακου συστήματος που αντιλαμβάνεστε, τον ήλιο,
που φυσικά είναι γεννημα του Θεού. Κοιταξτε τον ήλιο αυτόν στα μάτια. Χωρίς τον ήλιο που βλέπετε με
τα μάτια σας δεν θα υπήρχαν πλανήτες, φυσικά δεν θα υπήρχε και η γη και άνθρωποι.
Ρωτηστε τον ήλιο με τα μάτια της ψυχης σας. Έχει ξεχωρισει τους πλανήτες; Έχει ξεχωρισει που θα στειλει
τις ακτίνες του περισσοτερο και που λιγοτερο; Έχει ξεχωρισει ποιοι άνθρωποι πρέπει να ζουνε και ποιοι
πρέπει να πεθανουνε;

Φυσικά  την  ξέρετε  την  απάντηση.  Ο ήλιος  δεν ξεχωριζει  τίποτα.  Αφηστε  αυτά που διδαχτεικατε  στο
κορανι, αυτά που μαθατε μέχρι σήμερα. Όπως θα σας εξηγήσουμε και πιο κάτω, το Κορανι που έδωσε ο
τριτος  χαλιφης  Οσμαν,  είναι  μια  στημένη  κατάσταση,  που  μοναδικο  σκοπό  έχει  να  χάσετε  τον
προσανατολισμο σας. Να οδηγηθεί η ψυχή σας στον ολεθρο. Και στο τέλος φυσικά, να οδηγηθητε στον
δεύτερο και τελειωτικο θάνατο.

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΤΡΕΙΣ ΧΑΛΙΦΗΔΕΣ

Χαλίφης ήταν ένας τιτλος πολιτικου και θρησκευτικου ηγετη που δόθηκε μετά τον θάνατο του Μωάμεθ.
Ο Μωάμεθ γεννήθηκε το 570μΧ. Και πεθανε το 632μΧ.

81



Μετά το θάνατο του, από το 632 μέχρι το 634, πρωτος θρησκευτικος και πολιτικος ηγετης που είχε τον
τιτλο χαλιφης ήταν ο Αμου μπακαρ, ο όποιος και αυτός είχε γεννηθεί το 573. σταματησε να είναι χαλιφης
γιατί το 634 ήρθε ο θάνατος του. Αμεσως μετά χαλιφης ανελαβε ο Ομαρ Α', ο όποιος και αυτός γεννήθηκε
το 579 και πεθανε το 644, δηλαδή ήταν χαλιφης για 12 χρόνια.

Και εδώ αρχίζει το περιεργο της ιστοριας για να κατανοήσετε πως όλα αυτά που σας εχουνε διδάξει οι
εξουσίες είναι πειραγμενα και δοσμενα, φυσικά όχι από αγγελους του Θεού, αλλά από αυτόν τον περιβοητο
Μαυροψύχη, που σας έχει ανακατεψει τις αλήθειες μέσα στα ψέματα, και φυσικά εσείς, η ανθρωπότητα,
από πού να μπορέσετε να διακρίνετε τι είναι αλήθεια και τι ψέμα.

Φτασαμε το 644 που αναλαμβανει τριτος χαλιφης ο Οσμαν και αυτός εχοντας γεννηθεί το 577, μέχρι το
θάνατο του το 656, είχε αναλαβει το ρόλο του πολιτικου και θρησκευτικου ηγετη, "χαλιφης". Είναι ο τριτος
κατά σειρά χαλιφης μετά το θάνατο του Μωάμεθ, και εχοντας κάνει πολλους πόλεμους με αιματοχυσιες, με
ξεριζωμα νοικοκυριων  και  ανθρώπων και  μοιρασμα λαφυρων  που κατακτουσε  στους  πολεμιστές  του,
φτασαμε το 751, δηλαδή 19 χρόνια μετά το θάνατο του Μωάμεθ.

Ο τριτος, όχι ο πρωτος, χαλιφης, 7 χρόνια μετά την αναληψη των καθηκοντων του σαν χαλιφης, εκαψε ότι
υπήρχε σαν δήθεν παραπλανηση του Κορανιου, και ο ίδιος παρεδώσε στην ανθρωπότητα, παρεδώσε επί
1300 χρόνια σε όλους τους Μουσουλμανους που έχουν ασπαστει το Κορανι στον πλανήτη, ποιο είναι το
αληθινο Κορανι.

Καταλαβαίνετε τι έχετε διδαχτει; Καταλαβαιινετε τι παραπληροφορηση και τι κοροιδια και εμπεγμος έχει
περάσει μέσα στο νου σας;

Ο τριτος χαλιφης, 19 χρόνια μετά το θάνατο του Μωάμεθ, εχοντας ένα βιο γεματο πόλεμους, φονους,
ξεφτιλισμα της γυναικας, γιατί έκανε πολλους γαμους, γεμάτος από απιστευτους εγωισμους, προσπάθησε
και πετυχε να σας κάνει ομοιους του.

Εχοντας  άπειρα  πράγματα  να  διορθωσει  για  την  προσωπική  ψυχικη  και  πνευματική  εξέλιξη,  εντελώς
αυθαιρετα, με κανενα θεικο δειγμα γραφης, δήθεν στα οραματα του Μωάμεθ, σας παρεδώσε ένα βιβλίο το
οποίο  από  την  ηλικία  των  4  και  5  χρόνων,  στις  χώρες  του  πλανήτη  που  έχει  επικρατήσει  ο
Μουσουλμανισμός - Μωαμεθανισμός, τον διδάσκονται τόσο τρυφερές ψυχές, που προτού γίνουν 10 δέκα
χρόνων είναι έτοιμες να σπείρουν την καταστροφή, τον όλεθρο, τον πόλεμο και το αίμα.

Και  φυσικά,  αυτές  οι  ψυχές  σιγά  να  μην  πιστέψουν  ότι  υπηρετούν  τον  Μαυροψύχη.  Όλη  αυτή  η
καταστροφή και διαιρετικοτητα έχει  περάσει  έντεχνα,  όπως και  με άλλους τρόπους στην διαίρεση της
διδασκαλίας του Χριστού, ότι εσείς οι Μουσουλμάνοι ο,τι κάνετε, το κάνετε στο όνομα του Θεού.

Πάμε τώρα μέσα από το Κοράνι, να μεταφέρουμε διδασκαλίες που μέσα στις παιδικές ψυχές το μόνο που
μπορούν να προσφέρουν σαν εκπαίδευση - γνώση είναι μίσος, πόλεμος, διαιρετικότητα και αίμα.

1) Κεφάλαιο Θ' "14. Πολεμηστε τους για να τους τιμωρησει ο Θεος μέσα των δικων σας χεριων, για να
τους ταπεινωσει κι 'Έτσι να αναδειξει εσάς νικητες τους και να ικανοποιησει τις καρδιες των πιστων."

Εξηγηση: ο Θεος, που μέσα στο Κοράνι τον έχετε ονομασει Παντοδυναμο, που η Δημιουργία Του δεν έχει
αρχή και  τέλος,  που και  εσείς  οι  θρησκευομενοι  Μουσουλμάνοι,  αλλά και  όλοι  οι  αλλοθρησκοι  είναι
παιδιά  Του,  γιατί  ένας  είναι  ο  Δημιουργός  των  Πάντων,  σας  προτρεπει  το  Κοράνι,  εσείς  οι  ίδιοι,  να
σκοτωσετε τους αλλοθρησκους. Τελικα είναι παντοδυναμος ή όχι; Εάν ήθελε να εξαφανισει τους απιστους,
πόσο  δύσκολο  θα  ήταν  για  τον  ίδιο;  Δηλαδή,  πόσο  δύσκολο  θα  είναι  να  δημιουργήσει  σεισμους,
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καταποντισμους, βυθιση ηπειρων, αντί να ψαχνει απεσταλμενους φονιαδες;
Δεν σας αποκαλουμε δολο-φονους, γιατί δολο δεν έχετε. Αλλά γιατί έχετε πειστει μέσα από τπο Κοράνι ότι
κανοντας φονους σε όλους τους απιστους, σε όλους τους αλλοθρησκους, υπηρετείτε τον Δημιουργό - Θεό.
Και γι αυτό σας αποκαλουμε μόνο φονιαδες.

Αλλά τώρα πλέον ξέρετε ότι το να κάνει καταποντισμους μέχρι και ηπειρων, εξαφανισεις πλανητών, ακόμα
και ηλιακων συστηματων, για τον Παντοδυναμο Θεό είναι ένα τίποτα. Επομένως, μέσα από τους φονους
που σας προτρεπει  να κάνετε για να αφαιρέσετε ανθρώπινες ζωές, δεν υπηρετείτε το Θεό. Αυτόν που
υπηρετείτε  το όνομα του είναι  Μαυροψύχης,  και  μέχρι  σήμερα έχει  οδηγήσει  την ανθρωπότητα  στην
απόλυτη διαιρετικότητα. Εχουμε αναφερθει και πιο πάνω ποιες μεθόδους έχει χρησιμοποιήσει.
ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΖΩΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ.

2) Κεφάλαιο Θ' Εδαφιο 20 "Οσοι εγκατελειψαν τη χώρα τους και θυσιαζουν τους εαυτους τους και την
περιουσια τους στην μάχη υπέρ της πιστης, αυτοί θα καταλαβουν την υψηλοτερη βαθμιδα ενωπιον του
Θεού και θα είναι μακαριοι."

Εξηγηση:  "περι  ουσια".  Ξέρετε  τι  ιερη  λέξη  είναι  η  ουσία;  Σας  μαθανε  σ'  αυτό  το  πλανήτη,
διαστρευλωνοντας ακόμα μια φορά την αλήθεια, αναμειγνυοντας της με άπειρα ψέματα, ότι περι-ουσία
είναι τα λεφτα και τα σπίτια. Όμως, κάτοικοι αυτού του πλανήτη, ανθρώπινο γένος, η ουσία που υπάρχει
στον καθένα από όλους εσάς είναι η ιδια η ουσία που εκπορευεται από τον ίδιο τον Δημιουργό. Είναι ότι
πιο ιερό έχετε. Είναι στον καθένα ξεχωριστα σε όλο το ανθρώπινο βασίλειο.
Πιστεύετε ότι ο θεος είναι πολεμοχαρης; Εάν πιστεύετε ότι οι πόλεμοι, η επαρση, ο εγωισμός, τα μιση, τα
παθη, η επιβολή του δυνατου στον αδυναμο είναι Θεος, κάνετε τεράστιο λαθος.
ΘΕΟΣ  ΕΙΝΑΙ  ΑΓΑΠΗ,  ΟΜΟΝΟΙΑ,  ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ,  ΕΝΟΤΗΤΑ,  Α-ΛΗΘΕΙΑ,  ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ
ΟΜΟΡΦΙΑ, ΑΡΜΟΝΙΑ.

Να ξέρετε ότι αν ο Θεος ήταν γεμάτος μίσος, γεμάτος πόλεμο μέσα του και επιδειξη του δυνατου επί του
αδυναμου, όπως εσείς το ονομάζετε του πιστου επί του απιστου, επειδή ακριβώς η "ουσία" του θα ήταν
πλημμυρισμενη από μίσος,  απ ότι  βλέπετε μόνο και  μόνο με τα φυσικά σας  μάτια,  βουνα,  θαλασσες,
ηπειρους, ορυκτα, φυτα, ζώα, πλανήτες, ήλιοι υπάρχει σε όλα τελειότητα, αρμονία και ομορφια.
Επομεως, αν δεν ήταν μόνo αγαπη δεν θα βλέπατε απολύτως τίποτα.
ΓΙΑΤΙ ΕΑΝ Η ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΗΤΑΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΜΙΣΟΣ, ΚΑΙ ΚΑΤΑ-ΣΤΡΟΦΗ ΔΕΝ ΘΑ
ΕΊΧΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΙΠΟΤΑ.

3) Κεφάλαιο Θ εδαφιο 21 "Ο Κύριος υποσχεται σε αυτούς την μεγαλοψυχια Του και την ανταμοιβη Του
μέσα στους κηπους του παραδεισου όπου θα ευχαριστιουνται αιώνια."

Εξηγηση: Η λέξη "Θεος" είναι από το ρημα "Θεω" που σημαίνει τρεχω γρηγορα. Δεν υπάρχει τίποτα στο
σύμπαν που να μενει σταθερο. Τα πάντα κινούνται, ειτε είναι σε μορφή ειτε σε μη-μορφή. Τίποτα δεν μενει
στασιμο. Τα πάντα εξελίσσονται. Ακόμα και αυτό που ζητατε μετά χαρας στη ζωή σας να κάνετε, ότι και
να ναι αυτό, μετά από λίγο ξεθωριαζει και θέλετε να κάνετε κάτι άλλο και κάτι άλλο.. Ακριβώς 'Έτσι είναι
και το παραμύθι του Παραδεισου ότι κάπου θα καθεστε αιώνια.
Η λέξη αιώνια είναι ένας αιωνας ή πολύ αιώνες. Ένας αιωνας είναι 100 χρόνια. Πολύ αιώνες είναι πολλές
φορες τα 100 χρόνια. Ποσες φορες θέλετε να πολλαπλασιασουμε τα 100 χρόνια; 10, 20 100, 1000 φορες;
Ένα παράδειγμα ότι 1000 φορες επί 100 χρόνια είναι 100.000 χρόνια. Φανταστείτε λοιπόν να είστε στον
Παραδεισο τρισευτυχισμενοι ότι κάνετε το καλό όταν είχατε σώμα σκοτωνοντας απιστους. Και μόνο που
σκεφτεστε 100.000 χρόνια να καθεστε και να κάνετε το ίδιο αρχιζετε να φοβαστε, να βαριεστε, να θέλετε
να κάνετε κάτι άλλο
Μηπως έχετε αρχισει να βαριοσαστε; Να αισθανεστε περιο-ρισμο και φυλακιση; Γι αυτό σήμερα είμαστε
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εδώ. Για να σας βοηθησουμε και να σας δειξουμε το δρόμο που θα σας οδηγήσει περα από κάθε μορφής
όριο.

Το μόνο που χρειάζεται αυτή την υστατη στιγμή της ανθρωπότητας, πριν τον ΝΩΕ, είναι να αφήσετε το
Νου σας ελευθερο έξω από Βιβλους, Κοράνι, έξω από οποιοδήποτε επισημο βιβλίο που σας περιορίζει το
άπειρο  πέταγμα  σας.  Οτιδήποτε  σας  κατευθύνει  στον  πόλεμο,  στο  αίμα,  στην  διαιρετικότητα,  σας
δημιουργεί ένα τεράστιο κάρμα. Επειδή εσείς οι ίδιοι το δημιουργήσατε, θα κληθείτε εσείς οι ίδιοι από το
σύμπαν να επαναφέρετε την ισορροπία.
Όποτε, ότι κι αν κάνατε, όπως κι αν σας έβαλαν να σκεφτείτε, ακυρώστε τα όλα. Πλημμυρίστε το μέσα σας
με αγάπη για τα πάντα. Αγάπη χωρίς όρια και όρους. Είναι ο μοναδικός δρόμος και τρόπος για να ενωθείτε
με το άπειρο.
Ακόμα και να είστε εγκλωβισμένοι το πραγματικό σας "είναι", η ουσία σας, μέσα σε ένα ανθρώπινο σώμα
το οποίο υπόκειται στους νόμους της ύλης (υλικές ανάγκες, τροφή, νερό, αφόδευση, ύπνος) ακόμα και
μέσα σ' ένα υλικό σώμα, εάν πλημμυρίσετε από αγάπη για όλους και όλα, χωρίς όρια και όρους, μπορείτε
από τώρα να ενωθείτε με το άπειρο.

Κεφάλαιο Γ Εδάφιο 12
"Πες στους άπιστους "γρήγορα θα νικηθείτε και θα συγκεντρωθείτε στην κόλαση". Τι απαίσιο πραγματικό
αυτός ο Αδης!"

Εξήγηση: πόλεμος, πιστοί εναντίον άπιστων, δηλαδή, ανθρώπινο βασίλειο εναντίον ανθρώπινου βασιλειου,
αίμα, θάνατος, κολαση.
Εκπαίδευση γεματη μίσος χωρίς ορια.

Κεφάλαιο Ε Εδαφιο 51
"Πιστοι, μην αναπτυσσετε σχέσεις με τους Εβραιους, ούτε με τους Χριστιανους. Αυτοί είναι μεταξύ τους
φιλοι. Όποιος από εσάς αναπτύξει φιλια μαζί τους, θα τους μοιασει. Ο Κύριος δεν κατευθυνει σωστα τους
διευθαρμενους."

Εξηγηση: Εχουμε πει και πιο πάνω ότι αν σας είχαν υιοθετησει την μέρα που γεννηθηκατε και είχατε
μεγαλωσει σε μια άλλη χώρα που το θρήσκευμα τους δεν ήταν μουσουλμανοι,  αναγκαστικά θα είχατε
εκπαιδευτεί από το παγκόσμιο σύστημα του Μαυροψύχη, και των υπηρετών νεκροθαφτων της ανθρώπινης
εξέλιξης, να έχετε ασπαστει ένα άλλο θρήσκευμα, που δεν είναι ο μουσουλμανισμος.
Σε αυτή την περίπτωση, συμφωνα με το κοράνι,  θα είσαστε εσείς  οι  απιστοι,  και  οι  μουσουλμανοι οι
πιστοι.  Επομένως,  αντιλαμβάνεστε  πλέον  τι  έχει  γίνει  σε  αυτόν  τον  πλανήτη.  Τα  πάντα  είναι
κατευθυνομενα μόνο στο πώς να πολεματε. Στο πώς να γεννιεστε και πώς να χυνετε το αίμα σας στο πεδίο
των μαχων. Ή για μια δήθεν θρησκεία, ή για μια δήθεν σημαία.

Και όλοι αυτοί που έχουν υπηρετήσει την ανθρωπότητα σαν εξουσίες, που ισχυριζονται ότι θέλουν να
δημιουργησουν  μια παγκόσμια θρησκεία,  επειδή βλεπουν ότι  έχουν χασει  το παιχνίδι,  προσπαθουν να
προλαβουν τις παγκόσμιες πνευματικές εξελιξεις, ότι όλη η ανθρωπότητα είναι το ίδιο και το αυτό. Και
όλα  τα  βιβλία,  τα  δήθεν  ιερά,  που  εκπροσωπουν  ορθοδοξους,  καθολικους,  προτεσταντες,  παγανιστες,
πεντικοστιανους, μουσουλμανους, ιουδαιους, δοθηκαν για ένα μόνο λόγο.
Ο λόγος πλέον είναι πασιφανης. Δοθηκαν μόνο και μόνο για να μην καταλάβει ποτε το ανθρώπινο βασίλειο
ότι  από  πνεύμα  γεννήθηκε,  μπηκε  στο  κόσμο  της  ύλης,  και  μέσα  από  την  απόλυτη  αυτογνωσία  να
ξαναγυρισει στο πνεύμα.

Κεφάλαιο Ε Εδαφιο 10
"Οι απιστοι και οσοι αρνιουνται τις αποκαλυψεις Μας, θα κληρονομησουν τη φωτια της Κόλασης."
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Εξηγηση: Στο κομμάτι που σας ανηκει (γιατί οι παπες και οι πατριαρχες τα ιδια έχουν κάνει κι αυτοί με
έντεχνο τρόπο, έχουν υοηρετησει τον πόλεμο), για τη φωτια της Κολασης που αναφερεστε, δεν την έχετε
φέρει 1400 χρόνια στη γη;
Αφού, από τα πολύ παιδικα σας χρόνια διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, είσαστε συνέχεια ετοιμοι για πόλεμο
και για αίμα. Γεματοι διαιρετικότητα μεταξύ πιστων και απιστων, και έχετε ξεφτιλισει κάθε εννοια της
λέξης γυναίκα.
Εσείς βεβαια, τη λέξη γυναίκα την έχετε εξαφανισει αλλά οι άλλοι νεκροθάφτες την έχουν ονομασει με
άλλο τρόπο, ότι ο Δημιουργός, επειδή κουραστηκε με τον Αδαμ και δεν είχε ορεξη να φτιάξει την Ευα, και
γι αυτό πήρε το πλευρο του.

Εάν κι ο ίδιος ο Χριστός, αυτόν που οι άλλοι νεκροθάφτες δήθεν υπηρετούν, πήρε την Μαγδαληνη και την
εξυψωσε όσο τίποτα άλλο. Και κατά την ανασταση Του, στον πρώτο ανθρωπο που παρουσιαστηκε ήταν η
Μαγδαληνη. Όσο για την ιστορία του Αδαμ και της Ευας, επειδή η λέξη Νταμ, στα αραβικα σημαίνει
"αίμα" ο ΑDAM είναι ο χωρίς αίμα και η Ευα είναι όλη η υλη. Και ο Αδαμ, δηλαδή το πνεύμα, μπηκε στην
ύλη, την Ευα. Και σκοπός ολης τα ύλης, δηλαδή της Ευας, είναι να ξαναγυρισει στο πενυμα.
Κι όσο για αυτό που αναφερεστε, οι απιστοι αρνιουνται τις αποκαλυψεις μας, αποκαλυψεις δεν μπορούν να
κάνουν αυτοί που αυτονομαζονται απεσταλμενοι, ούτε αυτοί που λένε γύρω από το περιβαλλον του ότι
αυτός είναι απεσταλμενος.

Αποκαλυψεις μπορούν να κανουν μόνο οσων το ΕΓΩ είναι μικροτερο κι από το τελευταιο σκουλικι αυτού
του πλανήτη.  Είναι  μόνο αυτών που μέσα στη λέξη "αγάπη'  δεν έχει  εξαιρεθει  ούτε και  το τελευταιο
σκουλικι αυτου του πλανήτη. Αποκαλυψεις δεν μπορεί να κάνει κανένας που αυτά τα οποία ισχυριζεται τα
επιβαλλει.  Αυτός  που  επιβαλλει  είναι  σίγουρα  απεσταλμενος  αλλά  όχι  του  Δημιουργόύ.  Είναι
απεσταλμενος του Μαυροψύχη.
ΕΓΩΙΣΜΟ, ΔΗΛΑΔΗ ΕΓΩ, ΜΙΣΟΣ, ΠΟΛΕΜΟΣ ΑΙΜΑ, ΚΑΙ ΤΟ "ΘΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ, ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ
ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΟΣΤΟΣ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΕΩ", ΣΑΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ
ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ, Η ΕΝΣΑΡΚΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΨΎΧΗ.

Κεφάλαιο Η Εδαφιο 12
"Είπε τότε ο Κυριος στους Αγγελους Του "Εγω είμαι μαζί σας. Πηγαιντε να ενισχυσετε τους πιστους, θα
γεμισω με τρομο τις καρδιες των απιστων, χτυπιστε τους στο τραχηλο και τις ακρες των δακτυλων τους."

Κεφάλαιο Γ Εδαφιο 13
"Κι αυτό γιατί απομακρυνθηκαν από το Θεό και τον Αποστολό Του. Όποιος απομακρυνθει από το Θεό και
τον Αποστολό Του, θα δοκιμασει πόσο φοβερος είναι ο Θεος στις τιμωριες Του."

Κεφάλαιο Η Εδαφιο 14
"Τέτοια θα είναι η δική μας ανταπόδωση στα εργα σας. Από δω και περα λοιπόν να συμμορφωνεστε με
αυτην." Η κολαση της φωτιας ετοιμαστηκε για τους απιστους."

Εξηγηση: Έχετε καταλάβει πόσο ωραια φτιαχτηκε αυτό το απιστευτο βιβλίο, αφού πρώτα ο Μαυροψύχης
εξασφαλισε  την  ακύρωση  όλης  της  διδασκαλίας  του  Ιησού  Χριστού;  Και  βλέπετε  πόσο  έντεχνα
συμπεφτουν  όλες  οι  ημερομηνιες;  Αφού σιγουρευτηκε  το  553 μΧ,  στην  5η  Οικομενικη  Συνοδο στην
Κωνσταντινούπολη ότι ακυρωσε την μετενσάρκωση, ήρθε το 651 και κάτι ο τριτος Χαλιφης Οθμαν, να
αποφασισει ότι τελικα το ιερό Κοράνι είναι αυτό που έχετε τώρα στα χέρια σας.

Πήρατε  έναν  πλανήτη,  που  από  όλες  τις  μεριες,  η  δημιουργία  του  διδασκει  τελιοτητα,  ομορφια  και
αρμονία.  Και  καταφερατε,  όλοι  εσείς  (που  ούτε  καν  αστειους  δεν  σας  αποκαλουμε,  γιατί  οι  αστειοι
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προκαλουνε  γέλιο,  και  το γέλιο κάνει  καλό),  όλοι  εσείς  οι  ακατανομαστοι  να γεμισετε  τις  ψυχές  των
ανθρώπων  με  ένα  ΑΤΕΛΕΙΩΤΟ  ΚΑΙ  ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ  ΜΙΣΟΣ.  Και  σε  όλα  αυτά,  έχετε  βάλει  και  την
"επικαλυψη" της λέξης "θρησκεία" και "Θεος".
Άνθρωποι αυτού του πλανήτη - ανθρώπινο γένος, η δημιουργία δεν σας ξεχωριζει σε πιστους και απιστους,
δικούς μας και δικούς τους. Η δημιουργία σας εντασσει στα όντα με νοημοσύνη. Στα όντα που είναι πλέον
προικισμένα με νου.
Στον μόνο που μπορείτε να βασιστητε είναι ο ο ίδιος σας ο ευατος.

Ενεργοποιηστε τον νου σας, και από νου ο όποιος είναι Διας, δηλαδή διπλος, διαιρετικος, και διαιρετικος
σημαίνει πόλεμος, μίσος, αίμα, αφαιρέσεις ζωών, μετατρεψτε τον ΣΕ ΖΕΥΞ. Να κάνετε ζευξη του έξω
κόσμο με τον μέσα κόσμο. Ο έξω κόσμος είναι  η διαιρετική ύλη.  Μαυρο ασπρο,  νυχτα μέρα,  άντρας
γυναίκα, δυνατός αδυνατος, πλουσιος φτωχος. Ο μέσα κόσμος είναι ενωμενος με τα πάντα. Δεν υπάρχει
τίποτα  που  να  υποδεικνυει  διαίρεση.  Στηριχτειτε  λοιπόν  στον  εαυτό  σας,  στο  νου  σας,  και  χωρίς
κατευθυνομενα  στημένα  βιβλία  και  κατευθυνομενες  στημένες  εξουσίες  ο  θεος,  ο  Δημιουργός,  ο
συμπαντικος υπερνους δεν είναι πολεμος, μισος, διαιρεση. Ειναι μόνο αγαπη για τους παντες και τα παντα.
Επειδη  είναι  δυσκολο  για  αρχη  να  γινετε  δασκαλοι,  μυστες,  παγκόσμιοι  ελευθερωτες,  φυσικά  καποια
στιγμη θα το πετυχετε κι αυτο, αλλα για αρχη καντε μόνο ενα. Αγαπηστε τους παντες και τα παντα χωρίς
οριο. Χωρις ιδιοτελεια, χωρίς δικο μου και δικο σου, χωρίς τιποτα να βαζει σε οριο, χωρίς τιποτα να περι-
οριζει την λεξη "αγαπη".

Ειναι η μοναδικη συμβουλη που σας προτρεπουμε αυτες τις υστατες στιγμες να κάνετε κάτι για τον εαυτο
σας. Να κάνετε κάτι που να στηριχτει στο σύμπαν μόνο με τη δικη σας βοηθεια.
Οπου ακουτε "φατε τους, σκοτωστε τους, είναι εχθροι μας, είναι το συμφερον μου, είναι η θρησκεια μου,
είναι η πατριδα μου" αυτοι που σας τα λενε αυτά να ξερετε ότι θελουν το απολυτο κακο σας και δεν σας
αγαπουν καθολου.

Και σαν τελευταια προτροπη, όταν ακουτε αυτους τους αστειους τυπους να σας λενε "πολεμηστε τους",
αφηστε να πολεμησουν μόνο αυτοι που τα λενε, και οχι εσείς που σας προτρεπουν να πολεμησετε επειδή
αυτοι ή τα δηθεν ιερα βιβλια το λενε.

Και προσεξτε καλά, αυτά που τώρα σας γραφουμε, θελουμε ακόμα , να είστε πολύ προσεχτικοι, γιατί οποία
παγκόσμια επισημα χειλη των νεκροθαφτων σας μιλανε για παγκόσμια κυβερνηση και θρησκεία,  είναι
ακριβως οι  ιδιοι  που μέχρι  τώρα σας ειχαν οδηγησει  σε απειρους πολεμους,  σε απειρες δυστυχιες,  σε
απειρο χυσιμο του αιματος σας, και είναι οι ιδιοι που δημιουργησανε όλες τις διαφορετικες θρησκειες, και
ολα τα δηθεν διαφορετικα  πολιτικα κομματα.  Ολες  οι  ηγεσιες  αυτου του πλανήτη μέχρι  σημερα,  ειτε
φανερες  ειτε  κρυφες,  εκπορευονται  μεσα  από  τον  μαυροψύχη.  Κι  επειδή  ξερει  πολυ  καλα  ότι  του
απαγορευτικε πλέον να έχει εξουσία επι του ανθρωπινου βασιλειου, θα προσπαθησει για ακόμα μια φορα
να σας πλανεψει με τα παγκόσμια τσιρακια του, που είναι ολες, χωρίς να εξαιρερειτε καμια, οι πολιτικες
και θρησκευτικες εξουσιες.

Ερχονται ολοι οι πολιτικα υσταμενοι αρχηγοι και οι θρησκευτικα υσταμενοι αρχηγοι ολων των πολιτικων
παραταξεων του πλανήτη και ολων των θρησκευτικων εξουσιων, να νοιαζονται ταχα τώρα ότι ο πλανήτης
χρειάζεται γρηγορα μια παγκόσμια θρησκεια και μια παγκόσμια κυβερνηση.
Υπηρετες της μαυριλας και του σκοταδιου, υπηρετες της μαυρης παραπληροφορησης και της καταντιας
της  ανθρωπινης  εξελιξης,  ποτε  νοιαστηκατε  ότι  ο  πλανήτης  χρειάζεται  μια  παγκόσμια κυβερνηση και
θρησκεια; τωρα;

Οταν Δημιουργόυσατε την διαιρετικοτητα στους ανθρωπους κι όταν γενναγατε ολους τους ανθρωπους,
όταν Δημιουργόυσατε όλες τις δηθεν διαφορες, κι όταν εγκαθυδριατε σε αυτον τον πλανήτη απειρο μισος
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και  πονο.  τότε  γιατί  δεν  νοιαστηκατε  για  τον  πονο που  έχετε  φερει  πανω σ'  αυτον  τον  φυλακισμενο
πλανητη;

Φτασατε σημερα, την μεγαλυτερη τεχνολογικη εξέλιξη των τελευταιων χιλιαδων ετων να έχετε οδηγησει
τον πληθυσμο της  γης σε  πεινα,  και  απογνωση και  να επικαλειστε  αρες  μαρες  κουκουναρες.  Οτι  δεν
υπάρχουν χρηματα, και που θα βρεθουν κι ένα σωρο απιστευτες μπουρδες ξερετε πολυ καλα ότι εσείς οι
ιδιοι δημιουργειτε τις επιδημιες ολους τους πολεμους και όλες της χρηματο-οικονομικες κρισεις και μετα
δειχνετε ότι νοιαζεστε και καλα για το καλο των ανθρωπων.

Το αφεντικο σας  δεν σας  ενημερωσε αραγε  γιατί  τοσο πολυ νοιαζεται  για  την ανθρωπότητα σημερα;
πραγματικα  αν  ξερατε  τι  κάνετε  για  λιγα  υλικα  αγαθα  ελαχιστων  χρονων  και  για  εφημερη  εξουσία
ελαχιστων χρονων, ποιο θα είναι το τιμημα, από αυτό το γηινο δευτερολεπτο θα εκληπαρουσατε το θειο
σχεδιο για ελεος.

Το αφεντικο σας ο Μαυροψύχης με την εντολη που εδώσε την εποχη του ηρωδη, να σφαξει ολα τα μωρα
μέχρι 5 χρονων, πλανεψε τον ηρωδη, γιατί ο ηρωδης πιστεψε ότι ταχα θα ερχοταν ενας βασιλιας να του
παρει  την εξουσια,  και  πιστευε  ότι  με την θανατωση ολων αυτων των μωρων,  η  εξουσία του δεν θα
κινδυνευε από κανεναν μελλοντικο διεκδικητη της εξουσιας.

Κι ενω ηταν ηδη περιπου 70 χρονων μεσα σε αυτή την παραζαλη του νου του, τα μωρα που εσφαξε μέχρι 5
χρονων, ακόμα και 20 χρονων να φτανανε, ο ηρωδης θα είχε φτάσει περιπου την ηλικια των 90 ετων.
Καπως  έτσι  πλανευονται  και  ολοι  στον  πλανήτη  που  τον  υπηρετουν  από  οποιοδηποτε  επισημο  και
ανεπισημο ποστο εξουσιας.

Μονο που στην περιπτωση την ενσαρκωσης του ιησου χριστου φυσικά ενσαρκωθηκε και φυσικά ο Ιησούς
Χριστός αφησε το εργο του. Στα πιο κατω κεφαλαια θα αναφερθουμε με ακριβεια ακόμα και εκεί που
διαστρευλωσε τη διδασκαλια του.

Οπως ολοι γνωριζετε, η προσπαθεια του ηρωδη για την μη-ελευση του ιησου χριστου απετυχε. Ο Ιησούς
Χριστός και γεννηθηκε και διδαξε.

Σημερα όμως η ανθρωπότητα δονειται σε αλλες δονησεις. Κινειται σε αλλη γνωση. Κι ενω ολα αυτά τα
τερτιπια ο Μαυροψύχης και τα τσιρακια του και με πλαγιες κουβεντες για δηθεν παγκόσμια θρησκεια και
κυβερνηση, κυριολεκτικά το κανουν για ένα και μόνο ένα ζητουμενο.
Την απολυτη πνευματικη γνώση που ηδη διαχεεται και θα κορυφωθει, στον πλανήτη γη. Η γνώση αυτή
φυσικά είναι μόνο πνευματικη γιατί από πνευμα δημιουργηθηκε η υλη, και ο λογος που δημιουργηθηκε
ολη η υλη είναι για να ξαναγυρισει στο πνευμα. Αυτη η γνώση θα σας αποκαλυφθει μέχρι την τελευταια
λεπτομερεια  και  αυτή  τη  γνώση  προσπαθει  ο  Μαυροψύχης  με  τα  τσιρακια  του  τους  παγκοσμιους
νεκροθαφτες να αποκρυψει από ολους εσας.

Επειδη κυριολεκτικά είναι θεια εντολη, κι επειδή συντομα ο πλανήτης θα μπει στο τελευταιο του ξεπλυμα,
θα μπει στο τελευταιο του καθαρισμο από την δυσοσμια τη μποχα και τη μουχλα που εκπεμπει από όλες τις
εξουσίες αυτός ο πλανητης, μετα τη βυθιση ηπειρων που συντομα θα λαβει χωρα σ' αυτό τον πλανητη, η
ανθρωπότητα που θα απομεινει να συνεχισει την εξέλιξη της σ' αυτό τον υπεροχο πλανητη, θα είναι η
γνώση που θα σας δοθει από την αποσφραγιση αυτου του βιβλιου.

Κεφάλαιο Η Εδάφιο 50
"τι θέαμα όταν οι Αγγελοι αφαιρουν την ζωή των απιστων, τους χτυπανε στο πρόσωπο και στα πλευρα
φωναζοντας: "πηγαινετε να δοκιμασετε την ποινη της φωτιας.""
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Εξηγηση:  Οι  άγγελοι,  όπως  θα  μαθετε  με  ακρίβεια  και  πιο  κάτω,  μες  στο  θειο  σχέδιο,  δεν  έχουν
δημιουργηθει για να αφαιρουν ανθρώπινες ζωές. Οι αγγελοι, όπως λέει και η λέξη "α-γγέλω", φέρνουν
ειδήσεις.  Και  εν  προκειμένω,  μιλάμε  για  αόρατα  όντα  που  δεν  έχουν  φυσικό  πυκνο  σώμα,  και  που
μεταφέρουν πνευματικές ειδήσεις.
Ποτέ,  τα  θεια  αγγελικά  όντα  δεν  κοβουνε  κεφαλια  ανθρώπων,  δεν  ριχνουνε  ακοντια  ή  πυροβολούν
ανθρώπους. Ούτε φυσικά χτυπάνε στο πρόσωπο και στα πλευρα φωναζοντας "πηγαινετε να δοκιμασετε την
ποινη της φωτιας".

Ούτε  σαν  αστειο  δεν  μπορεί  να  λεχθει  αυτό,  κι  ούτε  φυσικά  ποτε  κανένας  προφητης,  ο  όποιος  έχει
επικοινωνια με το Θεό, θα τολμούσε ποτέ να επικαλεστεί κάτι τέτοιο. Όλα αυτά είναι παραποιησεις, είναι
άλλα αντί άλλων. Είναι με το πιο απόλυτο αποδεικτικο τρόπο, ακόμα μια τρικλοποδιά του Μαυροψύχη,
ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑ-ΒΑΛΕΙ ΤΟ ΝΟΥ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ. έχει  ΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΑΠΕΙΡΕΣ
ΤΡΙΚΛΟΠΟΔΙΕΣ.  ΜΙΑ  ΤΕΡΑΣΤΙΑ  ΤΡΙΚΛΟΠΟΔΙΑ  ΕΙΝΑΙ  ΚΑΙ  ΑΥΤΑ  ΠΟΥ  ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ  ΣΤΟ
ΚΟΡΑΝΙ.

Οι  πιστοί  Μωαμεθανοί  -  Μουσουλμάνοι  -  Ισλαμιστες,  εχοντας  διαβασει  αυτό  το  βιβλίο  με  αυτές  τις
παραγραφους μέσα, από την πολύ μικρη παιδική τους ηλικία, έχει διαβληθει ο νους τους, σε τέτοιο βαθμό,
κι εχουνε μπερδεψει το δημιουργό - θεο - συμπαντικο υπερνου, που είναι γεματος τελειοτητα, ομορφια,
αρμονια  και  απολυτη  αγαπη,  με  αυτό  το  μυασμα  που  λεγεται  μαυροψύχης,  κι  εχοντας  πετυχει  εν
προκειμενω οι μουσουλμανοι να πιστευουν σε αντελως αλλοκοτα πραγματα
Και εν προκειμενω, να πιστευουν ότι τα θεια αγγελικα όντα αφαιρουνε ζωες απιστων κι ότι χτυπανε στα
πλευρα και στο προσωπο τους απιστους φωναζοντας να δοκιμασουν την ποινη της φωτιας.
Ουτε στην πιο νοσηρη φαντασια του ανθρωπου δεν υπαρχει κάτι τετοιο. Εκτος κι αν έχετε μπερδεψει τους
αγγελους με τους διαβολους. Φυσικά οι διαβολοι που θα αναφερθουμε πιο κατω με ακριβεια, αυτό το
επιθυμουν.

Ειναι  ψυχες  που  και  αυτες  από  προηγουμενους  πολιτισμους  αλλα  ακόμα  και  από  το  συγκεκριμενο
πολιτισμο που εξελισσεται στη γη, επειδή κι αυτες με καποιο τροπο εχασαν το δρομο τους, δεν συνεχισαν
την  εξέλιξη  τους  στα  πιο  ψηλα  βασιλεια,  και  περιφερονται  στη  γη  χωρίς  σωμα  και  προσπαθουν  να
καταβαλουν ενσαρκωμενων ανθρωπων σωματα, των οποιων κι αυτων έχει διαβληθει ο νους τους, όπως και
σε αυτες τις ψυχες πιο πριν, κι έτσι από τις αφαιρεσεις ανθρωπινων ζωων, το χυσιμο αιματος, και ολα αυτά
δηθεν στο ονομα του θεου, να συνεχιζεται η δια-βολη που υποστηκανε αυτες και στις ψυχες που ηδη εχουν
σαρκα.

Γι αυτο, ουτε κατα διανοια δεν αφαιρουν οι αγγελλοι του θεου - δημιουργόυ τη ζωη των απιστων. Οι μονοι
που τα κανουν αυτα, είναι οι διαβολοι. Η αλλιως, δαιμονισμενες ψυχες.

Κεφάλαιο Η Εδάφιο 57
"  Αν  μπορεσεις  να  τους  αιχμαλωτισεις  στη  μάχη,  να  εξοντωσεις  με  την  τιμωρια  τους  όσους  τους
ακολουθούν, για να βάλουν μυαλό."

Εξηγηση: δηλαδή, πόλεμος μάχη και μάχη πόλεμος.. ο Μαυροψύχης σας θέλει ή πολεμιστές ή δούλους. Σε
εσάς κατάφερε να σας έχει πολεμιστές. Σας εβαλε τα ψεμματα του μέσα στις αλήθειες, και σας μπερδεψε,
και σας έκανε να πιστευεται ότι πηγαινοντας να πολεμισετε τους απιστους, δηλαδή αυτούς που έχουν άλλη
θρησκεία με σας, ότι υπηρετείτε το Θεό.
ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΣΤΗΣΙΜΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ. Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΟΡΟΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΨΕΜΑ.
ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΝ ΟΧΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΨΎΧΗ ΕΙΝΑΙ
ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΤΙ ΣΚΟΤΩΝΟΝΤΑΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥΣ
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ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΟ ΘΕΟ.
ΜΑΥΡΟΨΎΧΗ,  ΓΝΩΡΙΖΟΜΑΣΤΕ  ΠΟΛΥ  ΚΑΛΑ.  ΕΠΕΙΔΗ  Η  ΤΥΡΡΑΝΙΑ  ΚΑΙ  Η  ΦΥΛΑΚΙΣΗ
Σ΄ΑΥΤΟΝ  ΤΟ  ΠΛΑΝΗΤΗ  ΤΕΛΕΙΩΣΕ,  ΤΕΡΜΑ  ΤΑ  ΨΕΜΑΤΑ  ΣΟΥ,  Η  ΚΟΡΟΙΔΙΑ  ΣΟΥ,  Η
ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΕΝΟΣ.
ΕΠΕΙΔΗ ΞΕΡΕΙΣ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ ΤΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ, ΞΕΡΕΙΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΟΤΙ Η
ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΟΥ ΕΠΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΕΧΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ. ΟΤΙ ΨΕΜΑΤΑ ΕΧΕΙΣ ΑΡΑΔΙΑΣΕΙ
ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΘΑ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΟΛΑ.

ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΨΕΜΑ ΣΟΥ ΠΛΕΟΝ, ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΥΣ ΤΟ ΕΧΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ ΜΕ
ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙΣ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΕΝΕΣ ΜΕΧΡΙ
ΣΗΜΕΡΑ. ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟ ΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΕΝΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ
ΟΥΤΕ ΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΛΟΓΙΚΗ.

ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΕΙ ΤΟ ΚΑΛΟ ΑΠ ΤΟ ΚΑΚΟ, ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΠΡΟ, ΤΗ
ΝΥΧΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΡΑ. ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΕΣ ΕΣΥ ΚΑΙ ΤΑ ΤΣΙΡΑΚΙΑ ΣΟΥ, ΔΗΛΑΔΗ, ΟΛΕΣ ΟΙ
ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ, ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΠΕΤΥΧΕΙ, ΩΣΤΕ
ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΕΝΟΣ ΣΑΝ ΥΠΝΩΤΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΝ ΣΑΝ ΑΛΗΘΙΝΟ.
ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ, ΘΑ ΤΑ ΞΑΝΑΠΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΣΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΛΑΝΗΤΗ ΠΟΥ
ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙΣ  αυτό  ΠΟΥ ΕΚΑΝΕΣ  ΣΤΗ ΓΗ.  ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΚΑΤΑ-
ΣΤΡΕΦΕΙΣ.

ΚΙ ΟΠΩΣ ΛΕΕΙ ΚΑΙ Η ΛΕΞΗ ΚΑΤΑ-ΣΤΡΟΦΗ, ΑΝΤΙ ΟΛΑ ΝΑ ΓΥΡΙΖΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ,
ΕΣΥ  ΜΕ  ΤΙΣ  ΑΝΑΠΟΔΕΣ  ΣΤΡΟΦΕΣ  ΠΟΥ  [ΕΝΤΕΧΝΑ  ΤΟΥΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΣ  ΜΕΧΡΙ  ΤΩΡΑ  ]
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΣ, ΝΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΛΕΘΡΟ.

Κεφάλαιο Η Εδάφιο 58
"Αν υποπτευεσαι προδοσία από κάποιον λαό, ανταπωδωσέ του τα ίδια. Ο Θεός δεν αγαπά τους προδότες."

Εξηγηση: δηλαδή, ακόμα και με υποψιες, για να μην χανουμε το χρόνο μας και περναει ασκοπα ο καιρός
χωρίς πόλεμο και αίμα, μόνο με υποψια να ορμας.
Υποψια σε τι;  Ότι δεν είναι  μουσουλμανοι;  Δηλαδή ο Μαυροψύχης σας έκανε να πιστεψετε επί 1400
χρόνια ότι εσείς κατεβηκατε στη γη, ακόμα και με υποψια ότι κάποιος δεν είναι μουσουλανος, πρέπει να
τον τρωτε.
Για το κουτοχορτο που σας ταισε, ως ένα βαθμο δεν φταιτε. Ομως, για τον εναπομειναντα χρονο αυτου του
πολιτισμου της γης, σταματηστε αμεσα κάθε εχθρικη διαθεση για οποιονδηποτε δεν έχει τη δικη σας πιστη.
Το τι πρέπει να κάνει ο δημιουργός μεσα στη δημιουργια του, εαν δεν μπορειτε να κατανοησετε το τοσο
απλο γι αυτον, είναι καθαρα προβλημα δικο σας.
Αν  είναι  δυνατον..  Ενας  απειρος  παν-τελειος  δημιουργός,  να  περιμενει  μεσα  από  φθαρτα  φυσικά
ανθρωπινα σωματα, στην απειρη και τελεια δημιουργια του να απονεμουν δικαιοσυνη.
Αφηστε κάθε αρνητικη σκεψη για το ανθρώπινο βασιλειο, ειτε είναι ομοθρησκοι ειτε αλλοθρησκοι σας,
γιατι, πιστεψτε, είναι το τελευταιο και μοναδικο που θα μπορουσατε να κάνετε για την προσωπικη σας
εξελιξη. Ολα τα υπολοιπα, να μισειτε και να σκοτωνετε κάθε αλλοθρησκο, πιστεψτε, είναι η καταδικη σας
και η καταστροφη σας.

Κεφάλαιο Η Εδάφιο 65

"Προφητη, να ενθαρρυνεις τους πιστους στη μάχη. 20 δυνατοί αντρες από τους πιστους, θα καταβαλλουν
200 απιστους. 100 πιστοι θα νικησουν 1000 απιστους. Καθως οι τελευταιοι είναι λαός απερισκεπτος"
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Κεφάλαιο Η Εδάφιο 66

"Να, ο Θεός σας ανακουφίζει στο έργο σας, καθώς γνωρίζει ότι είστε αδυναμοι. Εκατο δυνατοί αντρες από
σας, θα νικησουν διακόσιους εχθρούς. Χιλιοι θα θριαμβεύσουν κατά δυο χιλιάδων, με την αδεια του Θεού.
Ο Κύριος θα είναι μαζί με όσους έχουν υπομονή."

Κεφάλαιο Η Εδάφιο 67

"Κανείς από τους προφήτες δεν μπορεσε ποτε να επιβληθεί χωρίς μάχη. Επιθυμειτε εσείς τα αγαθά του
κοσμου  τουτου,  αλλά  ο  Θεός  επιθυμει  να  σας  δώσει  τα  αγαθά  τις  μελλουσας  ζωής.  Ο  Κύριος  είναι
παντοδύναμος και παν-σοφος."

Κεφάλαιο Η Εδάφιο 68

"Αν δεν είχε δώσει ο Θεός προηγουμενως την άδειά του, θα πληρωνατε με επωδυνη τιμωρία τα λαφυρα
που πήρατε."

Κεφάλαιο Η Εδάφιο 69
"Να τρεφεστε από τα αγαθά τα οποία κυριευσατε νόμιμα. Από τον εχθρό και να φοβάστε τον Κύριο. Ο
Θεός είναι μεγαλοψυχος και πολυεύσπλαχνος."

Κεφάλαιο Η Εδάφιο 70

"Προφήτη, πες τους αιχμαλωτους που βρισκονται στα χέρια σου, αν ο Θεός δει καθαρη την καρδιά σας, θα
σας δώσει πλούτη πιο πολύτιμα από αυτά που χασατε, και θα συγχωρησει τις ανομίες σας, καθως είναι
σπλαχνικός και ελεημονας."

Εξήγηση: δεν ξερουμε ποιος κοροϊδεύει ποιον. Ένα είναι σιγουρο. Όλα αυτά που λετε για το Θεό που ζητά
αίμα απιστων κι ότι όλοι οι προφητες μπορούν να επιβληθούν μόνο με μαχες, μόνο σε κανενα τρελαδικο θα
μπορουσατε να συναντησετε.
Τουλάχιστον αυτοί έχουν το άλλοθι ότι ο νους τους είναι εκτός τοπου και χρόνου. Και φυσικά γι αυτό
εχουνε νοσηλευτει στα ιδρυματα που είναι για τρελους.

Τώρα εσείς πως αποδέχεστε εκτός από τους πληρωμενους φονιαδες, που με αντάλλαγμα να πληρωθουν το
παίζουν δήθεν μουσουλμανοι, και όπου τους πουν ότι πρέπει να σκοτώσουν σκοτώνουν, και μεταφερονται
δεξιά  και  αριστερά  στον  πλανήτη,  για  να επιτελεσουν  το  βρωμικο εργο του  Μαυροψύχη που παντού
δημιουργεί πόλεμους και κρισεις.

Αυτούς  λοιπόν τους  καταλαβαινουμε.  Είναι  πληρωμενοι φονιαδες,  νομιμοποιουνται  να σκοτώνουν  στο
όνομα του Θεού, όποτε γι αυτούς και για τον Μαυροψύχη, όλα καλά. Όλοι εσείς οι υπόλοιποι άνθρωποι,
που μόνο επειδή μεγαλώσατε  σε μουσουλμανικη χώρα και  αναγκαστικά ασπαστικατε το κορανι,  είναι
τρέλα να πιστεύετε ότι ο Δμιουργος είτε είναι φονιάς είτε έχει πρόβλημα να εξαφανισει οτιδήποτε του
χαλαει το θείο σχέδιο Του.

Το κατελαβαινετε ή δεν το καταλαβαίνετε επειδή έχει διαβληθεί τόσο πολύ ο νους σας; είναι τρελα, είναι
παρανοια, είναι ασυλληπτα διαστραμενο, είναι εκτος πασης λογικης να πιστευετε ότι υπηρετειτε το θεο
σκοτωνοντας ανθρωπους.
Ειναι τοσο δυσκολο να καταλαβετε αυτό το πραγμα; είναι τετοια η διαβολη στο νου σας, που ξεπερνατε
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και τα σαρκοβορα ζωα. Αυτα μολις σκοτωσουν για να φανε, δεν σκοτωνουν αλλο. Εσεις τι κανετε; σας
παγιδευσε τοσο πολυ ο Μαυροψύχης ώστε να πιστευετε αυτό που πιστευετε;

Και η λεξη "προφητης" σημαινει "φυτευω από πριν". Δηλαδη, ερχεται με ένα φυσικο υλικο σωμα και
μεταφερει στους ανθρωπους θειες προσταγες. Θειες κατευθυνσεις.

Ειναι δυνατον ο δημιουργός που δεν έχει αρχη και τελος, που δεν έχει χρονο που ο νους σας ουτε καν
μπορεί  να  αγγιξει  αυτή  την  απειροτητα  και  που  αρχιζει  και  τελειωνει  η  δημιουργια  του,  να  ζητα
απεσταλμενους επι της γης να στοτωνουν τα παιδια του;
Ναι,  τα παντα είναι  παιδια του.  Ολη η υλη είναι  παιδι  του.  Ολοι  οι  ανθρωποι είναι  παιδια του.  Ειναι
δυνατον  να  ζητα  ενας  πατερας  να  σκοτωσει  το  ένα  παιδι  το  αλλο;  και  αυτον  τον  πατερα  τον  λετε
πολυευσπλαχνο και στοργικο;

Γι αυτό σας λεμε, ότι αυτά που σας εβαλε να πιστεψετε ο μαυροψύχης, ουτε στα τρελαδικα δεν ισχυουν.

Κεφάλαιο Θ Εδάφιο 4

"Αυτό  όμως  δεν  απευθυνεται  στους  ειδολωλατρες  εκεινους  με  τους  οποιους  συνθηκολογησατε  και  οι
οποίοι δεν παραβίασαν τη συνθηκη τους, ή δεν βοήθησαν κάποιον εναντιον σας. Να τηρειτε πιστά τους
όρους που συμφωνησατε μαζί τους μέχρι την καθορισμενη προθεσμία. Ο ΘΕΟΣ ΑΓΑΠΑ ΟΣΟΥΣ ΤΟΝ
ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ."

Κεφάλαιο Θ Εδάφιο 7

"Πως  μπορεί  να  υπάρχει  συνθηκη  μεταξύ  του  Θεού  και  των  Αποστολων  Του  από  τη  μία,  και  των
ειδολολατρων από την άλλη; Εξαίρεση αποτελουν μόνο οσοι συνθηκολογησαν κοντά στο ιερό τέμενος. Αν
σας συμπεριφερονται τίμια, 'Έτσι να τους συμπεριφερεστε και σεις.  Ο ΘΕΟΣ ΑΓΑΠΑ ΟΣΟΥΣ ΤΟΝ
ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ."

Κεφάλαιο Θ Εδάφιο 12

Αν όμως μετά από τη συμφωνημενη συνθηκη παραβιάζουν τον ορκο τους και προσβαλλουν τη πΙστη σας,
ΦΟΝΕΥΣΤΕ τους ιερεις της απιστιας, καθως γι αυτούς δεν υπάρχει ιερός όρκος. Έτσι θα σταματησουν τις
αδικιες τους."

Κεφάλαιο Θ Εδάφιο 14

"ΠΟΛΕΜΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΤΙΜΩΡΗΣΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ ΣΑΣ ΧΕΡΙΩΝ
ΚΑΙ  ΝΑ  ΤΟΥΣ  ΤΑΠΕΙΝΩΣΕΙ  ΚΙ  ΈΤΣΙ  ΝΑ  ΑΝΑΔΕΙΞΕΙ  ΕΣΑΣ  ΝΙΚΗΤΕΣ  ΚΑΙ  ΝΑ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ."

Κεφάλαιο Θ Εδάφιο 15

"Έτσι  θα  εξαλειφθεί  η  οργη  στην  καρδιά  των  πιστων.  Ο Θεός  συγχωρεί  όποιον  Εκεινος  θέλει.  Είναι
παντογνωστης και σοφός."

Κεφάλαιο Θ Εδάφιο 16

"Πιστεύετε πως θα εγκαταλειφθείτε σαν να μην ξέρει  ο Θεός ποιοι  από σας αγωνίζονται ζητώντας τη
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βοήθεια μόνο του Θεού, των Αποστόλων Του και των πιστων; Ο Κύριος γνωρίζει τις πράξεις σας."

Κεφάλαιο Θ Εδάφιο 17

"Οι ειδολωλατρες δεν πρέπει να επισκέπτονται τα ιερά τεμένη του Θεού, ενώ οι ίδιοι ομολογουν τη δική
του απιστια. ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥΣ ΘΑ ΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ ΤΟΝ
ΑΙΩΝΑ ΤΟΝ ΑΠΑΝΤΑ."

Κεφάλαιο Θ Εδάφιο 18

"Τους ναούς του Θεού οφειλουν να τους επισκεπτονται μόνο οσοι πιστευουν στο Θεό και στην εσχατη
ημερα,  καθως  και  οσοι  τηρουν  τους  τυπους  των  προσευχων,  οσοι  προσφέρουν  ελεημοσυνη  και  οσοι
φοβουνται τον Κύριο. Αυτοί ισως θα κατευθυνθουν στον ισιο δρόμο. (το επίρρημα "ίσως" κάνει ακόμα
πιο φοβερή την τιμωρία του Θεού, αφού δεν είναι βέβαιο πως θα ξεφυγουν ακόμα και οι πιστοί)"

Κεφάλαιο Θ Εδάφιο 20

"ΟΣΟΙ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ ΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΘΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ, ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΤΗΝ
ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΑΡΙΟΙ."

Κεφάλαιο Θ Εδάφιο 21

"Ο  Κύριος  υποσχεται  σε  αυτούς  τη  μεγαλοψυχια  Του  και  την  ανταμοιβη  μες  τους  κήπους  του
παραδεισου όπου θα ευχαριστιούνται αιώνια."

Κεφάλαιο Θ Εδάφιο 22

"Θα μείνουν εκεί αιώνια, καθώς ο Θεός διαθετει απειρες αμοιβες."

Κεφάλαιο Θ Εδάφιο 23

"Πιστοι, να είστε μακριά από τους γονείς σας, αν αυτοί προτιμησουν την απιστια αντί για τη πίστη. Οσοι
δεν υπακουν σ' αυτό είναι ασεβης."

Κεφάλαιο Θ Εδάφιο 29

"Να πολεματε εναντιον  οποιου δεν πιστευει στο Θεό και στην έσχατη μέρα, καθως και εναντιον
οποιου δεν  θεωρει  αθεμιτο  ότι  ο  Θεός  και  ο  Απόστολός  Του απαγόρευσαν.  Να πολεματε  επισης
εναντιον των Εβραίων και των Χριστιανών, οι οποίοι δεν πρεσβευουν τη πιστη της αλήθειας.  Να
πολεματε εναντιον τους, έως ότου όλοι πληρωσουν το φορο υποτελειας και ταπεινωθουν."

Κεφάλαιο Θ Εδάφιο 30

"Οι Εβραίοι λένε ότι ο Έσδρας είναι γιος του Θεού. Οι Χριστιανοί υποστηριζουν ότι ο Μεσσιας είναι ο γιος
του Θεού. Να τι λόγια βγαίνουν απ τα χείλη τους. Μοιάζουν με τους αρχαίους απιστους.  Ο ΘΕΟΣ ΑΣ
ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ. ΠΟΣΑ ΨΕΜΑΤΑ ΛΕΝΕ!"
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Κεφάλαιο Θ Εδάφιο 39

"Αν δεν τρεξετε στη μάχη, ο Θεος θα σας τιμωρησει με σκληρα βάσανα και θα σας αντικαταστησει
με άλλο λαό, που δεν θα μπορείτε να τον βλαψετε, επειδή ο Κυριος είναι παντοκρατορας."

Κεφάλαιο Θ Εδάφιο 41

"Είτε εκστρατευετε με ελαφρυ ειτε με βαρυ οπλισμο, να πολεματε για την πιστη σας  θυσιαζοντας την
περιουσια  σας  και  τους  ιδιους  τους  εαυτους  σας.  Αυτό  θα  είναι  για  εσάς  πιο  ωφελιμο  αν  το
καταλάβετε."

Κεφάλαιο Θ Εδάφιο 72
"Ο Θεος υποσχεθηκε σε όλους τους πιστους, άντρες και γυναίκες, κηπους με τρεχουμενα νερα, όπου
θα παραμεινουν  αιώνια και θα έχουν κατοικιες ευχαριστες και απειρη χάρη του Κυριου.  Αυτή η
ευτυχια είναι ατελειωτη."

Κεφάλαιο Θ Εδάφιο 73

"Προφητη, να πολεμας τους υποκριτες και τους απιστους και να τους συμπεριφερεσαι σκληρα. Η
κολαση θα είναι η κατοικια τους. Τι φοβερη κατοικια!"

Κεφάλαιο Θ Εδάφιο 93

"Να είσαι σκληρος με οσους ζητουν την εξαιρεση τους από τον πόλεμο. Παρολο που είναι πλούσιοι
και προτιμουν να μενουν με τους αμαχους που μενουν πισω. Ο Θεος σκληρυνε την καρδιά τους και
δεν γνωρίζουν τίποτα."

Κεφάλαιο Θ Εδάφιο 122

"Δεν πρέπει να πηγαίνουν στη μάχη όλοι οι πιστοι ταυτόχρονα. Καλύτερα να πηγαίνουν μερικοι από κάθε
φυλή. Αυτοί θα διδάσκονται μεταξύ τους τη θρησκεία και, αφού επιστρεψουν θα τη διδασκουν και στους
συμπολιτες τους, για να προφυλλάσονται και αυτοί."

Κεφάλαιο Θ Εδάφιο 123

"Πιστοι να πολεματε τους απιστους οι οποίοι έρχονται σε επαφη μαζί σας και να τους υποδεχεστε
σκληρα. Να ξέρετε ότι ο Κυριος είναι με οσους τον φοβούνται."

Κεφάλαιο Ι' Εδάφιο 9

"Όσοι πιστεψαν κι έκαναν το καλό*** θα οδηγηθουν από το Θεό λογω της πιστης τους, στον ισιο δρόμο
κάτω από τα ποδια τους θα τρεχουνε ρυακια με καθαρα νερα μέσα σε ευχαριστους κηπους."

***(δηλαδή να σκοτώνουν απίστους…)

Κεφάλαιο Ι' Εδάφιο 104

"Πες τους… "Άνθρωποι αν αμφιβαλλετε για την δική μου θρησκεία διακηρυττω ότι δεν λατρευω εκεινους
που εσείς λατρευετε, εξισωνοντας τους με το Θεό.  Εγώ λατρευω το Θεό εκεινον που αφαιρει τη ζωή
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σας. Έχω την εντολή να είμαι πιστος μουσουλμανος"".

Κεφάλαιο ΚΒ' Εδάφιο 19

"Οι πιστοι και οι απιστοι είναι αντιδικοι και θέμα της αντιδικιας τους ο Κύριός τους. Τα ρουχα των
απίστων θα είναι από φωτια, ενώ βραστο νερό θα πέφτει πάνω στα κεφάλια τους."

Κεφάλαιο ΚΒ' Εδάφιο 20

"Θα καουν τα σπλάχνα και το δερμα τους"

Κεφάλαιο ΚΒ' Εδάφιο 21

"Και θα χτυπιουνται με σιδερενια ραβδιά"

Κεφάλαιο ΚΒ' Εδάφιο 22

"Όσες φορες θελησουν να διαφυγουν, επειδή θα πιεζονται από τον πονο θα τους φερνουμε πισω λέγοντας
"ας υποστειτε τη τιμωρια της φωτιάς""

Κεφάλαιο ΚΒ' Εδάφιο 23

"Ο Θεός θα βάλει τους πιστούς και τους αγαθοεργούς μέσα σε κηπους με τρεχουμενα νερά. Θα φορανε
βραχιολια από χρυσαφι και μαργαριταρια και η ενδυμασια τους θα είναι από μεταξι."

Κεφάλαιο ΚΒ' Εδάφιο 24

"Αυτοί οδηγηθηκαν να ακουσουν λόγια ευγενικά και πορευτηκαν στο δρόμο της δόξας."

Κεφάλαιο ΚΒ' Εδάφιο 25

"Απιστοι είναι οσοι απομακρυναν τους άλλους από το δρόμο του Κυριου και το ιερό τεμενος το οποίο
ορισαμε για όλους τους ανθρώπους, ντοπιους και ξενους. Όλοι έχουν ισα δικαιωματα. Οσοι επιδιωκουν να
το βεβηλωσουν θα τιμωρηθουν με σκληρα βασανιστηρια."

Κεφάλαιο ΚΒ' Εδάφιο 52

"Πριν από σενα, δεν στειλαμε κανέναν απόστολο ούτε προφητη χωρίς να σπειρει ο Σατανας εμποδια στην
αποστολή τους. Ο Θεός όμως εξαφανίζει τα εμποδια του Σατανα και επικυρωνει τα δικά του λόγια. Ο
Κύριος είναι παντογνωστης και πανσοφος"

Κεφάλαιο ΚΘ' Εδάφιο 6

"Όποιος πολεμαει για την πιστη του, πολεμαει για τον εαυτό του εφοσον ο Θεός δεν έχει την ανάγκη
κανενος."

Κεφάλαιο ΚΘ' Εδάφιο 40

"Όλοι τιμωρηθηκαν για τις ανομιες τους. Σε μερικους στειλανε ανεμο ο όποιος εκσφενδονιζε πέτρες.
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Άλλοι χτυπηθηκαν από τη φριχτη κραυγη του αρχαγγέλου Γαβριήλ. Άλλους διαταξαμε τη γη να τους
καταπιει και άλλους τους πνιξαμε. Ο Κύριος δεν τους συμπεριφερθηκε τυρρανικα. Οι ίδιοι φερθηκαν
τυρρανικά στους εαυτους τους."

Κεφάλαιο ΛΒ' Εδάφιο 20

"Το πυρ το εξωτερον θα είναι η κατοικια των ενόχων. Όσες φορες θελησουν να φυγουν από αυτό, θα
γυρισουν σε αυτό και θα τους πούμε: "γευθειτε τώρα την τιμωρια της φωτιας, την οποία είχατε θεωρησει
ψευτικη.""

Κεφάλαιο ΛΓ' Εδάφιο 8

"για να ρωτα ο Θεος τους φιλους της αληθειας, ενώ έχει ετοιμασει σκληρη τιμωρια για τους απιστους."

Κεφάλαιο ΛΓ' Εδάφιο 49

"Πιστοί που παντρευτηκατε μια πιστη γυναίκα και, κατοπιν, θέλετε να τη χωρισετε προτού κοιμηθηκε μαζί
της, μην τη κρατατε περισσοτερο από τον καθορισμενο χρόνο (Η περιοδος αυτή οριζεται σε τρεις μηνες).
Δωστε της ο,τι οριζει ο νόμος και διωξτε την ευγενικά."

Κεφάλαιο ΛΓ' Εδάφιο 50

"Προφητη, σου επιτραπηκε να παντρευτεις με τις γυναίκες στις οποίες εδώσες προίκα (συμφωνα με τα
αραβικά έθιμα, και ο συζυγος εδινε ένα πόσο στη συζυγο κατά το γαμο), με τις αιχμαλωτες τις οποίες
κερδισες με τη δύναμη των χεριων σου, με τις κορες των θειων σου και οσων σε ακολουθησαν όπως και με
κάθε ευσεβη  γυναίκα  η οποία αφιερωσε τη ψυχή της  σε σενα τον Προφητη,  αν θέλεις  βεβαια να τις
παντρευτεις. Αυτό το προνομοιο το δινουμε ξεχωριστα σε σενα από όλους τους πιστους. Γνωριζουμε τους
νομους του γαμου τους οποιους ορισαμε για τους πιστους. Μην φοβασαι μηπως ενοχοποιηθεις αν κανεις
χρηση των δικαιωματων σου. Ο Κυριος είναι επιεικής και μεγαλοψυχος."

Κεφάλαιο ΛΓ' Εδάφιο 51

"Μπορεις να αναβαλεις την επαφη με οποία συζυγο σου θελησεις και ν δεχτεις στο κρεβατι σου οποία
θελησεις, ακόμα κι οποία στο παρελθον παραμελησεις. Δεν αμαρτανεις αν κανεις κάτι τέτοιο. Με αυτό το
τρόπο δροσιζονται (παρηγοριουνται) πιο εύκολα τα μάτια τους. Ας μην στενοχωριουνται, όλες πρέπει να
ευχαριστηθουν με ό,τι εσυ τους παραχωρεις. Ο Κύριος γνωρίζει όσα βρισκονται στη καρδιά σας, και είναι
παντογνωστης και φιλάνθρωπος."

Κεφάλαιο ΛΓ' Εδάφιο 52

"Δεν σου επιτρεπεται να πάρεις άλλες γυναίκες, εκτός από εκείνες που ήδη έχεις, ούτε να τις αλλαξεις με
άλλες, ακόμα κι αν ερωτευτεις την ομορφια τους. Εξαιρουνται όσες τυχον αιχμαλωτισεις με τη δύναμη των
χεριων σου. Ο Κύριος επιβλεπει τα πάντα."

Κεφάλαιο ΛΔ' Εδάφιο 6

"Οσοι ελαβαν τη σοφια βλεπουν ότι το βιβλίο (Κοράνι) που σταλθηκε από τον Κύριό σου, είναι η
αλήθεια, η οποία καθοδηγεί στο δρόμο του παντοδυναμου και δοξασμένου."
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Κεφάλαιο ΛΕ' Εδάφιο 36

"Τους απιστους ο Θεός τους καταδικαζει στο πυρ το εξωτερον. Δεν θα ανακλειθει η αποφαση με την οποία
τους θανατωνει και τους βασανιζει, ούτε και η τιμωρια της κολασης θα ελαφρυνει. Έτσι θα ανταμοιψουμε
κάθε απιστο."

Κεφάλαιο Λς' Εδάφιο 51

"Η σάλπιγγα θα ηχήσει και οι νεκροι θα βγουν από τους ταφους και θα τρεξουν βιαστικα στον Κύριό
τους."

Κεφάλαιο Λς' Εδάφιο 54

"Εκείνη την ημερα καμια ψυχή δεν θα αδικηθει. Όλες θα ανταμοιφθουν συμφωνα με τις πράξεις τους."

Κεφάλαιο Λς' Εδάφιο 55

"Εκείνη την ημερα οι κληρονομοι του Παραδεισου θα γεμισουν από ανακουφιση και χαρά."

Κεφάλαιο Λς' Εδάφιο 56

"Μαζί με τις γυναίκες τους θα αναπαυτουν κάτω από τη σκιά, καθησμενοι σε μαλακά καθίσματα."

Κεφάλαιο Λς' Εδάφιο 57

"Θα έχουν φρουτα κι ο,τι επιθυμησουν."

Κεφάλαιο Λς' Εδάφιο 58

""Σελάμου (ειρήνη)!" θα είναι ο χαιρετισμος που θα τους απευθυνει ο μεγαλοψυχος Κύριος."

Κεφάλαιο Λς' Εδάφιο 59

"Άπιστοι, εκείνη την ημερα θα χωριστειτε."

Κεφάλαιο Λς' Εδάφιο 60

"Γιοι  του  Αδαμ,  δεν  καναμε μαζί  σας  μια  συμφωνια  ότι  δεν  θα  λατρεψετε  τον  Σατανα;  Αυτός  είναι
κυριγμενος εχθρός σας."

Κεφάλαιο Λς' Εδάφιο 61

"Να λατρευετε Εμένα. Αυτός είναι ο δρομος της σωτηριας."

Κεφάλαιο Λς' Εδάφιο 62

"Ο Σατανας πολλους από εσάς κατεστρεψε. Δεν το καταλαβατε;"
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Κεφάλαιο ΛΖ' Εδάφιο 16

"Πως είναι δυνατόν ενώ είμαστε θνητοι και γινομαστε σκονοι και σταχτη να ξαναζωντανεψουμε;"

Κεφάλαιο ΛΖ' Εδάφιο 17

"Θα αναστηθουν και οι προγονοι μας;"

Κεφάλαιο ΛΖ' Εδάφιο 18

"Πες τους "Ναι, και θα ταπεινωθειτε""

Κεφάλαιο ΛΖ' Εδάφιο 19

"Όταν ηχησει η σάλπιγγα θα βγουν από τους ταφους τους και θα κοιτουν ολογυρα."

Κεφάλαιο ΛΗ' Εδάφιο 44

"Και  είπαμε  σε  αυτόν  "Πάρε ένα  δεματι  από ραβδια  και  χτυπα με  αυτό τη γυναίκα  σου.  Και  μην
παραβεις  τον  ορκο  σου.  (ο  Ιώβ  είχε  ορκιστει  να  χτυπησει  εκατο  φορες  τη  γυναίκα  του  μολις
θεραπευτει).  Εσύ είσαι  υπομονετικος.  Ο Ιώβ ήταν εξαίρετος  δούλος,  μιας  και  πάντα μετανοούσε
εναντίον Μας."

Κεφάλαιο ΛΗ' Εδάφιο 49

"Αυτή είναι η διδασκαλία μας. Όσοι φοβουνται το Θεό, θα λαβουν ευχαριστη κατοικια."

Κεφάλαιο ΛΗ' Εδάφιο 50

"Θα είναι οι κηποι της Εδεμ της οποιας οι πορτες θα ανοιχτουν."

Κεφάλαιο ΛΗ' Εδάφιο 51

"Εκεί θα αναπαυονται με ανεση και θα απολαμβάνουν κάθε λογης φρουτα και ποτα."

Κεφάλαιο ΛΗ' Εδάφιο 52

"Κοντά τους θα υπάρχουν σεμνες γυναίκες, συνομιλικες τους."

Κεφάλαιο ΛΗ' Εδάφιο 53

"Αυτά  τα  λόγια  θα  υποθουν  σε  αυτούς:  "Να  οι  υποσχεσεις  που  σας  δοσαμε  για  την  ημερα  της
ανταποδοσης""

Κεφάλαιο ΛΗ' Εδάφιο 54
"Να η χορηγεια μας η οποία ποτε δεν θα μειωθει."

Κεφάλαιο ΛΗ' Εδάφιο 55
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"Έτσι θα 'ναι. Η πιο φοβερη όμως κατοικια επιφυλλασσεται στους ασεβης"

Κεφάλαιο ΛΗ' Εδάφιο 56

"Στην κολαση της φωτιας όπου θα κατοικησουν. Τι φριχτη κατοικια!"

Κεφάλαιο ΛΗ' Εδάφιο 57

"Θα τους πούμε "Πιειτε βραστο νερό και πυο.""

Κεφάλαιο ΛΗ' Εδάφιο 58

"Δοκιμαστε και τα υπόλοιπα βασανιστηρια."

Κεφάλαιο ΜΗ' Εδάφιο 16

"Πες επισης σε όσους Άραβες δεν σ' ακολουθήσουν (σε προηγούμενες εκστρατιες): "Θα σε καλεσουμε να
πολεμησετε κατά των ισχυρων εθνων τα οποία θα τα πολεμησουμε μέχρι να ασπαστουν τον Ισλαμισμό. Αν
υπακουσετε  ο  Θεός  θα  σας  ανταμοίψει  εξαιρετικά.  Αν  όμως  βρείτε  προφασεις  όπως  και  άλλοτε,  θα
τιμωρηθητε σκληρα.""

Κεφάλαιο ΜΗ' Εδάφιο 17

"Αν το τυφλος, ο κουτσος και ο άρρωστος δεν πάνε στη μάχη δεν αμαρτανε. Όποιος υπακούει στο Θεό και
στον απόστολό Του, θα μπει στους κηπους με τα τρεχουμενα νερά. Ο Θεός θα τιμωρήσει σκληρά όσους
περιφρόνησαν τις εντολές Του."

Κεφάλαιο ΜΗ' Εδάφιο 18

"Ο Θεός ευχαριστηθηκε με τους πιστούς εκείνους οι οποίοι σου εδώσαν το χέρι τους κάτω από το δεντρο
ως σημαδι της πιστης τους. Ο Θεός γνώριζε τις σκέψεις τους, τους καταπραινε, και τους βραβευσε με
γρηγορη νίκη."

Κεφάλαιο ΜΗ' Εδάφιο19
"Και με πλουσια λαφυρα. Ο θεός είναι παντοδυναμος και πανσοφος."

Κεφάλαιο ΜΗ' Εδάφιο 20
"Ο Θεός σας υποσχεθηκε πλουσια λαφυρα, έκανε γρηγορα την αποκτηση τους και κρατησε μακριά σας το
χέρι του εχθρου, προκειμενου να χρησιμευσει αυτό ως αποδειξη για τους πιστους και να τους οδηγήσει
στον ισιο δρόμο."

Κεφάλαιο ΜΗ' Εδάφιο 21
"Ο Θεός υποσχέθηκε σε σας κι αλλά λάφυρα, τα οποία δεν μπορέσατε να αποκτήσετε. Ο Θεός όμως, τα
έχει ήδη αυτά στη κατοχή τους. Αυτός είναι παντοδύναμος."

Κεφάλαιο ΜΗ' Εδάφιο 22

"Αν οι άπιστοι θελήσουν να σας πολεμήσουν γρήγορα θα τραπούν σε φυγή. Δεν θα βρουν ούτε προστάτη
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ούτε βοηθό."

Κεφάλαιο ΜΗ' Εδάφιο 23
"Αυτή είναι η αρχή του Θεού, την οποία εφάρμοσε στις προηγούμενες γενιές. Εσύ δεν θα βρεις αλλαγές
στις αρχές του Θεού."

Κεφάλαιο ΜΗ' Εδάφιο 24
"Ο Θεός απομάκρυνε από εσάς τη δύναμη του εχθρού σας και ταυτόχρονα προφύλαξε και εκείνους από τη
δύναμη σας στη κοιλάδα της Μέκκας, αφού σας ανέδειξε νικητές. Ο Κύριος επιβλέπει τις πράξεις σας."

Κεφάλαιο ΜΗ' Εδάφιο 28
"Ο Θεός έστειλε τον Απόστολό Του για να σας οδηγήσει στην αληθινή θρησκεία και να την ανυψώσει σε
ένα δόγμα ανώτερο από όλα τα αλλά. Σου αρκεί η ομολογία του Θεού."

Κεφάλαιο Ξς' Εδάφιο 8

"Προφήτη να πολεμάς τους άπιστους και τους υποκριτές. Να είσαι αυστηρός μαζί τους. Η κόλαση θα είναι
η κατοικία τους. Τι απαίσια κατοικία!"

Κεφάλαιο ΞΗ' Εδάφιο 1

"Ορκίζομαι στη γραφιδα και στα γραμμένα."

Κεφάλαιο ΞΗ' Εδάφιο 2

"Ότι εσύ Μωάμεθ για τη χάρη του Θεού δεν είσαι τρελός."

Κεφάλαιο ΞΗ' Εδάφιο 3

"Σου επιφυλάσσεται γενναία αμοιβή"

Κεφάλαιο ΞΗ' Εδάφιο 4
"Έχεις σπουδαίο χαρακτήρα."

Κεφάλαιο ΞΗ' Εδάφιο 5

"Θα δεις και οι άπιστοι επίσης θα δουν."

Κεφάλαιο ΞΗ' Εδάφιο 6

"Ποιος από τους δυο σας είναι τρελός."

Κεφάλαιο ΞΗ' Εδάφιο 7

"Ο Θεός γνωρίζει ποιος πλανάται και ποιος ακολουθεί τον ίσιο δρόμο."

Κεφάλαιο ΞΗ' Εδάφιο 8

"Μην υπάκουους σε όσους διαψεύδουν τις αποκαλύψεις μας."
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Κεφάλαιο ΞΗ' Εδάφιο 9
"Θέλουν να τους συμπεριφέρεσαι με γλυκύτητα. Και τότε θα τους συμπεριφέρονται κι αυτοί παρόμοια."

Κεφάλαιο ΞΗ' Εδάφιο 10
"Εσύ όμως να μην ακούς τον κάθε άθλιο που ορκίζεται συνεχώς. Αλλά πρέπει να τον περιφρονείς."

Κεφάλαιο ΞΗ' Εδάφιο 11

"Μην ακούς τον συκοφάντη, αυτόν που κακολογεί τους άλλους."

Κεφάλαιο ΞΗ' Εδάφιο 12
"Αυτόν ο όποιος εμποδίζει κάθε καλό και γίνεται παραβάτης και αμαρτωλός"

Κεφάλαιο ΞΗ' Εδάφιο 13
"σκληρός και αγενής"

Κεφάλαιο ΞΗ' Εδάφιο 14

"αν και πλούσιος και με πολλά παιδιά"

Κεφάλαιο ΞΗ' Εδάφιο 15

"και ο όποιος λέει, μόλις διαβάζοντας τα λόγια μας, ότι είναι μύθοι των παλαιών."

Κεφάλαιο ΞΗ' Εδάφιο 16
"Θα χαράξουμε πάνω στη μύτη του σημάδι"

Κεφάλαιο ΞΘ' Εδάφιο 16

"Εκείνη την ημέρα ο ουρανός θα σπάσει σε κομμάτια και θα πέσει κάτω."

Κεφάλαιο ΞΘ' Εδάφιο 17

"Οι άγγελοι θα πετούν γύρω του από όλες τις πλευρές του. Εκείνη την ημέρα οχτώ άγγελοι θα φέρουν το
θρόνο του Κυρίου."

Κεφάλαιο ΞΘ' Εδάφιο 18

"εκείνη την ημέρα θα οδηγηθείτε ενώπιων του Θεού και καμία από τις μυστικές σας πράξεις δεν θα μείνει
κρυφή."

Κεφάλαιο ΞΘ' Εδάφιο 19

"…Εκείνος στο δεξί χέρι του οποίου θα δοθεί το βιβλίο (των πράξεων) του θα πει: "Πάρτε και διαβάστε το
βιβλίο Μου.""

Κεφάλαιο ΠΑ' Εδάφιο 22
"Ο συμπολίτης σας ο Μωάμεθ δε λέει ανοησίες."
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Κεφάλαιο ΠΑ' Εδάφιο 23
"Βλέπει τον ουράνιο Αγγελιοφόρο στο φως του καθαρού ορίζοντα."

Κεφάλαιο ΠΑ' Εδάφιο 24
"Και δεν αμφιβάλλει για τη μυστήρια που του αποκαλύφθηκαν."

Κεφάλαιο ΠΑ' Εδάφιο 25
"Τούτο το Κοράνι δεν είναι τα λόγια του καταραμένου Σατανά."

Κεφάλαιο ΠΑ' Εδάφιο 26
"Όμως εσείς που πάτε; Ποιες σκέψεις κάνετε;"

Κεφάλαιο ΠΑ' Εδάφιο 27
"Το Κοράνι είναι παραίνεση για όλη την οικουμένη."

Κεφάλαιο ΠΑ' Εδάφιο 28
"Για όλους τους ανθρώπους που ποθούν τον ίσιο δρόμο."

Κεφάλαιο ΠΑ' Εδάφιο 29
"Εσείς, όμως, δεν μπορείτε να θέλετε τίποτα άλλο πάρα εκείνο που θέλει και ο Κύριος του σύμπαντος
τούτου."

Κεφάλαιο /Η' Εδάφιο 6
"Οι άπιστοι οπαδοί των Γραφών και οι ειδωλολάτρες θα μείνουν αιώνια στη φωτιά της Κόλασης. Αυτή
είναι οι πιο κακοήθεις από όλα τα πλάσματα."

Κεφάλαιο /Η' Εδάφιο 8
"Η αμοιβή τους από το Θεό θα είναι οι κήποι με τρεχούμενα νερά όπου θα μείνουν για πάντα. Ο Θεός θα
ευχαριστηθεί από αυτούς και αυτοί από το Θεό. Να τι ετοιμάζεται για όσους φοβούνται το Κύριο"

Κεφάλαιο ΡΘ' Εδάφιο 1

" Πες "Άπιστοι"

Κεφάλαιο ΡΘ' Εδάφιο 2
"Δεν θα λατρέψω ό,τι λατρεύετε,"

Κεφάλαιο ΡΘ' Εδάφιο 3
"δεν θα λατρέψετε ό,τι λατρεύω,"

Κεφάλαιο ΡΘ' Εδάφιο 4
"δεν λατρεύω ότι λατρεύετε"

Κεφάλαιο ΡΘ' Εδάφιο 5
"δεν λατρεύετε ό,τι λατρεύω"

Κεφάλαιο ΡΘ' Εδάφιο 6
"Εσείς έχετε τη θρησκεία σας και εγώ τη δική μου.""
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Πιστοί - άπιστοι, δική μας θρησκεία - δική σας θρησκεία, άντρας - γυναίκα, πόλεμος χωρίς όριο, μίσος
χωρίς όριο, αιματοχυσία χωρίς όριο. Οι άντρες που είναι το δυνατό, ισχυρό φύλο μπορούν να διαλέξουν
παραπάνω από μια γυναίκα που είναι το αδύνατο και ασθενές φύλο, και τα λάφυρα του πολέμου, εφόσον ο
θεός εξαφάνισε τους άπιστους με τα δικά σας χέρια, των πιστών, μπορείτε να τα μοιραστείτε μεταξύ σας.
Δηλαδή για να καταλάβουμε.. Αν όλα αυτά τα κάνετε στο όνομα του Αλλάχ, δηλαδή του θεού, και κάποιοι
από εσάς, που συμμετέχετε σε αυτά, θα θέλατε να υπηρετήσετε το σατανά, τι παραπάνω θα σας ζητούσε;
Καθίστε και συλλογιστείτε, σκεφτείτε, αν δεν υπηρετούσατε όπως ακριβώς σας προτρέπει το ιερό κοράνι,
που από 450 σελίδες οι 150 μιλούν για φόνους, πολέμους χωρίς όριο στους μη-μουσουλμάνους, έχοντας
βάλει και την καραμέλα της λέξης άπιστοι, να παίρνετε συγχωροχάρτι.

Φυσικά όχι όλοι οι μουσουλμάνοι, αλλά αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν σ' αυτές τις τραγωδίες, σ' αυτήν την
τρέλα, σε αυτή την παράνοια.
Γιατί  είναι  τραγωδια,  εσείς  που  πιστευετε  ότι  αφαιρωντας  οποιαδηποτε  ζωη,  και  μάλιστα  ανθρωπινη,
προσφερετε υπηρεσια στο Δημιουργό των παντων, στον ένα και μοναδικο θεο.

Εχετε βγαλει από μεσα σας το ψεμα που σας έχει λουσει ο σατανας και να κάνετε την πιο απλη σκεψη, ότι
σατανας ή αλλιως μαυροψύχης, σημαινει διαιρετικοτητα σημαινει δικο μου - δικο σου, μισος, σημαινει
πολεμος, αφαιρεσεις ανθρωπινων ζωων.

Εαν αντι για το ιερο βιβλιο που επικαληστε ότι είναι το κορανι, σας είχε πεισει ο σατανας ότι πρέπει να
πατε και κοψετε το δικο σας λαιμο, είναι βεβαιο ότι και αυτό θα το κανατε. Ή το κοψιμο του λαιμου σας με
το δικο σας χερι θα το σκεφτητε περισσοτερο;

Αυτος είναι ο απολυτος στραγγαλισμος του νου σας. Αυτη είναι η απολυτη παγιδευση του νου σας. Η
μεγαλυτερη επιτυχια του μαυροψύχη - σατανα, είναι ότι έχει βαλει πανω στο νου σας.
Οτι έχει βαλει πανω [ΔΙΑ-ΝΟΥ ΣΑΣ] και εισαστε απολυτα ερμαια του και πειθήνια οργανα του.
Ο,τι ηλιθιοτητα και ο,τι δεν έχει καμια μα καμια λογικη, μεσα από αυτό τον απολυτο στραγγαλισμο του
νου σας, ο Μαυροψύχης το έχει πετυχει.

Εφαρμοσε πανω στο πλανητη, τα παντα να εχουνε κοστος και να αγοραζονται με χρηματα ή πολυτιμα
μεταλλα. Δημιουργησε μες από τις πληρωμενες εξουσίες ολα τα πολιτικα και θρησκευτικα συστηματα.
Εβαλε  παντου  πληρωμενους  προβοκατορες  και  πρακτορες  να  πιστοποιησουνε  την  εγκυροτητα  σε
οτιδηποτε  διδαχθηκε  η  ανθρωπότητα  μεσω  ολων  των  απιστευτων  εξουσιων,  ειτε  πολιτικων  ειτε
θρησκευτικων.

Εφτασε στο σημειο, μασωνοι με ασπρα μαλλια, που στην επομενη γωνια τους περιμενει η αλλη ζωη, να
φορανε  ασπρα  γαντια  σαν  νοσοκομες,  και  κοντες  φουστες  σαν  γκαρσονες,  να  κανουν  τελετουργιες,
πιστευοντας  ότι  εχουν  διαφορετικη  αξια  από τον τελευταιο  ανθρωπο αυτου  του πλανητη,  και  να μην
βλεπουν που οδηγουν το πραγματικό τους ειναι.

Εβαλε  τους  μουσουλμανους  να  προσκυναν  στα  τεσσερα.  Κι  ενω  ολα  πηγαινουν  προς  τα  επανω,  τα
πετρωματα μεσω των βουνων,  το φυτικο  βασίλειο μεσα από τα δεντρα,  και  το  δημιουργημα του που
λεγεται  άνθρωπος και  είναι  προικισμενος  με νου,  και  εκτος  από νου,  με ορθια σπονδυλικη στηλη,  να
προσκυναει στα τεσσερα, να βαζει το κεφαλι του προς τα κατω, να μισει ολους που είναι δηθεν απιστοι και
να αφαιρει τις ανθρωπινες ζωες χωρίς οριο.

Πηρε την διδασκαλια του χριστου, τον χριστιανισμο, την διαιρεσε σε υπο-μαγαζα (ορθοδοξοι, καθολικοι,
προτεσταντες,  παγανιστες,  μαρτυρες  του  ιεχωβα,  εκκλησια  του  χριστου  και  αλλες)  και  ολοι  αυτοι
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διδασκουν ότι ένα ανθρώπινο σωμα που μεσα του κατοικει μια ψυχή με ένα συγκεκριμενο χαρακτηρα και
με συγκεκριενο  κάρμα (νομος ανταποδοτικης  δικαιοσυνης ή  αλλιως "μαχαιρα εδώσες  και  μαχαιρα θα
λαβεις").

να εχεις γεννηθει υγιεις ή αρρωστος, ολα να τα αποδιδουνε στην τυχη, και ξαφνικα, αφου πριν να γεννηθεις
δεν ισχυε δηθεν τιποτα,  αυτός  ο πλανος  Μαυροψύχης -  σατανας δινει  μεσα από τα βιβλια,  όπου έχει
ελεγξει  τα  παντα,  και  των  χριστιανων  και  των  μουσουλμανων  και  οτιδηποτε  αλλο  δινεται  στην
ανθρωποτητα.

πιστευουν και οι μεν και οι δε ότι αυτά είναι τα ιερα και αυτή είναι η αληθεια, ότι όταν ταφεις και καποιους
τους σκορπιζουνε αφου τους καινε και στην θαλασσα, και τα θρυματισμενα οστα εχουν διασκορπιστει σ'
ολη τη γη από τον αερα σαν σκονη, θα ρθει μια μερα που θα σηκωθουν οι νεκροι από τους ταφους. Αυτα
έχετε πιστεψει και σεις χριστιανοι και σεις μουσουλμανοι.

Μαυροψύχη  -  σατανα,  στα  ιερα  βιβλια  σου  που  εδώσες  και  στους  χριστιανους  και  μουσουλμανους,
ξεχασες να δωσεις σαφης οδηγιες:
1) όταν οι νεκροι σηκωθουν απ τους ταφους, σε τι ηλικια θα σηκωθουν;

2)  σημερα  στην  ανθρωπότητα  έχει  γνωστοποιηθει  ότι  τα  ηλιακα  συστηματα  μετα  από  ένα  χρονικο
διαστημα διαλυονται.

Δηλαδη, ο ήλιος ενος ηλιακου συστηματος, αφου απορροφησει ολους τους πλανητες που έχει υπο την
εποπτεια του, στο τελος και αυτός από την μεγαλη μεγενθυση εκρυγνυτεαι, διασκορπαται στο συμπαν, και
από ολη αυτή τη ποσοτητα υλης, μετα την εκρηξη και του ήλιου, δεν μενει απολυτως τιποτα. (το λεγομενο
"σουπερ νοβα")
Αυτοι που θα αναστηθουν, μετα από αυτό το κοσμικο γεγονος , που θα ειναι;
Πονηρε σατανα, μαυροψύχη,

3)  αυτό  τον  παραδεισο  που  τους  εχεις  ταξει,  και  στους  χριαστιανους  και  στους  μουσουλμανους  με
παρθενες και φρουτα, υπαρχει καποια ελιτ στον πλανήτη που σ' έχει υπηρετησει πολυ καλα, και ολα αυτά
τα υλικα αγαθα τα εχουν στην κατοχη τους, ακόμα εχουν αεροπλανα, καραβια, νησια, χρηματα χωρίς οριο,
γυναικες μελαχροινες με μαυρα ματια οσες θελουνε, και φρουτα.
γιατί δεν μπηκες στο κοπο να δειξεις σε καποιον από αυτους, όπως και ολοι οι υπολοιποι που δεν εχουν
τιποτα από υλικα αγαθα, ποσο δυστυχισμενοι ειναι.
Δεν  τους  χωραει  ο  τοπος  πουθενα.  Καταφευγουνε  στα  ναρκωτικα,  στα  σεξουαλικα  οργια,  κανουν
οτιδηποτε για να γεμισει το μεσα τους ώστε να δειχνουν ευτυχισμενοι.
Αλλα φυσικά ποτε δεν πρόκειται να είναι ευτυχισμενοι και γεματοι γιατί υλη χωρίς πνευμα είναι το
απολυτο τιποτα.

Η υλη γεννηθηκε και δημιουργηθηκε από το πνευμα. Και μοναδικος σκοπος της είναι να ξαναγυρισει στο
πνευμα.
Οταν λοιπόν η υλη χασει τον δρομο της, και προσκολληθει στην υλη, δηλαδη, σ' αυτή την περιπτωση οι
ανθρωποι προσκολληθουν στην υλη, ακόμα και να τους δωθει ολη η υλη, όπως ο σοφος σολωμοντας, λιγο
προτου αφησουν το νοικιασμενο ανθρώπινο σωμα τους, το πολυ-πολυ να προφτασουν να πουν

"ματαιοτης ματαιοτητων τα παντα ματαιοτης".

Ολοι οι ανθρωποι που δεν εχουν στον ήλιο μοιρα από υλικα αγαθα, και φυσικά εχεις φροντισει εσυ γι αυτό
μεσα από τις εξουσίες σου, να τους μιλας για οικονομικες κρισεις και εχθρους και να σφιξουν το ζωναρι
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για να περασει η κριση.
Τους εχεις δωσει την ψευδαισθηση ότι αν αποκτησουν υλικα αγαθα θα είναι ευτυχισμενοι. όμως ακόμα και
αυτοι που εχουν ολα τα υλικα αγαθα, είναι απολυτα δυστυχισμενοι. Τους εχεις διασκορπισει το καθένα στο
δικο του κοσμο ώστε να μην συναντιονται.

Γιατί έτσι αυτοι που δεν εχουν υλικα αγαθα θα μαθαιναν την αληθεια. Κι όταν μαθεις την αληθεια, ότι τα
υλικα αγαθα δεν γεμιζουν την ψυχή σου, αυτοματα θα εχανες από δουλους ολη την ανθρωποτητα. Γι αυτό
εχεις διαχωρισει τους παντες και τα παντα. Δεν εχεις αφησει τιποτα που να μην εχεις δια-βαλει. Οτιδηποτε
δινεις στην ανθρωπότητα σαν εκπαιδευση το εχουν διυλησει και το χουν επεξεργαστει πολυ καλα, ολοι οι
φανεροι και κρυφοι παγκόσμιοι νεκροθαφτες που σ' εχουν υπηρετησει.

Εχεις χρησιμοποιησει λεξεις όπως "αγαπη" "αδελφια" "ομονοια" μεσα σε απειρα ψεματα και τα χεις
παρουσιασει στην ανθρωπότητα με τετοιο περτυλιγμα, ώστε η ανθρωπότητα να έχει χασει εντελως το
δρομο της ως προς την πνευματικη της εξελιξη. 

Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ - ΦΥΛΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
Κάθε μια ψυχή που παίρνει σάρκωση σε αυτό τον πλανήτη λειτουργουσε μέχρι σήμερα με τους δικούς σου
όρους.
Από την πρώτη μέρα της γεννησης ενός μωρου, το ακολουθούν οι οροι που έχεις θεσπισει, όχι στο μέρος
που γεννήθηκε αλλά στο μέρος που εκπαιδευτηκε και μεγαλωσε.
Μπορεί  ο  τοπος  γεννησης με  τον τοπο εκπαίδευσης και  μεγαλωματος  να είναι  ο  ίδιος.  Αλλά και  για
κάποιους λόγους, όπως υιοθεσια, να μην είναι ο ίδιος.

Σημασία έχει ότι οπουδήποτε μεγαλωνεις, θα σε ακολουθησει οπωςσδηποτε ένα πακετο εκπαίδευσης που
έχει θεσπιστεί όχι για να υπηρετούνται οι άνθρωποι από το σύστημα, αλλά οι άνθρωποι να υπηρετούν το
σύστημα,  και  το  εχουνε  υπηρετήσει  απόλυτα  όλοι  οι  κρυφοι  ή  φανεροι  νεκροθάφτες  της  ανθρώπινης
εξέλιξης στα επίπεδα των επίσημων και μη, εξουσιών που εν προκειμένω είναι όλες αυτές οι εξουσίες που
δίνονται στο πλανήτη σαν δήθεν εξουσίες (πολιτικές, θρησκευτικες κ.α.).
Ακόμα και η τροφή της ανθρωπότητας που έρχεται από τον δημιουργό, που είναι αποτελεσμα μόνο του
δικού σας ήλιου που έλκει αυτόν τον πλανήτη που λέγεται γη, και μέσα από την φωτοσύνθεση των φυτων,
παρεχεται η δυνατοτητα να τραφουν οι άνθρωποι, παρουσιασες βρε Μαυροψύχη ότι ακόμα και για την
τροφή υπάρχει κοστος.

Μέσα στο σύστημα "αγοράζω και πουλάω" - καννιβαλισμος, εμπορευεσαι ακόμα και τον ήλιο. Και φυσικά
η ανθρώπινη εξέλιξη, επειδή 'Έτσι έχει εκπαιδευτεί από τους νεκροθάφτες τους, τα αποδεχεται ολα και δεν
υπάρχει αντίδραση καμία ώστε να κατατασετε ποιο κατω και από το ζωικό βασίλειο.
Και λέμε ζωικό βασίλειο, γιατί θα δεις τα ψαρια στη θάλασσα να κολυμπανε και τα ζώα της στεριας να
περπατανε στη γη. Το αντιθετο δεν θα το δεις ποτε.

Αυτό γίνεται γιατί ακόμα και τα ζώα έχουν γνωρίσει τη φυση τους, σε αντιθεση με την ανθρωπότητα που
φροντισες πραγματικά με πολύ ιδιαιτερο τρόπο να τους παραποιησεις τα πάντα.
Μοναδικος σκοπός που διαιρεσες όλη την ανθρωπότητα, ήταν μόνο αυτός:
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΝ ΠΟΤΕ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΙΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ.
Μέσα από αυτόν τον αποπροσανατολισμο και την παγιδευση - εγκλωβισμο του νου των ανθρώπων, έχει
καταστει η ανθρώπινη εξέλιξη μια απίστευτη αποτυχια.
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Κάθε τι που παρουσιαζεις,  με τις αντιστοιχες εξουσίες που το υπερασπιζονται,  πληρωνοντας τες με τα
ανύπαρκτα χρήματα σου, ακόμα και για εξουσίες που πρόκειται να έρθουν μετά από εκατοντάδες χρόνια,
μοναδικό μελημα σου και μελημα τους είναι αυτή η μονιμη δουλοποίηση και χασιμο κάθε πνευματικου
δρομου της ανθρωπότητας.
Τα πάντα τα έχεις χειριστει μέχρι σήμερα βεβαια,
(ΓΙΑΤΙ ΤΩΡΑ ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΊΝΕΙ)
με απόλυτα επιδεξιο και απόλυτα έντεχνο τρόπο.
Από την ώρα που γεννιόταν ένα παιδί σ' αυτόν τον φυλακισμενο πλανήτη, το είχες παγιδευσει μέσα σε
δαγκανες του "ΕΓΩ".

Του έχεις μάθει ότι έχει τους εγω-άντρας, εγω-γυναίκα, εγω-γονείς μου, εγω-πατριδα μου, εγω-θρησκεία
μου, , εγω-πλουσιος, εγω-φτωχος, εγω-επιθυμιες μου (ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ) εγω-
δυνατός, εγω-αδυνατος. Και αφού τους είχες προικισει με τις τρομακτικες χειροπεδες ολων των "ΕΓΩ",
στηριζομενος στην απόλυτη άγνοια τους που πετυχες με όλες τις εξουσίες, στο τέλος τους εταξες ότι θα
σηκωθουν και από τους ταφους για να συνεχίσουν να μεγαλωνουν τα "ΕΓΩ" τους.
ΒΡΕ ΑΡΧΙΛΑΜΟΓΙΟ, ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΝΑ ΣΟΥ ΠΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΣ!
ΕΧΕΙΣ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ.

Εβαλες τα ιερατια να διδασκουν στον παγιδευμενο ανθρώπινο νου ότι ο Δημιουργός εφτιαξε τον Αδαμ και
από το πλευρο του έφτιαξε και την γυναίκα. Σιγά μην εγραφες ότι είναι και οι δυο ισοι απέναντι στην
δημιουργία.
Σε  βολευε  ότι  ο  άντρας  είναι  πιο  χειροδυναμος  και  θα  σε  εξυπηρετουσε  στα  πολεμικα  σου  και
αιματοβαμενα σχέδια σου. Γι αυτό σε βολεψε μέσα από τους καφρους ιεραρχες να λέμε στους χαχολους
ανθρώπους ότι τάχα ο Δημιουργός εβαλε όλη τη μαεστρια στο να δημιουργήσει τον άντρα, και μετά ή
κουράστηκε ή ήθελε να διδάξει διαιρετικότητα. (ΠΟΙΟΣ; Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΌΣ..) Γι αυτό πήρε από το πλευρο
του άντρα για να φτιάξει τη δευτερη κατηγορια σε εξέλιξη, γυναίκα.
Παντού και πάντα, Μαυροψύχη - Σατανά, διδασκεις με απειρους τρόπους διαιρετικότητα, διαιρετικότητα
και απόλυτο εγωισμο
Έχεις  εφαρμοσει  σε  όλη  την  ανθρωπότητα  παντελη  άγνοια.  Η  άγνοια  είναι  η  αιτια  ολων  χωρίς  να
εξαιρερειτε κανενα, των προβληματων της ανθρωπότητας και αφού καταφερες να έχεις την ανθρωπότητα
στη παντελη άγνοια, φυσικά, με αυτά που σου προαναφεραμε, ψευτικα χρήματα και σε εχουνε υπηρετεισει
όλες οι  εξουσίες  του πλανήτη,  μετά από αυτή την άγνοια τα δεινά ή αλλιώς όλα τα προβλήματα της
ανθρωπότητας έχουν την εξής ιεραρχια:
1) "ΕΓΩ" ….
Έχεις δώσει στον κάθε ένα, άντρα ή γυναίκα, οποιασδηποτε φυλής ή εθνικότητας, να πιστεψει ότι το σώμα
του, που είναι καθαρα θέμα χρόνου να αποσυνθεθει μέσα σε ένα ταφο, ότι έχει οπωσδήποτε, πάνω από
οτιδήποτε άλλο, ένα "εγω".
"εγω ο άντρας, εγω η γυναίκα, εγω ο ομοφυλόφυλος, εγω ο Αμερικανος, εγω ο Εβραίος, εγω ο 'Αγγλος,
εγω ο Ρώσος, εγω ο Κινέζος, εγω ο Έλληνας, (και οποιαδήποτε χώρα του πλανήτη), εγω ο Χριστιανός (σε
οποιοδήποτε  παραμάγαζο),  εγω  ο  μουσουλμάνος  (σε  οποιοδήποτε  παραμάγαζο),  εγω  ο  πιστός
οποιασδήποτε θρησκείας του πλανήτη, εγω ο υγιεις, εγω ο όμορφος, εγω ο δυνατός, εγω ο πλούσιος, εγω
με το δικό ΜΟΥ σώμα και το κανω ο,τι θέλω.."
2) Επιθυμιες
Κι αφού λοιπόν από την παντελή άγνοια, που δεν ξέρεις τι σου γίνεται και ποιος είσαι, πως βρέθηκες σ'
αυτό τον πλανήτη, πω ςενασρκωθηκες σε μια χώρα, δε ξέρεις απολύτως τίποτα, ο Μαυροψύχης ΑΦΟΥ
ΣΟΥ ΤΟΝΩΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ "ΕΓΩ" ΠΟΥ ΣΕ ΠΑΓΙΔΕΥΣΕ, ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΜΕΤΑ ΝΑ ΕΚΦΡΑΖΕΙΣ
ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ. ΕΠΙΘΥΜΩ ΧΡΗΜΑΤΑ, ΕΠΙΘΥΜΩ ΔΥΝΑΜΗ, ΔΟΞΑ, ΣΠΙΤΙΑ, ΩΡΑΙΟΥΣ ΑΝΤΡΕΣ
ΩΡΑΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΕΠΙΘΥΜΩ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΠΑΙΔΙΑ, ΕΠΙΘΥΜΩ, ΕΠΙΘΥΜΩ., ΕΠΙΘΥΜΩ…
3) Αποστροφή
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Μετά τις επιθυμίες υπάρχουν δυο δρόμοι. Ή ποτέ σου να μην καταφέρεις να υλοποιήσεις τις επιθυμίες σου,
όποτε θα αφήσεις το φθαρτό φυσικό σου σώμα, με το "αχ.. δεν υλοποίησα την τάδε επιθυμία μου" ή "αυτές
τις επιθυμίες μου" και ο άλλος δρόμος είναι να έχεις υλοποιήσει τις επιθυμίες σου και ξαφνικά όταν τις
υλοποιείς να αρχίζεις να ξαφνιάζεσαι ότι οι επιθυμίες που υλοποίησες (φυσικά μιλάμε για υλικές επιθυμίες)
δε σου γέμισαν με τίποτα τη ψυχή ΣΟΥ. ΔΕ ΣΟΥ ΓΕΜΙΣΑΝ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΤΟ ΜΕΣΑ ΣΟΥ, ΔΕ ΣΟΥ
ΗΡΕΜΗΣΑΝ ΤΟ ΝΟΥ ΣΟΥ, ΚΙ ΈΤΣΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΟ ΝΑ ΒΑΖΕΙΣ ΑΛΛΕΣ ΚΑΙ
ΞΑΝΑ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ. ΦΥΣΙΚΑ ΓΙ αυτό ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΟΤΕ ΣΑΣ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΤΟ
ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ,  ΠΟΥ  ΑΝ  ΚΑΙ  ΕΙΧΕ  ΟΛΗ  ΤΗ  ΓΗ  ΣΤΑ  ΠΟΔΙΑ  ΤΟΥ  ΕΓΡΑΨΕ  ΞΕΚΑΘΑΡΑ
""ΜΑΤΑΙΟΤΗΣ ΜΑΤΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΜΑΤΑΙΟΤΗΣ".
4)Φόβος Θανάτου

Συνεχίζοντας τα δεινά μετά από τις επιθυμίες, είτε υλοποιηθούν, είτε όχι, να αρχίζει ο άνθρωπος από το
αίτιο της άγνοιας, και συνεχίζοντας να ζει στο κόσμο των δεινών, είναι η αποστροφή. Αυτή η αποστροφή
έχει να κάνει με το ότι τα ελάχιστα γήινα χρόνια που ζεις σε αυτό το πλανήτη, έχει αρχίσει όλα αυτά τα
"λαμπιόνια"  που  βγάζουν  απατηλά  χρώματα  που  στην  αρχή  τον  θάμπωναν  και  τον  έλκυαν,  είτε  με
υλοποίηση των επιθυμιών είτε χωρίς, λόγω του ότι πλησιάζει πλέον πιο έντονα ο θάνατος, να αρχίζει μέσα
του στις ώρες που αναγκαστικά θα μείνει μόνος του, είτε σβήνοντας τα απατηλά λαμπιόνια, είτε μένοντας
μόνος του να νιώθει να τον πλημμυρίζει αυτή η αποστροφή.
Και φτάσαμε στο τελευταίο δεινό της ανθρωπότητας που είναι ο φόβος του θανάτου. Έχετε φτάσει τόσο
ψηλά εξελικτικά στο σύμπαν, κατοικείτε σε ένα σώμα φθαρτό μεν, αλλά προικισμένο με νου, αυτά που
σήμερα απολαμβάνετε σαν τεχνολογία, είναι απόρροια κάποιων που ΦΑΝΤΑΣΤΗΚΑΝ ΠΡΩΤΑ ΚΑΤΙ,
ΚΑΙ  ΜΕΤΑ  ΤΟ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ.  Ο,ΤΙ  ΚΑΙ  ΝΑ  ΝΑΙ  ΑΥΤΟ.  ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ,  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ..

Εάν πριν 200 χρόνια μιλούσε κάποιος γι αυτά τα επιτεύγματα της τεχνολογίας που προκλήθηκαν από τη
φαντασία  των  τότε  δήθεν  τρελών,  εκείνη  την  εποχή  όλοι  θα  τους  κορόιδευαν.  Και  σε  πιο  ακραία
περίπτωση,  Ο  ΑΛΑΘΗΤΟΣ  ΠΑΠΑΣ  ΘΑ  ΥΠΟΧΡΕΩΝΕ  ΤΟΝ  ΑΔΑΗ  ΓΑΛΙΛΑΙΟ ΝΑ  ΑΝΑΙΡΕΣΕΙ
ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΙΡΕΣΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥ ΠΑΡΕΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ.
'Έτσι λοιπόν σήμερα, απολαμβάνετε, ζείτε, το ξέρετε ότι είναι 'Έτσι. Έχετε τη τεχνολογία που προκλήθηκε
από την φαντασία κάποιων ανθρώπινων νοών. Κι ενώ μπορείτε να κάνετε απίστευτα πράγματα με την
ενεργοποίηση του νου σας, κι ενώ είστε σίγουροι ότι σας περιμένει κάθε γήινο δευτερόλεπτο ο θάνατος
σας, μέσα από την έντεχνη άγνοια του Μαυροψύχη και των νεκροθαφτών, όχι μόνο αισθάνεστε τον φόβο
το θανάτου, όχι μόνο δεν ψάχνεστε γιατί θα πεθάνετε, το πιο σοβαρό και το πιο απίστευτο από όλα, είναι
ότι  σας  αχρήστευσαν  τελείως  το  νου  σας,  μηδένισαν  τελείως  τη  φαντασία  σας  (τη  φαντασία  της
δημιουργίας) και δεν ψάχνετε για τίποτα.

Και το μόνο που σας δίνει παρηγοριά μέσα στην απόλυτη ύπνωσή σας, είναι να πιστεύετε τις βλακείες,
ηλιθιότητες των θρησκειών, ότι στην δευτέρα παρουσία θα σηκωθείτε από τους τάφους να ξαναπερπατάτε.
Κι αφού βρεθεί η σκόνη από τα κόκαλα σας, να συνεχίσετε να κάνετε σ' αυτό τον πλανήτη αυτά που
κάνετε κάθε ώρα, κάθε μέρα, κάθε στιγμή, στο ίδιο σας το περιβάλλον. Να λέτε ψέματα, να βγάζετε μίσος,
να απατάτε τη γυναίκα σας, να λέτε εσείς στα παιδιά σας τι πρέπει να σπουδάσουν, να κρύβεστε ή να μην
κρύβεστε  για  τις  ανώμαλες  ερωτικές  διαθέσεις  σας,  κάποιες  φορές  να  τις  προβάλλετε  κιόλας  με  το
πρόσχημα των προσωπικών δεδομένων, να εμπλέκεστε σε φόνους, να υπηρετείτε την κάθε πατρίδα, να
σκοτώνετε αυτούς που υπηρετούν μια άλλη πατρίδα και όχι τη δική σας.

Όποτε  δικαίως,  ο  καθένας  από όλους  εσάς ξεχωριστά,  που στο  περιβάλλον  σας  κάνετε  τόσο όμορφα
πράγματα,  τόσο αρμονικά και  τέλεια,  δικαίως θα ξαναμαζευτεί  η σκόνη από τα κόκαλά σας,  θα γίνει
σύνθεση μέσα ή έξω από το φέρετρο, δεν έχει σημασία, θα σας κάνει και χάρη ο θεός να του ζητήσετε και
την ηλικία που θέλετε να αναστηθείτε για να κάνετε τα ίδια.. εκτός κι αν σας προλάβει το σουπερ νόβα,
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δηλαδή το τέλος του ηλιακού μας συστήματος. 

ΑΓΝΟΙΑ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ
"Άγνοια" σημαίνει δεν γνωρίζω. Το να μην γνωρίζεις δεν είναι κάτι το αφύσικο. Είναι και λογικό, είναι και
φυσικό.
ΤΟ  ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ  όμως  είναι  ΝΑ  ΜΗΝ  ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ  ΟΤΙ  ΔΕΝ  ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ.  ΑΥΤΗ  είναι  Η
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ.
Όλοι  οι  άνθρωποι  όπου και  να μεγαλώσουν  δηλαδή όπου και  να πάρουν εκπαίδευση,  θα πάρουν μια
τέτοιας  μορφής  εκπαίδευση,  που  θα  νομίζουν  ότι  γνωρίζουν  ενώ κυριολεκτικά  και  ουσιαστικά  όλη  η
εκπαίδευση που τους έχει δοθεί σε οποιοδήποτε χώρα του πλανήτη κι αν έχουν μεγαλώσει, ο σκοπός αυτής
της εκπαίδευσης είναι μόνο ένας. Και αυτός ο σκοπός είναι να μην γνωρίζεις τίποτα. Αλλά εσύ φυσικά να
νομίζεις ότι γνωρίζεις.

Σε  αυτό  το  πλανήτη  που  μέχρι  τις  ημέρες  μας  ήταν  φυλακισμένος  στο  Μαυροψύχη  και  σε  όλες  τις
εξουσίες, κρυφές και φανερές που τον έχουν υπηρετήσει, έχει στραγγαλιστεί και έχει επεξεργαστεί κάθε
αληθινή γνώση και όλη η γνώση η επίσημη γνώση που διαδίδεται στον φυλακισμένο πλανήτη γη, αλλά και
κάποια προβοκατόρικη ανεπίσημη γνώση, έχει ακυρώσει τελείως τον ανθρώπινο νου. Γιατί φυσικά, αν
ακυρωθεί ο ανθρώπινος νους, η ανθρώπινη εξέλιξη που συγκαταλέγεται στα όντα με νοημοσύνη, αυτόματα
μεταπηδά σε μια άλλη εξέλιξη, σε ένα άλλο είδος, που δεν έχει καμία σχέση και καμία εξέλιξη και ανέλιξη,
προς τον Δημιουργό.

Όλες οι θρησκείες - νεκροθάφτες, έχουν ξεκινήσει τάχα από το προπατορικό αμάρτημα, δηλαδή, ο όφις
δελέασε την Εύα, να φάει  ένα μήλο,  που της το είχε απαγορεύσει  ο Θεός,  η Εύα (γυναίκα) μετά την
προτροπή του όφη (φιδιού) επηρέασε και τον Αδάμ (άντρα) κι αφού η Εύα επηρέασε τον Αδάμ και έφαγε
το απαγορευμένο μήλο, ο Θεός τους έδιωξε από τον παράδεισο, και μάλιστα τους καταράστηκε, λέγοντας
στην μεν Εύα (γυναίκα) να γεννάει και  να μεγαλώνει  τα παιδιά της με πολύ κόπο, και  στον Αδάμ να
συναντάει δυσκολίες και πόνο για να βρει φαί.

Όποτε, η ανθρωπότητα έχει ετοιμαστεί ότι κάθε ένας ενσαρκωμένος σ' αυτό τον πλανήτη θα έχει πολύ
μεγάλες δυσκολίες σύμφωνα με το προπατορικό αμάρτημα, η Εύα να μεγαλώσει τα παιδιά, και ο Αδάμ για
να τραφεί.
Το παραμύθι αυτό φέρνει από τη μια γνώση δήθεν ότι είναι εντολή του Θεού, αλλά η αλήθεια είναι ότι
φέρνει άγνοια. Άγνοια σημαίνει ότι αυτές οι δυσκολίες δεν είναι από τη δημιουργία. Αυτές οι δυσκολίες,
να  μεγαλώσεις  παιδιά  και  να  φέρεις  τροφή  είναι  ΜΟΝΟ  ΑΠΟ  ΤΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΕΞΟΥΣΙΑΣ.  ΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ είναι ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗ ΒΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΕΙΝΑ. Ο
ΗΛΙΟΣ,  ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ  ΧΡΟΝΙΑ  ΜΕΧΡΙ  ΤΩΡΑ,  ΚΑΝΕΙ  ΤΗΝ  ΕΡΓΑΣΙΑ  ΤΟΥ  ΝΑ
ΚΑΡΠΟΦΟΡΕΙ ΤΗ ΓΗ, ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΠΟΥ ΕΞΕΛΙΣΣΟΝΤΑΙ Σ'ΑΥΤΟ
ΤΟ ΠΛΑΝΗΤΗ, ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ.
Όλες οι εξουσίες είναι η αιτία που δεν δίνουν την δυνατότητα στην ανθρώπινη εξέλιξη να απολαμβάνει όλα
τα αγαθά που παράγει  η γη και  επιβλέπει  ο  ήλιος.  Κανένας Θεός,  δημιουργός του συμπάντων και  εν
προκειμένω πραγματικός και αληθινός Πατέρας δεν καταριέται τα παιδιά του και δεν τα αφήνει να πεινάμε
και να πονούν.

Αυτά  είναι  τα  παιχνίδια  του  Μαυροψύχη  και  των  εξουσιών  του.  Και  φυσικά  με  τις  σφραγίδες  των
θρησκειών.
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Μετά, είπαμε και πιο πάνω, ότι έφτιαξε τον άντρα και πήρε από το πλευρό του κι έφτιαξε την γυναίκα.
Αυτό σας έχουν εκπαιδεύσει και το γνωρίζετε. Όμως, είναι μια μεγάλη άγνοια. Κανένα από τα όντα που
εξελίσσονται σ' αυτό το πλανήτη κι εν προκειμένω στο ανθρώπινο βασίλειο που σημαίνει ΑΝΤΡΑΣ ΚΑΙ
ΓΥΝΑΙΚΑ, κανένας μα κανένας δεν είναι ανώτερος από τον άλλον. είναι ΚΥΡΙΟΛΕΧΤΙΚΑ ΙΣΟΙ
Αυτό  το  παραμύθι  είναι  στημένο  πάλι  από  τις  θρησκείες  και  τον  Μαυροψύχη  για  να  υπηρετηθεί  η
διαιρετικότητα, του ανώτερου και κατώτερου. Διότι μέσα από αυτήν την διαιρετικότητα που ξεκινά από τη
γέννηση σου, αυτόματα αρχίζει να εξυψώνεται το "εγώ" σου.
Όλα που έχουν δοθεί σαν εκπαίδευση στον φυλακισμένο πλανήτη, είναι μόνο το τυρί. Αλλά δυστυχώς για
την ανθρωπότητα μέχρι σήμερα, ήταν το τυρί του δολώματος. Γιατί το τυρί αυτό βρίσκεται μόνιμα και
πάντα μέσα σε μια φάκα (παγίδα). Έτσι, οποίοι γνωρίζουν αυτά που λένε ότι γνωρίζουν, κυριολεκτικά δεν
γνωρίζουν τίποτα, και το πιο σοβαρό και απίστευτο είναι ότι οι ίδιοι είναι πεπεισμένοι ότι γνωρίζουν.
Μέσα στην άπειρη διαιρετικότητα από την οποία έχετε εκπαιδευτεί παρουσιάζονται σε εσάς επιστημονικά
αποτελέσματα πάσης μορφής, και φυσικά η μεγαλύτερη μάζα της ανθρωπότητας, επικαλείται τη φράση
"ό,τι πει η επιστήμη". Ακόμα και εδώ, γνωρίζετε τη φράση αυτή, αλλά η άγνοια σας αρχίζει και τελειώνει
στο ότι η λέξη επιστήμη βγαίνει από το ρήμα "επίσταμαι". Επίσταμαι σημαίνει είμαι πάνω από οτιδήποτε
άλλο.

Φυσικά, κάποιος είναι επιστήμονας, δηλαδή είναι πάνω από οτιδήποτε άλλο στον τομέα του, σε κομμάτια
της φυσικής της χημείας, της ιατρικής, της τεχνολογίας, ή οτιδήποτε άλλο υπάρχει σαν επιστήμη, μόνο με
λύπη σας λέμε, ότι αυτό που επισταται όλης της επιστήμης είναι το ότι πρέπει να γνωρίζετε τα πάντα για
τον εαυτό σας. Αν δεν γίνει αυτό, και φυσικά δεν γίνεται αυτό, σε οτιδήποτε άλλο θα είσαι επιστήμονας-
ρομπότ, που σημαίνει επιστήμονας χωρίς να ενδιαφέρεται ποιος είναι, γιατί μπήκε σε υγιές σώμα ή όχι,
χωρίς να ενδιαφέρεται να μάθει αν από τύχη ή όχι γεννήθηκε σε μια χώρα, αν από σύμπτωση ή όχι είχε
κλήση στην επιστήμη που ασχολήθηκε, αν αυτό το κάνει γιατί θέλει οπωσδήποτε να βγάλει χρήματα και
όχι για να βοηθήσει την ανθρωπότητα, δηλαδή με λίγα λόγια να επισταται γιατί γεννιέται γιατί γερνά, γιατί
πεθαίνει.

Φυσικά σε όλα αυτά γνωρίζουν όλοι οι επιστήμονες ό,τι γνωρίζετε κι εσείς. Γι αυτό είναι επιστήμονες -
ρομπότ.  Δεν ενδιαφέρονται  για  εσάς,  γιατί  δεν  ενδιαφέρονται  για  τον εαυτό  τους.  Αυτά  για  τα οποία
ενδιαφέρονται είναι ένα ψεύτικο προσωπείο με επικάλυψη επιστήμονα.
Στην νέα εποχή που θα ανατείλει στον πλανήτη, όλη η ανθρωπότητα και όλοι οι επιστήμονες, σ' αυτά τα
θεμελιώδη ερωτήματα θα έχουν απόλυτη γνώση. Τότε και μόνο τότε θα λες μέσα από τη ψυχή σου ότι
"αυτός είναι επιστήμονας".
Ένα παράδειγμα σε αυτό είναι οι επιστήμονες που μπαίνουν μέσα στα εργαστήρια και συμμετέχουν στο να
παρασκευάζονται όπλα αφανισμού της ανθρωπότητας. Πιστεύετε ότι αν ήταν πραγματικοί επιστήμονες, θα
συμμετείχαν σε κάτι τέτοιο; Ποτέ δεν θα το έκαναν πραγματικοί επιστήμονες. Η άγνοια τους οδηγεί σ'
αυτά τα αποτελέσματα. Το πιο τραγικό σ' αυτό το πλανήτη είναι ότι και το τίτλο του επιστήμονα να έχεις
και να πιστεύεις ότι γνωρίζεις, να οδηγείσαι και να οδηγείς την ανθρωπότητα στην απόλυτη καταστροφή,
από τη δική σου μεριά, γιατί δεν γνωρίζεις τίποτα.

Μέσα  στην  μεγάλη  αγωνία  της  ανθρωπότητας,  όταν  χάσει  την  υγεία  του  σώματος,  να  τρέχει  στους
επιστήμονες γιατρούς να την ξαναβρεί.
Θολούρα επί θολούρας και ζάλη επί ζάλης.

Ένα απίστευτο παράδειγμα αυτού που αναφέραμε συμβαίνει στην ιατρική. Ότι υπάρχουν άνθρωποι γιατροί
με ψυχή και καρδιά, ποτέ δεν θα το αρνιόμασταν. Και μπράβο τους.
Όμως, πάμε να δούμε μερικά πράγματα για την ρομπότ-ιατρική, για τους ρομπότ-γιατρούς, για τα ρομπότ-
φάρμακα, για τα ρομπότ-νοσοκομεία.
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Ξέρει η επίσημη ιατρική ότι ορκίζεται στον όρκο του Ιπποκράτη
(το φάρμακο μου είναι η τροφή μου και η τροφή μου να γίνει το φάρμακό μου)
..να  δίνει  σαν  επίσημες  γνώσεις  στους  γιατρούς  ποιες  τροφές  θεραπεύουν  και  ποιες  όχι;  Απάντηση:
ουδόλως. Η επίσημη ιατρική ασχολείται μόνο με φαρμακευτικές ουσίες.
Έχει  ενδιαφερθεί  καθόλου η επίσημη ιατρική,  όταν εμφανιστεί  μια  νόσος,  μια  ασθένεια,  ποια ειναι  η
πραγματική αιτία που έχει προκληθεί;
Φυσικά ουδόλως.
Έχει δημιουργήσει ειδικότητες επί ειδικοτήτων, έχει διαιρέσει το ανθρώπινο σώμα σε όργανα που είναι
ορατά με το μάτι, και έχει δημιουργήσει τις αντίστοιχες ειδικότητες.
Όμως, για να φτάσεις στην διαίρεση, πρέπει να γνωρίζεις το όλο. Και το όλο είναι γέννηση-ανθρώπινο
σώμα  σε  στάδια  βρέφος-νέος-μεσήλικας-ηλικιωμένος-  θάνατος.  Όλη  αυτή  η  φθαρτότητα  της  ύλης,
μοναδικό σκοπό έχει να διδάξει.

Η εκδήλωση της  ασθένειας  είναι  το αποτέλεσμα.  Πριν  την  εκδήλωση  ο άνθρωπος κάτι  διαχειρίστηκε
λάθος. Κι αν το λάθος του είναι διορθώσιμο, εκδηλώνεται η πάθηση ή ασθένεια για να κάτσει να σκεφτεί τι
πρέπει να αλλάξει. Εάν όμως δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση να σκεφτεί να αλλάξει κάτι, τότε έχουμε
μια σύντομη απόσυρση – θάνατος.

Φυσικά, η επίσημη ιατρική που υπηρετεί τον Μαυροψύχη, ουδόλως θέλει να σας δώσει τέτοιες γνώσεις και
γι αυτό φυσικά οι γιατροί προσπαθούν μέσα από φαρμακευτικές ουσίες, μετά την εκδήλωση της νόσου, να
θεραπεύσουν τον ανθρώπινο ιστό.

Μάλιστα, έχουμε φτάσει σε τέτοιους έσχατους χρόνους, που ο Μαυροψύχης και τα κοράκια του δεν ξέρουν
πώς να βαστηχτούν, που μέχρι τώρα θεωρείτο επιστημονικό όποιο πείραμα επαναλαμβανόταν με τα ίδια
αποτελέσματα.  Δηλαδή,  στην  περίπτωση  αυτή  σημαίνει  ό,τι  διαπιστώνω  με  τα  μάτια  μου  με  το  ίδιο
αποτέλεσμα, θεωρείται επιστημονικό.

Έτσι και  στην ιατρική,  όλες οι  ειδικότητες της ιατρικής αυτό που ονομάζεται  αντιστοιχεί  και  σε έναν
ανθρώπινο  ιστό,  σε  μια  ανθρώπινη  λειτουργία  που  είναι  ορατή  με  τα  μάτια  σου.  Πχ.  Καρδιολόγος,
πνευμονολόγος, ορθοπεδικός, ωτορινολαρυγγολόγος, γαστρεντερολόγος, κ.ά.
Επειδή όμως ζείτε μέρες εσχατολογικές τα τελευταία χρόνια ο Μαυροψύχης στην ιατρική πρόσθεσε και
μια ειδικότητα γιατί θέλει να ελέγχει τα πάντα στον πλανήτη, κι αυτή η ειδικότητα είναι "ψυχίατρος¨ ή
"ψυχολόγος". Δηλαδή μέχρι τώρα ότι αντιλαμβανόσουν με τα μάτια σου είχε επιστημονικό επιστέγασμα.
Τώρα όμως ο Μαυροψύχης, επειδή ακριβώς θα χαιρετήσει άμεσα αυτό τον πλανήτη, προσπαθεί να πιαστεί
και από τα αόρατα, και μια αόρατη ειδικότητα είναι και ο ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟ-ΛΟΓΟΣ.
Προσέξτε όμως, άλλο νευρολόγος ή αναισθησιολόγος, δηλαδή, δίνω σε κάποιον ουσίες και έχω καταστολή
ή εν μέρει καταστολή το νευρικό του σύστημα, και άλλο να σου δίνει επίσημη ιατρική γιατρούς για την
ψυχή (ψυχίατρος) ή κάποιος να έχει λόγο για την ψυχή (ψυχολόγος).
Είναι κωμικά, αστεία και απαράδεκτα. Σας έχουμε πει ότι έχει μπερδέψει τα ψέματα μέσα στις αλήθειες. Κι
ενώ με έντεχνο τρόπο έχει καπηλευτεί τα πάντα επί της γης, έχει πάρει τα δικαιώματα του ήλιου για την
τροφή σας και τα χει κάνει εμπόριο με χρήματα και με κόστος, έχει εξαφανίσει κάθε πραγματική γνώση
που έχει σχέση με το πνεύμα, σας έχει προικίσει μέσα από υπηρέτες του με ατελείωτα εγώ, τώρα ξαφνικά
αυτός ο κατσικο-μούρης - Μαυροψύχης, θέλει να σας κάνει καλά και την ψυχή. Ρωτήστε τους ψυχιάτρους
και ψυχολόγους να σας πουν με συγκεκριμένη απάντηση που είναι η ψυχή και τι πρεσβεύει - εκπροσωπεί
σε έναν άνθρωπο.

Σας δίνουμε από τώρα τις απαντήσεις τους.. αρες μαρες κουκουνάρες.. θα σας απαντήσουν με αερολογίες,
θα σας μιλούν με λόγια που με τίποτα δεν θα έχουν ακριβή απάντηση που είναι η ψυχή και τι εκπροσωπεί
στον άνθρωπο.
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Γιατί  απλούστατα,  όταν θα αγγίξετε  αυτές  τις  γνώσεις  και  σιγά-σιγά μπείτε  στην αληθινή γνώση,  και
τραβηχτούν όλες οι κουρτίνες τις  λήθης [λησμονιά] που σας έχει  εφαρμόσει  μέχρι  τώρα σε αυτόν τον
πλανήτη η επίσημη ιατρική, δεν θα ξανά-αρρωστήσετε.
Κι όταν κάποια στιγμή εκδηλωθεί ασθένεια, αυτόματα θα τρέχετε μέσα σας, θα απευθύνεστε στον εαυτό
σας, "τι σκέφτηκα αρνητικό που δεν έπρεπε να σκεφτώ;" "τι είπα με λόγο αρνητικό, που δεν έπρεπε να
πω;"  "ποια αρνητική πράξη έκανα που φυσικά,  όχι  μόνο δεν έπρεπε να κάνω,  αλλά και  που ούτε  θα
επιθυμούσα να κάνουν άλλοι σε μένα;"

ΜΕΤΑ  ΑΠΟ  ΑΥΤΗ  ΤΗΝ  ΑΝΑΛΥΣΗ  ΚΑΙ  ΤΟΝ  ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ  ΤΟΥ  ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ  ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ, ΑΚΑΡΙΑΙΑ ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ.
ΦΥΣΙΚΑ,  ΛΕΜΕ ΟΤΙ  ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΦΤΑΣΕΙ  ΣΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ  ΚΑΙ  ΟΧΙ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ,  ΝΑ  ΘΕΛΕΤΕ  ΝΑ  ΥΠΑΡΧΕΙ  ΙΑΣΗ  ΧΩΡΙΣ  ΝΑ  ΕΧΕΤΕ  ΦΤΑΣΕΙ  ΣΤΗΝ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ  ΓΝΩΣΗ  ΤΟΥ  ΟΤΙ  ΕΧΕΤΕ  ΦΕΡΕΙ  ΔΥΣΑΡΜΟΝΙΑ  ΣΤΗΝ  ΑΡΜΟΝΙΑ  ΤΟΥ
ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ.

Σίγουρα η διάθεση πολλών φοιτητών, όταν ξεκινούν να σπουδάσουν την ιατρική επιστήμη, δεν είναι ούτε
δόλια  ούτε  κακοπροαίρετη.  Όμως,  για  να  μπορέσουν  να  ανταποκριθούν  στις  ασύλληπτες  παγίδες  του
Μαυροψύχη  που  κρύβονται  πίσω  από  τα  πολιτικοοικονομικά  συστήματα,  πίσω  από  τα  φορολογικά
συστήματα,  από τα θρησκευτικά  ζητήματα,  και  φυσικά  πίσω από την παγιωμένη ψυχρή γνώση,  ότι  η
θεραπεία  βρίσκεται  μόνο  στις  φαρμακευτικές  χημικές  ουσίες  και  όχι  στην  τροφή,  σιγά-σιγά,
αφομοιώνονται από το σύστημα και από επιστήμονες ιατρούς, αρχίζουν να μετατρέπονται σε εμπόρους.
Εμπορεύονται τα φάρμακα, τα νοσοκομεία, τις εγχειρίσεις, τις διαγνώσεις. Κάθε προσφορά οποιασδήποτε
υπηρεσίας  των  ιατρών προς  τους  ασθενείς,  πρώτα έχει  το  χρήμα του ασθενή,  και  μετά  αναλόγως  τα
χρήματα που μπορεί να διαθέσει ο ασθενής, ανάλογη θα είναι και η θεραπεία του.

Το λειτούργημα να θεραπεύεις ένα συνάνθρωπο σου, μπόρεσε ο Μαυροψύχης, μέσα από τις ασύλληπτες
παγίδες που έχει θέσει σ' αυτό το πλανήτη, να δημιουργήσει εμπόριο και στην ιατρική. Όποτε, τα ρομπότ
πλέον ιατροί., έχουν χάσει τελείως το δρόμο αυτού που θέλουν να σπουδάσουν, και με ένα αριστοτεχνικό
τρόπο, τους κατάπιε το παγκόσμιο σύστημα που αλλοιώνει και καταπίνει τα πάντα. Με μια όμως διαφορά.
Η  προσφορά  θεραπείας  από  άνθρωπο  σε  άνθρωπο,  είναι  κάτι  πάρα  πολύ  ιερό.  Δυστυχώς  για  την
ανθρωπότητα,  μέχρι  σήμερα,  ακόμα και  αυτό  το  ιερό λειτούργημα,  έχει  μετατραπεί,  έτσι  όπως πλέον
δίνεται στους ανθρώπους από την ιατρική, σε ΚΑΤΑΝΤΙΑ.

Φυσικά, όλα αυτά το σύστημα μπορεί και τα "περνάει" εύκολα στην ανθρωπότητα γιατί κανένας άνθρωπος
σε αυτό το πλανήτη δεν έχει σπουδάσει την επιστήμη των επιστημών. Αυτή που είναι να γνωρίσεις τον
εαυτό σου.

Εάν ο άνθρωπος δεν γνωρίσει ποιος πραγματικά είναι ό,τι και να σπουδάσει, ό,τι και να ασχοληθεί, όποια
ιδιαιτερότητα και να ακολουθήσει, είναι απόλυτα βέβαιο ότι έχει πάρει λάθος δρόμο.
Το πιο απλό παράδειγμα για να το κατανοήσετε αυτό, είναι το εξής. Όλοι σας αισθάνεστε διαφορετικοί από
τους υπόλοιπους. Διότι έχετε διαιρεθεί από τις άπειρες ταμπέλες που υποχρεωτικά θα διαλέξετε πάνω σε
αυτό  το  πλανήτη.  Πατρίδα  -  θρησκεία  -  πολιτικοοικονομικά  συστήματα  -  ποδοσφαιρική  ομάδα  -
σεξουαλικές ιδιαιτερότητες και αλλά πολλά.
Όμως, δυστυχώς για όλους εσάς, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου από το σύμπαν να μάθετε ότι δεν έχετε
καμία διαφορά από κανέναν άνθρωπο είτε στο απώτερο παρελθόν, είτε στο παρόν είτε στο μέλλον. Όπου
και να γεννηθήκατε, ό,τι ταμπέλες και να ακολουθήσατε, από τη μήτρα μιας μάνας γεννηθήκατε, και σε
οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη με τον ίδιο τρόπο θα αποσυντεθεί η σάρκα σας.
ΔΕΝ ΤΑ ΛΕΕΙ ΟΛΑ ΑΥΤΟ;
Χρειάζεστε αποδείξεις; Δεν καταλαβαίνετε τι παγίδες είχατε ακολουθήσει;
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Έτσι  λοιπόν,  χωρίς  μέχρι  σήμερα η ανθρωπότητα  να  έχει  σπουδάσει  το  "γνώθι  σ'  εαυτόν"  έχει  χάσει
τελείως το δρόμο και το στόχο της, εξαιτίας του Μαυροψύχη, και όλων τον νεκροθαφτών της ανθρώπινης
εξέλιξης που τον έχουν υπηρετήσει και υπηρετούν.
Θα  σας  αναφέρουμε  ακόμα  μια  φορά,  γιατί  είναι  μέγιστης  σημασίας,  ότι  όλα  αυτά  τα  σκυλιά  της
ανθρώπινης εξέλιξης, νοιάζονται σήμερα με πολύ μεγάλη αγωνία να δημιουργηθεί στη γη μια παγκόσμια
κυβέρνηση και θρησκεία. Ναι, μετά τον κατακλυσμό του Νώε αυτό θα γίνει, αλλά όχι από αυτά τα μαύρα
σκυλιά. Οι ψυχές που θα οδηγήσουν την ανθρωπότητα την επόμενη μέρα σ' αυτό τον πλανήτη, θα ναι
ψυχές σαν τον ήλιο. Οι ψυχές που θα ακολουθήσουν θα έχουν δώσει 100% δείγματα ότι θέλουν να γίνουν
ήλιοι. Όλα τα υπόλοιπα σκυλιά των εξουσιών δεν θα έχουν πλέον καμία θέση στον πλανήτη, και θα πάνε
σε άλλον πλανήτη να συνεχίσουν να φέρνουν την δυσαρμονία που έφεραν στον πλανήτη γη.  Να 'στε
σίγουροι ότι αυτό θα γίνει πάρα πολύ σύντομα.

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, όλη η άγνοια στην ανθρωπότητα, έχει ακολουθηθεί με την ίδια μέθοδο. Οι
ίδιες οι εξουσίες έχουν δημιουργήσει όλα τα προβλήματα με έντεχνο και παραπλανητικό τρόπο, και μετά
έρχονται τάχα για το καλό σας να σας λύσουν τα προβλήματα που οι ίδιες σας δημιούργησαν.
Σας έδωσαν για εκατοντάδες χρόνια τον καρκίνο στα πνευμόνια σας που λέγεται τσιγάρο. Το τσιγάρο δεν
το δημιουργήσατε ούτε εσείς αλλά το παγκόσμιο σύστημα του Μαυροψύχη.
Τώρα νοιάζονται για το καλό σας. Αφού σας έστειλαν αδιάβαστους σε άλλες διαστάσεις, τώρα ξαφνικά
θυμήθηκαν να γράψουν πάνω στα πακέτα των τσιγάρων ότι το κάπνισμα σκοτώνει. Νωρίς το κατάλαβαν,
με μια μόνο διαφορά. Ότι τα μαγαζιά του Μαυροψύχη που παράγουν καπνό και τσιγάρα, συνεχίζουν να
λειτουργούν και να δίνουν στην ανθρωπότητα τσιγάρα.

Μια από τις ιδιότητες του Μαυροψύχη είναι μέχρι σήμερα να έχει πείσει την ανθρωπότητα ότι δεν υπάρχει.
Όχι όμως πια.
Ξέρετε την ιστορία με τον Πόντιο Πιλάτο; Πήρε μια λεκάνη με νερό και είπε στον Ιησού Χριστό προτού
σταυρωθεί, ότι εγώ πλένω τα χέρια μου ότι δεν έχω ευθύνη για την σταύρωσή σου. Κι έτσι πίστεψε ότι δεν
είχε καμία συμμετοχή στην σταύρωση του Ιησού Χριστού.
Έτσι αντίστοιχα και σήμερα, η κοροϊδία που αλλάζει μόνο χρώματα και ονόματα και παραστάσεις, σας
προειδοποιούν δήθεν για τα καταστρεπτικά αποτελέσματα του τσιγάρου, και δεν φταίνε δήθεν αυτοί που
εσείς καπνίζετε.
Φυσικά, και σας έκαναν εξαρτημένους από το τσιγάρο, αλλά και συνεχίζουν να τα παράγουν. Δηλαδή, η
κοροϊδία της κοροϊδίας..
Ακριβώς έτσι λειτουργεί μέχρι σήμερα όλος ο πλανήτης γη. Η Ελλάδα ήξεραν δεκάδες χρόνια πριν ότι είχε
υδρογονάνθρακες, δηλαδή πετρέλαιο. Οι πουλημένοι μασόνοι πολιτικοί του Μαυροψύχη που υπηρέτησαν
τον Μαυροψύχη και όχι την Ελλάδα, δημόσια έλεγαν συνεχώς ότι η Ελλάδα δεν έχει υδρογονάνθρακες,
δηλαδή δεν έχει πετρέλαιο. Αφού με έναν έντεχνο τρόπο παρουσιάστηκε η οικονομία της Ελλάδας ότι είναι
κατεστραμμένη, και αποδέχτηκαν εν προκειμένω οι νεκροθάφτες της ελληνικής πολιτικής σκηνής και της
ελληνικής θρησκευτικής σκηνής, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων, ότι πρέπει να αναλάβουν την Ελλάδα για
να την σώσουν από την καταστροφή τα μεγαλύτερα μαγαζιά του Μαυροψύχη, που είναι η Ευρωπαϊκή
Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τώρα ξαφνικά, οι κλέφτες και λωποδύτες, και απατεώνες και
δοσίλογοι, νεκροθάφτες, Μαυρόψυχοι, μαριονέτες χωρίς όριο, οι πολιτικοί αυτής της χώρας ανακάλυψαν
ξαφνικά ότι η Ελλάδα έχει πετρέλαιο.

Αυτά  τα ασύλληπτα γίνονταν και  γίνονται  μέχρι  σήμερα σε  όλον τον πλανήτη.  Όλες  οι  εξουσίες  του
πλανήτη βρωμάνε μπόχα και δυσωδία, μούχλα και σήψη. Μέσα στα πρόσωπά τους, σας το λέμε ξεκάθαρα,
βλέπετε δήθεν ανθρώπους, όμως σας ενημερώνουμε ότι είναι οι μεταμορφώσεις που μπορεί να πάρει ο
ίδιος ο Μαυροψύχης. Είναι οι μοναδικές αιτίες που ο πλανήτης σας συνέχεια πολεμά, αδικείται, χύνει το
αίμα του, πεινά και υποφέρει. Όλα τα δεινά σας είναι από τον τρόπο εξουσίας των ηγεσιών σας και από την
απόλυτη εξύψωση των δήθεν "εγώ" σας.
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Έρχονται  οι  επιστήμονες  της  ανθρωπότητας  κλείνονται  μέσα  στα  ερευνητικά  εργαστήρια,  και
κατασκευάζουν συνέχεια πιστόλια, πολεμικά αεροπλάνα και πλοία, εξελιγμένες βόμβες, κάποιες μάλιστα
είναι πολύ έξυπνες και τις ονόμασαν έξυπνες βόμβες.. και αυτοί οι επιστήμονες θα πάνε τέλος του μήνα να
πάρουν το μισθό τους από τον Μαυροψύχη για τις υπηρεσίες που του προσφέρουν
Καταλάβατε ποιες υπηρεσίες του προσφέρουν;
Αυτοί  λοιπόν οι  μεγάλοι και  τρανοί επιστήμονες, αφού τους διάλεξε ο Μαυροψύχη από το παγκόσμιο
παιδομάζωμα, μέσα από τις δήθεν μαθηματικές ολυμπιάδες σε όλο τον πλανήτη, μάντρωσε αυτές τις ψυχές
μέσα  στα  πανεπιστήμια  του  τρόμου.  Τους  δόθηκαν  τα  εφόδια,  δηλαδή  οι  στείρες  γνώσεις,  πώς  να
σκοτώνουν πώς να αφανίζουν τον ίδιο τον άνθρωπο. Κι από την άλλη,  όλοι  αυτοί  οι  επιστήμονες,  να
φορούν άσπρες φουστίτσες και γαντάκια μέσα στις μασονικές στοές και μέσα στην απόλυτη παραζάλη να
πιστεύουν ότι είναι και επιστήμονες.
Είναι κλεισμένοι μέσα στο δικό τους κόσμο και ο Μαυροψύχης έχει φροντίσει γι αυτούς τους επιστήμονες
να έχουν ιδεατές συνθήκες. Έχει εγκλωβιστεί τόσο πολύ ο νους τους, που θα μπορούσε να συγκριθεί μόνο
με αυτούς που λένε ότι έχουν το "ακαταλόγιστο", και δεν ξέρουν δηλαδή τι κάνουν. Με μια όμως διαφορά.
Ένας που δεν ξέρει τι  κάνει μπορεί να φτάσει να κάνει κακοπροαίρετη πράξη σε μερικούς ανθρώπους
μόνο. Ένας όμως επιστήμονας σαν κι αυτούς, μπορεί να αφανίσει όλη τη γη.
Αυτό  το  γαϊτανάκι  δεν  έχει  αρχή  και  τέλος.  Μπαίνουν  οι  χημικοί  επιστήμονες  που  Δημιουργούν
ασφυξιογόνα αέρια ή αέρια βαρέων μετάλλων που ψεκάζουν πλέον τα αεροπλάνα. Κι αυτοί επιστήμονες
είναι.
Έχει  μπορέσει  ο  Μαυροψύχης μέχρι  σήμερα,  όπως έχει  αλλοιώσει  τα πάντα,  όπως έχει  μπερδέψει  με
απίστευτο τρόπο όλα τα ψέματα μέσα σε λίγες αλήθειες, έτσι και στην περίπτωση την συγκεκριμένη να
μην καταλαβαίνουν οι επιστήμονες τι κάνουν. Γι αυτό σας το λέμε για ακόμα μια φορά. Επιστήμονας που
δεν έχει σπουδάσει την επιστήμη των επιστημών, που είναι το "γνωθι σ' εαυτόν", είναι άκυρος και η
ονομασία του είναι ειδικός σε αυτό που ασχολείται, αλλά όχι επιστήμονας.

Η λέξη "επίσταμαι",  και  "επιστήμονας" είναι  κορυφαίος  τίτλος  και  δίνεται  μόνο σε αυτούς που
μπορούν να κάνουν σύνθεση των αόρατων με τα ορατά, της ζωής με το θάνατο, και φυσικά, όταν
έχουν φτάσει ήδη στην Ιθάκη, όπως ο Οδυσσέας.
Είναι  άνθρωποι  -  μαριονέτες,  είναι  καρικατούρες,  είναι  "Μίκυ-Μάους",  καρτούν,  και  μάλιστα κάποιοι
έχουν φορέσει κοντές ποδιές και άσπρα γάντια μέσα στις στοές του τρόμου και είναι έτοιμοι πλέον να
αφανίσουν  τη  γη.  Αυτοί  είναι  όλοι  επιστήμονες  μέχρι  και  σήμερα  στον  πλανήτη  γη,  που  δεν  έχουν
σπουδάσει από πουθενά το γνώθι σ' εαυτόν.

Για να επιτευχθεί αυτή η απόλυτη άγνοια στην ανθρωπότητα, κάθε φορά και σήμερα, 2000 χρόνια μετά τη
γέννηση του Ιησού Χριστού, κι άλλες 2-3 χιλιάδες χρόνια πριν τη γέννηση του, οι εξουσίες ζητούν από
τους  υπηκόους  να  ζουν  με  νόμους  που  φυσικά,  ενώ  θεσπίζουν  οι  ίδιες  οι  εξουσίες,  αντικειμενικά
υποτίθεται ότι θα ήταν για το καλό των λαών

. Όμως, όλη η ιστορία τούς έχει διαψεύσει  απόλυτα. Τα αποτελέσματα για τους λαούς της γης, οποία
χρονική περίοδο και να κατοικούσαν σε αυτό το πλανήτη, επιβεβαιώνει απόλυτα ότι κάθε μορφής εξουσία
μπορεί να φαίνεται ότι είναι για το καλό των ανθρώπων, όμως κυριολεκτικά, εκ των αποτελεσμάτων της
εξουσίας τους, οδηγούμαστε μόνο σε ένα συμπέρασμα: ότι όλες οι εξουσίες έχουν παίξει ένα πάρα πολύ
άσχημο παιχνίδι εις βάρος της ανθρωπότητας. Όλες οι εξουσίες, είτε πολιτικές είτε θρησκευτικές, αυτό
υπηρέτησαν.

Έχετε κατανοήσει πλέον ότι τα χρήματα που από πίσω τους βρίσκεται ο Μαυροψύχης, είναι το δόλωμα για
να παιχτεί αυτό το παιχνίδι εις βάρος της ανθρωπότητας. Αφού με τα χρήματα δημιουργήθηκαν όλες οι
πολιτικές και θρησκευτικές εξουσίες και όλες οι πάρα-εξουσίες. Ο σκοπός τους είναι αυτός που έχει ήδη
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επιτευχθεί. Οι άνθρωποι συνέχεια να είναι απόλυτα ελεγχόμενοι και εξαρτημένοι από αυτές τις εξουσίες.
Σε αυτό το παιχνίδι, εύκολα οι προβοκάτορες των εξουσιών θα πουν ότι δημιουργήθηκαν εξουσίες που οι
άνθρωποι  διέπονται  από νόμους  που έχουν ασφάλεια μέσα από τα σώματα ασφαλείας,  ή  στρατό,  και
απονομή δικαιοσύνης μέσα από τη δικαιοσύνη.
Αυτό  όμως  είναι  το  τυρί  στη  φάκα.  Αυτό  είναι  το  "φαίνεστε".  Σε  καμία  περίπτωση δεν  ισχύει  στην
πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Σε όλες τις εποχές, ακόμα και σήμερα, η
αυτοκρατορία επέλεγε ο Μαυροψύχης, έπαιζε το ρόλο του μπαμπούλα και είτε με άμεσους πόλεμους, είτε
με παράπλευρους προβοκατορικούς πόλεμους, πάντα επικρατούσε. Φαινόταν στην αρχή ότι επεμβαίνει ο
παγκόσμιος  χωροφύλακας  της  κάθε  εποχής,  για  να  απονείμει  την  δικαιοσύνη,  η  οποία  όμως
ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ  ΕΙΧΕ  ΜΟΝΟ  ΕΝΑ  ΣΚΟΠΟ.  ΤΟΝ  ΑΠΟΛΥΤΟ  ΕΛΕΓΧΟ  ΤΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ.
Πάντα  εφευρίσκουν  δήθεν  αιτίες,  τις  οποίες  φυσικά  δημιούργησε  ο  παγκόσμιος  χωροφύλακας  ή  οι
παραεξουσίες,  που  είναι  ακριβώς  το  ίδιο  (όλοι  αυτοί  έχουν  το  ίδιο  αφεντικό)  και  μετά  ο  επίσημος
χωροφύλακας, αφού ο ίδιος δημιούργησε το πρόβλημα, πλέον ενεργοποιεί τη στρατιωτική του ισχύ για να
επαναφέρει δήθεν τη τάξη. Πάντα το ίδιο σενάριο, πάντα η ίδια σκηνή.
Αυτός ο έλεγχος σκοπό έχει να μην αφήσει τίποτα στην τύχη του. Τα πάντα και οι πάντες ελέγχονται.
Σε αυτή την φυλακή που μέχρι σήμερα είχε δημιουργήσει  ο Μαυροψύχης με τις  εξουσίες του,  όποιος
επίσημα  είχε  αντιταχτεί,  εξαφανιζόταν  σε  ελάχιστο  χρόνο  από  προσώπου  γης,  και  ακόμα  και  οι
διδασκαλίες  των  μεγάλων  των  ύψιστων  δασκάλων  και  μυστών,  ακόμα  και  θεϊκών  ενσαρκώσεων  που
κατέβηκαν για να βοηθήσουν την ανθρωπότητα, πάντα εφεύρισκε τρόπο ο Μαυροψύχης με τις εξουσίες
του, ακόμα και αυτών των υπέρτατων όντων να αλλοιωθεί ολοκληρωτικά.
Από την πιο μικρή θέση ενός ανθρώπου που ουδόλως νοιάζεται το σύστημα για να του δώσει στέγη, μέχρι
οποιοδήποτε κράτος που δεν έχει φυσικούς πόρους ή γεωγραφική θέση, το σύστημα αδιαφορεί παντελώς ή
για τον χώρο τον συγκεκριμένο.
Όταν  όμως  ο  οποιοσδήποτε  άνθρωπος  αρχίζει  να  μεγαλώνει  οικονομικά,  πρέπει  αμέσως  να
στραγγαλίζεται στους φόρους, γιατί μέσα από τους δήθεν φόρους ο Μαυροψύχης θέλει να έχει τον
απόλυτο έλεγχο.

Ο  Μαυροψύχης  δεν  νοιάζεται  ούτε  για  τα  χρήματα  ούτε  για  τα  πολιτικά  συστήματα  και  τις
θρησκευτικές πεποιθήσεις, ούτε για τίποτα γήινο. Αυτά που χρησιμοποιεί ο Μαυροψύχης, κράτος,
νόμους, δικαιοσύνη, θρησκείες, αθλητικές ομάδες και οτιδήποτε άλλο, τα κάνει μόνο για ένα σκοπό:
θέλει να ελέγχει όλη την ανθρωπότητα και τίποτα άλλο.

Θέλει να ελέγχει τον κάθε ένα από εσάς που ενδεχομένως να φύγετε από την αφάνεια ή τη μετριότητα
και να του χαλάσει το "μαγαζί" που ελέγχει τα πάντα.

Δηλαδή, ενσαρκώθηκατε με έμφυτη ενέργεια, (η θερμοκρασία του σώματος που εν ζωή είναι 36.6
βαθμούς κελσίου,  δηλώνει  ενέργεια αυτό και σκοπός του Μαυροψύχη είναι  να του ρουφήξει  όλη
αυτήν την ενέργεια, μέσα από τις απίστευτες επινοήσεις, τρικλοποδιές και τερατουργήματα, απόλυτα
καλυμμένα με τις φράσεις νόμος του κράτους, εθνικό πρόβλημα, οικονομική κρίση, και με όλες αυτές
τις μπουρδολογίες να έχει χάσει τελείως το δρόμο του.

Αυτό  που  είχε  καταφέρει  για  χιλιάδες  χρόνια  μέσα  από  τα  ιερατεία,  δηλ  τον  έλεγχο  της
ανθρωπότητας  με  το  αλάθητο  του  πάπα,  με  το  φόβο  του  θεού,  με  το  στημένο  παιχνίδι  του
προπατορικού αμαρτήματος, με την διαιρετικότητα ότι τάχα τον Αδάμ τον έφτιαξε εξ ολοκλήρου και
την Εύα πήρε από το πλευρό του, με όλους τους στημένους πολέμους και επαναστάσεις για να φύγουν
οι  παλιές  εξουσίες  και  να  έρθουν  νέες  δήθεν  εξουσίες  αλλά  και  απόλυτα  να  ελέγχεται  όλη  η
ανθρωπότητα  σε  αυτό  το  ατελείωτο  κόλπο  -  παιχνίδι  -  παγίδα  του  Μαυροψύχη,  έχει  δέσει  τα
τελευταία διακόσια χρόνια με την λέξη "επιστήμη".
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Έχει  περάσει  σήμερα αλλά και  τα τελευταία δεκάδες  χρόνια  ότι  αποδεκτό είναι  οτιδήποτε  είναι
επιστημονικό.
Όμως, σας είπαμε και πιο πάνω, επιστήμονας που να μην έχει "απόλυτο γνώθι σ' εαυτόν" δεν μπορεί
να έχει τον όρο "επιστήμονας".
Επιστήμονας σ' ένα ερευνητικό κέντρο (του τρόμου) που θα παρασκευάσει με την συμμετοχή του
όπλα αφανισμού της ανθρωπότητας, όπλα καταστροφής του πλανήτη γη, του αφαιρείται δια παντός η
προσφώνηση της λέξης επιστήμονας.

