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….. / και, του προσώπου –μου  :  / αποστροφή : ’ : ➔….. αντι αποστροφή : ‘ : ….. ….: επιστροφή : ‘ : ….. και….. 
  

          
               …..,                                                                                                                                                   ,….. 
                                                                                                                 …..14 / 9 / 1974….. 
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…..Από την αρχαιότητα και μετά…., ο με απορίες άνθρωπος έθετε πολλά και διάφορα ερωτήματα 
σχετικά με την προέλευση αυτού και του σύμπαντος κόσμου….! 
…..Ερωτήματα, δηλαδή, σχετικά με….. την πρώτη Αρχή – Αιτία των, καθελογής, υπαρχόντων και όντων….: 
τον κοσμοπλάστη Θεό…., τον «άγνωστο Θεό»…., τον «Ένα Θεό»…., 
που μερικοί, επίμονοι αναζητητές της Αλήθειας, φιλόσοφοι : φιλόθεοι πίστευαν πως έγιναν «εξ Ενός πάντα»…., 
καθώς…., τουλάχιστον σε αυτούς κι από ένα σημείο και πέρα…., τους έγινε, όσο, γνωστός….! 
 
Βέβαια, τον γνωστοποίησαν και σε άλλους…., κι Αυτόν και τα καθελογής δημιουργήματά Του…., 
και τα φυσικά : υλικά και τα μη φυσικά : άυλα…., και μέσα από τα σχετικά συγγράμματά τους…., 
μα και μέσα από τα ανάλογα σχέδια : σχήματά τους…., τα όσον εύστοχα…., 
οι….. με σχηματοποιημένο λόγο…., μονοθεϊστές : ενοθεϊστές, πια, αυτοί….! 
 
Αυτόν τον Θεό…., που, δόλια κι όσο, ‘’έθαψαν’’ έως και εξαφάνισαν….. βολεμένοι και εμπαίχτες πολυθεϊστές…., 
‘’θάβοντας’’ εν μέρει ή και εξαφανίζοντας, εντελώς, τέτοια συγγράμματα και σχέδια : σχήματα…., 
ή και, φορές, διαστρεβλώνοντάς ‘τα…., τα δήθεν «τόσα κι ατακτοποίητα αποσπάσματα του λόγου τους»…., 
πάντα, κατά το κάθε δοκούν και κάθε συμφέρον τους…., 
όπως, έτσι, ‘’έθαψαν’’ έως και εξαφάνισαν και μερικούς από αυτούς…., και το λόγο τους και τη ζωή τους….! 
 
Την ‘’Ανά σταση’’ Αυτού του…., δόλια κι όσο κι αρχαιόθεν…., ‘’θαμμένου’’ έως και εξαφανισμένου Θεού…., 
αλλά και την ‘’ανά σταση’’ των αγνώστων αυτών…., καθώς και την των σχηματοποιημένων θεωριών τους…., 
φιλοδοξώ, κι εδώ, να καταφέρω…., όσον εύστοχα και με λιγότερα λάθη κι ατέλειες…., 
όμως…., τώρα πια κι από χρέος μου…., μόνον…., Ελληνο κεντρικά…., 
γιατί…., όντως, εδώ…., κι ως θα δούμε παρακάτω…., ανα γεννήθηκε το όντως Φως…., το που έκαναν ημίφως….! 
 
Παντού και πάντα, λοιπόν, ειπώθηκαν διάφορες θεωρίες κι απόψεις σχετικές με αυτά και τη μονοθεΐα : ενοθεΐα…., 
μα, εδώ και τώρα, θα αναφερθώ στην, όσο φανερωμένη, Αρχαία Ελληνική κοσμοθεωρία…., γενικά…., 
γνώση, σκοπίμως και αντιλαϊκά, κωδικοποιημένη…., 
ως συνέβαινε και συμβαίνει πάντα και παντού της Γης…., 
και, ειδικά, στην…., κρυμμένη…., σχετική με τη γνώση για την ανθρώπινη, και όχι μόνο, ψυχή….! 
 
Με άλλα λόγια, θα αναφερθώ, προπάντων, στη, σχεδόν, εντελώς κατεστραμμένη Αρχαία Ελληνική γνώση…., 
την απ’ ‘’όλους’’ σας άγνωστη…., που, σα σε ‘’πνευματική σκυταλοδρομία’’, τη συμπληρώνω, όσον, επιτυχώς…., 
δίνοντάς ‘την δε….. περισσότερο σχηματοποιημένη…., και αυτήν…., ‘’προσαρμοσμένη’’ στα σχήματά –μου…., 
μα και τη, σχετική ή μη, δική μου...., ιδίως, σε αυτά που αφορούν στην ανθρώπινη, προπάντων, ψυχή….! 
 
Βασικός οδηγός, και, στις αναφορές αυτές θα είναι η, αρχαία ή μη, Ελληνική γλώσσα….,  
η, ως προς την εξέλιξή της κι αρχαιόθεν, δολίως ‘’σταματημένη’’ και κωδικοποιημένη, από ντόπιους και μη…., 
που, κι εδώ και με σεβασμό και άδολα, την επεκτείνω και τη συμπληρώνω…., όσο χρειάζεται….. για τα εδώ….! 
…..Η μοναδικά αινιγματολύτρα : η που λύνει, και φωτίζει, το αίνιγμα του σύμπαντος κόσμου Ελληνική γλώσσα…., 
έστω, κι όπως μας την παρέδωσαν οι δόλιοι αυτοί….: ελλειπή, διαστρεβλωμένη κι αποπροσανατολίζουσα…., 
κάνοντάς την, πριν κι έτσι, αινιγματοδέτρα : η που δένει, και σκοτίζει, το αίνιγμα του σύμπαντος κόσμου….! 
 
Πιο ειδική, λοιπόν, αναφορά στη σχετική με τη γνώση των Αρχαίων Ελλήνων για την ανθρώπινη ψυχή…., 
προπάντων, στη, σχεδόν, εντελώς κατεστραμμένη κι άγνωστη ψυχογνωσία…., που οδηγεί και στη Θεογνωσία…., 
καθώς, μοιραία, αυτός που γνωρίζει, ορθά, την ψυχή του….. γνωρίζει, ορθά, και το Θεό…., 
τόσον…., όσον…., αναλόγως….! 
 
‘’Αρκούντως’’ κατακτημένη –τους ψυχογνωσία….. και, ως θα λέγαμε σήμερα, γνώση του D.N.A της ψυχής μας…., 
δηλαδή, σάμπως το, ορθό : α, σχήμα του Σήματος των Ολυμπιακών Αγώνων…., το, δήθεν, μη Αρχαιοελληνικό…., 
το με ανεβασμένους, ακριβώς κάθετα πάνω, τους 2 κάτω κύκλους…., όλοι, και των 5 τα κέντρα, σε μία ευθεία…., 
κι ‘’όπως’’, ‘’αρχικά’’, το σχεδίασε….: κι εδώ, και, σελίδα 248 : σχέδιο α / και, β /…., 
τάχα…., ο μες στο ‘’«Μέγα Κόλπο»’’ ακατονόμαστος Γάλλος βαρώνος…., κι έστω, όπως τα λένε…., 
      [ ….: το τι…., για το παραπλανείν…., παραμύθια γράφτηκαν σχετικώς με το εν λόγω σήμα…., δεν λέγεται….. ] 
κι έστω, το 1913…., κι όχι το τελικό και με «τεταραγμένους τους 5 κύκλους»..... της….. (της….. Ε λατ ός : Ε λάδ ος) 
ψυχο ‘’ψυχο’’ πεντο κυκλ άδος : ψυχο ‘’ψυχο’’ «πεμπ άδος» : του Ε /πέμπ του γράμματος της Αλφαβήτου –μας/….! 
Ε, για να μη φαίνονται, ‘’παραπεμπτικά’’, και οι 4 ‘’ζευγαρωτοί’’ κι αντίθετοι κύκλοι : το ψυχοσώμα : +οο, +0, -0, -οο 
και ο ένας, ο 5ος, κύκλος : η ψυχή : Ο΄ αυτή καθ’ εαυτή….: σα φώς, όπου σώμα ψυχής και ψυχή είναι….. 
μη υλικά στοιχεία : σχήματα ( 1Β ) : ( 1Β ) α : το κάτω, ( 1Β ) β : το πάνω….. και….. α, γ : ορθό και μη Σ.Ο.Α….,….! 
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.….,            ‘’,…..’’ 
Σχήμα ( 1Β ) : οι 5 κύκλοι του ορθού Αρχαιοελληνικού Σήματος των Ολυμπιακών Αγώνων….. 
 
Να…., περίπου, όπως στο ευθύς πιο κάτω σχήμα 1Α΄6 ….. …., σχηματοποιημένη ψυχή – ψυχοD.N.A…., 
σχήμα 1Β ( 1Α΄6 ) ….. …., που είναι το, και, ανθρώπινο ψυχοD.N.A…., το, μεταπτωτικό, 2ο….. ….. 
 

     …..,                ‘’,…..’’ 
                                             Σχήμα 1Β ( 1Α΄6 ) ….. 
 
…..και που, μάλλον, κατάκτησαν, και το, προπτωτικό, 1Α,1ο ,ψυχοD.N.A…., το, κι αυτό, όχι μόνον ανθρώπινο…., 
περίπου, όπως στο ευθύς πιο κάτω σχήμα 1Α….. ….. 
 

                       …..,                    ,….. 
                                                                  Σχήμα 1Α….. 
 
…., έχοντας δε ως υπέρτατο στόχο το να κατακτήσουν, σχηματοποιητικά, και το ψυχοD.N.A του Θεού…., 
το στο ευθύς πιο κάτω σχήμα ( Ο΄4 )….. ….: 
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                                                                    Σχήμα ( Ο΄4 )…..                                                                     
 
…..Γνώση που…., με πολύ κόπο κι επώδεινα…., ‘’συνεργασιακά’’ ή μη…., κατάφεραν να κατακτήσουν 
αφανείς και άγνωστοι φιλόσοφοι : φιλόθεοι…., Σοφία γαρ ο Θεός…., Σοφιστεία γαρ ο ‘’Σ’’ατανάς…., 
και να την παραδώσουν όσο καθαρή και χωρίς παγίδες…., γνώση, κατά το δυνατόν τους, σχηματοποιημένη…., 
αυτήν που…., κυρίως, τότε και στο μεγαλύτερο μέρος της…., εξαφάνισαν εξάπαντος τα τότε κι εκεί ερπετοειδή…., 
αυτά, τους αφανείς φιλοσόφους – φιλοθέους αυτούς, που, εδώ, τους υμνώ πολύ…., για να τους κατανοήσετε….! 
 
Αυτών δε των…., και ως προς το λόγο και ως προς τη ζωή…., ‘’θαμμένων’’…., προπαντός, των πιο αφανών…., 
που δεν χόρτασα να τους υμνώ…., τους νοερούς συμπροσευχητές μου…., ιδίως, στις με λόγια προσευχές μου…., 
ας είναι κι η ‘’Δευτέρα Παρουσία’’ τους…., αφού την Πρώτη Παρουσία τους την έκαναν και Πρώτη Απουσία τους…., 
παράλληλη με τη ‘’Δευτέρα Παρουσία’’ του ενός και μοναδικού Θεού…., του, ‘’θαμμένου’’, όντως Θεού….! 
 
Αυτών που…., μακριά απ’ την κάθε Εξουσία : Κρατική και Εκκλησιαστική…., τις, σχεδόν, εσαεί, σατανέ σιαμαίες…., 
κατάφεραν να έχουν, όσο, ελεύθερη ψυχή και ζωή…., 
νου και καρδιά στο σχήμα της ελευθερώτριας Ελευθερίας, 
που δεν ανοίγει μνήματα της Καταδίκης στα σεπτά όνειρα των απλών ανθρώπων…., 
ασύμβατοι ονειρευτές….. με ασύμβατα όνειρα αυτοί…., 
‘’τρελοί’’ ονειρευτές….. έξω από τα όρια των Θαφτών ονείρων….. και οραμάτων….! 
 
Αυτών που κατάφεραν να γίνουν Πουλιά : αντιστοιχίες αγγέλων…., 
που δεν χωρούσαν στα προκάτ αρχεία –τους…., 
που αρνήθηκαν το ενοίκιο της Υποταγής και τα προκάτ ληξιαρχεία των εκεί και τότε ερπετοειδών Δυναστών τους 
και κυνηγήθηκαν έως και φυσικής εξόντωσής τους…., πολέμιοί –τους ή μη…., 
«‘’ουδέποτε’’ πειθόμενοι  τοις ‘κείνων ρήμασι» αυτοί…., όρθιοι μαχητές σε όρθιους πνευματικούς δρόμους….! 
 
Αυτών που αρνήθηκαν να έχουν, από δουλικότητα, προκάτ ζωή και προκάτ θάνατο…., 
δεχόμενοι, έτσι κι αυτοί, ως ‘’μοίρα’’ τους την παραμονή τους στα προκάτ ληξιαρχεία των ‘’μοιρο’’πλαστών…., 
για να μην έχουν ψυχή φτιαγμένη από τα κουρέλια –τους και την ψευδαίσθησή –τους 
και ζήσουν, τότε κι έτσι κι αυτοί, ζωή μες στα καλούπια των δασκάλων πετάγματος, τάχα…., ως άλλοι…., 
οι που πίστεψαν, πριν, πως γίνονται σωσίβιο τα κουρέλια και τα αποφόρια της παράλογης ‘’λογικής’’ –τους…., 
και, τελικά κι έτσι, με κομμένα φτερά και το πέταγμα χίμαιρα να γίνουν, κι αυτοί, από άνθρωποι, κάτθρωποι….! 
 
Αυτών που κατέκτησαν…., ‘’τελικά’’, ως ‘’μοίρα’’ τους και ευλογημένη καταδίκη…., το πέταγμα στον Ουρανό 
κι απόκτησαν ανάλογη, θεία, γνώση και λόγο : δείκτη του Ουρανού…., όσο ‘’παν’’ ‘’επιστήμονες’’ γαρ αυτοί….! 
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Των ασυμβίβαστων αυτών…., που…., σαν του Θεούλη τους ‘’τρελούς’’ με τα γερά τα ένστικτα…., 
‘’έκλεβαν’’ άγια όνειρα της Αθανασίας…, για να μπορούν να πετούν…., νοερά…., 
ακόμα και όντες στην πνευματική τους ακινησία κι απραξία…., 
μέχρι στα προπερισυμπάντεια του ανεξερεύνητου σύμπαντος της ανθρώπινης ψυχής…., και πιο πέρα, ίσως…., 
ακόμα και χωρίς τα με βία κομμένα φτερά της ελεύθερης σκέψης τους, φορές….,….! 
 
Των γνήσιων τσιγγάνων της Ελεύθερης Σκέψης αυτών…., που ατρόμητοι αλάργευαν τη σκέψη –τους 
στο Μέγα Πνευματικό Σύμπαν…., το χωρίς τους επιβεβλημένους στην ανθρώπινη σκέψη φράχτες : σύνορα…., 
έξω από τα με παγίδες πνευματικά σκλαβοπάζαρα…., αρνητές της πολιτικής και θρησκευτικής ‘’ορθογραφίας’’…., 
που…., κι αν, μερικοί, δεν έφτασαν στην ποθητή –τους ‘’Ιθάκη’’…., 
τουλάχιστον….,  την είδαν απέναντί τους κοντινή και ένιωσαν ως ‘’Ιθάκη’’ το ταξίδι –τους αυτό….! 
 
Των ηλιοτρόπιων αυτών…., που στον ουρανό της ψυχής τους δεν σεργιανούσαν φεγγάρια πλάνης…., 
που δόθηκαν στην επώδεινη ‘’άγια τρέλα’’ και «τω αγνώστω Θεώ» : «τω ενί Θεώ»…., που «εξ ενός πάντα»…., 
των Πουλιών αυτών που αρνήθηκαν τη λογική των πνευματικών κάμπων…., 
πετώντας ελεύθεροι στις πνευματικές βουνοκορφές….!  
 
Αυτών που προδόθηκαν…., μεγάλα παιδιά κι αμετάνόητα έως το τέλος…., 
και, πολλοί, δολοφονήθηκαν από ερπετόλαγνους που…., ως νονοί : μαφιόζοι της Νύχτας…., 
βάφτισαν Ζενίθ το Ναδίρ και έκρυψαν, δόλια, το με άγιες μνήμες όντως θείο φως 
και καθιέρωσαν ως προδρόμους του λαού, τότε κι εκεί, τα φτιαχτά κι ακίνδυνά –τους φερέφωνα του Χάους….! 
 
Τα, τάχα, σοφά…., αυτά…., τα με τζούφιο κι άσφαιρο λόγο….: Πνευματικό Παρακράτος 
οι όντως πόρνες της διανόησης…., αυτά..... τα κλεπταρπαχτικά λόγου άλλων…., με ‘’Μαντάμ’’ το Τρομοκράτος…., 
το οποίο υπηρετούσαν αισχρά…., οι δότες γνώσης ‘’πρέζας’’…., 
σαν πούλησαν την πένα τους κι έγιναν δικαιωτές της ‘’ζούγκλας’’ που επέβαλαν ‘’Καίσαρες μαζί με Πάπες’’….! 
 
Κι αυτό, για να είναι…., πάντα, σχεδόν, με το ‘’’Βαγγέλιο’’ και το ‘’φραγγέλιο’’…., 
μόνον, αυτοί ‘’γκουβερνάντες’’ της, δήθεν, Αλήθειας και των….. «όχλων από δίποδα»…., 
ως ξεδιάντροπα έλεγαν μερικοί…., τάχα, μεγάλοι ‘’πνευματικοί’’ γίγαντες…., ήτοι, μεγάλοι ‘’πνευματικοί’’ νάνοι…., 
αναφερόμενοι στο λαό…., καταπώς η, κάθε : κοσμική και εκκλησιαστική, Ιστορία….. –τους πράττει…., εσαεί….! 
 
Αυτών που σήκωσαν μπόι και…., αγαπώντας τη Ζωή και μη υπολογίζοντας τι χάνουν και τι κερδίζουν…., 
αρνήθηκαν τη ζωή τους…., που ήταν ζωή ο θάνατός τους…., επώδεινη γαρ, και, η αυτογνωσία – ψυχογνωσία…., 
και πήγαν ντουγρού στο θάνατό τους….. και, τελικά κι όσο, όρισαν τα αόριστα….! 
 
Αυτών που, με αυταπάρνηση, υπάκουσαν στο πρόσταγμα της Ζωής…., που έσβηνε γοερά κι αργά…., 
και, όρθιοι, ξεπέρασαν το θάνατό τους…., απλώνοντας χέρια προσφοράς κι ομορφαίνοντας ασκήμιες…., 
‘’φορώντας’’, δηλαδή, ψυχή της αυτοθυσίας…., 
και που…., φτύνοντας την καλοπέραση…., έγινε ο ‘’Γολγοθάς’’ τους 
πέρασμα στο μητρώο του συμπαντικού Ήλιου – Αγγέλων...., 
ίσως, και στο μητρώο του εξωσυμπαντικού Ήλιου – Ακινησίας – Θεού….! 
 
Αυτών…., των….. ανθρώπων….. και όχι….. κατθρώπων…., 
που, για την τιμή, ‘’βαρούσαν χαρακίρι’’…., που δεν αγοράστηκαν…., παρά, μόνον, από τον Ήλιο…., 
μένοντας έξω από το φόβο και μακριά από τις ‘’δοσοληψίες’’ –τους…., και τους, δήθεν, αντιρρησίες –τους.…, 
εκεί που φέρνουν όνειρα και διώχνουν εφιάλτες…., εκεί που μένουν όρθιοι οι υμνωδοί της Χαραυγής …., 
καθώς αρνούνταν να αντικαθιστούν δούλους και νοικιασμένους….. και να γίνουν ‘’πιόνια σε δεκάλογους’’….! 
 
Αυτών που είχαν και την καρδιά τους πόρτα ανοικτή σε όλους όσους τους αδικούσαν και κυνηγούσαν 
οι δήθεν ‘’θεο’’βλόγητοι του εκάστοτε Καισαροπαπείου….., οι πολυθεϊστές….. τους μονο,ενο,θεϊστές….! 
 
Αυτών που μπόρεσαν και λευτέρωσαν, τόσο πολύ, την…., και, ‘’σχολειό’’θεν…., σκλαβωμένη τους ζωή 
κι άφοβα παραδόθηκαν στον, με αρχές, ‘’άναρχο σκεπτικισμό’’….. 
και …., ‘’σιωπηλά’’ και νοερά…., ταξίδεψαν ‘’ταξίδια διαστημικά’’….. 
και είδαν…., με το πνεύμα τους…., ίσως και με τα βιομάτια τους…., κι αυτοί…., 
αντανακλάσεις από ‘’μύριες’’ ψυχές….: φωτός, σκότους,….. μα κι αντανακλάσεις του Παντός….,….! 
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Αυτών…., που, σκόπιμα, δεν υπολόγιζαν στο….. υποσυνείδητό τους…., 
στο….. σκοτεινό βάθος και κάτω της ψυχής τους…., στο που κατα ‘’γεννά’’ κατθρώπους….. με σκοτοστέφανα…., 
παρά, μονάχα, υπολόγιζαν στο…. υπερσυνείδητό τους…., στο….. φωτεινό ύψος και άνω της ψυχής τους…., 
στο που ανα ‘’γεννά’’ ανθρώπους….. με φωτοστέφανα…., 
‘’παρκάροντάς’’ ‘την σε αγγελικές συχνότητες – θέσεις μνήμης στο, ‘’άυλο’’, σώμα της….! 
 
Εκεί : σε αυτές…., όπου….. και τότε κι οπότε….. έβλεπαν την ατελειωτότητα της Γνώσης του Θεού 
και συνειδητοποιούσαν….. και το ότι η γνώση τους είναι ‘’μια σταλιά’’ πλάι –Της….: «τίποτα δεν ήξεραν»…..  
και το ότι όλη η ‘’καθαρή’’ γνώση όλου του κόσμου, και εσαεί, είναι ίση με ‘’μία’’ φευγαλέα ‘’σκέψη’’ του Θεού…., 
που, τελικά κι από ‘’αλληλοεξουδετέρωσή’’ τους, ‘’όλα’’ του κόσμου τα ‘’βιβλία’’ θα γίνουν μια λευκή σελίδα….! 
 
Αυτών…., των αλύγιστων ‘’Σ,σ,ιωπηλών’’…., των υιών της Μέρας της Συμπαντόσφαιρας…., και όχι μόνον…., 
που δεν έλεγαν, πια, «απελθέτω απ’ εμού το ποτήριον τούτο»…., μα..... «δός μου κι άλλο ‘’ποτήρι’’…., Θεέ μου…., 
κι ας γίνει ό,τι γίνει…., κυρίως, μου αρκεί : μου πάει – μου πα να αδερφωθούν μέσα μου τα αντίθετα και….,….. 
αφού, ως προς την ‘’αυτοθυσιαστική’’ μου προσφορά, ούπη : μη άρκεια έχω κι όχι αγάπη : υπερβολική άρκεια…., 
δεν μου αρκεί το που δίνω…., πανούπη : εντελώς μη άρκεια θε να ‘χω κι όχι ούπη κι αγάπη : όλα να τα δώσω….! 
…..Και…., αν χρειάζεσαι ένα σώμα και μια ψυχή…., ως ενεργούμενά Σου…., πάρε ‘τα και κάψε ‘τα, εν ανάγκη…., 
να ζεσταθούν πιότερο οι ζεστές ψυχές που κρυώνουν…., σαν, ‘’τρελός’’, εγώ βρήκα την υποθερμία της φωτιάς…., 
μα κι οι πλανεμένες κρύες ψυχές να ζεσταθούν…., σαν, ‘’τρελός’’, εγώ, βρήκα και τον πυρετό του πάγου….!»….! 
 
Ναι…., και τότε κι έτσι και….. υπέρ – υπέρ αρκούντως : υπέρ – υπέρ πώντως ώριμοι όντες αυτοί…., γινόταν…., 
καλύπτοντας τις ανάλογες, γι’ αυτό, προϋποθέσεις…., να τους δίνει ο Θεός : Σκέψη : Σοφία ‘’μάτια’’ Του…., 
δηλαδή, τις…., υποφερτές στους, έγκορμους, ανθρώπους : τις ‘’μικρές’’…., σκεπτικές ταχύτητες – ‘’μάτια’’ Του…., 
ώστε να δι ακτινίσουν και δια χωροχρονώσουν το νου τους σε….. παρελθόν, παρόν και μέλλον κι έτσι να ιδούν….! 
……Να Τον καταλάβουν περισσότερο και ορθότερα…., 
να Τον εξηγήσουν και ανα δείξουν, τον περεξηγημένο άδικα Αυτόν, στους της μιας : μοναδικής Γης έμψυχους…., 
όπως και τη Δημιουργία Του να εξηγήσουν και ανα δείξουν….,  ( Ε, έχει και….. κατά κόσμον ‘’ασκητές’’….! ) 
αυτοί οι «άγνωστοι», και, «’’θεανθρωπισθέντες : θεΐδια’’»….. Εκείνον τον «άγνωστο Θεό»….. 
και αυτήν – εκείνην την, από Αυτόν, «άγνωστη Δημιουργία Του»….! [ Τί, μόνο οι ρασο κορακο ντυμένοι ξέρουν…!; ] 
 
Κι ας…., μερικοί και….. για έσω και έξω λόγους…., 
κατέληξαν…., από ‘’τρελοί’’ του Θεού – έστω, ‘’τρελοί’’ της ηλεγμένης ‘’σχιζοφρένιας’’….,‘’Θεό’’τρελοι…., 
όχι εκ Θεού τρελοί…., μα για τον, ‘’σκοτωμένο’’ Αυτόν, Θεό και την ‘’Ανάστασή’’ Του τρελοί…., σατανότρελοι….! 
…..Τρελοί της ανεξέλεγκτης σχιζοφρένιας…., ωσάν καταραμένοι οι ευλογημένοι αυτοί…., οι ‘’καημένοι’’…., 
που, προπαντός, δική τους είναι η θεία υπερ δόξα…., 
ως έγινε δική τους….. κι έτσι κι όσον….. και η, προπάντων, σατανοπρόκλητη υπερ ‘’λόξα’’….,….! 
 
Αυτών που, με ανεβοκατεβάσματα, έφτασαν έως το Έβερεστ του, άυλου, σώματος της άδειλης ψυχής τους  
και…., από εκεί…., τελικά…., ‘’πετάχτηκαν’’ και ‘’βρέθηκαν’’ στο Εξωσύμπαν….. 
κι ‘’είδαν’’, και, την αντανάκλαση της Ψυχής του Θεού …., στον οποίο τάχτηκαν…., όσο, «γνωστό» –τους, πια…., 
ξαποσταίνοντας δε…., τιμητικώς και νοερά…., κυρίως, στην Κορυφή του Πνευματικού Σύμπαντος…., 
ήτοι, στην Κορυφή του Πνευματικού Περισυμπαντείου….! 
  
Αυτών που ήθελαν να φτάσει η ψυχή τους στην πιο γνήσια μορφή της…., 
να την ιδούν, με εμπιστοσύνη, μονάχα στον καθρέφτη της Πηγής –τους…., 
να ζωγραφίσουν, χωρίς μάσκα, το Πρόσωπο που έπρεπε σε Αυτήν…., στο Θεό….! 
 
Αυτών που…., με αγώνα…., ξεπέρασαν…., έως και υπερ υπερ αρκετά…., την καρδιά και το κορμί τους….. 
και…., μόνον, τότε κι έτσι…., μπόρεσε, ‘’τελικά’’, ακόμα και το άφταστο κι απροσέγγιστο του Εξωουρανού 
να χωρέσει μέσα σε αυτά…., καθώς, πριν και με αξεπέραστα αυτά, χωρούσε, μόνο, στα όνειρα της ψυχής τους…., 
οπότε, ευγενικά πια και καθόλου καχύποπτα, δεν στέκονταν εμπόδιο στο Πέταγμά της…., η καρδιά και το κορμί…., 
σαν…., τότε κι έτσι συνενοούμενα…., της φώναζαν….. ομόφωνα….: «πέτα, ω ευγενική ψυχή μας,….!»….!..... 
 
Κι αυτή…., η ψυχή…., η….. Ελληνική – Φωτεινή….. ψυχή τους…., 
που, μέχρι τότε, πετούσε και ταξίδευε στους γαλαξίες της…., έως στα….. προπερισυμπάντειά της…., 
τότε κι έτσι…., ξεπερνώντας ‘τους….: βασικότατη προϋπόθεση…., κι αυτό…., και, για αυτό…., 
μπορούσε…., ακόμα, πνεύματι : τη σκέψει : μη σχεδιαστικά…., να οριοθετεί τα ακρόρια της γνώσης με πρωτιά….! 
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Επιπλέον δε και μετά…., μάλλον…., και να ταξιδεύει σε περισσότερο ανοικτούς πνευματικούς ορίζοντες…., 
πέρα κι από τα….. 3 προπερισυμπάντειά της : τις 3 ζώνες κενού…., πέρα κι από το….. περισυμπάντειό της…., 
ήτοι, πνευματικά ταξίδια…., κι εναλλάξ…., και στα φυσικά πράγματα και στα μη φυσικά….,….! 
  
Να ‘’βγαίνει’’, δηλαδή, απ’ το σύμπαν της και να προβάλλεται στη μία και μοναδική υπερ Σκέψη, το Θεό : Ψυχή…., 
να συναντιέται με αυτήν….,….. και ο Θεούλης…., ο πάντων πλέον αδικημένος και μειωμένος…., ως κι αυτοί…., 
να  εγγράφει στην ψυχή τους…., ώριμοι όντας αυτοί και γι’ αυτό…., 
οσοχρείαστο μέρος από τη….. ‘’Σ,σ,ιωπηλή’’ Γ,γ,γνώση –Του….! 
 
‘’Σ,σ,ιωπηλό’’ : ά λογο : χωρίς λέξεις ‘’ραβασάκι’’ αυτό…., το αποκωδικοποιητέο κι απεικονιστέο…., 
το…., κατά το δυνατόν τους…., όσον αποκωδικοποιητό και απεικονιστό τους…., 
σαφώς, και έξω κι απ’ την, κακοπροαίρετη, ‘’φλυαρία’’ του κάθε πονηρού λόγου των πονηρών…., 
μα….. και έξω κι απ’ τη δική τους, καλοπροαίρετη, ‘’φλυαρία’’….! 
 
Την, μόνο, με εικόνες και κώδικες : ‘’Σ,σ,ιωπηλή’’ Γ,γ,νώση…., 
που θα έπρεπε…., μετά και σε ανάλογες ψυχοσυχνότητες…., 
και να απεικονίσουν εικόνες και σχήματα….. και να αποκωδικοποιήσουν κώδικες και σήματα ‘’Σ,σ,ιωπής’’….: 
άλογος λόγος….: λόγος με….: εικόνες, κώδικες, σχήματα, σήματα,….. 
που, και, ο Θεός δεν μιλά…., δεν γίνεται να μιλά…., με λέξεις…., παρά, μόνο, με ‘’Σ,σ,ιωπή’’….! 
 
Και….. «ο άγνωστος Θεός»…., ο «είς Θεός…., που εξ ενός πάντα…..»...., ο άυλος και παντοπλάστης Θεός…., 
γίνονταν, κι αλλιώς, γνωστός τους…., κι αυτός κι η Δημιουργία Του…., πάντα, τόσον…., όσον…., αναλόγως…., 
αφού, πριν και καλοπροαίρετα, τον καταλάβαιναν και Τον ένιωθαν…., κι αυτόν…., όπως και τους αγγέλους Του…., 
όσον, επαρκώς…., τα…., τα και σε εσάς…., «άγνωστα ‘’θεΐδια – θεανθρωπισθέντες’’»…., οι ‘’θαμμένοι’’ αυτοί….! 
 
Και…., μετά κι οι περισσότεροι…., κατέθεταν / με το «ο Θεός κι η ψυχή –σας….!» / τις εξαιρετικές γνώσεις τους…., 
                                     [ : …..και….. πού αλλού….. οι καημένοι…., τότε…., που δεν…!; ] 
πλην που τα μοιράζονταν με ομοπίστους τους…., και, στα, όλα σατανικά, μαντεία του Καισαροπαπείου –τους…., 
τα των, Σατανόθεν, ψυχο μετ αλλαγμένων και, μετά, ψυχο εξ αλλαγμένων σε καρκινικά ψυχο κύτταρα….. 
μέσα στην, και τότε κι εκεί, καρνινόβατη κοινωνία – τους….,  
ήτοι, μέσα στο καρκινόβατο κοινωνιο’’ψυχο’’D.N.A –τους…., τα με, στους άλλους, καρκινογόνο 
το ψυχο,’’ψυχο’’,D.N.A τους…., και τότε κι εκεί….: στην Ελλάδα που….. ανα φέρω….! 
 