Γι' αυτό, απευθυνόμενοι σε όλους εσάς, σε όλο το ανθρώπινο γένος, σε όλο το ανθρώπινο βασίλειο,
στα  υποτιθέμενα  όντα  με  νοημοσύνη  που  κατοικούν  στον  πλανήτη  γη,  σας  δίνεται  απόλυτη
συγχώρεση για ότι έχετε κάνει μέχρι τώρα. 2014 χρόνια μετά την έλευση του Ιησού χριστού.
Οτιδήποτε  κι  αν  είχατε  ασχοληθεί  σε  όποιες  ασχήμιες  είχατε  εγκλωβίσει  το  ψυχικό  σας  φορέα,
οπουδήποτε είχε πιαστεί στα δόκανα του Μαυροψύχη και των εξουσιών του ο δικός σας νους, δεν
φταίτε μέχρι τώρα σε απολύτως τίποτα.

Οι διαιρέσεις που εφάρμοσαν όλες οι εξουσίες στον πλανήτη, η απόλυτη υπεράσπιση του εγωισμού
(εγώ) και η αμάθεια χωρίς όριο που σας έχει εφαρμοστεί, είναι η μοναδική αιτία για να κάνει ο
καθένας από όλους εσάς αυτό που κάνει. Για να ασχοληθεί και να υπερασπιστεί ο καθένας από εσάς
αυτό που ασχολείται και αυτό που υπερασπίζει.

Είσαστε πεπεισμένοι  ότι  είστε διαφορετικοί,  ότι  έχετε  διαφορετικά ήθη και  έθιμα,  ότι  υπάρχουν
διαφορετικές  πατρίδες  (φυσικά στον  ίδιο  πλανήτη..)  Ότι  υπάρχουν ιδιοκτησίες  (φυσικά μέχρι  το
φυσικό σας θάνατο)  ότι υπάρχουν προπατορικά αμαρτήματα (η αστειότητα της αστειότητας)  ότι
πρέπει να φοβάστε το θεό γιατί η τιμωρία του είναι χωρίς όρια, ότι το ανθρώπινο σώμα σας είναι
δικό σας, δημιούργημα και μπορείτε να το κάνετε ότι θέλετε (πότε το δημιουργήσατε..;). Και μέσα σε
όλα αυτά ανά εκατονταετίες υπάρχουν οι χωροφύλακες του πλανήτη σας, δηλαδή τα έθνη εκείνα που
επιβάλλουν δια των πολέμων και της βίας την δική τους εξουσία.

Όλα αυτά, γίνονται για έναν και μόνο λόγο.
Γιατί ο καθένας από όλους εσάς δεν ξέρετε ποιοι είστε.
Όλο το παγκόσμιο αυτό τρισ-άθλιο αποτέλεσμα στηρίζεται μόνο στην απόλυτη αμάθειά σας.  
Ο  πλανήτης  σας  ζει  μια  νέα  εποχή  που  δεν  έχει  ξαναγίνει  ποτέ  πριν  στην  ιστορία  του,  και  ο
Μαυροψύχης  με  τις  εξουσίες  του  πλέον  απροκάλυπτα  προσπαθεί  με  νέα  τεχνάσματα  όπως
"παγκόσμια θρησκεία και παγκόσμια κυβέρνηση", αλλάζει ακόμα μια φορά πρόσωπο και συνεχίζει
να τυραννά την ανθρωπότητα, να την ελέγχει, και η ανθρωπότητα να παράγει μόνο δούλους.
Ο  Μαυροψύχης  έχει  ειδοποιηθεί  από  το  1962  ότι  του  αφαιρείται  κάθε  μορφής  εξουσία  στον
τυραννισμένο πλανήτη σας.  Και επειδή χάνει  οριστικά έναν ολόκληρο πλανήτη που μεσα από το
στημενο εκτροφειο δουλων που είχε κατασκευασει,  ρουφαγε την ενεργεια από ολο το ανθρώπινο
βασιλειο, τώρα ξαφνικα πρέπει να μεταφερθει σε αλλους αργο-δονουμενους πλανητες.
Γι αυτό πλέον ολος ο πλανήτης σας είναι σε έναν τεραστιο ανα-βρασμο.
Θα σας δωσουμε με απολυτη κατευθυνση και με πολύ απλη λογικη και με ιδιαιτερα κατανοητο λογο,
να μαθετε ποιοι ειστε.

Σε αυτες τις πιο ιστορικες μερες του πλανήτη σας, ο Μαυροψύχης εκτος από τις ασυλληπτα μαυρες
επισημες  εξουσίες  που  τον  υπηρετουν,  έχει  γεμισει  οχι  τυχαια  βεβαια,  και  από  παρα  πολλες
ανεπισημες  διδασκαλιες  που  προερχονται  από  αυτο-ονομαζομενους  δασκαλους,  της  εσωτερικης
γνωσης, από διαχειρισεις ενεργειων, από ανοιγματα ενεργειακων κεντρων του ανθρωπινου σωματος
(τσακρα) από επισκεψεις σε ενεργειακους τοπους, και από αλλα πολλα.
Φυσικά καταλαβαινετε ποιανου παιχνιδι είναι ολα αυτά και γιατί ολοι αυτοι μαζι με την λεξη "ψυχη-
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λογος και ψυχη-παθεια" αφθονουν στις ημερες σας.
Ο λογος είναι  απλος.  Μεσα από την  επισημη αμαθεια που δίνουν οι  εξωτερικες  εξουσιες,  η ιδια
αμαθεια δινεται και από τις διδασκαλιες αυτων των ατομων, ή αυτων των σχολων.
Εχετε τεμπελιασει να δουλεψετε με τον εαυτο σας. Ψαχνετε συνεχεια δασκαλους και δασκαλους,

Εαν  δεν  παρετε  τα  παντα  στα  χερια  σας,  εαν  δεν  δια-  χειριστειτε  μονοι  σας  τα  παντα,  τα
αποτελεσματα για σας τους ιδιους θα είναι οδυνηρα όπως ηταν εδώ και εκατομμυρια χρονια στον
φυλακισμενο πλανήτη σας. 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ  ΠΟΙΟΙ ΕΙΣΤΕ 
ΚΑΙ ΠΟΙΑ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΑΣ
Φτάσαμε τώρα στο μεγαλύτερο και σπουδαιοτερο κομμάτι  αυτού του αποσφραγίσματος, να μάθετε τα
πάντα για τον εαυτό σας. Να μάθετε τα πάντα για το πραγματικό είναι σας, να μάθετε τα πάντα για το
σώμα σας, να μάθετε τι σχέση έχει το σώμα σας με το πραγματικό σας εαυτό, να μάθετε γιατί γεννιέστε,
γιατί πεθαίνετε, να μάθετε πώς να διαχειριστείτε τα πάντα που σας αφορούν, σχετικά με τον πραγματικό
σας εαυτό, και πλέον από εδώ και στο εξής, τις ύστατες στιγμές που ζει ο πλανήτης σας, όπως μέχρι
τώρα τον ξέρατε, να στηριχτείτε πλέον μόνο σε σας τους ίδιους.
Διαβάστε και ξαναδιαβάστε αυτά που μέχρι το τέλος του βιβλίου θα σας δοθούν. Θα πάρετε όλο το υλικό
που χρειάζεστε για να στηρίζεστε πλέον μόνο στον εαυτό σας και πουθενά αλλού.
Εσείς οι ίδιοι θα μεταβληθείτε αν κάνετε πράξη αυτά τα οποία θα σας γνωστοποιηθούν σε ήλιους μέσα σας
και με συγκεκριμένο τρόπο, θα σας αποκαλυφθεί και ο Χριστός δηλαδή, αυτός που έχει πάρει το "χρίσμα"
ο κεχρισμένος, μέσα σας θα πραγματοποιηθεί και η δευτέρα παρουσία μέσα σας, γιατί όλο το σύμπαν είναι
απλά μέσα σας.

Ο Μαυροψύχης με τις βαλτές μαύρες εξουσίες του, δημιούργησε σε αυτό το πλανήτη συνθήκες κόλασης.
Με τις άπειρες διαιρετικές συνθήκες - κατευθύνσεις που συνέχεια και συνέχεια εφεύρε. Μπερδέψει όλο το
ανθρώπινο γένος. Ο καθένας έχει τη δική του θρησκεία, την δική του πατρίδα, την δική του οικογένεια, τις
δικές του ιδιαιτερότητες, και τα δικά του εγώ.
Εγώ αυτό, εγώ εκείνο, εγώ το άλλο, εγώ το παράλλο.
Και πάλι εγώ εγώ εγώ.
Σαν πρώτη απάντηση καταλάβατε τι σημαίνει ο θάνατος του φυσικού σας σώματος; Ήρθε να σας δώσει
την πρώτη απάντηση. Για ποια εγώ μιλάτε;
Έχετε δει κανέναν πεθαμένο να προβάλει τα εγώ του και να υπηρετεί τις επιθυμίες του;
Έχετε  δει  κανένα  πεθαμένο  να  χει  πάρει  μαζί  του  όλες  τις  υλικές  μπούρδες,  βλακείες,  ανοησίες  και
ηλιθιότητες που αυτός ο Μαυροψύχης έχει φυλακίσει αυτόν τον πλανήτη; Έχετε δει κανέναν πεθαμένο να
έχει πάρει μαζί τα σπίτια και τα χρωματιστά χαρτάκια (χρήματα); της μετοχές των εταιριών, τα παράγωγα
και τις οικονομικές αναπτύξεις και κρίσεις; Τις καταθέσεις, τα σπίτια, τους ερωμένους και ερωμένες; Τους
οικονομικούς δείκτες, τους, τους τόκους;
Ξέρετε γιατί οι πεθαμένοι δεν παίρνουν τίποτα από όλες αυτές τις βλακείες; Γιατί στην δημιουργία, το
σύμπαν, στην απόλυτη αρμονία και τελειότητα αυτά δεν έχουν θέση.
Φαντάζεστε τον ήλιο του δικού σας ηλιακού συστήματος με εγώ και επιθυμίες; Ή αντίστοιχα του πλανήτη
που κατοικείτε;

Στο σύμπαν, πλανήτες, ήλιοι, ηλιακά συστήματα, αστερισμοί, γαλαξίες, ακόμα και οι μαύρες τρύπες από
την μια έχουν απόλυτη αρμονία και τελειότητα και από την άλλη λειτουργούν σαν ένα σώμα
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Σε τίποτα από όλα αυτά δεν υπάρχει έστω και ενα εγώ.
Εγώ είναι η προβολή του Μαυροψύχη μέσα από τις εξουσίες και όπως ο ίδιος υφίσταται μέχρι το τέλος των
καιρών παρασιτικά, δηλαδή υποδουλώνει πλανήτες με απλό τρόπο, που πλέον είστε ενήμεροι ποιος είναι ο
τρόπος (ανύπαρκτα χρήματα, εξουσίες, εκπαίδευση), έτσι,  όλοι εσείς οι άνθρωποι έχετε ενσαρκωθεί σε
αυτόν τον πλανήτη, είστε προς το παρόν σε αυτή την εξέλιξη για λίγο καιρό ακόμα, γιατί και σεις οι ίδιοι
είσαστε μικρή ή μεγάλη προβολή του Μαυροψύχη.

Δηλαδή, εκτός από τα όντα που κατέβηκαν σ' αυτό το πλανήτη να σας διδάξουν, που και σε αυτούς μέχρι
σήμερα έχει διαστρεβλώσει τη διδασκαλία τους με έντεχνο τρόπο, επίσημες δολοφονίες στο όνομα του
Αλλάχ, διαιρετικότητα της διδασκαλίας του Χριστού σε παραμαγαζα,  όλοι  λοιπόν οι  ενσαρκωμένοι σε
αυτόν τον πλανήτη είστε μικρά ή μεγάλα διαβολάκια.
Και για να μην εκπλαγείτε με την τοποθέτηση αυτή, ξέρετε πλέον ότι "Δίας" είναι ο νους του ανθρώπου,
άρα δια-βολος είναι αυτός που έχει δια-βληθεί ο νους του.

Ποιος από εσάς ενσαρκώθηκε σ' αυτό το πλανήτη και δεν έχει έστω και ένα εγώ;
Ένα εγώ ίσον μικρό διαβολάκια, πολλά εγώ ίσον μεγάλο διαβολάκια.
Μην εκπλαγείτε για τίποτα. Τραβήχτε τις κουρτίνες απ' τα μάτια σας και δείτε μέσα σας. Χέρι - χέρι θα σας
δείξουμε τα πάντα μόνο μέσα σας. Απ έξω μην ψάχνετε τίποτα. Έστω και ένα εγώ να έχετε, μόνο μέσα σας
μπορείτε να το εξαφανίσετε.

Και για να το καταλάβετε πιο απλά. Ας υποθέσουμε ότι είστε μικρό διαβολάκια και έχετε μόνο ένα εγώ.
Αφού είναι δικό σας, και εσείς πρέπει να το εξαφανίσετε, οτιδήποτε έξω από εσάς τους ίδιους είναι εκτός
του δικού σας.

Επομένως, ακόμα και ένα εγώ, πόσο μάλλον περισσότερα, ο μόνος που μπορεί να σας λυτρώσει και να σας
οδηγήσει στην Ιθάκη, είναι μόνο ο δικός σας εαυτός.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗΣ
Γίνονται συνέχεια γεννήσεις ανθρώπων. Και μην σας ξινίζει η φράση ότι είστε μικρά ή μεγάλα διαβολάκια.
Εάν δεν ήσασταν έστω μικρα διαβολάκια, δεν θα υπήρχε λόγος να πάρετε σάρκωση σ' αυτό το πλανήτη.
Θα είχατε προχωρήσει σε υψηλότερες διαστάσεις και αντίστοιχα ανώτερες εξελίξεις. Επομένως, κάθε παιδί
που  γεννιέται,  έχει  το  δικό  του  χαρακτήρα,  τις  δικές  του  ιδιαιτερότητες  και  σίγουρα  τις  δικές  του
δεξιότητες και φυσικά ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΕΓΩ
Χωρίς συνέχεια από πριν, είναι δυνατόν στο παν-τέλειο σύμπαν από τύχη κάθε παιδί να κουβαλάει το δικό
του χαρακτήρα;

Αποκαλέσαμε  τους  θρησκευτικούς  ηγέτες  σας  νεκροθάφτες  της  ανθρώπινης  εξέλιξης,  γιατί  με  την
αφαίρεση  της  μετενσάρκωσης,  ουσιαστικά  και  κυριολεκτικά  σας  απόκοψαν από όλη  την  εξέλιξη  του
ορατού σύμπαντος.
Δεν έχετε απάντηση γιατί γεννηθήκατε άντρες ή γυναίκες, υγιεις η αρρωστοι γιατι σε μια συγκεκριμενη
πατρίδα, δυνατοί η αδυναμοι ηρεμοι η νευρικοι γιατί δεν είστε ζώα, φυτά, η πετρώματα η οποιαδήποτε
ερωτημα ακολουθει τον κάθε ένα ξεχωριστά από όλους εσας

Η βασική,  η  βαθιά ερμηνεία και  η βασική εξήγηση της  εναλλαγής σας  σε διαφορετικά  σώματα είναι
ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΆ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ. είναι ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΆ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΑΣ ΜΕ
ΤΟ  ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  ΤΗΣ  ΓΗΙΝΗΣ  ΕΞΕΛΙΞΗΣ  ΚΑΙ  ΕΝ  ΤΕΡΑΣΤΙΟ  ΒΗΜΑ,  ΟΠΛΟ,  ΝΑ
ΒΟΗΘΗΘΕΊΤΕ ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΕΤΕ αυτό ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΙΟ
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ΓΡΗΓΟΡΑ.
Σας λέμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γιατί η επανασαρκώσεις ενός ανθρώπου, δηλαδή η ίδια η ψυχή να
μπαίνει σε διαφορετικά σώματα, δεν είναι άπειρες. Είναι σαν να μένετε σε μια τάξη σχολείο και από τα
βρεφικά σας, παιδικά σας, νεανικά σας, ώριμα χρόνια σας να μένετε στην ίδια τάξη. Καταλαβαίνετε ότι
αυτό είναι ανέφικτο.
Αυτό εννοούμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Από τη μια θα κολυμπάτε μέσα στο πόνο και τις επιθυμίες
και τα εγώ, τους αποχωρισμούς (θάνατοι και αρρώστιες) αγαπημένων σας ανθρώπων και εσάς των ίδιων,
και από την άλλη καταναλώνετε, εξαντλείτε τον εξελίχτηκα σας χρόνο χωρίς καμία εξέλιξη.

Έχετε κατανοήσει πολύ καλά μέχρι τώρα ότι το παιχνίδι σε αυτόν τον πλανήτη από όλες τις εξουσίες είναι
στημένο. Το παιχνίδι με τα ανύπαρκτα χρήματα είναι στημένο, και αντίστοιχα όλη η εκπαίδευση όλης της
ανθρωπότητας ακόμα και οι περισπούδαστοι υλικοί επιστήμονες, είναι στημένο

ΠΝΕΥΜΑ - ΨΥΧΗ - ΝΟΥΣ - ΣΩΜΑ
Θα σας δώσουμε με ακρίβεια να τα κατανοήσετε όλα. Τι είναι πνεύμα, ψυχή, νους, σώμα και φυσικά και
εσείς ποιοι είστε.
Οφείλουμε για άπειρους λόγους να ξεκινήσουμε από τη λέξη "πνεύμα".
Πνεύμα είναι εκείνη η ΟΥΣΙΑ που πρέπει αναγκαστικά να υφίσταται σε κάθε μια μορφή επί της ύλης γιατί
ταυτόχρονα αυτή η μορφή με το προ-υπάρχον πνεύμα μέσα της δηλώνει ότι από κάπου ξεκίνησαν όλα.
Δηλαδή, όταν φύγει το πνεύμα από μια μορφή, αυτή η μορφή παύει πλέον να έχει μορφή.
Μην μπερδεύεστε προς το παρόν με την ψυχή. Πιο κάτω θα σας εξηγήσουμε τις ιδιότητες της ψυχής. Προς
το παρόν κατανοήστε ότι κάθε μορφή που αντιλαμβάνεστε έχει μέσα της πνεύμα. ΧΩΡΙΣ ΠΝΕΥΜΑ Ή
ΑΛΛΙΩΣ  ΑΠΟΥΣΙΑ  ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ,  ΔΕΝ  ΥΠΑΡΧΕΙ  ΚΑΜΙΑ  ΜΑ  ΚΑΜΙΑ  ΜΟΡΦΗ  ΣΕ
ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟ ΣΥΜΠΑΝ.
Από το πνεύμα εκπορεύονται τα πάντα.
Η πρώτη εκπόρευση - δημιουργία επί της ύλης από το απόλυτο πνεύμα Θεός, είναι ΤΑ 5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ της
ΦΥΣΗΣ. Από τα πέντε στοιχεία το πρώτο και πρωταρχικό είναι ο αιθέρας. Είναι εκείνο το στοιχείο το
πρώτο-εκπορευόμενο από τον Δημιουργό, που διέπει και διαπερνά όλα τα σύμπαντα. Αυτή η ονομασία του
που στην Αρχαία Ελλάδα ονόμασαν αιθέρα, αλλά μεγάλα όντα έχουν δώσει διαφορετικές ονομασίες αλλά
μιλούν για το ίδιο ακριβώς. Και φυσικά είναι το ίδιο ακριβώς.
Ο Πυθαγόρας το έχει  ονομάσει  είδος στη μορφή. Ο Ηράκλειτος το έχει  ονομάσει  "Αείζωον Πυρ".  Οι
Ινδουιστές "Πράνα" και είναι η πιο παλιά ονομασία. Ο Μεσμερ, ένας Γερμανός θεραπευτής ιατρός, που
την χρησιμοποιούσε, την έχει ονομασία "ζωικό μαγνητισμό". Αλλά και ένας μεγάλος θεραπευτής του 1900
μΧ., ονόματι Βίλχελμ Ράιχ, την έχει ονομάσει "οργόνη". Στην επόμενη ονομασία θέλω λίγο να σταθείτε. Ο
μέγιστος που έχει πατήσει με σάρκα αυτόν τον πλανήτη σας, ΙΗΣΟΥΣ - ΧΡΙΣΤΟΣ την έχει ονομάσει αυτή
την ουσία "πνεύμα". Και να σταθείτε ιδιαίτερα, στο ότι μέσα στα πνευμόνια σας με την αναπνοή σας,
εισρέει μόνο πνεύμα και τίποτα άλλο. Όταν το πνεύμα που εισπνέετε μέσα σας δεν γίνεται πλέον, εκεί
ακριβώς υπάρχει ο φυσικό σας θάνατος. Φυσικά ο Μαυροψύχης γι αυτό σας έδωσε ένα από τα αγκίστρια
του που σήμερα το έχετε ονομάσει τσιγάρο και καπνός, και φυσικά δεν σας έχει δοθεί καθόλου τυχαία.
Προσπαθεί με κάθε τρόπο να σας αποκόψει από την μονάδα.
Αυτή η ουσία λοιπόν, που οποία ονομασία και να της δώσετε είναι ακριβώς το ίδιο, είναι αυτή που στην
πρωταρχική της μορφή είναι απείρως λεπτοφυής. Όταν αρχίζει να γίνεται όλο και λιγότερο λεπτοφυής,
δηλαδή αρχίζει κατά κάποιοι τρόπο να συμπυκνώνεται, η συμπύκνωση του αιθέρας που οι Ινδουιστές το
ονομάζουν "Ακασα", στην μεγαλύτερη του συμπύκνωση, είναι αυτό που εσείς με τα μάτια σας βλέπετε σαν
ύλη. Δηλαδή μετά το πνεύμα - Θεός, αρχίζει να εξαπλώνεται μέσα στο σύμπαν και φυσικά σε όλα τα
σύμπαντα, στην αρχική μορφη λεπτοφυής ύλη - Αιθέρας, και μετά συμπυκνωμένος αιθέρας - Ύλη.[ορατο
σύμπαν]
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Σε αυτή την μορφοποιημένη ύλη μετά το πρώτο στοιχείο που είναι αιθέρας ή πράνα ή Αείζωον Πυρ, ή
ζωικός μαγνητισμός ή οργόνη, ή πνεύμα, ή όπως και να το πείτε είναι ακριβώς το ίδιο, για να μπορέσουν
να δημιουργηθούν οι γαλαξίες, οι πλανήτες και οι αστερισμοί, και τα βασίλεια που δημιουργούνται και
εξελίσσονται  πάνω στους  πλανήτες,  αναλαμβάνουν ρόλο τα 4 στοιχεία  μετά το πρώτο.  Αυτά είναι  το
κοσμικό  πυρ,  το  νερό,  η  γη  (ή  αλλιώς  πλανήτες),  και  ο  αέρας  (συνθήκες  εξέλιξης  για  οποιοδήποτε
πλανήτη). Έτσι αυτά τα 4 στοιχεία είναι αυτά τα οποία επιδρούν μετά από το πρωταρχικό που είναι ο
αιθέρας για την δημιουργία του ορατού ή ορατών συμπάντων.
Μια αξιοσημείωτη  παρατήρηση εδώ για  να κατανοήσετε  κάτι  πολύ  ιδιαίτερο είναι  η  ερμηνεια για  το
κοσμικο πυρ.
Αυτό το πυρ δεν έχει σχέση με την φωτια όπως την αντιλαμβάνεστε εδώ στη γη, αλλά έχει σχέση με κάτι
πολύ μεγαλύτερο και είναι εκείνο το πυρ που είναι αναγκαίο για να ενωσει τα υπόλοιπα στοιχεια στην
τελικη τους υλικη - μορφή διαταξη που αντιλαμβάνεστε (πλανήτες και γαλαξίες).
Για να το  καταλάβετε  ακόμα πιο απλά,  σας  λέμε  ένα  παράδειγμα.  Αν μέσα σε  ένα  ποτήρι  που είναι
μεταφορικά η γη, βάλουμε νερό, και φυσικά μέσα υπάρχει και αέρας, βαζοντας μέσα ένα φασόλι, ποτέ δεν
έχουμε φασολάδα. Για να μετατραπεί το φασόλι σε φασολάδα, πρέπει να υπάρξει αυτό που λέμε κοσμικό
πυρ. Δηλαδή, το κοσμικό πυρ είναι το επόμενο στοιχεία μετά τον απόλυτο αιθέρα που υπάρχει παντού για
να ξεκινήσουν να Δημιουργούνται σε ενότητα και σε μορφή, ο συμπυκνωμένος αιθέρας. Αυτό είναι το ένα
από τα στοιχεια της δημιουργίας το συμπαντικο πυρ.
Έτσι λοιπόν, το πνεύμα, που έχει αρχίσει και διασπάται, πρώτα στα στοιχεία της φύσης (αιθέρας, φωτιά,
νερό,  γη  και  αέρας)  αρχίζει  το  πνεύμα  να  διασπάται  κι  άλλο.  Διασπάται  μέσα  στα  βασίλεια  που
εξελίσσονται πάνω στους πλανήτες. Όπως είναι το ορυκτο, το φυτικό και ζωικό βασίλειο και τα βασίλεια
που προικίζονται με νου [όντα με νοημοσύνη].
Στο δικό σας πλανήτη, αυτό το βασίλειο που πλέον προικίζεται με νου, και φυσικά εξελικτικά είναι πολύ
πιο ψηλά από τα υπόλοιπα βασίλεια, ορυκτα φυτά και ζώα, ονομάζεται ανθρώπινο βασίλειο.
Εκεί  ακριβώς  έχει  δημιουργηθεί  μέγα  θέμα  με  εσάς  που  ανήκετε  στο  ανθρώπινο  βασίλειο  -  όντα  με
νοημοσύνη.
Όλη σας η  εκπαίδευση που έχει  δοθεί  από τους  εκπαιδευτές  σας  -  εξουσίες,  όλα  αυτά  σας  τα  έχουν
αποκρύψει. Σας έχουν δώσει ιστορίες που δεν έχουν πόδια να βαστηχτούν πουθενά, όπως τα προπατορικά
αμαρτήματα, τον δυνατό άντρα και αδύναμη γυναίκα, σας έχουν αφαιρέσει και τη μετενσάρκωση, και σας
έχουν εγκλωβίσει εντελώς.
Έτσι τώρα, λόγω συγκεκριμένων θεϊκών βουλήσεων, ήρθε ο καιρός να ενεργοποιήσετε το μεγαλύτερο σας
δώρο στην εξέλιξη που βρίσκεστε, που είναι ο νους σας.
Έχοντας φτάσει σε ένα κάθε φορά ενοικιασμένο ανθρώπινο σώμα, είτε με τη μορφή του άντρα είτε της
γυναίκας, (ξέρετε πολύ καλά ότι και ο άντρας και η γυναίκα έχουν και αντρικές και γυναικείες ορμόνες,
φυσικά όχι  τυχαία,  ανεξάρτητα αν στον πραγματικό άντρα υπερισχύουν οι  ανδρικές ορμόνες και  στην
γυναίκα οι γυναικείες). Το σύμπαν θέλει να σας διδάξει ότι άντρας και γυναίκα είναι μια συγκεκριμένη
κατάσταση, και μετά το φυσικό σας θάνατο δεν είναι ούτε άντρας ούτε γυναίκα.
Έχοντας  φτάσει  λοιπόν  τόσο  ψηλά  εξελικτικά,  δεν  θα  μπορούσε  ποτέ  να  μην  επαναλαμβάνετε  τις
ενσαρκώσεις σας, διότι μόνο από τις επανασαρκώσεις διδάσκεστε. Όπως το πέτρωμα ήταν πρώην μαλακό
χώμα. Μυριάδες χρόνια ραδιοβολιας - ακτινοβολίας από τον ήλιο το έκαναν σκληρο πέτρωμα. Γι αυτό και
τα  μέρη  που  είναι  ενεργειακά,  δεν  υπάρχει  περίπτωση  να  μη  έχουν  πετρωματα  (και  όχι  τυχαία  αυτά
βρίσκονται σε βουνά).
Με τον ίδιο τρόπο, πέφτοντας τουλάχιστον ο σπόρος ενός φυτου, ξαναβγαίνει το ίδιο φυτό, συνεχίζει να
υπάρχει η ίδια μορφή, τα ζώα συνεχίζουν να έχουν την ίδια μορφή όταν αναπαραγονται, και τα φυτα και τα
ζώα δεν είναι νέες μορφές, είναι επαναλήψεις τις ίδιας πρωταρχικής κατασκευής.
Φτανοντας  στην  δική  σας  εξέλιξη,  την  ανθρώπινη,  φυσικά  και  σεις  που  κατοικείτε  σ'  ένα  σώμα
νοικιαζομενο,  δεν  βρεθηκατε  ξαφνικα  πρώτη  φορά  σ'  αυτό  το  νοικιασμενο  σώμα.  Πισω σας  υπάρχει
ΑΤΕΛΕΙΩΤΟ ΥΛΙΚΟ, ΑΤΕΛΕΙΩΤΗ ΕΞΕΛΙΞΗ, ΠΟΥ ΟΜΩΣ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ ΠΟΤΕ.
ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕΣ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΡΕΙ (ΡΕΟΥΝ).
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ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΔΗΛΑΔΗ ΣΕ ΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΧΩΡΙΣ
ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ ΠΟΤΕ.
ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΝΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ-ΑΝΕΛΙΞΕΙΣ -  ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ
ΑΛΛΟ.
Με μοναδική αποστολή όλων των μορφών να ξαναγυρίσουν στον Πατέρα - Μητέρα- Πνεύμα, .
Έτσι  λοιπόν  αφού  μετά  το  πνεύμα  δημιουργήθηκαν  τα  πέντε  στοιχεία  της  φύσης,  στην  συνέχεια
δημιουργήθηκαν οι ύψιστες κοσμικές υπάρξεις, (γαλαξίες, ήλιοι, πλανήτες κλπ),
Αυτοί  οι  πλανήτες  και  οι  ήλιοι  για  να δημιουργηθούν  έχουν σαν μέγιστους  βοηθούς την εξέλιξη που
ονομάζεται "χτίστες των μορφών", και αυτά είναι τα πανίσχυρα Ελοχίμ και Δεβας, (με μια σκεπτομορφή
τους δημιουργούν Ηπείρους και Ωκεανούς).
Όλα αυτά προτού τα δικά σας βασίλεια, (ορυκτό, φυτικό, ζωικό, ανθρώπινο) πλαισιώνεται από μυριάδες
όντα διακονίας. Αυτά είναι οι αρχάγγελοι - άγγελοι - Σεραφείμ, χερουβείμ, λιπικα, και γκι.
Αυτά τα όντα έχουν σχέση, με αυτό που λέτε εσείς εδώ στη γη, "φύλακες άγγελοι, πνευματικοί οδηγοί και
δάσκαλοι" και σε κάποιους πιο εξελιγμένους από τους υπόλοιπους είναι αυτό που λένε "άκουσα μέσα μου
μια φωνή, ή μου είπαν από πάνω, ή έχω εντολή για μια συγκεκριμένη αποστολή.
Αυτό συμβαίνει στους πιο εξελιγμένους και ευαισθητοποιημένους που έχουν αρχίσει να ενώνονται με το
σύμπαν και με το Θείο.

Έτσι λοιπόν πολύ συγκεκριμένα, ότι όλες μέσα τους οι μορφές έχουν πνεύμα. Χωρίς πνεύμα δεν υπάρχει καμία 
μα καμία μορφή.

ΨΥΧΗ

Τώρα πάμε στην επόμενη κατάσταση τι είναι ψυχή.
Το πνεύμα δεν μπορεί να εκδηλωθεί σε μορφή επί της ύλης διότι εάν δεν έχει περιβληθεί από την ψυχή,
(ψύχος), η υλη δεν θα μπορούσε να υφίσταται. Το πνεύμα μέσα στην υλη, η ονομασία του είναι ΘΕΙΚΟΣ
ΣΠΙΝΘΗΡΑΣ. Η δύναμη του, η ένταση της φωτιάς είναι ακατανόητες για όλους, μηδενός εξαιρουμένου.
'Έτσι λοιπόν, αν δεν μπει το ψύχος - ψυχή για να ψύχεται ο θεϊκός σπινθήρας επί της ύλης, καμίας μορφής
υλη δεν θα μπορούσε να έχει μορφή. Τα πάντα θα είχαν εξ-αφανιστεί από την ορατη μορφη
Αυτή λοιπόν η λέξη ψυχή που προέρχεται από τη λέξη ψύχος, μέσα της περικλείει όλο το κατέβασμα του
συγκεκριμένου σπινθήρα στον κόσμο της μορφής, στο κόσμο της ύλης, και αφού έχει περάσει από τις
ομαδικές ψυχές, πετρώματα, φυτά, ζώα (γι αυτό οι μορφές των φυτών και ζωών είναι ίδιες), έχει φτάσει
στην δική σας ανθρώπινη εξέλιξη, που πλέον, ο Θεϊκός σπινθήρας με την ατομική πλεον ψυχή, έχουν εξ-
ατομικοποιηθεί.
Δηλαδή,  ο  κάθε  ένας  από  όλους  εσάς,  που  η  σπορά  σας  είναι  θεϊκή,  και  όχι  μέσα  στους  αστείους
επιστήμονες  -  εργαστήρια  ερευνητικά  που  Δημιουργούν  κλώνους,  ο  καθενας  από  ολους  εσας
πολυαγαπημενα μας αδερφια - εαυτε, εισαστε θεια οντα. Εισαστε θεια εξελιξη, έχετε φτάσει πολυ ψηλα
εξελιχτηκα, ανηκετε στα όντα με νοημοσυνη, και ειμαστε κοντά σας λιγο πριν το τελος της φυλακης αυτου
του πλανητη.  Θα σας οδηγησουμε αν εσείς  θελήσετε,  και  κανενας  αλλος,  στην επανενωση σας με το
πνευμα.
Μεσα  στα  εργαστηρια  προσπαθωντας  οι  δηθεν  επιστημονες  να  φτιαξουν  κλώνους  ανθρωπους  και
ανθρωπους υβριδια, σας λενε ξεκαθαρα, ότι από τη μια επειδή δεν εχουν μεσα τους θεικο σπινθηρα και
ψυχη, αρα δεν είναι άνθρωποι, και από την αλλη, τα ιδια πειραματα εκαναν και στην ατλαντιδα, και φυσικα
οι συνεπειες θα είναι ιδιες (κατακλυσμος χωρίς όριο).
'Έτσι λοιπόν στην ανθρώπινη εξέλιξη σας, ολοι εσείς έχετε ατομικη ψυχή που φυσικα μεσα της περικλείει
θεικο σπινθηρα που είναι πνευμα, γι αυτό και με την προσφωνηση πνευματοψυχη, προσδιοριζεται η θεια
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προελευση σας από το πνευμα, από το θεο,  και  από την ψυχή σας,  η οποια προσδιοριζει  με απολυτη
ακριβεια το βαθμο της εξελιξης σας. Δηλαδη, αν και ολοι ανηκετε στο ανθρώπινο βασιλειο, η ψυχή σας,
μέσα από το τροπο που σκεφτεστε, που μιλατε και πράττετε, δειχνει σε ποια ταξη του σχολειου που λεγεται
ανθρώπινη εξέλιξη βρισκεστε.
Δηλαδη, καποιος ο οποίος θα είναι ψυχρος δολοφονος, οι μονες μνημες που έχει στο αρχειο της ψυχης του,
είναι από το ζωικό βασιλειο. Δηλαδη, ή είναι η πρωτη του ενσαρκωση στην ανθρωπινη εξελιξη, ή έχει
λιγες ενσαρκωσεις στην ανθρωπινη εξελιξη. Γι αυτό και το να αφαιρεσει ζωες ανθρωπων ή ακόμα και
ζωων, δεν είναι κάτι το τραγικο για την συγκεκριμενη πνευματοψυχη.
Αντιθετα, αν μια πνευματοψυχή δεν ζητα τιποτα για τον εαυτο της, παρα το μόνο που προσπαθει είναι να
δωσει φως δεξια και αριστερα, χωρίς κανενα ανταλλαγμα, χωρίς καμια επιθυμια να τον ή την δοξασουνε.
Χωρις καμια ανταμοιβη. Χωρις να περιμενει από κανεναν τιποτα. Οταν το προσωπο του λαμπει, όταν από
το στομα του βγαινουν αγγελοι,  αυτοματα καταλαβαινετε ότι  αυτή η πνευματοψυχη,  για την δική σας
ανθρωπινη εξελιξη, είναι η τελευταια, ή από τις τελευταιες ενσαρκωσεις της, γιατί πολυ απλουστατα, αυτό
το σχολειο της ανθρωπινης εξελιξης το έχει διδαχθεί αριστα.

Έτσι λοιπόν σε όλους εσάς που ανήκετε στην ανθρώπινη εξέλιξη, έχετε θεϊκό σπινθήρα, έχετε ατομική
ψυχή - εξέλιξη, και το μόνο που γίνεται είναι να αρχίζετε να συλλέγετε και να διαχειρίζεστε εμπειρίες με
όλες τις υπόλοιπες εξελίξεις  - βασίλεια που κατοικείτε στον πλανήτη γη. Δηλαδή με ανθρώπους,  ζώα,
φυτά, ορυκτά.
Σε αυτό το σημείο έχοντας γνώση σας πως φτάσατε τόσο ψηλά εξελικτικά και τι είναι πνεύμα και ψυχή,
αρχίζει να ενώνεται το σώμα σας, το οποίο είναι ορατό, όπως και η υλη είναι ορατή, με το αόρατο το οποίο
έχετε, ξεχωριστά ο καθένας σας, την πνευματοψυχή σας (πνεύμα σας και ψυχή σας). Ο συνδετικός κρίκος
αυτών  των  δυο,  γιατί  πλέον  είστε  στα  όντα  με  ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ,  φυσικά  είναι  ο  νους  σας,  ο  όποιος
εφάπτεται  του  φυσικού  σας  εγκεφάλου,  δηλαδή  ένα  κομμάτι  του  είναι  ορατό,  μέσα  στο  κεφάλι  σας
[εγκέφαλο]  αλλά  τα  υπόλοιπα  κομμάτια  του  νου  σας  είναι  αόρατα.  Είναι  τα  κομμάτια  εκείνα  που
συλλαμβάνουν  μια  σκέψη,  αφού  πρώτα  φανταστήκατε  κάτι  και  μετά  το  υλοποιήσατε.  Παραδείγματα
υπάρχουν πάρα πολλά οπως Ηλεκτρισμός, αεροπλάνα, τηλέφωνα, ραδιόφωνα, δορυφόροι, και αλλά.
Επομένως βλέπετε και κατανοείτε πλέον ότι ο νους σας είναι το μοναδικό σας όπλο, το οποίο καταδεικνύει
ότι  έχετε  ενταχτεί  στα  όντα  με  νοημοσύνη.  Αν  κάποιος  εγκλωβίσει  -  φυλακίσει  τον  νου  σας  και  το
κυριοτερο, κατευθυνει όπου θέλει τη σκεψη σας, αυτοματα εσείς πλέον εισαστε υποχειρια του. Οτι σας
λεει ισχύει, ότι σας μαθαινει και εκπαιδευει, αυτή και μόνο αυτή είναι η αληθεια για εσας.
Οποιαδηποτε αλλη πληροφορια - γνώση έξω από το πεδιο που έχετε εγκλωβιστεί χωρίς καμια επεξεργασια,
χωρίς καμια αναλυση, απορριπτεται.
Εσεις βεβαια νομίζετε ότι έχετε δική σας σκεψη, δικο σας τροπο να αντιμετωπισετε το κάθε τι. όμως αυτό
είναι μια ψευδαισθηση εν προκειμενω στον πλανήτη σας [πλάνη] μέχρι τώρα.
Η υλη σας πχ, έχει αναγκη τροφης. αυτός λοιπόν, [μαυροψυχης] έχοντας φτιάξει τα παντα κομμενα και
ραμμενα στον τροπο του για να σας εγκλωβισει, σε κανέναν από τους μέχρι τώρα δηθεν ηγετες σας, δεν
μπηκε μεσα του η σκεψη να σας ακυρωσει την αγορα της τροφης σας, χωρίς την υπαρξη χρηματων ή
πολυτιμων μεταλλων. [καπιταλισμός]
Κι ο λογος είναι παρα πολυ απλος. Ο μαυροψύχης, χωρίς καν να καταλαβετε τιποτα, σας δημιουργησε μια
πολιτικη κατασταση, που σε αυτή την περιπτωση οντως έχετε τροφή και στεγη. όμως κανενας σας δεν
μπηκε στην πιο απλη σκεψη, "σε ευχαριστω σαν πολιτικη κατασταση που μου προσφερεις  τροφή και
στεγη. Αλλα αυτή την απολυτη αθεϊα σου δεν την καταλαβαινω".[κουμουνισμος]
Φυσικά,  ολη  αυτή  η  στημενη  αθεϊα,  μόνο  τυχαια  δεν  ειναι.  Μονο  τυχαια  δεν  είναι  μπερδεμενος  ο
κομμουνισμος, δηλαδή να μην εχεις ιδιοκτησια, οπως με την διδασκαλια του ιησου να προσφερει όπου
μπορεις  τα  ιματια  σου.  γιατί  μεσα  σ'  αυτην  την  παραφερη  προσφορα,  είναι  απολυτα  κεκαλυμμενη  η
κατευθυνση του μαυροψύχη,  ναι  μεν τροφή και  στεγη,  αλλα να μην περιμενεις  τιποτα αλλο.[απόλυτη
αθεΐα]
Να μην προσδοκεις τιποτα αλλο και ολα σου τα ενδιαφεροντα να περιοριζονται στην τροφη, στη στεγη, και
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στην τουαλετα.
Που πηγε τώρα ο νους σας, η φαντασια σας, η δημιουργικη σας σκεψη, η ενωση σας με το συμπαν, η
απειροτητα του χρονου; καταλαβατε το λαμογιο τι σας έχει κανει; οποια πετρα και να σηκωσετε σ' αυτό το
φυλακισμενο πλανητη, ακόμα και στο πιο απομακρο σημειο, θα τον βρειτε από κατω.
Και  αυτό  δεν σας  το λεμε  τυχαια.  Στο οποιοδηποτε απομακρο σημειο του πλανητη,  όταν θα πανε οι
μεγαλο-επιστημονες, καποιος τους έχει χρηματοδοτησει. Κι έτσι, όλες οι γνωσεις και ανασκαφες πρέπει για
εσας  σημερα να  κουμπωνουν  με  τις  βλακειες  που  σας  μαθαινουν  απ  εξω.  Οπως  πχ,  το  προπατορικο
αμαρτημα, ο αδαμ και η ευα, ο αβρααμ και η σαρα, να έχει πριν την ελευση του ιησου 2-3 χιλιαδες χρονια
πριν.  Έτσι  λοιπόν,  αν  βρεθουνε  σκελετοι  δεκαδων,  εκατονταδων  χιλιαδων  χρονων  πριν  ή  ακόμα  και
εκατομμυριων, ολα αυτά να τα κανουνε γαργαρα και να σας λενε αλλα αντι αλλων.
Δηλαδη, με λιγα λογια, ότι πρέπει να σας κρυψουνε σας κρυβουνε και ότι πρέπει να σας πουν το λενε. Και
φυσικά  εσείς  μόνο  από  αυτά  που  σας  λενε  μπορειτε  να  διαχειριστειτε  την  ζωη  σας.  Δηλαδη,  με
οποιοδηποτε τροπο εσείς να εξελιχτειτε νοητικα, ο νους σας είναι παγιδευμενος σε συγκεκριμενες γνωσεις,
οι επισημες ή στημενες ανεπισημες γνωσεις.

'Έτσι, αδέλφια μας, εαυτοί μας, και μην φανταστείτε σας λέμε τυχαία "εαυτούς", όλοι μας, όπου και να
βρισκόμαστε,  σε  οποίο  πλανήτη  και  να  εξελίσσεται  οποιοδήποτε  βασίλειο,  οποιαδήποτε  όντα  με
νοημοσύνη, ξέρετε πλέον ότι και οι πλανήτες και οι ήλιοι εξελίσσονται. Και ότι όλα έχουν προέρθει από τη
μονάδα, το πνεύμα το Θεό.
Όλοι μας εμείς εσείς, οι άλλοι, δεν είμαστε πάρα προεκτάσεις της μονάδας.
Αδέλφια σημαίνει  δυο, μονάδα, εαυτός είναι  ένας. Όλοι μας λοιπόν είμαστε η ίδια η μονάδα. Η μόνη
διαφορά είναι στο επίπεδο εξέλιξης του καθενός μας. Δηλαδή σε τι εξέλιξη βρίσκεται ο τάδε γαλαξίας,
πλανήτης, σε τι εξέλιξη βρίσκονται οι γήινοι (ο καθένας από όλους εσάς), οι Αφροδίσιοι, οι Ανδρομέδιοι,
οι Αριανοί, και όλοι οι άλλοι άπειροι.
Επομένως, εκείνες τις εποχές, ο μέγιστος διδάσκαλος Ιησούς Χριστός, καλώς ονόμασε άπαντες "αδέλφια".
Σήμερα επειδή η ανθρωπότητα οδηγειται σε μια νεα εποχη, όπου πλέον αναβαθμιζεται όπως και ολος ο
πλανήτης και το ηλιακός σας συστημα, δοθηκε εντολη από τον ιδιο τον Δημιουργό, να μαθετε ολοι την α-
ληθεια.
Να σας τραβηξει ολη την λησμονια από το νου σας, να θυμηθειτε τα παντα.

Τα πνευματικα οπλα, ηδη σας δινονται, ηδη σας αποκαλυπτονται εφ ολης την υλης, εφ' ολης της γηινης
εξελιξης και μέχρι το τελος του αποσφραγισματος αυτης της γνωσης θα σας δοθει και η υπολοιπη γνωση.
Δεν ειμαστε ουτε καν αδερφια. Ειμαστε ο ίδιος ο εαυτος. 

ΝΟΥΣ - ΔΙΑΣ

Φτάσαμε λοιπόν σε εκείνο το ύψιστο όργανο που είναι προικισμένο όλα τα όντα στο σύμπαν, και το οποίο
ονομάζεται νους. και μπορει να δημιουργισει σκεψει [ολο το συμπαν ειναι μια δημιουργική σκέψη του
Δημιουργού  Θεού]  Επομένως,  όλα  τα  όντα  που  έχουν  φτάσει  σε  αυτή  την  εξέλιξη,  σε  οποιοδήποτε
πλανήτη και  να εξελίσσονται,  σε οποιοδήποτε ήλιο ή ομάδα ήλιων (αστερισμοί)  και  να εξελίσσονται,
κατατάσσονται ΣΤΑ ΟΝΤΑ ΜΕ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ.
Όλες σας  οι  παγίδες,  όλα τα ψέματα που ζείτε,  όλες  οι  ψευδαισθήσεις  που υπηρετείτε,  όλα τα διπλά
(ΔΙΑΣ), τριπλά, ή πολλαπλά πράγματα που αντιλαμβάνεστε, αρχίζουν και τελειώνουν στον εγκλωβισμένο
νου σας. Αρχίζουν και τελειώνουν στον φυλακισμένο ΔΙΑ σας (νου). Από το νου σας μέχρι τώρα ούτε το
2% δεν έχετε ενεργοποιήσει. Όλο το υπόλοιπο 98% είναι ακυρωμένο.
Αυτό το 2% μπορεί να σας ξινίζει, αλλά όπως ακριβώς τα ζώα ότι βλέπουν ότι ακούνε, ό,τι οσφρίζονται,
ό,τι  αγγίζουν και  ό,τι  γεύονται,  δεν  κάνουν καμία επεξεργασία της πληροφορίας,  απλά αυτά τα οποία
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αντιλήφτηκαν
Παραδείγματος χάρη, βλέποντας συνέχεια ένα ίδιο αφεντικό να τους ταΐζει, τον θεωρούν ότι αυτός είναι ο
θεός τους, 'Έτσι κι όλη η ανθρωπότητα κάνει ακριβώς το ίδιο.
Θεός σας είναι όποιος σας εχει ευχαριστήσει τις 5 αισθήσεις. Αν όντως αυτός που σας ταΐζει ή όχι είναι
Θεός, δεν μπαίνετε σε καμία ανάλυση, σε καμία παρατήρηση, επεξεργασία, δεν διαισθάνεστε, δε βγάζετε
πραγματικό πηλίκο,
Για όλα όσα σας κατακλύζουν σαν πληροφορίες ο νους σας δεν επεξεργάζεται, δεν αναλύει σχεδόν τίποτα,
οπότε έχει ακυρωθεί η λειτουργία του και απλά δέχεται οποιαδήποτε πληροφορία σαν αληθινή.
Εκεί ακριβώς βρίσκεται η παγίδευση του νου σας και ο απόλυτος εγκλωβισμός της ανθρωπότητας.
Ο νους δια-χωρίζεται σε ανώτερο και κατώτερο. Ο κατώτερος νους είναι ο ΔΙΑΣ, ο διαιρετικός, είναι
εκείνος ο όποιος οδηγεί το σώμα σας σε απομόνωση από την ολότητα του σύμπαντος. Είναι ο Δίας ο
όποιος προσκολλάται σε "εγώ" σε επιθυμίες,  σε θρησκευτικές  και  πολιτικές πεποιθήσεις,  σε αθλητικές
ομάδες, σεξουαλικές προτιμήσεις, σε πατρίδες, σε άπειρες διαιρετικές αντιλήψεις του.
Υπάρχει  όμως  ένας  νους,  που  είναι  ανώτερος  (όσοι  δεν  το  έχετε  καταφέρει,  πρέπει  τάχιστα  να  τον
ενεργοποιήσετε). Αυτός από διας - νους κατωτερος και διαιρετικος πρέπει οπωσδηποτε να μεταβληθει σε
νου ολυμπιο - ζευς.
Ο ΖΕΥΣ είναι αυτός που κάνει τη ζεύξη του έξω εαυτού, δηλαδή του σώματος σας και της ύλης, όλα που
είναι ορατά, με τα αόρατα, δηλαδή ψυχή - πνεύμα - Δημιουργός - Θεός.
Κι έτσι είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητο ο νους σας, από Δίας - διαιρετικός να μεταβληθεί σε νου ο
όποιος πλέον λέγεται Ολύμπιος - Ζευς.
Ο Ολύμπιος - Ζευς νους είναι αυτός που σας έχει αποκαλύψει τα πάντα, που σας έχει αποκαλύψει τόσες
λεπτομέρειες για τη δική σας ζωή και σας έχει οδηγήσει στην απόλυτη αυτογνωσία.
Σας  έχει  αποκαλύψει  γνώσεις  για  όλα  τα  βασίλεια  που  εξελίσσονται  πάνω  στο  πλανήτη,  σας  έχει
αποκαλύψει  γνώσεις  για  τους  άπειρους  αστερισμούς  και  γαλαξίες,  φτάνοντας  μέχρι  τον  ίδιο  τον
Δημιουργό.
Ο Ολύμπιος - Ζευς νους έχει κατανοήσει ότι έχει ενώσει όλο το σύμπαν μέσα του, ότι όλα αυτά που σας
βάζουν να ασχολείστε, έχουν έναν και μοναδικό σκοπό. Να σας παγιδεύσουν, να σας φυλακίσουν, να σας
αποκρύψουν όλη την α-λήθεια, και στο τέλος ο νους σας να έχει καταλήξει να είναι ενεργοποιημένος μόνο
κατά το 2% και να λειτουργείτε, αν και όντα με νοημοσύνη, όπως τα ζώα. Δηλαδη απλά ακολουθείτε τις
εξουσίες, είτε τις φανερές είτε τις κρυφές.
Ο Νους σας είναι το μοναδικό σας όπλο που πρέπει άμεσα να πάρετε και να διαχειριστείτε μόνο εσείς.
Μέχρι σήμερα στην ανθρωπότητα, χωρίς καν να τα έχετε αντιληφθεί όλα αυτά, ο Μαυροψύχης με όλες του
τα κολπα κα φυσικά με τα ανύπαρκτα χρήματα, ή τα δήθεν πολύτιμα μέταλλα, μοναδικό τους μέλημα ήταν
να σας κατευθύνουν και το πέτυχαν μέχρι τώρα πολύ καλά, όπου ήθελαν.
Όμως, ακόμα και για μια σάρκωση κάποιος να σας εξασφαλίσει τη τροφή και στέγη, που αυτό σπάνια έχει
συμβεί στην ιστορία, όπως πχ στην εποχή του Μωυσή, ακόμα και αυτό να έχει συμβεί, είναι ο νεκρός
άρτος.
Μόνο αν ενεργοποιήσετε το νου σας, και ενωθειτε με τα ανώτερα πεδία του, παίρνετε τις απαντήσεις για
όλα τα ερωτήματα, όπως για το φυσικό σας θάνατο, αι οτιδήποτε συμβαίνει μέσα στο ορατό και αόρατο
σύμπαν.
Αυτή η τροφή είναι ο ζωντανός άρτος .
Αυτό ο μόνος που θα μπορούσε να το πετύχει για εσάς τους ίδιους, είναι ο ίδιος σας ο εαυτός. Οποίες
πληροφορίες χρησιμοποιήσει ο νους σας από αυτές που σας δίνει ο Μαυροψύχης με τις εξουσίες του, είναι
παγίδες και μόνο παγίδες.
Σας είπαμε και πιο πάνω, ότι ένα από τα όπλα του Μαυροψύχη, είναι να μπερδεύει άπειρα ψέματα σε
αλήθειες, όπως τη λέξη αγάπη που επικαλείται σε όλες τις μασονικές στοές του τρόμου και ολέθρου.
Φυσικά, μόνοι σας πρέπει να αντιληφτείτε πλέον ότι όταν μέσα από τέτοιας μορφής εξουσίες βγαίνουν
μόνο από εκεί όλοι οι ηγέτες του πλανήτη, για ποια αγάπη διδάσκουν;
Αυτά και αλλά πολλά πρέπει να κάνετε εσείς οι ίδιοι.  Εσείς οι ίδιοι να πάρετε τη ζωή στα χέρια σας.
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Πρέπει  εσείς  να  λειτουργήσετε  το  νου  σας  στα  ανώτερα  πεδία,  και  να  είσαστε  σίγουροι  ότι  θα  σας
αποκαλυφθούν τα πάντα. Εξάλλου ο μέγιστος διδάσκαλος Ιησούς Χριστός, σας το 'χε πει ξεκάθαρα πριν
2.000 χρόνια, "ρωτήστε και θα μάθετε, ψάξτε και θα βρείτε".
Το  νου  σας  μπορείτε  να  τον  φανταστείτε  μέχρι  σήμερα  σαν  το  πρόσωπό  σας  που  το  βλέπετε  στον
καθρέπτη. Γελάτε εσείς, γελάσει και το πρόσωπο στο καθρέπτη. Σηκώνετε τα μάτια σας και το πρόσωπο
στο καθρέπτη κάνει το ίδιο. Κλαίτε και το πρόσωπο στο καθρέπτη κάνει το ίδιο. Δηλαδή με λίγα λόγια, ο
εαυτός σας έχει ακυρωθεί τελείως. Ο πραγματικός σας εαυτός, δηλαδή το "είναι" σας που είναι έξω από τη
γέννηση και  τον θάνατο σας,  την ώρα που μπήκε στο νοικιασμένο σας  σώμα για να πάρει  εμπειρίες,
αυτόματα  παγιδεύτηκε  στον  καθρέπτη  του  Μαυροψύχη.  Με  μια  όμως  διαφορά.  Ότι  χωρίς  να  το
καταλάβετε, ό,τι σας δείχνει ο καθρέπτης κάνετε.
Αυτός ο καθρέπτης που εσείς εδώ και χιλιάδες χρόνια ακλουθείτε, έχει διαφορετικές φυλές, άρα και σεις
είστε  μια  από  τις  διαφορετικές  φυλές.  Έχει  διαφορετικές  πατρίδες,  όποτε  και  σεις  είστε  μια  από  τις
διαφορετικές πατρίδες. Έχει διαφορετικές εξουσίες, πολιτικές, όποτε και σεις είστε ενταγμένοι σε κάποια
πολιτική εξουσία
. Έχει διαφορετικές θρησκείες ή αθεΐα, όποτε και σεις ή είστε κάτι από τις θρησκείες, ή είστε άθεος. Έχει
αγορά της τροφής σας και της στέγης σας μέσω της διακίνησης χρημάτων και πολύτιμων μετάλλων, όποτε
και σεις αναγκαστικά το ακλουθείτε
. Έχει διαρκείς και μόνιμους πόλεμους μεταξύ των λαών, όποτε και σεις αναγκαστικά το ακολουθείτε. Έχει
το αλάθητο του Πάπα, όποτε και σεις αναγκαστικά το ακολουθείτε
. Έχει τους νόμους του κράτους (αυτά τα φαιδρά - αστεία) περί δήθεν ισονομίας κλπ, όποτε κι εσείς τα
ακολουθείτε. Οποία εφεύρεση με όπλα μαζικής καταστροφής κι αν βγουν, απλά τα αποδέχεστε και μάλιστα
χαίρεστε αν εσείς που είστε σε μια συγκεκριμένη πατρίδα, με συγκεκριμένο θρήσκευμα, είστε κάτοχος
αυτού του υπέρ-όπλου, που σε μια δεδομένη στιγμή θα σκοτώσετε εύκολα τα αλλά αδέλφια - εαυτούς σας,
που δεν έχουν το συγκεκριμένο όπλο.
Τέλος, μπορεί να πιστεύετε ότι μπορεί ένας φωτισμένος άνθρωπος να έχει γράψει ένα ιερό βιβλίο δήθεν
στο όνομα του Δημιουργού, που να σε παροτρύνει να σκοτώνεις άπιστους (αλλόθρησκους) χωρίς όριο.
Όλα αυτά, κάποια ακραία φανερά και κάποια ακραία κρυφά, να τα ακολουθείτε με ακρίβεια.
Αυτός είναι ο καθρέπτης που έχει παγιδεύσει το Νου σας.
Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μόνο εσείς οι ίδιοι και κανένας άλλος, με συγκεκριμένη γνώση θα σας από-
φυλακίσει, θα σας ελ-ευθερωσει από όλες αυτές τις απίστευτες επινοησεις του Μαυροψύχη.
Επομένως,  αρχιζουμε  να ξεκαθαριζουμε τα πράγματα εντελώς.  Υπάρχει  το ΠΝΕΥΜΑ,  και  όλοι  έχετε
κομμάτι πνεύμα, το οποίο βέβαια έχει ενσαρκωθεί μέσα στην ύλη, υπάρχει η ΨΥΧΗ, (ψυχος) που έχει
μέσα της το Θεικο σπινθηρα (πνευμα) που έχετε όλοι σας, και προτού φτάσουμε στο σώμα σας, υπάρχει ο
ενδιαμεσος κρικος που λέγεται "νους" και ενώνει την πνευματοψυχή σας με το σώμα σας.
Είπαμε ότι μόνο ο ανωτερος νους θα μπορεί να σας οδηγήσει στην επανενωση σας με τον Δημιουργό.
Υπάρχει σοβαρος λόγος να σας επαναλάβουμε για να κατανοήσετε με πολύ μεγάλη ακρίβεια, ότι μέσα στα
εργαστηρια των δήθεν επιστημονων, που γίνονται πάσης μορφής ανοσιουργηματα - τερατουργηματα, και
δημιουργούνται κλωνοι ή αλλιώς υβρίδια, ακόμα και άνθρωποι.
Όλα αυτά τα υβριδια - κλωνοι στερουνται θεικου σπινθηρα. Τετοια υβριδια υπάρχουν αρκετα αναμεσα
σας. Αυτους πλέον θα μπορουσατε ευκολα να τους αναγνωρισετε. είναι αδιαφοροι για ο,τι εσείς παθαινετε.
είναι αδιαφοροι στο να βοηθησουνε την ανθρωπότητα και τους ανθρωπους. Εχουν παγερο βλεμμα, εχουν
κρυο αιμα, εχουν την οψη των ερπετων.
[Όλες αυτές τις αρνητικές ιδιότητες ή κάποιες από αυτές έχουν δυστυχώς για όλη την ανθρωπότητα όλες οι
φανερές εξουσίες σας. Όσο για τις κρυφές εξουσίες, έχουν όλες τις αρνητικές ιδιότητες].

Επειδή όπως καταλαβαίνετε αυτές οι κατασεκυες είναι εκτός δημιουργιας, και αναλογή είναι και η εξέλιξη
τους (δεν υπαρχει καμια εξέλιξη για τα υβριδια - κλωνοι).
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ
Φτάνουμε στο τελευταιο κομμάτι που εσείς οι ίδιοι εκπροσωπειτε μέσα στον υλικό κόσμο, και αυτό είναι
το ανθρώπινο σώμα σας.
Έχετε πάρει ένα αντρικό ή γυναικείο σώμα, έχετε γεννηθεί σε ένα οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, έχετε
μεγαλωσει  σε  ένα  οποιοδήποτε  πολιτικο  σύστημα,  έχετε  ακολουθησει  μια  οποιαδήποτε  θρησκευτική
κατάσταση, ή ακόμα και την αθεΐα, μπορεί να έχετε κάποιες αθλητικες προτιμησεις, ή μπορεί να έχετε και
σεξουαλικες  ιδιαιτεροτητες.  Ακόμα,  μπορεί  να  κάνετε  και  επικυνδινα  σπορ,  μπορεί  να  παίζετε  με  το
θάνατο  κάθε  δευτερόλεπτο  και  μπορεί  να  είστε  και  εθισμενοι  σε  ουσιες  και  να  πιστεύετε  ότι  σας
ελευθερωνουν.
Ό,τι και να κάνετε το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι ένα και ειναι σοβαρό, και αυτό είναι το ανθρώπινο
σώμα σας. Όταν θα τελειωσουμε αυτό το βιβλίο, δεν θα ξαναπειτε ποτε δεν ήξερα, γιατί πλέον θα σας
έχουν γνωστοποιηθεί αυτά που πρέπει, κι αν εσείς συνεχισετε να κάνετε τα ίδια, το πρόβλημα πλέον είναι
αποκλειστικα δικό σας.
Με πολύ πιστικες και σοβαρες δικαιολογιες, εύκολα θα μπορείτε να πειτε μέχρι σήμερα, δεν ήξερα, με
παγιδευσαν,  με  μπερδεψαν  και  αλλά  πολλά.  Σας  λέμε  ξεκάθαρα  ότι  ετσι  ακριβώς  είναι.  Ότι  και  να
επικαλεστείτε, έχετε απόλυτο δικαιο. Και σας μπερδεψαν και σας παραπληροφορησαν και σας παγιδευσαν
και οποία μπουρδα σας εδειχνε στον "καθρεπτη¨ο Μαυροψύχης, σας το παρουσιασε με τέτοιο τρόπο που
ούτε θα μπορουσατε να φανταστείτε.
Όμως,  σε  αυτούς  τους  εσχατολογικούς  χρόνους  ήρθε  ο  χρονος  να  σας  αποκαλυφθουν  όλα  και  να
τραβηχτουν όλες οι κουρτίνες.
'Έτσι αδέλφια εαυτε, το ανθρώπινο σώμα που νοικιαζετε για λίγα γήινα χρονια, η ανθρώπινη "μουμια" που
φορατε, ούτε ο εαυτός σας είναι, αλλά και το πιο σοβαρό.. ούτε το πραγματικό σας "είναι".
Μιλάτε για το ανθρώπινο σώμα σας, όταν αυτό λάμπει. Και μολις σταματήσει να λαμπει, εγκλωβισμένοι
πάντα μέσα στο σώμα σας, που σας λέμε ξεκάθαρα δεν είναι ο εαυτός σας, κλαψουριζετε.
Τρεχετε στην ιατρικη του Μαυροψύχη να σας κάνει καλά με χρήματα και ανταλλαγματα.
Λες και όταν γεννηθήκατε φροντισε ο Μαυροψύχης για να είστε υγιεις ή άρρωστοι και όχι το κάρμα ή ο
νόμος της ανταποδοτικης δικαιοσυνης, ή αλλιώς το "μαχαιρα εδώσες και μαχαιρα θα λαβεις".
Και αφού λοιπόν μπηκε η πρωτη μεγάλη λήθη (λησμονια) στο να μαθαιτε ποιοι είστε, ενω το σύμπαν σας
διδασκει κάθε ώρα και στιγμή, ερχετε ο καθρεπτης του Μαυροψύχη, που σας ταΐζει με απίστευτα αθλιο
τρόπο, σας προσφέρει απλοχερα τα τσιγαρα με έντεχνο τρόπο, σας αποκοβει και από το σύμπαν (αιθερικη
ενέργεια), όποτε το να αρρωστησει το φυσικό σας σώμα είναι κυριολεκτικά διαδικαστικό.
Τότε ξαφνικα, αποσβολωμενοι σαν να μην το περιμένετε, τρεχετε στον καθρεπτη του Μαυροψύχη για να
σας προσφέρει την ιατρικη καταντια.
Δεν νομιζω να έχετε άλλη αποψη, ότι δεν είναι καταντια όλο αυτό που γίνεται στον πλανήτη, σχετικά με
την ιατρική.
'Έτσι λοιπόν, το σώμα σας, το οποίο φυσικά δεν είναι ούτε δικός σας, ούτε ο εαυτός σας, σας δίνεται από
το σύμπαν για ένα και μόνο λόγο: για να εξελιχτητε.
Εχοντας  καταλάβει  πλέον  πάρα πολύ καλά την  εννοια  του  Θεικου  σπινθηρα -  Πνεύμα,  της  ατομικης
εξέλιξης που καταδεινυει η ψυχή, το νου σου που ενώνει τη πνευματοψυχή σου με το ανθρώπινο σώμα και
το  ανθρώπινο  σώμα  σου  που  είναι  το  θειο  δώρο  για  να  ενεργοποιησεις  τον  ανωτερο  Νου  και  να
επιστρεψεις από εκεί που ξεκινησες πριν άπειρα χρόνια, δηλαδή στον Πατέρα - Μητέρα- Δημιουργό -
Υπέρ-Νου - Θεό.
'Έτσι, το ανθρώπινο σώμα σας λέμε ξεκάθαρα ότι είναι "Θειο Δώρο".
Είναι κυριολεκτικά ο,τι καλύτερο θα μπορούσε να σας συμβεί για να ξαναγυρισετε εκεί που ξεκινησατε.
Όμως…
Τι να πούμε τώρα για το ανθρώπινο σώμα; Τι σας έχουν εκπαιδεύσει εδώ στη γη; Ότι είναι δικό σας, ότι
μπορείτε να το κάνετε ο,τι θέλετε και ότι σας ανηκει.
Αυτο το παραμυθι που σας εδώσε ο καθρεπτης του μαυροψύχη δεν είναι καθολου έτσι. Ουτε δικο σας
ειναι, ουτε σας ανηκει, ουτε μπορειτε να το κάνετε ο,τι θελετε.
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Προτου μπουμε σε ιδιαιτερες αναλυσεις, σκεφτητε με την καρδια σας.
Βλεπετε το δικο σας σωμα να γεννιεται,  να μεγαλωνει,  να φτανει  στην μεγιστη ομορφια σου,  να
αρχιζει  το ιδιο το σωμα σας να φθειρεται,  να γερναει,  να κάνετε απειρες προσπαθειες  για να το
βαστειξετε νεανικο,  αλλα οσο και  να το προσπαθησετε  ακόμα και να το πετυχετε σε ένα βαθμο,
καποια στιγμη το γηρας που ακολουθει το δικο σας σωμα είναι απεριγρατο.
Βλεπετε  πλέον  το  γηρασμενο  σας  σωμα  και  γερασμενα  κυτταρα,  τους  γερασμενους  ιστους  και
αναρωτιεστε.. "αυτο το χαλι ειμαι εγω;"
Οχι, αδελφια - εαυτε, αυτό που έχει λαβει σαν φθορα πανω στο δικο σας σωμα, είναι μόνο διδαχτικο.
Αλλα  πως  να  το  κατανοησετε  μέχρι  τώρα  από  τον  "καθρεπτη"  του  μαυροψύχη  που  σας  ελεγε
συνεχεια ότι είναι δικο σας ότι σας ανηκει και ότι φυσικά μπορειτε να το κάνετε ο,τι θελετε.
Αντιθετα,  ολη αυτή η φθορα,  έχει  μόνο ένα σκοπο από  το  συμπαν.  Να αποτραβηχτειτε  από την
προσκολληση στην υλη, ακόμα και του δικου σας σωματος, γιατί αυτό δεν είστε εσεις. Και ότι αυτό
το σωμα που σας δοθηκε, που φυσικά είναι μόνο θειο δωρο και τιποτα αλλο, μοναδικο σκοπο έχει να
σας εκπαιδευσει.
Να ενεργοποιησετε τον ανωτερο σας νου, να δειτε και να κατανοησετε την φθαρτοτητα της υλης, να
νιωσετε ότι το σωμα είναι απλα ένα οχημα για να σας εξελιξει σε υψηλοτερα πεδια, μεσα από τις
διαχειρισεις εμπειριων που θα παρετε σε αυτον τον υλικο κοσμο, με το αυτό το οχημα που ονομαζεται
"ανθρωπινο σωμα" και στην προκειμενη περιπτωση "σωμα σας".
Έτσι, πολυ απλα, και το κυριοτερο πολυ αποδειχτικα, σας λεμε ότι αυτό το σωμα που έχετε νοικιασει
για λιγο γηινο χρονο, σε οποιοδηποτε σημειο του πλανήτη κι αν ειστε, οποια γλωσσα και να μιλατε, σε
όποιο πατριδα κι αν έχετε ενταχθεί (φυσικά οχι τυχαια), σας λεμε χωρίς αστεια, (τερμα πλέον τα
αστεια) σχετικά με τον "καθρεπτη" του μαυροψύχη, αυτου του αρχιψευταρα, ότι το σωμα σας είναι
δικό σας και σας ανήκει να το κάνετε ότι θέλετε.
Γιατί το σώμα σας είναι ο ναος σας, η εκκλησια, που σας ενωνει με το θειο ή με τον μαυροψύχη -
σατανα
Προσωπικα  δεδομενα,  "το  σωμα  είναι  δικο  μου  και  το  κανω ο,τι  θελω,  ολα  αυτά  ξεχαστε  τα..
Εκκλησιες δεν είναι τα μερη που λειτουργουν ιερεις του "καθρεπτη" του μαυροψύχη.
Εκκλησιες - εκκλησια για τον καθένα από εσας είναι το ιδιο σας το σωμα.
Το σωμα σας έχει σκεψεις, λογια και πραξεις.
Καθε γηινο δευτερολεπτο κάνετε απειρες σκεψεις. Να σκοτωσετε να κλεψετε να συκωφαντησετε, να
βιασετε, να ζηλεψετε, να μισειτε κ.α.
Καταλαβαινετε σε αυτή την εκκλησια τι κανετε; ποιον προσκαλεσατε να σας οδηγησει και που;
Εχετε προσκαλεσει τον ιδιο τον μαυροψύχη να κατοικησει μαζι με τους ακολουθους του στην δική
σας εκκλησια, που είναι το φυσικό σας σώμα.
Εχετε ακουσει πολλες φορες ότι καποιον σκοτωσε και δεν το περιμενατε αυτο. Έχετε καταλαβει ποιος
σκοτωσε ποιον; αυτός που είναι μεσα στη δική σας εκκλησια με τοσες απιστευτες αρνητικες σκεψεις,
προσκολληθηκαν πανω του και κατεβαλαν το σωμα σας
Αυτά  που  εσείς  ονομαζετε  "δαιμονια"  και  πλέον  το  σωμα,  η  εκκλησια,  καταλαμβανεται  από
αρνητικες οντοτητες, που το οδηγουν όπου θελουν, ακόμα και στα μεγαλυτερα ακρα, όπως είναι ο
φονος.
Έτσι, μια για παντα ξεκαθαριζουμε ότι το ανθρώπινο σωμα που νοικιαζετε για λιγα χρονια, είναι η
εκκλησια σας. Οποια δια-χειριση κάνετε με σκεψεις, λογια και πραξεις, αυτό και μόνο αυτό θα σας
ακολουθησει.
Δεν υπαρχει περιπτωση, ουτε μια στο απειρο, να σας ακολουθησει κάτι που εσείς και μόνο εσείς δεν
έχετε ενεργοποιησει - λειτουργήσει.
Τα παντα που σας ακολουθουν είναι δικα σας.
Σε αυτό τον πλανήτη με τις απιστευτες εξουσίες του καθρεπτη του μαυροψύχη, έχετε οδηγηθει σε
απειρες διαστρευλωσεις της αληθειας.
Μεχρι σημερα έχετε χιλια δικαια ότι δεν γνωριζατε κι έτσι πεσατε σε λαθη και έχετε κάνει ένα σωρο
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ασχημιες γιατί δεν γνωριζατε σε ένα βαθμό.
Γι  αυτό  λοιπόν  ηρθε  το  πληρωμα  του  χρονου  λιγο  πριν  τον  ασυλληπτο  κατακλυσμο  που  θα
ακολουθησει τον πλανητη, και εν οψη της χρυσης εποχης που θα ακολουθησει, οσοι έχετε δουλεψει
λιγο με τον εαυτο σας, και είστε ευαισθητοποιημενοι σε αυτες τις γνωσεις,
Ολες οι εξουσίες στον πλανήτη σας μεσα από τον καθρεπτη του μαυροψύχη εχουν αποτυχει οικτρα.
Εχουν φερει στους νοες και κατα συνεπεια στα σωματα σας τετοια δυσαρμοια, που δεν έχει οριο.
Εσεις γεννιεστε, εσείς πεθαινετε, εσείς είστε νεοι, εσείς γερνατε, και περιμενετε από τα μεσα μαζικης
αποχαυνωσης και τελιωμενους αρχι-ιερεις και πολιτικους και κάθε τυχαρπαστους,  που ο καθενας
εκπροσωπει την δική του ηλιθιοτητα να σας οδηγησουν.
Που να σας οδηγησουν;
Μονο τα προσωπα τους να διαβασετε είναι κάτι μεταξυ παν-ηλιθιου και αρχι-ζομπι. είναι σαν κάτι
κουκλες που ο καθενας έχει την δική του "κασετα" ή "σιντι" και μεσα είναι γραμμενο το δικο του
"ποιημα". Αν τον ρωτησεις για το "σιντι" του αλλου, δεν ξερει να σου πει τίποτα.
Μολις  τους  κανεις  καποιες  ερωτησεις  που  είναι  εξω  από  το  "σιντι"  τους,  αμεσως  παθαινουν
αποχαυνωση. Ή την κοπανανε για να μην δωσουν απαντηση ή περιμενουν να τους δωσουν κανενα
σημειωμα οι παρατρεχαμενοι τους για να απαντησουν στο ερωτημα που τους τεθηκε.
Αυτοι  οι  αστειοι,  χιλιαδες  χρονια  μέχρι  σημερα  ηταν  οι  εξουσίες  σας.  Αυτοι  σας  οδηγησαν  σε
πολεμους,  πεινα,  εξαθλιωση,  αμαθεια,  αυτοι  σας  εγκλωβισαν  το  νου  σας  και  κατ'  επέκταση
εγκλωβισαν το σωμα σας.
Ξεκινηστε από τώρα να σωσετε ο,τι μπορειτε. Το πιο σοβαρο που θα μπορουσατε να κάνετε πρωτα
είναι να σωσετε τον εαυτο σας .
Αυτο που ηδη γίνεται τώρα σε σας είναι η δευτερα παρουσια.
Αυτες τις τεραστιες αληθειες της διδασκαλιας του ιησου χριστου που εντετχνα εχουν αποκρυψει,
ακολουθοντας  αυτά  που  ηδη  διαβαζετε  και  κατανοητε,  μέχρι  και  το  τελος  αυτου  του
αποσφραγισμτος, αυτό κυριολεκτικά είναι η δευτερα παρουσια, και αυτό φυσικά μπορεί να γίνει μόνο
μεσα από εσάς τους ίδιους και από κανέναν άλλο παρατρεχάμενο, δηλαδη εξω απο της εκκλησία σας
που ειναι το σωμα σας και κατοικεί ο πραγματικός εαυτός σας.
Η παραμυθαδες των θρησκευτικων εξουσιων, ακόμα μια φορα μεσα από τον καθρεπτη, σας εχουν
προετοιμασει ότι θα ερθει δευτερη φορα ο Ιησούς Χριστός.
Τι να έρθει να κάνει; να σας πει τι;
Να σας μιλήσει για αγάπη όταν η ανθρωπότητα είναι βουτηγμένη στον πόλεμο;
Να  σας  πει  με  ποιο  δικαίωμα  τη  λέξη  Ιησούς  Χριστός  -  χριστιανοί  ο  καθένας  από  όλους  τους
επικεφαλής των παραμάγαζων (ορθόδοξοι - καθολικοί- προτεστάντες - παγανιστές - πεντικοστιανοι -
εκκλησία του Χριστού - μάρτυρες του ιεχωβά κ.α.) πήραν αυτή τη δικαιοδοσία, πότε έγινε αυτό το
μοίρασμα και από ποιον;
Να  σας  πει  για  την  φθαρτότητα  της  ύλης;  εάν  πιστεύετε  ότι  το  άπαν  είναι  να  βαστήξουμε  το
ανθρώπινο μας σώμα και ότι χωρίς αυτό δεν υπάρχει τίποτα, δεν θα το βαστούσε μέχρι σήμερα;
Δεν θα είχε το ανθρώπινο σώμα του και κάθε μέρα θα περιφερόταν ανά τη γη και θα σας έλεγε γεια
σας είμαι ο Ιησούς Χριστός και ήρθα να σας πω τα ίδια και πάλι τα ίδια…

Δεν καταλαβαίνετε ότι η δευτέρα παρουσία είναι για τον καθένα από εσάς ξεχωριστά και αρχίζει και
τελειώνει μέσα σας, που αυτό αυτόματα σημαίνει
1) να μάθετε με ακρίβεια ποιοι είστε και ποια η αποστολή σας
2) το σώμα σας, που μόνο αυτό είναι η εκκλησία και ο ναός σας, να κάνετε εκεί πρώτα πράξη αυτά
που μάθατε σχετικά με το ποιοι είστε και τι ήρθατε να κάνετε σε αυτό το πλανήτη, κι όταν φυσικά το
καταφέρετε και γίνετε "ήλιοι" να φωτίσετε και όποιους μπορείτε.
Δηλαδή να δίνετε φως όπου μπορείτε, όπως έκανε ο Ιησούς Χριστός, όπως κάνει ο ήλιος σας και όπως
κάνει ο κάθε φωτισμένος άνθρωπος.
Δεν υπάρχει καμία άλλη δευτέρα παρουσία παρά μόνο αυτή. Η δευτέρα παρουσία είναι στα χέρια
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σας. Μόνο με την απόλυτη γνώση του ποιοι είστε και φυσικά με την αποδειχτική πιστοποίηση του
σώματός σας, να σκέπτεστε, να ομιλείτε και να πράττετε μέσα σε αρετές. Αυτή είναι ξεκάθαρα η
δευτέρα παρουσία.
Σας είπαμε ότι η ανθρώπινη εξέλιξη είναι ένα πολύ μεγάλο σχολείο. Σε ένα σχολείο υπάρχουν μικρές
και μεγάλες τάξεις. Φυσικά σε ένα σχολείο υπάρχει και μια τελευταία τάξη. Όταν ολοκληρώσεις τις
σπουδές σου στην τελευταία τάξη, δεν έχεις κάτι άλλο να διδαχτείς από αυτό το σχολείο. Έτσι λοιπόν
και η ανθρώπινη εξέλιξη, οι επανασαρκώσεις, το να γεννηθείς ανθρωποφάγος και να καταλήξεις να
είσαι Άγιος, είναι ακριβώς η ίδια δια-βάθμιση.
Γεννήθηκες στην πρώτη σου ενσάρκωση στο ανθρώπινο βασίλειο σαν ανθρωποφάγος - δολοφόνος -
ισλαμιστής,  και  κάποια  στιγμή,  γίνεσαι  φωτινος,  παν-φωτινος,  παν-Άγιος.  Στην  τελευταία
κατάσταση, έχεις κατανοησει  τα παντα, έχει γίνει η δευτερα παρουσια μεσα σου, και πλέον εισαι
ετοιμος για αλλα σχολεια πολυ πιο ψηλα από την ανθρωπινη εξελιξη.
Σας λεμε ότι σε κεινα τα παραπανω σχολεια δεν υπαρχει διαιρετικος νους με "δικο μου" και "δικο
σου" με το "εμεις" και "εσεις", παρα μόνο ολυμπιος ζευς - νους, που έχει ενωθει με τα παντα, που
είναι παντου, κι ολα αυτά είναι η μοναδα.
Κι επειδή σας δινεται πλέον ολη η γνώση πρέπει να γνωριζετε με ακριβεια ότι ο νους κάθε φορα που
μια ατομικη πνευματοψυχή μπαινει σε ένα ανθρώπινο σωμα, αυτός ο νους είναι 100% ταυτοσημος με
το επίπεδο που έχει φτάσει μέχρι και την τελευταια ενσαρκωση η ατομικη πνευματοψυχη.
Οπως  καταλαβαινετε,  ο  πραγματικος  σας  εαυτος  πλεον,  είναι  η  πνευματοψυχή  σας,  η  οποια
προσπαθει να φτάσει σ' εκεινα τα επιπεδα εξελιξης ώστε καποια στιγμη η ψυχή να έχει απορροφηθει
από το πνευμα, δηλαδή ο ατομικος σπινθηρας του καθένα από εσας (πνευμα) να μην χρειάζεται να
εμφανιζεται στο υλικο πεδιο που ζείτε, με περιβλημα τη ψυχή - ψυχος.
Αυτος λεμε τότε ότι είναι ο πνευματικος εκεινος άνθρωπος ο οποίος εφτασε σε εκείνο το επίπεδο
εξελιχτικα, και δεν έχει πλέον στο γηινο πεδιο, 'η αλλιως στην ανθρωπινη εξελιξη, να διδαχθει τιποτα
αλλο.
Μάλιστα  ,  έχετε  κι  ένα  πολυ  μεγαλο  παραδειγμα  του  αποστολου  παυλου,  ο  οποίος  προτου
ενεργοποιηθει - φωτιστει το πρωην ονομα του ηταν σαουλ, και φυσικά όταν ενεργοποιηθηκε για να
εκτελεσει την αποστολη του, σε μια από τις επιστολες του είχε αναφερει ξεκαθαρα "ζω εν πνευματι",
δηλαδή ειπε αυτό που προαναφεραμε, ότι ηταν μια παμπαλαια ψυχή που κατεβηκε με συγκεκριμενη
αποστολη και φυσικά ζουσε εν πνευματι γιατί είχε περασει από την εξέλιξη της ανθρωπότητας με
αριστα.
Μάλιστα , λογω της συγκεκριμενης παραγραφου σας αναφερουμε ότι ο τότε αποστολος παυλος ή
αλλιως αποστολος των εθνων, ή αλλιως πρωτος μετα τον πρωτο, δηλαδή ο πρωτος μετα τον ιησου
χριστο, είναι σημερα ενας αλαληφθης διδασκαλος ο οποίος είναι παρα πολυ κοντά σας, και σε αυτά
που  ηδη  γίνονται  στη  γη  και  που  πρόκειται  συντομα  να  εξελιχθουν,  και  το  ονομα  του  από  την
τελευταια του ενσρκωση είναι Ιλλαριων. Ειναι μεγαλη χαρα για ολους εσας που ακόμα ενας τετοιος
διδασκαλος βρισκεται κοντά σας αυτες τις κρισιμες ωρες.
Έτσι,  θελουμε  να  καταλαβετε  πολυ  ξεκαθαρα  ότι  κάθε  ενας  νους  ο  οποίος  προικιζει  την
πνευματοψυχή όταν παιρνει ενσαρκωση, είναι για μια και μόνο μια εν-σαρκωση.
Μετα τον φυσικο σας θανατο, η πνευματοψυχή είναι αυτή που συνεχιζει το ταξιδι της, και οχι ο νους.
Ο νους δηλαδή ενσωματωνει και ενωνει το φυσικο σας σωμα με την πνευματοψυχή σας, μόνο για μια
σαρκωση και όταν λειτουργησει διαιρετικα (διας - δηλαδή ο κατωτερος σας νους), τότε η εξέλιξη για
την πνευματοψυχή - εαυτο σας είναι τραγικη.
Οταν όμως ενεργοποιηθει ο ανωτερος νους δηλαδή ο διας μετατραπει σε ολυμπιο ζευς, είστε πανω
από "εγω", από "δικο μου" και "δικο σου" και οποιασδηποτε μορφης διαιρετικοτητα. Αυτοματα
αυτό σημαινει ότι είστε πλημμυρισμενοι από αρετες και η προικα της πνευματοψυχης είναι μεγιστη.
Το πιο σπουδαιο για εσας και είναι κυριολεχτικα ότι αν κατανοησετε αυτά που διαβασατε και αυτά
που ακολουθουν, μπορειτε ακόμα και σε μια μόνο ενσαρκωση να ελευθερωθειτε (ελ - αιθερα).
Αυτο που διαβαζετε είναι κυριολεχτικο. Δεν είναι ουτε σχημα λογου, ουτε υπερβολικο. Το μεγαλυτερο
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δωρο που μπορειτε να κάνετε στον εαυτο σας, (πνευματοψυχη) το μεγαλυτερο δωρο που μπορειτε να
κάνετε στο είναι σας, είναι μόνο ενα:
Να αναβαθμισετε το νου σας και ποτε από δω και στο εξης να μην λειτουργει σαν διας (διαιρετικος)
αλλα έχοντας καταλαβει  ολη την ματαιοτητα από την αποκτηση υλης,  ενεργοποιειτε τον ολυμπιο
ζευς, δηλαδή σε μια και μόνο σαρκωση, έχοντας κάνει ζευξη (ενωση) των αορατων πνευμα - ψυχή με
τα ορατα υλη - ανθρώπινο σωμα, μπορειτε να πετυχετε αυτό που μέχρι πριν από λιγο ηταν αδυνατο.
Μόνο εσείς οι ιδιοι με το ελευθερο της βουλησης το όποιο είναι θειο δωρο, μπορειτε από εδω και
περα να συνεχισετε την εξέλιξη - ανέλιξή σας.

(Σημειωση: Σταθείτε σε αυτές τις αποκαλυψεις γιατί τα οφελη σας θα είναι χωρίς όριο.)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΟΥ
Επειδή, όπως καταλαβαίνετε μέχρι τώρα, ο νους του καθένα από εσάς είναι ο,τι πιο συγκλονιστηκο
θα  μπορουσατε  να  έχετε,  θελουμε  να  σας  δωσουμε  κάποιες  ιδιαίτερες  πληροφοριες  για  να
κατανοήσετε ακόμα περισσοτερο
1) ποιος είναι ο νους,
2) τι κάνει ο νους,
3) πως λειτουργει.

Όπως  σας  είπαμε  και  πιο  πάνω,  ο  νους  είναι  προσωρινος  και  φθαρτος,  (είναι  μόνο  για  μια
ενσάρκωση)  αλλά  ταυτόχρονα  έχει  ένα  απιστευτο  πελονεκτημα,  ότι  μπορεί  να  λειτουργησει
ταυτόχρονα και στον αόρατο κόσμο και στον ορατο.
Μάλιστα ,  επειδή ο νους είναι  ότι  ακριβώς εκπαιδευεται,  λειτουργει  δηλαδή σαν σφουγγαρι  που
απορροφαει το νερό, 'Έτσι, και σε όλη την δυστυχη ανθρωπότητα, ο καθρεπτης του Μαυροψύχη μαζί
με  τα  τσιράκια  του,  (παγκοσμιους  νεκροθαφτες),  φροντιζει  μ  έναν  κεκαλυμενο  τρόπο  ο  νους  να
εκπαιδευεται συνέχεια με αστειες γνώσεις, δηλαδή συνέχεια να λειτουργει μόνο στον ορατο κόσμο και
να χανει τελείως την ιδιοτητα του να ενωθει με τον αόρατο κόσμο (σύμπαν - πνεύμα - ψυχή).
Καταλαβαίνετε ότι αυτόματα ο νους αυτός παγιδευτηκε. Εγκλωβιστηε στην υλη, και αντίστοιχα με
ατελειωτα εγω, επιθυμιες και προσκολλήσεις φυλακιζει και την πνευματοψυχη.
Για  να  μπερδεψει  ακόμα  περισσοτερο  την  ανθρωπότητα  και  για  να  κρυφτει  ακόμα  μια  φορα  ο
Μαυροψύχης και οι στημενες εξουσίες του, ξαφνικα επινοησαν τη λεξη "ψυχασθενεια".
Ακριβως  επειδή  το  λαμογιο  17.000.000  χρονια  αυτά  κάνει  σε  εσας,  κρυβεται  συνεχεια,  σας
ενημερωνουμε  μια  για  παντα:  αρρωστη  ψυχή  και  αρρωστο  πνευμα  δεν  υπαρχει.  Ουτε  η  ψυχή
αρρωσταινει ποτε, ουτε φυσικά ηταν ποτε αρρωστη. Το ιδιο βεβαια ισχυει για το πνευμα.
Ο μονος που αρρωσταινει, ο μονος που εγκλωβιζεται είναι ο νους. Φυσικά, αν σας ελεγαν ότι εισαστε
"νοοπαθεις" δηλαδή ο νους σας έχει χασει τον ελεγχο, αυτοματα θα γνωριζατε ότι έχετε αρρωστο νου,
δηλαδή νοοπαθεια και ο υπευθυνος γι αυτό είναι ολοι αυτοι που σας εκπαιδευσαν. Ολοι αυτοι που σας
διοικουν,  σας  εξουσιαζουν,  σας  διδασκουν,  μηδενος  εξαιρουμενου  (ολες  οι  πολιτικες  και  οι
θρησκευτικες και οι κάθε μορφης εξουσιες, ακόμα και οι στημενες τρομοκρατικες - εκφοβιστικες
εξουσιες).
Έτσι λοιπόν ο μαυροψύχης, με έναν ακόμα εντεχνο τροπο έχει μετατοπισει το προβλημα, που αυτός
έχει φερει στην ανθρωποτητα, δηλαδή να σας κάνει υποχειρια του με τον απολυτο ελεγχο του νου σας
και το έχει ονομασει ότι είστε ολοι εσείς ψυχοπαθεις - ψυχακιδες και σας έχει δωσει και γιατρους το
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πάλιολαμογι.
Δηλαδη, οχι μόνο έχει ριξει τις ευθυνες σε εσας, οχι μόνο είναι η αιτια για ολο το χαλι του νου σας,
αλλα ξαφνικα σας εδώσε μεσα από την αστεια επιστημη του ψυχιατρους και ψυχολογους.
Βρε καφροι, ολοι σας, ξερετε τι είναι η ψυχη, τι πρεσβευει; ξερετε ποιος είναι ο ρολος της; ξερετε
πολυ  καλα  ότι  ουτε  καν  ανηκει  σε  ένα  φανερο  κομματι  του  υλικου  σωματος.  γιατί  μέχρι  τώρα
μιλαγατε  μόνο  για  ότι  βλεπετε  με  τα  φυσικά σας ματια,  και  ακουγατε  με  τα αυτια  σας και  ότι
αποδεικνυεται  με  την  επαναληψη  του  πειραματος  (αυτο  θεωρουσατε  δεδομενο  -  δηλαδή  το
"επιστημονικο αποτελεσμα").
Τωρα ξαφνικα πιασατε και τα αορατα.. Εκτος κι αν μας πειτε σε ποιο ορατο κομματι του ανθρωπινου
σωματος βρισκεται η ψυχη..
Μάλιστα , η γιατρεια σας, δηλαδή τα φαρμακα που δινετε είναι δεδομενα. Απο τον υπνο που σου
φερνουνε γινεσαι μικρο ή μεγαλο φυτο. Και φυσικά μετα νομιζεις ότι έτσι "αγγιχτηκε" η ψυχη..
Καταλαβαινετε ποσο ατελειωτο μπερδεμα έχει δημιουργηθει στην ανθρωποτητα.
Θα σας φερουμε ακόμα ένα παραδειγμα για να καταλαβετε τι μπορεί να κάνει ο νους σας.
Ο μεγιστος Ιησούς Χριστός σας έχει πει στις διδασκαλιες του ξεκαθαρα ότι είστε κατ εικοναν και
ομοιωσην με τον πατερα.
Εαν δεν ηξερε τι ελεγε, μην λαβετε τιποτα υποψην σας. όμως σας πληροφορουμε ότι ηξερε πολυ καλα
τι ελεγε. Η πρωτη ομοιωτητα που έχετε με τον δημιουργό είναι η σκεψη που προκαλειται μόνο από το
νου σας.
Ο  πατερας  πρωτα  σκεφτηκε  να  δημιουργηθουν  γαλαξιες,  ηλιακα  συστηματα,  ήλιοι,  πλανητες,
βασιλεια,  αγγελικο  βασιλειο,  ορυκτων,  φυτικο,  ζωικο,  ανθρώπινο  βασιλειο,  ή  βασίλειο  εν
προκειμενω, οντων με νοημοσυνη και αμεσως μετα αυτή η σκεψη του υλοποιηθηκε. Έτσι τα πρωην
αορατα γνωριζετε πλέον ότι εγιναν ορατα, το ιδιο και με τις σκεψεις που δημιουργει ο δικος σας νους,
μπορειτε να μετατρεψετε τα αορατα σε ορατα.
Αυτο με ακριβεια εννοησε ο μεγιστος Ιησούς χριστος. Οτι ολη η ανθρωπότητα έχετε προικιστει, έχετε
φτάσει εξελιχτηκα στα όντα με νοημοσυνη,  δηλαδή έχετε ένα κομματι νου από τον υπερ-νου του
δημιουργόυ - θεου - πατερα.
Αυτο  λοιπόν  το  ασυλληπτο  οπλο  σας,  η  ενωση  του  νου  με  το  θειο,  που  στην  περιπτωση  της
ανθρωπότητας σημαινει αορατα (πνευμα - ψυχη) με ορατα (υλη - ανθρώπινο σωμα), από όλες τις
εξουσίες έχει εντεχνα ακυρωθει.
Κι ενω γνωριζετε ότι πολλες φορες κατα τη διαρκεια του υπνου έχετε δει στη ζωη σας προφητικα
ονειρα - μηνυματα δηλαδη, προτου να γίνει κάτι το έχετε δει στον αορατο κοσμο, έχετε εγκλωβιστει
γιατί έτσι σας εχουν διδαξει μόνο στις πεντε αισθήσεις που είναι σε λειτουργια μόνο όταν δεν εισαστε
σε κατασταση υπνου.
Συνεχιζοντας να αναλυουμε ακόμα περισσοτερο γα το νου, σας λεμε τα εξης:
Το ορατο ανθρώπινο σωμα είναι σαν ένα κουτι που το μεσα μερος του με το εξω μερος (ο υλικος
κοσμος), επικοινωνει με 5 ιδιοτητες.
Αυτες γνωριζετε ότι είναι οι εξης πεντε αισθησεις.
1) οραση
2) ακοη
3) οσφρηση
4) γευση
5) αφη
Αυτες είναι οι αισθήσεις που επικοινωνει το σωμα σας με τον εξω κοσμο.
Νομιζετε ότι τα ματια σας βλεπουν,  ότι τα αυτια σας ακουνε,  η μυτη σας μυριζει,  το στομα σας
γευεται ή τα χερια σας αγγιζουν.
Αυτές οι  αισθήσεις  είναι  σε δραστηριοτητα μόνο κατα τη διαρκεια που δεν είστε σε κατασταση
υπνου, και αυτό γίνεται γιατί  μόνο ο νους σας έχει την δυνατοτητα να ενεργοποιησει  αυτες τις 5
αισθησεις.
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Αυτό ευκολα θα το καταλαβετε εαν πατε σε έναν που κοιμαται και του ανοιξετε το ματι ή κάνετε έναν
ηχο, ή αφησετε κάτι να μυρισε, να γευτει η να πιασει.
Εαν ο νους δεν ενεργοποιηθει, δηλαδή αν δεν ξυπνησετε, τιποτα από ολα αυτά δεν θα νιωσετε.
Αυτοματα λοιπόν βλεπετε ότι ο νους στα όντα με νοημοσυνη έχει αλλη υποσταση και αλλη αξια.
Μάλιστα για να σας βοηθησουμε να καταλαβατε πως λειτουργει ο νους ανατομικα σας λεμε τα εξης:
όταν είναι σε κατασταση ενγρηγορσης (δεν κοιμαστε) το οπτικο νευρο και ο οφθαλμος βλεπει μια
φωτογραφια. Σε ακαριαιο χρονο αυτή η φωτογραφια πηγαινει σε μια βελονα που είναι στο πανω
μερος ενος κατα καποιο τροπο ποτηριου, που αυτό μέχρι επανω είναι γεματο με υγρο. Το υγρο αυτό
ονομαζεται  "φαια  μανας  ουσια".  Ο  νους  ο  οποίος  είναι  η  βελονα  και  που  είναι  αποδεχτης  της
φωτογραφιας  και  της  μεταφορας  της  φωτογραφιας  μεσω  του  αισθητηριου  νευρου  του  ματιου,
βυθιζεται μεσα στο ποτηρι με την φαα μανας ουσια και σε ακαριαιο χρονο ο νους γνωριζει τι βλεπει.
Δηλαδη, η αξιολογηση του τι βλεπεις, ακους, οσφριζεσαι, γευεσαι, αγγιζεις, είναι καθαρα θεμα του
νου, μεσω αυτης της διαδικασιας.
Μάλιστα , όταν ο νους είναι σε ενγρηγορση, δηλαδή δεν είστε σε κατασταση υπνου, αυτό το υγρο
μεσα στο ποτηρι σιγα - σιγα αδειαζει.
Εαν το "υγρο" ("φαια μανας ουσια" ) φτάσει προς το πατο του ποτηριου έχει αρχισει αυτό που εσείς
ονομαζετε "κουραση" και που χρειαζεστε οπωσδηποτε υπνο.
Μάλιστα  εαν  φτάσει  ακριβως  στο  πατο,  ισως  καποιοι  από  εσας  έχετε  νιωσει  ότι  όπου  και  να
βρισκεστε πρέπει αμεσα να κοιμηθητε.
Μετα από καποιες ωρες υπνου, το "υγρο" αυτό μεσα στο "ποτηρι" ξαναγεμιζει κι έτσι είναι αυτό που
λετε "κοιμηθηκα και ξεκουραστηκα".  Ουσιαστηκα όμως είναι ότι γεμισε το ποτηρι με τη "φαια
μανας ουσια".
Προτου  συνεχισουμε,  ακόμα  και  τώρα  καταλαβαινετε  ότι  πουθενα  μα  πουθενα  σε  οποιοδηποτε
έρεισμα δεν  αρρωσταίνει  η  ψυχή.  Οι  πέντε  αισθήσεις  είναι  οι  μοναδικές  πληροφορίες  οι  οποίες
συσσωρεύει ο νους και αναλόγως κινείται.
Πως παγιδευεται όμως ο νους; Ο νους επειδή σας εχουμε πει πολλακης ότι είναι το μοναδικο οργανο
που μπορεί να σας ελευθερωσει το "ειναι" σας (πνευματοψυχη), ή να σας φυλακισει το "ειναι" σας,
δεν μπορεί ταυτοχρονα να ασχολειται με απειρα θεμετα.
Δηλαδη, για να καταλαβετε τι εννουμε μπορειτα να φανταστητε ότι ο νους του ανθρωπου είναι σαν
μια  μαιμου  στην  οποια  μάλιστα  έχει  δωθει  και  αλκοολ.  Αντιλαμβανεστε  αυτή  η  μαιμου  πως
χοροπηδαει.. Οπου και όπως να ναι.
Αυτο ο Μαυροψύχης και οι παγκόσμιοι νεκροθαφτες το γνωριζουν πολυ καλα. Γι αυτό φροντίζουν ο
νους  σας  να  είναι  συνεχεια  "μεθυσμενος".  Δηλαδη  να  σας  αναγκαζουν  να  ασχοληστε  με  αστεια
πραγματα (μεσα μαζικης αποχαυνωσης - ιδιαιτεροτητες - φανατικες διαιρετικες θρησκείες - πασης
μορφης  υλικα  αποκτηματα)  και  από  την  αλλη  να  αγωνιατε  ολη  σας  τη  ζωη,  το  95%  της
ανθρωποτητας, για τα στοιχειωδη αγαθα, τροφή και στεγη.
Έτσι, πολυ απλα, ο νους σας παγιδευτηκε,  εγκλωβιστηκε,  φυλακιστηκε κι εγινε πειθυνιο δουλικο
οργανο του μαυροψύχη.
Τοσο σημαντικο οργανο είναι ο νους σας..
Χωρις  να  παρετε  εσείς  οι  ίδιοι  τον  ελεγχο  του  νου  σας,  δεν  υπαρχει  ποτε  περιπτωση  να
ελευθερωθειτε.
Παντα  θα  είστε  δεσμιοι,  παντα  θα  είστε  φυλακισμενοι  και  θα  πειστευετε  ότι  έχετε  καποιες
προτεραιοτηες (α, β, γ..) όμως κυριολεκτικά ο νους σας θα είναι σαν τη πιωμενη μαιμου.
Ο,τι  και  να  πραττετε,  ο,τι  και  να  ασχοληστε  και  να  νοιαζεστε,  τιποτα  δεν  έχει  σχεση  με  τον
πραγματικό σας εαυτο.
Ολα αυτά είναι στημενες αστειοτητες που μοναδικο σκοπο εχουν να σας εγκλωβισουν το νου και
τιποτα αλλο. Τοσο ύψιστο όργανο είναι ο νους.
Μάλιστα εδώ οφείλουμε να σας πούμε κάτι  ιδιαίτερο.  Μέσα από τα παραμύθια  του παγκόσμιου
συστήματος ελέγχου της ανθρωποτητας, ανα καιρους σας μιλουν για εξωγηινους.
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Όπως εσείς ανηκετε στα όντα με νοημοσυνη, έτσι και ολοι απειροι εξωγηινοι που εχουν ένα φυσικο
σωμα,  εστω  και  διαφορετικο  από  το  δικο  σας,  ανηκετε  ολοι  στην  εξέλιξη  του  συμπαντος  που
ονομαζεται όντα με νοημοσυνη.
Καποιοι  εξωγηινοι  είναι  τεχνολογικα πολυ πιο μπροστα από εσας,  ή  απλα πιο μπροστα.  Και για
καποιους αλλους εξωγηινους είστε εσείς τώρα πολυ πιο μπροστα τεχνολογικα.
Αυτο δε διαφοροποιει καθολου ότι όπως εσείς έτσι και ολοι οι αλλοι εξωγηινοι που ολοι σας ανηκετε
στα όντα με νοημοσυνη, έχετε διαφορετικη αποστολη.
Σας ειπαμε και πριν, σας το επαναλαμβανουμε. Απο τη σκεψη του πατερα πηρε μορφη ολη η υλη. Και
πιστεψτε μας κυριολεκτικά ότι απωτερος σκοπος ολης της υλης μετα το τελος του μπιγκ-μπανγκ, του
θειου σχεδιου, ή αυτου που ονομαζεται "η μεγαλη απουσια" είναι να ξαναγυρισουν οι παντες και τα
παντα στη σκεψη του.
Πιστεψτε μας, ακριβως αυτή είναι η μια και μοναδικη αληθεια. Ολες οι αλλες δηθεν πληροφοριες ότι
εμεις  ειμαστε θεικη σπορα ή οποιαδποτε  αλλη αρλουμπα,  είναι  μόνο και  μόνο για να μεθυσει  η
μαιμου, για να μεθυσει ο νους σας και να τονωθεί το εγώ σας (διαιρετικότητα).
Ολοι μας ειμαστε θεια οντα. Δεν υπαρχει τιποτα εξω από το θειο. Γιατι, πολυ απλα, εαν υπηρχε, δεν
θα υπηρχε καμια αρμονια, καμια τελιοτητα, ακόμα και στο σύμπαν που αντιλαμβανεστε.
Επομένως,  ειτε εσείς που ανηκετε στα όντα με νοημοσυνη και εξελισσεστε στο πλανήτη γη,  ειτε
οποιαδηποτε αλλα όντα με νοημοσυνη που εξελισσονται σε οποιοδηποτε πλανήτη του συμπαντος, ολοι
μας και ολοι σας εχουμε την ιδια ακριβως αποστολη.
Αποστολη μας είναι να φτασουμε μεσα από την διαρκη και χωρίς οριο εξελιξη, στον γεννητορα μας -
δημιουργό - υπερ-νου - πατερα - θεο.
Κι συνεχιζοντας την αναλυση του νου, είναι το μεγαλυτερο και το μοναδικο σας δωρο που μπορεί να
σας βοηθησει ή να σας καταστρεψει ολοκληρη την γηινη ζωη σας.
Δωστε πολυ ιδιαιτερη σημασια σε αυτά που θα διαβασετε τωρα, για να κατανοησετε με απολυτη
ακριβεια τι σημαινει παγιδευση του νου. Επειδη ο νους είναι συνδεδεμενος με τις 5 αισθήσεις του
εξωτερικου ή αλλιως φυσικου κοσμου, παρα πολυ ευκολα και ακαριαια ο,τι του προσφερονται σαν
εικονες τις φωτογραφιζει, τις παγιωνει, και στο τελος ο νους φτανει σε ένα σημειο να λεει ότι "αυτο
ειναι" και "αυτο θελω να κανω".
Πχ. Μεγαλωσε ένα παιδι  σε μια χωρα. Αφου εκπαιδευτηκε λογω της οποιαδηποτε χωρας να μαθει  τη
γλωσσα που μιλουν, ταυτοχρονα, πηρε και το θρησκευμα της χωρας. Ταυτοχρονα πηρε και τα εθιμα της
χωρας. Ταυτοχρονα πηρε και ο,τι τον εκπαιδευσαν. Πχ ότι δεν είναι κακο να εισαι ομοφυλοφιλος, εαν
κλεψεις και δεν σε πιασουν, τότε δεν είναι κακο να κλεψεις, και γενικα να λειτουργεις σαν μια μιμιτικη
μαιμου.
Δηλαδη, να μπεις μεσα σου και να κανεις τις δυο πιο απλες σκεψεις: αφου πρόκειται να πεθανω, ποιος με
εφερε σ' αυτό το κοσμο και τι ηρθα να κανω;
Και σε απολυτο συνδυασμο το αναποφευκτο γηρας στο δικο σου ανθρώπινο σωμα, ερχεται κυριολεκτικά
να σου τραβηξει το αυτι, να σου κεντρισει το ενδιαφερον, να στραφεις καπου αλλου, και στην προκειμενη
περιπτωση μεσα σου,  δηλαδή να ενδοσκοπισεις  μεσα στον εαυτο σου,  και  σιγουρα αν πραγματικα το
ζητησεις θα παρεις ακριβεστατες πληροφοριες και απαντησεις.
Το πως ο νους αγγιστρωνεται στις εικονες που του δινουνε τα συστηματα εξουσιας, ο Μαυροψύχης και οι
παγκόσμιοι νεκροθαφτες του το γνωριζουν πολυ καλα.
Γι αυτο, εχουν παρουσιασει μια μαυριλα χωρίς οριο, με ολα τα υποτιθεμενα προβληματα, κρισεις, που
εχουν κατακλυσει την ανθρωπότητα εδώ και ατελειωτο χρονο.
Κυριολεκτικά, μ όλες τις μπουρδες και αρλουμπες που εχουν αναγκασει την ανθρωπότητα να ακολουθει,
εχουν αχρηστεψει τελειως, εχουν εγκλωβισει και φυλακισει τελειως την ανθρωπινη σκεψη.
Ειναι πολυ σημαντικο, αν και σας το ειπαμε και πιο πριν σε αυτό το βιβλιο, να σας αναφερουμε ακόμα μια
φορα ένα πολυ απλο παραδειγμα. Στα δηθεν πολιτισμενα κρατη, οι κατοικοι μιλανε για τη φοροδιαφυγη.
Φυσικά ολοι εσείς πιστευοντας ότι ακολουθειτε το καλο, είστε εναντια στη φοροδιαφυγη. αυτό είναι ένα
τεραστιο παραδειγμα σε αυτό που σας εχουμε πει, ότι σας εχουν ακυρωσει το νου.
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Διοτι, εαν ο νους σας ενεργοποιουσε ολο του το ευρος θα εκανε τους απλους συλλογισμους - σκεψεις:
Ολα  τα  κρατη  του  πλανήτη  χρωστουν  τρισεκατομυρια.  Λογω  της  τεχνολογιας  σας  στο  επίπεδο  που
βρισκεται σημερα, θα επρεπε να απαντησετε χωρίς δευτερη λεξη, χωρίς καμια αλλη εντεχνη αποφυγη του
ερωτηματος, ο πλανήτης σας, τα κρατη σας, σε ποιον χρωστουν;
Ταυτοχρονα, μόνο με αυτή την απλη σας απαιτηση θα ειχαν ξεσκεπαστει τα παντα. Θα ειχατε τιμησει το
νου σας, ότι είναι ενεργος από εσας τους ιδιους, και οχι να λειτουργει ο νους σας σαν αυτό που σας εχουμε
ξαναπει, μια μιμητικη μαιμου.

● Μάλιστα , όταν θα φτασετε σ' αυτά τα επιπεδα δραστηριοποιησης του νου σας, δεν θα μπορεί 
κανενας να σας ξεγελασει και να σας κοροιδεψει. γιατί κυριολεκτικά, ο ενεργοποιημενος νους, ο 
νους που γνωριζει την α-ληθεια, ο νους που έχει ενωσει τον εσω με τον εξω κοσμο, είναι ο 
απολυτος φοβος του μαυροψύχη.

Με αυτό τον τροπο αντι να φοβιζει εσας με ολα τα δολια τεχνασματα του, θα γινοταν το ακριβως αντιθετο.
Δεν θα υπηρχε κανεις από την ανθρωπότητα να τον υπηρετησει.
Δηλαδη,  κανενας  από  την  ανθρωπότητα  δεν  θα  αισθανοταν  φοβο,  στενοχωρια,  αδικια,  μισος,  ζηλιες,
πολεμο, και πασης μορφης αρνητικες σκεψεις και πραξεις, γιατί ο Μαυροψύχης μόνο από αυτά τρεφεται.
Και για να μπορεσει να τραφει,  ρουφαει  κυριολεκτικά την ενεργεια σας και σας έχει παρουσιασει ένα
συστημα εξουσιας με ατελειωτα εντεχνες τρικλοποδιες. Έτσι ολοι εσείς και ο καθενας ξεχωριστα να είναι
πλυμμηρισμενος από αρνητικες σκεψεις και πραξεις.

Η τροφή του προερχεται από αυτή την διαδικασια.

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΥ

Καταλαβαινετε μετα από ολα αυτά ότι το κλειδι για ολη την ανθρωπότητα είναι μόνο ένα Και αυτό είναι η
ενεργοποιηση του νου.
Σας λεμε μόνο μια απλη λεξη. Η λεξη "στενο-χωρια".
Μονο το ακουσμα της λεξης που παρα πολλες φορες στη ζωη σας το χρησιμοποιητε μεταξυ σας λεγοντας
"ειμαι στενο-χωρημενος /η", ο μονος που μπορεί να σας βαλει σε "στενο χωρο" είναι μόνο ο νους σας.
Δηλαδη, μπορεί από τον εξωτερικο κοσμο να δεχτηκατε σαν πληροφορια ένα γεγονος κάτι που δεν ηταν
καλο για εσας. Ομως, για να μπειτε σε "στενο χωρο" μονοι σας το επιτρεψατε και κανενας αλλος.
Καταλαβαινετε ότι οποια πληροφορια ή γεγονος δεχτηκατε που δεν ηταν καλο για εσας, εαν ο νους σας δεν
το είχε δεχτει μεσα του σαν "καλο" ή "ασχημο", αλλα ενας εκπαιδευμενος νους με πολλη γνωση, θα εδινε
απαντησεις και ερμηνιες για ολα τα δηθεν αρνητικα γεγονοτα που σας εχουν συμβει ή πληροφοριες που
έχετε λαβει.
Το προβλημα λοιπόν καταλαβαινετε πως είναι μόνο ενα: το πως θα εκπαιδευτει ο νους σας.
Πως ο νους σας θα είναι νηφαλιος, ηρεμος, απολυτα ελεγχομενος από τον πραγματικό εαυτο σας, και οχι
σαν μια μαιμου να τρεχει δεξια και αριστερα και να προσπαθει να μαζεψει τα ασυμαζευτα.
Σας δινουμε ένα παραδειγμα για να καταλαβατε την υψιστη σημασια αυτου. Οταν ο μεγιστος διδασκαλος
Ιησούς Χριστός διαλεξε μόνο γαιδουρι την κυριακη των βαιων για να μπει στα ιεροσολυμα, ηθελε να σας
δειξει με ένα θεικα πανεξυπνο τροπο, ότι έχει τιθεσευσει το νου του σε τετοια επιπεδα που κυριολεκτικά
μπορεί να σκασει γαιδαρο..
Ξερετε  ότι  το  γαιδουρι  είναι  ένα  παρα  πολυ  ηρεμο  και  υπομονετικο  ζωο.  Καταλαβαινετε  ότι  όταν
μπορεσεις να εισαι πιο ηρεμος και υπομονετικος από τον γαιδαρο, ο νους σου, το μοναδικο οργανο που
ενωνει τα αορατα με τα ορατα, που ενωνει το πνευμα και την ψυχή με το σωμα, είναι υπο την απολυτη
υπακοη του πραγματικου και αληθινου σας εαυτου.
Επομένως, έχετε μια αποστολη πλέον και καμια αλλη. Την ωρα που είστε σε ένα ανθρώπινο σωμα, πρέπει
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και επιβαλλεται να γυμνασετε το νους σας, για να υπηρετησει μόνο τον πραγματικό εαυτο σας και οχι (και
για κανενα λογο) τα συστηματα εξουσιας του μαυροψύχη.
Για να μπορεσει ο νους σας να γυμναστει, ο τροπο που πρέπει να τον εκπαιδευσετε είναι μονοδρομος.
Δηλαδη, δεν μπορεί κανενας να ακολουθησει όποιο δρομο θέλει, οποιον δασκαλο θέλει, οποια θρησκεια
θέλει  και  μετα  να  φτάσει  σε  αυτό  που  πρέπει  ολοι  να  φτασετε,  δηλαδή  στην  απολυτη  γνώση  και
εκπαιδευση του νου σας.
Ο λογος  που  σας  λεμε  ότι  είναι  μονοδρομος  είναι  παρα πολυ απλος.  Εαν  σας  εκπαιδευσουν  καποιοι
δασκαλοι των θρησκειων, αναγκαστικα θα σας πουν να ακολουθησετε τη θρησκεια που υπηρετουν.
Μα αυτοματα εχουν ακυρωθει! Πανε να σας διδαξουν κάτι που οι ιδιοι δεν ξερουν. Φυσικά οι πολλοι ψηλα
υσταμενοι των θρησκειων ξερουν πολυ καλα ότι σας θελουν να είστε ενταγμενοι σε κοπαδια..
Δηλαδη, υπο την ταμπελα μιας θρησκειας, αυτό που διδασκον ταυτοχρονα υπηρετει την διαιρετικοτητα.
Υπηρετει τον κατωτερο νου. Αυτον δηλαδή τον νου που διδασκεται ολη η ανθρωποτητα.
Τον νου του εγω μας, τον νου της θρησκειας μας,  της πατριδας μας και  οποιοδηποτε αλλο διαιρετικο
κοματι.
Οταν σας δινεται αυτή η αποσφραγιση, ενας κυριολεκτικά κυριαρχος λογος είναι να οδηγηθειτε στην α-
ληθεια, στο φως, μονοι σας χωρίς καμια ταμπελα.
Φως και ταμπελες δεν υπαρχει. Φως και διαιρετικοτητα και εγωισμοι δεν υπαρχει.
Έχοντας γίνει ολη αυτή η αναφορα μέχρι τώρα για μαυροψύχη, θρησκευτικες και πολιτικες εξουσιες, εγω
κλπ, ο λογος είναι μόνο ενας. Να παρετε ολη τη γνωση, να παρετε ολη τη σοφια και με ενωση με την
απολυτη αγαπη την συμπαντικη φυσικά, να ελ-ευθερωθειτε.
Μπορειτε να κατακτησετε την ελευθερια σας μόνο με σοφια - γνώση και την συμπαντικη αγαπη.
Μονο το ένα ή μόνο το άλλο είναι αναπηρο.
Δηλαδη, ένα γνωριζεις τα παντα (δηλαδη έχετε κατακτηση την σοφια) δεν πετυχαινεις το απόλυτο.
Εαν αγαπησεις τα παντα όπως το συμπαν, αλλα δεν γνωριζεις (δεν εισαι σοφος) πάλι δεν πετυχαινεις το
απόλυτο, εαν όμως γνωρισεις τα παντα και αγαπησεις τα παντα όπως το συμπαν, τότε κυριολεκτικά τα
πετυχαινεις ολα.
Η νεα εποχη που συντομα θα ανατειλλει σ' αυτον τον δυστυχισμενο πλανήτη σας, θα είναι από όντα που
είναι γεματα σοφια και πλυμμηρισμενα από συμπατικη αγαπη.
Ουδεις αλλος έχει θεση στην νεα ανθρωποτητα.
Για να μην σας αφησουμε χωρίς σχολιο τα των διαφορων διδασκαλων, η απαντηση είναι πολυ απλη, όπως
ειπαμε και πιο πανω πρέπει να είναι και σοφος και γεματος αγαπη. Κι όταν αναφερομαστε στη περιπτωση
ενος πνευματικου διδασκαλου, πρέπει οπωσδηποτε να ακολουθειται και από μια τεραστια αποδειξη που
αυτό είναι η ιδια η ζωη του.
Δηλαδη, περα από τη σοφια που θα σε εκπαιδευσει (εσω και εξω γνωσεις πασης μορφης), μετα να σου
εξηγησει με ακριβεια τι σημαινει συμπαντικη αγαπη και οχι εγωιστικη, ανθρωπινη αγαπη.
Στην προκειμενη περιπτωση, αυτός ο δασκαλος/α πρέπει ο βιος του να είναι πλημμυρισμενος από αγαπη
για ολα τα οντα, γεματος ταπεινοτητα (δηλαδη να μην απαιτει να τον προσφωνουν διδασκαλο ή να το
επιβαλει και στο τελος να είναι εκτος κάθε υλικης χρηματικης ανταμοιβης).

Επειδη καταλαβαινετε ότι μιλαμε για πνευματικο διδασκαλο, οποίος ή οποια επιχειρησει να σας δωσει
πνευματικο φως, εαν δεν έχει αυτά τα τρια εχεγκια, είναι από μονος/η του ακυρωμενος.

ΚΑΡΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Ή ΑΛΛΙΩΣ 
"ΜΑΧΑΙΡΑ ΕΔΏΣΕΣ ΚΑΙ ΜΑΧΑΙΡΑ ΘΑ ΛΑΒΕΙΣ"
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Φτάσαμε σε έναν τεράστιο νόμο που ακολουθεί όλο το ανθρώπινο γένος.
Μέσα στα μπερδέματα που έντεχνα προσπαθούν να σας δώσουν οι θρησκείες σας, η μια δήθεν καλύτερη
από την άλλη, να κατηγορεί ότι πχ δεν υπάρχει κάρμα.
Όταν οι ρωμαίοι στρατιώτες επιχείρησαν να συλλάβουν τον Ιησού Χριστό ο Πέτρος έκοψε με μαχαίρι το
αυτί ενός ρωμαίου στρατιώτη, που πήγε να συλλάβει το διδάσκαλο του Ιησού Χριστού.
Τότε ο Ιησούς χριστος, ο μεγιστος διδασκαλος του, αφου εσκιψε, πηρε το κομενο αυτι και το κολησε στο
κεφαλι του ρωμαιου στρατιωτη, ειπε ξεκαθαρα στο πετρο τη φραση ..

"πετρο, πετρο, μαχαιρα εδώσες και μαχαιρα θα λαβεις"

Και φυσικά, σε εκεινη τη σαρκωση του πετρος ο θανατος του προηλθε από αποκεφαλισμο.
Ταλαιπωρημενοι και δυστυχισμενοι ανθρωποι αυτης της εξελιξης.. Σας εχουμε πει και σας ξαναλεμε ότι ο
Μαυροψύχης και οι εξουσίες του, έχει παιξει ένα ασυλληπτο παιχνιδι στις πλατες σας.
Βλεπετε  έναν  ανθρωπο  αναπηρο,  καποιον  που  να  έχει  γεννηθει  με  παθησεις  ή  σοβαρες  παθησεις
(τετραπληγια) βλεπετε αρρωστιες και θανατους μικρων παιδιων, ξεκλυρισματα οικογενειων, κοινωνιων
Βλεπετε καταστροφες επι καταστροφων, και φυσικά οχι οι κλωνοι και οι μεταλλαγμενοι, αλλα εσείς που
μεσα σας έχετε ψυχή και θεικο σπινθηρα, να λυπαστε και φυσικά μετα να συνεχιζετε τις δραστηριοτητες
που ηδη ακολουθειτε.
Ξερετε  ότι  το  σύμπαν  είναι  παν-τελειο  και  παν-  αρμονικο  και  παν-σοφο  και  πλημμυρισμενο  από
συμπαντικη αγαπη.
Ακόμα ξερετε από αυτή την αποσφραγιση ότι όλες οι υλικες μορφες, χωρίς να εξαιρειται καμια υλικη
μορφη, και φυσικά και σας τους ιδιους, δηλαδή το ανθρώπινο γενος, όλες οι μορφες της υλης υπάρχουν
μόνο για εξέλιξη και τιποτα αλλο.
Τιποτα δεν υπαρχει σε ορατη μορφη που υπαρχει για να υπαρχει. (δηλαδη να μην ακολουθει τους νομους
της εξελιξης - και εξέλιξη σημαινει επιστροφβ στον πατερα - Δημιουργό - υπερνου - θεο)
Ολα ξεκινησαν από τον πατερα [υπέρ-πνεύμα], μπηκαν στο κοσμο της υλης - μορφης, για να φτασουν στο
επίπεδο της εξελιξης όπου εντασσεται πλέον το "ειναι" τους (δηλαδη η πνευματοψυχή τους) στα όντα με
νοημοσυνη, και σε εκείνο ακριβως το σταυρο, το κομβικο σημείο, να κατανοήσουν τα όντα με νοημοσύνη,
σε όποιο ηλιακό - πλανητικό σύστημα και να εξελίσσονται, ποιοι ακριβώς είναι, γιατί έχουν ένα σώμα το
όποιο είναι διαφορετικό από πλανητικό σε πλανητικό σύστημα, και κει ακριβώς, μέσα από την κατανόηση
της  δημιουργίας,  να  ομοιο-δονηθούν,  να  λειτουργήσουν  ακριβώς  όπως  λειτουργεί  το  σύμπαν  και  να
συνεχίσουν την εξέλιξη τους σε υψηλότερες εξελίξεις.
Όταν όμως στο δικο σας πλανητη,  έχετε εκπαιδευτει  γεματοι  αμαθεια για  ολα αυτα,  και  ακόμα έχετε
εκπαιδευτει με απολυτο εγωισμο ότι είστε κάτι ο καθενας από εσας, και αυτοματα καθενας έχει τις δικες
του ατελειωτες επιθυμιες, τα λογια σας, οι σκεψεις σας και οι πραξεις σας αντιστοιχα, έχετε εγκλωβιστει
μεσα σε ένα δικο σας κοσμο και αυτοματα έχετε αποξενωθει από το εννιαιο συμπαν.
Δηλαδη, ενω θα επρεπε να λειτουργειτε όπως όλες οι μορφες στο σύμπαν που λειτουργουν σαν μοναδα,
εσείς έχετε διαχωριστει από το εννιαιο συμπαν, και κάθε ένας από σας έχει δημιουργήσει τον δικο του
κοσμο.
Αυτοματα αυτό σημαινει ότι ο τροπος που διαχειριζεστε αυτα, σας οδηγουν, προσωπικα εσας τους ιδιους ,
σε ατελειωτες δυσαρμονιες με το συμπαν.
Προσεξτε καλα. Αυτες οι δυσαρμονιες που αναφερομαστε είναι μόνο προσωπικες σας. Οταν ερχεται μετα
ο νομος του κάρμα για να επελθει αρμονια στη δυσαρμονια που εσείς και μόνο εσείς ενεργοποιησατε, ο
νομος του κάρμα είναι αμειλικτος και ακριβοδικαιος
Το "μαχαιρα εδώσες και μαχαιρα θα λαβεις" είναι εξισου αμειλικτο, και το πιο τραγικο είναι ότι είναι
προσωπικο σας. Εσεις οι ιδιοι έχετε επιφερει στην τελειοτητα του συμπαντος δυσαρμονια και υποχρεωτικα
και αναγκαια, κι χωρίς καμια αλλη ερμηνεια, εσείς και μόνο εσείς θα εξισοροπισετε το σύμπαν για να
συνεχισει η αρμονια του συμπαντος, λογω του ότι εσείς προσωπικα προσπαθησατε με σκεψεις, λογια και
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πραξεις να επιφερετε δυσαρμονια και να δημιουργησετε ένα ξεχωριστο κοσμο από το εννιαιο και αδιαιρετο
συμπαν.
Καταλαβαινετε ότι μεσα στο νομο του κάρμα ή αλλιως"μαχαιρα εδώσες και μαχαιρα θα λαβεις" βρισκεται
μετα από την εντεχνη εκπαιδευση του μαυροψύχη, ολη σας μα ολη σας η δυστυχια.
Καθε μια ασχημη τροπη για εσας,  όπως αρρωστια στη γεννηση σας, αρρωστιες μετα τη γεννηση σας,
ορφανα παιδια, αναπηριες κατα τη διαρκεια της ζωης σας, γεννησεις δικων σας παιδιων με προβληματα
υγειας στη γεννηση τους ή λιγο μετα, θανατους δικων σας παιδιων μέχρι τα 28 τους χρονια, είναι αποδειξη
ότι έχει ενεργοποιηθει ο νομος του καρμα, ή αλλιως ο νομος της ανταποδοτικης δικαιοσυνης, ή αλλιως
αυτός που ειπε ο μεγιστος διδασκαλος Ιησούς Χριστός "μαχαιρα εδώσες και μαχαιρα θα λαβεις".
Ακόμα  ,  όπου  υπάρχουν  σεξουαλικες  ιδιαιτεροτητες,  χρησεις  ναρκωτικων  ουσιων  ή  πασης  μορφης
εξαρτησεων από τζογο ή αλκοολ, και πασης μορφης δυσαρμονιες (που να εχουν επιφερει πονο σε σας τους
ιδιους), εχουν μόνο ένα σκοπο. Να διδαχτειτε.
Το πιο σημαντικο δεν είναι να σας διδαξει κάτι για κάτι που εκαναν καποιοι αλλοι. Το πιο σοβαρο είναι ότι
ο νομος του κάρμα ή αλλιως συμπαντικη δικαιοσυνη, είναι εντελως προσωπικο σας μαθημα.
Εσεις και μόνο εσείς οι ιδιοι ατομικα επείχειρησατε να φερετε δυσαρμονια στο συμπαν, και μεσα από το
καρμα, μεσα από την ανταποδοτικη δικαιοσυνη, το σύμπαν ηρθε να διδαξει εσας και μονο.
Στην μετενσαρκωση, εχουμε αναφερθει στα προηγουμενα κεφαλαια εκτενως.
Ο Μαυροψύχης εβαλε εντεχνα τις στημενες εξουσίες του, και εν προκειμενω τις θρησκευτικες, να σας
αφαιρεσουν την μετενσαρκωση, γιατί διδασκομενοι  την αληθεια, ότι  δηλαδή σημερα, το σημερινο σας
σωμα  είναι  μια  συνεχεια  του  προηγουμενου,  αυτου  δηλαδή  που  ειχατε  στην  προ-τελευταια  σας
ενσαρκωση, δηλαδη, ο τροπος που διαχειριστηκατε με σκεψεις, λογια και πραξεις. Και φυσικά η τωρινη
σας ενσαρκωση θα είναι η συνεχεια για την επομενη.
Εαν λοιπόν αυτοι οι νεκροθαφτες εντεχνα και με δολιο σκοπο, δεν σας τα ειχαν αποκρυψει, αυτοματα ολοι
εσείς και ο καθενας ξεχωριστα από ολους εσας, θα εισαστε ασυλληπτα προσεχτικοι. Και φυσικά, με παρα
πολλες γνωσεις.
Θα θελαμε να σας εξηγησουμε μερικα από αυτά που σας αναφερουμε.
1) ερχεται ένα παιδι αρρωστο σε μια οικογενεια. Φυσικά, ποιος να σας εξηγησει το λογο που εγινε αυτο..
Οι νεκροθαφτες των θρησειων σας δεν δινουν καμια εξηγηση. Ή εαν μπουν σε εξηγησεις θα ξεστομιζουν
μόνο  μπουρδες,  γιατί  το  "αφεντικο"  τους,  ο  μαυροψύχης,  τους  έχει  απαγορευσει  να  μιλησουν  για
μετενσαρκωση.
Εαν μάλιστα αυτό το αρρωστο παιδι φυγει  σε πολυ μικρη ηλικια, αυτοι οι μπουρδολογοι ισως να σας
απαντησουν ότι το αγαπησε ο θεος γι αυτό το πηρε κοντά του. Δηλαδη μπουρδες χωρίς οριο.
Απο τη μια γεννηθηκες σε ένα αρρωστο σωμα, επειδή μαλλον ο θεος ηταν απασχολημενος αλλου εκεινη τη
στιγμη..! Και μολις ξαφνικα ειδε το αρρωστο σωμα αρχισε να το αγαπαει και στη κορυφοση της αγαπης
του θεου προς το αρρωστο παιδι, το πηρε κοντά του. Τι να σχολιασουμε..
Η αμαθεια και η βλακεια δεν έχει οριο.
Εαν νομιζετε ότι με τετοιους τροπους εκπαιδευετε ψυχες, σας προτεινουμε να απομακρυνθειτε από τους
ανθρωπους γιατί θα είναι η μεγαλυτερη υπηρεσια που μπορειτε να προσφερετε στην ανθρωποτητα.
Οσο για την ιατρικη επιστήμη, έχει χαθει στο πουθενα και προσπαθει να εξηγησει τις αρρωστιες στους
ανθρωπους, όπως και τα αρρωστα παιδια κατα τη γεννηση τους ψαχνοντας στα γονιδια και αναλυοντας το
ντι-εν-ει dna. Και μεσα από το ψαξιμο των γονιδιων και του dna δινονται δηθεν οι απαντησεις για τις
αρρωστιες.
Φυσικά, όπως καποιοι εκπαιδευσανε για το προπατορικο αμαρτημα, για τον αδαμ και την ευα, για την μη-
υπαρξη της μετενσαρκωσης και του καρματος, (νομος ανταποδοτικης δικαιοσυνης), όπως εκπαιδευτηκαν
αυτοι των θρησκειων, ακριβως το ιδιο εκπαιδευτηκαν και αυτοι των ιατρικων επιστημων.
Δηλαδη, ο καθενας στο δικο του μαγαζι έχει δημιουργησει το δικο του εμπορευμα.
Ποιος να σας πει ότι ο καθενας ξεχωριστα είναι ένας μικρος θεος, ότι είναι ένας Δημιουργός - θεος;
Και ότι ο καθενας από εσας μικρος Δημιουργός θεος, του απαγορευεται να φερει δυσαρμονια στο συμπαν,
και ότι αν το επιχειρησεις, οσο το πείχειρησεις, αναλογο θα είναι το τιμημα που θα πεσει στην κεφαλα
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σου..
Γιατι αφου από την κεφαλα σου ξεκινησασν οι δυσαρμονιες πανιβλακα, στη κεφαλα σου θα καταληξουν..
Εσυ τα γεννησες με τις σκεψεις σου, εσυ τα δημιουργησες, εσυ τους εδώσες μορφη. Σε ποιανου κεφαλα θα
σκασουν; σε αλλου;
Εσυ ρε αμαθη εγωισταρε πλημμυρισμενε από υλικες επιθυμες, που ζητας συνεχεια και ξαναζητας συνεχεια,
και συνεεια, και ολα αυτά χωρίς καμια αναστολη. Κατακρινεις, κρινεις μοιχευεις, αλλαζεις τις σεξουαλικες
προτιμησεις επειδή εσυ το αποφασισες, ζητας περισσοτερα χρηματα για σενα, εσυ μόνο να σαι καλα από
υγεια, και ολα αρχιζουν και τελειωνουν γυρω από εσενα.
Ολα αυτά τα εγω που εσυ ενεργοποιησες που θα γυρισουν, στους αλλους; δεν θα γυρισουν σε σενα και
μάλιστα με τοκο; ο τοκος ισχυει για να μαθεις πολυ καλα το μαθημα σου.
Έτσι λοιπόν, στην περιπτωση των παιδιων που είναι αρρωστα, ή των αποσυρσεων των παιδιων μέχρι τα 28
χρονια, είναι ένα πολυ σημαντικο κάρμα της ψυχης που είναι αναγκασμενη να το διδαχθει,  αλλα στην
συγκεκριμενη περιπτωση το κάρμα είναι μεταξυ της μανας του πατερα και του παιδιου, ο καθενας στην
δικη του αντιστοιχη αναλογια. Κανενας δεν ξεχρεωνει για κανεναν αλλον. Το πρωτο μεγαλυτερο μαθημα
είναι για εσας τους ιδιους.
Πρεπει πρωτα εσυ να τα μαθεις πολυ καλα, και μετα να αρχισεις να γινεσαι φωτεινο παραδειγμα για τους
αλλους μεσα από τη σταση ζωης που θα χεις.
Οσο  για  τους  γονεις  ενος  αρρωστου  παιδιου,  επειδή  αντιστοιχα  εχουν  το  δικο  τους  κάρμα  (νομος
ανταποδοτικης δικαιοσυνης), τους δινεται μια λαμπρη ευκαιρια, μεσα από το μεγαλωμα με αγαπη ενος
αρρωστου παιδιου, να ξεχρεωσουν αυτά που χρωστουσαν, και να φερουν την αρμονια στη δυσαρμονια που
οι ιδιοι ειχαν προκαλεσει. Εαν κανουν αυτο, μπραβο τους. Εαν όμως αυτά τα αρρωστα παιδια τα αφησουν
σε ιδρυματα και αποποιηθουν των ευθυνων τους, αυτοματα Δημιουργόυν νεα βαρη και καρμα.
Ηρθε δηλαδή το σύμπαν να τους δωσει μια ευκαιρια να μαθουν το μαθημα τους και οι ιδιοι οι γονεις με το
τροπο του να αποποιιηθουν το μεγαλωμα ενος αρρωστου παιδιου, χανουν μια χρυση ευκαιρια να φερουν
προσωπικη  αρμονια  στη  δικη  τους  προσωπικη  δυσαρμονια  που  οι  ιδοι  εχουν  δημιουργισει  από  την
τελευταια η και προ-τελευταια ενσαρκωση τους
Επειδη αυτά που διαβαζετε  είναι  αληθειες  και  μονο,  σε  αντιστοιχες  περιπτωσεις  γονεων που γεννουν
αρρωστα παιδια με προβληματα, σοβαρα ή πολυ σοβαρα, να ξανασκεφτουν πλέον παρα πολυ καλα τους
χειρισμους τους.
Και  φυσικά,  στο αρρωστο παιδι  κατα τη γεννηση του,  που σημαινει  μια  πνευματοψυχή στη τεραστια
διαδρομη της για εξελιξη, αυτή την συγκεκριμενη στιγμη υποχρεουται να μπει σ' ένα αρρωστο σωμα, είναι
100% προσωπικη δυσαρμονια, που είχε από την προτελευταια ενσαρκωση, και αυτή η ασχημη κατασταση,
οφειλεται 100% στο παγιδευμενο κατωτερο νου που είχε αυτή η πνευματοψυχή σ' αυτή την προτελευταια
της ενσαρκωση.
Πιο απλα δεν γίνεται να σας τα πουμε.
Εσεις και μόνο εσείς είστε υπευθυνοι για τα παντα.
Σας ξεσκεπασαμε τα του μαυροψύχη, τα των εξουσιων, σας ειπαμε την ασυλληπτη δυναμη του ανωτερου
νου, και τώρα σας λεμε ξεκαθαρα ότι το κάρμα είναι προσωπικο σας και είναι απορροια του κατωτερου
νου σας
Οι οποιες ταλαιπωριες με οποιαδηποτε εκφραση ισχυουν σε σας, είναι γιατί ο κατωτερος νους σας έχει
ενεργοποιησει τον νομο της ανταποδοτικης δικαιοσυνης
Ο μεγιστος δασκαλος Ιησούς Χριστός διδαξε από τα 30 του χρονια και μετα, οχι τυχαια. γιατί αραγε;..
Γιατί ένας από τους λόγους είναι οτι μέχρι τα 28 ετη, το κάρμα της προ-τελευταιας ενσαρκωσης ακολουθει
τους φυσικους γονεις και το παιδι. Μάλιστα , εαν εχουμε μια κραυγαλεα περιπτωση ενος παιδιου που είναι
κατακοιτο  από  τη  γεννηση  του,  το  κάρμα  μεταξυ  των  γονεων  και  του  παιδιου  είναι  100%  από  τη
προτελευταια του ενσαρκωση.
Στις  αλλες  περιπτωσεις  όπου  το  παιδι  δεν  είναι  κατακοιτο  ή  βαρια  αρρωστο  στη  γεννηση  του,  και
προκυψουν  μέχρι  τα  28  χρονια  του  παιδιου  αλλης  μορφης  τιμωριες,  όπως  σεξουαλικες  διαστροφες,
ναρκωτικες  ουσιες,  αλκοολ,  τζογος,  παραβατικες  διαγωγες,  θανατους  κ.α.  τότε  το  κάρμα  έχει
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ενεργοποιηθει οχι μόνο από την προτελευταια ενσαρκωση των γονιων ή του παιδιου, αλλα και από την
παρουσα σαρκωση των γονεων, οι οποιοι ζουν δυσαρμονικα ως προς το συμπαν, (ειναι ζηλιαριδες, εχουν
φθονο, κρινουν και κατακρινουν συνεχεια του αλλους, είναι κλεφτες, και γενικα εχουν κάνει τη καρδια
τους πολυ σκληρη).
Οποτε το κάρμα έχει ενεργοποιηθει από αυτες τις συμπεριφορες των γονεων από την σαρκωση που ηδη
διαβιωνουν.
Κλεβεις αλλων ανθρωπων ιδρωτα, μεγαλωνοντας ταυτοχρονα το παιδι σου ή τα παιδια σου και νομιζεις ότι
το σύμπαν δεν σε βλεπει.
Δεν μπορεις να εισαι δολοπλοκος, φονιας, φανατικος σε κατι, ή να επικαλεισε την ελευθερια του ατομου η
και ομοφυλοφιλα ζευγαρια να μεγαλωνουν παιδια σ' αυτή τη κοινωνια και αντιστοιχα να πιστευεις ότι το
σύμπαν δεν σε βλεπει.
Μάλιστα  ,  θα  θελαμε  να  σας  ενημερουμε  ότι  υπάρχουν  πολλες  γυναικες  που  τους  απαγορευεται  η
τεκνοποιηση.
Αυτοματα  αυτό  σημαινει  ότι  στην  προτελευταια  τους  ενσαρκωση  ειχαν  λειτουργησει  και  ειχαν
αντιμετωπισει την τεκνοποιηση σαν κάτι το μη αναγκαιο και ευτελες.
Οποτε  αυτό  σημαινει  ότι  εδειξαν  ασεβεια  στο  σύμπαν  και  ο  καρμικος  νομος  τους  απαγορευει  την
τεκνοποιηση.
Σε αυτή την περίπτωση καταφεύγει στην επιστήμη, η οποία φυσικά ασχολείται μόνο με τη σάρκα, γιατί δεν
της έχει γνωστοποιηθεί ακριβώς τι είναι ψυχή, (οι ψυχίατροι δίνουν μόνο ναρκωτικές ουσίες).
Και σε αυτή την περίπτωση οι  γενετιστές  αναλαμβάνουν το ρόλο ώστε οι  γυναίκες  να φέρουν σάρκα
δηλαδή να τεκνοποιήσουν και να γίνουν μητέρες.
Σε αυτή τη περίπτωση, οι ψυχές που λαμβάνουν σαν παιδιά αυτές οι μητέρες έχουν βαρύτατες καρμικές
υποχρεώσεις.  Οι  πιο  πολλές  από  αυτές  είναι  αυτό  που  ονομάζετε  εσείς  στο  πλανήτη  σας  "ψυχές
καταβεβλημένες από δαιμόνια".
Φυσικά,  αυτό  συμβαίνει  γιατί  έχετε  πλήρη  άγνοια  του  σύμπαντος.  Ουδείς  έχει  ασχοληθεί  με  το  πως
λειτουργεί το σύμπαν, και ακόμα τεράστιοι δάσκαλοι που κατέβηκαν να σας διδάξουν, ο Μαυροψύχης
φρόντισε να αλλοιωθούν τελείως οι διδασκαλίες τους.
Έρχονται πολιτικοί ηγέτες και με ύφος χιλίων καρδιναλίων αποφασίζουν ότι πρέπει να πεινάσετε για να
αντιμετωπιστεί η δήθεν κρίση. Αυτόματα εσείς έχετε στερηθεί τα στοιχειώδη που είναι τροφή και στέγη.
Κάποιοι άλλοι βρίζοντας με έναν βρωμερό τρόπο ότι έχει σχέση με τα Θεία οι ίδιοι στη διάρκεια του βίου
τους και λίγο πριν το θάνατο, παρακαλούν τα Θεία για λίγες ώρες παραπάνω φυσικής ζωής.
Κάποιοι άλλοι μανιώδεις καπνιστές ή σαρκοφάγοι σαν τα σαρκοβόρα ζώα, έχουν ενταχτεί στην κοινωνία
σε θέσεις στο πως να διδάξουν τους ανθρώπους αρετές.
Κάποιοι άλλοι είναι πράκτορες του γλυκού νερού. Πηγαίνουν και συλλέγουν πληροφορίες και σαν Ιούδες,
πηγαίνουν στα αφεντικά τους από όπου θα πάρουν την αμοιβή τους, να καταδώσουν και να ρουφιανέψουν
αυτά που έμαθαν. Μέσα από τη δική τους συμμετοχή μετά ο Μαυροψύχης είτε οδηγεί σε πολέμους τους
λαούς  που  αυτοί  οι  τσάτσοι  ρουφιάνεψαν,  ή  κατακαίουν  δάση  με  στημένες  φωτιές  για  να  αλλάξουν
εξουσίες,  ή  ανατινάζουν  επιβατικά  αεροπλάνα,  ή  ανατινάζουν  μέσα  μαζικής  μεταφοράς  (σταθμοί,
λεωφορεία, τραίνα) και φυσικά νομίζουν ότι κάνουν τη δουλειά τους, ενώ ουσιαστικά χρεώνονται όλο αυτό
το ασύλληπτο κάρμα.
Κάποιοι άλλοι είναι έμποροι ή μεγαλέμποροι ναρκωτικών ουσιών. Δηλαδή με τη δική του μεσολάβηση
κάποιες ψυχές ή θα πεθάνουν εξαιτίας τους ή θα έχουν χάσει το δρόμο τους προς τη ζωή πάλι εξαιτίας
τους.
Κάποιοι  άλλοι  μεγαλοεπιστήμονες  μπαίνουν  στα εργαστήρια και  παρασκευάζουν  όπλα αφανισμού της
ανθρωπότητας, ή όπλα που απλά σκοτώνουν ανθρώπους.
Κάποιοι άλλοι αποφασίζουν ότι το φύλο που τους έδωσε η δημιουργία,  αποφάσισαν ότι θέλουν να το
αλλάξουν.  Και φυσικά το αλλάζουν και  δεν σταματούν εκεί,  αλλά συνεχίζουν σαν να κάνουν κάτι  το
παραδειγματικό προς μίμηση και είναι και καθοδηγητές στους υπόλοιπους να ακολουθήσουν το δρόμο
τους.
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Κάποιοι άλλοι σκοτώνουν ανθρώπους έχοντας πιστέψει σε αυτούς που τους εκπαίδευσαν ότι αυτό είναι μια
ύψιστη υπηρεσία στον Δημιουργό - Θεό, γιατί πρέπει κατα την άποψή τους να εξαφανιστούν από τη γη
όλοι οι άπιστοι.
Κάποιοι άλλοι ασκούν βία σ' όλα τα αδύναμα πλάσματα, είτε είναι γυναίκες, είτε παιδιά είτε γέροντες.
Κάποιοι  άλλοι  μέσα  στις  διαστροφές  τις  σεξουαλικές  του  κατώτερου  νου  τους  έχουν  οδηγηθεί  στην
παιδοφιλία. Δηλαδή να βιάζουν μωρά ή μικρά παιδιά.
Κάποιοι άλλοι σαν χόμπι έχουν να σκοτώνουν ζώα μόνο και μόνο για να ευχαριστηθούν τα εγώ τους.
Κάποιοι  άλλοι  παίρνοντας  τη  δύναμη που  σας  δίνει  η  εξουσία  έχετε  δικαστικές  αποφάσεις  οι  οποίες
διαφοροποιούνται αναλόγως ποιους δικάζετε, και για τον ίδιο λόγο οι δικοί σας αθωώνονται και για τον
ίδιο λόγο οι μη δικοί σας να καταδικάζονται.
Αυτά και άλλα σαν αυτά που ο καθένας σας γνωρίζει την αλήθεια, το δίκαιο και τι πρέπει να κάνει την
κάθε φορά, και φυσικά ακολουθώντας δυο κανόνες 1) μην αφαιρέσεις ποτέ ζωή που δεν μπορείς να τη
φέρεις πίσω και
2) ποτέ μην κάνεις κάτι που δεν θα ήθελες να σου κάνουν.
Ολα αυτά που σας γραφουμε σχετικά με το κάρμα δεν είναι ουτε για να σας κρινουμε ουτε για να σας
κατακρινουμε.
Ο μοναδικος λογος είναι για να ενημερωθειτε και μόνο να ενημερωθειτε και αναλογως να πραξετε
Μολις κατανοησετε το πως βλεπει το συμπαν, μόνο αυτό που σκεφτεστε, ουτε καν να το ξεστομισετε ή να
πραξετε, θα το αναλυατε με παρα πολυ μεγαλη προσοχη.
Αυτο που εχω σκεφτει,  δηλαδη,  αυτή η  σκεψη που δημιουργησα εγω ο ιδιος,  είναι  συμφωνη με την
συμπαντικη δικαιοσυνη; με την συμπαντικη νομοτελεια η σκεψη που μολις τώρα δημιουργησα;
Αυτο και μόνο αρκει για να γλιτωσετε από πολλα δεινα.
Οποια σκεψη ή όποιο λογο και πράξη κάνετε που είναι εκτος συμπαντικης δικαιοσυνης και νομοτελεια, θα
γυρισει στο δικο σας κεφαλι και κανενος αλλου.
Ένα άλλο παράδειγμα σχετικά με το κάρμα είναι οταν ένα παιδι στην διαρκεια του βιου του, επειδή έτσι
ηθελε να ακυρωσει  και  έχει  ακυρωσει  τους  γονεις  του.  Δεν θέλει  να τους βλεπει,  να τους  ακουει,  να
αναφερεται σ' αυτους. Ειτε και για τους δυο ή για τον ένα από τους δυο.
Πχ. έχει ακυρωσει, δεν θέλει να ακουσει τιποτα για τον πατερα του/της. Ή δεν θέλει να ακουσει τιποτα και
να έχει επικοινωνια με τη μητερα του/της. Και τελειωνει αυτή η ενσαρκωση με αυτή την κατασταση.
Πιστευετε ότι υπαρχει περιπτωση μια στο απειρο, σ' αυτή την πνευματοψυχη, στην επομενη ενσαρκωση
της το συμπαν, να του ξαναδωσει ΄η να της ξαναδωσει φυσικο γονεα που το σύμπαν είχε δωσει  στην
προτελευταια ενσαρκωση;
Δηλαδη, ένα παιδι που είναι ορφανο από πατερα ή από μανα ή και από τους δυο, ο λογος είναι ότι η ιδια η
πνευματοψυχή στην προτελευταια της ενσαρκωση έχει ακυρωσει ή έναν από τους δυο γονεις ή και τους
δυο.
Ομως, εαν δεν τα διδαχθεις αυτα, και αυτοματα να μαλακωσει ο νους σου, πολλες φορες αυτο, ο τροπος
που το αντιμετωπιζει ένα ορφανο παιδι, δημιουργει νεα βαρη. Μάλιστα , καποιες φορες σ' αυτά τα παιδια,
πηγαινοντας  μεσα  σε  ιδρυματα  για  να  μεγαλωσουν,  ισως  και  να  οδηγουνται  και  σε  πιο  ακραιες
καταστασεις.
Εαν αντιθετα, αυτά τα παιδια υιοθετηθουν από αριστους θετους γονεις, αυτή η πνευματοψυχή είχε κάνει
λιγοτερα λαθη.
Σε αυτό το κομματι της υιοθεσιας, επειδή καταλαβαινετε ότι οι ψυχες που ενσαρκωνονται στο πλανήτη σας
είναι ψυχες που χρειαζονται να παρουνε μαθηματα, καποιοι γονεις που υιοθετουν παιδια, απογοητευονται
από αυτες τις ψυχες όταν αυτες μεγαλωσουν, γιατί αλλα περιμεναν από αυτες τις ψυχες, και αλλα τελικα
ειδαν.
Εδώ ακριβως είναι αλλη μια μεγαλη απαντηση της μετενσαρκωσης που κάθε μια ψυχή έχει το δικο της
αρχειο, το όποιο περιλαμβανει όλες τις εμπειριες της - γνωσεις μέχρι και την προτελευταια ενσαρκωση της.
Έτσι, στην ενσαρκωση που πλέον υιοθετητε από θετους γονεις εαν πχ μεσα στο αρχειο της οι μνημες είναι
στο αρχειο αυτης της πνευματοψυχης από βιες πραξεις 'η σεξουαλικες διαστροφες, ή τζογος ή ναρκωτικα,
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'η οτιδηποτε αλλο τετοιας μορφης υλικο, τότε οι θετοι γονεις απογοητευονται γιατί αλλιως περιμεναν την
υιοθεσια και το μεγαλωμα ενος παιδιου και αλλιως τους προεκυψε.
Αυτο  φυσικά  γίνεται  γιατί  η  αμαθεια  που  υπαρχει  στην  ανθρωπότητα  είναι  σε  ολα  τα  επιπεδα  και  ο
καθενας από ολους εσας λειτουργει απομονωμενος από το παν-τελειο και αδιαιρετο συμπαν
Δεν έχετε διδαχθει ότι μεσα σε ένα παν-τελειο σύμπαν δεν μπορεί ο καθενας να έχει διαφορετικη αφετηρια
και διαφορετικο τερματισμο.
Ολες οι μορφες στην υλη εχουν κοινη αφετηρια και κοινο τερματισμο.
Στην νεα εποχη που ανατελλει συντομα στο δικο σας πλανητη, όλες οι ψυχες που θα ενσαρκωνονται και θα
τους επιτραπει πλέον να εξελιχθουν στον πλανήτη σας όλες αυτες τις γνωσεις θα τους γνωριζουν αριστα.
Ακομα επειδή ο ρολος της μητερας σ' ένα παιδι είναι ο,τι πιο ιερο θα μπορουσε να του συμβει και η μητερα
είναι ο πρωτος και μεγαλος δασκαλος ενος παιδιου, όταν οι μνημες ενος παιδιου από τη συμπεριφορα της
μητερας δεν είναι αρμονικες, σαν εφαλτηριο αυτή η πνευματοψυχή και με δικαιολογια τη συμπεριφορα της
μητερας (γιατι φυσικά αυτή η μητερα επρεπε να κατεβασει το συγκεκριμενο παιδι), οδηγηται σε ακραιες
πραξεις πασης μορφης. Και μάλιστα χωρίς οριο. Απο σεξουαλικα βιτσια μέχρι και φονους.
Αυτοματα αυτό το παιδι, αυτή η πνευματοψυχη, ενω κατεβηκε μόνο με ένα κάρμα μιας μανας που δεν
τιμησε το ρολο της σαν μανα, αλλα το συγκεκριμενο παιδι επρεπε να παρει τη συγκεκριμενη μανα, με αυτό
ας το πουμε, οχι τραγικο καρμα, αυτό το παιδι, αυτή η πνευματοψυχη, μεσα από το παγκοσμιο συστημα
των νεκροθαφτων, μπορεί πανευκολα να οδηγηθει σε πολύ ποιο βαρυ καρμα.
Οτιδηποτε  συμβαινει  στις  ζωες  σας,  κάθε  φορα,  αυτό  που αντιλαμβανεστε  και  που νιωθετε  την  κάθε
στιγμη, είναι μόνο το αποτελεσμα. Το αιτιο του συγκεκριμενου αποτελεσματος, έχει λαβει χωρα πιο πριν.
Για να το καταλαβετε ακόμα πιο απλα, είναι σαν έναν γεωργο που έχει σπειρει. Ο σπορος είναι μεσα στη
γη, και κανεις δεν ξερει τιποτα. Ο γεωργος όμως ξερει..
Στο χωραφι που είναι ηδη καλυμμενο με χωμα, κανεις δεν βλεπει τιποτα παρα μόνο χωμα. όμως το αιτιο,
δηλαδή ο σπορος υπαρχει, αλλα το ξερει μόνο ο γεωργος.[δηλαδη ο κάθε ένας από ολους εσας ξεχωριστα]
Οταν μετα από καποιο διαστημα περασεις από το ιδιο χωραφι, βλεπεις τα αποτελεσμα της σπορα που δεν
το εβλεπες εσυ παρα μόνο ο γεωργος. Πχ μόνο ντοματες. Οι ντοματες είναι το αποτελεσμα.
Η σπορα και ο σπορος είναι το αιτιο. Μεταξυ τους υπαρχει μια χρονικη αποσταση.
Αυτο ακριβως είναι το κάρμα που ακολουθει η ανθρωποτητα. αυτό είναι το κάρμα που ακολουθει τον
καθένα  από  εσας.  Ο,τι  ασχημο  εγινε  είναι  μόνο  το  αποτελεσμα.  Την  αιτια  του  συγκεκριμενου
αποτελεσματος την έχετε δημιουργησει εσείς οι ιδιοι λιγο πιο πριν.
Έτσι, το αποτελεσμα και η αιτια είναι κυριολεκτικά δικα σας.
Επομένως ένα αλλο κλειδι για την ατομικη σας εξελιξη, για τη δικη σας γνώση και το δικο σας καλο, είναι
να παρετε ολη τη γνώση και εν΄προκειμενου του κομματιου που λεγεται κάρμα (νομος ανταποδοτικης
δικαιοσυνης), μην κάνετε ποτε καμια σκεψη, μην ξεστομισετε ποτε, και μην κάνετε ποτε μια πράξη που να
αναγκασετε το σύμπαν να επιφερει σε σας και μόνο σε σας τους ιδιους αρμονια επειδή εσείς οι ιδιοι μεσα
από τις σκεψεις, τα λογια, τις πραξεις, προκαλεσατε οποιαδηποτε μορφης δυσαρμονια.
Μπορειτε να επικαλεστητε χιλιες δυο αιτιες. Οτι γι αυτό και γι αυτό το λογο λειτουργω έτσι.
Ακόμα και σε αυτες τις περιπτωσεις που φαινεται να έχετε δικαιο σε καποια συγκυρια, σας ενημερωνουμε
ότι τώρα μπορεί να φαινεται ότι έχετε δικαιο, όμως πριν εσείς οι ιδιοι, σε ένα αντιστοιχο ιδιο θεμα, ειχατε
προκαλεσει αδικια.
Και ηρθε μετα το σύμπαν να σας δωσει μια ευκαιρια να ξεχρεωσετε. Αλλα εσείς όμως επειδή είστε αμαθης
και  εγωιστες,  δεν  το  νιωθετε  και  δεν  το  καταλαβαινετε,  θελετε  να  συνεχισετε  το  "οφθαλμος  αντι
οφθαλμου",  αυτό  που  ελεγαν  καποτε  καποιοι  νεκροθαφτες.[και  δυστυχως  ακομη  μέχρι  σημερα  έτσι
εκπαιδευεται ολη ηανθρωποτητα] και ενω έχετε ένα πραγμα να ξεχρεωσετε, αυτοματα τα κανετα 2, 4, 8,
απειρα καρματα για να ξεχρεωσετε..
Γι αυτό ο τεραστιος διδασκαλος σας Ιησούς χριστος, λεγοντας σας ότι όταν φας ένα σκαμπιλι από το ένα
σου μαγουλο, να γυρισεις και το αλλο. Και εμφανεστατα εννοουσε να μην ανταποδωσεις κανενα σκαμπιλι,
εαν φυσικά μπορειτε να φυγετε από τετοιες καταστασεις εννοειται ότι επιβαλλεται να το κανετε, αλλα εαν
όμως  καποιος  σας  ραπισει  σε  ένα  μαγουλο,  να  προτιμησετε  να  γυρισετε  το  αλλο  μαγουλο,  παρα  να
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ανταποδωσετε.
Ο λογος  που σας  το ειπε αυτό είναι  πλέον πασιφανης.  Το ραπισμα που δεχτηκατε  είναι  ένα καρμικο
αποτελεσμα μια καρμικής προσωπικης δικη σας αιτιας. Εαν το ανταποδωσετε η οφειλη θα συνεχισει να
υπαρχει, ενω ξεκαθαρα, εαν δεν το ανταποδωσετε η οφειλη θα μετακυλιστει στον αλλο αμαθη.
Το ραπισμα,  το  χτυπημα στο  προσωπο σας  μπορεί  να είναι  πολλων μορφων.  Οι  τροποι  που εσείς  οι
ανθρωποι σ' αυτό το πλανήτη υποφερετε και φυσικά ο καθενας από σας ξεχωριστα έχει πολλες μορφες.
Αυτη η τεραστια διδαχη του ιησου χριστου, αυτό ακριβως το νοημα εχει.
Μην ανταποδιδετε απολυτως οτιδηποτε ασχημο σας συμβαινει. Ολα εχουν αιτιο και αιτια είστε εσείς και
αυτό που νιωθετε είναι το αποτελεσμα.
Ευλογηστε το αποτελεσμα, και αναλαβετε τις ευθυνες των αιτιων του.
Οταν λειτουργησετε με αυτό τον τροπο, αυτοματα έχετε κατανοησει ένα τεραστιο διδαχτικο κεφαλαιο, ότι
τα ασχημα ή τα ωραια που σας συμβαινουν στη ζωη σας, οι μοναδικοι αιτιοι εισαστε εσεις.
Η κατανοηση αυτης της τεραστιας αληθειας δινει μια ασυλληπτη ικανοτητα στο νου σας να αναριχαται και
να μετατρεπεται σε ανωτερο νου. Και ο ανωτερος νους βοηθαει τα μεγιστα την πνευματοψυχή σας να
συνεχισει το ταξιδι της, την εξέλιξη της σε ανωτερα πεδια.
Ολες οι καρμικες υποχρεωσεις της κάθε μιας ξεχωριστα πνευματοψυχης, είναι η μοναδικη αιτια που πρέπει
να ενσαρκωνεσαι συνεχεια,  είναι  κυριολεκικα οι  καρμικες σου υποχρεωσεις,  η μοναδικη αιτια που σε
βαστανε σ' αυτό το σχολειο που λεγεται ανθρωπινη εξελιξη.
Εαν ο κάθε ένας από σας ξεχωριστα δεν τελειωσει αυτό το σχολειο, δεν υπαρχει περιπτωση ποτε να ελ-ευ-
θερωθει.
Συνεχεια  θα  είναι  μπλεγμενοι  σ'  ένα  παιχνιδι  γενησεων  και  θανατων  και  αποχωρισμοι  αγαπημενων
προσωπων
Μεχρι σημερα στον πλανήτη σας ειχαν απελευθερωθει ελαχιστες πνευματοψυχες όμως σημερα μετα το
1962 εποχη υδροχοου και από αυτή την αποσφραγιση είναι η μεγαλη συγκομιδη δηλαδή η μεγαλυτερη
ευκαιρεια που είχε συμβει ποτε στον πλανήτη σας. Η ανθρωπότητα είναι ετοιμη λογω της αναβαθμισης του
ηλιακου σας συστηματος να ενωθει με ατελειωτο φως. Γι αυτό και αυτή τη στιγμη στο πλανήτη σας είναι
ενσαρκωμενοι πανω από 7 δις ψυχες.
Επιγραμματικα σας αναφερουμε ότι αυτό πρόκειται να γίνει και έχει ξεκινησει στο πλανήτη σας δεν έχει
ξαναγίνει ποτε αλλοτε στο παρελθον.
Κατι πολυ σημαντικο για σας είναι να γνωριζετε πλέον ότι το κάρμα εκτος από ατομικο είναι οικογενειακο
και εθνικο. Οταν βλεπετε πχ σε ένα τροχαιο να ξεκλειριζεται μια οικογενεια, ισχυει το οικογενειακο καρμα.
Οσο για το εθνικο, είναι κρατη τα οποια ανα εποχες ηταν εκπροσωποι του μαυροψύχη και επαιζαν το ρολο
του  μπαμπουλα  -  χωροφυλακα  του  πλανητη.  Καποιοι  από  εσας  γνωριζουνε  ότι  ολοκληροι  ηπειροι
καταποντιστηκαν όπως η λεμουρια και η ατλαντιδα.
Ειναι πασιφανες ότι αυτοι οι χωροφυλακες του πλανήτη έχοντας οδηγησει την ανθρωπότητα σε απιστευτα
χαλια, ηρθε το πληρωμα του χρονου, δηλαδή στην προκειμενη περιπτωση ενεργοποιηθηκε το καρμα, και
εξαφανιστηκε μεσα από ασυλληπτο κατακλυσμο η τιποτενια κυριαρχια τους.
Δυστυχως,  ακόμα  και  σημερα  η  ανθρωπότητα  έχει  χωροφυλακες,  οι  οποιοι  ξερετε  πλέον  ποιον
εκπροσωπουν,  και  ολη  η  εξουσία  που  ασκουν  επι  του  πλανήτη  είναι  μόνο  για  να  ελεγχουν  την
ανθρωπότητα και για κανενα αλλο λογο.
Εχει ενεργοποιηθει ο πιο ακριβοδικαιος νομος του συμπαντος, σε κρατη που εχουν δημιουργησει πλέον
εθνικο καρμα, οποτε ευκολα αντιλαμβανεστε την συνεχεια.

Η γνώση πλέον σας δινεται, εσείς απλα να την κατανοησετε και να την εφαρμοσετε.
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ΜΑΥΡΟΨΎΧΗΣ ΚΑΙ ΔΑΙΜΟΝΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Επειδη πλέον γνωριζετε τι είναι ο νομος της ανταποδοτικης δικαιοσυνης (καρμα) και πως ενεργοποιειται,
για τη δική σας γνώση οφειλετε να μαθετε τι είναι αυτες οι δαιμονικες οντοτητες που μετα από όλες τις
στημενες εξουσίες που το μόνο που κανουν είναι να σας παραπλανουν και σας εγκλωβιζουν, μετα ποιοι
σας αναλαμβανουν για να ολοκληρωσουν την αμαθεια και το χαλι σας και κατ-επεκταση να επιβαρυνθητε
με ατελοιωτο κάρμα
Αφου οι εξουσίες σας εκπαιδευσαν για να ασχοληστε με το τιποτα, δηλαδή με εντελως ανουσιες ασχολιες
αφου σας εγκλωβισαν τον ανωτερο νου για να είναι ενεργοποιημενος μόνο ο κατωτερος, και να έχετε
αποδεχτει τα παραμυθια του προπατορικου αμαρτηματος, που η γυναικα να έχει φτιαχτει από το πλευρο
του αντρα, και αλλες πολλες τετoιες αστειοτητες και μετα το φυσικο σας θάνατο πατε στον παραδεισο ή
στην κόλαση
Ερχονται αυτες οι δαιμονικες οντοτητες οχι απλα να σας εγκλωβισουν όπως οι εξουσίες αλλα κάτι πολυ πιο
σοβαρο. Οποια επιθυμια εκφραζετε, οποια εγωιστικη ταση και να εχετε, κυριολεκτικά να μην το κάνετε
εσείς  οι  ιδιοι  aλλα να έχετε καταβληθει  εξoλοκληρου από την δαιμονικη οντοτητα της συγκεκριμενης
αδυναμιας σας.-επιθυμιας σας
Δηλαδη για να το καταλαβετε πιο απλα. Ειναι καποιος τζογαδορος, δηλαδή του αρεσει να δαπανα χρηματα
σε τυχερα παιχνιδια. Νομιζει ότι αυτή η ταση ή η εφεση είναι προσωπικο του χαρακτηριστικο. όμως κάνει
πολυ μεγαλο λαθος. Στην προκειμενη περιπτωση έχει κυριολεκτικά κυριευθει από το δαιμονιο του τζογου.
Στην πραγματικοτητα τετοια δαιμονια υπάρχουν μυριαδες επι του πλανήτη σας. Τα συγκεκριμενα δαιμονια
τρεφονται από τη δική σας κατευθυνση στο τζογο.
Αντιστοιχα έτσι ακριβως ισχυουν για ολα τα δεινα που ακολουθει κάθε ένας από εσας ξεχωριστα. Ολα
αυτά τα δαιμονια είναι αρνητικες οντοτητες, είναι πρωην ενσαρκωμενες ανθρωπινες πνευματοψυχες, οι
οποιες  όπως  και  σεις,  εχασαν  τελειως  το  δρομο  τους  και  σε  ασαρκη  μορφη  δεν  ανεβηκαν  καθολου
πμευματικα  πεδια,  αλλα  εμειναν  να  κινουνται  περιξ  της  γης,  με  την  ονομασια  "προσγειες  ψυχες".
Μοναδικη τους  εργασια είναι  να βρισκουν  συνεχως ανθρωπους και  να τους  καταλαμβανουν σε οποια
ιδιαιτεροτητα ο άνθρωπος έχει  εφεση (ψευτια, κλοπη, κατακριση,  λαγνεια,  σεξουαλικες  ιδιαιτεροτητες,
φονοι,  ασελγια  πασης  μορφής,  ξυλοδαρμους  και  πασης  μορφης  ασκηση  βιας  εμποριο  ναρκωτικων  η
όπλων, αλαζονεια απληστεια λαιμαργια κ.α).
Έτσι,  αυτες  οι  προσγειες  ψυχες,  μοναδικη  τους  εργασια  είναι  να  καταλαμβανουν  ανθρωπους
ενσαρκωμενους  και  αντιστοιχα να ασκουν  αυτή  την  αρνητικη  επιρροη  τους  μεσα από ένα  ανθρώπινο
σωμα.
Επειδη καταλαβαινετε ότι όλες αυτες οι αρνητικες οντοτητες είναι δημιουργημα του μαυροψύχη με τον
τροπο που σας φυλακισε σ' αυτό τον πλανητη, η επιρροη αντιστοιχα που ασκουν πανω στους ανθρωπους
είναι ιδιαιτερα σοβαρη.
Αφου  πρωτα οι  εξουσίες  σας  οδηγησαν  μεσα από την  αμαθεια  σε  οποιοδηποτε  δεινο,  αυτοματα  σας
καταλαμβανουν αυτες οι προσγειες ψυχες.
Μια αλλη ονομασια τους είναι και η λεξη "μουρμουλικια".
Μάλιστα καποιοι από εσας ισως έχετε λαβει γνώση από καποιους εξορκισμους ανθρωπων που η καταλυψη
τους από αυτά τα δαιμονια είναι σε υπερθετικο βαθμο.
Φυσικά, και ο ίδιος ο διδασκαλος Ιησούς χριστος, είχε αφαιρεσει τετοιας μορφης δαιμονια όταν κατεβηκε
να σας διδαξει.
Αν κατανοησετε τι πρέπει να κανετε, δεν έχετε να φοβηθειτε απολυτως τιποτα.
Οσο  εσείς  θα  οδηγηστε  προς  το  φως  και  θα  το  αγγιζετε,  τοσο  ποιο  πολυ  αυτες  οι  οντοτητες  θα
εξαφανιζονται από εσας ή το περιβαλλον σας.
Ισως στο δρομο σας προς το φως δεχτειτε ομαδικη επίθεση από αυτές τις οντότητες. Πιστέψτε όμως πως αν
πραγματικά θέλετε να γίνετε φως, ούτε μια τρίχα από το κεφάλι σας δεν θα μπορουν να αγγιξουν.
Ενα μικρο παραδειγμα είναι αυτό που καποιοι γνωριζετε, ότι οι βρικολακες, όταν ανατελλει το φως του
ήλιου, εξαφανιζονται.
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Το μόνο που χρειαζετε από εσας, είναι μόνο ενα. Να έχετε πιστη στον ήλιο στο φως, στη δημιουργια, στο
θεο.
Στις περιπτώσεις των δαιμονιων εχουμε μια τεράστια απάντηση τι σημαίνει άγνοια. Όλη η καταστροφή της
ανθρωπότητας οφείλεται 100% στην απόλυτη συνεργασια του Μαυροψύχη - χρημάτων - όλες οι εξουσίες
(πολιτικές, θρησκευτικές) - μεταδοση ειδησεων (ΜΜΕ - Μέσα Μαζικης .."Αποχαυνωσης") - εκπαίδευση
και κατεύθυνση ανθρώπινου γένους - δαιμονια.
Δηλαδή υπάρχει ένα ατελειωτο γαιτανακι, ένα ατελειωτο κυκλικο τρενο, που μοναδικό σκοπό έχει αυτό
που ήδη ζει η ανθρωπότητα, να ζει ο καθένας από εσάς μόνο για το φυσικό σώμα, για ένα αστειο από
διάρκεια γήινο χρόνο.
Θα  σας  μιλησουμε  με  ακρίβεια  για  τα  δαιμονια,  αν  και  για  το  λόγο  της  α-λήθειας,  πρέπει  να  σας
διευκρινησουμε κάτι πολύ ιδιαιτερο, και αυτό είναι τι σημαινε πάλια η λέξη "δαιμονας" και τι σημαίνει
πλέον η λέξη "δαιμονια", μετά τον απόλυτο κατακερματισμο που προκαλεσαν οι νεκροθάφτες στο όνομα
του Ιησού Χριστού.
Οι αλήθειες μπερδεμενες μέσα στα ψέματα και το αντιστροφο, έγινε και στη λέξη "δαιμονας". Δαιμονας
πριν τους νεκροθάφτες του Χριστιανισμού σημαινε "θεικη υπόσταση", θεικος αγγελος. Όμως, μετά από την
καθιδρυση της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού με τον απιστευτο διαιρετικο τρόπο που μεταδώθηκε η
διδασκαλία του, η λέξη δαιμον μετατραπηκε σε δαιμονια με την έννοια των αρνητικων οντοτητων, που
κυριευουν τον καθένα από εσάς.
Όπως σας είπαμε και λίγο πριν αφού οι παγκόσμιες στημένες εξουσίες φρόντισαν να σας εγκλωβισουν
οικονομικά, θρησκευτικά, πολιτικά, αμέσως όλοι σας σχηματισατε ένα "εγώ" που μέχρι το τέλος του βίου
σας υπερασπίζεστε και μεταφέρετε.
Μέσα σε αυτά τα εγώ σας, τα οποία πιστεύετε πολύ ότι εσείς είστε, κυριολεκτικά δεν είστε εσείς, αλλά
είναι η καταληψή σας από αυτές τις αρνητικες οντοτητες.
Φυσικά, αυτό δεν γίνεται τυχαία, αυτό γίνεται γιατί ο Μαυροψύχης που είναι πισω από όλα, ζητα από εσάς
και όλη την ανθρωπότητα, την ενέργεια σας.
Όλες οι ψυχές μέχρι σήμερα στον πλανήτη, με τους ασυλληπτους κατακλυσμους που λαβανε χώρα, γι αυτό
και  γνωρίζετε  την  ιστορία  ελαχιστων  χιλιετίων  προς  τα  πισω  (4-5),  καταλαβαίνετε  ότι  όλα  αυτά  τα
ξεπληματα συνεβησαν, όπως και αυτό που πρόκειται να συμβεί πολύ συντομα στο πλανήτη σας, για λόγους
απόλυτης  ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗΣ  ΤΟΥ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  ΣΑΣ  ΚΑΙ  ΑΠΟΛΥΤΗΣ  ΒΡΩΜΙΑΣ  -
ΜΑΥΡΙΛΑΣ ΠΟΥ ΕΞ-ΑΙΤΙΑ ΣΑΣ ΕΚΠΕΜΠΕΙ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΣΑΣ.
Βέβαια, σας έχουμε πει πολλές φορές, ότι το φταίξιμο δεν είναι δικό σας. Ακλουθείτε όλα αυτά που σας
εκπαίδευσαν.  Σας  έβαλαν  μέσα  σε  ένα  "ματριξ",  σε  μια  εικονική  πραγματικότητα,  στο  σπήλαιο  του
Πλάτωνα, και φυσικά εσείς ακολουθήσατε αυτά που σας δίδαξαν, ότι και να ήταν αυτά.
Που  να  φανταστείτε  όταν  βλέπετε  ανθρώπινα  πρόσωπα  που  είναι  σε  πάσης  μορφής  ηγετικές  θέσεις
πολιτικές, θρησκευτικές και άλλες, ότι τους έχει τοποθετήσει ο Μαυροψύχης για να πετύχει το σκοπό του,
δηλαδή να ρουφήξει την ενέργεια σας.
Εσείς περιπλανώμενοι απ τον Ανα στον Καϊάφα, από τον έναν στον άλλον, από τη μια θρησκεία στην
άλλη, απ το ένα πολιτκο κόμμα στο άλλο, προσπαθείτε απεγνωσμένα να βρείτε το νόημα της φυσικής σας
ύπαρξης σ' αυτό το πλανήτη.
ΑΠΟ ΠΟΥ ΝΑ ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΤΕ, ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΕΙ Ο ΝΟΥΣ ΣΑΣ ΟΤΙ, ΟΤΙ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΣΑΝ ΗΓΕΣΙΑ
ΣΤΟ ΠΛΑΝΗΤΗ ΣΑΣ,  ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΥΠΑΡΚΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ,  ΜΕΧΡΙ  ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΔΙΟΥ,  ΗΤΑΝ ΜΕΧΡΙ  ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟΛΥΤΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ
ΤΟΝ ΜΑΥΡΟΨΎΧΗ.
Όλη αυτή η αποκάλυψη αποσκοπεί μέσα από τις οδηγίες που σας δίνουμε, χωρίς δασκάλους και στημένες
εξουσίες ειναι να σας αποκαλυφθεί ο Θεός που είναι μέσα σας, και να φύγετε από αυτό το σχολείο που
λέγεται ανθρώπινο γένος στον πλανήτη γη, με τις υποχρεωτικά επαναλαμβανόμενες μετενσαρκώσεις, λόγο
της στημένης αμαθειας
Το να στηριχτείτε στα πόδια σας δεν είναι απλά παρότρυνση και ευχή από εμάς σε εσάς. Το να στηριχτείτε
στις δικες σας δυνάμεις είναι μονόδρομος.
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Μετά από αυτό  το  ξεκαθάρισμα και  την  μεγάλη  συγκομιδή  [έχει  ήδη  ξεκινήσει]  που  θα  γίνει,  και  ο
πλανήτης  θα πάει  σε  ανεβει  σε υψηλοτερες  δονήσεις,  θα γίνει  αντιληπτό γιατί  επιμένουμε τόσο πολύ
σήμερα να στηριχτείτε μόνο στις δυνάμεις σας.
Έτσι, συνεχίζοντας με τα δαιμόνια, είναι κάτι που δεν είστε εσείς, ο πραγματικός σας εαυτός. Είναι μια
εγώ- επιθυμία η οποία αυτόματα ήρθε και σας κατέβαλε, και ενώ εσείς νομίζετε ότι θέλετε να κάνετε το
ένα ή το άλλο, ακόμα και να κατακρίνετε κάποιον, ακόμα και να σχολιάσετε κάποιον, δεν είστε εσείς που
το κάνετε.
Σας  έχουν  καταβάλει  τα  δαιμόνια  της  κατάκρισης  και  του  σχολιασμού  των  άλλων,  και  ενώ  πήρατε
σάρκωση για να μαθετε με ακριβεια εσείς ποιοι είστε ("γνωθι σ' εαυτόν ή απόλυτη αυτογνωσία), μπαίνετε
στη διαδικασία, να σχολιάσετε τον άλλο ή την άλλη, τον οποιαδήποτε, αν είναι ψηλός, κοντός, αν έχει ή
δεν έχει λεφτά, και αντί να κοιτάξετε τον εαυτό σας και γιατί είστε εδώ, σχολιάζετε τον άλλον, τι έχει ή δεν
έχει.
Μέσα από αυτό τον σχολιασμού, χάνετε τον δρόμο σας, χάνετε τον προσανατολισμό σας, και κυριολεκτικά
πιάνεστε όμηροι (όμηρος… ) μέσα στην υλη (Ιλιάδα…). Και σας έχουν για λόγους αποχαύνωσης αλλάξει
το "Υ" σε "Ι" στην λέξη "Ιλιάδα".
Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο λειτουργούν όλα τα δαιμόνια, όλες οι αρνητικές οντότητες, όπως το αφεντικό
τους,  ο  Μαυροψύχης,  λόγω  του  ότι  κάποτε  πέρασαν  από  τη  δική  σας  την  εξέλιξη,  όπως  και  σεις,
εγκλωβίστηκαν, φυλακίστηκαν, αποπροσανατολίστηκαν από την αποστολή τους. Μέσα όμως από αυτήν
τους την προσκόλληση, μετατράπηκαν σε δαιμόνια. Όπως και το αφεντικό τους που είναι χωρίς ενέργεια,
έτσι κι αυτά. Και ο μοναδικός τρόπος και δρόμος που υπάρχει πλέον γι αυτές τις αρνητικές οντότητες -
δαιμόνια, είναι να κάνουν τα αδύνατα δυνατά, για να μπορέσουν, αφού σας καταλάβουν να εκδηλωθούν
στο κόσμο σας και να συνεχίσουν το κατά-στροφικό τους έργο με οχημα τα δικά σας φυσικά σωματα
Φυσικά, δεν μπορούν να σας καταλάβουν εάν εσείς πρώτα εσείς δεν ανοίξετε την πόρτα.
Δεν υπάρχει καμία περίπτωση ΠΟΤΕ και για κανένα λόγο να μπορέσουν να σας καταλάβουν εάν εσείς
πρώτα εσείς δεν ανοίξετε την πόρτα.
Αυτοι οι πειρασμοί που δέχεστε και οι προκλήσεις, φυσικά εκπορεύονται από όλες τις στημένες εξουσίες.
Αυτές  είναι  ένα  στάδιο  πριν  τα  δαιμόνια,  αυτές  προσπαθούν  να  σας  διαιρέσουν,  να  τονίσουν  την
διαιρετικότητα  στο  καθένα  σας,  να  σας  τονώσουν  το  εγώ.  Εσείς,  είτε  πεινασμένοι,  είτε  αδικημένοι,
ακολουθείτε τα στημένα δεινά που σας έστησαν οι εξουσίες, και κάνετε το μεγάλο λάθος, να ανοίξετε τη
πόρτα, το σώμα σας, τον εαυτό σας, και επειτα πλέον είστε υπό κατάληψη.
Όταν σας είπαμε ότι όλοι οι σαρκωμένοι αυτοί τη στιγμή στο πλανήτη σας είναι μικροί ή μεγάλοι διάβολοι,
ακριβώς αυτό εννοούσαμε. Για να το καταλάβετε ακόμα καλύτερα, εάν δεν είστε έστω και μικροί διάβολοι,
δεν θα υπήρχε λόγος να περάσετε το σχολείο αυτό. Επομένως είναι αποδεικτικό αυτό που σας λέμε.
Μικροί διάβολοι σημαίνει να έχετε κάποια εγώ τα οποία πρέπει να εξαλείψετε τελειως, για να πάρετε το
απολυτήριο από το σχολείο του πλανήτη σας που ονομάζεται ανθρώπινη εξελιξη και να συνεχίσετε σε
αλλά ανωτερα επίπεδα εξέλιξης.
Μεγάλοι διάβολοι σημαίνει ότι έχετε δημιουργήσει ένα τέτοιο κάρμα εσείς και μόνο εσείς οι ίδιοι, που σας
λέμε κυριολεκτικά ότι είστε τα επόμενα δαιμόνια τα οποία θα ενωθειτε στα ήδη υπάρχοντα και μετά από το
τέλος της παρούσας ενσάρκωσης σας, να προσπαθείτε να καταλάβετε ανθρώπινα σώματα, που ρουφώντας
ενέργεια να εκδηλώνετε το δικό σας δαιμόνιο που έχετε ήδη ταυτιστεί. Κι έτσι να συνεχίσετε κάτι που
κάποιοι είχαν χάσει το δρόμο τους και πιο πριν από εσάς.
Βέβαια, μην πιστέψετε ποτέ σας, ότι έχοντας μετατραπεί σε ένα δαιμόνιο ή μια αρνητική οντότητα είναι
κάτι το απλό και ελαφρύ, διότι πάνω από όλα, έχετε κάποιες επιθυμίες που δεν τις αλλάζετε με τίποτα.
Αυτές οι εγωιστικές επιθυμίες που δεν αλλάζετε, αφού σας ταλαιπωρήσουν μέσα από τις επανασαρκωσεις,
σας οδηγούν στο να είστε ένα δαιμόνιο (αρνητική οντότητα) και αυτόματα έχετε σιγουρέψει το δεύτερο
σας θάνατο. Σας είπαμε και πιο πριν ότι δεύτερος θάνατος ισοδυναμεί με απολιθωμένο πέτρωμα.
Απολιθωμένο πέτρωμα ισοδυναμεί με "εκτός εξέλιξης" "εκτός δημιουργίας". Τι σημαίνει αυτό; Ούτε που
φαντάζεστε..
Έτσι  λοιπόν  με  αυτά  τα  δαιμόνια  που σας  έχουν  μετατρέψει  σε  μικρούς  ή  μεγάλους  διαβόλους,  που
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ακολουθούν όλη την ανθρώπινη εξέλιξη, εκτός των μεγάλων πνευματικών όντων που είναι σε αποστολή,
(ο μέγιστος αυτών ήταν ο Ιησούς Χριστός), είναι η πόρτα που εσείς και μόνο εσείς οι ίδιοι έχετε ανοίξει σε
μια εγώ- επιθυμία σας.
Ας πάρουμε κάποιες περιπτώσεις.
Ξέρετε ότι όλοι τυρρανιετσε από τον Μαυροψύχη για το φαί σας και τη στέγη σας μέχρι σήμερα. Από την
άλλη πλέον ξέρετε πως λειτουργούν τα δαιμόνια και οι αρνητικές οντότητες. Ο Μαυροψύχης συνέχεια
φροντίζει να σας τονίζει τα οποιαδήποτε "εγώ" σας. Οι εξουσίες τον υπηρετούν πιστά.
Βλέπετε τα συγκοινωνούντα δοχεία που έχουν απίστευτη μεταξύ τους ένωση. Μέσα σε αυτή την παραζάλη
σας, προσπαθείτε να βγάλετε την προσωπική σας ταυτότητα. Θέλετε λεφτά, δόξα, αναγνώριση, δύναμη.
Για όλα αυτά που εσείς πλέον κατευθύνεστε, οδηγήστε από αυτά τα δαιμόνια που μπαίνουν μέσα σας και
σας οδηγούν αντί για εσάς.
Είσαι πχ έμπορος όπλων ή ναρκωτικών;
Έχεις  μέσα  σου  την  φιλαργυρία,  γιατί  φυσικά  και  σε  αυτή  την  περίπτωση  έχεις  καταλειφθεί  από  το
αντίστοιχο δαιμόνιο. Ξεχνάτε εντελώς τα αργύρια του Ιούδα που πρόδωσε τον Ιησού.
Αντίστοιχα εσείς προδίδετε τον εαυτό σας. Έρχεται το δαιμόνιο της φιλαργυρίας, του έχετε ανοίξει εσείς
την πόρτα, και προσπαθείτε να μαζέψετε αργύρια.. Τι να τα κάνετε και για πόσο καιρό; Έχετε δει κανένα
μεγιστανα του πλουτου που έζησε πριν από 1-2 50 ή 100 χρόνια και τώρα δεν είναι σαρκωμενος σε τι του
χρησιμευσαν όλα αυτά;
Δεν είναι ανάγκη να απαντήσουμε, την ξέρετε ήδη την απάντηση. Όλα τα αργυρια να έχεις στην κατοχή
σου, ένας απ τους λόγους που συμβαινει ο θάνατος στο σώμα σας, είναι για να τονισει την ματαιοτητα
όλων των υλικών αγαθών. Εσείς με παγιδευμενο τον νου, με προσκολληση του κατωτερου νου σας, είστε
φιλοχρηματοι, φυλαργυροι και προσπαθείτε να μαζεψετε τα αργυρια. Αφηστε τα όλα αυτά μόνο για λίγα
δευτερολεπτα  γήινου  χρόνου  ή  για  λίγα  γήινα  λεπτα.  Σκεφτητε  να  μην  έχετε  πλέον  το  σώμα  σας,  ή
σκεφτητε  άνθρωποι  που γνωριζατε  και  έχουν πεθάνει.  Όλα αυτά που εσείς  πλέον κυνηγατε  και  είστε
εγκλωβισμένοι, εάν οι πριν από λίγο χρόνο γνωστοι σας είχαν τις ιδιες πρσκολησεις με σας (φυλαργιρια) τι
πηραν στο θάνατο τους. Απολύτως τίποτα.
Έρχεται  το  σύμπαν  και  σας  μιλαει  με  αποδεικτικους  τρόπους  και  εσεις.  κάνετε  αλλά  πράγματα.  και
κατευθυνθειτε  αλλού.  Εσείς  κλεινετε  τα  αυτιά  σας,  ανοιγετε  την  πόρτα  στα  δαιμονια  και  είστε  υπό
καταληψη για να πετυχετε το τίποτα.  Για να χάσετε τον εαυτό σας και να σας ρουφηξει  όλη σας την
ενέργεια ο Μαυροψύχης και το δαιμόνιο σε αυτή την περιπτωση της φιλαργυριας.
Μέσα από τα όπλα που διακινεις ή κατασκευαζεις, αποβλεπεις στο χρήμα και την δύναμη. Χανεις τον
έλεγχο του είναι σου, έχει μπει μέσα σου το δαιμονιο και ούτε που πάει ο νους σου ότι ο φυσικός θάνατος
του φυσικού σου σώματος που σίγουρα σε περιμένει είναι απλά διαδικαστικος. Αντί να ψαχτεις και να
μαθεις για πιο λόγο γίνεται, έχεις ανοίξει την πόρτα του εαυτου σου στο δαιμονιο του χρήματος της δοξας,
της απληστιας, του εμμεσου ή αμεσου φονου.
Συνεχιζοντας την αναφορα για τα δαιμονια - αρνητικες οντοτητες, βλέπετε ποση σημασία παιζει για εσάς η
παγιδευση του νου σας. Χωρίς παγιδευμενο νου και χωρίς να ανοιξετε εσείς την πόρτα στα δαιμονια, ΔΕΝ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΔΙΑΒΟΛΗ.
Ένα άσχημο για εσάς όλους  που τα δαιμονια έχουν υπό καταληψη το φυσικό σας σώμα αφού πρώτα
εγκλωβισε - φυλακισε το νου σας, σε ελαχιστες περιπτώσεις είστε φυλακισμενοι σε ένα μόνο δαιμονιο. Οι
πιο πολύ άνθρωποι από εσάς, έχετε φυλακιστει από πολλά και διαφορετικά δαιμονια.
Φυσικά  όλα  αυτά  λαμβάνουν  χώρα  γιατί  οι  απαντες  που  επί  της  γης  σας  έχουν  εκπαιδεύσει,  έχουν
φροντισει να σας στερηθει όλη η α-λήθεια.
Όλα σας τα δεινά οφείλονται στη ληθη, η λησμονιά, το σβήσιμο από τη μνήμη, το να μη θυμάσαι πια,
Ληθη είναι η κατάσταση κατά την οποία δεν θυμάται κανείς.
Κυριολεκτικά, όλο τα χασιμο του δρόμου της ανθρωπότητας οφείλεται σ' αυτή τη λησμονια. Βεβαια, πλέον
σας αποκαλυψαμε ποιοι οφειλονται γι αυτή τη λησμονια. Όμως η αιτια της αγνοιας που σας δωσανε είναι
για να οδηγηθειτε στη λησμονια. Ο καθένας απ όλους εσάς όπου και να βρίσκεται, ότι κι αν γνωρίζει, έχει
καλυφθει από ένα πεπλο που καλυπτει όλο το πλανήτη, και αυτό έχει σαν αποτελεσμα, να έχετε χάσει
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τελείως το δρόμο και τη θέση σας μέσα στη δημιουργία. Δηλ ποιος ο ρόλος σας ποια η αποστολή σας και
που πάτε μετά το φυσικό σας θάνατο.
Ακόμα και με αυτές τις έντεχνες ελλειπεις γνώσεις που έντεχνα σας έχουν δώσει οι στημένες εξουσίες μέσα
από  τις  πολιτικές  θρησκευτικές  γελιοτητες,  θα  μπορουσαμε  να  σας  δωσουμε  ένα  παράδειγμα  που
βρίσκεστε¨¨
Βρίσκεστε στη μέση ενός ωκεανου που τα κυματα είναι θεορατα και είναι καθαρα θέμα χρόνου να σας
καταπιουνε (ο φυσικός σας θανατος) και αντί να ενωθητε να καταλάβετε που βρίσκεστε που είναι η στερια
για να σωθείτε, μέσα στο μέσο αυτού του ωκεανου, με τα κυματα να πλησιαζουν από στιγμή σε στιγμή,
σας έχουν εκπαιδεύσει και το κανετε. ποιος θα φαει τον άλλον, ποιος θα κερδισει περισσότερα, κι όλα αυτά
τα δαιμόνια στα οποία είστε υπό κατάληψη και φυσικά όλοι εσείς συνεχίζετε μέχρι σήμερα να ακολουθειτε
την ίδια τακτικη.
Ο φυσικός σας θάνατος, στον καθένα από σας ξεχωριστα, χωρίς να εξαιρειτε κανένας είναι θέμα ελαχιστου
γήινου χρόνου. Και αντί να ενωθειτε με όλους τους υπολοιπους ναυαγους (ανθρωποτητα) προσπαθείτε
συνέχεια ποιος θα είναι ο πιο δυνατός και ποιος θα επιβληθεί σε ποιον.
Καταλαβατε από αυτά που σας είπαμε ότι τα δαιμόνια που θα προσπαθησουν να σας κααλαβουν είναι 2
μορφών.
Αυτά που το φυσικό σώμα τελειται υπό πληρη κατάληψη και δεύτερον εκείνα τα δαιμόνια που προσπαθούν
με  όλους  τους  τροποους  βοηθουμενα  απ  τις  εξουσίες,  να  σας  καταλάβουν  πληρως  (δηλαδή  έχετε
καταλειφθεί εν μερει).
Στην πρώτη περίπτωση η κατάσταση είναι βαριά. Χριαζεται άλλους χειρισμους. Είναι αυτό που σας είπαμε
ότι αυτός είναι ο μεγάλος διαβολος. Φυσικά ακόμα και σε αυτή τη περίπτωση υπάρχει σωτηρια.
Στη δευτερη περίπτωση, όταν δεν είστε υπό πληρη κατάληψη τους είναι η κατάσταση που μέσα από την
άγνοια και λησμονια σας ανοιγοκλεινετε τη πόρτα σ' αυτές τις αρνητικές οντότητες - δαιμόνια. Φυσκα σ'
αυτή τη περίπτωση η σωτηρια είναι πιο ευκολη.
Προτού σας μιλησουμε για τη σωτηρια σας από αυττα τα δαιμονια σας καταθετουμε την ονομασία αυτών
των δαιμονιων.

Οκνηρία (acedia), δαίμονας ο Βηλφεγώρ [Belphegor].
Αλαζονεία (superbia), δαίμονας ο Aζαζέλ [Azazel].
Λαιμαργία (gula), δαίμονας ο Βελζεβούλ [Beelzebub].
Λαγνεία (lussuria), δαίμονας ο Ασμοδαίος [Asmodeus].
Απληστία (avaritia), δαίμονας ο Μαμμωνάς [Mammon].
Οργή (ira), δαίμονας ο Σατανάς [Satan/Amon].
Ζηλοφθονία (invidia), δαίμονας ο Λεβιάθαν [Leviathan].

Η Αλαζονεία θεωρείται ως η μητέρα όλων των αμαρτιών.

Οκνηρία = η φυγοπονία, η τεμπελιά
Αλαζονεία = το να θεωρεί κανείς τον εαυτό του ανώτερο των άλλων
Λαιμαργία = κατάσταση στην οποία ένας άνθρωπος τρώει πολύ, ασταμάτητα και γρήγορα
Λαγνεία = κατάσταση στην οποία ο άνθρωπος δεν ελέγχει τις σεξουαλικές του επιθυμίες
Απληστία = πλεονεξία,αυτός που θέλει όλο και περισσότερα.
Οργή = θυμός, μνησικακία
Ζηλοφθονία = Όταν κάποιος ενοχλείται με την επιτυχία των άλλων.

ΥΠΕΡΗΦΑΝΙΑ  Ἀνυποταξία,  Καταγέλασις,  Ὑποκρισία,  Πεῖσμα,  Ματαιοδοξια,  Οἴησις,  Καύχησις,
Κενοδοξία.
ΦΘΟΝΟΣ Καταλαλιὰ, Λύπη ἐπὶ τῶν καλῶν τοῦ φθονουμένου, Χαιρεκακία, Ἐπιβουλὴ, Ἀπάτη, Προδοσία,
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Ἔχθρα, Φιλονικεία, Ἀχαριστία, Φόνος.
ΘΥΜΟΣ Φιλονικεία - Ὕβρις - Βλασφημία - Ἐπιορκία - Κατάρα - Μῖσος - Μνησικακία - Ἐκδίκησις -
Διαπληκτισμὸς - Μάχη - Φόνος.
ΦΙΛΑΡΓΥΡΙΑ Πλεονεξία -  Ἀνελεημοσύνη -  Σκληρότης  -  Κλεψιὰ -  Ἁρπαγὴ -  Ἀδικία – Τοκογλυφία  -
Ψεῦδος - Ἐπιορκία - Δολιότις – Σιμωνία - Ἱεροσυλία - Ἀπιστία.
ΑΣΕΛΓΕΙΑ Ἀναίδεια - Αὐνανισμὸς - Συγκυλισμὸς - Παρθενοφθορία - Πορνεία - Μοιχεία - Παιδοφθορία -
Ἀρσενοκοιτία - Αἱμομιξία -Κτηνοβατία - Τύφλωσις τοῦ νόος - Αθεοφοβία.
ΑΚΗΔΙΑ Θηλυπρέπεια – Μικροψυχία – Προφάσεις ἐν ἁμαρτίες - Νοθρώτις – Ἔλλειψις καλῶν ἔργων –
Ἀπόγνωσις – Ἀπιστία.
ΓΑΣΤΡΙΜΑΡΓΙΑ Λαιμαργία - Μέθη - Καρηβαρία - Ἀκηδία - Ἀσωτία – Λαγνεία.

Όλες  αυτές  οι  καταστασεις  που σας  ακολουθούν  έχοντας  ένα από όλα αυτά ή περισσότερα από αυτά
δαιμόνια, είναι αυτά τα βαρίδια τα οποία εξ αιτιας τους ο καθένας από όλους εσάς είναι φυλακισμενος και
εγκλωβισμένος σε αυτό τον πλανήτη.
Επειδή σας αναφέραμε ότι οι ευθύνες σας είναι ελαχιστες, ενώ οι ευθύνες όλων των εξουσιών που σας
έχουν οδηγήσει στο στόμα των δαιμονιων είναι χωρίς όριο, σας δίνουμε ένα απλό παράδειγμα:

Αυτό είναι το τσιγαρο.

Πιστεύετε ότι:
1. δόθηκε τυχαία στην ανθρωπότητα;
2. Ότι όταν σας εδώσαν το τσιγαρο δεν ήξεραν τι κακο θα έκαναν στο ανθρώπινο σώμα σας;
3. Ότι τώρα που σας γραφουν πάνω στα πακετα ότι "το τσιγαρο σκοτωνει" το κάνουν τυχαία (όχι βεβαια..
φυσικά το κάνουν για να ριξουν τις ευθύνες σε σας)
4. ή τέλος ότι, αν και σας εγραψαν ότι το τσιγαρο σκοτωνει, αυτά το αφηνουν ελευθερο προς πωληση, να
το αγοραζετε ελευθερα από εκεί που πωλειται;

Φυσικά,  οφειλουμε  να  σας  περιγραψουμε  με  ακρίβεια  ότι  αυτά  τα  δαιμόνια,  όταν  καταλάβουν  το
ανθρώπινο  σώμα  σας,  ποια  είναι  ιεραρχικα  τα  ιδιαιτερα  σοβαρα,  και  ποια  εκείνα  που  μέσα  από  την
αυτογνωσία σας  πλέον διαβάζοντας  τις  οδηγίες που γραφονται  στο αποσφραγισμα του βιβλίου αυτού,
μπορείτε να αντιμετωπισετε τα δαιμόνια και να μην τους επιτρεψετε όχι μόνο να σας καταλάβουν, αλλά
ούτε να σας πλησιασουν καν (οι μαύρες σκοτεινες αρνητικές οντότητες δεν μπορούν ποτέ να πλησιασουν
τον ήλιο).
Τα δαιμόνια τα οποία εάν σας πιασουν στα δίχτυα τους σας Δημιουργόυν βαρυτατο κάρμα είναι:
1. Τα δαιμόνια που σας προτρεπουν να ασκειτε μαύρη μαγεια ενάντια στους συνανθρώπους σας κι ο,τι
τους  ακολουθει  (ανθρώπινο  σώμα  -  υλικά  αγαθά)  ή  οποιαδήποτε  βλαβη  προξενησετε  στα  υπόλοιπα
βασίλεια.
2.  Πάσης  μορφής  συμμετοχή  σας  σε  φονους.  Όταν  καταληφθειτε  από  τα  δαιμόνιο  του  φονου  και
προκαλεσετε αφαιρεση ζωής άλλων ή και της δικής σας, το κάρμα σας είναι χωρίς όριο (αυτοί που θα
θανατωσουν ή βασανίσουν ζώα Δημιουργόύν σοβαρό κάρμα αλλά οι περιπτώσεις του καρματος ποικίλουν
- άλλο να σκοτωσεις για αναγκαία τροφή και άλλο για χόμπι και διασκεδαση)
3. Οποιοσδηποτε εκπαιδεύσει ή εκπαιδευτεί για χρήση μαυρης μαγείας που μοναδικός λόγος μιας τετοιας
εκπαίδευσης είναι για να φέρει συνειδητα δυσαρμονία στο σύμπαν.
Αυτές οι τρεις περιπτώσεις που σας προαναφεραμε είναι οι περιπτώσεις που όταν καταληφθειτε από τα
αντίστοιχα δαιμόνια οδηγήστε σε βαρυτατο κάρμα.
Καταλαβαίνετε πλέον με όλα αυτά που σας έχουν γραφτει ότι το κλειδι όλων των δεινων σας και φυσικά το
γνωρίζει αυτό ο Μαυροψύχης άριστα, είναι ο εγκλωβισμός, η φυλακιση, η ακυρωση του νου σας.
Το σημειο -  κλειδι  για ολα σας τα δεινα μεσα από τις  στημενες εξουσίες  και  την παγιδευση σας και
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καταληψη σας από τα δαιμονια, είναι πρωτα από οτιδηποτε αλλο η σκεψη σας.
Αυτο που μολις τώρα διαβασετε, διαβαστε το ξανα και ξανα.
Το κλειδι των κλειδιων για να ξεκινησουν ολα σας τα προβληματα και ολο σας το καρμα, είναι πριν από
οτιδηποτε αλλο η σκεψη σας.
Εκει  ακριβως είναι  το σημειο που χρειάζεται  να έχετε έναν τελειο δια  -  νου,  και  παση θυσια και  με
οποιοδηποτε τροπο να τον μετατρεψετε σε ζευς (ενωση του κατωτερου με τον ανωτερο νου).
Ενα παραδειγμα γι αυτό είναι το εξης: είστε παντρεμενος ή ζευγαρι (η διδασκαλια του ισλαμ είναι εκτος
εξελιξης του συμπαντος - το μόνο που εξυπηρετει τη διδασκαλια του είναι μόνο για να εξυπηρετει τον
μαυροψύχη: σαν μαθαινει να λειτουργειτε όπως τα κοπαδια των ζωων) και βλεπετε να περνα κοντά σας μια
ομορφη γυναικα.  Σιγουρα στη σκεψη σας αν αφησετε το  δαιμονιο της  μοιχειας,  της  λαγνειας  να σας
δημιουργησει τη πρωτη σκεψη ότι θα ηταν καλα να πηγαινατε μ αυτή τη γυναικα, αυτοματα εγινε η πρωτη
καταληψη.
Ειτε προχωρησετε με αυτή την ομορφη γυναικα ειτε σταματησετε γα λογους ηθικης, μόνο που σκεφτηκατε
ότι θα ηταν καλα να πλαγιαζατε μαζι της, έχετε δεχτει μια πρωτη καταληψη. (φυσικά το ιδιο ισχυει και για
μια γυναικα σε δεσμο προς έναν αντρα.)
Αυτό ακριβώς συμβαινει σε πάσης μορφής καταληψης σας από οποιοδήποτε δαιμόνιο. Όταν σας λέμε ότι
ανοιξατε την πόρτα, αυτό εννοουμε.  Δηλαδή, η σκέψη σας,  ακόμα και  η πρώτη, είναι  το ανοιγμα του
εαυτου σας, του φυσικού σας σώματος στο δαιμόνιο που έκανε επιθεση στη σκέψη σας.
Τα παντα αρχιζουν και τελειωνουν στη σκεψη σας. Το κάρμα σας, τα δεινα σας, αρχιζουν και τελειωνουν
στη σκεψη.
Οτιδηποτε σκεφτηκατε, αν το ξεστομισετε ή το κάνετε πραξη, είναι απλα διαδικαστικο. Οταν σας λεμε
συνεχεια  και  συνεχεια  να  στηριχτειτε  στον  εαυτο  σας  γιατί  πλέον  αποδεικτικα  είστε  θεια  οντα,  αυτό
αποδεικνυεται από τη σκεψη σας.
Η σκεψη σας είναι αυτή που ανοιξε την πορτα στα δαιμονια με ο,τι συνεπαγεται ή ενωθηκε με την θεια
αρμονια και ο,τι συνεπαγεται.
Πιο ξεκαθαρα και με πιο απλο λογο δεν μπορουμε να σας τα δοσουμε να τα καταλαβετε.
Οταν ο μεγιστον διδασκαλος Ιησούς Χριστός σας ειπε
1. Ειστε κατ εικοναν και καθ ομοιωσην
2. Πιστευετε σε μενα
3. Σας αποκαλεσε "αδελφια" και επομένως, όπως ο ίδιος ηταν θεος - υιος του θεου αντιστοιχα και εσείς
είστε το ιδιο.
Τι αλλο θα μπορουσε να σας κάνει θεους ή διαβολους εκτος από τη σκεψη;
Κάνετε μια σκέψη και έχετε την ψευδαισθηση ότι δεν σας βλέπει και ακουει κανένας και το πιο σοβαρό απ
όλα ότι μπορείτε να κρυφτητε.
Από αυτή τη στιγμή έχετε την εξής ενημερωση - γνώση:
Σε  οποιοδήποτε  σημείο  του  πλανήτη,  οποιαδήποτε  σκέψη  γεννηθεί,  δημιουργηθεί,  από  οποιοδήποτε
ενσαρκωμενο ανθρωπο στον πλανήτη σας, την ίδια στιγμή που την γέννησε, καταγραφτηκε ακαριαια στο
προσωπικό του αρχειο.
Αυτά που μολις τώρα διαβαζετε είναι ακριβώς ετσι όπως τα διαβαζετε.
Ακόμα και σε κατάσταση θυμου ή αντιδρασης σας σε οποιοδήποτε γεγονός, μόνο και να σκεφτητε κάποιος
να παθει κάτι, αυτόματα και ακαριαια καταγραφτηκε στο προσωπικό αρχειο του πραγματικου σας εαυτου.
Αυτόματα  η  δική  σας  πνευματο-ψυχή,  έχει  χρεωθει  ο,τι  ακριβώς  εσείς  σκεφτηκατε  να  παθει  ο
συνανθρωπος σας. Εδώ αρχίζει η πρώτη καρμική υπό-χρεωση σας. Εάν προσωρησετε και πιο βαρια σε
αφαιρέσεις  ανθρώπινων  ζωών,  εσείς  οι  ίδιοι  ή  κάποιος  πληρωμενος  δολοφόνος,  που  δεν  αλλάζει  το
αποτελεσμα, τότε σε αυτή την πράξη σας, όταν την υλοποιησετε κιολας, αυτό που λένε " να ανοίξει η γη να
σας καταπιει" δεν είναι τίποτα μπροστα σε αυτό που σας περιμένει.
Μέσα από αυτή την λεπτομερη ανάλυση ήρθε το πλήρωμα του χρόνου στο δικό σας  πλανήτη για  να
καταλάβετε πλέον την ασύλληπτη αξία πρώτον του νου και δεύτερον αυτού που ακολουθει το νου, δηλαδή
τη σκέψη.
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Ο Μαυροψύχης με τους παγκόσμιους νεκροθάφτες (όλες τις εξουσίες) σας χτυπησαν εκεί ακριβώς εδώ και
17.000.000 χρόνια. Εγκλωβισαν, φυλακισαν, κατευθυναν το νου σας και τη σκέψη σας.  
Ακόμα και αυτό που προσπαθει απεγνωσμένα πλέον στις μέρες σας να μην επιτρεψει να έρθει όλη η γνώση
σε σας,  σας  έχει  δώσει  μια  άλλη  λέξη που κυκλοφορει  αναμεσα στους  ανθρώπους και  αυτή  είναι  το
ΜΑΤΡΙΞ. Μέσα από αυτή τη λέξη προσπαθει αυτό το λαιμογιο του πλανήτη να πετύχει δυο πράγματα.
1. ή να μην σας ενδιαφέρει το ματριξ και να συνεχίσετε να ασχοληστε με ότι ασχοληστε σηλαδη μπούρδες
2. ότι ματριξ σημαίνει ότι αυτά που βλέπετε είναι μια εικονική πραγματικότητα αρα δεν έχει νόημα να
ασχοληστε με τα συστήματα εξουσίας που έχουν εφαρμοστεί στο πλανήτη σας.
Αυτος ο πανεμορφος πλανήτης με την αρμονικη συμβιωση με τον ήλιο σας και με τα βασιλεια (ορυκτο,
φυτικο, ζωικο, ανθρωπινο) που εξελισσεται στον πλανήτη σας δεν έχει δημιουργηθει από το θειο σχεδιο
ουτε  σαν  εικονικη  πραγματικοτητα,  ουτε  για  καλαμπουρι,  ουτε  χωρίς  λογο.  Στον  πλανήτη  σας
εξελισσονται ψυχες ειτε ομαδικες (ορυκτο, φυτικο, ζωικο) ειτε ατομικευμενες (ανθρωπινο βασιλειο).
Οι τρεις  πρωτες ομαδικες ψυχες,  μετα τους ηλιακους κυκλους καταληγουν να εξελιγθουν σε ατομικες
ανθρωπινες ψυχες. Σε εκείνο το τεραστιο σταυροδρομι που εχουμε προαναφερει, της οριζοντιας γραμμης
που τεμνει την καθετη του σταυρου, προικιζεστε με νου.
Σε αυτό το ασυλληπτο επίπεδο εξελιξης για ολους εσας, που είναι ένα πανεμορφο, παν-τελειο και παν-
απειρο  σημειο,  πρέπει  να  κατανοησετε  την  ενοτητα  σας  με  τα  παντα,  με  τον  πατερα.  πρέπει  να
κατανοησετε ότι ο πατερας και σεις δεν είστε δυο διαφορετικες καταστασεις αλλα μόνο μια.
Εξαλλου, πως θα μπορουσατε να είστε δυο διαφορετικες καταστασεις;
Ομως ολη αυτή την ασυλληπτη πραγματικοτητα μπορεί να σας την προσφερει μόνο ο ενεργοποιημενος
ανωτερος νους σας, η σκεψη που εκπορευεται από τον ανωτερο νου σας και σας έχει ταυτισει με το σύμπαν
και κατ επεκταση με τον δημιουργό.
Που μπορειτε να φτασετε με αυτή την σκεψη; ακόμα και μεις που ειμαστε αδερφια σας, που ειμαστε ο
ίδιος ο εαυτος σας, δεν μπορουμε να σας πουμε περισσοτερα για αυτή την χωρίς λογια δημιουργια.
Επειδη είναι θεμα πολυ λιγου γηινου χρονου πλέον για τον πλανήτη σας, αυτοι που θα απομεινουν μετα
τον ασυλληπτο κατακλυσμο που θα ακολουθησει στον πλανήτη σας, θα είναι τετοιοι νωες.
Ο κατακλυσμος του νωε που συντομα θα ερθει γιατί δεν γίνεται αλλιως στην βρωμια που σας έχει φερει
αυτή η μιερη οντοτητα, και ολοι αυτοι που τον εχουν υπηρετησει,  θα δωσει την δυνατοτητα στην νεα
ανθρωπότητα που θα εξελιχθει πλέον να είναι νωες παν-φωτεινοι και πλημμυρισμενοι από θεια συμπαντικη
αγαπη.
Τελειωνοντας το διαβασμα αυτου του αποσφραγισμενου βιβλιου, ειτε έχετε καταλειφθει από δαιμονια που
σας εχουν οδηγησει σε βαρυ καρμα, ειτε από δαιμονια που ανοιγοκλεινετε την πορτα του εαυτου σας σε
αυτα,  θα μπορειτε πλέον μονοι  σας με 100% επιτυχια,  να μπορεσετε να απεμπλακειτε τελειως από τα
δεσμα και τις καταληψεις τους.

Έτσι  ώστε  να  μεταβληθει  ο  καθενας  από  εσας  σε  έναν  πνευματικο  δασκαλο  ολκης  και  σε  μόνο μια
σαρκωση  σας  να  ελευθερωσετε  τον  εαυτο  σας,  δηλαδή  να  μην  ξαναενσαρκωθιετε  για  καρμικες
υποχρεωσεις στον πλανήτη αυτο,  να διδαξετε αυτους που δεν τα εχουν κατανοησει,  και να πατε στην
επομενη  εξέλιξη  μετα  την  ανθρωπινη  φθανοντας  στην  λεξη  πνευματικος  άνθρωπος  που  σημαινει  να
κατακτησετε την νιρβανα ή αν εσείς το θελησετε, να καταταχτητε στους δασκαλους της σοφιας και να
διδασκεται την γνώση του σύμπαντος…. 

ΔΑΛΑΙ ΛΑΜΑ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΨΕΜΜΑΤΑ

Μέσα στης σημερινές θρησκείες ανήκει και ο βουδισμος η οποία αναφερεται στην τεράστια πνευματική 
γνωσι που άφησε ο γκαουνταμα σιναντρα σακυαμουνι [ΒΟΥΔΑΣ]
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Ο ΔΑΛΑΙ ΛΑΜΑ θεωρειτε από τους βουδιστες εκπρόσωπος του βουδα κα πιστευουν ότι ο κάθε Δαλάι 
Λάμα είναι και μια μετενσάρκωση του Βούδα.
Επειδή ήρθε ο καιρός να σας αποκαλυφθουν τα πάντα, τίποτα πλέον δεν υπάρχει περίπτωση να σας μείνει
κρυφο. Προτού σας πούμε με ακρίβεια γιατί
1. ο Βούδας ενσαρκωθηκε 550 χρόνια πριν την έλευση του Ιησού Χριστού και δίδαξε πως πετυχενετε η
φωτιση (Βούδας σημαίνει φωτισμενος)
2.  Πως  ο  μεγάλος  Δάσκαλος  σας  Ιησούς  Χριστός,  έδειξε  το  δρόμο  προς  τη  χριστοποίηση,  και  πως
πετυχενεται αυτό. Ο Βούδας αφησε την συζυγό του για να φωτιστεί και ο Χριστός έδειξε το δρόμο της
χριστοποίησης με την Μαγδαληνη η οποία ήταν διπλα του μςχρι την αναληψη του.
Όλες αυτές οι γνώσεις που τις είχαν θαμμενες η μπερδεμενες πλέον σας παραδινονται
Αυτά τα δυο ύψιστα κλειδιά, στο τέλος αυτού του αποσφραγισματος θα σας έχουν παραδοθει.  Δεν θα
χρειαστεί να κάνετε οτιδήποτε άλλο μόνο αυτά τα δυο κλειδιά να ακολουθεισετε, αμέσως θα μετατραπητε
από υιοι του αθρώπου σε υιοι του Θεού.
Ούτε μια μικρη λεπτομερεια γνώσεις πλέον δεν θα σας παραμεινει κρυφη.
Ο Δαλαι Λαμα, όπως είπαμε και στην αρχή, θερωρειται εκπρόσωπος του Βούδα. Στις μέρες σας έχουν
λάβει χώρα τα εξής γεγονότα:
Η Κίνα πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας παιζει το ρόλο της υπερδυναμης. Έχει αναγκασει
όλους τους δουλικους μασωνους υπηρέτες πολιτικούς αρχηγους των ευρωπαικων χωρων, να γίνεται όλη η
παραγωγή της Ευρωπης στα εδαφη της και μετά από την απόλυτη οικονομικη εξαθλιωση και ανεργια των
ευρωπαιων πολιτων, να εισαγει η Ευρωπη τα προϊόντα που κατασκευαζονατι στη Κίνα. Αυτό και μόνο έχει
σαν αποτελεσμα τους εσχατολογικούς χρόνους που ζει ο πλανήτης σας,
1. η Κίνα να είναι αποδεικτικα το αφεντικό του πλανήτη σας και φυσικά έκει είναι η έδρα του Μαυροψύχη
2. Ο Ιωάννης είπε ότι ένας στρατός με 200 εκατομμύρια στρατιώτες θα “θανατώσουν το ένα τρίτο των
ανθρώπων”  (Αποκάλυψη  9:15,16).  Με  τη  σημερινή  αναλογία,  το  ένα  τρίτο  του  πληθυσμού  είναι
περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι!
Καταλαβαίνετε  βεβαια  ότι  η  σημερινή  Κίνα  έχει  σχεδόν  υπέρ-διπλασιασει  στο  στρατο  της  τα  200
εκατομμύρια στρατο που είχε προφητευσει πριν 2.000 χρόνια ο Ιωαννης ο Ευαγγελιστης.
Μέσα σ'  αυτά τα σημεια των καιρών που ζει  ο πλανήτης  σας,  έχουμε και  κάποιες φανερες  ή κρυφες
καταστάσεις από τον Μαυροψύχη, και την αρχι-σαύρα- επικεφαλη της κινέζικης καταδυναστευσης κάθε
ανθρώπινης εννοιας μέσα από τις δήθεν οικονομικες του παραλογου οικονομικες αναπτυξεις.
1. το 1949 η Κίνα αποφασισε με έκταση 8.478.561 τετραγωνικα μετρα, ότι της ελλειπε η έκταση του Θιβέτ.
Όποτε έκανε αυτό που κάνει πάντα ο Μαυροψύχης, να παίρνει αυτό που θέλει. Δηλαδή το 1949 η Κίνα με
το "έτσι θέλω" προσαρτησε το κράτος του Θιβετ.
Το θιβετ όπως γνωρίζετε είναι η κυτιδα του Βουδισμού. Ο Βούδας ανηκε στην φυλή Σακία του Νεπάλ και
τα Νεπάλ συνορεύει με το Θιβετ. Όπως θα σας εξηγήσουμε, η διδασκαλία του είναι το πρώτο κομμάτι της
αυτογνωσιας και έχει να κάνει με τη φωτιση. Στο Θιβετ η διδασκαλία του κυριαρχει και στο Θιβετ υπάρχει
κι ένα άλλο προστετο ότι στην περιοχη του Θιβετ εργαζονται, είτε στο φυσικό, είτε στο αιθερικό σας χωρο,
Δάσκαλοι της Σοφίας, οι οποιοι στις μέρες που ήδη ζείτε και με θειες εντολές θα σας βοηθησουνε από την
μεριά τους να βρείτε το δρόμο της φωτισης.
'Έτσι, το 1949 όταν είχαν ήδη πέσει στο πλανήτη σας όχι τυχαία 2 πυρινικες βομβες. Το επόμενο κομμάτι
στα πλαισια ισοπεδώσης κάθε πνευματικής γνωσης ήταν να καταλειφθεί το Θιβετ από την Κίνα. Επίσημη
θρησκεία της Κίνας σε 1.4 περίπου δισεκατομυρια ψυχές, είναι η αθεΐα. Αντίστοιχα στο Θιβετ είναι ο
Βουδισμός. Οπότε εύκολα καταλαβαίνετε ότι 65 χρόνια μετά από τότε ακόμα μια φορά τίποτα δεν γίνεται
τυχαία.
Ηρθατε στο κόσμο της γης, δηλαδή πήρατε ενσάρκωση και ο Μαυροψύχης με τις αστειες εξουσίες του σας
οδηγησε στο πουθενά.
'Έτσι όταν βρισκονται κάποιοι ηγέτες, ακόμα και όταν πρόκειται για ιερες γνώσεις όπως η διδασκαλία του
Βούδα, ή έχουν τα κοτσια να συγκρουσθουν με το σύστημα, ή καλύτερα να μην αναλαμβάνουν αυτές τος
θέσεις.
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Στις  μέρες σας,  κυκλοφορει  ένα βιβλίο του Δαλαι Λαμα,  με την ονομασία "Πώς να κατακτησετε  την
φωτιση".
Ακόμα και σε αυτό το βιβλιο γίνονται πράξη όλα αυτά που σας είπαμε.
Οι αλήθειες είναι μπερδεμενες μέσα στα ψέματα, και μόνο αν είσαι τεράστιος Δάσκαλος - μύστης μπορεις
να φανερωσεις ποια τα ψέματα και ποιες οι αλήθειες.
Σας  έχουμε  πει  και  αποδειξει  ξεκάθαρα  ότι  αφού  εχουν  διαστρευλωθει  από  τα  τότε  ιερατεια  ο
αποσυμβολισμος του 12θεου, αφού οι γραμματείς και φαρισεοι είχαν αυτό-ανακυρυχθει μεσιτες προς το
Θεό  (δηλαδή  μόνο  μέσω  των  γραμματεων  και  φαρισεων  θα  πηγαινες  στο  Θείο),  αφού  με  στημένες
καταστάσεις εξαφανισαν στην κυριολεξια όλη την διδασκαλία του Ιησού, κομματιαζοντας την σε μαγαζιά
επί μαγαζιων, (ορθοδοξοι,  καθολικοι,  προτεσταντες, παγανιστες, πεντηκοστιανοι,  μαρτυρες του Ιεχωβά,
εκκλησια του Χριστού και αλλά μικροτερα μαγαζιά), αφού αφαιρεσαν ακόμα και οι αυτοκρατορες του
Βυζαντιου σε διατεταγμένη υπηρεσία την μετενσάρκωση, δηλαδή, το κορυφαιο κομμάτι του κρικου της
αλυσιδας, που τα πάντα στο σύμπαν είναι κυκλος και ποτέ γραμμικα (553μΧ. Ιουστινιανος, 5η Οικομενικη
Σύνοδος). Μόλις ελάχιστα χρόνια μετά εφευρεθηκε αυτό που πολύ ξεκάθαρα σας γραψαμε πιο πάνω για το
δηθεν ιερό Κοράνι. Ο Μωαμεθ, το ισλαμ, και ο Αλαχ που σταζει μόνο αίμα από τα δοντια του, 'Έτσι και
τολμισεις να μην γίνεις ισλαμιστης.
Αναφερόμενοι στον Δαλαι Λάμα, όταν βαζεις το όνομα σου και θεωρεις τον εαυτό σου θρησκευτικό ηγετη,
και όταν υπό τη σκεπη σου περιμενουν ψυχές να τις κατευθυνεις και να τις οδηγησεις, να τους τραβηξεις
τη ληθη που έντεχνα τους έχει βάλει ο Μαυροψύχης με τις στημένες εξουσίες, ποτέ μα ποτέ δεν θα εγραφες
τα παρακατω.. ή αν δεν τα εγραφες εσυ και τα έβαλαν με το ζορι οι πρακτορες του πλανήτη θα επρεπε να
αποστασιοποιηθεις.
Είτε στην μια περίπτωση (να το εγραψες εσυ), είτε δεν το ειδες, εφυγε δηλαδή από την προσοχή σου, είτε
το ειδες και σιωπησες, το θέμα είναι πολύ σοβαρό.

Δαλαι Λαμα "Πώς να κατακτησετε τη φωτιση" Σελ. 28

"Ποιος είναι ο τρόπος του Θεού; .. Αγάπη για όλους. Το να βοηθα κανεις τους άλλους αλτρουισμος. Για
παράδειγμα το ισλαμ, δίνει προμερη εμφαση στην προσφορα βοηθειας προς τους άλλους, κυρίως τους
φτωχους"  (σχολιο  δικό  μας:  μετά  τους  αποκεφαλισμους..).  "Τα  99  ονόματα  του  Αλάχ,  όπως  Ο  Πιο
Εύσπλαχνος, Η Ειρηνη και η Ευλογία, ο Στοργικος και Ευγενικος, κινούνται γύρω από την αγάπη και την
κατανοηση."
"Καμία θρησκεία δεν περιγραφει κανένα ανωτερο ον που είναι μονιμως οργισμενο, διαρκως αγριο.
Καμία θρησκεία δεν καλει  τους οπαδους της να είναι  φιλοπολεμοι και να βλαπτουν τους άλλους
ανθρώπους." (σημειωση δική μας: μόνο αν είναι απιστοι…).

"Η  αποψη  μου  είναι  ότι  για  οριμενους  τυπους  προσωπικοτητας  το  μήνυμα  ότι  θα  πρέπει  να  ναι
συμπονετικη  επειδή  υπάρχει  ένας  στοργικός  Θεός  -  Δημιουργός,  είναι  πιο  αποτελεσματικο  από  το
Βουδιστικο μήνυμα της σχετικοτητας ή της συσχετισης το οποίο αποκαλουμε εξαρτωμενη αναδυση. "
"Είναι Επομένως ζωτικης σημασιας το να αναγνωρισουμε ποια θρησκεία είναι πιο ωφελιμη για το
συγκεκριμένο  ατομο,  δεδομενης  της  μεγαλης  ποικιλιας  μεταξύ  των  ανθρώπων  όσο  αφορά  την
ιδιοσυγκρασια τους."
Συγχαρητηρια, Συγχαρητηρια, Συγχαρητηρια….
Δηλαδή, όλες οι θρησκείες που διαιρεσαν τους ανθρώπους έχουν δημιουργηθεί καλως και αρα όλο το
χυσιμο του αίματος της ανθρωπότητας οφείλεται στην "ιδιοσυγκρασια" τους;;;
Θα θελαμε να μας κατηγοριοποιησετε τις ιδιοσυγκρασιες που αντιστοιχουν σε χαρακτηρες ανθρώπων
και αντίστοιχα ποιες θρησκείες συμβουλευετε να ακολουθήσουν κάθε μια από αυτες.
Δηλαδή ένας που από το θυμο του τρεχουν σαλια απ το στόμα του, ποια θρησκεία θα ήταν καλό να
ακολουθησει; Ένας άλλος που μενει ακινητος σαν το φυτο, ποια θρησκεία θα πρέπει να ακολουθησει
η ιδιοσυγκρασια του; Κοκ
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Τέλος, την παρότρυνση των 150 σελιδων από τις 450 που αποτελειται το κορανι, που μιλαει ξεκάθαρα
και  απροκαλυπτα  για  σκοτωμο,  γενοκτονια,  απόλυτο  μίσος  για  οποιοδήποτε  ανθρωπο  δεν  είναι
ισλαμιστης, δεν ετυχε ποτέ να το διαβασει ο Δαλαι Λάμα;;
Εάν δεν το χει διαβασει για το καλό της ανθρωπότητας πρέπει να το κάνει γρηγορα και αναλογως να
πραξει.
Οι μέρες που ζει η ανθρωπότητα πλέον είναι συν-κλονιστικες.
Όλοι, ο καθένας από την μεριά του, πρέπει να βοηθησουνε να τραβηχτει έστω και τις τελευταιες αυτές
στιγμες η ληθη από τα μάτια των ανθρώπων, λίγο πριν τον Νώε.
Ακόμα, και εσκεμμενα λάθος να έχεις κάνει κυριε Δαλαι Λαμα, υπάρχει χρονος να επανορθωσεις αμεσα
για το καλό της ταλαιπωρημενης ανθρωπότητας.
Επίπροσθετα, όπως έχουμε αναφερθεί και πιο πριν, τα πνευματικά όντα που είναι σε αποστολή ποτέ μετά
τη γέννα τους  δεν ενημερώνουν την ανθρωπότητα ότι  κατέβηκαν στο κόσμο της γης για  να αφήσουν
πνευματική διδασκαλία.
Αυτό γίνεται μόνο όταν ενεργοποιηθούν και φυσικά όπως και ο Ιησούς Χριστός, ο Βούδας, ο Απόστολος
Παύλος, ο Πυθαγόρας, ο Κουμφούκιος, Σωκράτης, Πλάτωνας, κ.ά. Αυτό λαμβάνει χώρα οπωσδήποτε μετά
τα 28 έτη της ζωής τους και ποτέ πιο πριν.
Αυτά τα πνευματικά όντα με θεικά σημάδια που είτε τα γνωρίζουν μόνο οι ίδιοι είτε μεγάλοι άνθρωποι,
αναγνωρλιζουν το σκοπό της αποστολής τους, και αφού εκπαιδευτούν αναλόγως, τότε και μόνο τότε είναι
έτοιμοι να διδάξουν.
Τα τελευταία σας τα αναφέραμε γιατί η επιλογή των εκπροσώπων - μετενσαρκώσων του Βούδα, είναι
ακόμα ένας τρόπος από τον οποίο χειραγωγούνται οι μάζες. Και αυτό σας το λέμε γιατί ένα παιδί σε ηλικία
3-4 χρονών δεν έχει σχεδόν καμία επαφή με το φυσικό κόσμο και αυτό σας το λέμε γιατί ούτε καν το
φυσικό του σώμα δεν έχει αναπτυχθεί. Πόσο μάλλον να σας διδάξει πνευματικά.
Μάλιστα, προς τιμήν του συγκεκριμένου 14 Δαλάι Λάμα, σε μια πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε για τη
ζωή του, ανέφερε ξεκάθαρα ότι σε κείνα τα παιδικά του χρόνια, που διδασκόταν αυτά που έπρεπε για να
μπορεί να θεωρηθεί εκπόσωπος - μετενσάκωση του Βούδα, ότι αυτό που τον στενοχωρούσε πάρα πολύ
ήταν όταν η φυσική του μητέρα, μετά την επίσκεψη, έπρεπε να φύγει.
Γιατί σ' αυτή την τρυφερή παιδική ηλικία, τα παιδιά έχουν μεγάλη ανάγκη την παρουσία της μητέρας και
αυτό είναι μια συμπαντική νομοτέλεια.
Όταν μετά τη διδασκαλία που θα σου παρέχουν αναλόγως την αποστολή του κάθε πνευματικού όντος, και
έχοντας ολοκληρωθεί
1) φυσικοαιθερικό σώμα
2) αστρικό σώμα
3) ανώτερο νοητικό σώμα,
Μετά από τα 28 έτη της ηλικίας και ποτέ πιο πριν κάποιος δύναται να διδάξει.
Η συμπαντική νομοτέλεια είναι απαραβίαστη.

Έτσι,  και  σε  οποιαδήποτε  περίπτωση  οποιουδήποτε  βρέφους  ή  παιδιού  που  του  αποδίδονται  θεικές
ιδιότητες, θα πρέπει να αφήσετε το χρόνο μέσα από την πορεία της ζωής του να σας το δείξει.

ΑΓΙΟΙ
Προτού  συνεχίσουμε  στη  συνέχεια  αυτού  του  αποσφραγίσματος,  θα  θέλαμε  να  δώσουμε  μια  εκτενή
αναφορά σχετικά με τη λέξη "άγιος" "άγιοι" και γενικά πνευματικά όντα που πέρασαν απ τον πλανήτη
μέχρι σήμερα και γενικά ο καθένας από όλους αυτούς με τον απαράμιλλο τρόπο που έζησαν, και που έχουν
καταταχτεί στην έννοια "Άγιος".
Για οποιαδήποτε μορφής μπέρδεμα από εσάς, είτε από τις στημένες εν προκειμένω θρησκευτικές εξουσίες,
άλλο  η  λέξη  "Άγιος"  και  άλλο  οι  επίσημες  θρησκευτικές  εξουσίες  που  τους  έχουμε  αποκαλέσει
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νεκροθάφτες της ανθρωπότητας.
Σύμφωνα με την εκκλησία, η λέξη "Άγιος" αποδίδεται σε κείνους τους πρώην συνανθρώπους σας που
έχουν καθαγιαστεί από τον Θεό.
Μόνο που αυτό είναι η μισή αλήθεια. Διότι οι επίσημοι θρησκευτικοί σας ηγήτορες, εκ του αποτελέσματος
πλέον ξέρετε  ότι  αφ ενός  σας  έχουν οδηγήσει  στην αμάθεια και  δουλική υποταγή,  γι  αυτό  και  έχουν
ονομαστεί  νεκροθάφτες  της  εξέλιξης  της  ανθρωπότητας,  και  αφ  ετέρου,  το  πιο  σημαντικό  που  θα
μπορούσατε ποτέ να φανταστείτε ειναι ότι ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΑΣ.
Αυτοί λοιπόν οι άγιοι που έχουν ανακηρυχτεί από τις στημένες εξουσίες, σίγουρα είχαν κάνει πράξη το
σώμα τους εκκλησία. Είχαν κάνει τη σκέψη τους, τα λόγια και τις πράξεις εκκλησία. Και εύκολα ταίριαζε
στους νεκροθάφτες να σας δώσουν και τη σάλτσα ότι δήθεν έχουν αγιαστεί απ το Θεό και αυτό σας το
διατυμπανίζουν από την επίσημη εκκλησία.
Ξέρετε δίπλα σας, στο περιβάλλον σας, ή και εσείς οι ίδιοι πόσοι άγιοι υπάρχουν;
Ξέρετε ότι αυτούς που έχετε αναγνωρίσει σαν άγιους δεν έχουν πάρει το χρίσμα από καμία εκκλησία, αλλά
ο βίος τους που είναι λαμπρός, οι αρετές τους, η ταπεινότητα τους, η προσπάθεια τους να βοηθήσουν την
ανθρωπότητα και όχι με τη σημαία κάποιας επίσημης εκκλησίας, αλλά με μοναδική σημαία τη σημαία του
Θεού - Δημιουργόύ και ότι όλοι είμαστε μόνο παιδιά του.
Επομένως, για όλους αυτούς τους φανερούς άγιους που γνωρίζετε επίσημα και τους άπειρους υπόλοιπους
που δεν τους γνωρίζετε σε ευρεία κλίμακα αλλά σε κλειστό περιβάλλον και σε κλειστή κοινωνία, δεν
ισχύει ότι έχουν υπηρετήσει ούτε τον Μαυροψύχη ούτε την διαιρετικότητα των ανθρώπων, ούτε φυσικά τις
στημένες θρησκευτικές εξουσίες.
Εξάλλου, στη συνέχεια της αποσφράγισης θα σας πάρουμε από το χέρι, όλους σας, χωρίς να εξαιρούμε
κανέναν, (θα εξαιρεθούν μόνο αυτοί που δεν θέλουν), θα σας "αγκαλιάσουμε" όλους και θα σας δείξουμε
με απόλυτη ακρίβεια και κατεύθυνση πως θα διαχειριστείτε την "εκκλησία" που είναι το σώμα σας. Θα σας
δείξουμε πως θα πραγματοποιήσετε τα 7 μυστήρια στο σώμα σας χωρίς μεσίτες,
Τα 7 μυστήρια είναι τα εξής:
1. ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ
2. Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ
3. Η ΙΕΡΟΣΥΝΗ
4. Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ (ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ)
5. ΙΕΡΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ
6. Ο ΓΑΜΟΣ
7. ΤΟ ΧΡΙΣΜΑ

Μια πρώτη τοποθέτηση σε αυτά τα μυστήρια που θα τελείτε στην εκκλησία σας - σώμα σας εσείς οι ίδιοι
είναι οι εξής: ο δάσκαλος σας Ιησούς Χριστός, ο μέγιστος διδάσκαλος, πήγε στην ηλικία των 30 ετών να
βαπτιστεί. Πιστεύετε ότι μπορεί να ξέχασε να πάει πιο μικρός ή ήτανε σε κεινη τη συγκεκριμένη ηλικία
που ήθελε ακριβώς να σας δείξει κάτι πολύ πιο σοβαρό;
Φυσικά  και  δεν  ξέχασε.  Απλά μέσα στην συνέχεια  της  αποσφράγισης  μεταξύ των άλλων που θα σας
δοθούν είναι ότι πριν την ηλικία των 28 ετών το σώμα σας σωματικά και νοητικά δεν είναι σε πλήρη
ανάπτυξη. Πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώσετε τα 28 έτη της ζωής σας ώστε μετά πλέον να είστε υπό
πλήρη σωματική και νοητική ανάπτυξη.

Στο δεύτερο μυστήριο της θειας ευχαριστίας, που είναι αυτό που ονομάζεται "θεια κοινωνία" πιστεύετε ότι
είστε κοινωνοί του άρτου και του οίνου μόνο την ώρα που πάτε στην εκκλησία;
Κάθε γήινο δευτερόλεπτο  κάποιος  πρώην σπόρος και  νυν καρπός θυσίασε  την αρχική του μορφή και
ενώθηκε με τα στοιχεία της φύσης (αιθέρας, κοσμικό πυρ, νερό, γη και αέρας). Παρέδωσε τη μορφή του,
τη ζωή του για να ανοίξετε εσείς το στόμα σας να βάλετε την νέα μορφή του πρώην σπόρου που πλέον
είναι καρπός, και να σας δώσει την δυνατότητα να εκδηλώνεστε στον κόσμο της ύλης και της μορφής μέσα
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από αυτή τη θυσίας, που ενώθηκε σαν μια τέλεια μονάδα και παραδόθηκε σε εσάς, στο δικό σας σώμα -
εκκλησία για βρώση.
ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ αυτό ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ;
ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΣΑΣ ΤΟ ΕΙΠΑΝΕ, ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΣΑΣ ΤΟ ΤΟΝΙΣΑΝΕ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ
ΔΕΝ ΤΟ ΣΚΕΦΤΗΚΑΤΕ ΠΟΤΕ ΣΑΣ, ΔΕΝ ΕΝΩΘΗΚΕ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΣΕ ΜΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑ
ΣΑΣ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ ΤΗ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ;
Βλέπετε, ότι όταν δεν σας πάρουν απ το χέρι να σας εξηγήσουν έτσι απλά, και όταν σας έχουν αχρηστέψει
το νου, πως αυτόματα γίνεστε υποχείρια της κάθε μιας στημένης εξουσίας
Το τρίτο μυστήριο της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού, είναι η ιεροσύνη.
Σας μάθανε ότι η ιεροσύνη είναι οι παπάδες, τα αξιώματα στην επίσημη εκκλησία, και τίποτα άλλο.
Δηλαδή θα μπορούσαμε να σας το παρουσιάσουμε σαν ένα μαντρί που έχει τον τσοπάνο.
Νομίζουμε ότι η λέξη μαντρί δεν κάθετε καλά στ αυτιά σας, όμως στην πραγματικότητα αυτό είστε. Έτσι
λειτουργείτε.
Γι αυτό σας λέμε ότι σ' αυτούς τους εσχατολογικούς χρόνους δεν υπάρχει περιθώριο για τσοπάνους και για
μαντρί. Στον νέο κόσμο της ανθρωπότητας μαντρί και τσοπάνηδες δεν θα υπάρχουν.
Ή θα σηκωθείτε και θα αναλάβετε τις τύχες σας και θα γίνετε τσοπάνηδες του εαυτού σας, ή επόμενη μέρα
δεν θα υπάρχει.
Σ αυτό λοιπόν το σημείο, πρέπει όλο το αρσενικό φύλο του πλανήτη να μετατραπεί σε ιερείς και όλο το
θηλυκό φύλο σε ιέρειες.
Μόλις σας δείξουμε τι σημαίνει ιερέας και ιέρεια θα έχετε τα κλειδιά της δημιουργίας στα χέρια σας.
Όποιος  απ  όλους  και  όλες  εσάς  δεν  λειτουργήσει  αντίστοιχα  σαν  ιερέας  και  ιέρεια,  δεν  μπορεί  να
προχωρήσει στο τελευταίο μυστήριο από τα 7 που είναι το χρίσμα.
Ξεκάθαρα  σας  λέμε  ότι  το  χρίσμα  θα  παραδοθεί  ΜΟΝΟ  ΣΕ  ΕΝΑΝ  ΙΕΡΕΑ  ΚΑΙ  ΜΙΑ  ΙΕΡΕΙΑ  ΣΕ
ΑΠΟΛΥΤΟ ΜΟΝΟΓΑΜΙΚΟ ΖΕΥΓΑΡΙ.
Όσο για το μυστήριο μετάνοιας μέσα από το ξεπαγωμα και ενεργοποιηση τουυ ανώτερου νου θα γνωρίζετε
αριστα τι πρεπει να πράξετε τι κάθε στιγμή του φυσικού σας βιου
Δηλαδή σας οδηγούμε όχι σε μιμητικές εκ των εξουσιών κατευθύνσεις που σας οδηγούν μόνο ΣΕ ΛΑΘΟΣ
ΔΡΟΜΟΥΣ  ΕΣΚΕΜΜΕΝΑ,  ΑΛΛΑ  ΝΑ  ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ  ΤΟΝ  ΑΝΩΤΕΡΟ  ΝΟΥ  ΣΑΣ  ΚΑΙ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΝΑ ΕΝΩΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΘΕΙΟ, ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ.
ΕΝΑΣ ΤΕΤΟΙΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΝΟΥΣ ΠΟΤΕ ΜΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΜΕΤΑΝΙΩΝΕΙ.

Όσο για το προτελευταίο  μυστήριο πριν το χρίσμα, που είναι  ο  γάμος,  είναι  αλληλένδετο με τη λέξη
"γαμώ" που τόσο πολύ σας το έχουν εκφυλίσει, εκχυδαΐσει και ξεφτιλίσει.
Δηλαδή η κορύφωση της δημιουργίας, η ένωση δυο ανθρώπων, που αντιπροσωπεύουν την αρσενική και
θηλυκή  ενέργεια,  που  είναι  ο  άντρας  και  η  γυναίκα,  που  είναι  ο  τελευταιος  και  μοναδικος  τροπος
απελευθερωσης από την ανθρωπινη εξελιξη, σας το εχουνε παραδωσει με το πιο απιστευτο τροπο.
Κυριολεκτικά ο γαμος μονογαμικα μεταξυ του αντρα και της γυναικας, του ιερεα και της ιερειας μεσα από
την ερωτικη πράξη είναι το κλειδι των κλειδιων.
Αυτα ολα που σας αναφεραμε σχετικά με τους αγιους, ειτε τους φανερους που γνωριζετε ολοι σας ειτε τους
μεμονωμενους που γνωριζετε μεταξυ σας, τα ειχαν κάνει πράξη πρωτα από ολους και ολα στο ιδιο το σωμα
τους - εκκλησια.

Ολοι  αυτοι  λοιπόν  οι  φανεροι  και  κρυφοι  αγιοι,  φυσικά  δεν  εχουν  καμια  απολυτως  σχεση  με  τους
παγκοσμιους νεκροθαφτες και εν προκειμενω θρησκευτικους νεκροθαφτες.

ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ - ΛΕΝΙΝ - ΣΤΑΛΙΝ - ΜΑΟ ΤΣΕ ΤΟΥΝΓΚ
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Όλα αυτά που μέχρι  τώρα σας έχουν αποκαλυφθεί  και  αποσφραγιστεί  θα σας δείξουμε με μια ακόμα
αποδείξει πως σχεδιάζει γενικά ο Μαυροψύχης όλες τις καταστάσεις, που εσείς θα παραλάβετε και φυσικά
θα ακολουθήσετε είτε σαν θρησκεία, είτε σαν νέα πολιτική κατάσταση είτε σαν οποιοδήποτε νέο παραμύθι
σας δίνεται.
Βλέπετε τέσσερεις προσωπικότητες που γεννήθηκαν "συμπτωματικά" σχεδόν την ίδια εποχή:

Καρλ Μαρξ: 5 Μαΐου 1818 - 14 Μαρτίου 1883
Λένιν: 22 Απριλίου 1870 – 21 Ιανουαρίου 1924
Στάλιν: 18 Δεκεμβρίου 1878 – 5 Μαρτίου 1953
Μάο Τσε Τουνγκ: 26 Δεκεμβρίου 1893 – 9 Σεπτεμβρίου 1976

Η ονομασία "Κομμουνισμός" (Communism) σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "common" που σημαίνει
κοινός. Δηλαδή, όλοι οι άνθρωποι που θα εντάσσονται σε μια κοινωνία κομμουνιστική, θα τα έχουν όλα
κοινά. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε ότι η διδασκαλία του μεγίστου διδάσκαλου Ιησού Χριστού ήταν
ακριβώς η ίδια.
Ο Ιησούς Χριστός δεν ξεχώρισε ανθρώπους, φυλές, δικούς μου και ξένους, ήρθε να μιλήσει τη γλώσσα του
σύμπαντος, να διδάξει αγάπη, και στην κορύφωση της θυσίας του, έδωσε στην ανθρωπότητα το ίδιο του το
σώμα για να το σταυρώσουν οι τότε μιερες εξουσίες - εκπρόσωποι του Μαυροψύχη.
Αντίστοιχα,  ο  Μαρξ  καταθέτοντας  την  φιλοσοφική  του  σκέψη  σχετικά  με  την  διαιρετικότητα  που
προκύπτει αναγκαστικά στα χέρια μεμονωμένων ανθρώπων ή κρατών, η σκέψη του κατευθύνθηκε ακριβώς
στον ίδιο τρόπο που καταδείχτηκε από την όλη ζωή του μεγίστου διδάσκαλου Ιησού Χριστού.
Μάλιστα, ήθελε να γίνει αλλαγή και του ίδιου του κόσμου και της συνείδησης του ανθρώπου γι' αυτόν.
Επομένως, υπάρχει άνθρωπος στον πλανήτη που πρέπει να τον ακυρώσουμε από τα πλέον βασικά αγαθά,
όπως η τροφή του και η στέγη του; Φυσικά και όχι.
Ο μοναδικός  λόγος  που όμως γίνεται  εδώ και  χιλιάδες  χρόνια  το  ίδιο καθεστώς,  είναι  ότι  στηρίζεται
αποκλειστικά και  μόνο στις  εξουσίες.  Και στην προκειμένη περίπτωση, ο καπιταλισμός ισοδυναμεί  με
κανιβαλισμό, και προσέξτε ο Μαυροψύχης τι έκανε στον κομμουνισμό.
Ο Μαυροψύχης δεν είναι δημιουργός αλλά καταστροφέας της Δημιουργίας. Δεν έχει δική του ενέργεια,
αλλά  σε  κάτι  τέτοια  φιλοσοφικά  κινήματα  που  θα  ελευθέρωναν  την  ανθρωπότητα  από  τα  δεινά  της
εξουσίας και τη δουλοποίηση όλης της ανθρωπότητας, εισχώρησε σε αυτή τη σκέψη με τα παρακλάδια του
κομμουνισμού (που σημαίνει όλοι θα μοιραστούμε ίσα τα αγαθά), και επέβαλε τάχα στο όνομα της σκέψης
μέσα από τους συνεχιστές τους Μαρξ, κυρίως του Λένιν, Στάλιν και Μάο, την αθεΐα.
Δηλαδή, εντόπισαν ότι  ο  καπιταλισμός ισοδυναμεί  με βαρβαρότητα,  ωμοφαγία,  κανιβαλισμό.  Μεγάλοι
υπηρέτες αυτού του αισχρού συστήματος είναι και όλες οι θρησκείες.
Επομένως, οι γεννήτορες του κομμουνισμού εντόπισαν διέξοδος από τον καπιταλισμός μπορεί να δοθεί
μόνο με τον κομμουνισμού, που σημαίνει δεν μαζεύουμε σπίτια και υλικά αγαθά, αλλά σίγουρα έχουμε
όλοι τροφή και στέγη, από πού κι ως που προκύπτει η αθεΐα.
Δηλαδή, φαίνεται και αποδεικνύεται ξεκάθαρα ότι δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο πάρα δάκτυλος αυτής
της μιερής οντότητας που σας τρώει τα σωθικά σας εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Αυτό σας το λέμε γιατί
ενώ αντιλήφτηκαν  εύκολα  πως  πολεμιέται  ο  καπιταλισμός  που  και  ο  ίδιος  ο  διδάσκαλος  σας  Ιησούς
Χριστός σας το κατέδειξε, δεν είναι δυνατόν να σας απαγόρευσαν και έκαναν ποινικό αδίκημα τη θρησκεία
που ουσιαστικά σας απαγόρευσαν την ένωση με το θειο.
Εύκολα θα μπορούσαν να ακυρώσουν τις θρησκείες και να πουν ότι επικεφαλής των θρησκευτικών αρχών
είναι μαύροι υπηρέτες του Μαυροψύχη, και αντίστοιχα, όχι μόνο να μην επέτρεπαν στους ανθρώπους να
είναι άθεοι αλλά μέσα και από την εξασφάλιση τροφής και στέγης να τους έδιναν και πνευματικές αξίες
και αρχές, και κυριολεκτικά επί  της γης και  όπου εφαρμόζονταν ο κομμουνισμός μαζί με πνευματικές
κατευθύνσεις, σε εκείνο το μέρος να επικρατούσε επίγειος παράδεισος.
Μάλιστα,  μετά από την φιλοσοφική  σκέψη του Μαρξ,  και  την συνέχεια  της  παραλαβής της  εξουσίας
πρώτα από Λένιν και μετά από Στάλιν και αντίστοιχα του Μάο Τσε Τουνγκ, που επέβαλε κομμουνισμού με
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απόλυτη αθεΐα,  για  να μπορέσουν  να επικρατήσει  αυτή η  πολιτική τους  θέση,  εκατομμύρια άνθρωποι
σφαγιάστηκαν και εξολοθρεύτηκαν.
Όποτε,  εύκολα  καταλαβαίνει  κανείς  ότι  από  την  μια  είχατε  το  στεγνό  καπιταλισμό  με  όλες  τις
κανιβαλιστικές ορέξεις του, είτε ανάμεσα σε ανθρώπους, είτε ανάμεσα σε χώρες, και από την άλλη το
κομμουνισμού  με  την  απόλυτη  αθεΐα.  Δηλαδή,  οι  άνθρωποι  στον  κομμουνισμό  πιστεύουν  μόνο  στην
φρατζόλα ψωμί και στο λάδι!
Έτσι, στήθηκε μια χαρά, ακόμα μια φορά η διαιρετικότητα στον πλανήτη σας και η απόλυτη αμάθεια.
Αμάθεια  χωρίς  όριο,  δρόμοι  που  δεν  οδηγούν  πουθενά,  και  μέσα δήθεν  από αυτή  την  καταριψη του
κομμουνισμού, τουλάχιστον μέσα στην πρώην σοβιετική ένωση, με επί μέρους στημένες διαφοροποιησεις
που εμπλακησαν οι πάντες, θέλουν και σας παρουσιασουν (αλλά δεν θα προλαβουν) τους τότε " ΚΑΡΛ
ΜΑΡΞ  -  ΛΕΝΙΝ  -  ΣΤΑΛΙΝ  -  ΜΑΟ  ΤΣΕ  ΤΟΥΝΓΚ"  και  άλλους  με  τους  τωρινους  Ιλλουμινατι,
("πεφωτισμενους") και το αρχιλαμογιο που σας πινει το αίμα και την ενέργεια, με τα αρχιλαμογια που τον
υπηρετούν,  θυμηθηκαν  να  σας  ενωσουνε,  αφού  δεν  άφησαν  τίποτα  όρθια,  γιατί  δήθεν  ο  πλανήτης
χρειάζεται μια νέα παγκόσμια θρησκεία και παγκόσμια κυβερνηση.
Πραγματικα όλοι πρέπει να νιώθετε κομμουνιστες και οχι απλά να είστε (δηλαδή να μην ζητατε να πάρετε
και να μαζέψετε υλιακ αγαθά όταν σε κάποιους άλλους λείπει ακόμα και το νερό), γιατί σας έχουμε πει ότι
ο θάνατος του φυσικού σας σώματος μπορεί να συμβεί σε καθε δευτερόλεπτο του φυσικού σας βιου. Ο
θάνατος εξαλλου αυτό το νόημα έχει. Ότι ούτε σαν αστειο δεν πρέπει να ζητατε την συσσωρευση υλικών
αγαθών.  Αντιθετα  να  νιώθετε  υπέρ-πληρεις  σαν  άνθρωποι  που  γνωρίζετε  ότι  σ'  αυτό  τον  πανεμορφο
πλανήτη δεν υπάρχει κανένας αστεγος, πεινασμένος, δειψασμενος, αδικημένος, μάνα που να υποφέρει να
μεγαλωσει τα παιδιά της, γεροντες που να είναι πεταμενοι στα αζητητα.
Και όλα αυτά δεν τα προσφέρει μόνο η ισότητα του κομμουνισμού. Μπορεί να τα προσφέρει η κατανοηση
σας για την δημιουργία και το Θειο.
Δηλαδή, μόνος του ο κομμουνισμός είναι τραγικα ελλειπης χωρίς την τεράστια αυτή βοηθεια που σημαίνει
πνευματική απιγνωση κα προσπάθεια ένωσης όταν ακόμα είστε ενσαρκωμενοι με το Θειο.
Επειδή έχετε δεχτεί όλες τις στημένες πολιτικές εξουσίες και έχετε ενταχτεί μέχρι σήμερα σε οποιαδήποτε
πολιτική αποχρωση, ακόμα και εκεί που έχει εφαρμοστεί ο κομμουνισμός, βλέπετε πόσο μεγάλο είναι το
στησιμο του.
Έχοντας αφαιρέσει από τον κομμουνισμο κάθε πνευματική κατεύθυνση και διαδρομη, ουσιαστικά έχετε
δεχτεί ότι ακριβώς κάνει και ο κανιβαλισμος του καπιταλισμου.
Μάλιστα , με μια συντομη αναφορα τα τελευταία δέκα και εικοσι χρόνια σε διαφορα γεγονοτα, έρχεται
περίτρανα να αποδεικτει πως βιαζεται ο Μαυροψύχης με περιτρανο τρόπο να σας ασκησει απόλυτη και
απολυταρχικη δουλικη εξουσία.
Μέχρι και πριν από λίγα χρόνια, σας οδηγουσε σε διαρκείς πόλεμους, με έναν πολύ πιο αριστοτεχνικο και
έντεχνο  τρόπο,  παρουσιαζοντας  στην  ανθρωπότητα  διαφορους  δήθεν  αιμοσταγης  αρχηγους,  όπως  ο
Χίτλερ, ο Μουσολινι κ.ά.
Μάλιστα ήταν τέτοια η ζαλη μέσα στο νου σας,  που ενώ πιστευατε κάποιοι  ότι  νικωντας  τον Χίτλερ
υπηρετείτε την πατριδα σας, ή από την αντιθετη μεριά,  πολεμωντας μαζί  με το Χίτλερ,  προσπαθείτε -
τρομάρα σας..- να φτιαξετε έναν καλύτερο κόσμο (Αρεια Φυλή), έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο απολυτου
ελεγχου του νου σας, ώστε κάποιοι από εσάς με την ονομασία "καμικάζι" να πιστευουν ότι πρέπει να
σκοτωθουν για τον Αυτοκράτορα..
Δηλαδή, η παρανοια, της παρανοιας, την παρανοια, ω! παρανοια..
Από πού κι ως που πεθαινεις, σκοτωνεσαι, δολοφονεις άλλους, για οποιοδήποτε αυτοκράτορα και βασιλειά
και ότι δηποτε άλλο;
Αυτό ακριβώς σημαίνει απόλυτος έλεγχος του νου, είτε με αυτή τη μορφή είτε με όλες τις άλλες μορφές
και η ακυρωση του νου να είναι χωρίς όριο.
Ενώ για εκατοντάδες χρόνια είχατε αυτός τους στημενους πόλεμους είτε από τις χώρες εκείνες που ανα
εποχες  επαιζαν  το  ρόλο  της  αυτοκρατοριας,  μετά  ελαβαν  χώρα  στημενοι  δήθεν  εχθροί  (βλ  Χίτλερ,
Μουσολινι), τα τελευταία 20 χρόνια εφαρμόστηκαν δυο μέθοδοι.
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1. Δημιουργία υποχθονιων κατασκευασμενων γεγονοτων και
2. Από τα στημένα υποχθονια προβλήματα, απροκαλυπτοι πόλεμοι χωρίς όριο.
Στην πρώτη περίπτωση, ξέρετε ότι ανεκαθεν λειουργουν οι πράκτορες, προβοκάτορες, ρουφιανοι, αυλικοι
και Δημιουργόυν στημένες καταστάσεις.
Σε αυτή την περίπτωση όμως, όπως αυτό που έγινε στις 11 Σεπτεμβριου του 2001, προκληθηκε δήθεν από
κάποιον τρομοκρατη Μπιν Λαντεν, που γνωρίζετε ότι δεν μπορεί να είναι, όπως και όλοι οι τρομοκράτες
του πλανήτη, έξω από το σύστημα. Δηλαδή το σύστημα τους χρηματοδοτει με τα ανύπαρκτα χρήματα, που
πάντα υπάρχουν, οσα και να χρειαστουν, προκειμενου να ελεγχονται οι μαζες, και μετα είναι υποχρεωμένοι
να  παιξουν  το  ρόλο τους.  Είτε  σαν  πλανηταρχες,  είτε  θρησκευτικοί  ηγετες,  τρομοκράτες,  πολυεθνικε,
μεγαλοεπιχειρηματιες κλπ..
Εάν τυχον ξεφύγεις από το σύστημα και γίνεις Ουγκο Τσαβε στην Κολομβια, Τασος Παπαδοπουλος στην
Κυπρο, Αρχιεπισκοπος Χριστοδουλος στην Ελλάδα κτλ... Δηλαδή ανεβηκες δηλαδή στις εξουσίες, σίγουρα
για να ανεβεις υπηρετήσεις το σύστημα, αλλά εφτασες σε ένα σημείο που η ψυχή σου δεν άντεξε αυτή τη
βρωμια και αναγκαστικά η ψυχή σου χρησιμοποιωντας σαν οχημα το ανθρώπινο σώμα σου, μίλησε για όλη
τη βρωμια που υπάρχει στον πλανήτη.
Ενώ πάλια,  όπως στην περίπτωση του Τζον Κενεντυ,  και  Αβραάμ Λίνκολν,  το σύστημα φροντισε  να
υπάρχουν  πάντα  δήθεν  τρελοι  που  να  σκοτωναν  τέτοιες  "φωνες",  στην  συγχρονη  εποχή  αυτό  έχει
μεταλλαχτει σε "φυτευτο" καρκινο. Δηλαδή, το σύστημα σήμερα, έχει αξιοποιησει την τεχνολογία, και
δημιουργεί  καρκινους,  ριχνει  πυργους,  μπαίνει  σε  οποία  χώρα  θέλει,  Σερβια,  Ιρακ,  Αιγυπτο,  Λιβυη,
Ουκρανια,  ή  όπου  χρειαστεί.  Επικαλειται  ότι  πχ  μπηκε  στο  Ιρακ  για  να  βρει  τα  χημικα  του  Σανταμ
Χουσειν,  δεκατρια χρόνια από τότε δεν έχει  βρει  απολύτως τίποτα.  ο Ιρακινος λαός υποφέρει  δωδεκα
συνεχομενα χρόνια, και κανένας πλανηταρχης και κανένας ηγετης σε ένα από τα καφριλικια της γης που
λέγεται "ΝΑΤΟ" ποτέ και πουθενα δεν δικαστηκε για όλα αυτά τα απίστευτα.
Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο σε όλο τον πλανήτη αυτός ο νταβατζης σας ετσι λειτουργεί. Δεν σας βλέπει, δεν
σας  υπολογιζει  καν.  Σας  εγκλωβιζει  και  φυλακιζει  το  νου  σας.  Μαχεστε  για  μια  ανασα  ελευθεριας.
Προσπαθείτε για μια μπουκιά ψωμί. Κάποιοι από σας δεν θέλετε να κάνετε κακο σε κανέναν, αλλά βρισκη
όμως τρόπο να σας αγανακτισει και να σας εγκλωβίσει, γιατί θέλει όλοι να τον υπηρετείτε. Και η υπηρεσία
του σ' αυτόν είναι μόνο όταν κάνετε κακο, οπουδήποτε.
Αυτός μέχρι σήμερα ξεφευγε συνέχεια. Δημιουργόυσε νέες ηγεσίες, νέες καταστάσεις και γεγονότα. Εσείς
οντως πειθηνιοι ακολουθουσατε. Εύκολα σας παγιδευε.
Κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί ποιος είναι ο εχθρός σας. Σήμερα όμως, επειδή να είστε βεβοιοι ότι ο
Μαυροψύχης  είναι  απόλυτα  ενημερος  για  όλα  αυτά  που  πρόκειται  να  γίνουν  στον  πλανήτη  σας,  και
έχοντας χάσει τελείως το καλυμμένο πρόσωπο του, έχει αμολυσει στον πλανήτη όλα τα σκυλιά του και σας
εφαρμοζουν σαν εξουσίες ο,τι πιο παρανοικο έχει εφαρμοστεί ποτέ.
Αυτές  οι  εξουσίες  έχουν  οδηγήσει  όλα  τα  κράτη  του  πλανήτη  σας  να  χρωστούν  ατελειωτα  χρήματα,
μάλλον  σε  εξωγηινους...  Σας  έχουν  οδηγήσει  στην  εξαθλιωση,  στο  φοβο,  στην  αβεβαιοτητα,  στην
απόγνωση.  Κατασκευαζουν  εστιες  φωτιας,  σε  οποίο  σημείο  του  πλανήτη  τους  βολευει  επικαλουμενοι
αστειες  στημένες  προφασεις.  Οι  θρησκευτικοί  ηγέτες  εναρμονισμενοι  απόλυτα  με  το  αφεντικό,
λειτουργούν  σαν  μικι-μαους.  Φυσικά  ξέρουν  το  παράδειγμα  του  πρώην  Αρχιεπισκοπου  Ελλάδας
Χριστοδουλου,  και επειδή για τα ελάχιστα χρόνια που τους μενουν να ζήσουν δεν τολμουν να γινουν
Χριστοδουλοι.
Το πολύ-πολύ να μοιρασουν καμία φρατζολα και κονσερβα, να κάνουν κανένα τρισαγιο και να πάνε να
ευλογησουνε βομβες για να έχουν καλά αποτελέσματα, ή να ξεσηκωσουν τους πιστους μουσουλμανους για
να αφανισουν όλους τους απιστους.

Αυτά  δυστυχώς  για  εσάς,  φυλακισμενη  ανθρωπότητα,  είναι  τα  αποτελέσματα  της  τυρρανιας  και  του
εγκλωβισμού σας. Κυριολεκτικά, χωρίς καμία δοση οποιαδήποτε υπερβολης, την ενσάρκωση που πήρατε,
την πήρατε μόνο για αυτό τον λόγο και για κανέναν άλλον δηλαδη να μπορέσετε να ξεφυγετε από την
φυλακή του πλανήτη σας και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την απόλυτη αυτογνωσια.
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ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛ-ΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΣ (ΒΟΥΔΑΣ)

Αφού σας έχει αποκαλυφθεί με αποδειξεις και με ακρίβεια τι ακριβώς έχει συμβεί από την φυλακιση του
πλανήτη σας, από αυτή την μιερή οντότητα που λέγεται Μαυροψύχης και τα δεινά που έχουν προκληθει
από τις στημένες εξουσίες του ήρθε και ο καιρός να σας αποκαλυφθεί με ακρίβεια ο τρόπος σωτηριας σας.
Εξαλλου σας έχουμε τονισει με ιδιαιτερο τρόπο ότι ο κτακλυσμος του Νώε είναι πάρα πολύ κοντά για τον
πλανήτη, και αυτοί που θα απομεινουν θα είναι μόνο φωτισμενες ψυχές.
Μέχρι  τώρα με την αποσφράγιση αυτού του βιβλίου,  σας  έχει  τονιστει  με ακρίβεια ότι  το κλειδι  των
κλειδιων σας είναι ο νους σας. Ότι ο νους σας που στον 12Θεο τον ονομαζαν Δια μπορεί να σας διαιρεσει
και αυτός είναι ο εχθρός σας, και αυτός είναι ο δια-βολεμενος νους, και μόνο όταν λειτουργησει σαν Ζευξ
μπορείτε να πετυχετε την φωτιση σας που είναι το πρώτο στάδιο πριν την χριστοποίηση, δηλαδή να πάρετε
το χρισμα.
Σ αυτό το σημείο, πρέπει να σας δωσουμε να καταλάβετε κάτι που έχει απόλυτη σχέση με το νου σας: τι
σημαίνει να έχετε υγεια, γιατί να ζητατε να έχετε υγεια και ποιες είναι οι αιτιες να είναι υγειες ή αρρωστο
ένα ανθρώπινο σώμα.
Στον κόσμο που ζείτε,  που ονομάζεται  φυσικός  κόσμος,  υπάρχει  ένας  κόσμος  πολύ κοντά σας  που η
ονομασία του είναι αιθερικός και που χωρίς να προηγηθει αυτός ο κόσμος, δεν μπορεί να δημιουργηθεί
τίποτα φυσικό.
Οποία μορφή βλέπετε γύρω σας (ήλιους, πλανήτες, ορυκτα, φυτά, ζώα, άνθρωποι, είναι το αποτελεσμα
ενός  αιθερικόυ  καλουπιου.  Δηλαδή,  κάθε  ένα  μοριο  ύλης,  πριν  να  πάρει  μορφή,  πρέπει  αναγκαια  να
υπάρχει το αντίστοιχο μοριο ύλης στο αιθερικό κόσμο.
Αυτό ισχύει για όλες τις μορφές που υπάρχουν στο σύμπαν.
Έτσι και στην δική σας την περίπτωση, προτού φτιαχτει το φυσικό σας σώμα, έχετε όλοι σας αιθερικό
σώμα και το φυσικό σας σώμα περικλειεται μέσα στο αιθερικό.
Αντιλαμβάνεστε πλέον ότι για να μπορέσει το φυσικό σώμα να είναι υγειες και να έχει ενέργεια, μοναδική
προυποθεση του είναι αυτή την ενέργεια να την λαμβανει από το αιθερικό σώμα.
Η συνδεση μεταξύ του αιθερικόυ και του φυσικού σώματος γίνεται από ένα ενεργειακο κέντρο που έχετε
στην  κορυφη  του  κεφαλιου  σας,  που  στα  σανσκριτικα  ονομάζεται  σαχασχαρα  ή  αλλιώς  χιλιοπεταλος
λωτος. Αυτή η ένωση μεταξύ του αιθερικόυ και φυσικού σας σώματος είναι βασικη και ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ για να έχει το φυσικό σας σώμα υγεια.
Για  να  καταλάβετε  ακόμα  καλύτερα  τι  σημαίνει  αυτό  για  εσάς,  οποιοι  από  εσάς  έχετε  εμπλακει  σε
καβγαδες, τσακωμους, όσο και θαραλλεοι και αν είστε σίγουρα νιώθετε κατά τη διάρκεια ή μετά το τέλος
του τσακωμου να τρεμετε. Ακόμα και εξασκημενοι να είστε, το τρεμουλο θα το νιωσετε σίγουρα.
Ο λόγος είναι  γιατί  η στροφιγγα παροχης ενέργειας του αιθερικόυ σώματος προς το φυσικό σας,  έχει
κλεισει, και αυτό αυτόματα σημαίνει ότι το φυσικό σας σώμα έχει αποκοπει λίγο-πολύ, από την παροχη
ενεργειας που του δίνει το αιθερικό.
Αυτό βεβαια στις ακραιες περιπτώσεις των τσακωμων ή ανταλλαγης ύβραιων, ή διαφορων επικινδυνων
καταστασεων είναι πολύ αντιληπτό από εσάς τους ιδιους. Υπάρχει όμως ένας ατελειωτος γολγοθας από τις
στημένες εξουσίες που σας δημιουργεί τέτοιες καταστάσεις φοβου, τρομου, αγωνιας, μέσα από στημένες
οικονομικες κρισεις, φορολογιες, άγχος για το μεγαλωμα των παιδιών σας, για την εργασία σας, ακόμα και
άγχος για την ανασα σας.
Μη φανταστητε με τίποτα ότι αυτό γίνεται τυχαία.
Σ αυτή την περίπτωση η στροφιγγα παροχης ενεργειας από το αιθερικό προς το φυσικό σώμα, έχει κλεισει
τουλάχιστον εν μερει, όχι τόσο ακαριαια όπως στους διαφορους τσακωμους, αλλά το σίγουρο είναι ότι θα
οδηγηθειτε κάποια στιγμή σε ασθενεια.

157



Πρέπει να ξέρετε ότι όλες οι ασθένειες σας έχουν μόνο αυτό τον τρόπο ξεκινηματος.
Τώρα σας δειχνουμε το δρόμο για να μαθετε, για οσο καιρό μενει ακόμα για το Νώε, να μην αρρωσταινετε,
και το κλειδι σε αυτή την περίπτωση είναι μόνο ο νους σας.
Ξέρουν  πολύ  καλά  που  να  χτυπησουν  τα  λαμογια,  όλα  αυτά  τα  ατελειωτα  χρόνια  που  σας  έχουν
παγιδευσει.
Στο μόνο που μπορείτε να στηριχτείτε σε πάσης μορφής έντεχνες καταστάσεις από τις στημένες εξουσίες
είναι να αναβαθμισετε το νου σας όπως θα σας δειξομε.
Και φυσικά όχι με το σώμα σας. Απλά το σώμα σας θα το προσεχετε, θα το φροντιζετε, αλλά ποτέ μα ποτέ
δεν πρέπει να προσκολληθειτε.
Η προσκόλληση είναι ένα από τα δεινά που θα εισπραξετε στον κατωτερο σας Δια - Νου. Γιατί 'Έτσι,
αναγκαστικά, γίνεστε απόλυτα εγωιστες.
Για να το  καταλάβετε  ακόμα καλύτερα,  όταν  φευγετε  από την ενσάρκωση σας ξέρετε  ότι  κανεις  δεν
παίρνει μαζί του τίποτα υλικό. Επομένως, οποία προσκόλληση κι αν έχετε κατά τη διάρκεια της ζωής σας,
αυτόματα αυτό σημαίνει κι ένα βαριδι. Οποίο ή οποία βαριδια κι αν ακολουθησει ο κατωτερος νους σας,
τόσο πιο δυσκολα είναι τα πράγματα για εσάς. Επομένως σε αυτό το κομμάτι, είναι πολύ σημαντικο για
εσάς να κατανοήσετε ότι ο ίδιος σας ο εαυτός ανοίγει την πόρτα στην ασθενεια, και πραγματικά ο ίδιος σας
ο εαυτός κλεινει την πόρτα στην ασθενεια.
Γνωριζοντας την ματαιοτητα όλων των υλικών αγαθών, και μαθαινοντας το απόλυτο στησιμο από όλες τις
στημένες εξουσίες, μονόδρομος είναι πλέον να οδηγησετε το νου σας να κατευιυνθει προς το φως.
Έρχονται οι βρικόλακες των εξουσιών και σας εφαρμοζουν πράγματα που δεν έχουν καμία λογικη. Είτε
πολιτικά με νομους έξω από κάθε λογικη, είτε θρησευτικα με διαιρεσεις επί διαιρεσεων, είτε με εξουσίες
που ζητουν να αφαιρέσετε ζωές (Ισλαμ - με την δικαιολογια ότι είναι απιστοι). Σε όλα αυτά, ακόμα και σε
οτιδήποτε έχει σχεσει  με εσάς τους ιδιους, που μπορεί να είναι πάσης μορφής προσκολλήσεις,  είτε σε
ναρκωτικά, είτε σε ξυλοδαρμους, βια, ομοφυλοφιλια, λαγνοια, κουτσομπολια εναντιων συνανθρώπων σας,
πάσης μορφής κατακρισεις, και ό,τι σχετικο περιλαμβανει την καθημερινοτητα σας είστε υποχρεωμένοι
από δω και περα να απεχετε.
Οτιδήποτε από δω και περα συνεχιζει ο κατωτερος σας νους να συμμετεχει,  δηλαδή να προσκολλαται,
αυτόματα έχει αρχίσει η παγιδευση σας είτε με εμπλοκη με δαιμόνια, είτε εμπλοκη με θεματα υγειας σας η
και τα δυο [δαιμονια και αρρωστες]
Μπορείτε να επικαλεστείτε σαν δικαιολογια ο,τι θέλετε. Ο ταδε μου κανε αυτό, η κυβερνηση μου ζητά
εξωφρενικους φορους, ο ταδε ιερεας είναι πχ παιδοφυλος, κάποιος άλλο ομοφυλοφιλος, κάποιος άλλος
είναι  ναρκωμανης  ή  ναρκεμπορος,  κάποιοι  άλλοι  μου  ζηταν  να  σκοτωσω,  και  ότι  άλλο  μπορείτε  να
επεικαλεστειτε που φυσικά ξέρει ο καθένας σας ξεχωριστα, τι του συμβαινει στη ζωή του.
Το μεγαλύτερο και  πρώτο δώρο που θα μπορουσατε να κάνετε στον πραγματικό  σας  εαυτό,  είναι  να
αδιαφορησετε για όλα αυτά.
Αδιαφορω δεν σημαίνει είμαι βλακας, ούτε ότι δεν ξερω τι μου γίνεται. Σε αυτή την περίπτωση σημαίνει
διάκριση και ότι έχω σωστη κριση.
Απλά σας λέμε ότι ο νους σας που έχει αναβαθμιστει και από κατωτερος Διας έχει μετατραπεί σε ανωτερο
Ζευξ, βλέπει τις παγιδες όλων αυτών των καταστασεων.
Η μη εμπλοκη σας και αδιαφορια σας για όλα αυτά τα οποία σας πειραζαν μέχρι σήμερα, έχουν εκπληκτικα
αποτελέσματα στην εξέλιξη σας.
Καταρχήν, είστε νηφαλιοι, ηρεμοι, έχετε ορθη σκέψη, και το πιο σοβαρό από όλα, ελεγχετε απόλυτα το νου
σας. Δηλαδή, ο νους σας υπηρετει τον πραγματικό σας εαυτό, και όχι ο κατωτερος νους σας να σας οδηγεί
ανεξελεγτα σ' αυτές τις παγιδες.
Γι αυτό, αναφέρουμε ξανά την υψιστη σημασία του να ελεγχετε απόλυτα το νου σας.
Ενα εκπληκτικα σημαντικο σ' αυτή την περίπτωση και αυτό που σας ενδιαφέρει όλους σας είναι να έχετε
την υγεια σας.
Εάν ο νους σας υπηρετει τον πραγματικό σας εαυτό, ποτέ δεν θα μπορείτε να είστε λαιμαργοι ΄και δούλοι
της κοιλιας σας. Γιατί ο πραγματικός σας εαυτός, εξουσιαζοντας τον νου, θα του δώσει εντολή ότι στο
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νοικιασμενο σώμα που ήρθε να κατοικησει ο πραγματικός σας εαυτός, απαγορευει αυστηρα στο νου να
φαει έστω κι ένα γραμμαριο τροφής παραπανω από αυτό που χρειάζεται.
Ενας παχυσαρκος είναι σχεδόν βεβαιο ότι θα αρρωστησει ή δεν θα χει πολύ διάρκεια η ζωή του (σπανια ή
σχεδόν ποτέ  δεν  θα δείτε  υπερηλικα  παχυσαρκο).  Γιατί  σ'  αυτή την  περίπτωση ο  νους  έχει  αποκοπει
τελείως από τον πραγματικό εαυτό, και το νοικιασμενο σώμα που δόθηκε στον πραγματικό εαυτό είναι
έρμαιο του κατωτερου νου. σ' αυτή την περίπτωση ο Διας - κατωτερος νους είναι πραγματικά εχθρός του
πραγματικου "είναι" σας και οδηγεί το νοικιασμενο σώμα σας σε πάσης μορφής ασθένειες.
Τόσο πολύ σημαντικο είναι να κάνετε αυτά που πρέπει για να ελεγχετε το νου σας.
Όταν καταφερετε να ελεγξετε κυριολεκτικά το νου σας, ένα από τα 12 συστήματα που αποτελειται το
ανθρώπινο σώμα και ονομάζεται νευρικο σύστημα, θα το έχετε και αυτό απόλυτα ελεγμένο.
Φυσικά, σε αυτή την περίπτωση δεν θα ακουσετε από έναν νου απόλυτα ελεγμένο τη φράση "έχω νευρα" ή
"είμαι νευριασμενος, θέλω να ξεσπασω, να τα σπασω".
Όταν  έχετε  αρχίσει  να  ελεγχετε  το  νου,  αυτόματα,  αρχιζετε  να  κατανοητε  ότι  όλα  αυτά  που  σας
συμβαινουν  γύρω  σας,  που  πιο  πάλια  σας  θυμωναν  και  σας  έκαναν  να  χάνετε  τον  έλεγχο  και  δεν
μπορουσατε  να  βρείτε  πουθενά  ηρεμια  και  ισοροπια.  Τώρα  πλέον  όλα  αυτά  δεν  υπάρχουν  με  τον
ελεγχομενο νου.
Θα μπορουσαμε να σας πούμε ότι σ' αυτή την κατάσταση πλέον ο νους έχει αρχίσει να γίνεται ουδετερος.
Ουδετερος δεν σημανει ότι δεν ξέρει τι του γίνεται, όλα το αντιθετο. Ξέρει πάρα πολύ καλά τι του γίνεται
και ακριβώς επειδή ξέρει, δεν ανταποκρινεται με την πάλια πρακτικη.
Εάν συνεχιζατε με την πάλια τακτικη, να θυμωνετε, να τσακωνεστε, να προσπαθείτε να επιβληθειτε στους
άλλους, να καταδειξετε την ανωτεροτητα σας, να είστε παγιδευμενοι στα παθη σας, ενώ γνωρίζετε ότι η
πόρτα του θανάτου του φυσικού σώματος μπορεί να χτυπησει ανα πασα στιγμή, δεν θα εβγαινε κανένα
απολύτως κερδος για εσάς τους ιδιους.
Το αντιθετο όμως θα είχε συμβεί. Δηλαδή, αυτός ο προσκολλημενος διαιρετικος κατωτετος Διας (νους)
φυλακισε τον πραγματικό σας εαυτό (πνεύμα - ψυχη), και στη συνέχεια της κυκλικης επαναγεννησης σας
θα σας ακολουθούν αυτές οι παγιδες, που μέχρι και την προτελευταια ενσάρκωση σας ο νους σας και μόνο
αυτός σας είχε οδηγήσει σε ένα σωρο λαθη.
Εδώ  πρέπει  να  κατανοήσετε  πολύ  καλά  ότι  κάθε  μια  πνευματοψυχή  που  παίρνει  ενσάρκωση
αντίστοιχα προικίζεται με την εξέλιξη που είχε η ψυχή μέχρι και την προτελευταία της ενσάρκωση.
Και ότι μετά το φυσικό σας θάνατο η ψυχή συνεχίζει μόνη της με την καλή ή άσχημη προίκα, που
μόνο ο Δίας - Νους της προσέφερε.
Γι αυτό και στην φράση που λέτε μεταξύ σας "αμαρτίες γονέων παιδεύουσι τέκνα", όχι απλά δεν ισχύει,
αλλά  ούτε  μια  στο  άπειρο  μην  ξανασκεφτείτε  ότι  μπορεί  να  ισχύει.  Δεν  ισχύει  γιατί  κάθε  μια
εξατομικευμένη ψυχή έχει δομήσει το προσωπικό της καρμικό αρχείο. Και όταν παίρνει ενσάρκωση στον
κόσμο της ύλης και στον δικό σας το πλανήτη ονομάζεται "ανθρώπινο γένος", έχει να διδαχτεί και φυσικά
να δώσει εξετάσεις μόνο στα δικά της λάθη και κανενός άλλου.
Απλά, επειδή η ενσάρκωση πρέπει να λάβει χώρα από ένα ζευγάρι γονέων, εννοείται ότι στο θειο σχέδιο, η
καρμική  επιτροπή  και  τα  όντα  διακονίας,  θα  σου  δείξουν  τα  ζευγάρια  που  ταιριάζουν  οι  καρμικές
υποχρεώσεις με τη δική σας ψυχή, και 42 μέρες πριν τη γέννα, κλειδώνει το ζευγάρι που θα σε κατεβάσει
σαν φυσικοί γονείς.
Σημ. : ""Σ αυτό το σημείο, οφείλουμε να σας διευκρινίσουμε ότι όταν γίνεται η σύλληψη ενός εμβρύου στη
μήτρα  μιας  γυναίκας,  το  μόνο  που  ισχύει  σ'  αυτή  την  περίπτωση  είναι  ότι  έχει  δημιουργηθεί  ένα
νοικιασμένο σπίτι για να έρθει να κατοικήσει με την γέννηση του εμβρύου η πνευματοψυχή.
Η εκτρωση απαγορευεται γιατί μέσα στο Θειο σχέδιο, αυτά τα νοικιασμενα σκευη προωριζονται για να
πάρουν εμπειρια  οι  πνευματοψυχες.  Μέχρι  τη  γέννηση της,  καμία πενυματοψυχη δεν έχει  εισελθει  σε
κανένα εμβρυο που κυοφορει μια γυναίκα.""
Καταλαβαίνετε λοιπόν, την υψιστη σημασία αυτών που σας επαναλαμβανουμε το πόσο απιστευτο είναι να
ελεγξετε το νου σας. Όπως μέχρι τώρα όλη η ανθρωπότητα έχει εκπαιδευτεί, κάθε ώρα και στιγμή σας
δίνονται εμπειρίες - γεγονότα - καταστασεις για ένα σωρο αντιθεσεις, καυγαδες, στενοχωριες κλπ.
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Ας πάρουμε την λέξη "στενοχωρια". Σημαίνει στενος χωρος. Ποιος μπορεί να σας βάλει μέσα σε ένα στενο
χωρο πάρα μόνο ο ίδιος  σας ο παγιδευμενος νους.  Ακόμα και  οι  ασκητες που ζουν σε μια σπηλια ή
οπουδήποτε περιορισμενα, που ψαχνουν το τρόπο να επικοινωνησουν με το Θειο, χωρίς να μετακινουνται
όπως εσείς στις πόλεις και στην κοσμικη ζωή, ποτέ μα ποτέ δεν αισθάνονται στενο-χωρια.  
Φυσικά δεν αισθάνονται στενοχώρια (στενο-χωρο) γιατί έχουν αρχίσει και κατανοουνε ότι είναι άλλο ο
πραγματικός τους εαυτός (ψυχή - πνεύμα) και άλλο ο νους και άλλο το νοικιασμενο φυσικό σωμα. 'Έτσι
λοιπόν κι εσείς, πρέπει να εργαστητε πολύ σε αυτό το πρώτο βήμα.
Άπειρες καθημερινες καταστάσεις από τις συναναστροφες με συγγενείς και φίλους, τον εργασιακο χωρο,
με τις πολιτικές επιλογές της χωρας σας, ή τις έντεχνες στημένες κατευθύνσεις που πλέον γνωρίζετε ότι
εκπορεύονται από τον Μαυροψύχη, όλα αυτά αποσκοπουν μόνο σε ένα. Προσπαθουν να φυλακισουν το
νου σας και τίποτα άλλο.
Σας έχουμε ξαναπει ότι τα κατωτερα βασίλεια από το ανθρώπινο, (ορυκτό, φυτικό, ζωικό) βασει ηλιακων
κυκλων θα αναβαθμιστουν από το ένα στο άλλο επίπεδο εξελιξης Όταν όμως μετάπηδησετε στα όντα με
νοημοσυνη, που στον δικό σας πλανήτη ονομάζεται ανθρώπινο βασίλειο, αυτόματα, είστε σε εκείνο το
κομβικο σημείο που δεν εξελισεστε πλέον βασει ηλιακων κυκλων.
Σ αυτό το σημείο έχετε πάρει  την προίκα που λέγεται  νους,  και  μονοι  σας,  ανεξάρτητα των ηλιακων
κυκλων είστε υποχρεωμένοι να κατανοήσετε την αποστολή σας.
Αυτό φυσικά ισχύει και για όλα τα όντα με νοημοσύνη που εξελίσσονται σε άλλους πλανήτης και σε αλλά
ηλιακά συστήματα.
Όσο για τα παραμύθια που σας λένε για την απειροτητα του σύμπαντος και ότι είστε τα μοναδικα όντα με
νοημοσύνη, που έντεχνα προσπαθησαν οι θρησκευτικες εξουσίες να σας εγκλωβισουν, ούτε για γελια δεν
είναι.
Μετά τον απόλυτο έλεγχο του νου σας και με το χρισμα - χριστοποίηση που πάλι μονοι σας πρέπει να το
πραγματοποιησετε, σας υποσχομαστε με ακρίβεια ότι μονοι σας θα καταλάβετε ότι επ ουδενη είστε τα
μοναδικα όντα με νοησυνη που εξελίσσεστε σ' αυτή την απειροτητα των συμπάντων.
Εδώ, οφειλουμε να σας κάνουμε μια παρατηρηση, γιατί άλλες φορες σας μιλησαμε για σύμπαν και άλλες
για σύμπαντα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν σύμπαντα και όχι σύμπαν. Αλλά για λόγους κατανοησης,
χρησιμοποιουμε  τη  λέξη  σύμπαν,  γιατί  με  την  επιστημη  σήμερα  έχετε  διαπιστωσει  δισεκατομμύρια
γαλαξίες  και  κάθε γαλαξίας  να έχει  δισεκκατομυρια  ήλιους.  Γι  αυτό λοιπόν  για  να  μην μπερδευτητε,
χρησιμοποιουμε την λέξη "σύμπαν". Όμως, η σημερικη επιστημη έχει διαπιστώσει ότι αυτό που βλέπετε
είναι μόνο το 4%, γιατί το υπολοιπο 96% είναι η σκοτεινη υλη και σκοτεινη ενέργεια. Μέσα εκεί υπάρχουν
και τα υπόλοιπα σύμπαντα.
Απευθυνομαστε σε όλη την ανθρωπότητα και  είμαστε υποχρεωμενοι  να σας οδηγησουμε με απεραντη
αγάπη και συμ-πονια για όλους προς την φωτιση και  την χριστοποίηση, χωρίς να περιμενουμε καποιο
αντάλλαγμα όπως σας εχουνε μάθει οι εξουσίες, ότι δηλαδή τα πάντα εχουνε κοστος.
Στις σημερινες επιστημες, αυτές που έχουν ιδιαιτερο ενδιαφερον είναι τα κβαντα, η αστροφυσικη, η νανο-
τεχνολογία, η διαστημικη τεχνολογία, η ρομποτικη ιατρικη, η φυσικη, χημεια, ανωτερα μαθηματικα, κ.ά..
Όλες  αυτές  οι  επιστημες,  λειτουργούν  από  τη  δική  σας  προσφορά  και  συμμετοχή.  Τα  επιτεύγματα
συγκριτικά με τους παλαιότερους χρόνους του πλανήτη σας, (4-5 χιλιάδες χρόνια) τα διαχειρίζεστε εσείς.
Δηλαδή ο καθένας από σας ξεχωριστά συμμετέχει σε αυτό το αποτέλεσμα. Σίγουρα όμως κάνετε κάπου
λάθος. Και αυτό είναι ότι αυτά τα ιδιαίτερα τεχνολογικά αποτελέσματα (φυσικά δεν μιλάμε για τα όπλα
μαζικής καταστροφής της ανθρωπότητας) σας οδηγούν έξω από τον εαυτό σας. Δηλαδή, παρασυρόμενοι
από τα τεχνολογικά αποτελέσματα, ξεχνάτε να ψάξετε να βρείτε το είναι σας. Και όταν έρχεται ο φυσικός
σας θάνατος (ο βίος της ανθρώπινης εξέλιξης είναι μικρός), δεν παίρνετε μαζί σας τίποτα από όλα τα
τεχνολογικά αποτελέσματα που συμμετείχατε και θαυμάζατε ταυτόχρονα.
Ένας μεγάλος αστροφυσικός που πρόσφατα έφυγε από τη ζωή, είπε σε μια συνέντευξη του ειπε ότι 50
χρόνια που ψάχνω το διάστημα με τα τηλεσκόπια, πουθενά δεν είδε τον θεό. Η απάντηση είναι, ότι είχε
κάνει λάθος στα τηλεσκόπια. Αντί να τα έχει γυρίσει προς τον μέσα εαυτό του, τα είχε γυρίσει προς τα έξω.
Τα πάντα βρισκονται μέσα σας. Όπως όταν πεθάνετε δεν έχετε το φυσικό σας σώμα, αλλά η ψυχή σας έχει
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ελευθερωθεί ή έχει παγιδευτει από το νου σας και μόνο,
'Έτσι και όλο το σύμπαν που γνωρίζετε όταν σταματησει να έχει αυτή τη μορφή, αυτό που στην εσωτερικη
ορολογια λέγεται "μεγάλη απουσια"[μη ορατή μορφή του σύμπαντος] δεν σταματαει καμία μορφή στην
μεγάλη απουσια να μην έχει την εξέλιξη της. Και αμέσως στο επομενω μπιγκ- μπανγκ[ορατή μορφή του
σύμπαντος], εκεί που βρίσκεται εξελιχτικα η κάθε μορφή να εξελισσει και να συνεχίσει το ταξιδι της.
Αυτό  ακριβώς  συμβαινει  και  μέσα  σας.  Μέσα  σας,  (μιλάμε  για  τους  ανθρώπους  που  δεν  είναι
κλωνοποιημενοι ή μεταλλαγμένοι (οι κλωνοι είναι εκτός θειου σχεδιου και φυσικά μέσα τους δεν έχουν
ούτε ψυχή ούτε θεικο σπινθηρα)) βρισκονται τα πάντα. Το μόνο που χρειαζεστε είναι να οδηγηθειτε βήμα-
βήμα και χωρίς καμία άλλη καθυστερηση να ανακαλυψετε την μοναδική αλήθεια. Το σώμα σας εκτός από
το ότι είναι η εκκλησια, και μόνο μέσα εκεί λαμβάνουν χώρα τα 7 μυστηρια (βαπτισμα, θεια ευχαριστια,
ιερωσυνη, μετανοια (εξομολογηση), ιερο ευχελαιο, γαμος, το χρισμα), λειτουργεί ακριβώς όπως το σύμπαν
που βλέπετε.
Δηλαδή, έχετε μια κεφαλη που σκεφτεστε, και 12 διαφορετικά συστήματα:
1. Αναπνευστικό
2. Κυκλοφορικό
3. Ορμονικό
4. Ανοσοποιητικό
5. Πεπτικό
6. Σκελετικό
7. Μυϊκό σύστημα
8. Νευρικό
9. Λεμφικό
10. Ουροποιητικό
11. Απεκκριτικό
12. Δέρμα, μαλλιά και νύχια

Όλα αυτά τα συστήματα αποτελουνται από εκατομμύρια κύτταρα, τα οποία αποτελούν τους ιστους, οι
ιστοι αποτελούν τα συστήματα και όλα αυτά ελεγχονται από το νου.
Φανταστείτε ότι ο νους που ελέγχει το σώμα σας είναι ο ίδιος ο Δημιουργός. Και τα 12 συστήματα μαζί με
τα άπειρα κύτταρα είναι η δημιουργία του.
Εάν βλέπετε στο σύμπαν να μην ισχυουν νομοι απόλυτης συνδεσης μεταξύ ορατής και μη ορατής μορφής
(σκοτεινης ύλης και  σκοτεινης ενεργειας),  αν βλέπετε ότι  όλοι  οι  πλανήτες,  ήλιοι,  ηλιακά συστήματα,
γαλαξίες δεν έχουν μια εκπληκτικη αρμονία, τότε και σεις κάντε στο σώμα σας ότι θέλετε.
Εάν όμως όπου και να σηκωσετε τα μάτια σας, ότι και να δείτε στο ορατο σύμπαν, ακόμα και στο αόρατο,
όπως είναι τα ηλεκτρομαγνητικα κυμματα, (δορυφοροι, τηλεορασεις,  ραδιοφωνα κ.ά.) και αυτό είναι η
αληθεια, μην τολμησετε ποτέ μέσα από τον δικό σας νου, στο δικό σας ανθρώπινο σώμα, να λειτουργησετε
με οποιαδήποτε μορφής δυσαρμονία.
Επομένως, μετά από αυτά που σας καταθεσαμε, τα πάντα αρχιζουν και τελειωνουν μέσα σας. Όταν σας
λέμε να στηριχτειτε μόνο στις δικες σας δυνάμεις, δεν είναι γιατί θελουμε να ακυρωσουμε διδασκαλίες και
δασκαλους  και  ότιδηποτε  παρεμφερες.  Απλά  επειδή  πάρα  τις  όλες  διδασκαλίες,  από  τους  τεράστιους
διδασκαλους που κατεβηκαν στον πλανήτη γη για να σας εκπαιδευσουν, δυστυχώς για εσάς μέχρι σήμερα,
λειτουργησαν οι πράκτορες, οι προβοκάτορες και όλες οι εξουσίες του Μαυροψύχη και σας διστρευλωσαν
όλες τις διδασκαλίες.
Φυσικά,  σας έχουν αφήσει  αλήθειες.  Αλλά με τα άπειρα ψέματα που είναι  πλαισιωμενες,  δεν υπάρχει
πλέον διδασκαλία για το φως. Η διδασκαλία που μενει και δινεται σε σας είναι για να σας οδηγησει μόνο
στο σκοτάδι.
Κάντε την πιο απλή ερωτηση σε όλες τις εξουσίες πάσης μορφής και απαιτηστε ο καθένας από όλες αυτές
να απαντησει
1. γιατί υποφέρει ο πλανήτης, να καταθεσουν τις αποψεις τους και
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2. να απαντησουν σε όλα τα κράτη του πλανήτη σε ποιον αυτά χρωστούν χρήματα.
Φυσικά δεν πρόκειται να σας απαντησουν. Και αν σας απαντησουν θα σας πουν αλλά αντί άλλων.
Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν δεν πάρετε στα χέρια σας τη φωτιση σας, από ποιον θα την πάρετε; Όλους
αυτούς που βλέπετε στα μέσα μαζικής αποχαύνωσης, όλοι αυτοί που παίρνουν μια εξουσία, όλοι αυτοί που
περιμενουν κάθε τέλος του μηνος τα αργύρια από τον Μαυροψύχη, περιμένετε να σας βοηθήσουν ή να σας
σωσουν;
Δεν έχετε καμία άλλη επιλογή. Δεν υπάρχει καμία άλλη λυση για εσάς.
Ή  θα  φωτιστητε  ακολουθωντας  αυτά  τα  οποία  σας  λέμε  για  να  κατανοήσετε  τα  πάντα  και  να  μην
εθελοτυφλειτε ή σωτηρια και εξέλιξη για εσάς δεν υπάρχει.
Το πολυ-πολύ  να  βρείτε  μια  προσωπική  ακρη για  να  πάρετε  καποιο  μισθο και  να  νομίζετε  ότι  είστε
βολεμενοι, και μετά το θάνατο, που δεν ξεχναει κανέναν σας, δε βαριεσαι..
Είναι κι αυτό μια επιλογή.. αλλά ποτέ όμως να μην ξεχασετε ότι τα πάντα ρει.
Ότι Θεός βγαινει από το ρημα "Θεω" που σημαίνει τρεχω γρηγορα.
Επομένως σας προτεινουμε να αφήσετε το προσωπικό εγώ σας, να τελειοποιησετε εναρμονιζωντας το νου
σας με το σώμα σας που είναι το προσωπικο σας σύμπαν και στο τέλος το τελειο σύμπαν σας που είναι ο
εαυτός σας και το σώμα σας να το ενωσετε με την τελειότητα των συμπάντων και την τελειοτητα του Θεό -
Δημιουργόύ - Υπερνου.
Τώρα πλέον  είμαστε  σ'  αυτή  τη  φάση  της  αποσφραγισης,  που  κάθε  τι  που  διαβαζετε,  είναι  απόλυτα
ενωμένο με αυτά που πρέπει να ακολουθήσετε για να φτασετε στη φωτιση.
Ανοιξτε πολύ καλά τα μάτια και τα αυτιά σας, το νου και την καρδιά σας. Μην προσκολλαστε και μην
πλανευεστε  από οποιαδήποτε μορφής κουβέντες  ανθρώπων που ακολουθώντας τις  κουβέντες  αυτές θα
οδηγηθειτε αναγκαστικά στην διαίρεση της ανθρωπότητας.
ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΠΟΤΕ, ΠΑΤΕΡΑΣ - ΜΗΤΕΡΑ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΌΣ - ΥΠΕΡΝΟΥΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ
ΦΥΣΗΣ (ΑΙΘΕΡΑΣ, ΚΟΣΜΙΚΟ ΠΥΡ, ΝΕΡΟ, ΓΗ ΚΑΙ ΑΕΡΑΣ) ΣΥΜΠΑΝΤΑ - ΓΑΛΑΞΙΕΣ - ΗΛΙΑΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΉΛΙΟΙ - ΠΛΑΝΗΤΕΣ - ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ ΠΛΑΝΗΤΩΝ - ΟΝΤΑ ΜΕ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ -
ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΟΡΥΚΤΩΝ,  ΦΥΤΩΝ,  ΖΩΩΝ,  ΟΛΑ ΜΑΖΙ ΑΥΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΑΝ ΜΙΑ ΤΕΛΕΙΑ
ΜΟΝΑΔΑ.  ΓΙΑΤΙ  ΔΕΝ  ΜΠΟΡΕΙ  ΝΑ  ΕΙΝΑΙ  ΤΙΠΟΤΑ  ΑΛΛΟ  ΕΚΤΟΣ  ΑΠΟ  ΜΟΝΑΔΑ.  ΕΑΝ  Ο
ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΤΗΣ  ΑΣΚΗΤΗΣ,  ΓΕΡΟΝΤΑΣ,  ΠΑΣΗΣ ΜΟΡΦΗΣ  ΤΙΤΛΟΥΣ ΠΟΥ
ΔΙΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΣΑΣ ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΓΗΙΝΟΙ,ΘΑ ΣΑΣ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝΕ ΣΕ ΔΙΑΙΡΕΤΗΚΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗΣ
ΤΗΣ ΕΝΝΙΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ, ΑΚΥΡΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΜΕΣΩΣ.
ΕΑΝ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΣΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, ΕΙΝΑΙ 100%
Ή ΣΤΗΜΕΝΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ - ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΕΣ, Ή ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ ΝΟΕΣ.
Υπάρχουν πολλοί από εσάς που συμφωνουν στη λέξη προσευχη. Ότι αυτό πρέπει να ακολουθειτε όταν
θέλετε να επικοινωνησετε με το Θεό. Και όταν ακούτε τη λέξη "διαλογισμος", βγαζετε αφρους απ το στόμα
σας.. κι εστι, αναγκαστηκά, ακόμα ένα στημένο παιχνίδι του Μαυροψύχη και των συστηματων που τον
υπηρετούν στον φυλακισμενο σας πλανήτη μέχρι σήμερα.
Σας λέμε ξεκάθαρα ότι και τα δυο έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Είτε προσευχηθειτε, είτε διαλογιστητε, εάν το
κάνετε σωστα, το αποτέλεσμα δεν αλλάζει (φυσικά αυτό δεν ισχύει αν προσευχηθειτε στον παντοδυναμο
Θεό για να σας βοηθήσει να σκοτωσετε όλους τους απιστους του πλανήτη ΙΣΛΑΜ ).
Όμως, επειδή σας μιλησαμε για αποσφράγιση και για όλη τη γνώση που πρέπει να πάρετε για να γνωρίζετε
τα πάντα, οφειλουμε να διευκρυνησουμε τις  δυο λέξεις  - προσευχη και  διαλογισμος - ποια ακριβώς η
ερμηνα της κάθε μιας.
1. Προσευχη: είναι συνθετη λέξη, από το "προς" και "ευχή". Εάν μετά από όλα αυτά σας λεγαμε να ζητατε
από τον Πατέρα δημιουργό υπέρ-νου θεο (οτιδήποτε ο καθένας από εσάς ζητήσει από το Θεό), αυτόματα
ακυρωνεται η έννοια του Θεού - Δημιουργόυ - Πατέρα. Και θα ακυρωνεται γιατί εσείς θα ζητατε μέσα
στην προσευχη σας κάτι που δεν έχει αντιληφθεί ο Θεός για εσάς τους ιδιους ή για οτιδήποτε άλλο εσείς
ζητήσετε μέσα από την προσευχή σας.
Υπάρχει  περίπτωση από τον Δημιουργό να ξεφευγει  έστω και  ένα μοριο ύλης;  Υπάρχει  περίπτωση ο
Δημιουργός να μην είναι γνωστης των πάντων;
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Φυσικά, την απάντηση την γνωρίζετε. Τα πάντα είναι μέσα του, Επομένως γνωρίζει για εσας τα πάντα.
Ένα δεύτερο στοιχειο στη λέξη προσευχη, είναι ότι όταν ενωθειτε στην προσευχη σας με τον Δημιουργό,
αυτόματα ο νους σας δεν είναι ακινητος. Δηλαδή, ο νους σας κινειται, ενωμενος με τον Δημιουργό σ' αυτό
που ζητάει.
Εάν ο νους  σας  δεν είναι  100% απόλυτα  ακινητος  και  μετακινείται,  είναι  σαν μια βελονα στα πάλια
ραδιοφωνα, που δεν είναι ακινητη. Ποτέ αυτή η βελονα δεν μπορεί να πιάσει ένα σταθμο. Και σε αυτή την
περίπτωση ο σταθμος είναι ο ίδιος ο Δημιουργός - θεος
Αντίστοιχα, ο Δημιουργός είναι ένας. Η δημιουργία του είναι ενιαία. Κομμάτι της Δημιουργίας είστε εσείς,
εμείς, τα πάντα. Κι όλοι είμαστε αλληλενδετα ενωμένοι με τον Δημιουργό. Επομένως, την προσευχη σας
πρέπει να την διαφοροποιήσετε λίγο, και απλά να μην ζητατε τίποτα. Το μόνο που πρέπει να κάνετε σε μια
νοητη ευθεία που θα καταληξει να είναι απλά μια τελεια, να είστε ενωμένοι, ταυτισμενοι με τις εξής λέξεις
και έννοιες:
Νους, ψυχή, πνεύμα, Θεός.
Σας διαβεβαιωνουμε ότι όταν σε μια τελεία ενωθουν και ταυτιστουν αυτές οι τεσσερεις εννοιες, να είστε
100% σίγουροι ότι ο Δημιουργός των πάντων, συνεκτιμωντας τα πάντα για εσάς τους ιδιους (σκέψεις,
λόγια, πράξεις σας καρμικες σας υποχρεωσεις), θα σας δώσει με ακρίβεια αυτό που σας ανηκει, χωρίς να
χρειαστεί να πειτε έστω και νοητικα οποιαδήποτε λέξη.
2. Διαλογισμος. Είναι συνθετη λέξη, από το "Διας" που είναι ο νους και "λογισμος" που είναι η σκέψη.
Ό,τι ακριβώς σας είπαμε για την προσευχη, ακριβώς το ίδιο πρέπει να γίνεται και στον διαλογισμο.
Δηλαδή, αταραχος νους, ηρεμος νους, νηφαλιος νους, χωρίς καμία σκέψη, πουθενά και για κανένα λόγο,
πάρα μόνο ταυτιση των τεσσαρων λεξεων - εννοιων:
Νους, ψυχή, πνεύμα, Θεός.
Ακριβώς και στην περίπτωση του διαλογισμου 'Έτσι θα πρέπει να γίνεται.
Υπαρχυν  πάρα πολλοί  εσωτερικοι  διδασκαλοι  που ενδεχομενα  να  σας  βαζουν  να  διαλογιζεστε  σε  ότι
υπάρχει στην ορατή μορφή. Όλα είναι ακυρα.
Ο λόγος που είναι ακυρα βγαινει από το ότι τα πάντα είναι μονάδα και τα πάντα ξεκίναν από το Θεό που
είναι Δημιουργός και υπέρ-Νους.
Αφού αυτός είναι πισω από όλα και μέσα σε όλα, και αυτός είστε εσείς και εσείς είστε αυτός, γιατί να
διαλογιστητε στο φυτο, στο ζωο, στον αέρα και να μην πάτε κατευθείαν στον ίδιο, και αντίστοιχα ο ίδιος
να εκδηλωθει μέσα σας; Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να πάτε τη σκέψη σας αλλου εκτός από τον:
Δημιουργό - Γενητορα - Υπέρ-Νου.
Για να είμαστε απόλυτα ακριβεις μαζί σας με κάθε λεπτομέρεια, ανήκετε και εξελίσσεστε σε ένα ηλιακο
σύστημα που πιστευουμε ότι έχετε κατανοήσει ότι αφεντης αυτού του ηλιακου σας συστήματος είναι ο
ήλιος που βλέπετε.
Φυσικά, σας έχουμε ξαναπει, ο ήλιος που βλέπετε και που μια άλλη ονομασία του είναι ηλιακος λόγος, και
χωρίς καμιας άλλης ερμηνιας, ανηκει 100% στις υψιστες κοσμικες υπαρξεις, μεταλαμπαδευει την αυρα του
Πατέρα, έχει φτάσει εξελιχτικα σ' αυτά τα δις-θεορατα υψη και έχει υπό την εποπτεία του το δικό σας
ηλιακο σύστημα που αντιλαμβάνεστε και εξελίσσεστε.
Κάποτε, στην εποχή των αρχαίων Αιγυπτιων, ο Θεός Ρα θεωρουνταν ο ίδιος ο ήλιος και ο ίδιος ο ηλιακος
λόγος.
Φυσικά,  επειδή σε κεινη την εποχή δεν είχε κατέβει στον πλανήτη σας ούτε ο Βούδας ούτε ο Ιησούς
Χριστός, ούτε η ανθρωπότητα ήταν ετοιμη γι αυτά που ήδη γίνονται στον πλανήτη σας, όχι αδικα για την
εποχή τους είχαν Θεοποιησει τον ήλιο σας. 'Έτσι ο Θεός Ρα αντιπροσωπευε τον ίδιο τον ήλιο σας σαν
θεοτητα.
Σήμερα όμως εν οψη της ασυλληπτης εποχής που ανατέλλει ήδη στον πλανήτη σας, έστω και με μεγάλο
πόνο  για  όλους  εσάς,  οφειλουμε  να  σας  ενωσουμε  στον  διαλογισμο  σας  ή  στην  προσευχη  σας  όπως
ακριβώς σας τα έχουμε εξηγησει σε μια ευθεία που πρέπει να γίνει μια μόνο τελεια, νους, ψυχή, πνεύμα,
ήλιος, Υπέρ-Νους, Δημιουργός, Θεός.
Φτανοντας στην κορύφωση της προσευχης σας χωρίς να ζητατε απολύτως τίποτα και του διαλογισμου σας
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που σας έχουμε καταθεσει, οφειλετε μέσα σ' αυτή την αρχικη ευθεία και σχεδόν ακαριαια, τελεια, σαν μια
κουκιδα, να ενταξετε τον Σακιαμουνι Σιναντρα Γκαουνταμα Βούδα, και τον Ιησού Χριστό.
Επομένως, ο διαλογισμος σας ή η προσευχη σας, (δεν υπάρχει διαφορα στις έννοιες), με απόλυτα ακινητο,
νηφαλιο και ηρεμο νου, βαζετε μέσα στη κουκιδα τις έννοιες "  νους, ψυχή, πνεύμα, (ατομικός Θεϊκός
σπινθήρας), Βούδας, Χριστός, -ΉΛΙΟΣ- Υπέρ-Νους, Δημιουργός, Θεός".
Εάν σε κάποιους από σας δεν σας κάθονται καλά οι έννοιες των λέξεων "Βούδας και Χριστός", σταθείτε με
ιδιαίτερο τρόπο, σ' αυτά που θα σας αναλύσουμε την ερμηνεία αυτών των λέξεων-συμβόλων-θεσμών

ΒΟΥΔΑΣ

Η λέξη Βούδας είναι μια σανσκριτική λέξη που σημαίνει "Αφυπνισμένος», αυτός που έχει ξυπνήσει στην
πραγματικότητα, που αντιλαμβάνεται την πραγματική φύση του νου, του κόσμου, και είναι αισθανόμενο ον
για τα πάντα.
Έτσι, η ονομασία "Βούδας" δόθηκε στον Γκαουτάμα, γνωστός και ως Σακιαμούνι ή Σινάντρα, ο όποιος
ήταν πρίγκιπας το 563 Π.Χ., ήταν εξέχον ηγετικό μέλος της φατρίας των Σακύα.
Αυτό το σταλμένο πνευματικό Υπέρ-ον, που ήταν σε πνευματική αποστολή έχοντας στην τότε εποχή υπό
την  κατοχή  του  υλικά  αποκτήματα  τέτοιου  βεληνεκούς  που  λίγοι  άνθρωποι  τα  έχουν,  δηλ,  βασίλειο
(χρήματα  και  στέγη),  όμορφη γυναίκα και  αξιώματα,  μπροστά σ'  αυτά που είδε ,  δηλ.  τον  πόνο των
ανθρώπων, δεν λογάριασε τίποτα, τα άφησε όλα για να ψάξει να βρει κυριολεκτικά ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ.
Δηλ, πως βρέθηκε σ' αυτόν τον πλανήτη, τι ήρθε να κάνει, γιατί υπάρχουν αυτές οι ανισότητες μεταξύ
των ανθρώπων,  γιατί  υπάρχει  γέννηση και γιατί  θάνατος,  που πας μετά τον φυσικό σου θάνατο,
φυσικά  όχι  στο  πουθενά,  και  στο  τέλος,  όλη  αυτή  η  τελειότητα,  δεν  μπορεί  παρά  να  έχει  έναν
μαέστρο, έναν Δημιουργό, έναν Θεό, έναν Υπέρ-Νου.
Ο τίτλος λοιπόν που δόθηκε σαν Βούδας στον Σακιαμούνι Σινάντρα Γκαουντάμα, είναι ένας τίτλος που
υποχρεουστε πλέον να τον έχετε όλοι.
Δεν  μπορείτε  να  πάτε  πουθενά,  αν  πρώτα  από  όλα  δεν  κατακτησετε  τη  φωτιση.  Η  φωτιση,  το  λέει
ξεκάθαρα και η λέξη, σημαίνει φως, σημαίνει όλη η γνώση, σημαίνει γνωρίζω τα πάντα.
Περιγραφικα σας λέμε ότι  μετά από 7 χρόνια ασκητισμου στα δάση, ο Γκαουντάμα, φυσικά με πολύ
ελεγχόμενη  διατροφη,  με  αποχη  από  πάσης  μορφης  σάρκες,  κρεατα,  ψαρια,  κοτοπουλα,  μαλάκια,  με
συνεχη διαλογισμό, με απόλυτο έλεγχο του νου, με ένωση με το σύμπαν , με αγάπη, ταυτιση με όλα τα
όντα του σύμπαντος και φυσικά με την ενότητα των πάντων χωρίς απολύτως τίποτα διαιρετικο, έφτασε
μετά από 7 χρόνια και έχοντας ήδη κατανοήσει ότι είναι σε αποστολή, να διδάξει για την μέση οδο.
Καθημενος σ' ένα ποταμο και ακουγοντας ένα λυραρη, κοπηκε η χορδη από τη λυρα, όποτε αυτόματα ήρθε
στο νου του, αφού ήταν πλέον απόλυτα καθαρος από προσκολλήσεις, απόλυτα ηρεμος, από κάθε μορφής
αναστατωση του νου, και απόλυτα ελεγχμενος από το πραγματικό είναι του, ότι η χορδη κοπηκε γιατί ήταν
πάρα πολυ τεντωμένη. Έτσι κατεληξε ότι όταν η χορδη είναι πολύ τεντωμενη κοβεται, όταν είναι πολύ
χαλαρη, δεν βγάζει ήχο. Το ιδεατό λοιπίν είναι να είναι η χορδη τόσο τεντωμενη, ώστε ούτε να κοπει , ούτε
να μην βγάζει ηχο. Αυτή είναι η μέση οδος που δίδαξε ο Σακιαμουνι.
Σήμερα, τουλάχιστον όταν ακουτε για τον Βούδα, σας έρχεται στο νου η εικόνα ενός ασκητή, που 
διαλογίζεται σε στάση γιόγκα, με εκείνο το μειδίαμα στα χείλη. Τι ήταν όμως τελικά ο Βούδας;
Είναι ένα πνευματικο ον όπως και ο υψιστος ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ
Ο Σιντάρτα μεγάλωσε μέσα στα πλούτη, τις ανέσεις και τις ηδονές, χωρίς ποτέ να βγει από το βασίλειό του
κι έτσι να γνωρίσει τα κακά και τις δυστυχίες του κόσμου. Όταν όμως βγηκε έξω από το βασίλειο του 
συναντησε τα 4 σημάδια: έναν γέρο, έναν άρρωστο, έναν νεκρό κι έναν άγιο - δηλαδή τα γηρατειά, την 
αρρώστια, το θάνατο και την προσπάθεια του φιλοσόφου να βρει μια λύση σ’ όλα αυτά. Η καρδιά του 
Σιντάρτα συγκλονίστηκε και συγκινήθηκε. Ο πόνος του ήταν μεγάλος όταν πληροφορήθηκε πως κανείς 
άνθρωπος δε μπορεί να ξεφύγει απ’ αυτές τις καταστάσεις.