Σε αυτά τα μαντεία : ιερά…., που ήσαν…., 
 
  (*( : πλην από, ‘’διεθνή’’ ή μη, Χρηματιστήρια : Συναλλακτήρια χρήματος…., 
  κάτι σαν το, σατανικό, ‘’Διεθνές Νομισματικό Ταμείο’’ του σήμερα….. το καθένα και στη ζώνη επιρροής του…., 
  καθώς….. δεν υπήρχε…., όπως σήμερα…., ‘’μακρο οικονομική’’….. δια σχέσ / σχάσ / η….. αναμεταξύ –τους…., 
  τα των αισχρών, Καινών και Παλαιών, Διαθηκών : Συμφωνιών : Μνημονίων…., χρηματικών ή πνευματικών….. )*) 
 
και Πνευματιστήρια : Συναλλακτήρια….. πνεύματος : της αποχτημένης γνώσης…., 
ιδίως, της των «αγνώστων ‘’θεϊδίων : θεανθρωπισθέντων’’»…., της, κατά το δοκούν –τους, όσο φανερωτής….! 
 
…..Αυτών…., των «αγνώστων ‘’θεϊδίων : θεανθρωπισθέντων’’»…., 
 
{ : σαφώς, αυτών των όντως φιλοσόφων : φιλοθέων κι όντως, φιλοπάτριδων και μη πατριδοπωλητών, Ελλήνων 
κι όχι κείνων των άλλων, των όντως φιλοσοφιστών κι όντως, πατριδοπωλητών κι αφιλοπάτριδων, Ανθελλήνων…..  } 
 
που…., αυτοί, οι ‘’άγνωστοι’’….. δικοί –‘’μας’’…., μπόρεσαν και συνέδεσαν : οδήγησαν σε γάμο : πάντρεψαν 
τον….. μη φυσικό : πνευματικό….. Εξωσυμπαντικό Χωρό Χρονο...., 
…..που δεν έχει…., π ι α…., τ ί π ο τ ε το…. υλικό…., 
…..δηλαδή, το…. πνευματικό : μη φυσικό Εξωσύμπαν…., 
με τον….. φυσικό : υλικό….. συμπαντικό χωρό χρονο…., 
…..που έχει….. και υλικά…., μ α ζ ί…., και άυλα…., 
…..δηλαδή…., με το….. φυσικό : υλικό….. εσωσύμπαν : σύμπαν…., 
ήτοι, μ ό ν ο, με το….. φυσικό σύμπαν…., α ρ χ ι κ ά….:  
ίσια…., μη φυσικά : Α ( κ. λ. π….. ) ….. μ α ζ ί και….. φυσικά : Β…., Χ,χ,ωρο Χ,χ,ρονο γάμια….: Α + Β….! 
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Δηλαδή…., δια χωρο χρον ικός ή συν χωρο χρον ικός γάμος – σύνδεση 
του….. μη φυσικού : πνευματικού….. Εξωσυμπαντικού Χωρό Χρονου…., 
…..που δεν έχει…., π ι α…., τ ί π ο τ ε το…. υλικό…., 
…..δηλαδή, του….. πνευματικού : μη φυσικού Εξωσύμπαντος…., 
με τον….. φυσικό : υλικό….. συμπαντικό χωρό χρονο…., 
…..που έχει….. και υλικά…., μ α ζ ί…., και άυλα….,  
…..δηλαδή…., με το….. φυσικό : υλικό….. εσωσύμπαν : σύμπαν…., 
ήτοι, μ ό ν ο, με το….. φυσικό σύμπαν…., α ρ χ ι κ ά….: 
ίσια…., μη φυσική : Α ( κ. λ. π….. ) ….. μ α ζ ί και….. φυσική : Β…., δια Χ,χ,ωρο Χ,χ,ρόν ωση 
ή συν Χ,χ,ωρο Χ,χ,ρόν ωση….: Α + Β….!                                                                                   
 
Αυτών…., των «αγνώστων ‘’θεϊδίων : θεανθρωπισθέντων’’»…., 
που…., ε π ί σ η ς και ‘’τ ε λ ι κ ά’’ και προηγηθείσης της φυσικής θεώρησης…., 
μπόρεσαν και συνέδεσαν : οδήγησαν σε γάμο : πάντρεψαν 
τον….. μη φυσικό : πνευματικό….. Εξωσυμπαντικό Χωρό Χρονο…., 
…..που δεν έχει…., π ι α…., τ ί π ο τ ε το….. υλικό…., 
…..δηλαδή, το….. πνευματικό : μη φυσικό Εξωσύμπαν….,  
με τον….. μη φυσικό : πνευματικό….. συμπαντικό χωρό χρονο…., 
…..που έχει….. και υλικά…., μ α ζ ί…., και άυλα…., 
…..δηλαδή…., με το….. μη φυσικό : πνευματικό εσωσύμπαν : σύμπαν…., 
ήτοι, μ ό ν ο, με το…. πνευματικό σύμπαν…., ‘’τ ε λ ι κ ά’’….: 
ίσια…., μη φυσικά : Α ( κ. λ. π….. ) …..μ α ζ ί και….. μη φυσικά : Α΄…., Χ,χ,ωρο Χ,χ,ρονο γάμια….: Α + Α΄….! 
 
Δηλαδή…., δια χωρο χρον ικός ή συν χωρο χρον ικός γάμος – σύνδεση 
του….. μη φυσικού : πνευματικού….. Εξωσυμπαντικού Χωρό Χρονου…., 
…..που δεν έχει…., π ι α…., τ ί π ο τ ε το….. υλικό…., 
…..δηλαδή, του….. πνευματικού : μη φυσικού Εξωσύμπαντος…., 
με τον….. μη φυσικό : πνευματικό….. συμπαντικό χωρό χρονο…., 
…..που έχει….. και υλικά…., μ α ζ ί…., και άυλα…., 
…..δηλαδή…., με το….. μη φυσικό – πνευματικό….. εσωσύμπαν : σύμπαν…., 
ήτοι, μ ό ν ο, με το….. πνευματικό σύμπαν…., ‘’τ ε λ ι κ ά’’….: 
ίσια…., μη φυσική : Α ( κ. λ. π…..) ….. μ α ζ ί και….. μη φυσική : Α΄…., δια Χ,χ,ωρο Χ,χ,ρόν ωση 
ή συν Χ,χ,ωρο Χ,χ,ρόν ωση….: Α + Α΄....!  
                                                          ( ….: σχήματα….: 1 : ( Ο΄4 )….. και  2 : Ο΄2΄….. ….. ) 
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                                Σχήματα….: 1 : ( Ο΄4 )….. και 2 : Ο΄2΄….. 
 
                       1 ) Θεός….. ( κ. λ. π….. ) ….: Εξωσυμπαντικός Χωρό Χρονος….: Α ( κ. λ. π ) ….. 
 

                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                      
                                               2 ) Σύμπαν….: συμπαντικός χωρό χρονος….: Β και Α΄….. 
                                                                               

                                                                                                                                                          
 
.....Κι οι άλλοι…., ντόπιοι : Έλληνες….. και ξένοι : μη Έλληνες…., μα….. και Ελληνιστές…., 
κυρίως…., ‘’τότε και εκεί’’…., 
αυτούς τους δύο και συνδεδεμένους : παντρεμένους Χ,χ,ωρό Χ,χ,ρονους τους δια χώρισαν : τους δι έζευξαν….: 
…..ανά +, κατά -, ανακατά +-, καταανά -+, ανάανα ++, κατάκατα - -…., …..ούτε…., ούτε….,….. 
…..προ +, μετά -, προμετά +-, μεταπρό -+, πρόπρο ++, μετάμετα - -…., …..ούτε…., ούτε….,….. 
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…..παρά, περί, αμφί, αντί, συν, πλην, επί, διά, υπό, υπέρ,….. …..ούτε…., ούτε…., ….: κατακατάκατα - - -….,….. 
οι πολυθεϊστές : ‘’«Δωδεκαθεϊστές»’’….. μαζί με τους….. όψιμους κι αλλιώς….. μονοθεϊστές….: ‘’ μονοθεϊστές’’…., 
όλων….. βολεμένων….. έτσι….: όλοι –τους…., μόνο, φυσιστές / ή κι άθεοι / και μη μηφυσιστές – εκμηφυσιστές….! 
                   
‘’Σκότωσαν’’…., αφού δεν τους βόλευε έτσι…, τον Εξωσυμπαντικό Χωρό Χρονο : Α ( κ. λ. π….. ) …., 
τον των μονο,ενο,θεϊστών…., ωσεί έγκορμοι σατανάδες….. των ηλιθίων εκδοχών και πιθανοτήτων της Αλήθειας….: 
Α ( κ. λ. π….. ) > ‘’Α’’ εις την….. -, - -,….. ‘’Νιοστή ρίζα’’…., 
και ‘’μας’’ άφησαν, μόνο, τον συμπαντικό // εσωσυμπαντικό // χωρό χρονο Β και Α΄….:  
τον φυσικό : Β….: Β > ‘’Β’’ εις την….. -, - - ,….. ‘’Νιοστή ρίζα’’….. 
και τον δήθεν θείο : ‘’θείο’’ : ‘’Α΄’’…., τον δήθεν πνευματικό :  ‘’πνευματικό’’ : ‘’Α΄’’….: 
Α΄ > ‘’Α΄’’ εις την….. -, - -,….. ‘’Νιοστή ρίζα’’…., 
ήτοι…., δια χωρικά : κατά τόπους….. και δια χρονικά : κατά χρόνους…., το τουρλού του Ζουρλού – ‘’Σ’’ατανά’’….: 
….. / και, του προσώπου –τους  :  / επιστροφή : ‘ : ….. αντι επιστροφή : ’ : ➔….. ….: αποστροφή : ’ : ➔….. και….! 
 
 { ….. / και, του προσώπου –μου  :  / αποστροφή : ’ : ➔….. αντι αποστροφή : ‘ : ….. ….: επιστροφή : ‘ : ….. και….. } 
( : ….. κάλλιο με έναν ‘’άγγελο’’ που….. επι στρέφει….. προς τον Ήλιο….: ‘ : ….. 
 παρά με έναν ‘’διάβολο’’ που….. απο στρέφει….. προς τη Σελήνη….: ’ : ➔….. ….: 2ο, 1Β, ψυχο,ψυχο’’,D.N.A….. ) 
 
Άφησαν, δηλαδή, οι όσο κάτθρωποι, τους όσο ανθρώπους 
περικλεισμένους στον, όσο, ‘’δι αφεντευμένο’’ και στρεβλό –τους συμπαντικό / εσωσυμπαντικό / χωρό χρονο 
και αποκλεισμένους, όσο, από τον, περιφρονημένο κι απαξιωμένο –τους, Εξωσυμπαντικό Χωρό Χρονο….!  
 
‘’Τελικά’’, λοιπόν, χώρισαν, ‘’σταδιακά’’, τους δύο αυτούς….:  
τον πανέμορφο…., μη φυσικό : Α ( κ. λ. π….. ) …., Εξωσυμπαντικό Χωρό Χρονο….. 
      [ : που…., κι ως Χώρος, και, Χρόνος…., μετά απ’ τη, Θεόθεν, καταστροφή των πρόχειρων συμπαντοπλασιών…., 
      μπορεί να θεωρηθεί, ξανά κι έκτοτε, ως μη φυσικός…., αφού, μάλλον, έτσι είναι ονομαστό το εμ περίεχο Κενό….. ] 
από τον όμορφο…., φυσικό : Β….. μαζί και….. μη φυσικό : Α΄…., συμπαντικό χωρό χρονο…., 
τους δύο αυτούς ….. των ως άνω, έτσι, μονο,ενο,θεϊστών και «αγνώστων ‘’θεϊδίων : θεανθρωπισθέντων’’»….! 
 
            ---- …..πάντα…., κατά το σατανικό δοκούν –τους και κατά το σατανικό συμφέρον –τους….! ---- 
 

Αυτό δε το έκαναν, πρώτα, ‘’Έλληνες’’….. και, μετά και μαζί τους, ‘’Ελλην’’ιστές μαζί με Ισραηλίτες – Εβραίους…., 
ννναι…., συνωμοσιακά ‘’συμφιλιωμένοι’’…., πια, τότε οι τρεις τους…., ‘’Έλληνες’’, ‘’Ελλην’’ιστές και Ισραηλίτες…., 
ήτοι, οι, εκεί και τότε, των Βάθρων – Βόθρων λαομπαίχτες και ‘’Θεο’’ μπαίχτες Άρχοντες κ.α.λ….,….. κ.ο.κ….,….! 
 
Επίσης, δια χώρισαν : δι έζευξαν και το πνευματικό Σύμπαν του Εξωσυμπαντικού Χωρό Χρονου : Α ( κ. λ. π….. ) 
από το πνευματικό σύμπαν του συμπαντικού, εσωσυμπαντικού, χωρό χρονου : Α΄….,….! 
 
Τα ‘’σκότωσαν’’ κι αυτά….. και…., αφού ασκημοποίησαν - -…., πάρα πολύ…., 
τον γήινο : Ελλαδικό ‘’πνευματικό’’ χρόνο…., τον, πια, καταντημένο / κι έστω, άσκημο όμορφο : -+ / ‘’ηλιακό’’…., …., 
τον αρραβώνιασαν, αρχικά, με τον γήινο : Is Ra El ικό ‘’πνευματικό’’ χρόνο…., 
τον, πιο πια, καταντημένο / κι έστω, όμορφο άσκημο : +- / ‘’σεληνιακό’’…., τον τάχα Ουράνιο : ‘’++’’….: 
‘’πνευματικά’’ χρονο γάμια…., βια στικά….,‘’καταπώς’’ και ο της Ελληνικής Μυθολογίας Δίας 
βίασε την Ευρώπη, στη Γόρτυνα ή στην Κρήτη….: ‘’πνευματικός’’ βιασμός και….. χρονο ‘’γάμος’’….! 
  
Ναι, ννναι…., ω τρισάθλιοι κι αντιστοιχίες –τους….: γραμματοφακίρηδες, αριθμοφακίρηδες, λογοφακίρηδες, 
πραξοφακίρηδες, συμβολοπαίχτες, συμβολισμοπαίχτες, αλληγοριοπαίχτες, ‘’Θεο’’μπαίχτες, λαομπαίχτες,….. 
αισχροί παντοκωδικοποιητές,….. που…., ως δεσποινίδοι του Δεσποινίδου…., τόσο….,  οι λογο ‘’μιξερ’’ ούχ οι…., 
Δεσποινιδο λεκτείτε, Δεσποινιδο αριθμείτε, Δεσποινιδο πράττετε,….. ω κακοπροαίρετοι και λαοβάμπιροι…., 
σα φώς, όχι ως οι, καλοπροαίρετοι, κύριοι του Κυρίου…., όσο…., νέτα σκέτα ναι κι όχι ναι ναι όχι ή όχι όχι ναι…., 
Κυριο λεκτούν, Κυριο αριθμούν, Κυριο πράττουν,….. διόλου….: λογο αριθμο πραξο,….. φακίρηδες…., 
που…., ζηλωτικά…., και ευ λογούν και ευ αριθμούν και ευ πράττουν….,….. και….. και….. και….! 
 
…..Αυτός…., λοιπόν…., ο δήθεν Θεϊκός Is Ra El ικός ‘’πνευματικός’’ χρόνος…., που…., αυτός – αυτή – αυτό…., 
σαν άλλη Αταλάντη της Ελληνικής Μυθολογίας…., 
από απέχθεια για το γάμο, ( για έναν τέτοιο γάμο δε….. με αντι κείμενό του χρόνο….. ) υπέβαλε τον Ελλαδικό χρόνο 
σε μία δοκιμασία, που κατέλη/’’ξε’’/γε σε θάνατο….,….! 
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Κι αυτό το έκαναν…., έστω, θεωρήσαντες ως σατανικό και ειδωλολατρικό τον Ελληνικό ‘’πνευματικό’’ χρόνο…., 
ως «αρρωστημένη φαντασία»…., ως «αρρωστημένο φως»….., / : φαν τάσί α….: από τη λέξη φάος : φως : φαν….,…… / 
που όλα αυτά : τα πολυθεϊστικά Ελληνικά τα ονόμασαν, ορθώς : ‘’ορθώς’’, «Σατανοφάνταστη Μυθολογία»…., 
χμ…., ενώ τα πριν ‘’μονο,ενο,θεϊστικά’’ δικά –τους Εβραίικα ‘‘τέτοια’’ ήσαν, ήδη, «Θεϊκή, πραγματική, Ιστορία»…., 
τον άρχισαν, δηλαδή, τον Ελλαδικό χρόνο, από το….. μ,’’Μ’’,ηδέν….,….. 
κάνοντας το ψυχοσώμα και την ψυχή…., μα και το ’’ψυχο’’σώμα και την ’’ψυχή’’…., της Ελλάδος….. ‘’μίξερ’’….! 
 
Οι, εσαεί, του Δόγματος της παρθενίας του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού του κάθε νούμερου….: 
του….. του εμπορικού – οικονομικού : *έστω, 666…., του….. του ιδεολογικού : *έστω, 888…..  
και του….. του γεωεπεκτατικού : *έστω, 777…., αντιστοιχιακά, των….. των τριών Μ : ΜΜΜ….: 
1ο Μ….: ο ‘’«παρθένος»’’ έμπορος – merchant…., ο του, *έστω, 666…., 
2ο Μ….: ο ‘’«παρθένος»’’ ‘’ιεραπόστολος’’ – ‘’missionary’’…., ο του, *έστω, 888…., 
και….. 3ο Μ….: ο ‘’«παρθένος»’’ κυρίαρχος – master…., ο του, *έστω, 777…., 
  [ : *έστω….: λεξαριθμολογικά, δεν –τους ‘’βγαίνει’’….. ( : ίσως –τους ‘’μπαίνει’’….. ) κ α ν έ ν α –τους νούμερο….: 
  χ : 600.000, χ΄ : 600, ξ : 60.000, ξ΄ : 60, έστω, στ / ε : 5.000 + α : 1000 / : 6.000, έστω, στ΄ / ε΄ : 5 + α΄ : 1 / : 6…., 
  ω : 800.000, ω΄ : 800, π : 80.000, π΄ : 80, η : 8.000 : η΄ : 8…., 
  ψ : 700.000, ψ΄ : 700, ο : 70.000, ο΄ : 70, ζ : 7.000, ζ΄ : 7….,….. ………… !;!;!;!;!;……………. ] 
που, στις, Μνημονιακές, ‘’Γραφές’’ τους, «Παλαιές» και «Καινές», τα δίνουν, κι αυτά, κι ως ‘’σπαστά’’ νούμερα….! 
 
Ννναι, οι που, πριν, άλλαξαν 687 ‘’θεούς’’ – ενσαρκωτές ιδεών ‘’θεών’’ : ‘’Θεο’’ποιημένα ‘’τετράποδα’’ δίποδα….: 
* Αβραάμ ή Αβράμ ή Αμπιράμ ή πάτερ Ομάρ….: θεός του ο Τεράχ…., 
* Ισαάκ….: θεός του ο / οι Ελωεί / Ελωχείμ…., * Ιακώβ….: θεός του ο, με ένα τ, Άτον…., 
 
         [$[ …..ο…., έστω, κι αυτός…., Αιγύπτιος Άττον με δύο τ….: το της ιμπεριαλιζέ περι τομής 2ο τ….: 
   / ….: τ : τε : τ’ : ‘’και’’….: τα του έ μασκου ιμπεριαλισμού εισαγωγικά ‘’ ‘’….. = μάσκα του και….. / 
          αρχή ιμπεριαλισμού : ως καταληψίας….,….. 
          το με ένα τ είναι…., όπως δήποτε…., πλην και…... ούτε….. ούτε…., 
          ως καταληφθείς….: ε,Ε,δαφικά…., η χ,Χ,ώρα του : 777…., ο,Ο,ικονομικά : 666…., η ο,Ο,ικονομία του…., 
          ι,Ι,δεολογικά : 888…., η ι,Ι,δεολογία του….,          
          αλά….., πριν…., ως….. μη ιμπεριαλιστής και ως α περίτμητος…., Αβράμ και Σάρα….: Αβραάμ και Σάρρα…., 
          αλά….. πριν…., ως….. μη ιμπεριαλιστής…., Δευκλίονα και Πύρα : Δευκαλίονα και Πύρρα….,….! ]$] 

 
που…., τάχα…., σε….. ενύπνιο όνειρό του…., ο τάχα Ένας και όντως Θεός…., 
του είπε πως είναι, μετονομασθείς, «ο Κύριος, ο Θεός του πατρός του Αβραάμ· 
και ο Θεός του Ισαάκ,…..»…., δηλαδή, ο του Αβραάμ Τεράχ και ο του Ισαάκ ο / οι Ελωεί / Ελωχείμ…., 
* Ιωσήφ….: θεός του ο Ατόν…., * …..άλλοι, επίσης, Ισραηλίτες….: θεός τους ο….. Ελ…., 
* …..άλλοι, ‘’επίσης’’, Ισραηλίτες….: θεός τους ο των Αμμωνιτών Κεμώχ…., 
* …..άλλοι, επίσης, Ισραηλίτες….: θεός τους ο Αδονάη / Άδωνις /…., 
* …..άλλοι, ‘’επίσης’’, Ιραηλίτες….: Σημίτες : Σιων ίτες : S/Z/ion’s…., όλοι οι του, ‘’χιλιάφυλου’’, «δωδεκάφυλου»…., 
οι…., και, τότε, όντως ά Θεοι, κι αντί  Θεοι…., του ως άνω ‘’«Χιλιάθεου»’’…., 
* Μωυσής….: θεός του ο Ατόν ή Άτον….. ή Ων ή Γιαχβέ ή….. ή….. ήηηηη….,….. 
και….. ‘’αέρα εμαγείρευε…., μη τρέχα και μη γύρευε…..‘’…., ναι, έτσι….. οι μαφιόζικα, εσαεί, αλλαξονόματοι….! 
 
…..Ναι, και….. φαντάσου φανταστικήν φαντασίαν…., φανταζομένην, φανταστικώς, φανταστικά φαντάσματα…., 
μα….. και…., πριν σκεφτείς τι θα σκεφτείς να σκεφτείς…., σκέψου…., σκέψου….. βαθιά…., εεε, για να….,….!   
Ναι, κι έγινε, κι έτσι, κι η…., όχι, τότε πια…., ‘’«άγνωστη πνευματική Ε λάς»’’ χαμένη ‘’πνευματική’’ Ατλαντίδα…., 
όπως κι αυτοί …., οι που την κατάκτησαν κι απόκτησαν ‘’«άγνωστοι πνευματικοί Έ λ ην ( : η – έ ) ες»’’…., 
χαμένοι ‘’πνευματικοί’’ Ατλαντίδες….! 
…..Κι έτσι κι έκτοτε….. το…., όσον όντως…., «αλληλούιά» –τους : «αινείτε τον Θεόν»….: 
{ …../ και, του προσώπου –τους  :  / αποστροφή : ’ : ➔….. αντι αποστροφή : ‘ : ….. ….: επιστροφή : ‘ : ….. και….. } 
έγινε…., όσον όντως…., αντι «αλληλλούιά» ‘’–τους’’ : «Αινείτε τον Σατανάν»….,….! 
{ …../ και, του προσώπου –τους  :  / επιστροφή : ‘ : ….. αντι επιστροφή : ’ : ➔….. ….: αποστροφή : ’ : ➔….. και….! } 

 
…..Και η…., όσο φωτεινή…., Ε λάς : πέτρα – χώρα του Ε : Φωτός…., 
η με ένα λάμδα….. Ε λάς…., Ελάς…., μα και, αλλιώς, Ελ λάς : Ελλάς / : Ε : Έλ : Έλιος…., Ηλ :  Ήλιος….. / …., 
έγινε…., όσο σκοτεινή….: ημι φώτεινη…., ημι σκότεινη….,…. ‘’τελικά’’…., Ελ λάς : πέτρα – χώρα του Ελ ( μ )…., 
‘’τελικά’’…., σεληνοΉλιος…., ηλιοΣελήνη….,….. 
έως…., ‘’μεσ αιων ικά’’ / Ελ : σ Ελ : Ελμ,….: Σελ,μ,ήνη : / ‘’Σελήνη’’ : ‘’ολοσκότεινη’’…., κ.ο.κ…., 
ειρωνικά –τους…., η με δύο λάμδα Ελ λάς….,….! 
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Η…., όσο φωτεινή…., «άγνωστη και πνευματική : αιθέρια»…., Ελ έν η : Ελένη….: ( : η, και, Λέγκω, χωρίς το Ε….! ) 
η έχουσα φως / : ή….. η ούσα δαυλός….. ή….. πυρ /…., κι εδώ, Ελ ίσον Φως…., 
από τον «Έναν, εξ ου τα πάντα εγένοντο»….: 
«φως ή δαυλός ή πυρ….. απεσπασμένο/ος/ο….. εκ του Ενός Φωτός ή Πυρσού ή Πυρός»…., 
όντως, φωτεινή εκ Φωτεινού…., όντως, αιθήρ εκ του Αιθέρος…., καθαρο’’ενδύματη’’ και ‘’ποδό’’πλυτη Ελένη….! 
 
Ναι…., κι όχι ως οι…., γνωστοί και υλικοί…., «ρυπαροενδύματοι και ’’ποδο’’άπλυτοι ‘’ασκητές’’ του, υλικού, Δία…., 
οι Σελλοί ή Ελλοί…., από τους οποίους…., τους, τ ά χ α, φωτεινούς : ‘’«τους με φώτα από τον φωτοδότη Δία»’’…., 
λένε, πήρε το όνομά της η Διο λάς : Διολάς κι έγινε Σ ελλ άς ή Ελλάς….: χμ, Σ ελλα φίς Αμ / : ’ : μα- / άλ θε ια…., 
οι ν / νη : μη / ε / α / γκλ ιζέ : ν ελλην ιζέ : μη in ‘’mode’’ : μασον ιζέ : μασον έ : ατημέλητοι νεβρίες : κατά στικτ οι…., 
Σ ελλοί : Σεληνο νυχτο έλαφοι….. με νεβρούς : τομά,ού,ρια….. οι Τόμούροι, και, στα Διο, εορτο, μυστήρια…., 
οι Hit λερ,στικτ, οί /Γιόμ/ Τόμ /Κι ππ/ ούρ οι….,….. ή απ’ τον Έλληνα : ‘’γιο’’ ‘’του Δευκ,α,λίονα και της Πύρ,ρ,ας’’….! 
 
Έγινε, δηλαδή, ‘’κάτι’’ ‘’σαν’’ την γνωστή, όσο, ‘’«ωραία : όμορφη»’’ : ‘’αγγελικάτη’’, Ελένη : Ελ έν η….: 
η έχουσα φως…., κι εδώ, Ελ ίσον φως…., από τον «Έναν, εξ ου τα πάντα εγένοντο»…., έστω…., 
που…., δόλια και «με παραφθορά» του ονόματός της…., έγινε, άσκημη : ‘’διαβολικάτη’’, Ελμ έν η – ‘’Ελένη’’…., 
η έχουσα φως από το θεό –τους «Ελ»….: τον Ελ Ελωεί – Ελωχείμ Κεμώχ Αδονάη Τεράχ Άτον Γιαχβέ…., 
ήτοι, ημίφως από τον, τάχα, «Έναν, εξ ου τα πάντα εγένοντο»…., τάχα…., ….: όλοι με κτηνώδειςςςςς ιδιότητες….! 
Κάπως έτσι, λοιπόν, τα ‘’λένε’’, μερικά απ’ τα ευθύς ως άνω, κι οι άθλιοι κωδικοποιητές της παγκόσμιας γνώσης…., 
οι της «παραφθοράς» του Ελ ωχεί μ : Ελμ : Ελ…., χξς΄,οι….. της διαφθοράς, μασονιζέ, σεληνο κάββ,μπ,άλ οι….! 
 
Κι αυτό, για να θυμίζει, ‘’λένε’’, το «φαινόμενο που είναι γνωστό με το όνομα του αγίου Ελμ»…., 
που είναι, ως λένε, «παραφθορά του ονόματος Ελένη»…., βλέπε : Ελ ωχεί μ….: τάχα, μη ανθρωπο κεντρικός…., 
«φαινόμενο που οφείλεται στις ηλεκτρικές κενώσεις»…., αστρο πρόκλητες : Διοσκουρο πρόκλητες αυτές…., 
«οπότε μπορεί κανείς να δει….. φωτεινούς θυσάνους, ιδιαίτερα στις κορυφές των καταρτιών»…., 
όπως συνέβη, στον Πελοπονησιακό πόλεμο, με τους δίδυμους αδελφούς της Ελένης Διόσκουρους – άστρα….: 
τρεις από γέννα από….. δύ ο αυγά – ωά : δυό αυγά – ωά : 2 : 1 1 αυγά – ωά : 2 : 11 – 1 αυγά – ωά…., 
κυρίως, κατά τις αλχημείες της, σιχαμερής, Ελληνικής – Εληνικής Μυθολογίας….,….! 
 
Α…., το ξαναλέω…., και μη μου «παραφθείρετε» : ταράττετε τους κύκλους …., τους ‘’διδυμικά ζευγαρωτούς’’…., 
ως κάποιοι Αρχαίοι Έλληνες…., ιδίως, Ελ ικοί : Ελ,μ,ικοί…., 
τάραξαν τους πέντε ( 5 ) κύκλους….. του σήματος των Αρχαιοελληνικών Ολυμπιακών Αγώνων : του ορθού…., 
σήμα που είναι, ως προς τη σημασία του, το Κορυφαίο των κορυφαίων Κατά Από κτημα της ανθρωπότητας…., 
το που είναι : ‘’ήταν’’, όσον εύστοχο, και, ανθρώπινο ψυχοD.N.A…., καθώς αναφέρθηκε και δείχθηκε πιο πάνω….! 
 
Ω, και….. συγγνώμη….. και μη μου ταράττετε – ενοχλείτε….. τα διδυμιά : τα ωά, πάλι…., ε, και,τα ψυχο’’ωά’’…., 
μα, προπαντός, ‘’μη μου τα σπάτε τα ωά’’, βρε ‘’ωοσπάστες’’ – ‘’ωοκλούστες’’, και –σας γίνει ‘’αυγοτάραχο’’…., 
γιατί, κι εγώ, κάτι οργύλο έχω κι απ’ τον Δία, μα κι απ’ τον Γιαχβέ : Διο Γιαχβέ, που υποτροπιάζουν, φορές, και….! 
…..Ωρέ, τραγικά αστείοι, αστεία ‘’Πλάκα’’ έχετε….. και σοβαρή ‘’πλάκα’’ σπάω : σπω – κλάω : κλω…., 
μα και την κωμικά γελοία ‘’δεκαλογ’’ούχο πλάκα –σας σπω…., μιας και….. οι ‘’«δεκάλογοι»’’ είναι για τα πιόνια….! 
 
Ε, ‘’Πλάκα’’ σπάω, ναι, και το πολύ – πολύ…., ‘’όπως’’, κατά Παύλον, τότε, κι ο ακατονόμαστος ανύπαρκτος….. 
«….. ακύρωσε το ( !; ) χρεωστικόν σας έγγραφον με τας διατάξεις του, το οποίον ήτο εναντίον σας, 
το επήρε από το μέσον και το έκάρφωσε εις τον σταυρόν·…..»…., 
νααααα…., το….. τότε….. χρεωστικό έγγραφο : χρεώγραφο – Μνημόνιο…., 
το της…., σιχαμερής, ως κι η παλαιά…., Καινής Διαθήκης – Συμφωνίας – Μνημονίου –…., 
το της….. και τότε και στον ‘’Γιαχβέ’’….. χρεωμένης, χρεωκοπημένης και Μνημονιούχου…., 
«δανεικής» και οικονομικά εξηρτημένης…., χώρας σας…., ‘’Εδέμ θεν’’….,….! 
                  