"Πώς μπορώ να είμαι χαρούμενος, όταν γύρω μου υπάρχουν όντα που γερνούν, αρρωσταίνουν και 
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πεθαίνουν;"

Έτσι μπρος στο πρόβλημα του ‘γιατί’ της ύπαρξης, του ‘γιατί’ του πόνου και χάρη στη συμπόνια του για 
τους ανθρώπους, απαρνήθηκε τα πλούτη και τις ηδονές του, εγκατέλειψε την οικογένειά του και το 
Βασίλειο και αφοσιώθηκε στην αναζήτηση της Αλήθειας.
Για να φτάσει στη διδασκαλία της "μεσης οδου" οι προσπαθειες, οι κακοτοπιες και οι δυσκολιες είναι 
απεριγραπτες.
Όταν ξαφνικα βρισκεσαι σ' ένα κόσμο που δεν έχει την κοσμικη κατάσταση που υπάρχει στις 
μεγαλουπολεις και παράλληλα, όλος ο περιγυρος σου σε κοιτα περιεργα, ο δρόμος είναι δυσβατος, 
ανηφορικος και δυσκολος. Εξαλλου μην ξεχνάτε και τον τελευταίο πειρασμο που δεχτηκε ο Ιησούς 
Χριστός από το Σατανα (Μαυροψύχη), ότι "όλα τα υλικά θα στα δωσω αν με υπηρετήσεις" και η απάντηση
του Ιησού Χριστού ήταν "οπισω μου σ' έχω Σατανά".
Όμως όταν η φλογα μέσα καιει και δεν συμβιβαζεσαι ούτε με γηινους νομους ούτε με τις στημένες 
εξουσίες και ταυτόχρονα συμπονας κάθε ανθρώπινο ον και το κάθε ένα από αυτά για διαφορετικό πόνο, 
αλλά και στο τέλος ξέρεις ότι δεν πρόκειται να ξεφύγεις ποτέ από το θάνατο του φυσικού σου σώματος, 
τότε, αυτή η φλογα που υπάρχει μέσα σου μόνο αυτή πλέον σε οδηγεί.
Αυτή η φλογα είναι ο εσωτερικος θεικος σπινθηρας που έχει κάθε ον (εκτός από τους κλωνοποιημενους 
ανθρώπους) και εν προκειμένω κάθε ανθρώπινο ον. Αυτός ο θεικος σπινθηρας είναι ομοουσιο κομμάτι με 
τον Δημιουργό - Θεό. 'Έτσι, όταν εκδηλωθεί σ' ένα ανθρώπινο ον αυτή η φλογα, θα σε οδηγήσει 100% σε 
όλη την αλήθεια, σ' όλη τη γνώση, και φυσικά στην επιστροφη στον Πατέρα.
Ακόμα κι εδώ βλέπετε πως ταιριαζει απόλυτα η διδασκαλία του Βούδα με του Ιησού Χριστού, ο όποιος 
σας έχει πει ξεκάθαρα "μάθετε την αλήθεια και αυτή θα σας ελευθερωσει".
Αυτό ακριβώς έγινε και στο Σακιαμουνι Σινατρα Γκαουνταμα Βούδα.
Φυσικά εννοουσε ξεκάθαρα ότι μολις τραβηξετε τη ληθη (λησμονιά
και ξαναθυμηθειτε ότι είσαστε Θεια όντα), αμέσως θα έρθει σε σας η γνώση, και μόνο η γνώση χωρίς ληθη
θα σας οδηγήσει στον αιθέρα, δηλ θα σας ελ- ευθερωσει.
Φυσικά και ήταν σε σταλμένη αποστολή, και καθόλου τυχαία δεν ενσαρκώθηκε 500 χρόνια πριν τη 
γέννηση του Ιησού Χριστού, γιατί έπρεπε μέσα από τη διδασκαλία του να σας δείξει ποια είναι η 
πραγματικη γνώση.
Χωρις γνώση δεν μπορείτε να πετυχετε απολύτως τίποτα. Γι αυτό σας έχουμε γράψει πάρα πολλές φορες σ'
αυτή την αποσφράγιση ότι αυτά που σας δίνει το σύστημα σαν γνώσεις, σας έχουν οδηγήσει όλους 
κυριολεκτικά σε αμάθεια. Το πιο εκπληκτικο είναι να μην ξέρετε καν ότι είστε αμαθεις αλλά να νομίζετε 
κιολας ότι γνωρίζετε την αλήθεια που θα μπορούσε να σας ενωσει με το σύμπαν.
Αυτή τη γνώση την κατεθεσε μετά τη φωτιση του ο Βούδας και μίλησε για τις 4 μεγάλες αλήθειες που είχε 
ανακαλύψει.

H πρώτη από τις 4 Μεγάλες Αλήθειες είναι αυτή που αναφέρεται στο Ντούκχα, δηλαδή στον πόνο και στη
συνειδητοποίηση του πόνου.

"Και να, Ω Μπίκου, η Ευγενής Αλήθεια για τον πόνο:
Η γέννηση είναι πόνος, τα γηρατειά είναι οδυνηρά
Η αρρώστεια είναι οδυνηρή, ο θάνατος είναι οδυνηρός,
Το άγχος, η στενοχώρια είναι οδυνηρά.
Η ένωση με το δυσάρεστο είναι οδυνηρή, ο αποχωρισμός από αυτά που αγαπάμε είναι οδυνηρός. Οδυνηρό 
είναι να μην αποκτούμε αυτά που επιθυμούμε."

H δεύτερη αναφέρεται στην αιτία του πόνου:

"Αυτό που σας οδηγεί στο να ξαναγεννιόσαστε είναι η δίψα, που συνοδεύεται από την προσκόλληση στην 
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ευχαρίστηση, βρίσκοντας την ευχαρίστηση εδώ κι εκεί, είναι η δίψα της επιθυμίας, η δίψα της ύπαρξης, η 
δίψα της ανυπαρξίας.

Πονάτε επειδή προσκολλάστε στην ύλη που είναι φυλακή για την πνευματική φύση μας. Πονάτε επειδή 
μάταια αναζητάτε την ευτυχία μας στην ύλη, αφού Ευτυχία είναι η ίδια πνευματική σας φύση. Μόνοι σας 
σκλαβωνόσαστε, αλυσοδένεστε και μόνοι σας απελευθερώνεστε. Μόνοι σας βάζετε τα χέρια σας στα μάτια
σας και μετά κλαίτε επειδή υπάρχει σκοτάδι. Έτσι τα λόγια του Βούδα δεν είναι απαισιόδοξα, πεσιμιστικά. 
Ο Βούδας γνωρίζοντας την αληθινή φύση του ή αν θέλετε, πιο σωστά, απελευθερωμένος από την άγνοια κι
από τη λανθασμένη αντίληψη ενός ψεύτικου εαυτού, είναι σαν ένας γιατρός που βλέποντας την ασθένεια 
των ανθρώπων να ταυτίζονται με οτιδήποτε, έρχεται για να σας βοηθήσει να τη ξεπεράσετε και να 
γιατρευτείτε..
. Ο αληθινός Άνθρωπος δεν είναι το σώμα του, είναι αιώνιος αθάνατος
Ταυτιζόσαστε με το σώμα σας γι’ αυτό και πονάτε ψυχολογικά όταν αρρωσταίνετε ή όταν χτυπάει ή όταν 
χάνετε κάποιο δικό σας συγγενικό πρόσωπο

Δεν είσαστε οι επιθυμίες σας λέει ο Βούδας. Ταυτιζόσαστε μ’ αυτές και γι’ αυτό πονάτε. Αν επιθυμώ κάτι 
και δεν το αποκτήσω, πονάω. Αν δεν επιθυμώ κάτι και το αποκτήσω, στενοχωριέμαι, μου είναι δυσάρεστο.
Αν επιθυμώ κάτι και το αποκτήσω και δεθώ μαζί του, τότε θα πονέσω όταν το χάσω. Εσείς όμως 
ταυτιζόσαστε με τις επιθυμίες σας. Πασχίζετε να τις ικανοποιήσετε. Για τους περισσότερους η ευτυχία δεν 
είναι τίποτα άλλο από την εκπλήρωση των δεκάδων και λογιών επιθυμιών σας.

Δεν είσαστε λέει ούτε η χαρά ούτε η λύπη που νιώθετε. Χαρά και λύπη είναι οι δυο όψεις του ίδιου 
νομίσματος, όπου βρείτε τη μια θα βρείτε και την άλλη.

Δεν είσαστε οι σκέψεις, οι ιδέες , οι πεποιθήσεις όσο μεγάλες κι αν είναι. Όλα αυτά είναι μεταβλητά, 
εφήμερα, αλλάζουν διαρκώς. Δεν έχετε τις ίδιες σκέψεις μ’ αυτές που είχατε όταν ήσασταν δέκα χρονών κι
ούτε θα έχετε πιθανώς τις ίδιες ακριβώς μετά από δέκα χρόνια.

Ταυτιζόσαστε όμως μ’ αυτές, τις θεωρείτε ως αληθινές κι είσαστε έτοιμοι να συγκρουστείτε με τον καθένα 
που διαφωνεί με τις απόψεις σας. Είσαστε φανατικοί και προκατειλημμένοι και οι συγκρούσεις και οι 
πόλεμοι που γίνονται το αποδεικνύουν αυτό. Ειδικά στα θέματα Θρησκείας, όπου κάθε Θρησκεία πιστεύει 
πως αυτή κατέχει ολόκληρη την αλήθεια κι ότι οι άλλες είναι άχρηστες, ψεύτικες.

Η Τρίτη μεγάλη Αλήθεια αναφέρεται στην εξάλειψη του πόνου, δηλ. στην εξάλειψη των επιθυμιών και των
παθών, του μίσους, του σφάλματος και της άγνοιας της αληθινής μας φύσης.

Λέει άγνοια της αληθινής μας φύσης. Λέμε ότι ο Βούδας φωτίστηκε, γνώρισε τη Μεγάλη Αλήθεια, τη 
Νιρβάνα, την υπέρτατη Πραγματικότητα. Τι εννοούμε τώρα μ’ αυτά;

Η Υπέρτατη Πραγματικότητα αναφέρεται στο ότι όλα τα όντα στην ουσία τους είναι ένα μεταξύ τους κι 
ένα με τη ουσία του Θεού από τον οποίο προήλθαν. Δηλ. τα πάντα είναι Θεός. Έτσι σαν πνευματικά όντα 
είμαστε ένα μεταξύ μας αλλά σαν σώματα, σαν προσωπικότητες, σαν Γιώργος, Μαρία, σαν Έλληνας ή 
Γερμανός, σαν Χριστιανός ή σαν Βουδιστής ή σαν Μουσουλμάνος, σας έχουν μάθει οπωσδήποτε ότι 
διαφέρετε.

Έτσι όλες οι δυστυχίες, τα κακά, οι εγωισμοί, οι πόλεμοι κλπ, προέρχονται απ’ το γεγονός ότι έχετε άγνοια 
της αληθινής σας φύσης, της ενότητάς σας. Επειδή νομίζετε ότι είστε χωριστά όντα, ξεκομμένος ο καθένας 
από τον άλλο κι ο καθένας αναλώνεται στις δικές του ιδιαίτερες, εγωιστικές επιθυμίες, στις δικές του χαρές
και λύπες, αδιαφορώντας παντελώς για τους άλλους.
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Όταν ο Βούδας φωτίστηκε, θυμήθηκε όλες τις προηγούμενες ζωές του, πόσες χιλιάδες φορές είχε γεννηθεί 
κι είχε πεθάνει, ότι στη μια ήταν πλούσιος-στην άλλη φτωχός, τη μια ήταν στο απόγειο της ευτυχίας και 
την άλλη σε βάσανα και δυστυχίες. Είδε τα αποτελέσματα των πράξεών του, καλά και κακά, και πόσο το 
δέσμευαν και τον ανάγκαζαν να ξαναγεννηθεί ξανά και ξανά μέχρι να απελευθερωθει.

Έτσι ο Βούδας όταν είδε πόσο μάταια ήταν αυτά, πόσο αλυσοδένουν και σκλαβώνουν τον πραγματικό 
Άνθρωπο, μίλησε για τη τέταρτη μεγάλη αλήθεια, για την ατραπό που οδηγεί στην εξάλειψη του πόνου, 
την Απελευθέρωση, που είναι η Μέση Οδός (επειδή αποφεύγει τα άκρα όπως αναφέραμε) ή Ευγενή 
Οκταπλή Ατραπός, η οποία αποτελείται από τα εξής σκαλοπάτια:

1. Ορθές αντιλήψεις
2. Ορθές αποφάσεις
3. Ορθές ομιλίες
4. Ορθή συμπεριφορά
5. Ορθά μέσα ζωής
6. Ορθή προσπάθεια
7. Ορθή σκέψη (Προσοχή)
8. Ορθή συγκέντρωση

Αυτοί οι 8 παράγοντες έχουν ως στόχο να ενισχύσουν και να τελειοποιήσουν τα 3 βασικά σημεία της 
βουδιστικής Μαθητείας και Πειθαρχίας: α) Ηθική συμπεριφορά β) Νοητική Πειθαρχία και γ) Σοφία.
Ο Βούδας επίσης ποτέ δεν ίδρυσε κάποια Θρησκεία, ποτέ δεν ενθάρρυνε να εξαρτώνται οι άνθρωποι από 
κάθε λογιών τσαρλατάνων δασκάλων, ποτέ δε μίλησε για κάποιον εξωτερικό Θεό που τιμωρεί και 
επιβραβεύει, που ρίχνει σε παραδείσους και κολάσεις τους ανθρώπους. Αυτό που υποστήριζε ο Βούδας κι 
αυτό που προέτρεπε τους μαθητές του να κάνουν ήταν να πιστεύουν στον εαυτό τους και πως μόνο με τις 
δικές τους προσπάθειες, τη δική τους διάνοια και βούληση, θα μπορούσαν να απελευθερωθούν και να 
εξαγνιστούν. Τους προέτρεπε να μην πιστεύουν τυφλά στις γραφές μόνο και μόνο επειδή είναι στην 
παράδοσή τους, να μην πιστεύουν σε κάτι επειδή το πιστεύουν οι πολλοί, παρά μόνο σ’ αυτό που αφού το 
έχουν επεξεργαστεί και σκεφτεί ώριμα, ήταν σύμφωνο με την ανώτερη συνείδησή τους. Τους προέτρεπε να
μην εξαρτώνται από τους άλλους, να αποκολληθούν από προκαταλήψεις και φανατισμούς, και να είναι 
λιμάνι ο ίδιος ο εαυτός τους. Ούτε καν στον ίδιο το Βούδα μόνο και μόνο επειδή ήταν ένας Βούδας.
Η διδασκαλία του Βούδα κι η Ευγενής Οκταπλή Ατραπός δεν είναι μια τυφλή αποδοχή ή πίστη αλλά 
δράση και πραγμάτωση του Ιδανικού της Ελευθερίας, της Συμπόνιας και της Ευτυχίας στην καρδιά του 
ανθρώπου.
 Ο Βούδας δεν θεωρητικολογούσε αλλά προέτρεπε τον καθένα ‘Έλα και δες.’

Άνθρωποι αυτού του πλανήτη, που έχετε μέσα σας θεικο σπινθηρα, και πλέον συγκαταλεγεστε στα όντα με
νοημοσύνη, με ο,τι και να ασχοληθειτε επί της γης, οποία εργασία, δραστηριοτητα, χομπι ή οτιδήποτε άλλο
και να ασχοληστε, εάν δεν έχετε πάνω από όλα αυτή τη συγκεκριμένη γνώση, δεν μπορείτε να πετυχετε
απολύτως τίποτα.
Πρώτα πρέπει να μαθαιτε αυτή τη διδασκαλία πολύ καλά, πρώτα πρέπει αυτή η διδασκαλία να γίνει ένα με
εσάς, και μετά πλέον θα μπορείτε να ασχοληθειτε με οτιδήποτε άλλο.
Χωρίς αυτή τη διδασκαλία, ποτέ μα ποτέ δεν πρόκειται να ελευθερωθειτε.
Εδώ θα θέλαμε να σας κάνουμε μια πολύ σημαντικη επισημανση ότι γραφεται σε διαφορα βιβλία ότι ο
Βούδας δεν πιστευε στην υπάρξει του ενός Θεού που είναι ο Δημιουργός των πάντων.
Σας το λέμε ξεκάθαρα και απόλυτα. Οποιοδήποτε μεγάλο ή μέγιστο πνευματικο ον ενσαρκωνεται για να
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διδάξει,  είτε  στο  δικό  σας  πλανήτη  ή  σε  οποιοδήποτε  άλλο  πλανήτη,  τα  όντα  με  νοημοσύνη  που
εξελίσσονται,  ο μοναδικός τρόπος να αντλησουν ενέργεια για να εκτελεσουν την αποστολή τους, είναι
μόνο η συνδεση τους με τον Δημιουργό που σημαίνει συνδεση, ένωση και ταυτιση μαζί του.
Δηλαδή, η όλη τους αποστολή εκπληρωνεται μόνο με την συνδεση τους με το Δημιουργό.
Απεναντιας,  επειδή στο δικό σας  πλανήτη ο Μαυροψύχης δεν έχει  καμία συνδεση με τον Δημιουργό,
Επομένως είναι χωρίς ενέργεια, για να μπορεί να έχει υπόσταση, χρησιμοποιεί όλες τις εξουσίες για να
ρουφαει όλη την ενέργεια της ανθρωπότητας, δημιουργωντας ένα "πεδίο" τρόμου, φοβου, αγωνίας, αγχους,
υστερίας, καταθλιψης, αυτοκτονιας, μισους, πολεμου κλπ.
Φυσικά, οι στημένες εξουσίες σας οδηγούν σ' όλα αυτά βαζοντας πάρα πολύ και εν αγνοιας σας απίστευτη
διαιρετικοτητας μεταξύ σας, για να πετυχουν τα αποτελέσματα που έχουν πετύχει.
ΕΠΕΙΔΗ όμως Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΛΕΞΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΙ. ΚΑΙ ΑΥΤΗ Η ΛΕΞΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΑΠΗ.
ΑΓΑΠΗ  ΕΙΝΑΙ  Η  ΕΝΩΣΗ  ΤΩΝ  ΠΑΝΤΩΝ  ΠΟΥ  ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ  ΣΕ  ΜΟΝΑΔΑ.  ΚΑΙ  ΑΥΤΑ  ΤΑ
ΠΑΝΥΨΙΣΤΑ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ  ΟΝΤΑ,  ΝΑ  ΕΙΣΤΕ  ΣΙΓΟΥΡΟΙ  ΟΤΙ  ΕΙΝΑΙ  ΕΝΩΜΕΝΑ  ΜΕ  ΤΗ
ΜΟΝΑΔΑ.  ΟΠΟΊΟ  ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ,  ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΕΣ  Ή  ΣΤΗΜΕΝΟΙ  ΝΕΚΡΟΘΑΦΤΕΣ  ΣΑΣ
ΜΙΛΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ, ΑΠΛΑ ΑΓΝΟΗΣΤΕ ΤΟΥΣ.
ΕΝΑ  ΤΕΤΟΙΟ  ΠΑΝΥΨΙΣΤΟ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ  ΟΝ  ΕΙΝΑΙ  Ο  ΣΑΚΙΑΜΟΥΝΙ  ΣΙΝΑΝΤΡΑ
ΓΚΑΟΥΝΤΑΜΑ ΒΟΥΔΑΣ.
Η ακτίνα του Βούδα έχει το πορτοκαλι χρώμα και αντιπροσωπεύει τη γνώση. Αυτή η ακτίνα είναι ενωμένη
με την ακτίνα του ιησου χριστου που αντιπροσωπεύει το κιτρινο χρώμα και είναι η αγάπη, είναι η νέα
ακτίνα που ήδη είναι προ των πυλων του κατακλυσμου του Νώε για να επικρατήσει στη νέα ανθρωπότητα.
Και αυτό είναι το πορτοκαλι χρώμα του Βούδα που είναι η γνώση, και το κιτρινο χρώμα του Χριστού που
είναι η αγάπη.

Με δυο λόγια μπορείτε να ελευθερωθειτε μόνο με την ακτίνα της αγάπης και της σοφιας. Αυτά ήρθαν να
διδαξουν τα δυο πανυψιστα πνευματικά όντα. 

Ο ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΣ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΛΑΘΗ
Σε όλη αυτή την αποσφράγιση, μέχρι αυτό το σημείο, σας έχει αποδεικτει από πού έχει ξεκινήσει το κακο
στο πλανήτη σας, ποιος είναι ο επικεφαλής και που είναι η εδρα του, ποιο ρόλο έχουν παίξει τα χρήματα ή
τα πολύτιμα μέταλλα για τον εγκλωβισμό σας, ποιο ρόλο έχουν παίξει όλες οι εξουσίες, πόσο στημένα
είναι όλα αυτά, πόσο σας έχουν διαιρέσει νομιζοντας ότι ο κάθε ένας από σας είναι διαφορετικός απ τον
άλλον.
Οι πολιτικές και θρησκευτικές εξουσίες που μέχρι τώρα σας παγιδευαν, έχουν πλέον βοηθηθει και από την
επιστήμη ώστε πλέον τα πάντα να ελέγχονται από το παγκόσμιο σύστημα που επεξεργαζεται οτιδήποτε
υπάρχει με μοναδικό σκοπό να ελεγχεστε.
Όλα αυτά, μαζί με την βουδιστική κατάσταση σας έχουν δοθεί με ακριβει. Σας ξεκαθαρισαμε ότι χωρίς τη
γνώση του Βούδα, χωρίς αυτή την απόλυτη αυτογνωσία, τίποτα δεν θα μπορέσετε να πετυχετε.
Αυτό όμως που είναι πάρα πολύ σημαντικό μέχρι τώρα και οφειλουμε να σας το καταδειξουμε με ακρίβεια
και αφορά τα δικά σας λαθη, είναι τα εξής:
Ενώ κρινετε και κατακρίνετε και φωναζετε για τον τρόπο που ασκειτε η εξουσία στον πλανήτη σας, που
μέσα τους αυτές οι εξουσίες έχουν αυταρχισμο, (κι ας μιλανε κάποιοι για στημένες δημοκρατίες), έχουν
βία, αδικία, έχουν πείνα, δίψα, πόλεμο, ο νόμος του δυνατου να επιβληθεί στον αδυναμο με οποιοδήποτε
τρόπο, αυτά ακριβώς κάνετε και σεις οι ίδιοι μεταξύ σας.
Αυτά είναι τα δικά σας προσωπικά σας λαθη. Δηλαδή, αποδεικτικα πλέον οι εξουσίες είναι κομμενες και
ραμμενες για να υπηρετήσουν τον Μαυροψύχη. Κι όλα αυτά τα δεινά που είστε αναγκασμενοι εσείς να
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υποστητε, ο καθένας από όλους εσάς, όπου μπορεί, στους γονείς του, στην οικογένεια, στα παιδιά, στους
φίλους, στον εργασιακο χωρο, στον κοινωνικό πρίγυρό του, κάνει ακριβώς τα ίδια.
Αναλόγως τη δύναμη του καθένα σας, είτε οικονομικη, είτε σωματική, είτε ραδιουργικα, ασκειτε όλοι σας
τον ίδιο τρόπο εξουσίας.
Ακόμα,  υπάρχουν  και  περιπτώσεις  καποιων  μοναχων,  που  πιστεύοντας  ότι  έχουν  βρει  τη  δική  τους
αλήθεια, προσπαθούν κι αυτοί την δική τους αλήθεια να την επιβάλλουν σ' ένα δικό τους περιγυρο. Κι αν ο
περιγυρος αυτός δεν ακολουθησει αυτές τις διδαχές, απορριπτεται ττοτε ο περιγυρος.
Αυτά οφειλουμε να σας τα τονισουμε με ιδιαίτερο τρόπο γιατί είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα να
καταλάβετε ότι για να μπορέσει το κακο να μεταλαμπαδευτει και να επικρατήσει όπως μέχρι τώρα στη γη,
πρέπει και όλοι εσείς να συμβαλετε σ' αυτό.
Εξαλλου, σας το χαμε γράψει και πιο πάνω, ότι όλοι που έχετε ενσαρκωθεί στο πλανήτη σας, στην εξέλιξη
μέχρι τώρα που είναι τριων δαστασεων, (συντομα θα αναβαθμιστει η ανθρώπινη εξέλιξη σε 5 διαστάσεις),
έχετε καρμικες  υποχρεώσεις  και  ο νους  σας  έχει  δια-βληθεί,  είτε με τεράστιο κάρμα είτε με λιγότερο
κάρμα.
Με αυτό ακριβώς τον τρόπο συμβαλετε κι εσείς σε αυτή την καταντια της ανθρωπότητας.
Ενώ κριτικαρετε τις παγκόσμιες εξουσίες, ενω φωναζετε για τις αδικιες που είστε υποχρεωμένοι να τις
ανεχτειτε που είναι παραλογες, ακριβώς τα ίδια πράγματα και την ίδια εξουσία ασκητε όλοι σας σε όλο σας
τον κοινωνικό περιγυρο.
Μπορείτε να επικαλεστείτε ένα σωρό δικαιολογίες. Ο τάδε μου έκανε αυτό, ο άλλος μου έκανε το άλλο,
κοκ. Μα, αυτό δεν κάνουν και όλες οι επίσημες εξουσίες;
Χρησιμοποιώντας τα μέσα μαζικής αποχαύνωσης, δικαιολογούνται τάχα στην παγκόσμια κοινή γνώμη,
ποια χώρα θα πεινάσει, θα αφανιστεί, θα διψάσει, θα πτωχεύσει κοκ.
Δηλαδή, όλοι σας, εν κατακλείδι, είστε μικρογραφίες όλων αυτών που καταδυναστεύουν την ανθρωπότητα.
Εσείς στις δικές σας δυνατότητες και οι παγκόσμιες εξουσίες στις δικές τους δυνατότητες.
Μπορεί  κάποιοι  από  εσάς  τώρα  να  αντιδράσετε  σ'  αυτά  που  τώρα  διαβάζετε,  και  να  νιώσετε  ότι
κατηγορήστε. Δεν υπάρχει κανένας τέτοιος σκοπός και διάθεση.
Ο μοναδικός λόγος που τονίζονται αυτά, είναι μόνο ένας. Ότι χωρίς ουσιαστικά να το έχετε εντοπίσει, όλοι
αυτοί οι νεκροθάφτες της εξέλιξης της ανθρωπότητας, έστω και χωρίς να το καταλάβετε, έχουν εισχωρήσει
μέσα σας, και κάνετε κι εσείς σχεδόν τα ίδια, ή ακριβώς τα ίδια, όπου μπορείτε.
Πιο πάνω σας είχαμε κάνει εκτενή αναφορά για τα δαιμόνια, τα οποία πλέον μπορείτε να τα εντοπίσετε και
μέσα από την αυτογνωσία της φώτισης - Βούδας να τα αποβάλλετε.
Αυτό όμως που όμως σας γράφουμε, είναι οι χειροπιαστές πολιτικές και θρησκευτικές εξουσίες που από
αυτές εξαρτάται η υλική σας ζωή, εκεί ακριβώς αναφερόμαστε τώρα.
Δηλαδή, ενώ αυτές οι εξουσίες κυριολεκτικά και ουσιαστικά με αποδείξεις, δεν θέλουν το καλό σας, κι ας
διατείνονται ότι θέλουν το καλό σας, χρησιμοποιώντας πάντα μεθόδους επιβολής τους, την ίδια ακριβώς
επιρροή ασκείτε κι εσείς όπου μπορείτε.
Φροντίστε μαζί με την εργασία που πρέπει να κάνετε για να φτάσετε στην φώτιση, ώστε να γίνετε Βούδες,
να ξεκινήσετε από το άτομό σας και από τον κοινωνικό σας περίγυρο.
Μην  ασκήσετε  καμία  εγωιστική  τακτική.  Μην  ασκήσετε  βία.  Μην  μεθοδεύσετε  κανένα  κακό  σε
συνάνθρωπο σας. Είτε του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος σας, είτε του ευρύτερου περιβάλλοντος.
Μην κρίνετε και μην κατακρίνετε. Μην κοιτάτε τους ανθρώπους σας σαν δούλους. Μη διανοηθείτε ότι
είστε ανώτεροι από κάποιον άλλον.
Αυτά πρέπει οπωσδήποτε να τα κάνετε στο περιβάλλον που συναναστρέφεστε για να μπορείτε πλέον να
οδηγήστε σκαλοπάτι - σκαλοπάτι προς την φώτιση.

Εάν δεν ξεκινήσετε από αυτό το κομμάτι της αυτογνωσίας αλλά πηγαίνετε να δώσετε συμβουλές στους
άλλους για να είναι σωστοί, ενώ εσείς αυτά που λέτε για συμβουλές δεν τα κάνετε πράξη, δεν μπορείτε να
κάνετε κανένα βήμα προς τη φώτιση.
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ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΤΣΑΚΡΑ ΤΟΥ 
(ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ)
Σ αυτό το κομμάτι της αποσφράγισης θα αναφερθούμε στα σώματα που κατέχει η ατομική πνευματοψυχή
του κάθε ένα από εσάς και πως λειτουργούν.
Ξέρετε  πλέον  ότι  κάθε  μορφή  στο  σύμπαν  υπάρχει  μόνο για  εξέλιξη.  Ακόμα  ξέρετε  ότι  έχετε  πλέον
ενταχτεί στα όντα με νοημοσύνη (νους - δημιουργική σκέψη). Ακόμα γνωρίζετε ότι πριν μυριάδες χρόνια
στον κόσμο της μορφής ξεκινήσατε από το ηλεκτρόνιο γυρνώντας γύρω από τον πυρήνα (πυρ - φωτιά -
Θεός) ενός μορίου πετρώματος. Και παίρνοντας εμπειρίες γνώσεις και εξέλιξη μέσα από ομαδικές ψυχές
ορυκτών, φυτών και ζωών, φτάσατε πλέον στην εξέλιξη που λέγεται ανθρωπότητα και έχετε ατομική ψυχή
και θεϊκό σπινθήρα που είναι η φωτιά, η ενέργεια κατευθείαν από την πηγή, από τον Θεό.
Σ αυτή την μορφή σας μέσα σ' ένα ανθρώπινο σώμα, και προικισμένοι πλέον με ατομική ψυχή και θεϊκό
σπινθήρα μαζί με νου, πρέπει να γνωρίζετε ότι το σώμα σας όπως σας είπαμε και πριν, υπάρχει σ' ένα
μεγαλύτερο σώμα που λέγεται αιθερικό. Όλη η ενέργεια του φυσικού σας σώματος, αντλείτε μόνο από το
αιθερικό  σας  σώμα.  Και  φυσικά,  όταν  σταματήσει  αυτή  η  διοχέτευση  ενέργειας  από το αιθερικό στο
φυσικό σας σώμα, είναι 100% βέβαιο ότι το φυσικό σας σώμα θα αρρωστήσει.

Τα σώματα σας, εκτός από το φυσικό-αιθερικό, είναι τα εξής:

1) Μονάδα
2) Ηλεκτρονικό
3) Χριστικό
4) Βουδικό
5) Νοητικό
6) Αστρικό (ή θυμικό ή συναισθηματικό)
7) Φυσικό - αιθερικό

Αυτά τα 7 σώματα που διαθέτει ο καθένας σας, δεν υπάρχουν σε κλωνοποιημένους ανθρώπους, πάσης
μορφής  κλωνοποίησης.  Σε  αυτούς  δεν  υπάρχει  μέσα τους  ο  θεϊκός  σπινθήρα,  δεν  υπάρχει  μέσα  τους
πνεύμα, είναι εκτός δημιουργίας.
Κάθε ένα σώμα από αυτά, που μπορείτε να το πείτε και μια διάσταση, έχει και 7 υποδιαστάσεις.
Για  να  το  καταλάβετε  καλύτερα,  το  7ο  σώμα,  το  φυσικό  -  αιθερικό,  έχει  7  υποδιαστάσεις  που
καταλαμβάνει το φυσικό τις 3 διαστάσεις στερεών, υγρών, αέριων, και 4 υποδιαστάσεις του αιθερικού, το
όποιο διοχετεύει με ενέργεια το φυσικό σας σώμα με το ενεργειακό κέντρο που βρίσκεται στο πάνω μέρος
τους κεφαλιού σας, που ονομάζεται Σαχασχάρα ή χιλιοπέταλος λωτός, και είναι το κορυφαίο ενεργειακό
κέντρο.
Από τις τέσσερις υποδιαστάσεις του αιθερικού σας σώματος, ήδη σήμερα η επιστήμη έχει ανακαλύψει τα
δύο. Είναι τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα και η μέθοδος Κίρλιαν.
Σας ότι τονίσαμε στο φυσικό σας σώμα όλη η ενέργεια μεταφέρεται από το αιθερικό σας σώμα και ότι το
κλειδί  για  να μεταφερθεί  η  ενέργεια είναι  μόνο ο νους  σας.  Εάν ο  νους  σάς  εγκλωβίσει,  σε  φόβους,
αγωνίες, άγχος, και πάσης μορφής αρνητικά συναισθήματα, αυτόματα σταματά η ροη ενέργειας από το
αιθερικό και ταυτόχρονα ξεκινά η εμφάνιση ασθενειών στο φυσικό σας σώμα.
Γι αυτό σας ο νους σας είναι το κλειδί της απελευθέρωσης σας και γι αυτό όλα τα μιάσματα των εξουσιών
"χτυπούν" στο  νου σας.  Προσπαθούν με οποιοδήποτε τρόπο να τον παγιδεύσουν.  Πρώτα τον νου και
φυσικά αμέσως μετά τον παγιδευμένο νου, εκδηλώνονται ασθένειες στο φυσικό σας σώμα και στο τέλος
παγιδεύετε και ο πραγματικός σας εαυτός, που είναι η ατομική πνευματοψυχή σας. Και μετά ακολουθούν
τα άπειρα δεινά.
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Το να έχετε υγεία στο φυσικό σας σώμα φυσικά και το χρειάζεστε αλλά όχι για τους λόγους που μέχρι
τώρα έχετε εκπαιδευτεί. Δηλαδή να κάνετε άμεσο ή έμμεσο κακό όπου μπορείτε. Την υγεία την χρειάζεστε
για  να  ελευθερώσετε  τον  πραγματικό  σας  εαυτό  από  τα  δεσμά  των  επανασαρκώσεων  με  καρμικές
υποχρεώσεις στην δικιά σας εξέλιξη.
Παράδειγμα είναι αυτοί που ασχολούνται με την γιόγκα, που είναι η ένωση του μέσα με τον έξω άνθρωπο,
οι μεν άντρες λέγονται γιόγκι και οι γυναίκες γιογκίνι, έχουν πάντα άριστη υγεία ακριβώς για να πάνε όσο
μπορούν πιο μακριά ηλικιακα, ακόμα και σε μια ενσάρκωση τον βίο τους, για να πετύχουν εάν μπορέσουν
την φώτιση.
Στο φυσικό - αιθερικό σώμα που είναι ενωμένο, κι ας περικλείεται σε 7 υπο-διαστάσεις, παίζει τεράστιο
ρόλο η διατροφή σας. Εάν δηλ καταναλώνετε πάσης μορφής σάρκες, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει
φώτιση.
Δεν μπορείτε να αφαιρέσετε σάρκα ενός ζώου και να επιθυμείτε μετά είτε να φωτιστείτε είτε να ζητάτε
πνευματικές οδούς.
Μάλιστα  ,  όπως  γνωρίζετε  πολύ  καλά  πως  μυρίζει  η  αποσύνθεση  της  σάρκας,  φανταστείτε  αυτή  η
αποσύνθεση  να  γίνεται  μέσα  σας.  Και  μετά  να  πηγαίνετε  στην  εκκλησία  να  ανάβετε  κεριά  και  να
προσεύχεστε και να ζητάτε..
Είναι μείζονος σημασίας να είστε σε απόλυτη α-σαρκοφαγία πάσης μορφής. Φυσικά τα παράγωγα τους
μπορείτε να τα καταναλώσετε, γιατί από τον δημιουργό δόθηκε το ζωικό βασίλειο για να καταναλώνονται
μόνο τα παράγωγα τους.
Ακόμα και σε αυτούς που αποφεύγουν το αυγό, όλα τα αυγά δεν γίνονται κότες, πάρα μόνο όσα έχουν
γονιμοποιηθεί με τον κόκορα. Επομένως ξεκάθαρα το παράγωγο της κότας έχει δοθεί και για βρώση.
Φυσικά, πάντα μιλάμε για λίγη ποσότητα κατανάλωσης τροφής. Όπου υπάρχει υπερκατανάλωση τροφής, ο
νους έχει πρόβλημα.
Συνεχίζοντας την ανάλυση του επόμενου σώματος που είναι το αστρικό, θα δείτε τι άμεση συνέχεια έχει το
φυσικο-αιθερικό σας σώμα με το αστρικό σας σώμα.

6) Αστρικό σώμα

Η  λέξη  αστρικό  σώμα  δεν  αναφέρεται  στην  λέξη  άστρα,  αλλά  κάτι  σαν  τη  λέξη  "όστρακο".  Μια
παράλληλη ονομασία της λέξης αστρικό σώμα βγαίνει από τη λέξη "θυμικό" που σημαίνει "θυμάμαι πολύ
καλά τι μου έκανες και θα δεις τι θα σου κάνω ή ακόμα και συναισθηματικό σώμα που βγαίνει από το
συναίσθημα που έχουμε στις προσκολλήσεις μας (παιδιά, σπίτι, επιθυμίες, εγωισμούς κλπ)
Σχεδόν όλη η ταλαιπωρία αρχίζει και τελειώνει στο αστρικό σώμα. Όπως και στο φυσικό - αιθερικό σώμα,
'Έτσι και το αστρικό έχει 7 υπο-πεδία.
Αρχίζοντας από το 7ο και ανεβαίνοντας προς τα επάνω, καταλήγεις στο 1ο.
Όταν  αφήσετε  το  φυσικό  σας  σώμα,  δηλαδή  πεθάνετε,  και  μέσα  από  τις  διαδικασίες  της  καρμικής
επιτροπής που είναι δίκαιες 100% ενταχτείτε στο 7ο υπο-πεδίο του αστρικού σώματος, εκεί τα σκοτάδια
είναι απερίγραπτα. Ζήσατε μια ζωή με απόλυτο εγωισμό, δεν είχατε ηθική αξία και αρετή. Ξεφτιλίσατε
κάθε ανθρώπινη αξία. Καταχραστήκατε κάθε ιερό και όσιο. Τα ισοπεδώσατε όλα μπροστά στο σκοπό σας
και κοιτάξατε να αγκιστρωθείτε στην υλη με οποιοδήποτε κόστος. Εκεί είναι η κατάσταση που ονομάζεται
κόλαση.
Οπωσδήποτε έχει αφαιρέσει ζωή δεν μπορεί να πάει ποτέ πιο ψηλά. Καταλαβαίνετε πλέον πανεύκολα γιατί
ο  Μαυροψύχης  κατασκεύασε  το  Μωάμεθ,  το  κοράνι  και  το  Ισλάμ  και  σας  έβαλε  να  πιστεύετε  ότι
αφαιρώντας ανθρώπινες ζωές στο όνομα του Δημιουργού, σας περιμένει μια θέση στο παράδεισο.
Όποιος αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή, η συνέχεια του είναι στο 7ο υπό-πεδίο του αστρικού κόσμου, ή αλλιώς
κόλαση, σκοτάδια χωρίς όριο, μαυρίλα χωρίς τελειωμό.
Σας είπαμε και πριν, ζωή που δεν μπορείς να την φέρεις πίσω, ποτέ μην την αφαιρείς. Είτε θανάτους,
δολοφονίες,  αφαιρέσεις  ανθρώπινων  ζωών,  ακόμα  και  ζωών  για  χόμπι  και  διασκέδαση.  Ακόμα  και
αφαιρέσεις ζωών από ανθρώπους εν βρασμώ ψυχής.
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Φέρνοντας  μια  τέτοια  δυσαρμονία  στην  αρμονία  του  σύμπαντος  και  τέτοιο  σκοτάδι  στο  φως  του
σύμπαντος, υπάρχει έστω και μια περίπτωση να μην πάρετε πίσω τα ίδια σκοτάδια που εσείς φέρατε;
Βάλτε οποιαδήποτε δικαιολογία θέλετε, επικαλεστείτε όποιο αίτιο θέλετε, να είστε απόλυτα σίγουροι ότι
την ώρα που θα σκεφτείτε να αφαιρέσετε ζωή ή το χετε κάνει ήδη, θα εγκλωβιστείτε για μυριάδες γήινα
χρόνια σε σκοτάδια χωρίς όριο, στην εβδόμη υπο-διάσταση του αστρικού κόσμου, αυτό που ονομάζετε
εσείς κόλαση.
Όλο αυτό το σώμα το αστρικό, ακόμα και πιο ψηλά να ανεβείτε που υπάρχουν αυτό που λέτε μεταξύ σας
καλοί άνθρωποι, ανεβαίνετε σε πιο υψηλές υπο-διαστάσεις, 5, 4 3. 2, 1, ειδικά στην πρώτη υπό-διάσταση,
όταν ενταχτείτε στην πρώτη υπό-διάσταση του αστρικου σας σώματος μετά το φυσικό σας θάνατο, 100%
είστε εξελιγμένοι άνθρωποι και ψυχές, αλλά ακόμα, δεν έχετε αποφύγει την επανασάρκωση γιατί έχετε
κάποια πράγματα να κατανοήσετε και να δουλέψετε.
'Έτσι  καταλαβαίνετε  πολύ  εύκολα  ότι  αυτοί  που  επανασαρκώνονται  από  την  7η  υπό-διάσταση  του
αστρικού σώματος είναι μεγάλοι διάβολοι, δηλαδή μπαίνουν σ' ένα άρρωστο σώμα με αντίστοιχο ζευγάρι
φυσικών  γονέων  που  ταιριάζουν  απόλυτα  οι  καρμικές  υποχρεώσεις,  και  αντίστοιχα  αυτοί  που
επανασαρκωνονται από την πρώτη διάσταση του αστρικού σώματος είναι μικροί διάβολοι φυσικά πολύ πιο
εξελιγμένοι φυσικά και νοητικά από τους προηγούμενους αλλά ακόμα και αυτοί έχουν κάποια μαθήματα
να ολοκληρώσουν.
Καταλαβαίνετε πλέον ξεκάθαρα γιατί το αστρικο σας σώμα λέγεται και θυμικο και συναισθηματικο.
Όλα αυτά θα μπορέσετε να τα ξεπερασετε μολις μπείτε στο επόμενο σώμα σας που είναι το πεμπτο, και
λέγεται νοητικο σώμα.

5) Νοητικο σώμα

Αδέλφια επί της γης, ερχομενο να σας βοηθησουμε αυτές τις ύστατες στιγμές του πλανήτη σας, εν οψη των
υστατων στιγμων του πολιτισμου σας και  των ασυλληπρτων γεωλογικών ανατροπών που πρόκειται να
συμβουν  συντομα  πάνω στον  πλανήτη  σας,  καθηστε  με  πολύ  μεγάλη  προσοχή  να  ενεργοποιήσετε  το
νοητικο σας σώμα, γιατί είναι το μοναδικό κλειδι που θα μπορούσε να σας οδηγήσει στο φως. Αν δεν το
ενεργοποιήσετε, συνεπικουρειτε ο καθένας από σας με τις δικες σας δυνάμεις τα σκοτάδια που υπαρχπυν
πάνω στο πλανήτη σας.
Εφοσον έχετε ενταχτεί στην ανθρώπινη εξέλιξη, έχετε προικιστει όλοι σας εκτός των κλωνοποιημενων με
νου.
Ο νους, και όπως και τα προηγουμενα σώματα έχει 7 υποδιαστασεις.
Οι τεσσερις πρωτες 7η, 6η, 5η, 4η, είναι ο κατωτερος νους. Είναι ο Δίας ο διαιρετικος που εκατομμύρια
χρόνια έχει αναγκαστεί από τον Μαυροψύχη και τις στημένες εξουσίες του να χρησιμμοποιειται. Είναι ο
νους όλων των δεινων σας και όλων των καταστροφων σας. Είναι ο Νους του εγωισμου, των επιθυμιων,
της  διαιρετικοτητας  και  των  κατακλυσμων.  Είναι  εκεινος  ο  νους  που έχει  φέρει  την ανθρωπότητα σε
δυσαρμονία χωρίς όριο, σχετικά με την αρμονία του σύμπαντος.
Εάν όμως ενεργοποιησετε τα τρια πρώτα υποπεδια ή τις πρωτες υποδιαστασεις του νοητικου σώματος, τότε
πλέον  πετυχατε  τα  πάντα.  Τότε  πραγματικά  έχετε  γίνει  από υιοι  του  ανθρώπου,  υιοι  του  Θεού.  Τότε
κυριολεκτικά  ξαναγυρνατε  στον  αιθέρα  για  πάντα.  Απελευθερωθηκατε  τελείως  από  τα  δεσμα  των
επανασαρκωσεων λόγω καρικων υποχρεώσεων ή έστω και μικρων ή ελάχιστων διαβολών.
Μολις  καταφερετε  να  ενεργοποιήσετε  το  νου  σας  σ'  αυτά  τα  απίστευτα  πνευματικά  επίπεδα,  αμέσως
αρχιζετε και κατανοητε όλες τις αστειοτητες που υπάρχουν πάνω στη γη, με οποιαδηποτε μορφή. Ότι όλα
αυτά που σας έχουν αναγκασει οι εξουσίες να ασχοληστε, ούτε στα παραμύθια δεν αξιζει να τα γραψετε.
Σας  μιλανε  για  σημαίες,  πατριδες,  πολιτικά  κόμματα,  θρηκευτικες  καταστάσεις,  προσωπικά  δεδομένα,
οικονομικές κρίσεις, φορους, φοροδιαφυγη, μετοχες, χρηματιστηριο, πολιεθνικες εταιριες, κόστος για τα
πάντα, πληρωμες, μοδα, προσωπικες επιδειξεις δυναμης (χρηματικης ή εθνικης) κ.ά.
Σε εκείνο το σημείο που ενεργοποιειται ο ανώτερος νους, ο πρώην διαιρετικος, κατωτερος Δίας σας - νους,
έγινε ανώτερος Νους, ή αλλιώς Ολύμπιος Ζεύς.
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Αυτό είναι  το μοναδικό κλειδι  που μπορεί  να σας οδηγήσει  σε όλη σας την ελευθερία και  να φύγετε
τελείως  από  τις  κυκλικες  ζωές  της  ανθρώπινης  εξέλιξης  με  όλη  την  οδυνη  των  επανασαρκωσεων.
Αρρωστιες, θάνατοι, πονοι, θλιψεις, κλπ
Μετά από την  ενεργοποιηση  100  % του  ανώτερου  νους  σας,  υπάρχει  το  επόμενο σώμα  που  λέγεται
Βουδικο  σώμα.  Να  γνωρίζετε  όμως  ότι  στην  ενεργοποιηση  του  ανωτερού  σας  Νου,  επειδή  έχετε
κατανοήσει πράγματα ασύλληπτα για τον κόσμο, θα χλευαστειτε, θα λυδορηθητε, θα σας κοιτανε περιεργα
οι υπόλοιποι, και θα ναι σίγουρα ένα σημείο στο όποιο η δοκιμασια θα είναι ιδιαιτερη.
Όταν αποποιησε αυτή τη μορφή της ύλης, όπως ήταν στημένο αυτό το παραμύθι μέχρι τώρα στο πλανήτη
σας, θα έρθουν όλοι οι υπηρετουντες αυτού του παραμυθιου και θα προσπαθησουν να σας γκρεμισουν από
τον Όλυμπο.
Φυσικά  και  αυτή  η  δοκιμασια  χρειάζεται.  Εκει  μπορείτε  να  διαχωρισετε  όλους  αυτούς  τους  ψευτο-
διδασκάλους που υπάρχουν ανάμεσα σας, που επικαλούνται ιερά πνευματικά όντα, και ταυτόχρονα δεν
έχουν  αφήσει  τίποτα  που  να  μην  οικειοποιηθούν  από  όλο  αυτό  το  παραμύθι  των  εξουσιών.  Δηλαδή,
πλούτη, υλικά αγαθά, σπίτια, χρήματα, καταθέσεις, καμία σαφή συγκεκριμένη κατεύθυνση απελευθέρωσης
της  ανθρωπότητας,  καμία  συγκεκριμένη  τοποθέτηση  γιατί  υποφέρει  η  ανθρωπότητα,  απλά  φορούν
πετραχήλια, σταυρούς και επικαλούνται Βούδες και Χριστούς, 'Έτσι για να εντυπωσιάζεται το κοπάδι.
'Έτσι, ο πραγματικός ενεργοποιημένος νους ο όποιος έχει μετατραπεί σε Ολύμπιο Ζευς, ξέρει πολύ καλά τι
κάνει, δεν γυρνά ποτέ στον κατώτερο νου, και συνεχίζει το ταξίδι του ατάραχος, χωρίς να ασχολείται με
καμία κριτική ή κατάκριση, για να οδηγηθεί στην Νιρβάνα ή εάν το αποφασίσει, να κατέβει για μερικές
εμφανίσεις  σε  κάποιους  πλανήτες  φυλακισμένους  όπως  τον  δικό  σας  για  να διδάξει  σαν  πραγματικός
διδάσκαλος.
Τόσο εύκολα θα μπορείτε πλέον να κρίνετε τι σημαίνει πνευματικός διδάσκαλος. Ο Βούδας αποποιήθηκε
όλη την υλη για  να φωτιστεί,  και  ο  Ιησούς αφού δίδαξε την χριστοποίηση σταυρώθηκε από όλες  τις
εξουσίες που τους χάλαγε το μαγαζί.
Φυσικά καταλαβαίνετε σ' αυτό το σημείο ότι αυτά τα δυο τεράστια όντα με ιδίαν βούληση κατέβηκαν για
να δώσουν φώτιση στον φυλακισμένο σας πλανήτη.
Μετά από τον ανώτερο Νου, που ενεργοποιείται στο νοητικό και την απελευθέρωσή σας από κάθε μορφής
επανασάρκωση στον πλανήτη σας ή σε άλλο πλανήτη με την ίδια εξέλιξη, το επόμενο σώμα που είναι το
τέταρτο είναι το Βουδικό.

4) Βουδικό σώμα

Σε αυτή την κατάσταση πλέον όταν η δική σας εξέλιξη καταφέρει το απίστευτο, να έχει κατακτήσει το
Βουδικό σώμα, πλέον είναι σε θέση να γνωρίζει τόσα πολλά που και αυτά τα λίγα που θα σας γράψουμε
όταν κατορθώσετε να φτάσετε σ' αυτά τα ύψη, να είστε σίγουροι ότι θα γνωρίζετε πολύ περισσότερα.
Όποιοι κατορθώσουν να ενεργοποιήσουν το Βουδικό σώμα, είναι πολλές φορές αυτό που χρησιμοποιείται
σαν λέξη, η "Νιρβάνα". Είστε δηλ σε μια κατάσταση μόνιμης μακαριότητας.
Επειδή τα ύψη πλέον και οι συνειδητότητες, οι ορίζοντες, η γνώση, είναι πολύ περισσότερο ακόμα και από
αυτά που θα μπορούσατε να φανταστείτε, και σίγουρα επειδή υπάρχει πάρα πολύ εργασία από την μεριά
σας για να φτάσετε σ' αυτά τα ύψη, βαστήξτε μόνο ότι Βουδικό σώμα είναι ίσον με κατάσταση απόλυτης
μακαριότητας  είναι  ίσον  με  τη  λέξη  Νιρβάνα,  και  θα  μπορούσατε  να  το  πείτε  με  τη  λέξη  που
χρησιμοποιείτε στη γη, τη λέξη "Παράδεισος". Συμπληρωματικά μόνο σας λέμε ότι όποιοι από σας το
κατορθώσετε, οποία δεξιότητα είχατε εξελίξει στη διάρκεια των ενσαρκώσεών σας, θα σας ακολουθεί για
πάντα.

3) Χριστικό σώμα

Μετά από την Βουδιστική κατάσταση, το επόμενο σώμα που σας ακολουθεί είναι το Χριστικό. Μιλάμε για
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μια κατάσταση που πλέον ξεφεύγετε από την μακαριότητα, έχετε εργαστεί σε αλλά επίπεδα εξέλιξης, έχετε
πάρει το Χρίσμα, είσαστε χριστοποιημένοι, είσαστε συν-Δημιουργοί.
Όπως ξεκάθαρα ο μεγάλος διδάσκαλος σας είπε ότι είστε αδέλφια του, και όπως αυτός μπόρεσε κι έκανε
θαύματα, (περπάτησε πάνω στη θάλασσα - ανέστησε νεκρό - γιάτρεψε τυφλούς, ανάπηρους - τάισε κόσμο
χωρίς ουσιαστικά αντίστοιχη πολλη τροφή), 'Έτσι ξεκάθαρα λοιπόν σας είπε ότι υπάρχει συγκεκριμένος
τρόπος να κάνετε κι εσείς το ίδιο.
Ούτε απομακρος από εσάς ήταν, ούτε ποτέ είπε ότι αυτά που κάνω τα κάνω μόνο εγώ, ούτε έζησε μέσα στη
χλιδη  και  τον  πλουτο,  και  φυσικά  ούτε  ποτέ  προσκοληθηκε  σε  οτιδήποτε  υλικό.  Και  σε  αυτό
συμπεριλαμβανεται και η Μαγδαληνη, και η μητερα του Παναγια, και οι μαθητές του.
Η  ενεργοποιηση  του  χριστικού  σώματος  είναι  μια  μεγαλύτερη  από  κάθε  κατανοηση  εξέλιξη  για  την
ανθρωπότητα. Το κλειδι αυτό σας το παρεδώσε ο Ιησούς Χριστός, και μέσα στην αποσφράγιση αυτού του
Βιβλίου, θα το πάρετε και θα κατανοήσετε γιατί είναι το τελευταίο κλειδι για την δική σας εξέλιξη. Θα σας
δωθουν όλες οι παραποιημενες αλήθειες σχετικά με εκείνο το ον, που ναι μεν γεννήθηκε σαν Ιησούς, αλλά
σας έδειξε περίτρανα τι σημαίνει χριστοποίηση (Χριστός). Φυσικά όλοι οι νεκροθάφτες της εξέλιξης της
ανθρωπότητας σας εκρυψαν όλη τη γνώση και όλη την αλήθεια.
Η ληθη που υπάρχει μέσα στο νου σας σχετικά με αυτό (Ιησούς - Χριστός) είναι απεριγραπτη.

2) Ηλεκτρονικο

Σε αυτές τις καταστάσεις μπορουμε να σας κάνουμε μόνο απλες αναφορές. Ο λόγος είναι ότι μετά από το
ανωτερο  νοητικό  -  Βουδικο  και  φυσικά  και  το  Χριστικό  σώμα,  έχοντας  ενεργοποιησει  απίστευτες
κατανοησεις  και  γνώσεις,  και  οντας  γαρ  απιστευτης  συνειδητοτητας,  πραγματικά  πλέον  μετά  και  το
χριστικό σώμα σε ενεργοποιηση, κατεχετε τον τίτλο του Δάσκαλου της Σοφίας.
Όλοι σας μπορείτε να γίνετε Δάσκαλοι της Σοφίας. Συνεχίζοντας την μικρή αναφορα για το ηλεκτρονικο
σώμα, είναι εκείνο το σώμα που είναι δομημενη όλη η υλη. Έχει ένα πυρηνα που έχει θετικο ρευμα που
είναι ο Πατερας, και το ηλεκτρονιο που έχει αρνητικό ρευμα γυρναει πάντα γύρω από τον πυρηνα.
Αυτή ακριβώς η δομή, αφορά όλη την υλη. Αυτό είναι το πρωταρχικό σώμα μετά από την μονάδα. Όταν
λοιπόν έχετε φτάσει τόσο πολύ ψηλά, έχετε κατανοήσει τα πάντα.

1) Μονάδα

Φτανοντας στο τελευταίο σώμα που είναι της μοναδας, που στα σαρσκριτικα το λένε και "Ατμαν", είναι
πλέον αυτό που θα μπορούσαμε να ονομασουμε η ταυτιση και η ένωση με τον δημιουργό.
Σίγουρα μιλάμε για απεριγραπτες καταστάσεις και όχι μόνο. Εκει πλέον βρίσκεται η απόλυτη επανενωση
με τον Πατέρα. Εκει πλέον παυετε να έχετε σχέση με τη λέξη ενέργεια (εν-έργο) γιατί ξαναενωθηκε το
κομμάτι του Θεικου σπινθηρα που κουβαλαγατε για γηινους χρόνους χωρίς όριο, και είναι το σημείο που
από πνεύμα μπηκατε στην ενέργεια - υλη, και στο τέλος του ταξιδιου, από ενέργεια ξαναγυρισατε στο
πνεύμα.
Εδώ να σας βοηθησουμε όλους και όλες να καταλάβετε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν είστε μέσα σ' ένα
αντρικό ή γυναικείο σώμα, δεν έχει καμία σχέση με τις μπούρδες που σας λένε. Το ασθενες φύλο,  το
ισχυρο φύλο, ή ακόμα πιο εξευτελιστικο για τις γυναίκες αυτά που διδάσκει το βιβλίο του Μαυροψύχη στο
Κοράνι (ένας άντρας παντρεμενος με πολλές γυναίκες, και από τις γυναίκες να φαινονται μόνο τα ματια).
Ένας άντρας είναι ενέργεια. Μια γυναίκα είναι ενέργεια. Για να μπορεσουμε να φτάσουμε πιο ψηλά, στον
πνευματικό κόσμο, πρέπει αυτές οι  ενεργειες με συγκεκριμένο τρόπο να πολωθουν,  ακριβώς όπως μια
μπαταρια από αυτές που γνωρίζετε.
Ποτέ ο θετικος πολος στην μπαταρια δεν γυρναει να πει στον αρνητικό πολο, ότι εγώ αξιζω πιο πολύ από
σένα, και φυσικά και το αντιθετο.
Ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Μπαταρια μόνο με θετικο ή μόνο με αρνητικό δεν υπάρχει.
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Η  πολωση  των  δυο  πολων,  δηλ,  η  ένωση  των  δυο  ενεργειων,  έχουν  σαν  συνέχεια  την  ύπαρξη  μια
μπαταριας, η οποία μπορεί να τροφοδοτησει με ενέργεια ένα μηχανημα κλπ.
Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και με το ζευγάρι (άντρας και γυναίκα) στην ανθρωπότητα. Κανένας δεν αξιζει
ούτε  ένα κόκκο παραπανω από τον άλλον.  Όλοι  αυτή η  υποβαθμιση της  γυναίκας  έχει  γίνει  από τον
Μαυροψύχη και αυτούς που τον υπηρετούν για προφανεις λόγους.
Κανένας άντρας δεν μπορεί να κάνει τίποτα χωρίς την γυναίκα και καμία γυναίκα δεν μπορεί να κάνει
τίποτα χωρίς τον άντρα.
Φυσικά αυτή η πολωση πρέπει να είναι απολύτως μονογαμικη.
Σε καμία μπαταρια δεν αλλαζεις ποτέ τον έναν από τους δυο πολους.
Όποτε, με όλα αυτά πλέον καταλαβαίνετε ότι όλη η υλη που είναι ενέργεια είναι θηλυκή, είναι η μητερα.
Όλη μα όλη η υλη.

Μέσα από την εξέλιξη τουλάχιστον στον δικό σας πλανήτη, από την απόλυτη μονογαμικη πολωση των
ενεργειων  του άντρα  και  της  γυναίκας,  και  φτανοντας  να ενεργοποιήσετε  το νοητικο  σώμα,  συνέχεια
ενεργοποιητε το βουδικο σώμα, στην συνεχεια με το ταιρι σας ενεργοποιητε το χριστικό σώμα, κατανοητε
μετά το ηλεκτρονικο σώμα, ότι όλη η ορατή υλη είναι κβαντα (πρωτονιο - ηλεκτρονιο - νετρονιο), και
πλέον καταληγετε στην μονάδα, από εκεί που ξεκινησατε και πήρατε όλες τις μορφές, και ταυτόχρονα όλες
τις εμπειρίες, για να μην χρειάζεστε πλέον τη λέξη ενέργεια, γιατί πλέον ο θεικος σπινθήρας σας (πνεύμα)
ξαναγυρισε στο απόλυτο πνεύμα.

ΔΙΕΥΚΡΥΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ-ΑΙΘΕΡΙΚΌ και ΑΣΤΡΙΚΟ ΣΩΜΑ

Μέσα από την  ανάλυση των  σωματων που κάθε  ένας  από σας  έχει  την  δυνατότητα  να  ενεργοπιησει,
θελουμε να σας δώσουμε ορισμενες, ιδιαίτερα σοβαρες διευκρυνησεις, που θα σας βοηθησουνε ιδιαίτερα
να κατανοήσετε τη καταντια που μέχρι τώρα η ανθρωπότητα ζει.
Όπως σας έχουμε προαναφέρει, όλες οι μορφές μες στο σύμπαν είναι σε διαρκή κινηση με μοναδικό σκοπό
την εξέλιξη -  ανέλιξη και  την επιστροφή όλων των μορφών από κει  που ξεκίνησαν στον υπέρ-Νου -
δημιουργό - Θεό.
Τα πάντα είναι σε μια διαρκή κίνηση.
Ακριβώς έτσι γίνεται και στα όντα με νοημοσύνη που στον πλανήτη σας ονομάζεται ανθρώπινο γένος.
Από  τη  στιγμή  που  ενταχθήκατε  σ'  αυτή  την  εξέλιξη,  αυτό  που  σας  έχουμε  πει  σχετικά  με  την
ενεργοποίηση των  σωμάτων,  στην  πραγματική  του  διάσταση είναι  να  υφάνετε  εσείς  οι  ίδιοι  σαν  την
αράχνη αυτά τα ανώτερα σώματα.
Αυτό σας το λέμε γιατί ο εγκλωβισμός σας στον αστρικό κόσμο, και η διαδρομή σας από τον αστρικό στο
φυσικό κόσμο, αυτόματα καταδεικνύει ότι σίγουρα όλοι σας έχετε υφάνει το αστρικό (όστρακο) σώμα σας
και φυσικά με αυτό το σώμα δε μπορείτε να ελευθερωθείτε.
Το αστρικο σας σώμα κατανοήτε πλέον ότι το έχετε υφάνει από όλες τις στραυλές γνώσεις που έχετε πάρει
από όλες τις εξουσίες, με απώτερο σκοπό αυτό που πλέον γνωρίζετε, να σας ελέγχουν απόλυτα το νου.
Για να υφάνετε από το νοητικό σώμα και πιο πάνω, πρέπει οπωσδήποτε να υφάνετε, όπως το λέει και η
λέξη, πρώτα το νοητικό σώμα.
Όμως, σας έχουμε διευκρυνήσει ότι πρέπει να ενεργοποιήσετε - υφάνετε το ανώτερο νοητικό σώμα, διότι
αν σταματήσετε στην ύφανση τυ κατώτερου νοητικού σώματος, τότε εγκλωβίζεστε στα συστήματα του
Μαυροψύχη (ηγεσίες, επιχειρηματίες και έμποροι πάσης μορφής).
Επειδή ακριβώς δεν έχετε ενεργοποιήσει σε αυτό το σημείο τον ανώτερο νου, κάθε μία πράξη από εσάς
έχει σαν πρώτο στοιχείο το οποιδήποτε εγώ σας.
Εφόσον σ' εκείνο το κομβικό σημείο δεν προσπαθήσετε να υφάνετε με την έλλειψη του εγώ το ανώτερο
νοητικό  σώμα,  είτε  το  καταλαβαίνετε  είτε  όχι,  υπηρετείτε  το  παγκόσμιο  σύστημα  μαυρίλας  και  κατ'
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επέκταση συμμετέχετε στην καταδυνάστευση της ανθρωπότητας.
Η ζωή σας, η υγεία σας, ο θάνατος σας, είναι ένα συνεχες τρενακι μεταξύ φυσικού, αιθερικόυ και αστρικου
σώματος. Την απελευθερωση σας σάς την καταγραψαμε.
Όμως αυτό που ισχύει μέχρι σήμερα ήταν και είναι αυτό το τρενακι. Φυσικοαιθερικό σωμα ίσον φυσικη
ζωή με υγεία ή αρρώστια, αστρικο σώμα ίσον θάνατος χωρίς φυσικό σώμα.
Ένα πολύ μεγάλο δεδομενο που πρέπει να προσεξετε, είναι τα ναρκωτικά. Επειδή ακριβώς οι νεκροθάφτες
της εξέλιξης της ανθρωπότητας σας έχουν οδηγήσει σε απόγνωση και απόλυτο τελμα, κυκλοφορανε δήθεν
παράνομα (αλλά με τις ευλογιες του Μαυροψλυχη) ναρκωτικες ουσίες που σας οδηγούν σε παραισθησεις
και φυσικά, παντελη έλλειψη της αντιληπτικοτητας για το τι συμβαίνει γύρω σας στο φυσικό κόσμο.
Αυτό που κάνετε παίρνοντας ναρκωτικά και μέσα από αυτή την πίεση  νομίζετε ότι ξεφευγετε από την
πίεση των στημένων εξουσιών, αλλά εγκλωβιζεστε ακόμα περισσοτερο.
Αυτοί οι κοσμοι που οδηγήστε μέσα από την παραλυση της συνειδητοτητας σας, και βλεποντας δήθεν
χρώματα ή ανέμελους κόσμους, είναι ο κόσμος των μουρμουλικιων ή δαιμονιων, που υπάρχουν μοιριαδες
γύρω  σας,  ή  δαιμόνια  του  τελευταιου  σκαλοπατου  από  τον  αστρικο  κόσμο,  αυτό  που  σας  είχαμε
περιγραψει πιο πάνω, και μπορείτε να δώσετε και την ονομασία "κολαση".
Ενώ εσείς νομιζετε ότι έχετε ξεφύγει από τις εξουσίες που σας πιεζουν φυσικά εσκεμμενα και με δολο,
κυριολεκτικά με την δήθεν λυση για εσάς με τη ληψη των ναρκωτικων ουσιων, είσαστε πλέον παραδομενοι
100% στα μουρμουλικια - δαιμόνια, που σας έχουν εγκλωβίσει για όλη την συγκεκριμένη σάρκωση σ' ένα
ρουφηγμα της ενέργειας χωρίς όριο, και μετά το φυσικό σας θάνατο, αφού δεν έχετε εργαστει καθόλου
προς την πνευματική κατεύθυνση, να σας ξαναπεριμενουν σαν πελατες για να σας ρουφανε ξανά και ξανά
την ενέργεια σας.
Μια ίδια διευκρινηση σχετικά με το κοματι αυτού του ανθρώπινου σώματος, όταν αφηνεις το φυσικό σου
σώμα  (θάνατος),  οι  ψυχές  που  είναι  πολύ  φιλήδονες  και  προσκολημενες  στην  υλη,  δεν  έχουν  την
δυνατότητα να σπασουν το κελυφος του αιθερικόυ σώματος. Κι 'Έτσι γυρνανε γύρω σας προσκολημενες
στην γη. Χωρίς φυσικό σώμα έχουν μετατραπεί σε δαιμόνια - μουρμουλικια, και η μεγαλύτερη τροφή γι
αυτούς είναι πρώτα από όλα αυτοί που παίρνουν ναρκωτικά.
Είστε  κυριολεκτικά  ερμαια  τους.  Έχετε  παραδοθεί  στο  χειρότερο  εχθρό  που  θα  μπορούσατε  να
φανταστείτε. Δεν έχετε την λογική να μπορείτε να αντιδράσετε.
Όλοι οι υπόλοιποι που πέφτουν σε λάθη ή αλλιώς εγκλωβισμούς, όπως οι στημένες εξουσίες, οι έμποροι
όπλων και ναρκωτικών, η πορνεία, η παιδοφιλία, ομοφυλοφιλία, ζήλεια, εγωισμοί, φθόνος, κ.α., όλοι αυτοί
που  κάνουν  φυσικά  το  χειρότερο για  τον  εαυτό  τους,  βαστανε  κομμάτι  του  νου,  που μπορούν  να  τα
αλλάξουν όλα στον εαυτό τους. Να ζητήσουν συγχώρεση από τον Πατέρα, να ξεχρεώσουν το κάρμα που οι
ίδιοι έχουν δημιουργήσει (δυσαρμονία - αρμονία), και μετά με τον νου τους ελεγμένο να προχωρήσουν
στην πνευματική οδό.
Σε εσάς όμως, που είστε χρήστες ναρκωτικών ουσιών, ακόμα και αυτή η μια ευκαιρία, την έχετε πετάξει
στα σκουπίδια. Πιστεύοντας ότι ξεφύγατε από το σύστημα μέσα από τις παραισθήσεις των ναρκωτικών
ουσιών,  σε κάτι  τόσο πολύτιμο όσο η σάρκωση σας,  από τη στιγμή που εμπλακήκατε από τη χρήση
ναρκωτικών ουσιών και συνεχίσατε τη χρήση τους όλο και πιο βαθιά (δηλ πιο βαριές ναρκωτικές ουσίες),
παραδοθήκατε χωρίς να το καταλάβετε σε αυτόν που τυραννά τον πλανήτη σας με άλλο τρόπο.
Να σας το γράψουμε πιο απλά δεν γίνεται. Εάν συνεχίσετε να βρίσκετε δήθεν λύση μέσα από την χρήση
των ναρκωτικών ουσιών, να μην έχετε καμία αμφιβολία ότι ο Μαυροψύχης σας κυρίεψε ολοκληρωτικά.
Φυσικά, γι' αυτό οι ναρκωτικές ουσίες στο πλανήτη σας είναι συνυφασμένες με περίεργες μουσικές (metal
μουσική) με σκοτεινούς χώρους και συνθήκες αποπροσανατολισμού σε δήθεν ωραίους κόσμους.
Πλέον γνωρίζετε, και εσείς αποφασίζετε για την συνέχεια των επιλογών σας για την δική την ζωή.
Μέχρι τώρα σας έχει δοθεί πολύ υλικό και σας έχουν καταδειχτεί με πολύ απλό τρόπο τι ακριβώς έχει γίνει
στο δικό σας φυλακισμένο πλανήτη. Από τον Μαυροψύχη, τα ανύπαρκτα χρήματα που εκδίδει, οι στημένες
εξουσίες που τον υπηρετούν και όλα αυτά που σκοπό έχουν την απόλυτη δουλεία σας και αφετέρου να
χάσετε τελείως τον προσανατολισμό σας.
Όλα αυτά τα οποία αντιλαμβάνεστε, μπορείτε να τα αντιλαμβάνεστε με μια προϋπόθεση. Αυτή είναι να
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κατέχετε το φυσικό σας σώμα. Επομένως, είναι ύψιστης σημασίας να το προσέχετε να το φροντίζετε και
φυσικά πάντα να το έχετε σε υγεία.
Αφού σας ξεκαθαρίσαμε ότι εγκλωβίζοντας τον Μαυροψύχη στο νου σας με όλους τους υπηρέτες του, και
αφού πλέον γνωρίζετε ότι το κλειδί των κλειδιών είναι να έχετε υπό τον απόλυτο σας έλεγχο του νου και
αμέσως μετά να φροντίζετε εσείς να έχει το σώμα σας υγεία.
Όλο το σύστημα υγείας που έχει  εφαρμοστεί  σήμερα στον πλανήτη σας,  έχει  μοναδικό σκοπό να σας
εγκλωβίσει.  Έχει  περάσει  στο νου σας η εν-τύπωση ότι  παίρνοντας ένα χάπι  ή κάνοντας μια ένεση ή
πηγαίνοντας στο γιατρό για να σας εξετάσει,  ουσιαστικά εμπιστεύεστε το σύστημα που σκοπό έχει  τη
δουλειά σας με όλα τα γνωστά αποτελέσματα.
Όλες οι  φαρμακευτικές εταιρίες,  που είναι  υπηρέτες του συστήματος, μεταξύ των πολλών που κάνουν
έχουν  δημιουργήσει  το  πρόβλημα και  ταυτόχρονα  έχουν  έτοιμη  και  τη  λύση.  Σε  μια  άλλη  σύγχρονη
μάστιγα  της  ανθρωπότητας  όπως  ο  καρκίνος,  σας  οδηγούν  σε  χημικοθεραπείες,  αν  και  γνωρίζετε  ότι
ελάχιστοι  έχουν  επιζήσει  από  χημικοθεραπείες,  και  το  πιο  σοβαρό  απ  όλα  είναι  ότι  οι  γιατροί  που
γνωρίζουν για την επίδραση των χημικοθεραπειών δεν την εφαρμόζουν στον εαυτό τους όταν υπάρχει
πρόβλημα καρκίνου.
Συνεχώς, σας δίνονται λαθεμένες γνώσεις και κατευθύνσεις και φυσικά στρεβλά αποτελέσματα.
Και φυσικά όλοι εσείς με ακυρωμένο το νου σας, προσπαθείτε συνέχεια να ακολουθείτε το τσοπάνο.
Όλη η εύκολα από το σύστημα χειραγώγηση σας, οφείλεται 100% στην εσκεμμένα λανθασμένη γνώση που
σας έχουν δώσει.
Το φυσικό σας σώμα είναι σαν μια μπαταρία που αδειάζει και μέσα από την ηρεμία του νου, από την
τροφή και από τις συνθήκες διαβίωσης, αυτή η μπαταρία φορτίζει ή αδειάζει εντελώς.
Φυσικά, όταν αδειάσει εντελώς, μιλάμε για θάνατο.
'Έτσι, είναι ασύλληπτα σημαντικό να γνωρίζετε ότι και η πιο μικρή μπουκιά τροφής που θα βάλετε μέσα
σας, πρέπει να σας γεμίζει την μπαταρία. Βέβαια, πολλοί που καπνίζετε, μέσα από τις εθιστικές ουσίες που
έχει το τσιγάρο, όπως η νικοτίνη, νομίζετε ότι έχετε ενέργεια. Όμως ουσιαστικά αυτό είναι αυτοκτονία,
γιατί  βουλώνουν  οι  κυψέλες  στους  πνεύμονές  σας,  δεν  εισρέει  αρκετό  οξυγόνο για  να  καθαρίζουν  οι
πνεύμονές σας, όποτε αυτόματα αρχίζουν πάσης μορφής προβλήματα στο σώμα σας (κυκλοφορικό, καρδιά
κλπ).
Ακόμα, και αυτό που ονομάζεται επιστήμη της ιατρικής, έπειτα από 15 - 20 χρόνια, οι γιατροί δεν έχουν
κανένα επίσημο μάθημα διατροφής στην υλη τους, φυσικά όχι κατά λάθος, πάρα μόνο προσπαθούν να σας
κάνουν καλά μόνο με τα χάπια ή τις ενέσεις. Και το τραγικό και αστείο είναι ότι ορκίζονται στον όρκο του
Ιπποκράτη! Ο όποιος ξεκάθαρα είχε πει "η τροφή μου είναι το φάρμακο μου και φάρμακο μου να γίνει η
τροφή μου".
Μετά λοιπόν την αστειότητα των επιστημών -  γιατρών του συστήματος,  έχουμε δυο άλλες κατηγορίες
επιστημόνων που διδάσκονται από διαφορετικά πανεπιστήμια,  όχι τυχαία, που είναι  οι  διαιτολόγοι  και
γυμναστές.  Και  μετά  από  όλη  αυτή  την  εσκεμμένα  διαίρεση,  καταλαβαίνετε  πόσο  δύσκολο  είναι  να
απευθυνθείτε σε κάποιον για την υγεία σας, είτε κατασταλτικά είτε προληπτικά.
Για την τροφή σάς αναφέρουμε:
1) πρέπει να τρώτε οποιαδήποτε τροφή που πραγματικά σας προσφέρει μέσα ενέργεια και η ενέργεια αυτή
είναι ενωμένη με την έννοια των θρεπτικών συστατικών.
Τροφή που σας δίνει μόνο θερμίδες και είναι νεκρή από θρεπτικά συστατικά, εάν είναι δυνατόν, μην την
αγγίζετε ποτέ.
2) ποτέ μην τρώτε παραπάνω από αυτό που χρειάζεστε, επικαλούμενοι βουλιμία ή οτιδήποτε άλλο. Είναι
μείζονος σημασίας για σας να ακολουθείτε την μέση οδό του Βούδα, ή το "παν μέτρον άριστον" των
αρχαίων Ελλήνων.

Οδηγίες σχετικά με τη τροφή

Το ανθρώπινο σώμα σας λειτουργεί μόνο με τις εξής 3 κατηγορίες θρεπτικών συστατικών.
1 πρωτεΐνες - 2 υδατάνθρακες - 3 λίπη. Αφού σας εξηγήσουμε που τα βρίσκετε αυτά τα τρία θρεπτικά
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συστατικά, τι σας προσφέρουν και ποιες είναι οι ποσότητες που μπορείτε να καταναλώσετε, πρέπει να
θυμάστε πάντα, ότι αυτά τα θρεπτικά συστατικά, εάν δεν είναι πλημμυρισμένα από βιταμίνες και κυρίως
μεταλλικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία, [τα οποία ιχνοστοιχεία είναι μεταλλικά στοιχεία, αλλά σε πολύ μικρές
ποσότητες,  τα  θρεπτικά  συστατικά  είναι  άχρηστες  τροφές,  νεκρές  τροφές  και  σας  οδηγούν  στην
παχυσαρκία και στην ασθένεια.
Για  να  βρείτε  τις  τροφές  που  περιέχουν  βιταμίνες  και  μεταλλικά  στοιχεία,  δεν  χρειάζεται  να  ψάξετε
ιδιαίτερα, αρκεί οι τροφές αυτές, να μην είναι μεταποιημένες από την μάννα γη π.χ. τα δημητριακά [σιτάρι,
καλαμπόκι,  σίκαλη,  βρώμη,  κ.ά.],  είναι  μια  τεράστια  τροφή  σε  θρεπτική  αξία,  στα  οποία  υπάρχουν
πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λίπη, βιταμίνες, μεταλλικά στοιχεία.
Όμως, ενώ οι βιταμίνες και τα μεταλλικά στοιχεία βρίσκονται στο φλοιό των δημητριακών, ακόμα μια
φορά το σύστημα, έρχεται και αφαιρεί το φλοιό, τον οποίο χρησιμοποιεί στις παιδικές τροφές, σαν το
ανθρώπινο σώμα μόνο σε εκείνη την ηλικία χρειάζεται αυτά τα ασύλληπτα σε αξία συστατικά και το μέσα
από το φλοιό το οποίο είναι σχεδόν με μηδαμινή θρεπτική αξία αναμεμειγμένο με συντηρητικά γίνεται
αλεύρι, γίνεται τροφή, με όλες εκείνες τις συνέπειες, οι οποίες έχουν να κάνουν με παχύσαρκα και ασθενή
σώματα.
Μάλιστα σε αυτές τις περιπτώσεις, ο κάθε άνθρωπος που θα αρρωστήσει είναι αλληλένδετος με τα γονίδια
του, δηλαδή μέσα στην οικογένειά του εάν υπάρχει η προδιάθεση για αρρώστιες καρδιά, κυκλοφοριακό,
σάκχαρο, κ.λ.π.
Έτσι  κάνετε  πράξη  να  μην  τρώτε  ποτέ,  ούτε  για  μια  φορά,  τροφές,  οι  οποίες  είναι  δοσμένες  από το
σύστημα για να σας αρρωστήσουν. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάτε, ότι μέσα από το σώμα σας μπορείτε να
εκδηλωνόσαστε, να κάνετε διαχείριση εμπειριών και να προσπαθείτε για την πνευματικότητά σας. Αυτό,
μπορεί να γίνει με τον καλύτερο τρόπο, μόνο όταν είσαστε υγιείς. Επομένως αντιλαμβάνεστε εύκολα, ούτε
έστω  για  μια  φορά  να  μην  τρώτε  τροφές  οι  οποίες  επεξεργάζονται  με  τέτοιο  τρόπο  για  να  σας
αρρωστήσουν.
Όλες οι τροφές που θα σας δωθούν ετοιμασμένες από καιρό για να μπορέσουνε αναγκαστικά έχουν μέσα
τους συντηρητικά.
Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω γι' αυτό. Οποιαδήποτε τροφή με συντηρητικά είναι άκυρη για το
σώμα σας.

Προχωρώντας και μαθαίνοντας τι είναι το καθένα και τι σας προσφέρει από τα θρεπτικά συστατικά έχουμε
να σας πούμε τα εξής.
1) ότι οι πρωτεΐνες είναι ένα δομικό στοιχείο πάνω στο οποίο είναι χτισμένοι οι ιστοί του ανθρώπινου
σώματός σας. Οι πρωτεΐνες αποτελούνται από αμινοξέα, τα οποία χωρίζονται σε βασικά και μη βασικά.
Βασικά εννοούμε, αυτά τα οποία είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργία των ιστών του ανθρώπινου
σώματος σας. Πρωτεΐνες βρίσκουμε στο ασπράδι των αυγών, στα όσπρια,  στους ξηρούς καρπούς, στα
δημητριακά, στο γάλα.
2) κατηγορία θρεπτικών συστατικών για την τροφή του ανθρώπινου σώματος είναι οι υδατάνθρακες, τους
οποίους θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η βενζίνη του ανθρώπινου σώματός σας. Υδατάνθρακες, είναι
αυτά, τα οποία αλλιώς ονομάζουμε σάκχαρα.
Υδατάνθρακες είναι ότι είναι φτιαγμένο με αλεύρι. Υδατάνθρακες υπάρχουν στα όσπρια, στους ξηρούς
καρπούς, στα φρούτα και στη ζάχαρη.
Εδώ πρέπει να ξέρετε, ότι το αίσθημα ότι ένα ανθρώπινο σώμα είναι χορτάτο, μας το δίνει μόνο η τροφή με
υδατάνθρακες,  δηλαδή  εάν  τραφείτε  με  μεγάλες  ποσότητες  κρέατος  ψαριών  η  αυγών  δεν  θα  έχετε
αισθανθεί ότι έχετε χορτάσει.
Επειδή λοιπόν, αυτή την πληρότητα στο στομάχι, σας τη δίνουν μόνο οι υδατάνθρακες, πρέπει να μάθετε
και κάτι παραπάνω.
Οι υδατάνθρακες λέγονται και αλλιώς πολυσακχαρίτες, διότι μπορούν να είναι πεντάκις - τετράκις - τριάκις
- διάκις και μονοσακχαρίτες.
Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο μυστικό.  Τα φρούτα είναι  μονοσακχαρίτες.  Αυτό σημαίνει,  ότι ενώ είναι μια
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άριστη τροφή, το πολύ σε μια ώρα το σώμα σας θα ξαναπεινάσει.
Αυτό  σημαίνει,  ότι  το  πάγκρεας  έκχυσε  ινσουλίνη  για  να  μπορέσει  να  γίνει  η  αφομοίωση  της
συγκεκριμένης  τροφής.  Όταν  λοιπόν,  εσείς  ξανα-τραφείτε  -και  είπαμε  ότι  μόνο  οι  υδατάνθρακες  σας
δίνουν  το  αίσθημα  του  κορεσμού-  με  υδατάνθρακες,  αναγκάζετε  πάλι  το  πάγκρεας  να  εκκρίνει  νέα
ποσότητα ινσουλίνης και αυτό κάποια στιγμή αναλόγως και της προδιάθεσης των γονιδίων, να υποστείτε
μια σύγχρονη ασθένεια, που ταλαιπωρεί εσάς τους ανθρώπους, τη λεγόμενη σακχαρώδη διαβήτη.
Πρέπει να μπορέσετε να μάθετε, ποιοί υδατάνθρακες είναι πολυσακχαρίτες -όπως τα δημητριακά, αλλά
μόνο με το φλοιό, γιατί αυτό σημαίνει, ότι για να γίνει η διάσπαση από πέντε σε τέσσερα, σε τρία, σε δύο,
σε ένα μονοσακχαρίτη, το πάγκρεας θα εκκρίνει ινσουλίνη και το σώμα σας μπορεί να φθάσει και έξι ώρες
να έχει το αίσθημα του κορεσμού για τροφή.
Επομένως.  εύκολα  αντιλαμβάνεστε  ότι  αυτό  το  ανθρώπινο  σώμα,  που  εφαρμόζει  αυτή  τη  διατροφή,
λιγοστεύει τις πιθανότητες να μπει στα γρανάζια αυτής της σύγχρονης ασθένειας που ταλαιπωρεί σήμερα
εσάς τους ανθρώπους (σακχαρώδης διαβήτης).
Κάτι απίστευτα οξύμωρο, για ακόμα μια φορά, σας έχει δοθεί από το σύστημα σε όλους εσάς που δεν
γνωρίζετε αυτά τα πράγματα, ότι τάχα το ψωμί που είναι ολικής -και όταν λέμε ολικής εννοούμε όλικης
άλεσης- έχει γίνει αλεύρι όλος ο καρπός των δημητριακών [φλοιός και το μέσα του] ότι τάχα, αυτό το ψωμί
είναι για τους διαβητικούς, εάν είναι δυνατόν...
Αντί όλοι να τρώτε άλευρα -σε οποιαδήποτε μορφής τροφή [ψωμί, μπισκότα, κουλούρια, κέικ, πίττες] μόνο
ολικής άλεσης και τίποτα άλλο, σας έχουν μάθει ότι τα προϊόντα ολικής είναι για τους άρρωστους.
Γι' αυτό σας λέω, μάθετε, μάθετε, μάθετε. Στηριχτείτε στα πόδια σας και ό,τι σας δίνουν σα γνώση, σα
δεδομένο μην το αφήνετε έτσι, προσπαθήστε να το αναλύσετε, να ρωτήσετε, να διαβάσετε. Γιατί πλέον,
μιλάμε  για  πολύ  βραχύβιο  χρόνο  που  σας  δίνεται  να  εκδηλωθείτε  σε  αυτόν  το  φυσικό  μας  κόσμο.
Επομένως μη δέχεστε τα πάντα χωρίς να τα επεξεργαστείτε, γιατί δυστυχώς απ' αυτά που σας δίνονται
πάρα πολλά, μα πάρα πολλά, είναι λάθος εσκεμμένα.
Εδώ πρέπει να σας συμπληρώσουμε κάτι ιδιαίτερα σοβαρό. Προσέξτε όταν κάνετε δίαιτες που αποκλείουν
τους υδατάνθρακες, οι οποίοι όπως είπαμε λέγονται αλλιώς και σάκχαρα. Μια τελευταία τους ονομασία -
όταν έχει γίνει η διάσπαση τους από την ινσουλίνη- είναι η λεγόμενη γλυκόζη. Προσέξτε, γιατί η μοναδική
τροφή για το κεντρικό νευρικό σύστημα -που βρίσκεται στο κεφάλι του ανθρώπου- είναι η γλυκόζη. Αυτό
αυτόματα σημαίνει, ότι αν εσείς κάνοντας δίαιτα, αποκλείσετε τους υδατάνθρακες, δηλαδή τα ζάχαρα, τη
γλυκόζη, αυτόματα, ο οργανισμός, είναι πιθανόν να πάθει σοβαρότατες και μη αναστρέψιμες βλάβες στον
εγκέφαλο του.
Θα μπορούμε να σας πούμε απλά, ότι το κεντρικό νευρικό σύστημα με τη διακλάδωση του σε νευρώνες και
νευρίδια, μπορεί να παρομοιαστεί με τα καλώδια του ρεύματος μέσα στο σπίτι, τα οποία εάν καούν, η
μοναδική τους επισκευή, είναι να αλλαχτούν. Δυστυχώς όμως στον άνθρωπο, τα καμένα αυτά νευρικά
καλώδια  μέσα  στο  κεφάλι,  δεν  μπορούν  να  αλλαχτούν.  Γι'  αυτό  μιλάμε  για  ανεπανόρθωτες  και  μη
αναστρέψιμες βλάβες.
Το τρίτο θρεπτικό συστατικό είναι τα λίπη, τα οποία μέσα στο ανθρώπινο σώμα σας, λειτουργούν σαν
λιπαντικό συστατικό, κορυφαίας σημασίας, όπως η λίπανση παίζει κορυφαίο ρόλο στη λειτουργία μιας
μηχανής, έτσι και στο ανθρώπινο σώμα, τα λίπη έχουν κορυφαία σημασία.
Εδώ, πρέπει  να προσέξετε  ιδιαίτερα,  γιατί  μιλάμε για  τα λίπη εκείνα,  τα οποία έχουν υγρή μορφή σε
θερμοκρασία δωματίου και επ' ουδενί για τα λίπη εκείνα, τα οποία σε θερμοκρασία δωματίου, δεν έχουν
υγρή  μορφή.  Ένα παράδειγμα  είναι  οι  πίττες  στα  σουβλάκια,  ενώ θα μπορούσαν  να τις  αλείψουν  με
ελαιόλαδο, το οποίο πάντα έχει υγρή μορφή, χρησιμοποιούν εκείνο το λίπος, το οποίο ούτε για μηχανές δεν
κάνει.
Γι' αυτό, ούτε μία φορά να μην βάλετε σαν τροφή μέσα στον οργανισμό σας κάτι το οποίο από πριν είναι
απαράδεκτο και ενώ το σουβλάκι με πίττες ολικής άλεσης, αλειμμένες με ελαιόλαδο και λαχανικά θα ήταν
μια άριστη τροφή που θα είχε πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λίπη, βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία, όμως,
όπως πλέον δίνονται τα σουβλάκια είναι μια τροφή, η οποία σε βάθος χρόνου, αναλόγως των γονίδιων σου,
θα σας αρρωστήσει. Πηγές με αλεύρι χωρίς το φλοιό και λάδι, το οποίο είναι απαράδεκτο.
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Τα λίπη τα οποία, όπως είπαμε, πρέπει να τα λαμβάνετε μόνο σε υγρή μορφή εκτός από το ελαιόλαδο,
υπάρχουν και τα σπορέλαια. Όταν θέλετε να τηγανίσετε κάτι, θα το κάνετε μόνο με ελαιόλαδο και αυτό για
μόνο μια φορά.
Το ανθρώπινο σώμα σας λοιπόν, τρέφεται με θρεπτικά συστατικά [πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και λίπη]. Για
να  τρέφεται  σωστά όμως  και  να  έχει  υγεία  πρέπει,  αυτά  τα  συστατικά,  να  είναι  πλημμυρισμένα  από
βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία.

Δεν πρέπει  ποτέ να τραφείτε  με ο,τιδήποτε είναι  έξω από αυτούς τους  κανόνες.  Θα σας φέρουμε ένα
παράδειγμα, όσοι έχετε ένα αυτοκίνητο, που η αξία του μπορεί να είναι και μικρή, δεν πάτε ποτέ να βάλετε
λάδια απ' αυτά που τηγανίζετε, ούτε αντί για βενζίνη να βάλετε κάτι άλλο, που δεν είναι στις προδιαγραφές
λειτουργίας του κινητήρα. Δηλαδή, για κάτι όπως το αυτοκίνητο, το οποίο θα μπορούσατε εύκολα να το
αντικαταστήσετε και μπορεί να έχει και χαμηλή χρηματική αξία το προσέχετε.
Φανταστείτε τώρα, την αξία του ανθρώπινου σώματος και αντίστοιχα την υγεία αυτού. Γι' αυτό σας λέμε
να μη δοκιμάσετε καμία τροφή, που είναι έξω απ' αυτές τις προδιαγραφές, ακόμα και αν αυτή η τροφή
είναι  δελεαστική.  Γιατί  θα  κάνει  κακό,  αύριο,  μεθαύριο,  στο  μεγαλύτερο  δώρο  που  μπορείτε  να
εκφραστείτε σ' αυτόν το φυσικό μας κόσμο, το ανθρώπινο σώμα σας.
Προτού αναφερθούμε,  ποιά είναι  εκείνη η άθληση, που σε συνδυασμό με τη διατροφή, αυξάνονται  οι
πιθανότητες να έχετε καλή ή άριστη υγεία, θα αναφερθούμε ακόμα λίγο στη διατροφή. Ξέρετε όλοι, λίγο η
πολύ, ότι όλες οι τροφές είναι ταυτόσημες με τη λέξη θερμίδες. Αυτό ισχύει για όλες τις τροφές, είτε είναι
λίπη, είτε είναι υδατάνθρακες, είτε είναι πρωτεΐνες.
Κάθε ένα γραμμάριο απ' αυτές τις τροφές, αντιστοιχεί σε θερμίδες και συγκεκριμένα, κάθε ένα γραμμάριο
πρωτεΐνης, έχει 4 θερμίδες και κάθε ένα γραμμάριο από λίπη η υδατάνθρακες, έχει 9 θερμίδες.
Εδώ θα πρέπει να πούμε, ότι πριν μετρήσετε τις θερμίδες, πρέπει, πάνω απ' ο,τιδήποτε άλλο, να είσαστε
βέβαιοι ότι η τροφή σας είναι πλημμυρισμένη από τα κορυφαία συστατικά, δηλαδή βιταμίνες και κυρίαρχα
μεταλλικά στοιχεία.
Εάν στη τροφή που θα λάβετε, δεν υπάρχουν οι βιταμίνες και κυρίως τα μεταλλικά στοιχεία, αυτή η τροφή,
είναι νεκρή με ότι αυτό συνεπάγεται. Επομένως, για ποιές θερμίδες μιλάτε; Για τις θερμίδες, εκείνες, που
είναι νεκρές από μεταλλικά στοιχεία και βιταμίνες. Γι' αυτό, στο θέμα αυτό, πρέπει να είστε κάτι παραπάνω
από αυστηροί. Δεν πρέπει ποτέ, να δεχτείτε να τραφείτε με νεκρή τροφή.
Ένα απλό παράδειγμα σας αναφέρουμε για την τρομακτική αξία των μεταλλικών στοιχείων. Εάν κάποιος
άνθρωπος πάθει έμφραγμα και αυτό δεν αποβεί μοιραίο, μέσα στο νοσοκομείο, στον ορό που του βάζουν,
έχει οπωσδήποτε μαγνήσιο. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος, εάν τρεφόταν με τροφές που είχαν και μαγνήσιο
[ένα από τα μεταλλικά στοιχεία με πολύ μεγάλη βιολογική αξία], κατά πάσα πιθανότητα, θα είχε αποφύγει
το έμφραγμα.
Με την ίδια ακριβώς λογική,  λειτουργεί όλο το ανθρώπινο σώμα σας. Όλα τα μεταλλικά στοιχεία και
ιχνοστοιχεία  [μεταλλικά  στοιχεία  σε  πολύ  μικρές  ποσότητες],  μαζί  με  τις  βιταμίνες,  έχουν  κορυφαία
βιολογική αξία για το ανθρώπινο σώμα σας. Αντίστοιχα, όταν αυτά εκλείπουν, είναι κορυφαίοι λόγοι, μαζί
με την κληρονομικότητα, την εργασία και τη μη άθληση, για την εμφάνιση ασθενειών.
Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε, ότι τα ανθρώπινα σώματα που πλησιάζουν η υπερβαίνουν τα 100 χρόνια,
είναι αδύνατα, δηλαδή έχουν σχετικά, μικρό βάρος. Αντιλαμβάνεστε όλοι αυτόματα, ότι δεν μπορούμε να
μιλάμε  για  τέτοιο  όριο  ηλικίας,  εάν  έχουμε  να  κάνουμε  με  υπέρβαρους  και  γενικά  με  σώματα  που
καταναλώνουν πολλές θερμίδες.
Σ'  αυτό  το  κομμάτι,  θα  μπορούσαμε  να  προσθέσουμε  και  το  εξής:  επειδή  το  βιολογικό  σώμα  του
ανθρώπου, αρχίζει να γερνάει από την ημέρα που τελειώνει η εφηβεία του, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το
ανθρώπινο σώμα αρχίζει να γερνάει από την ημέρα που η αυξητική ορμόνη αρχίζει να εκκρίνεται κάθε
ημέρα και λιγότερο.
Όταν τελειώνει  η  εφηβεία,  το πρώτο διάστημα δεν είναι  ιδιαίτερα αισθητό.  Όμως  χρόνο με το χρόνο
καταλαβαίνετε  ότι  οι  ίδιες  ποσότητες  φαγητού  που  καταναλώνατε  τα  προηγούμενα  χρόνια  δεν  σας
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πάχαιναν, τώρα αντίθετα, σας προσθέτουν βάρος και αυτό όσο περνούν τα χρόνια, χειροτερεύει χρόνο με
τον χρόνο.
Για αυτό πρέπει να προσπαθείτε, χωρίς να πεινάτε, να λαμβάνετε λιγότερη τροφή. Ένας τρόπος είναι ο
εξής: Σας λένε, ότι πρέπει το πρωί να τρώτε σαν βασιλιάδες και το ισχυρίζονται για τους ανθρώπους που
είναι 40, 50, 60.... χρόνων. Αυτό είναι μεγάλο λάθος, γιατί ισχύει μόνο για τις ηλικίες εκείνες που είναι
στην  ανάπτυξη,  που  είναι  στην  εφηβεία,  που  η  αυξητική  τους  ορμόνη  οδεύει  προς  το  τελείωμα  της
μέγιστης, ηλικιακά, έκκρισης της.
Εάν ένας ενήλικας σ' αυτή την ηλικία (40, 50, 60... χρόνων), το πρωί τραφεί σαν βασιλιάς, επειδή έβαλε
τον οργανισμό του στη  διαδικασία  της  πέψης,  δηλαδή  να εκκριθεί  ινσουλίνη  και  να  αναγκαστούν  να
εκκριθούν, για τη διαδικασία της πέψης, από το στομάχι πρόσθετα γαστρικά υγρά, το πολύ σε τέσσερις έως
έξι ώρες αυτός ο οργανισμός θα πεινάσει.
Δηλαδή, συνέχεια θα βρίσκεται σε μια διαδικασία τροφής και πέψης και σε συνδυασμό με την αυξητική
ορμόνη, που όπως προαναφέραμε εκκρίνεται όλο και πιο λίγο, τα παραπάνω κιλά με ό,τι αυτό συνεπάγεται,
είναι σχεδόν βέβαια.
Για  να  μπορέσετε  να  κρατήσετε  το  ανθρώπινο  σώμα  σε  κιλά,  τα  οποία  θα  είναι  τα  ιδανικά  και  κατ'
επέκταση και η υγεία σας θα είναι καλή, πρέπει να προσπαθείτε να κάνετε ένα γεύμα την ημέρα, όσο
μπορείτε πιο αργά το μεσημέρι και πάντα όπως είπαμε πρέπει να ελέγχετε την ποιότητα των τροφών σας.
Μέχρι την ώρα του κυρίου γεύματος, πρέπει -ανά 2-3 ώρες- να παίρνετε σε υγρή μορφή ροφήματα, τα
οποία μπορεί να είναι εναλλάξ σοκολάτα κρύα η ζεστή, τσάι, χαμομήλι, φυσικός χυμός με φρούτα εποχής.
Αυτά, έχουν σαν συνέπεια, τα επίπεδα γλυκόζης μέσα στο αίμα να είναι σε επίπεδα τέτοια, ώστε να μην
σας δημιουργείτε το αίσθημα της πείνας.
Μ' αυτόν τον τρόπο δεν παίρνετε πολλές θερμίδες, παίρνετε όμως, θρεπτικά συστατικά και μπορείτε έτσι
να ελέγχουμε το βάρος σας.
Έτσι, κάνοντας ένα κύριο γεύμα, όσο μπορείτε πιο αργά το μεσημέρι, και ίσως και κάτι ελαφρύ προς το
βράδυ.

Οδηγίες σχετικά με την άθληση

Ταυτόχρονα με μια ήπια άσκηση, που θα αναφέρουμε πιο κάτω τι εννοούμε, να έχετε κάνει από τη μεριά
σας, τα μέγιστα δυνατά για να έχετε καλή φυσική κατάσταση υγεία και ευεξία.
Ένα άλλο τεράστιο από σπουδαιότητα, κομμάτι για την υγεία του ανθρώπινου σώματος σας είναι η κίνηση
η αλλιώς όπως το ονομάζετε σήμερα άθληση. Η σπουδαιότητά της είναι εφάμιλλη της τροφής.
Ένα πολύ απλό παράδειγμα των δεινών που υφίσταται το ανθρώπινο σώμα σας, είναι, όταν κάποιο μέλος
του σώματος σας ακινητοποιηθεί για ένα διάστημα, αμέσως το μέρος αυτό ατροφεί και για να μπορέσετε
να το επαναφέρετε στην κανονική του λειτουργία, πρέπει να το κινήσετε περισσότερο από το υπόλοιπο
σώμα σας.
Αυτό ισχύει για όλο το σώμα σας και εάν η καθημερινή δραστηριότητά σας, είναι λιγότερη απ' αυτή που
χρειάζεται, τότε θέτετε τον οργανισμό σας σε σοβαρό κίνδυνο.
Χωρίς να έχετε ιδιαίτερες γνώσεις πώς λειτουργεί το ανθρώπινο σώμα σας, έχοντας μόνο στον νου σας, ότι
όπου  πηγαίνει  το  αίμα  υπάρχει  υγιής  ιστός,  αυτόματα  κατανοείτε  ότι  πρέπει  οπωσδήποτε  αυτό  να  το
παρέχετε στον οργανισμό σας, δηλαδή την άριστη κυκλοφορία του αίματος.
Επομένως, με αυτό το απλό παράδειγμα κατανοείτε απόλυτα την ανάγκη που χρειάζεται το ανθρώπινο
σώμα σας για την κίνηση, την άθληση..
Έτσι, όταν παρέχετε στο σώμα σας την άθληση που χρειάζεται, συνδυασμένο με τη σωστή διατροφή, τότε
έχει τα όπλα, για να μπορεί αυτό το ανθρώπινο σώμα, να είναι πλημμυρισμένο από υγεία. Στο θέμα της
κίνησης -  άθλησης,  θα μπορούσαμε να χωρίσουμε το ανθρώπινο σώμα σε δύο μεγάλες κατηγορίες.  Η
πρώτη κατηγορία, είναι το υγιές σώμα και η δεύτερη κατηγορία, είναι το καλλίγραμμο σώμα.
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Εάν μπορέσετε να συνδυάσετε και τα δύο είναι το ιδεατό. Εάν όμως, λόγω έλλειψης χρόνου δεν μπορείτε
να συνδυάσετε και τα δύο δεν πρέπει να έχετε καμία αμφιβολία ότι πρέπει να προτιμήσετε το υγιές σώμα.
Υγιές σώμα και τι εννοούμε: Το ποσοστό λίπους για τον άνδρα είναι από 14 έως 20% και για τη γυναίκα
από 21 έως 27%. Για να πετύχετε αυτό το ποσοστό, πρέπει να χρησιμοποιείτε σαν άθληση την αερόβια
κίνηση, δηλαδή να χρησιμοποιείτε σαν μηχανισμό παραγωγής ενέργειας, το οξυγόνου [αυτόματα αυτό,
σημαίνει λιγότερο λίπος].
Αυτό γίνεται όταν κάνετε τζόκινγκ ή χρησιμοποιήσετε διάδρομο ή ποδήλατο και για μισή ώρα, περίπου,
έχετε 60 - 65% της μέγιστης καρδιακής συχνότητας [Μ.Κ.Σ. μέγιστη καρδιακή συχνότητα είναι ο αριθμός
220 και είναι οι μέγιστοι καρδιακοί παλμοί, που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος στην ηλικία των 20 ετών
μείον τα χρόνια της ηλικίας σας].
Δηλαδή, εάν είστε 40 ετών, αφαιρείτε τα 40 από τα 220, άρα το Μάξιμουμ των καρδιακών κτύπων στην
ηλικία  των  40  χρόνων  σαν  ασφαλές  όριο,  είναι  οι  180  καρδιακοί  παλμοί.  Επομένως  για  να  έχετε
λιποδιάλυση,  με  αερόβια κίνηση η άθληση για  την μείωση λίπους,  πρέπει,  στη χρονική διάρκεια που
προαναφέραμε, να έχετε καρδιακούς κτύπους 60 - 65%.
Δηλαδή για τους 180 καρδιακούς κτύπους, που είναι η μέγιστη καρδιακής συχνότητα στην ηλικία των 40
ετών, πρέπει να έχετε για μισή ώρα περίπου από 108 έως 120 καρδιακούς παλμούς για να δημιουργείτε
εκείνο το διάστημα συνθήκες στο σώμα σας που θα σας οδηγήσουν στην λιπο-διάλυση. Αυτό γίνεται, γιατί
χρησιμοποιείτε σαν μηχανισμό παραγωγής ενέργειας, το οξυγόνο και αυτό αυτόματα σημαίνει ελάττωση
λίπους  και  κατ'  επέκταση έχετε  δώσει  στο  σώμα μας ένα  μεγάλο όπλο για  να διεκδικήσει  την υγεία.
Αντίθετα,  όταν χρησιμοποιείτε  κίνηση -  άθληση,  που δεν  είναι  αερόβια  και  ονομάζεται  αναερόβια  [ή
γυμναστική αντίστασης], όπως είναι η χρησιμοποίηση μηχανημάτων με βάρη, εκεί έχετε ένα καλλίγραμμο
σώμα, αλλά όχι σίγουρα υγειές. Η υγεία σε ό,τι έχει να κάνει με το ανθρώπινο σώμα σας, δίνεται μόνο με
την κίνηση η την άθληση που έχει αερόβιο μηχανισμό παραγωγής ενεργείας. Για όλους τους ανθρώπους,
ακόμα και για εκείνους που υπάρχει πρόβλημα χρόνου, δεν μπορείτε, δεν είναι δυνατόν, στη διάρκεια όλου
του φυσικού σας βίου, να μην του προσφέρετε μια ελάχιστη κίνηση ή άθληση σε εβδομαδιαία βάση.
Γιατί τότε, είναι θέμα χρόνου η εμφάνιση ασθενειών. Αυτό που μπορούμε να σας προτείνουμε, αλλά και
επιβάλλεται να εφαρμόσετε είναι 3- 4 φορές την εβδομάδα, επί 30 λεπτά την κάθε φορά, περπάτημα σε
γυμναστήριο η κάπου αλλού με βήμα τέτοιο, ώστε οι καρδιακοί σας παλμοί να βρίσκονται στο 60 - 65%
της μέγιστης καρδιακής συχνότητας,  όπως στο προηγούμενο παράδειγμα αναφέραμε [η απόσταση που
πρέπει να διανύετε, αλλά και χρειάζεται την κάθε φορά είναι περίπου 2,5-3 km].
Είναι  αστεία δικαιολογία η έλλειψη χρόνου,  διότι  όταν δεν υπάρχει  υγεία,  τα πάντα έπονται  και  όταν
εμφανιστεί ασθένεια, σταματάνε τα πάντα.
Προκειμένου να ξαναβρείτε την υγεία σας, γιατί θα πρέπει να κάνετε κάτι τόσο σημαντικό κατασταλτικά
και όχι προληπτικά και μάλιστα στο κορυφαίο κομμάτι για να μπορείτε να συμμετέχετε στην φυσική σας
ζωή απερίσπαστοι και αυτό γίνεται μόνο όταν έχετε υγιές σώμα.

Έτσι, για να μπορέσετε να στηριχτείτε στα πόδια σας, όπως είπαμε και πιο πάνω, βασικός κανόνας και
βασικότατο όπλο, εάν δεν υπάρχουν καρμικές υποχρεώσεις τέτοιας προέλευσης και μορφής, είναι από την
ημέρα που αντιλαμβάνεστε το φυσικό σας κόσμο να κάνετε απαραίτητα αυτά που πρέπει  [τροφής και
άθληση], ώστε απερίσπαστοι από μικρά ή μεγάλα προβλήματα υγείας να βρείτε και να ακολουθήσετε το
δρόμο που έχουμε προαναφέρει πιο πάνω, δηλαδή να οδηγηθείτε στη φώτιση σας.

ΓΙΟΓΚΑ - ΑΝΑΠΝΟΗ ΚΑΙ ΤΣΑΚΡΑΣ (ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ)
Σχετικά με το να ελέγχετε εσείς οι ίδιοι την υγεία του φυσικού σας σώματος, αναφερθήκαμε στην τροφή
και την άθληση. Ποτέ μην ξεχνάτε να ξεκινάτε από τον απόλυτο έλεγχο του νου.
Ακόμα σας δίνουμε ένα ακόμα τελευταίο τεράστιο όπλο να ασκήσετε το οποιο θα σας δώσει τεράστια
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σωματική και πνευματική ανελιξη.
Έχετε  ακούσει  πολλές  φορές  τη  λέξη  "γιόγκα",  τις  αναπνοές  της  γιόγκα  και  τα  τσάκρας.  Για  να  τα
καταλάβετε  αυτά καλά,  πρέπει  πρώτα να  σας  διευκρινίσουμε  τι  είναι  αυτά  τα  ενεργειακά  κέντρα του
σώματός σας, τα οποία έχουν 7 κύρια.
Τσάκρα είναι τα ενεργειακά κέντρα του ανθρώπου στα οποία εισρέει από το κύριο τσάκρα που είναι πάνω
στο κεφάλι και από εκεί εισρέει η αιθερική ενέργεια εάν φυσικά ο νους σας είναι ήρεμος και ενωμένος με
το σύμπαν,  στροβιλίζεται  σε  κυκλικές  τροχιές  (βλέπετε  τα  πάντα  είναι  κύκλος),  κι  όταν ο νους  είναι
απόλυτα ελεγχόμενος από εσάς, αυτός ο στροβιλισμός της αιθερικής ενέργειας, μεταλαμπαδεύει (πηγαίνει)
από το ένα ενεργειακό κέντρο στο άλλο (από το ένα τσάκρα στο άλλο τσάκρα), και όταν αυτή η εισροή της
αιθερικής ενέργειας είναι ακριβώς αυτή που χρειάζεται το σώμα σας, τότε πράγματι έχουμε να κάνουμε με
ένα απόλυτα υγιές σώμα.
Αυτή η αιθερική ενέργεια, που πηγαίνει στα ενεργειακά κέντρα, ενεργοποιεί τους Α-ΔΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ
ΕΚΚΡΙΝΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΣΑΣ ΟΡΜΟ-ΝΕΣ.
Δηλαδή και οι λέξεις αυτές σας τονίζουν πόσο ασύλληπτης αξίας και σημασίας είναι το ότι για να έχετε
ισορροπία -  υγεία  μέσα στο σώμα σας,  πρέπει  οι  αδένες  σας να εκκρίνουν αυτές τις  ορμόνες που θα
δώσουν στο σώμα σας απόλυτη ισορροπία και αρμονία.
Αυτό επιτυγχάνεται μόνο με την αιθερική ενέργεια που εισρέει και μεταλαμπαδεύει στο φυσικό σας σώμα
και από αόρατη ενέργεια γίνεται πλέον μέσα στο σώμα σας ορατή.
Βλέπετε λοιπόν την ένωση ώστε ένα ανθρώπινο σώμα να έχει υγεία. Πόσο αλληλένδετο είναι με τις λέξεις
"υγιής νου" - "Δίας", τροφή, κίνηση, και εισροή αιθερικής ενέργειας μέσα στο φυσικό σας σώμα.
Ακόμα και εδώ σας επιβεβαιώνεται η ασύλληπτη σημασία του ελέγχου του νου από εσάς τους ίδιους. Είτε
την τροφή, είτε την κίνηση, είτε λιγότερη αιθερική ενέργεια μέσα σας,  μπορεί  ένας  υγιής  νους να τα
επαναφέρει σε αρμονία. Ένας μη υγιής νους, δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα.
Όσο για τη λέξη γιόγκα, είναι από την σανσκριτική διάλεκτο και σημαίνει "ένωση". Δηλαδή, ένωση του
έξω ανθρώπου με τον μέσα άνθρωπο. Ο έξω άνθρωπος είναι το φυσικό σας σώμα. Ο μέσα άνθρωπος είναι
ο πραγματικός σας εαυτός που όπως πλέον έχετε κατανοήσει δεν πεθαίνει, δεν χάνετε ποτέ.
'Έτσι, η αρμονία του μέσα ανθρώπου με τον έξω άνθρωπο, σημαίνει γιόγκα, σημαίνει ένωση.
Αυτή η αρμονία έχει κι ένα πολύ μεγάλο όπλο το όποιο έχει σχέση με ένα από τα πέντε στοιχεία της
δημιουργίας, και είναι η αναπνοή.
Όταν μπορέσετε με ελεγχόμενο τρόπο και γίνει η εισροή της πνοής μέσα σας και με αντίστοιχο τρόπο γίνει
η εκπνοή, αυτόματα σε συνδυασμό με όλα τα υπόλοιπα, η υγεία σας αρχίζει να γίνεται ατσάλινη. Δηλαδή
έχετε  μια  υγεία  η  οποία  σας  βοηθά τα  μέγιστα  να  ολοκληρώσετε  ακόμα και  σε  μια  ενσάρκωση  την
πνευματική σας αποστολή.
Η αναπνοή γίνεται σε τέσσερις χρόνους. Αυτοί είναι:
1) Εισπνοή
2) Κράτημα της εισπνοής
3) Εκπνοή
4) κράτημα των πνευμόνων χωρίς καθόλου αέρα

Αυτοί οι τέσσερις χρόνοι έχουν απόλυτη σχέση με την δημιουργία. Όπως σας έχουν πει οι επιστήμονες
σας, μετά από μια μεγάλη έκρηξη πριν από 14,5 δισεκατομμύρια χρόνια, δημιουργήθηκε το ορατό σύμπαν
που βλέπετε. Σήμερα, έχει αποδειχτεί από την επιστήμη σας σε κομμάτια του ουρανού που τη μια μέρα τα
βλέπουν κενά, στις ίδιες ακριβώς μετρήσεις σε ένα επόμενο διάστημα τα βλέπουν τελείως γεμάτα.
Δηλαδή, το σημερινό σύμπαν που βλέπετε, ακόμα εξαπλώνεται. Αυτό είναι μια εκ-πνοή της δημιουργίας,
του Πατέρα, τους Υπέρ-νου, του Θεού. Αφού, κάποια στιγμή δεν υπήρχε το ορατό σύμπαν, η λογική λέει
ότι το σύμπαν που σήμερα ακόμα εξαπλώνεται, σε κάποια στιγμή θα σταματήσει να εξαπλώνεται.
Εκεί  ακριβώς βρίσκεται  το κράτημα του αέρα χωρίς καθόλου εισ-πνοή μέσα σας.  Μετά από αυτό τον
δεύτερο χρόνο από τις τέσσερις φάσεις της ανα-πνοής, αρχίζει το τέλος των καιρών, αρχίζουν δηλαδή τα
σύμπαντα να διαλύονται, και όλες οι ορατές μορφές αρχίζουν να εισρέουν μέσα στον Πατέρα.  
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Όταν έχουν εισχωρήσει όλες οι ορατές μορφές μέσα Του, και όταν πλέον δεν υπάρχει τίποτα ορατό όπως
μέχρι σήμερα αντιλαμβάνεστε, αυτή είναι η εισπνοή που έχετε κρατήσει μέσα σας και είναι ο τέταρτος
χρόνος.
Δηλαδή, ακριβώς όπως εισπνέετε και εκπνέετε, 'Έτσι ακριβώς και ο Υπέρ-Νους, Πατέρας, Θεός, εισπνέει
και εκπνέει δημιουργώντας τα Θεια σχέδια.
Όταν μάλιστα , δεν έχουμε ορατή μορφή όπως την αντιλαμβάνεστε σήμερα, στην εσωτερική ορολογία,
αυτό ονομάζεται ότι ο Πατέρας είναι ανεκδήλωτος, ή αλλιώς η λεγόμενη "μεγάλη απουσία".
Μάλιστα το εκπληκτικό είναι ότι και σεις οι ίδιοι, ο αέρας που βγάζετε είναι ζεστός, όπως και ο Πατέρας
στην πρώτη εκδήλωση του βγαίνει από μέσα Του φωτιά.
Όλα αυτά, τα είχε κατονομάσει πριν από 2.500 χρόνια και το Θείο ον, ο Πυθαγόρας, όταν σας μίλαγε για
την ιερά τετρακτύ (1+2+3+4 = 10, 1+0=1). Δηλαδή επιβεβαίωσε όλο το θειο σχέδιο, που ξεκινά από την
μονάδα,  λειτουργεί  σε τέσσερις  χρόνους,  εκπνοή -  κράτημα -  εισπνοή -  κράτημα, και  καταλήγει  στην
μονάδα.
Βλέπετε ότι ακόμα και σε αυτές τα εκδηλώσεις ο Πατέρας δείχνει ότι τα πάντα είναι κύκλος και ότι τα
πάντα είναι  μέσα του.  Φανταστείτε  το μέγεθος όταν έρχονται  να σας διδάξουν είτε οι  θρησκείες,  είτε
οποιοσδήποτε άλλος, με γραμμικότητα.
Γραμικοτητα σημαίνει αρχή και τέλος. Στα σύμπαντα τα πάντα είναι σε μια διαρκεί κυκλικη κινηση
Έτσι, η εισπνοή σας και η διαχείριση της μέσα στο σώμα σας αναγκαστικά μεταλαμπαδεύει μέσα στα 7
κύρια ενεργειακά σας  κέντρα -  τσάκρα,  που κορυφώνουν  τον απόλυτο έλεγχο της  ένωσης ακόμα και
σαρκωμένοι, με τον Δημιουργό από αυτή την ίδια την στιγμή. Αυτό επιτυχαίνουν οι πραγματικοί γιόγκι
(άντρες) και γιογκίνι (γυναίκες).
Τα 7 κύρια ενεργειακά κέντρα σας, (τσάκρα), είναι:

1) Σαχασράρα - Τσάκρα του Στέμματος (κορυφή της κεφαλής· 'μαλακό σημείο' ενός νεογέννητου)
2) Άτζνα - Τσάκρα του Φρυδιού ή του Τρίτου Ματιού (κωνοειδής αδένας ή τρίτο μάτι)
3) Βισούντα - Τσάκρα του Λαιμού (περιοχή του λαιμού και του αυχένα)
4) Αναχάτα - Τσάκρα της Καρδιάς (περιοχή της καρδιάς)
5) Μανιπούρα - Τσάκρα του Ηλιακού Πλέγματος (περιοχή του ομφαλού)
6) Σβαντιστάνα - Ιερό Τσάκρα (τελευταίο οστό του νωτιαίου μυελού, ο κόκκυγας)
7) Μουλαντάρα - Τσάκρα της Βάσης ή της Ρίζας (ωοθήκες/προστάτης)

Όλη  αυτή  η  διοχέτευση  της  αιθερικής  ενέργειας  από  το  πρώτο  τσάκρα  του  στέμματος  ή  αλλιώς
χιλιοπέταλου λωτού, κατεβαίνει μέχρι το τελευταίο κύριο τσάκρα που είναι στη βάση της σπονδυλικής
στήλης, εκεί που βρίσκεται περίπου ο κόκκυγας.
Όταν μπείτε στη κατανόηση όλων αυτών που υποχρεωτικά πλέον πρέπει να κατανοήσετε, (δεν υπάρχει
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κανένας άλλος δρόμος), φτάνετε στο σημείο που πρέπει να μάθετε να διαχειρίζεστε την αναπνοή σας, ώστε
και αυτό μαζί με όλες τις υπόλοιπες γνώσεις, να σας βοηθήσουν να φτάσετε στην φώτιση.
Κάθεστε  στη  στάση  λωτού  όπως  βλέπετε  στην  φωτογραφία,  ακουμπήστε  στο  δείχτη  του  χεριού  σας
ανάμεσα στα φρύδια, και δουλέψτε με τον αντίχειρα και με τον μέσο. Ξεκινώντας πάντα από το αριστερό
ρουθούνι, κλείνετε με τον αντίχειρα το δεξί ρουθούνι. Με τα μάτια κλειστά και όσο μπορείτε πιο χαλαροί
και  ήρεμοι,  αφού μέσα σας δεν έχετε καθόλου αέρα,  αρχίζετε σιγά -  σιγά,  να εισπνέετε μόνο από το
αριστερό ρουθούνι.
Όταν τελειώσει η εισπνοή, αφήνετε τον αντίχειρα από το δεξιό ρουθούνι, βαστάτε ανάμεσα στα φρύδια
πάντα το δείχτη,  και  μετά από λίγα δευτερόλεπτα (δεν χρειάζονται  ακρότητες,  δηλ να βαστάτε πολλά
δευτερόλεπτα τον αέρα μέσα σας), βάζετε τον μέσο στο αριστερό ρουθούνι και εκπνέετε πλέον απ το δεξί
ρουθούνι μόνο σιγά-σιγά και για λίγα δευτερόλεπτα αφού εκπνεύσετε (πάλι δεν χρειάζονται ακρότητες),
βαστάτε  για  λίγο  το  σώμα  σας  χωρίς  καθόλου  πνοή,  και  μετά  εισπνέετε  από  το  ίδιο  ρουθούνι  που
εκπνεύσατε, δηλ από το δεξί ρουθούνι, που μόλις είχατε εκπνεύσει. Αφού εισπνεύσετε, βαστάτε μόνο το
μέσο δάκτυλο πάντα στο μέτωπο σας, εκπνέεται από το αριστερό ρουθούνι, μένετε για λίγο χωρίς αέρα και
ξανα-εισπνέετε πάλι μόνο από το αριστερό ρουθούνι.
Δηλαδή εκπνέετε και εισπνέετε από το ίδιο ρουθούνι εκτός από την πρώτη και την τελευταία αναπνοη της
άσκησης.
Εάν έχετε για καλό σας χέρι το αριστερό και όχι το δεξί, αναλόγως αλλάζετε τον αντίχειρα με τον μέσο.
Δηλαδή  αυτοί  που  είναι  δεξιόχειρες,  στο  δεξί  ρουθούνι  πάει  ο  αντίχειρας  και  αυτοί  που  είναι
αριστερόχειρες, στο δεξί ρουθούνι πάει ο μέσος.
Ένας κύκλος αυτής της διαχείρισης της αναπνοής, πρέπει να περιλαμβάνει 7 χρόνους. Εισπνοή, εκπνοή και
από τα δυο ρουθούνια ισοδυναμεί με ένα χρόνο. Επομένως πρέπει αυτό να το επαναλάβετε για 7 φορές,
ώστε να κλείσετε το κύκλο της μιας άσκησης.
Στην αρχή, οι χρόνοι που θα είστε χωρίς καθόλου αέρα μέσα σας, μπορεί για λίγο να σας τρομάξουν,
δηλαδή να σας δημιουργήσουν αίσθημα θανάτου. Μην φοβηθείτε. Μετά από κάποιο καιρό εξάσκησης θα
το ξεπεράσετε. Κάποιοι μπορεί να μην έχετε καν αυτό το αίσθημα από την αρχή.
Σας προτείνουμε τα διαστήματα της εισπνοής και της εκπνοής να έχουν τόσο χρόνο δευτερόλεπτων, ώστε
σε σας, στην φυσική σας κατάσταση να είναι αρεστά. Μετά από ένα διάστημα εξάσκησης, τα πνευμόνια
σας, γυμναζόμενα με αυτό το τρόπο, σίγουρα θα μπορούν περισσότερο από την αρχή, να βαστάτε την πνοή
μέσα σας ή καθόλου αέρα στα πνευμόνια σας. Όπου και να το φτάσετε αυτό, ακόμα και να φτάσετε σε
πολύ υψηλά επίπεδα άσκησης, σας προτείνουμε ποτέ να μην χάσετε το αίσθημα της μέσης οδού.
Εάν ξεπεράσετε το παν μέτρον άριστον, τότε πλέον δεν κάνετε γιόγκα. Δεν δημιουργείτε συνθήκες ένωσης
με την Δημιουργία. Δεν ξεχνάτε ποτέ την αρμονία του σύμπαντος.
Σας προτείνουμε αυτή την άσκηση για λόγους μέσης οδού, να μην το κάνετε παραπάνω από 2 φορές την
ημέρα, διαλέγοντας μεταξύ 6 πμ, 12πμ, ή 6μμ.
Εάν κάνετε παραπάνω από 2 φορές, ο τρεις είναι οριακά, έχετε ξεπεράσει την μέση οδό.
Αυτή  η  διαχείριση  της  αναπνοής  μέσα  σας,  με  απόλυτο  έλεγχο  εισπνοής,  εκπνοής  και  κρατημάτων,
δημιουργεί μέσα στο φυσικό σας σώμα εκπληκτικά οφέλη.
Αρχίζει να μειώνετε η ανάγκη συχνών αναπνοών σε ένα λεπτό. Αυτό γίνεται γιατί έχει αυξηθεί πάρα πολύ
η χωρητικότητα των πνευμόνων σας σ' αυτό που οι αμύητοι ονομάζουν οξυγόνο, όμως εσείς πλέον ξέρετε
ότι είναι εκείνη η θεϊκή ουσία, που όπου μπαίνει δίνει ζωή, και όπου φεύγει παύει να υπάρχει φυσική ζωή.
Αυτή την άσκηση είναι τέλειο να την συνεχίζετε με διαλογισμό.
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Αφού καθίσετε σε στάση λωτού με το αριστερό χέρι κάτω από το δεξί για να γίνει πόλωση της ενέργειας
μέσα  σας,  μετά  το  τελείωμα  των  αναπνοών,  έχετε  από  πριν  κατευθυνθεί  όταν  σας  γράψαμε  για  τον
διαλογισμό και την προσευχή, ενωθείτε κατευθείαν με την μονάδα.
Δηλαδή, μετά την διαχείριση της αναπνοής, και αφού ήδη έχετε καθίσει σε στάση λωτού, έχοντας απόλυτη
ηρεμία του νου σας, ενώστε τη σκέψη σας μόνο σε μια κατάσταση. Να νιώσετε ενωμένοι με αυτό που
πραγματικά είστε και φυσικά είμαστε.
Όλοι  ξεκινήσαμε  από  την  μονάδα,  παίρνουμε  εμπειρίες  από  όλες  τις  μορφές,  και  καταλήγουμε  στην
μονάδα. Επομένως, μετά την διαχείριση της αναπνοής, ευχαριστήστε Βούδα, Χριστό, ηλιακό λόγο, και
ενωθείτε με την μονάδα.
Η διάρκεια αυτής της ένωσης για πάρα πολλούς λόγους σας προτείνουμε να μην ξεπεράσει τη μια ώρα και
15 λεπτά. Αντίστοιχα, μην το κάνετε πάνω από 2 φορές την ημέρα.
Οι λόγοι δεν είναι αόριστοι. Είναι πάρα πολύ συγκεκριμένοι. Εάν ξεπεράσετε τις 2 φορές την ημέρα αυτή
την άσκηση, και την διάρκεια της μιας ώρας και ένα τέταρτο, ενώνεστε με τα αόρατα και αυτόματα χάνετε
τη γείωση με αυτά που πρέπει  να ασχοληθείτε  επί  της γης.  Ο νους σας πρέπει  να εργαζετε προς την
πνευματική εξέλιξη και ένωση με το Θειο, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να κατανοείτε κα να αντιλαμβάνεστε
ότι επί του γήινου πεδίου τι συμβαίνει. 'Έτσι ο νους πρέπει να δρα ανάλογα.
Το παν μέτρον άριστον και τη μέση οδό του Βούδα, δεν πρέπει ποτέ μα ποτέ να το ξεχνάτε.
Χωρίς νου σε απόλυτη ετοιμότητα για τα πάντα είναι πανεύκολο να παγιδευτείτε.
Έτσι,  μετά τον απόλυτο έλεγχο του νου από τον πραγματικό σας εαυτό,  τη σωστή διατροφή και
άθληση, τη διαχείριση της αναπνοής σας με τη συγκεκριμένη άσκηση και στη συνέχεια με την ένωση
σας με το Θειο, ονομάζοντας αυτή την ένωση είτε διαλογισμό είτε προσευχή που είναι το ίδιο, η
αποστολή σας να ενωθείτε ξανά με την μονάδα που φύγατε πριν από μυριάδες χρόνια, είναι πάρα
πολύ κοντά.

Σας έχει μείνει μόνο το τελευταίο σας κλειδί, και αυτό είναι η Χριστοποίηση. Δηλαδή να πάρετε εσείς
οι ίδιοι το Χρίσμα και να γίνετε Χριστοί. 

ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
Φτάσαμε στο τελευταίο και ύψιστο κλειδί που κυριολεκτικά σας οδηγεί στην ένωση με τον Πατέρα. Θα
σας  το  αναλύσουμε  με  ακρίβεια  ώστε  να  αποδειχτούν  τα  γραφόμενα  και  πως  προστέθηκε  το  όνομα
"Χριστός" στον Ιησού, και επομένως τι ήρθε να διδάξει, αλλά και να λυθούν όλα τα ψέματα που υπάρχουν
στον πλανήτη σας από όλους τους παγκόσμιους νεκροθάφτες - εκπαιδευτές σε όποιο ιερατικό θωκο και να
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τους έχει τοποθετήσει ο Μαυροψύχης.
Πριν την έλευση του Ιησού, πριν 2 χιλιάδες χρόνια περίπου από τώρα, πέρασαν πολλοί μεγάλοι Δάσκαλοι
και μύστες (Ερμής Τρισμέγιστος, Σωκράτης, Πλάτωνας, κ.ά), και μίλησαν όλοι για τον ένα Θεό, που είναι
ο Δημιουργός των πάντων. Ακόμα, όλοι οι μεγάλοι μύστες, πάνω από οτιδήποτε άλλο μιλούσαν για την
πολύ μεγάλη σημασία, που πρέπει να έχει για κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, να ζει μέσα σε ηθικές αξίες, να
είναι  γεμάτος  από  αρετές,  [υφανση  ανώτερου  νοητικου  σώματος  βουδικου  σωματος  και  χριστικου
σώματος] γιατί αυτά πραγματικά είναι που βοηθούν την ψυχή να συνεχίσει το ταξίδι της μετά το θάνατο
του φυσικού σώματος και να επιστρεψει ο σπινθήρας πνεύματος που έχει ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά
[εκτός των κλωνων]στο απόλυτο ΥΠΕΡ-ΠΝΕΥΜΑ από όπου ξεκίνησε πριν ατελείωτους χρόνους……
Η ιστορία της σύγχρονης ανθρωπότητας είναι πολύ μικρή, περίπου 5 χιλιάδες χρόνια πριν από τώρα και
αυτό οφείλεται στις γεωλογικές αλλαγές που έλαβαν χώρα (πλημμύρες, σεισμοί, τσουνάμι, ηφαίστεια). σ'
αυτή την σύγχρονη ιστορία, έπρεπε τα γεγονότα να ακολουθήσουν συγκεκριμένη οδό. Αυτή η οδός είναι
1) Να έρθουν οι μεγάλοι μύστες να διδάξουν για την ύπαρξη ενός Θεού και για τις αρετές και αξίες που
πρέπει να έχουν οι άνθρωποι για να οδηγηθούν στην φώτιση
2) Η έλευση του Βούδα (Σινάντρα Γκαουντάμα Σακιαμούνι) να έρθει να δείξει με πολύ άμεσο τρόπο πως
ένας  άνθρωπος,  στηριζόμενος  στις  γνώσεις  που  υποχρεωτικά  ο  ίδιος  πρέπει  να  διαπιστώσει  και  να
εφαρμόσει, ώστε πλέον να είναι φωτισμένος.
3) Ο Ιησούς - Χριστός, ήρθε να διδάξει στην ανθρωπότητα την φώτιση του Βούδα, δηλαδή ηθικές αρχές
πάσης μορφής, (ανιδιοτέλεια, αγάπη για όλους και όλα, έλλειψη πάσης μορφής βίας, κρίσεις, κατακρίσεις,
μίσος,  κακία,  πάσης  μορφής  εγωισμό  ακόμα  να  αγαπάτε  και  τους  εχθρούς  σας),  τα  οποία  είναι  τα
αποτελέσματα της φώτισης, και να φτάσει στο κλειδί των κλειδιών που παρέδωσε στην ανθρωπότητα και
αυτό είναι η χριστοποίηση.
Το  να  είστε  άνθρωποι  με  αρετές  και  ηθικές  αξίες,  δεν  αρκεί  για  να  φτάσετε  στην  χριστοποίηση.  Η
χριστοποίηση γίνεται μόνο με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Αυτό το τρόπο ήρθε να διδάξει ο Ιησούς.
Δυστυχώς για όλους εσάς, μέχρι τις σημερινές ημέρες, το μεγαλύτερο κλειδί της ανθρωπότητας, δηλαδή τη
χριστοποίηση, το είχαν αποκρύψει από όλη την ανθρωπότητα.
Και δεν έγιναν μόνο αυτά. Ο τρόπος που σας έχουν παρουσιάσει την ζωή του Ιησού Χριστού είναι τελείως
διαφορετικός από αυτό που ήρθε να διδάξει.
Ενώ ξεκάθαρα σας έχει πει ότι είστε αδέλφια του, και ότι αυτά που κάνει ο ίδιος, εάν πιστέψετε στα λόγια
του μπορείτε να τα κάνετε και σεις, οι επίσημοι νεκροθάφτες του χριστιανισμού σας έχουν παρουσιάσει
τον Ιησού με τελείως στρεβλό τρόπο, για λόγους φόβου από τη μεριά σας απέναντι στο θειο, υποτέλειας,
έλεγχου όλων εσάς, ώστε να πιστέψετε ότι εσείς οι ίδιοι δεν έχετε την δυνατότητα να γίνετε χριστοί, γιατί
Χριστός ήταν μόνο ένας.
Σαν παράδειγμα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έναν Πατέρα που ξεχωρίζει τα παιδιά του. Ή έναν άριστο
Πατέρα, που δεν θα επιθυμούσε τα παιδιά του να γίνουν κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση ή να έκανε διάκριση
ανάμεσα στα παιδιά του και να ήταν αρεστό σε αυτόν μόνο ένα.
Ο λόγος που σας έχουν διδάξει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι κάτι το όποιο εσείς δεν μπορείτε με τίποτα να το
πραγματοποιήσετε,  είναι  γιατί  σας  θέλουν  να  είστε  πάντα  υπό  απόλυτο  έλεγχο  και  χωρίς  καθόλου
ενεργοποίηση του ανώτερου νου σας, αλλά σαν τα ζώα στα κοπάδια, που μόνο ο τσοπάνος και κανένας
άλλος ορίζει που θα πάτε, που θα πιείτε και που θα κοιμηθείτε και ποτέ θα 'ρθει ο καιρός να σας σφάξουν.
Φυσικά,  όλα  αυτά  για  να  τα  πετύχουν,  δημιούργησαν  όλα  τα  απίστευτα  παραμάγαζα  στο  όνομα του
Χριστού (καθολικοί, ορθόδοξοι, προτεστάντες, Παγανιστές, Πεντικοστιανοί, εκκλησία του Χριστού, κ.ά).
Εύκολα πλέον καταλαβαίνετε ότι από την μια δεν μπορείτε σύμφωνα με τις διδαχές των νεκροθαφτών του
Χριστιανισμού να γίνετε χριστοί, και από την άλλη να ενταχτείτε και σε παραμάγαζο. Φυσικά στο όνομα
του Ιησού να υπηρετείτε τις διαιρέσεις.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΤΑΜΠΕΛΑ.
ΟΙ ΤΑΜΠΕΛΕΣ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΚΟΠΟ. ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΔΙΑΙΡΕΣΟΥΝ ΕΣΤΩ ΚΑΙ
ΑΘΕΛΑ ΣΑΣ.
ΦΥΣΙΚΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΣΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ
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ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΟΛΟΙ ΧΡΙΣΤΟΙ.
ΙΣΧΥΡΙΖΕΣΤΕ  ΟΤΙ  ΑΚΟΜΑ  ΚΙ  ΑΝ  ΕΧΕΤΕ  ΕΝΤΑΧΤΕΙ  Σ'  ΕΝΑ  ΑΠΟ  ΤΑ  ΔΙΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΠΑΡΑΜΑΓΑΖΑ  ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ  ΤΟΥ  ΙΗΣΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΥ,  ΟΤΑΝ  ΣΑΣ  ΡΩΤΟΥΝ  ΤΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ
ΕΙΣΤΕ, ΑΠΑΝΤΑΤΕ ΑΜΕΣΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ / ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΚΛΠ..
ΕΠΕΙΔΗ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΨΥΧΙΚΗ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
ΕΞΕΛΙΞΗ  ΣΤΟ  ΠΛΑΝΗΤΗ  ΣΑΣ  ΚΑΙ  ΕΠΕΙΔΗ  ΠΛΕΟΝ  ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ  ΟΤΙ  ΓΙΑ  ΝΑ  ΓΙΝΕΤΕ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ  ΠΡΕΠΕΙ  ΠΡΩΤΑ  ΝΑ  ΕΧΕΤΕ  ΦΩΤΙΣΤΕΙ,  Η  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΣΑΣ  ΠΛΕΟΝ  ΣΤΗΝ
ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ ΕΙΣΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΔΩ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΕΞΗΣ….
"ΠΡΟΣΠΑΘΩ ΝΑ ΓΙΝΩ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ - ΧΡΙΣΤΟΣ"
ΓΙΑΤΙ ΜΕ 10 ΛΕΠΤΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΩΤΗ ΣΑΡΚΟΦΑΓΙΑ
ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΑΙΜΟΝΙΑ ΜΕΣΑ ΣΑΣ, ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΣΑΝ ΣΑΤΑΝΙΣΤΕΣ ΦΕΡΕΣΤΕ, ΠΑΡΑ ΓΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ.

Ο  ερχομός  του  Ιησού  ήταν  για  να  κλείσει  ο  κύκλος  της  γνώσης,  που  έπρεπε  να  παραδοθεί  στην
ανθρωπότητα, ώστε το ανθρώπινο γένος να γνωρίζει με ακρίβεια αυτά που πρέπει να γνωρίζει για την
ύπαρξη και αποστολή του.
Στη γη, υπάρχει μια συμπαντική νομοτέλεια, όπως φυσικά και σε οποιοδήποτε σημείο, της ορατής ή μη
ορατής δημιουργίας.
Λέγοντας  ότι  ο  ερχομός  του  Ιησού  -  Χριστού,  ήταν  για  να  κλείσει  ο  κύκλος  της  γνώσης  για  την
ανθρωπότητας,  ήταν κυριολεκτικός  γιατί  μέσα από την διδαχή του πως επιτυγχάνεται  η χριστοποίηση,
αφού φυσικά είσαι πλημμυρισμένος από όλες τις αρετές και ηθικές αρχές.
Αυτό ακριβώς ολοκλήρωσε με τη διδασκαλία του ο Ιησούς Χριστός.
Στη διδασκαλία Του, στη ζωή Του, εσκεμμένα υπάρχουν κενά από τους παγκόσμιους νεκροθάφτες του
Μαυροψύχη, και εσκεμμένα σας έχουν αλλοιώσει τα γεγονότα.
1) Δεν σας έχουν πει με ακρίβεια που ακριβώς ήταν ο Ιησούς 17 ολόκληρα χρόνια, απ τα 13 του χρόνια
που ήταν η τελευταία του εμφάνιση στο Ναό του Σολομώντα, μέχρι τα 30 χρόνια που δίδαξε. Ποιοι τον
εκπαίδευσαν , τι αλλαγές έγιναν μέσα του, γιατί ήρθε να εμφανιστεί ξανά στα 30 και όχι στα 15, ή στα 20 ή
στα 25.
Αυτά τα κενά, δεν είναι τυχαία. Διότι, μέσα από αυτές τις απαντήσεις θα καταλάβετε πολύ περισσότερα για
το τι σημαίνει Ιησούς - χριστός.
2) έχει αποκαλέσει  ξεκάθαρα όλη την ανθρωπότητα "αδέλφια" του.  Αυτό αυτόματα σημαίνει ότι εσείς
μπορείτε να κάνετε ακριβώς αυτό που έκανε και αυτός. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Στο Κατά Ματθαίον κεφάλαιο 12, αναφέρεται:

" …Εμφανίστηκαν η μητέρα του και  τ’  αδέλφια του,  που ήρθαν και  στέκονταν έξω θέλοντας να του
μιλήσουν.  47 Tου είπε,  λοιπόν,  κάποιος:  H μητέρα σου και  τ’  αδέλφια σου ήρθαν και  στέκονται  έξω
θέλοντας να σου μιλήσουν. 48 Kι αποκρίθηκε εκείνος και είπε σ’ αυτόν που του το έλεγε: Ποια είναι η
μητέρα μου και ποια τ’ αδέλφια μου; 49 Kι απλώνοντας το χέρι του προς τους μαθητές του είπε: Nα, η
μητέρα μου και τ’ αδέλφια μου. 50 Γιατί όποιος κάνει το θέλημα του Πατέρα μου του ουράνιου, αυτός
μού είναι αδελφός και αδελφή και μητέρα."

Όμως,  με την απόσταση που σας  έχουν διδάξει  όλοι  οι  νεκροθάφτες  της  εξέλιξης  της  ανθρωπότητας,
μεταξύ του Ιησού χριστού με όλους εσάς, ότι είναι και σίγουρα είναι Θεάνθρωπος (έχει μπει μέσα του η
δεύτερη όψη της τριαδικής υπόστασης του Θεού, δηλαδή ο Υιός), αυτόματα, μεταξύ σας και του Ιησού
Χριστού υπάρχει ένα χάσμα. Αυτό το χάσμα αυτόματα σας απομακρύνει από την μονάδα, δηλ το Θεό. Και
όχι μόνο αυτό. Σας αποκαλούν από πάνω και δούλους. Δηλ οι νεκροθάφτες, θέλουν να σας έχουν σε μια
κατάσταση μη ένωσης με την μονάδα, κάτι τελείως διαφορετικό.
Κανένας πατέρας ή μητέρα, πόσο μάλλον ο Δημιουργός, δε θέλει να παιδιά του - δημιουργήματά του να
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'ναι δούλοι.
Όμως με τις τόσες πολλές φορές που έχετε ακούσει τη λέξη "δούλος", έχετε πειστεί, σαν πρόβατα στο
κοπάδι, ότι είστε δούλοι και φυσικά δεν είστε.
Ακόμα και η λέξη δούλος δημιουργεί αρνητική δόνηση.
Όταν ο ίδιος σας αποκαλεί "αδέλφια" του, δηλ ίδιους, οι νεκροθάφτες της εξέλιξης της ανθρωπότητας,
θέλουν  και  κάνουν  τα  πάντα  για  να  ερμηνεύσουν  αυθαίρετα  ό,τι  θέλουν.  Γιατί  σκοπός  τους  είναι  να
υπηρετήσουν τον Μαυροψύχη, που κάνει τα αδύνατα δυνατά να μην γίνετε ποτέ πνευματικοί άνθρωποι, να
μην κατανοήσετε την ενότητα των πάντων, και πάντα να νιώθετε ότι είστε κοπάδια και ανήκετε σ' ένα
τσοπάνο.
Σας λέμε ξεκάθαρα ότι αυτός ο τσοπάνος που λέγετε Θεός- Δημιουργός - Ύπερνους δεν θέλει ποτέ να
δημιουργεί κοπάδια.

3) σας περιγράψαμε ξεκάθαρα πιο πάνω, ότι ο Βούδας (Σινάντρα Σακιαμούνι), άφησε την γυναίκα του για
να οδηγηθεί στην φώτιση την οποία φυσικά και πέτυχε και έδειξε το δρόμο σε όλους πώς να πετύχουν τη
φώτιση.
Ο Ιησούς όμως που χριστοποιήθηκε, όταν επέλεξε του μαθητές του λίγο πριν τα 30 του χρόνια, είχε για
πολλά χρόνια κοντά του την Μαγδαληνή.
Σας  έχουν  πει  τι  σημαίνει  Μαγδαληνή;  Όταν  δίδασκε  πολλές  φορές  τους  12  μαθητές  του,  όταν  δεν
καταλάβαιναν αυτά που τους έλεγε, πολλές φορές η Μαγδαληνή τους τα εξηγούσε. Η πρώτη του παρουσία
μετά την ανάσταση Του ήταν στην Μαγδαληνή.
Η Μαγδαληνή, δεν είναι απλά μια τυχαία γυναίκα.
Ο ΙΗΣΟΥΣ ΗΤΑΝ Ο ΙΕΡΕΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΗΤΑΝ ΙΕΡΕΙΑ ΤΟΥ.

Διαβάζετε μόλις τώρα τη λέξη "ιέρεια" και μπορεί να αναρωτιέστε τι σημαίνει.
Σιγά μην σας είχαν εξηγήσει τι σημαίνει ιέρεια , την ιερότητα της γυναίκας, και ότι ο μοναδικός τρόπος για
να πάρετε το χρίσμα και να χριστοποιηθείτε είναι "η ΜΟΝΟΓΑΜΙΚΟΤΗΤΑ του ζευγαριού (ΑΝΤΡΑΣ
ΓΥΝΑΙΚΑ) - (ΙΕΡΕΑΣ - ΙΕΡΕΙΑ).
Βλέπετε  ακόμα  και  σήμερα  που  ο  πλανήτης  σας  ζει  εσχατολογικούς  χρόνους,  ότι  προσπαθούν  οι
νεκροθάφτες της εξέλιξης της ανθρωπότητας να δημιουργήσουν τρίτο φύλο, ή να σας εκπαιδεύσουν ότι η
ομοφυλοφιλία είναι κάτι πολύ φυσιολογικό.
Τώρα που θα σας αναλύσουμε με ακρίβεια αυτά τα τρία κομμάτια, αυτόματα θα καταλάβετε πόσο πολύ
συντέλεσαν στον εγκλωβισμό του νου σας όλα τα παραμάγαζα στο όνομα του Χριστού και διαστρέβλωσαν
με έντεχνο τρόπο όλη την διδασκαλία του.

Θα είστε  σίγουροι  πλέον  ότι  όταν  εμφανίζεστε  στη  γη  μ ένα ανθρώπινο  σώμα,  (δεν μιλάμε ποτέ  για
κλωνοποιημένους ανθρώπους), θα σας ακολουθεί μια ψυχή η οποία έχει πάρει χιλιάδες ενσαρκώσεις σε
ανθρώπινα σώματα, άντρας ή γυναίκα, πλούσιος ή φτωχός, για να φτάσει κάποια στιγμή στη φώτιση, (εάν
φτάσει), και να συνεχίσει το ταξίδι της σε πιο υψηλές εξελίξεις.
Ακόμα ξέρετε ότι όταν ενεργοποιήσετε από ένα σημείο και μετά τον ανώτερο νου, δεν ξανά-σαρκώνεστε
ποτέ με καρμικές υποχρεώσεις.
Επιπλέον γνωρίζετε ότι οι καρμικές υποχρεώσεις την στιγμή που γεννιέστε είναι ατομικά για εσάς τους
ίδιους το κάρμα που κουβαλάτε μέχρι και την προηγούμενη σας ενσάρκωση, (υγιές ή άρρωστο μωρό), και
φυσικά αυτά που θα διαχειριστείτε στην παρουσία ενσάρκωση σας.
'Έτσι, βρισκόμενοι στα μεσοδιαστήματα σε άσαρκη μορφή, καταθέτετε αιτήματα επανασάρκωσης, η κάθε
μια  ψυχή  ατομικά  για  το  προσωπικό  της  εξελικτικό  σχέδιο,  ώστε  να  ενσαρκωθεί,  να  διορθώσει  τα
προσωπικά  της  λάθη  και  να  συνεχίσει  το  πνευματικό  της  ταξίδι  απελευθερωμένη  από  τις  καρμικές
υποχρεώσεις του πλανήτη σας ή ίδιους με τον πλανήτη σας σε εξέλιξη.
Αυτόματα, αυτά σας οδηγούν να καταλάβετε ότι τα σχέδια που κατέθεσαν τα μεγάλα πνευματικά όντα
ΣΑΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΣΑΣ ήταν από πριν προκαθορισμένα.
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ΤΟ ΠΙΟ ΥΨΙΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΟΝ που παρουσιάστηκε σ' αυτό το πλανήτη με σάρκα, ήταν ο Ιησούς
που σας δίδαξε την χριστοποίηση (Χριστός).
Το ίδιο έγινε και με το Βούδα, τον Ερμή τον Τρισμέγιστο, τον Πυθαγόρα, Πλάτωνα, Σωκράτη, Κομφούκιο,
και άλλους.
Φυσικά, πριν να γεννηθεί ο Ιησούς όλο το σχέδιο είχε κατατεθεί στον αόρατο κόσμο.
Για να γεννηθεί  ο Ιησούς,  οπωσδήποτε χρειάζεται  μια αντίστοιχα ΠΑΝ-ΑΓΙΑ γυναίκα.  Και γι  αυτό η
μητέρα του έχει ονομαστεί και δικαίως βέβαια, "ΠΑΝ-ΑΓΙΑ".
Σε άσαρκη μορφή, η Παναγία αιτήθηκε όταν θα κατέβαζε τον Ιησού σαν υιό να δεχτεί ένα σημάδι και να
καταλάβει την αποστολή της.
'Έτσι κι ακριβώς έγινε.

Όταν μπήκε ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ στο υπερώο, είπε:

«Χαίρε, κεχαριτωμένη ο Κύριος μετά σου· ευλογημένη συ εν γυναιξίν.

Καταδεικνύεται  ότι  όταν  είσαι  ενσαρκωμένος,  και  είσαι  φυσικά  σε  πνευματική  αποστολή,  πρέπει
οπωσδήποτε  να  υπάρξει  σημάδι,  το  οποίο  στα  όντα  που  είναι  σε  πνευματική  αποστολή,  σημαίνει
ενεργοποίηση.
Αυτό  φυσικά  δεν  είναι  τυχαίο.  Αυτόματα  αυτό  σημαίνει  ότι  το  σύμπαν  ακολουθεί  μια  συμπαντική
νομοτέλεια.
Δεν γεννιέσαι μωρό και λες στους υπόλοιπους "γεια σας ήρθα να σας διδάξω". Γεννιέσαι όπως όλο το
ανθρώπινο γένος, σαν μωρό. Υπάρχουν σίγουρα από πριν ενδείξεις και σημάδια ότι αυτό το μωρό είναι σε
μια μεγάλη ή μέγιστη αποστολή, αλλά δεν γίνεται να διδάξεις την πρώτη στιγμή ή τα πρώτα χρόνια της
γέννησης σου.
Είτε με αγγελικό μήνυμα, που κύριος μεταδότης τέτοιων μηνυμάτων είναι ο αρχάγγελος Γαβριήλ, όπως
έκανε με την Παναγία, είτε τα 7 χρόνια αναζήτησης της φώτισης από το Βούδα, είτε η καιόμενη βάτος με
τον Μωυσή και τις  10 εντολές,  είτε με την επιδρομή πριν τη Δαμασκό με τον Απόστολο Παύλο που
εμφανίστηκε από τον ουρανό και έπεσε κάτω από το άλογο, 'Έτσι ακριβώς έγινε και στην ειδοποίηση της
Παναγιάς από τον αρχάγγελο ότι θα κατεβάσει τον μέγιστο των πνευματικών όντων στον πλανήτη γη, αλλά
ακριβώς το ίδιο έγινε και  με τα 17 χρόνια απόκρυψης της  ζωής του Χριστού από τους  υπηρέτες του
Μαυροψύχη.
Τα τρία χρόνια που δίδαξε μετά τη βάφτιση του στα 30, ήταν το αποτέλεσμα αυτών που κατανόησε στα 17
ολόκληρα χρόνια της εκπαίδευσης του.
Απόλυτα έντεχνα θα σας πουν ότι είναι ο ίδιος ο Θεός και δεν χρειάζονται γνώσεις.
Μα  πλέον,  εύκολα  καταλαβαίνετε  ότι  αν  δεν  ακολουθούσε  την  εκπαίδευση  μέσα  στα  πλαίσια  της
συμπαντικής νομοτέλειας, γι' αυτό μετά εσείς πιστεύετε ότι είναι άλλο ο Χριστός και άλλο εσείς. Δηλαδή
ότι δεν χρειάζεται εκπαίδευση, αλλά εσείς χρειάζεστε. Μα αφού σας αποκάλεσε "αδέλφια του"! δηλ αν
κάνετε εσείς αυτό που έκανε αυτός, θα έχετε και εσείς τα ίδια αποτελέσματα, δηλαδή να γίνετε χριστοί -
συν-Δημιουργοί.
Αυτό είναι  το πρώτο μεγάλο στήσιμο στην διδασκαλία του Μαυροψύχη. Σας έχει  βάλει  ανάμεσα των
πιστών της διδασκαλίας του χριστιανισμού και του ίδιου του Θεανθρώπου του Ιησού Χριστού ένα τείχος,
ώστε να πιστεύετε ότι ό,τι και να κάνετε δεν μπορείτε να γίνετε ίδιοι.
Ο  Χριστός  ήρθε  να  συμπληρώσει  όλη  την  γνώση.  Τη  γνώση  που  πρέπει  απαραίτητα  όλοι  σας  να
ακολουθείτε για να φτάσετε στο σημείο να γίνεται πραγματικά αδέλφια του Ιησού Χριστού (πιο πάνω σας
έχουμε εξηγήσει ότι όλοι πηγάζουμε από τον ίδιο εαυτό δηλαδή, είμαστε όλοι μορφές της ίδιας μονάδας)
και ότι μέσα από την σωστή εκπαίδευση σας και από τη γνώση της πραγματικής αλήθειας, και όχι φυσικά
της στημένης αλήθειας, αναμεμειγμένη με ψέματα, θα γυρίσετε στον οίκο του Πατέρα.
Όσο για τα σχίσματα που έχουν δημιουργηθεί στο νου σας από τη στημένη διδασκαλία των νεκροθαφτών,
σχετικά με Θεό, Χριστό και άγιο πνεύμα, όλα είναι εκ του πονηρού.
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ΓΙΑΤΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ :
Πατέρας, Υιός και άγιο Πνεύμα είναι Ένα.
Πατέρας είναι τα πάντα, είναι η μονάδα. Είναι αγέννητος και χωρίς αρχή.
Αναγκαστικά η μονάδα πρέπει να γίνει δυο για να αρχίσει να πολλαπλασιάζεται όταν σχηματιστεί ένα
μπιγκ- μπαγκ σε μορφή ή σε μη μορφή. Εκεί εμφανίζονται όλα τα παιδιά του και πάσης μορφής υλη που
μέσα τα έχουν πνεύμα.
Μέσα σε όλες τις μορφές υπάρχει ο Θεικός σπινθήρας της μονάδας. Χωρίς θεϊκό σπινθήρα δεν μπορεί να
υπάρξει μορφή. Γι αυτό οι κλώνοι και οι Μαυροψύχηδες δεν ακολουθούνε τη ροη της εξέλιξης.
Όταν  η  μορφή  περάσει  από  όλα  τα  κατώτερα  βασίλεια  και  φτάσει  εξελικτικά  στα  ΟΝΤΑ  ΜΕ
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ,  εκεί,  όταν  αυτά  ενταθούν  σε  κείνη  την  πνευματική  υπόσταση  που  τα  ονομάζουμε
"πνευματικά όντα", ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ
σ'  ΑΥΤΑ  ΤΑ  ΟΝΤΑ  ΤΟ  ΠΝΕΥΜΑ  ΤΟΥ  ΠΑΤΕΡΑ  ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ  ΑΓΙΟ  ΓΙΑΤΙ  ΕΧΕΙ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ  ΜΟΝΑΔΑ  ΤΟΥ  ΟΝΤΟΣ  (ΑΤΟΜΙΚΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΟΨΥΧΗ), ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΑΣΥΛΛΗΠΤΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ, ΤΙΣ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΠΡΑΞΗ
ΚΑΙ ΞΑΝΑΓΥΡΝΑ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ.
ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΔΗΘΕΝ ΣΧΗΜΑΤΑ, ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΣΑΣ ΛΕΕΙ Ο ΕΝΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΛΛΟΣ ΤΗΝ
ΣΤΗΜΕΝΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΑΜΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΥΣΗ ΣΤΟ ΝΟΥ
ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ.
'Έτσι ακριβώς συνέβη και στην ενεργοποίηση του Ιησού. Ήταν από πριν σε ύψιστη πνευματική αποστολή.
Ήρθε κυριολεκτικά για να συμπληρώσει όλα τα πνευματικά κενά. Δεν γίνεται όμως να μην ακλουθούσε τη
συμπαντική νομοτέλεια της εκπαίδευσης.
Αυτή  περιλαμβάνει  συγκεκριμένους  γήινους  πνευματικούς  δασκάλους  οι  οποίοι  είναι  και  αυτοί  σε
αποστολή, να δώσουν σε αυτά τα όντα κάποια κλειδιά - γνώσεις, είναι σε επικοινωνία με πνευματικά όντα,
όπως  αγγέλους,  βλέπουν  οράματα,  και  φυσικά  όσο  πιο  ψηλά  φτάσεις  τόσο  πιο  πολύ  έχεις  άμεση
επικοινωνία με τον ίδιο τον Δημιουργό.
Γιατί σε αυτά τα επίπεδα πλέον, έχεις κατανοήσει ότι ΕΣΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΕΙΣΤΕ ΕΝΑ. ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ
ΜΕΣΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΤΟΥ.
Ο Ίδιος ο Ιησούς δηλώνει «εγώ και ο Πατήρ εν εσμέν» (Ιωάννης 10,30), δηλώνει ότι «είναι Ένα με τον
Πατέρα».
Στα χρόνια της εκπαίδευσης του μετά από την τελευταία του δημόσια εμφάνιση στα 13, έλαβαν χώρα
συγκλονιστικά  γεγονότα  μέσα  στη  συνειδητότητά  του,  ΔΥΟ  ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ
ΣΤΕΦΑΝΩΣΕΙΣ.
Η πρώτη ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΩΣΗ ήταν μέσα στην πυραμίδα της Γκίζας (Χέοπα), όπου μέσα του
πλέον, μέσα από όλα αυτά που είχε κατανοήσει, συνειδητοποίησε ποια ήταν η αποστολή του, δηλαδή Ο
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (πνευματικό υπούργημα) εκφραζόταν μέσα από το σώμα του Ιησού.
Η ορολογία "παγκόσμιος χριστός" ανήκει σε κείνα τα πνευματικά υπουργήματα τα οποία συνθέτουν την
ανθρώπινη εξέλιξη επάνω στον πλανήτη σας.
Αλλά τέτοια υπουργήματα είναι του παγκόσμιου Βούδα, παγκόσμιου εκπαιδευτή.
Ο σημερινός παγκόσμιος χριστός, είναι η ίδια η ατομική ύψιστη πνευματοψυχή, που τότε είχε ονομαστεί
Ιησούς Χριστός.
Αυτά  τα  υπουργήματα  τα  κατέχουν  κάποιες  ύψιστες  πνευματικές  οντότητες  οι  οποίες  μετά  από λίγες
χιλιάδες γήινα χρόνια, παίρνουν άλλοι τη θέση τους, και οι ίδιοι συνεχίζουν για πιο ψηλές πνευματικές
θέσεις.
Τα ύψη είναι μεγάλα σ' αυτές τις καταστάσεις. Υπήρχε μέσα σ' ένα ανθρώπινο σώμα η συνειδητότητα του
Ιησού, που πλέον μέσα του κατοικούσε και η συνειδητότητα του παγκόσμιου χριστού.
Για να μπορέσει  το σώμα του Ιησού να αντέξει αυτές τις  ασύλληπτες δονήσεις,  αντιλαμβάνεστε σε τι
επίπεδα είχε φτάσει το φυσικό του σώμα.
Αυτή τη γνώση ώστε να αντέξει το σώμα του αυτές τις ασύλληπτες δονήσεις, τις πήρε από την Ινδία.
Μάλιστα  ,  όταν  τον πρωτοείδε  στην  Ινδία  ένας  διδάσκαλος  ονομαζόμενος  Ιρι  Τεκ,  αποσύρθηκε  τρεις
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ολόκληρες μέρες και νύχτες για να ενημερωθεί απόλυτα σχετικά με το ποιος ήρθε κοντά του να διδαχτεί.
Όταν ενημερώθηκε ο Ιρι τεκ ποιος ήρθε κοντά του για να διδαχτεί τις δικές του γνώσεις, ο Ιησούς, αφού το
έκανε  με  άριστο  τρόπο,  του  έδωσε  φεύγοντας  ένα  μπουκάλι  με  ένα  υγρό  μέσα  που  του  είπε  ότι  θα
χρειαζόταν στο τέλος της αποστολής του. Φυσικά, το χρειάστηκε.
Ο παγκόσμιος Χριστός που κατοικούσε πλέον στο σώμα του Ιησού, ήταν το πρώτο του ύψιστο στεφάνωμα
από τον τότε παγκόσμιο Χριστό. Όμως, συνέβη και ένα δεύτερο στεφάνωμα στο φυσικό σώμα του το όποιο
δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στο πλανήτη σας.
Στη διάρκεια της βάπτισης μέσα στο Ιορδάνη ποταμό, από τον Ιωάννη τον βαπτιστή, εμφανίστηκε ένα
περιστέρι. Τότε ακούστηκε η φράση "αυτός είναι ο αγαπητός μου Υιός τον όποιο εγώ ευδόκησα".

"…καὶ εἶδε τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν καὶ ἐρχόμενον ἐπ᾿ αὐτόν· καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ
τῶν οὐρανῶν λέγουσα· οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα."
(Ματθαίος 3. 13-17)

"…και είδε το Πνεύμα του Θεού σαν περιστέρι να κατεβαίνει και να έρχεται πάνω του. Ακούστηκε τότε
μια φωνή από τα ουράνια που έλεγε: "Αυτός είναι ο αγαπημένος μου Υιός, αυτός είναι ο εκλεκτός μου"."
(Ματθαίος 3. 13-17)

Σε αυτό το δεύτερο στεφάνωμα, γνωρίζοντας την ομοούσια τριαδικότητα και την τρισυπόστατη έκφραση
του Δημιουργού (Πατέρας, Υιός και άγιο πνεύμα), μπήκε στο φυσικό σώμα του Ιησού μια πρωτοφανή για
την ιστορία του πλανήτη σας Θεϊκή συνειδητότητα του Υιού.
Δηλαδή στο φυσικό σώμα του Ιησού και στην δική του συνειδητότητα που πολλές φορές στο παρελθόν και
σε άλλους πλανήτες είχε παίξει το ρόλο του πνευματικού ηγέτη, στη συγκεκριμένη ενσάρκωση του μπήκαν
δυο ακόμα στεφανώματα. Το στεφάνωμα του παγκόσμιου Χριστού (δηλαδή χριστοποιήθηκε) και ΚΑΤΑ
ΤΗ  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΤΗΣ  ΒΑΠΤΙΣΗΣ  ΤΟΥ,  ΜΠΗΚΕ  ΜΕΣΑ  ΤΟΥ  Η  ΔΕΥΤΕΡΗ  ΟΨΗ  ΑΠΟ  ΤΗΝ
ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΥΙΟΣ.
Δηλαδή  σε  ένα  ανθρώπινο  σώμα  υπήρχαν  τρεις  συνειδητότητες.  Η  συνειδητότητα  του  Ιησού,  η
συνειδητότητα  του  παγκόσμιου  Χριστού  και  η  συνειδητότητα  της  δεύτερης  όψης  του  ίδιου  του
Δημιουργού.
Αντιλαμβάνεστε τι αντοχές είχε το φυσικό του σώμα, σε τι επίπεδα είχε φτάσει ώστε να αντέξει αυτές τις
ασύλληπτες δονήσεις.
Επιγραμματικά σας αναφέρουμε ότι η πρώτη όψη από την τριαδική θεότητα, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, όχι
η δεύτερη όψη του Υιού, είχε μπει σε ένα ανθρώπινο σώμα στην εποχή της Ατλαντίδας, μόνο για τρεις
μήνες και το όνομα του ήταν ΖΕΛΟΑΜ. Ενώ στην εποχή του μεγίστου διδάσκαλου Ιησού Χριστού, μπήκε
η δεύτερη όψη της τριαδικής θεότητας, ο ίδιος ο Υιός, για τρια χρόνια.
Φυσικά μετά από το Νώε και εν όψη της χρυσής εποχής, θα μπει στον πλανήτη σας η πρώτη όψη της
τριαδικής υπόστασης, ο ίδιος ο Θεός και θα κλείσει ο κύκλος της εξέλιξης της ανθρωπότητας στον πλανήτη
γη.
Όλοι  που  είστε  ναι  μεν  χριστιανοί  αλλά  σε  κάποιο  παραμάγαζο  διαίρεσης  (καθολικοί,  ορθόδοξοι,
πεντικοστιανοι, εκκλησία του Χριστού, κ.ά) δεν έχουν φτάσει ποτέ στ αυτιά σας όλα αυτά.
Μα,  εάν  έφταναν  όλα  αυτά  που  διαβάσατε  σ'  αυτή  την  αποσφράγιση  της  γνώσης,  και  μαθαίνατε  με
ακρίβεια  ποιοι  σας  τυραννούν  και  με  ποιους  τρόπους,  και  μαθαίνατε  όλη  την  αλήθεια  για  όλα  τα
πνευματικά όντα τι ακριβώς είπαν και δίδαξαν, μετά εσείς δεν θα μπορούσατε να ενταχτείτε σε κοπάδια.
Γιατί πλέον όλοι θα ήσασταν αυτόνομοι, πλημμυρισμένοι από αρετές και ηθικές αξίες, απόλυτα γνωστές
για την αποστολή σας και με σοφία τέτοια που δεν μπορούσε κανένας μα κανένας στημένος προβοκάτορας
ή νεκροθάφτης να σας μπερδέψει.
(Από την ηλικία των 15 ετών θα είστε σε πνευματικά επίπεδα αυτών που ονομάζετε "άγιους").
Αυτό έχει γίνει στον πλανήτη σας. Ενώ πιστεύετε στους αρχηγούς και τις εξουσίες πάσης μορφής, αυτές εκ
του  αποτελέσματος  μέχρι  σήμερα,  των  τελευταίων  5.000  ετών,  έχουν  κάνει  τα  πάντα  για  να  είστε

192



βυθισμένοι στο απόλυτο σκοτάδι και με απίστευτη αμάθεια.
Ψάχνετε δεξιά και αριστερά να βρείτε ποιος φταίει και τι φταίει, τι να κάνετε, από πού να πιαστείτε αι όλοι
αυτοί οι παραμυθάδες σας έχουν τρελάνει στις μπούρδες.
Πάμε τώρα στην κορύφωση του πως μπορείτε να ξαναγυρίσετε στον αιθέρα, να ελ-ευθερωθειτε.
Ο "ΣΑΜΑΕΛ ΑΟΥΝ ΒΕΟΡ" ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΩΣ ΒΙΚΤΩΡ ΜΑΝΟΥΕΛ ΓΚΟΜΕΣ ΡΟΔΡΙΓΚΕΣ,
ΣΑΣ ΠΑΡΕΔΩΣΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΦΤΑΙΟ ΚΛΕΙΔΙ. ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΓΡΑΨΕΙ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ
ΓΙΝΕΤΑΙ. ΕΜΕΙΣ ΜΟΝΟ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΕΠΕΞΗΓΗΤΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΟ
Στην  ανθρωπότητα,  εξελίσσονται  δυο  φύλα.  Το  ένα  ονομάζεται  άρρεν  (άντρας)  και  το  άλλο  θήλυ
(γυναίκα). Φυσικά, αυτά είναι τα υγιή φύλα, και 'Έτσι ακριβώς έχουν δοθεί από την δημιουργία. Για τα
αλλά φύλα, τα άρρωστα,  που προσπαθεί ο Μαυροψύχης να επιβάλλει  με τις εξουσίες του,  δεν γίνεται
λόγος.
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο άντρας όπως και η γυναίκα έχουν συγκεκριμένα γεννητικά όργανα και μέσα
από την ένωση αυτών των  γεννητικών οργάνων,  εάν  δεν  υπάρχουν  καρμικές  υποχρεώσεις  (πρόβλημα
τεκνοποίησης), επέρχεται η γέννα ενός νέου μωρού.
Όλο το ορατό σύμπαν που αντιλαμβάνεστε και κατανοείτε, είναι μια παν-σπερμία. Πέφτει το κουκούτσι
από ένα φυτό και έτσι βγαίνει το επόμενο ίδιο φυτό. Ενώνεται το ζωικό βασίλειο σε τέτοια αντίστοιχα
πράξη και επέρχεται η γέννα ενός ίδιου τέτοιου ζώου. Αυτό φυσικά γίνεται και στο δικό σας βασίλειο.
Απλά  επιγραμματικά  σας  λέμε  ότι  με  την  ίδια  ακριβώς  παν-σπερμία,  έχει  γίνει  η  σπορα  ολου  του
σύμπαντος που αντιλαμβάνεστε.
Δηλ για να το καταλάβετε καλύτερα, κάθε μορφής σπερματος είναι ο ίδιος ο δημιουργός και συνεχιζει την
δημιουργία του.
Όταν εσείς οι άνθρωποι (τα ζώα ενωνονται ερωτικα μόνο όταν το θυληκο είναι εντοιμο να κυηφορησει
όταν δεχτεί το σπερμα του αρσενικου) ενωνεστε σε ημηρεσια, εβδομαδια, μηνιαια βαση και το σπερμα
αυτό το πετατε για το εγώ σας και την ηδονη σας…
…Ποια χρηση του σπερματος γίνεται λοιπόν από την μεριά σας;
Πολύ απλά,  για  το "εγώ"  σας.  Γιατί  αυτό  που ονομαζετε εσείς  όταν κάνετε  την συγκεκριμένη  πράξη
¨ηδονη" ή όπως αλλιώς θέλετε, είναι ένα τεράστιο "εγώ" σας.
Για να γίνεις τελειως άνθρωπος, που αυτό σημαίνει "μη βια" για κανένα ον, γεματο ηθικες αξίες, όλα αυτά
για να τα πετυχετε χρειάζεται από σας πολύ μεγάλος αγωνας καθημερινως. Οι πειρασμοί για να μιλησετε
ασχημα, για να ασκησετε βια, να βγάλετε μίσος, ενδεχομενα και να αφαιρέσετε ζωή, είναι πολλοί.  Τα
συστήματα εξουσίας σας δίνουν συνέχεια τροφή για όλα αυτά. Εσείς για να τα πετυχετε αυτά όλα, πρέπει
να κάνετε από όλα αυτά απόλυτη αποχη που αυτόματα σημαίνει να μην έχετε "εγώ".
Δηλ, κάνετε κακο γιατί το "εγώ" σας σας το επιβαλλει. Ασκειτε βια, κάνετε κριτικη και κατακριση στους
συνανθρώπους σας,  βλασφημειτε  τα θεια,  καταριεστε,  ζηλευετε,  νιώθετε λύπη όταν κάποιος άνθρωπος
είναι καλά και προοδευει, γιατί όλα αυτά είναι το εγώ σας.
Φωτισμενος (δηλ Βούδας) είναι αυτός που έχει αποποιηθει όλα τα εγώ. Αυτό επιβαλλεται να κάνετε όλοι
σας.
Μόνο εάν έχετε αποβαλλει όλα τα εγώ, είναι αυτό που χρειάζεται να κάνετε για να φτασετε στη φωτιση. Το
ίδιο το σύμπαν, με τις χρονικες ενσαρκώσεις πρώτα του Βούδα και μετά του Χριστού, διδάσκει. Αυτό
σημαίνει για σας πάρα πολλά. Ότι πρώτα φωτιζεστε, γίνεστε Βουδες, γίνεστε αριστοι άνθρωποι με πολύ
μεγάλη σοφια και γνώση, και αμέσως μετά, εξασκειτε μονογαμικα, σαν ζευγάρι, το τελευταίο τεράστιο εγώ
σας.  Αφού  έχεις  γίνει  Βούδας,  δηλ  αριστος  σε  όλα  σου  άνθρωπος,  πρέπει  να  γίνεις  χριστος,  να
χριστοποιηθεις, δηλ να ενωθεις μόνο μονογαμικα με τον/η συζυγο. Σ' αυτή η ερωτικη πράξη που σας έχει
μάθει ο Μαυροψύχης ότι είναι το κεφι, η ηδονη σας ή οτιδήποτε άλλο , δεν πρέπει πλέον να διαχέεται ούτε
σταγονα σπερματος, ούτε του άντρα ούτε της γυναίκας έξω από το "ΑΓΙΟ ΔΙΣΚΟΠΟΤΗΡΟ".
Το  "ΑΓΙΟ  ΔΙΣΚΟΠΟΤΗΡΟ"  όπως  και  η  ΕΚΚΛΗΣΙΑ  είναι  το  φυσικό  σας  σώμα.  Όταν  πολοθειτε
μονογαμικα για να ενωθειτε με το Θειο, η φωτιά που παραγεται στην ερωτικη πράξη είναι η μεγαλύτερη
δύναμη που υπάρχει στο σύμπαν. Από αυτή την μετουσιοση και φωτιά, παραγεται ένα υλικό, είτε στον
άντρα είτε στην γυναίκα και αυτό είναι το σπερμα. Αυτό το υλικό είναι θεικο. Ανηκει στην μονάδα. Εάν
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εσείς χυσετε αυτό το υλικό έξω από την εκκλησία του σώματος σας, αυτόματα εκδηλωσατε εγώ. Δηλαδη,
διαχωριστηκατε από την μονάδα. Η χριστοποίηση δίνεται στον πλανήτη σας μόνο με αυτό τον τρόπο και
κανέναν άλλον.
Ακόμα και  να φωτιστητε μόνο, που είναι  εκπληκτικα τα οφελη, πρέπει  μετά να δουλεψετε σ' αυτό το
καμινι, και να κλεψετε τη φωτιά (ΚΑΜΙΝΙ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ - ΜΕΤΟΥΣΙΟΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ). Εκει
γίνετε ο μεγάλος αγωνας και ο τελευταιος από τον Μαυροψύχη και τις εξουσίες του. Σας έχει εσκεμμενα
οδηγήσει σε άπειρα προβλήματα, αφού σε κάποιες θρησκείες έχει ξεφτιλίσει τελείως τη γυναίκα, βλ. ισλαμ,
αφού σας έχει παρουσιάσει σαν φυσιολογικα κάθε ομοφυλοφιλια και διαστροφή και απώτερος σκοπός του
είναι να πάρει το σπέρμα σας.
Αυτό είναι το φίδι που σέρνεται. Ενώ αντιθετα, σε κάποιους φωτισμενους Δασκάλους, όπως ο Ερμής ο
Τρισμεγιστος, βλέπετε ένα ραβδί που στο τέλος καταληγουν δυο φίδια. [το κηρηκειο του ερμη]
Η σπονδυλική σας στήλη αποτελειτα ιαπο 33 σπόνδυλους που κάθε ένας από αυτούς μοιαζει με το νούμερο
"8" ή αλλιώς το συμβολο του απειρου " ∞ ".
Μέσα από τους σπόνδυλους ανεβαινουν και κατεβαίνουν δυο ενεργειες που φτανουν μέχρι το κοκκυγα της
σπονδυλικης στηλης. Στον μεν άντρα κατεβαινει η θετικη ενέργεια και  ανεβαινει  η αρνητική, στη μεν
γυναίκα κατεβαινει η αρνητική και ανεβαινει η θετικη. Αυτές οι δυο Θεικες ενεργειες στα σανσκριτικα
ονομαζονται Πιγκαλα και Ιν-ντα. Εφοσον μονογαμικα πολοθουνε - ενωθουν μεταξύ ενός ζευγαριου για
όλη την ενσάρκωση τους, το ζευγάρι και όχι δοκιμες επί δοκιμων με οποιαδηποτε δήθεν προφαση, τότε
αντί το φιδι να σερνετε στη γη, που σημαίνει εκσπερματωση, αρχίζει και ανεβαινει και κυλαει μέσα στην
εκκλησία που είναι το σώμα σας, μέχρι που κάποια στιγμή θα φτάσει στο πάνω μέρος του κεφαλιου σας,
που  είναι  το  κορυφαιο  ενεργειακο  κέντρο  του  σώματος  σας  και  κει  ακριβώς  πλέον  σας  συμβαινουν
πράγματα που δεν περιγραφονται με ανθρώπινα λόγια.
Εκει επανω έχει δείξει και ο Ερμής ο Τρισμεγιστος με το κυρικειο του, χιλιάδες χρόνια πριν τη γέννηση
του Ιησού, τα δυο φίδια. Εκει ακριβώς στο επανω μέρος, αποκαλύπτεται και στην αποκάλυψη του Ιωαννη,
οι δυο αγγελοι της Αποκαλυψεως όταν φτάσουν στην τελευταία εκκλησία, της Λαοδικιας.
Αυτό είναι το κλειδι των κλειδιων.

ΚΥΡΗΚΕΙΟ ΤΟΥ ΕΡΜΗ

Οι επτά εκκλησίες είναι:

1. Η Εκκλησία της Εφέσου, στην Έφεσο.
2. Η Εκκλησία της Σμύρνης, στη Σμύρνη
3. Η Εκκλησία της Περγάμου, στη Πέργαμο
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4. Η Εκκλησία των Θυατείρων, στα Θυάτειρα
5. Η Εκκλησία των Σάρδεων, στις Σάρδεις
6. Η Εκκλησία της Φιλαδελφείας, στη Φιλαδέλφεια
7. Η Εκκλησία της Λαοδικείας, στη Λαοδίκεια

Καταλαβαίνετε πλέον πως έχει γίνει η σύνθεση των πάντων. Πως μέσα από όλες τις στημένες εξουσίες
πάσης μορφής, πόλεμους φονους, πεινα, δυστυχια, κ.ά., καταλήγουν αυτά τα δεινά σαν συμπληρωμα η
χωρίς ορια εκσπερματωση των ανθρώπων στην ερωτικη πράξη.
Κάθε φορά που θα συμβαίνει αυτό πλέον από τη μεριά σας είναι και μια νίκη του Μαυροψύχη στον εαυτό
σας. Αυτά που γραφει ο Ιωαννης στο βιβλίο για της 7 εκκλησιες και αυτά που βλέπετε στο κυρικειο του
Ερμη με χιλιάδες χρόνια δοαφορα μεταξύ τους, αντιπροσωπεύουν και τα 7 κυρια ενεργειακα κεντρα -
τσακρα του ανθρώπου, που βρισκονται πάνω στην σπονδυλική στήλη.

Σας έχουμε ξεκαθαρισει και πιο πάνω ότι εκκλησία είναι το ίδιο σας το σώμα που έχει σκέψεις, λόγια και
πράξεις.  'Έτσι  ακριβώς  και  στην  αποκάλυψη  του  Ιωαννη,  καμία  σχέση  δεν  έχουν  οι  εκκλησιες  με
γεωγραφικους τοπους. Αυτές οι 7 εκκλησιες είναι μόνο τα 7 κυρια ενερεγιακα κεντρα που έχετε στην
σπονδυλική σας στήλη.
Αυτές οι απίστευτες ενεργειες στην ερωτικη πράξη, εφοσον έχετε φωτιστεί, είναι το επόμενο και τελευταίο
κλειδι στο να γίνετε χριστοι.
Το σύμπαν δεν σας έχει αφήσει τίποτα κρυφο. Είμαστε όλοι κομμάτια του ενός θεου, απλά ο καθένας έχει
την δική του δονηση - εξέλιξη. Στη δική σας εξέλιξη που πλέον είστε όντα με νοημοσύνη και κατεχετε ένα
φυσικό - πυκνο σώμα με γεννητικα όργανα άντρα και γυναίκας, η χρησιμοποιηση τους μονογαμικα, ώστε
να μην εκσπερματωνει ούτε ο άντρας, ούτε η γυναίκα, είναι το μεγαλύτερο μυστικο για όλους εσάς.
Αυτό  κάποτε  το  ασκουσαν  μόνο  ιερείς  και  ιερειες  μέσα  σε  ιερους  χωρους.  Με  ποινη  θανάτου
απαγορευοταν να δοθεί η γνώση αυτή στον κοσμο, επειδή η ανθρωπότητα δεν ήταν ακόμα ετοιμη. Σήμερα
όμως στη γη, η ανθρωπότητα έχει στην κατοχή της όλη τη γνώση για τα πάντα. Μονοι σας θα αποφασίσετε
αν θέλετε να συμμετεχετε στην δευτέρα παρουσία, δηλ να εκδηλωθεί μέσα σας ο Χριστός από εσάς τους
ίδιους ή να ακολουθητε τα δεινά και την αμαθεια που ήδη νιώθετε από όλους τις εξουσίες.  
Ο Ιησούς - Χριστός μαζί με την θεικη ιέρεια Μαγδαληνη, αυτό το κλειδι ήρθε να σας παραδωσει. Ήταν ένα
υψιστο ον στη μεγαλύτερη αποστολή που έγινε ποτέ στον πλανήτη σας, πανφωτινος και πλημμυρισμενος
μόνο  από  αρετές,  ήρθε  και  τα  εβαλε  με  όλες  τις  τότε  εξουσίες,  εξυμνησε  τη  γυναίκα  μέσω  της
Μαγδαληνης, και φυσικά σας έδωσε και το κλειδι της χριστοποίησης ή της σταυρωσης, ή της θυσίας. Διότι
και σεις εάν θέλετε να χριστοποιηθειτε, φυσικά και πρέπει να "σταυρωθειτε" και να θυσιαστητε.
Γιατί εάν έχετε γίνει αριστοι άνθρωποι στα πάντα, πρέπει να δοιμαστειτε στο τελευταίο μυστικο, στην
κορύφωση της ερωτικης πραξης, ότι το σπερμα σας (άντρα ή γυναίκας), που ο Μαυροψύχης είναι ετοιμος
να σας το κλεψει, και να πάρετε όλη την ομορφια και αγάπη της ερωτικης πραξης μόνογαμικα με τον/την
συντροφο σας, και προτού ξεκινήσει  η ερωτικη πράξη να γνωρίζετε ότι  αυτό το υλικό του σπερματος
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ανηκει μόνο στον Δημιουργό και σε κανέναν άλλον.
Πάνω στην ερωτικη πράξη, όταν και ο άντρας και η γυναίκα σκεφτονται τον Δημιουργό, ενωνονται και οι
δυο μαζί του, ο άντρας, η γυναίκα και ο Δημιουργός γίνονται ένα. Φτανοντας στην κορύφωση της ερωτικης
πραξης, χωρίς να υπάρξει εκχυχσει του σπερματος ούτε από τον άντρα ούτε από την γυναίκα, τότε αρχίζει
μέσα στη δική σας εκκλησία να γεμιζει το δισκοποτηρο, με τα άγια των αγίων.
Γεμιζοντας σιγά-σιγά αυτό το αγιο δισκοποτηρο, αρχίζει και ενεργοποιεί από κάτω προς τα πάνω το κάθε
ενεργειακο κέντρο ή την κάθε εκκλησία από τις 7 εκκλησιες του Ιωαννη του Ευαγγελιστη.
Αυτό το άνοιγμα των ενεργειακων κεντρων σημαίνει για το κάθε ένα από εσάς ότι αρχίζει να αποκταει
ιδιότητες πλέον Θεικες. Αρχιζετε πλέον να αποκτατε ιδιότητες και αισθήσεις πολύ περισσότερες από αυτές
τις 5 που γνωρίζετε, όπως ενοραση, διοραση, διακοη, διαισθηση κ.ά.
Βλέπετε μέσα από το κλεψιμο της φωτιας, το καμινι της μονογαμικης ενωσης σας με τον /ην συντροφο
σας, ολοκληρωνεται όλο το παζλ της ανθρώπινης εξέλιξης.
Φυσικά, μπορείτε να γίνετε καλοι άνθρωποι και να φτασετε ακόμα και στην φωτιση, όπως πάρα πολλοί
έχουν κάνει από την εκκλησία, (κυρίως μιλάμε για μοναχους και επουδενη για ιεραρχες του συστήματος)
που ακολουθούν την απόλυτη αγαμια. σ' αυτή την περίπτωση, επειδή ο Δημιουργός είναι παν-τελειος, δεν
θα εδινε στον άνθρωπο τα γεννητικα όργανα μόνο για ουρηση. Ούτε θα ευλογουσε ο Ιησούς Χριστός τον
γαμο στη Κανά. Προφανεστατα τα γεννητικα όργανα έχουν δοθεί για να χρησιμοποιούνται. Εδώ έχουν
ανακατευτει μέσα στις αλήθειες του Δημιουργόύ τα ψέματα του Μαυροψύχη.
Και τι ψέματα!
1) Οι απόλυτες εκσπερματωσεις με οποιονδηποτε τρόπο από τον Μαυροψύχη ή
2) ή απόλυτη αγαμία, δηλ να μην χρησιμοποιεις επ ουδενη στο ερωτικο - μονογαμικο ζευγάρι την ερωτικη
μαγεια, ή αλλιώς ερωτικη αλ-χημεια.

Η παραπανω εικονα που απεικονιζει τη Ζωοδοχο πηγη, μεταφραζεται ως η πηγη που δίνει ζωή.
Βλέπετε ξεκάθαρα ότι πάνω σε μια κιβωτο, που είναι το μεγαλύτερο μυστικο για όλη την ανθρωπότητα και
έχει σχέση με την ερωτικη αλχημεια, μονογαμικα του ζευγαριου (άντρα - γυναίκα), απεικονίζεται το αγιο-
δισκοποτηρο.
Όταν φτασετε να τα λειτουργησετε όλα τελεια όπως τελειο είναι το σύμπαν, μέσα στο δισκοποτηρο που
είναι το ίδιο το σώμα σας και η μονιμη εκκλησία σας, όλα γίνονται ΠΑΝ - ΑΓΙΑ (Παναγία), και φυσικά
αμέσως μετά γεννατε ο ΧΡΙΣΤΟΣ.
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Είναι τόσο ξεκάθαρα αυτά που σας αποκαλυπτονται που οποίες μπούρδες και βλακειες να επικαλεστουν οι
νεκροθάφτες, δεν έχουν πλέον θέση στις απίστευτες στιγμές που ζει ο πλανήτης.
Δηλαδη, πρέπει να γίνουν τα εξής:
1) Να φωτιστητε, δηλαδή να γίνετε όλοι Βουδες και όταν εξαλειψετε, εφοσον ήδη έχετε φωτιστεί, και το
τελευταίο σας εγώ, τότε πλέον πρέπει:
2) Να ΧΡΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ, δηλαδή να γίνετε όλοι σας ΧΡΙΣΤΟΙ.

Η εργασία για να γίνετε Χριστοι είναι αυτή που σας έχουμε προαναφερει.
Γι αυτό ξεκάθαρα μέσα από την εικονα της ζωοδοχου πηγης, υπάρχει μια κιβωτος. Είναι το τελευταίο
μυστικο  της  ανθρωπότητας  (τελευταίο  κλειδι).  Πάνω  στην  κιβωτο  ενωνονται  δυο  φυσικά  σώματα
ζευγαριου (άντρας - γυναίκα) που όπως σας έχουμε προαναφερει το φυσικό σώμα είναι η εκκλησία σας.
Όταν αυτό γίνει με απόλυτη αγάπη και συμμετοχή του ιδιου του Πατέρα, τότε οι τρεις υποστασεις γίνονται
ένα. Και από τη δική σας τη μεριά, χωρίς ούτε μια σταγονα εκσπερματωσης ούτε από τον άντρα ούτε από
τη γυναίκα, αυτόματα πραγματοποιητε την ένωση με το Θειο γιατί εξαλειφετε και το τελευταίο σας εγώ,
αφού πρώτα έχετε δοκιμαστει στο καμινι της ερωτικης πραξης (καμινι του Ηφαιστου) με μοναδικό σκοπό
να γεμισετε το Αγιο Δισκοποτηρο σας και αφού λειτουργησετε με παν-αγιο τρόπο να γεννησετε εσείς οι
ίδιοι το Χριστό και κανένας άλλος για σας.
Αυτό είναι το τελευταίο ασύλληπτο κλειδι για την ανθρωπότητα και αυτό μπορεί να γίνει μόνο από ΕΣΑΣ
ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ.
Αντιθετα, όλοι οι νεκροθάφτες της εξέλιξης της ανθρωπότητας των θρησκειών υπηρετώνττον Μαυροψύχη
σας έχοντας ακυρωσει το νου σας (δημιουργική σκέψη), σας έχουν διδάξει ότι οι απεσταλμενοι του ιδιου
του Θεού θα έρθουν να σας απελευθρωσουν από τα δεσμα της ύλης και όλοι  εσείς  καθεστε πειθηνιοι
υποδουλωμενοι και δουλικα σκεπτόμενοι ότι κάποιοι άλλοι θα δουλεψουνε για σας.
Ο Μεσσιας και εν προκειμένω ο Ιησούς - Χριστός, ήρθε για να σας διδάξει όχι για να δουλεψει αντί για
εσάς.
Ήρθε να σας δείξει τον δρόμο, ήρθε να ολοκληρωσει όλη την γνώση, σας έδειξε με απιστευτο τρόπο και
την  ισότητα  μεταξύ αντρος  και  γυναικος  (αντιθετα  κάποιες  θρησκείες  έχουν  μειωσει  την  γυναίκα και
κάποιες άλλες την έχουν εξευτελισει  (Ισλαμ)) και  στην κορύφωση της διδασκαλίας του σας δίδαξε με
ποιον τρόπο μπορείτε να κατακτησετε τη χριστοποίηση.
Η κάθε μια μορφή στο σύμπαν παράγει ιδιον έργο για να εξελιχθει. Καμία μορφή δεν εξελισσεται στο
ορατο σύμπαν εργαζομενη για μια άλλη μορφή. Την ώρα που όλοι έχουμε πάρει μορφή, αναγκαστικα όλοι
θα ακολουθησουμε την μια οδο που αυτή είναι η κατανοηση της ενότητα των πάντων και η επιστροφη στο
γενητωρα πατερα δημιουργό θεο
Μέσα στν παντελειο σύμπαν η κάθε μια επιμέρους μορφή είναι κομμάτι της μιας μορφής είναι κομμάτι του
ενός Θειου και δεν υπάρχει τίποτα έξω από το Θειο.
Κι αυτό το Θειο είναι ο Θεός Δημιουργός, και όλες οι ορατές μορφές είναι το είναι του.
Και  αυτό  μπορεί  να γίνειι  μόνο ακολουθωντας  τις  αληθινες  διδασκαλίες  αυτών των  όντων (ποτέ  μην
ξεχνάτε ο Μαυριψυχης έχει αναμειξει τα ψέματα μέσα στις αληθειες). Γι αυτό και ο μέγιστος διδάσκαλος
σας Ιησούς Χριστός σας το εππαναλαμβανουμε ακόμα μια φορά αυτό που είπε:
Κατα ιωαννην ευαγγελιο Κεφαλαιο 8
"31 Ο Ιησούς, έλεγε προς τους Ιουδαίους που είχαν πιστέψει σ’ αυτόν: «Αν εσείς μείνετε στο λόγο το δικό
μου, είστε αληθινά μαθητές μου,
32 και θα γνωρίσετε την αλήθεια, και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει». "

Στο σημείο αυτό οφειλουμε να σας ξεκαθαρισουμε κάτι με πολύ μεγάλη προσοχή για όλους εσάς.
Εάν με τον/ην συζυγο σας, ασκησετε μονογαμικα βεβαια την ερωτικη αλχημεια, και δεν έχετε αποβαλλει
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από μέσα σας όλα τα εγώ, θα δημιουργησετε στους εαυτους σας απίστευτα προβλήματα και παρενεργειες
χωρίς όριο.
Η βουδιστικη κατάσταση στον καθένα από σας, πρέπει να είναι στο 100%. Εαν αυτό δεν έχει συμβεί, μην
προσπαθησετε να πετυχετε το κομμάτι της χριστοποίησης με τον/την συζυγο σας.
Οποιοδήποτε  εγώ  κι  αν  υπολοιπετε  μέσα  στον  εαυτό  σας  και  ενεργοποιήσετε  την  ερωτικη  μαγεια
(αλχημεια) αυτό το εγώ θα μετατραπεί σε ένα τερας, σε ένα Σατανα, σε ένα Μαυροψύχη.
Οι  μαύροι  μαγοι  αυτά  τα  γνωρίζουν  πολύ  καλά  και  συνειδητα  εξασκουσνται  στην  ερωτικη  μαγεια  -
αλχημεια με συνειδητο σκοπό να γιγαντοθουν τα τερατα - δαιμόνια - εγώ που έχουν μέσα τους.
Αυτοί καρμικα στο νομο της ανταποδοτικης δικαιοσυνης έχουν με την καρμική επιτροπή ανοίξει άλλες
καταστάσεις. σ' όλους εσάς όμως τους υπόλοιπους που δεν τα γνωριζατε όλα αυτά, προσέξτε ιδιαίτερα
μηπως από την  αμάθεια  σας  εμπλακειτε  και  υιοθετήσετε  από την αμάθεια σας  τέτοιου ειδους  τερατα
(δαιμόνια).
Σας επισυναπτουμε ιδιαίτερα την προσοχή σας, επειδή ο πλανήτης σας ζει εσχατολογικκ8υς χρόνους και γι
αυτό  πλέον  όλη η αποσφράγιση ολων των  ιερών γνωσεων σας  δίνονται  χωρίς  καμία  μορφή μυθου  ή
παραβολης αλλά σας δινονται με τέτοιο ροπο ώστε να είναι κατανοητη από όλη την ανθρωπότητα όλα
αυτά τα οποια σας γραφουμε.
Γίνετε  πρώτα  βουδες,  κοψτε  τα  δεσμα  με  οποιοδήποτε  εγώ  σας  τυρραναει  (προσκολλησιες,  υλικές
επιθυμίες - υλικά αποκτήματα) και αμέσως μετά βλεποντας το πρόσωπο τον/ην συζυγο σας μονογαμικα
προσπαθειστε να πάρετε το χρίσμα.
Προσπαθηστε να χριστοποιηθειτε,
Αυτά που ήδη σας έχουν αποκαλυφτει από την μια δεν είχαν δοθεί ποτέ στην ανθρωπότητα και από την
άλλη είναι απίστευτη ευκαιρια για όλους εσάς να αφήσετε όλα τα βαρη από τα κάρμα που έχει ο καθένας
από εσάς ξεχωριστά.
Και γι αυτό φυσικά ο πλανήτης σας σήμερα κατοικειται πάνω από 7 δισ ψυχές, ο λόγος είναι μόνο αυτός.
Οι  ψυχές  σε  ασαρκη μορφή ξέρουν  τι  πρόκειται  να  γίνει  στον  πλανήτη  σας  και  καταθετον  αιτηματα
επανασαρκωσης, μηπως μπορέσουν και απελευθερωσουν το είναι τους.
Μηπως δηλαδή μπορέσουν και αφησουν κάθε καρμικο βάρος και συνεχίσουν το ταξιδι της εξέλιξης τους
φευγοντας  από  αυτό  το  σχολείο,  την  αργοδονουμενη  υλη,  που  στο  δικό  σας  πλανήτη  μέχρι  σήμερα
ονομαζοταν ανθρωπότητα.
Τέτοια ευκαιρια δεν εχει ξαναπαρουσιαστει στο πλανήτη σας ποτέ μέχρι τωρα.
Η δευτέρα παρουσία γίνεται αυτή την εποχή στον πλανήτη σας. Η πρώτη ήταν στον ερχομμο του μεγίστου
δασκαλου Ιησού Χριστού για να ολοκληρωσει την διδασκαλία του βουδα [φωτιση] για να σας δείξει το
δρόμο και η δευτέρα παρουσία είναι να πάρετε όλη αυτή την γνώση και να την εφαρμοσετε μέχρι και την
χριστοποίηση στον εαυτό σας.
Έχετε τη γνώση στα χεραι σας. Έχετε όλη την α-ληθη στα χερια σας.
Εχει τραβηχτει όλη η λησμονια από το νου σας.

Με  όλα  αυτά  που  σας  έχουν  δοθεί  πανευκολα  από  εσςς  τους  ίδιους  εάν  το  θελήσετε  μπορείτε  να
ξεπαγωσετε το νου σας και από κατωτερο δια να τον μετατρεψετε σε ανωτερο Ζευς.
Μην αφηνετε ούτε ένα γήινο δευτερόλεπτο πλέον ανεκμεταλευτο. Κάθε ώρα και στιγμη που περναει από
το πλπανητη σας μπορεί να εκδηλωθεί ο νωε ( κατακλυσμος χωρίς όριο- νεοι ηπειροι))
Αυτός ο Νώε είναι του ξεπλυματος, είναι για να φύγει η βρωμια. Εσεις το μόνο που πρέπει να κάνετε κάθε
γήινο δευτερόλεπτο είναι να κάνετε αυτό τον κατακλυμσμο της γνώσης μέσα στο δικό σας νου ώστε ο
δικός σας νωε ((εξέλιξη - θεωση) να προλαβει τον Νωε του νερου (βρωμιας σαπιλα και μποχας).
Αυτοί οι οποιοι στην αποστολή τους ήταν να σας τα γνωστοποιησουν σας τα χουν ήδη γνωστοποιήσει.
Πλέον τα πανττα εξαρτονται μόνο από εσάς.

Και τελειωνοντας την αναφορα μας στο μεγαλύτερο πνευματικό ον που κατεβηκε ποτέ στον πλανήτη σας,
ο  Ιησούς  Χριστός  αντιπροσωπεύει  την  ακτίνα  της  αγάπης,  είναι  το  κιτρινο  χρώμα,  και  όπως  σας
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προαναφεραμε για την ακτίνα του Βούδα που είναι το πορτοκαλι χρώμα κα αντιπροσωπεύει την σοφια
(γνώση)  είναι  η  ακτίνα  που  θα  επικρατήσει  πάνω  στον  πλανήτη  σας,  αμέσως  μετά  τον  ασύλληπτο
κατακλυσμό που αναμενεται συντομα και οι ψυχές που θα συνεχίσουν να εξελίσσονται στον πλανήτη σας
θα είναι μόνο οι ψυχές που θα διέπονται από την ακτίνα της αγάπης και της σοφιας (Χριστός και Βουδας).
Σας  δίνουμε  και  μια  πληροφορία  σχετικά  με  το  κατακλυσμό  που  είναι  πολύ  κοντά,  ότι  ήδη  έχει
απαγορευτει να ενσαρκωνονται μαύρες ψυχές στον πλανήτη σας, γι αυτό και βλέπετε τα πρόσωπα καποιων
νεκροθάφτων στον πλανήτη σας να χουν φτάσει να γίνουν σαν μούμιες.
Ούτε μια ψυχή δεν θα παραμεινει στον πλανήτη σας που δεν θα δονειται στην ακτίνα της αγάπης και της
σοφιας (Χριστός και Βούδας).

 ΧΡΙΣΤΟΥ ΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ ΝΟΥΣ

Αυτές είναι οι τεράστιες αλήθειες που σας έχουν πλέον γνωστοποιηθεί και που φρόντισαν

όλοι  οι  παγκόσμιοι  νεκροθάφτες  και  εν  προκειμένω της  Χριστιανικής  διδασκαλίας να σας τα

αποκρύψουν. `

Όπως πλεον Κατα-Νοειτε σ ένα ανθρώπινο σώμα η επικοινωνία των ορατών δηλαδή το

φυσικό σώμα ή αλλιώς ύλη επικοινωνει με το αόρατο κοσμο δηλαδή την ψυχή και το πνεύμα

μόνο με τον νου και με κανέναν άλλο δρόμο.

Ένας άνθρωπος χωρίς νου είναι σαν ένα τσουβάλι με άχυρα. Και γνωρίζετε ότι ο νους

μπορεί  να  τον  ένωση  με  την  [ΘΕΟ]-[ΘΕΩΣΗ] όταν  έχει  γίνει  ανώτερος  και  αντίθετα  όταν

παραμείνει κατώτερος  δεν πρόκειται ποτέ να βρει την Ιθάκη δηλαδή να επιστρέψει στο Θεό

πατερα γεννήτορα των πάντων.

Έτσι λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι όταν ομιλούμε για Ιησού Χριστό μιλάμε μόνο για

 Χριστικό νου ( Χριστού νους). 

Είναι δηλαδη ο νους του σε υψηλότερες δονήσεις από τις δονήσεις του  Βουδικού νου

(Βούδας).φωτισμενος

Ο πατέρας που πάρα πολλές φορές ο Ιησούς Χριστός έχει επικαλεστεί σε όλες του τις

ομιλίες και διδασκαλίες είναι χωρίς όριο η απόλυτη νοημοσύνη.

Τα  πάντα  στο  σύμπαν  ορατά  και  αόρατα  λειτουργούν  μέσα σε  μία  παν-τελειά

νοημοσύνη.

Έτσι και ο Ιησούς όταν είχε ενσαρκωθεί  ό νους του, είχε

 ενωθεί με τη νοημοσύνη του Θεού της πηγής του όλον φως του γεννήτορα των

πάντων αυτον δηλαδη που ονομαζε ΠΑΤΕΡΑ

 και  για  αυτό  στη  σύγχρονη  ιστορία  των  τελευταίων  πέντε  χιλιάδων  ετών  της

ανθρωπότητας  μπόρεσε  λόγω του  χριστικού  νου και  είδε  και  ομίλησε  στους  γραμματείς  και

φαρισαίους

 [  εκεινης της εποχης οι επισημες εξουσιες της ανθρωποτητας ότι πατέρας σας είναι ο

διάβολος και είναι ανθρωποκτόνος και λέει μόνο ψέματα.

.......Ιω. 8,44 ὑμεῖς(1) ἐκ(2)  τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου(3) ἐστέ,  καὶ τὰς
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ἐπιθυμίας(4) τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν(5). ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν

ἀπ᾿ ἀρχῆς(6)  καὶ  ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐχ ἕστηκεν(7),  ὅτι  οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν

αὐτῷ(8)· ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ(9), ὅτι ψεύστης ἐστὶ καὶ ὁ

πατὴρ αὐτοῦ(10).

Ιω. 8,44 ὑμεῖς(1) ἐκ(2) τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου(3) ἐστέ, καὶ τὰς ἐπιθυμίας(4) τοῦ

πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν(5). ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ᾿ ἀρχῆς(6) καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ

οὐχ ἕστηκεν(7),  ὅτι  οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ(8)·  ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων

λαλεῖ(9), ὅτι ψεύστης ἐστὶ καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ(10).

Ιω. 8,44 Σεις έχετε πατέρα τον διάβολον, από τον οποίον και κατάγεσθε και θέλετε

να  εκτελήτε  τας  πονηράς  επιθυμίας  του  πατρός  σας.  Εκείνος  από  την  αρχήν  της

δημιουργίας  του  ανθρώπου  ήτο  ανθρωποκτόνος  και  ποτέ  δεν  έχει  σταθή  ούτε  και

στέκεται εις την αλήθειαν, διότι δεν υπάρχει μέσα του, ούτε αλήθεια ούτε επιθυμία δια την

αλήθειαν. Οταν λέγη το ψεύδος, το ανασύρει και το λέγει από τον ευατόν του, διότι είναι

ψεύτης, και ο πατήρ και ο εφευρέτης του ψεύδους.

Πριν την έλευση του  ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ όλοι οι ΤΕΡΑΣΤΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ  με,

όλες τις ασυληπτες και μνημειωδης διδασκαλίες τους ακόμα και ο

 ΠΑΝ ΦΩΤΕΙΝΟΣ-ΒΟΥΔΑΣ μεχρι και οι τεράστιοι ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ και ΛΑΟ-ΤΣΕ ο νους

τους ΠΟΤΕ δεν μπόρεσε να διακρίνει ότι πίσω από όλο το χάλι ανθρωπότητας είναι αυτός που ο

ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ονόμασε διάβολος η άλιος σατανάς και ότι είναι και ανθρωποκτόνος και ότι

λέει συνεχώς ψέματα.

Είναι  ο μοναδικός που είδε  και  ξεστόμισετα  αυτά και  έσπασε το πέπλο της άγνοιας

επάνω σε όλο τον πλανήτη γη και είπε με ακρίβεια

  ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΑΓΝΟΙΑΣ [ΕΛΕΙΜΑ ΝΟΥ] ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ

ποιες μέθοδος χρησιμοποιεί και πώς μπορεί ο  άνθρωπος να υφάνει  ΌΧΙ ΜΌΝΟ

ΒΟΥΔΙΚΟ ΝΟΥ (ΒΟΥΔΑΣ) ΑΛΛΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΠΙΟ ΨΗΛΑ, ΧΡΙΣΤΙΚΟ ΝΟΥ (ΙΗΣΟΥΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ) 

Όλοι οι τεράστιοι διδάσκαλοι πριν την έλευση του Ιησού Χριστού είχαν εντοπίσει ότι το

πρόβλημα της ανθρωπότητος βρίσκεται στην Παντελή άγνοια δηλαδή

 Ο  ΝΟΥΣ  ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ   είναι  ΑΝΕΚΠΑΔΕΥΤΟΣ  ΚΑΙ  ΣΧΕΔΟΝ

ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ

Μόνο  ο  ΙΗΣΟΥΣ  ΧΡΙΣΤΟΣ εντόπισε  αυτή  την  άγνοια  στη  ανθρωπότητα  από  πού

προέρχεται και ποιος είναι υπεύθυνος για όλο το χάλι επάνω στον πλανήτη γη.

Ένας νους του Βούδα δηλαδή ένας βουδικος νους εφτασε να εντοπίσει την άγνοια στην

ανθρωπότητα όμως ο νους του Χριστού δηλαδή ο χριστικός νους εντόπισε από πού πηγάζει όλο

το κακό επάνω στον πλανήτη γη.

Για αυτό το λόγο η διδασκαλία του είναι μοναδική

 Η διδασκαλία του ελευθερώνει τον άνθρωπο η διδασκαλία του είναι εκείνη που

μπορεί να ελευθερώσει τον πλανήτη Γαία.
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Διδαξε ποιος ειναι ο πραγματικος  εαυτός του ανθρωπου [γνωθι σ εαυτον] και πως

να γίνεις  με  αυτό  τον  τρόπο [ΓΝΩΘΙ  ΣΕ ΕΑΥΤΟΝ]  αδελφός του  Ιησού Χριστού [στην

κυριολεξια]

 Επισης δίδαξε στους ανθρώπους με απόλυτη ακρίβεια τι πρέπει να κάνει ο κάθε

ένας στον ίδιο του τον εαυτό δηλαδή πώς μπορεί ο κάθε ένας ξεχωριστά άνθρωπος να

ελευθερώθει 

   ΧΩΡΙΣ ΔΙΑ-ΜΕΣΑΛΑΒΟΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΙΤΕΣ

Ακομα   στις  ομιλίες  του  έχει  ξεκαθαρίσει  ότι  κατοικεί  μέσα  στον  πατέρα  και  ο

πατέρας κατοικεί μέσα στον Ιησού Χριστό.

 Ιω. 14,10           οὐ πιστεύεις ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί

ἐστι; τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λαλῶ ὑμῖν, ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ οὐ λαλῶ· ὁ δὲ πατὴρ ὁ ἐν

ἐμοὶ μένων αὐτὸς ποιεῖ τὰ ἔργα.

Ιω. 14,10                   Δεν πιστεύεις ότι εγώ είμαι αχώριστα

ενωμένος με τον Πατέρα, ότι είμαι και μένω μέσα στον Πατέρα

και  ότι  ο  Πατήρ είναι  και  μένει  εις  εμέ;  Ακριβώς διότι  είμαι

ενωμένος με τον Πατέρα, τα λόγια τα οποία εγώ σας διδάσκω,

δεν τα λέγω από τον ευατόν μου, αλλά ο Πατήρ, ο οποίος μένει

μέσα εις εμέ, ενεργεί δι' εμού όλα αυτά τα θαυμαστά έργα που

βλέπετε και ακούετε.

Εξήγησε με ακρίβεια στον κάθε έναν άνθρωπο πώς ακριβώς πρέπει να χειριστεί στη ζωή

του  το  κάθε  τι  ώστε  να  είναι  πλημμυρισμένος  στις  αρετές  και   έφτασε  στην  κορύφωση της

διδασκαλίας του στο μυστικό δείπνο o οποίος στην ουσία είναι μυστικιστικος δείπνος.

Εκεί  ακριβώς  η  διδασκαλία  του  κατευθηνυκε  με  ακριβεια  μεσα  στο  καθε  ανθρωπο

ξεχωριστα αλλά δυστυχώς όλοι οι μέχρι τώρα νεκροθάφτες της διδασκαλίας του δεν σας την

έχουν απόσυμβολίσει.

Ο Ιούδας που πρόδωσε τον Ιησού Χριστό για τα 30 αργύρια είναι ο Ιούδας που

κατοικεί  μεσα σε όλους τους ανθρώπους και προδίδει το Χριστό που κατοικεί μέσα του

στον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά.

Είναι ο Ιούδας που κουβαλάει ο κάθε άνθρωπος και μπλέκεται σε δολοφονίες ανθρώπων

ακολασίες ανθρώπων μαύρες μαγείες εμπόριο όπλων εμπόριο ναρκωτικών και γενικά πράξεις οι

οποίες εχουν τεράστιο αντίκτυπο στον ίδιο του τον εαυτό.

Αυτός είναι ο Ιούδας που κουβαλάει ο κάθε άνθρωπος μέσα του,  αυτός είναι  ο

Ιούδας που προδίδει το Χριστό και το κάνει ο κάθε άνθρωπος στον ίδιο του τον εαυτό
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που επιτρέπει να τον προδίδει ο δικός του Ιούδας.

Φυσικά αυτά οι παγκόσμιοι νεκροθαφτες της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού ποτέ δεν

σας  εξήγησαν  2.000  χρόνια  μετά  την  έλευση  του  απολυτως  τιποτα  και  εσείς  τα  κοπάδια

χριστιανοι είστε βολεμένοι γιατί ο Ιούδας που πρόδωσε τον Χριστό και συνεχίζει να προδίδει το

Χριστό ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΝΑ πιστεύετε ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ

Όμως αυτό είναι μέγιστο λάθος και μέγιστη ελλειψη γνώσης για τη διδασκάλια του Ιησού

Χριστού.

Σε  συνέχεια  της  διδασκαλίας  του  στον  μυστικιστικό  δείπνο  αναφέρθηκε  στον

Πέτρο .

Φυσικά και ο Πέτρος κατοικεί μέσα στον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά ο οποίος κάθε

ώρα και στιγμή απαρνιέται το Χρήστο και ενω στο ίδιο του το σώμα χτυπάει η καρδιά τα

αίματα να ανεβοκατεβαίνουν μέσα στο υποτιθέμενο δικό του σώμα το νερό που πίνει να

γίνεται ουρα η τροφή που τρώει να γίνεται κόπρανα για όλα αυτά και για άλλα άπειρα

ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ να μην

έχει ΕΝΩΘΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ -ΘΕΟ και για αυτό συνέχεια κάθε ώρα και στιγμή να τον

απαρνιέται.

Και ενώ ο κάθε άνθρωπος νομίζει ότι αγαπάει το Χριστό και τον υπερασπίζεται

ταυτόχρονα τον απαρνιέται και δεν τον γνωρίζει. και στην ποιο μικρη δυσκολια που θα

παρουσιαστεί στην ζωη του

Στον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά η κάθε ημέρα του η κάθε στιγμή που μπορεί να είναι

δύσκολες στιγμές και δύσκολες ημέρες είναι ακριβώς για αυτό το λόγο κατά πόσο έχοντας τη

διδασκαλία του Χριστού στην καρδιά του περνάει όλες τις δυσκολίες του χωρίς να λυγίσει χωρίς

να θυμώσει και πάνω από όλα να μην ξεχάσει να μην απαρνηθεί τη διδασκαλία και τα λόγια του

Ιησού Χριστού.

Συνεχίζοντας στο μυστικιστικό δείπνο ο  χριστικός νους του Ιησού Χριστού γνώριζε με

απόλυτη ακρίβεια ότι στο πέρασμα του χρόνου όλοι οι παγκόσμιοι νεκροθάφτες της διδασκαλίας

του Ιησού Χριστού και όλοι οι παγκόσμιοι νεκροθάφτες της ανθρωπότητας θα αλλοιώσουν όλοι

τους σχεδόν τη διδασκαλία και αυτά που θα μεταφέρουν στους ανθρώπους θα είναι τελείως

διαφορετικά τα νοήματά της διδασκαλίας του

ΕΥΑΓΓΕΛ[Ο   ΚΑΤ-ΙΩΑΝΝΗ

 Ιω. 16,12           Ἔτι πολλὰ ἔχω λέγειν ὑμῖν, ἀλλ᾿ οὐ δύνασθε βαστάζειν ἄρτι.

Ιω. 16,12                   Εχω πολλά ακόμη να σας είπω, αλλά δεν ημπορείτε τώρα να τα

κρατήσετε και να τα εννοήσετε.

Αυτά ακριβώς είχε προβλέψει ο Χριστικός Νους του Ιησού.

Όλη του η διδασκαλία διαστρεβλώθηκε από το Α μέχρι και το Ω. Και υπεύθυνοι θα ήταν

όλες οι παγκόσμιες εξουσίες. Και εν προκειμένω αυτές που δήθεν θα διδάσκανε τα λόγια του και

202



τα έργα του.

1. Διάφορα μαγαζιά περί Χριστού (Ορθόδοξοι, Καθολικοί και άλλοι)

2. Πάπες, πατριάρχες, αρχι-παπάδες με τεράστια καπέλα και αλαζονία και ψέμματα χωρίς 
όριο, λέγοντας δήθεν στους πιστούς να μετανοήσουν, δηλαδή ο Μαυροψύχης που έχει 
αλλοιώσει την τροφή και στέγη με ψεύτικα χρήματα, κανένα πρόβλημα, αλλά όλοι εσείς 
οι πιστοί να μετανοείτε

3. , Γραμματείς και φαρισσαίοι, υποκριτές και ψεύτες. Δεν ειναι μόνο ότι δεν μπήκατε στην 
διδασκαλία του Ιησού Χριστού, αλλά με τον τρόπο σας και τα ψέματά σας δεν αφήσατε 
να μπουν και οι άλλοι  [ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ]

4. Ισλάμ: 750 χρόνια μετά την ανάληψή του, με 2 δις πιστούς, τα ψέματα περί θεού είναι 
χωρίς όριο, και το μίσος, η αυτοδικία και οι δολοφονίες δήθεν των απίστων με τους νόες
των υποτιθέμενων πιστών,να βρισκεται σε επίπεδο πολύ κάτω από το ζωικό βασίλειο.

5. ΦΘάσαμε σήμερα να μάθει η ανθρωπότητα ενώ γνωρίζει ξεκάθαρα ότι η συμπαντική 
πανσπερμία που στο ανθρώπινο βασίλειο γίνεται μόνο από έναν άντρα και μία γυναίκα, 
αυτά έχει ορίσει ο πατέρας που επικαλείται ο Ιησούς, προσπαθούν να μας μάθουν ότι 
υπάρχει τρίτο φύλο, τέταρτο φύλο και τα κέρατά του τα τρίφορα.

Έτσι ο  χριστικός νους του Ιησού Χριστού είπε ότι πρέπει να φύγω εγώ τώρα και σας

συμφέρει γιατί θα παρακαλέσω τον πατέρα να σας στείλει τον παράκλητο ο οποίος θα μείνει

πλέον μαζί σας αιώνιος.

Αυτά είναι καταγεγραμμένα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ο οποίος Ιωάννης είναι ο πιο

αξιόπιστος μαθητής της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ

Ιω. 14,16           καὶ ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα καὶ ἄλλον παράκλητον δώσει ὑμῖν, ἵνα

μένῃ μεθ᾿ ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα,

Ιω. 14,16                   Και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας δώση εκείνος

άλλον οδηγόν και Παράκλητον, δια να μένη μαζή σας αιωνίως. 

Ιω. 14,26           ὁ δὲ παράκλητος, τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ὃ πέμψει ὁ πατὴρ ἐν τῷ

ὀνόματί μου, ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν.

Ιω. 14,26                  Αλλά ο Παράκλητος, το Αγιον Πνεύμα, το οποίον ο Πατήρ θα

στείλη εν τω ονόματί μου (δια να επεκτείνη το έργον μου εις την οικουμένην και μεταδώση

την σωτηρίαν εις τας ψυχάς των καλοπροαιρέτων) αυτός θα σας διδάξη όλα και  θα σας

υπενθυμίση όλα όσα σας είπα. 
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Ιω. 15,26           ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ παράκλητος ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ πατρός, τὸ

Πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὃ παρὰ τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται, ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ·

Ιω. 15,26                   Οταν δε έλθη ο Παράκλητος, τον οποίον εγώ θα στείλω εις σας

εκ μέρους του Πατρός,που είναι το Πνεύμα της αληθείας και το οποίον εκπορεύεται από τον

Πατέρα, εκείνος θα μαρτυρήση δι' εμέ. Ιω. 

16,7             ἀλλ᾿ ἐγὼ τὴν ἀλήθειαν λέγω ὑμῖν· συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω. ἐὰν

γὰρ ἐγὼ μὴ ἀπέλθω, ὁ παράκλητος οὐκ ἐλεύσεται  πρὸς ὑμᾶς·  ἐὰν δὲ πορευθῶ, πέμψω

αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς·

Ιω. 16,7                     Εγώ όμως σας λέγω την αλήθειαν και προσέξατέ την· είναι

συμφέρον σας να φύγω εγώ, δια του σταυρικού θανάτου, από τον κόσμον αυτόν. Διότι εάν

εγώ δεν  φύγω,  ο  Παράκλητος  δεν  θα έλθη εις  σας.  Εάν  όμως προσφέρω την  μεγάλην

θυσίαν και πορευθώ προς τον Πατέρα, θα στείλω τον Παράκλητον εις σας.

Ιω. 16,8             καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνος ἐλέγξει τὸν κόσμον περὶ  ἁμαρτίας καὶ περὶ

δικαιοσύνης καὶ περὶ κρίσεως.

Ιω. 16,8                     Και  όταν έλθη εκείνος θα ελέγξη τον αμαρτωλόν και

αμετανόητον κόσμον περί μιας μεγάλης αμαρτίας, την οποίαν ο κόσμος διαπράττει τώρα και

περί δικαιοσύνης, την οποίαν καταπατούν αυτοί που ετοιμάζουν την σταύρωσίν μου και περί

κατακρίσεως και καταδίκης του διαβόλου.

Ιω. 16,9             περὶ ἁμαρτίας μέν, ὅτι οὐ πιστεύουσιν εἰς ἐμέ·

Ιω. 16,9                     Περί αμαρτίας μεν θα καταδικάση τους ανθρώπους του κόσμου,

διότι μολονότι τόσα είδον και ήκουσαν δεν πιστεύουν εις εμέ.

Ιω. 16,10           περὶ δικαιοσύνης δέ, ὅτι πρὸς τὸν πατέρα μου ὑπάγω καὶ οὐκέτι

θεωρεῖτέ με·

Ιω. 16,10                   Περί δικαιοσύνης δε, διότι αντίθετα προς όσα εναντίον εμού, ως

εάν  ήμουν  εγκληματίας,  αποφασίζουν  και  πράττουν  οι  σταυρωταί  μου,  θα  αποδώση

δικαιοσύνην  ο  Παράκλητος  και  θα αποδείξη  ότι  είμαι  δίκαιος  και  ότι  πηγαίνω προς  τον

Πατέρα μου, διότι ετήρησα κατά πάντα το θέλημά του και έτσι σεις δεν θα με βλέπετε πλέον

με τα μάτια του σώματός σας.
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Ιω. 16,11           περὶ δὲ κρίσεως, ὅτι ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου κέκριται.

Ιω. 16,11                    Περί δε της κρίσεως θα αποδείξη ο Παράκλητος ότι ο άρχων

του κόσμου τούτου έχει κριθή, καταδικασθή και χάσει πλέον την εξουσίαν του επάνω εις την

ανθρωπότητα.

Ιω. 16,12           Ἔτι πολλὰ ἔχω λέγειν ὑμῖν, ἀλλ᾿ οὐ δύνασθε βαστάζειν ἄρτι.

Ιω. 16,12                   Εχω πολλά ακόμη να σας είπω, αλλά δεν ημπορείτε τώρα να τα

κρατήσετε και να τα εννοήσετε.

Ιω. 16,13           ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς

πᾶσαν  τὴν  ἀλήθειαν·  οὐ  γὰρ λαλήσει  ἀφ᾿  ἑαυτοῦ,  ἀλλ᾿  ὅσα ἂν  ἀκούσῃ λαλήσει,  καὶ  τὰ

ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν.

Ιω. 16,13                   Οταν όμως έλθη εκείνος, δηλαδή το Πνεύμα της αληθείας, θα

σας οδηγήση εις  κάθε αλήθειαν,  που  αναφέρεται  στο έργον της σωτηρίας.  Διότι  δεν  θα

ομιλήση και εκείνος από τον ευατόν του, άσχετα από τον Πατέρα και εμέ, αλλά θα είπη όσα

ακούσει από τον Πατέρα και θα σας αναγγείλη όσα πρόκειται να συμβούν.

Ιω. 16,14           ἐκεῖνος ἐμὲ δοξάσει, ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήψεται καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν.

Ιω. 16,14                   Εκείνος θα δοξάση εμέ, διότι από τον ιδικόν μου απεριόριστον

πλούτον θα λάβη και θα τα αναγγείλη εις σας.

Ιω. 16,15           πάντα ὅσα ἔχει ὁ πατὴρ ἐμά ἐστι· διὰ τοῦτο εἶπον ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ

λήψεται καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν.

Ιω. 16,15                   Ολα δε όσα έχει ο Πατήρ είναι ιδικά μου, δια τούτο και σας είπα

ότι ο Παράκλητος θα λάβη από τους ιδικούς μου θησαυρούς της σοφίας, οι οποίοι είναι και

του Πατρός και θα αναγγείλη αυτά εις σας.

Συνεχίζοντας στον μυστικιστικό δείπνο αναφέρθηκε εκτενώς με ακρίβεια χωρίς όριο για το

έργο του παρακλήτου ο οποίος ο Ιησούς τον αποκάλεσε το πνεύμα της αλήθειας.

Μάλιστα στην διδασκαλία του στον μυστικιστικό δείπνο αποκάλεσε τον παράκλητο δύο

φορές ότι είναι το πνεύμα της αλήθειας

Δηλαδή ακριβώς εννοούσε ότι ο παράκλητος είναι αυτός ο οποίος θα τραβήξει τη λήθη

από τους νόες της ανθρωπότητας.

Ακόμα ξεκαθάρισε με ακρίβεια ποιο θα είναι ακριβώς το έργο του και αναφερθηκε σε τρία
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σκέλη.

Το πρώτο σκέλος είναι  ξεκάθαρο ότι  ο  παράκλητος  θα πει  ότι  ο  άρχων του κόσμου

τούτου  έχει  κριθεί.  Φυσικά  πλέον έχει  κριθεί  γιατί  πολλοί  είναι  αυτοί  που  πνευματικά  έχουν

εργαστεί και έχουν κατανοήσει ότι όλη η ανθρωπότητα τρέχει πίσω από τα ψεύτικα χρήματα του

Μαύροψυχή τον οποίον ο Ιησούς τον είχε αποκαλέσει διάβολο και σατανά.

Πλέον όλη η εξουσία πάνω στον πλανήτη γαια με μία τεχνολογία εξωγήινη ασκείται Με

ασφυκτικό τρόπο που ακόμα και για τα πιο απλά ένας άνθρωπος τυραννιέται για να εξασφαλίσει

κάθε ημέρα τα ως προς το ζην.

Στο δεύτερο σκέλος που αναφέρθηκε ο Ιησούς Χριστός για το έργο του παρακλήτου είναι

ότι θα μιλήσει περί δικαιοσύνης.

για ποια δικαιοσύνη να μιλήσουμε πλέον όταν όλες οι εξουσίες του πλανήτη κρυφές και

φανερές  χρηματοδοτούνται  από τα  ψεύτικα  χρήματα  του  μαύροψυχή αυτόματα  δεν  υπάρχει

πουθενά  ίχνος  δικαιοσύνης  όλες  οι  αποφάσεις  είναι  στο  δρόμο  του  απόλυτου  ελέγχου  της

ανθρωπότητας.

Και  μεγάλο ρόλο σε όλες  αυτές τις  ανομίες  επάνω στον πλανήτη είναι  να έχουν την

επίφαση της νομιμότητας.

Επομένως μέχρι σήμερα δικαιοσύνη πάνω στον πλανήτη δεν υπάρχει ούτε ίχνος.

Και τέλος το τρίτο σκέλος που αναφέρθηκε στο μυστικιστικό δείπνο ο Ιησούς Χριστός ότι

θα ομιλήσει ο παράκλητος είναι ότι θα μαρτυρήσει με ακρίβεια δηλαδή θα αναλύσει με ακρίβεια

τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού.

Φυσικά για όλα αυτά ο Ιησούς Χριστός ήξερε με ακρίβεια ότι θα πραγματοποιηθοτν όταν

θα έχει  φτάσει  η  ανθρωπότητα  σε  εκείνο  το  σημείο  ώστε  πλέον η  επικοινωνία  επάνω στον

πλανήτη να είναι κάτι εύκολο και απλό όπως είναι σήμερα.[ΔΙΑ ΔΙΚΤΥΟ  ΝΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟ]

Γιατι πρεπει αυτη η γνωση να κατακλιση ολη την ΓΗ

Επομένως  ο  Ιησούς  και  από  τον  δικό  του  τεράστιο  διδακτικό  του  έργο  στην

ανθρωπότητα  και  τον  εντοπισμό  ότι  η  αιτία  της  άγνοιας  της  ανθρωπότητας  είναι  ο

διάβολος ήταν σίγουρος ότι όταν θα έρθει η κατάλληλη εποχή θα έρθει ένας αντίστοιχα

παράκλητος με έναν χριστικό νου αντίστοιχα με το νου του Ιησού Χριστού ώστε να τα

ξεκαθαρίσει όλα και να ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ με ακρίβεια σε αυτά τα τρία

 Ο Ιησούς χριστος επίσης είχε προαναγγείλει όταν εμφανιστεί ο παράκλητος είπε οτι θα

οδηγήσει  πλέον  την  ανθρωπότητα  στην  αιωνιότητα  δηλαδή  με  λίγα  λόγια  όταν  σας  γίνουν

γνωστά ολα

 αυτά πλειον ο πλανήτης Γαία ετοιμάζεται για κάτι το ασύλληπτο

Δηλαδή ο πλανήτης Γαία ετοιμάζεται για τη νέα γη

..Ιω. 14,16           καὶ ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα καὶ ἄλλον παράκλητον δώσει ὑμῖν, ἵνα

μένῃ μεθ᾿ ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα,

Ιω. 14,16                   Και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας δώση εκείνος
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άλλον οδηγόν και Παράκλητον, δια να μένη μαζή σας αιωνίως. 

Και φυσικά το τρίτο μεγάλο κομμάτι που ΤΟΥ ΜΥΣΤΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ πρέπει ο κάθε

άνθρωπος στον ίδιο του τον εαυτό να εργαστεί και να αποβάλει τον άπιστο Θωμά ο οποίος ενω

είδε τόσα και τόσα απο την διδασκαλία του

 Οπως Ανάσταση  νεκρού  ιαση  αναπήρων και  άλλα  πάρα  πολλά  αλλά  ακόμα  και  ο

άπιστος Θωμάς για να πεισθεί ότι ο Ιησούς Χριστός έχει αναστηθεί ήθελε να βάλει τα δάχτυλά

του μέσα στα χέρια του Ιησού Χριστού όπου είχαν μπει τα καρφιά για τη σταύρωση του.

Έτσι  λοιπόν  ο  Ιούδας  ο  Πέτρος  και  ο  Θωμάς  πολυαγαπημένη  και  πάρα  πολύ

ταλαιπωρημένη ανθρωπότητα κάτοικη στον κάθε άνθρωπο μέσα του ξεχωριστά και πουθενά

αλλού έξω από το ίδιο σας το σώμα.

Αυτά λοιπόν έπρεπε να σας πει σήμερα ο παράκλητος και αυτά τα ήξερε πολύ καλά ο

Ιησούς Χριστός για αυτό τον είχε  προαναγγείλει  με  εκπληκτική  ακρίβεια  και  παρόλα αυτά οι

νεκροθάφτες ερμηνευτές της διδασκαλίας του ακόμα μία φορά προσπάθησαν να τα μπερδέψουν

και να τα θάψουν.

Αλλά  δυστυχώς  για  όλους  αυτούς  ο  χριστικός νους  του  παρακλήτου  λίγο  πριν  της

εμφανησι της ΝΕΑ ΓΑΙΑ σας τα έχει ξεκαθαρίσει.

Θα προσπαθήσουν οι νεκροθάφτες ακόμα μία φορά να βγάζουν άναρθρες κραυγές από

το στόμα τους να αναθεματίζουν και να προσπαθούνε να τα ονομάσουμε όλα αυτά αίρεση

 Θα τους πούμε μόνο έναν ο χρόνος που έχει απομείνει πλέον είναι πάρα πολύ λίγος αν

αγαπουν και πραγματικά αγαπουν τον εαυτό τους ας διαβάσουν με ακρίβεια όλα αυτά και στο

λίγο χρόνο που έχει απομείνει ας προσπαθήσουν να σώσουν τον εαυτό τους

Εδώ πρέπει να σας συμπληρώσουμε κάτι ακόμα το οποίο είναι μείζονος σημασίας και το

οποίο  δυστυχώς  μέχρι  σήμερα  όλη  η  ανθρωπότητα  χωρίς  να  το  γνωρίζει  δεν  το  έχει

ακολουθήσει.

Όλες οι μορφές μέσα στο κοσμικό αυγό [ΟΡΑΤΗ ΚΑΙ ΑΟΡΑΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ] οι οποίες

έχουν φθάσει στην εξέλιξη της νοημοσύνης δηλαδή δεν είναι πετρώματα φυτά ζώα έχουνε μία

πρώτη ιερή υποχρέωση να ασχοληθούν.

Αυτή η ιερή υποχρέωση έχει μόνο δύο λέξεις και αυτές είναι:

    ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ"

Ανθρωπότητα εάν δεν απαντήσετε στο ερώτημα ποιος είμαι ότι και να ασχοληθείτε

όλες τις μέρες στη ζωή σας και όλες τις ώρες της ημέρας σας διαβεβαιώνουμε ότι όλα

είναι λάθος για τον πολύ απλό λόγο αφού δεν έχεις μάθει ποτέ σου ποιος εισαι αυτό που

ασχολείσαι τι  σχέση εχει με σένα τι σχέση εχει με το πραγματικό σου εαυτό τι σχέση εχει

με την φυσική σου ζωη και τι σχέση εχει μετά το φυσικό σου θάνατο.

 Όλα αυτά φρόντισε ο διάβολος ή αλλιώς μαύροψυχής που είναι ανθρωποκτόνος

και  λέει  μόνο  ψέματα  να  αποκρύψει  από  την  ανθρωπότητα  δηλαδή  να  διδαχθεί  η

ανθρωπότητα την πρώτη μεγάλη μύηση.
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Και αυτή εμπεριέχεται στο 

ποιος είμαι.

Ο  πλανήτης  Γαία  έχει  καθυστέρησει  ασύλληπτους  χρόνους  για  να  πάρει  η

ανθρωπότητα την πρώτη μύηση.

Γαι να πάρει αυτή τη μύηση πρέπει οπωσδήποτε να ενεργοποιηθεί ο νους των

ανθρώπων αυτά φρόντισαν όλες οι παγκόσμιες εξουσίες νεκροθαφτών μέχρι σήμερα να

ακυρώσουν τον νου των ανθρώπων.

Τα πάντα στο σύμπαν είναι μία τέλεια νοημοσύνη

 ο  χριστικός νους του Ιησού Χριστού είναι αντίστοιχα μία τέλεια νοημοσύνη μία

αντίστοιχα τέτοιας εμβέλειας νοημοσύνη είναι λίγο πριν το τέλος όπως είναι σήμερα ο

πλανήτης Γαία και ο νους του παρακλήτου για αυτό ανθρωπότητα σε όλους και σε όλες

σας λέμε αυτές τις ύστατες στιγμές να γίνεται 

τέλειοι όπως είναι τέλειος ο πατέρας σας στους ουρανούς

 Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΙΛΕ ΤΟΝ ΕΡΧΟΜΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ

ΜΕ ΕΝΤΕΛΩΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΊΗΣΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ

ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗΣ

ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΓΡΑΨΕ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

 ΓΙΑ ΤΟ [ΕΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ

[ ΟΤΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΘΑ ΤΟ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΞΙ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΘΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ

ΘΡΟΝΟΥ]

ΟΠΟΤΕ  ΕΥΚΟΛΑ  ΠΛΕΟΝ  ΚΑΤΑ  ΝΟΗΤΑΙ  ΟΤΙ  Η  ΑΠΟΣΦΡΑΓΗΣΗ  ΤΟΥ

ΕΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

“και  εν  μέσω  του  θρόνου  και  κύκλω  του  θρόνου  τέσσαρα  ζωα  γέμοντα  οφθαλμών

έμπροσθεν και όπισθεν· και το ζωον το πρώτον όμοιον λέοντι,  και το δεύτερον ζωον όμοιον

μόσχω, και το τρίτον ζωον έχον το πρόσωπον ως ανθρώπου, και το τέταρτον ζωον όμοιον αετώ

πετομένω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Tο σφραγισμένο βιβλίο

1Στο  δεξί  χέρι  εκείνου  που  καθόταν  στο  θρόνο  είδα  ένα  βιβλίο,  γραμμένο  και  στην

εσωτερική και στην εξωτερική πλευρά του, κατασφραγισμένο με εφτά σφραγίδες. 2Eίδα επίσης

έναν δυνατό άγγελο να διακηρύττει με βροντερή φωνή: “Ποιος είναι άξιος να αποσφραγίσει το

βιβλίο και να το ανοίξει;” 3Mα κανένας, ούτε στον ουρανό ούτε στη γη ούτε κάτω από τη γη, δεν
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μπόρεσε ν’ ανοίξει το βιβλίο κι ούτε καν να το ατενίζει! 4Kι εγώ έκλαιγα γοερά, γιατί δε βρέθηκε

κανένας άξιος ν’ ανοίξει το βιβλίο μήτε να το ατενίζει. 5Tότε ένας από τους πρεσβυτέρους μού

λέει: “Mην κλαις. Δες! Nίκησε το λιοντάρι

Ο  ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ  με  τις  ανάγλυφες  σφραγίδες  των  τεσσάρων  ζώων,  σας

αποσφράγισε  το  εσφραγισμένο  βιβλίο  της  Αποκάλυψης  του  Ιωάννη  Ευαγγελιστή,  με  το

βιβλίο" Ο ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΩΕ ΣΤΟ ΝΟΥ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ

ΘΕΟ".

Ε Λ Ε Υ Σ Ι Σ

 "Ιω. 14,16    Και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας δώση εκείνος άλλον

οδηγόν και Παράκλητον, δια να μένη μαζή σας αιωνίως."

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Ολοκληρώνοντας  ένα  τεράστιο  χρονικό  κύκλο,  έχουμε  φτάσει  σε  αυτό  που
ονομάζεταιπηλίκονΕίναι δηλαδή εκείνο το χρονικό σημείο κατά το οποίο τα πάντα  είναι έτοιμα
στην ύλη να αναβαθμιστούν αναβαθμίζονται και αυτά τα οποία δεν είναι έτοιμα να αναβαθμιστούν
αναλόγως θα ακολουθήσουν τους δρόμους στους οποίους δεν κατανόησαν αυτά που έπρεπε να
κατανοήσουν.Όλη η δημιουργία είναι νοημοσύνη όλες οι μορφές μέσα στη δημιουργία απώτερο
σκοπό έχουν να επιστρέψουν στην πηγή δηλαδή στο Θεό στο δημιουργό στο όλον φως σε αυτόν
που ίσους Χριστός ονόμαζε πατέρας.Τα βασίλεια που δεν έχουνε νου δηλαδή τα Βασιλεία των
ορυκτών το φυτων και των ζώων σε αυτούς τους χρονικούς κύκλους κατά την εποχή αυτό που
ονομάσαμε πηλίκον αναβαθμίζονται με ομαδικό τρόπο για αυτό και οι μορφές τους είναι όμοιες
ορυκτά φυτά ζώα.Όμως στο ανθρώπινο βασίλειο το οποίο πλέον έχει ενταχθεί υποθετικά στα
όντα  με  νοημοσύνη  αυτό  το  πηλίκον  είναι  κυριολεκτικά  ατομικό.Δηλαδή  ο  κάθε  άνθρωπος
ξεχωριστά  αναβαθμίζεται  ή  όχι.Αυτή  η  ατομική  ψυχή  που  εχει  ο  καθε  ανθρωπος  ξεχωριστα
υποθετικά θα έπρεπε ο ατομικός νους του κάθε ανθρώπου να τον έχει οδηγήσει σε αυτήν την
επιστροφή του                     ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ[ ΘΕΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ ΥΠΕΡ-ΝΟΥ
ΓΕΝΗΤΩΡΑ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΠΑΤΕΡΑ  αυτό δηλαδή που όλοι οι μεγάλοι παγκόσμιοι φιλόσοφοι
με πρωτοστατούντος  την τεράστια διδασκαλία του μέγιστου των μεγιστων Ιησού Χριστού να
κάνουν πράξη.

Φυσικά γνωρίζετε τα αποτελέσματα και πλέον σας έχει γνωστοποιηθεί ποιος είναι η αιτία
που η ανθρωπότητα έχει χάσει εντελώς στο δρόμο της.Αυτή είναι η μίερη οντότητα που πλέον την
ονομάζουμε  μαύροψυχή  φρόντισε  κυριολεκτικά  λίγο  πριν  το  τέλος  να  ξεφτιλίσει  τελείως  τις
ανθρώπινες σχέσεις.Έχοντας χρησιμοποιήσει  όλες τις  επίσημες παγκόσμιες εξουσίες θέλει  να
επιβάλει ότι πέραν από τα δύο φύλα δηλαδή τον άντρα και τη γυναίκα ότι είναι φυσιολογικό να
υπάρχουν και άλλα φύλλα τα οποία βέβαια δεν έχουν καμία σχέση με τον πατέρα που επικαλείτο
ο Ιησούς Χριστός.

Φυσικά όλοι οι πολιτικοί όλες οι επίσημες θρησκείες κανένας δεν όμιλη δεν αντιστέκεται σε
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όλη αυτή την ισοπέδωση των ανθρώπινων σχέσεων.Μάλιστα έχουνε καπηλευτεί όλες τις έννοιες
των λέξεων και έχουνε ξεφτιλίσει κάθε τι ηθικό.Εάν δηλαδή ένα μικρό αγοράκι που ο Θεός το
έκανα αγοράκι και ουδείς άλλος και όπως αντίστοιχα ένα κοριτσάκι ο Θεός το έκανε κοριτσάκι και
αντίστοιχα υπερασπιστουν αυτο που είναι το αυτονόητο δηλαδη ότι είναι αγόρι ή κορίτσι αυτό το
έχουν ονομάσει ρατσιστικό.Δηλαδή πλέον είναι ρατσιστικό το αυτονόητο.Μάλιστα σε μικρά παιδιά
τα οδηγούν να δοκιμάζουν ερωτικά τα πάντα για να αποφασίσουν τελικά εάν θέλουν να είναι
κορίτσια η αγόρια.Δηλαδή η παράνοια έχει ξεπεράσει κάθε όριο και όλα αυτά τα έχουν ονομάσει
ελευθερία του ανθρώπου.Δηλαδή έρχετε ακόμα μία φορά πριν το τέλος ο μαύροψυχης να κάνει
κιμά τον ανθρώπινο νου.Αυτό το έκανε πάντα όμως πριν το τέλος η διαστροφή στο νου των
ανθρώπων και οι ακολασίες είχαν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο όπως ακριβώς τώρα.

Μέσα  στις  ανθρώπινες  σχέσεις  κάθε  ημέρα  θα  σου  δείξουνε  αλλόκοτους  ερωτικα
ανθρώπους δήθεν ότι αυτό είναι Ελευθερία δήθεν ότι το σώμα είναι δικό μου και το κάνω ότι θέλω
οπότε η απόλυτη διαστροφή η απόλυτη διαβολή ο απόλυτος εκφυλισμός και τέλος η απόλυτη
ανωμαλία να έχει υιοθετηθεί από όλες τις επίσημες παγκόσμιας εξουσίας του πλανήτη Γαία. Ότι
αυτό είναι το φυσιολογικό ότι είναι ελευθερία στην έκφραση του ανθρώπου και τέλος αυτές όλες οι
ακολασίες  καταδεικνύουν  σύμφωνα  με  τις  επίσημους  νεκροθαφτες  ότι  δεν  υπάρχει
ρατσισμόςΕσείς που συμμετέχετε σε όλα αυτά χαίρεστε φυσικά νομίζετε ότι είναι για το καλό σας
φυσικά νομίζετε ότι αυτό είναι η ελευθερία και δεν μπορείτε πλέον να φανταστείτε πόσο πολύ
κοντά είναι το τέλος το πηλίκον που είχαμε πει και τι θα σημαίνει αυτό για σας.Σας έχει οδηγήσει
όπως πάντα και ακόμα περισσότερο τώρα λίγο πριν το τέλος στην απόλυτη διάβοληι του νου σας
και  φυσικά  εσείς  δεν  καταλαβαίνετε  απολύτως  τίποτα.Πλέον  οι  ανθρώπινες  σχέσεις  απο  τις
εξουσιες του μαύροψυχή έχουν ξεπεράσει κάθε όριο.Με νόμους δήθεν του κράτους επιτρέπει σε
παιδιά πάνω από 12 χρονών να αποφασίζουν μόνα τους χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων να
υποβαλονται  σε  ευθανασία.δηλαδή με  λίγα  λόγια  ένα  παιδί  πάνω από 12  χρονών μόνο  του
μπορεί να αποφασίσει ότι θέλει να τερματίσει τη ζωή του και όλοι οι παγκόσμιοι υπηρέτες του
μαύροψυχή  πολιτικοί  και  θρησκευτικοί  να  λένε  στο  παιδί  αυτό  ότι  μπορείς  νόμιμα  να  το
κάνειςΑκομα με νομους δηθεν του κρατους να ειναι νομιμο η παιδοφιλια η κτηνοβασια και να
επιτρεπονται επισημα οι γαμοι σε παιδια 10 και 12 ετωνΑυτά τα τρομερά πλέον εφαρμόζει  ο
μαύροψυχής με τους υπηρέτες του επάνω στον πλανήτη ΓαίαΔεν είναι δηλαδή ότι έχει ακυρώσει
τελείως  το  νου  της  ανθρωπότητας  έχει  φτάσει  πλέον  στο  απόλυτο  τέλος  να  οδηγεί  τους
ανθρώπους σε παρανοϊκές πράξεις.

Ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά μες στις ανθρώπινες σχέσεις ακολουθεί τα πάντα που οι
επίσημες εξουσίες του δείχνουν ότι πρέπει να κάνει.Φυσικά όλα αυτά εκτός από τους πολιτικούς
και θρησκευτικούς κάφρους έχουνε και την νομιμοποίηση της δικαιοσύνης σιγά μη δεν πηγαίνανε
όλοι  αυτοί  χέρι  χέρι  στον  όλεθρο  την  ανθρωπότητα..Οπότε  πλέον  οι  ανθρώπινες  σχέσεις
οδηγούνται σε ακραίες καταστάσεις και σε διαβολές χωρίς όριο..Εύκολα πλέον αντιλαμβάνεστε
γιατί  σας  έχουμε  πει  ότι  είμαστε  στο  πηλίκον  ή  αλλιώς  στο  τέλος  του  χρόνου..Έχοντας
εξασφαλίσει την πλήρη απενεργοποίηση του ανθρώπινου νου οδηγείται πλέον ο άνθρωπος και
κατ επέκταση οι ανθρώπινες σχέσεις σε καταστάσεις απίστευτα ακραίες. σε αυτόν τον χρονικό
ορίζοντα  έχοντας  πάρει  όλη  την  τεχνολογία  ο  μαύροψυχής  στα  χέρια  του  συνεχίζει  να  σας
διαβάλλει το νου λέγοντάς τους ανθρώπους ότι θα τους σώσει η τεχνική νοημοσύνη.Ποτέ μέχρι
τώρα είχατε ακούσει τη λέξη νου ποτέ μέχρι τώρα σας είχαν διδάξει τι κάνει ο νους στον άνθρωπο
ποτέ μέχρι τώρα σας είχαν διδάξει το πρώτο και τεράστιο ερώτημα ποιος είμαι. Φυσικά ποτέ.

Όμως  ξαφνικά  τώρα  θα  σώσει  την  ανθρωπότητα  η  τεχνική  νοημοσύνη.Ποια  τεχνική
νοημοσύνη αυτοί  που την δημιούργησαν ανθρώπινοι  νόες αυτή η τεχνική νοημοσύνη που θα
έπρεπε  να  κάνει  στους  ανθρώπους  τη  ζωή  τους  πιο  εύκολη  και  όλη  η  ανθρωπότητα  να
απολαμβάνει  τα  αποτελέσματά  της  και  ξαφνικά  τώρα  στο  απόγειο  της  τεχνολογίας  η
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ανθρωπότητα να τυραννιέται για ένα κομμάτι ψωμί και να τυραννιέται για τη στέγη.Αυτή η τεχνική
νοημοσύνη θα σώσει την ανθρωπότητα.;Πλέον η γνώση μεταφέρετε στην ανθρωπότητα σχεδόν
ακαριαία.Ποια είναι η αλήθεια και ποιο είναι το ψέμα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ανθρωπότητας
το έχει εντοπίσει.

Ποιοι τον κοροϊδεύουν και τον εξαπατούν πλέον είναι γνωστός στους ανθρώπους για αυτό
πλέον ο μαύροψυχής με όλους τους υπηρέτες του δηλαδή ολες τις παγκόσμιες εξουσίες επίσημες
και  ανεπίσημες   προσπαθούν  να  πείσουν  την  ανθρωπότητα  ότι  θα  την  σώσει  η  τεχνική
νοημοσύνη  Ο  λόγος  που  το  προσπαθεί  αυτό  λίγο  πριν  το  τέλος  είναι  μόνο  ένας.Δηλαδή
προσπαθεί να φίμωση και να σταματήσει κάθετη που θα ελευθέρωνε την ανθρωπότητα και να
ελέγξει και την πιο μικρή πληροφορία έτσι ώστε να συνεχίσει να μεταφέρεται στην ανθρωπότητα
αυτό που έκανε πάντα ψέματα ψέματα ψέματα.Όμως πολυαγαπημένη ανθρωπότητα όλα αυτά
που γίνονται πάνω στον πλανήτη γίνονται γιατί ο πατέρας που επικαλείται ο Ιησούς Χριστός έχει
δώσει εντολή να αποκαλυφθούν τα πάντα στην ανθρωπότητα και όταν λέμε τα πάντα εννοούμε
τα πάντα mέσα σας εκτός από τους μεταλλαγμένους και τους κλώνους όλοι έχετε θεϊκό σπινθήρα
δηλαδή είστε θεία όντα .Μέσα σας κατοικεί ο Χριστος ακόμα μέσα σας μέσα από την εκπαίδευση
του  μαύροψυχή  κάτοικοι  και  ο  διάολος  δηλαδή  οι  προσωπικές  σας  διαβολές.Σας  έχει
αποκαλυφθεί πλέον ποιος ευθύνεται ώστε να έχετε διαβολές στο νου σας αλλά ταυτόχρονα σας
έχει αποκαλυφθεί και με ακρίβεια πως μπορείτε να γίνεται αδέλφια με τον Ιησού Χριστό.Μάλιστα
σήμερα είστε και πιο πέρα και από αδέρφια ειμαστε ολοι ο ίδιος εαυτός είμαστε κομμάτι όλοι της
ίδιας μονάδας επομένως μέσα από όλες αυτές τις αποκαλύψεις που όλα γίνονται βάσει θείου
σχεδίου εν όψει του τέλους όπως το γνωρίζατε μέχρι τώρα του πλανήτη Γαία μπορείτε μόνοι σας
να αποφασίσετε εάν θέλετε να ακολουθήσετε το Θεό ή το διάολο.Αυτό προσπαθεί να γίνει σήμερα
με την τεχνική νοημοσύνη ακόμη μία φορά ο ανθρώπινος νους να είναι απενεργοποιημένος και
πλέον έχετε αντιληφθεί έχετε κατανόηση ότι μόνο ένας ενεργοποιημένος ανωτερος νουςμπορεί να
σας οδηγήσει στην επανένωση σας με την Πηγή με το όλον φως με τον δημιουργό ή τον πατέρα
που επικαλείτο συνέχεια ο Ιησούς Χριστός.

Ένα τελεσίγραφο σε όλους αυτούς τους  επιστήμονες  που ασχολούνται  με  την τεχνική

νοημοσύνη να στρέψουν τα όργανά τους προς το Βόρειο Πόλο σύντομα θα καταλάβουν και αυτοι

και όλοι όσοι έχουν εμπλακεί στα ψέματα που έχουνε εκπαιδεύσει τους ανθρώπους τι έρχεται

ΗΛΙΑΚΑ ΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΙΑΚΑ ΟΝΤΑ

Έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές τι σημαίνει για έναν άνθρωπο η λέξη ελευθερία και

εχομαι εξήγηση ότι η ελευθερία είναι να ξαναγυρίσουμε στον αιθερα

Έχει γίνει εκτενής αναφορά των διαδρομών όλων των μορφών από τη στιγμή που 

εκκίνησαν από το όλον φως την πηγή των πάντων ή αλλιώς τον πατέρα που αναφερόταν ο 

Ιησούς Χριστός πώς από την πρώτη μορφή σε πέτρωμα φυτό ζωο και τέλος όντα με νοημοσύνη

Σε αυτόν τον πλανήτη Γαία η ονομασία των όντων με νοημοσύνη ονομάζεται 

ανθρωπότητα

Σε αυτό το μεγάλο πλέον σταυροδρόμι τα όντα με νοημοσύνη γνωρίζετε πολύ καλά πλέον 

ότι πρέπει οπωσδήποτε να υφαίνουν ανώτερο νοητικό σώμα ώστε πλέον μετά να συνεχίσουν το 

δρόμο της επιστροφής προς την πηγή των πάνντων η όλον φως ηι δημιουργο η Θεό
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Η ανθρωπότητα έχει έναν μεγάλο σύμμαχο που λέγεται ήλιος και είναι φως και φυσικά 

εμπιριεχει φωτόνια δηλαδή ειναι ο νους του φωτός

Αντίστοιχα έχει και ένα μεγάλο εχθρό που λέγεται Σελήνη που είναι το σκότος και είναι 

ψεύτικο ουράνιο σώμα και συνεχώς εκτός από μία ημέρα κατά τη διάρκεια του μηνός κλέβει το 

φως του ήλιου το παρουσιάζει σαν δικό της και συνεχώς εκατομμύρια χρόνια κλέβει τις ψυχές των

ανθρώπων γιατί η σελήνη έχει σχέση με τα νερά 

Ο πλανήτης Γαία έχει τα 3/4 νερό και ο άνθρωπος κατ επέκταση εχει περίπου 75% νερό

Όλη η ανθρωπότητα είναι εγκλωβισμένη εξαιτίας της Σελήνης και όλοι οι άνθρωποι 

ξεχωριστά εξαιτίας της Σελήνης και των ψεύτικων εξουσιών πάσης μορφής φανερών και κρυφών 

που πίσω από όλα αυτά είναι ο μαύροψυχής χωρίς όριο εγκλωβίζει συνέχεια τους ανθρώπους και

τους κλέβει την ψυχική τους ενέργεια

Κάθε ένας άνθρωπος ξεχωριστά ενσαρκωμένος επάνω στον πλανήτη Γαία αποκτάει λόγω

της θείας φύσης του ενέργεια από το όλον φως

Επειδή ο μαύρο ψυχής στερείται αυτής της ένωσης με την Πηγή μέσα από τα νερά της 

Σελήνης κλέβει αυτή την ενέργεια από όλους τους ανθρώπους

Πλέον σας έχει γνωστοποιηθεί ότι η Ένωση των ορατών ύλη και ανθρώπινο σώμα και 

αόρατων ψυχή και πνεύμα γίνεται μόνο με το νου

Αυτό ακριβώς κάνει η σελήνη με τα νερά

Βουτάει συνεχώς το νου των ανθρώπων μέσα στο νερό που η ονομασία του είναι 

συναίσθημα και όλοι οι νόες των ανθρώπων είναι πλημμυρισμένοι στο συναίσθημα

Αγαπάω μισω

Γελάω κλαίω

Χαίρομαι λυπάμαι

Μου αρέσει δεν μου αρέσει

Είσαι φίλος μου είσαι εχθρός μου

Και γενικώς κάθετη που διαιρεί τον άνθρωπο και τον αποκοπτεί από την πηγή των 

πάντων και τον κάνει να είναι μία ατομικότητα αποκομμένη από το όλον φως

  Το  συναίσθημα είναι εκεινο το οποίο συνεχώς  τροφοδοτείτε απο το ψεύτικο ουράνιο 

σώμα που λέγεται Σελήνη

Οπως επηρεάζει τον άνθρωπο σε μέγιστο βαθμό έτσι ακριβώς και η θέση που έχει 

ανάμεσα στον ήλιο και στον πλανήτη Γαία είναι εντελώς αδικαιολόγητη τόσο από φυσικούς 

νόμους όσο και το μέγεθός της 

Δεν δικαιολογείται ούτε το μέγεθος της περίπου το ένα τρίτο του πλανήτη Γαία για να 

θεωρείται δορυφόρος του πλανήτη Γαία ούτε η θέση της που είναι ακριβώς σε εκείνη τη θέση 

ώστε να μπορεί να δημιουργεί έκλειψη ηλίου και φυσικά για αυτούς που γνωρίζουν ο ήλιος ασκεί 

πολλαπλάσια έλξη στην Σελήνη από την έλξη που ασκεί στον πλανήτη Γαία

Φυσικά όλα αυτά πιστοποιούν το ψεύτικο σώμα της Σελήνης που συνεχώς παίζει με τα 

νερά του πλανήτη και αντίστοιχα παίζει με τα νερά των ανθρώπων

Όποιες παραδόσεις υπάρχουν για τη Σελήνη όπως παραδείγματος χάρη φεγγαράκι μου 
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λάμπρο φέγγε μου να περπατώ να πηγαίνω στο σχολείο να μαθαίνω γράμματα του Θεού τα 

πράγματα

Ποιανού Θεού όμως δεν σας είπανε

Όλος ο εγκλωβισμός της ανθρωπότητας από τη Σελήνη καταδεικνύεται και μεμία άλλη 

λέξη που είναι ο λεγόμενος σεληνιασμός για αυτό και μεταξύ σας χρησιμοποιείτε αρκετές φορές 

τη λέξη αυτός ή αυτή σελήνιαστηκε

Φυσικά χρησιμοποιείται αυτή τη λέξη όταν κάποιος ή κάποια έκανε πράξεις οι οποίες 

έχουν αποφέρει μεγάλο πόνο δηλαδή μέσα από τις πράξεις του επήλθε ακραίο κακό

όμως για να φθάσουν σε αυτές τις ακραίες πράξεις πάσης μορφής όλες τις υπόλοιπες 

ώρες οι ανθρώπινες οντότητες εκπαιδεύονται μέσα σε στον σεληνιασμό

Δεν σας έχει από συμβολήστη όλοι η μαύρη εκπαίδευση η οποία ξεκινάνε φυσικά από τη 

Σελήνη και τη λειτουργία της και τη δύναμη και φυσικά τι αποτέλεσμα επιφέρει σε όλους εσάς 

αυτή η σεληνιακή εκπαίδευση

Εδώ μάλιστα μπορείτε να δείτε ξεκάθαρα ότι υπάρχουν χώρες του πλανήτη σας που 

έχουν στις σημαίες τους το έμβλημα της Σελήνης καταλαβαίνετε πλέον όταν το τοποθέτησαν 

αυτοί οι μαύρες νόες ποιον φυσικά υπηρετούσαν και υπηρετούν

Σελήνη σημαίνει ψέμα σελήνη σημαίνει κλέβω σελήνη σημαίνει είμαι ένα τίποτα και 

συνεχώς κλέβοντας τα φωτόνια του ήλιου τα παρουσιάζω ως δικά μου φώτα

Έτσι ακριβώς λειτουργούν ολλοι οι επίσημοι και ανεπίσημοι εκπαιδευτές σας

Χωρίς καθόλου αυτογνωσία χωρίς καθόλου ένωση με τον ήλιο χωρίς καθόλου ένωση με 

τα φωτόνια χωρίς καθόλου ένωση με τον ΘΕΟ συνέχεια σας εφαρμόζουν νόμους πώς θα πρέπει 

εσείς ναι εξουσίαζεστε πώς πρέπει να είσαστε δήθεν νομοταγής πώς πρέπει να υπακούετε σε 

όλα αυτά που σας λένε οι εξουσίες αλλά δυστυχώς για όλη την ανθρωπότητα τα αποτελέσματα 

είναι μία απόλυτη δυστυχία είναι ένα χάος χωρίς όριο

Για αυτό επιμένουμε συνεχώς σε αυτή αποσφράγιση της γνώσης να στηριχτείτε πλέον 

μόνο σε εσάς τους ίδιους και σε κανέναν πλέον έξω από εσάς τους ίδιους

Τα πάντα μέχρι σήμερα  επάνω στον πλανήτη Γαία είναι τα ψέματα της Σελήνης δηλαδή ο 

πλανήτης μέχρι τώρα κατοικειτο μόνο από σεληνιακά όντα γιατι σεληνιασμένοι ήταν όλοι οι μέχρι 

τώρα εκπαιδευτές σας

Τώρα πλέον κλείνεστε όλοι σας μόνοι σας με αυτή την αποσφράγιση της γνώσης να 

μεταβληθείτε σε ηλιακά όντα

Ηλιακά όντα σημαίνει έχετε ξεφύγει έχετε γλιτώσει από τα δίχτυα της Σελήνης που 

απλώνονται μέχρι τη γη που συνέχεια είσαστε εγκλωβισμένοι στο αστρικό σώμα με όλα αυτά που

πιο πάνω σας αναφέραμε κλαίω γελάω αγαπάω μισώ και άλλα έχετε υφάνει ανώτερο νοητικό 

σώμα δεν σας εγκλώβισε το αόρατο δίχτυ που απλώνει η σελήνη μέχρι τη γη και στην τελευταία 

σας πνοή περάσατε αυτή τη δοκιμασία και σαν ψυχή και σαν ενέργεια και τέλος σαν καθαρό 

πνεύμα εισχωρίσατε μέσα στον ήλιο

Που αυτό αυτόματα σημαίνει μεταβληθείκατε σε ένα ηλιακό oν

Τους τρόπους και τη διαδρομή για να μεταβείτε σε ένα ηλιακο ον και φυσικά ηλιακός νους 
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στα στό έχει διδάξει το μεγαλύτερο πνεύμα που έχει ποτέ εχει κατέβει επάνω στον πλανήτη Γαία 

το πνεύμα του Ιησού Χριστού

Αυτό ακριβώς σημαίνει ηλιακό on η σεληνιακό on

Η σελήνη σας εγκλωβίζει ο ήλιος σας ελευθερώνει

Τον τρόπο που σας εγκλωβίζει η σελήνη σας έχει γνωστοποιηθεί και ο τρόπος που σας 

ελευθερώνει ο ήλιος επίσης σας έχει γνωστοποιηθεί

Όποιοι από εσάς πλέον στον ελάχιστο χρόνο που απομένει στον πλανήτη Γαία θελήσετε 

να συνεχίσετε να είστε σεληνιακά όντα είναι μόνο πλέον δικιά σας επιλογή τα αποτελέσματα εάν 

δεν σας έχουν ακόμα γίνει γνωστά γιατί φυσικά δεν θέλετε θα τα καταλάβετε πολύ γρήγορα όσοι 

από εσάς συνεχίσετε να είστε ατομιστές εγωιστές αλαζόνες ανώμαλοι διεστραμμένοι κατακριτές 

κοντόφθαλμοι δηλαδή με λίγα λόγια σεληνιακά όντα

Πολύ αγαπημένες μας αδελφές ψυχές εαυτοί σε όσους από σας τις υστατες αυτές στιγμές 

κατανοήσετε όλα αυτά που πλέον σας είναι γνωστά και τα κάνετε φυσικά πράξη ανοίγει πλέον ο 

δρόμος για την ελευθερία σας για την επιστροφή στην πηγή των πάντων για την επανένωση με το

όλον φως για να κατοικείσετε μέσα στον πατέρα

Και ο πατέρας μέσα σε εσάς όπως ακριβώς συνεχώς ομιλούσε ο μέγιστος των μέγιστων 

το α και το ω ίησους Χριστός

Αυτό ακριβώς αδελφοί εαυτοί είναι τα λεγόμενα ηλιακά όντα

ΗΛΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ  ΒΙΛΧΕΛΜ ΡΑΙΧ ΚΑΙ ΘΑΛΑΜΟΣ ΟΡΓΟΝΗΣ

Συνεχίζοντας την αποσφράγιση της γνώσης πρέπει σ' αυτό το σημείο να σταθουμε ιδιαίτερα στο δικό σας
ήλιο (ηλιακός λόγος).
Είτε έχετε καποιο χαρτι από τα πανεπιστήμια είτε δεν έχετε εγκυκλοπαιδικες γνώσεις από αυτές που σας
δίνουν τα πανεπιστήμια,  αφηστε για  λίγο όλες τις  δραστηριοτητες σας,  καθηστε κάπου μονοι  σας  και
προσπαθηστε είτε κοιταζοντας με τα μάτια ανοιχτα είτε αν δεν μπορείτε, κλειστε τα μάτια, να σκεφτητε τι
κάνει ο δικός σας ήλιος και για εσάς και για τον πλανήτη σας αλλά και για τους υπόλοιπους πλανήτες που
έχει υπό την εποπτεία του.
Ο ήλιος σας δεν είναι απλά ένα ουρανιο σώμα σαν όλα αυτά που βλέπετε τη νυχτα στον ουρανο. Από τη
στιγμή  που  εσείς  εκφραζεστε  μ  ένα  φυσικό  σώμα  σε  οποιοδήποτε  μέρος  του  πλανήτη  ο  πρωτος
διαμεσολαβητης στο να υπάρχει η μορφή σας, ο πλανήτης σας, η τροφή σας, είναι μόνο ο ήλιος.
Χωρίς τον δικό σας ηλιακο λόγο, τίποτα από όλα αυτά δεν θα υπήρχε.
Ούτε ο πλανήτης σας ούτε η τροφή σας (πρώην σπόρος νυν καρπος) και φυσικά ούτε τα δικά σας φυσικά
σώματα.
Ο ηλιακός σας λόγος ανηκει όπως και όλοι οι ήλιοι στις ύψιστες κοσμικες υπαρξεις. Είναι οντότητες με
ασύλληπτη  νοημοσύνη.  Η  νοημοσύνη  τους  είναι  σε  τέτοια  επίπεδα,  που  έχουν  την  δυνατότητα  να
δεσμεύσουν αιθέρα από το σύμπαν και φυσικά από τον ίδιο τον δημιουργό, μαζί με τα χρώματα [αύρα] του
[Πατέρα δημιουργου θεου], και να δώσουν σε όλους εσάς την δυνατότητα της εξέλιξης.
Όταν γνωριζτε το ουρανιο τοξο αποτελείται από επτά χρώματα. Το κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο,
μπλε, λουλακί και βιολετί. Αυτά τα χρώματα είναι στην κυριολεξια η αυρα του Δημιουργόύ.

214



Πάρα πολλοί από εσάς και πάρα πολλοί επιστήμονες έχουν κατανοήσει ότι το σύμπαν κινειται σε τέτοια
τελειότητα που δεν υπάρχουν λόγια να περιγραφει αυτή η τελειότητα.
Φυσικά η εκπόρευση αυτής της ορατής και μη ορατής τελειοτητας, (σκοτεινη υλη, σκοτεινη ενέργεια και
ορατο συμπαν) ανηκει σ' ένα Δημιουργό.
Μέσα στην σκέψη του μια οποιαδήποτε σκέψη κι αν δημιουργηθεί - γεννησει, αυτή αμέσως υλοποιειται.
Όλες  οι  μορφές  που  γνωρίζετε,  τουλάχιστον  στο  ορατο  σύμπαν,  είναι  δημιούργηματα  του.  (φυσικά
δημιουργηματα του είναι και οι μορφές στο μη ορατο σύμπαν).
Στο ορατο όμως σύμπαν, για να μπορέσει να υπάρξει η τελευταία εκδήλωση ζωής - εξέλιξης, υπάρχουν
διαβαθμισεις και ιεραρχησεις. Αυτες είναι γαλαξίες αστερισμοί (ομάδα ηλιων) και μετά αστρα (ήλιοι).
Καταάβαινετε λοιπόν ότι από τον Πατέρα προς τα εσάς σε ορατή μορφή, η υψιστη κοσμικη ύπαρξη που
σας δίνει την δυνατότητα να εξελιχτητε, είναι στην προκειμενη περίπτωση ο δικός σας ηλιακός λόγος -
ήλιος.
Έχοντας φτάσει σε απίστευτα επίπεδα εξέλιξης και έχοντας διαχειριστεί αιθέρα, και αυρα του Πατέρα,
συμμετεχοντας και στα υπόλοιπα στοιχεια της φύσης γη νερό - αέρας, γιατί ο ήλιος εκπροσωπεί το κοσμικό
πυρ στο ηλιακο σας σύστημα, σας δίνει ζωή για τα πάντα. Για να γεννηθειτε, να μεγαλωσετε, να τραφειτε,
να πάρετε εμπειρίες και όλα αυτά φυσικά είναι για να εξελιχτειτε.
Γι αυτό λοιπόν στη σκέψη σας οφείλεται να στεκεστε με ευγνομωσυνη στο έργο του (είναι μοναδικό).
Εδώ,  με όλες  εδώ τις  γνώσεις  που έχετε λάβει,  ο  ήλιος  σας  είναι  κομμάτι  της  μοναδας,  κομμάτι  του
Δημιουργόύ. Δεν είναι ο Δημιουργός. Έχει φτάσει όμως τόσο πολύ ψηλά εξελιχτηκα, έχει τόσο απίστευτη
νοημοσύνη  ώστε  ο  Δημιουργός  μέσα  στην  ενότητα  των  πάντων  του  έδωσε  την  δυνατότητα  να
συγκαταλεχτει στις ύψιστες κοσμικες υπαρξεις.
Όλοι οι μεγάλοι Δάσκαλοι και μύστες που κατέβηκαν πολλές φορες στον πλανήτη σας να σας διδαξουν,
γνωρίζουν για την αξία και των ηλιων και φυσικά εν προκειμένω για τον δικό σας ήλιο (ηλιακό λόγο).
Επειδή μέσα από τη σοφια, και του "παν μετρον αριστον" και της μεσης οδους, πρέπει μονοι σας να τα
διαχειριστητε όλα αυτά. Έχετε στο νου σας ότι ότι σας λένε οι επίσημοι νεκροθάφτες, έχουν αναμειξει τις
αλήθειες  μέσα  στα  άπειρα  ψέματα.  Κάνουν  ότι  προσπαθουν  να  σας  θεραπευσουν  αλλά  ουσιαστικά
χρησιμοποιουν την δήθεν ιαση για τον έλεγχο σας.
Σας  προσφέρουν  φαρμακευτικές  ουσίες,  βοτανα  και  ένα  σωρο  άλλες  στημένες  καταστάσεις,  αλλά  να
ξέρετε ότι το κλειδι των κλειδιων για το θέμα της υγειας σας, είναι πρώτα ο ήλιος, ο ηλιακός λόγος, και
μετά φυσικά ο νους σας.
Όταν  μπορέσετε  και  τιθασευσετε  τελείως  τον  νου  σας,  ακόμα  και  προβλήματα  υγειας  να  σας
παρουσιαστουν, μπορεί αυτή η υψιστη κοσμικη ύπαρξη να σας οδηγήσει 100% στην ιαση.
Αφού από αυτόν γεννιουνται όλα, [το δικό σας ηλιακο σύστημα] πως μπορεί οποιοδήποτε υποκαταστατο
του να τον αντικαταστησει;
Ο δικός σας ηλιακός λόγος, όπως και όλοι οι ήλιοι, μεταλαμπαδευουν την ενέργεια σε ορατή μορφή, από
τν κεντρικο ήλιο που είναι ο ίδιος ο Πατερας. Επομένως η ενέργεια που διαχέεται στο σύμπαν από τον
αιθέρα  συν  τους  ήλιους,  δεν  έχει  όριο.  Επομένως  για  ολλες  τις  μορφές  όταν  χρειάζονται  ενέργεια
απευθύνονται στον ήλιο
Ενώ οι απιστευτοι νεκροθάφτες της εξέλιξης της ανθρωπότητας τα γνωρίζουν αυτά καλά, επειδή εκεί η
ενέργεια δεν έχει μετρητες ούτε υποδουλωση, είναι δωρεαν και ατελειωτη, έχουν πάει και ρουφανε το αίμα
του πλανήτη σας από τα σπλαχνα του (υδρογονάνθρακες, πετρέλαιο) για να προσφέρουν δήθεν τεχνολογία
και εξέλιξη. Φυσικά, αυτό το κάνουν μόνο για να μπορούν να σας ελεγχουν μέσα από την διακίνηση του
αίματος του πλανήτη σας ( υδρογονο-ανθρακες-πετρέλαιο).
Βλέπετε ότι τα τερατουργηματα τους δεν έχουν όριο. Δεν υπάρχουν ποινικοι κωδικες που να μπορέσουν να
καλυψουν  αυτά  που  έχουν  κάνει  εις  βάρος  της  ανθρωπότητας.  Παντού  έχουν  εισχωρησει  αυτοί  οι
νεκροθάφτες  και  δεν  σας  έχουν  αφήσει  ούτε  να  δείτε  τις  ακτίνες  του  ήλιου  και  να  αναλογιστητε  τι
εκπροσωπεί ο ηλιακός λόγος, ή τι θα μπορούσε να σας προσφέρει ο ήλιος εαν είχατε γνώση.
Όπως στην ελεγχόμενη υγεία, (μάλλον πρέπει να την ονομασουμε πλέον ελεγχόμενη αρρωστια σας..) που
προσπαθούν  με  όλα  τα  υποκαταστατα  που  ο  ήλιος  δημιουργεί,  να  τον  αντικαταστησουν  και  να  τον
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ακυρώσουν, αντί να σας μαθουν να ομοιδονηθειτε με τον ήλιο, τα ίδια ακριβώς κάνουν κι στην ενέργεια.
Βλέπετε λοιπόν ακόμα και σε συγκεκριμένους χωρους λυμενουν τα πάντα μόνο για να σας ελεγχουν.
Ακόμα και  όντα που κατέβηκαν να σας βοηθήσουν και  να σας προσφερουν δωρεαν ενέργεια,  όπως ο
Τεσλα (1856 - 1943) και ο Βίλχελμ Ράιχ (1897 - 1957), το σύστημα τους κατάπιε. Ο μεν Τεσλα πεθανε
παμπτωχος, και αυτά που προσπάθησε να δώσει στην ανθρωπότητα πριν 100 και πλέον χρόνια για δωρεαν
ενέργεια στην ανθρωπότητα, οι νεκροθάφτες της εξέλιξης της ανθρωπότητας πηραν αυτή την τεχνολογία
και σήμερα εφαρμόζουν στην γη το πιο καταστροφικο όπλο που χει  κατασκευασει  ποτέ άνθρωπος, το
HAARP.
Οι  νεκροθάφτες  αυτή  τη  στιγμή  παίζουν  με  το  σύμπαν.  Προσπαθούν  να  δημιουργησουν  σεισμους,
τσουναμια εκεί όπου κάποιοι δεν υπακουσανε τελείως. [εθνη] Χρησιμοποιωντας το HAARP. Οι συνεπειες
όλης αυτής της μαυρίλας ειναι αναλογες με το νερό που θα χρειαστεί για να ξεπλυθει ο πλανήτης σας.
Οσο για τον Βίλχελμ Ράιχ, ήρθε και σας παρεδώσε ένα τεράστιο κλειδι για όλες τις ασθένειες σας, τον
θαλαμο  οργονης  (αιθέρας).  Σας  παρεδώσε  συγκεκριμένο  τρόπο  κατασκευης  του  και  μέσα  σ'  αυτό  το
θαλαμο θεραπευσε κάθε ασθένεια. Όμως όταν κάποιος θνητος στον πλανήτη σας ενσαρκωνεται για να σας
βοηθήσει για να ξεφυγετε από τους νεκροθάφτες σας, αυτός που είναι επικυνδυνος για το σύστημα των
νεκροθαφτών, τον αποσυρουν.
'Έτσι και στην περίπτωση του Βίλχελμ Ράιχ, επειδή διακηδευονται τα γραναζια ελεγχου του συστήματος
του Μαυροψύχη, τον φυλακισαν και φυσικά πεθανε μέσα στη φυλακή.
Μέσα στο θαλαμο οργονης έχει απομονωθει και εγκλωβιστεί η ηλιακη ενέργεια επειδή τα υλικά τα οποία
κατασκευαζεται, τα οποία είναι ανοξειδωτο συρμα και λαμαρινα και μαλλι ζωου.
Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η εγκλωβισμενη αιθερικη - ηλιακη ενέργεια είναι απόλυτα εναρμονισμενη
με το φυσικό σας σώμα. Επομένως με γαληνιο και νηφαλιο νου, χωρίς καμία ρυπαρη σκέψη, 30 λεπτα την
ημερα μέσα σε ένα θαλαμο οργονης έχετε εκπληκτικα αποτελέσματα ιασης από οποιαδήποτε ασθένεια που
υπευθυνο είναι μόνο το σύστημα του Μαυροψύχη.
Ακόμα στην χωρίς οριο αξία του ηλιακού σας λογου, πρέπει να κατανοήσετε ακόμα πιο πολύ τα πράγματα.
Δηλαδη ότι τα πάντα είναι μέσα στο σύμπαν ένας παν-τελειος οργανισμός, ότι έχουν αρχή και επιστροφη
την μονάδα και ότι η κάθε μια μορφή δείχνει το επίπεδο εξέλιξης της και τίποτα άλλο.
Αυτό μπορείτε να το ονομάζετε και "κοσμικό αυγό" ή "ρόδι", που μέσα εκεί η κάθε μια μορφή εξελίσσεται,
είναι  αλληλένδετο  το ένα κομμάτι  με  το άλλο,  και  αφετηρία  και  τερματισμός είναι  η  μονάδα.  Και  η
μονάδα, όταν είναι στην μορφή της ύλης έχει διαιρεθεί για να καταλήξει πάλι από κει που ξεκίνησε.
'Έτσι μέσα σ' αυτό το κοσμικό αυγό, στην περίπτωση της ύψιστης κοσμικής υπάρξεις για το δικό σας
πλανήτη και τη δική σας εξέλιξη, που είναι ο ήλιος σας (ηλιακός λόγος) ανήκει σ' έναν αστερισμό που
επικεφαλής ήλιος έχει υπό την εποπτεία του 7 ήλιους. Ο δικός σας είναι ο 7ος.
Ο επικεφαλής ήλιος που ανήκει και ο δικός σας ήλιος ονομάζεται "Αλκυόνα". Επειδή οι τροχιές δεν είναι
ακριβώς  κυκλικές  αλλά  ελλειπτικές,  όποτε  κάποιες  φορές  ο  δικός  σας  ήλιος  έρχεται  πιο  κοντά  στην
Αλκυόνα.
Αυτό  ονομάζεται  "δακτυλίδια  της  Αλκυόνας".  Ο  πλανήτης  σας  ήδη  έχει  μπει  στα  δακτυλίδια  της
Αλκυόνας. Αυτό αυτόματα σημαίνει ότι βομβαρδίζεται πλέον ο πλανήτης σας με απίστευτα μεγαλύτερο
αριθμό φωτονίων. Τι σημαίνει αυτό για σας;
Φως, Φως, Φως!
Όπου εισρέει το φως το σκοτάδι εξαφανίζεται. Ο πλανήτης σας θέλουν - δε θέλουν οι σκοταδιστές τους και
ο Μαυροψύχης, θα φωτιστεί από άκρο σε άκρο. Τίποτα σκοτεινό δεν πρόκειται να μείνει στον πλανήτη
σας.
Προσπαθούν  οι  νεκροθάφτες  της  εξέλιξης  της  ανθρωπότητας  σας  με  το  CERN με  HAARP και  τους
αεροψεκασμούς  να δημιουργήσουν πάνω στις  κατοικημένες  πόλεις  του πλανήτη και  στις  καλλιέργειες
ώστε να μην φτάσουν σε σας τα φωτόνια.
Σας έχουν πει ένα σωρό ψέματα ότι τη μια θερμαίνεται ο πλανήτης και την άλλη ψύχεται. Έχουν βάλει
όλους τους παπαγάλους νεκροθάφτες, ο ένας να λέει το ένα και ο άλλος το άλλο. Η αλήθεια όμως είναι
μόνο μια. Το σύμπαν είναι ένας παν-τέλειος οργανισμός. Εκπτώσεις, διαφοροποιήσεις σκοταδισμούς και
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ραδιουργίες δεν αποδέχεται.
Απλά πρέπει να φτάσει ένα πλήρωμα του γήινου χρόνου σας για να εκπληρωθούν κάποια πράγματα και να
υπάρχει η μετάβαση από την μια εξέλιξη στην άλλη.
Στην προκειμένη περίπτωση δεν εξελίσσεστε  μόνο εσείς  σαν ανθρωπότητα,  εξελίσσεται  και  ο  ίδιος  ο
πλανήτης σας, εξελίσσονται οι υπόλοιποι πλανήτες και φυσικά εξελίσσεται και ο πλανητικός λόγος.
Όσους Τέσλα και να ακυρώσουν προσωρινά. Όσους "Βίλχελμ Ράιχ" και να φυλακίσουν, όσους "Κένεντυ"
και  να  σκοτώσουν,  όσα  "HAARP''-  ''CERN''  και  να  χρησιμοποιήσουν,  όσους  αεροψεκασμούς  και  να
κάνουν  στον  πλανήτη  σας,  όσους  παγκόσμιους  παπαγάλους  και  παγκόσμιους  δολοφόνους  και  να
χρησιμοποιήσουν, ο πλανήτης σας και φυσικά ο ηλιακός λόγος (ήλιος), έχουν μπει στα δακτυλίδια της
Αλκυόνας. Δεν πρόκειται να σταματήσει με τίποτα το Θειο Σχέδιο της εξέλιξη του.
Όλο το ηλιακό σας σύστημα αναβαθμίζεται
Το  νερό  του  ξεπλύματος  του  πλανήτη  σας  θα  ναι  χωρίς  όριο.  Μάλιστα  ,  οι  νεκροθάφτες  επειδή  το
γνωρίζουν αυτό θα προσπαθήσουν να το κάνουν τεχνητά μέχρι 600 μέτρα ύψος. Γι αυτό και έχουν φτιάξει
πολλά καταφύγια. Δεν ξέρουν προς τα πού να κατευθυνθούν, είναι έντρομοι, και σε απόγνωση.
Όλες οι πνευματικές γνώσεις που έχετε, όπως:
 
1) Η διαστρευλωμένη από το σύστημα διδασκαλία του Ιησού Χριστού
2) Οι διαστρευλωμένες από το σύστημα διδασκαλίες των Άγιων Πατέρων
3) Μωάμεθ - η δήθεν επικοινωνία με τον αρχάγγελο Γαβριήλ για τα ασύλληπτα πουέχετε διαβάσει μέσα
στο Κοράνι
4) Δαλάι Λάμα (σας έχουμε ήδη αναφέρει για τις μπλεγμένες αλήθειες μέσα σε ψέμματα)
5) Όλες οι πολιτικές και θρησκευτικές εξουσίες (τι να σχολιάσουμε για τους πρώτους αυτούς εντολοδόχους
του παγκόσμιου μαύρου στυστήματος,  ώστε να χει  χάσει  η ανθρωπότητα ΑΠΟΛΥΤΑ τον ΑΛΗΘΙΝΟ
πνευματικό της δρόμο.
6)  Και  κάθε  μορφής  γνώση  που  έχει  έρθει  σε  εσάς  έχει  γίνει  τέτοιο  στήσιμο  ώστε  κυριολεκτικά  το
αποτέλεσμα τους αφ ενός μεν να μην μπορείτε να το διακρίνετε, και αφ ετέρου, ότι κι αν ακολουθήσετε να
είναι 100% εγκλωβιστικό, δουλικό για σας. 
 
Όλα τα οποία ήδη σας έχουν κατατεθεί είναι αποδεικτικά. Και ακόμα οι μεγαλύτερη απόδειξη για όλα αυτά
είναι ότι αυτός ο δύστυχος πλανήτης σας και κατ επέκταση η δική σας εξέλιξη (ανθρωπότητα) πάνω σ'
αυτό τον πλανήτη, τα τελευταία 5.000 χρόνια που γνωρίζετε σαν ιστορία, ούτε μια ημέρα δεν ζήσατε χωρίς
πόλεμους, αδικίες, πείνα, χωρίς το νόμο του δυνατού, χωρίς φόβο.
Όταν κάτι γίνεται μόνιμα, ούτε για αστείο δεν γίνεται από σύμπτωση.

Η μόνη σωτηρία για να βρείτε το πιο είστε, δηλαδή να αφαιρέσετε τη λησμονιά που κάποιοι έντεχνα σας
την έφεραν, (Α-ΛΗΘΗ) είναι να στηριχτείτε πλέον μόνο σε σας και σε κανέναν άλλο για τον λίγο χρόνο
που απομένει στον πλανήτη σας όπως τον γνωρίζατε μέχρι σήμερα.

Ο ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ 
ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟ

Αυτά που θα σας κατατεθούν τώρα είναι  ο μοναδικός δρόμος εξουσίας που θα έπρεπε να ίσχυε στον
υποδουλωμένο πλανήτη σας. Θα μπορούσε να εφαρμοστούν και τώρα αλλά με αυτά που έχει εφαρμόσει ο
Μαυροψύχης με όλους τους παγκόσμιους νεκροθάφτες σε όλους εσάς, είναι αδύνατον.
Όμως να είστε 100% σίγουροι ότι μετά το Νώε οι φωτισμένες ψυχές που θα συνεχίσουν την εξέλιξη πάνω
στο πλανήτη σας θα ακολουθήσουν αυτό το σύστημα εξουσίας.
Εξάλλου, σας έχουμε πει και πιο πάνω ότι η λέξη ουσία είναι ό,τι πιο ιερό υπάρχει. Η λέξη ουσία είναι ο
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ίδιος ο γεννήτορας των πάντων. Είναι ο ίδιος ο Δημιουργός. Είναι ο Θεός.
Επομένως "εξ-ουσία" έξω η ουσία, είναι αυτή η κατάσταση που όταν κάποιοι καταλαμβάνουν αρχηγικούς
θώκους  για  να  σας  οδηγήσουν  πρέπει  να  είναι  πραγματικοί  πνευματικοί  διδάσκαλοι  και  πραγματικοί
βασιλιάδες (να μην πεινάτε, να μην υποφέρετε, να μην αδικείστε).
Εάν κάποιος δεν τα ξέρει αυτά τα δυο άριστα και να τα κάνει πράξη, δεν μπορεί να σας οδηγήσει πουθενά.
Γι αυτό και την επόμενη μέρα μετά το Νώε, οι ψυχές που θα ηγηθούν να σας δείξουν την συνέχεια, πρέπει
να είναι άριστες ώστε να είναι μέγα ιερείς και μέγα βασιλείς (Μελχισεδέκ).
Σήμερα τουλάχιστον όπως βγαίνουν οι εξουσίες ξέρετε πολύ καλά από ποιες σήραγγες ξεπροβάλουν και
ποιον υπηρετούν. Σε οποιοδήποτε δημόσιο πόστο και να καταλάβουν.
Όσο  γι'  αυτούς  τους  σκοτεινούς  που  είναι  πίσω  από  τις  κουρτίνες,  και  που  κινούν  τα  νήματα  της
ανθρωπότητας υπηρετώντας τον Μαυροψύχη, είναι πολλοί περισσότεροι από τους φανερούς.
'Έτσι, ο τρόπος εξουσίας μετά τον κατακλυσμό, είναι πολύ συγκεκριμένος, εφαρμόζεται ήδη και σε άλλους
πλανήτες και είναι αυτός που θα εφαρμοστεί και στον δικό σας πλανήτη.
Μέσα από όλη αυτή την αποσφράγιση, και φυσικά τον κάθε ένα από όλους εσάς τι τον ακολουθεί στην ζωή
του, έχετε καταλάβει ότι η ύπαρξη χρήματος (χρωματιστά χαρτάκια) ή πολύτιμων μετάλλων για την τροφή
και στέγη σας κλπ, είναι ένα τεράστιο δόλωμα.
Μάλιστα, έχει ποτιστεί τόσο πολύ το DNA σας, που ακολουθείτε πιστά ό,τι σας δώσουν οι παγκόσμιες
εξουσίες και που οτιδήποτε καλό κι αν πάει να γίνει, οι πιο πολλοί από εσάς, αν όχι σχεδόν όλοι, εκφράζετε
την απίστευτη ερώτηση:
ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ;!
Για πιο πράγμα ποιος θα πληρώσει;  Αν θα πρέπει  να έχετε τροφή,  στέγη,  εκπαίδευση, περίθαλψη;  Ή
οτιδήποτε είναι συνυφασμένο με την τεχνολογικό εξέλιξη της κάθε εποχής.
Έχουν κατέβει κάποιες ιδιαίτερες ψυχές να σας βοηθήσουν ο καθένας στην δική του δεξιότητα. Ενέργεια,
τεχνολογία, τροφή κλπ.
Τους  έχει  ρουφήξει  ο  Μαυροψύχης  μέσα  στο  σύστημα  του,  και  σας  πουλά  έντεχνα,  ουσιαστικά  σας
υποδουλώνει αυτή την δεξιότητα της οποιαδήποτε σταλμένης ψυχής να σας βοηθήσει.
Ακόμα και την τροφή που είναι αρμοδιότητα μόνο του ήλιου, και αυτή σας την πουλά.
Και με αυτό τον απίστευτο έντεχνο τρόπο αντί για το αυτονόητο να υπηρετήσει το σύστημα εσάς, όλοι σας
σαν μαγεμένοι, υπηρετείτε το σύστημα.
Δηλαδή, ας μείνετε χωρίς τροφή, να μείνετε χωρίς στέγη, νερό, περίθαλψη, εκπαίδευση, αρκεί το σύστημα
να μην "φύγει από τις ράγες".
Και το πιο ασύλληπτο από όλα αυτά είναι ότι δεν κάνετε καμία προσπάθεια να ψάξετε έστω χωρίς να το
ολοκληρώσετε τρόπους απεγκλωβισμού από αυτή την φυλακή - τυρρανία.
Κάποιοι από εσάς μπορεί να απομονώνονται στην ύπαιθρο, σε χωριά, και κάπως να έχουν ξεφύγει από
αυτή την φυλακή. Όμως να ξέρετε, ότι σήμερα είναι η εποχή που η ανθρωπότητα πρέπει να ελευθερωθεί
όλη μαζί από αυτή την φυλακή.
Σας έχουμε κάνει και μια αναφορά πιο πάνω σχετικά με τα όπλα που χρησιμοποιεί ο Μαυροψύχης, δηλαδή
τα χρήματα, οι στημένες εξουσίες που μέσα και έξω ελέγχονται, και φυσικά η εκπαίδευση από τις εξουσίες
που αποσκοπεί μόνο στο να αποβλακώνεστε.
Ήρθε  λοιπόν  η  εποχή  έστω  και  μετά  το  Νώε,  γιατί  τώρα  δεν  είναι  εφικτό,  κάθε  μια  ψυχή  που  θα
ενσαρκώνεται στον πλανήτη γη, αντί να υπηρετήσει ο κάθε άνθρωπος το σύστημα, όπως γινόταν μέχρι
τώρα από τον Μαυροψύχη, να υπηρετήσει το σύστημα τον άνθρωπο.
Χρήματα,  ακίνητη  περιουσία,  και  διαιρετικές  καταστάσεις,  όλα  αυτά  είναι  αστεία  και  σας  έχουν
γνωστοποιηθεί με πολύ αποδεικτικό τρόπο. Επομένως στην επόμενη μέρα δεν θα υπάρχουν ούτε για αστείο
χρήματα ή πολύτιμα μέταλλα για αγορά ή πώληση κάθε αγαθού.
Και  μόνο  η  λέξη  "αγαθό"  που  σημαίνει  απαραίτητο  για  την  ζωή  σας,  να  μπει  στην  διαδικασία  της
εμπορευματοποίησης σταματά πλέον να είναι αγαθό.
'Έτσι,  κάθε  συναλλαγή  "αγοράζω -  πουλώ"  "είμαι  έξυπνος/βλάκας,  έχω πετύχει/  αποτύχει",  όλα  αυτά
ξεχάστε τα.
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Συστήματα  εξουσίας  είτε  ελεύθερου  κανιβαλισμού  (ελεύθερη  αγορά),  είτε  κομμουνιστικά  συστήματα
οπωσδήποτε με αθεΐα, ξεχάστε τα.
Όλες οι ψυχές που θα ενσαρκώνονται στον πλανήτη σας, είναι ψυχές οι οποίες κατέβηκαν για να τους
μάθει ο πλανήτης σας την αποστολή τους (ποιοι είναι και τι ήρθαν να κάνουν και τι θα γίνουν μετά το
φυσικό θάνατο).
Τότε και μόνο τότε αρχίζει το σύστημα να υπηρετεί τον άνθρωπο και όχι αυτό που κάνει ο Μαυροψύχης.
Στη συνέχεια, όταν μια ψυχή ενσαρκώνεται χωρίς οπλικά συστήματα πάσης μορφής, χωρίς εγωισμό πάσης
μορφής (δύναμη/ αδυναμία/ δίκιο/ άδικο κλπ), μέχρι 7 ετών τα βρέφη - παιδιά θα μεγαλώνουν με την
μητέρα τους.  Αμέσως μετά θα τα παίρνει  το παγκόσμιο σύστημα εξουσίας να τα εκπαιδεύσει  και  για
πνευματικές γνώσεις αλλά και για υλικές γνώσεις. Τις πνευματικές γνώσεις τις έχετε κατανοήσει. Οι υλικές
γνώσεις είναι οι εξής:
Από τα 7 μέχρι τα 13 έτη, όλα τα παιδιά της ηλικίας αυτής θα παίρνουν γενικές γνώσεις για κτηνοτροφία,
αλιεία, γεωργία, κλπ, ώστε με αυτό τον τρόπο να μπορούν να έχουν την δυνατότητα και την δεξιότητα αφ
ενός  μεν  της  αντιληπτικότητας  του  ορατού  σύμπαντος,  και  αφ ετέρου  την  επιβίωση τους  σε  κάποιες
δύσκολες συνθήκες που θα πρέπει μόνοι τους να τραφούν κλπ.
Μετά τα 13 και μέχρι τα 20-25 έχοντας αναδείξει η κάθε μια ψυχή τις δεξιότητες της, θα βοηθηθούν από
την εκπαίδευση του αυτές οι δεξιότητες να γίνουν προσφορά στο κοινωνικό σύνολο μετά τα 20-25 χρόνια
ζωής.  Από τα 20-25 μέχρι  τα 50 χρόνια περίπου,  κάθε ένα πλέον μέρος της κοινωνίας,  προσφέρει  τις
υπηρεσίες του στο σύνολο, χωρίς να είναι άθεος, χωρίς να πασχίζει να αγοράζει, να πουλήσει, να κτίσει
σπίτι,  να  αγοράσει  τροφή,  να ταΐσει  τα  παιδιά  του,  και  όλα αυτά  τα καραγκιοζιλίκια  -  μπούρδες  του
Μαυροψύχη.
Περίπου στα 50, επειδή θα έχει έρθει η επόμενη γενιά να συνεχίσει το έργο της προηγούμενης, η γενιά που
μόλις σταμάτησε σ' αυτό το κομμάτι της κοινωνίας, θα συνεχίσει να ασχολείται με οτιδήποτε έχει σαν
ενδιαφέρον, χόμπι κλπ.
Μέσα στην κίνηση του χρόνου, κάθε φορά θα έρχονται σταλμένες ψυχές που θα παραδίδουν και μια νέα
τεχνολογία στην ανθρωπότητα, φυσικά για να βοηθηθεί όλη η ανθρωπότητα και όχι οι λίγοι.
Κάθε νέα τεχνολογία που θα δίνεται στην ανθρωπότητα, θα την απολαμβάνει όλη η ανθρωπότητα. Έχουν
περάσει και ήδη υπάρχουν στον πλανήτη σας κάποιες φυλές που έφεραν γνώση, όπως αυτή που ονομάζετε
"ελληνική φυλή".
Η  γνώση  αυτή  όμως  μέχρι  σήμερα  με  τους  χειρισμούς  του  Μαυροψύχη  δεν  έφτασε  ποτέ  να  την
κατανοήσετε και να την εφαρμόσετε. Για αυτό με σεβασμό για όλους αυτούς που προσπάθησαν να φέρουν
το φως στο πλανήτη σας, σαν λέμε ότι η ανθρωπότητα θα είναι έξω από ταμπέλες, τίτλους και διαιρέσεις.
Όλοι εσείς που θα συνεχίσετε να κατοικείτε στον πλανήτη γη, θα είστε πλέον στα όντα με νοημοσύνη και
θα ονομάζεστε μόνο "ανθρωπότητα", χωρίς μαύρος/ λευκός/ κίτρινος/ κόκκινος/ έλληνας/ εβραίος/ κινέζος/
ψηλός/ κοντός/ έξυπνος/ βλάκας.
'Έτσι  λοιπόν  μετά  τα  50  περίπου  έτη,  θα  συνεχίζουν  αυτοί  που  για  25  χρόνια  ήταν  σε  θέσεις  που
προσέφεραν  στην  ανθρωπότητα  ο  καθένας  στην  δική  του  δεξιότητα,  να  αφήσουν  τη  θέση  τους  στην
επόμενη γενιά.
Όλα αυτά θα εφαρμοστούν στον πλανήτη σας μετά τον κατακλυσμό στο ακέραιο. Αν κάνετε μια σύγκριση
με το σήμερα και με αυτά που σας γράφουμε και σκεφτείτε τη δική σας ζωή και κανενός αλλού, πόσο
στημένο είναι το παιχνίδι και με πόσες ηλιθιότητες ασχολείστε.
Τρέχετε από δω από κει, μάχεστε, ζητάτε χρήματα, γκρινιάζετε για περισσότερα, και όλα αυτά για πιο
λόγο;
Για να μην κουράζεστε, επειδή έχετε κατανοήσει πλέον τα πάντα, ο πλανήτης σας θα έχει πλέον αυτό τον
τρόπο εξουσίας.
Όσο για το ποιοι θα είναι στην εξουσία, αυτό είναι το τελευταίο. Όταν ένας οργανισμός είναι τέλειος,
κανένα μα κανένα όργανο δεν δια-χωρίζει τη θέση του. Ούτε η καρδιά από το συκώτι, ούτε η σπλήνα από
τα πόδια κλπ..
Αυτό το σύστημα εξουσίας έχει ήδη εφαρμοστεί σε άλλους πλανήτες και είναι ακριβώς το ίδιο.
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Ένας  κοντινός  σας  πλανήτης  που  αυτό  είχε  εφαρμοστεί  πριν  εκατομμύρια  χρόνια,  είναι  ο  πλανήτης
Αφροδίτη.
Μάλιστα, οι κάτοικοι της ονομάζονται "Αφροδίσιοι".
'Έτσι, οι κάτοικοι του πλανήτη σας θα ονομάζονται "γήινοι".
Με τα τηλεσκόπια και τα μέσα της τεχνολογία σας δεν βλέπετε στον πλανήτη Αφροδίτη να περπατούν
Αφροδίσιοι,  αλλά σας διαβεβαιώνουμε ότι  κατοικούνται  όλοι  οι  πλανήτες και  δεν  υπάρχει  τίποτα στο
σύμπαν χωρίς εξέλιξη.
Όσο για τον πλανήτη Αφροδίτη συγκεκριμένα,  οι  Αφροδίσιοι  πριν εκατομμύρια χρόνια,  αφαίρεσαν το
φυσικό τους σώμα και πλέον κινούνται με το ενεργειακό τους - αιθερικό σώμα. Για αυτό και οι 460 βαθμοί
Κελσίου  που  υπάρχουν  πάνω  στο  πλανήτη  δεν  δημιουργεί  κανένα  απολύτως  πρόβλημα  στους
Αφροδίσιους.
Αυτό είναι μια κατάσταση που θα συμβεί και στον πλανήτη σας αλλά όχι αμέσως μετά το Νώε, παρά πιο
μετά.
Αυτός ο τρόπος εξουσίας στην Αφροδίτη είναι αυτός που θα σας δώσει την δυνατότητα να μην ξανα-
ασχοληθείτε ποτέ για οτιδήποτε μέχρι σήμερα καταναλώνετε σαν ενέργεια. Πως θα μπορούσατε να βρείτε
τροφή, σπίτι, περίθαλψη κ.ά.
Η ονομασία αυτού του ύψιστου πνευματικού όντος, που πρωτοστάτησε για να γίνει αυτό το αποτέλεσμα
στον πλανήτη Αφροδίτη, πριν 17.000.000 χρόνια, είναι:
"ΣΑΝΑΤ ΚΟΥΜΑΡΑ"
Και  επειδή βλέπετε  ότι  τα  πάντα έχουν μια τέλεια  ένωση μεταξύ τους,  και  αυτό θα βοηθήσει  ακόμα
περισσότερο  όλους  εσάς  να  καταλάβετε  την  αξία  της  μονογαμικότητας  και  της  χριστοποίησης  του
ζευγαριού άντρας-γυναίκα, από τον καιρό της χριστοποίησης του έχει την ίδια ακριβώς σύντροφο, της
οποίας το όνομα είναι:
"ΚΥΡΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ" ή "ΛΕΙΝΤΙ ΜΑΣΤΕΡ ΒΕΝΟΥΣ"
Όταν φτάνετε σ' αυτά τα επίπεδα, με το σημερινό σας σκεπτικό είστε γεμάτοι απορίες και όχι άδικα.
Όμως, όταν ο ίδιος ο διδάσκαλος σας, σάς έδειξε τον δρόμο μέσα από την χριστοποίηση της ανάστασης,
πιστεύετε ότι δεν θα μπορούσε να εμφανιστεί ο Ιησούς οπουδήποτε θέλει ακόμα και με φυσικό πυκνό
σώμα;
Φυσικά και μπορεί.
Αυτό ακριβώς συμβαίνει με τα μονογαμικά ζευγάρια όταν φτάνουν στην χριστοποίηση.
Ποτέ πλέον δεν αποχωρίζονται, αλλά συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέσα στην μονάδα,
ώστε  και  τα  όντα  με  νοημοσύνη  που  δεν  έχουν  φτάσει  εξελικτικά  τόσο  ψηλά,  να  μπορέσουν  να
κατανοήσουν αυτά που διδάσκουν

1. Βούδας (φώτιση -γνώση)
2. Χριστός (Χριστοποίηση)
3. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

'Έτσι και στην περίπτωση του ασύλληπτου πνευματικού όντος Σανάτ Κουμάρα, το θειο συμπλήρωμα του
είναι η Λέιντι Μάστερ Βένους, (κυρία Αφροδίτη).
Αυτός ο τρόπος εξουσίας εφαρμόζεται ακόμα και τώρα στον πλανήτη Αφροδίτη.

Και εδώ ακριβώς πρέπει να σας κάνουμε μια ιδιαίτερη επισήμανση.
Για  λόγους  διαιρετικότητας,  ο  Μαυροψύχης,  είτε  δημιουργεί  υποψήφια  κόμματα  στα  υποτιθέμενα
δημοκρατικά κράτη, ή κάποιοι δήθεν επαναστάτες που εναντιονονται στον Μαυροψύχη, και προσπαθούν
να βοηθήσουν την ανθρωπότητα δημιουργωντας κόμματα και κατεβαινοντας στον πολιτικο "στιβο".
Το  αποτέλεσμα  και  στις  δυο  περιπτώσεις  είναι  ακριβώς  το  ίδιο.  Είτε  στην  πρώτη  περίπτωση  που  ο
Μαυροψύχης ψηφιζει με έντεχνο τροπο τον Μαυροψύχη, είτε στην δευτερη περίπτωση, το αποτέλεσμα δεν
αλλάζει γιατί τα πάντα είναι στημένα.
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Υπάρχει όμως κάτι το όποιο οι αφυπνισμενοι που κατεβαίνουν στον πολιτικο στιβο θα μπορούσαν να
κάνουν.
Εάν πραγματικά θέλουν το καλό της ανθρωπότητας και όχι το καλό του εγώ τους, να ζητησουν όποιος
ζητήσει την ψηφο του οποιοδήποτε λαού, να εφαρμόσει ακριβώς αυτά που θα εφαρμοστουν μετά το Νως.
Δηλαδη,

1. Εξαλειψη κάθε χρήματος ή πολύτιμων μετάλλων
2. Καταργηση κάθε μορφής αγορας - πωλησης και ανταγωνισμου
3. Το σύστημα υπηρετεί τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος το σύστημα
4. Εξασφάλιση από το σύστημα κάθε μορφής αγαθου, τροφής, στέγης κλπ
5. Οπωσδήποτε πνευματική γνώση στον άνθρωπο και γνωστοποιηση της αποστολης του από ποιον 

πήρε ενσάρκωση και τι ήρθε να κάνει στον πλανήτη και
6. Μετά από 25 χρόνια προσφορας στο κοινωνικό συνολο, όλη αυτή η γενια αφήνει τη θέση της για 

την επόμενη γενια στην παραγωγή αγαθών, γιατί το πολύ σε 25 χρόνια έχει έρθει η επόμενη γενια.