Ε…., κάπως έτσι, κι εγώ, τώρα, ευελπιστώ πως θα καταφέρω να καρφώσω το χρεωστικό έγγραφο : χρεώγραφο 
της….. χρεωμένης, χρεωκοπημένης και Μνημονιούχου…., 
της μη ‘’«δανεικής»’’ και οικονομικά εξηρτημένης…., έστω, από το 1827…., πατρίδας –μου…., 
της….. λατός : πέτρας – χώρας του Ελ- -…., του ‘’«εθνογάλακτου»’’…., 
της Τσίλντας του Ρο : Ρα…., 
               (( : …..Άτουμ ή Ατούμ : Αιθέρας +- -+ ή / : ε, αυτό : -+ +- / Αιθέρας -+ +-…., 
               ή….. Άτον : -+ /  ‘’-+’’ / ….. ή Άττον : +- / ‘’+-‘’ / …., ή….. Ατόν : -+ / ‘’-+’’ / ….. ή Αττόν +- / ‘’+-‘’ / …!; )) 
σώρρυ, της αγ Ελ,λ,άδας του Ρο : Ρα….. …., 
που, τότε : το 1827, ξαναονομάστηκε…., ειρωνικά, και, –τους…., «Ελλάς» : Έλ- -  λάς….,….! 
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Ναι…., και δεν θέλουμε…., ως στους, έστω, προγόνους σας, τότε…., «άφεσιν αμαρτιών : σφαλμάτων» μας…., 
κάτι σαν «σεισάχθεια» : απαλλαγή χρεών…., ήτοι, χατίρια : κατά χάριν…., γιατί….. 
είμαστε, ‘’γεν ικώς’’ : οι όντως πατριώτες, αρκούντως : πώντως υπερήφανοι, και, γι’ αυτό….: 
οι του Ε….. Έ λ ην ες : Έληνες : Ελάς…., οι του Ελ++….. Ελ έν ες : Ελένες : Ελένα….: Ελ αν ία : Ελανία…., 
οι του Ελ….. Έλ λ ην ες : Έλληνες : Ελλάς….: Ελ λ άν ες : Ελ λ αν / ην / ία : Ελλανία  : Ελληνία : Έλληνες…., 
οι του Ήλ++….. Ήλ λ ην ες : Ήλληνες : Ηλλανία….: Ήλ αν ες : Ηλανία….,….. 
ή Ηλ αλσ ία….. ή Ελ αλσ / : αλς : θάλασσα / ία….. ή Ηλ αν ία….. ή Ελ αν ία….. ή Ηλ ασ ία….. ή Ελ ασ ία….. 
ή Αλσ αν ία….. ή Ηλ αλσ ατ ία….. ή Ελ αλσ αν ία…..  η Ελ αλσ ατ ία….. ή Ε ασ ία….. ή Ε αν ία….. …., ήηηηη….,   
  ( : σαν ‘’τρυπ ήσω’’ την ‘’τρύπ α’’ : οπ ή του Ελ μ, η χώρα σας θα λέγεται Ελ μ οπ ία κι εγώ ‘’Τρυποτρυπητής’’….!; ) 

…..εεε...., και….. ουχίιι….. οι του…. Έλ- - : Έλμ- - ….. Έλ λ ην ες : Έλληνες….: Έλμ λ ην ες : Έλμ λ ην ες..... ….,….. 
κι ας καταντήσαμε και μας κατάντησαν ταπεινωμένα ‘’σκουπίδια’’….,‘’ανακυκλωτά’’ κι ‘’ανακυκλωτέα’’, όμωςςς….! 
 
Και….. πείτε…., ωρέ μισέλληνα Ελ ούδια…., ποιας,….. από όλες τις ως άνω,….. το ‘’τέτοιο’’ θέλετε…., 
που δεν θα ξανα ‘’πιείτε’’…., ‘’μπιρ παρά’’ και….. ‘’βερεσέ’’…., ούτε μια στάλα, και, νερό – ‘’νερό’’….: 
ασ : αν : ατ….. – ‘’αν’’, ‘’ασ’’ : ‘’ατ’’,….. από τα Ηλ ιο,Ελ ιο,πελάγη…., από τις  Ηλ ιο,Ελ ιο,άλσ ες –μας….,  
που θ Έλ- - ετε να τα/τις εξ ατμ ίσετε και να τα/τις κάνετε….. ‘’«στήλες : στήλη άλατος»’’…., 
‘’ρουφ’’ώντας…., χξς΄…., ‘’«από Γιαχβ ο προνόμιο»’’…., τους, στα ‘’σπλάχνα’’ τους,….. υδρογονάνθρακες, 
πετρέλαιο,….. που, άλλωστε, ο μισ έλληνας «έως χιλιοστής γενεάς» Γιαχβέ….. είπε για….. «γάλα των εθνών»…., 
ννννναι…., χμμμμμ…., κι όχι για….. «υδρογονάνθρακες, πετρέλαιο,…..»….! 
 
Ναιαιαιαιαι…., μω Ρά : μω Ρό μουουουου…., και πιες, κι εσύ, γάλα….. και το θνήσκων ‘’τέτοιο’’ σου γαργάλα…., 
ε…., κι αν θ Έλ εις γάλατα…., τότε κι έτσι…., τα θνήσκοντα ‘’τέτοια’’ σου γαργάλα ‘τα….,….. 
ουστ…., ωρέ….. ψευδ αιθέρα…., που δεν Σου έφτασε το «γάλα» της «Αγ / : Άγε / Ελ λάδ ας» –σου Τσίλντας…., 
θ Έλ- - εις και το….. υδρογονανθρακο πετρέλαιό –της…., που, όμωςςςςς, ω Βάμπιρε ‘’Βαπτιστή’’ –της το 1827…., 
θα την μεταμορφώσω : μεταλλάξω…., έως και, για –σας, εξ αλλάξω : ‘’ca’’…., σε….. ‘’Γαμ Μπουγά’’ και….,….!..... 
 
Αληθινή Δικαιοσύνη θέλουμε…., RE και RES…., όμως…., και σαν προϋπόθεση γι’ αυτό…., αφού προηγηθεί 
η…., Τρομ άζουσα….: Πασχωρ άζουσα…., Αποκάλυψη της σχετικής με το χρέος –μας Αλήθειας…., 
μα και η της των…., προκάτ –σας…., και –σας…., υπ αιτίων….,  
που…., αν εφαρμοσθεί…., εμείς θα είμαστε οι μη χρωστούντες : ξεχρεωμένοι…., χωρίς να δώσουμε δεκάρα…., 
και άλλοι….. οι χρωστούντες : ξεχρεωμένοι –μας…., οι, ούτως ή άλλως, χρωστούντες : χρεωμένοι –μας…., 
ιδίως, οι της….. παπ «Αρ,ε,ίας….. φυλής»….. του Υμίρ –σας…., οι προεξάρχοντες της «Ευρωπαϊκής Ένωσης»…., 
που….. ‘’η ρίζα της ζωής –της είναι στο φέρετρό της’’…., ‘’κισμέτ’’, δηλαδή, και….. ‘’Ευρωπαϊκή Διάλυση’’….! 
 
Στους προεξάρχοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης…., μα και στους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου…., 
τους ‘’Θεο’’μπαίχτες και λαομπαίχτες…., απευθύνομαι…., κυρίως….,  
και, περισσότερο, στους λαούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης…., 
που ευελπιστώ πως…., τώρα πια κι έτσι και, και, με…. αυτά…., 
 [ : σα φώς, αφού, χμ, μεταφραστούν στην, διεθνήηηηη, Αγγλική…., ή από Ελληνόγλωσσους ξένους…., αρχικά….,….. ] 
θα κάνουν το ‘’ιερό’’ καθήκον τους απέναντί –μας…., 
να πιέσουν, δηλαδή, τις Κυβερνήσεις τους να εφαρμοσθεί, όσο, ‘’απόλυτη’’ Δικαιοσύνη    ( : δε –σας βολεύει…!; ) 
στην, ‘’παντούθεν’’, πολεμούμενη Ελλάδα….. και σχετικά με το κάθε χρέος ‘’–της’’…., 
που…., διαφορετικά…., και μη δίνοντας εγώ, τότε κι έτσι, την ‘’μες στο μυαλό –μου’’, πια, ‘’κρυφή’’ Γνώση μου…., 
θα καταστραφούν, μαζί μας, όλοι…., που….. 
ή από την…., τώρα, ομιλούσα…., Ελλάδα θα αρχίσει η, ‘’Παγκοσμιο ποιημένη’’, Δικαιοσύνη…., όπερ Σωτηρία…., 
ή από την…., ‘’στοχευμένη’’ και πρώτο ‘’πειραματόζωό’’ –τους…., ‘’αύριο’’, ‘’Σιωπούσα’’…., Ελάδα 
θα αρχίσει….,  η καταστροφή….. όλωννννν….,….. την που, μόνο, η Ελ,λ,άδα δεν θα φέρει…., αλλά άλλοι….!..... 
 
Ναι, να, το χρεώγραφό μας στο σταυρό φιλοδοξώ, επιπλέον, να καρφώσω…., α, όχι στο σε σχήμα + σταυρό…., 
μα στον δικό μου «ηλεκτροφόρο σταυρό, τον χωρίς σχήμα…..»…., 
που, ‘’τώρα’’, θα πάρει σχήμα στρογγυλό : Ο…., έστω, σαν….. στρόγγυλη….. αγκαλιά…., 
σ’ αυτόν όπου σταυρώθηκα…., ως προ είπα : 1979 στο ποίημά μου «Ηλί, Ηλί, λαμά σαβαχθανί;»….:  
σελίδα 14…., το της πρώτης μου ποιητικής συλλογής….. «Επιστροφή» / : …..επιστροφή : ‘ : ….. / ….: 
‘’’’«…..Και…., αφού με καταδίκασαν…., ‘’αμερόληπτα’’…., ο ίδιος Άννας, ο ίδιος Καϊάφας κι ο ίδιος Πιλάτος…., 
στον άθλιο Καίσαρα…., ‘’μυστικά’’…., με ‘’οδήγησαν’’ οι άπιστοι 
και με σταυρώνουν οι ανελέητοι ---- : χωρίς επίγνωση…!; ---- 
πάνου σ’ έναν….. ηλεκτροφόρο….. σταυρό χωρίς σχήμα….!»’’’’….! 
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Σταυρό που διάλεξα…., σκόπιμα κι ‘’έτσι’’ : και, αλληγορικά…., να σηκώσω στις….. 14 Σεπτεμβρίου 1981….: 
‘’ημερομηνία’’ της….. ηλεκτροσοκικής Σταύρωσής –μου…., ‘’extreme’’ ‘’ζηλωτής’’ του Θεού γαρ…., 
οπότε…., εικοσιπεντάχρονος ων τότε…., ‘’ύψωσα τον Τίμιο Σταυρό –μου’’…., και, για να επαληθεύσω 
την…., ως άνω και σε μένα αφορούσα…., ‘’προ φητεία’’ –μου…., 
την….. ‘’καλυμμένη’’…., και ‘’στη γλώσσα’’ –τους και –σας…., και θέλοντας να δώσω….. το ‘’στίγμα’’ –μου…., 
χξς΄ςςςς…., ως….. «Άνθρωπος….. προγνωστικού σημείου»…., ήτοι, ως όντως Θε ΐχν ιχ ος 1Β12 ---- 1Β….,….! 
  
Διάλεξα…., σκόπιμα κι αυτοθυσιαστικά…., να σταυρωθώ…., μα ανα ‘’μέμνηκα’’ κι έχω ακμαιότερον νουν…., 
καταπώς ο οξαποπαντού ‘’σταύρωσε’’ : ηλεκτροσόκισε τους πρωτανθρώπους…., 
με φυσικά ηλεκτροσόκς, βεβαίως…., πηγαίνοντας, και, την ψυχή τους : το κύτταρο μνήμης της 
σε εκείνο το σημείο του άυλου σώματός της, όπου γίνονται….: 
και, βιο ηλεκτροσόκς…., σχιζοφρένία, διαγραφές μνήμης, αμόκ, λιποθυμία κ.α.λ….,….. 
όπως γίνονται, κατά τη ‘’γέννηση’’ : ενεργοποίησή της και αστραπιαίως ‘’φωτογραφικά’’, αναλόγως, και….: 
μεταβίβαση κληρονομικών ψυχο παραγόντων, βιο ‘’ψυχο’’ ψυχο χαρακτηρ ιστικών….: ομοιότητες ή μη –τους…., 
φωτογράφιση εσωσυμπαντικών ή μη πραγμάτων κ.α. λ….,….. 
και, έτσι, κατάφερε να τους αγριοποιήσει και….,….! 
 
Ναι…., κι εγώ δεν είμαι, π ι α, από εκείνους που, έστω, «σταυρώνονται εν μέσω δύο ληστών»…., 
μα…., και ως διπλοονόματος….: φανερά Αλέξανδρος και κρυφά Στέργιος….: λεξαριθμολογικά 888…., έεεστω…., 
χώνω : χώνουμε κανα : 1 – α΄ έως 2 – β΄ ( θαυματικώς, Κανά : 1.000 : α ώς 2.000 : β ) ληστή ανάμεσά μας…., 
κυρίως, δε, γιατί…., διπλόψυχος κι εγώ…., ως όλοι…., 
διπλο / διπλο / ψυχίστηκα…., φτάνοντας…., με σούπερ επώδεινη αυτογνωσία : ψυχογνωσία…., 
στην της θεανθρωποποίησης θέση μνήμης….. της….. βιοψυχο και αβιοψυχο τελόφασης…., 
να…., ως στο ευθύς ως κάτω σχήμα δείχνεται….: σχήμα ( 1Β12 ) 1Β12, ‘’αρχικά’’, και, μετά, 1Β12 ---- 1Β….. ….! 
 

              …..,                   ,….. 
                        Σχήμα ( 1Β12 ) 1Β12, ‘’αρχικά’’, και, μετά, 1Β12 ---- 1Β….. 
 
….. Εκεί όπου…., μεταθανάτια…., ‘’πάει’’, ‘’τελικά’’, η ψυχή – ψυχές του οποιουδήποτε….. ανθρώπου -++ ή +….. 
     ( : οι κάτθρωποι +- - ή -, - -,….. αλλιώς στη Σελήνη….. και….. αλλιώς στην, Εξωσυμπαντική, φωτόσφαιρα α΄….. ) 
και γίνεται θεάνθρωπος…., ο που, πλην από αυτοκριτής, θα είναι κριτής….. ζώντων, νεκρών, Θεού, αγγέλων,….. 
ο που έχει κριτήριο : μέτρο κρίσης ψυχο’’οδοστρωτήρα’’…., ο του καθενός θεάνθρωπος…., ευρημένος του ή μη….! 
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…..Έτσι…., μα κι αλλιώς…., λοιπόννννν…., με ‘’ευγενική’’ βία…., ‘’μας’’ σταματήσανε τον χρόνο, και τον ‘’Χρόνο’’, 
και ‘’μας’’ άρχισαν από το….. -0….: ευθύς ως κάτω, σχήμα 1Β ….. …., 
 

                   …..,    ‘’,….. ‘’      
 
   Σχήμα 1Β….: ίσως, και, το της μαθηματικής κλίμακας των Αρχαίων Ελλήνων…..  
 
…..αυτό το -0…., που είναι κάτω απ’ το +- -+0 ή -++-0 ή 0 : σημείο Α….. και κείθε ’➔ και πλάι στο -οο…., 
παίρνοντάς μας από το..... +0…., 
αυτό που είναι πάνω απ’ το +- -+0 ή -++-0 ή 0 : σημείο Α….. και ‘ δώθε και πλάι στο +οο….! 
 
Να…., κατά την…., μάλλον, ‘’κρυμμένη’’…., αν…., μαθηματική κλίμακα των Αρχαίων Ελλήνων….: 
+οο, +0, +- -+0 ή -++- 0 ή 0 : σημείο Α / ή, αλλιώς, +- -+οο / , -0, -οο…., 
ενώ η πιο τέλεια είναι….: 
( απο σιωπητικά ) ….. ….. ....., +οο, +0, +- -+0 ή -++-0 ή 0 : σημείο Α / ή, αλλιώς, +- -+οο / , -0, -οο ‘’,.....’’….: 
ευθύς ως κάτω, σχήμα 1Β ( 1Α΄6 ) , 2ου, ψυχοD.N.A….. …., 
 

                       
            …..,                                                                             ‘’,…..’’ 
                                           Σχήμα 1Β ( 1Α΄6 ) ….. 
 
…..που πιο τέλεια θα ήταν….: 
( αποσιωπητικά ) ….. ….. ….., +οο, +0…., 
 
                                          [ …..και, αλλιώς κι αλλού στην κλίμακα, +- -+0 ή 0 : σημείο Α / ή, αλλιώς, +- -+οο….. 
                                               κι όχι το του ‘’Σ’’ατανά….. -+ +-οο….. / ….. ] 
 
ενώ το -0 και -οο είναι εφαπτόμενα πλήρως…., ομοκέντρως….., και ( αποσιωπητικά ) ,….. ….. ….. ….: 
σχήμα 1Α,1ου, ψυχοD.N.A….. ….! 
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                           …..,                                                                                 ,..... 
                                                                 Σχήμα 1Α….. 
 
  {{ : Τί, σας τάραξα τους 5 κύκλους του….. εγκεφάλου –σας…!; Αυτούς που είναι, χμ, 10….: 5 + 5 : εφαπτόμενοι…., 
  και…., μόλις τίθενται σε λειτουργία : κατά την ψυχογέννηση – ψυχογεννήσεις…., σχηματίζουν πάμπολλους…!; 
  Ε, κι εσείς που λίγο τα καταλαβαίνετε αυτά…., αφήστε με, για λίγο, να….. αστειευθώ με τους….. άλλουςςςςς….! }} 

 
….. Εδώ και 2.000, και πλέον, χρόνια, λοιπόν…., σαν ‘’μας  την πέσαν’’ οι λογοφακίρηδες κι αριθμοφακίρηδες…., 
με τρικς και ‘’θαύματα’’ προκάτ…., μυημένοι κρυπτοδιάτανοι…., αντίθεοι με μάσκα θεία…., 
έξωθεν κι έσωθεν "μασόνια"…., ‘’μας’’ χτίζουν δόλια τα "μαντεία"…., μνήματα του ‘’«άγνωστου Θεού»’’…., 
με….. Βλάσφημη, ‘’Θεο’’μπαίχτρα και λαομπαίχτρα την του…., τάχα, ‘’πια’’…., ‘’«γνωστού Θεού»’’ πηγή, 
που…., αντάμα με το ‘’«λάλον ύδωρ»"…., βγάζει, και, ‘’Θεο’’κτόνα ούρα….! 
 
Και…., άψαχτοι όντες…., κι εμείς, ως λαός, κι όσο….,  μες στην αντάρα της ‘’πνευματικής –τους ‘’μαστούρας’’…., 
μα κι άπραχτοι μπρος στη φερτή : ‘’«σπαρτή»’’ φθορά μας…., μες στην ασφυχτική θρησκομπόχα….. –τους…., 
ασφυκτιούμε όλο και περισσότερο μέσα σε στενό και πολύ άδειο πνευματικό ορίζοντα…., 
παίζοντας με νόθα τα πνευματικά μας ‘’Κεφάλαια’’ στα Διεθνή του Πνεύματος Συναλλακτήρια.…! 
 
Όμως…., θα πάψει η πατρίδα –μας να είναι Ελ λάς : πέτρα – χώρα του….. αγ ελ ηλάτη Ελ…., 
οπως θα πάψει να είναι Διο λάς  : πέτρα – χώρα του Διός…., ή Γιαχβε λάς….. του….. ‘’«γαλακτο έθνους»’’…., 
ή τέως….. Αγ ελ,λ,άς ‘’«Αμάλθεια»’’ και ‘’νυν’’….. Αγελ,λ,άς «Αουτχούμλα»…., Τρελ αγελ,λ,άς  : Τρ ελ,λ,άς…., 
ή, από το 1827..... μετά Άχρηστον, ξανά, Ελ λάς : πέτρα – χώρα του Ελ- -….: Ελλάς…., 
ήτοι, Τσίλντα του….. αγ Ελ είου αγ Ελ αίου Ρο….,  ή…., ή…., ή….: όλες, τουρλού – τουρλού….. του ζουρλού…., 
α, και με λίγο ‘’τέτοιο’’ από τους Ζουλού κι από τη ‘’Μισιρλού’’…., όλες του νυχτερινού σχιζο ‘’φωτός’’….,….! 
 
Ναι, και χάρισμά –σας…., όλες…., ναι, και….. μακάριοι οι που θα παραβρεθούν στα βαφτίσια της νέας –μας…., 
όπως…., περίπου, έστω…., θα έλεγε, και με παραβολές, τάχα, κάποιος….. ωραίος με Νάζι γαμο λόγος…., 
της που θα ονομαστεί με όνομα που θα μαθευτεί…., όταν αλλάξετε το παλιό και γνωστό ‘’ωρολόγιο’’ της Γης…., 
σαφώς, με αυτό εδώ το νέο κι άγνωστο ‘’ωρολόγιο’’.…: σχήμα 1 : το καινούργιο ‘’ωρολόγιο’’ της Γης….. …., 
το….. χωρίς…., έξω του και μέσα του…., έτσι…., κόμματα : ,….. …., έτσι…., αποστρόφους : ‘ ’….. ….., ….! 
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                         ….. …..   …..            ….. ….. ….. 
                                                                     Σχήμα 1 : το καινούργιο ‘’ωρολόγιο’’ της Γης….. 
              
…..Σχήμα που παραπέμπει στον κόσμο του, του προ της πτώσης των αντιθέων αγγέλων, θείου Παραδείσου…., 
καθώς το, γνωστό, νυν ωρολόγιο, αυτό με το οποίο ζούμε κι εμείς, παραπέμπει στον κόσμο 
της, μετά την πτώση των αντιθέων αγγέλων, Σατανικής Κόλασης…., της….. με λίγο Θείο Παράδεισο….! 
 
…..Η ‘’Ελλάδα’’ –μας…., ω απάτριδες πατριδοκλέφτες.…, η βασιλεμένη βασίλισσα και καταξεπεσμένη ευγενής…., 
που της αφήσατε…., συν, πατριδοπωλητοίς, ‘’Έλλησι’’…., μόνον, τη ‘’φίρμα’’ της….! 
 
Αυτήν πού έψαχνε για αστέρια του Παντός και έχτιζε του Φωτός κάστρα…., 
αυτήν που χαρτογραφούσε σύμπαντα και οριοθετούσε τον συμπαντικό ( εσωσυμπαντικό ) χώρο και χρόνο…., 
μα…., μάλλον…., και τον Εξωσυμπαντικό Χώρο και Χρόνο…., αυτήν που χάραζε σύνορα στο Χάος….,.…. 
κι από της Δόξας το στεφάνωμα…., να…., στο στεφάνωμα της Λόξας…., να, κι άποδη δίχως δεκανίκια….! 
 
Τη σφηνωμένη μες στις μυλόπετρες του δαιμονισμένου ‘’«σπαρτού»’’ χρόνου –σας…., του –σας και του –τους…., 
που…., εκεί που ήγγειλε ζωή κι ακμή…., αγγέλλει, και, τώρα, παρακμή και θάνατο …., 
ως πεπτωκώς : πεπτεώς : πεπτώς άγγελος…., θαρρείςςςςς…., 
και…., από λίκνο Αρχαίου Πολιτισμού…., να…., ‘’πια’’…., λίκνο Νέου….. Κενού….! 
 
‘Την που κρατά στα χέρια της σύνεργα αυτοκαταστροφής…., με λαό χωρίς οράματα…., 
που…., συχνότατα…., ό,τι λαμπρό….. το έχει ‘’θαμμένο’’ 
και….. ό,τι…., ανακυκλώσιμο ή μη…., ‘’σκουπίδι’’….. το έχει στη ‘’βιτρίνα’’….,….! 
  
Ννννναι…., βρε σχιζο λατόμοι Ελ ούδια…., ξένα και ντόπια…., και σαν πολύ δεν λατομήσατε και λαξεύσατε 
την πνευματική πέτρα – λάτα – χώρα μας…., την γεμάτη από….. έλατα….. Ελάτη….: την με ένα λάμδα….. 
κι όχι με δύο : Ελλάτη…., την κατακτημένη…., που το…., έτσι….,  προστιθέμενο λάμδα είναι….. 
του δόγματος της παρθενίας του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού….: 
ιδεολογικού, οικονομικού και γεωεπεκτατικού…., 
ιμπεριαλιστικά και αλά Αβράμ…., που, συν ένα άλφα, έγινε Αβραάμ….. κι η Σάρα, συν ένα ρ, έγινε Σάρρα…., 
και ‘’μας’’ και ‘’τους’’ κάνατε ‘’ντου’’ και ‘’βουρ’’ και…!; Ουστ, ρε ‘’«λασπόπλαστα»’’…., ρε, ουουουστ, Βλάσφημοι….!  
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Πάτε στη λάτα –σας…., δηλαδή, αρκεστείτε στην χώρα –σας…., την, ‘’εσαεί’’, ‘’νοικιασμένη’’…., 
ως λάσπη που είστε, ‘’πια’’,….. και πάρετε μαζί σας και το, τάχα, εκ Θεού ‘’«Άγιο»’’ –σας παραμύθι…., 
την ύπουλη και σχιζό κοσμοθεωρία σας…., που, τουρλού – τουρλού, τα έχει όλα…., + και -  σε ‘’συνουσία’’…., 
μη σας ‘’δέσει….. το γλυκό…... πικρό’’…., ρε ραντισμένοι με το νόθο μύρο της σατάν ‘’Παραμύθας’’…., κι εσείς…., 
μη σας σιλωαμ εί, σώρρυ, αποσταλ εί, ξανά, κανένα Ες – Ες μήνυμα…., σώρρυ, κανένα SMS και…., 
ναι…., μαζί και τα πάμπολλα και παντού της πατρίδας μου, προκάτ, εγκάθετα ανδρείκελά –σας…., και –σας….! 
 
Τί άλλο θέλετε…!; Τί άλλο ψάχνετε…! Την, ‘’«κι απ’ τον Ήλιο ξεξασπρότερη»’’, «λευκή πέτρα» : λευκή λάτα, 
που σας έταξε υπερσχιζάκιάς τις…., έστω, Ιωάννης : Ιαν νός σε Αποκάλυψη – Επικάλυψη…!; Ή ‘’την ψάχνετε’’…!; 
…..Ναι…., τί άλλο…., που, τς, εισακούστηκαν οι προσευχές που, σχολειόθεν, μας βάλατε, συν άλλοις, να λέμε….: 
«ανοικοδομήθησαν τα τείχη της Ιερουσαλήμ»….. κι είστε, νννα, με τείχος από λάτες : πέτρες…., κυριολεκτικά….!..... 
 
                              [$*$[==========================================================]$*$] 
[$*$[ …..: Λοιπόν…., ω συν Έ λατοι : συν Έληνες, για να μαθευθούν να κλίνονται, σωστά….: ιστορικά – ‘’ιστορικά’’….. 
και όχι…..’’ μυθολογικά’’ – μυθολογικά….,….: Ελ λάς – πέτρα : χώρα του Ελ++ : Ελ λάς : Ελλάς….,….. 
( εεε, με ένα λ / ουστ στο ιμπεριάλ λ….! /….: χώρα του….. Ε : της….. «πεμπάδος» – ψυχο ‘’ψυχο’’ πεντοκυκλάδος….. ) 
και….: λας, λατός, λατί, λάταν, λας….. και….:  Ελλάς , Ελλατός, Ελλατί, Ελλάταν, Ελλάς….. 
και….: λάτες, λατών, λασί, λάτας, λάτες….. και….: Ελλάτες, Ελλατών, Ελλάσι, Ελλάτας, Ελλάτες….! 
Ναι…., και όχι….: λας, λάδος, λάδι, λάδαν, λας….. και….: Ελλάς, Ελλάδος, Ελλάδι, Ελλάδαν, Ελλάς….. 
και….: λάδες, λαδών, λασί, λάδας, λάδες….. και….: Ελλάδες, Ελλαδών, Ελλάσι, Ελλάδας, Ελλάδες….! 
 
Α…., έτσι…., και το….: Διο λάς – πέτρα : χώρα του Διός- - : Διο λάς : Διολάς….: 
Διολάς, Διολατός, Διολατί, Διολάταν, Διολάς….. 
και όχι….: Διολάς, Διολάδος, Διολάδι, Διολάδαν, Διολάς….. 
…..και….: Διολάτες, Διολατών, Διολάσι, Διολάτας, Διολάτες….. 
και όχι….: Διολάδες, Διολαδών, Διολάσι, Διολάδας, Διολάδες….!  
 
Α…., έτσι…., και το….: Κρονο λάς : Κρονολάς- - - -…., ως…., έτσι…., και το….: Ουρανο λάς : Ουρανολάς- - - -….,….. 
…..ως…., έτσι…., και το….: Διογιαχβε λάς : Διογιαχβελάς- - - - …., 
ως…., έτσι…., και το….: Γιαχβεδιο λάς : Γιαχβεδιολάς- - - -…., 
ως…., έτσι…., και το….: Γιαχβε λάς : Γιαχβελάς- - - - ….. ή, ‘’τελικά’’ κι αλλιώς, Ελ λάς : Ελλάς++….,….. σςςςς….,….! 
 

     #¤ …..Βέβαια…., το αν η…., 

     η λαϊκή : ως λαός….. ή η πνευματική : ως πνεύμα…., που…., σαφώς…., χωρικά…., προ ϋπήρχε…., όση…., 
     Διο λάς : Διολάς- - προέκυψε/προέκυψαν…., πέφτοντας…., εκτιναγμένο…., 
     που, δυστυχώς, εκείνη τη νύχτα δεν φορούσε σώβρακο…., ή στρινκ…., ο…., στρίγκ λος δίφυλος…., Δίας- -…., 
     πάνω σε αυτήν την…., ‘’εδώ’’ και τότε κι όση…., λάτα : πέτρα : λάδα 
     το….. προϊόν της…., από, ενύπνια, ονείρωξη…., σπερματικής απώλειας του Δία- -…., από σπέρμα του Δία- -…., 
     απευθυνθείτε στον, που σας τα προ είπε, προ εξάρχοντα – ‘’προ εξάρχοντα’’ Παυσανία- - : Παυσ αυνανία- -…., 
     που γνωρίζει καλύτερα τα της…., κάθε…., ιμπεριαλιστικής «σεπτής ηδονής»….: 
     και τα του ερμαφρόδιτου – Αγδίστειου ιμπεριαλισμού….. και τα του γυναικείου – Κυβέλειου ιμπεριαλισμού….. 
     και τα του αντρικείου : Εριχθόνειου ιμπεριαλισμού….: παντός Νούμερου….: 666, 777, 888, 678, 678 – 876,….! 
 
     …..Όμως…., μπορείτε να απευθυνθείτε και στον ‘’μετ’’ εξάρχοντα της….. σκεψ αυνανίας Μωυσή- -…., 
     προϊόν της οποίας είναι το κάθε σκεψ αυνάνισμα, και, της «Γενέσεως»…., 
     τον που έτσι ‘’μας’’ πληροφόρησε για τα…., ιμπεριαλιστικώς, άγονα…., σεξοκαμώματα του Αυνάνα-+ –τους…., 
     που αρνιόταν να κάνει τέτοια…. ιμπεριαλιστικά….. και….. «έχυνε έξω το σπέρμα του» και…., 
     ή απευθυνθείτε σ’ όποιον άλλο ‘’τέτοιο’’ σκεψαυνάνα- -…., να σας πει για, από πέτρες προκύψαντες, λαούς….:  

     Δευκαλιονό- -θεν και Πυρρό- -θεν, Γιαχβ- -όθεν : ‘’Αβρααμ’’- -όθεν, ‘’Ιησουχριστό’’- -θεν : ‘’θαυματικάαααα’’….! ¤#      

 
                             (*( …..* ‘’Πνευματικές’’….. λάτες – πέτρες : λάδες….: 
                             ….,….. Ουρανο λάς : Ουρανολάς- -…., Κρονο λάς : Κρονολάς- -…., Διο λάς : Διολάς- -….,  
                             Διογιαχβε λάς : Διογιαχβελάς- - - -…., Γιαχβεδιο λάς : Γιαχβεδιολάς- - - -…., 
                             Γιαχβε λάς : Γιαχβελάς- -….,….. Ελ λάς : Ελλάς++…., σςςςς….,….! * )*) 

  
…..Και…., αφού μάθετε να κλίνετε το….. αγά πη : άγαν πάω – πω…., αγάπη : υπερ βολική άρκεια….,  
θα μπορέσετε να κλίσετε…., ομοίως…., και το….. ούπη…., μα και το….. πανούπη κ.λ.π…..! ….. 
 