Εάν λοιπόν αγαπατε εσείς οι αφυπνισμενοι 100% την ανθρωπότητα και τους συνανθρώπους σας, θα έχετε
σαν υλικό ώστε να ψηφιστητε, μόνο αυτό.
Ανεξάρτητα εάν το εφαρμόσουν αυτό το υλικό κάποιοι άλλοι, το καλό της ανθρωπότητας δεν αλλάζει.
Επομένως,  εάν  κάνετε  διασπορα  αυτού  του  τροπου  εξουσίας,  ανεξερτητα  του  ποιος  θα  το  ασκησει,
αυτόματα η αφυπνιση σας έχει πάρει σάρκα και οστά.
Εάν όμως θέλετε σονι και καλά εσείς να ηγηθειτε αυτής της καταστασης, τότε πρέπει να δουλεψετε με το
εγώ σας, το όποιο εχε καλυφθει με την φράση "θέλω να βοηθησω τους συνανθρώπους μου".
Φυσικά όλα αυτά που σας καταθεσαμε τώρα, είναι ανεφικτα να εφαρμοστουν στο πλανήτη σας πριν το
Νώε, αλλά σας τα καταθεσαμε για ένα και μόνο λόγο:

Κάθε ένας που θα θελησει να ζητήσει την ψηφο σας, είτε είναι νέο-εισερχομενος στην πολιτική, είτε είναι
από τους πάλιους νεκροθάφτες σας, ο τρόπος απελευθερωσης της ανθρωπότητας είναι μόνο αυτός. 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ
Φτάνοντας στην ολοκληρωση αυτής της αποσφράγισης και μη χρειαζοντας να αναφερθούμε περαιτερω
είτε σε τεχνολογία εξωγηινη είτε σε αστερισμους αδεφφους με την γηινη εξέλιξη όπως ο Σειριος, είτε στη
δική σας εξέλιξη αυτοί οι οποιοι είναι επικεφαλεις της κάθε μιας ακτινας - χρώμα του ουρανιου τοξου, που
επικεφαλής της κάθε ακτινας ονομάζεται τσοχαν, και ο επικεφαλής και των 7 ακτινων - χρωμάτων του
ουρανιου τοξου που διαχειριζεται ο δικός σας ηλιακός λόγος, στο δικό σας γήινο πεδίο, που ονομάζεται
μαχα τσοχαν.
Ακόμα και ο επικεφαλής της κάθε μιας ριζας φυλής της ανθρώπινης εξέλιξης, που ήδη έχει ξεκινήσει η
εκτη ρίζα φυλή με τις ασύλληπτες ανατροπές και εξέλιξη, φτανοντας μέχρι την τελευταία την 7η ρίζα φυλή
που θα είναι όπως και η πρώτη χωρίς ορατο σώμα όπως σήμερα το αντιλαμβάνεστε, και η ονομασία αυτή
των επικεφαλη ριζων φυλων είναι μανού.
Θα  μπορουσαμε  να  σας  αναφέρουμε  τα  ονόματα  και  των  μανου  των  ριζων  φυλων  και  των  τσοχαν
επικεφαλής των χρωμάτων - φωτων του ουρανιου τοξου, όμως, αυτό που οφειλετε να πάρετε πλέον δεν
είναι  αυτές  οι  ονομασίες  καθ αυτές,  οι  οποίες  φυσικά,  ειδικα οι  τσοχαν,  ανα μερικές  χιλιάδες  χρόνια
αλλαζουν, αλλά σε αυτό που κυριολεκτικά πρέπει να σταθείτε, αφού χρειαστεί ενδεχομενα να το διαβάσετε
πολλές φορες αυτό το συγγραμμα, είναι κυριολεκτικά όλη η γνώση που πρέπει οπωσδήποτε η ανθρώπινη
σας εξέλιξη να κατανοήσει,  να δώσει  εξετάσεις (κάρμα, μετενσαρκωσεις)  και φυσικά να ολοκληρωσει
αυτό το σχολείο που λέγεται ανθρωπότητα, για να συνεχίσει σε ανώτερες σφαιρες εξέλιξης.
Αυτός  είναι  ο  λόγος  που  δεν  έχει  ιδιαιτερη  σημασία  να  σταθουμε  στα  ονόματα  όλων  αυτών  των
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ασυλληπτων  πνευματοψυχων,  που  οι  εξελίξεις  τους  και  οι  πνευματικές  τους  δονήσεις  είναι  σε  τρεις-
θεορητα υψη.
Και  φυσικά  όπως  είχαμε  αναφέρει  και  στηνν  αρχή  του  συγκεκριμενου  συγγραματος,  η  ανθρωπότητα
οφειλει  σε  αυτές  τις  πνευματοψυχες  απιστευετες  ευχαριστιες.  Και  ευγνομωσυνη  ταυτόχρονα  για  τους
πνευματικούς δρόμους που έχουν ανοίξει στην ανθρωπότητα.
Εδώ σας υπογραμμιζουμε με σαφεστατο, και απολυτο τροπο.
Οταν σας ομιλουμε για παγκοσμιους νεκροθαφτες, αναφερομαστε 100% στον ιδιο τον μαυροψύχη και στην
δομη ολων των εξουσιων (θρησκευτικων - πολιτικων) που καποιοι επικεφαλης, ακολουθωντας πιστα αυτες
τις δομες, σας εκπαιδευουν.
Αυτοι αποκαλουνται παγκόσμιοι νεκροθαφτες της ανθρωπινηςεξελιξης.
Ολοι  οι  υπολοιποι  από  τους  πιο  απλους  ιερεις  των  θρησκειων,  μέχρι  αυτους  που  υπηρετουν  από  τα
τελευταια  σκαλοπατια  τις  δομες  των  εξουσιων  ώστε  να  επιτευχθει  η  απολυτη  υποδουλωση  της
ανθρωπότητας περιμενοντας το μισθο στο τελος κάθε μηνα για να ανταπεξελθουν στις υλικες αναγκες που
ακολουθει ολη την ανθρωποτητα, αυτοι φυσικά, όπως και ολοι οι υπολοιποι που δεν είναι ιερεις, ανηκουν
στους πλανεμενους.
Και πλανεμενοι είναι διοτι από αγνοια τους, υπηρετουν το συστημα του μαυροψύχη και των δομων των
εξουσιων, σαν πιθηνεια οργανα και δεν εχουν ενεργοποιησει όπως και σεις έτσι και αυτοι το νου τους και
να συλλογιστουν το πιο απλο.
Η τροφή μου, η ζωη μου επανω σ' αυτό το πλανήτη είναι 100% εργασια του ηλιακου λογου (του ήλιου) και
κανενος που τα έχει αντικαταστησει ολα αυτά αυθαρετα ειτε με χρηματα ειτε με πολυτιμα μεταλλα.
Κι έτσι ολοι αυτοι δεν συγκαταλεγονται στους παγκοσμιους νεκροθαφτες, απλα η παντελη αγνοια τους
τους έχει οδηγησει να υπηρετουν το συστημα και να έχει αυτό αυτά τα οικτρα αποτελεσματα επανω στον
πλανήτη σας.
Συνεχίζοντας την ανακεφαλαιωση σας έχουμε πει και πιο πριν ότι μετά από τις 4 Φλεβαρη του 1962 με το
ασύλληπτο μήνυμα που δόθηκε στον πλανήτη σας, όπου όλοι οι πλανήτες του δικού σας ηλιακού λογου
στις 16.30 ήταν στον υδροχοο, με επικεφαλεις όλης της συνόδου των πλανητών τον πλανήτη Ερμη, και
μετά από αυτό το ασυλυπτο αστρονομικο γεγονος ο πλανήτης σας πλέον με θεια εντολή αλλάζει δονηση.
Μέσα στην εποχή του υδροχοου όπου είναι το σταθερο ζώδιο του ζωδιακου κυκλου και ανηκει στα ζωδια
του αέρα, η πνευματικοτητα των ανθρώπων μετά από αυτό το μεγάλο ξεκαθάρισμα - κατακλυσμό που
συντομα στον πλανήτη σας θα λάβει χώρα, θα δώσει την δυνατότητα ώστε πλέον η ανθρωπότητα να ζησει
ξανά την χρυση εποχή.
Το μήνυμα είναι ξεκαθαρο και είναι θεικο. Ο Δίας είναι ο νους του ανθρώπου. Ζωή στο νου του ανθρώπου
δίνει ο υπερνους, ο Δημιουργός, δίνει ο Θεός. Η λέξη
"ΖΩΟ-ΔΙΑ" δεν είναι ούτε Μίκυ μαους ούτε ζωακια για μικρά παιδιά. Είναι ασύλληπτες οι γνώσεις που
προκειπτουν μέσα από τα ζωδια. Δυστυχώς όμως ακόμα και εδώ, σας έχουν οδηγήσει ώστε στα ζωδια να
ψάχνετε  ερωτικη  σχέση,  δουλεια,  και  χαμηλου  επιπεδου  γνώσεις.  Ενώ  αντίθετα  τα  ζωδια  είναι  κάτι
απίστευτα πιο μεγάλο και  σημαντικό (στην νέα χρυση εποχή η αστρονομια θα διδασκεται  σε όλη την
ανθρωπότητα, όπως γινόταν και σε παλαιοτερους χρονους).
" Μάλιστα , όπως γνωρίζετε πολύ καλά για τα δακτυλικα σας αποτυπωματα τα οποία είναι μοναδικά, 'Έτσι,
και την ώρα που παίρνετε την πρώτη σας ανασα σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη κι αν γεννηθηκατε,
αντίστοιχα σας ακολουθει και μια αστρικη ταυτοτητα όπου είναι καταγεγραμμενο το υλικό και η εξέλιξη
όλων των προηγουμενων ζωών σας. "
'Έτσι, επειδή το μήνυμα είναι και ξεκαθαρο και Θεικο, ο Μαυροψύχης και όλες του οι απίστευτες εξουσίες,
που όπως αρνητικα και να τις χαρακτηρισουμε, δεν υπάρχει λέξη που να μην τους ταιριάζει.
Προσπαθωντας  να  επικρατήσει  πάνω  στον  πλανήτη  (Η  ΑΠΟΛΥΤΗ  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ),  έχει
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΠΟΤΕ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ.
Όποιο σύστημα εξουσίας που μόνο ο ίδιος και τα τσιράκια του είχαν δώσει στην ανθρωπότητα και με
έντεχνο τρόπο ρουφαγε την ενέργεια από όλη την ανθρωπότητα, επειδή τώρα ξέρει πολύ καλά τι προκειτα
να γίνει στον πλανήτη σας πολύ συντομα, φροντίζει μέσα απ τα στοματα των εξουσιών όλων των μορφών,
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που είναι ΣΑΥΡΕΣ ΒΑΜΠΙΡ ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΟΙ ΓΚΡΙΖΟΙ να ξεστομιζουν ολοι μαζι ότι νοιαζομενοι για την
ανθρωπότητα θα σωσει την ανθρωπότητα μόνο μια παγκόσμια εξουσία και παγκόσμια θρησκεια.
Όσο για καποιες προφητιες που λενε ότι στους εσχατολογικους χρονους και βγει από τα εγκατα της γης το
ρυπαρο γενος και θα κάνει τετοιες καταστροφες και βασανιστηρια στους ανθρωπους που οι ζωντανοι θα
παρακαλανε να βγουν οι νεκροι από τους ταφους για να μπουνε αυτοι μεσα.
Δεν τους έχετε δει στα προσωπα των πιο ασυλληπτων, αδυστακτων, φανατισμενων δολοφονων που εχουν
παθει τετοια εμπλοκη στο μυαλο τους ώστε να πιστευουν ότι όσο πιο πολλους απιστους δολοφονησουν,
τοσο καλυτερα  θα περασουμε  στο  παραδεισο και  θα  τους  υποδεχτει  ο  θεος  με  ανοιχτες  αγκαλες  και
μελαχροινες παρθένες.
Όσο  για  τους  υπολοιπους  που  μιλανε  για  το  κορανι  δηθεν  σαν  δερβισιδες  ή  οποιαδηποτε  αλλη
μπουρδολογια, θα επρεπε κανονικα πρωτοι από ολους να εχουν διαχωρισει τη θεση τους από ολα αυτά τα
μυασματα που αφαιρουν στο ονομα του θεου ανθρωπινες ζωες χωρίς οριο.
Γι αυτό λοιπόν σας δικαιολογουμε ότι όλες οι εξουσίες όπως και το κορανι, ειδικα αυτο, είναι γραμμενο
δια χειρος Μαυροψύχη και έχει φροντισει όλες οι εξουσίες να υπηρετουν αυτή την τυραννια και αμαθεια
πανω στην ανθρωποτητα.
Το  κορανι  είναι  η  αιχμη  του  δορατος  του  Μαυροψύχη.  1400  χρονια  λειτουργουσε  σαν  θρησκεια
ασπαζωντας  την  ανθρωποι  που  κυριολεκτικά  είναι  κεφαλια  χωρίς  καν  νου.  Όσο  για  αυτους  που  το
ασπαστηκαν αλλα ειχαν νου, βολευονται πισω από του μισθους.
Σημερα όμως που η ανθρωπότητα είναι μια ανασα για την νεα εποχη, εφυγαν τελειως τα προσχηματα
σταματησε τελειως να δουλευει το κορανι σαν μπαλαντερ του Μαυροψύχη και μεσα από τους δολοφονους
του,  εκδηλωνονται  τα ρυπαρα γενη τα οποια θα βγουν από τα εγκατα της  γης  στους  εσχατολογικους
χρονους.
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Τα ιδια ισχυουν και για τα παραμάγαζα του χριστιανισμου. Ο Χριστός ηρθε να δειξει την ενοτητα της
ανθρωποτητας,  της  αγαπης  χωρίς  οριο  και  της  χριστοποίησης.  Ολες  οι  ταμπελες,  πλην  της  λεξης
χριστιανος, είναι απολυτα εκ του πονηρου. Φυσικά στην επομενη μερα του πλανήτη σας αυτοι που θα
απομεινουν θα ναι ολοι χριστιανοι χωρίς καμία ετικετα.
Τα ιδια ισχυουν και για την διδασκαλια του βουδισμου. Ο αφυπνισμενος είναι εκεινος που γνωριζει ολα τα
εσω και τα έξω. Φυσικά και εσωτερικη γνώση είναι αυτή η οποία θα σας ακολουθει για πάντα, και είναι
έξω  από  ενσαρκώσεις.  Όταν  όμως  είστε  ενσαρκωμένοι,  πρέπει  ο  νους  σας  να  είναι  απόλυτα
ενεργοποιημενος και για όλα που του συμβαινουν στην φυσικη ζωή.
Δεν  μπορεις  στην  φυσικη  ζωή  να  μην  είναι  ο  νους  σου  σε  τέτοια  δραστηριοτητα  ώστε  να  μην
αντιλαμβανεται το κάθε ένα λαμογιο που θα έρθει να σου ασκησει εξουσία, τι καπνό φουμαρει. Και να τον
αφηνεις ανεξελεγκτα να σου εφαρμοζει επανω ότι του καπνισει. Και σαν παράδειγμα σας το φερουμε ότι ο
ίδιος ο Ιησούς Χριστός δεν άφησε καμία επίσημη εξουσία που να μην την κυνηγησει και να μην εναντιωθεί
δημοσια για το καφριλικι και τα ψέματα τους. Αν ακόμα και σήμερα υποθετικα μιλωντας, εμφανιζοταν ο
Ιησούς Χριστός, μέσα από τα λόγια του, οσο αφορά το κυνηγητο των εξουσιών, θα τους ρωταγε ξεκάθαρα:

1. Ποιος σας έδωσε το δικαιωμα να φτιαξετε παραμάγαζα στο δικό μου όνομα σαν διαφορετικές 
εξουσίες;

2. Από πού κι ως που στο όνομα του Πατέρα μου επικαληστε Ιερό βιβλίο (Κοράνι) και να αφαιρείτε 
κάθε ανθρώπινη ζωή με την αστειοτητα ότι είναι απιστοι;

3. Παγκόσμιοι πόλεμοι, αλάθητο του Πάπα, πεινα και εξαθλιωση της ανθρωπότητας, θα είχαν και 
αυτά την ίδια αντιμετωπιση

4. Στην εξέλιξη της ανθρωοτητας υπάρχουν μόνο δυο φυλα (αρρεν και θυλη) και όχι τρίτο τέταρτο 
κλπ.

5. Αυτό που είχε πει και τότε, ότι τίποτα υλικό δεν ανηκει σε κανέναν. Οληη υλη έρχεται και φευγει. 
'Έτσι λοιπόν και τα δικά σας σώματα έρχονται και φευγουν. Γι αυτό και η φράση "προσωπικά 
δεδομένα" είναι απόλυτα πονηρη.

Και συνεχίζοντας την ανακεφαλαιωση που σήμερα ο πλανήτης σας ζει ιστορικες στιγμές, έχουν ενωθει
όλες οι μαύρες εξουσίες για να πετυχουν τον απώτερο σκοπό, η παγκόσμια κυβέρνηση και παγκόσμια
θρησκεία με την ισοπεδώση όλων των μέχρι σήμερα εξουσιών που ο ίδιος ο Μαυροψύχης σας έχει μέχρι
σήμερα εφαρμόσει.
Προσπαθουν φτιαχνοντας μέσα στα εργαστήρια οι αξιοι υπηρέτες - επιστήμονες του Μαυροψύχη ιους για
δήθεν παν-δημιες, ώστε ο απαραιτητος εμβολιασμος που πρέπει να γίνει στην ανθρωπότητα, να είναι η
σωτηρια σας.
Ήδη το 2009 όλα αυτά τα μαύρα κορακια του συστήματος σας είχαν τρελανει ότι πρέπει οπωσδήποτε να
εμβολιαστητε ενάντια στην πανδημια που θα ερχοτανε για τη νοσο των χοιρων.
Έδωσαν ατελειωτο χρόνο στα μέσα μαζικής αποχαύνωσης ότι πρέπει οπωσδήποτε να εμβολιαστητε για να
σωθείτε. Τελικα αυτοί που εμβολιαστηκαν είχαν σοβαρα προβλήματα υγειας, όπως εγκεφαλικα κ.ά.
Όλοι οι υπόλοιποι που δεν πηγατε να εμβολιαστητε, φυσικά αρχίζει να σας οδηγεί το μέσα σας ότι όλοι
αυτοί που εκπροσωπουν το σύστημα, όπου κι αν βρισκονται, είναι ακυροι και ψευτες. Η ανθρωπότητα έχει
αρχίζει και υποψιαζεται ότι όλες οι εξουσίες υπηρετούν την καταστροφή της ανθρωπότητας.
Αφού δεν μπόρεσαν να σας πείσουν με την νοσο των χοιρων, μετά σας είπαν για τη νοσο των πτηνων..
Σήμερα, το 2014 μ.Χ. έχουν φτιάξει έναν άλλον υιο στα εργαστήρια που ονομάζεται εμπολα. Πάλι τα ίδια..
Θα προσπαθούν δήθεν για το καλό της ανθρωπότητας με αγωνία οι μαύροι εκπρόσωποι της να φτιαξουν
εμβολια.
Παράλληλα με τον υιο του εμπολα, έχουν εξορμησει στον πλανήτη σας οι πιστοι του Θεού, μουσουλμανοι,
ισλαμιστες, να σκοτώσουν όλους τους απιστους.
Και ενώ ταυτόχρονα ο πλανήτης σας εφαρμοζοντας ακόμα μια φορά ο Μαυροψύχης την πολιτική του,
έχοντας  σας  οδηγήσει  σε  οικονομικο  χαος,  αυτά  τα  ρυπαρα  γενη  των  μουσουλμανων  δολοφονων,
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ισλαμιστων,  έχουν  τελευταίας  τεχνολογίας  οπλικα  συστήματα  και  φυσικά  προσβαση  παντού.  Τους  δε
αποκεφαλισμους των ανθρώπων, σας τους προβαλουν στα μέσα μαζικής αποχαύνωσης μικρά βιντεο σαν
ντοκυμαντερ, ώστε να αιστανθειτε ή φοβο ή εναντιωση γι αυτά που βλέπετε και να πολεμισετε λυσσαλεα
εναντιον τους.
Παλαια και δοκιμασμενη συνταγη του Μαυροψύχη. Διαιρε και βασιλευε.
Στο ίδιο χρονικό  διάστημα,  ακόμα και  χώρες  που έχουν  πλουσιο  υπεδαφος,  βαρια βιομηχανια  υψηλο
τουρισμο, ανεπτυγμενη αλιεια, γεωργια, κτηνοτροφια (Ιταλία, Ισπανία), έχουν οδηγηθεί και οι πολιτες και
αυτά τα κράτη σε οικονομικο μαρασμο.
Ταυτόχρονα με όλα αυτά υπάρχουν στο πλανήτη σας ταυτόχρονα πολεμικες συραξεις όσες δεν ήταν ποτέ.
Στο ίδιο χρόνο, μεταξύ των υπερδυναμεων του πλανήτη σας δύση και ανατολη, (ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΡΩΣΙΑ)
εμπλεκεται πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας σαν υπερδυναμη και η Κίνα, δήθεν ότι υπάρχουν
διαφορετικά στρατόπεδα. Θυμηθείτε όπως γραφουμε και πιο πάνω ότι στους εσχατολογικούς χρόνους ο
πόλεμος θα γίνει και από μια χώρα που θα χει 200 εκατομμύρια στρατιωτες.
Φυσικά αυτή η χώρα είναι η Κίνα και έχει ξεπερασει κατά πολύ τα 200 εκατομμύρια στρατιωτες.
Μιλησαμε και  πιο πάνω και  για  το οικονομικο μοντέλο  της  Κίνας,  κομμουνισμός  και  αθεΐα.  Δηλαδη
προσπανατολισμος μόνο στο ρυζι.  Ρυζι  = ύλη.  Πολύ ή λίγο,  με ή χωρίς γαρνιτούρα. Τίποτα άλλο δεν
υπάρχει. Ούτε δημιουργός ούτε σύμπαν ούτε πλανήτες ούτε τίποτα.
Ο Μαυροψύχης μέσα από τους παγκόσμιους υπηρέτες του, σας έχει οδηγήσει να σκεφτεστε μόνο την υλη.
Και όταν εκμεταλλευεστε τα αόρατα ηλεκτρομαγνητικα κυματα, μέσα από τους δορυφορους, τηλεοράσεις,
ραδιοφωνα, από τη μια ακόμα μια φορά εγκλωβιζετε το νου σας, πάνω στο πόσο ενωμενα είναι τα αόρατα
με τα ορατά, και από την άλλη, όταν υπάρχουν προβλήματα σας στελνει στους ειδικους τους ψυχολόγους
και ψυχιατρους για να σας μαστουρωσουν με τα χαπια και να σας αποβλακωσουν τελείως.
Μάλιστα γύρω στο 2016, θέλει να ενταξει και το ξεματιασμα στην ιατρική!
Όποτε η βλακεια και η ηλιθιοτητα που ασκεί στο πλανήτη σας να έχει ξεπερασει κάθε όριο.
Όλα  αυτά  που  σας  καταθεσαμε  ολοκληρωνονται  και  με  την  υπέρ-τεχνολογία  του  HAARP  και  των
αεροψεκασμων και του CERN
Πραγματικά, οι μέρες που ζει η ανθρωπότητα είναι χωρίς όριο. Οποία νέα τεχνολογία όποιο νέο όπλο
έχουν κατεβάσει οι παγιδευμενοι νωες των σταλμένων ψυχων για να σας βοηθήσουν τεχνολογικά, ειναι
εγκλωβισμένοι μέσα στα πανεπιστήμια του θανάτου, δήθεν από τις μαθηματικές ολυμπιάδες που γίνονται
κάθε χρόνο στον πλανήτη σας.
Μόνο που σας έχουμε πει  με ιδιαίτερο αποδειχτικο τρόπο ότι  με θεια εντολή (1962)  ο πλανήτης  σας
αλλάζει εξέλιξη αλλαζει δονηση. Σε πολύ συντομο χρονικό διάστημα (που ήδη έχει αρχίσει και γίνεται) η
Αλκιονα θα είναι ορατή από τη γη.
Σε λίγο θα βλέπετε δυο ήλιους. Η Αλκιονα ανηκει στον αστερισμο των Πλειαδων, είναι ο κεντρικος ήλιος
και επικεφαλής του δικού σας ήλιου. Αυτό αυτόματα σημαίνει νέος αριθμος φωτωνιων στο πλανήτη σας
χωρίς  όριο.  Αυτό  σημαίνει  αναβαθμιση.  Δηλαδη  ξεκάθαρα  το  μήνυμα  του  1962  φτανει  προς  την
ολοκληρωση του.
Φυσικά,  μια  νέα  κατάσταση  στη  γη  δεν  μπορεί  να  γίνει  χωρίς  πολύ  ξεπλυμα.  Όλα  τα  κλειδιά  που
χρειάζεστε για να κατανοήσετε στις δικες σας γνώσεις, για πιο λόγο ενσαρκωθηκατε πιος σας εστειλε τι
ηρθατε να κάνετε και που πάτε μετά το φυσικο σας θάνατο, ήδη πλέον σας έχουν όλα αποκαλυφθεί.
Όλα αυτά δηλαδή από τη μια οι γνώσεις σχετικά με τον Μαυροψύχη και τις εξουσίες και από την άλλη ότι
πρεπει  πρώτα  να  φωτιστειτε  και  να  χτιστοποιηθειτε,  και  σας  αποκαλυφθηκε  και  ο  τρόπος  της
χροστοποιησης, γι αυτό ότι έχει να κάνει με την χριστοποιη ο Μαυροψύχης προσπαθεί είτε να πολεματε
είτε να εκσπερματωνετε (άντρας - γυνακα). 'Έτσι όλα τα κλειδια είναι στα χέρια σας.
Είναι τεράστιο βήμα η αφυπνιση - φωτισμος. Δεν γίνεται όμως να μην γνωρίζετε και να μην εφαρμοζετε τη
λέξη  χριστοποιημενος,  να  μην  γνωρίζετε  ακριβως  τι  έκανε  μέχρι  τώρα ο  Μαυροψύχης  εις  βαρος  της
ανθρωπότητας, τι  και με ποιον τρόπο τον έχουν υπηρετήσει όλες οι στημένες εξουσίες που αυτός έχει
δομησει και στο τέλος δεν μπορεί να μην γνωρίζετε ποιος είναι ο μοναδικός δρόπος ώστε η εξουσία που θα
εφαρμοστει πλέον στην ανθρωπότητα θα δώσει την δυνατοτητα στην ανθρωπότητα ώστε
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Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΘΑ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΙΑ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΘΑ
ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ.
Όλα αυτά γίνονται πλέον μόνο με έναν τρόπο. Γίνονται μόνο με το:
"Ξεπαγωμα - ενεργοποιηση του νου σας."
Η ένωση των αόρατων που είναι πνευμα και ψυχή με τα ορατά που είναι το φυσικό σας σώμα γίνεται μόνο
με τον νου.
Οταν ο νους ειαι παγωμενος μέσα από τις στημένες εξουσίες τον κατευθεινουν μόνο σε παιδαριωδεις και
εγκλωβιστικες ασχολιες (σπίτια λεφτά, φιλοι, εργασία, διακοπες, διασκεδαση κλπ).
Όταν όμως ο νους ξεπαγωσει - ενεργοποιηθει και ενωσει τα αόρατα πνεύμα ψυχή με τα ορατα (ανθρώπινο
σώμα) και αυτό το κάνει μόνο ο ανώτερος νους που από Δίας διαιρετικος μετατραπηκε σε Ζευς - ένωση
των πάντων.
Δηλαδη με λίγα λόγια σας δίνεται η δυνατότητα να πετυχετε την ενωση με το θειο.
Γιατι όλοι εκτός των μεταλλαγμενων - κλωνοποιημενων είμαστε θεια όντα.
Και όλη η διαδρομη μας μέσα στις μορφες είναι για να ξαναγυρισουμε στην μοναδα και στο Θειο.
Το πιο σοβαρό απ όλα που μπορείτε να κρατησετε σαν αποφευγμα αυτής της αποσφράγισης είναι ότι όλα
αυτά μπορείτε πλέον και επιβαλλεται να τα ενεργοποιήσεται μόνο σας. Χωρίς κανέναν διαμεσολαβιτη.
Γιατί πλέον είστε υποχρεωμενοοι να κάνετε πράξη όλα αυτά τα οποία έχετε πλέον διδαχθει, έχετε διαβασει
και μοναδική σας υποχρέωση είναι απλά και μόνο να τα υλοποιησετε.

Επειδή χρόνος για ψαξιματα για ερευνες και πάσης μορφής αμφιβολιες δεν υπάρχει με αγαπη χωρίς ορια
για όλη την ανθρωπότητα υποκινουμενοι  να σας τα πούμε όλα αυτά μόνο από την ενωση μας με την
μονάδα [θεό], χωρίς τίποτα μα τίποτα κρυφο ή υπουλο για όλα αυτά καντε πράξη ότι σας γνωστοποιηθηκε.
Φυσικά για ολα αυτά μπορείτε ταυτόχρονα να βαστατε κάποιες αμφβολιες
Ομως να στε σιγουροι 100% ότι βιωματικα μέσα σας ακολουθωντας όλα αυτά θα ενωθειτε με το Θειο.
Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που πρέπει να σας καταθεσουμε σαν επιστέγασμα όλων αυτών που έχουν
γραφτει, αφορά προσωπικά τον αστροφυσικο με το όνομα Stephen Hawking, ο όποιος γεννήθηκε το 1942
και  περίπου  20  χρόνων  εκδηλωσε  τις  πρωτες  μορφές  της  παθησης  του  ώστε  σήμερα,  2014  να  είναι
καθηλωμενος σ' ένα αναπηρικο καροτσακι και η επικοινωνια του με τον υπολοιπο φυσικό κόσμο να γίνεται
μόνο με κομπιουτερ.
Σας είχαμε αναφέρει ότι μέχρι τα 28 λειτουργεί το κάρμα από τις προηγούμενες ζωές (προβιωτες), το όποιο
έχει απόλυτη σχέση και με τους φυσικούς γονείς που ενσαρκωνουν αυτή τη ψυχή υπό τη μορφή παιδιου
τους.
Ήδη περίπου στα 20 αρχισε στο νευρικό του σύστημα να νιώθει ότι κάτι δεν πάει καλά. Αυτό αυτόματα
σημαίνει  ότι  το  καρμικο  παρελθόν  που  αφορά  τον  ιδιον  και  φυσικά  και  τους  γονείς  του,  αρχίζει  να
ενεργοποιηται.
Όταν εκλεισε τα 28 του χρόνια και πλέον αυτή η μορφή ασθένειας είχε πάρει το δρόμο της, ασχολουμενος
με την πολύ ιδιαιτερη επιστήμη των εφαρμοσμένων μαθηματικών και θεωρητικής φυσικής. Ήταν περίπου
το 1970 όταν επιδεινωθηκε ιδιαιτερα η υγεία του και η επικοιμωνια του με τους δικούς του γινόταν με πολύ
ιδιαιτερο τρόπο.
Ήταν η εποχή που εξεφραζε αποψεις σχετικά με τις μελανες οπες (μαύρες τρύπες) και ότι  η υλη που
καταλήγει εκεί μετά από ένα διάστημα χάνονται οι ιδιότητες της.
Και  πιο πάνω που αναφερθήκαμε για  τις  μαύρες  τρύπες,  ακριβώς αυτό σας  το απαντησαμε.  Ότι  όταν
υπάρχουν μορφές μέσα στην υλη, χρειάζονται οπωσδήποτε κινηση - εξέλιξη και αυτό γίνεται μόνο με τη
χρηση ενεργειας.  Κάθε μια μορφή μέσα στο  σύμπαν είναι  κομμάτι  του Δημιουργόύ και  μέσα από τη
χρησιμοποιηση ή καταναλωση ενεργειας εξελισσεται.
Ένα  τεράστιο  σταυροδρομι  αυτής  της  εξέλιξης  είναι  όταν  η  μορφή  πλέον  προικίζεται  με  νου  και
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κατατασσεται  στα  όντα  με  νοημοσύνη.  Σε  εκείνο  το  σταυροδρομι  οι  μορφές  κατανοουν  από  πού
ξεκίνησαν, ποιος ο γεννητορας τους, και προς τα πού καταλήγει το ταξιδι τους (Ιθάκη).
Οι πιο πολλές ψυχές μετά από την εργασία τους στο να τα κατανοησουν όλα αυτά και να τα κάνουν πράξη
εντάσσονται στον νιρβανικο κόσμο (παντοτινη μακαριοτητα).
Κάποιες άλλες όμως ψυχές, αφηνουν την μακαριοτητα μετατρεπονται σε δασκαλους της σοφιας και αφού
εκπληρωσουν το έργο τους μέσα από την απίστευτη κατανοηση - γνωση που τους έχει δοθεί πλέον από τον
Δημιουργό,  συνεχίζουν  την  εξέλιξη  τους  σε  πλανητικη  ιεραρχια,  πλανητικος  λόγος,  ηλιακη  ιεραρχια,
ηλιακός λόγος, κεντρικος ήλιος, γαλαξιακος λόγος και τέλος, μελανες οπες (μαύρες τρύπες).
Είναι εκείνο το τελικο στάδιο που πλέον η γνώση που έχει αποκτηθει από τον Θεό, είναι ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ.
Καταλαβαίνετε όμως, όταν φτανετε σε κεινα τα ασύλληπτα υψη, δεν μπορείτε να τα κατανοήσετε χωρίς
πρώτα να έχει αποκαλυφθεί μέσα σας το Θειο. Δηλαδη χωρίς πρώτα να έχετε φωτιστεί και ταυτόχρονα ο
Δημιουργός και σεις να είστε μια μονάδα. Χωρίς καμία αμφισβητηση.
Εάν αυτό δε γίνει, κι αν προσπαθείτε με μια στειρα επιστήμη που η επιστήμη του σήμερα ακυρωνει την
επιστήμη του χθες, και η επιστήμη του αύριο θα ακυρωσει την επιστήμη του σήμερα, μέσα σ' αυτή την
σκοτοδεινη που δημιουργειται από αυτές τις αναρχες σκέψεις του νου, τότε πλέον ο ατομικός ψυχικος
τομεας σας εναντιωνεται στις εγκλωβιστικες σκέψεις του κατώτερου νου (Δια).
Ακόμα και με ιδιαίτερες επιστημες να ασχολείται αυτός ο διαιρετικος Δίας. Όπως είναι η επιστήμη των
εφαρμοσμένων μαθηματικών και θεωρητικής φυσικής, ή οποιαδήποτε άλλη επιστήμη, είναι εντελώς μια
επιστήμη χωρίς κανένα υποβαθρο.
Είναι μια επιστήμη που προσπαθεί να δικαιολογησει είτε την αθεΐα, είτε τους φυσικούς νομους, τρομάρα
τους!
Σας  γραφουμε  ξεκάθαρα και  να  είστε  σίγουροι.  Αυτούς  σήμερα που η επιστήμη σας  αποδεχεται  σαν
φυσικούς νομους, στην επόμενη μέρα του πλανήτη σας ή ακόμα και τώρα σε κάποιους άλλους πλανήτες
ούτε για αστειο δεν λεγονται ότι είναι φυσικοι νομοι.
Αυτό είναι πολύ ξεκαθαρο που σας λέμε. Όταν βλέπετε έναν ήλιο να στεκεται εκεί που είναι τώρα, ακόμα
και τον δικό σας ήλιο, το δικό σας πλανήτη να γυρναει γύρω από τον δικό σας ήλιο, το δικό σας σώμα που
γεννιέται από ένα σπερμα, μια γουλια νερό, που δεν μπορεί κανένας επιστήμονας να την φτιάξει μέσα σ'
ένα εργαστηριο, ή τη διαδρομή έχει μέσα στο δικό σας σώμα όταν πινετε νερό (δηλαδη η κάθε γουλια,
κάθε λεπτό, που ακριβώς βρίσκεται, όλη δηλαδή τη διαδρομη της μες στο σώμα σας) και αλλά ατελείωτα
τέτοια, τα οποία στο τέλος του δικού σας ηλιακού συστήματος όλα αυτά θα παψουν να υπάρχουν, όπως
ήδη γίνεται και στο παρελθόν και στο μέλλον με αλλά ηλιακά συστήματα.
Επομένως, όλη αυτή τη τελειότητα που ξεκινά από τον Δημιουργό, θα του ορισετε ποιοι θα ναι οι φυσικοι
νομοι για το δημιούργημα του και θα του υποδειξετε ότι κάθε φορά πρέπει να υπάρχουν οι νομοι είτε της
ελξης είτε της βαρυτητας είτε οτιδήποτε άλλο;
Αυτό ακριβώς έγινε και στην ψυχή του αδελφου μας - εαυτού, Stephen Hawking. Κατεβηκε μ ένα εντελώς
προσωπικό του κάρμα στο κόσμο του πλανήτη σας, του εκδηλωθηκαν στα 20 του χρόνια αυτές οι καρμικες
υποχρεώσεις  που  τον  ακολουθησαν  από  τις  προβιωτες  του,  είχε  το  ελευθερο  της  βουλησης  από  τον
δημιουργό όπως όλοι σας που ανήκετε στην ανθρωπότητα, αλλά από καμία στημένη θρησκευτική εξουσία
δεν του εξηγησαν αυτά που διαβαζετε τώρα.
Αυτά βεβαια δεν του τα εξηγησαν γιατί οι στημένες θρησκευτικές εξουσίες προσπαθούν να εγκλωβισουν
την ανθρωπότητα και όχι να την ελευθερωσουν.
Σε μια - δυο αλήθειες, έχουν παντρεψει όλα τα ψέματα. Και το αποτέλεσμα είναι τραγικό για όλους εσάς.
Μάλιστα , γύρω στο 2013 υποθηκε ότι ο αδελφος εαυτός Stephen Hawking κατεληξε μέσα από κάποιους
συλλογισμους του ότι δεν υπάρχει δημιουργός ή αλλιώς δεν υπάρχει κάποιος Θεός που να τα δημιούργησε
όλα αυτά.
Εδώ, σε αυτή την περίπτωση, ισχυουν μόνο δυο πράγματα. Ή να το είπε ή να μην το είπε.
Το να μην το είπε έχει τις περισσότερες πιθανοτητες, γιατί στο σύστημα του Μαυροψύχη, εξυπηρετει πάρα
πολύ, για να δημιουργεί στους νωες των ανθρώπων θολουρα ώστε κάποιοι άλλοι αθεοι ακουγωντας αυτή
την διαπιστωση ενός μεγαλου μαθηματικου σιγουρευονται ότι καλά κάνουν που είναι αθεοι.
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Η άλλη περίπτωση είναι σχεδόν με ελαχιστες πιθανοτητες να έχει πει ότι δεν υπάρχει Θεός για όλα αυτά.
Σε αυτή την περίπτωση ακολουθηστε το προσωπικό σας βιωμα που όταν αρρωσταινετε ή πλησιάζετε πολύ
στο φυσικό σας θάνατο, εάν υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να σας δώσει δύναμη, εκτός από τη φράση
"ΘΕΕ ΜΟΥ ΒΟΗΘΗΣΕ ΜΕ".
Φυσικά την απάντηση την γνωρίζετε ο καθένας για τον εαυτό του.
Κάτι που θελουμε να σας συμπληρωσουμε για όλα αυτά, εάν και σας το χουμε γράψει απλά πρέπει να σας
το υπενθυμισουμε, όπως και στην περίπτωση του Stephen Hawking, εάν το είπε ή όχι για την ύπαρξη του
Θειου, 'Έτσι ακριβώς όλα τα ιερά κειμενα από την αρχαιοτητα, όλες οι γραφες από παν-φωτεινά όντα, κάθε
μια  διαθηκη  που  δόθηκε  για  την  ανθρωπότητα  είναι  τα  πάντα  επεξεργασμενα.  Είναι  τα  πάντα
διαστρευλωμενα, και οτιδήποτε έχει φτάσει από τις επίσημες εξουσίες ότι αυτό είπαν οι άγιοι πατερες ή
οτιδήποτε άλλο, είναι απόλυτα αλλοιωμενα.
Μάλιστα, έχουν εφευρει οι βρικόλακες της ανθρωπότητας που όλοι μαζί αποτελούν μια μαύρη αιρεση, αν
κάποιος  γυρίσει  και  τους  πει  ότι  δεν  είναι  δυνατόν  να  μην  υπάρχει  πχ  μετενσάρκωση,  εκεί  να  τους
χαρακτηριζουν όλους αυτούς αιρετικους, και από την άλλη, όταν υπάρχουν επίσημοι δολοφόνοι θρησκειών
όπως το Ισλαμ ποτέ δε βγηκαν οι πινοκιοι [ψευτες και υποκριτες-γραμματείς και φαρισαιοι] των άλλων
θρησκειών να κάνουν το αυτονοητο. Δηλαδη, ποιον Θεό υπηρετείτε βρε δολοφόνοι που θέλετε να λεγεστε
και θρησκεία (Ισλαμ);
'Έτσι ακριβώς έχει γίνει στον πλανήτη σας το απόλυτο μπαχαλο. Βαζοντας ανθρώπους στις εξουσίες ακόμα
και  στις  στημένες εκλογες  στα δήθεν δημοκρατικα κράτη,  είτε  στις  εκλογες  εάν είναι  δυνατόν,  στους
θρησκευτικούς άρχοντες, νομίζετε ότι έχετε να κάνετε με φυσιολογικους ανθρώπους όπως όλους εσάς.
Όμως δυστυχώς για όλους εσάς, αυτοί όλοι μόνο στο πρόσωπο μοιάζουν με ανθρώπους. Γιατί μέσα τους
δυστυχώς έχουν καταβληθει τελείως από τον Μαυροψύχη. Και αντί να έχετε ανθρώπους στις εξουσίες,
έχετε τον Μαυροψύχη στις εξουσίες με διαφορετικά πρόσωπα που μοιάζουν με ανθρώπους.
Και ένα ακόμα σημαντικό που πρέπει να σας καταθεσουμε είναι ότι μεγάλα ιστορικα όνοματα που επαιξαν
ηγετικους ρολους σε πολλές επαναστάσεις του πλανήτη σας ενάντια στους τότε εξουσιαστες τους, σήμερα
έχουν ξανά-ενσαρκωθεί με αλλά σώματα και οι πιο πολλοί από αυτούς έχουν ξανά-σαρκωθεί στις ίδιες
χωρες που και στο παρελθόν ήταν πρώτο-κλασατοι επαναστάτες.
Όπως και τότε έχοντας προσπαθησει να ελεθερωσουν τη χώρα τους από τον τότε δυναστη τους, ακόμα και
σήμερα εγκλωβισμένοι μέσα στην διαιρετικότητα του Μαυροψύχη από αλλά ποστα, όπως τους έχει μάθει ο
Μαυροψύχης, συγκομοιδη αγαθών όπως χρήματα, σπίτια, έχουν χάσει ακόμα μια φορά τον δρόμο τους.
Τότε σαν επαναστάτες,  τώρα σαν επιχειρηματιες.  Βλέπετε  ότι  η ενέργεια που ρουφηξε και  ρουφαει  ο
ψαρας με το ένα παραγάδι και τα άπειρα αγκίστρια δεν τον ενδιαφέρει σε πιο αγκίστρι σας πιανει. Αυτός το
μόνο  που  θέλει  είναι  να  πιάσει  ψαρια.  Και  στην  προκειμενη  περίπτωση  ψαρια  είστε  όλοι  εσείς  που
δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχετε μάθει τον λόγο της ύπαρξης σας.
Αυτό ήρθε να σας προσφέρει αυτό το συγγραμμα. Για τον μόνο που ενσαρκωθηκατε σ' ένα φυσικό σώμα
στο πλανήτη σας είναι μόνο για εσάς.
Καταθεσατε πολλακις αιτημα επανασαρκωσης (ατομικός - ψυχικος φορέας σας). Γνωριζοντας η ψυχή σας
ακριβώς που την είχε εγκλωβίσει ο διαιρετικος Δίας (νους), που όπως σας είπαμε είναι φθαρτος ο νους και
είναι μόνο για μια ενσάρκωση, και κάθε ενσάρκωση έχετε κι ένα νέο νου.
'Έτσι η ψυχή, αφού της γίνει δεκτο το αιτημα επανασαρκωσης έχετε ενσαρκωθεί μόνο για εσάς τους ιδιους
για να εξελιξετε τον ατομικο ψυχικο φορεα σας και για τίποτα άλλο.
Όλα αυτά βεβαια γίνονται με τη διαχειρισει  εμπειριων όταν είστε ενσαρκωμένοι με όλη την υπόλοιπη
ανθρωπότητα (γονείς, παιδιά, φιλοι, συγγενείς, συναδελφους, κράτος, ανθρωποτητα).
Και αυτά τα πετυχενετε με τις σκέψεις, το λόγο και τις πράξεις σας.
Και  πάντα  οδηγημενοι  μόνο  από  το  ελευθερο  της  βουλησης  σας.  Γι  αυτό  λοιπόν  είναι  ασυλληπτης
σημασιας για την εξέλιξη σας ο υγιης ανώτερος Ζευς και όχι ο βλακας κατωτερος Δίας (νους).
Τα κλειδιά για την επιτυχια τα έχετε όλοι πλέον στα χέρια σας και θα σας τα ολοκληρωσουμε όλα αυτά
εξηγωντας μόνο μια λέξη:

ΑΓΑΠΗ.
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Σας έχουμε εξηγησει με ακρίβεια ότι τα πάντα μέσα στο σύμπαν ή στα σύμπαντα είναι ενωμενα. Και ότι το
συμπαν μοιαζει με ένα ροδι που έχει μέσα τους καρπους του. Πόσο ενωμένοι είναι ο ένας με τον άλλον!
Και όλα αυτά τα επιμέρους κομμάτια του ροδιου είναι καλυμενα με το κελυφος του ροδιου.
Αυτό  που  έχετε  δει  σαν  αέρας  βλέπετε  ότι  είναι  γεματο  υλη,  γιατί  μέσα  από  εκεί  μεταφερονται  τα
ηλεκτρομαγνητικα κυματα, και αυτό το διαπιστωνετε από τις τηλεοράσεις, ραδιοφωνα κ.ά..
Διαχεονται ηλιακες ακτίνες είτε τις βλέπετε είτε όχι,  και όλα μεταξύ τους είναι συγχρονισμενα σε μια
ασύλληπτη τελειοτητα, αρμονία και ομορφια.
Οτιδήποτε υπάρχει είτε σε ορατή είτε σε μη ορατή μορφή, σας έχουμε γράψει και πριν ότι είναι ενέργεια.
Μάλιστα σας την έχουμε περιγραψει ότι ξεκινωντας από την μονάδα διαχέεται σε όλο το σύμπαν αιθέρας,
μετά ακολουθει το κοσμικό πυρ το όποιο ενώνει τη γη (πλανήτες) το νερό (υδρογονο) και τον αέρα. Και
πάνω  στους  πλανήτες  εξελίσσονται  όλα  τα  βασίλεια  (ορυκτό,  φυτικό,  ζωικό,  ανθρώπινο  (ή  όντα  με
νοημοσύνη)).
Όλα αυτά δηλαδή όλες οι μορφές μέσα τους έχουν θεικο σπινθηρα. Γι αυτό και όλα έχουν μέσα τους τον
Δημιουργό.  Είτε  είναι  στα  κατωτερα  βασίλεια,  το  αντιλαμβανονται  από  τον  ήλιο,  είτε  στα  όντα  με
νοημοσύνη εδώ στη γη ονομάζονται ανθρωπότητα, υποχρεωτικά πρέπει να κατανοησουν και να ενωθουν
με το Θειο για να συνεχίσουν την εξέλιξη τους, και όλη αυτή η ενέργεια κινει όλες τις μορφές και όλες τις
μη - μορφές.
Αυτά που βλέπετε τη νυχτα στον ουρανο σαν κενό, φυσικά δεν είναι κενο. Αυτά που βλέπετε τη νυχτα, είτε
με γυμνο μάτι είτε με τηλεσκόπια, σαν αστερια (ήλιους), και περιξ των ηλιων γυριζουν πλανήτες, και όλα
αυτά, αφού έχουν μια ασύλληπτη τελειότητα και αρμονία, κινούνται μέσα σε μια θάλασσα…
…ΣΥΠΑΝΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑΣ.
Όλα είναι μεταξύ τους ενωμενα, και η μονη διαφορα τους είναι μόνο στο επίπεδο εξέλιξης της κάθε μιας
μορφής ή μη - μορφής.
Αυτή τη συμπαντική θάλασσα ενεργειας, που φυσικά είναι χωρίς όριο, δηλαδή άπειρη, σας αναφέραμε και
πιο πάνω, ότι η πιο πάλια ονομασία της είναι από τα σανσκριτικα "πρανα", ο Πυθαγορας την ονόμασε
"είδος στη μορφή", ο Ηρακλειτος την ονόμασε "αίζων πυρ", ένας μεγάλος Γερμανός ιατρός, ο Μεσμερ, την
ονόμασε "ζωικό μαγνητισμό", και ο μεγάλος Βίλχελμ Ράιχ της γενιας σας, που σας παρεδώσε το κλειδι για
τη θεραπεία του ανθρώπου (θάλαμος οργονης), την ονόμασε οργόνη. Και ο μεγαλύτερος Δάσκαλος που
ενσαρκώθηκε ποτέ στον πλανήτη σας και σας δίδαξε την χριστοποίηση, αυτή τη συμπαντική θάλασσα
ενεργειας, την ονόμασε "Πνεύμα". Και γι αυτό μέσα στα πνευμονια σας σας δίνει ζωή το πνεύμα. Και όταν
φευγει το Πνεύμα από μέσα σας σταματαει πλέον το φυσικό σας σώμα να έχει ζωή.
Σήμερα όμως, λόγω της ασυλληπτης εξέλιξης που θα ολοκληρωθει συντομα στον πλανήτη σας, οφειλουμε
να σας δώσουμε και μια άλλη λέξη, που οποιοι την κατανοήσετε αμέσως καταλαβαίνετε εντελώς πως τα
πάντα είναι ενωμενα, είτε ορατο είτε αόρατα, σε μια ασύλληπτη τελειότητα σε μια ασύλληπτη ομορφια, σε
μια ασύλληπτη αρμονία.
Η λέξη λοιπόν που προσδιορίζει όλη αυτή την απειροτητα, ονομάζεται "ΑΓΑΠΗ".
Η αγάπη που εκπορευεται από τη μονάδα, η αγάπη που είναι ο ίδιος ο Πατερας, ο ίδιος ο Θεός, η αγάπη
είναι αυτή που ενώνει όλα τα αόρατα και όλα τα ορατά σύμπαντα.
Σας είπαμε ότι αυτή η ουσία που διαχέεται στα σύμπαντα, μια ακόμα ονομασία της είναι ο αιθέρας και
μετά ακλουθούνε το κοσμικό πυρ, το νερό, η γη και ο αέρας.
Το κάθε ένα στοιχείο από αυτά, συν-λειτουργεί απόλυτα με το άλλο, επειδή ακριβώς μεταξύ τους δεν
υπάρχει καμία διαιρετικότητα.
Όλη αυτή η τελεια μεταξύ τους λειτουργία είναι ακριβώς γιατί η λέξη "αγάπη" έχει πλημμυρισει εντελώς
τα στοιχεια της φύσης.
Η λέξη "αγάπη" έχει πλυμμηρίσει όλα τα ηλιακά συστήματα, όλους τους πλανήτες και όλες τις μορφές.
Χωρίς αγάπη, κυριολεκτικά, καμία μορφή δεν μπορεί να εξελιχθει. Μόνο η ένωση των πάντων είναι αυτό
που δίνει εξέλιξη.
Και η ένωση των πάντων μπορεί να γίνει μόνο με αγάπη. Όλα τα υπόλοιπα τα οποία σας έχουν διαιρέσει

229



σαν ανθρωπότητα και σας έχει μάθει ο Μαυροψύχης ότι έχετε μια πατρίδα, μια σημαία, ένα "εγώ", μια
προσωπικότητα,  ή  οτιδήποτε  που  σας  διαχωριζει  από  την  ενότητα  του  σύμπαντος,  είναι  100%
διαστρευλωμενα, με μοναδικό σκοπό να χάσετε το δρόμο σας.
Επειδή η πονηρια του είναι και αυτή χωρίς όριο, φροντισε να πιστέψετε ότι η αφαιρεση ανθρωπινων ζωών
από δολοφονους πιθηκους,[Ισλαμ] ειναι υπηρεσία στον Δημιουργό.
Ακόμα φοντιζει με κάθε τρόπο να σας τονωνει τον εγωισμό σας και την διαφορετικοτητα σας από τους
άλλους.
Ένα άλλο πολύ σοβαρό στοιχείο είναι ότι μέσα εκεί που είναι τα σπίτια του, όπως οι Μασονικές στοές, η
λέξη Μπιντελμπεργκ, να σας παραμυθιαζουν όσοι είστε μέσα, μιλωντας τάχα για αγάπη.
ΛΟΙΠΌΝ, ΘΑ ΣΑΣ ΤΟ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΓΑΠΗΣΕΤΕ ΤΟΥΣ
ΠΑΝΤΕΣ  ΚΑΙ  ΤΑ  ΠΑΝΤΑ  ΧΩΡΙΣ  ΚΑΜΙΑ  ΕΞΑΙΡΕΣΗ,  ΘΑ  ΕΧΕΤΕ  ΣΥΝΕΧΩΣ  ΚΑΡΜΙΚΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΔΙΑΡΚΕΙΣ  ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΕΣ  ΜΕ  ΕΠΑΝΑΣΑΡΚΩΣΕΙΣ.  ΜΟΝΟ  ΟΤΑΝ
ΕΝΩΘΕΙΤΕ  ΜΕ  ΤΑ  ΠΑΝΤΑ,  ΧΩΡΙΣ  ΚΑΜΙΑ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ  ΣΑΣ  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ,  ΚΑΙ  ΑΥΤΗ  Η
ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ
ΑΝΤΙΘΕΤΑ  ΑΓΑΠΗ  ΜΕ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  ΣΥΜΦΕΡΟΝ,  ΕΙΤΕ  ΜΕ  ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΞΕΛΙΧΘΕΙΤΕ ΠΟΤΕ.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ  ΘΑ  ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΕ  ΜΕ  ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ  ΕΛΛΕΙΜΑ  ΑΓΑΠΗΣ  ΤΗΝ  ΚΑΡΜΙΚΉ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ.
ΑΚΌΜΑ , ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ ΔΕΝ ΘΑ ΘΕΛΕΤΕ ΟΥΤΕ ΤΟ ΚΑΚΟ
ΤΟΥΣ, ΟΥΤΕ ΘΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΗΣΕΤΕ, ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΑΥΤΟ, Ο ΜΑΥΡΟΨΎΧΗΣ ΘΑ ΕΧΕΙ
ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΣΑΣ.
ΦΥΣΙΚΆ,  ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ  ΟΤΙ  ΕΙΝΑΙ  ΔΥΣΚΟΛΟ  ΝΑ  ΒΓΑΛΕΤΕ  ΑΓΑΠΗ  ΓΙΑ  ΑΥΤΑ  ΤΑ
ΒΡΩΜΕΡΑ ΟΝΤΑ, ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΠΙΚΑΛΕΣΤΗΤΕ ΤΗ
ΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ "ΠΑΤΕΡΑ ΣΥΓΧΩΡΕΣΕ ΤΟΥΣ, ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ".
Αυτά περικλειονται στη λέξη "αγάπη". Μην κρινετε, μην συκωθαντητε, μην ασκειτε βια πουθενά, μην
σκεφτητε να αφαιρέσετε καμία ανθρώπινη ζωή, ακόμα και ζωικη. Μην δολοπλοκειτε, μην βριζετε. Μην
καταριεστε, μην λετε ψέματα, μην λιδορειτε, μην επιδιωκετε μόνο το δικό σας καλό. Μην κοροιδευετε.
Μην μοιχευετε. Μην είστε αχαριστοι. Μην είστε εγωιστές. Μην είστε περιφανοι. Μην ματαιοδητε.
Για να πετυχετε όλα αυτά τη "μην", υπάρχει μόνο ένας δρόμος. Και αυτός είναι ο δρόμος της αγάπης.
Εάν  πλυμμηρισετε  χωρίς  όριο  μέσα  στη  λέξη  αγάπη,  όλα  αυτά  τα  "μην"  θα  είναι  για  εσάς  απόλυτα
υιοθετημενα. Μόνο αυτή η Θεικη λέξη της Αγάπης, μπορεί να σας εξελιξει και να ξεπερασετε το σχολείο
της ανθρώπινης εξέλιξης. Όποιο από τα παραπανω δεν το έχετε υιοθετησει, είναι για έναν λόγο. Και ο
λόγος είναι ότι έχετε ελλειμα αγάπης.
Όποιο από τα παραπανω το καλυψετε πληρως με την αγάπη που θα εκπορευεται από εσάς τους ίδιους,
τιποτε  από  όλα  αυτά  τα  "μην",  δεν  θα  σας  οδηγει  υποχρεωτικά  στη  δημιουργία  καρματος  ("μαχαιρα
εδώσες, μαχαιρα θα λαβεις").
Ακόμα και στην περίπτωση του μαθητή Πετρου, που το όνομα του βγαίνει από τη λέξη "πετρα", όταν
εκοψε το αυτι του Ρωμαιου σταρτιωτη που πήγε να συλλαβει το διδάσκαλο του Ιησού, η πράξη του έγινε
ακριβώς για όλα αυτά που σας περιγραφουμε. Υπήρχε ένα ελλειμα αγάπης.
Και  για  ενημερωση  σας,  σας  λέμε  ότι  για  τον  μαθητή  Πετρο,  εκλεισε  τελείως  ο  κυκλος  των
επανασαρκωσεων του, τον 19ο αιωνα μΧ.
Αυτό φυσικά συνεβει γιατί το ελλειμα αγάπης που έδειξε τη στιγμή της συλληψης του Ιησού Χριστού στο
Ρωμαιο  στρατιωτη,  κοβωντας  το  αυτι  του  (ασκεισε  βια  λόγω  ελλειψης  αγάπης  για  τα  πάντα  και  εν
προκειμένω στο Ρωμαιο Στρατιωτη), ήρθε λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου να ενωθει χωρίς κανένα ελλειμα
αγάπης με την συμπαντική θάλασσα αγάπης.
Άνθρωποτητα για αυτή την αγάπη ομιλουμε.
ΑΓΑΠΗ  ΧΩΡΙΣ  ΟΡΙΑ  ΧΩΡΙΣ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ  ΧΩΡΙΣ  ΚΑΙ  ΑΓΑΠΗ  ΧΩΡΙΣ  ΚΑΘΟΛΟΥ
ΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ.
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ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟΤΕ ΑΥΤΗ Η ΑΓΑΠΗ ΠΟΥ ΕΚΠΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΣΑΣ
ΕΧΕΙ ΕΝΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΓΑΠΗΣ.

1) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ

Κλεινοντας το συγγραμμα που σας εξηγει όλη σας τη θέση μέσα σ' ένα ανθρώπινο σώμα, σ' οποποδηποτε
σημείο κι αν βρίσκεστε στο πλανήτη γη, θελουμε να σταθουμε λίγο στο φύλο σας, άντρας ή γυναίκα, και
στην ηλικία σας (παιδιά - νέοι - νέες, μεσηλικες, ηλικιωμενοι).
Θελουμε να σας το ξεκαθαρισουμε με το πιο διευκρινιστικο τρόπο.
Όλοι οι κάτοικοι του πλανήτη σας, μέσα στο ορατο σύμπαν, ονομαζεστε "ανθρωπότητα" και τίποτα άλλο.
Σίγουρα, έχουν ενσαρκωθεί στο πλανήτη σας κάποιες πολύ ιδιαίτερα εξελιγμένες ψυχές και η πλειοψηφια
από αυτές τις σταλμενες εξελιγμένες ψυχές, έχουν γεννηθεί στην ελληνικη φυλή. Όπως και κάποιες άλλες
ιδιαίτερες ψυχές έχουν γεννηθεί σε διαφορετικές χώρες από την Ελλάδα.
Θελουμε όμως να σας το ξεκαθαρισουμε τόσο οσο δεν γίνεται περισσοτερο. Είτε ο αποσυμβολισμος της
μυθολογιας του 12Θεου, είτε ο αποσυμβολισμος των παραβολων που δίδαξε ο μέγιστος δάσκαλος Ιησούς
Χριστός, είτε ο Ερμής ο Τρισμεγιστος με την φιγουρα του κυρικειου (ραβδος με δυο φίδια), είτε όλοι οι
άλλοι ασύλληπτοι μύστες - Δάσκαλοι, κανένας μα κανένας δε κατεβηκε για τη χώρα που γεννήθηκε να
διδάξει.
Όλοι, μηδενος και μηδεμιας δασκαλου/ας - μύστη/ιας δεν ενσαρκώθηκε στον πλανήτη σας, πάρα μόνο για
να βοηθηθει να ανελθει πνευματικά όλη η ανθρωπότητα.
Κανένας μύστης, κανένας Δάσκαλος, καμία Δασκαλα δεν ήρθε για να διδάξει καμία μεμονωμενη χώρα.
Όλες  οι  σημαίες που ακολουθειτε  στο μέρος που γεννηθήκατε,  οι  θρησκείες,  τα ήθη και  τα έθιμα,  οι
στημένες  κρίσεις,  οι  στημμενοι  πόλεμοι,  οι  στημένοι  προβοκάτορες,  πράκτορες,  πολιτικοί,  θρησκείες,
θρησκευτικοί άρχοντες, όλοι αυτοί έχουν μόνο ένα σκοπό. Είτε οι υψηλα ισταμενο το γνωρίζουν, είτε οι
χαμηλα ισταμενοι (παγωμενοι νωες) δεν το γνωρίζουν.
Όλα αυτά λοιπόν σκοπό έχουν να σας διαιρέσουν. Όλες μα όλες οι εξουσίες του πλανήτη σας, φυσικά η
κάθε μια εκπροσωπεί την αλήθεια της, πως αλλιώς θα μπορέσουν να σας πείσουν, να ακολουθειτε πιστα
και φανατισμενα αυτές τις εξουσίες που έχουν ταιριαξει τάχα στη δική σας ιδιαιτερότητα ή ιδιοσυγκρασια,
ή χαρακτήρα.
Όμως, για την δημιουργία, για το Θειο σχέδιο, για το σύμπαν, αυτές οι διαφορες δεν υπάρχουν. Υπάρχει
μόνο μια λέξη, "ανθρωπότητα".
Γεννιέστε και πεθαινετε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Από μια μητερα γεννιέστε και το φυσικό σας σώμα το
αφηνετε να αποσυντεθεί στο θάνατο σας στα υλικά της γης. Ειτε σαν πλούσιοι από υλικά αγαθά ή φτωχοι
να ζήσετε σε όλη την ενσάρκωση σας τα λίγα γήινα χρόνια που ισχυουν αυτά στην απειροτητα του χρόνου
(όπως αντιλαμβάνεστε στη γη το χρονο), είναι αστειο να το συζητατε.
Ακόμα και 100 χρόνων να πάει ένας συνανθρωπος σας, ρωτηστε αυτόν ή τους εαυτους σας, αν καταλαβε
πως έφτασε 100 χρόνων. Θα σας απαντησει ότι δεν καταλαβα πως εφτασα 100 χρόνων.
Αυτός ο γρηγορος γηινος χρονος όπως τον αντιλαμβάνεστε, βοηθαει στο να μπερδευτει ο κατωτερος Δίας
σας - Νους, ώστε να πλανευεστε απο όλες τις στημένες εξουσίες στο πλανήτη σας ότι τάχα 10 -30 η 50
γήινα χρόνια είναι τεράστιος χρωνος
Όμως, όπως σας προειπαμε, όλα τα παιδιά του πλανήτη σας, είναι παιδιά της ανθρωπότητας, όλοι οι νεοι
και  οι  νέες  του  πλανήτη  σας  είναι  μελη  της  ανθρωπότητας,  και  ακριβώς  το  ίδιο  ισχύει  και  για  τους
μεσηλικες και για τους ηλικιωμενους.
Δεν σας κοιταμε και δεν σας μιλάμε με διαφορετικές γλωσσες και διαφορετικές παροτρυνσεις. Όλους σας
σας βλεπουμε σαν ανθρωπότητα και μέσα από αυτή την αποσφράγιση της γνώσης απευθυνομαστε σε όλη
την ανθρωπότητα.
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Μιλωντας για τα παιδιά, μιλάμε για όλα τα παιδιά της ανρθωποτητας. Μιλωντας για τους νέους και τις
νεες, μιλάμε για όλα τους νέους και τις νεες της ανρθωποτητας. Ακριβώς το ίδιο ισχυει και για τις άλλες
ηλικιες.
Και σ' αυτή την πρωτη επιστολη φυσικα απευθυνομενοι σε ολους τους κατοικους της γης/ ανθρωποτητα η
μοναδικη εργασια που ειστε υποχρεωμενοι να ασχοληθειτε ειναι να δουλεψετε πρωτα και αποκλειστικα με
τον  εαυτο  σας.  Μεσα  απο  αυτη  την  αποσφραγιση  σας  δινονται  ακριβεστατες  οδηγιες  στο  πως  να
εργαστειτε με τον εαυτο σας δηλαδη να μαθετε ποιοι ειστε, να αποβαλετε ολα τα βαριδια του εαυτου σας
που φυσικα αντιστοιχουν στα δικα σας εγω και κατοπιν εξαλειφοντας απο εσας τους ιδιους ολα τα βαριδια-
εγω σας - επιθυμιες αυτος ο δρομος θα σας οδηγησει στην απολυτη αυτογνωσια και αυτο αυτοατα σημαινει
για εσας τους ιδιους, ΕΛ-ΕΥΘΕΡΙΑ.

Φυσικα μετα απο αυτη τη κατακτηση της αυτογνωσιας για εσας τους ιδιους, και τον περιγυρο σας και
κατ' επεκταση για ολη την ανθρωποτητα πλεον ο πλανητης σας ζει τη νεα χρυση εποχη

2) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Είστε το ένα από τα δυο φυλα στην ανθρωπότητα που από τη δική σας προσφορά στην ανθρωπότητα,
δίνεται μετά από τη χάρη του Δημιουργόύ (δεν υπάρχουν καρμικες υποχρεώσεις για μη τεκνοποιηση), να
τεκνοποιειτε και να δίνετε τη δυνατότητα σε ασαρκες ψυχές να ενσαρκωθουν, να πάρουν εμπειρίες μέσα
από την ενσάρκωση τους από όλες της παραστάσεις της ύλης να συνεχίσουν και αυτές οι ψυχές που εσείς
γεννατε, να εξελίσσονται μέσα στη Δημιουργία. Είστε παν-φωτεινά όντα με υψιστη υπηρεσία μέσα στην
ανθρωπότητα.
Αφηστε όλα αυτά που σας έχει εκπαιδεύσει ο Μαυροψύχης και τα τσιράκια του, όπως ότι είστε το ασθενες
φύλο, ότι οι εταιρες είναι το αρχαιοτερο επαγγελμα και ότι στο Ισλαμ κυρίως πρέπει να μην φαινονται ούτε
τα μάτια σας σχεδόν.

Έχετε  καταλάβει  σε  τι  ασύλληπτη  παγίδα  έχετε  πέσει;  Αυτός  που  σας  δημιούργησε  να  παρουσιαστεί
μπροστά σας και χωρίς βια και όπλα, και δημιουργία φοβου επανω σας, να σας πει ξεκάθαρα:

1. Εγώ σας δημιουργησα
2. Εγώ εδώσα εντολή να χρησιμοποιήστε σαν κιουπια των αντρων
3. Εγώ δίνω εντολή σε όλες εσάς τις γυναίκες της ανθρωπότητας να ντυνετε με σαβανα όλο το σώμα 

σας.
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4. Εγώ είμαι αυτός που επιτρεπω μόνο στους άντρες - μαγκες να έχουν την δυνατότητα να βλεπουν 
τον ήλιο χωρίς να φορανε τα ρούχα του φαντασματος.

Φυσικα ολα τα παραπανω ερωτηματα ειναι ειρωνικα προς το Μαυροψυχη.

Γυναίκες της ανθρωπότητας, μονες σας, χωρίς Ισλαμ - μπουργκες - παρθενες στον Παραδεισο - μαντηλια
στο κεφάλι, και κάθε παραχωρηση, είτε για την αξιοπρεπεια σας, είτε γιατί είστε το ασθενες φύλο, είτε το
αρχαιοτερο  επαγγελμα  του  πλανήτη  σας  είναι  οι  εταιρες  (πορνες)  είτε  στο  τέλος  η  κορύφωση  της
ηλιθιοτητας και  της βλακειας,  ότι  ο άντρας είναι πολυγαμικο ον.  Και σαν επιστεγασμα, δεν έχετε την
ικανότητα να ασκητε ιερατικα καθηκοντα. Σας έχουμε γράψει κα πιο πάνω το ιερό έργο των ιερειων με
τους ιερείς στην αρχαιοτητα.
Μέσα από τη γεννα μιας ΠΑΝ-ΑΓΙΑΣ, πήρε ενσάρκωση το μέγιστο πνευματικό ον που πατησε ποτέ στο
πλανήτη σας, ο Ιησούς Χριστός.
Ποιος πιστεύετε ότι έχει περισσοτερη αξία, η Παναγια ή ο Ιησούς Χριστός;
Είναι δυνατόν πανιβλακες διεστραμενοι και υπηρέτες του Μαυροψύχη, εξουσίες ολου του πλανήτη, να
υποβαθμιζετε τη γυναίκα;
Απαντηστε στημένοι προβοκάτορες, πράκτορες της ανθρωπότητας, ποιος έχει μεγαλύτερη αξία, η μητερα ή
ο υιος, η Παναγια ή ο Χριστός;
Πως  τολματε  να  διαχωριζετε  τον  άντρα  από  την  γυναίκα;  Ποιος  σας  δίδαξε  αυτή  τη  στημένη
διαιρετικότητα;
Και καλά, στη θρησκεία του Χριστιανισμού το ψιλοπαλευετε με τον άντρα και τη γυναίκα, στην απίστευτη
θρησκεία - παρωδια - κομωδια - δολοφονία του Ισλαμ, τι κάνετε ρε σεις;
Ντυνετε τις γυναίκες με την ενδυμασια του φαντασματος γιατί ο Μαυροψύχης που υπηρετείτε, και κανέναν
άλλον, αυτό προσπαθεί να κάνει τόσα χρόνια στο πλανήτη, να πλανευει την ανθρωποτητα. 'Έτσι και σεις
ντυνετε  τις  γυναίκες  με  τις  απιστευτες  αποκριατικες  στολες  του  φαντασματος,  λες  και  σεις  τις
δημιουργήσατε, και είστε τόσο αισχροι και μαύροι υπηρέτες του Μαυροψύχη ώστε στην παιδική ηλικία
των γυναικων φτανετε στο απίστευτο σημείο να τους κοβετε την κλειτοριδα.
Ρε μαύροι υπηρέτες του Μαυροψύχη, έκανε λάθος ο Θεός στο δημιούργημα του όταν έδωσε κλειτοριδα,
και ηρθατε εσείς με τα άπειρα δαιμόνια που κυκλοφορουν μέσα σας να διορθώσετε το Δημιουργό με το
κοψιμο τις κλειτοριδας;
Ποιος σας ορισε εκπροσωπους του Δημιουργόύ; Που είδατε γραμμενο ότι η κλειτοριδα είναι λάθος του
Δμιουργου στη γυναίκα; Ποιος σας είπε ότι ο άντρας είναι πολυγαμικος;
Είστε τόσο σίγουροι για τα αχυρα που έχετε βάλει μέσα στα κεφαλια αυτών που σας πιστεύουν, που ότι
ηλιθιοτητα και να τους πειτε θα σας πιστέψουν (πεταει ο γαιδαρος; Πεταει..).
Γυναίκες που ανήκετε όλες στην ανθρωπότητα που εξελισσεται όπως όλες οι μορφές της ύλης πάνω στον
πλανήτη γη, μέσα από την αποκρυπτογραφηση της γνώσης, κατανοήστε ότι είστε θεια δημιουργηματα,
όπως όλα, το μόνο που εξαιρουνται είναι οι άνθρωποι κλωνοι - μεταλλαγμενοι.
Από αυτή τη στιγμή που έρχεται στα χέρια σας αυτή η αποκρυπτογραφηση, αλλάξτε τελείως τον τρόπο που
είτε λειτουργείτε, είτε σκεφτεστε, είτε ομιλειτε, είτε πρατετε.
Αν θέλετε να εμπλεκεστε σε πάσης μορφής ακολασιες ή ρυπαρες σκέψεις και πράξεις είναι αποτέλεσμα
πλέον μόνο δικης σας αποφασης και κανενος αλλού. Μονες σας θα αποφασίσετε να φορατε κρανοι στο
κεφάλι σας (μπουργκα), μονες σας θα αποφασίσετε για τυχον αρνητικές σκέψεις λόγια ή πράξεις, και μονοι
σας  θα αποφασίσετε  αν κυριολεκτικά  αγαπησετε  και  ενωθειτε  μονογαμικα  με ένα ιερεα,  ή  μονες  σας
αποφασίσετε να είστε το κιουπι κάθε μαύρης ακολασιας.
Από δω και στο εξής, για οσο καιρό η ανθρωπότητα θα είναι  όπως σήμερα, σας λέμε ότι  η θέση της
γυναίκας  μέσα  στην  ανθρωπότητα  είναι  ασυλληπτης  και  ανεκτιμητης  αξιας.  Ακολουθήστε  αυτές  τις
διδαχές, ακολουθήστε αυτή τη γνώση και όλες σας, αν τα κάνετε όλα σωστα, μπορείτε να μετατραπειτε σε
ΠΑΝ-ΑΓΙΕΣ. Και με την ένωση σας με τον ιερεα συντροφο σας και εφαρμοζοντας όλα οσα σας έχουν
γνωστοποιηθεί να γεννατε και μέσα σας ο ΧΡΙΣΤΟΣ αλλά και τα τεκνα που θα γεναται να τους μεταφέρετε
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τη σοφια σας που σε αυτά τα επίπεδα είναι ασύλληπτα. Ακόμα μια φορά σε αυτό το σημείο, οφειλετε να
σταθείτε με πολύ μεγάλη παρατήρηση στην εικονα της Ζωοδοχου Πηγης.

Βλέπετε ξεκάθαρα το μυστικο των μυστικων, που λόγω των στιγμων που ζει ο πλανήτης σας, σας δίνεται
χωρίς καμία κρυμμενη γνώση.
Για να μπορέσει να επιτευχθει το μεγάλο μυστικο που βλέπετε στη φωτογραφια και είναι η κιβωτος της
ανθρωπότητας και μέσα στο Αγιο Δισκοποτηρο που είναι το σώμα του κάθε ενός μονογαμικου ζευγαριου,
όταν λειτουργησε σαν ιέρεια και ιερέας μονογαμικα, γεννιέται μέσα από την Παν-Άγια ο Χριστός.
Ο ρόλος σας μέσα στην ανθρωπότητα είναι ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ.
Είστε μητερα, είστε συζυγος - ιέρεια, είστε ο εκπαιδευτης των ψυχων που θα γεννησετε, και είστε εσείς
όπου κάθε ένα παιδί που με την δική σας αγάπη - γνώση - εκπαίδευση, μπορεί να μετατραπεί από τα
παιδικα του χρόνια σε μια χριστοποιημενη ψυχή.
Δεν υπάρχουν λόγια τα θεικα τιμητικα αξιώματα είναι αυτά που σας έχει δώσει ο Δημιουργός. Αυτή είναι η
αλήθεια.
Όλα τα υπόλοιπα που σας έχουν δώσει οι θρησκείες - εξουσίες για την αξία σας και για τη θέση σας, είναι
100% διαιρετικές, διαβολικες, σατανικες, μαυροψυχικες.
Σας τα γνωστοποιησαμε όλα. Μέχρι τώρα είστε στην πλειοψηφια σας δικαιολογημενες γιατί από ποιον να
πάρετε την αλήθεια και τη γνώση;
Όλοι σας έχουν σε δευτερη μοιρα. Και στο Ισλαμ, ούτε καν δευτερη μοιρα δεν έχετε. Ενώ πλέον την
αλήθεια την γνωρίζετε ξεκάθαρα.
Με  το  που  αγγιζετε  αυτή  την  αποσφράγιση  και  έχοντας  γνωστοποιηθεί  σε  όλες  τις  γυναίκες  της
ανθρωπότητας ποια η θέση της στην Δημιουργία, από δω και στο εξής, μέχρι το λίγο χρόνο που απομενει
για  να  έρθει  στο  πλανήτη  σας  απίστευτα  πολύ  νερό,  [κατακλυσμος]  μόνο  εσείς  πλέον  μπορειτε  να
αποφασίσετε και κανένας άλλος.
Σας δίνετε η δυνατότητα 100% να πάρετε την τύχη της εξέλιξης σας στα χέρια σας, χωρίς καμία δήθεν
δεσμευση από τους ανυπαρκτους μαυρους εκπαιδευτές όλης της ανθρωπότητας,

Μια μόνο ευχή σάς δίνουμε. Αναγνωριστε το θειο μέσα σας και απλά εκδηλωστε το με το τρόπο που σας
έχουμε προαναφερει.

3) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΤΡΕΣ

Φτάσαμε στον έναν από τους δυο πολους του συσσωρευτη ενέργειας (μπαταρια) και αυτός είναι ο άντρας
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στην προκειμενη περίπτωση , και ο άλλος πολος είναι η γυναίκα.
Πως θα μπορούσε ο Μαυροψύχης να διαιρέσει την ανθρωπότητα σε αντρικό και γυναικείο φύλο, αν δεν
εβαζε  τις  ταμπέλες  που  ήδη  έχει  βάλει;  Ότι  δηλαδή  ο  άντρας  είναι  το  ισχυρο  φύλο,  ο  αφεντης,  το
πολυγαμικο  ον,  και  μάλιστα  να  έχει  φτάσει  και  σε  λυπηρα επίπεδα  να  λέγεται  σε  μια  οικογένεια  το
απίστευτο, ότι έχει ένα "παιδί" και ένα "κοριτσι". Και να είναι περηφανοι όταν έχουν παιδιά και όχι τόσο
περηφανοι όταν έχουν κοριτσια. Το δυστυχημα σε αυτή τη περίπτωση, δεν είναι ότι το έχουν κάνει μόνο σε
τοποθεσιες της γης όπως σε αραβικες χώρες, το άσχημο είναι ότι αυτό ισχύει και λέγεται στο μέρος όπου
έζησε και διδαχθηκε η απόλυτη δικαιοσύνη του Βασιλια Μινωα.
Τα αδέλφια μας - κρητικοι να θεωρουν τα αγορια παιδιά και τα κοριτσια κοριτσια.
Βρε  πάλιομασκαρα  Μαυροψύχη,  ακόμα  και  δω,  μυασμα  της  δημιουργίας,  έχεις  βάλει  το  ποδι  σου.
Διαιρεσες την ανθρωπότητα σε άντρα και γυναίκα, σε δυνατό και αδυνατο φύλο, σε παιδιά και κοριτσια.
Άντρες,  που  αποτελειτε  το  ένα  από  τα  δυο  φυλα  της  ανθρωπότητας  από  τη  Δημιουργία,  σας  λέμε
ξεκάθαρα, δεν έχετε καμία διαφορα από το γυναικείο φύλο.
Ο ίδιος Δημιουργός που δημιούργησε τη γυναίκα, ο ίδιος Δημιουργός δημιούργησε και σας.
Έχετε διαφορετικά γεννητικα όργανα από τις γυναίκες και αντίστοιχα οι γυναίκες από εσάς, μόνο για ένα
λόγο και  κανένα άλλον:  να πολωσετε τις  ενεργειες σας,  την αντρικη και την γυναικεια,  να αγαπησετε
μονογαμικα τη συντροφο σας - γυναίκα σας, όπως το ίδιο πρέπει και αυτή προς εσάς, και ενωμενες -
πολωμενες αυτές οι δυο ενεργειες, με την αγάπη και ευλογία του Δημιουργόύ που συμμετέχει σ' αυτή την
μονογαμικη ένωση, χωρίς σταγονα εκσπερματωσης ούτε από εσάς ούτε από τη γυναίκα, να ενωθειτε με την
Θεωση - να χριστοποιηθειτε.
Αυτό ξεκάθαρα σας έδειξε και ο Ιησούς Χριστός που ευλογησε τον γαμο εν Κανά και είχε κοντά του μόνο
την Μαγδαλινη.
Οση ιεροτητα έχετε  εσείς,  ακριβώς την ίδια  ιεροτητα έχουν και  οι  γυναίκες.  Καθόλου περισσοτερο ή
λιγότερο. Όλα τα υπόλοιπα που Δημιουργόύν μέσα από δήθεν ιερά βιβλία πάσης μορφής ανωτεροτητας σε
σας τους άντρες εναντι την κατωτεροτητα των γυναικων, εκπορεύονται δια χειρος Μαυροψύχη μόνο με ένα
σκοπό: να χάσετε τελείως τον δρόμο σας.
Σας γραψαμε και πιο πάνω ότι όταν το αντρικό γενητικο όργανο εισχωρει στο γυναικείο γενητικο όργανο
δημιουργείτε το συμβολο του ιερού σταυρου. Χωρίς σταγονα εκσπερματωσης και από τους δυο, γεμιζετε
το Αγιο Δισκοποτηρο, την εκκλησία σας, που είναι το φυσικό σας σώμα που κάθε φορά νοικιαζει η ψυχή
σας σε κάθε ενσάρκωση. Και μέσα από αυτή την πράξη κυριολεκτικά κερδιζετε την αθανασια.
Για  αυτό  ο  Μαυροψύχης,  επειδή  δεν  αγαπησε  ποτέ  την  ανθρωπότητα,  δίνει  εμφαση  στις  διαρκείς
εκσπερματωσεις και στο ότι η ομοφυλοφιλια είναι απόλυτα φυσιολογικη.
Όπως ισχύει για όλες τις γυναίκες της ανθρωπότητας, το ίδιο ισχύει και για σας. Να πλημμυρισετε από
αρετές.  Να  μην  διαχωριζεστε  από οτιδήποτε.  Να  μην  πιστεύετε  όλα  αυτά  που  οι  στημένες  εξουσίες,
πονταρωντας στην μυικη σας δύναμη θέλουν οπωσδήποτε να ακολουθήσετε. Τις πατριδες σας, τις σημαίες
σας, τη θρησκεία σας, τη περιουσια σας, όλες τις επιθυμίες σας που λόγω της υλικης-μυικης- δυναμης είναι
πιο ευκολο να τις  αποκτήσετε  από ότι  είναι  για τις  γυναίκες  και  να αποποιηθειτε  όλα σας τα εγώ με
κορυφαιο και τελευταίο την ερωτικη αλχημεια που θα ασκητε μονογαμικα και εντατικα με την συζυγο σας.
Μέσα από το παρουσιαστικο σας, εάν τα ακολουθήσετε όλα αυτά, θα εκπεμπετε μόνο φως. Θα τιματε τον
έναν από τους δυο πολους και λόγω της μυικης σας δυναμης θα είναι ένα επισταγασμα ολως αυτών που
εκπεμπετε, χωρίς να μιλάτε, θα μιλάτε.
Οποιαδήποτε  μορφής  ασκηση  βιας  τρόμου,  φοβου,  πάσης  μορφής  εγκληματικη  πράξη  παιδεραστιας,
ομοφυλοφιλιας, υπερηφανιας και εγωισμου, πρέπει να είναι για εσάς κάτι εντελώς ξενο. Πρέπει με την
φυσικη σας παρουσία να εκπεμπετε μόνο φως. Το βλεμμα και το παραστημα σας πρέπει να παραπεμπει
αυτόν που σας βλέπει σ' ένα Βούδα, σ' ένα Χριστό. Όταν η σκέψη σας μετατρέπεται σε λόγο, μέσα απ το
στόμα σας θα βγαινουν μόνο αγγελοι και τίποτα άλλο.
Σας έχουμε προαναφερει τόσο πολύ ξεκάθαρα, πιο πολύ δεν γίνεται, ποιος τυρραναει την ανθρωπότητα,
ποιος είναι πίσω από όλες τις στημένες εξουσίες και όλες οι στημένες εξουσίες ποιον υπηρετούν.
Φυσικά όλη αυτή η τυρρανια, αγγιζει και εσάς τους άντρες. Έλλειψη χρημάτων για στέγη, τροφή κλπ.
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Επειδή όλα αυτά συντομα θα λαβουν τέλος στον πλανήτη σας και η επόμενη μέρα είναι πάρα πολύ κοντά,
αν πραγματικά ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες, για οσο διάστημα απομενει στον πλανήτη, ακόμα και για
αυτά τα  στημένα  προβλήματα  του πλανήτη,  το θειο σχέδιο θα σας  δείξει  το  δρόμο.  Εσείς  όμως,  εάν
πραγματικά κατανοήσετε αυτά που είναι γραμμένα, και σε όλη την αποσφράγιση της γνώσης μέσω αυτού
του συγγραμματος, οσο και για την επιστολη που αναφερετε για εσάς τους ίδιους (άντρες) μην αφήσετε
κανένα πλέον γήινο δευτερόλεπτο να περάσει χωρίς πνευματική εργασία.
Φυσικά αυτά τα οποία γραφονται δεν είναι μόνο πνευματική εργασία. Έχουν μορφή μέσα στην υλη.οταν
μπορέσετε και φτιαξετε τον εαυτό σας και κατανοήσετε ποιοι είστε, όλα αυτά που σας τυρρανανε σαν
ανθρωπότητα, δεν θα υπάρχουν πλέον. Δεν θα έχετε αβεβαιοτητα ούτε για την τροφή σας, ούτε για τη
στέγη σας, ούτε για την εργασία σας, ούτε για το μεγαλωμα των παιδιών σας.
Γιατί το σύμπαν, όπως όλη η υλη, έχει ένα παν-τελειο μαέστρο - Θεό, που φροντίζει και για το τελευταίο
μοριο της ύλης στο πιο απομακρυσμενο από το πλανήτη σας σημείο σε ορατή ή μη - ορατή μορφή, να είστε
απόλυτα σίγουροι ότι γνωρίζει και για εσάς τους ίδιους και ομαδικα και ατομικα (και σαν ανθρωπότητα και
σαν άνθρωπο).
Όταν  εσείς  μέσα  από  όλα  αυτά  τα  κάνετε  πράξη,  δηλαδή  ενωθειτε  με  το  Θειο  μέσα  από  αυτές  τις
κατευθύνσεις, είναι δυνατόν ο παν-τελειος Θεός να σας αφήσει αβοηθητους;
Φυσικά  ποτέ  δεν  πρόκειται  να  σας  αφήσει  αβοηθητους  όταν  μέσα  στο  φυσικό  σας  σώμα  που
επαναλαμβανουμε ακόμα μια φορά είναι η εκκλησία σας, και όλα τα μυστήρια του χριστιανισμού γίνονται
μέσα σας (το βαπτισμα, θεια-κοινωνοια-ευχαριστια, η ιεροσυνη, η μετανοια (εξομολογηση), ιερο ευχελαιο,
ο  γαμος,  το  χρισμα),  τότε  θα  έχετε  όλες  τις  βοήθειες  που  χρειάζονται  την  κάθε  φορά  ακόμα και  σε
απίστευτες καταστάσεις, στα χέρια σας.
Όταν όμως, άντρες της ανθρωπότητας κοιτατε μέσα σας πως θα ικανοποιησετε κάθε μια ανωτεροτητα σας
εναντι  των  άλλων,  προσωπικό  σας  συμφερον,  σεξουαλικη  διαστροφή,  φανατισμενη  θρησκεία,  πάσης
μορφής ζηλεια, μίσος, φθονου, πάσης μορφής ασκηση βιας και αφαιρεση ζωής, πάσης μορφής αλαζονιας,
υπερηφανιας, εγωισμου, τότε πραγματικά θα είστε αβοηθητοι.
Τότε πραγματικά επειδή αποκοπικατε από την ένωση σας από τον Δημιουργό, μεινατε μονοι σας χωρίς
καμία ένωση από τον Δημιουργό, όποτε τα δεινά είναι χωρίς όριο.
Η μια ασχημη στιγμή θα διαδεχεται την άλλη. Η μια κακοτυχια θα διαδεχεται την άλλη. Ακόμα και υλικά
αποχτιματα  να  έχετε,  δεν  θα  βρισκετε  ησυχια.  Ακόμα  και  στον  υπνο  σας  θα  είστε  ανησυχει  και  θα
καταφευγετε  στην  καλύτερη  περίπτωση σε  χαπια  που κοιμιζουν  βοδια.  Που  θα σας  τα  δίνει  η  υπέρ-
επιστήμη του Μαυροψύχη - ψυχι-ατροι για να μπορείτε να κοιμηθείτε. Οσο για το όταν θα είστε ξυπνοι
στη διάρκεια της ημερας, δεν θα βρισκετε πουθενά ησυχια. Συνέχεια θα κινειστε σε ανεμοδαρμενα υψη.
Χωρίς καμία ηρεμια και γαληνη. Θα φωναζετε και θα βριζετε, θα ξεστομιζετε κουβέντες που συνέχεια θα
μειωνουν τους άλλους, χωρίς να κάνετε καμία αυτοκριτικη. Όλα αυτά που σας γραφουμε ισχυουν και για
αυτούς που δεν έχουν κανένα πρόβλημα επιβιωσης.
Γι  αυτό,  ολοκληρωνοντας  την  αναφορα  μας  προς  εσάς  άντρες  της  ανθρωπότητας,  σαν  μια  τελευταία
προτροπη προς όλους εσάς είναι, αφού κατανοήσετε όλα αυτά που έχουν γραφτει, να ενωθειτε με τα πάντα,
μόνο σε συμπαντική αγάπη.
Σας έχουμε εξηγησει ξεκάθαρα τι σημαίνει αγάπη. Αγάπη χωρίς περιορισμους και ιδιοτελεια. Αγάπη για
όλους  και  για  τα  πάντα.  Αγαπηστε  τις  γυναίκες  σαν  να  είναι  η  μητερες  σας.  Ενωθειτε  μονογαμικα.
Αγάπηστε τα παιδιά σας γιατί περιμενουν από εσάς να διδαχθουν το λόγο ύπαρξης τους σ' αυτό το φυσικό
κόσμο.
Αγαπηστε τα παιδιά των άλλων ζευγαριων γιατί  αυτά τα οποία βλέπετε σαν παιδιά άλλων, σε κάποια
προηγουμενη ζωή, προβιωτη, ήταν πατερας, μάνα σας, αδερφια ή παιδιά σας και το κυριότερο απ' όλα είναι
ότι όλη η ανθρωπότητα είναι παιδιά του ενός Θεού.

Πραξτε τα δεοντα. Ο χρονος δεν είναι πολυς. 
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4) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ
Μέσα από όλη αυτή τη αποκρυπτογραφηση της γνώσης για όλη την εξέλιξη που έχει η κάθε μια ψυχή μέσα
στο  κόσμο  της  μορφής  και  συγκεκριμενα  στην  ανθρωπότητα  που  είναι  τα  όντα  με  νοημοσύνη  που
κατοικούν  τον  πλανήτη  γη,  αυτά  που  έχουμε  να  πούμε  στους  υποψηφιους  γονείς  που  περιμενουν  να
ενσαρκωθεί  μια  ψυχή,  έχετε  αντιληφθεί  πλέον  ότι  είναι  κάτι  ιδιαίτερα  ιερό  και  σοβαρό  και  φυσικά
πετυχαινεται μόνο με τη Θεια Χάρη.
Η κάθε μια ψυχή που ενσαρκωνεται στο σώμα ενός μωρου, έχει 100% την προσωπική της εξέλιξη από τις
προηγούμενες  ζωές  (προβιωτες).  Όμως  και  100% δεν έχει  ολοκληρωσει  την εξέλιξη της  στα  όντα  με
νοημοσύνη ώστε να κατανοήσει απόλυτα την ταυτότητα της μέσα στην Δημιουργία.
Ακόμα, οι υποχρεώσεις εξέλιξης των φυσικων γονέων, μαζί με την εξέλιξη του μωρου που ενσαρκωνεται
ταιριαζουν  απόλυτα  οι  καρμικες  τους  υποχρεώσεις.  Αυτό  σημαίνει  ότι  αυτές  οι  τρεις  συμμετεχοντες,
πατερας - μητερα - μωρό, ταιριαζουν απόλυτα αυτά που πρέπει να μαθουν και να εξελιξουν.
Πρέπει να ξέρετε ότι μέσα στο σύμπαν, που έχει ορατή μορφή, οι πάντες είναι υπό εκπαίδευση και είναι
ταυτόχρονα και μαθητές και δασκαλοι. Αυτό ταυτόχρονα σημαίνει ότι και οι γονείς έχουν να μαθουν απ το
μωρό τους και το μωρό απ τους γονείς.
Απλά, σε αυτή την συγκεκριμένη περίπτωση, αυτά τα μαθηματα που έχουν να ολοκληρωσουν οι γονείς και
το μωρό, ταιριαζουν απόλυτα.  Γι αυτό και η επιλογή των φυσικων γονέων για μια ψυχή που είναι να
ενσαρκωθεί, δίνεται απ τον Δημιουργό και την καρμική επιτροπή, με απόλυτη λεπτομέρεια. Δηλαδη, στην
κάθε ψυχή που είναι να ενσαρκωθεί, ποιοι θα είναι οι φυσικοι γονείς στους οποιους θα ενσαρκωθεί αυτή η
ψυχή - παιδί.
Ούτε  ο τελευταιος  "κοκκος"  ύλης  στον  πιο απομακρο μέρος  του σύμπαντος,  δεν  υπάρχει  από τύχη ή
συμπτωση. Τα πάντα είναι σε απόλυτη σοφια.
'Έτσι και  στην περίπτωση την συγκεκριμένη των γονέων που πρόκειται  να ενσαρκωσουν μια ψυχή,  ο
πατερας και η μητερα αναλαμβάνουν πάρα πολύ σοβαρες υποχρεώσεις.
Οι νεκροθάφτες σας έχουν μάθει ότι η ενσάρκωση μιας ψυχής είναι συνυφασμενη με το "εγώ - παιδί"μου,
με το "εγώ" έχω μορφωσει το παιδί μου εγκυκλοπαιδικα, "εγώ" έχω δώσει ακινητη περιουσια στο παιδί
μου, και κάθε τι που έχει σχέση με την εφημεροτητα της ύλης και την εφημεροτητα μιας ενσάρκωσης.
Όμως τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Μια ψυχή η οποία ενσαρκωνεται, ουδόλως την ενδιαφερουν
όλα αυτά, όταν αιτηται από την καρπική επιτροπή σχέδιο επανενσαρκωσης.
Μια ψυχή στον αόρατο κόσμο, γνωριζοντας πολύ καλά τι δεν έκανε καλά στην προηγουμενη ενσάρκωση,
που μπορεί να ήταν με αισθήματα ζηλιας, φθονου, κακεντρεχιας και αλλά αρνητικα χαρακτηριστικα, και
όλα αυτά που κάθε μια ψυχή ξεχωριστά γνωρίζει, αιτηται επανενσαρκωση για να εξελιξει τις αδυναμιες
της.
Κάθε μια ψυχή, κυριολεκτικά αιτηται επανενσαρκωσης μόνο για εξέλιξη. Μόνο για να διορθωσει λαθη και
τίποτα άλλο.
Καταλαβαίνετε πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα από όλα αυτά που σας έχουν μάθει όταν πρόκειται
ένα ζευγάρι να ενσαρκωσει σαν μωρό μια ψυχή.
Έτσι, με Θεια Χάρη δινεται το "πρασινο φως" για μια ενσάρκωση ενός μωρου από δυο φυσικούς γονείς
(άντρας  -  γυναίκα  και  όχι  βεβαια  με  τερατωδη  ομοφυλοφιλα  ζευγαρια  που  υιοθετουν  ψυχές  και
προσπαθούν να παρουσιασουν το μαυρο σαν ασπρο με την εγκριση των επίσημων νεκροθαφτων).
Έτσι,  όταν  όταν  μιλάμε  για  κανονικους  φυσικούς  γονείς  και  μόνο,  με  τον  ερχομο  ενός  μωρου,
αναλαμβάνουν υψιστη αποστολή.
Αυτή η αποστολή, αρχίζει και τελειώνει στο πως θα μπορέσουν σ' αυτή τη ψυχή, στο παιδί τους δηλαδη, να
μπορέσουν να το διδαξουν σαν πραγματικοί Δάσκαλοι και να του δώσουν πνευματικές γνώσεις (γνωθι σ'
εαυτόν),  δηλαδή  να  κατανοήσει  η  ψυχή  που  ενσαρκώθηκε  όλο  το  ταξιδι  μέσα  στην  υλη.  Φυσικά  η
κορύφωση αυτής της εκπαίδευσης είναι να μπορέσουν να δώσουν σ' αυτό το μωρό, αφού κατανοήσει, να
κάνει πράξη το πώς μέσα στην Δημιουργία τα πάντα είναι ενιαία, και να προσπαθεί να δώσει μέσα στη
ανθρώπινη κοινωνία αυτά που έχει σαν δεξιότητες για το καλό όλης της ανθρωπότητας.
Για να μπορέσουν οι γονείς να τα πετυχουν αυτά, πρέπει πρωταρχικα οι ίδιοι να έχουν κατανοήσει όλα οσα
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σας  έχουμε  ήδη  αποκρυπτογραφηση  και  "αποσφραγισει".  Όλη  αυτή  η  γνώση,  δίνει  στους  γονείς  την
δυνατότητα, ξεχωριστά στον καθένα, να καταλάβει με ακρίβεια το ποιος είναι, πως έφτασε στον κόσμο της
ύλης, ποια η αποστολή του κάθε ανθρώπου, και ποιο ταξιδι συνεχιζει μετά το φυσικό του θάνατο.
'Έτσι,  όλη  αυτή  η  σοφια  και  η  γνώση  που  δίνει  τη  δυνατότητα  στον  καθένα,  και  στην  προκειμενη
περίπτωση και στον πατερα και στην μητερα να έχει ασύλληπτες γνώσεις και με πολύ μεγάλη αγάπη,
ενδιαφερον και στοργη να τα μεταφερει στο παιδί τους.
Μολις μεταδωθει αυτή η γνώση από τους γονείς στο παιδί τους, τότε η αποστολή έχει ολοκληρωθει. Αυτή
είναι η κορυφαια αποστολή των γονέων. Να μεταφερουν στα παιδιά τους με απεραντη αγάπη και στοργη
όλες αυτές τις ασύλληπτες αλήθειες.
Απεναντιας μέχρι σήμερα, γνωρίζετε πολύ καλά με όλες αυτές τις διαιρετικές έννοιες πατρίδα - σημαία -
θρησκείες, άντρας - γυναίκα, δικό μου - δικό σου, όπως όλοι οι γονείς είχαν χάσει το δρόμο τους είναι
σχεδόν  βεβαιο  ότι  και  τα  παιδιά  τους  θα  χασουν  το  δρόμο  τους,  γιατί  για  όλα  αυτά  φροντίζουν  οι
νεκροθάφτες της εξέλιξης της ανθρωπότητας.
Επειδή  μέσα  από  τις  σχεσεις  γονέων  και  παιδιου  είναι  οι  πρωτες  μεγάλες  ζημωσεις  μεταξύ  των
ενσαρκωμενων ψυχων, για αυτό βλέπετε μυριαδες χωρισμους, παιδιά εγκαταληλημενα. Ο καθένας τραβαει
τον δικό του δρόμου και στο τέλος τα παιδιά αφού περασουν την εφηβεια τραβανε το δικό τους δρόμο και
στο τέλος η κοινωνία καταρεει. Κάτι που γίνεται σε όλο το πλανήτη σας.
Ακόμα και εκεί που δεν υπάρχουν χωρισμοι, οι σχεσεις μεταξύ των γονέων είναι τραγικες. Μπορεί να μην
υπάρχουν χωρισμοι  αλλά δεν υπάρχει  επικοινωνια,  υπάρχουν γκρινιες,  καταπίεση,  και  προσπαθούν να
έχουν για λόγους κυριους μια εξωθεν καλη μαρτυρια στην κοινωνία. Όμως επί της ουσιας, δεν υπάρχει
ούτε ομοψυχια, ούτε ψυχικη ενότητα και σίγουρα καμία πνευματικη προοδο και εξέλιξη.
Γιατί ξέρετε πλέον πολύ καλά ότι κάθε μια ψυχή όταν ενσαρκωνεται, ενσαρκωνεται μόνο για εξέλιξη και
για τίποτα άλλο.
Ολοκληρωνοντας  την  αναφορα  μας  προς  τους  γονείς  σας  λέμε  προσέξτε  ιδιαίτερα  τις  ψυχουλες  που
ενσαρκωνετε σαν παιδιά σας. Περιμενουν από εσάς τα πάντα.
Περιμενουν από εσάς να νιωσουν την αγάπη σας,  τη ζεστασια σας,  τη θαλπωρη σας,  το χαδι  σας,  τη
διδασκαλία σας. Κυριολεκτικά τα παιδιά "κρεμονται από τα χειλη των γονέων".
Εάν τους τα προσφερετε αυτά, έχετε προσφέρει τα μεγιστα, τόσο για εσάς τους ίδιους, οσο και για την
ενσαρκωμένη ψυχή που στον κόσμο της ύλης ήρθε σαν παιδί(ά) σας.

Απλά εφαρμοστε αυτά που διαβάσετε και καλη επιτυχια.

5) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΠΑΙΔΙΑ
Αναφερομενοι  στη λέξη"παιδιά" φυσικά  αναφερόμαστε  σε  όλα τα παιδιά  της  ανθρωπότητας  χωρίς  να
εξαιρείται κανένα.
Δεν υπάρχουν παιδιά των διαφορων χωρων της Ευρωπης, της Αμερικής, της Ασιας ή της Ωκεανιας.
Είστε όλα παιδιά της γηινης εξέλιξης, είστε όλοι παιδιά των όντων με νοημοσύνη που εξελίσσονται πάνω
στον πλανήτη γη, και η ονομασία τους είναι ανθρωπότητα. Είστε παιδιά όλης της ανθρωπότητας.
Μέχρι σήμερα,  όλα τα παιδιά της ανθρωπότητας έχετε εκπαιδευτεί  μέσα στην απόλυτη διαιρετικότητα
μεταξύ σας. Όμως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου σ' αυτό τον πλανήτη όπου τα πάντα θα αλλάξουν και η
κοινωνία πλέον θα σας υποδεχεται εφ ενός μεν να σας εξασφαλισσει υλικά αγαθά και αφ ετέρου να σας
δώσει υψιστες πνευματικές γνώσεις, ώστε η κάθε μια ατομική ψυχή από όλους/ες εσάς, να κατανοήσετε το
ταξιδι μέσα στην υλη.
Αντιθετα, μέχρι σήμερα, σας μαθαινανε ποιοι είναι οι εχθροί σας, και ποιο πακετο θρησκειας, πολιτικής
καταστασης, και άλλων διαιρετικων πραγματων που πρέπει να σας ακολουθει οπωσδήποτε μέχρι το τέλος
του βίου σας.
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Όπως ξεκάθαρα μέχρι τώρα σ' αυτή την αποσφράγιση της γνώσης έχετε κατανοήσει ότι τα πάντα είναι
κυκλος μέσα στο σύμπαν και όχι γραμμικα, 'Έτσι και μια ψυχή ενσαρκωνεται χιλιάδες φορες μέχρι να
κατανοήσει τη Θεια προελευση της. Και αφού δώσει εξετάσεις να περάσει από την εξέλιξη των όντων με
νοημοσύνη, που όπως σας έχουμε πει στον δικό σας πλανήτη ονομάζεται ανθρωπότητα.
'Έτσι,  και  από την πρώτη στιγμή της γεννησης σας, η δική σας ατομική ψυχή σε συνδυασμό με τους
φυσικούς  σας  γονείς,  την  ακολουθει  ένα  καρμικο  παρελθόν  (νόμος  ανταποδωτικης  δικαιοσυνης)  από
προηγούμενες ενσαρκώσεις (προβιωτες). Περίπου μέχρι 7 χρόνων, οι μνημες σας κυρίως στα πρώτα τρια
χρόνια της ζωής σας, σας ακολουθούν από τις διδασκαλίες των όντων που διδασκεται η ψυχή σας στα
μεσοδιαστηματα μεταξύ των επανασαρκωσεων [διδασκαλίες σε ασαρκη μορφη].
Θελουμε να σταθουμε όμως στην ηλικία από τα 7 χρόνια της φυσικής σας ζωής και μέχρι περίπου τα 20.
Σ  αυτό  το  διάστημα,  από τα  7  μέχρι  τα  12-13,  τελειώνει  η  παιδική  σας  ηλικία,  και  περίπου  στα  13
ενεργοποιουνται  οι  γενετικες  ορμες  του ανθρώπου και  οι  μεν  άντρες  λεγονται  εφηβοι,  οι  δε  γυναίκες
νεανιδες, και αυτό το στάδιο της ηλικίας τελειώνει περίπου στα 20.
Όπως καταλαβαίνετε, είναι από τα πιο σημαντικα χρόνια στην εξέλιξη ενός ανθρώπου. Είναι τα χρόνια
εκείνα που παίζουν υψιστο ρόλο στην εξέλιξη σχεδόν ολοκληρης της ενσάρκωσης σας.
Οποία προβλήματα εντοπισσετε σ' αυτή την ηλικία, είναι προβλήματα τα οποία σας ακολουθούν μέχρι το
τέλος του φυσικού σας βίου.
Εάν έχουν χωρισει οι γονείς σας, αν δεν έχετε γνωρίσει το μητρικο χαδι, αν είστε ορφανα από πατερα ή
μητερα ή και από τους δυο, εάν μέσα στο περιβάλλον που μεγαλωνετε έχει ασκηθει ενδοοικογενειακη βια,
είτε μεταξύ των γονιων σας, είτε σε εσάς, εάν συνομιλικοι σας, κυρίως στο σχολείο σας έχουν ασκησει βια
ή ακόμα και αν μεγαλύτερα ατομα από εσάς γεματα από μαύρη ψυχή, σας έχουν κακοποιησει σεξουαλικα.
Τέλος,  εάν  κάποιες  άλλες  μαύρες  ψυχές  σας  ωθουν  δήθεν σαν  απελευθερωση οπως  στα  τσιγάρα στα
ναρκωτικά, ερωτικές παρεκτροπές κ.ά.
Ακόμα και στις περιπτώσεις που έχετε γνωρίσει ζεστη αγκαλια από τους γονείς κι το περιβάλλον σας, και
έχετε νιωσει αγάπη, ακόμα και αυτά παίζουν ρόλο στην εξέλιξη σας.
Όλα αυτά, είτε στην ασχημη μεριά, είτε στην ωραια μεριά, είναι καταστασει που θα σας ακολουθήσουν
μέχρι το τέλος τους φυσικού σας βίου. Και επειδή ξεκάθαρα πλέον σας έχουμε γράψει ακριβώς ποια είναι η
προελευση και η πορεία για όλη την ανθρωπότητα και τι πρέπει να κάνει κατά τη διάρκεια του φυσικού της
βίου η κάθε μια ψυχή,  σ'  αυτή την επιστολη,  θελουμε να σας δώσουμε εμφαση σε κάποια σημαντικα
πράγματα και σας προτρεπουμε να τα ακολουθήσετε.
Ξεκινωντας  από  τους  γονείς,  ακόμα  και  τους  χειροτερους  γονείς  που  έχουν  κληθει  για  να  σας
ενσαρκωσουν, οποία παραπτωματα κι αν έχουν κάνει, να γνωρίζετε πλέον ότι είναι 100% μαθηματα για
εσάς.
Οποιαδήποτε εσχημη πράξη κι αν έχουν κάνει οι γονείς σας σε εσάς, ακριβώς τα ίδια έχετε κάνει και σεις
σε προηγούμενες ενσαρκώσεις σας. Τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσοτερο.
Επειδή ο ψυχικος ατομικός φορέας σας είχε δημιουργήσει το συγκεκριμένο κάρμα, έχουν κληθει  στην
παρούσα ενσάρκωση σας οι φυσικοι σας γονείς, φυσικά από άγνοια τους και ανωριμη ψυχικη τους εξέλιξη,
να σας εφαρμοσουν ακριβώς το ίδιο.
Εσείς  φυσικά  δεν το γνωριζατε αυτό,  και  'Έτσι  συνεχιζατε,  δήθεν με το ότι  φταινε οι  γονείς  σας,  να
οδηγήστε σε νέα λαθη, νέα ατοπιματα και νέα καρμικα βαρη.
Κι ενώ σας έχει δοθεί μια ιδιαιτερη ευκαιρια μέσα από αυτή την ελλειματικη συμπεριφορα των γονέων σας
να ξεχρεωσατε τα δικά σας λαθη, εσείς συνεχίζετε να κάνετε νέα λαθη.
Φυσικά μέχρι τώρα δεν το γνωριζατε, τώρα όμως σας έχει γνωστοποιηθεί.
Γι αυτό, είναι υπέρ- απαραιτητο, οποιους φυσικούς γονείς και να έχετε, είτε σας έχουν δώσει αγάπη, είτε η
συμπεριφορα τους σας έχει πληγωσει πάρα πολύ, να τους τιμαται χωρίς όριο. Να τους αγαπατε χωρίς όριο,
να  μην  τους  κρινετε  ποτέ,  και  ποτέ  να  μην  αφήσετε  την  ψυχή  σας  να  μαυριζει  από  οποιαδήποτε
συμπεριφορα τους που δεν σας αρέσει.
Ο δικός σας καθρεπτης στα πρόσωπα των γονέων σας είναι η ίδια ακριβώς η εξέλιξη σας. Σας κάνουν αυτά
που κάνατε. Για αυτό, χωρίς καμία παρερμηνια αυτών που γραφονται, να τιματε τους γονείς σας, χωρίς
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κανένα οριο "ναι μεν, αλλά……… ξεχαστε τα".
Στα πρόσωπα των γονέων σας είναι και όλοι οι άλλοι γονείς,  είναι και όλη η υπόλοιπη ανθρωπότητα.
Αγαπαμε τους γονείς μας, αγαπαμε και τους γονείς των αλλων παιδιών. Τιμαμε τους γονείς μας, τιμαμε και
τους γονείς των αλλων παιδιών.
Επειδή σ' αυτή την ηλικία η ψυχή σας είναι πολύ ευαισθητη και ρουφαει σαν σφουγγαρι κάθε τι που της
προσφερεται  σαν  "δόλωμα",  όπως  το  τσιγάρο,  τα  ναρκωτικά  και  οι  ελευθερες  ερωτικες  σχεσεις,  εάν
ξεκινησετε  και  τιμαται  τους  γονείς  σας,  ακόμα  και  ελλειματικη  συμπεριφορα  να  εχον  απέναντι  σας,
(αλλωστε τους γνωρίζετε πελον τους λογους), μοιραστητε μαζί τους κάθε σας ερωτηση, σκέψη, αγωνία σας
ή φοβο σας.
Ακόμα και οι πιο ελλειματικοι γονείς είναι οι καλυτεροι συμβουλατορες σας από οποιονδηποτε άλλον. Εάν
τους  τιματε και  δεν τους  κρινετε,  δεν τους  κακομιλατε,  δεν  τους  βριζετε,  επειδή μέσα στον κάθε ένα
φυσικό γονέα υπάρχει το πατρικο και το μητρικο φιλτρο, τους ενεργοποιειτε με την συμπεριφορα σας ότι
πιο δυνατό υπάρχει στην ανθρωπότητα, όπως η μητροτητα και η πατροτητα. Πάνω στην ευαισθητη ηλικία
της εκπαίδευσης σας, βγαζοντας τέτοια αγάπη στους γονείς σας, ακόμα και στις πιο ακραιες περιπτώσεις, η
αγάπη σας θα ενεργοποιησει κάθε ελλειμα στους γονείς σας και αμέσως αυτοί θα αναγκαστουν ακόμα και
από μεταφυσικες κατευθύνσεις να τιμησουν το ρόλο του πατερα και της μητερας.
'Έτσι, όταν σε απόλυτο βάθος, τιμησετε τον πατερα σας και τη μητερα σας, χωρίς κανένα ενδιασμο, τα
οφελη σας θα ναι αντίστοιχα χωρίς όριο.

Γι  αυτό,  κλεινοντας  την  επιστολη  προς  όλους  εσάς,  τα  παιδιά  της  ανθρωπότητας,  σας  λέμε  μόνο  να
αγαπατε και να τιματε τους γονείς σας χωρίς όριο.

6) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

Όπως  και  η  επιστολη  προς  τα  παιδιά,  'Έτσι  και  η  επιστολη  προς  όλους  εσάς  της  τριτης  ηλικίας,
αναφερόμαστε στην τριτη ηλικία της ανθρωπότητας, χωρίς χρώματα, κράτη και ηπειρους.
Αφού ήδη έχετε γεννηθεί και ήδη έχετε περάσει την παραγωγικη ηλικία, είστε πλέον στην ηλικία ώστε να
πλησιάζετε πολύ κοντά σ' αυτό που ονομαζετε όλοι εσείς "θάνατο".
Ήδη  μέχρι  τώρα  έχετε  εκπαιδευτεί  διαιρετικά  και  έχετε  ακολουθησει  κάποιες  πεποιθήσεις  που  είναι
διαφορετικές από χώρα σε χώρα, από χρώμα σε χρώμα (φυλής) και από ηπειρο σε ηπειρο.
Όμως, ξαφνικά βλέπετε ότι η τριτη ηλικία, όπου και να εξελισσεται έχει κάτι κοινό, είτε εξελισσεται στην
Αφρικη είτε στην Αμερικη, στην Ασια, είναι κοντα στον θάνατο.
Όλοι οι νεκροθάφτες της εξέλιξης της ανθρωπότητας φρόντισαν να σας εκπαιδευσουν χωρίς ποτέ μέχρι
σήμερα να έχετε αναλυσει τι σημαίνει θάνατος του φυσικού μας σώματος.
Μάλιστα , σε κατ-ιδιαν κουβέντες σας, πολλές φορες ακουγεται η φράση "να ζησω αλλά 5 χρόνια και μετά
να πεθανω" κλπ.
Δηλαδη,  αυτοί  που είναι  μετά τη γέννηση,  η πιο κορυφαια  στιγμή της  ενσάρκωσης  σας,  το συζητατε
μεταξύ σας σαν να κάνετε το σχολιο ενός ποδοσφαιρικου αγώνα ή στις εκλογες ενός κράτους το ποιος
βγηκε πρωθυπουργος κ.ά.
Σας "ευνουχισαν" το νου τόσο πολύ που ακόμα και τώρα που πλησιαζει ο φυσικός θάνατος του σώματος
σας, δεν κάνετε την πιο παλη σκέψη, να ρωτησετε τον εαυτό σας, "ποιος είμαι", "ποιος μ εστειλε σ' αυτό το
πλανητη" "τι ηρθα να κανω", "γιατί γερνα το φυσικό μου σώμα, γιατί πεθαίνει το φυσικό μου σώμα" και "
τι υπάρχει, αν υπάρχει κατι, μετά το θάνατο".
Ξερετε πολύ καλά ότι οι παραμυθαδες μέχρι τώρα του πλανήτη σας σας έχουν μιλήσει για το προπατορικο
αμαρτημα, αυτές τις  χαζο-ιστορίες  με τον Αδαμ και  την Ευα,  τον παραδεισο και  την κόλαση, και  σε
κάποιους άλλους τους περιμενουν και παρθενες στον Παραδεισο..
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Έχει φροντίσει δηλαδή ο Μαυροψύχης, να σας κάνει το νου σας, ένα κομμάτι που να κατοικει μέσα στο
κεφάλι σας κατι σαν κουδουνιστρα.
Σας έχει αφαιρέσει κάθε δημιουργική σκέψη και λογικη και σας έχει εμπλουτισει με βλακωδη ψέματα,
ανακριβειες και εγκλωβιστικες καταστάσεις.
Επειδή όμως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για όλο τον πλανήτη και φυσικά για την αναβαθμιση όλης της
ανθρωπότητας, εφοσον ακόμα ανήκετε στην τριτη ηλικία, αυτόματα αυτό σημαίνει ότι έχετε καποιο γήινο
χρόνο μπροστά σας.
Αυτός ο χρονος που απομενει για του καθενός από εσάς την φυσικη ζωή, είναι υπέρ - πολυτιμος.
"Δεν ήρθα να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοια"
Όπως ξεκάθαρα σας είπε και ο Ιησούς, χρησιμοποιωντας τη λέξη "μετανοια", που είναι συνθετη από τις
λέξεις "μετά" και "νοω", πρέπει να αλλάξετε το τρόπο που ο νους σας μέχρι τώρα έχει εγκλωβιστεί.
Ακόμα και να θεωρειτε ότι είστε θρησκευομενοι ή ότι κάνετε καλες πράξεις, μέσα από την αποσφράγιση
αυτής  της  ενεργοποιησης  του νου  σας,  και  την  καταθεση όλης  της  γνώσης  από τον  Πατέρα-θεο  που
ξεκινησατε πριν μοιριαδες χρόνια και σκοπός κάθε μιας μορφής είναι να ξαναγυρισει από κει που ξεκίνησε
(φυσικά αυτό ισχύει για όλη την ανθρωπότητα και  για όλες τις  μορφές της υλης),  'Έτσι κι  εσείς στον
οποιοδήποτε χρόνο σας απομενει στον φυσικό σας βιο πραγματικά σας προτρεπουμε να αλλάξετε τελείως
τις παγωμενες γνώσεις του συτηματος όπου και όπως εκαπιδευτηκατε.
Στις πιο πάνω σελιδες σάς έχουν γραφτει τα πάντα με πολύ ξεκαθαρο και αποδεικτικό τρόπο. Αφηστε πίσω
σας κάθε διαιρετικο στοιχειο που σας έχει εκπαιδεύσει το παγκόσμιο σύστημα μεταξύ των ανθρώπων.
Οσο είστε ενσαρκωμένοι, ακόμα και στην τριτη ηλικία υπάρχει πλέον στα χέρια σας όλη η γνώση, εκείνη
που θα σας βοηθήσει να ελευθερωθειτε.
Πραγματικά  πρέπει  να  μετά-νοησετε  γιατί  ακόμα  και  μη-αμαρτωλοι  να  είστε.  'Έτσι  όπως  σας  έχουν
διδάξει, σας έχουν οδηγήσει σε ένα τελμα.
Ακόμα και  αμαρτιες  να μην έχετε  κάνει,  υπάρχουν  πάρα πολλές  γνώσεις  που υποχρεωτικά  πρέπει  να
πάρετε για να ελευθερωσετε τελείως τον εαυτό σας πρώτα, και μετά να βοηθησετε να ελευθερωθουν οσο
περισσοτεροι συνανθρωποι σας γίνεται.
Τελειωνοντας την επιστολη προς την τριτη ηλικία της ανθρωπότητας, σας αναφέρουμε ότι μέχρι το τέλος
του φυσικού σας βίου έχετε την δυνατότητα να ενωθείτε με το Θειο.
Από τη δική μας μεριά, έχετε τις καλυτερες ευχες.

7) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
Οι εργοδοτες σ' αυτό τον πλανήτη, όπως τα έχει διαμορφωσει ο Μαυρόψυχος, είναι για να σας προσφέρουν
εργασία είτε το επισημο κράτος (κομμουνισμός), είτε οι επιμέρους εργοδοτες (καπιταλισμος).
Σας είπαμε και πιο πάνω ότι ο Μαυροψύχης φροντισε ώστε ο κομμουνισμός να είναι αλληλενδετος με την
αθεΐα.
Σας αναφέραμε και πριν ότι ο μεγαλύτερος κομμουνιστης ήταν ο Ιησούς Χριστός, αλλά φυσικά δεν ήταν
αθεος.
Και στον κομμουνισμο ο Μαυροψύχης εβαλε ακόμα μια φορά την ουρα του ώστε να συνοδευεται με την
αθεΐα.
Έχουμε γράψει εκτενως πως θα ασκειτε η εξουσία στην ανθρωπότητα μετά τον κατακλυσμό.
Σε αυτό το κομμάτι της επιστολης προς τους εργοδοτες, η αναφορα μας είναι στο σύστημα των εργοδοτων
της ελευθερης αγορας ή αλλιώς ελευθερου καννιβαλισμου. Σας έχει αναγκασει το σύστημα να σας ζητά
παλαβα πράγματα, φορους, εισφορες, χωρίς όριο.
Φυσικά όλοι εσείς, μη μπορωντας να κάνετε αλλιώς, τα ακολουθειτε όλα στο βαθμό που σας επιτρεπουν οι
δυνάμεις σας.
Ακόμα, ο ελευθερος καννιβαλισμος δίνει την δυνατότητα στον δυνατό εργοδοτη να καταπίνει τον αδυνατο
εργοδοτη.

241



'Έτσι  και  σεις,  μέσα  στον  παραλογισμο του  ελευθερου  κανιβαλλισμου,  πρέπει  να  ανταποκριθητε  στις
ωρδες του Μαυροψύχη.
Οι πιο πολλοί από τους εργοδοτες, δίνετε εργασία σε παραπανω από έναν εργαζομενο, ή έστω και σε έναν.
Δηλαδη, μέσα από το ψεύτικο πανηγυρι της μονοπωλης των χρημάτων του Μαυροψύχη, επιτρεπετε στον
εργαζομενο, μέσα από τους μισθούς που τους δίνετε, να εξασφαλισετουν μέσω του νομου "αγοράζω και
πουλαω" (κανιβαλλισμος), τροφή και στέγη για τους ίδιους ή τις οικογένειες τους.
Η προεκταση της προσφορας των εργαζομενων σε σας τους εργοδοτες, όπως μπορείτε εσείς να το βλέπετε
είναι μια σχέση προσφορας εργασιας ή δουλείας από τους εργαζομενους προς εσάς, για να πετυχετε φυσικά
τον σκοπό σας μέσα στον ελευθερο κανιβαλλισμο, την διατηρηση της εταιρειας σας.
Όμως, αυτή η σχέση σας δεν είναι χρηματικη. Χρηματικη την έχει κάνει ο Μαυροψύχης, γιατί ετσι και σε
εσάς τους εργοδοτες έχει παγιδευσει το νου σας. Χρηματικη την έχει κάνει ο Μαυροψύχης, διότι και να
ανταποκριθητε στις ασύλληπτες καταστάσεις που σας ζητά, προσπαθείτε από οπουδήποτε να μειωσετε τα
κοστη,  ακόμα  και  να  "εξουδετερωσετε"  οικονομικά  τους  άλλους  εργοδοτες  -  αντιπαλους  σας,  για  να
μπορέσετε να διατηρησετε την επιχειρησι σας-εταιρεια σας
Μέσα σε αυτή την παραζάλη σας, για να μπορέσετε φυσικά να ανταποκριθητε στο απίστευτο σύστημα του
Μαυροψύχη, το συστημα του ελευθερου κανιβαλλισμου, ξεχνάτε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι αυτοί
που σας προσφέρουν την εργασία τους ή την δουλεια τους, είναι άνθρωποι με πνεύμα, ψυχή, καρδιά και
νου,  όπως  φυσικά  και  σεις.  Και  εκείνη  τη  στιγμή  που  πιστεύετε  ότι  αναγκαστικά  θα  πρέπει  να  τους
μεταχειριστεητε, να τους βρισετε, ακόμα και να μην τους πληρωσετε, 'Έτσι πρέπει να κάνετε για το "καλό
σας" και για το "εγώ σας".
Όμως, το σύμπαν, οσο ακόμα υπάρχει το σύστημα του ελευθερου κανιβαλισμου, σας δίνει μια απίστευτη
ευκαιρια. Να μπορέσετε να φερθειτε στους εργαζομενους σας μόνο σαν συνανθρώπους σας και τίποτα
άλλο.  Κάθε  τι  που  ξεχνάτε  από  τη  μεριά  σας  ή  δεν  γνωρίζετε,  σαν  συμπεριφορα  απενταντι  στους
εργαζομενους σας, ο καρμικος νόμος που ενεργοποιειτε εις βάρος σας είναι πάρα πολύ σοβαρος.
Σε αυτό το κομμάτι, θελουμε πάρα πολύ την προσοχή σας. Εργοδοτες του πλανήτη γη, έως οτου φύγει
αυτό  το  σύστημα  εξουσίας  από  τον  πλανήτη  σας  και  θα  κατοικειται  από  ανθρώπους  που  είναι
πλημμυρισμένοι με αγάπη και ισότητα ο ένας για τον άλλον, και τίποτα άλλο.
Σίγουρα, έχετε ενεργοποιησει τον κατωτατο νου σας, πολύ περισσοτερο από ότι τον εργαζομενων και γι
αυτό  έχετε  ξεφύγει  από  την  μεριά  της  δουλείας.  Έτσι,  έχοντας  ανοίξει  φτερα  με  μια  επιχειρηση,
προσπαθείτε να σταθείτε μέσα στο σύστημα του ελευθερου κανιβαλισμου.
Όμως, σας έχουμε γράψει ξεκάθαρα και πιο πάνω, ότι ο κατωτερος νους είναι ο φταιχτης του εγκλωβισμού
σας. Ο κατωτερος Δίας σας είναι αυτός που σας διαιρει σε εργοδοτες και εργαζομενους. Σε εμπόρους,
μεγαλοεμπορους και βιομηχανους και σε εργατες ή δούλους. Αυτή για εσάς είναι η μεγάλη ευκαιρια. Αφού
έχετε ήδη ενεργοποιησει  τον κατωτερο νου φτιαχνοντας επιχειρησεις,  βιομηχανιες κ.ά.,  ταυτόχρονα να
ενεργοποιήσετε και τον ανωτερο σας νου, ώστε μέσα στα μάτια των εργαζομενων σας, να τους δείτε σαν
πατερα σας - μητερα σας - παιδιά σας και με μια λέξη συνανθρώπους σας.
Σίγουρα,  το  σύστημα  του  ελευθερου  κανιβαλλισμου,  για  να  μπορέσετε  να  επιζησετε,  σας  θέλει
αδιστακτους, αιμοσταγης, αδυφαγους και σκληρους. Και όπου μπορείτε να εφαρμοζετε αυτές τις πολιτικές.
Όμως, ποτέ μην ξεχνάτε πλέον ότι ενσαρκωθηκατε για να εξελιχθητε, και η διαρκεία του φυσικού σας βίου
σαν χρονος είναι αστειος.
Γι αυτό, οσο ακόμα θα υπάρχουν στον πλανήτη σας τα συγκεκριμενα συστήματα εξουσίας, προσπαθηστε
από αυτή τη στιγμή να εναρμονισετε την συμπεριφορα σας προς τους εργαζομενους σας, ώστε να δώσετε
την δυνατότητα στην προσωπική σας  ατομική εξέλιξη να έχετε περάσει  το μαθημα της  ανθρωπιας με
αριστα.
Οσο θα διαχωριζεστε από τους εργαζομενους προσπαθωντας από τη μεριά σας να τους μειωσετε με κάθε
τρόπο, τόσο το κάρμα σας θα επιβαρυνεται. Οσο περισσοτερο δείτε τους εργαζομενους σας σαν μέρη που
όπως και σεις μαζι είστε ένα, και όλοι μαζί είστε μέσα στην μονάδα θεο, τόσο τα καρμικα σας οφελη θα
είναι χωρίς όριο.
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Επειδή μέσα από την ενεργποιηση του κατώτερου νου σας, δηλαδή του επιχειρειν, έχετε δώσει τα μικρά ή
μεγάλα διαπιστευτηρια, δηλαδή συγκαταλεγεστε στους εξυπνους ανθρώπους, μην αφήσετε την ευκαιρια να
πάει χαμενη, δηλαδη να ενεργοποιήσετε αυτή την ευστροφια και εξυπναδα σας, ώστε να αναλαβει τα ηνεια
ο  ανωτερος  νου  σας  κι  'ετσι  πλέον  να  είστε  σίγουροι  ότι  στο  κομμάτι  της  σχεσης  εργοδοτων  και
εργαζομενων, είστε εναρμονισμενοι με την συμπαντική νομοτελεια, όπου όλες οι μορφές είναι μέσα στην
μονάδα, καμία μορφή δεν είναι ανωτερη ή κατωτερη, και καθε μιας μορφής το έργο είναι να επιστρεψεις
στην μονάδα-γενητωρα- δημιουργό- θεο.

8) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Εργαζομενος σημαίνει, αυτός ο όποιος προσφέρει εξαρτημένη εργασία είτε στον ευρυτερο δημόσιο τομέα,
είτε σε κάποιον ιδιωτη εργοδοτη.
Η προσφορά εργασιας στον ευρυτερο δημόσιο τομέα, επειδή τυγχανει μιας μονιμοτητος κατά τη διάρκεια
του  εργασιακου  βίου,  και  επειδή  δεν  υπάρχει  ένας  ιδιώτης  εργοδοτης  του  οποιου  ο  χαρακτηρας
αναγκαστικά  πρέπει  να  προσαρμοστει  στις  προσταγες  του  απιστευτου  πολιτικού  συστήματος  της
ελεύθερης  αγορας  ή  αλλιώς  του ελευθερου  κανιβαλισμου,  υποχρεουται  σε  ένα  μεγάλο  βαθμό,  για  να
ανταπεξελθει στους νόμους του Μαυροψύχη (φορους, εισφορες, μισθούς, προσωπικό κερδος κ.ά.) να είναι
απέναντι στους εργαζομενους απομακρος και σκληρος.
Φυσικά,  για  πολλοστη  φορά  σας  επαναλαμβανουμε  ότι  στη  νέα  εποχή  της  ανθρωπότητας,  όλη  η
ανθρωπότητα θα εργαζεται στο δημόσιο, χωρίς συστήματα κομμουνισμού με αθεΐα, και χωρίς συστήματα
ελευθερου κανιβαλλισμου με δούλους.
Φυσικά σήμερα, για το διάστημα που απομενει, με όλα τα μέσα μαζικής αποχαύνωσης, και όλους τους
παγκόσμιους στημενους νεκροθάφτες των εξουσιών, δεν αφήνει ο Μαυροψύχης τα πρόβατα του (όλη την
ανθρωπότητα) έξω από το μαντρί (όλα τα συστήματα εξουσιας).
Για  το  διάστημα  αυτό  το  οποίο  είναι  μεταβατικο,  όλοι  εσείς  οι  εργαζομενοι,  κυρίως  στους  ιδιωτες
εργοδοτες, δεν έχετε απλά μια σχέση εργασιας με τον εργοδοτη και απλά περιμένετε να λαβετε το μισθό
σας όποτε πληρωνεστε κάθε μήνα, ή με άλλες συμφωνιες.
Σίγουρα μέσα από το μισθό σας, προσπαθείτε και σεις να ανταπεξελθετε στην κρεμαλα του Μαυροψύχη,
να μπορέσετε να ανταπεξελθετε στις  βιοποριστικες τρικλοποδιές του Μαυροψύχη και  σε πρώτη φάση,
κάθε βιοποριστικη σας ανάγκη, για εσάς τους ίδιους ή την οικογένεια σας.
Αυτό που θελουμε να σας τονισουμε σ' αυτή την επιστολη προς τους εργαζομενους της ανθρωπότητας
κυρίως στον ιδιωτικο τομέα των κανιβαλλων, είναι ότι μέσα από την προσφορά εργασιας σας προς τους
εργοδοτες  έχετε  να  διαχειριστητε  απίστευτα  στάδια  εξέλιξης  του  ατομικου  ψυχικου  φορεα  σας,  ή  να
χρεωθειτε με καρμικα βαρη.
Σίγουρα  τις  πιο  πολλές  φορες  οι  χρηματικη  ανταμοιβη  που  παίρνετε  δεν  μπορεί  να  σας  βοηθήσει  ν
ανταπεξελθετε στις  βιοποριστικες  σας  ανάγκες.  Μέσα σε αυτό  το χάλι,  επειδή ακριβώς οι  πιο πολλοί
σκεπτεστε ατομικα, δεν μπαίνετε στην διαδικασία σκέψης ότι και ο εργοδοτης σας είναι και αυτός όπως
και εσείς  στο ίδιο ματριξ που αλεθει  ψυχές,  και  αναγκαστικά νομιζοντας ότι  αυτός είναι  το αιτιο της
οικονομικης σας δυσπραγιας, ενώ ουσιαστικα το αιτιο της δυσπραγιας σας είναι αυτός που κρύβεται πίσω
από όλες τις εξουσίες του πλανήτη γη.
Μέσα σε αυτό το περιορισμενο δρόμο που αντιλαμβάνεστε ότι φταιει ο εργοδοτης σας, κάτι που είναι
εντελώς εσφαλμενο, προσπαθείτε και σεις αντίστοιχα να τον κρινετε, να τον κατακρίνετε, ενδεχομενα να
γίνεστε λιγότερο παραγωγικοι από οσο θα μπορούσατε να ησασταν, ή ακόμα και να ξεστομιζετε βρισιες
εναντίον του έίτε με μια σκεπτομορφη σας να ζητατε και την καταστροφή του, οικονομικη, οικογενειακη ή
οτιδήποτε άλλο.
Αυτές οι σκεπτομορφες μπορεί να είναι από τη μεριά σας και καταρες εναντίον του προσωπου του ή της
οικογενείας του.
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Φτανοντας σε αυτές  τις  δυο τελευταιες παραγραφους που μολις προαναφεραμε,  απλά κατανοήστε οσο
περισσοτερο μπορείτε όλη αυτή τη γνώση που σας έχει δοθεί στην αποσφράγιση της γνώσης αυτού του
βιβλίου.
Οτιδήποτε από όλα και να ενεργοποιήσετε το οποίο να είναι αρνητικό προς τον εργοδοτη σας, δεν υπάρχει
περίπτωση να μην πάρετε πίσω ακριβώς το ίδιο.  Μάλιστα ,  θα το πάρετε εσείς  οι  ίδιοι  που το έχετε
ενεργοποιησει. Οτιδήποτε αρνητικό έχετε ενεργοποιησει εις βάρος του εργοδοτη σας.
Βλέπετε, ότι τελικα οι σχεσεις σας σαν εργαζομενοι με τους εργοδοτες, δεν είναι απλά μια ανταλλαγή
χρημάτων με προσφορά εργασιας. Είναι κάτι πολύ περισσοτερο. Δηλαδη, σας δίνετε η δυνατότητα, αφ
ενός μεν να μεγαλωσετε  την συνειδητοτητα σας και  να κατανοήσετε ποιος τυρραναει  πραγματικά τον
εργοδοτη  σας  και  από  την  άλλη  εσείς  με  την  συμπεριφορα  σας  να  χρεωνεστε  καρμικα  βαρη  ή  να
διαχειρίζεστε με άριστο τρόπο τη σχέση σας, τουλάχιστον από τη μεριά σας, και στο βαθμό που ποτέ δεν
θα θυσιαζετε την αξιοπρεπεια σας εσείς από τη μεριά σας να έχετε αριστη συμπεριφορα απέναντι του σε
σκέψεις, λόγους, και πράξεις.
Την λέξη "αξιοπρεπεια" σας την γραφουμε και σας την τονιζουμε. Μέσα στα πλαισια που αυτή η λέξη
οριζει την ατομικοτητα σας, δηλαδή δεν αναγκαζεστε να υπό-δουλωνεστε σε οτιδήποτε άσχημο ξεκινήσει
από  τον  εργοδοτη  σας,  αλλά  οτιδήποτε  άσχημο  ξεκινήσει  τελικα  από  αυτόν,  ποτέ  μην  του  το
ανταποδωσετε.
Αυτό που ξεκίνησε τελικα ασχημα από τον εργοδοτη, είναι κάτι που εσείς πρέπει να το ξεπερασετε σαν
μαθημα πνευματικής  διδασκαλίας  και  εξέλιξης  της  ατομικης  σας  ψυχής.  Εάν του το ανταποδωσετε,  ο
Μαυροψύχης έχει κάνει "πελατη" του και τον εργοδοτη σας αλλα και εσάς.
Επομένως, σαν αντίδραση στην ασχημη πράξη του, σας προτρεπουμε μόνο να διακοψετε την συνεργασια
σας και τίποτα άλλο.
Ο ίδιος ο εργοδοτης σε μια ασχημη πράξη απέναντι σας προβαλλει το δικό του "εγώ" και σεις από τη μεριά
σας σαν αντίδραση προβαλλετε το δικό σας "εγώ".
Όποτε, ο στόχος του Μαυροψύχη επετευχθει. Υπάρχουν δυο αντίπαλα "εγώ". Αυτό που σας έχουμε πει
πολλακις, το "διαιρε και βασιλευε".
Στο χρόνο που απομενει στον πλανήτη σας, με τις υπαρχουσες εργασιακες σχεσεις, σκεφτητε πάρα πολύ
καλά οποιαδήποτε αντίδρασή σας στον εργοδότη σας, στους συναδελφους σας, και γενικά στον εργασιακο
χωρο.
Είναι ένας πολύ ιδιαιτερος χώρος λόγω και του αρκετου χρόνου που καταναλώνετε σε καθημερινή βση για
να μπορέσετε να εξελιχθειτε πνευματικα.

Καλη επιτυχια.

9) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΦΤΩΧΟΥΣ
Πάνω από 3 δισεκατομυρια κάτοικοι του πλανήτη ανήκετε και επίσημα στα ατομα που ζουν κάτω από το
όριο της φτωχειας.
1.5 δισεκατομμυριο άνθρωποι δεν έχετε προσβαση σε ηλεκτρικο ρευμα. 800 εκατομμύρια άνθρωποι δεν
έχετε προσβαση σε καθαρο ποσημο νερό.
Αυτά είναι  κάποια ενδεικτικα νουμερα τα οποία είναι  τραγικα για τη σημερινή ανθρωπότητα η οποία
βρίσκεται από τεχνολογικης αποψης στο καλύτερο επίπεδο τουλάχιστον των τελευταίων 5000 χρόνων.
Τα νουμερα τα οποία σας προαναφεραμε καταδεικνυουν περίτρανα ότι όλες οι εξουσίες του πλανήτη, η
κάθε μια στη δική της αναλογια, φροντίζει ώστε να υπάρχουν αυτά τα αποτελεσμετα και ετσι να έχετε αυτά
τα μεγεθη των φτωχων κατοικων του πλανήτη σας.
Σας έχουμε καταδείξει με λεπτομέρεια ότι όταν πρόκειται να ενσαρκωθεί μια ψυχή, είναι για να μπορέσει
να πάρει εμπειρίες και ενεργοποιωντας τον ανωτερο νου, να μπορέσει να τελειώσει το σχολείο που λέγεται
ανθρώπινη εξέλιξη.
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Επισης έχετε κατανοήσει πολύ καλά και το "μαχαιρα εδώσες και μαχαιρα θα λαβεις" του Ιησού Χριστού,
και το κάρμα του Βούδα (νόμος ανταποδοτικης δικαιοσυνης).
Επειδή τα πάντα στο σύμπαν είναι κυκλικα, ακόμα και η σκέψη σας ξεκινά και τελειώνει πάλι σε σας,
τίποτα  στο  σύμπαν  δεν  υπάρχει  που  να  είναι  γραμμικο.  Δηλαδη  να  αρχίζει  από  μια  γραμμη,  και  να
τελειώνει  αυτή η γραμμη κάπου,  'Έτσι και  οι  επανασαρκωσεις σας είναι  κομμάτια του κυκλου και  εν
προκειμένω του δικού σας κυκλου. Ωσπου μέσα σ' αυτή τη διαδρομη να κατανοήσετε όλα αυτά που σας
έχουμε προαναφερει.
Όλη αυτή η κυκλικη διαδρομη σας μέσα στην δημιουργία, κάθε φορά που επανασαρκωνεστε δείχνει και το
βαθμό που έχετε φτάσει εξελιχτικα και φυσικά ποια μαθηματα πρέπει ακόμα να ξεπερασετε μέσα στην
ανθρώπινη εξέλιξη.
Έχετε κατανοήσει πολύ καλά πλέον ότι όταν η ψυχή σας ενσαρκωνεται σ' ένα αρρωστο ή πολύ άρρωστο
άνθρωπινο σωμα κατά τη διάρκεια της γεννας, αυτόματα αυτό σημαίνει βαρυ καρμικο παρελθόν.
Αυτό το  βαρυ καρμικο παρελθόν  οφείλεται  σε  αφαιρέση ανθρώπινων ζωών,  σε  συμμετοχή  σε  μαύρη
μαγεια, και ομοφυλοφιλικες ιδιαιτερότητες, δολοφονιες κυρίως.
Όταν όμως κατά τη διάρκεια της ενσάρκωσης σας έχετε μπει σ' ένα σώμα που δεν είναι αρρωστο από την
πρώτη στιγμή που γεννηθήκατε, αυτόματα αυτό σημαίνει ότι τα μαθηματα που πρέπει να πάρετε σ' αυτή
την ενσάρκωση, ή αλλιώς το κάρμα σας είναι πολύ λιγότερο από αυτούς που γεννιουνται και είναι βαρια
αρρωστοι.
Μέσα όμως από αυτό το ανεβοκατεβασμα της ύλης και μέχρι τώρα σ' αυτό το φυλακισμένο πλανήτη,
φροντιζαν συνέχεια να ζείτε σε έναν διαρκή πόνο, φοβο, πεινα, διψα, αμάθεια και φυσικά διαιρετικότητα.
Μέσα σε αυτή την κατάσταση που βιωνετε αφού έχετε ήδη ενσαρκωθεί και αντιληφθεί κυρίως μετά τα
παιδικα  σας  χρόνια  ότι  έχετε  ενταχτεί  στη  τάξη  των  φτωχων  ανθρώπων,  τότε  θέλετε  να  μπείτε  στην
διαδικασία να φύγετε από αυτή την τάξη (των φτωχων). Μέσα σ' αυτή την προσπάθεια σας πολλές φορες
οδηγήστε να κάνετε πράξεις οι οποίες είναι ενάντια στην συμπαντικη νομοτελεια και αυτόματα φυσικά
αυτό σημαίνει ότι φορτωνετε τον ατομικο ψυχικο φορεα σας με κάρμα.
Το που μπορεί να φτάσει αυτή η παραβατικοτητα σας απέναντι στην συμπαντική νομοτελεια, φυσικά για
να ξεφυγετε από την τάξη των φτωχων, μπορείτε να φτασετε και στις αφαιρέσεις ανθρώπινων ζωών.
Πραγματικά σας εφιστουμε απόλυτα την προσοχή σας. Ένα φτασετε σε τόσο ακραιες πράξεις, το κάρμα το
οποίο έχετε δημιουργήσει είναι ότι πιο βαρυ θα μπορούσατε να φανταστείτε.
Μια ψυχή η οποία κατά τη διάρκεια της ενασαρκωσης της έχει αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή άλλη ή τη δική
της (αυτοκτονια), θα ενσαρκωθεί 7 φορες σε απόλυτα αρρωστο σώμα. Συν τα μεσοδιαστηματα μεταξύ των
ενσαρκωσεων, συν ότι μετά θα ξεκινήσει πάλι από την αρχή για να μπορέσει να κατανοήσει μέσω το νου
(νοημοσύνη) το ρόλο της ύπαρξης της μέσα στην δημιουργία.
Σ αυτό το κομμάτι θελουμε να σταθείτε ιδιαίτερα, γιατί μπορεί ο Μαυροψύχης με τις εξουσίες του να σας
αφαιρει ακόμα και τα στοιχειώδη, όπως τροφή και στέγη, ή το ηλεκτρικο ρευμα και το ποσιμο νερό, όμως
λόγω της αρτημελιας του σώματος σας μετά τη γέννηση σας,  έχετε φτάσει  ψηλά εξελιχτικα,  σε πολύ
υψηλοτερο επίπεδα από αυτά των αρρωστων σωματων κατά τη γέννηση τους.
Εάν οδηγηθειτε στην αφαιρεση ανθρώπινων ζωών μέσα στην πάλη σας να ξεφυγετε από την τάξη των
φτωχων με τόσο παραβατικο τρόπο συμφωνα με την συμοαντικη νομοτελεια, έχετε κάνει το χειροτερο
πραγμα που θα μπορούσατε για την ψυχή σας.
Εφοσον έχετε γεννηθεί και από τις συνθήκες που βιωνετε στην τάξη των φτωχων, οσο ακόμα ισχύει αυτό
το αδυφαγο παγκόσμιο σύστημα, προσπαθηστε να φύγετε από την τάξη των φτωχων, αλλά ποτέ μα ποτέ
μην το κάνετε αυτό παραβιαζοντας την συμπαντική νομοτελεια.
Μπορείτε να φύγετε από την τάξη των φτωχων, ακόμα και από το σύστημα, πηγαινοντας να ζήσετε το βιο
σας σε καποιο χωριο, είτε του βουνου είτε της θαλασσας, διαλεγοντας τον/την συντροφο σας και με όλη
την γνώση αυτή που σας έχει δοθεί να τελειωσετε το σχολείο σας στην ανθρώπινη εξέλιξη.
Αυτός είναι ένας τρόπο που σας τον προτεινουμε πλέον και για την μεσαια τάξη της ανθρωπότητας.
Ο Μαυροψύχης ξεροντας ότι έχει χάσει το παιχνίδι του της εξουσίας πάνω στον πλανήτη, ήδη διαλυει και
την μεσαια τάξη, και θέλει να κάνει όλο τον πλανήτη φτωχους, βαστωντας μόνο μερικούς στην ελιτ, είτε
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θρησκευτικά είτε πολιτικά, και με τη βοηθεια του στρατου και της αστυνομιας να εφαρμόσει σε παγκόσμιο
επίπεδο τη μαύρη εξουσία του.
Επομένως τα χωρια πλέον είτε  στα  βουνα είτε  στις  θαλασσες  είναι  η λυση για  να μπορέσει  πλέον η
ανθρωπότητα να ξεφύγει από τα γραναζια του Μαυροψύχη, και το πιο σοβαρό από όλα να μην προβει σε
καμία παραβαση απέναντι στην συμπαντική νομοτελεια.
Γι αυτό λοιπόν στην ήδη υπαρχουσα τάξη των φτωχων του πλανήτη σας που είναι πάνω από 3 δις και
στους υπόλοιπους που θα οδηγηθειτε να ανήκετε και σεις στην τάξη των φτωχων, επειδή λόγω αυτών που
γίνονται και που πρόκειται να γίνουν, για πρώτη φορά στην ιστορία ου πλανήτη σας, θα αλλάξει τελείως η
συνειδητοτητα της ανθρωπότητας.
Το μόνο πραγμα που πρέπει εσείς να κάνετε είναι να εργαστητε μόνο για την ψυχή σας.
Ο τρόπος που οφελειτε η ψυχή σας σας έχει γνωστοποιηθεί. Ο τρόπος απεγλωβισμου από την φτωχια είναι
η ζωή στα χωρια, κυρίως των βουνων. Εργαστητε σε αυτούς τους χρόνους πανω στο σωσιμο της ψυχής
γιατί  αυτό  θα  σας  ακολουθει  για  πάντα  και  προσπαθηστε  να  πετυχετε  μη  παραβατικοτητα  γιατί
οποιαδήποτε παραβαση κάνετε απέναντι στην συμπαντική νομοτελεια οδηγειτε τον ατομικο σας φορεα σε
απιστευτους εγκλωβισμους.

Καλη επιτυχια.

10) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΠΛΟΥΣΙΟΥΣ

Σ αυτή την επιστολη μας αναφερομενοι στους πλουσιους του πλανήτη σας, φυσικά μιλάμε γι αυτούς που 
έχουν υλικά αποκτήματα, σπίτια, χρήματα πολλά ή πάρα πολλά.

Ο πλούτος και η αιώνια ζωή
(Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον ιη΄ 18-25)

18 Καὶ ἐπηρώτησέ τις αὐτὸν ἄρχων 
λέγων· διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας ζωὴν
αἰώνιον κληρονομήσω; 
19 εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· τί με λέγεις 
ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός. 
20 τὰς ἐντολὰς οἶδας· μὴ μοιχεύσῃς, μὴ 
φονεύσῃς, μὴ κλέψῃς, μὴ 
ψευδομαρτυρήσῃς, τίμα τὸν πατέρα σου 
καὶ τὴν μητέρα σου. 
21 ὁ δὲ εἶπε· ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ 
νεότητός μου. 
22 ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν 
αὐτῷ· ἔτι ἕν σοι λείπει· πάντα ὅσα ἔχεις 
πώλησον καὶ διάδος πτωχοῖς, καὶ ἕξεις 
θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο 
ἀκολούθει μοι. 
23 ὁ δὲ ἀκούσας ταῦτα περίλυπος ἐγένετο·
ἦν γὰρ πλούσιος σφόδρα. 

18 Και κάποιος άρχοντας τον επερώτησε 
λέγοντας: «Δάσκαλε αγαθέ, τι να κάνω, 
για να κληρονομήσω ζωή αιώνια;» 
19 Του είπε τότε ο Ιησούς: «Τι με λες 
αγαθό; Κανείς δεν είναι αγαθός παρά μόνο
ένας, ο Θεός. 
20 Τις εντολές τις ξέρεις: Μη μοιχέψεις, 
μη φονεύσεις, μην κλέψεις, μην 
ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα σου 
και τη μητέρα σου». 
21 Εκείνος είπε: «Αυτά όλα τα φύλαξα 
από τη νεότητά μου». 
22 Όταν το άκουσε τότε ο Ιησούς, του 
είπε: «Ακόμα ένα σου λείπει: πούλησε όλα
όσα έχεις και διαμοίρασέ τα σε φτωχούς, 
και θα έχεις θησαυρό στους ουρανούς, και
έλα ακολούθα με». 
23 Εκείνος, όταν άκουσε αυτά, έγινε 
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24 ἰδὼν δὲ αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς περίλυπον 
γενόμενον εἶπε· πῶς δυσκόλως οἱ τὰ 
χρήματα ἔχοντες εἰσελεύσονται εἰς τὴν 
βασιλείαν τοῦ Θεοῦ! 
25 εὐκοπώτερον γάρ ἐστι κάμηλον διὰ 
τρυμαλιᾶς ραφίδος διελθεῖν ἢ πλούσιον 
εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν. 

περίλυπος. γιατί ήταν πάρα πολύ 
πλούσιος. 
24 Όταν ο Ιησούς τότε τον είδε, που έγινε 
περίλυπος, είπε: «Πόσο δύσκολα εκείνοι 
που έχουν τα χρήματα μπαίνουν στη 
βασιλεία του Θεού! 
25 Γιατί είναι ευκολότερο μια καμήλα να 
περάσει από τρύπα βελόνας παρά 
πλούσιος να εισέλθει στη βασιλεία του 
Θεού». 

Όλα  τα  υλικά  αποκτήματα  τα  οποία  κατέχει  ένας  άνθρωπος  πάνω  στον  πλανήτη  σας  όταν  είναι
ενσαρκωμενος  δηλαδή  κατέχει  ένα  φυσικό  πυκνο  σώμα,  με  την  έλευση  του  φυσικού  του  θανάτου
απολύτως τίποτα δεν παίρνει μαζί του από τα υλικά αποκτήματα, σπίτια, χρήματα, γιοτ κ.ά.
'Έτσι στην διάρκεια του βίου ενός ανθρώπου έχοντας όλη η ανθρωπότητα ακολουθήσει τους ίδιους νόμους
κάποιοι κατατασσονται στην κατηγορία των φτωχων, φυσικά η μεγαλύτερη πλειοψηφια και κάποιοι λιγοι
στην κατηγορία των πλουσιων. Τα νουμερα που θα σας αναφέρουμε είναι ιδιαίτερα ενδεικτικα. Πάνω από
3 δισεκκατομμυρια άνθρωποι ζουν κάτω από το όριο της φτώχιας και μόνο 10 εκαττομυρια άνθρωποι από
όλη την ανθρωπότητα έχουν χρήματα μετρητά πάνω από 1 εκατ δολλαρια.
Στην  παρουσία  επιστολη  αναφερομεοι  στα  λίγα  εκατομμύρια  ανθρώπων που  κατέχουν  την  χρηματικη
ικανότητα να κατατασσονται  στους  πλουσιους,  είτε  από δικά τους  αποκτήματα είτε  από μεταβιβασεις
γονέων κ.ά., τα πράγματα είναι εντελώς ξεκάθαρα.
Κυριοι και κυριες, που ανήκετε στους πλουτοκρατες του πλανήτη σας, όσα χρήματα και να έχετε γνωρίζετε
ξεκάθαρα ότι έχουν ημερομηνία ληξης, από τη δική σας διαχείριση (μετά το θάνατο σας τα διαχειρίζονται
άλλοι).
Όταν στη διάρκεια του φυσικού σας βίου κατεχετε πάρα πολλά χρήματα εσείς μέχρι τώρα νομιζατε ότι
αυτά τα έχετε για να αποκτατε οποιοδήποτε υλικό αγαθο επιθυμείτε. Και φυσικά αυτό το κάνετε πράξη
αφού έχετε τη δυνατότητα. Μέσα από αυτή τη διαχείριση των χρημάτων σας γίνεστε κάτι διαφορετικό από
την υπόλοιπη ανθρωπότητα που ζει στη φτωχια και δεν ενδιαφέρεστε για τη φτωχεια τους είτε καθόλου
είτε προσπαθείτε  κάποιες φορες  με ελαχιστες  δωρεες είτε  με ελαχιστη συμμετοχή σε ευαγη ιδρυματα,
συγκριτικά με τις δυνατότητες σας.
Και ετσι με αυτή τη συμμετοχή σας να πιστεύετε οτι βοηθατε την ανθρωπότητα. Όμως η συμμετοχή σας σε
κάθε  μορφής  βοηθεια  προς  την  ανθρωπότητα  ειναι  ελαχιστη  μπροστά  στις  δυνατοτητες  σας  και  δεν
μπορείτε να ξεγελάσετε ούτε τον Δημιουργό ούτε το σύμπαν.
Όταν έρχεται το σύμπαν και με οποιοδήποτε τρόπο μέχρι σήμερα σας δίνει την δυνατότητα να κατεχετε
πολλά ή πάρα πολλά χρήματα ο λόγος είναι  μόνο ένας:  για  να δοκιμαστειτε.  Όπως αντίστοιχα και  οι
φτωχοι που δοκιμάζονται πως θα διαχειριστουν τη φτωχια τους, 'Έτσι και σεις πλούσιοι δοκιμαζεστε πως
θα διαχειριστητε τα χρήματα σας.
Ότι λόγια και να πειτε είτε στο περιβάλλον σας είτε συζητωντας με τον εαυτό σας πιστεύοντας ότι ετσι
είστε καλοι άνθρωποι τίποτα δεν μπορεί να απο αυτό που πραγματικά θα έπρεπε να έχετε κάνει.
Ο μέγιστος Δάσκαλος που πάτησε στο πλανήτη σας Ιησούς Χριστός, με αυτό που γραφτηκε στο κατά
Λουκά  Ευαγγέλιο,  σας  το  είπε  ξεκάθαρα.  Εσείς  μπορεί  να  λετε  ότι  είστε  καλοι  άνθρωποι  ή  να  μην
πειράζετε κανέναν, να μην έχετε κλεψει, να μην έχετε φονευσει, να έχετε τιμησει τον πατερα και τη μητερα
σας και όλα αυτά που γνωρίζετε τι σημαίνει να είσαι καλος άνθρωπος.
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Όταν όμως για κάποιους λόγους μπορέσατε να έχετε στην κατοχή σας πολλά ή πάρα πολλά χρήματα, την
ίδια στιγμή άνθρωποι πεθαινουν από πεινα και διψα, είναι αρρωστοι και κατακοιτοι. Είναι χωρίς εργασία
και οποιοδήποτε άλλο δεινο του παγκοσμιου συστήματος.
Είναι δυνατόν εσείς  που θα μπορούσατε πχ να ταισετε 1000 ανθρώπους στην καλύτερη περίπτωση να
ταιζατε 10-20 ή 100, να σας περιμένει καμία βασίλεια των ουρανων μετά θανατον;
Κυριοι πλούσιοι, εάν θα μπορούσατε να ταισετε 1000 ατομα, γιατί δεν ταιζετε και τους 1000; Ακόμα και
999  να  ταισετε  και  μόνο  έναν  που  θα  μππορουσατε  να  τον  είχατε  ταισει,  γιατί  δεν  το  κάνετε;  Δεν
καταλαβαίνετε ότι ακόμα και ένας που δεν ταιστηκε οφείλεται σε σας που δεν θελατε να τον ταισετε;
Φυσικά μιλάμε για αρρωστους, αδυναμους κλπ και όχι για τεμπεληδες ή παρασιτα.
Αυτό ακριβώς απαντησε ο μέγιστος διδάσκαλος Ιησούς Χριστός στον πλουσιο που αναφέρθηκε.
Σε αυτή τη τοποθέτηση κάποιοι πλούσιοι θα αδιαφορησουν για ότιδηποτε, γιατί ο απίστευτος εγωισμός
τους έχει κλεισει τελείως τα μάτια της ψυχής τους, όποτε το ταμειο θα γίνει γι αυτούς μετά θανατον δηλαδη
η ποιο μεγάλη διαρκεια σε ελάχιστα γήινα χρονια
Σε κάποιους άλλους όμως που θα προσπαθησουν να δικαιολογηθουν με οποιαδήποτε δικαιολογια, έστω ότι
βαστανε χρήματα για το μέλλον του φυσικού τους βίου, εδώ ταιριάζει απόλυτα ότι σας έχουμε γράψει
σχετικά με το πώς έπρεπε να στηθει η εξουσία στην ανθρωπότητα.
Επειδή  κάποιοι  πλούσιοι  είναι  αυτοδημιουργητοι,  που αυτόματα  αυτό  σημαίνει  ότι  ο  κατωτερος  νους
παίρνει  πολλές  στροφές,  δηλαδή  είναι  εξυπνοι,  εφοσον  πετυχαν  να  γίνουν  πλούσιοι,  αυτόματα  αυτό
σημαίνει ότι τα κατάφεραν.
Με μια διαφορά. Ότι έγιναν πλούσιοι για τον εαυτό τους, για το εγώ τους. Και στον ίδιο χρόνο που κάποιοι
άλλοι δεν είχαν τη δυνατότητα, την ευελιξια, χωρςι να είναι τεμπεληδες ή παρασιτα, δεν έχουν καν την
ευκαιρια να εργαστουν ούτε για τα στοιχειωση υλικά αγαθά (τροφή και στέγη).
Βλέπετε  ακόμα μια φορά τον φαυλο κύκλο  των  παγκόσμιων νεκροθαφτών.  Συνέχεια  σας  διαιρει  σαν
ανθρωπότητα και όταν κάποιοι εξυπνοι μπορέσουν και ξεφυγουν από τη φτωχεια διαιρετικά σχετικά με
τους υπόλοιπους να νοιάζονται μόνο για τον εαυτό τους.
Σε αυτή την περίπτωση, όταν κάποιοι από εσάς τους πλουσιους, κυρίως τους αυτοδημιουργητους και λόγω
οσων έχετε διαβασει σ' αυτή την αποκρυπτογραφηση της γνώσης οσο και ότι οι ίδιοι εσείς γνωρίζετε ότι η
διαδικασία  του  φυσικού  σας  θανάτου  είναι  θέμα  γήινου  χρόνου  και  τίποτα  άλλο,  προσπαθηστε  να
χρησιμοποιήσετε όλη την ευστροφια σας, τις ικανοτητες σας και την εξυπναδα σας για το καλό όλης της
ανθρωπότητας.
Αυτά που σας έχουμε γράψει ήδη ότι αν εργαστει όλη η ανθρωπότητα στην ομπρελα του δημοσιου, φυσικά
οι δικες σας ικανοτητες και σ' αυτή την περιπτωη θα σας δώσουν ηγετικές θέσεις λόγω της ευστροφιας και
της εξυπναδας σας και ταυτόχρονα θα υπηρετησετε όλη την ανθρωπότητα ακυρωνοντας τον Μαυροψύχη,
τα χρήματα και τους παγκόσμιους νεκροθάφτες στο πλανήτη σας.
Τον τρόπο σας τον γνωστοποιησαμε μολις τώρα και την κατεύθυνση πλεον την έχετε στο νου σας. Εάν δεν
προχωρησετε προς αυτή και μόνο την κατεύθυνση δηλαδή να ελευθερωσετε την ανθρωπότητα σίγουρα από
ηγετικη θέση οτιδποτε άλλο και να κάνετε με την πάλια μεθοδο είναι μόνο δικαιολογιες.
Δεν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη δικαιολογία. Πρέπει να το κατανοήσει όλη η ανθρωπότητα και ο κάθε ένας
ξεχωριστά. Είτε φτωχος είτε πλούσιος και σ' αυτή την επιστολη βεβαια μιλάμε για τους πλουσιους.
Κυριοι πλούσιοι είτε θα δουλεψετε για το καλό όλης της ανθρωπότητας αισθανομενοι την ενότητα των
πάντων ή θα συνεχίσετε με οποιαδήποτε προφαση και να επικαλεστητε να εργαζεστε για το δικό σας εγώ
και το δικό σας καλό.
Αυτόματα έχετε απομακρυνθει από τη πηγη, την μονάδα, τον Πατέρα τον θεο, υπηρετείτε μόνο το εγώ σας
και την διαιρετικότητα και αυτό σημαίνει κάρμα (νόμος ανταποδοτικης δικαιοσυνης). Εάν η εξυπναδα σας
πιστεύετε ότι σας φτανει να διαρκεί μέχρι το τέλος του φυσικού σας βίου (θάνατος) τότε συνεχιστε τις
πάλιες μεθόδους. Εάν όμως η εξυπναδα σας δεν έχει όρια που πλέον μετατρεπετε σε εμφυια είναι έξω από
τη ζωή και το θάνατο και έξω απο οποιοδήποτε συνορο, αλλάξτε από τώρα και δουλεψτε για όλη την
ανθρωπότητα, χωρίς χρώματα, φυλές, κράτη, χωρίς "εγώ".
Εμείς αυτό που σας προτεινουμε είναι πλέον πολύ ξεκαθαρο. Αφηστε τα εφημερα εγωιστικα σας πλούτη
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και ενωθείτε με την ανθρωπότητα και ταυτόχρονα με το σύμπαν. Και φυσικά με την μονάδα που είναι η
ενότητα των πάντων.
Καλη επιτυχια.

11) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Αναφερομενοι στη λέξη "ασθένεια" εννοουμε τα ανθρώπινα σώματα τα οποία δεν είναι σε υγιη κατάσταση
και είναι άρρωστα ή πολύ άρρωστα.
Επειδή ακόμα μια φορά περίτρανα αποδεικνύεται ότι οι νεκροθάφτες της ανθρώπινης εξέλιξης σας έχουν
μάθει  ότι  κάθε  αρρωστο  ανθρώπινο  σώμα  μπορεί  να  επιστρεψει  σε  κατάσταση  υγειας  μόνο  με  το
παγκόσμιο σύστημα ιατρικής που διδάσκονται οι γιατροί του κόσμου στα πανεπιστήμια της ιατρικής.
Τι  να  σχολιασουμε  για  όλο  αυτό  το  παγκόσμιο  καφριλικι,  που  για  15  περίπου  έτη  οι  γιατροί  που
σπουδαζουν στα πανεπιστήμια δεν έχουν ούτε ένα μαθημα διατροφης. Δεν έχουν καν τη γνώση να σας
κατευθύνουν στο γιατί αρρωστησατε. Στο να μπορούν να μπουν βαθιά μέσα σας και να μπορέσουν να σας
κατευθύνουν με τέτοιο τρόπο ώστε μονοι σας να μπορείτε να βρείτε και το αιτιο της κάθε ασθένειας αλλά
και τη θεραπεία της.
Έχουν βοηθήσει και αυτοί από τη μεριά τους, με την παγκόσμια ιατρική επιστήμη με το να σας κοιμηζουν,
να σας έχουν σε καταστολη, να έχουν παγωμενο τελείως το νου σας.
Κι ενώ ο ανθρωπινος νους έχει δημιουργική σκέψη, και φυσικά είναι χωρίς όρια, έχουν φροντίσει με τον
τρόπο που ασκειτε η παγκόσμια ιατρική να σας κατευθύνουν στη χειραγωγηση σας και  στην απόλυτη
αμάθεια.
Απόλυτα αμαθεις  σχετικά με  το ανθρώπινο σώμα σας,  πλημμυρισμένοι  εξ  επειτηδες  με  άγχος  από το
παγκόσμιο πολιτικο σύστημα εξουσίας,  πλημμυρισμένοι  από τσιγάρα,  οινοπνευματωδη ποτα,  και  κάθε
μορφής καταχρησεις, η εμφανιση οποιασδηποτε ασθένειας στο δικό σας ανθρώπινο σώμα είναι απλά θέμα
χρόνου να εκδηλωθεί.
'Έτσι,  όταν ήδη έχει  εκδηλωθεί  ένα συμπτωμα πάσης μορφής που είναι  προπομπος της ασθένειας του
σώματος σας, τότε πηγαινετε στο επισημο ιατρικο σύστημα, να σας πάει στα χειρουργια ή σας δίνουν ένα
παχτωλο χαπιων ή ενεσεων για να σας πασαλειψουν την ασθένεια χωρίς καν να γνωρίζουν και φυσικά να
σας τα πουν ποια είναι η αιτία της ασθένειας σας.
Έτσι είστε συνέχεια σε ένα γαϊτανάκι "ραβε-ξυλωνε", "ραβε-ξυλωνε", και σεις να έχετε καταχωρησει μέσα
στο  νου  σας,  πρώτον  την  αμάθεια  σχετικά  με  το  δικό  σας  ανθρώπινο  σώμα,  και  δεύτερον  τυφλη
εμπιστοσυνη στους παγκόσμιους βρικόλακες της επίσημης ιατρικής επιστημης.
Φυσικά και δεν αναφερόμαστε στους ανθρωπους - ιατρους που σπουδαζουν την ιατρική επιστήμη. Αυτοί,
όπως και οι υπόλοιπη ανθρωπότητα, μέσα στην αγωνία τους για την επιβιωση, ακολουθούν σαν επαγγελμα
την  ιατρική  για  να  μπορέσουν  να  εξασφαλισουν  τις  βιωτικες  ανάγκες  τους.  Και  ακολουθωντας  τις
παγκόσμιες κατευθύνσεις της αμάθειας του σκοταδισμου και του εγκλωβισμού της ανθρωπότητας, είτε
ηθελεημενα είτε αθελα τους γίνονται κομμάτι του συστήματος.
Όσες φωνες από τους ιατρους του κόσμου δώσουν στην ανθρωπότητα άλλους τρόπους ιασης που φυσικά
σημαίνει και απεγκλωβισμο της ανθρωπότητας από τα δεσμα του φοβου της αρρωστιας, τοτε αυτούς τους
ιατρους  δεν  τους  άφησε  το  παγκόσμιο  σύστημα  ησυχους.  Τους  κυνηγησε  και  κάποιες  φορες  που  τα
επιτεύγματα τους ήταν ασύλληπτα τους αφαιρεσε και τη ζωή.
Όταν  γεννιέστε  και  είστε  υγειες,  δεν  έχετε  δηλαδή  καρμικες  υποχρεώσεις  ώστε  να  γεννηθητε  σ'  ένα
αρρωστο σώμα, αναρωτηθηκατε ποτέ ποιος σας έδωσε ένα υγειες σώμα;
Όταν μετά από τα 12- 13 χρόνια της ζωής σας και ακόμα περισσοτερο, έχετε αρχίσει και αναπτυσσετε την
νοημοσύνη σας, και το σώμα σας δείχνει συμπτωματα ασθένειας ή έχει αρρωστησει, γιατί δεν προσπαθείτε
να ερθετε σε επαφη μ αυτόν που σας έδωσε ένα υγειες σώμα όταν γεννηθήκατε;
Γιατί φυσικά δεν σας έχουν μάθει τον τρόπο ενωσης με το Θειο.
Σας έχουν μάθει όλα τα αντιθετα, που στην περίπτωση αυτή ενός αρρωστου σώματος είναι η επίσημη
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ιατρική επιστήμη.
Όταν παίρνετε χαπια για ένα πρόβλημα υγειας έχετε αναρωτηθει τι κακο κάνετε στο υπολοιπο σώμα σας,
αφού φυσικά το πήρατε για ένα πρόβλημα;
Το  ίδιο  φυσικά  ισχύει  και  για  τις  ενέσεις.  Φτανουμε  σ'  ένα  κορυφαιο  σημειο  όπως  η  διαπιστωση
καρκινικων κυτταρων πάσης μορφής μέσα σ' ένα ανθρώπινο σώμα.
Βρε νεκροθάφτες, έχετε δώσει στον κόσμο να καταλάβει τι σημαίνει καρκινος;
Σε ένα ανθρώπινο σωμα που εκδηλωθηκε καρκινος, οι σκέψεις του, τα λόγια και οι πράξεις του ποση
δυσαρμονία έχουν με την συμπαντική νομοτελεια;
Όταν φτασετε σ' ένα σημείο το ανθρώπινο σώμα σας να χει εκδηλωσει καρκινικα κύτταρα, πλέον αυτό το
σώμα έχει αποκοπει τελείως από την αιθερικη ενέργεια, από τον ενεργειακο σώμα και φυσικά από το Θειο.
Και αντί να μπείτε στη ρίζα του προβλήματος που είναι μόνο αυτό, τους δίνετε ακόμα μια κλωτσια και
μέσα  στο  ήδη  υπό  καταρρευση  ή  καταρακωμενο  ανοσοποιητικο  του  σύστημα,  τους  βαζετε  και  σε
διαδικασιας χημειοθεραπειας.
Δηλαδη, τους δίνεται ακόμα μια και τους αποτελειωνετε.
Ακόμα  και  σε  οποιαδήποτε  μορφή  καρκινου  που  θα  μπορούσε  να  αντισταθει  το  ανοσοποιητικο  σας
σύστημα, με τη χημειοθεραπεια υποχωρει τελειωτικα, δηλαδή δεν υπάρχει πλέον καμία αντισταση στο
ανοσοποιητικο σύστημα του ασθενους που υποβαλλεται σε χημειοθεραπεια.
Κι  ενώ  επίσημα  πλέον  τα  γνωρίζετε  αυτά,  συνεχίζετε  να  ταλαιωπητε  υποβαλωντας  σχεδόν  σε
βασανιστηρια τα ανθρώπινα σώματα που έχουν προσβληθει από καρκίνο.
Και  ενώ  πλέον  ο  Μαυροψύχης  που  έχει  τρεξει  να  προλαβει  να  καλυψει  με  την  λέξη  ψυχίατρος  και
ψυχολογος  της  καταρακωμενες  οντότητες,  λες  και  ξέρει  ο  Μαυροψύχης  τι  είναι  ψυχή,  τι  είναι  Θεικη
ενέργεια και τι είναι ενοτητα των πάντων.
Όποτε, καλυπτωντας τον μανδυα της παγκόσμιας επίσημης ιατρικής με το μανδυα της λέξης ψυχίατρος και
ψυχολογος, μπηκε σε κατάσταση μαντρωματος η ψυχικη σας ουσία. Και επειδή η ψυχικη σας ουσία είναι
κάτι  πάρα  πολύ  ιερό,  γιατί  σας  έχουμε  προειπει  ότι  κάθε  ανθρώπινο  σώμα  τρεφεται  από τον  αιθέρα
(αιθερικη ενέργεια) το ενεργειακο σας σώμα και αυτό με τη σειρά του τροφοδοτει με ενέργεια το φυσικό
σας σώμα, καταλαβαίνετε ότι αυτή η κατάσταση περι ψυχής είναι απίστευτα και ασύλληπτα σημαντικό για
όλους εσάς.
Είναι ότι πιο σημαντικό θα μπορούσατε να έχετε για να έχετε ένα υγειες η ένα αρρωστο σώμα. Όλες σας οι
ασθένειες ή όλη σας η υγεία, ξεκινα και τελειώνει με την παροχη αιθερικης ενεργειας στο ενεργειακο σας
σώμα και αμέσως μετά το ενερεγιακο σας σώμα να τροφοδοτει με ενέργεια το φυσικό σας σώμα.
Αυτή  είναι  η  αριστη ψυχικη  σας  διάθεση και  σωματική  σας  υγεία,  ενώ η αποκοπη του φυσικού  σας
σώματος με όλη αυτή τη διοχευτευση Θειας ενεργειας είναι 100% ασθένεια.
Φυσικά όταν υπάρχει πληρης αποκοπη τότε μιλάμε για καρκίνο.
Φανταστείτε  τώρα τι  γίνεται  στην  ανθρωπότητα.  Αφού  τους  έχετε  οδηγησει  εσκεμμενα  σε  απόγνωση
ακόμα  και  για  να  εξασφαλιστουν  τα  στοιχειώδη  βιοτικα  αγαθά,  αφού  η  ανθρωπότητα  έχει  φοβο,
ανασφαλεια για οτιδήποτε, κάθε μέρα που ξημερωνει δεν ξέρει τι την περιμένει, φανταστείτε και όταν
εκδηλωθεί και μια ασθένεια που σε συνδυασμό με τις καταχρησεις πάσης μορφής (ποτα - τσιγάρα), σε
συνδυασμό με τον τρόπο που ασκειτε η παγκόσμια πολιτική εξουσία, της διαιρετικοτητας του μισους και
του πολεμου,  τότε  η  εκδήλωση ασθένειας  (αποκοπη φυσικού  σώματος  με  το  ενεργειακο σώμα) σε  τι
χαμηλα επίπεδα βρίσκεται αυτή η ένωση.
Όποτε σκεφτείτε τα σώματα αυτά που έχουν αρρωστησει σε τι καταπτωση ψυχολογιας βρισκονται όταν
ξεκινούν  να  επισκεφτουν  ένα  ιατρειο  ή  να  κάνουν  ιατρικες  εξετάσεις  περιμενοντας  με  αγωνία  τα
αποτελέσματα.  Μετά  καταναλωνουν  τονους  χαπια,  και  ενεσεων.  Τι  αγωνία  εκδηλώνεται  σ'  αυτά  τα
ανθρώπινα σώματα!
Και μέσα σε όλα αυτά, να κρεμεται ο κάθε ασθενείς από τα χειλη του ιατρου ο όποιος με όλα αυτά που σας
έχουμε εξηγησει δεν υποψιαζεται το γιατί εκδηλώνεται μια ασθένεια.
Δηλαδη με λίγα λόγια "τυφλος τυφλο οδηγεί"…
Αυτά είναι τα μαύρα χαλια που σας έχουμε πει πολλακις σε αυτή την αποσφράγιση της γνώσης ότι έχουν
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προκληθεί εσκεμμενα από το παγκόσμιο σύστημα εξουσίας.
Αντί εσείς οι ίδιοι να γνωρίζετε τα πάντα, σας έχουν μάθει επιτηδες να πηγαινετε στους ειδικους οι οποιοι
επί της ουσιας είναι ανειδικευτοι.  Γιατί αυτοί που κατευθύνουν τις τύχες της ανθρωπότητας εσκεμμενα
βάζει ειδικους ανειδικευτους για να χορευει η ανθρωπότητα το χορο του ζαλογγου (να πεφετι σε γκρεμό).
Εστι, ακόμα μια φορά, εν οψη της μεγαλης αλλαγης που προκειτα να ερθει συντομα στον πλανήτη σας,
ακόμα και στο θέμα της υγειας του σώματος σας πρέπει να στηριχτείτε στις δικες σας δυνάμεις, στις δικες
σας γνώσεις.
Είστε πλέον υποχρεωμένοι  να σπουδασετε και  να μάθετε πως λειτουργεί  το ανθρώπινο σώμα σας και
ακόμα μια φορά, όλη η διαχειριση της υγειας να αρχίζει και να τελειώνει από εσάς τους ίδιους.
Το παιχνίδι του είναι μόνο ένα. Πως θα σας ακυρωσει το νου σας και θα σας έχει μετατρέψει, όπως αυτό
κάνει εδώ και χιλιάδες χρόνια, σε κοπάδια ζωών.
Αφού έχετε κάνει πράξη ότι το σώμα σας είναι η εκκλησία σας. Καμία εκκλησία καμιας θρησκειας δεν
βρίσκεται έξω από το σώμα σας.
Οποιαδήποτε εκκλησία πάτε είτε να λειτουργησετε είτε να ποροσκηνησετε, είναι παιχνίδι του Μαυροψύχη,
γιατί πηγαινετε στις εκκλησιες βρωμικοι μέσα σας, γεματοι αμάθεια, με απίστευτο διαιρετικο τρόπο, και
πουθενά δεν υπάρχει αγάπη μέσα σας για όλο το σύμπαν.
Καμία κολυμπυθρα δεν μπορεί να σας ξεπλυνει εάν εσείς μέσα σας δεν ξεπλυνετε τον εαυτό σας.
Το ανθρώπινο σώμα σας ενωνετε με το σύμπαν:

1. Με την τροφή σας, η οποία σας δίνει την ενέργεια μέσω του μεταβολισμου στο σώμα σας για να 
γίνουν οι βασικές βιωτικες λειτουργίες του και

2. Η ένωση του με τον Δημιουργό. Η ένωση με τον Δημιουργό γνωρίζετε πλέον πολύ καλά ότι μπορεί
να γίνει μόνο με τον ανωτερο νου. Μόνο ο ανώτερος νους, ο Ολυμπιος Ζευς μπορεί να σας ενωσει 
με τον Δημιουργό. Φυσικά, ο Ολυμπιος Ζευς, ξέρει να διαχειριζετε αριστα και την οικονομικη 
ανεχεια και τα στησιματα των πολιτικών νεκροθαφτών και κάθε μορφής αεροψεκασμους ή 
μολυσμενης ατμοσφαιρας. Δηλαδή ο ανώτερος νους ξέρει τι πρέπει να κάνει κάθε φορά.

Αυτοί οι δυο τροποι, τροφή και απόλυτος έλεγχος του νου είναι τα μοναδικα όπλα που έχετε για να έχετε
υγεία. Φυσικά αν δεν τα κάνετε σωστα αυτά τα δυο, έχετε εκδηλωσεις πάσης μορφής ασθενειων.
Αναλυοντας το πρώτο σχετικά με τη διατροφη, πρέπει να σας δώσουμε να καταλάβετε ότι ένα απίστευτο
ποσοστο που σας έχουν μάθει  σαν τροφή, ο Μαυροψύχης με τους νεκροθάφτες των πολυεθνικων των
τροφιμων σας τα προσφέρουν σήμερα μόνο για να αρρωστήσετε.
Θα σας βαλουν ζαχαρη, ωραια γευση, αλλά αυτά είναι μόνο το δόλωμα. Απωτερος σκοπος τους είναι μόνο
ένας. Θέλουν να σας αρρωστησουν και να σας οδηγήσουν γεματους απόγνωση στο άλλο μαγαζι του, την
επίσημη ιατρική.
Για να καταλάβετε, θα σας δώσουμε μερικά παραδείγματα. Κάθε ανθρακουχο ποτο που είναι γεματο με
λευκη ζαχαρη, κυριως τους θερμους μηνες σας ευχαριστει, αλλά θα έπρεπε να έχει απαγορευτει και να μην
υπάρχει στα ραφια των μαρκετς.
Κάθε τι που έχει επεξεργασμενη ζαχαρη που μετά από την επεξεργασία έχει λευκο χρώμα, καμία σχέση με
την φυσικη της μορφή, όπως το ίδιο ισχύει και με το αλευρι που όταν επεξεργαστει έχει λευκη μορφή,
όπως  το  ίδιο  ισχύει  και  με  το  αλατι,  θα  πρεπε  όχι  μόνο  να  μην  κυκλοφορουν  αλλά  να  μην
παρασκευάζονται.
Είναι  σίγουρο  ότι  όταν  θα  καταναλωσετε  αυτές  τις  τρεις  κυριες  τροφές,  και  λέμε  κυριες  γιατί  ένας
άνθρωπος τρώει καθημερινα αλατι, αλευρι και ζαχαρη, μετά από ένα διάστημα θα αρρωστηση.
Όλα τα υπόλοιπα σκευασματα διατροφης που είναι στα ραφια των σουπερ μαρκετ, και δεν είναι φρεσκα
για να μπορέσουν να καταναλωθουν από εσάς είναι γεματα συντηρητικα. Μάλιστα, η ονομασία τους είναι
το "Ε" σαν ονομασία και μετά ένας αριθμος που δηλωνει τι συντηρητικο είναι.
Η αφομοιωση κάθε συντηρητικου που θα αποσυντεθεί μέσα στο σώμα σας, δεν έχει καμία σχέση με την
ανθρώπινη λειτουργία. Το 80% περίπου είναι τεχνικες ουσίες παρασκευασμενες στα εργαστήρια, που ναι
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μεν βαστανε την τροφή ώστε να μπορείτε να την καταναλωσετε αλλά σαν συντηρητικο μέσα σας σας κάνει
απιστευτη ζημια.
Κάθε τι που υπάρχει με αλκοολ δημιουργεί και αυτό μέσα σας απίστευτα προβλήματα.
Γνωρίζετε επισης πόσο βλαβερα είναι τα τσιγάρα και τα ναρκωτικά.
Να σας μιλησουμε για σαρκοφαγια πάσης μορφής; Είναι δυνατόν να σας έχουν πείσει ότι ο άνθρωπος
πρέπει απαραιτητα να τρώει σάρκα για να ζησει;
Είναι δυνατόν να έχετε φαει τη σάρκα ενός ζωου που από την δημιουργία έχει δοθεί για τα παράγωγα του
και  όχι  για  να  φατε  τη  σάρκα  του  και  μετά  που  θα  έχει  αρρωστησει  το  σώμα  σας  να  πηγαινετε
κλαψουριζοντας στο γιατρο για τη δική σας υγεία;
Όταν κάποιος αφαιρεσε τη ζωή του ζωου για εσάς που θα το φατε, ή ακόμα εσείς οι ίδιοι, το το ζωο δεν
ποναγε όταν του αφαιρουσαν τη ζωή για  να τραφειτε  εσείς  με σάρκα γιατί  ετσι  σας  έχουν  πείσει  τα
παγκόσμια λαμογια;
Η μη σαρκοφαγια  είτε  ψαριου είτε  ζωου δεν πρόκειται  να  προκαλέσει  στο  σώμα σας καμία  έλλειψη
οπουδήποτε θρεπτικου συστατικου.
Όλα  αυτά  που  σας  λένε  σχετικά  με  το  ότι  είναι  απαραιτητη  η  βρώση  τους  είναι  τεχνασματα  του
Μαυροψύχη.
Επομένως, από αυτά τα λίγα παραδείγματα σχετικά με την διατροφη, είναι ιδιαίτερα ενδεικτικα ώστε να
σας πείσουν ότι η διατροφη που σας προτρεπει και σας δίνει η επίσημη εξουσία είναι εσκεμμενα λάθος.
Μετά,  εάν  στη  τροφή  σας  προστεσετε  μεγάλες  ποσοτητες,  δηλαδή  γίνεται  δούλοι  της  κοιλιας  σας,
αυτόματα παραβαινετε το "παν μετρον αριστον" των αρχαίων Ελληνων ή τη "μέση οδό" του Βούδα.
Δεν γίνεται να έχετε υγειες σώμα και να τρωτε απίστευτες ποσοτητες φαγητου για τις ατομικες βιωτικες
ανάγκες και ταυτόχρονα αυτές οι τροφές να είναι σκουπιδια.
Φυσικά η εκδήλωση της ασθένειας είναι επακολουθο και μην ξεχνάτε το δαιμόνιο της λαιμαργιας.
Ο δευτερος τρόπος ενωσης του σώματος σας με την συμπαντική νομοτελεια που σας εξασφαλιζει την υγεία
σας  είναι  ο  απόλυτος  έλεγχος  του  νου  σας.  Φυσικά  ακόμα  μια  φορά  αυτό  είναι  το  κελιδι  για  να
ξεκλειδωσετε όλες τις ουρανιες πορτες.
Σας έχουμε γράψει εκτενως και με ακρίβεια πως γίνεται ο έλεγχος του νους σας από εσάς. Ήδη μπορείτε να
το κάνετε πράξη. Απλά στην επιστολη αυτή προς ασθενείς, οφειλουμε να σας δώσουμε καποια στοιχεια για
να σας καταδειξουμε πόσο ιδιαίτερα σημαντικη είναι η ενεργοποιηση του ανώτερου νου σας σε οσους είναι
ασθενείς ή ενδεχομενα έχουν ασθένεια σε προχωρημενο στάδιο.
Πρέπει να κατονοησετε με πολύ ιδιαίτερο τρόπο ότι η ασθένεια, ακόμα και σε προχωρημενο στάδιο, έχει
δημιουργηθεί ΑΠΟ ΤΟ ΨΥΧΙΚΟ - ΑΤΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΣΑΣ.
Δηλαδη  η  ίδια  σας  η  ψυχή  επειδή  ο  κατωτερος  νους  σας  την  εγκλωβισε  σε  πάσης  μορφής  χαζες
προσκολλήσεις  που  έχουν  σχέση  με  όλη  την  καθημερινοτητα  σας  (χρήματα,  ερωτες,  μισή,  παθη,
προσκολλήσεις,  αναθεματισμους,  καταρες και  άλλες τέτοιες ηλιθιοτητες),  καταναλώνετε τον εξελιχτικο
σας χρόνο (ο εξελιχτικος χρονος της κάθε ψυχής δεν είναι ατελειωτος),
'Έτσι αναγκαζετε την ίδια την ψυχή σας να προκαλέσει ασθένεια ακόμα και επιθετικη (καρκινος) γιατί με
τον  τρόπο  που  λειτουργείτε  δεν  έχετε  να  της  προσφερετε  απολύτως  τίποτα.  Απεναντιας,  υπάρχει  και
σοβαρος  κινδυνος  να  την  εγκλωβισετε  σε  βαρυτατες  καρμικες  υποχρεώσεις  (αφαιρεση  ζωής,  μαύρη
μαγεια, ομοφυλοφιλια κ.ά.).
Έτσι,  ο  φυσικός  ατομικός  φορέας  σας,  επειδή  δεν  βλέπει  καμία  ατομική  εξέλιξη  αναγκάζεται  να
προκαλέσει μια σοβαρή ασθένεια προκειμενου να αποσυρθει από το εγκλωβισμενο ανθρώπινο σώμα με
τον διαιρετικο νου.
Βλέπετε πόσο Θεια όντα είστε. Πως το σύμπαν δεν αφήνει τίποτα χωρίς τελειότητα.
Κάθε τι που δεν είναι τελειο είναι γιατί εσείς οι ίδιοι είστε ατελεις. Είναι γιατί εσείς οι ίδιοι, πιστεψατε στα
παραμύθια του συστήματος και προκολληθηκατε στα παραμύθια αυτά και χασατε το δρόμο σας.
Σας  το  λέμε  για  πολλοστη  φορά,  ότι  η  ένωση των  αόρατων  (πνεύμα  και  ψυχή)  με  τα  ορατά  (υλη  -
ανθρώπινο σώμα), γίνεται μόνο με τον νου.
Αυτός είναι ο μεγαλύτερος σας φιλος ή μεγαλύτερος σας εχθρός.

252



Εκει  ακριβώς  έχει  "χτυπησει"  ο  Μαυροψύχης  με  τους  παγκόσμιους  νεκροθάφτες.  Σας  έχει  παγωσει  -
ακινητοποιησει κυριολεκτικά τον νου.
Αυτό ήρθε να κάνει αυτή η αποσφράγιση της γνώσης. Η ενεργοποιηση του νου σας είναι το μεγαλύτερο
δώρο που θα μπορούσατε να κάνετε στον εαυτό σας.
'Έτσι  και  στην  περίπτωση  της  ασθένειας,  αφού  η  διατροφη  σας  εναρμονιστει  με  την  συμπαντική
νομοτελεια της μεσης οδους, και της ορθης διατροφης, ταυτόχρονα ο νους σας πρέπει να αποβαλλει κάθε
μορφής ψευδαισθησεις, χαζομερες, εγκλωβισμους, που έχει ασχοληθεί.
Εάν σε μια βαρια πάθηση μαζί με την ορθη διατροφη ο νους σας ενωθει με την μονάδα, πολλές φορες κατά
τη διάρκεια μιας ημερας, με τον τρόπο που σας έχουμε προαναφερει (νους - Βούδας - Χριστός - Ηλιακός
λόγος - Πατερας - Δημιουργός - Υπερνους - Θεός), σε μια κουκιδα όλα αυτά, σε μια μόνο σκέψη όλα αυτά,
τότε θα δείτε εκπληκτικες αλλαγες στο ίδιο σας ανθρώπινο σώμα.
Προσέξτε όμως εδώ πολύ. Δεν θα τα κάνετε αυτά για να ζητησετε υγεία στο σώμα σας αλλά θα τα κάνετε
γιατί πραγματικά θα κατανοήσετε τον πραγματικό λόγο που ενσαρκώθηκε ο ατομικός ψυχικος φορέας σας
και αυτός ο τρόπος λειτουργιας του ανθρώπινου σώματος σας είναι  ο μοναδικός που σας οδηγεί στην
επιστροφη προς το Θεό.
Εάν  πραγματικά  κατανοήσετε  όλα  αυτά  σε  βάθος,  και  φυσικά  τα  κάνετε  πράξη,  και  οσο  αφορά  τη
διατροφη και τον έλεγχο του νου, θα δείτε εκπληκτικα αποτελέσματα.
Ακόμα και σε περιπτώσεις που υπάρχουν βαρυτατες καρμικες υποχρεώσεις, μπορεί αυτή η αλλαγή σας -
ενεργοποιηση σας να κάνει πράξη αυτό που σας είπε ο μέγιστος διδάσκαλος σας Ιησούς Χριστός, "αμήν
γάρ λέγω υμίν, εάν έχητε πίστιν ως κόκκον σινάπεως, ερείτε τώ όρει τούτω, μετάβηθι εντεύθεν εκεί, και
μεταβήσεται και ουδέν αδυνατήσει υμίν." (Ματθ. 17, 20), δηλαδή «Αν έχετε πίστη ως κόκκο σινάπεως,
μπορείτε να μετακινήσετε και όρη και τίποτε απολύτως δεν θα είναι αδύνατο για σας».
Και ολοκληρωνοντας την επιστολη προς ασθενείς στο φυσικό σώμα, μπορείτε 100% κάθε ασθένεια να
είναι διαχειρισημη μόνο από εσάς τους ίδιους ακολουθωντας όλα αυτά που σας έχουμε προαναφερει.

Εσείς οι ίδιοι έχετε δημιουργήσει την οποιαδήποτε ασθένεια στο σώμα σας και σεις οι ίδιοι μπορείτε να
φερετε την υγεία στο σώμα σας στηριζόμενοι στις δικες σας ασύλληπτες δυνάμεις. 

12) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ
Πρέπει να σταθουμε στη λέξη οικολογια γιατί δυστυχώς έχει τελείως παρερμηνευτει.
Φυσικά όπως γνωρίζετε πλέον αυτό έχει γίνει ασκεμμενα από το παγκόσμιο σύστημα εξουσίας.
Ακόμα και οι επίσημες οργανωσεις που χρησιμοποιουν τη λέξη οικολογια, είναι και αυτές κομμάτι του
συστήματος. Και γνωρίζετε πλέον ότι παγκόσμιο σύστημα σημαίνει αμάθεια.
Γι αυτό λοιπόν οφειλουμε να ξεκαθαρισουμε με ακρίβεια τι σημαίνει οικολογος.
Οίκο-λόγος είναι ο λόγος του οικου. Φυσικά, έχει φροντίσει το παγκόσμιο μαυρο κατεστημένο να ξεχασει
έντεχνα  να  σας  διευκρινηση  τι  σημαινει  οικος  .  Και  μέσα  από  τις  διαφορες  οργανωσεις  που  σχεδόν
αγγιζουν  αστειες  δραστηριοτητες,  και  προβαλομενες  αυτές  οι  δραστηριοτητες  από  τα  μέσα  μαζικής
αποχαύνωσης, να γνωρίζει η κοινη γνωμη (ανθρωποτητα) ότι οικολογος είναι αυτός που νοιαζεται για τις
φαλαινες, τα φίδια, τα κτιρια και ένα σωρο μπούρδες.
Φυσικά  όλο  αυτό  δεν  γίνεται  τυχαία.  Σας  έχει  αποκαλυφθεί  περίτρανα  ότι  όλο  το  παγκόσμιο  μαυρο
κατεστημένο ασχολείται μόνο με ένα πραγμα. Πώς να σας παγωσει το νου, να σας κοιμησει, να σας έχει
συνέχεια δούλους και να σας ρουφαει την ενέργεια.
Πρέπει  να  κατανοήσετε  με  απόλυτο  τρόπο  ότι  ο  λόγος  για  τον  οίκο,  που  είναι  η  λέξη  οικολογια,
αναφερεται πρώτα και κυριαρχα σε εσάς τους ίδιους.
Οικολογος είναι αυτός που έχει την απόλυτη αυτογνωσία. Που έχει κατακτησει το γνώθι σ' εαυτόν, που
ξέρει χωρίς κανένα ελλειμα ποιος είναι, πως βρέθηκε σ' αυτόν τον πλανήτη και μέσα σ' ένα ανθρώπινο
σώμα, ποια η αποστολή του και που πάει μετά τον θανατον του φυσικού σωματος.
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Ειδικα σήμερα με τη γνώση μέσα από το δια-δικτυο [ιντερνετ] μπορείτε να πάρετε αμεση πληροφορηση
για  το  οτιδήποτε  και  αυτό  δεν  γίνεται  τυχαία.  Είναι  ακόμα μια  επιβεβαιωση ότι  όλη  η  ανθρωπότητα
υποχρεωτικά θα αλλάξει επίπεδο συνειδησης - γνώσης. Δηλαδη θα αναβαθμιστει εξελιχτικα και γι αυτό
όλα τα κλειδιά που θα σας βοηθουσαν να ανεβετε εξελιχτικα τα έχετε πλέον στα χέρια σας.
'Έτσι, οικολογος είναι αυτός που γνωρίζει αριστα τον εαυτό του, τον μέσα (πνεύμα - ψυχή) και τον έξω
(νους - σώμα). Μόνο τότε και ποτέ με άλλο τρόπο γνωρίζετε πολύ καλά με τη θα σχοληθειτε με αυτά που
είναι  έξω  από  εσάς.  Με  το  περιβάλλον,  τις  τεχνιτες  κλιματολογικες  βαρβαροτητες  του  συστήματος
(HAARP)-(CERN) με κάθε μορφής ζωικό βασίλειο - φυτικό βασίλειο η οτιδήποτε άλλο.
Μάλιστα , στις ήδη υπαρχουσες οργανωσεις που εσκεμμενα καπιλευονται την λέξη οικολογια, υπάρχουν
προεδρεια των οραγωσεων που φυσικά κάποιος τα χρηματοδοτει. Και ενώ ο πλανήτης φλεγεται από πεινα,
ανεχεια, οικονομικη κριση, αυτούς τους προβαλλουν τα μέσα μαζικής αποχαύνωσης είτε για τα αυτιά της
φαλαινας είτε να ριχνουν φίδια σε κατοικημενες περιοχες για να μην χαθεί το ειδος των φιδιων.
Και αυτούς τους αστειους τρόπους και με άλλους τέτοιους τρόπους, παίζουν από τη μεριά τους το παιχνίδι
του Μαυροψύχη.
'Έτσι, βλέπετε ακόμα μια φορά ότι η μαυρίλα του παγκοσμιου σκοτεινου συστήματος δεν έχει όρια. Και
όλα αυτά ξεκίνανε ακόμα μια φορά από το πρώτο όπλο που έχει εφαρμόσει ο Μαυροψύχης στον πλανήτη
σας και αυτό είναι τα χρήματα - πολύτιμα μέταλλα (χρυσός, ασημι κλπ) σαν απαραβιαστη προυποθεση για
οποιαδήποτε συναλλαγη μεταξύ των ανθρώπων.
'Έτσι  και  σε αυτό το κομμάτι  που λέγεται  οικολογια,  ουσιαστικά και  κυριολεκτικά όπως σήμερα έχει
εφαρμοστεί ούτε κατά διάνοια δεν εκπροσωπεί την ιερη λέξη "οικολογος".
Μάλιστα , υπάρχουν και άλλοι οικολογοι που πιστεύουν ότι τρωγωντας "οικολογικα" - υγιηνα προϊόντα,
είναι οικολογοι. Σίγουρα όταν δεν τρως σκουπιδια και τρως φυσικές τροφές, είναι κάτι. Αλλά τι σχέση έχει
αυτό με την οίκο-λόγια;
Όταν δεν  κατανοησεις  οτιδήποτε  έχει  σχέση με  τον οίκο  σου,  που είναι  το  σώμα σου και  μέσα εκεί
κατοικει  ο πραγματικός σου εαυτός,  που είναι  η ψυχή και  το πνεύμα, και  το φυσικό σου σώμα απλά
ενοικιαζεται για κάποια χρόνια μιας ενσάρκωσης ώστε να εξελιχθει ο ατομικός ψυχικος φορέας σου. Πόσο
πλανεμενοι  είστε  όταν θα ταιζετε υγειηνα το φυσικό σας  σώμα,  μη γνωριζοντας όμως τίποτα για τον
πραγματικό σας εαυτό (πνεύμα και ψυχή).
Γαυτο βλέπετε ακόμα και σε αυτή τη λέξη ότι η αμάθεια είναι χωρίς όριο. Δηλαδη οι άνθρωποι που είναι
έξω από τα συστήματα του Μαυροψύχη (οικολογικες οργανωσεις - ακτιβιστες - κλοουν κ.ά.),  και  δεν
εμπλεκονται σε όλα αυτά, νομίζουν ότι τρωνε υγειηνες μπαμιες και ραπανακια και κάθε υγειηνη τροφή,
έχουν την εντυπωση ότι είναι οικολογοι.
Όχι, σε καμία περίπτωση δεν είστε οικολογοι. Είστε άνθρωποι που προσπαθείτε να φύγετε από το μαυρο
κατεστημένο της παγκόσμιας μαυρίλας μέσα από την υγειηνη τροφή. Σίγουρα έχετε αποστασιοποιηθει από
τα αναψυκτικα, τη σαρκοφαγεια, τσιγάρα, ποτα λευκη ζαχαρη, λευκο αλευρι, αλατι, και όλα αυτά τα χωρίς
όριο σκουπιδια, αλλά είστε εντελώς μακριά από το να γνωρίσετε τον εαυτό σας.
Επομένως σας λέμε ξεκάθαρα ότι οικολογος είναι αυτός που έχει την απόλυτη αυτογνωσία.
Η αυτογνωσία στηρίζεται στο να έχετε όλο το πακετο της γνώσης.
Σήμερα έχετε όλο το πακετο της γνώσης. Το μόνο που χρειάζεται από εσάς είναι απλά και μόνο να κάνετε
πράξη  όλη  αυτή  τη  γνώση.  Και  στην  περίπτωση  των  οικολογων,  όταν  θα  βλέπετε  κάποιους  να
χρησιμοποιουν τη λέξη "οικολογοι", εάν είναι οικολογοι ή μαιμου-οικολογοι.
Γιατί σας ξεκαθαριζουμε ότι οικολογος είναι μόνο αυτός που έχει την απόλυτη αυτογνωσία των ορατων
και των αόρατων, του πνεύματος και της ύλης, του πνεύματος - ψυχής και του νου - φυσικού σώματος.
Καλη επιτυχια!
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13) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ:  ΚΛΕΦΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΕΓΩΙΣΤΕΣ 
ΚΑΙ ΑΛΑΖΟΝΕΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ KAI ΒΛΑΣΦΗΜΟΥΣ
Καθως καταλαβαίνετε ότι έχετε όλη τη γνώση στα χέρια σας, όλες οι παραπανω καταστάσεις είναι 100%
δια-βολή επανω στο νου των ανθρώπων.
Σίγουρα όλα αυτά έχουν και κάρμα από το παρελθον. Δηλαδη, αν κάποιος σήμερα είναι απατεωνας είναι
όλη η εξέλιξη που έχει ο ατομικός ψυχικος φορέας του από όλες τις προβιωτες μέχρι και την σημερινή του
ζωή. Το ίδιο ισχύει και για τους κλέφτες, τους αλαζονες, συκοφαντες και βλασφημους.
Όλα αυτά φερνουν δυσαρμονία μέσα στην αρμονία του σύμπαντος και αναγκαστικά, εφοσον εσείς οι ίδιοι
έχετε προκαλέσει αυτή την δυσαρμονία, εσείς οι ίδιοι θα κληθειτε να την επαναφέρετε σε αρμονία.
'Έτσι, αποδεικνύεται ακόμα μια φορά απέναντι στους νεεκροθαφτες ότι όταν ένα ατομο ενσαρκωνεται με
προβλήματα υγειας  πχ κινητικα προβλήματα,  προβλήματα οραση-ακοης,  συνδρομο νταουν,  αυτιστικοί,
εκδηλωσεις επιθετικων νοσων στα παιδικα χρόνια με αφαιρεση ζωών, όλα αυτά είναι η συνέχεια όλων
αυτών που χει εγκλωβισει ο κατωτερος νους του καθένα από εσάς τους ανθρώπους σε προηγούμενες ζωές.
Θα σας δώσουμε ένα παράδειγμα για να το καταλαβαίνετε καλύτερα.  Εάν κάποιος άνθρωπος σε πολυ
μικρή ηλικία φορέσει γυαλια: εάν φορανε οι γονείς, εύκολα η επιστήμη θα το αποδωσει ενδεχομενα στους
γονείς που μπορεί και οι ίδιοι να φορουν από μικρή ηλικία.
Όμως, στο σύμπαν ο καθένας έχει την προσωπική του εξέλιξη και φυσικά οι καρμικες υποχρεώσεις των
παιδιων ταιριαζουν απόλυτα με τις καρμικες υποχρεώσεις των γονιων τους.
Δηλαδη, μια σειρά αποδεικτικων καταστασεων που είχαν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, ο νους, με την
βοηθεια των οφθαλμων διαστρευλωνε τα γεγονότα που είχαν μόνο μια ερμηνεια. Και λόγω του ότι ετσι
εξυπηρετουσε τη ψυχοσυνθεση συμφωνα με τις επιθυμίες του νου, στο τέλος αλλιώς ήταν η αλήθεια των
γεγονοτων και αλλιώς τα ερμηνευε.
'Έτσι, στην περίπτωση αυτή, η διαστρευλωση της αλήθειας οπαιδηποτε αυθερετου συμπερασματος από τον
κατωτερο  διαιρετικο  εγκλωβιστικο  νου  (Δια)  οδηγηθηκε  στην  επόμενη  ενσάρκωση  να  φοραει  γυαλια
ορασεως από πολύ μικρή ηλικία το φυσικό σωμα
Βλέπετε πόσο απλά και τέλεια, πόσο αρμονικά λειτουργεί το σύμπαν και συνεχώς διδάσκει.
Όταν όμως, δυστυχώς για την ανθρωπότητα μέχρι τώρα η αληθινή γνώση μέσα από τις επίσημες εξουσίες
έχει μπερδευτεί με άπειρα ψέματα, από πού θα μπορούσατε να διδαχτείτε;
Και μάλιστα , οι τεράστιες αλήθειες με κορυφαία του Ιησού Χριστού, του Βούδα, κι όλων των μεγάλων
μυστών έχει δοθεί στην ανθρωπότητα με παραβολες μύθους κ.α. όποτε είναι πολύ δυσκολη η ερμηνεια
τους.
Κατά τον ίδιο τρόπο και η επιστολή προς κλέφτες, απατεώνες, υπερήφανους, αλαζόνες, συκοφάντες και
βλάσφημους σας προειδοποιεί ότι κάθε δυσαρμονία από όλες αυτές έχει το δικό της καρμικό αποτέλεσμα.
Εάν  έχετε  παραπάνω από μια  δυσαρμονία,  παραπάνω θα είναι  και  τα καρμικά  αποτελέσματα  που θα
αναγκασθητε να φερεται σε αρμονια.
. Και επειδή έχετε κατανοήσει ότι όλος αυτός ο αναβρασμός ταυτόχρονα σε όλο τον πλανήτη σας και με
όλες τις μορφές παγκόσμια οικονομική κρίση, εστίες πολέμου σε πάρα πολλά μέρη, επιδημίες, σεισμοί,
πλημμύρες  και  σεισμούς  περισσότερους  από  κάθε  άλλη  φορά,  καταλαβαίνετε  την  σπουδαιότητα  της
παρούσας εποχής.
Για όλα τα παραπάνω μπορείτε να επικαλεστείτε ένα σωρό δικαιολογίες. Ότι κλέβω για τον τάδε λόγο,
συκοφαντώ για τον τάδε λόγο, είμαι υπερήφανος γιατί είμαι Έλληνας ή Εβραίος ή Κινέζος, βλασφημώ
γιατί μου φταίει ο κάθε βλάκας ή οποιαδήποτε αστεία δικαιολογία επικαλεστείτε
Τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει. Η αιτία όλων αυτών των επιλογών σας είναι η παντελής άγνοια από τη
μεριά σας για το λόγο που ενσαρκωθήκατε και μέσα από την άγνοια ο κατώτερος νους σας εγκλώβισε σε
χαμηλού επιπέδου καταστάσεις και ταυτόχρονα φυλάκισε την ψυχή σας.
Από δω και εις το εξής, στο λίγο χρόνο που απομένει δεν έχετε καμία δικαιολογία. Φυσικά και πιο πριν δεν
είχατε δικαιολογία αλλά τώρα όμως έχετε πάρει με κάθε λεπτομέρεια όλη τη γνώση. Και επειδή ο Νώε σας
λέμε ακόμα μια φορά ότι είναι κοντά, γι αυτό σας λέμε ότι από δω και πέρα δεν θα χετε καμία άλλη
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δικαιολογία.
Μην αφήσετε πλέον ούτε ένα γήινο δευτερόλεπτο να πάει χαμένο. Κάντε πράξη όλα αυτά τα οποία έχετε
διδαχτεί και κάντε το μεγαλύτερο δώρο που θα μπορούσατε να κάνετε στον εαυτό σας. Απ-ελευθερώστε
(αιθέρας) την ψυχή σας.

Καλή επιτυχία!

14) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΥΣ, ΠΑΙΔΟΦΙΛΟΥΣ, ΚΑΙ 
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΚΤΡΟΠΕΣ (ΒΙΑΣΜΟΥΣ Κ.Α.)
Ρώτησαν τον Ιησού ποια η τιμωρία του ομοφυλόφιλου.
"..Κατόπιν την μεταφέρουν (την ψυχή) στα εξώτερα σκοτάδια μέχρι την ημέρα της τελικής κρίσης,
όταν το μεγάλο σκοτάδι δικάζεται και τότε αυτοί θα διαλυθούν και θα καταστραφούν."
Είναι σαφής οδηγία του μεγίστου διδασκάλου σας Ιησού Χριστού σε κάθε διαστρέβλωση με τόσο
χοντρό, αλαζονικό, εγωιστικό τρόπο στην επιλογή του φύλου που ενσαρκωθήκατε και που 100%
ήταν δική σας επιλογή.

Όταν  καταθέσατε  σχέδιο  επανενσάρκωσης  προς  την  καρμική  επιτροπή,  ο  ψυχικός  ατομικός
φορέας επέλεξε αν θα κατέβει σαν άντρας ή γυναίκα. Επειδή γνωρίζει πολύ καλά ποια μαθήματα
πρέπει  να  διορθώσει,  αφού  δεν  έχετε  απελευθερωθεί  από  τα  δεσμά  της  επανενσάρκωσης
(κυκλική ζωή).

Κι  ενώ  η  ψυχή  θέλει  να  πάρει  μαθήματα  για  να  εξελιχθεί  σαν  άντρας  ή  σαν  γυναίκα  και
ταυτόχρονα ενσαρκώνεστε είτε σαν άντρας είτε σαν γυναίκα για να εξελιχτείτε,  όταν ήδη έχετε
λάβει  ενσάρκωση μέσα από την  ομοφυλοφιλία,  κάνετε  το απίστευτο.  Αντί  πχ σαν άντρας να
εξελίξετε την ψυχή σας λειτουργώντας σαν άντρας και να έχετε ταίρι μια γυναίκα, τα ξεχνάτε όλα
και μέσα από οποιαδήποτε δικαιολογία, σας αρέσουν οι άντρες, κοιμάστε με άντρες και όχι με
γυναίκες.
Ακριβώς το ίδιο ισχύει και για τις γυναίκες ομοφυλόφιλες.

Καταλαβαίνετε ότι μέσα σ' αυτές τις απίστευτες καταστάσεις διαστρεβλώνετε τα πάντα και τους
πάντες. Γυρίζετε την πλάτη σας στην συμπαντική νομοτέλεια και μάλιστα φτάνετε στο σημείο με
την συγκατάθεση του Μαυροψύχη να είστε περήφανοι και να διαδίδετε και στους υπόλοιπους
ανθρώπους την ομοφυλοφιλία σας.

Φυσικά ο Μαυροψύχης το κάνει γιατί θέλει να σας ρουφήξει την ενέργεια. Μάλιστα έχει ξεφτιλίσει
την έννοια του άντρα,  της γυναίκας,  της  οικογενείας.  Γι  αυτό και  λέγεται  διά-βολος,  σατανάς,
Μαυροψύχης. Αυτή είναι η δουλειά του.

Όμως,  για  όλους  εσάς  δεν  φαντάζεστε  τι  κατά-στροφή  φέρνετε  στην  ψυχή  σας.  Πετάτε  στα
μούτρα της δημιουργίας αυτό που τόσο απλόχερα σας έδωσε μια ολόκληρη ενσάρκωση για να
εξελιχτείτε.

Αυτό  ακριβώς  συμβαίνει  και  με  τους  παιδόφιλους  και  με  αυτούς  που  έχουν  ερωτικές
παρεκτροπές. Όλα αυτά αρχίζουν και τελειώνουν με τον μεγαλύτερο εχθρό σας που μέχρι τώρα
δεν γνωρίζατε αλλά τώρα τον γνωρίζετε και είναι ο κατώτερος εγωιστικός, αλαζόνας, απατεώνας
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νου σας (Δίας).

Τα ίδια ισχύουν για όλους εσάς. Μην ενθαρρύνεστε από τους καιρούς. Ο Μαυροψύχης σ' αυτούς
τους  εσχατολογικούς  χρόνους,  επιτρέπει  στους  ομοφυλόφιλους  ανά  τον  κόσμο  να  κάνουν
παρελάσεις  σε  δημόσιους  χώρους,  να  βγαίνουν  στα  μέσα  μαζικής  αποχαύνωσης  και  να
δηλώνουν πόσο περήφανοι είναι που είναι πισωγλέντηδες και να έχουν φτάσει στον απόλυτο
ξεφτιλισμό κάθε ανηθικότητας, παρεκτροπής, να υιοθετούν και παιδιά.
Δηλαδή, δεν φτάνει που φέρνουν δυσαρμονία στο νοικιασμένο σώμα τους, δεν φτάνει που πρέπει
να κρύβονται από όλες αυτές τις ακολασίες και κάνουν το αντίθετο (προβολή χωρίς όριο), όλοι
αυτοί  οι  διαβολεμένοι  νόες,  πλημμυρισμένοι  όλοι  από  τη  μαυρίλα,  φτάσαμε  αυτούς  τους
εσχατολογικούς χρόνους όλοι αυτοί οι απίστευτοι τύποι και τύπισσες να μεγαλώνουν μια ψυχή
μέσα σ' ένα παιδικό ανθρώπινο σώμα.
Δηλαδή, να βλέπει ένα παιδί να είναι οι γονείς δυο μπαμπάδες, που ο ένας μπαμπάς να είναι
μαμά, που κάποια στιγμή οι μπαμπάδες να είναι και μαμάδες ταυτόχρονα ή σε άλλες περιπτώσεις
ένα παιδί να βλέπει δυο μαμάδες που η μια είναι μαμά να ναι και μπαμπάς ή κάποια στιγμή και οι
δυο μαμάδες να είναι μπαμπάδες.

Βρε Μαυροψύχη, ξέρεις ότι έφτασες στο τέλος και προσπαθείς από την συμπαντική νομοτέλεια
να μην αφήσεις τίποτα όρθιο και έχεις εγκλωβίσει πανίβλακες κάφρους που μπορεί να έχουν και
τον  μανδύα  του  βλάκα  (επιστήμονα,  διανοουμένου,  πολιτικού,  ιεράρχη,  επιχειρηματία  κ.α.),
προβάλλοντας  όλους  αυτούς  στα  μέσα  μαζικής  αποχαύνωσης  που  όλα  εσύ  τα  ελέγχει  και
προσπαθείς με αυτούς και άλλους τρόπους να συνεχίσεις να ρουφάς την ενέργεια αυτού του
πλανήτη.
Ξέρεις ότι ο πλανήτης πλέον σου έχει απαγορευτεί για πάσης μορφής εξουσία. Και φυσικά αυτή η
επιστολή αναφέρεται σ' αυτούς που ήδη έχεις εγκλωβίσει.

Απευθυνόμενοι  σε  όλους  εσάς  που  είστε  ομοφυλόφιλοι,  παιδεραστές,  ή  άτομα  με  ερωτικές
παρεκτροπές (κτηνοβασία κ.α.), μπορεί ο οποιοσδήποτε από εσάς να επικαλεστεί οποιαδήποτε
δικαιολογία. Εμείς από την πλευρά μας μπορούμε να σας πούμε μόνο ένα. Αλλάξτε τελείως την
συμπεριφορά σας, τιμήστε το φύλο που γεννηθήκατε (άντρας - γυναίκα) και προσπαθήστε κάθε
γήινο δευτερόλεπτο να δουλέψετε προς την απελευθέρωση της ψυχής σας.
Δεν υπάρχουν ούτε "δικό σας σώμα" "δικές σας επιθυμίες" ούτε "'Έτσι γουστάρω". Αυτά όλα είναι
παραμύθια  και  ξεχάστε τα.  Η γήινη ενσάρκωση σας ακόμα και  να φτάσετε  σε μεγάλη ηλικία
σύμφωνα  με  τον  μέσο  όρο  του  πλανήτη  σας  (70-80  χρόνια)  διαρκεί  πάρα  πολύ  λίγο.
Εκμεταλλευτείτε το για να σώσετε τη ψυχή σας.

Στη συγκεκριμένη επιστολή θα αναγκαστούμε να ξαναναφέρουμε αυτά που έχουν γραφτεί και σε
άλλα σημεία του βιβλίου, σχετικά με το ανθρώπινο σώμα σας.
Οι γνώσεις που σας έχουν μεταφερθεί από το παγκόσμιο εγκλωβιστικό σύστημα εκπαίδευσης του
πλανήτη σας, είναι τραγικά ελλιπείς ακόμα και σ' αυτό το κομμάτι, το οποίο φυσικά είναι και το πιο
κορυφαίο. Δηλαδή, να έχετε ένα φυσικό σώμα και να μπορείτε με αυτό να συμμετέχετε μέσα στη
φυσική ζωή του πλανήτη σας.
Μέσα από την παγκόσμια αποχαύνωση που έχετε δεχθεί, βγαίνετε και λέτε, πρώτα στον εαυτό
σας, και το πιστεύετε, και μετά στον περίγυρό σας, και αν σας δοθεί ευκαιρία στα μέσα μαζικής
αποχαύνωσης (ΜΜΕ), ότι τάχα το φυσικό σώμα είναι δικό σας και το κάνετε ό,τι θέλετε.
Αλήθεια, συνειδητοποιείτε τί λέτε; 
Έχετε καταλάβει  σε τί  διαβολή βρίσκετε  ο νους σας,  ώστε να πιστεύετε  και  να διαδίδετε  κάτι
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τέτοιο?
Πότε φτιάξετε το σώμα ώστε να ναι δικό σας? Πριν να γεννηθείτε? Ή μήπως θα σας ακολουθήσει
και μετά το φυσικό σας θάνατο? Ή αφού γεννηθήκατε κάνατε έστω και μία προσπάθεια ώστε να
το δημιουργήσετε?
Το νερό που πίνετε και η τροφή που τρώτε, όταν βρίσκεται μέσα στο φυσικό σας σώμα, ξέρετε
που ακριβώς βρίσκεται και τι κάνει?
Όταν  δουλεύουν  τα  συστήματα  του  οργανισμού  σας,  δηλαδή  το  καρδιακό,  αναπνευστικό,
πεπτικό,  νευρικό,  ουροποιητικό,  απεκκριτικό,  σκελετικό,  μυικό,  λεμφικό,  αναπαραγωγικό,
ορμονικό, μήπως κάνετε τίποτα για όλα αυτά, μιας και διαδίδετε ότι είναι το σώμα δικό σας και
μπορείτε να το κάνετε ό,τι θέλετε? 
Φυσικά την απάντηση την γνωρίζετε. Όλες οι δικαιολογίες σας είναι -το λιγότερο- αστείες.
Και τώρα ας μπούμε σε πιο βαθιές έννοιες. Όσο και να μη γνωρίζετε, σίγουρα κάποια στιγμή της
ζωής σας ακούσατε τη φράση "βάρυνε η ψυχή μου" ή το αντίθετο "ελάφρυνε η ψυχή μου". 
Αυτό γίνεται διότι στο φυσικό σώμα που δεν έχετε κάνει τίποτα για να το φτιάξετε, απλά είστε
ενοικιαστές τα γήινα χρόνια της ενσάρκωσής σας, με σκοπό να απελευθερώσετε τη ψυχή σας
(ελάφρυνε η ψυχή μου) ή να την εγκλωβίσετε σε αστειότητες και στο να κοροϊδεύετε τον εαυτό
σας και τους άλλους (ανήθικες σκέψεις-λόγια-πράξεις) (βάρυνε η ψυχή μου). 
Αυτό γίνεται για ένα και μόνο λόγο. Η ψυχή σας, που πάντα κουβαλάτε, είναι χωρίς αρχή και
τέλος, είναι ο πραγματικός σας εαυτός και όχι το ψεύτικο, προσωρινό και πλάνο ενοικιασμένο για
μια  ενσάρκωση  ανθρώπινο  σώμα  σας.  Από  την  άλλη,  το  νοικιασμένο  σώμα  αποτελεί  την
ΕΚΚΛΗΣΙΑ της ψυχή σας.
ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΣΑΣ.
Αυτή είναι η εκκλησία.
Δυστυχώς για όλους τους πλανεμένους του πλανήτη, εκ των οποίων κι εσείς, αυτοί που θα πρεπε
να σας τα χουνε πει, δηλαδή, οι αρμόδιοι- θρησκείες, ιερείς, σας έχουν πείσει ότι εκκλησία ή ιεροί
τόποι είναι εκεί που σας λένε, και όχι φυσικά το ενοικιασμένο φυσικό σας σώμα, το οποίο είναι
θέμα χρόνο να αποσυνθεθεί στη γη. 
Εάν σας είχαν ενημερώσει για τη χωρίς όρια αξία της εκκλησίας σας, που είναι το φυσικό σας
σώμα, θα ήσασταν πολύ πιο προσεχτικοί σε πολλά πράγματα στη ζωή σας, και όχι με τον αστείο
τρόπο να  βγαίνετε  και  να  διαδίδετε  και  να  είστε  περήφανοι  για  το  πόσο βρώμικη  έχετε  την
εκκλησία σας (ανθρώπινο σώμα σας), και να το διατυμπανίζετε.  
Τα σύμφωνα συμβίωσης μεταξύ των ομόφυλων, οι  παρελάσεις στους δημόσιους δρόμους, τα
δημόσια πρόσωπα που μιλούν δημόσια υπέρ των ομοφύλων και τα επικροτούν όλα αυτά, είναι
κάποια από τα άπειρα αγκίστρια που σας έχουμε ήδη αναφέρει ότι χρησιμοποιεί ο Μαυροψύχης
για να εγκλωβίσει τις ανθρώπινες ψυχές και συγκεκριμένα σ' αυτή τη περίπτωση, να εγκλωβίσει
το ΝΟΥ σας.  Τα αποτελέσματα όμως είναι δυστυχώς κατα-στροφικά για όλους εσάς και  σας
οδηγούν στο δεύτερο και τελειωτικό θάνατο, όπως ακριβώς σας το ανέφερε ο Ιησούς Χριστός.
Ακόμα και τώρα προσπαθήστε να κάνετε κάτι για τον πραγματικό σας εαυτό, που είναι η ψυχή και
το πνεύμα σας. Μη συνεχίζετε να ζείτε μέσα στη πλάνη, με την επικάλυψη των νεκροθαφτών της
παγκόσμιας εξέλιξης, που ας ενθαρρύνουν για όλα αυτά.
Οι  μέρες που ζει  ο  πλανήτης  σας δεν  έχουν ξαναγίνει  ποτέ  στο παρελθόν.  Η ευκαιρία  είναι
εντελώς  μοναδική.  Δουλέψτε  για  την  απελευθέρωση  της  ψυχής  σας,  εξαλείφοντας  κάθε
σατανιστικό - εγωιστικό στοιχείο, με οποιαδήποτε μορφής επικάλυψη, για να χρυσωθεί το χάπι.
Ολόψυχα σας ευχόμαστε.. Καλή επιτυχία..
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15) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΟΥΣ
Σε ερωτηση που έγινε προς το μέγιστο διδάσκαλο σας Ιησού, ποια είναι η τιμωρια ενός ανθρωποκτονου
που δεν έχει αμαρτησει, εκτός από την ανθρωποκτονια, όταν εξερχεται από το σώμα του.
"Όταν η σφαιρα περιστρεφεται στον εαυτό της αυτή διαταζει να χυθει στα εξωτερα σκοτάδια μέχρι να
φτάσει η στιγμή κατά την οποία τα σκοτάδια του μέσου να είναι ανυψωμενα, 'Έτσι θα καταστρεφεται και
θα διαλυεται αυτή η ψυχή."
Αυτή είναι η τιμωρια εκεινου που είναι ανθρωποκτονος.
Όταν βρίσκεστε σε ένα ανθρώπινο σώμα ενσαρκωμένοι ξέρετε πλέον πολύ καλά ότι έχετε ξεκινήσει από
τον δημιουργό, έχετε μπει στον κόσμο της ύλης και της μορφής, έχετε φτάσει  εξελιχτικα στα όντα με
νοημοσύνη και πλέον ο νους σας είναι εκεινος που η θα σας βοηθήσει να ελευθερώσει την ψυχή σας από
τις επανασαρκωσεις, ή θα σας βυθισει στα σκοτάδια.
Έχετε  κατανοήσει  μέσα από αυτή  την  αποσφράγιση  την  ασύλληπτη  σημασία  που έχει  ο  νους  σ'  ένα
ανθρώπινο ον.
Επισης, έχετε κατανοήσει ότι αυτός ο φυλακισμενος μέχρι τώρα πλανήτης σας από τον Μαυροψύχη και τις
εξουσίες του, μοναδικό τους μέλημα μέχρι σήμερα είναι να σας έχουν εγκλωβισμενους σε κάθε μορφής
χαμηλου επιπεδου επιθυμίες προσκολλήσεις εγωισμους μισή και παθη.
Ήρθε όμως το πλήρωμα του χρόνου να σας γίνουν αυτά πλέον γνωστά. Δεν έχετε πλέον καμία δικαιολογια.
Όλη η γνώση σας έχει δοθεί με λεπτομέρεια.
Κάθε τι  που σας  εγκλωβιζε σας  παραπληροφορουσε και  νομιζοντας  ότι  κάνετε το σωστο,  ουσιαστικά
κάνετε το εντελώς αντιθετο, και ακόμα και αν δεν το γνωρίζετε σας έχουν όλα αποκαλυφθεί.
'Έτσι, φτασαμε σε εκείνη την απίστευτη κατάσταση που το σύστημα έντεχνα σας ωθει στο να αφαιρείτε
ανθρώπινες ζωές, είτε μέσα από στημενους πόλεμους, είτε μέσα από εντασεις μεταξύ των ανθρώπινων
σχεσεων, είτε μέσα από πληρωμενα συμβολαια θανάτου.
Κακομοιροι  άνθρωποι,  όταν θα τολμησετε  να προβειτε  σε μια τέτοια πράξη ουε και  αλιμονο σας.  Σε
ερωτηση που έγινε στο μέγιστο διδάσκαλο σας Ιησού Χριστό λίγο πριν αναληφθει, η απάντηση ήταν πολύ
συγκεκριμένη.
Εμείς σήμερα, λόγω των ασυλληπτων στιγμων που ζει ο πλανήτης σας, και λόγω της απιστευτης ανελιξης
και εξέλιξης που ήδη συμβαίνει και θα κορυφωθει, θα σας δώσουμε με λίγο πιο συγκεκριμένο τρόπο για να
κατανοήσετε τι σημαίνει να αφαιρέσετε ζωή για οποιονδηποτε λόγο.
Κατοικείτε για μικρό χρονικό γήινο διάστημα μέσα σ' ένα ανθρώπινο σώμα. Αυτό που μέχρι τώρα σας έχει
παραμυθιασει ο Μαυροψύχης ότι είναι δικό σας σώμα, να καθησετε να σκεφτείτε αυτά που σας γραφουμε.
Από πού κι ως που είναι δικό σας το σώμα; Τι ακριβώς κάνατε για να το αποκτήσετε;
Μηπως πήρατε πηλο (χώμα) και κτισατε το σώμα σας, τα εσωτερικα όργανα, τα εξωτερικα χαρακτηριστικα
και μετά δωσατε πνοη σ' αυτό το σώμα;
Φυσικά τίποτα δεν κάνατε, τίποτα δεν είναι δικό σας και όλα αυτά που σας λέει ο Μαυροψύχης έχουν μόνο
ένα σκοπό. Να σας κοιμησουν, να σας υπνωτισουν, να σας παραπληροφορησαν, να σας εγκλωβισουν και
στο τέλος ερμαια του να οδηγήστε σε κάθε μορφής πράξη που σας οδηγεί μέχρι και στην απόλυτη κατά-
στροφη του πραγματικου σας εαυτού που είναι μόνο η ψυχή (αρχειο προβιωτων).
Αυτό κάνουν όλοι οι παραμυθαδες των εξουσιών. Σας κάνουν να πιστέψετε ότι το νοικιασμενο σώμα είναι
δικό σας και ότι είστε ένας αντρακλας ή μια γυναικαρα. Εγκλωβιζεστε μέσα σ' αυτό το ψέμα - παραμύθι,
αναπτυσσετε εγωισμό, έχετε πιστεψει ότι είναι δικό σας, και μετά τα λαθη διαδεχονται το ένα το άλλο και
καταληγετε στα λαθη που δεν έχουν επιστροφη, όπως η ομοφυλοφιλια, η ανθρωποκτονια και η μαύρη
μαγεια.
Σας είχαμε γράψει και πιο πάνω ότι ακόμα και μια γουλια νερό που πεινετε, σ' αυτό που οι παραμυθαδες
σας έχουν πει ότι είναι δικό σας σώμα, ούτε που υποψιάζεστε κάθε ώρα και στιγμή, που ακριβώς βρίσκεται
αυτή η σταγονα νερου στο δικός σας υποτίθεται σώμα.
Δεν μιλάμε για την δημιουργία του νερου, του αέρα, της γης, του ήλιου, των ηλιακων συστηματων, των
γαλαξιών, αυτά είναι μακριά από όλους εσάς, γιατί εσείς αυτό που έχετε πιστεψει, είναι ότι το σώμα είναι
δικό σας και ότι σας ανηκει.
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Καταλαβαίνετε πόσο αστειο είναι αυτό και ταυτόχρονα και ψέμα.
Και ενώ μόνο αυτή είναι η αλήθεια και γι αυτό πήρατε ενσάρκωση, μπλεκεστε μέσα στα παιχνίδια των
εξουσιών και των ανθρώπινων σχεσεων πάνω στο πλανήτη και μέσα σ' ολα τα αστεία που ζείτε φτανετε
και στο σημείο να αφαιρείτε ζωές άλλων ανθρώπων ή ακόμα και την δική σας.
Δηλαδη, μια άλλη ψυχή η οποία ενσαρκώθηκε όπως και η δική σας, και οι δυο ξεκινησανε από την μονάδα,
τον Δημιουργό για να πάρουν εμπειρια μεσα στον κόσμο της ύλης, με μοναδικό σκοπό και η δική σας ψυχή
και  του  συνάνθρωπου σας  να  ξαναγυριζετε  στον  Δημιουργό,  γιατί  ουσιαστικά  και  κυριολεχτικα  είστε
κομμάτι του ενος Δημιουργου.
Και ενώ είστε ακριβώς το ίδιο, και έχετε και οι δυο την ίδια ακριβώς αποστολή, ξαφνικά ο Δια- βολεμενος
κατωτερος  Δίας  σας  (νους)  προβαινει  σε  μια  αποτροπαια  πράξη,  με  οποιαδήποτε  δικαιολογια  (θυμος,
συμβολαια θανάτου, στρατιωτες) να αφαιρέσετε την ενσάρκωση μιας ιδιας με εσάς ψυχής που στα μάτια
σας φαίνεται σαν κάτι διαφορετικό, ενώ ουσιαστικά και κυριολεκτικά δεν είναι.
Καταλαβαίνετε το μεγεθος της πραξης σας; Είναι χωρίς όρια η αποτροπαια πράξη σας. Για ακόμα μια φορά
σας λέμε ότι ζωή που δεν μπορεις να φερεις πίσω, ποτέ μην την αφαιρεις, και μάλιστα αυτό ουτε στην
σκέψη να μην το φερεται
Ούτε με τη σκέψη σας να μην προσπαθησετε να αφαιρέσετε ανθρώπινη ζωή. Απ ότι βλέπετε με τα μάτια
σας και αντιλαμβάνεστε σ' αυτό το πλανήτη σας, τίποτα δεν έχετε δικό σας και τίποτα εσείς δεν έχετε
δημιουργήσει.
Όλα ξεκίνησαν από ένα παν-τελειο Δημιουργό - Θεό, και στο τέλος των καιρών όλα θα καταλήξουνε στον
ίδιο Δημιουργό - Θεό.
Οτιδήποτε  εσείς  κατά-στρεφετε,  και  οποιαδήποτε  δυσαρμονία  φερετε,  θα  κληθειτε  εσείς  οι  ίδιοι  να
επανορθωσετε. Μόνο που στην περίπτωση της αφαίρεσης της ανθρώπινης ζωής, το κάρμα είναι χωρίς όρια
βαρυ.
Όλες οι εξουσίες με τον δικό τους τρόπο, σας οδηγούν να φορατε στολες στρατιωτων για να υπερασπίζεστε
τα πατρια εδαφη, αν και γνωρίζετε ότι μετά θανατον δεν έχετε καμία πατρίδα. Γιατί από καμία πατρίδα δεν
γεννηθήκατε και καμία πατρίδα δεν σας δημιούργησε.
Ακόμα οι εξουσίες, μέσα από τους εγωισμους και τα χρήματα, Δημιουργόύν έντεχνα παθη και μισή, ώστε
να σας οδηγήσουν κάποια στιγμή σε αφαιρεση ζωών.
Ακόμα οι εξουσίες για τα δήθεν χρήματα οδηγούν κάποιους από εσάς να εκτελειτε συμβολαια θανάτου. Να
ξέρατε αυτά τα συμβολαια και τις αφαιρέσεις ζωών τι τραγικες συνεπειες έχουν για όλους εσάς! Όχι ζωή
ανθρώπινη δεν θα αφαιρουσατε, ούτε καν από τη σκέψη σας δεν θα περνουσε κάτι τέτοιο.
Γι αυτό άνθρωποι αυτής της εξελιξης στο πλανήτη γη, στο λίγο διάστημα που απομεενται στο πλανήτη
σας, εάν οι ίδιοι ήδη δεν έχετε κατά-στραφει,  βοηθηστε τον εαυτό σας να μην κατά-στραφει με το να
αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή.

16) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ, ΟΠΛΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΟΠΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΤΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ (HAARP) ΚΑΙ [CΕRΝ] ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ
Όλοι εσείς που συμμετεχετε στις παραπανω δραστηριοτητες όλοι καταληγετε είτε σε ανθρωποκτονια, είτε
σε μαζικες ανθρωποκτονιες.
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Μπορεί  να  φαίνεται  εκ  πρωτης οψεως ότι  τι  σχέση  έχει  ένας  έμπορος όπλων ή ναρκωτικων με έναν
επιστήμονα που δουλευει  στο HAARP-CΕRΝ ή στα εργαστήρια που παράγουν βιολογικα όπλα η κάθε
μορφής όπλα ολεθρου.
Τελικα βλέπετε ότι σ' αυτή τη μικρή κουκιδα του σύμπαντος που ονομάζεται πλανήτης γη, πόσο κοινες
πορειες έχετε όλοι σας και πόσο παίζετε απόλυτα το παιχνίδι της εξουσίας του Μαυροψύχη από οποία θέση
κι αν είναι ο καθένας σας.
Έχετε απομονωθει από την υπόλοιπη ανθρωπότητα, έχετε γίνει εγωιστές χωρίς όριο, κοιτατε τον εαυτό σας
και  την  παρτη  σας,  προσπαθείτε  να  μαζευετε  χρωματιστά  χαρτάκια  (χρήματα)  και  μέσα  σ'  αυτή  τη
παραζάλη σας ξεχνάτε το θάνατο.
Μόνο που σ' αυτή τη περίπτωση δεν μιλάμε για τον θάνατο εκεί που τον σπερνετε αλλά για τον δικό σας
θανατο.
Για το δικό σας φουκαριαρικο σώμα που οσο και να μην θέλετε να το θυμηθείτε, θα το παραδοσετε εκεί
που το πήρατε. Θα αφήσετε τα υλικά του να αποσυνθεθουν στο χώμα του πλανήτη σας και το πραγματικό
είναι σας που φυσικά ποτέ δεν σταματαει, συνεχιζει την εξέλιξη του και θα το παραδοσετε στην επιτροπή
του κάρμα.
Εκει δυστυχώς για όλους εσάς, οσα χρήματα και να έχετε μαζεψει, μεγιστανες των καρτελ ναρκωτικων,
μεγιστανες  των  παραγωγων  και  εμπορων  όπλων,  επιστήμονες  που  εργαζεστε  για  τον  όλεθρο  της
ανθρωπότητας, τα χρήματα δεν θα χουν καμία αξία.
Σε κεινη τη χρονική στιγμη μην πιστεψεε ότι είναι πολύ μακριά από το τώρα που ζείτε. Μπορεί να γίνει
από αυτή τη στιγμή, μέχρι το πολύ-πολύ ελάχιστα αστεία γήινα χρόνια. Και το πόσο έχετε καταδικασει τον
πραγματικό σας εαυτό, ούτε που περναει απ το εγκλωβισμενο μαυρισμενο μυαλουδακι σας.
Καμαρωνετε ότι έχετε αποκτησει απίστευτα χρήματα, ότι είστε μεγάλοι και τρανοί, ενδεχομενα όλοι να
σας φοβουνται, και σεις μέσα σας να νιώθετε πλημμυρισμένοι μέσα στην επαρση, των εγωισμό και την
αλαζονια, σαν τα ανοιχτα φτερα του παγωνιου.
Αυτό αισθάνεστε. Αλλά αυτό που αισθάνεστε είναι η παραζάλη που έχετε δημιουργήσει μέσα στον εαυτό
σας και έχετε εγκλωβίσει τον πραγματικό σας εαυτό (πνεύμα - ψυχή) ακολουθωντας κατά γραμμα τον ίδιο
τον  Μαυροψύχη.  Να  μαζευετε  και  να  διαχειριζετστε  χρήματα  -  δύναμη,  να  σκοτωνετε  έναν  ή  πάρα
πολλους  που  να  στεκονται  εμποδιο  στα  χαζα  σχέδια  σας,  και  τυατοχρονα κυριολεκτικά  ούτε  που  να
φανταζεστε που οδηγήστε.
Κάποιοι να παραγετε η να εμπορευεστε ναρκωτικά και από τον πιο μικρό εμπορο μέχρι τον πιο μεγάλο, τα
διακινειτε στον πλανήτη γνωριζοντας ότι θα σκοτωσετε έναν ή μεγάλο αριθμό ανθρώπων.  
Μάλιστα σε μεγάλα καρτελ πληρωνετε από τα αστεία χρήματα και ενοπλους στρατους για να μην μπορεί
κανένας να σας πειραξει. Δηλαδη σε όλο αυτό το αλισβεριση, γίνονται ανθρωποκτονιες χωρίς όριο.
Ακριβώς το ίδιο γίνεται και με τους παραγωγους όπλων - οπλικων συστηματων πάσης μορφής και φυσικά
και με τους εμπόρους αυτών των οπλικων συστηματων. Μπορεί να νομίζετε ότι κάνετε απλά μια εργασία,
μια παραγωγή, ένα εμπόριο. Όμως το αποτέλεσμα είναι μυριαδες ανθρωποκτονιες.
Πιστεύετε  ότι  εκτός  από  τους  στημενους  προβοκάτορες  πολιτικους  που  οδηγούν  τους  ανθρώπους  σε
πόλεμους, εσείς δεν έχετε καμία συμμετοχή;
Φυσικά και οι ευθύνες σας είναι τεράστιες. Φυσικά και συμμετεχετε σε κάθε μια ανθρωποκτονια από την
δική σας παραγωγή ή εμπόριο όπλων, στο ακεραιο.
Μια επιστολη που εστειλε λίγο πριν πεθάνει ο Μιχαηλ Καλάσνικοφ προς τον Πατριάρχη Κύριλλο (τον
επικεφαλής της ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας):

«Ο πόνος  μου  είναι  αφόρητος  (…):  αν  το  τουφέκι  μου  αφαίρεσε  τη  ζωή  ανθρώπων,  εγώ  ο  Μιχαήλ
Καλάσνικοφ,  γιός  μιας  αγρότισσας,  χριστιανός  ορθόδοξος,  είμαι  υπεύθυνος  για  το θάνατο αυτών των
ανθρώπων έστω κι αν ήταν εχθροί;»

Βλέπετε ότι στο τέλος της ενσάρκωσης του και περίπου σε ηλικία 94 χρόνων, βλεποντας να πλησιαζει το
τέλος  του φυσικού  του βίου,  πως  όλα  αυτά  που σας  έχουμε  πει,  τον  αγγιξανε.  Αυτή  η επιστολη  δεν
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γραφτηκε από "το σώμα του", αλλά ήρθε η ίδια η ψυχή του να του βαρεσει καμπανακια. Και μέσα στην
απόγνωση  του  προσπαθουσε  από  κάπου  να  πιαστεί.  Στην  γεματη  αγωνία  επιστολη  του  εψαχνε  για
συγχωρεση.
Αυτό  ισχύει  και  για  όλους  τους  παραγωγους  των  ναρκωτικων,  τους  εμπόρους  ναρκωτικων,  τους
παραγωγους και εμπόρους οπλικων συστηματων.
Μπορεί να πιστεύετε ότι υπηρετείτε το εγώ σας, την οικογένεια σας, την πατρίδα σας, την περιουσια σας.
Όμως όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με το σύμπαν. Και αυτό σας το πιστοποιει σε κάθε έναν από εσάς ο
φυσικός θάνατος σας.
Έχετε  γεννηθεί  σε  έναν  πλανήτη που κυριολεκτικά  όλα  τα συστήματα  εξουσίας  συν  την  ύπαρξη  των
χρημάτων ή πολυτιμων μετάλλων που σας έχουν υποχρεωσει να είναι απαραιτητα για να έχετε τροφή και
στέγη, θολωσαν το νου σας και κάποιοι από εσάς που έχετε ισχυρές προσωπικοτητας, ξεχωρισατε από τον
όχλο και ασχοληθηκατε με όλα αυτά.
Ο θολωμενος νους σας κάθε ώρα και στιγμή, κατευθυνομενος από όλες τις μαύρες εξουσίες του παλνητη,
σάς εκρυβε την αλήθεια, σάς εκρυβε την συμπαντική νομοτελεια και έφτασε στο σημείο να σας κρυψει
ακόμα και τον φυσικό σας θάνατο. Και γι αυτό εμμεσα ή αμεσα έχετε εμπλακει σε ανθρωποκτονιες.
Οι  συνεπειες  για την συνέχεια  σας  μέσα στο  σύμπαν είναι  τραγικες.  Ούτε  που φανταζεστε  που έχετε
οδηγήσει τον πραγματικό σας εαυτό, πνεύμα και ψυχή.
Τα δεινά που περιμενουν τον πραγματικό σας εαυτό, ούτε που τα φανταζεστε. Εάν ακόμα και τώρα, στο
λίγο διάστημα του πλανήτη σας, κατανοήσετε όλα αυτά που σας έχουν αποκαλυφθεί εδώ, και από την ίδια
στιγμή αρχίσει η ψυχή σας να εκδηλώνεται με τον ανωτερο νου σας, ισως κάτι να πετυχετε. Ειδαλλως,
έχετε εξασφανισει τον δεύτερο και τελειωτικο θάνατο (απολιθωμένο πέτρωμα).
Το ίδιο ισχύει και για όλους τους επιστήμονες που έχουν εμπλακει στην παραγωγή βιολογικων όπλων,
εμπλακει με το σύστημα HAARP -CERN, με τις αλλαγες καιρου, πείραμα Σερν (τρομάρα τους.. ψαχνουν
τάχα για το σωματιδιο του Θεού.. ούτε που περναει από το μυαλο σας τι σας περιμένει).
Ακριβώς τα ίδια  ισχυουν  σε  όλους  τους  ανθρωποκτονους  με οποιονδηποτε  τρόπο κι  αν οδηγήσει  την
ανθρωπότητα σε θανατους. Η ανθρωποκτονια είναι ανθρωποκτονια. Με οποιον τρόπο κι αν αφαιρέσετε
ζωές, οδηγήστε με βεβαιοτητα στον δεύτερο θάνατο.
Μάλιστα μπορεί κάποιοι να μην λαμβάνουν αυτά σοβαρα υποψη και να νιώθουν ότι δεν τους ενδιαφέρει.
Όμως, σας λέμε με βεβαιοτητα ότι αυτό είναι τελειως επιφανειακο. Όλους σας ενδιαφέρει ο θάνατος σας,
όλοι φο βαστε την ώρα του θνατου, όλοι τρεμετε την ώρα που θα παραδωσετε στη γη το νοικιασμενο σώμα
σας. Και γι αυτούς τους λόγους, αν υπάρχει μια πιθανοτητα για εσάς τους ίδιους να προλαβετε να αλλάξετε
κάτι, από αυτό το γήινο δευτερόλεπτο, προσπαθηστε να κάνετε κάτι για τον πραγματικό σας εαυτό.
Σας έχει καταδεικτει με ακρίβεια που είναι ο ήλιος, τρεξτε να τον προλαβετε.
Όσο για την απάντηση του Πατριαρχη Κυριλλου στον Καλασνικωφ ότι η εκκλησία ευλογει τα όπλα που
υπερασπιζονται  την πατρίδα σου,  αυτή είναι  η  διαφορα οσων σας  αποκαλυπτουμε,  ακόμα και  με  την
επίσημη θρησκεία της κάθε εκκλησίας.
«Ο πατριάρχης απάντησε στον Καλασνικωφ με μια ιδιωτική επιστολή», ενώ σχολίασε πως ο Καλάσνικοφ
«επινόησε  το  όπλο  του  για  να  υπερασπιστεί  την  πατρίδα  του  και  όχι  για  να  το  χρησιμοποιήσουν
τρομοκράτες από την Σαουδική Αραβία».
Ακόμα και αυτες τις υστατες στιγμες της ανθρωποτητας, είστε πλέον ενημεροι. Τα ίδια ισχυουν και για
όλους τους ερευνητές - επιστήμονες που παράγουν όπλα αφανισμού της ανθρωπότητας.
Αφηστε τις λευκες μπλουζες που φορατε στα εργαστηρια, αφηστε την υπερηφανεια που φουσκωνει στα
στηθια σας για τις εφευρέσεις σας, αφηστε τον εγωισμο που καταλαμβανει τον εαυτο σας.
Βρειτε τροπο να ζητησετε συγχωρεση από τα βαθη της ψυχης σας γιατί δεν γνωριζατε. Βρειτε τροπο να
προσπαθησετε μεσα από την απεμπλοκη σας να μην συμμετεχετε πλέον στον αφανισμο της ανθρωποτητας.
Αποτραβηχτειτε από αυτες τις μαζικες δολοφονιες, γιατί πλέον έχετε ενημερωθει για τη συμμετοχη σας.
Ολοι εσείς με τις πολυ ιδιαιτερες ικανοτητες, πρέπει πλέον να είστε παρα πολυ σιγουροι γι αυτά που μεσα
στα εργαστηρια κατασκευαζετε. Δεν μπορειτε πλέον να εθελοτυφλειτε. Δεν μπορειτε πλέον να πουλατε το
προιον ( όπλα ολέθρου) που κατασκευασατε στον μαυροψύχη. Σας γνωστοποιειται ότι από δω και εις το
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εξης, οποιοι από εσας δεν σταματησετε να προσφερετε τις υπηρεσιες σας στα οπλα μαζικου αφανισμου της
ανθρωποτητας, είστε συν-υπευθυνοι με ο,τι αυτό καρμικα συνεπαγεται.
Δεν θελουμε να σας φοβισουμε, δεν θελουμε να σας αποτρεψουμε από το ελευθερο της βουλησης σας. Το
ελευθερο  της  βουλησης  σας,  σας  ανηκει  100%.  Εμας  εργασια  μας  ηταν  και  είναι  μόνο  μια  να  σας
γνωστοποιησουμε, να σας ενημερωσουμε για την δραση σας και τις εφευρεσεις σας. Εσεις θα αποφασισετε
για την συνεχεια.
Δηλαδη η δουλεια μου είναι να φτιαχνω καλυκες, η δουλεια μου να φτιαχνω πυριτιδα και ατομικες βόμβες,
HAARP - CERN, σκοπός εκ του αποτελέσματος είναι μόνο ο αφανισμός της ανθρωπότητας.
Κατανοήστε ότι υπαρχει μόνο το εμεις και όχι το εγω, αλλιώς θα οδηγήστε μονίμως σε πολεμους, βια, μιση
και παθη και φανατισμους.

Σας το χουμε γράψει ξεκάθαρα. Η εκκλησία είναι το σώμα σας. Η γέννηση σας, η φυσικη σας ζωή και ο
θάνατος σας είναι δικός σας. Τα μυστήρια της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού γίνονται στο σώμα σας από
εσάς τους ίδιους.
Ο Δημιουργός των πάντων ο Υπερνους, η συμπαντική νομοτελεια, τα πάντα ξεκινουν από την μονάδα.
Όλες οι μορφές της ύλης είναι μέσα στην μονάδα και στο τέλος καταλήγουν στην μονάδα, δηλαδή στον
Θεό.  Είναι  δυνατόν να είναι  όλες  οι  μορφές της ύλης Θεός,  και  ο Θεός  να δίνει  την εγκριση του να
σκοτώνει τον Θεό;
Αυτό ακριβώς ήρθε να γίνει με αυτή την αποσφράγιση της γνώσης.
Είναι δυνατόν να μιλάτε για άγιους- προστατες των σωματων ασφαλειας και των ενοπλων δυναμεων των
κρατών, που θα σας βοηθήσουν να σκοτωσετε τους εχθρούς;
Είναι δυνατόν να εμπορεύεστε όπλα ή ναρκωτικά γνωρίζοντας ότι οδηγείτε ανθρώπους στο θάνατο για
χρωματιστά χαρτιά - χρήματα για τον ελάχιστο γήινο χρόνο του φυσικού σας βίου και να πιστεύετε ότι
μέσα στη συμπαντική νομοτελεια μπορείτε να λειτουργείτε μ' αυτή την δυσαρμονία και ότι γι' αυτές τις
πράξεις σας δεν θα υπάρξει ανταπόδωση απ' το σύμπαν φυσικά σε σας τους ίδιους;
Είναι δυνατόν να παρασκευάζετε κάθε μορφής οπλικό σύστημα που θα αφαιρέσει μία ή μύριες ανθρώπινες
ζωές και σεις οι επιστήμονες να πιστεύετε ότι σ' αυτό τον όλεθρο δεν έχετε συμμετοχή;
Όλα αυτά είναι τρελά. Oποιος έχει γίνει πρώτα Βούδας και μετά Χριστός, δεν ξεχωριζει χρώματα φυλων,
κράτη, εθνη και δικά μου και δικά σου. Έχει φτάσει εξελιχτικα τόσο πολύ ψηλά που όλους τους κατοικους
της γης, αφού τους ονομάσει πρώτα ανθρωπότητα, μετά ξέρει 100% ότι κάθε ένας από όλους εσάς είναι ο
ίδιος ο εαυτός του.
Είναι δυνατόν να ευλογει μια τέτοια οντότητα σκοτωμους μεταξύ ανθρώπων;
Πασα εμπλοκη σε εμμεση ή αμεση ανθρωποκτονια/ες, τα κάρμα είναι βαρυτατο (νόμος ανταποδοτικης
δικαιοσυνης - μαχαιρα εδώσες και μαχαιρα θα λαβεις - ζωή που δεν μπορεις να δωσεις πίσω, ποτέ μην την
αφαιρεις).

Όλοι εσεις που εμπλεκεστε σε όλα αυτά, σκεφτείτε ιδιαίτερα αυτά που γραφονται σ' αυτή την επιστολη
και πραξτε αναλόγως.

17) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΛΕΣ 
ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
Καταλαβαινετε ότι  αυτή η επιστολη απευθυνεται  σε όλα τα σώματα ασφαλειας όλων των κρατών και
ενοπλων δυναμεων του πλανήτη σας.
Έχετε ήδη τελειώσει όλη αυτή τη συμπυκνωμενη γνώση που έχετε πάρει από αυτή την αποσφράγιση της
γνώσης και την ενεργοποιηση του νου σας και έχετε καταλάβει ότι είναι το μοναδικό όργανο που μπορεί να
σας ενωσει με τα αόρατα (πνεύμα - ψυχη) με το σύμπαν και φυσικά με τον Δημιουργό.
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Για το σύμπαν αλλά και για εμάς, που και εμείς ανηκουμε μέσα στο σύμπαν, δεν σας ξεχωριζουμε σαν
στρατιωτες της Αμερικής, της Κίνας, του Ισραηλ, του ΝΑΤΟ, ή οποιασδήποτε άλλης ονομασιας συμμαχιας
των σημερινων η παρελθοντων ετών του πλανήτη σας. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τους αντιστοιχους που
υπηρετούν τα σώματα ασφαλειας του πλανήτη σας.
Όλοι  σας,  χωρίς  καμία  εξαιρεση,  οποίες  σημαίες  και  να  βαστατε,  οποίες  αστυνομικες  στολες  και  να
φορατε, ανήκετε στην γηινη εξέλιξη και μόνο.
Όλα τα υπόλοιπα, οι δήθεν διαφορετικές σημαίες και κράτη, νομιμοι και παρανομοι, καλοι και κακοι, είναι
απλά παιχνίδια του Μαυροψύχη.
Έχοντας αναγκασει για την αποκτηση τροφής και στέγης να γίνεται μόνο με την χρησιμοποιηση χρημάτων
η πολυτιμων  μετάλλων,  έχει  υποδουλώσει  όλο τον  πλανήτη σας.  Με αυτό τον  τρόπο,  τα  πάντα  στον
πλανήτη σας είναι  στημένα.  Τα πάντα κατευθυνονται  μέχρι  σήμερα από τον Μαυροψύχη, που είναι  η
σύγχρονη ονομασία του, ο όποιος μέσω του ψεμματος του χρήματος ή των πολυτιμων μετάλλων έχει μέχρι
σήμερα  αγοράσει  όλες  τις  εξουσίες  του  πλανήτη  σας  κι  ταυτόχρονα  έχει  δημιουργήσει  δήθεν
διαφορετικους λαούς, διαφορετικές θρησκείες διαφορετικα ήθη και έθιμα, διαφορετικές κουλτουρες, δήθεν
ότι όλοι οι γηινοι είναι διαφορετικοί.
Σε τίποτα δεν είναι δοαφορετικος κανένας από κανέναν σας. Οι μονες διαφορες που υπάρχουν μεταξύ σας
είναι  οι  κλωνοποιημενοι  ή μεταλλαγμενοι  που είναι  φτιαγμενοι  στα εργαστήρια του Μαυροψύχη, ή οι
"σαυρες" οι οποίες έχουν χάσει κάθε παροχη ενεργειας από τον Δημιουργό και προσπαθούν μέσα από την
δική σας ενέργεια να έχουν υπόσταση στον πλανήτη σας.
Τα νουμερα αυτά που εκπροσωπουν αυτές οι οντότητες μπροστά στον πληθυσμο του πλανήτη σας είναι
ελάχιστα.  τον  σημερινο  πληθυσμο  σας  των  7.200.000.000  που  κατοικούν  στο  πλανήτη  σας  αυτοί
αποτελούν περίπου το 1%.
Όλοι οι υπόλοιποι έχετε μέσα σας θεικο σπινθηρα (πνεύμα). Σας διαβεβαιωνουμε ότι έχετε την ικανότητα
να γυρισετε στον Πατέρα- δημιουργό- θεο.
Το μόνο που υπηρξε και υπάρχει σαν πρόβλημα είναι ότι μέσα από τις εξουσίες, τις δήθεν διαφορετικές
θρησκείες, τα δήθεν διαφορετικά κράτη, με όλο το χρήμα να ελεγχεται από τον Μαυροψύχη, με όλα τα
μέσα μαζικής αποχαύνωσης να σας πειθουν για κάθε ψέμα ότι είναι αλήθεια και ότι κάθε μια αλήθεια ότι
είναι ψέμα.
Και με αυτό τον ασύλληπτα αστειο τρόπο εσείς λειτουργείτε σαν τα μικρά παιδιά που μπροστά σε μια
κουδουνιστρα  αρχίζει  και  τελειώνει  όλος  ο  κόσμος  τους.  Και  δυστυχώς  μέχρι  σήμερα  το  99%  του
πληθυσμου  σας  πεθαίνει  μέσα  σ'  αυτή  την  άγνοια,  την  αμάθεια,  και  την  μαυρίλα,  πιστεύοντας  ότι  η
κουδουνιστρα [εκπαίδευση της ανθρωπότητας] είναι όλος ο κόσμος.
Αυτό ακριβώς ήρθε να κάνει σήμερα το σύμπαν, λίγο πριν τις ασύλληπτες γεωλογικες διαφοροποιησεις
που πρόκειται να συμβουν στον πλανήτη σας.
Ήρθε να σας ξεσκεπασει όλη την μαύρη παραπληροφορηση της ανθρωπότητας, ήρθε να σας πει ότι όλος ο
κόσμος δεν είναι οι κουδουνιστρες. Ήρθε να σας πει με ακρίβεια το κάθε τι που πρέπει να γνωρίσετε, να
κατανοήσετε και να γυρισετε στην Ιθάκη [επιστροφη στον δημιουργό] όπως ο μυθικος Οδυσσέας.
'Έτσι  και  στην περίπτωση των σωματων ασφαλειας  του πλανήτη σας  και  των ενοπλων δυναμεων του
πλανήτη σας κυριολεκτικά είναι πιονια στην σκακιερα του Μαυροψύχη.
Είναι  ένα  στημένο  παιχνίδι,  που  ο  καθένας  που  υπηρετεί  σε  αυτούς  τους  κλαδους,  είτε  άντρας,  είτε
γυναίκα, νομίζει απλά ότι κάνει το καθηκον του, είτε ριχνοντας δακρυγονα και βαρωντας με γκλοπ τους
συμπολιτες του, είτε πυροβολωντας ή ριχνοντας βόμβες ή χημικα αερια στους στημενους εχθρούς των
άλλων κρατών.
Επειδή όλοι  εσείς  που ανήκετε σε αυτούς τους κλαδους είστε κομμάτι  της ανθρωπότητας,  και  φυσικά
ανήκετε στα όντα με νοημοσύνη, μετά από αυτή την αποσφράγιση υποχρεουστε να βοηθησετε από την
μεριά σας αυτές τις ύστατες στιγμές, πρώτα τους εαυτους σας και μετά να κάνετε αυτό που σας έχουν
μάθει μέχρι τώρα και λέγεται καθηκον.
Τώρα όμως θα σταθουμε αρκετα στην λέξη καθηκον. Όταν παίρνετε εντολή να πάτε να ριξετε αερια, να
πάτε να διαλυσετε  μια συγκεντρωση,  ταυτόχρονα χρησιμοποιειται  ανελεητα πάσης μορφής βια και  να
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νομίζετε ότι αυτό είναι το καθηκον σας.
Κάποιες άλλες φορες, σε υποθεσεις που ξέρετε ποια είναι η αλήθεια, να την αποκρυπτετε ακόμα και σε
αποδεδειγμενες δολοφονίες, αλλά επειδή ανήκετε σε κάποια μασωνικη στοά, ο επικεφαλής καραγκιοζης
σας λέει να κάνετε τα στραβα μάτια και να μην καταδεικνυετε τους δολοφονους.
Κάποιες άλλες φορες κάνετε τα στραβα μάτια εκεί που δεν πρέπει, ή δημιουργείτε θεματα τα οποία έχετε
πάρει  εντολή από δήθεν πιο ψηλά υσταμενους  και  καταλαβαίνετε  πολύ καλά ότι  αυτό γίνεται  για  να
απροσανατολιστουν τα κοπάδια .[οι λαοι]
Αυτά και αλλά πολλά,  μέσα στην βολεψη της λέξης "καθηκον" να κρυβεστε και  να δικαιολογειτε τον
εαυτό σας με τον ευκολο τρόπο ότι… "έχω πάρει εντολές". Από ποιον έχετε πάρει εντολές; Από τους
μαυρους που υπηρετούν το παγκόσμιο σύστημα της μαυρίλας, της βρωμιας, των φονων;
Φυσικά μόνο από κει θα μπορούσατε να πάρετε εντολές και να δικαιολογουσατε ότι κάνετε το "καθηκον"
σας.
Όμως σας έχουμε πει και πιο πριν, ότι ακόμα και την ανασα που αυτή τη στγμη αναπνεεται, ανηκει σ' έναν
τελειο Δημιουργό, του οποιου η ονομασία είναι ΔΗΜΙΟΥΡΓΌΣ - ΥΠΕΡ-ΝΟΥΣ - ΘΕΟΣ
Όταν  λοιπν  πρόκειται  να  σπειρετε  τρομο,  φοβο,  βια  και  ενδεχομενα  και  φονους,  από  τον  μόνο  που
μπορείτε να πάρετε εντολές είναι από Αυτόν και από καμία ανθρωποειδη σαυρα ή κάποιον δήθεν ανωτερο
σας που και αυτός ενδεχομενα από άγνοια θα υπηρετεί τον Μαυροψύχη.
Τα  ίδια  ισχυουν  ακριβώς  και  για  τις  ενοπλες  δυνάμεις  των  κρατών.  Φορατε  στολες,  καπελα,  έχετε
ξυρισμενα κεφαλια, βλοσυρο βλεμμα, κορδομενα σωματα, και είστε έτοιμοι να αφαιρέσετε τις ζωές αυτών
που  σας  έχουν  υποδειξει  σαν  εχθρούς  κάθε  γήινο  δευτεροπλεπτο,  αφού  πάρετε  την  εντολή  από  τους
ανωτερους σας.
Φυσικά,  αν  είχατε  μεγαλωσει  στο  κράτος  των  σημερινων  εχθρων  σας,  θα  πολεμουσατε  φυσικά  τους
σημερινούς δηθεν συμπατριωτες σας.
Και αν από οποιαδήποτε μεριά πάτε να πολεμησετε και τελικα δεν καταφερετε να σκοτωσετε τους εχθρούς
σας, αλλά σας σκοτώσουν αυτοί, να σας βαζουν σ' ένα φερετρο με μια σημαία από πάνω για την χώρα
δήθεν που πολεμησατε.
Αυτή η σημαία έχει δοαφορα χρώματα, κοκίνα, πράσινα, κιτρινα, μπλε και πάσης μορφής καραγκιοζακια.
Και αν δεν ξέρετε καλά την λέξη καραγκιοζακια, σίγουρα ξέρετε πολύ καλά τις λέξεις "καρτουν ή μικυ
μάους".
'Έτσι ακριβώς είναι τα φερετρα των δήθεν αντιπαλων εχθρων που από πάνω έχουν τις δήθεν διαφορετικές
σημαίες με τα διαφορετικά χρώματα και εσας μέσα πεθαμενους με τα νοικιασμενα σώματα σας, χωρίς καν
να υποψιαστείτε σε τι απίστευτο λάθος έχετε πέσει, ποιον έχετε υπηρετησει, για ποιον αστειο λογο έχετε
χαριση μια ενσάρκωση.
Ποια  χώρα  σας  γέννησε;  Ποιος  σας  έδωσε  ανθρώπινο  σώμα;  Ποιος  σαν  έδωσε  την  δυνατότητα  να
αναπνεεται και να περπατατε, να σκεφτεστε, να μιλάτε, να εφυδρωνετε, να ουρειτε, να τεκνοποιειτε, να
δημιουργείτε; Ποια χώρα σας τα έδωσε όλα αυτά;
Φυσικά καμία.
Καμία χώρα δεν έχει σχέση με όλα αυτά. Εσείς όμως έχετε τσιμπησει το δόλωμα, έχετε πάρει τα χρήματα
[μηναιτικο] από τον ιστό του Μαυροψύχη, έχετε καταταγει στις ενοπλες δυνάμεις διαφορετων χωρων και
μετά είστε έτοιμοι να σκοτωθειτε και να σκοτωσετε.
Καταλαβαίνετε τι διαβαζετε; Καταλαβαίνετε σε τι ασύλληπτη παγίδα έχετε πέσει; Αυτά που είναι πάνω στο
σώμα σας, αυτά που είναι πάνω στον πλανήτη, αυτά που είναι έξω από τον πλανήτη, τα άπειρα αστρα που
βλέπετε το βραδυ, η αρμονία, η τελειότητα και η ομορφια χωρίς όριο, δεν ανηκουν σε κανένα κράτος, σε
καμία χώρα και φυσικά σε καμία σημαία.
Μπορεί μέχρι τώρα με το "εκτελω εντολές και είναι καθηκον μου" να πιστευατε ότι καλως τα κάνατε.
Όμως, λίγο πριν την μεγάλη πλημμυρα, ο Μαυροψύχης θα σας οδηγήσει σε παγκόσμιο όλεθρο με πάσης
μορφής  τελευταιας  τεχνολογίας  οπλικα  συστήματα.  Γιατί  εκατομμύρια  χρόνια  σ'  αυτό  το  πλανήτη,  η
δουλεια του είναι αυτή να καταστρεφει.
Για να καταστρεψει όμως, χρειάζεται υπαλληλους. Εσείς όμως, θα πάρετε εντολή δήθεν από τον μαυρο
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στην  ψυχή  πλανηταρχη  σας,  για  να  πατησετε  τα  κουμπια  να  υπηρετησετε  δήθεν  την  πατρίδα  σας
αφανιζοντας τους εχθρούς σας.
Να ξέρετε ότι την σκανδαλη στα όπλα που θα πατατε πλέον ή τα κουμπια που θα φυγουν πύραυλοι ή
βόμβες ή πάσης μορφής οπλικα συστήματα, να μην ξεχασετε πλέον ότι εσείς τα πατησατε.
Ήδη σας έχει γνωστοποιηθεί ότι εκεί που θα πάτε, μπροστά στην καρμική επιτροπή, οι φρασεις "εκτελουσα
τον καθηκον μου" ή "εκτελουσα διατγες ανωτερων μου", είναι ακυρες.
Σε οποιαδήποτε μορφή εμπλοκη σας και συμμετοχή σας σε σκοτωμους δήθεν εχθρων σας, αναλαμβανετε
πληρως τις δικες σας ευθύνες.
Αυτοί που σας έδωσαν την εντολή, θα αναλάβουν τις δικες του ευθύνες. Οι πράκτορες και προβοκάτορες
που δημιούργησαν συνθήκες πολεμου, κι αυτοί θα αναλάβουν τις δικες τους ευθύνες. Όμως να μην ξεχνάτε
ότι και εσείς που πατατε κουμπια και σκανδαλες οπλικων συστηματων, έχετε στο ακεραιο τις δικες σας
ευθύνες.
Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να γνωστοποιηθεί  σε όλους  που υπηρετούν τα σώματα ασφαλειας  του
πλανήτη σας αλλά και τους υπηρετουντες των ενοπλων δυναμεων του πλανήτη, ότι έχουν γίνει άπειροι
σκοτωμοι μέσα σε στημενους πόλεμους. Όλοι οι σκοτωμοι και οι θάνατοι έγιναν για ένα μοναδικό λόγο.
Όλοι όσοι συμμετείχαν στους συνεχείς πόλεμους, λειτουργούσαν σαν υπνωτισμενοι και αφαιρουσαν ζωές
των εχθρων ή στο τέλος σκοτωνονταν και οι ίδιοι για το απόλυτο τίποτα.
Τώρα όμως όλη αυτή η "κουρτινα" ή το "φάρμακο" που σας  υπνωτισε έχει  αποτραβηχτει.  Σαν έχουν
γνωστοποιηθεί όλα. Από δω και στο εξής το ατελειωτο νερό που θα κατακλυσει το πλανήτη σας και εν οψη
του καταστροφικου πολεμου που ήδη έχει σχεδιασει ο Μαυροψύχης, προσπαθηστε να πράξετε αναλόγως.
Εάν σας δώσει το 1% του πλανήτη σας εντολές για να πατατε τα κουμπια του πολεμου, εσείς κρινετε αυτά
τα παραμύθια που σας έχουν αραδιασει και αφήστε τους να πολεμησουν μονοι τους χωρίς καμία δική σας
συμμετοχή και φυσικά ετσι να τους αποτρεψετε να τραβηξουν οποιοδήποτε κουμπι οποιουδηποτε οπλικου
συστήματος.
Εάν όλοι μαζί το κάνετε αυτό και δεν αφήσετε να πέσει στον πλανήτη σας ούτε σφαιρα, σας λέμε με
ακρίβεια τι πρόκειται να συμβεί.

1. έχει ξεπαγωσει ο νους σας, έχει δηλαδή ήδη ενεργοποιηθει και για την προσωπική σας εξέλιξη 
έχετε κάνει τεράστια βηματα για να οδηγηθειτε στην επιστροφη στον Πατέρα, όπως ο Οδυσσέας 
στην Ιθάκη.

2. σ αυτή την περίπτωση δεν έχετε βοηθήσει μόνο τον εαυτό σας αλλά, χωρςις να πατησετε εσείς οι 
ίδιοι τα κουμπια του ολεθρου, έχετε βοηθήσει και την ανθρωπότητα ώστε να μην την οδηγήσει ο 
Μαυροψύχης στον όλεθρο και τον αφανισμο, που αυτό αυτόματα σημαίνει από την δική σας μεριά 
να δώσετε χρόνο στα νοικιασμενα σώματα της ανθρωπότητας να πάρουν την γνώσεις αυτές τις 
στιγμές και ενδεχομενα να εευθερωσουν τις ψυχές του από καρμικα βαρη.

Δηλαδη, κυριολεκτικά, είναι υπηρεσία προς την ανθρωπότητα. Φανταστείτε τι έκανε ο Ιησούς Χριστός, ο
Βούδας και όλα τα πνευματικα όντα που κατέβηκαν να βοηθήσουν την ανθρωπότητα και φανταστείτε τα
οφελη για εσάς τους ίδιους. Είναι ανυπολογιστα.

3. αν το κάνετε αυτό, όλες οι ενοπλες δυνάμεις του πλανήτη σας, θα δείτε ξεκάθαρα κάτι που δεν έχετε καν
φανταστεί.
Αυτό  το  1% που  εξ  αιτιας  τους  ο  Μαυροψύχης  ελέγχει  τον  πλανήτη  σας,  πόσο  κακομουτσουνα  και
τιποτενια ανθρωπακια είναι.
Θα καταλάβετε  σε  μια  στιγμή,  όλα  αυτά  τα  ανθρωπακια  με  τα  άρρωστα  μυαλα  και  σώματα  τους  τι
βρωμερο  παιχνίδι  έχουν  παίξει  εις  βάρος  της  ανθρωπότητας.  Φυσικά  μιλάμε  για  όλες  τις  πολιτικές
εξουσίες, οι οποίες είναι στημένες από μια και μόνο μια πολυεθνικη εταιρια που παράγει για τις χώρες του
πλανήτη δήθεν πολιτικους ηγέτες, των οποιων η νοημοσύνη δεν είναι απλά ανύπαρκτη, ούτε κατά διάνοια
δεν συγκαταλεγονται στα όντα με νοημοσύνη.
Είναι βαλτοί από το σύστημα για να επιτελεσουν συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε από δήθεν δημοκρατικα
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πολιτευματα είτε από δήθεν απολιταρχικα πολιτευματα. Και εσείς μέσα από την καλυψη που τους δίνετε
πιστεύοντας ότι υπηρετείτε ο καθένας τη δική του χώρα, αποκτουν μέσω εσάς εκείνη τη δύναμη ώστε
μόνιμα  είτε  να  αιματοκυλουν  οι  λαοι,  είτε  να  πεινανε,  είτε  να  δυστυχουν,  είτε  να  αδικουνται.  Τότε
πραγματικά, όταν θα τους αφαιρέσετε την δυνατότητα να έχουν τη δική σας κάλυψη, στο να υπηρετούν τον
Μαυροψύχη, θα φανει ξεκάθαρα η απόλυτη γυμνια τους, το απόλυτο τίποτα, το απόλυτο μηδεν, που είναι
όλες οι πολιτικές εξουσίες του πλανήτη.
Για τελευταία φορά στην επιστολη προς όλους τους άντρες και γυναίκες του πλανήτη γη που υπηρετούν
είτε τις ενοπλες δυνάμεις είτε τα σώματα ασφαλειας των χωρων σας, σας έχει γνωστοποιηθεί όλη εκείνη η
γνώση που χρειάζεται  ένα ον με νοημοσύνη,  που στο δικό σας πλανήτη ονομάζεται  ανθρωπότητα,  να
συνεχίσει την εξέλιξη του μέσα στο σύμπαν.
Έχετε ήδη εξοατομικευμενες ψυχές, ο καθένας από όλους εσάς, και ο καθένας από σας παιζει το δικό του
ρόλο.
Η αποστολή όμως όλων εσάς και φυσικά όλης της ανθρωπότητας είναι κοινη. Επομένως το μήνυμα που
απευθυνεται  προς  όλους  εσάς  είναι  μόνο  ένα.  Υπηρετηστε  το  σύμπαν,  υπηρετηστε  την  ανθρωπότητα
υπηρετηστε τον πραγματικο εσω-εαυτό σας και ποτέ πια τον Μαυροψύχη.

Καλη επιτυχια!

18) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ
Όπως και με τα πολιτικά κόμματα και τις διαφορετικές θρησκείες, τις ενοπλες δυνάμεις και τα σώματα
ασφαλειας,  'Έτσι  και  σεις  που  ανήκετε  στον  δικαστικο  κλαδο  της  κάθε  χωρας  του  πλανήτη  σας,
ολοκληρωνετε τον στραγγαλισμο (πνιξιμο) της ανθρωπότητας.
Ενώ στο να αποδιδεις δικαιοσύνη είναι από τις πιο ιερές καταστάσεις μέσα στην δημιουργία, και δεν χώρα
καμία αμφιβολια γι αυτό, δυστυχώς μέχρι σήμερα, για όλους σχεδον τους δικαστες της ανθρωπότητας,
έχετε παίξει ένα πολύ άσχημο παιχνίδι εις βάρος της.
Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι μπαινοντας στον δικαστικο κλαδο, για να ακολουθήσετε την επεγγελματικη
καριερα του δικαστη, όπως οι υψηλα ισταμενοι αρχιερείς, στρατιωτικοι και αστυνομικοι, για να ανελθετε
στα ψηλά κλιμακια των δικαστων, πρέπει οπωσδήποτε να έχετε τις ταυτοτητες των μασονικών στοών και
όλων εκείνων των σκουλικότρυπων του Μαυροψύχη.
Φυσικά αν δεν περάσετε από κει, υψηλα κλιμακια για σας δεν υπάρχουν. Και επειδή σίγουρα ανάμεσα σας
υπάρχουν  και  ματαιοδοξοι  και  φιλοδοξοι,  είναι  αναγκαστικά  και  μεγαλοδικαστες  και  αρχιμασωνοι.
Αυτόματα, το έχετε χάσει το παιχνίδι.
Αυτόματα δεν είστε δικαστες. Είστε εκτελεστικα όργανα της μαυρίλας, του Μαυροψύχη, και μάλιστα σε
εκείνο τον κλαδο, που ενώ θα έπρεπε να αποδιδει δικαιοσύνη, το μόνο που κάνει είναι να εθελοτυφλει σε
οτιδήποτε είναι ενάντια στο παγκόσμιο μαυρο κατεστημένο.
Δικαζετε  με  γνωμονα  τις  εντολές  που  έχετε  πάρει.  Δικαζετε  με  γνωμονα  να  πνιξετε  φωνες  που
αντιστεκονται  στο  παγκοσιο  κατεστημένο.  Οπουδήποτε  θα  σας  δοθεί  εντολή  από τον  Μαυροψύχη να
πάρετε το κεφάλι σε κάποιον ή κάποιους που του χαλανε το μαγαζι (πλανήτης γη), εσείς εφευρησκετε
τρόπους - νόμους για να παρουσιασετε το σωστο σαν λάθος και το δικιο σαν αδικο. Όταν πάρετε εντολή,
οτιδήποτε στραβο το θεωρειτε σωστο με δήθεν δικαστικους νόμους, και  οτιδήποτε σωστο το θεωρειτε
στραβο πάλι με δικαστικους νόμους.
Μάλιστα , και σε αυτή την περίπτωση βολευεστε με τις φρασεις "κάνω το καθηκον μου", με τη φράση που
λένε οι στρατιωτικοι "εκτελω εντολές ανωτερων μου", σε σας αυτή η φράση αλλάζει και μετατρέπεται σε
"αυτά λέει ο νόμος".
Έχετε σε όλα τα ποινικα δικαστηρια τον εισαγγελεα. Αλήθεια, έχετε καταλάβει τι σημαίνει "εισαγγελεας";
από πού κι ως που ο εισαγγελεας πρέπει οπωσδήποτε να βρει τρόπους να καταδικασει κατηγορουμενο και
σε σπανιες περιπτώσεις, συνήθως σε στημένες δικες, ο εισαγγελεας να αθωοσει τον κατηγορουμενο.
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Φυσικά επικαλειστε ότι 'Έτσι γίνεται. Τι πάει να πει όμως "'Έτσι γίνεται". Ποιος ορισε το "'Έτσι γίνεται";
Θα απαντησετε "ο νομοθετης".
Και ξαναρωταμε, ποιος είναι ο νομοθετης; Ο Κωστας, η Μαρια οι συνταγματολογοι; Φυσικά δεν είναι ο
Κωστας και η Μαρια, αλλά οι συνταγματολογοι.
Το να  μην  πεινανε  οι  άνθρωποι,  να  μην  μενουν  αστεγοι,  είναι  δουλεια  του  νομοθετη,  ώστε  να  είναι
απαραιτητο σε κάθε κράτος να έχει εργασία ο κάθε πολιτης. Και όχι να υπάρχει ένα πολιτικο σύστημα που
θέλει να είσαι αστεγος, που αυτόματα σημαίνει έλλειψη τροφής και στέγης. Ο νομοθετης θα πρέπει να έχει
αναγκασει 100% την πολιτική εξουσία να έχει εξασφαλίσει εργασία στον κάθε πολιτη.
Νομοθετης είναι το πιο ιερό μέσο για να μπορεί ο καθένας που έχει εξιωμα να ακολουθει κατά γραμμα και
χωρίς καμία παρεκκληση, όλα αυτά που έχει θεσει ο νομοθετης σαν νόμους, ώστε η πολιτεία να υπηρετεί
τους πολιτες.
'Έτσι λοιπόν, αυτόν που επικαλειστε σήμερα σαν νομοθετη, είναι άκυρος και φυσικά δεν είναι νομοθετης.
Μέσα στα δικαστηρια, και μιλαμε φυσικά για τα πολιτικά δικαστηρια, όπου κρινονται οι εργασιες και οι
ζωές  εκατονταδων  ή  χιλιαδων  ανθρώπων,  παίρνετε  εντολές  μέσα  από  τα  παρακλάδια  του  μαυρου
συστήματος του Μαυροψύχη και κρινετε δικαστικες αποφασεις που στερουνται κάθε έννοια ανθρωπιας,
δικαιου, λογικης, και φυσικά νομου. Στηρίζεστε σε αερολογίες, και τελικα εκδιδετε αποφασεις κολαφος
(χαστουκι για την ανθρωπότητα και την δημοκρατία).
Και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις εξαντλείτε κάθε αυστηροτητα ενώ αντικειμενικά και με βαση το δικαιο
του νομου δεν θα έπρεπε, να είστε σε διατεταγμένη υπηρεσία.
Εάν είναι η εντολή από το σαπιο σύστημα να αφαιρεσετε μισθούς από τους εργαζομενους, σχεδόν πάντα το
κάνετε ομοφωνα χωρίς να υπολογιζετε τίποτα. Εάν όμως είναι να αφαιρεθουν οι μισθοι από εσάς τους
ίδιους αντιδρατε ομοφωνα και φυσικά δεν κοβετε τους δικούς σας μισθούς.
Και  με  αυτούς  τους  τρόπους  έχετε  προσφέρει  από  τη  δική  σας  μεριά  άλλο  ένα  τεράστιο  όπλο  στο
οπλοστασιο του Μαυροψύχη στο να αφανιζει την ανθρωπότητα. Το λειτούργημα για την δικαιοσύνη είναι
πάνω από όλα λειτούργημα (φανταστείτε ένα σύμπαν όπου επικρατει το αδικο) και θα έπρεπε να ήταν το
μεγαλύτερο καταφυγιο όλων των συμπεριφορων των ανθρώπων πάσης μορφής.
Ξεκινωντας από τις πολιτικές εξουσίες οι οποίες στα δήθεν δημοκρατικα κράτη παραμονες των εκλογων οι
πράκτορες - προβοκάτορες πολιτικοί ταζουν λαγους με πετραχειλια και από την πρώτη μέρα που παίρνουν
εξουσία, το μόνο που κάνουν είναι ένα: να διαψευδουν ότι είχαν πει πριν τις εκλογες και μολις την επόμενη
μέρα να είναι όλα τα αντίθετα από αυτά που υποσχεθηκαν και όλες οι δηλωσεις του υποψηφιου κόμματος
που θα πάρει την εξουσία αμέσως μετά να πηγαίνει στον σκουπιδοτοπο.
Και φυσικά αυτό γίνεται για όλους τους λόγους που έχουμε προαναφερει. Κάθε εξουσία του πλανήτη είναι
σε διατεταγμένη υπηρεσία.
Και ενώ τα βλέπετε εσείς σαν δικαστικη εξουσία από την πρώτη στιγμή, κάνετε τα παγωνια. Ξεχνάτε να
ασκησετε  ποινικες  διωξεις  στους  πολιτικους,  ξεχνάτε  να  τους  οδηγησετε  στα  δικαστηρια  για  εσχατη
προδοσία (παράδειγμα της Ελλάδας) και το μόνο που ξέρετε να κάνετε είναι να κρυβεστε πίσω από τον
"νομοθετη" ότι  τάχα τα πολιτικά  εγκληματα μπορεί  να  τα οδηγήσει  στις  δικαστικες  αιθουσες  μόνο η
Βουλή. Φυσικά εσείς σαν παγωνια δεν αντιδρατε και το αποδέχεστε.
Το μόνο που ξέρετε να κάνετε είναι να ριχνετε καμία ποινη φυλακισης σε καμία νοικοκυρα και σε κανένα
κατατρεγμενο.
Βλέπετε  τελικα ότι  αυτός  ο νομοθετης  μόνο νομοθετης  δεν είναι;  Βλέπετε  τι  υπουλο παιχνίδι  παίζετε
τελικα και σεις από τη πλευρα σας; Βλέπετε πως έχετε καταντησει την δικαιοσύνη; Και από προπυργιο της
δημοκρατιας  και  ισονομιας  το  έχετε  μετατρέψει  σ'  ένα  γκετο  μαυρίλας  και  παραπληροφόρησης  των
ανθρώπων, στηριζόμενοι στο καμουφλαζ του νομοθετη.
Γι αυτό σας λέμε, ποιος είναι αυτός ο νομοθετης και ότι αυτός ο νομοθετης έχει ταλαιωρησει πολύ την
ανθρωπότητα.
Και επειδή σας έχουμε γνωστοποιήσει πολλακις τι πρόκειται να γίνει στον πλανήτη σας, θα σας πούμε
προκαταβολικα πως θα λειτουργεί ο νομοθετης μετά τον κατακλυσμό.
Νομοθετης είναι ο κάθε ένας άνθρωπος που εντασσεται στην ανθρωπότητα, και έχει απόλυτο δικαιωμα
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στην τροφή, στέγη, στην εργασία στην ισονομια, και πάνω από όλα να υπάρχει μια κεντρικη εξουσία η
οποία σε κάθε μια γενα ενός μελους τηνς ανθρωπότητας, δηλ ενός ανθρώπου, να υπάρχουν αυτοί οι νομοι
του νομοθετη κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο κάθε άνθρωπος να νιώθει την πολιτεία ότι είναι ο πατερας - η
μητερα του, ο δάσκαλος του, ο εργοδοτης του, και ποτέ δεν θα αισθανεται ούτε αναπηρος, ούτε ανυμπορος,
ούτε υποταγμενος. Καπως 'ετσι θα είναι ο νομοθετης μετά τον κατακλυσμό.
Τον νομοθετη που επικαλειστε κυριοι δικαστες, αν θέλετε να κάνετε κάτι πριν τον κατακλυσμό, για το
καλό το δικό σας και της ανθρωπότητας, απλά ακυρώστε τον.
Σε οποίο κράτος κι αν νομοθετει και σε οποία ηπειρο και αν νομοθετει.
Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό που ήδη διαβαζετε είναι η πραγματική αλήθεια. Όπως απευθυνθηκαμε
στο προσωπικό των ενοπλων δυναμεων του πλανήτη, με τον ίδιο τρόπο απευθυνομαστε και σε σας
. Εάν καταφερετε κάτι πριν τον κατακλυσμό, δηλαδή να παρουσιασετε έναν νομοθετη που θα αγκαλιαζει
τους ανθρώπους και δεν θα τους μετατρεπει είτε σε δούλους είτε σε αδικημενους, μπορείτε μόνο με αυτή
την  αλλαγή  του νομοθετη  να πετυχετε  τα  μεγιστα  για  εσάς  τους  ίδιους  ως προς  την πνευματική  σας
εξέλιξη, αλλά το κυριότερο είναι να βοηθησετε κι εσείς αυτές τις εσχατες στιγμές του πλανήτη σας να
βοηθησετε την υπόλοιπη ανθρωποτητα να καταλαβει πραγματικά και κυριολεκτικά τι σημαίνει "αληθινος
νομοθετης", και τι σημαίνει "αληθινοι δικαστες να εφαρμοζουν τους νόμους του αληθινου νομοθετη".
Τίποτα άλλο δεν έχουμε να σας συμπληρωσουμε. Το μόνο που μπορουμε να σας ευχηθουμε είναι να μην
αφήσετε αυτά που διαβαζετε να περασουν 'Έτσι γιατί πλέον είστε ενήμεροι για όλα και η ποινη στους
ενημερωμενους (η ποινη του καρμα) είναι μεγαλύτερη από αυτούς που δεν είναι ενημερωμενοι.

Εμείς σας ευχομαστε καλη επιτυχια.

19) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ
Τι  να  γράψουμε  για  σας..  δυστυχώς  έχετε  παίξει  ένα  πολύ  άσχημο  παιχνίδι  εις  βάρος  της
ανθρωπότητας. Έχοντας ξεχωρίσει από τον όχλο, ξέρετε πολύ καλά πλέον ότι ο όχλος είναι η συνέχεια
του ζωικού Βασιλείου σαν εξέλιξη, και έτσι, μετά από τον όχλο έχετε αποκτήσει προσωπικότητα, και
ξέρετε πολύ καλά ότι προσωπικότητα σημαίνει "εγώ".
Με αυτό το εγώ σας συν την ματαιοδοξία σας συν την φιλοδοξία σας, έχετε μπει στις μασονικές
σκουλικοτρυπες του Μαυροψύχη, ο όποιος με αυτό τον τρόπο ελέγχει την ανθρωπότητα μέχρι σήμερα.
Εσείς από την μεριά σας, όσους χρόνους βρεθείτε στα πολιτικά έδρανα, με την στημένη πολιτική που
ακολουθείτε,  το  μόνο  που  κάνετε  είναι  να  υπηρετείτε  τον  Μαυροψύχη  και  να  εγκλωβίζετε  την
ανθρωπότητα.
Ήδη σας  έχει  γνωστοποιηθεί  ότι  δεν  υπάρχει  στον  πλανήτη  άνθρωπος  που  να  ασχοληθεί  με  την
πολιτική  (και  φυσικά  μιλάμε  για  την  κεντρική  πολιτική  σκηνή)  που  να  μην  έχει  περάσει  από
"σκουλικοτρυπα", να μην έχει προσκυνήσει τον Μαυροψύχη και να μην είναι κάθε ώρα και στιγμή
εντεταλμένος υπάλληλος του, που δεν μπορεί να ξεφύγει από τα γρανάζια του με κανέναν τρόπο.
Ξέρετε ότι όποιοι από την κεντρική πολιτική σκηνή εναντιώθηκαν στο παγκόσμιο κατεστημένο, ο
Μαυροψύχης με τους προβοκάτορες και πράκτορες τους φρόντισε να τους κλείσει το στόμα, δηλ να
τους σκοτώσει.
'Έτσι  κι  εσείς  παίζετε  ίσως  το  πιο  άσχημο  παιχνίδι  εις  βάρος  της  ανθρωπότητας,  είτε  είστε  σε
δημοκρατικά  υποτίθεται  πολιτεύματα,  είτε  είστε  μονάρχες,  όλοι  σας  έχετε  τοποθετηθεί  σε
οποιαδήποτε εξουσία, δια χειρός Μαυροψύχη, έμμεσα ή άμεσα.
Φυσικά, επειδή σας έχουμε πει ότι είναι "α-φιλος", δηλαδή δεν πιάνεται φίλος, σήμερα σας ανεβάζει
στην κεντρική πολιτική σκηνή, και ακόμα και να τον υπηρετήσετε πιστά, ακόμα και αν πρέπει να
ανακατέψει την τράπουλα για να μπερδέψει τους νοες των ανθρώπων, σας δίνει εύκολα βορα (τροφή)
σε πληρωμένους φονιάδες.
Έχετε παραδείγματα την θητεία του Μπουμαρακ στην Αίγυπτο, του Σανταμ στο Ιρακ, του Κανταφι
στην Λιβυη.
Ο ίδιος ο Μαυροψύχης τους ανέβασε στην πολιτική σκηνή πριν μερικές δεκαετίες, αυτοί βέβαια τον
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υπηρέτησαν όπως έπρεπε, αλλά επειδή ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και επειδή είναι και α-φιλος (δεν
πιάνεται  φιλος)  τους  σκοτωσε  με  ατιμωτικο  τρόπο  και  τους  καθαίρεσε  σε  μηδέν  χρόνο  και  με
συνοπτικές  διαδικασίες.  Δηλαδή  για  τον  Σανταμ  Χουσειν  ήταν  η  κρεμάλα,  και  στον  Κανταφι
παλουκωμα.
Ακόμα και στους πλανητάρχες του σήμερα, που έχει το πολύ για οκτώ χρόνια θητεια λάμπουν από
πάνω τους τα φώτα και έχουν ατελείωτο κόσμο για ασφάλεια ή γίνεται μεγάλο θέμα οπουδήποτε και
να  μετακινηθούν,  ακόμα  και  τα  λόγια  που  ξεστομίζουν,  μετά  από  8  το  πολύ  χρόνια  θητείας  (2
τετραετίες) τους ξεχνάει και η μάνα τους.
Δηλαδή, πόσο ξεκάθαρα φαίνεται ότι όλοι οι τίτλοι, τα φώτα, οι καραμουζες και οι φιλαρμονικές είναι
ένα ψέμα.
Βέβαια  μέσα  από  τους  πολιτικούς  ηγέτες  του  πλανήτη  σας  ξεχώρισαν  και  κάποιες  ηρωικές
φυσιογνωμίες και εναντιώθηκαν δημόσια στην παγκόσμια μαυρίλα.
Φυσικά  όλοι  αυτοί  με  συνοπτικές  διαδικασίες  αρρώστησαν  ξαφνικά  και  πέθαναν  ή  ξαφνικά
σκοτώθηκαν.
'Έτσι φαίνεται ξεκάθαρα για όλους τους υπόλοιπους που δεν αρρωστήσατε τυχαία με θάνατο, που δεν
σας  παλούκωσαν,  δεν  σας  κρεμάσανε  αλλά  και  που  ακόμα  με  το  που  σβησανε  τα  φώτα  της
δημοσιότητας  είστε  ζωντανοί,  αποδεικνύεται  περίτρανα  μόνο  ένα:  ότι  υπηρετήσατε  πανάξια  τον
Μαυροψύχη.
Μόνο που η εργασία σας ήταν να υπηρετήσετε την χώρα σας την πατρίδα σας, την ανθρωπότητα και
μέσα από έντεχνες στημένες εκλογές τελικά υπηρετήσατε τον Μαυροψύχη.
Το  πώς  έχετε  φτάσει  στην  κεντρική  πολιτική  σκηνή  κυρίως,  δηλαδή  την  διαδρομή  σας  από  τα
φοιτητικά χρόνια, προσωπικά εσείς οι ίδιοι το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά.
Όσο και χαμηλό βεληνεκές ευφυΐας και να έχετε, γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο τρόπος που ασκείτε την
εξουσία  και  κάθε  μπουρδολογια  που  παρουσιάζετε  σαν  νόμο,  είναι  απαράδεκτος.  Οι  νόμοι  που
εφαρμόζετε  αντί  να βοηθούν τους ανθρώπους,  τους καταδυναστεύουν.  Έμμεσα κυριολεκτικά τους
πεθαίνουν. Όμως εσείς συνεχίζετε τα ίδια, δηλ να υπηρετείτε τον Μαυροψύχη και όχι τους ανθρώπους.
Και όπως και στις προηγούμενες επιστολές προς τους αστυνομικούς, δικαστές, ακριβώς και το ίδιο και
με εσάς, έχετε μια τελευταία ευκαιρία, πρώτα για εσάς και μετά για τους ανθρώπους, να αλλάξετε
πρώτα σε κάθε πολιτική πράξη, και αντί για τον Μαυροψύχη να υπηρετήσετε την ανθρωπότητα και
όχι τον Μαυροψύχη σ' αυτούς τους εσχατολογικούς χρόνους.
Είναι η τελευταία σας ευκαιρία να κάνετε κάτι ασύλληπτο, τόσο για εσάς όσο και για την υπόλοιπη
ανθρωπότητα. Τέτοια άλλη ευκαιρία δεν πρόκειται να σας ξαναπαρουσιαστεί ποτέ.
Κατανοήστε την σοβαρότητα των καιρών και μην αφήσετε αυτή την ευκαιρία που σας παρουσιάζεται
να πάει χαμένη. Όποια πολιτική δύναμη και να έχετε, οποία χρήματα και να έχετε αποκτήσει, όσο
μεγάλοι και τρανοί να αισθάνεστε, προσπαθήστε να απαγγιστρωθείτε από τον α-φιλο Μαυροψύχη και
να ενωθείτε με την ανθρωπότητα.
Το πώς θα μπορούσατε να προσφέρετε στους ανθρώπους υλικά αγαθά, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά.
Όπως  γνωρίζετε,  τα  στημένα  και  ψεύτικα  χρήματα,  τις  παν-ηλίθιες  λέξεις  "φόροι,  ελλείμματα,
δημοσιονομική πολιτική, ισοζύγιο" και όλες αυτές τις μπούρδες, ακυρώστε τα όλα, λίγο πριν το Νώε,
μαζί με τους δικαστές, τον νομοθέτη, τους αστυνομικούς και τις ένοπλες δυνάμεις, και δώστε στον
εαυτό σας την μεγαλύτερη χαρά που θα μπορούσε να νιώσει και ταυτόχρονα κάντε το μεγαλύτερο
δώρο στην ανθρωπότητα,
Όσο και να σας κυνηγήσει ο Μαυροψύχης στα 7.200.000.000 ψυχές που κατοικούν αυτή τη στιγμή
στον πλανήτη σας είναι λιγότερο από 1% εκείνοι που θα μπορούσαν να σας κάνουν κακό.
Απευθυνθείτε στο 99% της ανθρωπότητας, ενωθείτε μαζί τους και μην φοβάστε τίποτα. Οι δυνάμεις
βοήθειας που είναι ήδη στον πλανήτη σας είναι χωρίς όριο. Η βοήθεια που ήδη δέχεται ο πλανήτης
σας είναι και αυτή χωρίς όριο. Γι αυτό λίγο πριν το τέλος της σημερινής μαυρίλας συνταχθειτε με το
καλό το δικό σας και της ανθρωπότητας.
Καλή επιτυχία.
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20) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΙΕΡΕΙΣ
Εδώ και χιλιάδες χρόνια μέσα στο νου των ανθρώπων, η λέξη "ιερέας" είναι συνυφασμενη με το ότι είναι
αυτός που μπορεί να σε οδηγήσει προς το Θειο. Βέβαια, και η λέξη "ιέρεια" είναι αντίστοιχα κάτι πάρα
πολύ  σοβαρό,  αλλά  για  λόγους  που  γνωρίζετε  πλέον,  η  λέξη  "ιέρεια"  έχει  σχεδόν  ακυρωθεί  από  τις
επίσημες θρησκείες του πλανήτη σας.
Για να επανελθουμε όμως σε σας, ιερείς του πλανήτη γη, πρέπει αυτές τις ύστατες στιγμές του πλανήτη
σας, να αλλάξετε τελείως τον τρόπο που μέχρι τώρα λειτουργουσατε.
Μέχρι τώρα όλη σας η λειτουργία ήταν κομμενη και ραμμενη στα μετρα του Μαυροψύχη επειδή πολύ
απλά όλους σας μόνο αυτός σας χρηματοδοτει.
Εφοσον έχετε δεχτεί την ύπαρξη του χρήματος ή των πολυτιμων μετάλλων, για την αγορά κάθε αγαθου,
ακόμα και των στοιχειωδων, τροφής και στέγης, αυτόματα παίζετε το παιχνίδι του.
Και το παιχνίδι του είναι ξεκαθαρο: αμαθεια, διαιρετικοτητα, σκοταδισμος, εγκλωβισμος.
Και αυτό που σας λεμε αποδεικνυεται  πανευκολα για ολους σας. γιατί δεν έχετε εναντιοθει σε ολο το
παγκοσμιο κατεστημενο,  παρα το μόνο που κάνετε είναι  να κοιτατε η κάθε μια θρησκεια το δικο της
κοπαδι. Και με αυτό τον τροπο να οδηγειτε την ανθρωπότητα από το δικο σας σοβαρο λειτουργημα στα
νυχια και στα δοντα του Μαυροψύχη.
Σας εχουμε γραψει και πιο πανω ότι η λεξη "θρησκεια" σε κατατασσει αμεσως σε οπαδο. Και μάλιστα
υπάρχουν και θρησκείες που εχουν πολυ φανατικους οπαδους, και φτανουν στο ακρο του εξευτελισμου, να
επικαλουνται τον Θεο ότι ταχα ζητα το αιμα των απιστων. Και μέχρι και σημερα, ειτε οι υπηρετουντες το
Ισλαμ,  ειτε  οι  υπηρετουντες  των  διαιρετικων εκκλησιων  στο  ονομα του  Ιησου,  ειτε  οι  Ινδουιστες,  οι
Βουδιστες δεν εχουν αντιταχθει σ' ολο αυτό το παγκοσμιο προβλημα της αμαθειας και του εξευτελισμου
κάθε ανθρωπινης εξελιξης ώστε να βρει το δρομο της και να επιστρεψει στον Δημιουργό - Θεο.
Σε  αυτό  το  σημειο,  οφειλουμε  να  ειμαστε  ξεκαθαροι  ότι  υπάρχουν  παρα πολλοι  ιερεις  αναμεσα  στις
επισημες  στημενες  θρησκείες  οι  οποιοι  υπηρετουν  τα  ιερατικα  τους  καθηκοντα  με  αριστο  τροπο,  και
κατευθυνουν τους ανθρωπους που εχουν κοντά τους με παρα πολυ γνώση και σωστη κατευθυνση.
Ομως,  σας  εχουμε  ξαναπει,  ότι  στην  εποχη  που  ηδη  ανατελει  στον  πλανήτη  σας,  είναι  η  εποχη
"μελχισεδεκ"…
Αυτο αυτοματα σημαινει ότι πρέπει να εισαι ιερεας αλλα και βασιλεας, πρέπει να εισαι βασιλεας και αλλα
ιερεας, αντιστοιχα.
Αυτο σημαινει ότι ολοι οι ιερεις του πλανήτη πρέπει να πεταξετε από πανω τον μανδυα του ενταταλμενου
υπαλληλου,  τον  στημενων  θρησκειων  με  τα  στημενα  ιερα  κειμενα  των  αγιων  πατερων,  γιατί  εχουν
αλλοιωθει  τα  παντα.  Οτι  και  να  αγγιξετε  ιερατικο  επικαλουμενοι  ιερα  βιβλια,  έχει  φροντισει  ο
Μαυροψύχης να μπερδεψει τις αληθειες με τα ψεμματα, με τελειωτικο σκοπο το αποτελεσμα να είναι
ψευτικο.
Ηδη, σ' αυτή την αποσφραγιση της γνωσης σας εχουν αναλυθει ολα με λεπτομερεια. Σας έχει δωθει με
ακριβεια  από  τη  στιγμη  που  εφυγαν  όλες  οι  μορφες  από  τον  Δημιουργό,  με  απωτερο  σκοπο,  όταν
ενταχθουν στα όντα με νοημοσυνη και μετα, να ξαναγυρισουν στον Δημιουργό.
Σας  έχει  αποκαλυφθει  με  ακριβεια  η  φαυλοτητα,  η  αστειοτητα  και  τα  απολυτα  ψεμματα  που  έχει
εφαρμοσει  στον  πλανήτη  σας  αυτός  ο  μαυρος  Μαυροψύχης,  ότι  πρέπει  να  αγοραζετε  την  τροφή  σας
υποχρεωτικα με χρηματα και πολυτιμα μεταλλα.
Εφοσον υπηρετειτε τον Θεό σαν ενδιαμεσο κρικο με την ανθρωποτητα, ξερετε πολυ καλα ότι η τροφή της
ανθρωπότητας  είναι  αποκλειστικο  προνομιο  της  δημιουργιας  και  η  δημιουργια  είναι  αποκλειστικο
προνομιο του Θεου. Και ακριβως με τον ιδιο τροπο που καπηλευεται εδώ και εκατομμυρια χρονια την
τροφή της ανθρωποτητας, ακριβως με τον ιδιο τροπο έχει καπιλευτει με τις διαφορετικες δηθεν θρησκείες
πριν  τους  διαφορους  κατακλυσμους  που  ειχαν  πλυξη  στο  παρελθον  το  πλανήτη  σας  με  ασυλληπτες
γεωλογικες αλλαγες. Κατα τον ιδιο τροπο και σημερα η ανθρωπότητα που βρισκεται λιγο πριν τον επομενο
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κατακλυσμο,  όλες  οι  θρησκείες  νοιαζονται  δηθεν  για  τον  Θεο,  και  αγαπανε  τα  κοπαδια  τους,  όμως
κυριολεκτικά δεν υπηρετουν το Θεο.
Ολες οι επισημες θρησκείες του πλανήτη σας υπηρετουν μόνο τον Μαυροψύχη, με ολα τα δεινα που τον
ακολουθουν (διαιρετικοτητα, μισος, φανατισμος, φονοι, αμαθεια).
'Έτσι λοιπόν σ' αυτή την επιστολη προς ιερεις, απευθυνομαστε προς ολους τους ιερεις του πλανήτη σας
χωρίς καμια θρησκευτικη ταμπελα.
Γνωριζουμε πως καποιοι από τους ιερεις εχουν ενταχθει στον ιερατικο χωρο για να παρουν απλα το μισθο
τους, ή για να παρουν υψηλα αξιωματα και καπελα και ετσι να γεμισουν τις φιλοδοξιες τους.
Ομως, γνωριζουμε πολυ καλα, ότι υπάρχουν στον πλανήτη σας ιερεις, που ακόμα και εγκλωβισμενοι να
είναι κατω από τις ταμπελες των διαιρετικων θρησκειων του πλανήτη σας, μεσα στο νου τους και στην
καρδια τους και στην ψυχή τους, υπαρχει μόνο μια ενωση. Η ένωση με το πνεύμα του Πατέρα.
Και  επειδή  φλεγονται  με  αυτή  τη  σκέψη  και  αυτή  την  ένωση,  απευθυνομαστε  σε  αυτούς  τους
συγκεκριμένους ιερείς του πλανήτη σας που γνωριζουμε ότι είναι πάρα πολλοί.
Αυτές τις ύστατες στιγμές του πλανήτη σας, γνωριζοντας πολύ καλά που οδηγειτε ο πλανήτης σας από ολες
τις εξουσίες του, ορθωστε το αναστημα σας και δειξτε στους πιστους σας τον αληθινο δρόμο προς το Θειο.
Ακόμα κι αν δεν είστε γεννημενοι για να σηκωσετε το λαβαρο της επαναστασης, κι αν δεν είστε σαν τον
Αρχιεπισκοπο Χριστοδουλο πριν τα τελευταία χρόνια της ζωής του, πριν του φυτεψουν τον καρκίνο, γιατί
ελεγε για όλα αυτά που σας λέμε,  παρτε αυτή τη γνώση και με την ιεροσυνη που νιώθετε μέσα σας,
μετάδωστε τη σε οσο πιο πολλους πιστους μπορειτε.
Την λέξη "μπορειτε" δεν την χρησιμοποιουμε τυχαία. Ακόμα και μόνο ο εαυτός σας να συνταχθει με όλη
αυτή την αλήθεια και να νιωσετε ότι ετσι είναι πραγματικά, ακόμα και σε ένα μόνο πιστό να μεταφέρετε
όλη αυτή την αλήθεια, έχετε αποκομισει τεράστια συμπαντικα οφελη.
Δεν έχει σημασία εάν δεν μπορείτε να γίνετε, ο Μέγας Αλεξανδρος με αυτές τις γνώσεις. Αλλά και μόνο
τον  εαυτό  σας  ή  ένα  μόνο  πιστό  να  μεταφέρετε  και  να  κατανοήσετε  όλη  αυτή  την  αλήθεια,  έχετε
υπηρετήσει με άριστο τρόπο τα ιερατικα σας καθηκοντα.
Δεν υπάρχει πολυς χρονος στον πλανήτη σας κι ο χρονος που απομενει είναι υπέρ πολυτιμος για όλη την
ανθρωπότητα. Εσείς λοιπόν οι ιερείς που πραγματικά μέσα σας έχετε ενωθει με το Θειο, χωρίς μισθούς και
αξιώματα, έχετε μια χρυση ευκαιρια να προσφερετε στην ανθρωπότητα υψιστη υπηρεσία.
Όλα τα σκοτεινα σημεια της γνώσης σας τα έχουμε αποκαλυψει. Το ότι υπάρχει ένας σιγουρος θάνατος για
όλους τους ανθρώπους, το ξέρετε ήδη. Το μόνο που απομενει είναι να κατανοήσει η ανθρωπότητα όλη
αυτή την αληθεια. Μέχρι τώρα γνωριζατε πολύ καλά για όλες τις επσημες μπούρδες των θρησκειως, για
κόλαση, παραδεισο, μελαχροινες παρθενες και άλλες τέτοιες βλακείες.
Σαν υστατη προτροπη μας προς όλους εσάς τους ιερείς, παρτε όλη αυτή την γνώση και μεταφερτε τη όπου
και οσο μπορείτε.
Είναι  η  μεγαλύτερη  αποστολή  που  θα  μπορούσατε  να  υπηρετησετε  απέναντι  στον  εαυτό  σας,  στην
ανθρωπότητα και στο Θειο.

Το μόνο που μπορουμε να σας πούμε, είναι ολοψυχα, καλη επιτυχία.

21) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΟΥΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΣΑΣ
Σ αυτή την επιστολη απευθυνομαστε σε όλους τους αληθινους πνευματικούς δασκαλους του πλανήτη σας,
οι οποιοι πραγματικά προσπαθούν με τις δικες τους δυνάμεις να φωτισουν οσο πιο πολλους ανθρώπους
μπορούν και να τους οδηγήσουν προς το Θειο.
Φυσικά μιλάμε για τους πραγματικους και αληθινους Δασκάλους, γιατί ακόμα και εδώ ο Μαυροψύχης έχει
τοποθετήσει  ψευτο-διδασκάλους  που  δήθεν  προσπαθούν  να  φωτισουν  την  ανθρωπότητα,  όμως
κυριολεκτικά κάνουν το αντιθετο. Δηλαδη, με έντεχνο τρόπο, εκπαιδεύουν τους μαθητές τους να είναι
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εγωιστές και διαιρετικοι.
Οι αληθινοι πνευματικοί δασκαλοι φυσικά δεν παίρνετε αντιτιμο για τις γνώσεις που μεταφερετε, και πάνω
από όλα, λαμπουν οι παρουσιες σας.
Εκπεμπετε φως, είστε πλημμυρισμένοι από αρετές, αγαπατε όλη την δημιουργία και όλη την ανθρωπότητα
και για κανένα λόγο δεν είστε διαιρετικοι.
'Έτσι, στους πραγματικους δασκαλους, μεταφέρουμε ένα μήνυμα το οποίο δεν πρέπει για κανένα λόγο να
το αφήσετε να προσπερασει και πραγματικά θελουμε πολύ την προσοχή σας.
Θελουμε να σας γνωστοποιησουμε ή να φρεσκαρουμε στη μνημη σας, ότι το κακο έχει μια κοινη λέξη που
την γνωριζετε σ'  όλα τα μηκη και  τα πλατη του πλανήτη και  αυτή η λέξη είναι  χρήματα ή πολύτιμα
μέταλλα.
Αυτή τη λέξη την γνωρίζουν σ' όλα τα σημεια του πλανήτη σας, χωρςι χρήματα ή πολύτιμα μέταλλα δεν
μπορεί κανένας άνθρωπος να έχει τροφή ή στέγη, δηλαδή τα στοιχειώδη αγαθά.
Σ οποιοδηποτε σημείο του πλανήτη η ανθρωπότητα μιλα για χρήματα. Ποσα χρήματα έχεις ποσα βγαζεις
στην εργασία σου, να δουλεψεις για τα γεραματα για να έχεις σύνταξη - χρήματα και πάρα πολλές ακόμα
κουβέντες, έως όλες περιστρεφονται γύρω από τα χρήματα.
'Έτσι, με έντεχνο τρόπο, όπως ακριβώς γίνεται στον πλανήτη σας, έχουν δημιουργηθει 99% φτωχοι και 1%
πλούσιοι.
Δηλαδή, σχεδόν όλη η ανθρωπότητα, και το 99% και το 1%, μιλαει για το πρώτο όπλο του Μαυροψύχη ο
όποιος κρύβεται πίσω από τα χρήματα, όπως στο σχημα που σας έχουμε πιο πάνω παραθέσει.
Μάλιστα , αν τους εξυψωσεις τον εγωισμό και την υπερηφανεια τους, ασκεις επανω τους αδικία, δειχνεις
συνέχεια ακολασιες, πολεμικες έντεχνες συραξεις και αλλά δεινά μέσα από τα μέσα μαζικής αποχαύνωσης,
τότε κυριολεκτικά η ανθρωπότητα δικαιως βρίσκεται στο χαλι που βρίσκεται.
Μέσα σ' αυτό το απόλυτο χάλι, κάποιες ψυχές που ξεφευγουν από το σύστημα, με αγωνία ψαχνουν να
βρουν αληθινους δασκαλους που να είναι έξω από κάθε μορφής σύστημα. Γιατί φυσικά Δάσκαλοι που
υπηρετούν τις αρχές και τις λέξεις του συστήματος, δεν μπορεί να είναι δασκαλοι.
Ακόμα και  αυτοί  που είναι  του συστήματος  και  σε κάποια στιγμή της  ζωής τους,  γιατί  υπέρ-νικαει  η
εσωτερικη  τους  φωνη,  ώστε  να  ξεφευγουν  από  το  κατεστημένο,  τότε  μιλουν  άλλη  γλώσσα  και
αποστασιοποιουνται από το σύστημα.
'Έτσι,  πραγματικά,  όλες  οι  ανθρώπινες  ψυχές  που θέλουν να βρουν άλλες  οδους,  με αγωνια ψαχνουν
ανάμεσα στην ανθρωπότητα αφανεις αληθινους πνευματικούς δασκαλους.
Γνωριζουμε ότι είστε αρκετοί. Όμως, έχετε ένα μεγάλο μειονεκτημα, ότι βρίσκεστε στην αφανεια και σας
γνωρίζει ένα μικρό μέρος της ανθρωπότητας και σε δοαφορετικα μέρη, σε αντιθεση με την κοινη γλώσσα
του κακου, που λέγεται χρήμα και τη γνωρίζουν σ' όλα τα μηκη και τα πλατη της γης.
Γι αυτό θα προσπαθησουμε σε σας, τους αληθινους πνευματικούς Δασκάλους που είστε ενσαρκωμένοι
πάνω στη γη, να εφιστισουμε την προσοχή σας στα παρακατω:
Επειδή οι πηγες μαθησης σας διαφερουν χρησιμοποιειτε μεταξύ σας διαφορετικές ορολογιες, και ενώ έχετε
ενωθει με το Θειο, γνωριζοντας και μεταδιδοντας στους μαθητές σας αυτή τη γνώση, έχει δημιουργηθεί
πρόβλημα λόγω των διαφορετικών μεταξύ σας ορολογιων.
Θα σας φερουμε  ένα παράδειγμα για  να  το καταλάβετε.  Κάποιος  δάσκαλος  αναμεσα σας,  λέει  στους
μαθητές του να ενεργοποιησουν τον ανωτερο νου τους και  όχι  τον κατωτερο,  διότι  ο κατωτερος  νους
εγκλωβιζει την ψυχή σε αστειοτητες,  εγωισμους, προσκολλήσεις,  ενώ αντιθετα,  ο ανώτερος νους είναι
ουδετερος στο καλό και το κακο, στη βρισια ή στην επεφημια, και σε κάθε μορφής προσκόλληση.
Για το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα κάποιος άλλος διδάσκαλος σας αναφερει με ακρίβεια ότι για να μπορέσετε
να βρείτε το δρόμο σας προς το Θείο, πρέπει οπωσδήποτε ο άνθρωπος να υπέρ-νικησει και τα 49 του
"εγώ". Μέσα στα 49 εγώ αναφερονται μια προς μια, όλες εκείνες οι προσκολλήσεις του κατώτερου νου που
εγκλωβιζουν την ψυχή. Επομένως πρέπει να υπερνικησεις και τα 49 σου εγώ για να μπορέσεις να ενωθεις
με το Θειο - Δημιουργία - Θεό.
Αυτές τις δυο τοποθετησεις που μολις τώρα σας έχουμε αναφέρει, ένας τριτος Δάσκαλος ανάμεσα σας,
διδάσκει ξεκάθαρα ότι για να μπορέσεις να ενωθεις με το Θειο, πρέπει οπωσδήποτε να ξεπερασεις το νου
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σου και να ενωθεις με την καρδιά σου. Γιατί το καρδιακο τσακρα, είναι εκεί εκριβως που εκδηλώνεται σε
μορφή, ο Πατερας, ο Υιος και το Αγιο Πνεύμα.
Βλέπετε ξεκάθαρα μέσα από αυτά τα τρια παραδείγματα ότι και οι τρεις αυτοί διδασκαλοι που διδασκουν
και είναι ανάμεσα σας, μιλουν με ακρίβεια για το ίδιο πραγμα.
Όμως,  στους  μαθητές  μπορεί  να  υπάρχει  συγχυση  και  ο  κάθε  ένας  μαθητής  του  καθένα  από  τους
Δασκάλους να ακυρωνει τους άλλους δυο ή και το ανάποδο.
Ενώ η αλήθεια είναι μια. Και αλλαζουν μόνο οι ορολογιες.
Η αλήθεια είναι ότι
1) Εάν ενεργοποιησεις τον ανωτερο νου και ακυρωσεις τελείως τον κατωτερο φυσικά θα ενωθεις με το
Θειο - Δημιουργό.
2)Εάν  μπορέσεις  και  τιθασευσεις  και  υπέρ-νικησεις  και  τα  49  "εγώ"  που  ακολουθούν  έναν  άνθρωπο,
φυσικά αυτόματα έχεις ενεργοποιησει και τον ανωτερο νου σου, ο όποιος φυσικά σε οδηγεί στην ενωσει με
το Θειο - Δημιουργό.
3) Εάν ενωθεις με την καρδιά, φυσικά έχεις ενωθει με τον Δημιουργό - Θεό, αλλά σιγουρα, φτανοντας εκεί
έχεις ακυρωσει και τα 49 "εγώ" του ανθρώπου, και φυσικά η ενεργοποιηση του ανωτερού σου νου, σε έχει
οδηγήσει να ενωθεις με την καρδιά - Δημιουργό - Θεό
Σε αυτά που μολις σαν παράδειγμα σας έχουμε καταθεσει, εσείς οι αληθινοι δασκλαοι του πλανήτη, σας
προτρεπουμε να σταθείτε ιδιαίτερα.
Βλέπετε τρεις διαφορετικές ορολογιες - τοποθετησεις που μιλανε κυριολεκτικά για το ίδιο πραγμα. Όμως,
διατυπωμενες  με  διαφορετικές  ορολογιες,  Δημιουργόύν  στους  μαθητές  σας  συγχυση  -  αμφιβολια,  και
πολλές φορες οδηγουνται σε κοπαδοποίηση. Δηλαδη ο κάθε μαθητής να επικαλείται το δάσκαλο του και
τις ορολογιες του.
Εδώ ακριβώς, θελουμε πάρα πολύ την προσοχή σας. Επειδή σας λέμε ξεκάθαρα ότι ο πλανήτης σας ζει
ύστατες πνευματικές στιγμές πριν το κατακλυσμό, σας προτρεπουμε ιδιαίτερα, εσείς αληθινοι πνευματικοί
Δάσκαλοι του πλανήτη σας να ενωσετε τους μαθητές σας, έστω με διαφορετικές ορολογιες. Μην αφηνετε
πλέον να Δημιουργόύνται από εσάς τους αληθινους δασκαλους διαιρεσεις μεταξύ σας.
Ξερουμε την  αγάπη σας  για  την  Δημιουργία  και  για  την  ανθρωπότητα,  όπως  επισης  ξερουμε και  τις
προσπαθειες  σας,  για  να  βοηθησετε  οσους  περισσοτερους  μαθητές  μπορείτε.  Γι  αυτό,  σαν  υστατη
προτροπη, σας ζηταμε να χειριστητε αυτό το θέμα αναλόγως.
Δεν έχετε περιθώριο να χαθεί ούτε ένας μαθητής από τν πλανήτη σας εγκλωβιζομενος σε δοαφορετικους
δασκαλους και ορολογιες.
Επειδή εσείς έχετε την δυνατότητα να διακρίνετε σαν πραγματικοί δασκαλοι αυτά που διαβαζετε, ποτέ μην
αφήσετε  τους  μαθητές  σας  ανενημερωτους  σχετικά  με  το  ποιες  αλλες  διδασκαλίες  πνευματικών
διδασκαλων είναι αληθινες που έστω και με διαφορετικές ορολογιες, που όπως και οι δικες σας, 'Έτσι και
των άλλων διδασκαλων έχουν το ίδιο αποτέλεσμα, δηλαδή να οδηγησετε τους μαθητές σας στο δρόμο της
πνευματικής ανελιξης κι εξέλιξης και την ένωση τους με το Θειο - Δημιουργό - Θεό.

Σας εφιστουμε ιδιαίτερα την προσοχή σας και σας ευχομαστε καλή επιτυχεια από καρδιας.

ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΑΜΜΩΝΑΣ ΔΙΑΣ- ΑΜΦΙΠΟΛΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑ
Ακόμα μια μεγάλη σφραγιδα των οσο μέχρι τώρα σας έχουμε αποκαλυψει ότι ο πλανήτης σας ζει ιστορικες
στιγμές και ετοιμαζεται για αναβαθμιση, και φυσικά ταυτόχρονα να αναβαθμιστουν και όλα τα βασίλεια
που εξελίσσονται πάνω στο πλανήτη σας, όπως φυσικά και η ανθρωπότητα. Είναι αυτό το οποίο γίνεται
στην Αμφίπολη.
Η Αμφίπολη είναι μια πολη στο βορειο μέρος της Ελλαδας και έχει βρεθεί ταφος με περιμετρο περίπου 500
μετρα, την στιγμή που ο ταφος του Φιλιππου του Β' στη Βεργινα είχε περιμετρο όχι πάνω από 120 μετρα.
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Καταλαβαίνετε ότι όταν ο ταφος του Φιλιππου Β', πατερα του Αλέξανδρου είναι 120 μετρα, από τον οποίο
ο Αλέξανδρος πήρε  πάρα πολλά στοιχεια  για  να μπορέσει  να κάνει  την διαδρομη που έκανε,  εύκολα
φανταζεστε ποιος μπορεί να είναι στην Αμφιπολη. Και γιατί ενώ το γνωριζανε εδώ και δεκάδες χρόνια,
γιατί ξαφνικά το 2014 μΧ έχει δημιουργηθεί τετοιος ντορος στον πλανήτη σας και παγκόσμιο ενδιαφερον
για τον ταφο της Αμφιπολης σε ποιον ανηκει.
Ακόμα και εδώ, είναι μια σφραγιδα σε όλα τα μέσα μαζικής αποχαύνωσης που μέσα στις αλήθειες έχουν
μπερδέψει ψέματα και ετσι όλη η ανθρωπότητα είναι μπλεγμενη στα ψέματα.
Ο Αλέξανδρος ο όποιος από την εκστρατεία του στη διάρκεια του φυσικού του βίου, που ξεκίνησε από την
Ελλάδα, και έφτασε μέχρι τα βαθη της Ασιας, κατεθεσε στις ημερες του μια κορυφαια διδαχη, η οποία
ελεγε τα εξής:
"Πας Ελλην Βαρβαρος αν δεν έχει αρετές και πας βαρβαρος Ελλην αν έχει αρετές."
Δηλαδή, ήθελε να δώσει ξεκάθαρα το μήνυμα στην ανθρωπότητα της ενοτητας της, και ότι ο μοναδικός
σκοπός της ανθρωπότητας είναι να πλημμυρισει από πραγματικες αρετές.
Επομένως, ήρθε να καταθεσει το δικό του στιγμα, για να διευρυνθει η συνειδητοτητα της ανθρωπότητας.
Και επειδή ηγηθηκε όλης αυτής της τεραστιας εκστρατειας του, εξουδετερωνοντας κάθε εχθρό.
Ομως  και  τότε  (οι  τότε  εκπρόσωποι  του  Μαυροψύχη  ήταν  οι  Περσες),  η  δική  του  προσφορά  στην
ανθρωπότητα ήταν να διευρυνθει η συνειδητοτητα της ανθρωποτητας.
Στα  πιο  πανω  κειμενα  σας  εχουμε  αποδειξει  ξεκαθαρα  ότι  ολη  η  ανθρωποτητα,  εκτος  από  τους
μεταλλαγμενους και τους κλωνους, είναι ενιαια και έχει κοινη αποστολη και όταν καποιος βοηθησει να
δειξει στην ανθρωπότητα ποια είναι η κοινη αποστολη, και μάλιστα κανοντας τετοιους αγωνες, αυτονοητο
είναι να ονομαστει "μεγας".
Για να σας ξαναθυμησουμε τι σημαινει συνειδητοτητα, σας εχουμε γραψει οτι:

1. Συνειδηση είναι οι πληροφορίες που αντλει ο κάθε άνθρωπος με τις 5 αισθήσεις του από τον 
φυσικό κόσμο (βλέπει, ακουει, οσφραίνεται, μυριζει και αγγιζει) και φυσικά όλα αυτά 
συμπληρωνονται με την εκπαίδευση που του δίνουν όλοι αυτοί που τον εκπαιδεύουν και 
συναναστρεφεται κατά τη διάρκεια της ζωής του (οικογένεια, σχολείο, εκκλησία, πολιτεία, φιλοι, 
εργασία κλπ).

2. Υποσυνειδητο είναι το προσωπικό αρχειο που βασταει η κάθε μια ψυχή στις μυριαδες 
επανασαρκωσεις της από όλες τις προηγούμενες ενσαρκώσεις και μέσα εκεί είναι καταγεγραμενα 
τα πάντα. Αυτά που έχει ζησει όταν αυτή η ψυχή ήταν ενσαρκωμένη. Τα αρχεια αυτά, 
εκδηλωνονται από την πρώτη μέρα που ενσαρκωνεται μια ψυχή και συν-πορευεται με την 
συνειδηση στην διάρκεια του φυσικού της βίου και αυτό γίνεται συνέχεια και συνέχεια μέχρι η 
ψυχή να ελευθερωθεί από τις καρμικες υποχρεώσεις ή αλλιώς μαθηματα που πρέπει να διδαχθει 
και να τα περάσει με επιτυχια σε ανώτερες εξελίξεις. 
Μέσα στο υποσυνειδητο είναι καταγεγραμενη κάθε δεξιότητα που η ψυχή κουβαλά στο ταξιδι της 
κατά τη διάρκεια των ενσαρκώσεών της (μαθηματικές, μουσικες, ερευνητικες γνώσεις κλπ).

3. Υπερσυνειδηση είναι το ποθουμενο για κάθε μια ψυχή. Δηλαδη, με βοηθο τον Νου - Δια που 
φυσικά έχει φτάσει στα ανωτερα πεδια εξέλιξης, έχει ενωσει το συνειδητο, το υποσυνειδητο με το 
υπερσυνειδητο που είναι ο Δημιουργός, ο Θεός, και όλων των μορφών η αποστολή είναι να 
ξαναγυρισουν στην μονάδα από όπου ξεκίνησαν.

Όλο αυτό το πακετο, με μια λέξη που το προσδιορίζει, ονομάζεται συνειδητοτητα. Δηλαδη, με λίγα λόγια,
συνειδητοτητα είναι αυτό που προσδιορίζει την εξέλιξη είτε προσωπικά του ανθρώπου είτε ομαδικα όλης
της ανθρωπότητας.
Επομένως,  αυτό  έκανε  ξεκάθαρα  ο  Μέγας  Αλεξανδρος.  Είχε  εκείνη  την  πνευματικη  παιδεια,  και
προσπάθησε με όλους τους τρόπους να διευρυνει τη συνειδητοτητα της ανθρωπότητας. Η φράση που σας
προαναφεραμε "πας Ελλην Βαρβαρος αν δεν έχει αρετές και πας βαρβαρος Ελλην αν έχει αρετές, αυτό
ακριβώς πιστοποιει.

275



Δεν ήρθε να διδάξει "εγώ". Ήρθε να διδάξει στην ανθρωπότητα αρετές. Διότι μια ψυχή ξαναγυρνά στον
Πατέρα (Θεο) μόνο όταν είναι πλημμυρισμενη από αρετές.
'Έτσι λοιπόν και σήμερα με το αν είναι ή δεν είναι θαμμενος ο Μέγα Αλέξανδρος στην Αμφιπολη, καμια
σημασία δεν έχει για την ανθρωπότητα. Αλλά βλέπετε ότι ακόμα και εδώ, τα μέσα μαζικής αποχαύνωσης
της ανθρωπότητας, ακόμα μια φορά προσπαθούν να σας κοιμισουν.
Και ο κόσμος προσπαθεί να μάθει αν είναι ή δεν είναι θαμμενο το σώμα του Αλέξανδρου στην Αμφιπολη
και δεν ασχολουνται καν με την ασύλληπτη αξία που έκανε ο Αλεξανδρος, προσπαθωντας με τις πράξεις
του να διευρυνει τη συνειδητοτητα της ανθρωπότητας.
Γι  αυτό,  σας  λέμε  ότι  το έτος  2014 μΧ που τόσο πολύ  έχει  απασχολησει  την  ανθρωπότητα αν  στην
Αμφιπολη είναι ή δεν είναι θαμμενο το σώμα του Μέγα Αλέξανδρου, γίνεται ακριβώς για το λόγο που και
αυτός  από  τις  τεράστιες  προσπαθειες  του,  προσπάθησε  να  διευρυνει  την  συνειδητοτητα  όλης  της
ανθρωπότητας.
Μάλιστα, εδώ υπάρχει ακόμα μια αποκάλυψη για όλους εσάς, γιατί οι μέρες είναι συν-κλονιστικες. Όταν ο
Αλέξανδρος περασε από την Αιγυπτο, οι Αιγύπτιοι ιερείς του έδωσαν το όνομα ότι είναι "γιος του Αμμωνα
Δια".
Η λέξη "Αμμωνας" σημαίνει κρυμμενος. Προφανεστατα όταν οι ιερείς του μαντειου του Αμμωνα Δια στην
Αιγυπτο, προσφωνησαν τον Αλέξανδρο ως υιο του Αμμωνα Δια, ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν.
Η  φράση  "  Αμμωνας  Διας"  σας  έχει  πλέον  αποκαλυφτει  και  σημαίνει  ο  κρυμμενος  νους.  Σαν  έχει
γνωστοποιηθεί ήδη ότι ον Νους είναι το μοναδικό μέσο που διαθετει η ανθρωπότητα για να ενωσει τα μέσα
με τα έξω, τα κρυφά με τα φανερά, την υλη και το πνεύμα. Επομένως αντιλαμβάνεστε την τεράστια αξία
του Αλέξανδρου και η ονομασία του Μέγας προσδιοριζεται από αυτό ακριβώς.
Μέσα  από  την  εκπαίδευση  του  είχε  ανεβασει  τον  κατωτερο  νου  που  συνήθως  εκπαιδευεται  όλη  η
ανθρωπότητα σε ανωτερο νου, είχε εντοπισει με ακρίβεια το πρόβλημα της τότε ανθρωπότητας και με τις
επικες νικες του,  στους εκπροσωπους του τότε Μαυροψύχη, τους Πέρσες,  προσπάθησε να ενωσει  την
ανθρωπότητα και  ακόμα να διευρυνει  τη συνειδητοτητα της  ανθρωπότητας,  ξεκαθαριζοντας ότι  όλη η
ανθρωπότητα είναι ιση μεταξύ της και η μονη διαφορα που μπορεί να υπάρξει είναι εάν υπάρχουν αρετές ή
όχι στον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά.
Γι αυτό, μέσα από το έργο που προσεφερε στην ανθρωπότητα καταλαβαίνετε την δυσκολια να μπορέσει να
εξαφανίσει  τους  εκπροσωπους  του  Μαυροψύχη,  τους  Πέρσες  και  για  όλα  αυτά  που  προσεφερε  στην
ανθρωπότητα δικαιως ονομάστηκε "Μέγας".
Αυτό ακριβώς γίνεται σήμερα. Λόγω του ότι δεν είχε ακόμα ενσαρκωθεί ο Ιησούς Χριστός, οι διαιρετικές
θρησκείες,  το  Ισλαμ,  το  αλάθητο του  Πάπα,  ο  Μεσαιωνας,  οι  παγκόσμιοι  πολεμοι,  δεν  είχε  έρθει  το
πλήρωμα του χρόνου για να ευδοκημησει η προσπάθεια του Αλέξανδρου.
Σήμερα όμως, αυτό που έκανε τότε ο Αλέξανδρος, να προσπαθησει να διευρυνει την συνειδητοτητα της
ανθρωπότητας, είναι ταυτοσημο με την σημερινη εποχή.
Η σημερινή εποχή έχει πιστοποιηθει από τις 4 Φλεβαρη 1962, ότι η ανθρωπότητα επίσημα μπηκε στην
εποχή  του  Υδροχόου  και  ο  Μαυροψύχης  προσπαθεί  εντελώς  απροκαλυπτα  με  όλες  τις  εξουσίες  στο
πλανήτη, να μειωσει τον αριθμό της ανθρωπότητας, για να συνεχίσει το κατασρεπτικο του έργο εις βάρος
της συνειδητοτητας της ανθρωπότητας.
Ήδη η ανθρωπότητα έχει αφυπνιστει σε τέτοιο επίπεδο, ανευ προηγουμενου. Ακόμα και αυτοί που δεν
έχουν  ακόμα  αφυπνιστει,  αμφιβαλουν  με  ολες  τις  εξουσίες,  πολιτικές,  θρησκευτικές,  πράκτορες,
προβοκάτορες, στημένες οικονομικές κρίσεις, στημένους πολέμους και κάθε μορφής στημένα παγκόσμια
γεγονότα, κλπ.
Αυτή η αποσφράγιση της γνώσης που κρατατε στα χέρια σας ήρθε να σας δώσει όλη την συμπτηγμενη
γνώση που χρειάζεστε για  να στηριχτείτε  σε σας  μόνο και  σε κανέναν άλλον,  να σας αποκαλυψει  με
λεπτομέρεια τα πάντα και ταυτόχρονα να σας ενημερωσει ότι οντως η προσπάθεια του Αλέξανδρου να
διευρυνει την συνειδητοτητα της ανθρωπότητας και να φυλακίσει τον Μαυροψύχη και αυτούς που τον
υπηρετούν, είναι πλέον προ των πυλων.
Αυτό ακριβώς συμβαίνει σήμερα στον πλανήτη σας με το να ξαναρθει στην επικαιροτητα το έργο του
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Αλέξανδρου, το οποίο είναι έξω από υλικά σώματα και είναι ξεκαθαρο ότι έχει να κάνει με πνευματικη
γνώση, η οποία είναι το μοναδικό όπλο που μπορείτε να στηριχτειτε για να μπορέσετε να ξεπερασετε την
εφημερη ζωή, τον φυσικό θάνατο, και να ενωθείτε με το σύμπαν.
Μάλιστα, συμπληρωτικα με τον Αλέξανδρο, σας θυμιζουμε ότι είχε και το προσονυμιο του τραγου. Γι αυτό
σε πολλές απεικονισεις εμφανιζεται σαν δικερατος τραγος
. Ακόμα, το ζωο του ταυρου, ένα από τα τεσσερα ζώα στην αποκάλυψη του Ιωαννη, απεικονιζει την υλη.
Επειδή σας έχουμε πει πολλές φορες ότι πλέον η ανθρωπότητα είναι σε άλλη εξέλιξη, το νέο συμβολο για
τη νέα εποχή του Υδρχόου που ανατέλει στον πλανήτη σας, μετά από αυτό που πρόκειται να γίνει συντομα,
(κατακλυσμος) είναι ο φτερωτος ταυρος.
Δηλαδη, ο φτερωτος ταυρος είναι το συμβολο που δείχνει οτι

1) Όλα τα βασίλεια στο πλανήτη σας αναβαθμιζονται και φυσικά όλη η ανθρωπότητα, και
2) ένας άνθρωπος πάνω στον ταυρο ο όποιος αντιπροσωπεύει την αναβαθμιση της νοημοσυνης της
ανθρωπότητας  και  την  ένωση  της  με  το  σύμπαν,  χωρίς  να  υπάρχει  καμία  κουρτινα,  κανένας
εγκλωβισμός και κανένας σκοταδισμος.
Ακόμα, η απεικονιση του φτερωτου ταυρου έχει σχέση και με τον αγώνα του Μέγα Αλέξανδρου για
την διερυνση της συνειδητοτητας της ανθρωπότητας, όπως φυσικά και των μεγάλων πνευματικών
διδασκαλων (Χριστός,  Βούδας,  Ερμής  Τρισμεγιστος,  Μελχισεδεκ,  Ορφεας,  Μωυσης,  Πυθαγορας,
Σωκρατης, Ηρακλειτος, Κομφουκιος, Βίκτορ Μανουέλ Γκόμες Ροδρίγκες, κ.ά. ). Αυτή η απεικονιση
είναι η εξής :

Στη συνέχεια του επομενου κεφαλαιου, εκτός από τον φτερωτο ταυρο που ήδη σας έχει αποκαλυφθεί, θα
σας γνωστοποιησουμε με ακρίβεια γιατί λίγο πριν την εξαφανιση του Μαυροψύχη απο το πλανήτη σας,
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κάνει απεγνωσμενες προσπαθειες με τις εξουσίες του να συνεχιζει να σας υποδουλώνει σαν ανθρωπότητα
με αυτό που όλοι γνωριζετε σαν "σφραγισμα".
Κλεινοντας το κεφάλαιο για τον Αλέξανδρο, σας ενημερωσαμε ποια ήταν η εργασία του απέναντι στην
ανθρωπότητα, γιατί ονομάστηκε "Μέγας" και πόσο ελαχιστη σημασία έχει αν είναι ή δεν είναι το σώμα του
θαμμενο στην Αμφιπολη.
Όπως  βλέπετε  ξεκάθαρα,  η  συνειδητοτητα  του  τραγου  πάνω στον  ταυρο,  ή  αλλιώς… Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ
ΑΜΜΩΝΑ ΔΙΑ, είναι κοντά σας, μαζί με όντα πνευματικά, και βοήθειες από ανωθεν που ούτε μπορείτε να
φανταστείτε.
Μην φοβηθειτε πελον τίποτα. Απλά, παρτε όλη αυτή τη γνώση της αλήθειας και του φωτός και ενωστε τη
με την καρδιά σας και κατ επέκταση με το Θειο.
Καλη επιτυχια.

ΧΑΡΑΓΜΑ Ή ΤΣΙΠΑΚΙ
Φτασαμε πλέον στην ολοκληρωση όλης αυτής της γνώσης που δεν σας αφήνει  πλέον τίποτα κρυφο ή
μπερδεμενο ή ασαφες.
Φτασαμε σε εκείνο το αππκαλυπτικο των ημερων σας που πολλακις έχετε ενημερωθεί ότι πρόκειται σε ένα
συγκεκριμένο  σημείο  στο  δεξι  σας  χέρι  ή  στο  μετωπό  σας  να  μπει  ένα  τσιπ  από  το  οποίο  πλέον  ο
Μαυροψύχης και οι νεκροθάφτες της εξέλιξης της ανθρωπότητας του θα γνωρίζουν για όλους εσάς τα
πάντα.
Είναι και αυτό ένα μεγάλο μήνυμα για τους εσχατολογικούς χρόνους που ζει ο πλανήτης σας, οτι η βρωμια
και η μαυρίλα που έχει προκληθεί από όλες τις εξουσίες του πλανήτη σας ξεπλενεται μόνο με πολύ νερό.
Επειδή  γνωρίζει  ο  Μαυροψύχης  ότι  έχει  χάσει  το  παιχνίδι  στο  να  ασκεί  εξουσία  πάνω  σε  όλη  την
ανθρωπότητα,  απροκαλυπτα  πλέον  ζητανε  όλοι  οι  πολιτικοί  και  θρησκευτικοί  νεκροθάφτες  που  τον
υπηρετούν να δημιουργηθεί μια παγκόσμια θρησκεία και κυβέρνηση και τσιπακι στα χέρια σας για να να
σας ελεγχουν μηπως κάποιος από όλους εσάς ξεφύγει από το μαντρί.
Φυσικά  σας  είπαμε  και  πιο  πάνω,  ότι  αυτοί  που  μαχονται  σήμερα τάχα  για  εσάς  για  μια  παγκόσμια
κυβέρνηση  και  θρησκεία,  δήθεν  για  το  καλό  σας  και  δήθεν  για  να  εναντιωθουν  στην  τρομοκρατεια,
γνωρίζετε αριστα πλέον ότι είναι οι ίδιοι που υπηρετούσαν μέχρι τώρα την διαιρετικότητα (διαφορετικά
πολιτικά  συστήματα  και  θρησκείες),  με  απώτερο  σκοπό  να  σας  διαιρέσουν  και  ταυτόχρονα  να  σας
φανατισουν μεταξύ σας και στο τέλος να σας οδηγήσουν σε πόλεμους μεταξύ σας.
Ακόμα, όλοι  οι  τρομοκράτες γνωρίζετε πλέον ότι  είναι  παιχνίδι  του συστήματος  και  όλες οι  επίσημες
πολιτικές εξουσίες, θρησκευτικές εξουσίες, τρομοκράτες, Ισλαμ, όλα ελέγχονται από τον Μαυροψύχη.
Ένα  ακόμα  σπουδαιο  όπλο  που  έχουν  προσφέρει  όλες  αυτές  οι  εξουσίες  στο  Μαυροψύχη,  είναι  να
νομιμοποιησουν τα ανύπαρκτα χρωματιστά χαρτάκια (χρήματα ή πολύτιμα μέταλλα) για αγορά όλων των
αγαθών επί της γης.
Φυσικά γνωρίζετε ότι παγκόσμιες τράπεζες, πολυεθνικες, σκοτεινοι λογαριασμοι κατευθυνονται μόνο από
αυτόν και ετσι όλοι, χωρίς να εξαιρειτε κανεις από τις επίσημες εξουσίες πάσης μορφής, είναι παιδιά του
Μαυροψύχη. Δηλαδη είναι αυτοί που εύκολα πλέον μπορείτε να ονομαζετε "μαυροψυχάκια".
Αυτά τα μαυροψυχάκια με εντολή του αφεντικου τους βγάζουν κροκοδειλισια δακρυα για τα δεινά της
ανθρωπότητα,  για  τα  οποία  υπευθυνοι  είναι  μόνο  οι  ίδιοι,  και  αφού  επιθυμούν  να  δημιουργησουν
παγκόσμια κυβέρνηση και θρησκεία, θέλουν και να μαρκαρουν τον καθένα από εσάς όπως τα γελαδια στα
κοπάδια (τσιπ στο δεξι χέρι).
Ακόμα και την αχρήματη κοινωνία που προσπαθούν να σας εφαρμόσουν με τη χρήση πιστωτικών καρτών
κάθε μορφής δήθεν για το καλό σας είναι μόνο  για να συνεχίσουν να σας έχουν υπό απόλυτο έλεγχο.
Δηλαδή να σας ελέγχουν κάθε σας κίνηση.
Σας έχουμε γράψει ότι στους εσχατολογικούς χρόνους που ήδη τους διανυετε όπως αντιλαμβάνεστε πλέον
ότι
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Ο Ευαγγελιστής Ιωαννης, (έχει γράψει ένα από τα τέσσερα Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης), έχει γράψει
ακόμα και το βιβλίο της Αποκάλυψης.
Μέσα σ' αυτό το ιερό προφητικό βιβλίο που το έγραψε στο νησί της Πάτμου (Ελλάδα), γράφει ξεκάθαρα
ότι κάποιος θα παραλάβει από το δεξί χέρι του καθημενου επί του θρονου, το εσφραγισμένο βιβλίο, μέσα
στο οποίο θα αναγραφονται τα πάντα.
" και ειδον επι την δεξιαν του καθημενου επι του θρονου βιβλιον γεγραμμενον εσωθεν και έξωθεν
κατεσφραγισμενον σφραγισιν επτα
και ειδον αγγελον ισχυρον κηρυσσοντα φωνη μεγαλη τις εστιν αξιος ανοιξαι το βιβλιον και λυσαι τας
σφραγιδας αυτου
και ουδεις ηδυνατο εν τω ουρανω ουδε επι της γης ουδε υποκατω της γης ανοιξαι το βιβλιον ουδε
βλεπειν αυτο
και εγω εκλαιον πολλα ότι ουδεις αξιος ευρεθη ανοιξαι και αναγνωναι το βιβλιον ουτε βλεπειν αυτο"

"Το βιβλίο παραμένει  κλειστό μέχρις ότου ευρεθεί ο αξιος να το ανοίξει και  να μας γνωρίσει  το
περιεχομενο του."
"Το βιβλίον  θα  ανοιχθη  όταν  ο  ουρανιος  Πατερας  κρίνει  ότι  είναι  ο  καιρός  καταλληλος  και  θα
ανοιχθη  από  εκεινον  που  είναι  ο  μόνος  αξιος  να  ανοίξει το  βιβλιον  και  να  αποκάλυψη  στους
ανθρώπους το απορρητο και απαραβιαστο περιεχομενον του."

Δηλαδη, πως ξεκινησατε από τη μονάδα, πως μπηκατε στο κόσμο της μορφής, πως φτάσατε εξελιχτικα στα
όντα με νοημοσύνη, και πλέον με ιδιαν βουληση και δική σας κατά-νοηση να γυρισετε στην μονάδα.
Όλη αυτή τη γνώση, την έχετε πάρει πλέον σε αυτό που έχετε ηδη διαβασει.
Βλέπετε όμως ότι ο Μαυροψύχης επειδή είναι μόνο καταστροφέας και ποτέ δημιουργός γιατί δεν έχει δική
του ενέργεια, θέλει να σας μαρκαρει στο δεξι σας χέρι.
Φυσικά δεν είναι συμπτωση.
Θα σας εξηγήσουμε σε ποιο σημείο του δεξιου σας χεριου θέλει να σας μαρκαρει και τι αντιπροσωπεύει ο
αντιχειρας από την μια και ο δεικτης από την άλλη του δεξιου σας χεριου και γιατί θέλει να σας μαρκαρει
ανάμεσα στα δυο αυτά δακτυλα.
Το τσιπακι, θέλουν να το βαλουν σε αυτό το σημείο.
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Ο λόγος που θέλουν να μαρκαρουν αυτό το σημείο είναι ότι στην εσωτερικη ορολογια-γνωση ο αντιχειρας
εκπροσωπεί  τον  Δημιουργό  και  ο  δεικτης  εκπροσωπεί  την  προσωπικότητα  -  ατομικοτητα  του  κάθε
ανθρώπου.
'Έτσι, κυριολεκτικά με το τσιπακι που σημαίνει απόλυτος έλεγχος στα πάντα που σας ακολουθει, αυτόματα
υποδουλώνει το οριστικο σας χασιμο για να ενωθείτε με το Θειο.
Δηλαδη, με λίγα λόγια, ο Μαυροψύχης μπορεί με αυτό τον έντεχνο τρόπο, έχοντας βάλει όλες τις εξουσίες
να  σας  οδηγήσουν  στην εξαθλιωση,  είτε  να  εξαναγκαστειτε  από ασιτια,  είτε  κάποιοι  από εσάς  να το
θελήσετε, να χάσετε κάθε πνευματικό δρόμο, και κυριολεκτικά, όπως όλοι οι συντροφοι του Οδυσσεα δεν
μπόρεσαν να γυρισουν στην Ιθάκη, να οδηγηθειτε από αυτή την απερισκεψια σας στο δεύτερο θάνατο σας.
Βεβαια,  για  λόγους  παραπληροφόρησης,  τα  τσιπακια  μπορείτε  να  τα  βάλετε  και  σε  αλλά σημεια  του
σώματος, όπως το μετωπο, όμως, σε οποίο σημείο και να τα τοποθετησετε, υποδουλώνει ξεκάθαρα, χωρίς
καμία άλλη ερμηνεία, ότι έχετε παραδοθεί στον Μαυροψύχη.
Πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται να σας τα γραψουμε. Σας τα έχουμε αποσαφηνισει όλα, και έχετε όλα τα κλειδιά
στα χέρια σας. Χωρίς να χρειάζεστε στημενους δασκαλους και εξουσίες, πάσης μορφής δολοπλοκους που
με δολο σας παρουσιάζονται σαν σωτηρες αλλά θέλουν κυριολεκτικά την καταστροφή σας.
Στηριχτείτε σ' όλα αυτά που σας έχουν δοθεί από αυτή την αποσφράγιση της γνώσης και τα οφελη για τον
πραγματικό σας εαυτό αλλά και για το νοικιασμενο σαρκιο σας (ανθρώπινο σώμα) θα είναι ανεκτιμητα.

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟ ΔΙΕΥΚΡΥΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΤΕΡΑ - 
ΜΗΤΕΡΑ-ΥΙΟ-ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ - "ΚΟΣΜΙΚΟ ΑΥΓΟ"

Λίγο πριν το τέλος αυτής της αποσφράγισης της γνώσης, οφειλουμε να σας δοσουμε μια ολοκληρωτική
απεικονιση των λέξεων "Πατερας", ¨Μητέρα", "Υιος" "Αγιο Πνεύμα". Μέσα από αυτήν την απεικονιση θα
γνωρίζετε με ακρίβεια για το κάθε τι και ταυτόχρονα μέσα στην προσευχη ή τον διαλογισμό σας θα είναι
ξεκαθαροι όλοι αυτοί οι οροι - λέξεις.
Σας έχουμε πει ότι ο Πατερας, που είναι και ο Θεός και ο Δημιουργός των Πάντων, είναι πνεύμα. Μέχρι
τώρα, γνωριζατε τη λέξη "υιος" μετά από την λέξη "Πατερας". Όμως, σ' αυτά τα πλαισια Πατερας, Υιος,
και λαθος γνώση δημιουργειται από εσάς και φυσικά και από τους ιεραρχες που σας τα μεταδιδουν αυτά
αλλά και ο νους σας εγκλωβιζεται σε κάτι ανδροκρατουμενο.
Γι αυτό, πρέπει να σας ξεκαθαρισουμε με πολύ ακρίβεια.
1) Πατερας ο όποιος είναι πνεύμα, είναι ο γεννητορας των πάντων, ορατων και αόρατων, όλα ξεκινούν από
τον Πατέρα και  όλα καταλήγουν στον  Πατέρα.  Μάλιστα ,  μπορείτε  να του δώσετε  και  τις  ονομασίες
"Υπερνους ή και "Θεός" (από το «Θέωμαι» που σημαίνει τρέχω γρήγορα.).
Δηλαδή,  αντί  να χρησιμοποιήσετε  τη  λέξη  Πατερας  μπορείτε  να  το  ονομασετε  "Θεός"  "Δημιουργός",
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"Συμπαντικός Υπερνους".
Δηλαδη, με αυτές τις λέξεις εννουμε κάτι που δεν έχει αρχή, που δεν έχει γεννηθεί από πουθενά, δηλαδή
είναι αναρχος και αγεννητος, αλλά εξ αιτιας του έχουν γεννηθεί τα πάντα και τα πάντα θα καταληξουν
μέσα του.
2) Μητέρα. Θελουμε την προσοχή σας σ' αυτό το κομμάτι για να κατανοήσετε τη λέξη "Μητέρα".
Εκ του πνεύματος έχει δημιουργηθεί κάθε μορφή ορατή ή μη ορατή που υπάρχει μέσα στην ύλη. Και λέμε
μη ορατή υλη γιατί φυσικά μεταξύ των αστεριων υπάρχει η υλη αραχνουφαντη.
Με τη λέξη "μητέρα" εννοούμε ένα "κοσμικό" αυγό που μέσα του κινούνται σε ατελείωτους κύκλους όλες
οι μορφές.
Για να πραγματοποιηθούνε όλες οι κυκλικές κινήσεις για εξέλιξη - ανέλιξη, χρειάζεται ενέργεια. Δηλαδή..
"εν-έργο". Μέσα στο κοσμικό αυγό δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί καμία κίνηση χωρίς την .. "υπ-αρξη"
ενέργειας.  Αυτή η κίνηση της  κάθε μορφής είναι  μόνο για  τις  μορφές  του εκ-πνεύματος (έξω από το
κοσμικό  αυγό,)  εκπορευόμενες  -  δημιουργημένες  και  για  ουδεμία  μορφή  είτε  μεταλλαγμένη,  είτε
κλωνοποιημένη.
Όλες οι μορφές ανηκουν στην υλη - Μητέρα - κοσμικό αυγό.
"Μορφές"  είναι  όλα  τα  βασίλεια,  ορυκτο,  φυτικό,  ζωικό,  ανθρώπινο  (όντα  με  νοημοσύνη),  πλανήτες,
ήλιους, γαλαξίες, μαύρες οπες.
Όλες οι μορφές εκπορευομενες από τον Θεό - πνεύμα, που κινούνται μέσα στο κοσμικό αυγό (από το
«Θέωμαι» που σημαίνει τρέχω γρήγορα), είναι όλες οι μορφές σε δια-δικασια εξέλιξης. Και φυσικά αυτή η
εξέλιξη πετυχαινετε είτε εκ των ηλιακων κυκλων για τα κατωτερα βασίλεια, είτε από την αυτογνωσία για
τα όντα με νοημοσύνη και πάνω (ανθρωπότητα - εξωγηινοι) μέχρι όλες οι μορφές να ξαναγυρισουν στο
Πνεύμα, στο Θεό, ή ακόμα και τη λέξη "Πατέρα" που χρησιμοποιησε ο μεγιστος διδάσκαλος σας Ιησούς
Χριστός.
Επομένως όλη αυτή η δημιουργία που φυσικά για να εξελιχθει είναι  πλημμυρισμενη από ενέργεια.  Και
επειδή συνεχεια είναι σε διαδικασία εξέλιξης, χρησιμοποιωντας ενέργεια με γεννήσεις και θανατους για
όλες τις  μορφές,  'Έτσι,  όλη η ορατή δημιουργία και  η αόρατη,  μπορείτε να της δοσετε την ονομασία
"Μητέρα", η οποία κινείται μέσα στο κοσμικό αυγό.
Επομένως ο Πατερας είναι το πνεύμα και όχι φυσικά ο άντρας και Μητέρα είναι όλη η υλη, η οποία είναι
πλημυρισμενη από ενέργεια και μέσα από τις πολωσεις των ενεργειων μετά από τα όντα με νοημοσύνη
"εξελικτικά", οι μορφές γυρνανε προς το πνεύμα (Πατερας).
Γι  αυτό  σας  ξεκαθαρισαμε  και  πιο  πάνω  ότι  η  πολωση  για  την  ανθρωπότητα  και  να  φτάσει  στην
χριστοποίηση είναι μόνο η μονογαμικη ένωση αντρος και γυναικος χωρίς καθόλου εκσπερματωση ούτε
από τον άντρα ούτε από τη γυναίκα.
Και με αυτό τον τρόπο εξελίσσεστε στον πλανήτη σας για να καταλήξετε στις λέξεις  που μέχρι τώρα
χρησιμοποιητε "Χριστός" "χριστοποιημενος" έχετε πάρει το χρίσμα ή ακόμα μια άλλη ονομασία υτής της
εξελιξης ανέλιξης είναι ότι έχετε μετουσιωθεί από "Υιος του Ανθρ'ωπου σε "Υιος του Θεού".
Με αυτή την πολωση πετυχαινετε την χριστοποίηση και την επιστροφη σας στο Θεό.
3) Αγιο Πνεύμα
Καταλαβαίνετε ότι  δεν  μπορεί  να υπάρχει  μορφή χωρίς  μέσα της  να περιεχει  το  Πνεύμα του Πατέρα
(θεικος σπινθήρας).
Φυσικά, πάντα ήταν είναι και θα είναι Αγιο.
Πνεύμα από τον Θεό χωρίς να είναι Αγιο δεν υπάρχει. Μπορείτε όμως να το ονομασετε εσείς "Αγιο" όταν
μέσα από όλη αυτή τη γνώση - κατανοηση εργαστητε με τον ή την συντροφο σας, αφού έχετε αφήσει κάθε
εγώ και κάθε προσκόλληση και κάθε επιθυμία και με απόλυτη πλέον αυτογνωσία εργαστητε για το μεγάλο
μυστικο της ερωτικης αλχημειας.
Τότε πραγματικά η κατανοηση και η γνώση που έχετε κατακτησει και κανοντας πράξη όλα αυτα δικαιως
πλέον προσδιορίζεστε με την ονομασία "Αγιο-Πνεύμα", γιατί πνεύμα πάντα ήσασταν αλλά για τις σκέψεις
τα λόγια και τις πράξεις σας η ονομασία του είναι "Αγιο-Πνεύμα" γιατί εκδηλώθηκε μέσα σας ο Χριστός -
Θεός.
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'Έτσι, με όλες αυτές τις επεξηγησεις και με την έννοια των λέξεων όπως ακριβώς σας εξηγησαμε, μπορείτε
και να προσευχηθητε και να διαλογιστητε και να κάνετε επικλησεις με την εξής φράση :
"Στο όνομα του Πατρος, της Μητρος και του Αγιου Πνεύματος…. Ότι ζητησετε…. Αμην" Τρεις φορες
Φυσικά η παρότρυνση μας να επικαληστε είτε νοερα είτε δια λογου αυτή τη φράση είτε σε προσευχη είτε
σε διαλογισμο είτε σε επικληση, αφού έχετε καθαρισει 100% σαν άνθρωποι από κάθε τι αρνητικό, πρέπει
να κατευθυνετε είτε για το καλό της ανθρωπότητας είτε για το καλό τριτων και ποτέ για σας τους ίδιους.
Η επικληση για σας τους ίδιους είναι καθαρα εγωιστικη επιθυμία, ενώ η επικληση για τριτους ή για όλη την
ανθρωπότητα είναι αλτρουισμος και προσφορά στους συνανθρώπους σας και στην ανθρωπότητα.
Εάν έχετε οντως καθαρισει 100% σαν άνθρωποι από κάθε μορφής αρνητικοτητα και επικαλεστητε αυτή τη
φραση για όλους τους άλλους εκτός από εσάς, θα μπορείτε να μετακινησετε και βουνα. ("αμήν γάρ λέγω
υμίν, εάν έχητε πίστιν ως κόκκον σινάπεως, ερείτε τώ όρει τούτω, μετάβηθι εντεύθεν εκεί, και μεταβήσεται
και ουδέν αδυνατήσει υμίν." (Ματθ. 17, 20), δηλαδή «Αν έχετε πίστη ως κόκκο σινάπεως, μπορείτε να
μετακινήσετε και όρη και τίποτε απολύτως δεν θα είναι αδύνατο για σας». )
Και φυσικά με την πιστη σας σε όλα αυτά και κατ επέκταση στη φραση που σας προαναφεραμε, μπορείτε
να μετακινήσετε και όρη και τίποτε απολύτως δεν θα είναι αδύνατο για σας.

ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ
Όλη αυτή τη γνώση που πλέον την έχετε στα χέρια σας θα την ολοκληρωσουμε
1) Με την συνοψη όλων αυτών που ήδη σας έχουν δοθεί, και όλα τα κλειδιά που έχετε παραλαβει, και 
φυσικά αφού θελήσετε με ιδιαν βουληση να ακολουθήσετε αυτή την Θεια γνώση και καταφερετε να 
ελευθερωσετε τον εαυτό σας, είναι ιερη σας υποχρέωση να μεταλαμπαδευσετε αυτή τη σοφια, αυτή τη 
γνώση και σε άλλους συνανθρώπους σας.
Εάν εσείς αυτή τη γνώση την αποκτήσετε γιατί έχετε κατανοήσει όλα αυτά που έχετε διαβασει και δεν την 
μεταδοσετε στους άλλους συνανθρώπους σας, αυτόματα δημιουργητε κάρμα.
Όλη αυτή η γνώση έχει δοθεί για όλη την ανθρωπότητα. Ο καθένας από σας όποιος θα την λάβει, και την 
εχει κατανοήσει, αυτόματα ονομάζεταιΑπόστολος".
Και πλέον μέσα από την οποιαδήποτε ενασχόληση ή εργασία, είναι κυριολεκτικά αποστολή σας να την 
μεταφέρετε στους υπολοιπους. Εάν δεν το κάνετε και κρατησετε αυτή τη γνώση για σας, ή με την θελησι 
σας σας ή εν άγνοια σας έχετε δημιουργήσει κάρμα.
2) στο δεύτερο κομμάτι αυτού του κεφαλαιου σαν συνέχεια της γνώσης που σας έχει δοθεί από όλες αυτές 
τις αποκαλύψεις, είναι αυτό το οποίο σας έχουμε γράψει αρκετες φορες, ότι στον πλανήτη σας, όχι πολύ 
μετά από τώρα θα αλλάξουν θέση οι ηπειροι. Και εκεί που βρίσκεται τώρα στερια, μετά τον κατακλυσμό 
του Νώε θα είναι ωκεανοι.
Στο κομμάτι της αυτογνωσιας που κυριολεκτικά όλα αυτά που σας έχουν δοθεί είναι η πιο βαθιά γνωριμια 
του βαθυτερου σας εαυτού, μεταφραζεται σαν ένα πασπαρτου [αντί-κλειδι] που ανοίγει όλες τις κλειδαριες.
Όλοι σας και εννουμε αυτούς που έχουν ακολουθησει την πνευματική κατεύθυνση, προσπαθείτε να 
ανοίξετε τα πνευματικά κλειδιά των επιμέρους γνωσεων που έχετε ενασχοληθει.
Δηλαδή, κάποιοι προσπαθείτε να κατανοήσετε την υλικη δημιουργία, πλανήτες ήλιοι, γαλαξίες, αυτοί 
ονομάζονται αποκρυφιστες, κάποιοι άλλοι προσπαθείτε να ενωθείτε κατευθείαν με το Θεό, αυτοί 
ονομάζονται μυστικιστες, κάποιοι άλλοι προσπαθούν να βοηθήσουν την ανθρωπότητα είτε σε θεματα 
πολιτικής εξουσίας τουλάχιστον οσο τους επιτρεπεται, και κάποιοι άλλοι προσπαθείτε να θεραπευσετε 
συνανθρώπους σας.
Όλα αυτά επιμέρους είναι κλειδιά για την μια ή την άλλη ή την παρ-αλλη κατεύθυνση.
Όμως αυτά που πήρατε μέσα από αυτές τις αποκαλυψεςις, σας τα ονομάζουμε πασπαρτου, δηλ μέσα από 
αυτή τη γνώση που σας έχει ήδη γίνει γνωστή, έχετε όλα τα κλειδιά για όλες τις κλειδαριες τις 
επιτρεπομενες στην ανθρωπότητα.
Από το πασπαρτου γνώσης που έχετε στα χέρια σας. Δεν υπάρχει καμία κλειδαρια που δεν μπορείτε να 
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ανοίξετε. Αν θέλετε μπορείτε να τις ανοίξετε
όλες μέχρι και την τελευταία που είναι η επανενωση σας με το Θεό.
Αυτά όλα που σας επισυναπτουμε ανηκουν στην πραγματική αυτογνωσία ή αλλιώς να γνωρίσετε τα πάντα 
που αφορούν τον πραγματικό σας εαυτό, αλλά και το νοικιασμενο υλικό σας σώμα.
Φυσικά σε αυτή την αυτογνωσία που ήδη σας αναφέρουμε και έχετε κατανοήσει, υπάρχουν και όλα αυτά 
τα τερατωδη αισχη που έχει οαργματοποιησει στον πλανήτη σας ο Μαυροψύχης με όλες τις παγκόσμιες 
εξουσίες που ελέγχει με τα ψέματα του.
Αυτή λοιπόν η αυτογνωσία που σας έχουμε αναφέρει έχει επεκταθει σε όλα τα εσω και όλα τα έξω που 
αφορούν την ύπαρξη σας.
Μάλιστα , σας λέμε ότι αυτή τη στιγμή που διαβαζετε αυτά απλά τώρα εσείς τα νιώθετε. Δηλαδη τα ζείτε 
στο φυσικό κόσμο, κοινως, τώρα τα αντιλαμβάνεστε. Για τον Δημιουργό έχουν ήδη γίνει. Ήδη ο 
πλανήτης σας οσο και να αντιστεκεται αυτός ο τυχοδιωκτης ο Μαυροψύχης και όλες οι βρωμερές 
εξουσίες του, έχει αποψιλωθει από τον πλανήτης σας και η ανθρωπότητα έχει επανελθει στη χρυση 
εποχή.

Αυτό σας δίνει την δυνατότητα μέσα από όλο τον δρόμο για να κατακτησετε την αυτογνωσία που
σας έχει κατατεθει να μην αφήσετε χαμενη αυτή την ευκαιρια γιατί ποτέ πριν δεν είχε ξανασυμβει
στον ομορφο πλανήτη σας. Οι επιλογές είναι δικες σας. 

Η ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΛΕΘΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ
Σαε έχουμε γράψει πολλές φορες για τον ασύλληπτο κατακλυσμό που συντομα θα συμβεί στον πλανήτη
σας. Φυσικά, γνωριζουμε και την πολη που πρόκειται να ξεκινήσει. Όμως, αυτό που έχει υψιστη για εσάς
σημασία, δεν είναι ο κατακλυσμος. Υψιστη σημασία για σας έχει μόνο ένα. Να κατανοήσετε τη γνώση που
ήδη σας έχει δοθεί, να κάνετε πράξη όλες αυτές τις γνώσεις και να μην αφήσετε για κανένα λόγο πλέον την
εκκλησία σας, που σας εξηγησαμε με ακρίβεια ότι είναι το δικό σας σώμα, ούτε ένα γήινο δευτερόλεπτο να
μην είναι ενωμενο με το Θεό.
Φυσικά,  όπως  σας  τα  χουμε  γράψει  και  καμία  σχέση  με  οποιοδηποτε  Θεό  (Αλλάχ),  που  διψαει  για
ανθρώπινο αίμα, όπως οι Μάγια και Ινκας, και αυτός ο ψευτικος πολιτισμός σας θα εξαφανιστει συντομα
ακαριαια όπως οι Μαγια και οι Ινκας.
Εξαλλου ένας άνθρωπος όταν γεννιέται σίγουρα τον ακολουθει ένας θάνατος του φυσικού νοικιασμενου
σώματος. 'Έτσι και στον επερχομενο κατακλυσμό, δεν έχει σημασία αυτό το ξεπλυμα που έρχεται στον
πλανήτη σας από την απίστευτη βρωμια που εκπεμπει λόγω των εξουσιών και φυσικά του Μαυροψύχη,
οσο  την  μεγαλύτερη  σημασία  που  έχει  για  σας  το  να  σωσετε  τον  εαυτό  σας,  σ'  αυτό  το  μοναδικό,
πρωτοφανες σταυροδρομι του πλανήτη σας.
Οσο για τον κατακλυσμό, σας έχουμε γράψει και πριν ότι λίγο πριν βυθιστει η Ατλαντιδα, οι επιστήμονες
(…) είχαν χάσει κάθε αισθηση της πραγματικοτητας εκγκλωβισμενοι μέσα στη λέξη "επιστήμη".
Σας έχουμε ήδη γράψει ότι επιστήμονας χωρίς όλη αυτή την εσωτερικη γνώση [αυτογνωσία] δεν είναι
επιστήμονας ("επισταμαι"), αλλά απλά εξειδικευμενος.
Και όπως τώρα, ετσι και τότε, μέσα στα εργαστήρια του παραλογου, είχαν φτιάξει όντα περα από τα όρια
της σχιζοφρενειας, τα οποία τα χρησιμοποιουσαν είτε για τροφή δήθεν, είτε για κάθε μορφής ακολασιες.
Όποτε, μονοι σας πλέον χαρακτηριστε τους, τι σημαίνει "επιστήμη" και περα από τα αεροψεκασματα, από
το HAARP, CERN [να βρουν τρομάρα τους το σωματιδιο του θεου] από την πεινα και την δυστυχια του
πλανήτη  σας,  τις  στημένες  οικονομικές  κρίσεις,  τους  έντεχνα  στημενους  πόλεμους,  την  στημένη
διαιρετικότητα όλης της ανθρωπότητας [πολιτικά θρησκευτικά αδικιες πάσης μορφής πλούσιοι-φτωχοι ελιτ
και δούλοι] δείτε ορισμενα κατορθωματα των εξειδικευμενων δολοφονων της ανθρωπότητας.
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Οι εξειδικευμενοι στο να βοηθουν στην καταστροφή της ανθρωπότητας σε όλα τα επίπεδα, συνεχίζουν με 
το να προσφέρουν όπλα για να σκοτώνουν ακόμα και σε παιδιά κάτω των 10 ετών.
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Δολοφονιες ανθρώπων εν ψυχρω στο όνομα του κορανιου που με ενετεχνο τρόπο ο Μαυροψύχης κ οι 
εξουσίες του έχουν πείσει δήθεν τους πιστους του Ισλαμ ότι ο Θεός έχει ανάγκη από κακομοίρηδες πιστους
να σκοτώσουν όλους τους δήθεν άπιστους.
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Επειδή ο κυκλος δεν έχει ολοκληρωθει από τα χαλια και των ειδικευμενων (επιστημονων) αλλά και των 
επίσημων δήθεν εξουσιών, πολιτικών και θρησκευτικών, που βρισκονται στις θέσεις τους μόνο για να 
υπηρετούν την παγκόσμια μαυρίλα και παραπληροφορηση (ανθρωπότητα) ότι διοικουνται από εξουσίες. 
Έχουμε εικονες φρικης για την πεινα που έχει επιβληθεί από αυτούς που νοιάζονται δήθεν για εσάς

αλλα και δίψας, όταν υπάρχει τεχνολογία για αφαλατωση (ποσιμο νερό από θαλασσινο), και ότι έχει 
απομεινει συμπληρωνεται με μεταλλαγμενους σπόρους, ελεγμενους από τον Μαυροψύχη και τελείως 
διαφοροποιημενους από τους σπορους της δημιουργίας και φυσικά, όλο αυτό ολοκληρωνεται με 
αεροψεκασμους και HAARP.
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Φυσικά, επειδή σας έχουν παγωσει τόσο πολύ το νου σας, υπάρχει μεγάλο ποσοστο της ανθρωπότητας που 
και που τα βλεπουν δεν τα πιστεύουν. Δηλαδη, η συχγυση που έχει προκληθεί και η αποχαυνωση τους, 
είναι χωρίς όριο.
Μάλιστα , ενώ ήδη μεταξύ της ανθρωπότητας οι αεροψεκασμοι συζητιουνται, η αποχαυνωση τους είναι σε 
τέτοιο βαθμό που δεν νοιάζονται καν να δουν αυτά που πρέπει με τα δικά τους ματια και φυσικά ούτε να τα
ερευνησουν.
Αυτό είναι ένα επιτευγμα του Μαυροψύχη ενάντια στην ανθρωπότητα. Να σας έχει κοπαδοποιησει, να σας 
έχει ακυρωσει το νου (δημιουργική σκέψη) και να είστε σε ζωωδη πειθαρχια.
Φυσικά υπάρχουν και πολλοί που όλα αυτά τα βλεπουν και τα γνωρίζουν. Αλλά βλέπετε όλες οι 
παγκόσμιες επίσημες εξουσίες των νεκροθαφτών της ανθρωπότητας δεν τους ιδρωνει το αυτι. Ούτε καν 
νοιάζονται να απαντήσουν εάν αυτά που βλεπουν με τα μάτια τους είναι ψεκασμα για ποντικια, για 
κατσαριδες ή για κουνούπια.
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Φυσικά αυτό δεν γίνεται τυχαία, γιατί το αφεντικό τους, ο Μαυροψύχης, τους έχει πει να εκτελεσουν απλά 
την αποστολή τους και τίποτα άλλο.
Να λένε στον κόσμο ότι νοιάζονται γι αυτόν, αλλά κυριολεκτικά και ουσιαστικά, το μόνο που κάνουν είναι
μόνο ένα. Να ισοπεδώνουν, να εξαφανιζουν κάθε ανθρώπινη εξέλιξη.
Μην πιστεύετε επ ουδενη, ότι ανθρώπινη εξέλιξη ισουται με την τεχνολογία της πλακας. Η ανθρώπινη 
εξέλιξη ισουται μόνο με πνευματική εξέλιξη.
Μετά το φυσικό σας θάνατο δεν παίρνετε μαζί σας τίποτα. Το μόνο που σας ακολουθει είναι μόνο ένα:
Πόσο εγκλωβιστηκε ή πόσο ελευθερωθηκε ο ατομικός ψυχικος φορέας σας. Αυτή είναι η μοναδική και 
πραγματική ανθρώπινη εξέλιξη. Όλα τα αλλά είναι δολωματα και παγίδες.
Όλο αυτό το καφριλικι και το καλαμπουρι στον πλανήτη σας ολοκληρωνεται με το HAARP και το CERN
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Τελικα φτάσανε στο σημείο να παίζουν με τον ήλιο. Να παίζουν με το σύμπαν, και όλες τις αορατες και
ορατές δυνάμεις που διεπουν το σύμπαν.
Αυτοι  οι  ειδικευμενοι  που χειριζονται αυτά τα μηχανηματα, έχουν αρχίσει  να φοβουνται..  έχουν χάσει
περιεργα και όχι με το συνηθισμενο δρόμο, το βορειο μαγνητικο πολο.
Πλέον,  ο  βορειος  μαγνητικος  πολος  της  γης  μετακινείται  με  την  απίστευτη  ταχυτητα  των  55  -  60
χιλιομετρα το χρόνο, ενώ αντίθετα ο νοτιος πολος, δεν ακολουθει αυτή την απίστευτη ταχυτητα, αλλά
μετακινείται με την ταχυτητα των 10 - 15 χιλιομετρα το χρόνο.
Μεγάλοι  εξειδικευμενοι  (επιστήμονες)  του Μαυροψύχη με τη βλακεια,  την ανευθυνοτητα τους  και  το
καφριλικι τους, μπαινουν στα πανεπιστήμια του τρόμου και όταν τελειωνουν τις απίστευτες σπουδες τους,
ο Μαυροψύχης και  οι  εξουσίες  του τους  δίνουν και  σαν δώρο μεγάλους  μισθούς  και  μπονους.  'Έτσι,
απομονωμενοι  από  κάθε  αισθηση  του  χωρου  και  του  χρόνου,  απομονωμενοι  από  την  ανθρωπότητα,
εργαζονται  στα εργαστήρια του τρόμου,  και  το μόνο που κάνουν είναι  τελικα να υπηρετουν μόνο τη
μαυρίλα,  την  παραπληροφορηση,  και  όταν  χρειαστεί  όπως  τώρα,  είτε  το  γνωρίζουν  είτε  όχι,  για  τον
αφανισμο της ανθρωπότητας.
Βλέπουν πλέον τα αποτελέσματα τους. Θερμοκρασιες στην ηπειρο της Αμερικής στη χρόνια του 2013
δημιουργήθηκαν  θερμοκρασιες  σχεδόν  πρωτογνωρες.  Οι  σεισμοι,  οι  πλημμυρες,  οι  εκρηξεις  των
υφαιστειων, ανεμοστροβιλοι μεγαλης εντασης είναι πλέον συνηθη φαινομενα στον πλανήτη σας.  
Όποτε, όλα αυτά πλέον είναι αποδεικτικα, η συνέχεια τους σ' έναν ασύλληπτο κατακλυσμό δεν θα είναι
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καθόλου παραξενο γεγονός.
Επειδή  όμως,  για  καθέναν  από  εσάς  η  μεγαλύτερη  σημασία  θα  είναι  να  κατανοήσετε  όλοι  αυτή  την
τεράστια αλήθεια, γι αυτό μην αφήσετε αυτή την μοναδική ευκαιρια να πάει χαμενη.
Σ αυτή τη προσπάθεια σας, οφειλουμε να σας δώσουμε ακόμα ένα στιγμα από τα πιο παναρχαια όντα τα
οποία χάνονται στο βάθος της γνωστης ιστοριας του πλανήτη σας, και είναι οι τελχινες.

ΤΕΛΧΙΝΕΣ
Εχετε στην μυθολογα σας  καταγγεγραμενο ότι  οι  τελχινες  ήταν ασσοι  στην μεταλλουργια και  μεταξύ
αυτών είχαν φτιάξει  την τριαινα του Ποσειδωνα, την αρπα του Κρονου και  είχαν δώσει  πολύ υψηλες
τεχνολογικες γνώσεις
Η εμφανιση τους στον πλανήτη σας έχει συνοδευτει και με τεράστιους κατακλυσμους.
Αυτό όμως που έχει πολύ μεγάλη σημασία και πρέπει να σταθείτε είναι ότι οι τελχινες ήταν διδασκαλοι του
Ηφαιστου, ο όποιος μέσα στο 12θεο είχε το ρόλο του σιδηρουργου.
Γνωρίζετε ότι ο σιδηρος είναι ένα μέταλλο το οποίο σκουριαζει. Ακόμα γνωρίζετε ότι γεννιέστε, φτανετε
στο απογειο της νεοτητας και μετά, σαν να σκουριαζετε, πεθενετε και το φυσικό σας σώμα οδηγειται στο
θάνατο.
Εδώ μην ξεχνάτε ότι όλα τα ανθρώπινα όντα και φυσικά και όλη η δημιουργία εκτός από τους κλωνους και
τους  μεταλλαγμενους,  έχετε  μέσα  σας  θεικο  σπινθηρα.  Επομένως,  μπορείτε  αυτή  τη  φθορα  να  την
αλλάξετε.
Απωτερος σκοπός δεν είναι να μην πεθάνει το φυσικό σας σώμα, αλλά να κατανοήσετε απόλυτα το λόγο
της ύπαρξης σας σ' ένα φυσικό σώμα.
Φυσικά, αυτή η κατανοηση έχει να κάνει και από την απεμπλοκη σας από το σκουριασμα (γεραματα -
θάνατος) του φυσικού σας σώματος.
Σας λέμε ότι όλη αυτή η διαδικασία να μετατρεψετε το φυσικό σας σώμα από σιδηρο (σκουρια - θάνατος)
σε χρυσό (αθανασια) γίνεται με την ερωτικη αλχημεια. Δηλαδη, μονογαμικα ενωμενος ένας άντρας με μια
γυναίκα, να μετατρεψουν
Τα ΜΕΤ-ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ ΣΕ ΧΡΥΣΟ.
Μεταξύ των άλλων, αυτό ήρθαν να διδαξουν οι τελχνικες στον πλανήτη σας και φυσικά αυτό δίδαξαν και
στον Ηφαιστο.
Οσο για το καμινι του Ηφαιστου, είναι στην κορυφαια πράξη που υπάρχει στο σύμπαν και κατ επέκταση σ'
ένα απόλυτα μονογαμικο ζευγάρι η ερωτικη τους πράξη.
Εκει,  όπου  το  νερό μαζί  με  τη  φωτιά,  αναμειγνυεται  (θειαφι,  αλατι  και  υδραργυρος)  και  βγαίνει  ένα
γαλακτωδες υγρο.
Όταν αυτό το υγρο δεν σκορπιστει ούτε μια σταγονα, τότε, αυτό το μονογαμικο θεικο ζευγάρι, μετατρεπει
το σιδηρο σε χρυσό.
Μετατρεπει τον θάνατο σε αθανασια.
Μάλιστα , τρια από τα ονόματα των τελχνινων είναι χρυσός, αργυρος και χαλκος.
Επειδή πλέον όλη αυτή η ασύλληπτη γνώση μέχρι τώρα στον πλανήτη σας είχε θαφτει για μυριαδες χρόνια,
και τώρα φυσικά όχι τυχαία σας δίνεται προς όλη την ανθρωπότητα, είναι γιατί η ανθρωπότητα από όλα
αυτά που σας έχουμε καταγραψει με αποδειξεις έχει χάσει τελείως τον πνευματικό της δρόμο.
Και επειδή ο κατακλυσμος που συντομα θα έρθει στον πλανήτη σας θα είναι χωρίς όριο, σας δίνεται χωρίς
καμία κουρτινα, χωρίς κανένα δολο, πάρα μόνο θεικη αγάπη για όλους εσάς να προλαβετε να κάνετε κάτι
για τον εαυτό σας.
Ακόμα, αυτό το γαλα που δημιουργειται μέσα στο καμινι του Ηφαιστου, και είναι η ερωτικη πράξη σ' ένα
μονογαμικο ζευγάρι, όταν φυσικά έχουν καθαρισει από κάθε αρνητικό στοιχείο, το ίδιο ακριβώς κάνει και
όλο το ορατο σύμπαν.
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Ο πλανήτης  σας  στα  εγκατα  του κοχλαζει.  Με θερμοκρασιες  περίπου  από 5.000 έως  6.000 Βαθμούς
Κελσίου δημιουργεί αυτές τις συνθήκες και συσσωρευει όπως και εσείς όταν θα ασκηθειτε στο μεγάλο
μυστικο της ερωτικης αλχημειας, γαλα.
Απωτερος  σκοπός  κάθε  μορφής  που  έχει  φτάσει  στο  επίπεδο  του  οντος  με  νοημοσύνη  και  πάνω,
συσσωρευει αυτό το γαλα που ισοδυναμεί με θεικο σπερμα. Και η συσσωρευση αυτού του γαλακτος που
κυριολεκτικά είναι η μετουσιωση των μετάλλων
1) ΜΕΤ- ΑΛΛΑ
2) Γ-ΑΛΑ
Δημιουργεί αυτή την πανσπερμια που ονομάζεται

3) Γ-ΑΛΑ ΞΙΕΣq
Σας έχουμε δώσει όλα τα μυστικα. Σας έχουμε παραδώσει όλα τα κλειδιά. Θα είναι εξαιρετικα άσχημο για
όλους εσάς εάν αφήσετε όλη αυτή τη γνώση να πάει χαμενη.
Δεν χρειάζεστε κανένα Δάσκαλο και κανένα συμβουλατορα, κανέναν να σας μάθει τίποτα.
Εξακολουθήστε μονοι σας αυτή τη γνώση, κοιταξτε στα μάτια τον ή την συντροφο σας, ενωστε τα χέρια
σας και τις ψυχές σας, αγαπηστε όλη την ανθρωπότητα σαν να ήταν ο εαυτός σας, και η βασίλεια των
ουρανων είναι στα χέρια σας.
Κλεινοντας το κεφάλαιο αυτό για τους αγγελιοφορους τελχινες,  η εμφανιση τους πλέον στη γη για το
προμηνυμα του ασυλληπτου κατακλυσμου, είναι γεγονός.
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Μην ξεχασετε τον πραγματικό σας εαυτό. Δεν θα έχετε πλέον καμία δικαιολογια. Ακόμα σε όλους εσάς 
που τυχον έχετε κατανοήσει αυτά που σας δίνονται και α κάνετε πράξη στον εαυτό σας, είναι πλέον ιερη 
σας υποχρέωση να μεταφέρετε αυτή τη γνώση σαν αποστολοι σε οσους πιο πολλους συνανθρώπους σας 
μπορείτε χωρίς καμία διάκριση και χωρίς κανένα διαχωρισμο.

Η ανθρωπότητα είναι ενιαια. Καλή επιτυχια.

ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ
Σας έχουμε γράψει με απόλυτη ακρίβεια ότι στον πλανήτη σας το τέλος της ανθρώπινης εξέλιξης από το 
σχολείο που ονομάζεται βασίλειο της ανθρωπότητας στο πλανήτη γαια, είναι ξεκάθαρα δυο καταστάσεις:
Η πρώτη κατάσταση είναι ο καθένας από όλα τα μελη της ανθρωπότητας να φτάσει ση φωτιση. Βουδας 
ακριβώς αυτό σημαινει. Είναι ο φωτισμενος, ο αφυπνισμενος, αυτός ο όποιος γνωρίζει τα πάντα και που 
πρέπει να πραγματοποιησει ώστε να κατανοήσει ποιος ο πραγματικός τους εαυτός. Να έχει αφήσει τελείως 
το οτιδήποτε ακολουθει τη λέξη "εγώ" (γιατί "εγώ" στο σύμπαν δεν υπάρχει, όλα είναι μονάδα).
Όποτε Βούδας - φωτισμενος είναι αυτός ο όποιος έχει κυριαρχησει στο υλικό πεδίο, δεν έχει εγωισμό, δεν 
έχει επιθυμίες, παθη, προσκολλήσεις, και φυσικά δεν έχει το φοβο του θανάτου, γιατί γνωρίζει πολύ καλά 
ποιος είναι ο πραγματικός του εαυτός.
Η δευτερη και τελευταία κατάσταση που υποχρεωτικά πρέπει να περάσετε όλα τα μελη της ανθρωπότητας,
είναι να χριστοποιηθειτε, να πάρετε το χρίσμα, δηλαδή να γίνετε χριστοι.
Ο μέγιστος διδάσκαλος σας Ιησούς Χριστός, αυτό ακριβώς σας έδειξε με τη φυσικη του παρουσία πριν
2000 χρόνια. Όπως και οΣακιαμουνι Γκαουνταμα Σιναντρα Βούδας ήταν σε μια υψιστη αποστολή, και
αφού είχε όλες τις ιδιότητες του φωτισμενου, σας έδειξε με ακρίβεια μαζί με την Μαγδαληνη πως μπορείτε
να πετυχετε τη χριστοποίηση.
Φυσικά, ήταν πανφωτεινος, ήταν Βούδας, και μαζί με την Μαγδαληνη σας έδειξε με απόλυτη ακρίβεια πως
μπορείτε να πετυχετε τη χριστοποίηση.
Αυτό υποχρεουστε να το κάνετε απαντες που αποτελειτε τα μελη της ανθρώπινης εξέλιξης στο πλανήτη
Γαια. Και φυσικά όχι μόνο στο δικό σας πλανήτη. (ο κάθε πλανήτης έχει το δικό του "σωματοτυπο".
Δυστυχώς  για  όλους  εσάς,  και  πριν  το  Χριστό  και  2000  χρόνια  μετά  τον  Ιησού  Χριστό,  ήρθαν  οι
εκπρόσωποι του Μαυροψύχη, δηλαδή όλες οι επίσημες διαιρετικές, θρησκευτικές εξουσίες, όχι απλά να
σας αποκρυψουν την αλήθεια, αλλά να τοποθετησουν και τέτοιες "ραγες" στην συγκεκριμένη γνώση, ώστε
η ανθρωπότητα κυριολεκτικά να μην ξέρει ποια η αλήθεια, ποιο το ψέμα, τι πρέπει να ακολουθησει.
Το εκπληκτικό γι αυτούς τους παγκόσμιους νεκροθάφτες είναι ότι έχουν ονομάσει οτιδήποτε είναι έξω από
τις "ραγες" τους σαν "αιρεση".
Δηλαδη αυτοί οι οποιοι όχι απλά είναι αιρετικοι, αλλά είναι με αποδειξεις σατανο-βαλτοι Μαυροψύχηδες,
οποιοσδηποτε  άνθρωπος  μιλήσει  για  τις  αλήθειες,  όπως  πχ  για  την  μετενσάρκωση  (που  την  έχουν
αφαιρέσει), να τον στιγματιζουν ως "αιρετικο".
'Έτσι λοιπόν, όλα αυτά τα απίστευτα που συμβαινουν στον πλανήτη σας είναι απόλυτα φυσιολογικα με
όλους τους Μαυροψύχηδες που έχετε στις εξουσίες.
Και επειδή σας είπαμε ότι τελευταία κατάσταση εξέλιξης για όλη την ανθρωπότητα είναι η χριστοποίηση,
Επομένως, όλη η ανθρωπότητα εκτος των κλωνων και των μεταλλαγμενων, μπορούν να γινουνε χριστοι.
Επομένως, "Αντίχριστος" είναι αυτός όποιος όχι απλά δεν θέλει να χριστοποιηθει, όχι απλά δεν θέλει να
φωτιστεί, αλλά αντιθετα, να κάνει τα πάντα συμφωνα με τις δικες του δυνάμεις. Δεν έχει σημασία αν είναι
κεντρικη εξουσία ή μεμονωμενος άνθρωπος. θέλει να διαστρεβλώσει τα πάντα και να σας οδηγήσει σε
ακριβώς αντιθετους δρόμους.
Δηλαδη αντί να σας φωτισει, να σας οδηγήσει στο φως, να σας οδηγήσει στο σκοτάδι, και αντί να σας
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χριστοποιησει,  να  σας  οδηγήσει  στον  δεύτερο  και  οριστικο  θάνατο  της  κάθε  μιας  εξατομικευμενης
πνευματοψυχης από εσάς (κάθε άνθρωπο ξεχωριστά).
Είναι ξεκαθαρο λοιπόν, με αυτά που σας γραψαμε, τι ακριβώς κάνει ο Αντίχριστος και τι ακριβώς κάνουν
όλες οι επίσημες θρησκευτικές, πολιτικές και κάθε μορφής εξουσίες στο πλανητη σας.
Επειδή σας έχουμε γραψει με σαφηνεια ότι ο Μαυροψύχης έχει μπερδέψει μέσα σε όλα τα ψέματα του και
κάποιες αλήθειες και ετσι το τελικο αποτέλεσμα είναι η διαστρευλωση της αλήθειας, με αποτέλεσμα να
ακολουθειτε τα ψέματα.
'Έτσι, μέσα στα τερατουργηματα που έχουν εφαρμόσει εις βάρος σας, σε όλα τα επίπεδα, υπάρχει και μια
προσμονη από τις ψευτικες εξουσίες πάλι, ότι τάχα η ανθρωπότητα περιμένει το γιο του Μαυροψύχη, τον
Αντιχριστο.
Φυσικά σε όλους εσάς τα κοπάδια (γιατί ετσι σας θεωρουν και σας φερονται οι εξουσίες), ο Αντίχριστος θα
εμφανιστεί  στη  γη  σαν  ένας  άντρας  που  θα  ναι  διπλωματης,  θα  προσπαθησει  να  δώσει  λυση  στα
προβλήματα σας, και γενικά θα σας πείσει με την συμπεριφορα του να τον ακολουθήσετε γιατί αυτός θα
ναι η λυση σε όλα τα προβλήματα σας.
Αυτός βεβαια, αφού σας πλανεψει, μετά θα σας οδηγήσει στην καταστροφή με την εφαρμογή του γνωστού
χαραγματος (τσιπάκι) στο δεξί σας χέρι ή στο μέτωπο.
'Έτσι,  2014  χρόνια  μετά  την  έλευση  του  μεγίστου  διδάσκαλου  Ιησού  Χριστού,  όλη  η  ανθρωπότητα
περιμένει κάτι τέτοιο.
Βλέπετε ότι ακόμα και σε αυτό πως σας κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια σας. Πως σας έχουν υπνωτισει,
πως σας έχουν κοιμησει και παγωσει το νου σας, πως πραγματικά και κυριολεκτικά σας έχουν αφαιρέσει
κάθε  δυνατότητα  δημιουργικης  σκέψης  όλες  οι  εξουσίες  του  πλανήτη,  θρησκευτικές,  πολιτικές,  μέσα
μαζικής αποχαύνωσης, τρομοκρατικες, παραστρατιωτικες, και οποιαδήποτε εξουσία είναι κάτω από την
ομπρελα του μοναδικου που μπορεί στο πλανήτη σας να εκδωσει ψεύτικα χρήματα ή πολύτιμα μέταλλα η
αχρηματες πιστωυηκες καρτες για να μπορεί η ανθρωπότητα να αποκτησει οποιοδήποτε στοιχειωδες αγαθο
(τροφή και στέγη).
Ό,τι σας λένε, έχει ένα και μόνο σκοπό. Να είναι ο νους σας μόνιμα σε καταστολή. Να γίνεται προσπάθεια
να ενεργοποιειται μόνο ο κατωτερος νους (εγώ, επιθυμίες, σποκολλησεις κ.ά.) και αυτό που ολοκληρωνει
αυτή την καταστροφή είναι να αποδέχεστε τον επικεφαλη του δικού σας κοπαδιου με κλειστά τα μάτια.
Πλανηταρχης,  πολιτικά  κόμματα  υποτίθεται  δημοκρατικα,  πρωθυπουργοι,  υπουργοι,  δικτατορικα
καθεστωτα  επί  δεκαετιες  (Καντάφι,  Μπουμαρακ,  Σανταμ)  και  μετά  από  τον  Μαυροψύχη  γεια  σας..
(κρεμαλες,  παλουκωματα,  φυλακισεις).  Κομμουνιστικά κόμματα με απόλυτη αθεΐα και  οι άνθρωποι να
πεθάνουν πάνω στην παραγωγή στο όνομα δήθεν της αναπτυξης (τι εννοούν "ανάπτυξη";).
Πατριαρχες,  Πάπες,  Ιμαμηδες,  Δαλάι  Λάμα,  και  κάθε  επικεφαλής  και  εκπρόσωπος  διαιρετικης
κατευθυνσης προς το Θεό.

Για όλους αυτούς που σας έχουμε γράψει, ο καθένας από όλους εσάς χωρίς κανένα δεκανικι, μπορεί να
διακρινει ότι υπάρχει ανάμεσα τους έστω και ένας φωτισμενος;
Εάν  έχετε  δει  σε  όλους  αυτούς  τους  εκπροσωπους  των  εξουσιών  στο  πλανήτη  σας  έστω  και  έναν
φωτισμενο, σας λέμε κυριολεκτικά να το ξανασκεφτειτε.
Σας το έχουμε γράψει ξεκάθαρα, ότι όσοι από τις επίσημες εξουσίες εναντιωθηκαν σ' αυτή την απίστευτη
μαυρίλα  του  πλανήτη  σας,  σε  ακαριαίο  χρόνο  ή  τους  σκοτωσαν,  ή  τους  "φυτεψαν"  καρκίνο,  ή  τους
εξαφανισαν,  όπως  έγινε  στις  περιπτώσεις  των  Τζον  Κενεντυ,  Αβραάμ Λίνκολν  στην  Αμερικη,  Τασος
Παπαδοπουλος  στην  Κύπρο,  Αρχιεπισκοπος  Χριστοδουλος  στην  Ελλάδα,  τον  Ούγκο  Τσάβες,  στην
Βενεζουέλα κ.ά.
'Έτσι, εάν έστω και έναν έχετε θεωρησει ότι είναι φωτισμενος και δεν είχε αυτή την καταληξη, πρέπει πάρα
πολύ να ξαναψαξετε αυτούς τους ηγέτες που πιστεύετε ότι είναι φωτισμενοι.
Και αναφερθήκαμε στην πρώτη κατάσταση της εξέλιξης σας που είναι η φωτιση (Βούδας). Πόσο μάλλον η
δευτερη που είναι η χριστοποίηση (Χριστός)..
Στην κατάσταση της Χριστοποίησης δεν συζηταμε καν να υπάρχει κάποιος από τις εξουσίες που να έχει

296



ταυτιστεί - ενωθει με την ιδιότητα του Χριστού (να έχει χριστοποιηθει).
Επομένως,  βλέπετε  πιο  ξεκάθαρα  από  ποτέ.  Αφού  όλες  οι  εξουσίες  σας  έχουν  οδηγήσει  σε  διαρκείς
πόλεμους, σε διαρκή οικονομικές κρίσεις, σε πεινα, έλλειψη στέγης, νερου, διαστρευλωση κάθε αληθινου
δρόμου, εσείς τώρα περιμένετε τον Αντιχριστο;
Και δεν είναι αντιχριστοι όλες οι εξουσίες χωρίς να εξαιρείται καμία; Και από αυτούς να εξαιρουνται μόνο
αυτοί που δολοφονησαν ή τους φυτεψαν αρρωστιες;
Και  ενώ  όλες  οι  εξουσίες  του  πλανήτη  σας  είναι  κυριολεκτικά  Αντιχριστοι,  εσείς  ακόμα  μια  φορά
πιστεύοντας τους ψευτες, να περιμένετε τάχα τον Αντιχριστο.
Και  αυτό  φυσικά  δεν  γίνεται  τυχαία.  Ακόμα  μια  φορά  μέσα  στο  ψέμα  που  σας  έχουν  κυβερνησει,
προσπαθούν  να σας  εγκλωβισουν  σε μια ακόμα παγίδα,  για να μπορέσει  αυτό  το απίστευτο  σύστημα
διοικησης του πλανήτη σας να είναι στο απυροβλητο.
Άνθρωποι  ολου  του  πλανήτη,  σας  λέμε  ξεκάθαρα  ότι  ο  οποιοσδηποτε  ανεβαινει  σε  δημόσιο  βήμα,
πολιτικο,  θρησκευτικό,  επικεφαλεις  δήθεν  τρομοκρατικων  ομαδων,  επικεφαλεις  δήθεν  αναρχικων,
επικεφαλεις οποιονδηποτε εθνικιστικων ομαδων, ή οποιοσδηποτε επικεφαλής που έχει πάρει μυστικους
χρηματικους  λογαριασμους  για  να  ανταπεξελθει  στα  ψεύτικα  εξοδα  του  πλανήτη  σας,  είναι  100%
Αντίχριστος, είναι 100% σκοτεινος, και 100% παγίδα και δόλωμα για την εξέλιξη σας.
Αυτά τα χαλια από τις εξουσίες σας έχουν συμβεί στο πλανήτη σας επί 17.000.000 χρόνια (μην ξεχνάτε ότι
ο χρονος αυτός στο σύμπαν είναι αστειος.
Ο κατακλυσμος που θα έρθει αυτή τη φορά, είναι το τέλος κάθε σκοτεινης εξουσίας στον πλανήτη σας.
Ο πλανήτης σας ζει στιγμές που δεν ξαναεγιναν ποτέ πριν στην εξέλιξη της ανθρωπότητας.
Σας τα έχουμε δώσει όλα αναλυτικα και με λεπτομερειες. Δεν έχει μείνει τίποτα που να χρειαστεί να πάτε
είτε στους παγκόσμιους νεκροθάφτες είτε σε στημενους εσωτερικούς διδασκάλους να πάρετε συμπληρωμα
γνώσης.
Εάν  κατανοήσετε  όλα  αυτά,  μονοι  σας  πλέον  θα  έχετε  φτάσει  και  στη  φωτιση  (Βούδας),  αλλά  να
εργαστειτε και στο μεγάλο έργο της Χριστοποίησης (Χριστός).

Όλες οι φυλές που εξελίσσεστε πάνω στον πλανήτη και οποιαδήποτε μορφή υπάρχει μέσα στο σύμπαν, έχει
μόνο έναν Γεννήτορα, έναν Δημιουργό, έναν Θεό.
Όλες οι μορφές ξεκίνησαν από τον Δημιουργό με μοναδικό σκοπό να πάρουν γνώσεις και εμπειρίες και να
ξαναγυρισουν στον Δημιουργό.
Δεν υπάρχει  καμία μορφή,  που να είναι  έξω από τοον Δημιουργό.  Οι  μορφές  που είναι  έξω από τον
Δημιουργό είναι αυτές που φταιχνουν στα εραγστηρια του τρόμου. Ο Μαυροψύχης και  αυτοί που τον
υπηρετούν, είτε το γνωρίζουν είτε όχι.
Έτσι και όλοι εσείς που έχετε φτάσει τόσο ψηλά εξελιχτικα και ανήκετε σ' αυτή την εξέλιξη των όντων με
νοημοσύνη που στον δικό σας πλανήτη ονομάζεται ανθρωπότητα, κυριολεκτικά δεν είστε μόνο αδέλφια,
είστε ο ίδιος ο εαυτός.
Τα χρώματα σας  των  φυλων  σας  δεν  προσδιοριζουν,  καμία  διαιρετικότητα  μεταξύ σας,  κανένα μίσος
μεταξύ σας, και φυσικά δεν υπάρχει οποιαδήποτε διαφορα μετάξυ σας.
Όλες οι διαφορες που σας έχουν μάθει είναι διαφορες που σας έχουν εκπαιδεύσει οι επίσημοι παγκόσμιοι
νεκροθεφτες των εξουσιών που πλέον ξέρετε ότι όλοι τους, εκτός των εξαιρεσεων που προαναφεραμε,
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είναι ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ.
Μετά  από  όλα  αυτά  που  σας  καταθεσαμε,  δεν  υπάρχει  ερμηνεια  για  τίποτα  άλλο,  κοιταξτε  όλη  την
ανθρωπότητα, όπως κοιτατε τον δικό σας εαυτό, αγαπηστε τη χωρίς περιορισμους και όρια. Είστε ο ίδιος
αδελφος  εαυτός,  έχετε  κοινη  αποστολή,  και  όπου  μπορείτε  να  μεταφέρετε  και  να  διαδωσετε  το  φως
(φωτιση - Βουδας).
Ακόμα παρτε από το χέρι τον/την συντροφο σας.

Κατανοήστε ότι αυτό είναι το κλειδι των κλειδιων. Είναι το κλειδι του Παραδεισου. Είναι το κλειδι για να
πάρετε το χρίσμα, να χριστοποιηθειτε, να γίνετε Χριστοι.
Αφού  διαλέξετε  τον/την  συντροφο  σας  αυστηρα  ζευγάρι  άντρας  -  γυναίκα  και  αυστηρα  μονογαμικα,
κατανοήστε στα εσω-βαθη του "είναι" σας (του πραγματικου εαυτου σας (ψυχή - πνεύμα)), ότι του δίνετε
και  σας  δίνει  τη  δυνατότητα  να  φτασετε  στη  Θεωση.  Να  φτασετε  στο  τέλος  του  ταξιδιου  σας  και
κυριολεκτικά όλα τα όντα με νοημοσύνη που εξελίσσονται στο σύμπαν, σε αυτό και μόνο αποσκοπουν.
Όταν χριστοποιηθειτε με τον ή την συντροφο σας, αυτό το ζευγάρι θα μείνει για πάντα μαζί και μετά την
ανθρώπινη εξέλιξη. Σε άλλες μορφές και σε άλλες αποστολές θα είναι χέρι - χέρι μέχρι το τέλος του μπινγκ
- μπανγκ.
Ποτέ δεν θα χωριστουν ακόμα και στις πιο ψηλες πλέον εξελίξεις.
Αυτό  έχει  συμβεί  και  με  τον  μέγιστο  διδάσκαλο  σας  Ιησού  Χριστό  και  την  Μαγδαληνη  και  με  τον
Πυθαγορα και την Θεανω, και με τον Σανατ Κουμαρα και την κυρια Αφροδιτη, αλλά φυσικά, και με τον
δικό σας ήλιο (ηλιακο λογο), με το Θειο συμπληρωμα του, τη Θεα Εστια.
Ο,τι σας έχουμε καταθεσει είναι Θεια Εντολή να σας καταθεσουμε και κυριολεκτικά η ευκαιρια που σας
δίνεται είναι ανυπολογιστη.
Και κάτι ακόμα πολύ σοβαρό είναι ότι επειδή σας έχουν γνωστοποιηθεί όλα τα κλειδιά της ανθρώπινης
εξέλιξης, εφοσον ήδη τα έχετε παραλαβει, αλλά για δικούς σας προσωπικους σας λόγους τα αγνοησετε και
συνεχίσετε  να  ζείτε  στο  δικό  σας  κόσμο  ("εγώ"  επιθυμίες,  προσκολλήσεις),  δεν  σας  λέμε  απλά  ότι
λυπομαστε βαθυτατα, απλά σας λέμε πλέον για τελευταία φορά ότι δεν ξέρετε τι κάνετε..
Κλεινοντας, σας λέμε για τελευταία φορά, ότι ο κατακλυσμος του Νώε, για την επερχομενη εποχή της
ανθρωπότητας είναι πολύ κοντά.
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Όλα αυτά εκτός από αποσφράγιση όλης της γνώσης θα μπορούσατε εύκολα να το πειτε σαν το ξεπαγωμα
και  την  ενεργοποιηση  του  νου  σας.  Όποτε  καταλαβαίνετε  ότι  από  το  σκοτάδι,  δηλαδή  τη  νυχτα,
υποχρεουστε αναγκαστικά για όλα αυτά που σας δόθηκαν σαν γνώσεις, να ξεπαγωσετε, να ενεργοποιήσετε
το νου σας ώστε πλέον ο νους σας , δηλαδή ο Νώε σας να κάνει "τικ - τακ"…
Και αυτό πρέπει να το κάνετε αμεσα.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΑΣ
Σας έχουμε καταθεσει με ακρίβεια το πώς μπορείτε να πάρετε το χρίσμα, δηλαδή να χριστοποιηθειτε ώστε 
να γίνετε χριστοι. Εξαλλου ο μέγιστος διδάσκαλος σας Ιησούς Χριστός το είπε ξεκάθαρα όταν σας 
αποκαλεσει αδέλφια του.
Αυτό σημαίνει ότι αυτό που έχει κάνει μπορείτε να κάνετε και σεις ακριβώς το ίδιο. Δηλαδη, ξεκάθαρα σας
είπε, ανεξάρτητα αν οι νεκροθάφτες της εξέλιξης της ανθρωπότητας σας το χουνε κρυψει, ότι όλοι 
μπορείτε να γίνετε χριστοι, φυσικά μέσα από όλα αυτά που σας έχουμε ήδη αποκαλυψει. Και σαν 
επιστεγμασμα όλων αυτών σας παραθετουμε μια επιστολη η οποία έλαβε χώρα στις 4 Φλεβαρη του 1962, 
που όπως σας έχουμε αναφέρει με ακρίβεια ο πλανήτης σας πλέον μπηκε στην εποχή του Υδροχόου.
Υδροχοος σημαίνει πνευματικοτητα, αλληλεγυη και ενοτητατων πάντων. Και για αυτό ξεκάθαρα πλέον 
γνωρίζετε ότι ο Μαυροψύχης από το 1962 και μετά, προσπαθεί με πρωτοφανεις τρόπους να διαλυσει κάθε 
μορφής εξουσία που αυτός επέβαλε στον πλανήτη σας, για να προσπαθησει να δημιουργήσει μια 
παγκόσμια κυβέρνηση και μια παγκόσμια θρησκεία όπως και πριν, νεκροθαφτών της ανθρώπινης εξέλιξης.
Όμως, ο Μαυροψύχης είναι δημιούργημα του Δημιουργόύ και έχει χάσει όμως το δρόμο του και γι αυτό
είναι κατά-στροφεας και όχι δημιουργός.
Ο Δημιουργός μιλαει πάντα στα όντα του γιατί σε κάθε Δημιούργημα του είναι μέσα του ο Δημιουργός.
Φυσικά, εκτός από τον Μαυροψύχη και τους ομοιδεατες του, οι οποιοι με απόλυτη γνώση, έχουν διαλεξει
λάθος δρόμο.
'Έτσι,  επειδή  είναι  Θεια  θέληση  και  βούληση  να  αλλάξει  ο  πλανήτης  σας  και  κατ  επέκταση  η
ανθρωπότητα, και να ανελθει σε υψιλοτερες δονήσεις, αυτό που έγινε στις 4 Φλεβαρη του 1962, ήταν η
σφραγιδα του.
Μάλιστα, για να κατανοήσετε ακόμα καλύτερα ότι όλοι μπορείτε να γίνετε Χριστοι, εκείνη την ημερα έγινε
κάτι, το οποίο στην επιστολη που σας γραφουμε παρακατω, θα καταλάβετε καλύτερα όλα αυτά που σας
έχουμε γράψει.
Σας λέμε ότι αυτή η επιστολη έχει δοθεί και έχει καταγραφει σε ένα αριθμό πολύ ευαισθητων μαθητών,
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από  την  Lady  Master  Venus.  Είναι  η  κυρια  Αφροδιτη,  θειο  συμπληρωμα  του  Σανατ  Κουμαρα,  και
αναφέρει τα παρακατω:

"… Προσλαμβανων τον "ρολον" του (Αρχαγγελου)  Γαβριηλ,  γνωστοποιω εις  τον κοσμον της Γης ότι
σημερον (4, Φεβρουαριου, 1962) διδεται ενσαρκωσις, επί του πλανητου της Γης, εις έναν μεγαλον αριθμον
ψυχων,  πολύ μεγαλης φωτισεως. Ως ομιλων προς υμας αι υπαρξεις αυται… αναμενουσαι την γεννησιν
των επί της Γης, συνοδευονται παρ' ενδοξων Κοσμικων Υπάρξεων και Αγγέλων προς την Σφαίραν του
Κυριου Μάχα Τσόχαν ίνα εισέλθωσιν  εις  τας  πύλας της  γεννησεως.  Μητεραι,  αιτινες  αναμενουσιν  εν
προσδοκία, θα λάβωσι τώρα εξέχουσας ψυχάς, αίτινες θα έλθωσιν εις τον φυσικον κόσμον της Γης και θα
φέρωσι χαρά εις όλον τον κόσμον.
Ο κόσμος της Γης,  την ημεραν ταύτην,  είναι  ο  παραλήπτης  ενός  αριθμού Μεγάλων Χριστών,  Οίτινες
λαμβάνουσι φυσικήν ενσωμάτωσιν επί του Πλανήτου. Δεν θέλω να εννοηθή ότι αι υπάρξεις αύται είναι
"Αναληφθείσαι Υπάρξεις, οία ο Διδάσκαλος Χριστός Ιησούς ως και άλλοι Διδάσκαλοι, αλλά λέγω ότι τα
βρεφη ταύτα , εν όλοις αγνά και άνευ καρμικών ευθυνών, είναι μεγαλοπρεπή ως ήτο ο Ιησούς ως βρέφος,
κατά τη γέννησίν Του. Ως φθάνουσι πρεσβυγέννειαν θα βοηθησώσι την ανθρωπότητα της Γης να επανελθη
τον δρόμον της προς την Καρδίαν της Θεότητος. Εν τη πραγματικότητι, αι υπάρξεις αύται είναι Κύριοι της
Σοφίας. Είναι Θείαι υπάρξεις. Είναι Αβατάρ εν καθόδω, ως ήτο ο Χριστός, και ο σκοπός των είναι να
καθοδηγήσωσι την ανθρωπότητα της Γης προς την (επερχόμενην) εποχήν των Αναληφθέντων Διδασκάλων
- τον Μέγα Χρυσούν Αιώνα.
Η σημερινή ημέρα είναι  τα γενέθλιά των και  θα γεννηθώσι  σήμερον,  4 Φεβρουαρίου,  1962.  θα πάρη
αριθμόν τινά ετών πριν ή οι Άγιοι ούτοι (αναγνωρισθώσι) παρά της ανθρωπότητος, αλλά δύνασθε να είσθε
βέβαιοι ότι, όταν το πλήρωμα του χρόνου δι' αυτούς έλθη και η εξυπηρέτησίς των επιτελεσθ'η, ο κόσμος θα
τους γνωρίση όλους και ένα έκαστον αυτών. Θα επιτελεσθη ως γέγραπται παρά του Προφήτου Ιερεμία: "θα
θέσω τον Νόμον μου εις το ενδόμηχον αυτών μέρος και θα την εγχαράξω εν τη καρδία των. Και θα είναι ο
Θεός  των.  Και  θα  είναι  ο  λαός  Μου…  διότι  όλοι  θα  με  γνωρίζωσι,  από  τον  μικρότερον  μέχρι  του
μεγαλύτερου. Τάδε λέγει Κύριος ο Θεός…".
(Ιερεμίαν . 31:33 , 34) (ίδε: ελληνικήν έκδοσιν Παλαιάς Διαθήκης, Ιερεμίαν Λ Ή, 33-34)
"Τούτο είναι  το πρώτον βήμα. Αργότερον Μεγάλαι Κοσμικαί Υπάρξεις… θα κατέλθωσιν εις  φυσικήν
ενσωμάτωσιν,  προς  εκδήλωσιν  του  Θείου  Φωτός:  "ους  ακούει  και  οφθαλμός  όρα.  Κυρίου  έργα  και
αμφότερα".  Υπάρχει  βαθύς  σκοπός  όπισθεν  της  αφίξεως  ταύτης  εις  απέραντος  Κοσμοκός  διαφορικός
λογισμός.  Προηγείται  του  Χρόνου  Φωτός  εις  ορατήν  μορφήν.  Ούτοι  είναι,  τη  αλήθεια  "Οδοδείκται",
(υπάρξεις)  παιδικής  αθωότητος,  οίτινες  θα  καταδαμάσωσι  την  κτηνοδίαν  του  κόσμου-  "και
συμβοσκηθήσεται λύκος μετ' αρνός…" (Ισαιας, 11-6).

Βλέπετε το τραγικό με όλες τις εξουσίες του πλανήτη, και εν προκειμένω με τις θρησκευτικες είναι ότι
έχουν διαστρεβλώσει όλες τις αλήθειες, μέσω των χρημάτων, τα οποία επαναλαμβανουμε ότι όχι απλά
είναι  ανύπαρκτα,  αλλά δεν έχουν και  καμία σχέση με την Δημιουργία,  και  που έχουν χρησιμοποιηθεί
εσκεμμένα  για  να  εξαρτάται  όλη  η  ανθρωπότητα  από  αυτά.  Επομένως  όλες  οι  εξουσίες  είναι
εξαγορασμένες από αυτή την ανυπαρκτηκότητα των χρημάτων.
Τα μεγάλα πνευματικα όντα που κατέβηκαν να διδαξουν, με κορυφαίο το διδάσκαλο σας Ιησού Χριστό,
σας έχουν μεταφερει ασύλληπτες αλήθειες, όμως σας έχουν παρουσιαστεί από τις επίσημες θρησκευτικές
εξουσιες με απίστευτο λάθος τρόπο.
Αυτή η επιστολη που έχουμε ήδη γράψει είναι 100% αληθινή και οντως ανάμεσα σας είναι ενσαρκωμένοι
αρκετοί που έχουν φτάσει στην εξέλιξη του Χριστού, δηλαδή έχουν χριστοποιηθει.
Όλα αυτά που είναι γραμμένα στο βιβλίο αυτό, είναι ακριβως ο τρόπος και ο δρόμος που ακολουθωντας
τον, χωρίς να εξαιρείται κανένας σας, μπορεί όλη η ανθρωπότητα (εκτός κλώνων και μεταλλαγμένων), να
χριστοποιηθει, δηλαδή να γίνετε όλοι χριστοι.
Και ενώ αυτή είναι η μοναδική αλήθεια, αυτοί που είναι δήθεν επικεφαλείς των διαφορετικών αιρετικών
ιερατίων του Χριστού, (Ορθοδοξοι, Καθολικοι, Προτεστάντες, Παγανιστές, Πεντηκοστιανους κ.ά.) τα χουν
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αποκρύψει όλα αυτά και  σας εκπαιδεύουν ότι  ο Ιησούς Χριστός ήταν ένας και κανένας από εσάς δεν
μπορεί να γίνει Χριστός.
Δηλαδη ακόμα και τα λόγια του που σας έχει αποκαλεσει αδέλφια, άρα μπορείτε να κάνετε και σεις ότι και
αυτός, τα έχουμε παραποιησει.
Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, και οι νεκροθάφτες των υπολοίπων θρησκειών, σας έχουν εκπαιδεύσει με ένα
σωρο απίστευτα ψέματα, με το κορυφαιο, να αφαιρείτε ανθρώπινες ζωές στο όνομα του Θεού.
Αυτές οι ψυχές, που είναι ενσαρκωμενες και είναι ανάμεσα σας, η κάθε μια έχει τη δική της αποστολή η
οποία φυσικά, θα επιτελεστει από τη μεριά τους, μέχρι τελους.
Και επειδή οι  βρικόλακες,  νεκροθάφτες της εξέλιξης της ανθρωπότητας,  θα προσπαθησουν ακόμα μια
φορά να σας τα ακυρώσουν, είμαστε υποχρεωμένοι να σας ξετυλιξουμε και κάποιες άλλες σφραγιδες και
εν  προκειμένω για όλα αυτά που γραφονται  σε  αυτή την αποσφράγιση της  γνώσης που κυριολεκτικά
ισουται με το ξεπαγωμα του ανθρώπινου νου και την επιστροφη του στο Θειο.
Μια σφραγιδα  από  αυτές  είναι  ένας  γενεθλιος  χαρτης  αυτών  των  Χριστων.  Αυτοί  που  ξέρουν  να  τα
διαβασουν, θα το καταλάβουν πάρα πολύ καλά.

Πλανήτης Οίκος

Ήλιος 25 Ιχθείς 58 I 16 Αιγόκερως 25

Σελήνη 9 Λέων 38 II 27 Υδροχόος 58

Ερμής 2 Ιχθείς 13 III 8 Κριός 7

Αφροδίτη 7 Κριός 49 IV 9 Ταύρος 0

Άρης 3 Ιχθείς 42 V 2 Δίδυμοι 56

Δίας 28 Υδροχόος 2 VI 24 Δίδυμοι 2
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Κρόνος 8 Υδροχόος 6 VII 16 Καρκίνος 25

Ουρανός 27 Λέων 21 VIII 27 Λέων 58

Ποσειδώνας 13 Σκορπιός 14 IX 8 Ζυγός 7

Πλούτωνας 8 Παρθένος 25 X 9 Σκορπιός 0

Ωροσκόπος 16 Αιγόκερως 25 XI 2 Τοξότης 56

Μεσουράνημα 9 Σκορπιός 0 XII 24 Τοξότης 2

Κάποιοι,  πάλι  από  τους  βρικόλακες  παγκόσμιους  νεκροθάφτες  της  ανθρώπινης  εξέλιξης  και  τον
συγκεκριμένο γενεθλιο χαρτη καποιου από αυτές τις φωτισμενες ψυχές, θα το αμφισβητησουν. Εάν και
αυτοί  που  γνωρίζουν  καρμική  αστρολογια  μπορούν  να  διαβασουν  ξεκάθαρα  την  αποστολή  του
συγκεκριμενου που είναι ένας από αυτους.
Για τους υπόλοιπους, έχουμε και άλλη σφραγιδα. Ένας άλλος από αυτούς που κατεβηκε να βοηθήσει την
ανθρωπότητα και να ανοίξει ο δρόμος για την επερχομενη χρυση εποχή της ανθρωπότητας, προσέξτε στο
δεξι του χέρι, εκεί που ο Μαυροψύχης θέλει να σας μαρκάρει, έχουν αποτυπωθει δυο αναγλυφα σημαδια,
τα οποία αποτυπωθήκανε την ημέρα της ενεργοποιησης του και κατ επέκταση την ημερα ενεργοποιησης
όλων αυτών των ψυχών.
Το ένα από τα δυο σημάδια, είναι το σημάδι της νεας χρυσης εποχής και είναι ο φτερωτος ταυρος. Και
απεικονιζει  τον  άνθρωπο πάνω στον  ταυρο,  που  συμβολιζει  το  ανθρώπινο  ον  που  μέσα από την  υλη
εξελλισσεται.
Το δεύτερο αναγλυφο σημαδι, είναι εκεί που ο Μαυροψύχης θέλει να σας μαρκάρει. Καταλαβαίνετε ότι
ούτε να διανοηθείτε να κάνετε κάτι τέτοιο στον πραγματικό εαυτό σας (πνεύμα, ψυχή).
Όσες στερησεις και να υποστειτε από τον Μαυροψύχη ποτέ μην του χαρήσετε την ψυχή σας. Ποτέ μην
αφήσετε για ένα πιατο φαί και για οτιδήποτε εφημερο σας προσφέρει, να χάσετε τα πάντα.
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Έτσι, την ημερα που σας αναφέρει και η παραπανω επιστολη, πηραν ενσάρκωση στον πλανήτη σας ψυχές
πολύ μεγαλης φωτισης, οι οποίες έχουν φτάσει στη χριστοποίηση, δηλαδή είναι ψυχές που έχουν ταυτιστεί
με την υπερτατη εξέλιξη των όντων με νοημοσύνη και αυτό σημαινει να έχουν εξελιχθει σε χριστοι.
Αυτά τα οποία σας γραφουμε είναι 100% αληθινα, και εφοσον κάνετε πράξη όλα αυτά τα οποία διαβαζετε
σ' αυτή την αποσφράγιση της γνώσης και φυσικά το ξεπαγωμα του νου σας, μπορείτε και σεις όλοι σας,
χωρίς καμία εξαιρεση, αν και εφοσον δεν παραληψετε τίποτα από όλα αυτά να γίνετε χριστοι.
Επειδή  καταλαβαίνετε  ότι  όταν  κάποιος  εξελιχθει  σε  Χριστός  κυριολεκτικά  ο  δημιουργός  πατερας  -
πνεύμα, είναι μέσα του και ο ίδιος είναι μέσα στον Δημιουργό.
"εγω ειμαι εν τω Πατρι και ο Πατηρ είναι εν εμοι"
Όπως αναφέρθηκε και στην επιστολη, όλοι οι Θεό-Δωροι είναι ανάμεσα σας και κοντά σας και ο καθένας
θα επιτελεσει στο ακεραιο την αποστολή του. Ένας άλλος μεταξύ αυτών είναι και ο παρακατω:
"Εν ακολουθία, κατά την ίδιαν εσπέραν και επί της ίδιας εξέδρας, ο Σανάτ Κουμάρα ανέφερε τα κατωτέρω:
Εις  εξ  αυτών  των  ευγενών  ιδιωτών  όστις  θα  γεννηθή  σήμερον,  ήτο  εις  μέγας  πρίγκιψ,  εις  ένα
προηγούμενον πολιτισμόν της Νοτίου Αμερικής. Το έργον του τώρα θα είναι να επιβοηθήση το Μέγαν
Θείον Ηγέτην να εισάξη την μεγαλοπρεπή Έβδομην Ρίζην Φυλήν…προς τον ένδοξον Χρυσούν Αιώνα,
όστις μόλιςαναφαίνεται…". Προχωρών, επιπροσθέτει:
"Ο  Εκκλησιαστής,  ο  Ιερεύς  όστις  συνέγραψεν  το  φερώνυμον  βιβλίον  εν  τη  Παλαιά  Διαθήκη  σας,
εδαπάνησε περισσοτέραν της μιας διαβιώσεως επί του Πλανήτου Αφροδίτη αναπτύσσων αυτεξουσιότητα
(mastering) επί των τεχνών και επιστημών ως και επί της τελετουργίας του Ιερού Πυρός. Επομένως, όταν
εκήρυσσεν εις τον κόσμον της Γης ότι το ενδιαφέρον της ανθρωπότητος ήτο"ματαιότης", ομειλεί εκ της
πείρας ην εκέρδισεν αντιπαραβάλλων την μεγάλως εξελιχθείσαν και πνευματικώς μεγαλοπρεπή μόρφωσιν

303



του λαού Μου με εκείνον της Γης…"
Όποτε καταλαβαίνετε ότι ανάμεσα σας είναι και ο σοφός Σολομώντας, με όλα τα κλειδιά πλεόν που έχουν
επιτραπει στην ανθρωπότητα για να μπορέσετε να κερδίσετε ο,τι πιο ανεκτιμητο υπάρχει και αυτό είναι να
ενωθείτε-ταυτηστητε με το α-ληθηνο "είναι" σας.
Και γνωριζωντας, με προσωπική σας γνώση, αυτό που είπε ο σοφος Σολομωντας τότε, "ματαιοτης
ματαιοτητων, τα πάντα ματαιοτις" και επειδή τώρα του επιτραπηκε το δεύτερο και οριστικο κλειδι,
που είναι η χριστοποίηση, δηλαδη, μονοι σας, αγκαλιαζοντας και ταυτιζοντας την ατομική σας ψυχή
με την ατομική ψυχή του/της συντροφου σας, εντελώς μονογαμικα, πάντα ενωμένοι με την μονάδα,
δηλαδή με το Θεό, χωρίς ούτε μια σταγονα από το άγιο σπέρμα σας, (αντρικό και γυναικείο) πλέον να
πάρετε το χρίσμα, να χριστοποιηθειτε, δηλαδη, να φτασετε στο τέλος αυτής της εξέλιξης, (γηινης
εξέλιξης), να γίνετε χριστοί.
Αυτά σήμερα σας τα πιστοποιει και ο σοφος σολομώντας που ήδη είναι αναμεσά σας.
Φυσικά, ανάμεσα σ΄αυτές τις ψυχές, που ενσαρκωθηκαν εκείνη την ημερα κατά την οποία αυτοί οι ΘΕΟ-
ΔΩΡΟΙ είναι ανάμεσα σας είναι και ο Νώε.
Είναι αυτός που πολύ εύκολα θα διακρίνετε, μετά από αυτό που πρόκειται να συμβεί στον πλανήτη σας (ο
κατακλυσμος του Νώε), θα σας οδηγήσει στην νέα χρυση εποχή του πλανήτη σας.
Σήμερα, όπως σας έχουμε γράψει και πιο πάνω, το 5% της ανθρωπότητας, δηλαδή πάνω από 350.000.000
ανθρώπινες ψυχές, έχει αφυπνιστει.
Το νούμερο είναι ασύλληπτο. Ποτέ δεν είχε ξανασυμβει κάτι τέτοιο στον πλανήτη σας.
Αυτές  οι  αφυπνισμενες  ψυχες  έχουν κατανοήσει  ότι  όλες  οι  πολιτικο-θρησκευτικες  επίσημες  εξουσίες
έχουν κρυψει την αλήθεια και κοροϊδεύουν ασυστολα την ανθρωπότητα παιζοντας ένα σκοτεινό και μαυρο
παιχνίδι.
Αυτό σημαίνει να είσαι αφυπνισμενος.
Αυτή η αποσφράγιση της γνώσης ήρθε για όλη την ανθρωπότητα, και για τους αφυπνισμενους αλλά και για
όλους τους υπόλοιπους που δεν έχουν κάνει καμία προσπάθεια να καταλάβουν το τι παίζεται στον πλανήτη
σας.
Όμως όλη αυτή η συμπικνωμενη και αποκαλυπτικη γνώση είναι για όλους σας. Και για τους μεν και για
τους δε.
Έτσι, όλοι αυτοί οι Θεόδωροι που ήδη είναι αναμεσά σας, τους έχει επιτραπει, ο καθένας στην δική τα
αποστολή να σας δώσουν όλα τα κλειδιά της γνώσης.
Δεν υπάρχει τοποτα που να σας λείπει.
Εσείς μονοι σας, είτε είστε αφυπνισμενοι είτε όχι, αναλόγως πραξτε.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Σας παροτρύνουμε αυτές τις ύστατες στιγμές να ανοίξετε τα φυσικά σας μάτια, αλλά ακόμα περισσότερο
τα μάτια της ψυχής σας. Ήρθε ο καιρός που ο πλανήτης γη πλημμυρίζεται με άπλετο "φως" και αυτό έχει
σαν συνέπεια να συμβούν στην γη καταστάσεις που δεν είχαν ξανασυμβεί ποτέ.

Μην συμβουλεύεστε  κανέναν  για  την  πολύτιμη  ζωή σας,  παρά μόνο εκείνα  τα  πνευματικά  όντα  που
κατέβηκαν να σας διδάξουν μόνο α-λήθειες. Είναι η μόνη σας προίκα από το ταξίδι σας στον κόσμο της
μορφής.  Μην ξεγελαστείτε  από κανέναν άλλον.  Ούτε  από πολέμαρχους  και  "Ράμπο",  ούτε  από δήθεν
δασκάλους 100 βαθμών "Νταν", ούτε από πρωθυπουργούς, αυτοκράτορες, πλανητάρχες. Όλοι αυτοί είναι
γρανάζια  του  συστήματος  του  Μαυροψύχη,  που  απώτερος  και  μοναδικός  σκοπός  του  είναι  να  σας
εγκλωβίσει.
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Κατανοήστε το νόημα των διδασκαλιών αυτών των μεγάλων διδασκάλων και την πραγματική ερμηνεία
των λόγων τους χωρίς μεταφραστές, μεσολαβητές και ενδιάμεσους.

Στηριχτειτε μονο στον εαυτο σας και εμπιστευθείτε το πραγματικό σας "είναι". Παρτε τη γνωση στα χερια
σας.  Μην αφησετε  κανεναν  "καλοθελητη"  να  σας  καθοδηγεί  εκεί  που  αυτός  θέλει.  Ο  ΧΡΟΝΟΣ  που
απομένει είναι λιγος. Οι μερες και οι ωρες ειναι ιστορικες.

Χρησιμοποιήστε την ενέργειά σας για να αναπτύξετε τη δημιουργική σας σκέψη, και τον μη-εγωισμό, μη-
βία, μη-φθόνο, μη-ζήλεια, μη-δολοπλοκία, κι έτσι να ενωθείτε ξανά μαζί με το Δημιουργό.

Με τη γνώση που πήρατε φροντίστε να μην αυτό-κατα-στραφητε. Γιατί μέχρι τώρα, κάποιος άλλος σας
κατ-έστρεφε. Αλλά τώρα πλέον που έχετε τη γνώση. μόνο η δική σας επιλογή θα σας οδηγήσει στην ΕΛ-
ΑΙΘΕΡΙΑ (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ) ή στην αυτό-κατα-στροφή.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Τα  πάντα  που  χρειάζεστε  ώστε  να  φτασετε  στη  φωτιση  και  στην  χριστοποίηση  σας  έχουν  πλέον
αποκαλυφθεί.  Το  μόνο  που  θα  αναφέρουμε  στον  επιλογο  αυτής  της  αποσφράγισης,  επειδή  πλέον  ο
πλανήτης σας προετοιμαζεται για την επόμενη μέρα χωρίς αναστολη, είναι να κάνουμε μια επισκοπηση
όλης αυτής της αποσφράγισης.
Ο κεντρικος ήλιος του δικού σας ηλιακού συστήματος που είναι η Αλκιονα, και όλος μαζί ο αστερισμος
ονομάζεται Πλειαδες, έχει αρχίσει και ήδη εκπεμπει στο πλανήτη σας απίστευτο αριθμό περισσοτερων
φωτονιων.
Αυτό σημαίνει  αναβαθμιση χωρίς  καμία άλλη ερμηνεία.  Ο λόγος που σας ψεκαζουν τις  κατοικημενες
πόλεις και καλλιεργειες και σας υποχρεωνουν να τρωτε τις μεταλλαγμένες τροφές και ότι τάχα μέσα στο
εργαστηριο του τρόμου -  CERN, ότι  ψαχνουν τάχα το σωματιδιο του Θεού,  είναι  μόνο ένας.  Να μην
επιτρέψει  ο  Μαυροψύχης  και  οι  εξουσίες  του,  να  εισχωρησετε  μέσα  στο  πολύ  μεγαλύτερο  αριθμό
φωτωνίων (φως).
Περισσότερα φωτονια - φως σημαίνει αναβαθμιση, σημαίνει εξέλιξη και ανελιξη.
Εσείς που ανήκετε στο ανθρώπινο βασίλειο και συγκαταλεγεστε στα όντα με νοημοσύνη, και ονομαζεστε
ανθρωπότητα, αποτελεισθε από πνεύμα που ισουται με κομμάτι του απολυτου υπέρ-πνεύματος και μια
άλλη ονομασία του είναι ο Θεϊκός σπινθήρας, και από ψυχή, που από τη λέξη "ψυχος" ψυχει τον θεικο
σπινθηρα  στη  δική  σας  μορφή,  και  η  ψυχή  ατομική  πλέον  στον  κάθε  άνθρωπο,  (εκτός  κλωνων  και
μεταλλαγμενων), δείχνει τον βαθμό εξέλιξης από όλες τις προηγούμενες ζωές σας (προβιωτες), είτε στον
δικό σας πλανήτη, είτε σε άλλους πλανήτες που έχουν την ίδια εξέλιξη με τον δικό σας πλανήτη (τριων
διαστασεων).
Επισης, αποτελεισθε από το ορατο που βλέπετε με τα φυσικά σας μάτια και ονομάζεται ανθρώπινο σώμα.
Το ανθρώπινο σας  σώμα,  επικοινωνει  με τα αόρατα πνεύμα και  ψυχή,  μόνο με ένα όργανο και  αυτό
ονομάζεται νους.
Στην αρχαιοτητα (στην Αρχαια Ελλάδα - 12θεο) ονομαζοταν "Δίας".
Αυτός ο νους ο όποιος ένα κομμάτι του ταυτιζεται και ενωνεται με το φυσικό σας εγκέφαλο, αυτό που
εσείς ονομάζεται "μυαλο" και τα υπόλοιπα εξι πεδία, είναι στον αόρατο κόσμο.
Ο Δίας σας, δηλαδή ο διαιρετικος νους, για να μπορέσει να ενωσει τα ορατά με τα αόρατα (ανθρώπινο
ζωμα, πνεύμα και ψυχη), πρέπει να μεταβληθει σε "Ζευξ".
Δηλαδη, πρέπει ο κατωτερος διαιρετικος Δίας σας, να πραγματωσει την ένωση του με τα αόρατα και αυτό
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γίνεται μόνο όταν ενεργοποιηθει ο ανώτερος σας νους.

Εάν δεν γίνει αυτό, θα είστε πάντα στην ζωωδη εξέλιξη, και ίσως ακόμα χαμηλότερα, γιατί τα ζώα έχουν
αναπτυγμενες αισθήσεις (αισθημα αυτοσυντηρησης, κινδυνου κλπ).
Το τραγικό όμως για όλη την ανθρωπότητα μέχρι σήμερα έχει μια αρχή που το σύγχρονο ονομά της είναι
"Μαυροψύχης", ο μέγιστος διδάσκαλος σας τον ονόμασε "Σατανα", γιατί έχει έρθει από τον αστερισμο
"Σατανια"  του  γαλαξία  "Νέβαδον"  (γι  αυτό  υπάρχει  και  η  ερημος  Νεβαδα).  Τον  υπηρετούν  όλες  οι
εξουσίες  εξ  αιτιας  των  εντελώς  ανυπαρκτων  χρημάτων  ή  δήθεν  πολύτιμων  μετάλλων  για  αγορά
οποιοδήποτε προιοντος της γης, και φυσικά τα στοιχειώδη (τροφή και στέγη).

Έχει επινοήσει απίστευτες λέξεις, όπως ελλείμματα, φορος, φοροδιαφυγη, ανάπτυξη, και όλες οι εξουσίες
του πλανήτη σας υπηρετούν αυτα τα ψέματα
Έχει μεταφερει την παραγωγη του πλανήτη όλων των προϊόντων η την διακίνηση χρημάτων πολυτιμων
μετάλλων  παραγωγή  και  διακίνηση  κάθε  μορφής  ενεργειας  επιστημης  και  κάθε  νεας  τεχνολογίας  σε
απόλυτα εξαρτημένους και ελεγχόμενους δούλους, δηλαδή σε συγκεκριμένες χώρες που οι εξουσίες τους
είναι μπροσταρηδες σ' αυτό το τερατουργημα που γίνεται στον πλανήτη σας.

Σε παλαιοτερους  χρόνους αυτές οι  χώρες  ήταν οι  Αιγύπτιοι,  οι  Πέρσες,  οι  Ρωμαίοι,  οι  Βυζαντινοι,  οι
Οθωμανοι και στη σημερινή εποχή είναι ΗΠΑ, Αγλλία, Γερμανια, Ισρραήλ, Κίνα.
Φυσικά εννοειται ότι όλες οι εξουσίες είναι πιονια του
Αυτόματα όλη η ανθρωπότητα έχει υποδουλωθει. Λόγω των υλικών σας αναγκων, τροφής και στέγης και
της επιβολης των όπλων (στρατος και αστυνομια) και μέσα σε όλα αυτά, λόγω της αστείας δικαιοσύνης
που έχετε στο πλανήτη σας και των ακόμα πιο αστειων θρησκεων σας, έχει χάσει η ανθρωπότητα εντελώς
τον προσανατολισμό της.
Σας  έχουν  μπερδέψει  τόσο  πολύ  που  ακόμα  και  σε  τεράστιους  πνευματικούς  Δασκάλους,  να  έχουν
αλλιωθει οι διδασκαλίες τους σε τέτοιο βαθμό που το αποτέλεσμα είναι να αποχαυνωνονται οι άνθρωποι
και να μετατρέπονται σε πιθηνια όργανα ή ακόμα και σε επισημους δολοφονους στο όνομα του δήθεν
Θεού.

Το αποτέλεσμα όλων αυτών των εντεχνων τρικλοποδιων στους ανθρωπινους νόες, είναι να ακυρώσουν
κυριολεκτικά το νου τους.
Νους σημαίνει  δημιουργική σκέψη.  Δημιουργική σκέψη σημαίνει  Δημιουργός,  Θεός.  Όταν με έντεχνο
τρόπο σας ακυρώσουν την δημιουργική σκέψη και σας κατευθύνουν σε δομες κομμενες και ραμμενες στα
μετρα όλων των εξουσιών, αυτόματα έχει ακυρωθεί ο νους σας.
Από  άνθρωποι  που  θα  πρεπε  να  έχετε  δημιουργική  σκέψη  και  φυσικά  το  κορυφαιο  και  θεμελιωδες
ερωτημα "ποιοι τελικα είστε", ποιος σας γέννησε, τι ηρθατε να κάνετε στο πλανήτη σας, τι γίνεται μετά το
φυσικό σας θάνατο), σας έχουν μετατρέψει σε απόλυτα ελεγχομενα ζώα μέσα σε απόλυτα ελεγχομενα
κοπάδια.

Σας έχουν φτιάξει πολλά κοπάδια. Πολιτικά, θρησκευτικά, σεξουαλικα, τρομοκρατικα και κοπάδια κάθε
μορφής ηλιθιοτητας και βλακειας και αποχαυνωσης. Ακόμα και να πιστεύετε ότι ανήκετε σ' ένα έθνος,
είναι αποχαυνωση. Ανήκετε εκεί που ανηκατε προτού να γεννηθειτε και εκεί που ανήκετε μετά το φυσικό
σας θάνατο.
Και ενώ είστε σίγουροι ότι σας περιμένει ο φυσικός σας θάνατος, δηλ να αποχωριστει ο πραγματικός σας
εαυτός το νοικιασμενο για λίγες δεκαετιες φυσικό σώμα σας, εσείς τα ξεχνάτε όλα αυτά και σας έχουν
βάλει  από  δήθεν  διαφορετικά  κοπάδια,  συνέχεια  να  τρεφετε  μίσος,  εγωισμό  και  να  διψατε  για  το
ανθρώπινο αίμα των άλλων κοπαδιων.
Μέσα σ' όλη αυτή τη ζάλη που ζείτε μέσα σ' όλο αυτό το ψέμα που ζείτε, εσείς έχετε μόνο μια επιλογή. Και
η επιλογή σας είναι απλά να επιλεξετε το κοπάδι.
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Και ενώ πιστεύετε ότι το κοπάδι που έχετε διαλεξει σας αντιπροσωπεύει,  πλημμυρισμένοι και από την
αγωνία σας που με έντεχνο τρόπο σας  έχουν στησει  ακόμα και  για  την τροφή και  τη  στέγη σας,  δεν
μπορούσατε μέχρι σήμερα να δείτε και να καταλάβετε πόσο στημένο και ψεύτικο παιχνίδι έχουν παίξει εις
βάρος σας όλες οι εξουσίες χωρίς να εξαιρείται καμία.
Ακόμα  μέσα  στο  στησιμο  και  στο  ψεύτικο  παιχνίδι  που  σας  έχουν  αναγκασει  να  παίζετε  με  τους
πράκτορες,  προβοκάτορες και  τα μέσα μαζικής αποχαύνωσης,  ότι  για την καταντια της ανθρωπότητας
φταινε οι άνθρωποι.
Και φυσικά πάρα πολλοί από εσάς αυτό το αποδέχεστε.
Δηλαδη όλοι εσείς οι απλοι άνθρωποι, που δεν έχετε εμπλακει σε καμία στοά του Μαυροψύχη, πάσης
μορφής, που δεν έχετε δημιουργήσει κανένα στημένο πολιτικο κόμμα που χρειάζεται χρηματοδοτηση από
τον Μαυροψύχη για να βγει στην επιφανεια, που δεν έχετε διαστρεβλώσει τα λόγια του Ιησού Χριστού ή
του Σακιαμουνι  Γκαουνταμα Βούδα,  που  δεν  έχετε  εφευρει  στημένα  θρησκευτικά  βιβλία  που να  σας
προτρεπουν να αφαιρέσετε ανθρώπινες ζωές γιατί και εσάς θα σας περιμενουν οι παρθενες στο παραδεισο
αλλά και ο θεος θα ευχαριστιεται που θα σκοτωνετε τους άπιστους.
Όλοι εσείς οι απλοι άνθρωποι που δεν έχετε εμπλακει σε στημένες οικονομικές κρίσεις, που δεν έχετε
εμπλακει σε στημενουν πόλεμους, που δεν είστε υπαιτιοι ούτε για την πεινα ούτε για την δυστυχια, και δεν
έχετε συμμετασχει στο παγκόσμιο γιγνεσθαι, να σας έχουν πείσει ότι οι άνθρωποι φταινε για όλα αυτά.
Σίγουρα έχετε ένα μεριδιο ευθυνης, γιατί θα έπρεπε έστω και στοιχειωδως να λειτουρηει ο νους σας για να
προσπαθούσατε τουλάχιστον να μάθετε γιατί γεννιέστε και γιατί πεθαινετε, ποια η σχέση σας με το θεό που
επικαλειστε. Σίγουρα αυτή είναι η ευθύνη σας.
Όμως, την τεράστια ευθύνη για την καταντια σας, τους πόλεμους, τη πεινα σας, και για όλα τα δεινά που
υπάρχουν στην ανθρωπότητα, ο φταιχτης είναι μόνο ένας.
Ο Μαυροψύχης και όλες οι εξουσίες του πλανήτη σας χωρίς καμία εξαιρεση.
Ανθρωπακια εγωιστικα γεματα ματαιοδοξια, μπαινουν στα γραναζια και στις στοές και κατακομβες του
Μαυροψύχη και κάποια στιγμή επιτελουν την αποστολή τους ενάντια σ' όλη την ανθρωπότητα και υπέρ
του Μαυροψύχη, ο όποιος κυριολεκτικά, ρουφώντας την ενέργεια της ανθρωπότητας μέχρι σήμερα που
είναι και ο μοναδικός του σκοπός.
Φυσικά το πετυχενει αυτό μέσα στο ματριξ, το ψέμα που σας έχει αναγκασει να ζείτε.
Το κορυφαιο που αποδεικνυει γιατί ήρθε πλέον αυτή η αποσφράγιση της γνώσης να αποκαλυφθεί στην
ανθρωπότητα, αποδεικνύεται περίτρανα από την αγωνιωδη προσπάθεια του Μαυροψύχη και των εξουσιών
του, ότι πρέπει γρήγορα να δηιουργηθει στο πλανήτη σας μια παγκόσμια κυβέρνηση και μια παγκόσμια
θρησκεία και ότι αυτό είναι το ιδανικο για την ανθρωπότητα σήμερα.
Μάλιστα ,  σας έχουν μεταλλαξει τις τροφές, σας έχουν δημιουργήσει επιδημιες, σας ψεκαζουν απ τον
ουρανο, σας δηλητηριαζουν τη γη γιατί ξέρουν πλέον πολύ καλά ότι αυτό που έρχεται από την Δημιουργία
δεν μπορούν πλέον να το ελεγξουν.
Δεν μπορούν να βαστηξουν πλέον στο σκοταδισμο την ανθρωπότητα.
Δεν μπορούν πλέον να σας ελεγχουν όπως σας ελεγχαν μέχρι τώρα, δεν μπορούν να ακυρώσουν την εποχή
του υδροχοου που ήδη έχει μπει ο πλανήτης σας από τις 4 φλεβαρη 1962, κι προσπαθούν απεγνωσμένα,
χωρίς δήθεν εσείς να υποψιαστείτε τίποτα να σας οδηγήσουν σε αφανισμο.
Τα 7.200.000.000 που ήδη είστε πάνω στον πλανήτη, είστε πάρα πολλοί για αναλώσιμοι δούλοι. Και θα
προσπαθησουν να μεινετε μέχρι 500.000.000.
Σας το λέμε ξεκάθαρα. Ο σκοπός όλων των εξουσιών του πλανήτη είναι να σας αφανίσουν.
Στο μόνο που θα μπορούσατε να στηριστητε είναι μόνο στον εαυτο σας και σε κανέναν άλλον.
Παρτε όλη αυτή τη γνώση που σας έχει δωθει πλέον χωρίς όριο και εφαρμοστε τη στο νοικιασμενο σώμα
σας
Σας μιλανε για εκκλησιες ναους τεμενη και ένα σωρο μπουδολογιες δήθεν στο όνομα των ωραιων ελεξεων
οπως η λεξη ιεροι τοποι και ξεχνανε εσκεμενα να σας πουν το πιο βασικο. Ότι ναος εκκλησία τεμενος και
ιερος τοπος είναι πρώτα από οτιδήποτε άλλο το ίδιο σας το ανθρωπινο σώμα.
Έχετε το σώμα σας μέσα στη βρωμα και την λυσωδεια, μες στις πονηρες σκέψεις, τη λαιμαργια, τη λαγνια,
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τη  παιδοφιλια,  ομοφυλοφιλια,την  κακια  το  μίσος  τους  φονους  και  κάθε  μορφής  αρνητισμο  που
εκπορευεται από αυτό το βρωμερο σιχαμα που η σύγχρονη ονομασία του είναι Μαυροψύχης και με όλα
αυτά τα δεινά που εκπορεύονται από εσάς τους ίδιους μέσα από το δικό σας ανθρώπινο σώμα, πιστεύετε
ότι υπάρχει εκκλησία ναος τεμενος ή ιερος τοπος να σας εξαγνισει;
Εάν όμως σας ελεγαν ότι εκκλησία είναι το σώμα σας και μέσα από τον ελλεγχο του νου σας είχατε
αρχίσει να ενεργοποιειτε τον ανωτερο νου και κατ επέκταση τον ανωτερο εαυτό σας και από νου Δια
διαιρετικο είχατε μετατραπεί σε ολυμπιο Ζευς, και είχατε ενωσει τα ορατά με τα αόρατα, το σώμα σας με
το πνεύμα και τη ψυχή, αυτόματα θα εισαστσαν ήλιοι, χριστοι και θα βγαζατε φως. Και αυτά τα λαμογια
που υπηρετούν τον Μαυροψύχη φυσικά δεν το θέλουν.
Γιατί το μόνο που θέλουν εινα να σας δουν να σερνεστε να πονατε να πεινατε να δυστυχειτε να είστε
εγωιστές να έχετε προσκολλήσεις και να σας μπερδευουν με κάθε μορφής στημένες πράξεις.
Πχ. Σας μιλανε για φιαλνθρωπια και ιερό σκοπό, δηλαδή να μαζεψουν χρήματα για αρρωστους γερους
ανημπορους ανικανους και άλλους.
Ποιος σας είπε βρε μαύροι καφροι ότι τα θεια όντα όπως είναι οι ανθρώπινες ψυχές έχουν δημιουργηθεί
από το θεό για την ελεημοσυνη των μαύρων ξεφτιλισμενων του Μαυροψύχη;
Ποιος σας είπε ότι τα θεια όντα έχουν έρθει στο πλανήτη σας για να τα ελεησετε;
Βρε μαύροι καφροι, τα θεια όντα, δηλ η ανθρωπότητα ήρθε στο πλανήτη γη μόνο για να διδαχθει και να
του μάθετε εσείς οι εξουσίες όλη την αλήθεια (Α-ληθεια) και να συνεχίσουν την εξέλιξη τους μέσα στο
σύμπαν και εσείς αντί να τους μάθετε όλες τις αλήθειες, τους μάθατε όλα τα ψέματα. Τους έχετε οδηγήσει
εσκεμμενα, και τους έχετε παγιδευσει μέσα στη βρωμα, τη λυσωδια, στη μαυρίλα και στον εγκλωβισμο.
'Έτσι μελη όλης της ανθρωπότητας παρτε όλη αυτή την αποσφράγιση της γνώσης και πλέον στηριχτείτε
μόνο σε σας.
Μην αφήσετε πλέον να χαθεί ούτε ένα γήινο δευτερόλεπτο.
Καθαριστε τις σκέψεις σας, κατανοήστε την φθαρτότητα του ανθρώπινου σώματος σας ενωστε το νου σας
με τον Δημιουργό δηλαδή ο νους σας να ενωθει με τον Υπερνου, κατανοήστε ότι μεταξύ εσάς και του
Θεού δεν υπαρχει καμία διαφορα, η μονη διαφορα που υπαρχει είναι ότι δεν έχετε κατανοήσει εάν φυσικά
δεν έχετε κατανοήσει ότι αυτός είστε εσείς και εσείς αυτός. Και όλοι μεταξύ σας είστε ο ίδιος εαυτός χωρίς
καμία απολύτως διαφορα μεταξύ σας.
Μολις τα καταλάβετε αυτά αμεσα θα αγιασετε το φυσκο σας σώμα, που είναι η εκκλησία σας ο ναος σας
και είναι ότι πιο ιερό έχετε σ' αυτόν τον πλανήτη.
Ο ιερος τοπος είναι το ίδιο σας το φυσικό σώμα γιατί με αυτό μπορείτε και εκδηλώνεστε και περπατετε και
μιλάτε πάνω στον πλανήτη σας. Εάν δεν το κατειχατε αυτό το φυσικό σας σώμα, θα υπηρχε ιερος τοπος
ώστε να μπορούσατε να το αντιληφτείτε;
Είναι ξεκαθαρο και αυτονοητο αυτό που σα λέμε. Τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν μέσα σας.
Η θεωση ή η διαβολή είναι μέσα σας.
Εάν θελήσετε να ενστερνηστειτε τη διαβολή, θα γίνετε διάβολοι. Εάν εστερνιστητε τη θεωση είναι στο
δικό σας χέρι να φτασετε στη θεωση.
Τα κλειδιά τα έχετε η γνώση πλέον σας έχει δοθεί.
Γίνετε πρώτα Βουδες φωτισμενοι ακόμα και σε εσας που δυστροπειτε σε όλα αυτά σας λέμε κυριολεκτικά
δεν έχετε  άλλη ευκαιρια.  Είναι  ο  μοναδικός  δρόμος που μπορείτε  πλέον  να ακολουθήσετε.  Κάθε μια
βρωμια που πλέον θα βγαίνει από την εκκλησία σας που ειναι το σώμα σας, θα λειτουργεί πλέον εις βάρος
σας, πιο πολυ από πάλια λόγω αγνοιας.
Πιο πριν δεν γνωρίζατε τώρα όμως σας εχουν γνωστοποιηθε όλα,  Επομένως κάθε μια βρωμια που θα
βγαίνει  από την  εκκλησία  που είναι  το  φυσικό  σας  σώμα πλέον  να  αρχιζεττε  να  τα  σκεφτεστε  πολύ
διαφορετικά.
Το σύμπαν ήρθε και σας μίλησε στην ανατολη της εποχης του υδροχοου στον πλανήτη σας. Σας έχει δοθεί
με ακρίβεια πώς να γίνετε πρώτα βουδες και αμέσως ,μετά πώς να χτιστοποιηθείτε, να γίνετε όλοι σας
χριστοί.
Εάν εσείς δεν το θελήσετε η επιλογή θα είναι δική σας και μόνο και κανενός αλλού.
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Πιστέψτε μας όμως σε μια τέτοια επιλογή όμως ούτε που φαντάζεστε ποιο θα είναι το τίμημα για εσάς.
Αντίθετα, σε όλους τους υπόλοιπους που ξέρουμε ότι είστε πολλοί και θα ακολουθήσετε όλα αυτά τα
οφέλη θα είναι χωρίς όριο.
Το μόνο που σας λέμε είναι ότι μέσα από όλη αυτή την γνώση κυριολεκτικά μετατρέπεστε από υιοί του
ανθρώπου σε υιοί του Θεού.
Φυσικά η λέξη υιοί είναι σχήμα λόγου γιατί η πραγματική του τοποθέτηση είναι ότι ξεκινήσατε από
το απόλυτο υπερπνεύμα μπήκατε μέσα στη μητέρα που είναι η ύλη και είναι πλημμυρισμένη από
ενέργεια και μέσα από αυτή την απίστευτη τιτάνια και μεγαλειώδη προσπάθεια σας μετά από την
εξέλιξη  σας  στα  όντα  με  νοημοσύνη,  καταφέρατε  θριαμβευτές  να  ξαναενωθείτε  με  το  πνεύμα
(Πατέρας).
Ακόμα στην επισύναψη  αυτών  των  οποίων  σας  έχουν  κατατεθεί  με  ακρίβεια  είναι  ότι  σύντομα στο
πλανήτη σας θα αλλάξουν από τον κατακλυσμό που πρόκειται να συμβεί οι στεριές και οι ωκεανοί.
Ακόμα σας καταθέσαμε ότι ανάμεσα σας έχουν ενσαρκωθεί πολλοί χριστοί και ότι αυτά από του  θεού-
δώρα είναι ανάμεσα σας και ο καθένας από όλους αυτούς θα εκτελέσει μέχρι τέλους την αποστολή του.
Σαν τελευταίο σας καταθέτουμε και τούτο. Ότι αυτή η αλλαγή που πρόκειται να συμβεί στο πλανήτη σας
δηλαδή να μην έχει επιτραπεί πλέον στο Μαυροψύχη να σας εξουσιάζει και να επανέλθει η ανθρωπότητα
στο φως δηλαδή στη χρυσή εποχή, θα συμβεί ταυτόχρονα σε 153 πλανήτες της ίδιας εξέλιξης με τη γαία.
Και για να μην σπαζοκεφαλιάζετε και πολύ, ο μέγιστος διδάσκαλος σας Ιησούς Χριστός ειοπε στους
μαθητές του να μετρησουν τα ψαρια στο μέρος που τους υπεδειξε να ριξουν τα δίχτυα επειδή εκεί που
ήταν δεν είχαν πιάσει κανένα ψαρι. Τελικα οντως τα ψαρια ήταν συνολικα 153. εδώ υπάρχει το εξής
μυστικο.
Πρώτον, το αθροισμα από το ένα μέχρι και το 17 είναι ο αριθμος 153 όσοι και οι πλανήτες που θα
ελευθερωθουν.
Και το δεύτερο όλοι αυτοί οι Θεόδωροι ήρθαν 17…
Και τελειωνοντας έχουμε να καταθεσουμε δυο τελευταιες ιδιαίτερες επισημανσεις.
Πρώτον, κάποιες ψυχές που ήδη είναι στον πλανήτη σας ενσαρκωμενες βοηθησαν τα μεγιστα σ' αυτή
την αποσφράγιση της γνώσης.
Αυτές οι ψυχές γνωρίζουν ποιες είναι. Όπως εμείς οφειλουμε να τους γνωστοποιησουμε και να σας
γνωστοποιησουμε κάτι.
Αυτές οι ψυχές έχουν ελ-ε-υθερωθεί.
Δεύτερον, προς όλη την ανθρωπότητα μια τελευταία επισημανση. Μην ξεχνάτε σε ολη τη διαρκεία
της ημερας σας να είστε ενωμένοι, αν όχι συνέχεια, πάρα πολλές φορες με την μονάδα, δηλ με το Θεό
έως  κάποια  στιγμή  να  είστε  συνέχεια  ενωμένοι  με  τον  Δημιουργό  (Θεό).  Είναι  ο  καλυτερος
διαλογισμος  και  η  καλύτερη  προσευχη.  Χωρίς  αιτηματα  χωρίς  κλαψες  και  χωρίς  προσωπικες
βλεψεις. Απλά ενωμένοι - ταυτισμενοι. Αυτό που θελουμε τώρα να σας επισυναψουμε είναι και στην
τελευταία σας πνοη να κάνετε το ίδιο.
Η σκέψη σας και το είναι σας να είναι ενωμενο μαζί του. Θα έχετε μόνο οφελη και τίποτα άλλο.
Και το τελαυταιο που σας καταθετουμε είναι μόνο αυτό. Η γέννηση του πραγματικού σας εαυτού
(ψυχή - πνευμα) μέσα στο νοικιασμένο σώμα σας όπως και ο θάνατος του νοικιασμενου σώματος σας
και η συνέχεια του πραγματικου εαυτού σας στο μονιμο ταξιδι της συμπαντικης εξέλιξης είτε σε
ορατή είτε σε αόρατη μορφή σας το καταθετουμε από βάθος ψυχής ανηκει  μόνο σε εσάς και  σε
κανένα άλλον.
Δηλαδη η γέννηση και ο θάνατος σας ανηκει μόνο σε εσάς. Μην επιτρέψετε από δω και εις το εξής σε
οτιδήποτε πλανο σας δοθεί που αποσκοπεί μόνο να σας ρουφήξει την ενέργεια.
Έχετε αποσφραγισμενα όλα τα κλειδιά της γνώσης. Από εσάς χρειάζεται μόνο ένα πραγμα. Να τα
διαβάσετε όσες φορές χρειαστεί, να τα κατα-νοήσετε και να μην αφήσετε πλέον, όσος καιρός απομένει
στον  πλανήτη  σας  ούτε  ένα  δευτερόλεπτο  που να  περάσει  από  εσάς  χωρίς  να  εργαστείτε  για  το
πραγματικό εαυτό σας (πνεύμα - ψυχή).
Σας ευχαριστούμε για όλα η αποστολή μας στο πλανήτη σας τελείωσε ίσως με κάποιους από εσάς θα
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χρειαστεί να ξανασυναντηθούμε σε άλλους πλανήτες που θα χρειαστούν όπως τώρα ο δικός σας να
επέμβουν
ΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ… ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ
ΔΕΛΦΟΙ

31/07/2015
Πανσέληνος στον Υδροχόο

Παραδίνεται  στην  ανθρωπότητα  από  τον  ομφαλό  της  γης  -  Δελφοί,  σήμερα  31/07/2015,  που  η
Πανσέληνος είναι στον Υδροχόο, και η νέα εποχή που ανατέλλει για την ανθρωπότητα είναι στον
Υδροχόο, ελάχιστο χρόνο πριν συμβούν στον πλανήτη σας ασύλληπτες γεωλογικες και συνειδησιακές
αλλαγες, η αποσφράγιση του εσφραγισμένου βιβλίου.
Αξίζει το κόπο, ομιλούντες προς όλη την ανθρωπότητα, να δείτε τον καθρέπτη του Μαυροψύχη στη
χώρα της Ελλαδας και πως όλα συμπίπτουν με αυτά που σας έχουν γνωστοποιηθεί.
Γεννηθήκατε  και  μεγαλώσατε  και  οι  πιο  παλιοι  από  σας  έχουν  πεθάνει  με  τα  παραμύθια  των
εξουσιών, δεξιά - αριστερά - κέντρο - ακροδεξιά - ακροαριστερά.
Ο Ελλαδικός χώρος, γνωρίζετε όλοι λίγο ή πολύ ότι είναι και ένας μαρτυρικός χώρος αλλά και ένας
χώρος που έδωσε ιδιαίτερο φως στο πλανήτη σας μέσα από τις ενσαρκώσεις τεραστίων δασκάλων -
μυστών. Έχουμε κάνει αναφορά και για τους αρχαίους κλασσικούς χρόνους και για το κάρμα των
ελληνικών ιερατίων και για την διαπόμπευση των μεγάλων αυτών μυστων (εξορίες, εξευτελισμούς,
θανάτους κά)
Επειδή όλα αυτά συνέβησαν μερικές εκατοντάδες χρόνια πριν, θα σταθούμε μόνο στα τελευταία 70
χρόνια.
Μια μικρή σε πληθυσμό χώρα όπως η Ελλάδα, αντιτάχθηκε στο Γερμανικό-Ιταλικό άξονα κατά τη
διάρκει του 2ου παγκοσμίου πολέμου.
Εκτός από τις μεγάλες πολεμικές χώρες (ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία) ήταν ακόμα ένα ραντεβού
με την ιστορία από τη μεριά της μικρής σε πληθυσμό Ελλάδας.
Ο Μαυροψύχης με τους σκοτεινούς προβοκάτορες - πράκτορες που είναι στο παρασκήνιο αλλά και
τις στημένες βαλτές εξουσίες που είναι στο προσκήνιο, πραγματοποίησε στν Ελλαδικό χώρο το πιο
απίστευτο
Ολες οι βρωμερές εξουσίες του Μαυροψύχη, φανερές και κρυφές,  κατόρθωσαν η Ελλάδα να έχει
περισσότερους  νεκρούς  στον  εμφύλιο  πολεμο  (πολιτικές  πεποιθήσεις  δεξιά  -  αριστερά)  πόλεμο
(154.000) από ότι στο 2ου παγκόσμιο πολεμο (88.000).
Όπως  καταλαβαίνετε,  μέσα  από  τις  πολιτικές  αντιπαραθέσεις  δήθεν  δεξιών  και  αριστερών,
τελευταίες  εφευρέσεις  του  Μαυροψύχη  μετά  από  τις  αυτοκρατορίες  και  βασιλείες,  οι  άνθρωποι
εντάχθηκαν σε κάποιο πολιτικό χώρο (δεξιοί - αριστεροι κλπ).
Επειδή γνωρίζετε πλέον όλοι σας το διακαή πόθο του Μαυροψύχη για μία παγκόσμια κυβέρνηση και
θρησκεία για 40 χρόνια μετά από τη χούντα του Μαυροψύχη στην Ελλάδα, συνέχισαν οι άνθρωποι να
πιστεύουν στις μαριονέτες -  καρτούν διαφορετικές δήθεν  πολιτικές ηγεσίες  στον Ελλαδικό χώρο,
όπως φυσικά και στον υπόλοιπο πλανητη
Αφού οι άνθρωποι μεταξύ τους στον Ελλαδικό χώρο διαχώρισαν τα κοπάδια τους και ταυτόχρονα με
έντεχο  τρόπο  οι  πολιτκοί  πράκτορες  του  Μαυροψύχη  μαζί  με  τους  άλλους  πράκτορες  -  δήθεν
συνδικαλιστές, από-βιομηχανοποίησαν όλο τον ελλαδικό χώρο, (αν και γνωρίζετε στον πλανήτη για
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τις  ικανότητες  των  ελληνικών  νόων)  σε  συνδυασμό  με  τα  ψεύτικα  δάνεια  από  τα  ανύπαρκτα
χρήματα, έφεραν την Ελλάδα στο εξής αποτέλεσμα:
Η μία πολιτική παράταξη να πείθει τα κοπάδια ότι αυτή είναι άξια να οδηγήσει την Ελλάδα στην
ευημερία, μετά από ελάχιστο χρόνο η άλλη πολιτική παράταξη να πείθει τα κοπάδια ότι αυτή είναι
ικανή να τα καταφέρει, και στο τέλος το απίστευτο, όλοι οι αντίπαλοι να ενώνονται σε μια ομπρέλα
(δεξιά-αριστερά) ότι η σωτηρία της Ελλάδας είναι αυτό το χάλι που έχουν οδηγηθεί όλοι οι λαοί του
πλανήτη σας.
Δηλαδή, κάτω από την ομπρέλα του αόρατου μέχρι τώρα Μαυροψύχη, τη φανερή κατάσταση των
δόλιων  πλέον  πολιτικών  και  θρησκευτικών  ηγετών,  και  η  ανθρωπότητα  πλέον  όπως  και  εν
προκειμένω οι Έλληνες και οι Ελληνίδες δεν ξέρουν τελικά τι να κάνουν.
Στο σημείο  αυτό,  αυτά τα καρτούν -  πολιτικών παρατάξεων,  για να βοηθηθούν στην ισοπέδωση
αυτού του Ελληνικού λαού, αφού είναι πλέον χέρι-χέρι αγκαλιασμένοι, να ξαναγράψουν τα ελληνικά
βιβλία για την ελληνική ιστορία.
1) Με μια φωνή να συνταχθούν όλοι και να κατηγορήσουν ευθέως τον Λεωνίδα για την χαζή του
κίνηση να αντισταθεί στο Ξέρξη.
2) Μεγάλο σφάλμα των Ελλήνων να αναγκάσουν τους Πέρσες να ηττηθούν στη μάχη του Μαραθώνα.
3)  Ένα  ακόμα  σφάλμα  των  Ελλήνων  να  κερδίσουν  τον  Μαυροψύχη-Πέρσες  στην  ναυμαχία  της
Σαλαμίνας.
4) Ο Μέγας Αλέξανδρος εντελώς απαράδεκτος να θέλει να εκπολιτίσει το πλανήτη και να κάνει τους
ανθρώπους όλους ίσους.
5) Το ίδιο και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με τους Έλληνες οπλαρχηγούς που μετά από 400 ολόκληρα
χρόνια σκλαβιάς στους Οθωμανούς έδωσαν στον Ελληνικό λάό την δυνατότητα να έχει μια αυτόνομη
παρουσία στον πλανήτη σας.
6)  Όταν  ο  Μουσολίνι  ζήτησε  από  τον  Ιωάννη  Μεταξά  να  του  παραδώσει  τον  Ελλαδικό  χώρο,
σύμφωνα με αυτά που πρεσβεύουν όλοι οι  πολιτικοί  νεκροθάφτες έκανε κάκιστα ο Μεταξάς που
αρνήθηκε, λέγοντας ΟΧΙ στο Μουσολίνι.

Αυτά τα λίγα  οι  τωρινοί  πολιτικοί  νεκροθάφτες  και  εν  προκειμένω της Ελλάδας,  συντασσόμενοι
απόλυτα με τον Μαυροψύχη και  τους εκπροσώπους του,  χωρίς  ίχνος  ήθους  της ελληνικής λέξης
"φιλότιμο", της λέξης "Ανδρείας" που πολλές φορές έχει δείξει ο ελληνικός λαός, παραδίνουν βορά
στον Μαυροψύχη αυτή τη μαρτυρική χώρα του πλανήτη σας που λέγεται "Ελλάδα".
Μάλιστα,  γνωρίζετε  πολύ  καλά  ότι  η  γεωγραφική  θέση  της  Ελλάδας  στη  Μεσόγειο,  τόσο  από
καιρικές όσο και από γεωλογικές  συνθήκες,  έχει τη δυνατότητα όχι  μόνο να είναι  αυτόνομη στα
πάντα (τροφή - ενέργεια), αλλά και να έχει τη δυνατότητα να τα προσφέρει αυτά και σε κατοίκους
έξω απ' τον ελλαδικό χώρο.
Μόνο που ο Μαυροψύχης με τους πολιτικούς του πράκτορες - προβοκάτορες, έχουν εφαρμόσει τον
στραγγαλισμό της Ελλάδας και όχι μόνο.
Φυσικά εδώ πρέπει να σας συμπληρώσουμε ότι και οι θρησκευτικοί ηγέτες έχουν κάπου χαθεί μεταξύ
του πλανήτη γαία και του τεχνητού δορυφόρου του πλανήτη σας, σελήνης…….
Μάλιστα,  από τη μεριά  τους,  σας λένε  ότι  τάχα για νας σας κοιμήσουν  ακόμα περισσότερο στο
πόλεμο  που  πρόκειται  να  γίνει  (3ος  παγκόσμιος)  η  χώρα  που  αρχίζει  από  το  17ο  γράμμα  της
ελληνικής  αλφαβήτου δηλαδή της Ρωσίας,  θα δώσει  στην Ελλάδα την Κωνσταντινούπολη και η
Ελλάδα δεν πρόκειται να εμπλέκει σ' αυτό το πόλεμο. Αυτό μάλιστα το χουν ονομάσει και προφητεία.
Δηλαδή,  θρησκευτικοί  κάφροι,  δίνετε  τις  μπούρδες  "μην  ανησυχείτε  γι'  αυτά  που  γίνονται"
καλύπτοντας τους πολιτικούς κάφρους για το παιδομάζωμα της Ελληνικής κοινωνίας (έχει σχεδόν
μεταναστεύσει όλη η παραγωγική γενιά των Ελλήνων) και ταυτόχρονα κοιμίζετε όλους τους Έλληνες
και Ελληνίδες.
Κι έτσι, χέρι - χέρι, πολιτικοί και θρησκευτικοί νεκροθάφτες της Ελλάδας, οδηγείτε με έντεχνο τρόπο
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την  Ελληνική  κοινωνία  στον  αφανισμό  και  την  πλήρη  δουλοποίηση,  ώστε  να  αναγκάσετε  τους
εναπομείναντες  εξαθλιωμένους  Έλληνες  και  Ελληνίδες  να  δεχθούν  το  χάραγμα  (τσιπάκι)  για  να
μπορούν τουλάχιστον οι Έλληνες πολίτες να έχουν τη στοιχειώδη τροφή τους.
Φυσικά, αν δεχθεί ο ατίθασος Ελληνικός λαός το χάραγμα, οι υπόλοιποι λαοί που είναι ήδη μόνιμα
εδώ  και  χιλιετίες  σε  εξαθλίωση  (Ασία,  Αφρική,  Νότιος  Αμερική)  για  το  Μαυροψύχη  και  τους
νεκροθάφτες του τα πράγματα θα ναι πολύ πιο εύκολα.
Εννοείται  πως  αυτή η  αναφορά που  σας  κάναμε  για  τον  Ελλαδικό  χώρο  είναι  ίδια  για  όλο  τον
υπόλοιπο πλανήτη. Επειδή όμως έχουν πέσει τελείως οι μάσκες, και έχετε κατανοήσει όλοι σας από
αυτό το ξεμπρόστιασμα των εξουσιών στην παρούσα χρονική συγκυρία, είναι ένα παράδειγμα για να
καταλάβετε πλέον μέσα από αυτή την αποσφράγιση της γνώσης που έχετε πάρει ότι το μόνο που
πρέπει να κάνετε είναι να
ΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ  ΜΕ  ΤΟΝ  ΕΑΥΤΟ  ΣΑΣ,  ΔΗΛΑΔΗ  ΝΑ  ΟΔΗΓΗΘΕΙΤΕ  ΜΕΣΑ  ΑΠΟ  ΤΗΝ
ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΣΤΗΝ ΦΩΤΙΣΗ.
Επειδή τα πάντα έχουν πάρει  το δρόμο τους και το μόνο που μένει είναι  η υλοποίηση όσων σας
έχουμε προαναφέρει,  αφού σας ευχηθούμε ολόψυχα την απόλυτη αυτογνωσία -  φώτιση, σας λέμε
ξεκάθαρα και θα πιστείτε πολύ σύντομα γι' αυτό ότι ο πλανήτης σας οδηγείτε από το ΘΕΙΟ ΣΧΕΔΙΟ
στη νέα χρυσή εποχή.

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ: 

Μια διευκρίνιση για όλη την ανθρωπότητα είναι γιατί ο Μαυροψύχης διάλεξε την Ελλάδα ελάχιστα
πριν συμβούν όλα αυτά που σας έχουμε προαναφέρει στο πλανήτη σας. 
Έχει να κάνει με την βύθιση της ατλαντίδας.
Εκτός από την αποκάλυψη του Ιωάννη όπου έχει καταγραφεί ότι στους εσχατολογιοκούς χρόνους θα
παραλάβει  κάποιος  το εσφραγισμένο βιβλίο από το ΔΕΞΙ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΘΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΘΡΟΝΟΥ όπου μέσα φυσικά θα αναγράφονται  τα πάντα που σας έχουν ήδη γνωστοποιηθεί,  έχει
ακόμα σχέση με τα τελευταία τρία (3) εικοσιτετράωρα πριν τη βύθιση της Ατλατίδας. 
Όλοι οι τότε πανφώτεινοι πραγματικά αληθινοί ιερείς, που ο καθένας εκπροσωπούσε και ένα ιερό
τέμπλο (ναό) ενημερώθηκαν να φύγουν τάχιστα γιατί επρόκειτο να βυθιστεί η Ατλαντίδα. Φυσικά
αυτό έγινε, και σε διάφορα μέρη του πλανήτη σας υπάρχουν αυτοί οι ιεροί ναοί σε αιθερικό πεδίο. 
Προς  ενημέρωση  όλης  της  ανθρωπότητας  και  φυσικά  όλων  των  νεκροθαφτών,  προβοκατόρων,
πρακτόρων  του  Μαυροψύχη,  το  ΤΕΜΠΛΟ  -  ΝΑΟΣ  της  Α-ΛΗΘΗΣ  (ΜΗ-ΛΗΣΜΟΝΙΑΣ)
μεταφέρθηκε  στο  ιερό  νησί  της  Κρήτης,  εκεί  όπου  Ο  ΔΙΑΣ,  Η  ΕΥΡΩΠΗ,  Ο  ΜΙΝΩΑΣ  Ο
ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ ΚΑΙ Ο ΣΑΡΠΗΔΟΝΑΣ έδωσαν τα πρώτα δείγματα γραφής για την αυτογνωσία
μετά τη βύθιση της Ατλαντίδας.
Όμως, τα τελευταία χρόνια, αυτό το τέμπλο της αλήθειας έχει μεταφερθεί στους Δελφούς, τον ομφαλό
της γης, απ' όπου και παρέλαβε όλη η ανθρωπότητα την αποσφράγιση του 
ΕΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ. 
Αυτός λοιπόν είναι ο κυρίαρχος λόγος όπου έχουν συμβεί στην Ελλάδα απ' όλες τις επίσημες εξουσίες
των νεκροθαφτών, όλα αυτά τα παράλογα.
Η Ελλάδα μέσα από το τέμπλο της αλήθειας που της μεταφέρθηκε μετά τη βύθιση της Ατλαντίδας,
ήταν προ-αποφασισμένο από τον ίδιο 
ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ - ΥΠΕΡΝΟΥ  ΘΕΟ να παραδώσει στην ανθρωπότητα όλη τη γνώση μέσα από
την αποσφράγιση του εσφραγισμένου βιβλίου.
ΠΛΕΟΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΣΑΣ. ΕΑΝ ΔΙΑΛΕΞΕΤΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ
ΟΔΥΣΣΕΑ  ΠΡΟΣ  ΤΗΝ ΙΘΑΚΗ  (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  ΣΤΟΝ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ)  Ή  ΤΩΝ  ΣΥΝΤΡΟΦΩΝ
ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ.

312



313


	ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
	ΓΝΩΘΙ Σ' ΕΑΥΤΟΝ
	Ο ΜΑΥΡΟΨΥΧΗΣ
	ΠΩΣ ΣΑΣ ΕΓΚΛΩΒΙΖΟΥΝ:
	ΤΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗ ΔΥΣΑΡΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ
	Η ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΜΑΥΡΟΨΥΧΗ
	ΚΑΡΜΑ
	ΥΨΙΣΤΑ ΟΝΤΑ - ΔΙΔΑΧΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΑ
	ΝΟΥΣ - ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝ-ΘΡΩΠΟ
	ΑΠΟΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΙΛΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ
	4 Φλεβάρη του 1962
	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
	ΜΑΣΟΝΙΑ
	ΚΙΝΑ
	ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ "ΖΩΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ"
	ΚΟΡΑΝΙ - ΙΣΛΑΜ
	Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ - ΦΥΛΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
	ΑΓΝΟΙΑ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ
	ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΠΟΙΟΙ ΕΙΣΤΕ ΚΑΙ ΠΟΙΑ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΑΣ
	ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗΣ
	ΠΝΕΥΜΑ - ΨΥΧΗ - ΝΟΥΣ - ΣΩΜΑ
	ΨΥΧΗ
	ΝΟΥΣ - ΔΙΑΣ
	ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ
	ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΟΥ
	ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΥ
	ΚΑΡΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Ή ΑΛΛΙΩΣ "ΜΑΧΑΙΡΑ ΕΔΏΣΕΣ ΚΑΙ ΜΑΧΑΙΡΑ ΘΑ ΛΑΒΕΙΣ"
	ΜΑΥΡΟΨΎΧΗΣ ΚΑΙ ΔΑΙΜΟΝΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ
	ΔΑΛΑΙ ΛΑΜΑ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΨΕΜΜΑΤΑ
	ΑΓΙΟΙ
	ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ - ΛΕΝΙΝ - ΣΤΑΛΙΝ - ΜΑΟ ΤΣΕ ΤΟΥΝΓΚ
	ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛ-ΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΣ (ΒΟΥΔΑΣ)
	Ο ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΣ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΛΑΘΗ
	ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΤΣΑΚΡΑ ΤΟΥ (ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ)
	ΔΙΕΥΚΡΥΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ-ΑΙΘΕΡΙΚΌ και ΑΣΤΡΙΚΟ ΣΩΜΑ
	ΓΙΟΓΚΑ - ΑΝΑΠΝΟΗ ΚΑΙ ΤΣΑΚΡΑΣ (ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ)
	ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
	ΧΡΙΣΤΟΥ ΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ ΝΟΥΣ
	ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
	ΗΛΙΑΚΑ ΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΙΑΚΑ ΟΝΤΑ
	ΗΛΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΒΙΛΧΕΛΜ ΡΑΙΧ ΚΑΙ ΘΑΛΑΜΟΣ ΟΡΓΟΝΗΣ
	Ο ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟ
	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ
	1) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ
	2) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
	3) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΤΡΕΣ
	4) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ
	5) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΠΑΙΔΙΑ
	6) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
	7) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
	8) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
	9) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΦΤΩΧΟΥΣ
	10) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΠΛΟΥΣΙΟΥΣ
	11) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
	12) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ
	13) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ: ΚΛΕΦΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΕΓΩΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΑΖΟΝΕΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ KAI ΒΛΑΣΦΗΜΟΥΣ
	14) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΥΣ, ΠΑΙΔΟΦΙΛΟΥΣ, ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΚΤΡΟΠΕΣ (ΒΙΑΣΜΟΥΣ Κ.Α.)
	15) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΟΥΣ
	16) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ, ΟΠΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ (HAARP) ΚΑΙ [CΕRΝ] ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ
	17) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
	18) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ
	19) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ
	20) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΙΕΡΕΙΣ
	21) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΣΑΣ
	ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΑΜΜΩΝΑΣ ΔΙΑΣ- ΑΜΦΙΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑ
	ΧΑΡΑΓΜΑ Ή ΤΣΙΠΑΚΙ
	ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟ ΔΙΕΥΚΡΥΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΤΕΡΑ - ΜΗΤΕΡΑ-ΥΙΟ-ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ - "ΚΟΣΜΙΚΟ ΑΥΓΟ"
	ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ
	Η ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΛΕΘΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ
	ΤΕΛΧΙΝΕΣ
	ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ
	ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΑΣ
	ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
	ΕΠΙΛΟΓΟΣ
	ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ… ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