Εμ, άλλο πράμα η κερήθρα….. κι άλλο πράμα η μυζήθρα…., άλλο το μελισσομέλι….. κι άλλο το σκουληκομέλι….! 
…..χξς΄ς΄ς΄ς΄ς….. και….. γιαχαμπίμπι γιαλελέλι….. ‘’τσιφτετέεεεελι’’....,….! ]$*$] 

                     [$*$[==========================================================]$*$] 
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….. Επανερχόμενοι, λοιπόν, στο…., βεβαίως, Αρχαιοελληνικό…., Σήμα των Ολυμπιακών Αγώνων…., 
όχι στο….. γνωστό και διαστρεβλωμένο σήμα…., μα στο…., τάχα….,‘’άγνωστο’’ κι αδιαστρέβλωτο : στο ορθό…., 
που κι ο δήθεν σχεδιαστήςςςςς του…., αρχικά…., το είχε….. όπως ‘’ακριβώς’’ είναι το σχήμα 
του, μεταπτωτικού, 2ου ψυχοD.N.A…., καθώς αναφέρθηκε και δείχθηκε πιο πάνω….,  
το Σήμα που είναι, ως προς τη σημασία του, το Κορυφαίο των κορυφαίων Κατά Από κτημα της ανθρωπότητας…., 
ας υπογραμμίσουμε κάποια από τα σχετικά με τα ‘’γνωστά’’ ή μη και ‘’διαστρεβλωμένα’’ ή μη γραφθέντα…., 
που τα περισσότερα ήταν σχηματοποιημένα…., μερικών, μόνον, Αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων…., 
οι οποίοι….: άλλοι….. έτσι….. κι άλλοι….. αλλιώς….. …., άλλοι….. και έτσι….. και αλλιώς….. …., 
άλλοι.…. ούτε έτσι….. ούτε αλλιώς….. …., κι άλλοι….. ούτε και έτσι….. και αλλιώς….. ….,….::::: 
 
* ..... προβληματίστηκαν για το φαινόμενο της ζωής..... 
 
* .....αγωνίστηκαν για αυτογνωσία – ψυχογνωσία…., την….. ή βαθειά κι επώδεινη….. ή ρηχή κι ανώδεινη...., 
δίνοντας, φορές, τον ορισμό της, καθελογής, ψυχής….. 
 
* .....αναζήτησαν τη μυστική πηγή του άγνωστου εαυτού τους και όχι μόνον..... 
 
* .....αναρωτιόντουσαν αν η ψυχή «..... είναι συγκεκριμένο πράγμα και υπόσταση, ή ποιότητα ή ποσότητα....;»..... 
 
* .....χαρακτήρισαν την ψυχή ως..... πνευματική :  άυλη υπόσταση..... 
 
* .....χαρακτήρισαν την ‘’‘’ψυχή’’’’ ως..... υλική : βιο ϋλική υπόσταση….. 
 
* .....αναζήτησαν…., μετα φυσικά θεωρώντας 
                 // ….: το ορθόν είναι….. προ φυσικά…., που προηγούνται των φυσικών τα μη φυσικά….. // 
την, «αφηρημένη», καθολική φύση της ψυχής : το είναι της και την ουσία της...., 
ε, μάλλον, αναζήτησαν τη μη φυσική : φωτο : ψυχή...., ήτοι, την από μη φυσικό φως : την από θείο φως ψυχή…., 
«η που μοιάζει με το φως» τονίζει, ‘’τελικά’’, και ο…., η ‘’ακαταστάλαχτη’’ και ‘’θολή’’ ‘’Σφίγγα’’…., Αριστοτέλης..... 
 
* .....αναζήτησαν…., φυσικά θεωρώντας…., την, «συγκεκριμένη», καθεαυτή φύση της....: 
τον τρόπο που δρα και τις δυνατότητες που έχει να ενεργεί....,  
ταυτίζοντάς την με την ίδια τη φυσική, οργανική, ζωή...., 
ήτοι, την, φυσική, βιοζωή : την, φυσική, βιολογική ζωή….: 
την «ανάλογη : ομοιάζουσα με την ύλη….. ψυχή…..»….,  
τονίζει, ’’αρχικά’’, και ο…., η ‘’ακαταστάλαχτη’’ και ‘’θολή’’ ‘’Σφίγγα’’….,  Αριστοτέλης…., πάλι....,  
ο σούπερ….. ‘’αντιγραφάκιας’’ και ‘’κλεπτο,αποδοχο,συγγραμματάκιας’’ 
που, μάλλον, εδώ, εννοεί…., έστω, αυτός…., την βιο ’’φωτο’’’’ψυχή’’...., 
ήτοι, την από φυσικό φως...., όχι το της φύσης φως…., αλλά το ‘’φως’’ βιολογικής : ‘’κορμικής’’ προέλευσης..... 
 
* .....αναζήτησαν…., και μετα φυσικά : προ φυσικά και φυσικά…., και τα δυο συγχρόνως…., 
και την μη φυσική α βιο φωτο ψυχή μαζί και την φυσική βιο ’’φωτο’’ ’’ψυχή’’…., 
μα και την αυθυπαρκτότητα ή μη του Θεού – λειτουργικής Σκέψης…., όπως και τα, προ Θεού : π.Θ, Θεογονικά…., 
δίνοντας….. ευστοχότατες απαντήσεις στα, ‘’εξ αρχής κόσμου’’, σχετικά ερωτήματα του ανθρώπου…., 
που, όμως, ‘’μερικοί’’ κάτθρωποι μύστες : κρύπτ ες….. τα απ έ κρυψ αν ή τα εξ αφάν ισαν ή τα δια στρέβλ ωσαν…., 
δολίως και για το…., και, διά αυτών των γ,Γ,νώσεων…., εξουσιάζειν…., που η, ‘’τέτοια’’, γ,Γ,νώση είναι, ‘’εσαεί’’, 
‘’το πρώτο και τελευταίο’’ στήριγμα και μάσκα της σατάν ε,Ε,ξ ουσία ς –τους…., που, κι έτσι, την δι αιών ιζαν….,….! 
 
* .....αναζήτησαν…., πέρα από….: τη φύση, το είναι, τη λειτουργία – τον τρόπο που δρα, την ουσία,  
τις ικανότητες, τις ιδιότητές της,..... προπαντός, το….. σχήμα….. και τη….. μορφή της ψυχής..... 
 
* .....ονόμασαν έμψυχα όντα, πλην από τον άνθρωπο, ζώα και φυτά, εκφράζοντας διάφορες θεωρίες…., 
ενώ ο Δημόκριτος, και άλλοι φυσικοί, δεν θεωρούσαν έμψυχα τα ζώα και τα φυτά..... 
 
[*[ …..Τονιστό δε, εδώ, το πως….. όσα από τα έμβια : ένζωα όντα έχουν ψυχή…., σαφώς, άλλου σχήματος…., 
όλα μονόψυχα και χωρίς ανόδους και καθόδους ‘’θετικότατου και αρνητικότατου βαθμού’’, αντιστοίχως…., που 
αυτές, τα διαφοροποιούν…., πλην από τη μη φυσική ψυχή του διπλόψυχου ανθρώπου…., απ’ τον άνθρωπο…., 
είναι,  από ‘’φως’’ βιολογικής προέλευσης, βιο,’’φωτο’’,ψυχή…., 
όπως δείχνεται στο, ευθύς ως κάτω, σχήμα 1Β : ‘’ψυχο’’D.N.A έμβιων όντων….. ….!  ]*] 
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  ‘’…..,’’* Σχήμα 1Β : ‘’ψυχο’’D.N.A έμβιων όντων…..‘’,…..’’               ……………………………………. 
 (******666ά κτηνο άστρο από ‘’ψυχο’’D.N.A Λέοντος :ένα «Γκόιμ:Κτήνος» –σας το χαρίζει, ω Ma’son ‘’Εδέμ Τσιτες’’, 
να κατακτήσετε, και, τη Ζούγκλα, που, μόνο, εκεί  είναι η θέση –σας, ω –σεις «οι από τη φυλή του Λέοντος»….!.....) 
            [ ….: χμμμμμ…., ιδές στο….. Σχέδια….. …., στις σελίδες….: 20α, 20β και 20γ….. .…! ] 
* …..αναγνώριζαν…., στον άνθρωπο, βεβαίως...., δύο νόες...., μάλλον, δύο ψυχές..... 
 
α ) …..έναν νου..... μη φυσικό, άφθαρτο και ανεξάρτητο από το σώμα – κορμί του...., 
υπερβατικό, θείο κι αθάνατο νου...., τον που….. «μοιάζει με το φως»...., ως λέει, ‘’τελικά’’, και ο Αριστοτέλης…., 
 
[ : ‘’τελικά’’, μάλλον, εννοεί, δολίως ‘’θολά’’, κι αυτός, το μη φυσικό φως...., καθώς, σταδιακά, άλλαζε απόψεις…., 
πλην κι αν θεωρούσε, κι αυτός εδω, και τον «ένα Θεό, εξού τα πάντα εγένοντο» εξ, αφθάρτου, φυσικού φωτός….! ] 
 
το…., και κατά άλλους…., «άχτιστο – θείο φως»...., 
«το μόνο αιώνιο κι αθάνατο και που….. προηγείται του φυσικού νου»…., 
 
      (( ….. ήτοι, προ φυσικού Νου – προ φυσικής Ψυχής…., άρα, ω Αριστοτέλη, χρονικά, προ φυσικά είναι 
      τα «μετα φυσικά» –σου…., τα «μετά τα φυσικά» –σου…., που, μετά τα φυσικά, τί….! 
 
      Τί, ωρέ….. χωρο χρονο ‘’ανάποδε’’ και ‘’«σκοτεινότατε : θολότατε»’’…., 
      ρε, συν παρομοίω σου Πλάτωνι, Λογοκλέφτη…!; Τί, ωρέ ‘’των ανεμομαζωμάτων κι ανεμοσκορπισμάτων’’…!; )) 
 
λέει ο…., ‘’ακαταστάλχτος’’ και δολίως ‘’θολός’’ έως, δόλια σκοπίμως αντιφατικός…., Αριστοτέλης 
στην “περί ψυχής” τριμερή πραγματεία του…., την , ‘’αρχικά’’ και κυρίως, βιολογική : οργανική....,….. και….. 
 
β ) …..κι έναν άλλο νου..... φυσικό, φθαρτό και εξαρτημένο από το σώμα – κορμί του, βατό και θνητό...., 
τον νου που «χάνεται με το θάνατο του σώματος – κορμιού του ανθρώπου»...., λέει, πάλι, ο….. Αριστοτέληςςςςς...., 
τονίζοντας δε πως...., «όσο ζουν μες στο σώμα – κορμί τους οι δυο αυτοί νόες : ψυχές...., 
είναι…., συμπλεγματικά…., ενωμένοι κι αδιαίρετοι.»....! 
 
 /*/ : Ήτοι, εννοεί ότι, μεταθανάτια, παύει να υπάρχει η φυσική ψυχή : η φυσική ‘’φωτο’’ ‘’ψυχή’’ : η βιο ‘’φωτο’’ ’’ψυχή’’ 
και μένει, μόνο, η μη φυσική ψυχή : η μη φυσική φωτοψυχή : η α βιο φωτοψυχή…!; 
Εεεεεμμμμμ…., τίιιιι…., ‘’ακριβώςςςςς’’…., λέεεεεω…!; ….. 
 …..Άλλωστε…., ο Ψεύτης και ο Κλέφτης….. τα πρώτα….. 2.300….. χρόνια χαίρονται….,….!..... /*/ 
 
Μάλλον, δηλαδή, είναι όπως και οι, και, στο 2ο ψυχοD.N.A δύο, ανθρώπινες, ψυχές….: 
η φυσική κι από ‘’φως’’ βιολογικής προέλευσης βιο ‘’φωτο’’ ’’ψυχή’’…., 
που, κι αυτή κι ως ‘’φως’’, είναι άφθαρτη…., 
και η, άφθαρτη, μη φυσική κι από φως θείας προέλευσης  α βιο φωτο ψυχή…., 
μόνο που συγχέει την….. εγκεφαλική ‘’’’ψυχή’’’’….. με την βιο ‘’φωτο’’ ‘’ψυχή’’….,….!..... 
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   {${ * ..... Αριστοτέλης : «Φαίνεται μάλιστα πως, γενικά, στην αναζήτηση της αλήθειας, η γνώση της ψυχής 
  συμβάλλει σημαντικά, και κυρίως στην έρευνα της φύσης.....»…., λέει ο Αριστοτέλης....! 
 
         /*/ …..Ωρέ…., τάχα, Αρίστου τέλους : έστω, σκοπού…., εσύ…., ποιάς αλήθειας…!; 
         Της αλη έθειας – συνήθειας στην πλάνη….: άλη – πλάνη + έθος – συνήθεια…., την που….. κατ’ είχες και…., 
         ή της αλήθειας – μη λάθους….: α στερητικό + λήθω – με ετεροίωση του η…., λα,ν,θάνω…., όπερ αδύνατον…!; 
         Ναι…., κι όχι και….. μη λήθης : μη λησμονιάς – αλήθειας…., που….. τί….. δεν λησμονώ και….!..... /*/ 
 
  Τονίζει δε, ο Αριστοτέλης, πως η έρευνα για ψυχογνωσία – αυτογνωσία 
  «είναι η πρώτη μεταξύ των επιστημών της φύσης»..... 
  Μάλλον, κι εδώ, αναφέρεται, μόνο, στη βιο’’ψυχή’’....: μόνο, στην, έστω, φυσική ‘’ψυχο’’λογία….: ‘’ψυχο’’λογία….. 
  κι όχι στην, έστω, μετα προ φυσική ψυχολογία : στη φωτοψυχή…., που, όντως, δίψυχος είναι ο άνθρωπος….. }$} 
 
* ….. κήρυτταν…., στα βιολογικά συγγράμματα – πραγματείες τους...., 
την «ιδέα μιας φυσικής ένωσης ανάμεσα στην ψυχή και το σώμα – κορμί της»...., 
εννοώντας, μάλλον, μόνον, την από ‘’φως’’  βιολογικής προέλευσης ‘’ψυχή’’…., την βιο ‘’φωτο’’ ’’ψυχή’’...., 
κι όχι την από μη φυσικό – άχτιστο – θείο φως ψυχή…., την α βιο φωτο ψυχή…., 
που η μη φυσική : φωτοψυχή αυτή ‘’ενώνεται’’ με το κορμί – σώμα τους μέσω της φυσικής βιο ‘’φωτο’’ ‘’ψυχής’’…., 
εξού : γι’ αυτό και είναι….. εντελώς εφαπτόμενα σιαμαίες….: «συμπλεγματικά ενωμένες κι αδιαίρετες»….,….! 
 
* .....Αριστοτέλης....: «Μερικοί ( …..ως ο Πλάτων στον Τίμαιο ) , πάλι, λένε πως η ψυχή χωρίζεται σε μέρη,.....»…..: 
σώμα : +οο, +0, 0, -0, -οο….. ψυχής, ’’ψυχής’’ Ο΄, ‘’Ο΄’’ ή Ο΄….. 
[Εεεμμμ, τίιι, ‘’ακριβώςςς’’, λέεεω, που με – ‘’μας’’ – ‘’εκείνους’’ : τους ‘’«αγνώστους’’ – με αντέγραψε : αντι έγραψε…!;] 
 
* Αριστοτέλης....: «.....γιατί, μεταξύ τους τα μέρη της ψυχής δε χωρίζονται,  
ενώ στο σύνολό της η ψυχή είναι διαιρετή.»..... 
[ Εεεμμμ, τίιι, ‘’ακριβώςςς’’, λέεεω, που με – ‘’μας’’ – ‘’εκείνους’’ : τους «αγνώστους’’ – με αντέγραψε : αντι έγραψε…!; ] 
 
* .....Αριστοτέλης....: «..... τα φυτά, όμως, και πολλά από τα ζώα, ζουν ακόμη κι αν τα διαιρέσουμε, 
και φαίνεται να διατηρούν την ίδια ψυχή˙ την ψυχή του είδους τους.»...., λέει…., 
 
                   {{ : ρε….. ομό ζωο…., …..αν το ‘’πουλί’’ –σου έκοβες…., έμ ‘’ψυχο’’ θά ‘ταν, πάλι…., 
                    που η ‘’ψυχή’’ –σου ήταν μέσ’….. στο ‘’κάτω –σου κεφάλι’’….! }} 
 
.....αλλού δε λέει ότι..... «..... και η αρχή που υπάρχει μέσα στα φυτά, είναι είδος ψυχής˙ /  : ‘’‘’ψυχής’’’’…!; / 
γιατί, μόνο αυτή η αρχή ( δηλαδή, η της αίσθησης ) είναι κοινή και στα ζώα και στα φυτά.».....  
 
* .....απέκλειαν την υπόθεση μιας ψυχής που συντίθεται από διάφορα στοιχεία...., κάτι σαν α σώματη ψυχή…., 
όχι πολυμερής ψυχή…., μα, μόνον, μονομερής ψυχή…., ως, ‘’αρχικά’’, δέχονταν την μονομερή κι ο Αριστοτέλης....! 
 
Ήτοι, μόνο, 1 στοιχείο : κύκλος…., μόνο, ο κόκκινος κύκλος Ο΄ στο σχήμα 1Β (1Α΄6) , το του 2ου ψυχοD.N.A….. …., 
  

         …..,     ‘’,…..’’ 
                                                  Σχήμα 1Β ( 1Α΄6 ) ….. 
 
…..ή, μόνο, ο κόκκινος κύκλος Ο΄ και 0 στα…., ορθά : μη διαστρεβλωμένα…., σχήματα….: 1Β ( α : το κάτω ) …., 
όμως…., όπως εγώ τους χρωματίζω…., και α : Σ.Ο.Α : Σήμα Ολυμπιακών Αγώνων….,  
ευθύς ως κάτω, σχήμα α….: το του, ορθού : μη διαστρεβλωμένου, Σήματος των Ολυμπιακών Αγώνων : Σ.Ο.Α….. 
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* …..χώριζαν…., σε αντίθεση με τους ευθύς ως άνω…., σε μέρη την ψυχή...., 
όχι μονομερής ψυχή…., μα πολυμερής…., 
είτε στη φυσική : βιο ϋλική ‘’ψυχή’’ είτε στη μη φυσική : α βιο ‘’ϋλική’’ ψυχή είτε και στις 2 μαζί αναφερόμενοι....! 
 
Θεωρούσαν, δηλαδή, ως ψυχή / : ή και ‘’ψυχή’’ / τη σύνθεση διαφόρων στοιχείων…., μερικοί τεσσάρων…., 
παραδείγματος χάριν και σε διάφορες σειρές….: φωτιά, αέρας, γη, νερό…., 
δηλαδή, ψυχή, μόνο, από τέσσερα στοιχεία αποτελούμενη…., 
τους κύκλους : στοιχεία 1, 2, 3, 4…., τους στο, ευθύς ως κάτω, σχήμα α,…. ….:Σήμα των Ολυμπιακών Αγώνων…., 
μα δίχως τον κύκλο : στοιχείο 0….: ά ψυχο ή ά ‘’ψυχο’’….. σώμα ή ‘’σώμα’’….:  / : σώμα ή ‘’σώμα’’ : όχι το κορμί / 
‘’ως’’, ευθύς ως κάτω, σχήμα α : το του ορθού : μη διαστρεβλωμένου Σήματος των Ολυμπιακών Αγώνων….. 
 

   
                                                                             Σχήματα α και γ : ορθό – α και διαστρεβλωμένο – γ Σ.Ο.Α….. 
 
Σχήμα ( 1Β ) : οι 5 κύκλοι του ορθού Αρχαιοελληνικού Σήματος των Ολυμπιακών Αγώνων….. 
 
ή τους κύκλους : στοιχεία….. +οο, +0, -0, -οο….. στο σχήμα 1Β, το του 2ου ψυχοD.N.A…., 
μα δίχως τον Ο΄….: ευθύς ως άνω, σχήμα 1Β : το του 2ου ψυχοD.N.A….. ….! 
 
 * …..άλλοι δε…., λέγοντας ψυχή...., πάντα, κι εδώ, περί ανθρώπινης ψυχής....,  
εννοούσαν και τα 2 μαζί….: αυτήν καθεαυτήν την ψυχή…., μαζί…., και το σώμα της…., εν σώματη ψυχή…., 
όπως εννοώ κι εγώ, φορές….: αυτήν καθεαυτήν την, άυλη, ψυχή…., μαζί…., και το, άυλο, σώμα της..... ….: 
ευθύς ως άνω, σχήμα 1Β : το του 2ου ψυχοD.N.A….. ….! 
       
                                 #*#-------------------------------------------------------------------------------------------------#*# 
        #*# .....οι 5, συμπλεγματικοί, κύκλοι του, ορθού κι αδιαστρέβλωτου, Σήματος των Ολυμπιακών Αγώνων, 
        είναι σε μία ευθεία, και οι 5….: 1 : +οο, 2 : +0, 0 : Ο΄, 3 : -0 , 4 : -οο...., 
        σαν στο, και, ανθρώπινο ψυχο / ’’ψυχο’’ / D.N.A….: το, μεταπτωτικό, 2ο : 1Β ( α : το ορθό Σήμα των Ο. Α )….: 
        μη διαστρεβλωμένο : κανονικό και με μη τεταραγμένους τους 5 κύκλους Σήμα….: σχήμα α Σ.Ο.Α….. 
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                         …..,                                                                                 ‘’,…..’’ 
   Σχήμα 2 : 1Β : οι 5 κύκλοι του Αρχαιοελληνικού Σήματος των Ολυμπιακών Αγώνων : του ορθού….. 
 
        …..κι όχι σε δύο και παράλληλες ευθείες….: 
        3, συμπλεγματικοί, κύκλοι πάνω….: 1 : ο / : οι του ψυχοD.N.Α : / μωβ +οο, 0 : ο κόκκινος Ο΄, 4 : ο καφέ -οο 
        και 2, συμπλεγματικοί, κύκλοι κάτω….: 2 : ο πράσινος +0, 3 : ο γαλάζιος -0….: 
        διαστρεβλωμένο : μη κανονικό και με τεταραγμένους τους 5 κύκλους σήμα….: 
        ‘’ευθύς’’ ως άνω, σχήμα γ Σ.Ο.Α….: το διαστρεβλωμένο Σήμα των Ολυμπιακών Αγώνων….. 
 
        …..Όπου κύκλος Ο΄ / 0 : Σ.Ο.Α / είναι η ψυχή αυτή καθεαυτή….. 
        και….. όπου  κύκλοι….: +οο / 1  / , +0 /  2  / ,  -0 / 3 / , -οο / 4 / ….. είναι το σώμα της…., όχι το κορμί της….: 
        σχήματα : ευθύς ως άνω, 2 : 1Β και ( α ή γ ) Σ.Ο.Α , 2….. ε, και, ευθύς ως κάτω,  σχήμα 3 : 1Α….:….. 
 
        …..Σε κάποιους άλλους…., ίσως…., και σε μία ευθεία οι πέντε κύκλοι, τα κέντρα τους…., 
        στην ίδια ευθεία μεν…., σε άλλη διάταξη δε…., 
        και, ανθρώπινο ψυχοD.N.A….: το, προπτωτικό, 1ο : 1Α….: 
        1 : ο μωβ +οο, 0 : ο κόκκινος Ο΄, 2 : ο πράσινος +0….. 
        και οι, ομόκεντροι, 3 : ο γαλάζιος -0 και 4 : ο καφέ -οο….. ….: σχήμα 3 : 1Α….. ....! 

 

                          …..,                 ,….. 
                                                              Σχήμα 3 : 1Α….. #*# 
                       #*#------------------------------------------------------------------------------------------------#*# 
 
                         {{ *==============-------------------------================----------------* }} 
    {{ * .....Ο Αριστοτέλης δε, πάλι, αναρωτιότανε….: 
    «.....αν υποθέσουμε ότι δεν υπάρχουν πολλές ψυχές, αλλά πολλά μέρη της ψυχής, 
    / τί….. κάθε 1 κύκλος = και 1, ξεχωριστή, ψυχή…!; / 
    πρέπει πρώτα να εξετάσουμε την ψυχή ως όλο : / τί…., ψυχή = και οι 5 κύκλοι μαζί…!; / 
    ή τα μέρη της / τί…., κάθε 1 κύκλος = και 1, ξεχωριστή, ψυχή…!; /….;»....! 
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    Δηλαδή…., κάπως έτσι…., αν υποθέσουμε ότι δεν υπάρχουν πολλές ψυχές…., 
 
// $ …..μάλλον, εννοεί…., κι εδώ και τώρα…., και, και, τις 2 – 3 ψυχές….: 
την, ‘’’’φυσική’’’’, εγκεφαλική ‘’’’ψυχή’’’’ : βιο ‘’’’φωτο’’’’’ ‘’’’ψυχή’’’’ : 1…., την ‘’φυσική’’ βιο ‘’φωτο’’ ‘’ψυχή’’ : 2….. 
και την μη φυσική ψυχή : α βιο φωτο ψυχή : 1….: 1 + 1 / 2 / +1 = 3…., ήτοι…., 
τον ‘’‘’φυσικό’’’’ νου : ‘’’’ψυχή’’’’, τον ‘’φυσικό’’ νου : ‘’ψυχή’’ και τον μη φυσικό νου : ψυχή…., ως έλεγε, και, αυτός…., 
θεωρούμενος, από μερικούς, ο άνθρωπος ως δί / τρί / ψυχος…., 
και, κατά τον Εύδημο…., μάλλον ( !; ) …., που μιλούσε για….. «δυ / τρι / ισμό…..»….. $ // 
 
    αλλά, υποθέσουμε πως, υπάρχει…., έστω…., μία….. ψυχή με πολλά…., έστω, τέσσερα…., μέρη της…., 
    πρέπει….. 
    ή να εξεταστεί….. συνολικά….: και οι πέντε κύκλοι : και τα 5 στοιχεία μαζί…., 
    ήτοι, και η ψυχή αυτή καθεαυτή….: κόκκινος κύκλος Ο΄….,  
    μαζί…., και το ανάλογης προέλευσης σώμα, όχι κορμί, της, όπου αυτή και κινείται….: 
    μωβ κύκλος +οο, πράσινος κύκλος +0, γαλάζιος κύκλος -0, καφέ κύκλος -οο….: 
    σχήμα Σχήμα 1Β ( 1Α΄6 ) …..  : 2ο ψυχοD.N.A….. …., 

 

              .….,                        ‘’,…..’’ 
                                                             Σχήμα 1Β ( 1Α΄6 ) ….. 
     
    ….. ή να εξεταστεί….. το καθένα….. ξεχωριστά…., ο κάθε ένας από τους 5 κύκλους : στοιχεία….. ξεχωριστά….:  
    όλα δε τα 5 ως άνω σαν σε σύμπλεγμα….. σφαιροειδών : σφαιρόσχημων : κυκλοειδών στοιχείων....! * }} 

                          {{ *==============-------------------------================---------------* }} 
 
* .....Λέει ο Αριστοτέλης….:  «Ο Δημόκριτος...... [ όπως κι ο Λεύκιππος ] τα σφαιροειδή ( τα σφαιροειδή σχήματα ) 
τα ονομάζει ψυχή και φωτιά ( « το πιο λεπτεπίλεπτο και το κατεξοχήν ασώματο στοιχείο» )..... Από τα άτομα, λένε 
πως τα σφαιρικά / : εεε, τα….. κυκλοτερή : στρογγύλα : Ο και όχι τα….. ‘’κυκλοτερή’’ – στρογγυλούτσικα : 0….,….! / 
( «τα πιο ευκίνητα από τα σχήματα» ) αποτελούν την ψυχή,….. »…..  
 
* …..Λέει, πάλι, ο Αριστοτέλης για τον, κατ' αυτόν, πλέον ακριβολόγο Δημόκριτο....: 
«Είπε ( Ο Δημόκριτος ) πως η ψυχή / : η ‘’ψυχή’’…!; / και ο νους / : η ‘’’’ψυχή’’’’…!; / είναι το ίδιο πράγμα, 
/ : τί, ψυχονούς – νοοψυχή…!; / και πως πρόκειται για ένα από τα πρωταρχικά και αδιαίρετα σώματα· ενώ 
ότι, η κίνηση που δίνει /: τί, ‘’’’ψυχή’’’’ με ‘’’’σώμα’’’’…!;/, οφείλεται στα μέρη του, που είναι μικρά και στο σχήμα τους∙ 
(τί, εννοεί τους 4 : 8 κύκλους : το, υλο/α υλο, σώμα τους : τις «αδιαίρετες σφαίρες», που την/τον….. Q τροφο δοτούν…!;) 
και το πιο ευκίνητο από τα σχήματα, λέει πως είναι το σφαιρικό͘͘͘͘  και πως έτσι είναι ο 
νους / : ‘’’’ψυχή’’’’…!; / κι η φωτιά / : ‘’ψυχή’’…!; / ( : τί, νοοφωτιά – φωτιονούς…!; Δύ ο : 1 1 ή δυό : 11 – 1…!; ) .»..... 
 
* .....Αριστοτέλης : Ομιλεί…., ο ‘’φυσικός’’ Αριστοτέλης κι όχι ο ‘’μετα φυσικός : μη φυσικός’’ Αριστοτέλης…., και για 
ψυχή του σύμπαντος : συμπαντική ψυχή…., [ ε, η στο κέντρο του, ακίνητη μες σε κενό, φωτόσφαιρα α΄΄ : ‘’Άδης’’….! ] 
που, μάλλον, εδώ, είναι φυσική η «ψυχή του σύμπαντος»…., έστω, από φυσικό φως…., 
που είναι κινητήρια πάντων δύναμη και, ως εκ τούτου, ακίνητη…., κατ’ αυτόν….: 
Αριστοτέλης : Τα φυσικά : «το πρώτως κινούν….. ακίνητον.»....: 
δηλαδή…., ο,τιδήποτε πρώτο κινεί όλα τα άλλα είναι ακίνητο…., λέει….. 
 ( : Α, κι η, προ φυσική, Εξωσυμπαντική Ψυχή – Ψυχές : ο, προ φυσικός, Θεός είναι Ακινησία…., Ω Αριστοτέλη…., 
κινείται δε, μόνο, επί τόπου, στο ΠανΧωροΧρονικό Συναρχότελο : ΠανΧωροΧρονοΣτίγμα…., ω….. ‘’Ηράκλειτε’’….! ) 
  
* ..... Αριστοτέλης....: «Ο Ηράκλειτος, επίσης, θεωρεί ότι η αρχή ( η αιτία, ο νόμος ) είναι η ψυχή, αφού είναι η 
αναθυμίαση από την οποία αποτελούνται όλα τα υπόλοιπα πράγματα· ( : ε, όλα εκ μηφυσικών Θεο Φωτο νίων….! ) 
λέει μάλιστα πως είναι ό,τι πιο ασώματο υπάρχει και ότι ρέει αδιάκοπα·.....»..... / : ε, ο ρέων επί τόπου Θεός : Είς….! / 
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* .....Αριστοτέλης : «Κάποιοι λοιπόν ( ίσως, κάποιοι Πυθαγόρειοι ), λένε πως η ψυχή 
είναι είδος αρμονίας∙ επειδή η αρμονία είναι κράμα και σύνθεση αντιθέτων 
και το σώμα / το κορμί / αποτελείται από αντίθετα.»....: 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A….: 
μωβ κύκλος : στοιχείο +οο : θετικότατο : π.χ, θερμότατο….. 
και….. πράσινος κύκλος : στοιχείο +0 : θετικό : π.χ, θερμό….: το ένα ζεύγος…., 
ενώ….. γαλάζιος κύκλος : στοιχείο -0 : αρνητικό : π.χ, ψυχρό….. 
και….. καφέ κύκλος : στοιχείο -οο : αρνητικότατο : π.χ, ψυχρότατο….: το άλλο ζεύγος….: 
αντίθετα στοιχεία….. αντιθέτων φορτίων….: σχήμα 1Β ( 1Α΄6 ) : 2ο ψυχοD.N.A….. ….! 
 

                       …..,       ‘’,…..’’ 
                                                                     Σχήμα 1Β ( 1Α΄6 ) …..       
 
* ..... Αριστοτέλης....: «…..·…..όσοι ταυτίζουν την ψυχή με το θερμό (ζε Ιν), 
λένε ότι γι' αυτό το λόγο δημιουργήθηκε η λέξη “ζην”· 
                 [ : ζή / : η, ι, υ / f ω : ζή β ω : ζήβειν : ( Ζήβ ας ) ζήω : ζω : ζειν : ζην ( Ζείν ας : Ζήν ας ) :….. ] 

ενώ εκείνοι που την ταυτίζουν με το ψυχρό, λένε πως το όνομα ψυχή δόθηκε 
εξαιτίας της αναπνοής και της ψύξης.»….. 
 
  { * .....ψυχή....: από το ρήμα ψύχω = φυσώ, πνέω....: πρώτα, κατά τον Όμηρο και, μετά, κατά τον Πλάτωνα..... } 
           / : έιιιιι…., …..μήπως….: ψυχή και εισ πνοή, ψυχρού, ‘’Πνευματικού’’ ‘’Αέρα’’….: στην εκπνοή θερμός…., 
           και….. μήπως….: ‘’ψυχή’’ και εισ πνοή, ψυχρού, ’’πνευματικού’’ ‘’αέρα’’….: στην εκπνοή θερμός…!;….. /  
 
* .....Γενεσιουργά στοιχεία ή απλά σώματα…., συνήθως, τέσσερα( 4 )…., απ’ τα οποία αποτελείται και η ψυχή....: 
π. χ…., και….. συνδυασμός ή σχήμα αντιθέσεων ή στάδια κυκλικού δρόμου ή κοσμική διαδικασία….: 
γη, νερό, αέρας ( ή αιθέρας ), φωτιά….. και, αντίστροφα, φωτιά, αέρας ( ή αιθέρας ), νερό, γη….. 
 
Ήτοι…., και σε 3 στάδια…., η γη μετατρέπεται σε νερό, το νερό σε αέρα, ο αέρας σε φωτιά….. 
και…., αντίστροφα και σε 3, πάλι, στάδια…., η φωτιά μετατρέπεται σε αέρα, ο αέρας σε νερό, το νερό σε γη….: 
διαδοχικές μεταβολές –τους….. από….. σε….: αρμονία από τα αντίθετα…., λέει – λένε….. 
 
Κάπως…., δηλαδή…., 
σαν το, ορθό : μη διαστρεβλωμένο : με μη «τεταραγμένους τους ανάλογους κύκλους : στοιχεία» 
Σήμα των Ολυμπιακών Αγώνων : Σ.Ο.Α…., 
μα χωρίς τον, τρίτο κατά σειράν, ‘’μεσαίο’’ κύκλο 0…., ως, ‘’ευθύς’’ ως άνω, στο σχήμα α / και γ /…., 
αυτόν, τον 0, που αντιστοιχεί….. στην…., άυλη, και, ανθρώπινη…., ψυχή Ο΄ αυτήν καθεαυτήν…., 
ήτοι, μόνο, με τους 4 κύκλους – γενεσιουργά στοιχεία….,  
κύκλοι : 1, 2, 3, 4…., που αντιστοιχούν στο, άυλο, σώμα της ανθρώπινης, και, ψυχής, όπου αυτή κινείται…., 
ήτοι, και οι τέσσερις σε μία ευθεία…., όπως στο, ‘’ευθύς’’ ως άνω, σχήμα α / και γ / Σ.Ο.Α….. 
 
…..ή….. σαν το, και, ανθρώπινο ψυχοD.N.A…., / : ε, πάντα, και, και, ‘’ψυχο’’D.N.A….. / 
μα χωρίς τον, τρίτο κατά σειράν, ‘’μεσαίο’’ κύκλο Ο΄…., 
αυτόν που αντιστοιχεί στην…., άυλη, και, ανθρώπινη…., ψυχή αυτήν καθεαυτήν : τον Ο΄…., 
ήτοι, μόνο, με τους 4 κύκλους – γενεσιουργά στοιχεία….,  
κύκλοι : +οο, +0, -0, -οο…., που αντιστοιχούν στο, άυλο, σώμα της ανθρώπινης, και, ψυχής, όπου κινείται…., 
ήτοι, και οι τέσσερις σε μία ευθεία…., όπως, και, στο ευθύς ως άνω σχήμα 1Β…., το του 1Β, 2ου, ψυχοD.N.A….,….! 
[….: ως προς τα εδώ δυσκόλως κατανοητά σημεία…., ας προσεχθούν στη….. μελέτη –τους…., που, κι αυτά, είναι, 
προπαντός, γι’ αυτούς που μπορούν να τ’ αντιστοιχίσουν μ’ ανάλογα θέματα…., υπάρχουν δε και παντο κατανοητά….!] 



                                                                                      26 
 

                                           {*{==================-------------------------------================}*} 
{*{  …..Άλλοι δε έδωσαν διάφορους συνδυασμούς γενεσιουργών στοιχείων….: 
διάφορα….. σχήματα : μορφές αντιθέσεων ή στάδια κυκλικού δρόμου ή κοσμική διαδικασία….: 
  
* …..Αέτιος....: αέρας, νερό, γη, φωτιά · φωτιά, γη, νερό, αέρας...: 4 στοιχεία – κύκλοι….,….. 
* …..άλλοι….: θάλασσα (νερό), γη, θύελλα (αέρας), φωτιά · φωτιά, θύελλα (αέρας), γη, θάλασσα (νερό)....: 
4 στοιχεία – κύκλοι….,….. 
* …..άλλοι….: φωτιά, γη, νερό, αέρας · αέρας, νερό, γη, φωτιά….: 4 στοιχεία – κύκλοι….,….. 
* …..Διογένης Λαέρτιος....: γη, νερό, φωτιά · φωτιά, νερό, γη....: 3 στοιχεία – κύκλοι…. 
* …..άλλοι αλλιώς και με συνδυασμό δύο στοιχείων….: γη, νερό · νερό, γη….: 2 στοιχεία – κύκλοι ….,….. 
* …..άλλοι….. με διαφορετικό : αντίστροφο, συνδυασμό των ως άνω δύο στοιχείων….: 
νερό, γη · γη, νερό….: 2 στοιχεία – κύκλοι….: διμερής…., ωσάν ψυχή…., ‘’ψυχή’’ – α σώματη ‘’ψυχή’’….: 
διμερές…., ωσάν σώμα…., ‘’σώμα’’ – ά ψυχο ‘’σώμα’’….,….. 
* …..άλλοι…., οι θεωρητές της μονομερούς ψυχής….: 1 στοιχείο – κύκλος….: α σώματη ψυχή….,…… 
* …..άλλοι…., οι, της ‘’«πεμπάδος»’’ : Εάδος, θεωρητές της πολυμερούς ψυχής….: 5 στοιχεία – κύκλοι….: 
εν σώματη ψυχή….:  4 στοιχεία – κύκλοι το σώμα της 
και 1 στοιχείο – κύκλος η ψυχή αυτή καθεαυτή….,….. 
* …..άλλοι…., οι θεωρητές της πολυμερούς ψυχής….: 4 στοιχεία – κύκλοι…., 
3 στοιχεία – κύκλοι το σώμα της…., ‘’σάμπως’’ κατά Λαέρτιον…., 
και 1 στοιχείο – κύκλος η ψυχή αυτή καθεαυτή….,….. 
* ….. άλλοι…., οι θεωρητές της τριμερούς ψυχής…., 3 στοιχεία – κύκλοι…., έστω, από νερό και γη….: 
2 στοιχεία – κύκλοι το σώμα της και 1 στοιχείο – κύκλος η ψυχή αυτή καθεαυτή….,….. 
         // * …..κι εδώ…., ως κι αλλού….: ψυχή….. σώματος….. ή σώμα….. ψυχής….. ή ‘’ψυχή’’ ή ‘’σώμα’’….,….: 
         όλα….. άυλα....,….. // 
* …..άλλοι….. έτσι….,….. άλλοι….. αλλιώς….,….. και….. άλλοι….. και έτσι και αλλιώς….,….. 
και….. άλλοι….. ούτε έτσι….. ούτε αλλιώς….,….. ούτε και έτσι και αλλιώς…..,….: 
Σχήματα….. και, ανάλογες, θεωρίες….. και….. Σήματα, και, Ολυμπιακών Αγώνων….: ..… ….. }*} 
                               {*{==================-------------------------------================}*} 
 
* …..Ηράκλειτος….: γενεσιουργά στοιχεία όντων κ. α.λ…., μα και….. ψυχής είναι….: γη, νερό, αέρας, φωτιά….. 
 
…..Ο Ηράκλειτος ενοποιεί τα ως άνω 4 γεννεσιουργά των υπαρχ όντων στοιχεία….: γη, νερό, αέρας, φωτιά….. 
και σημειώνει πως αυτά υπακούουν σε μέτρα κι αποτελούν τον κόσμο....: κοσμική αρμονία..... 
 
Λέει δε ο Ηράκλειτος….: «Η γη μετατρέπεται σε νερό, το νερό σε αέρα, ο αέρας σε φωτιά κι αντίστροφα…..»…., 
αφού, λέει, «ο δρόμος που ανηφορίζει κι ο δρόμος που κατηφορίζει είναι ο ίδιος δρόμος»…., 
«το κρύο γίνεται ζεστό, / …..μάλλον, ανεβαίνοντας….. / το ζεστό γίνεται κρύο / …..μάλλον, κατεβαίνοντας….. / ….: 
ίδιος δρόμος…., 
το υγρό γίνεται στεγνό / …..μάλλον, ανεβαίνοντας….. / , το στεγνό γίνεται υγρό / …..μάλλον, κατεβαίνοντας….. /….: 
ίδιος δρόμος.»..... 
 
* .....Σχήμα, και, κοσμικής διαδικασίας….. με τα τέσσερα γενεσιουργά στοιχεία….. κατά, έστω, Ηράκλειτον….: 
«γη, νερό, αέρας, φωτιά : ο δρόμος που ανεβαίνει : ανηφορίζει, 
και, αντίστροφα….: φωτιά, αέρας, νερό, γη….: ο δρόμος που κατεβαίνει : κατηφορίζει .»…., λέει : λένε πως είπε…., 
 [(!;) ανεβαίν ει, (!;) κατεβαίν ει….: μήπως, ως έχ /ίχ/ ων ανηφόρ α και κατηφόρ α, ανηφορ ούχ ος : ανηφόρ ιχ /εχ/ ος 
και κατηφορ ούχ ος : κατηφόρ ιχ /εχ/ ος…!; 
Και, οι έκ κεντρ οι : από κεντρ οι, προσοχή στις / ιδίως, στις εξτρίμς / εκ κεντρ ικ ότητες : απο κεντρ ικ ότητες…., 
κίνδυνος ‘’απο κέντρ ωσης’’ : ‘’εκ κέντρ ωσης’’ γαρ….!.....] 
γιατί τα…., βεβαίως, σχηματοποιημένα…., συγγράμματά του, αυτούσια, «εξαφανίστηκαν από προσώπου Γης» 
κι έμειναν μερικά, ‘’σκόρπια’’, αποσπάσματά τους : ‘’«τεταραγμένα»’’ σε χέρια διάφορων παράξενων ‘’τύπων’’…., 
που…., ως διαπιστώνεται, και, απ’ τις πολλές αντιφάσεις τους…., είναι τάχα ορθά ταξινομημένα και δήθεν έτσι….! 
 
  ## …..οι, τρισάθλιοι κωδικοποιητές, Λεξικογράφοι…., οι «επίσημοι»…., ερμηνεύουν το ταράσσω κι ως ενοχλώ…., 
  ννναι…., χμ, που ενοχλούνται και οι κύκλοι…., όπως, χμ, ενοχλήθησαν : «τεταράχθησαν οι κύκλοι του Αρχιμήδη»…., 
  λες κι έχουν αισθήσεις…., για να ενοχληθούν…., ως θα έλεγε και ο….. κυκλο «οίστρος»….. ΑριστοτελοΠλάτων…., 
  κι όχι κι ως αλλάσσω / Τί, ά δολα…!; / τη θέση και τη σειρά κάποιου…., λ. χ, κύκλων – γενεσιουργών στοιχείων…., 
  όπως δείχθηκε στα σχετικά με τους «τεταραγμένους κύκλους» 
  του…., αρχικού και ορθού…., Σήματος των Ολυμπιακών Αγώνων…., 
  και βάζουν δίπλα και την…., πασίγνωστη, λένε…., φράση....: «διεσώθησαν τεταραγμένα αποσπάσματα 
  του τάδε έργου του δείνα συγγραφέα»…., ως, εδώ, και με τον Ηράκλειτο και, αλλού, με πολλούς άλλους…., 
  ε, κατά το….. «αρχή σοφιστείας / όχι σοφίας / ονομάτων επίσκεψις»…., δηλαδή, ορισμός κι ερμηνεία….. ….. ## 
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Λ.χ, κατά τον Αέτιο..... ο συνδυασμός των 4 στοιχείων του Ηράκλειτου είναι…..: 
φωτιά, γη, νερό, αέρας · αέρας, νερό, γη, φωτιά…., 
ενώ, κατ’ άλλους….: ο συνδυασμός των 4 στοιχείων του Ηράκλειτου είναι….: 
γη, νερό, αέρας, φωτιά · φωτιά, αέρας, νερό, γη….. κ.λ.π….. κ.λ.π….! 
                                   
* …..Ο Ηράκλειτος ονομάζει τον άνθρωπο κι ως ψυχή....: «οι ψυχές που σκοτώθηκαν στον πόλεμο.....»….. λέει...., 
όπως κι άλλοι…., λ.χ, Έλληνες Μυθολόγοι : δόλιοι κωδικοποιητές…., χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο κι ως ψυχή….: 
λένε, π.χ….: «…..Η Άγγελος κατάφυγε στην αρχή στο δωμάτιο μιας λεχώνας, και μη βρίσκοντας τρόπο 
να γλιτώσει από το θυμό της μητέρας της Ήρας προσκολλήθηκε στις πομπές των ψυχών. / : σα φώς, έγκορμη….. / 
Τέλος υποβλήθηκε σε καθαρμό από τους Καβείρους, στις όχθες του Αχέροντα, / : σα φώς, έγκορμη….. / 
και από τότε ανήκε στον υποχθόνιο κόσμο…..»…., λένε…., 
ήτοι, μόνιμη εξορία στα εξορίσια του ‘’Άδη’’….: σα φώς, έγκορμη…..!..... Εχ…., δηλαδή, τί ‘’μας’’λένε ‘’τώρα’’…!; 
Ότι…., από έμψυχο κορμί…., έγινε….. έγκορμη ψυχή…., όπερ, το ‘’ίδιο’’ – ίδιο….! 
  
* .....Ηράκλειτος....: Εδώ…., αναφέρεται…., ‘’σκοτεινά’’ – ‘’θολά’’…., κι έστω ότι τα είπε έτσι…., 
και σε, τετράκυκλο, σώμα ψυχής και σε, μονόκυκλη, ψυχή αυτή καθεαυτή…., 
όντας δε η, άυλη, ψυχή εκτός –του….: ασύνδετη με το, άυλο, σώμα της…., σαφώς, όχι το κορμί της…. 
δηλαδή…., αναφέρεται…., και στην ψυχή…., σαν να είναι αυτή μια, μετέωρη και φτερωτή ή μη, πεταλούδα…., 
που…., δια περνώντας το κορμί που τη ’’φιλοξενεί’’…., περνά κι απ’ το, τροφοδοτικό της, ομό ‘’υλο’’ σώμα ‘’της’’ 
και τροφοδοτείται, τότε κι έτσι κι αναλόγως, κι από αυτό….. κ.ο.κ….,  
 [ : εεε, να, εξτρίμ….. ψυχ εκ / απο / κέντρ ωση…., χμμμ, ‘’«–του βγήκε η / ‘’φευγάτη : σουρτούκω’’ / ψυχή»’’….,….! ] 
ως, επίσης, αναφέρεται, και σ’ αυτό…., το, τροφοδοτικό της, ομό ‘’υλο’’ σώμα ‘’της’’…., χμ, η ‘’διπορτο’’παίχνιδη….! 
    (*( : τέτοιος εξω,ψυχοσωματο,δρόμος : φυγή κάθετα πάνω ή κάτω….. δεννν υπάρχει…., ούτε και….. πλάγιοςςς….: 
    λ.χ, απ’ το σημείο 0 να πάει πλάγια η ψυχή Ο΄ στην κορυφή του πράσινου κύκλου +0 και να φύγει πάνω…., 
    ή απ’ το σημείο 0 να πάει πλάγια η ψυχή Ο΄ στην ‘’κορυφή’’ του πράσινου κύκλου +0 και να φύγει κάτω…., 
    ή, πάλι, απ’ το σημείο 0 να πάει πλάγια η ψυχή Ο΄ στην κορυφή του γαλάζιου κύκλου -0 και να φύγει πάνω…., 
    ή, απ’ το σημείο 0 να πάει πλάγια η ψυχή Ο΄ στην ‘’κορυφή’’ του γαλάζιου κύκλου -0 και να φύγει κάτω….: σχ. 1Β….! 
    Και, όταν κάνεις στροφές : verses στους βολτοψυχοδρόμους ‘’σου’’, ω ‘’Ηράκλειτε’’, πρόσεχε τα….. ψυχοβόλτ….: 
    εκ τιναχτ ικό vert igo και….. απο / εκ / κέντρ ωση γαρ…., ω, σε ‘’κόκκινους’’ ψυχοδρόμους, ‘’πεταλουδ ίτσα’’….! )*) 
 
Λέει…., ο εύ / δύσ / στροφος, λοιπόν….: «Ο άνθρωπος ( Ε, η ψυχή του….! ) ακολουθεί και τους δυο δρόμους....: 
-+ +-….: .....εκείνον που ανηφορίζει οδηγώντας από τη γη στο νερό, από το νερό στον αέρα 
κι από τον αέρα στη φωτιά, ( …..σχήμα : γη, νερό, αέρας, φωτιά : ο δρόμος του θανάτου / - /  της ψυχής….. ) 

κι εκείνον που κατηφορίζει οδηγώντας από τη φωτιά στον αέρα, από τον αέρα στο νερό 
κι από το νερό στη γη. ( …..σχήμα : φωτιά, αέρας, νερό, γη : ο δρόμος της γέννησης / + / της ψυχής….. ) 
Ο δρόμος που ανηφορίζει είναι ο δρόμος της γέννησης  / + / ( : ζωοδότησης – ζωογόνησης...!; ) της ψυχής 
κι ο δρόμος που κατηφορίζει είναι ο δρόμος του θανάτου της / - / ( : θανατοδότησης – θανατογόνησης…!; ) .»….! 
 
                      [$[=============================*****============================]$] 
[$[ : η ανηφόρα+ είναι και κατηφόρα- : γαμέτης+ και γαμετή-….: κατηφορική- ανηφόρα+….: -+ : γυναίκ- ανδρ+ η…., 
κι η κατηφόρα- είναι και ανηφόρα+ : γαμετή- και γαμέτης+….: ανηφορική+ κατηφόρα-….: +- : ανδρό+ γυν- η…!; 
…..Εμ, ω ‘’κουμπάρε’’ –τους, δεν τα….. Θεο γάμ ησες σε….. Θεο γαμ ηλ / : ++ / ιώνα…., οπότε +- -+ Θεο γάμ ια…., 
αλλά τα….. ‘’Σατανο’’ γάμ ησες σε….. Σατανο γαμ σελην / : - -  / ιώνα…., οπότε -+ +- Σατανο γάμ ια,….! 
Θεο γάμ ια και θε άνθρ ωπος…., Σατανο γάμ ια και σατανο κάτθρ ωπος…., 
εεε, και καλή Σελήνη : καλό μήνα, ( Σατανο γαμ σελην / : - -  / ιώνα….. ) του….. μέλιτος : βαρ βαρ ισμού….,….! 
…..Άσε που οι γαμέτες+ κι οι γαμετές- ήσαν, αντιστοίχως, ‘’κρυφ’’ ar,r,ab ωνιασμένοι….: + / = -+ / και - / = +- /…., 
αφού….. ο +1 είναι μισό +1 και μισό -1 : -+…., ως και η -1 είναι μισό -1 και μισό +1 : +- : σατανιζέ : σατανέ -+ +-…., 
‘’ήδη’’, αρραβώνας ‘’του’’ + και ‘’της’’ -…., που, μετά, ο γάμ ος : συ ζυγ ία –τους 
και η σύλ / ν : λ / ληψη ( πλήλ / ν : λ / ληψη )…., 
    [ : τα….. συν / πλην / ….:: ομ ιλ ούντα – ‘’σιωπ’’ ούντα – κωδικ σηματ εικον ούντα…., ‘’ζευγαρ ωτά’’…., + και -….: 
    κανονικά κι εδώ και τώρα….,‘’+’’ και ‘’-‘’….,….. ] 
                           ( : -+ : το - επι θετ ικός / επι αρνητ ικός / προσδιορισμός στο +,…..  
                           +- : το + επι θετ ικός / επι αντιαρνητικός / προσδιορισμός στο -,….. ) 
ααα, που…., αν έχουν : αν πάρουν : αν τους δοθεί…., ως μη συμβατά…., δια ζύγιο…., 
δε συμβαίνει σύ λ / πλη λ / ληψη…., ή και…., αν, έστω και παρα δόξ ως συμβεί…., συμβαίνει κι αποβολή και….,….. 
που…., πάνω από όλα και την κάθε φορά και σε κάθε περίπτωση…., παίζουν, υπερ βασικότατο, ρόλο….. 
η….. π,Π,οσ,π,Π,οι,ότητα και το μ,Μ,έγεθος της μ,Μ,άζας : σ,Σ,κηνής…., 
η….. τ,Τ,αχύτητα : π,Π,ρωταγωνιστής….. και ο…., συν+ / πλην- / τελ ειακός…., χ,Χ,ρόνος : Σκηνοθέτης….,….! 
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…..Έιιιιι...., ω….. κατα- / - -….. / ποδ ό βλεπτ οι…., έιιιιι…., ω….. όχι ανα+ / ++….. / χερ ό βλεπτ οι…., 
 
[…../και, του προσώπου μου:/ αποστροφή : ’ : ➔….. αντι αποστροφή : ‘ : ….. ….: επιστροφή : ‘ : ….. και…..] 
[…../και, του προσώπου σας:/ επιστροφή : ‘ : ….. αντι επιστροφή : ’ : ➔….. ….: αποστροφή : ’ : ➔….. και…..] 
 
άλλο πράμα η συν / + / ουσία….. κι άλλο πράμα η πλην / - / ουσία….: άλλο +ουσία κι άλλο -ουσία…., 
άλλο πράμα η / Θεο : μα+ : συν :….. / συν τέλ εια…., μα+ κάρ : κεφαλή ι να την καταφέρουμε και να ζήσουμε…., 
κι άλλο πράμα η / Σατανο : μα- : πλην :….. / πλην τέλ εια…., μα+ κάρ ι να μην την καταφέρουμε και τη ζήσουμε…., 
που τινές…., πλαν εμένοι πλάν οι : επί λοξ οι…., οι του σχιζ ό φρεν ου Σατανά…., σχιζ ο φρεν είς κάτ θρωποι…., 
οι της ανεξέλεγκτης….. σχιζ ο φρέν ίας : ψυχο ‘’ψυχο’’….. δια….. πλήγωσης, αυλάκωσης, τομής, κλάδωσης,….. 
την επι θυμ ούν…., την επι ‘’δοξ’’ ούν….: επι λοξ ούν…., 
τους που, ‘’μερικοί’’ βολεμ άν θρωπ οι, τους ενισχύουν…., και, ψηφίζοντάς –τους, έμμεσα ή μη, στις εκλογές…., 
εμ, που δεν έμαθαν να τιμούν τους τίμιους…., ώς και τη ζωή –τους…., και δεν ζουν ζώντας….. τη ζωή ‘’–τους’’…., 
αλλά….. πεθαίνοντας ζουν….. το θάνατό –τους…., 
…..εχχχχ, κι ύστερα φταίει, κ α ι, ο Θεός….: ‘’έτσι’’, ‘’«ωραία ανακάλυψη»’’….. κι αυτός…., εεεεε….,….! 
 
Ε…., * άλλο πράμα η μα+ καρ / καρ +, ++….. / ιότης…., αιωνιότης…., 
κι άλλο πράμα η μα- καρ / καρ -, - - ….. / ιότης…., ‘’αιων ιότης’’…., 
* άλλο πράμα οι ευ+ δαίμ+ / δαίμ -, - -….. /  ονες…., αιών ιοι…., 
οι μη μακαρα δ άδες : οι μη καβουρι ο – καρουλι ο ύχοι και ‘’«γορδιοδεσμο» λύτ ες  της Σατανο‘’αλήθειας’’…., 
κι άλλο πράμα οι δυσ- δαίμον- / δαίμ -, - -….. / ονες…., ‘’αιών ιοι’’…., 
οι μακαρα δ άδες : οι κουβαρι ο – καρουλι ο ύχοι και ‘’«γορδιοδεσμο»’’ ποιοί ης Θεοαλήθειας…., 
* άλλο πράμα οι μα+ κάρ- / κάρ +, ++….. / ιοι….: ‘’θεοί+’, ‘’άνθρωποι+’’, ‘’νεκροί+’’ – ‘’μα καρ ίτες+’’,….. 
κι άλλο πράμα οι μα- κάρ- / κάρ -, - -….. / ιοι….: ‘’θεοί-‘’, ‘’άνθρωποι-‘’, ‘’νεκροί-‘’ – ‘’μα καρ ίτες-‘’,….. …! 
 
Ννννναιαιαιαιαι…., ω…., ό λ ο ι –σας…., τάχα…., από, και, ‘’αφ Έλ- - εια’’…., Σατανο θρησκειο έμποροι…., 
μα- / - -….. / καρ ιστοί Μα- / - -…../ καρ ιώτατοι…., οι όλης της Γης…., 
του, ‘’πάντα και παντού’’ σιαμαίου και σε ρόλους ‘’Πατρός’’ κι ‘’Υιού’’ ή ‘’Υιού’’ και ‘’Πατρός’’, Καισαρο- Παπείου-….: 
«padroque», «filioque», et…. et…., εμ, και, ω Σαταν ονήσιμη και Σαταν «ονησιμοπάσχουσα» Ελ ίτ του Σατανά, 
Ελ ίτ ε πρός με…., πάλι, παστραβίως και ουχί παϊσίως…., να με ξαναπείτε….. «δαιμ- / - - ….. / ο,ω,νισμ ένο»…., 
ρε – RES….. Δαιμ- / - - ….. / ώνια – ψώνια του Δαίμονα…., ίτε να με ξανα πολεμήσετε και ξανα εξ ορ /ιο/ ίσετε…., 
γνωρίζετε γαρ οι εδώ εσείςςςςς ‘’τέτοιοι’’ : Σατάν ηλεκτρο θέτες : φωτιο βάλτες….. Χερουβιμ άκια –τους…., 
Ελ ίτε….. να σας κάνω…., από….. τάχα Παϊσίους : όντως Παστραβίους…., όντως Παϊσίους….! 
…..Ναι, μη ανώδεινα, μη ανεπαίσχυντα…., α, και, έστω, πολεμικώς- ειρηνικά+, μαζί, κι ειρηνικώς+ πολεμικά-….: 
κάτι σα το, έστω, ανορθόδοξα- ορθόδοξος+, μαζί, κι ορθόδοξα+ ανορθόδοξος- : -+ +-  Χριστιανός, Μωαμεθανός,….. 
και….. «αμαρτίαν, εγώ, ουχ έξω»…., ω ζοφοδορπί,δ,ες : ω «μυστικώς : κρυφίως : εν τω σκότει δειπνούντες»…..! 
…..Ίτε να κάνουμε Κάνα δύ ο–Κανά δυό : 1, λαο ξεγελαστικό, νε φθ (υ) αλίμ : νε φθ / τσ / αλίμ : νε τσαλίμι : 
: τσαλί ( : τσαλί:παξιμάδι:άνυδρο ψωμί:ξερό κλαδο:μη τεφ:μη υγρό:στεγνό:….. ) μι : τέχνασμα της Νέφθυ….. και….!  
Ίτε πρός με…., που, εγώ, ελήλυθα και ‘’έρχομαι’’….. και προς Παπ’ –σας, συγχρόνως, και προς Καισαρ’ –τους.…, 
τσςςς…., ο….. όχι….. δισ υπόστατος…., εμ…., αφού εσείς τα δυο είστε…., Παγγαίως…., σιαμαιο….. ένα – δυό….! 
 
…..Ναι…., βρε ‘’Ηράκλειτε’’ – Ηράκλειτε ή Ηράκλειτε – ‘’Ηράκλειτε’’…., και βρες και τον Άρ,ε,ιο Δημόκριτο…., μα και 
την μη Αρ,ε,ία : Οβριά Μαρία του…., χμ, «η /ψευδο/ Σώτειρα, που θα ‘’σας’’ έσωζε : ελευθέρωνε : ανέστηνε»…., 
‘’αρχικά’’ κι όπως ‘’αναγωγικά’’ : αναγωγικά+ ή και καταγωγικά-…., 
να συγκεκριμενοποιήσει τα….. αφηρημένα +1 και -1…., 
ώστε να διαπιστώσει το πως….. γάμ / συν : + / ος του +1 με την -1….. 
δεν δίνουν….. μήδε μηδ +έν : μηδ’ +1….. μήδε μηδ -έν : μηδ’ -1…., 
αλλά…. 0 ίσον με +εν  συν -εν….: 0 = με +1 συν -1….: 0 = με +1 + -1….: -+….: γυναικ- ανδρ+ ικός γάμ ος…., 
ενώ, αντίστροφα, γάμ /  πλην : - / ος της -1 με τον +1….. 
δεν δίνουν….. μήδε μηδ -έν : μηδ’ -1….. μήδε μηδ +έν : μηδ’ +1…., 
αλλά….. 0 ίσον με -εν  συν +εν….: 0 = με -1 συν +1….: 0 = με -1 + +1….: +-….: ανδρο+ γυναικ- ικός γάμ ος…., 
εμ, που το δικό –του το μηδέν είναι…., σα μη κανονική : λειψή ‘’αγκαλιά’’…., πεπλατυσμένο : 0 : -+ +0 : - : ’ : ➔….. 
κι όχι…., σαν κανονική : πλήρης : μη λειψή : μη ελλειψοειδής ‘’αγκαλιά’’…., ολοστρόγγυλο : Ο : +- -+Ο….,….! 
  

Δηλαδή…., όντας τα αφηρημένα….. +1 και -1….. συγκεκριμένα...., στον, όπως, γάμ ο –τους…., 
γίνονται, ‘’αρχικά’’ κι όπως ‘’αναγωγικά’’ ‘’+’’ : αναγωγικά+ ή και ‘’καταγωγικά’’ ‘’-‘’ : καταγωγικά-, περι εχ όμενο του 
κάθε μηδενός,….: που, εδώ, το 0 : η περιφέρειά –του είν’ το εμ περι έχον αυτά : περι συν πλήν /ή πλην σύν/ ειο…., 
που, μετά και με την ένωσή –τους, σπάει και >….. δημιουργία : ύπαρξη :…., εμμμ, που από ‘’τέτοιο’’ προκύψαμε.…! 
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…..Και….. πές –του /– τους/….: αφού…., ως τινές εξ υμών λέτε πως….. «ο Θεός – Ακινησία είναι η Αιτία : Αρχή»...., 
το Παν : το Όλον…., η Μεγάλη….. Αρχή…., ενώ τα άλλα είναι οι μικρές….. αρχές….: υπ αρχές…., 
εεε, και…., αφού….. «η αρχή είναι το ήμισυ του Παντός»….. [ Έιιι, ποία, κι από πού, αρχή….. και τίνος Παντός…!; ] 
και το κανέν : μηδέν είναι κανά :  έστω κι ένα…., έστω, και μισό….., που…., έτσι ως : σατανιζέ τα σοφιστειο‘’λέει’’…., 
και, μισό = και, ένα…., άρα, δυο αρχές = μια Αρχή…., κι αντί στροφ α : μια Αρχή = δυο αρχές…., 
άρα, και μια κίνηση της, «που έστη εις την τάξιν –της», ‘’κουνίστρας’’ κι αρχής Σελήνης : συμπαντικό ‘’παν’’ =….. 
μισή κίνηση του Σταθερού «επηρμένου»΄Ηλιου…., 
και του….. Εξωσυμπαντικού Ήλιου…., μα και του, επίσης, κρυμμένου, εκ θλιψ ειακώς, εσωσυμπαντικού Ήλιου…., 
εμ, που….. ό,τι στροφ ο γυρίζον ζαλίζεται και πέφτει, τελικά,….. 
άρα, κι Σελήνη =  Ήλιος…., Σατανάς = Θεός…., το μηδέν : κανέν : έστω και εν = ….. κανα δυο Μηδέν ή Άπειρα…., 
ο Ενικός = Πληθυντικός….,….! Ή δεν ήξερε ότι η θέση προϋπάρχει της αντίθεσης…., ως το φως του σκότους….! 
Εεε, και το Ά παν : προ Αρχή της….. Αρχής….. των αρχών….. τίιι…!; …..κατι τί ς από τι : κατι τί ς ή από Κατι Τί ς…!; 
Και….. το τίποτα είναι κάτι από το Παν ή από το Ά παν….. ή κάτι από το….. Τίποτα…!;….. 
Αχ…., κι όταν μιλούν οι….. τυφλοί και παράλυτοι, μαζί, και κωφοί και άλαλοι….. τί….. λένε…!; …..Τι ή μη τι…!;….. 
Λένε δε για αυτούς….. πως, παρόλα κι αυτά, επικοινωνούν με την….. ‘’νοηματική γλώσσα’’…., 
πως βλέπουν άηχους ήχους κι ακούν μη εν είκονες εικόνες…., ω σελην αρχ σαταν ίδια : σαταν….. αρχ ίδια…., 
που, εσαεί και παντού, εσείς κι οι κάθε αντιστοιχίες –σας, ‘’εκ μηδεν ίζετε’’, ποικιλοτρόπως, τους όντως άξιους….! 
 
…..Ναι…., ω Αριστοτέλη…., σώρρυ…, ω Πλάτωνα…., σώρρυ…., ω ‘’Ηράκλειτε’’…., 
στροφ άκια : vert άκια : vers vertis : στροφή στροφής σε ψυχοσωματικά ‘’σου’’ ηλεκτροσοκικά σημεία : στροφές…., 
ρώτησέ –‘τον / και –‘την / πώς σαταν ορ εί / : εί : ά /…., σώρρυ, Θεο ορείειει : Θε ωρείειειει….. το μηδέν ‘’–του’’…!; 
Α πείρ ως : απο λύτ ως : αν απο συν θέτ ως : +οο ως…. ζούφιο….. 
ή α πείρ ως : απο λύτ ως : αν απο πλην θέτ ως : -οο ως…. ζούφιο…!; [ : σύμπαν πεπερασμένο : ‘’+οο’’, ‘’-οο’’….. ] 
Κενό πλήρες κενού…!; Άδεια κυκλο περιφέρεια, πεπλατυσμένο, 0…!; Σκέτο περι κέν ειο…!; 
 
Α περί εχ ο : χωρίς….. αμοιβάδα +- -+  : ζευγ εν αλλασσ όμενη….. εν αλλάξ…., 
              ( : εχ, όχι….. την της αμοιβαδώσεως….. δυσεντερ ενδ / αντι στρεπτο / αμοιβάδα-+ +-….! ) 
έστω, 
 
                                        [*{------------------------------------------------------------------------------}*] 
[*{ : μυστ ικο γνωσ….. Ελ : Ηλ : Άλ μπ / μπ : β / ερτ : Al / b / vert : λατινο εβραϊστί : απο στροφ ή του Al ….. και….:  
…..επιστροφή : ‘ : ….. αντι / : αντί : αντί ον : υφ άδι / επιστροφή : ’ : ➔….. ….: αποστροφή : ’ : ➔….. και…..! 
‘’Ελληνο’’ : ‘ : στ : ‘ : επι στροφ ή : ‘….. Γερμαν….: άιν : ’ : άιν : ’ : apo strophe : ’….. ιστί ….: Άιν στ /στ/ άιν : Άιν‘ ’άιν : 
1‘ ’1 : +1 + -1 = -+0….: 1’ ‘1 : -1 + +1 = +-0….: -+ +-0….: σατανο 0….: 
σε….. σ ελμ ηλεκτρονι ακές : κινησι ακές : σεληνι ακές…..πλην : - : ’ αγωγές – ουσίες –τους και….,…..  
( : ε, αυτών τα ονόματα είν’ κωδικοποιημένα….! ) [ : ω Αϊν–Τσφάιν, της Μαρίας τα ‘’τέτοια’’ τα χρησιμοποίησες…!; ] 
ενώ…., αντι στρόφ ως....: 1’ ‘1 : -1 + +1 = +-0….: 1‘ ’1 : +1 + -1 = -+0….: +- -+0….: Θεο 0….: 
σε….. ε : ηλ πρωτ ονι ακές : α κινησι ακές : ηλι ακές….. συν : + : ‘ αγωγές – ουσίες….. –τους….. κ.τ.λ κ.τ.λ....,….. 
 
 ( : ε, κι αυτών τα ονόματα είναι ’ : ➔ κωδικοποιημένα…., όπως και του προς Ελ,μ : Αλ στροφ ούντος…., 
του που ηλεκτροσόκισε : εν τόμ ισε το άτομον και του προκάλεσε….. ‘’ψυχο’’ σχάση : σχιζ ο φρέν ια κι έκ ρηξ η…., 
δίνοντάς του, πριν, πιο….. ατομ ικό, ιδιωτ ικό, ύφος…., έτσι που να χάσουν τον ύπνο τους ‘’όλα’’ τα….. μόρ ια…., 
που η ‘’παν’’ μόρ α + : ζωή + θα μπορούσε να γίνει ‘’παν’’ μόρα - : θάνατος -….: Πυρην ικός Όλ,εκος,ελθρος….! ) 
 
…..οο‘’οο : +οο + -οο = -+οο….: οο’‘οο : -οο + +οο = +-οο….: -+ +-οο….: σατανο οο….: 
σε….. Σ Ελμ Ηλεκτρ ονι ακές : Κινησι ακές : Σεληνι ακές….. πλην : - : ’ Αγωγ ές – Ουσ ίες –τους και….,…..  
ενώ…., αντι στρόφ ως....: οο’‘οο : -οο + +οο = +-οο….: οο‘’οο : +οο + -οο = -+οο….: +- -+οο….: Θεο οο….: 
σε….. Ε : Ηλ : Πρωτ ονι ακές : Α κινησι ακές : Ηλι ακές….. συν : + : ‘ Αγωγ ές – Ουσί ες….. –τους….. κ.τ.λ κ.τ.λ….! }*] 
                                  [*{-----------------------------------------------------------------------------------------------}*] 
 
Q : Κιου / ρ / ί  ως : ηλεκτρ ί ως : Γιομ Κι ππ ουρ ί ως…., 
 
                                  {*{$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$}*} 
{*{ : Ω….. Αϊνσταϊν ίδια, Κιουρ ίδια και τα λοιπά….. ίδια : ‘’Γκοϊμ’’ ίδια …., σας χαρίζω, μερικά, διάφορα φορτία…., 
για να βρείτε, και, την….. φορτιακή σύνθεση του….. Σώματος – Σωμάτων και της Ψυχής – Ψυχών….. Θεού….: 
το….. Θεο D.N.A…., και, τις των….. Π,π,αν Χ,χ,ωρο Χ,χ,ρονο D.N.A….,….. εμμμμμμ…., που τα κατ έχω μέσα….. 
στην, E.C.Tόθεν, σκέψη –μου : ‘’ΕξωΟυρανό’’θεν, μετεωρίτη στην μετέωρη, ‘’Εξωουρανώ’’, ψυχ,’’ψυχ’’,ή –μου…., 
μα και την….. φορτιακή σύνθεση της κάθε….. ψυχής και ‘’ψυχής’’…., και του ψυχο, και ‘’ψυχο’’, σώματός τους…., 
όπως και….. την…., και, της….. των έμ ‘’ψυχων’’ έμβιων όντων….,….: τα….. …..D.N.A –τους….! 
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 …..Ννναι…., χμ, και με….. αρή : ‘ :  …., για….. γόνιμο σεξ –τους : των ‘’περιστεριών’’ : ‘’πελ, πουλ’’ : +, -,….. 
αλλά και με….. αρά…., αν ‘’κλωνο ποιήσετε’’, και, τον Θεό….,….. ιδίως, οι ‘’μυημένοι’’….. αλά….. τους/τες….,….. 
που…., ως, μασον ιζέ, ‘’αντ ε στρ αμένοι’’ : ’ : ➔…., κάνατε, και, τον Θεό : GOD….. DOG….: GOD’DOG….,….. 
εεεμ…., ε ξούουου κι εγώ –σας είμαι Ντογκ,κυν,ικός….. και δε –σας δίνω τις φορτ ιακές συν / πλην / θέσ εις….,….. 
….: φορτία….: Q+, - -++ ++- -ΟΟ Q, Q-+ +-, Ο Q….: Ο : Μηδέν : μη μηδέν : μη 0 – ‘’0’’ – αλλο εν,μ, περ ί εχ ον…., Q++, 
-+-+Ο Q, +-Ο Q, Q- -, +- -+ΟΟ Q….: ( : όλα ‘’πελ’’ : σεξ : άζουν, μα μην τα προσκαλείτε όλα με ‘’πελ πουλ’’ ) 
ΟΟ Q….: όντως, ΟΟ : Ά πειρ ον : ΟΟ : μη οο  – ‘’οο’’ – έν,μ, πε,ι.ρ ον…., αλλο εν,μ, περ ί εχ ον…., 
Q-, -+ +-ΟΟ Q, ++ - -ΟΟ Q, ++- -  - -++ΟΟ Q, Q+- -+, Q+-, - -++ΟΟ Q,    ( : ‘’πελ πελ πελ, πουλ πουλ πουλ’’….! ) 
- -++ ++- -οο Q, -+0 Q, +-0 Q, +- -+0 Q, 0 Q, -+ +-0 Q, οο Q, +- -+οο Q, -+ +-οο Q, οο Q, ++- - - -++οο Q,…………. 
 
Ω…., χμ, και για να γίνετε πιότερο….. οξύ,δριμύ,νοες…., ‘’τσιμπήστε’’ ένα….. Oυδέτερο Ψυχόνιο του Θεού…., 
που….. πιο….. υγιές δεν γίνεται…., και….. ιδέτε ‘τα και….. ‘’προσωποποιημένα’’ και σε επίπεδο Κοινωνιο D.N.A….:  
ή ++- -   - -++ΟΟ Q ή  - -++ ++- -ΟΟ Q ήηη….. και….., με τη βοήθεια και του….. παρα Φυσικού Ωμ….: Μω’ωΜ…., 
αφού το ακινητοποιήσετε μες στο κέντρο : σταθερό, ακίνητο, χωρο χρονο στίγμα ενός κενού : άδειου : κοίλου Ο…., 
σαφά, κοι μώ ντας ‘το : κοιμίζοντάς ‘το / κοι μώ : κοι μ ίζω / : α δρ ανοποιώντας ‘το μες στον Αντι δρ ασ τήρα Ο….,  
και….. προσοχή στον πυρήνα του, μη σας ξεφύγει…., από τα , έστω, του ++- -  - -++οο…., / ‘’πελ’’ : σεξ / +, -,….. τι….! 
 
Α…., χμ, προσοχή, και στην….. συρ ρίκν ωση της ‘’ συρ ρικν ωτής’’ περι φέρειας : Κύκλου του Θεο Ψυχονίου…., 
μην κι έχετε..... πλην σώρρευ ση Q-…., αντί για..... συσ σώρρευ ση Q+…., που ώμ ειος ωμ είω αεί πελ,σεξ,άζει…., 
ε, προσοχή και στο ‘’τσίμπημα’’ με την ‘’ένεση’’ της περιφέρειας : περι κέν ειου : υμενίσκου του Μηδ ενός : Ο…., 
εχ, όταν το ιδείτε να χασ μά / : χασ μώ και χασ μώ μαι / ται….., βουρ….. την της χασμ ήσεως Ωμ ‘’ένεση’’ : E.C.T  
με….. ακινησιοφόρο - -++ ++- -ΟΟ Q…., ω, προς πιο επιτυχή έκ ρηξ η….! / : ε, κι αυτά, μη κατά σταδιο σειρά….! / 
 
Α…., χμ, και μην το….. πιτσιλίσετε…., σταυρο ειδώς…., με «’’κροτ’’ ούντα / : arab ούντα : αραβ ώ ντα / αέρια» : Ο2Η….. 
και το κάνετε….. παρδαλό στικτ ο : μω σα ϊζέ….., ωσάν τους παρδαλούς και ουρ άν ιους : ορθό δ,λ,οξούς –σας…., 
αλά….. παρδαλό «Μω σαϊκό Νόμο» του ‘’παρδαλό’’γυνου – Hit λερ ό στικτ ου…., και, των τότε Εβραίων…., Μω υσή…., 
εχ, και σχιζο παραληρεί ‘’μωρά’’ : μωρά- : πικρή, σατάν, φρεν ίτιδα….. κι αυτό…., ως εγώ….. μωρά+….. κι εδώ…., 
μην το κοιλ αίνετε πολύ…., μην το κατα- κοι / κοι : δριμ : δρ / κύλλετε…., προκαλώντας ‘το χάσ μα : σχάσ η 
και το κατα- κάνετε πολύ….. χασ μώ δες : κοι μώ δες : υπν ώδες : κεν ώδες : σχισμ ώδες : σχασ ώδες : α δρ αν ές 
και σχιζ, σχασ, κεν, . , ο ‘’φρεν’’ ιάσει…., που, μετά κι έτσι, μεγάλη μόρα : βραχνά : ‘’«Σπαρτ»ιατο’’,πολεμο θάνατο 
και ολ μόρα- : μερίδιο θανάτου-…., αντί για μόρα+ : μερίδιο ζωής+…., θά ’χετε…., μώρα : «ύπνο του ‘’δικαίου’’»…., 
μη όρ ασ η / : η + ο : ω / : μώ ρα ση…., ή και ώμ ραση : και, την του Όλ ιου Ρα : Ρο, χξς΄, Ήλιου…., μω- Ρ ία….! 
 
Ω, χμ, μη δείτε και το ‘’στη,στυ,μένο’’ ‘’Μόριο’’ του Ατόμ ου : Θεού και…., που θ Έλ- - ετε, τώρα, πλήρες το D.N.A Του…., 
α, γιατί, αφού είδατε, φορές, το ιμπεριαλιζέ ‘’μόριο’’ του άνδρα ‘’Δία’’ σε στύση…., την μαφιοζο «Κα μόρα» του…., 
α, και το ‘’άτομο’’ : κλειτορίδα της γυνής Δίας…., «δίφυλος» : «αρσενικός και συνάμα Ολυμιάς νύμφη» γαρ…., 
που, εμείςςςςς, δεν τα κάνουμε….. γαρ γάρ α…., ως, τάχα, εσείςςςς…., νααα, τα του/της γαστρό κνημου/ης…., 
που ‘’Δηι / Αντιάνειρα / άνειρα’’ που θ Έλ ετε…., ε, κι Αλεκ άνειρα κι Αλεκ άνε,ι,ρ σ η : ανά κριση : ‘’αναχαίτιση’’…., 
που, και, Αλέκο+ με λένε…., κι όχι Ολ έκο : Ολ ετήρα….. που Ολ έκει : φέρνει Ό,ό,λεθρο – Όλεκο…., 
«μικρός Αλέκος : μικρός Αλέξανδρος» ειμί…., με….. ανά+ ανα+ συν αισθήματ α…., φορές, και, με κατά- ανα+…., 
που ο ‘’«Μεγάλος Αλέκος : Έλκανδρος – Ελκ  Ηφαιστίων ος ‘’Αλέξ ανδρ ος’’» είναι «π ΡΟ των πυλών της Γης»…., 
νννννναι…., με λένε….. Αλέκο : μη Ολ έκο : Αλεξο Όλεκο…., ο του….. εκάς : άλεξ : απο μακράν ο Όλ εκος….. 
υμών των βαρ βάρ ων ‘’επιστημόνων’’ –τους…., ο του ρήματος αλέξ ω : απο μακρ ύνω…., 
εμ, που δεν είμαι του Ολ ύμπιου : μη Παν ύμπιου Διός – «Όλ ου» – «Παν» τ ός ‘’γιος’’…., 
μα του, εκ Πα,γ, γαίου Όρους, Νικ / : ‘’Ziv an Muc ta’’  και Ziv an Mur ti’’ / ολ άου γιος : Ζωντανός ‘’ιδεο’’ Ζήν ας…., 
ω τρισάθλια ψοφίμια….. γραμματο αριθμο λεξο….. παίχτες…., 
 
…..Ναιαιαιαιαι….. και ουουουστ : εκάςςςςς….. οι του κάθε ‘’τέτοιου’’ θεούουου…., που όλ οι –τους Όλ…., 
α, και κάλούς Ολ / Ελ : «Ολ ου» : Παντ ός» Σινα ϊακούς / υμπ ιακούς Αγώνες…., 
έστω, και με Σήμα….. ‘’αυγο ταραχό’’ κυκλο…., έστω, και με, μασονιζέ, ‘’τσόντα’’ λογό τυπ ο…., 
 
     (( : λες κι εκλάβατε τους 5 κύκλους : ηπείρους εμ,ν, πέρ ους : εν τέλ ους του Σήματος των Ολυμπιακών Αγώνων : 
     που, ως κι άλλα σημαίνοντα σύμβολα, μπορείτε να το δείτε ‘’σπαστό’’ σε, πολλών χωρών, και, αμφ ,ι, ορ είς…., 
     για τα 5 πεφτ άστρα : ηπείρους του ιμπεριαλιστή Δαυίδ…., τις πέντε….. hells :  κολασο H El lands ‘’–σας’’….: 
     Γη : κ arab / β / ι….. κι εσείς  κ arab / β / ο κύρηδες και κ arab / β / ο ϊδιο κτήτες….! )) 
 
κάτι σαν τη σβάστικα με, δίπλα της, την των Οβριών σημαία…., πολύ π Ρο το….. Ολ ο καύτωμά –τους…., 
εμ, που, μοιραία, θλίψη παθαίνουν όσες Σελήνες κρύβουν, με έκ θλιψη, τον Ήλιο της πατρίδας –μου από τη Γη…., 
της κατά Αριστοτέλη….. Γραϊκής : Γραικής : / : Γριάς…!; / …., τσς, Έλένας : από το Έλενος : γιο του Πρίαμ,π,ου…., 
τον, τον αλληγορικό, «μη φρόνιμο» «φωστήρα» που…., κάποτε και κατά τον Αββακούμ – κούμ’ ι του Αββά…., 
«Επήρθη | Μετάφραση : ελησμόνησεν | ο ήλιος ( …..«εναντίον σου, ω Θεέ / ω ‘’Γιαχβέ’’! / !»….. ), και η σελήνη 
// : «φωστήρ» : Ισ Ρα Έλ» // έστη εν τη τάξη αυτής | Μετάφραση : παρέμεινεν εις την κατοικίαν της | …..» και…., 
αυτά οι που έκαναν τις ‘’θαμμένες’’ –μας λογ επι στρόφ ους : ‘ :  απο στρόφ ους : ’ : ➔ και Ολ κατα στροφ ή….! 
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Ννναι…., και….. ‘’στρίβ ετε’’, και, από εδώ…., ω….. ‘’Οξαποκεί’’ – ‘’Οξαποπαντού’’…., μη και ’’Σιωπο’’παραληρήσω…., 
ω….. σατάνες….. της αντι στροφ ής : αντι επι στροφ ής : ‘ :   : της απο στροφ ής : ’ : ➔ …., 
σεις οι του….. σατάν….. δι λημμα τ ικού ή …., του δια ζευκτ ικού, συγ κριτ ικού : στροφ ικού : E.C.T ικού ή…., 
ννναι, κι άει να βρείτε, και, τη m other : άλλη –σας m….. και τον f ather : ‘’απαυτο ή απαυτωνο’’ : ‘’υιο’’ θέτη –σας…., 
ε, τους ‘’πνευματικούς’’ εννοώ…., και μη ξαναδείτε….. ‘’ραδιο ακοή τηλε όραση’’ Σελήνη…., που ‘’τζίζ’’…., 
εμμμ…., και μη ‘’παρουν με τις πέτρες’’ οι «πέτρες του Δευκλίονα και της Πύρας»….. 
τις «πέτρες των :  Αβραάμ, Σάρρας, Ιησού Ανιχρίστου,…..»….: οι….. αντ εστρ αμμένοι –μου  ‘Αιολείς++….,….. 
που, οπωσδήποτε, είναι καιρός : ‘’στο παρά….. 5’’ να αλλάξετε….. πίστη…., για να έχετε, κατά Θεόν, ορθές….. 
δια πιστ ώσεις : ορθά συμ περ άσματα κι όχι, κατά ‘’Σ’’ατανά….. πλην περ άσματα : μοιρολόγια -.....!..... }*} 
                                  {*{$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$}*} 
 
ή…., ‘’έτσι’’ κι ως άνω…., και με το…. Ο : Μηδ’ Έν : ΜηδΈν – Κάνα – Ένα έως Δύο : Ένα : Ο έως Δύο : ΟΟ….. 
και με το….. ΟΟ : Ά πε,ι,ρ ο….. κ.τ.λ κ.τ.λ…!; 
 
Ε, κι αν θα μιλούσε και για….. Μηδ’ Άπειρο ΜηδΆπειρο – Κάνα – Ένα έως Δύο : Ένα ΟΟ έως Δύο : ΟΟ ΟΟ…., 
ε, υπάρχει και….: ΟΟ‘’ΟΟ : +ΟΟ + -ΟΟ = -+ΟΟ….: ΟΟ’‘ΟΟ : -ΟΟ + +ΟΟ = +-ΟΟ….: -+ +-ΟΟ….. 
και, αντιστρόφως….: ΟΟ’‘ΟΟ : -ΟΟ + +ΟΟ = +-ΟΟ….: ΟΟ‘’ΟΟ : +ΟΟ + -ΟΟ = -+ΟΟ….: +- -+ΟΟ κ.τ.λ κ.τ.λ….! 
 
Και….. για ποιό, ποιό από όλα, μηδέν ομιλεί…!; Για το πεπλατυσμένο : ‘’Ο’’…., που προ Θεού : π. Θ δεν υπήρξε…., 
ή για το….. ολοστρόγγυλο : Ο Μηδέν…., που προ Θεού : π.Θ υπήρξε…!; 
Σαφώς όχι για….. μηδέν ίσον ανυπαρξία…., που και τέτοιο δεν υπήρξε π. Θ…., αφού κι εμείς δεν θα…!; 
Εξ ουδετέρ ωση και αν υπαρξ ία….. ή….. ουδετέρωση και ύπαρξη…!; 
Εκ μηδέν ιση και ύπαρξη….. ή….. μηδένιση και ύπαρξη…!; 
 
…..* Εκ μηδέν : εκ 0, συν : ανά 0 : +0, πλην : κατά 0 : -0, διά 0 : +- -+0, 
δι οο : δι ά πειρον ή διά πυρον : +- -+οο, δι οο : -+ +-οο, προ 0, προ Ο, μετά 0, μετα Ο…., 
προ οο, προ ΟΟ, μετ οο, μετ ΟΟ, παν ΟΟ, ΠανΟΟ,….. αμφι : +- -+ : 0, αμφι : +- -+οο,………. 
ω...., κι εσείςςςς….,….: κατα- : πλην- : αισθήματ οι, κατα- κατα- : - - : αισθήματ οι, ανα+ κατα- αισθήματ οι,….. ….! 
 
  ( ….: 0 : μηδέν : ερνηνεία –τους….: «χωρίς μέγεθος ή ποσότητα» : «ούτε και ένα»…., άντε, βρε, έστω, μισό….! ) 
 
Βρήκε….. μέγεθος, ποσότητα με ποιότητα σε….. κανα….. μη φυσικό ή βιο φυσικό ή φυσικό….. ‘’σωματίδιο’’….: 
ήτοι, σε….. +0, -+0, -0, +-0, +- -+0, -+ +-0, +οο, -+οο, -οο, +-οο, +- -+οο, -+ +-οο, ++- -  - -++οο, - -++ ++- -οο…., 
+ΟΟ, -+ΟΟ, -ΟΟ, +-ΟΟ, +- -+ΟΟ, -+ +-ΟΟ, ++- -  - -++ΟΟ, - -++ ++- -ΟΟ….,….. ‘’σωματίδιο’’ : Q…!;….. 
 
                                              (*(=====================------------------------------)*) 
 (*( : …..’’ομιλεί’’…., ο Δημόκριτος…., για….:: 
*…..το…., το ελ λειπτ ικό : ‘’σχαδον’’ ικό : ‘’σφη / : η : ηξ : ήγ / κο’’ : μονό ποδο-…., -+ +0….: 
πριν, -+ +-0….: που, ‘’πια’’, το λείπον πόδι-…..: ’ : ➔….. και….,….. 
 
     [/ : …..και..... μέλις : βαρβαρισμός αντί για μέλι.…, σ / : ς : αντι ε λή / ε λά : ε λέ / νη / να : νη :….. 
     …..αντί για….. ε λή / ε λά : ε λέ / / νη / να : νη :.…. …., 
     σ / : ς : αντι έ λή / ε λά : ε λέ / νη / να : νη : ην :….. …..αντί για….. έ λι ο : άλι ο : ήλι ο – :….. …., που….. 
     ‘’στο κατά- πόδι-‘’ και την Ελλάδα και την Ελληνική γλώσσα 2.500 και πλέον, Ελληνό μισα, ‘’Γιαχβο’’ χρόνια….,  
     ω αφ ελλην ιστές κι αφ ελληνο γλωσσ ιστές…., οπότε κωδικο κάνατε, και, την ‘’Ιδεο λογική’’ Παγκοσμιοποίηση….! 
 
     Ναιαιαιαιαι…., και….. εκάς οι….. του μ έλ ιτος : οι του βαρ βαρ ισμού….. βέβηλοι…., εκάς οι εκλαικάστριες…., 
     εκάς οι Λα πέρσαι και ψευδολαοσσόοι…., ωσεί λάϊον πυρ ‘ ‘’Λα έρτης’’ γαρ ενθάδε ''κείτ,μ,αι''....! 
     …..Εκάς ραδύτες – λαδύτες – χάμαίρές, κοινώς, χαμούρες – χαμούλες και τυφλ αρου ρα ί οι…., 
     που κάνατε….. διεθνή…… την….. ‘’φτωχότατη’’ και Σαρο ‘’στείρα’’….. Αγγλική γλώσσα…., 
     αφού την κωδικοποιήσατε νεφθαλιμείως : τεχνάσμασι : 
     «πολλοίς και σοφοίς αινίγμασι κρύψαντες την ( : την μυστικήν...!; ) τέχνην.»…., 
     κι αφού Θε/‘’Σαταν/ωρήστε την, όσο Ελληνική, Ελληνική γλώσσα….. ν Εγλ ιζέ : μη αλά….. Αγ,κ,γ λική : Mode….! 
 
     Εμμμμμ…., κι ας πουν….. έτσι κι ως, και, εγώ, κι εδώ….. μια σελίδα…., ε, κι άει να μάθετε Ελληνικά 
     και να βρείτε, ως εγώ, μέχρι και το….. ‘’«μαύρο κουτί»’’…., όχι το ιπτάμενο άρμα του Ήλιου…., του Φαέθονα…., 
     α, και….. God speed / : speed : σπ εύ – ee δ :d ω / you…., ω….. Ελληνογλωσσο κλέφτες….,….!..... 
      // : χμμμ…., Ιωνικές λεξο ρίζες, Δωρικές λεξο ρίζες….,….. λεξο φακιρικά κ.α.λ…., εχχχ, ιδού η γλώσσα ‘’–τους’’….! // 
     Ε, έτσι, και το Σελήνη, αντί για Ήλιο….,….. κ.τ.λ κ.τ.λ….: ό λ α  κατά ‘’λογική’’ του Ελληνό μισου, και, Σατανά….! /] 
 
* …..το….,  το ελ λειπτ ικό : ‘’σχαδον’’ ικό : ‘’μελισσο’’ : μονό χειρο : μονό φτερο+…., - -+0….: πριν, +-  -+0…., 
 που, ‘’πια’’, το λείπον χέρι : φτερό+….: ‘ : ….. και….,…..                                                                                        
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* …..το, ελ λειπτ ικό : ‘’σχαδον’’ ικό : ‘’σφη / : η : ηξ : ήγ / κο’’ : μονό ποδο-…., -+ +οο….: πριν, -+ +-οο…., 
 που, ‘’πια’’, το λείπον πόδι-…..: ’ : ➔….. και….,….. 
                                                         
*  …..το…., το ελ λειπτ ικό : ‘’σχαδον’’ ικό : ‘’μελισσο’’ : μονό χειρο : μονό φτερο+…., - -+οο….: πριν, +-  -+οο…., 
 που, ‘’πια’’, το λείπον χέρι : φτερό+….: ‘ : ….. και….,….. 
 * ….. το…., το ελ λειπτ ικό : ‘’σχαδον’’ ικό : ‘’σφη / : η : ηξ : ήγ / κο’’ : μονό ποδο-…., -+ +ΟΟ….: 
πριν, -+ +-ΟΟ….: που, ‘’πια’’, το λείπον πόδι -…..: ’ : ➔….. και….,….. 
*…..το…., το ελ λειπτ ικό : ‘’σχαδον’’ ικό : ‘’μελισσο’’ : μονό χειρο : μονό φτερο+…., - -+ΟΟ….: πριν, +-  -+ΟΟ…., 
 που, ‘’πια’’, το λείπον χέρι : φτερό+….: ‘ : ….. και….,….. κ.τ.λ κ.τ.λ….: 
 …..ό λ α  κατά ‘’λογική’’ του Ελληνό μισου ‘’Γιαχβέ’’….. και κατά ‘’λογική’ του Ελληνό μισου, και, Σατανά….,….. 
…..* …..για….. τί…., ρε Σατανο Γιαχβο Δημόκριτε…!;….. )*) 

                                (*( ====================--------------------------------)*) 
 
Και….. αν…., έστω, +1 + -1 = 0…., το της εξ ουδετέρ ωσης : εκ μηδένισης : αν υπαρξι ο ποίησης…., 
υπάρχει….. και….. α μέγεθο κι α ποσότητο….. εκ μηδέν : εκ0…., ή και….. ε,κ,ξ,οο…., ή και….. εκ,ξ,ΟΟ….,…!; ]$$] 
                               [$$[ =============================*****============================]$$] 
                                                                                       
           (##(=============================#=============================)##)                               
      (##(      
                 # …..κατά τα ως άνω του Ηράκλειτου…., μάλλον, η γέννησις είναι το αντίθετο του θανάτου…., 
                  κι όχι η ζωή…., και, μάλλον, ζωή είναι το, οσόχρονο, ενδιάμεσο της γέννησης και του θανάτου / - /…., 
                  αλλά, εμείς, εδώ και φορές, θα το εκλάβουμε και ως ζωή / + /….! #  
 
   * Ήτοι, κατ’ ‘’εσέ’’ : ‘’εδώ’’, ω σατανέ : ανάποδε…., ω αινιγματικέ : ‘’ενεδρικέ’’ : ‘’σφίγγα’’…., έστω, Ηράκλειτε…., 
   ως πορεία της ψυχής…., η ανηφόρα = και θάνατος ( - ) της ψυχής…., ως δύσβατη….,                 
   και ζωή ( + ) της ψυχής…., ως εύβατη…., δηλαδή…., και - και + : -+…., πεθαίνοντας ζει…., 
   και…., ως πορεία της ψυχής…., 
   η κατηφόρα = και ζωή ( + ) της ψυχής…., ως εύβατη…., 
   και θάνατος ( - ) της ψυχής…., ως δύσβατη…., δηλαδή…., και + και - : +-…., ζώντας πεθαίνει…., 
   ήτοι, συνολικά, δίνεις 2 + και 2 - ….: 
   δυο ζωές : 2 + + : μια ‘’διπλή’’ ανηφόρα….. και δυο θανάτους : 2 - -  : μια ‘’διπλή’’ κατηφόρα….: ήτοι, -+ +-….! 
 
                                      [$[================================------------------------------------------------]$] 
          [$[ …..Ε…., και τα δύο κι ως υπόσταση….. κι όχι ως πορεία…., σαφώς…., κατά Θεόν…., 
          η ανηφόρα : φορά άνω…., πηγαίνοντας η ψυχή προς το θείο…., 
          στον θετικό +0 κύκλο και στον θετικότατο ++οο κύκλο του σώματός της….,  
          που είναι, σε επιστροφή, και κατηφόρα…., είναι, μόνο, ζωοδότρα – ζωογόνος…., 
          όπου, τότε κι έτσι, η κάθε ψυχή του ανθρώπου : φυσική ή μη, 
          κάνει, / …..κάνουν, πορευόμενες….. / πορευόμενη, αφαιρέσεις των - και προσθέσεις των +…., 
          …..κι η κατηφόρα : φορά κάτω…., πηγαίνοντας η ψυχή προς το Σατανά…., 
          στον αρνητικό -0 κύκλο και στον αρνητικότατο - -οο κύκλο του σώματός της…., 
          που είναι, σε επιστροφή, και ανηφόρα…., είναι, μόνο, θανατοδότρα – θανατογόνος…., 
          όπου, τότε κι έτσι, η κάθε ψυχή του ανθρώπου : φυσική ή μη, 
          κάνει, / …..κάνουν, πορευόμενες….. / πορευόμενη, αφαιρέσεις των + και προσθέσεις των -….:            
          σχήμα 1Β ( 1Α΄6 ) : του του, μεταπτωτικού, 1Β, 2ου,ψυχοD.N.A….. ….! 
 

                       
                               …..,                                                                   ‘’,…..’’ 

                                                 Σχήμα 1Β ( 1Α΄6 ) …..  
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         Ναι, να…., για μας τους….. στεγνούς : μη υγρούς…., ως, κι εσύ, λες…., ω μονοθεϊστή : ενοθεϊστή Ηράκλειτε…., 
          που…., εμείς…., ως….. μη αινιγματικοί – μη ενεδρικοί – μη ‘’σφίγγες’’…., 
          δεν θέλουμε το, ανάποδο, -+ +- …., μα το +- -+…., 
          που…., ως φέρεσαι να λες…., αναφερόμενος στο ‘’Θεό’’…., 
          λες….: «Το Ένα και μόνο Σοφό, που δε θέλει να λέγεται με το όνομα του Δία.»…., 
          εμ, του….. που τα βλέπει ανάποδα….. Σατανά Δία’➔….,    
          καθώς….. έτσι είναι, μόνον, όταν θεωρείται ο Θεός τύραννος των Πλασμάτων –Του…., 
          σαν να έκανε, δηλαδή, ο Θεός τον κόσμο κακοπροαίρετα 
          και…., συνεργάτης του όντας πριν…., ο Σατανάς να έκανε, από μια στιγμή και πέρα, την πτώση του…., 
          για να ‘’μας’’ σώσει από αυτόν τον Σαδιστή….,….! 
 
          Να…., ως τα βλέπουν ανάποδα και οι, δήθεν σωστοί, ταξινομητές του, «αποσπασματικού» λόγου σου….: 
          πρώτα, οι….: Αριστοτέλης και Πλάτωνας….: πρωτο ’’μάστορες’’ της….. λογ αντι στροφ ής….: ’ : ➔…., 
          και, μετά, οι….: Θεόφραστος, Πλούταρχος, Αέτιος, Σέξτος ο Εμπειρικός, Διογένης Λαέρτιος, 
          Κλήμης ο Αλεξανδρέας, Ιππόλυτος,..... 
          όλοι τους : πολυθεϊστές ή μη…., που τάραξαν κι ενόχλησαν 
          το αυτούσιο έργο σου…., το δήθεν «καμμένο»…., το….. όποιο κι όπως κι αν ήταν….,….! 
           
          Και τίποτα δεν λέτε για το πού είναι το υπερθετικό – θετικότατο….: το ++…., όπου, και, η ψυχή ζει ζώντας…., 
          ούτε και για το πού είναι το υποαρνητικό – αρνητικότατο….: το - - …., 
          όπου, και, η ψυχή πεθαίνει πεθαίνοντας…., πάντα, φυσικά, κατά Θεόν θεωρούμενα και λεγόμενά μου….! 
 
          …..Τίποτα δεν λέτε για το δρόμο της Αρετής + και το δρόμο της Κακίας - …., 
          που, σαφώς, έχουν μεταίχμιο : σημείον διαχωρισμού…., 
          κατά ορισμόν Θεού…., κοινόν : ξυνόν σημείον συνάντησης αυτών, των αντιθέτων : ‘’συναρχότελο’’ +- -+….. 
          κι όχι, κατά επιδίωξη Σατανά, ‘’συναρχότελο’’ -++- ….,….! 
           
          Τίποτα….. και για το +- -+…., ήτοι, για ουδέτερο και για, ‘’μ ι κ ρ έ ς’’, ουδετερότητες…., 
          φυσικές ή μη φυσικές…., εσωσυμπαντικές ή μη εσωσυμπαντικές…., 
          παρά, μόνο, για θετικότητες και αρνητικότητες….,….! 
          
          Αυτό…., το μεταίχμιο σημείο Α : το, κατά Θεόν, +- -+ 0 ή, αλλιώς, +- -+οο…., 
 
                /*/ …..αλλά…., τα ευθύς ως κάτω…., μόνο, κατά την ‘’1η’’ στιγμή της γέννησής της…., της ψυχής : Ο΄…., 
               οπότε συναντάται…., με σημεία ή με χορδές…., και με τους ζωοφόρους κύκλους +0 και +οο….. 
               και με τους θανατηφόρους κύκλους -0 και -οο…., αναλόγως…., 
               δηλαδή, και με τα τέσσερα στοιχεία – τους τέσσερις κύκλους του σώματός της…., άυλου, κι αυτού….. /*/ 
 
          που είναι…., 
          στιγμιαία…., αρχή της γέννησης της ζωής της…., ήτοι, αρχίζει να ζει….: +…., 
          καθώς συναντάται με τον θετικό ζωοδότη +0, +, κύκλο…., με χορδή….: την ΔΕ…., 
          μαζί και…, στιγμιαίο…., τέλος της γέννησης του θανάτου της…., ήτοι, τελειώνει να πεθαίνει….: -…., 
          καθώς συναντάται με τον θετικότατο ζωοδότη +οο, ++, κύκλο…., με σημείο….: το Ζ….,….. 
                                                                                      
          …..ως, επίσης, είναι και…., 
         στιγμιαία…., αρχή της γέννησης του θανάτου της…., ήτοι, αρχίζει να πεθαίνει….: -…., 
         καθώς συναντάται με τον αρνητικό θανατοδότη -0, -, κύκλο…., με χορδή….: την Δ΄Ε΄…., 
         μαζί και…, στιγμιαίο…., τέλος της γέννησης της ζωής της…., ήτοι, τελειώνει να ζει….: +…., 
         καθώς συναντάται με τον αρνητικότατο θανατοδότη - -οο, - -, κύκλο…., με σημείο….: το Ζ΄….,….: : 
         συνολικά, +- -+….,….:  δηλαδή…., και + και - …..μαζί…. και - : - - και + : ++….: 
         σχήμα 1Β ( 1Α΄6 ) : το του 2ου, 1Β, ψυχοD.N.A….. …., 
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                           …..,             ‘’,…..’’ 

                                                                         Σχήμα 1Β ( 1Α΄6 ) …..  
          
         αλλά…., ταυτόχρονα….,είναι και….. …..ούτε + ούτε - ούτε - - : - ούτε ++ : +….. …., 
         κάτι που συμβαίνει…., στιγμιαία : σε ‘’μηδενικό’’ χόνο : μικροστιγμιαία …., 
         αμέσως πριν από τα ως άνω….: σχήμα 1Β : 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A….. ….! 

 

                         …..,            ‘’,…..’’ 

                                                                     Σχήμα 1Β….. ]$] 

                    [$[================================------------------------------------------------]$]                 
                                                                                    
   …..Επανερχόμενοι, λοιπόν, στα του Ηράκλειτου…., με άλλα λόγια…., δηλαδή…., 
   και οι δύο δρόμοι, και ‘’συγχρόνως’’, είναι….. 
   και ζωοδότες – ζωογόνοι….. και θανατοδότες – θανατογόνοι…., 
   έτσι, όπως, αναλόγως….. και….. αλλιώς, όπως, αναλόγως….! 
  
   Δηλαδή…., εσύ κι εδώ κι έτσι…., μήπως εννοείς πως….. 
   θάνατος = ζωή….. και….. ζωή = θάνατος…!; 
                                                                                                
   Μήπως…., ω Ηράκλειτε…., τα εξισώνεις…., 
   διαιρώντας το θάνατο και τη ζωή διά δύο…., 
   να, κατά τα σχήματα….: αφού….. μισοζώντανος = μισοπεθαμένος…., 
   δηλαδή…., ζωής δεύτερα = θάνατος δεύτερα…., 
   έτσι…., αφού….. και 2 ζωές = 2 θάνατοι….,  
   άρα, και 1 ζωή = ένας θάνατος…., δηλαδή, ζωή = θάνατος…!;….. )##) 

                              (##(=============================#=============================)##) 
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….. Λέει δε…., πάλι κι έστω…., ο Ηράκλειτος…., 
 
         /#$/ …..λέει….: λένε πως λέει οι, δήθεν σωστοί, ταξινομητές του, «αποσπασματικού» λόγου του…., 
        οι, συν αυτοίς, Καισαρο Παπό φρονες και λαο ‘’Θεο’’ μπαίχτες….: 
        πρώτα…., τα λογ Αρπαχτικά – Λέοντες….: Αριστοτέλης και Πλάτωνας….: 
        οι καθιερωμένοι –τους…., και ως ακίνδυνοί –τους…., 
        οι που έκαναν, κι έτσι, τους επικίνδυνούς –τους…., τον Λόγο τους λόγο…., ακίνδυνούς –τους….,  
        και…., προ μετά ή μετα πρό κι έτσι, πάλι…., τα άλλα….. λογ α,Α,ρπαχτικά – γ,Γ,ύπες οι….:  
        Θεόφραστος, Πλούταρχος, Αέτιος, Σέξτος ο Εμπειρικός, Διογένης Λαέρτιος, 
        Κλήμη ο Αλεξανδρέας, Ιππόλυτος,..... κ. α. λ…., που είναι πιθανόν κι ο Ηράκλειτος να ήταν…., δόλιος ή μη….: 
 
        * …..άλλοι μιλούν  ( …..πάντα, μες σε ένα κορμί : σώμα αυτή ή αυτές….. ) 
        για φυσική ψυχή : βιοψυχή…., ( βιο,‘’φωτο’’,ψυχή – ‘’ψυχή’’….: από φως βιολογικής προέλευσης ), μόνο…., 
        * άλλοι για μη φυσική ψυχή – φωτοψυχή : μη βιοψυχή – μη βιο,‘’φωτο’’,ψυχή – μη ‘’φωτο’’ψυχή…., μόνο…., 
        * άλλοι και για τις δυο : εν σώματες ή μη αυτές, μαζί, μες σε ένα σώμα – κορμί….,  
        * άλλοι, κι οι ευθύς ως άνω, για μονομερή, άυλη, ψυχή Ο΄…., χωρίς, άυλο, σώμα : βιο’’ϋλικό ή φωτοϋλικό...., 
        * άλλοι….. για πολυμερή ψυχή Ο΄ με σώμα : βιοϋλικό ή φωτοϋλικό….,….. 
        * άλλοι…., οι, ‘’ως’’ κι  εγώ, ‘’θαμμένοι’’…., ….. …., +οο, +0, +- -+0 ή 0 ( Ο΄ ), -0, -οο ,…..  ….. ….,….. 
 
        …..έτσι είναι οι δρόμοι που ανεβαίνουν…., έτσι είναι οι δρόμοι που κατεβαίνουν…., 
        έτσι η, όποια, ψυχή διαβάτης σε αυτούς…., αλλιώς η, όποια, ψυχή διαβάτης σε αυτούς….,….: 
        σχιζ ‘’ασανσέρ’’ και, συνηθεστάτως, για το….. λαο πλανάν και για το….. εξουσιάζειν ‘τον….. δολίως…., 
        που…., όταν γι’ αυτά : το λαο πλανάν και εξουσιάζειν…., τότε…., μη σεβαστές οι απόψεις –τους….,….! /#$/ 
                
                    [*[ …..Ω ακίνδυνη, εξού και καθιερωθείς, τω ‘’Διί- -’’ Οχιά…., και τον Λόγο, και, του Ηράκλειτου 
                    τον τεμάχισες : ταξινόμησες : κατά την τάξιν του Νόμου…., αλλά, να και εμούθεν, 
                    κάθε….. λεξο κύτταρ ο : έως και τόνο ή στίξη ή σύνδεσμο,….. που, συν Πλάτωνι, του τα έβγαλες…., 
                    τα….. ξε θάβω και τα ανα σταίνω…., ‘’όλα’’…., συναρμολογώντας ‘τα…., και, ‘’ιδού’’, ο Ηράκλειτος…., 
                    ω ρουφ ι άν ε : ρούφ νερ ε : ρούφ λαα ε : ρούφ πετρ ε :….,….. κι ας τον….!..... ]*] 

 
επιπλέον και πιο «σκοτεινά» ο επ ονομαζόμενος «Σκοτεινός»….: 
«Επειδή όμως οδός άνω κάτω μία και ωυτή 
 
( τί…, απ’ το +3cm : 1B12 ώς το -3cm : 1Β12΄ : 1Β, 2ο,ψυχοD.N.A…., μία : ία και α διά σπασ τη ευθεία : άξων…!; ) 
 
κι επειδή ξυνόν γαρ αρχή και πέρας /: ‘’συναρχότελο’’…!;/ επί κύκλου [ 1 κύκλου : στοιχείου ή 4…!; ] περιφερείας...., 
ο δρόμος που ανηφορίζει είναι κι ο δρόμος του θανάτου της ψυχής, 
κι εκείνος που κατηφορίζει είναι της γέννησής της. 
Η γέννηση είναι….. ταυτόχρονα….. μία άνοδος και μία πτώση ( κάθοδος ) , όπως κι ο θάνατος......»..... 
 
           {*{ Εεεεε…., δε γίνεται ο δρόμος της αρετής ( + και ++ ) 
            να είναι, «ταυτόχρονα», και δρόμος της κακίας ( - και - - ) ..... 
            και δρόμος της ζωής ( + και ++ ) να είναι, «ταυτόχρονα», και δρόμος του θανάτου ( - και - - )…., 
            πλην, βεβαίως, τα Σταυροδρόμι τους…., το +- -+0  ή -++-0….: το ‘’συναρχότελο’’….. σημείον….,….! 
 
            …..Και.... δεν υπάρχει σημείο συνάντησης : μεταίχμιο των «ζευγαρωτών αντιθέσων»….: 
            των….. + και ++ ή +….. και….. - και - - ή -....,…!; 
 
            Ή…., ανάποδα : αντίστροφα…., των….. - και - - ή -….. και….. + και ++ ή +….,…!; }*} 

 
…..Τέλος πάντων….: άνω, ανεβαίνω – ανηφορίζω, άνοδος – ανηφόρα, άνθρωπος….,….. 
και….. κάτω, κατεβαίνω – κατηφορίζω, κάθοδος – κατηφόρα, κάτθρωπος....,….!..... 
 
 
 
[ ….: ‘’συγγνώμη’’ δε….. για την…..‘’κυνικότητά’’ μου….. και τις….. ‘’αισχρο’’λογίες μου…., που, όμωςςςςς, έχουν….. 
πολύ μεγάλη σημασία…., κάτι που…., όποιος διαβάσει ολόκληρη την εργασία μου…., θα το καταλάβει…,…..!..... ] 
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                                                       [*[===============================]*] 
     [*[ …..+- -+0 ή +- -+ οο….: αρχή ανηφόρας : + και ++…., που είναι και κατηφόρα : + και ++…., 
     μα και τέλος – τους…., επιστρέφοντας...., 
     και, συνάμα, αρχή κατηφόρας : - και - -…., που είναι και ανηφόρα : - και - -…., 
     μα και τέλος –τους…., επιστρέφοντας....: 
     το “ξυνόν” : κοινόν σημείον : μεταίχμιό τους...., το +- -+0 ή 0….. ή σημείο Α....,….. το ‘’συναρχότελο’’….! 
 
     …..Εδώ : στο 0…., λοιπόν…., γεννιέται κι αρχίζει να ζει ( + )…., μαζί, και να πεθαίνει : απο γεννιέται ( - )…., 
     δηλαδή…., επίγεια και….. αρχίζει….: 
     ή….. πεθαίνοντας ( - ) να ζει ( + ) ….: -+….. ή….. ζώντας ( + ) να ζει ( ++ ) ….:  + ++….,                 
     όπως…., επίγεια και….. αρχίζει….:  
     ή….. ζώντας ( + ) να πεθαίνει ( - ) ….: +-….. ή….. πεθαίνοντας ( - ) να πεθαίνει ( - - ) ….: -  - -….,…. 
     …..αλλά…., εδώ : στο 0…., …., και τίποτα από τα ως άνω….: και …., ούτε….. ούτε….. ούτε..... ούτε….. ,….. ….. 
     και…., ταυτόχρονα…., πάλι, εδώ : στο 0…., πεθαίνει : απο γεννιέται  κι αρχίζει να ζει….,….! 
 
     **  ..... άνω, ανεβαίνω : άνοδος : άνθρωπος..... και..... κάτω, κατεβαίνω : κάθοδος, κάτθρωπος....: 
    Σχήμα 1 : 1Β  ( 1Α΄6 ) : το του 2ου, 1Β, μεταπτωτικού, ψυχοD.N.A….. ….!.....                                   

                                 
                   …..,                           Σχήμα 1 : 1Β ( 1Α΄6 ) …..                          ‘’,…..’’   **  ]*] 
                                                  [*[===============================]*] 
 
                                --------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                ==================================================== 
                                --------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                ====================================================   
                                                                                        
                   **-----------------------===============-----------------------------------------** 

                                      …..,    ‘’,…..’’ 
   Σχήμα 1 : 1Β ( 1 Α΄6 ) : το του 2ου , μεταπτωτικού, ψυχοD.N.A : ‘’χωρικά’’ : α : το κάτω και β το πάνω….. 
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[**[ * …..εδώ…., στα δικά –μου…., και, στο 1Β ψυχοD.N.A….: 
 
α)          / ….κι εδώ, κι ως χώρος….. το βιο : ‘’φωτο’’ ‘’ψυχο’’ σώμα….. ή….. το α βιο : φωτο ψυχοσώμα….. / 
….. γεω…..: επι γείως…., 
υπερ γεω ή ουρανο….: υπερ γείως ή επ ουρανίως…., 
και….. υπερ ουρανό ή Ουρανο….: υπερ ουρανίως ή επ Ουρανίως…., ….,  …:: 
α σχήμα, ευθύς ως άνω : Σχήμα 1 : α  το κάτω….. και β το πάνω…., 
από το 0 έως το 4,5 ( cm + )….,….. 
 
…. +- -+0 ή -+ +-0….: ….. …., ούτε….. ούτε….. ούτε….. ….. ούτε….. ούτε….. ούτε….. …., …..  
 
…..και….. 
 
….. θαλασσο….: επι θαλασσίως – επι βρυχίως…. 
υπο θαλασσο….: εν θαλασσίως – υπο βρυχίως…. 
υπο υπο θαλασσο….: υπο υπο βρυχίως – εγ γείως…., ….:: 
α σχήμα, ευθύς ως άνω : Σχήμα 1 : α  το κάτω….. και β το πάνω….. …., 
από το 0 έως το 4,5 ( cm - )…., ’’….,’’ ….!..... 
 
Σε όποιον δε φαίνονται, σκοπίμως μου ή μη, ‘’σκοτεινά’’ – ‘’θολά’’…., κι αυτά…., 
ας τα εκλάβει κι ως μεταφορές και αλληγορίες…., 
ως κι εγώ…., που…., εγώ κι ως 1Β12 ---- 1Β : θεάνθρωπος…., και, τώρα πια…., δεν νοιάζομαι και τόσο…., 
κυρίως, αντιστοιχιακώς σχηματικά…., 
για το τι βρίσκεται στην κάτω από τον αέρα – πηγή ενέργειας ή ενέργειας γη : χώμα…., 
ούτε και για το τι βρίσκεται στην κάτω απ’ τη θάλασσα : νερό γη….,….. σαφώς, με τη φυσική τους έννοια…., 
αλλά νοιάζομαι γι’ αυτά…., με τη μη φυσική : φωτό τους έννοια…., την της μη φυσικής μου συνείδησης…., 
μα και με την ‘’φωτο’’ φυσική : βιο‘’φωτό’’ τους έννοια…., την της ‘’φωτο’’φυσικής μου συνείδησης…., 
ή….. ας γίνει 1Β12΄ : σατανοκάτθρωπος κι ας τα μάθει….. ανάποδα…., που, εκεί, λόξης πεδίον σκοτεινόν…., 
και, εδώ, δόξης πεδίον φωτεινόν….!..... ]**] 

                                  **-----------------------===============-----------------------------------------** 
                               
                                 #$$#==========================================================#$$# 
#$$# * Έστω, λοιπόν, Ηράκλειτος : «ο σκοτεινός»....: ‘’Συνολικά’’ : πολλάκις…., εδώ, εγώ, ‘’συνθετικά’’…., 
και….. ‘’σπαστά’’…., λέει…., 
 
«ο δρόμος ( : - ) που κατηφορίζει ( : κατηφόρα - ) ….: ➔ 
είναι κι ο δρόμος ( : - ) που ανηφορίζει ( : ανηφόρα - ) .» ….: …..                
…..«και…..» 
«ο δρόμος ( : + ) που ανηφορίζει ( : ανηφόρα + ) ….:  
 είναι κι ο δρόμος ( : + ) που κατηφορίζει ( : κατηφόρα + ) .» ….: ➔….. 
 
…..«αλλά και…..»…., ξαναλέει…., 
 
«ο δρόμος ( : + + ) που ανηφορίζει ( : ανηφόρα ++ ) ….:  
 είναι κι ο δρόμος ( : ++ ) που κατηφορίζει ( : κατηφόρα ++ ) ….: ➔….. 
 …..«και…..» 
 «ο δρόμος ( : - - ) που κατηφορίζει ( : κατηφόρα - - ) ….: ➔ 
 είναι κι ο δρόμος ( : - - ) που ανηφορίζει ( : ανηφόρα - - ) .» ….: …..              
  
                   ➔     - 
                                         ➔  + 
            ➔  ++ 
                                      ➔      - - 
 
…..Αλλά….., και….. Ανάποδα : αντίστροφα…., λέει…., 
 
«ο δρόμος ( : + ) που ανηφορίζει ( : ανηφόρα + ) ….:  
είναι κι ο δρόμος ( : + ) που κατηφορίζει ( : κατηφόρα + ) .»….: ➔….. 
…..«και…..» 
«ο δρόμος ( : - ) που κατηφορίζει ( : κατηφόρα - ) ….: ➔ 
είναι κι ο δρόμος ( : - ) που ανηφορίζει ( : ανηφόρα - ) .» ….: ….. 
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…..«αλλά και…..»…., ξαναλέει…., 
                                                                                                                            
«ο δρόμος ( : - - ) που κατηφορίζει ( : κατηφόρα - - ) ….: ➔ 
 είναι κι ο δρόμος ( : - - ) που ανηφορίζει ( : ανηφόρα - - ) .» ….: ….. 
 …..«και…..» 
 «ο δρόμος ( : + + ) που ανηφορίζει ( : ανηφόρα ++ ) ….:  
 είναι κι ο δρόμος ( : ++ ) που κατηφορίζει ( : κατηφόρα ++ )….: ➔….. 
 
                         ➔   + 
                              ➔      - 
                                      ➔      - -  
           ➔   ++                                       
   
…..Εχχχχχ…., έστω, Ηρά κλειτε…., κι εσύ….. κι η όποια άλλη «σκοτεινή» : ‘’θολή’’ τσακαλο παρέα – ‘’παρέα’’…., 
όποιοι άλλοι τοτινοί ‘’τέτοιοι’’ και όποιοι άλλοι τωρινοί ‘’τέτοιοι’’…., 
οι στην σατάν πνευματική….. δια σκυταλοδρομία –σας…., 
οι στο τώρα αντιστοιχίες – μετεμ ψυχώσεις – μετεν λογώσεις….. –σου και –τους…., 
είδες – είδατε….. δρόμο ή ‘’δρόμο’’ ( ψυχο σώμα ) ….. χωρίς ‘’δια βάτη’’ ( χωρίς ψυχή )…., 
είδες – είδατε….. δρόμο ή ‘’δρόμο’’ ( ψυχο σώμα ) με ’’δια βάτη’’ ( με ψυχή ) ….,…!; 
 
                                          {*{=====================$$$$$$$$$$$$$$==================}*} 
{*{ …..: σαφώς…., είτε ο Ηράκλειτος….. είτε οι δια σκευαστές του λόγου του…., δια στρεβλ ωτικά ή μη…., 
ο καθένας κατά το δοκούν και κατά το….. ανά λογο…. συμφέρον του….: κατά τον σκοπό που εξυπηρετεί…., 
άλλοτε μιλούν, ‘’θολά’’, για άδειους δρόμους…., χωρίς να αναφέρουν την ευ βατ ότητα ή την δυσ βατ ότητά του…., 
ούτε λένε, και, για την βατε ότητα ή την α βατε ότητά τους…., ήτοι, δε λένε για βατ έους κι α βατ έους δρόμους…., 
ούτε τους….. επι μερ ίζουν….. ούτε τους σχηματο ποιούν…., ευ κριν ώς…., πλην ‘’θολά’’ : πονηρά…., φορές…., 
                 // : εεε…., δεν γίνεται…., θα είχαν, τινέςςς, και, σχήματα…., ως, λ.χ κι έστω, ο Αρχιμήδης…., έεε….! // 
…..άλλοτε μιλούν, ‘’μη θολά’’, για δρόμο με διαβάτη….: για εχέ ψυχο, ή και κατεχ έψυχο, δρόμο…., 
 
 [ : ‘’δικοί’’ τους οι δρόμοι…., τους έχουν και τους κατέχουν…., ως δρομ αρχι τέκτ ονες….. μασόνοι…., 
‘’δική’’ τους κι η ψυχή…., που….. ως εχε ψυχ είς την κινούν…., πάντα δε την μεταλλάζουν : σατανομετάλλαξη…., 
κι ως κατεχε ψυχ είς…., τάχα, ζωοδότες…., την κρατούν σε ακινησία : θανατοδότες…., ε, την των άλλων ψυχή…., 
φορές δε σαστισμένη ή διά δρομη : μη ξέρουσα ποιον δρόμο να πάρει…., εξαιτίας των, τελικά, ψυχο κτόνων…., 
ενώ αυτοί, ο κάθε εχε ψυχ ής κι ο κάθε κατεχε ψυχ ής, ‘’ξέρουν’’ από ‘’ψυχο’’ κώδικα οδικής κυκλοφορίας….. ] 
 
δηλαδή, μιλούν για δρόμο με δια βάτ η…., λ.χ, με δια βάτ ισσα την βιο‘’ψυχή’’…., ή κι α βιοψυχή…., 
άλλοτε, μόνο, για δρόμο….. α διά βατ ό….: σκηνή χωρίς ηθοποιούς επί σκηνής…., 
κάποιοι δε τους βάζουν να…., να κάνουν πως…., παίζουν σε….. παρά δρομ ο – παρα σκήν ιο…., 
ορατούς ή ‘’αόρατους’’ στους θεατές…., μας ή σας ή τους…., που επι λέγ ουν…., επι λεκτ ικά…., 
‘’τραβώντας την…., διάφορης….. δια φάν ειας….. ή και α δια ‘’φάν’’ ειας…., κουρτίνα : αυλαία’’….,  
κι άλλοτε μιλούν για δρόμο χωρίς ψυχή δια βάτ ισσα….: ψυχή δεν κυκλοφορεί στον δρόμο…., 
ε, ίσως από φόβο για τα τσομπανό,μασονό,σκυλα…., ή και για τα ηλεκτροφόρα συρματοπλέγματα : σκυλάκια….! 
 
 …..Ω ανελέητοι μασόνοι και μοσονόφρονες…., ω ά θεοι : ά πιστ οι : δι άπιστοι…., ω δια σατανοδρομο δράκοι…., 
 που….. πίστωση χρόνου, μάλλον, δεν έχετε για να ‘’«’ξοφλήσετε, μελλοντικώς, Θεο δάνειόν τι με πίστωση»’’….,  
 που θα θέλατε και Θεο έλεος…., ω δια δράκοι : δια Σατατο δράκοι : οι που διά του Σατανά εδράκατε : είδατε…., 
 σεις οι, και, λεξο φακίρηδες…., που, ‘’μας’’, κάνατε…., και, αλά Δημόκριτο…., το δια πιστεύω : έχω εμπιστοσύνη 
 δι απιστέω – δι απιστώ : όλως δυσ πιστώ : όλως αμφι σβητώ : όλως δεν έχω εμ πιστ οσύνη…., και, στο Θεό…., 
 ε, που, γω κι ως ‘’δια συμπαντ εξωσυμπαντ ικός’’, είμαι του δια πιστόω : δια πιστώ : του καθιστώ τι όλως πιστό…., 
 εμ, που θα υπάρχουν κανα 3 τε Ελληνο κανα ‘’τέτοια’’ τε, όχι Γαλιλαιο Κανά τρια, για δια….. πουστ….. ευτές…., 
 έι, ακούστε κι αυτό…., ίνα δια πιστ ώσετέ τι τε…., ω δια δρομο καπηλευτές και δια δρομο καράδοκες Σειρήνες….: 
 
 …..---- Μάνα μου : Κυρά μου Ανατολή…., που χιλιάδες φορές –Του είπες : «φύλαγέ ‘το, Θεέ –μου….!»…., 
 ρώτησα κάποιον…., φιλοχρήματο, επιστήμονα δε…, αν θα γίνονταν ‘’βαποράκι’’….. να πουλάει ναρκωτικά…., 
κι εκείνος μου είπε : «…..γιατί όχι, και, εγώ…., άλλωστε, αν δεν θα τό ‘κανα εγώ, θα τό ‘κανε κάποιος άλλος….!»…., 
[: αλήθεια, πόσοι ‘’καθαροί’’ μένουν ‘’καθαροί’’…., γιατί, έτσι και για το χρήμα, δε μπορούν να κατα- -βρωμίσουν…!;] 
ε…., μαμά…., αν θα έκανα εγώ κάτι τέτοιο και με κατα δίκαζαν, έστω, σε 10 χρόνια φυλακή…., τί θα έλεγες…., 
εκείνη τη στιγμή στον κατα Δικαστή –μου…!; 
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---- …..Ε, τί άλλο από το να του φώναζα : «10…!; Αί σχος…., κύριε Δικαστή…., αυτό δεν είναι δικαιοσύνη….!»….! 
---- …..Α, κι αν σε ρωτούσε : «…..γιατί, κυρία μου, πόσα θα θέλατε…!; 1 ή κανα 1, δηλαδή, ‘’καθόλου’’ : ‘’0’’…!; 
---- …..Θα του έλεγα, βέβαια,….: «10 10 : 20 ή 100…., που εγώ, κύριε Δικαστή, έφαγα μέχρι και σκαντζόχοιρο…., 
για να το σπουδάσω…., κι αυτό διάλεξε το ανθρωποκτόνο κέρδος…., σκοτώνοντας απελπισμένους έτσι….!»….. 
 
---- …..Μπράβο, ρε μάνα…., σε ‘’μυησ’’ έκανα ‘’αστέρι’’…., τί ‘’αστέρι’’…., ‘’γαλαξία’’…., ανυποψιάστως –τους…., 
νννναιαιαι…., και δε μου είπες, ποτέ, για….. σκαντζοχοιροφαγία –σου…., που….. λες και γι’ αυτό θέλω να γίνω….. 
‘’φάγος’’, και, του δαιμονισμένου κι ακανθοστεφανωμένου ‘’σκαντζόχοιρου’’ : αγγλιστί, sk arab….!.....΄Ασ’ το….!..... 
 
…..Ναι, και φαν (τ) ασθείτε….. τι αίσθηση Δικαιοσύνης θα έχετε….. ως θεάνθρωποι –σεις…., εκεί και τότε κι όταν…., 
τότε που…., ως αμοιβάδοι ή αμοιβάδες, πλέον, του Θεού – Αμοιβάδας…., κι όχι της Αμοιβαδίτσας…., 
με την οποία συν / πλην / αλλά σσεσθε, και, αμοιβα Q ίως : και, αμοιβ Q- - - ίως…., 
που με την Αμοιβάδα – Θεό απαξιώνετε, και, να….. αμοιβα Q ιωθείτε : και, αμοιβα Q +++ ίως…., 
εχχχ, και ανα+ λογιστ είτε…., όχι, πια, κατα- λογιστ είτε…., το ποία θα είναι η, κατά Θεόν, αντ αμοιβή σας…., 
ννννναι…., κι η ρήτρα απο ζημ ίωσης….,….! 
 
Εεεεεε…., ίιιιιτε….. στην Αμοιβαδίτσα : Λογιστή –σας…., 
χξς΄ςς…., στην Αχη / Αχι / βάδα : «δί θυρ όν….. μαλάκ ιόν»…., να σας ξανα μπαλωματο ράψει κο ( υ ) στο ύμι…., 
ο κου ( τ ) σο μπόλ ης….: Ζηβα ϊστί….: ο που βάζει ‘’κου ( τ ) σ ό’’ μπόλι : ψέμα στην όντως Αλήθεια και…., 
αρχαιο Ελλην ιστί….: κουσ ελ ιάρης….: ο των κουσ ελ ίων – δια βολ ών – συκο φαν ( τ ) ιών…., 
εξού και….: Συκιά = ο Διά β ολ ( ελ ) ος…., συκιά : ο διά β ο λ ( ελ ) ος ή Δια β ολ ( ελ ) άκος….! 
 
Νννναι…., ω –σείς οι….. ( του/της Συκεώνος : Ιερ ο /Ιαν ν ο/ Σαλήμ ας : Συκο / ‘’αρ,ρ,αβο φιστίκ ωτης’’ / .αμημένης ) 
συκό φι / υ / λες Ν ( : νη : μη ) αθανα ήλ άλ έλ ες – οι μη αθάνατ ες…., χμ, ως η κακό θνητη Άλ Ήλ Έλ….. –σας…., 
…..εκάς…., εκάς…., που –σας είδα…., ως και την ( τον την : την τον ) συκ αμπέλα : αμπελ σύκα –σας ιη Σού λα….: 
τον, κατά Φ,Π,αύλο, «μη / νη / ενός μεσ ίτη…..»…., εεεεε…., κ,Κ,ανά : «ε,Ε,νός έως δ,Δ,ύο μεσιτών…., 
εμ…., και ‘’αμφί στομος’’ και ‘’αμφί χειρος’’ : και δίγλωσσος και δίπρακτος : χμ, αλλόλογος κι αλλόπρακτος…., 
η/ο δί θυρ η : ‘’δί πορτ η’’….. αχη ( ι ) β άς Ιησούς…., η κουμ : κόρη του….. ( Ι ) αχ β….. ή Γιαχβέ…., 
που απεκρίθη / του Ν αθανα ήλ /, «Επειδή σου είπα ότι σε είδα κάτω από τη συκιά, πιστεύεις;»…., 
εμμμμμ, που ‘’το έπαιζε δί πορτ ο’’…, ίσωςςςςς,  και….. ‘’τρι παρά θυρ ο’’…., 
που…., καταπώς λένε….,  τα ‘’σύκα’’, ως και τα ‘’μήλα’’, πέφτουν κάτω από τη συκιά’’…., ως και τα ‘’μήλα’’….! 
 

Ννννναι…., μέχρι που θα κάνω το Μεγάλο ‘’ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ’’…., οπότε θα πέσουν κάτω στον γκρεμό…., 
η φορτωμένη με μήλα συκίτσα…., ως κι η φορτ ωμένη με σύκα μηλίτσα…., « η πού ‘ναι στον γκρεμό»…., 
καταπώς λέει ένα δημοτικό –μας τραγούδι…., που…., ‘’ μεταφυσικά’’ και παρα φύσιν, σώρρυ, παραφυσικά…., 
παραπέμπει…., 
…..α, όχι, βρε στην, ιμπεριαλιζέ, συκιά….. κάτω από την οποία σε σκοτ ίστηκε….. ο ‘’«Σε σκοτ ισμένος»’’ Βούδας 
κι απέκτησε άλλο ένα ρ : β….. και έγινε Βούδδας…., ε, που, καθώς λέγεται, «όταν ήλθε στη ζωή έκανε  επτά 
( : εδώ, ‘’σπασμένο’’ το γεω επεκτατικό : ιμπεριάλικο 777 ) βήματα με κατεύθυνση προς το Βορρά…..» 
α, ούτε στην «Ιερο» // : Ιερ ο – Ιαν ν ο // ιμεριαλο συκιά του συκοστάφυλου ή σταφυλόσυκου Διόνυσου…., 
που και οι δυο : Βουδδ συκιά και Διονυσ συκιά….. σε….. ισιάδα…., αχ…., που ο καημένος ο Διό νυσος ή Διό νησος 
δεν είδε το όνομά του να γράφεται με δύο ιμπεριάλικα νν : Διόννησος…., ως ο Πέλοπας κι η Πελοπόννησός του…., 
ή με δύο ιμπεριάλικα σσ….: Διό νησσος….,….. εμμμ, που θα παρέπεμπει σε….. 
Διο νήσσο : Διο νήσσο : Διο ‘’διδυμιο’’ ‘’κάθιστο’’ πάπιο…., ή πάπια…., του κίναιδου Διός- - ….,….. ….! 
 
…..Ναι, ω ‘’Διο- -’’ λεξικο γράφοι, και ‘’«μην ποιείτε την νήσσαν»…., ναι, κι ως προς τους….. πολύ’’δενδρους’’…., 
ωχ, ωχ, ωχ…., και τι σκέφτηκα ο….. α Διό / : α ‘’θεό’’ / φοβος…., να…., και για να μη παραπέμπει σε….. πάπια….: 
ουρ ο δοχείο….. και ξαναπώ πως….. αντάμα με το λάλον ύδωρ, η Διο- - πηγή, βγάζει και Θεο ‘’κτόνα’’ ούρα….,  
εχ…., μα παραπέμπει στην, σε γκρεμό, συκιά απ’ την οποία κρεμάστηκε ο ιμπεριάλ Ελι σσ αιέ…., α, Οδυ σσ έας…., 
ο….. Uly ss e…., «σα νυχτερίδα…., για να σωθεί από την Χάρυβδι…..»…., 
εμ, που…., σαν γίνεται Σκύλλα Χάρυβδις η άμπελός –τους…., είναι χρειαστές και οι συκιές…., 
που, άλλωστε και, και, ο Γιαχβέ, συνεργάζονταν με τον Σατανά…., ως κι ο/η/το ιη Σού λης…., ως κι ο Π,Φ,αύλος….! 
 
Ναιαιαιαιαι…., και, και, αυτοί….,  σαφώς, ‘’κατά προ τροπ ή’’, και, του….. 
άλλοτε ‘’συκο’’‘’στάφυλου’’….. άλλοτε ‘’σταφυλό’’‘’συκου‘’….. άλλοτε ‘’σταφυλιού’’….. κι άλλοτε ‘’σύκου’’ Ζ αχαρ ίου : 
«Την ημέραν εκείνην», ( «που ο Κύριος θα εξαλείψη την ανομία ν της Ιερουσαλήμ αυθημερόν»….! ) 
 λόγος του Κυρίου των δυνάμεων, «θα προσκαλήτε ο εις τον άλλον υπό την άμπελον και την συκήν»…..: 
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Ναι, του ‘’γκιουλ’’ Μπ α / : α :  ι / χ άρ Ζ αχάρ ίου : Ζ ιχ ώρ ίου : του έχ–ίχ–‘χ οντος ιχ ώρ : 
αιθέριο χυμό…., ή αίμα…., των θεών…., 
   ( :  χμ, του Μπα μπά Ζηνός Διός…., κι όχι το του «ανατέλλοντος ηλίου» Ρα : Ρο : Ωρ…., ως, λ.χ, η Ρα χ ήλ….. ) 
που….. ρέει : ρει : ρα έχει ρο / ή ρα / θείου αίματος στις φλέβες του : αιμ ορ ’➔ ρο ή…., 
το….. 
             [ : το, έστω και, Αιγυπτιστί,  ιχ ώρ : ο έχ ων ροο ή – Ρω ’ ➔ ωΡ ή….. αίματος 
             του της Αιγύπτου Θεού Ωρ ή Ώρ ου ή Ηλίου…., 
             Ελληνιστί…., ιχ, ιχ ήλ ή εχ ήλ ή ‘χ ηλ ή ήλ…., που το έκαναν αχ ώρ : αχ άρ : 
             δηλητήριο φιδιού : σατανά : Ρα – Ρω – ….. ….! ] 
έχ ων : ίχ ων : ‘χ ων : ων.…, ως ο Μόρ ίχ ος ( ο μόρα έχ ων : ο μόρ ιχ ος : ο μόρ εχ ος : ο μόρχος…..) Διόνυσος….! 
 
Εεεε…., ίιιτε….. στην Αρχι κουσ κού(σ)ζ α Αμοιβαδίτσα : Λογιστή –σας…., να σας κατα- ( κατα- ) τρελ σχιζ άνει…., 
Κρητ ιστί….: κατα- ( κατα- ) κου ζ ( σ ) ουλ ( ελ ) ύνει…., ωρέ….. κοπ ελ ιές – μη αρραβωνιαστικ ιές του…., 
έως και…..κατα- κατα- κου ζ ( σ ) ουλλ ( ελλ ) ύνει…., ωρέ….. κοπ ελλ ιές – αραβωνιαστικ ιές του….,….. 
εμμμμμ…., ‘’ιδούουου’’ – ‘’νάαα’’ η ελληνική γλώσσα…., την που κάνατε ‘’αινιγματο’’ δέτρα : ‘’αινιγματο’’ δέτισσα…., 
η ‘’αινιγματο’’ λύτρα : ‘’ανιγματο’’ λύτισσα…., που κάνει τα δυσ δαιμόν ιά –σας : τάχα, ευ αγγέλ ια….. 
όντως ευαγγέλια….,….. τσς…., ίιιιιτε…., να σας ξανα πεί ο / η, το /….. απολωλώς Λόλός….: 
«…..Λό λά…., νά….. έ νά μή λό….!»….,….. ίιιιιιιιιιιιιιιιτε…., χμ, δεν είναι φηρήκι…., ούτε ‘’φιρίκι – φιρ φιρ ίκι’’….,….! 
Ννναι, ουρέ ξιτσίπουτις…, που, αν ντρέ πουστ σταν, θα βάζατι κι ένα «φύλλου, και, συκής» στου μ’νί –σας….! }*}  
                     {*{=====================$$$$$$$$$$$$$$==================}*} 
 
…..Όμως, δεν είδες – δεν είδατε και….. δυο δρόμους δια βάτες…., τους +0 και -0…., 
να μπαίνουν και να συναντώνται, «ταυτόχρονα» και σταδιακά, 
στον έναν…., ‘’συνομίληκό’’ –τους : με διαφορά μικροστιγμής – μηδενικής στιγμής…., ‘’δια βάτη’’….: 
δυο ψυχο / * : ή, έτσι, και ως προς την ‘’ψυχή’’….. * / δρόμους : +0 και -0…., τους μη tabula rasa…., να μπαίνουν 
στην….. σε, ακινησίας, θέση ‘’ωτοστόπ’’ – ‘’δρομοστόπ’’….. φωτο ψυχή Ο΄…., την tabula rasa – ά γραφτη….,  
και να την….. γράφουν….,….. οι, κι αυτοί, φωτο δρόμοι…., ναι, και οι πέντε φωτο…., 
ναι, να….. κι ευθύς ως κάτω….: σχήματα : 1΄Α΄ : τα του σχηματισμού της ψυχής…., και, προ συμπαντικά….. ….!..... 
 
                        ##======================================================## 
## Επίσης, δεν είδες 72 δρόμους…., / δράμους : τρέχους : τρόχους : θέους : θόους / τους μόνους α διά βατ ους…., 
α διά βατ ους από 1 / 1 : 48 : 47 + 1 / Ψυχή….. –τους….,….. 
σα Φώς, εν νοώ τους…., τους του τελικού Θεο ΨυχοD.N.A…., Ψυχο Σωματο δρόμους του Θεού….,….!..... 
…..Ή, τάχα, είδες 1 Μάτι με 47 Μάτια…., σα Φώς, εν νοώ το 1, μπροστο Μάτι, Μάτι του Θεού 
με τα 47, πισω Μάτια, Μάτια…., εχ, και, αν μπορείς, φαν τάσ+++ ---- +- -+ ου και τα του Θεού $‘’ά πειρ α’’ Μάτια…., 
 
                 [[ $ * ο ο  : οο : ά πειρ / περ / ον….. * Ο Ο : ΟΟ : Ά πειρ / περ / ον….,….. 
                 * ο ο : ω : ‘’ά πειρ / περ / ον’’….. * Ο Ο : Ω : ‘’Ά πειρ /περ / ον’’….,….. ]] 
 
ήτοι, ως ων, Αυτός, 72 ---- 48 / ή, άλλως, 48 ---- 72 / ….: απαν παν όπτ / όφθ / ης ή παν απαν όπτ / όφθ / ης….,….! 
 
( : ή, τάχα, ξέρεις, ω ‘’μονό’’ ματο : ‘’μονο’’ όφθ αλμ ο : ‘’μονο’’ όπ/μ/ ματ ο ‘’Κυκλο οπ /οπ : οφθ/ άκι’’ : ‘’Κυκλωπάκι’’, 
ότι έχεις 4 μάτια….: 2 ψυχο μάτια και 2 ‘’ψυχο’’ μάτια…!; 
                 [ ….: μονο όφθαλμος ή μονο όπαλμος : μονό φθαλμος ή μονό παλμος….: 
                 μονο / Q’’+- -+’’ : ουδετερο φωτο στέφαν ος : μόνον, ο Θεός….. / σφαίρικ ος : μονό κυκλος :….. ….! ] 
Ή, τάχα, ξέρεις πόσα ψυχο ‘’ψυχο’’ μάτια έχει ο θεανθρωπιζόμενος 1Β12 ---- 1Β…!;…..) ................................ ## 
                             ##======================================================## 
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   …..,                                                                                                                                                    ,….. 
                                                          Σχήματα : 1΄Α΄….. 
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΄Η αυτή : η Ο΄…., πάλι…., ως μη tabula rasa, πια…., μετά και συν Θεώ και υπό του Φωτό Ψυχου Θεού : τότε…., 
να ‘’απωθεί’’ τον έναν δρόμο ( τον -0 ) …., μέχρι να εφαφθεί με τον άκίνητο άλλον ‘’δρόμο’’  ( τον -οο ) …., 
ενώ,  «ταυτοχρόνως» – συγχρόνως, αυτή ( η Ο΄ : η φωτο ψυχή ) να εισχωρεί στον άλλον ( τον +0 )…., 
κι αυτός να εισχωρεί σε αυτήν…., μέχρι τέλειας εφ αψίας – έφ αψής τους…., 
και…., μετά, λίγο πριν εφαφθούν εντελώς ο ακίνητος -οο ‘’δρόμος’’ με τον κινητό -0 δρόμο…., να συνεχίζει ( η Ο΄ ) 
να εισχωρεί σε αυτόν ( τον +0 ) τον δρόμο…., αλλά, «ταυτοχρόνως» – συγχρόνως, να εισχωρεί 
και στον άλλον ακίνητο ( τον +οο ) ‘’δρόμο’’…..,….: αλληλο διά βαση….,…!; 
 
Ήτοι, ‘’παράλληλα’’ και συγχρόνως, ο δια βάτης ( η ψυχή Ο΄ ) βαδίζει επί / μέσα / του δρόμου ( επί του +0 ) 
και ο δρόμος ( ο +0 ) δια βάτης βαδίζει επί / μέσα / του δια βάτη  ( επί της ψυχής Ο΄ )….: 
…..σχήματα 1΄Α΄6 : ‘’ευθύς’’ ως κάτω, τα της συνέχειας του σχηματισμού της ψυχής….. ….!..... 
 
                 #=========================----------------------------------=======================# 
$$ ) …..Ναι…., και….. ιδές – ιδέτε….. και το με ποία , μαθηματική, κλίμακα μετρώ….. 
και το πώς μετρώ…..:: και από μέσα : από το, τώρα, +- -+0 προς τα έξω…., 
μα και από έξω προς τα μέσα : προς το, τώρα, +- -+0…., σα φώς, χμ, χωρίς να σημαίνει κι ότι ήρθα κι από έξω….,….! 
 
…..Ναι, ναι…., ω Ηρά κλειτε…., που…., μάλλον έτσι : «τεταραγμένως απο σπασματικό» 
που ‘’σε’’ δείχνουν, και, σε μας…., μου φαίνεσαι έτσι : «σκοτεινός» : ‘’θολός’’…., που, αλλιώς, ίσως, όχι….! 
 
…..Ναι, και….. ‘’«μη μου τους κύκλους ταράξεις»’’, ξανά…., χμ, και συ και οι συν σοι…., 
οι πρώην –σου και οι νυν –μας…., γιατί…., έτσι…., ως με «τεταραγμένους : ενοχλημένους» αυτούς…., 
είναι πολύ πιθανό να….. σχεδιάσω πάμπολλους κύκλους, χμ, στο ψυχοD.N.A…., έστω το, μεταπτωτικό, 2ο : 1Β…., 
να τους περικλείσω με τετράγωνα όλους….. κ.τ.λ κ.τ.λ….. και…., συρ ρικν ώνοντάς τους…., κατά….. τόσο…., 
να τετραγωνίσω και τον κύκλο της ψυχής Ο΄….,….! 
 
«Σκοτεινό» : ‘’θολό’’…., εεεεεε…!; Εμ, πώς…!; ‘’Πλάκα σοβαρή σπάω’…., κι εγώ…., μα διαφορετικά κι από σας…., 
και….: 
‘’change’’ –your ….. - or - - ….. ‘’street’’….. 
and digest it…: 
that’s that…., that’s flat…., 
all of –you fall flat…., what…!..... Διαφορετικά…., θα ιδείτε το….. ΔΟΞΑ‘ ’ΛΟΞΑ….: ΔΟΞΑ➔ΛΟΞΑ….. και…., 
εμμμμμ…., που…., σαν γίνεται η ‘ :  ….. ’ : ➔…., φεύγει, και, η γραμμή _ από το ΔΟΞΑ….. και γίνεται ΛΟΞΑ….! 
…..Έστιν ουν Δίκης Οφθαλμός…., μα και δίκης οφθαλμός….,….!   
                                                                                                                         
*** …..Ααααα…., και…., ω….. δεν μηδέν εχ α : μηδεν δέν εχ α….. Δημοκριτ Ηρακλειτίδ ιά…., ….:  

…..π.Θ….: προ Θεού….: σχήμα 1….. ….:  * πείρ ον = πέρ ον = τέλ ον = έν/μ/ περ ον = έν τελ ον….. …., 

* ά πειρ ον = α πείρ εχ ον = ά περ ον = α πέρ εχ ον = αν έν/μ/ περ ον = αν εν/μ/ πέρ εχ ον = αν εν/μ/ πείρ εχ ον = 
= ά τελ ον = αν έν τελ ον = α τέλ εχ ον = αν εν τέλ εχ ον….. ….,  
* έν/μ/ πειρ ον = εν/μ/ πείρ εχ ον = έν/μ/ περ ον = εν/μ/ πέρ εχ ον = έν τελ ον = εν τέλ εχ ον =….. …., 
* σύν/μ/ πειρ ον = συν πείρ εχ ον = σύν/μ/ περ ον = συν/μ/ πέρ εχ ον = σύν τελ ον = συν τέλ εχ ον =….. …., 
* συν έν/μ/ πειρ ον = συν εν/μ/ πείρ εχ ον = συν έν/μ/ περ ον = συν εν/μ/ πέρ εχ ον = 
= συν έν τελ ον = συν εν τέλ εχ ον =….. ….,….. 
  
* ον = τι = …..ό,τι δήποτε….: μ όρ ιόν, ά τομ όν,….. ….,….. 
…..* όν εχ ον = εν έχ ον = έν εχ ον = έν οχ ον = τίν εχ ον = τιν ούχ ον =….. …., 
* συν όν εχ ον = συν εν έχ ον = συν έν εχ ον = συν έν οχ ον = συν τίν εχ ον = συν τιν ούχ ον =….. …., 
* ον…., * άν ον * έχ ον…., * όχ ον…., * έν εχ ον…., * εν έχ ον…., * έν οχ ον…., 
* άν ον * άν εχ ον…., * άν οχ ον…., * αν έν εχ ον…., * αν εν έχ ον…., * αν έν οχ ον…., 
* σύν ον…., * σύν εχ ον…., * σύν οχ ον…., * συν έν εχ ον…., * συν εν έχ ον…., * συν έν οχ ον…., 
* συν άν ον * συν άν εχ ον…., * συν άν οχ ον…., * συν αν έν εχ ον…., * συν αν εν έχ ον…., * συν αν έν οχ ον….,….. 
 
…..*όμεν ον = τι = …..ό,τι δήποτε….: μ όρ ιόν, ά τομ όν,….. ….,….. 
…..* ομεν όν εχ ον = εχ όμεν ον = οχ όμενον = εν εχ όμενον = εν οχ όμεν ον =….. …., 
* όμεν ον…., * αν όμεν ον…., * αν εχ όμεν ον…., * αν οχ όμεν ον…., * αν εν εχ όμεν ον…., * αν εν οχ όμεν ον…., 
* συν ομεν όν εχ ον = συν εχ όμεν ον = συν οχ όμενον = συν εν εχ όμενον = συν εν οχ όμεν ον…., 
* συν όμεν ον = συν εχ όμεν ον…., * συν οχ όμενον…., συν εν εχ όμενον…., * συν εν οχ όμεν ον…., 
*συν αν όμεν ον…., *συν αν εχ όμεν ον…., *συν αν οχ όμεν ον…., *συν αν εν εχ όμεν ον….,*συν αν εν οχ όμεν ον….,….. 
 
…..* περι έχ ον…., * περι όχ ον…., * περι έν εχ ον…., * περι εν έχ ον…., * περι έν οχ ον…., 
* περι εχ όμενον…., * περι οχ όμεν ον…., περι εν εχ όμενον…., * περι εν οχ όμεν ον…., 
* συν/μ/ περι όν εχ ον = συν/μ/ περι εν έχ ον = συν/μ/ περι έν εχ ον = συν/μ/ περι έν οχ ον = 
= συν/μ/ περι τίν εχ ον = συν/μ/ περι τιν ούχ ον =….. ….,……………………………………………………………………………. 
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α) παν : από περι κέν ε ιόν και μέσα : ‘’ά πειρ ον’’ – πείρ ον – έν/μ/ πειρ ον, έν αρχ ον : αρχ ή = το κέντρ ον του κύκλ ου,  
όν εχ ον : μόρ ιόν (εν/μ/περι) έχ ον ον : τι : «δεν» – ά τομ α : τι ν ά : «δέν α»…., ήτοι, άν εχ ον περι κέν ε ιόν : «μηδέν» 
εν έχ ον τι : τινά – «δεν : δέν α»….: εμ περί εχ ον κεν όν…., ήτοι, ον όμεν ον (εν/μ/περι) έχ ον έν εχ ον ον όμεν ον….,….. 
 
β) σύμ παν : από περι κέν ε ιόν και έξω….: ά πειρ όν : όντως άπειρον…., μα έν αρχ ον….: 
αρχ ή –του το κέντρ ον….. του παν τ ός : του α…., άν εχ ον ( απο λύτ ως κεν όν ) ον….. μη όμεν ον…., 
ον εν έχ ον….. τι : παν…., ήτοι, εν έχ ει….. άν εχ ον….. εν έχ ον κεν όν – ον όμεν ον περι κέν ε ιόν εν έχ ον 
έν εχ ον….. τι : τινά – (εν/μ/περι έχ ον) ον….. (εν/μ/περι εχ όμεν ον) όμεν ον…., ήτοι, αυτό : το συν εν εχ όμεν ον που….. 
και το περι κέν ε ιόν και το, πέραν κι έξω –του, απο λύτ ως κενό : σύμ παν….. συν εν (εν/μ/περι) έχ ουν…., 
αμφότερα δε : παν και σύμ παν είναι σύν αρχ α : έστω, ομό κεντρ α…., έστω…., που το, εδώ, σύμ παν ‘’κύκλ ος’’….,….. 
 
      { : όλες οι, κι εδώ, άν αρθρ ες – χωρίς τα οριστικά άρθρ α / δεικτ ικές αντ ωνυμ ίες / ο, η, το….. λέξεις = αόριστες…., 

      ενώ….. ως έν αρθρ ες – με τα οριστικά άρθρ α / δεικτικές αντ ωνυμ ίες / ο, η, το….. λέξεις = οριστές….,….. } 

 
….. * παν = τι = «δεν» = εν = ον = όμεν ον….,   [ * παν = όλον…., * ά παν = ου/χ/ όλον…., μα….. και….. σύν ολον….,….. ] 
 
* ά παν = ου πάν = ου τί = «ου δέν» = ου/χ/ έν = ου/χ/ όν = ου/χ/ όμεν ον : «ου δέν»…., 
μα….. και….. σύμ/ν/ παν = σύν τι = «σύν δεν» = σύν εν = σύν ον = συν όμεν ον : «σύν δεν»…., 
 
*παν ά παν = τι : «δεν» : εν : ον : όμεν ον…..ου πάν : ου τί : «ου δέν» : ου/χ/ έν : ου/χ/ όν : ου/χ/ όμεν ον : «ου δέν»….: 
« «δεν»…..«ου δέν» » ….: « «δεν»…..« ου δέν» » ….: « «δεν»…..«μη δέν» »….: « «δεν»…..«μηδέν» »….: 
«δεν μηδέν»….: «δενμηδέν»…., 
μα….. και….. τι : «δεν» : εν : ον : όμεν ον…..σύμ παν : σύν τι : «σύν δεν» : σύν εν : σύν ον : συν όμεν ον : «σύν δεν»….: 
: « «δεν»…..«σύν δεν» » ….: « «δεν»….. «σύν δεν» » : «δεν σύν δεν»….: «δενσύνδεν»….,………………………………….. 
 

…..* μ.Θ….: μετά Θεόν….. …..εσω….. σύμ/ν/ παν….: σχήμα 2….. ….:  

                
                                       Σχήμα 2….: εσω….. σύμπαν….: εσω….. συμπαντικός χωρό χρονος….. 
 
*παν = 1Β12 : +3cm ώς 1Β12΄ : -3cm ή 1Β : 0cm ώς 1Β12 : +3cm και 1Β : 0 ώς 1Β12΄ : -3cm….. …., 
*σύμ παν = 1Β18 : +4,5cm ώς 1Β18΄ : -4,5cm ή 1Β12 : +3cm ώς 1Β18 : +4,5cm και 1Β12΄ : -3cm ώς 1Β18΄ : -4,5cm….. …., 
( 1Β12 ώς 1Β12΄ = 6cm : αστρ ούχ ος εσωσυμπαντο χωρο χρόνος….. ) ( 1Β18 έως 1Β18΄ = 9cm….. ….. ) ….. 
 
* πείρ ον = πέρ ον = τέλ ον = έν/μ/ περ ον = έν τελ ον….. …., 
* ά πειρ ον = α πείρ εχ ον = ά περ ον = α πέρ εχ ον = αν έν/μ/ περ ον = αν εν/μ/ πέρ εχ ον = αν εν/μ/ πείρ εχ ον = 
= ά τελ ον = αν έν τελ ον = α τέλ εχ ον = αν εν τέλ εχ ον….. ….,  
* έν/μ/ πειρ ον = εν/μ/ πείρ εχ ον = έν/μ/ περ ον = εν/μ/ πέρ εχ ον = έν τελ ον = εν τέλ εχ ον =….. …., 
* σύν/μ/ πειρ ον = συν πείρ εχ ον = σύν/μ/ περ ον = συν/μ/ πέρ εχ ον = σύν τελ ον = συν τέλ εχ ον =….. …., 
* συν έν/μ/ πειρ ον = συν εν/μ/ πείρ εχ ον = συν έν/μ/ περ ον = συν εν/μ/ πέρ εχ ον = 
= συν έν τελ ον = συν εν τέλ εχ ον =….. ….,….. 
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* ον = τι = …..ό,τι δήποτε….,….. 
…..* όν εχ ον = εν έχ ον = έν εχ ον = έν οχ ον = τίν εχ ον = τιν ούχ ον =….. …., 
* συν όν εχ ον = συν εν έχ ον = συν έν εχ ον = συν έν οχ ον = συν τίν εχ ον = συν τιν ούχ ον =….. …., 
* ον…., * άν ον * έχ ον…., * όχ ον…., * έν εχ ον…., * εν έχ ον…., * έν οχ ον…., 
* άν ον * άν εχ ον…., * άν οχ ον…., * αν έν εχ ον…., * αν εν έχ ον…., * αν έν οχ ον…., 
* σύν ον…., * σύν εχ ον…., * σύν οχ ον…., * συν έν εχ ον…., * συν εν έχ ον…., * συν έν οχ ον…., 
* συν άν ον * συν άν εχ ον…., * συν άν οχ ον…., * συν αν έν εχ ον…., * συν αν εν έχ ον…., * συν αν έν οχ ον….,….. 
 
…..*όμεν ον = τι = …..ό,τι δήποτε….,….. 
…..* ομεν όν εχ ον = εχ όμεν ον = οχ όμενον = εν εχ όμενον = εν οχ όμεν ον =….. …., 
* όμεν ον…., * αν όμεν ον…., * αν εχ όμεν ον…., * αν οχ όμεν ον…., * αν εν εχ όμεν ον…., * αν εν οχ όμεν ον…., 
* συν ομεν όν εχ ον = συν εχ όμεν ον = συν οχ όμενον = συν εν εχ όμενον = συν εν οχ όμεν ον…., 
* συν όμεν ον = συν εχ όμεν ον…., * συν οχ όμενον…., συν εν εχ όμενον…., * συν εν οχ όμεν ον…., 
*συν αν όμεν ον…., *συν αν εχ όμεν ον…., *συν αν οχ όμεν ον…., *συν αν εν εχ όμεν ον….,*συν αν εν οχ όμεν ον….,….. 
 
…..* περι έχ ον…., * περι όχ ον…., * περι έν εχ ον…., * περι εν έχ ον…., * περι έν οχ ον…., 
* περι εχ όμενον…., * περι οχ όμεν ον…., περι εν εχ όμενον…., * περι εν οχ όμεν ον…., 
* συν/μ/ περι όν εχ ον = συν/μ/ περι εν έχ ον = συν/μ/ περι έν εχ ον = συν/μ/ περι έν οχ ον = 
= συν/μ/ περι τίν εχ ον = συν/μ/ περι τιν ούχ ον =….. ….,……………………………………………………………………………. 
 
[ *Q1, Q2, Q3 = προ περι συμ πάν τ ε ιά…., *Q4 = περι συμ πάν τ ε ιόν…., *__1,  __2,  __3 = απο λύτως κενές ζώνες….. ]  
 
α) παν : από κέντρ ον σύμ παν τ ος – κέντρ ον Γης – κέντρ ον παν τ ός έως αρχ ή 1ου : Q1 προ περι συμ παν τ ε ίου…., 
ήτοι, από 1Β12 : +3cm έως 1Β12΄ : -3cm …., έν εχ ον – μη κεν όν – μη «μηδέν»….. 1ον : Q1 προ περι συμ πάν τ ε ιόν : 
‘’ά πειρ ον’’ – πείρ ον – έν/μ/ πειρ ον, έν αρχ ον : αρχ ή = το κέντρ ον 
 του κύκλ ου – του / και, κέντρ ον του σύμ παν τ ος / παν τ ός – του α / και, κέντρ ον της Γης/ , 
όν εχ ον : μόρ ιόν (εν/μ/περι) έχ ον ον : «δεν» : τι – ά τομ α : τι ν ά : «δέν α»…., 
ήτοι, «μηδέν α» – απο λύτ ως κενά, ά ‘στρ’➔ α, ‘’κενά’’ – ‘’«μηδέν α»’’….,….. ………………………………. 
ήτοι, έν εχ ον 1ον : Q1 προ περι συμ πάν τ ε ιόν : ‘’«μηδέν»’’ εν έχ ον τι : τινά – «δεν : δέν α»….: 
ήτοι, εμ περί εχ ον μη κεν όν…., ήτοι, ον όμεν ον (εν/μ/περι) έχ ον….. έν εχ ον – έν εχ α….. 
ον – όν τ α όμεν ον – όμεν α….,….. 
 
β)σύμ παν:από κέντρ ον σύμ παν τ ος–κέντρ ον Γης–κέντρ ον παν τ ός έως τέλ ος/σταυρο τέλ η περι συμ παν τ ε ίου…., 
ήτοι, από….. 1Β : 0cm έως 1Β12 : +3cm και από 1Β : 0cm έως 1Β12΄ : -3cm….,  
έν εχ ον – μη κεν όν – μη «μηδέν»….. Q4 περι συμ πάν τ ε ιόν : ‘’ά πειρ όν’’ : ουχ όντως άπειρον…., μα έν αρχ ον….: 
αρχ ή –του το κέντρ ον….. του παν τ ός : του α…., ουχ….. άν εχ ον ( ουχ απο λύτ ως κεν όν ) ον….. μη όμεν ον…., 
ον εν έχ ον….. / και / τι : παν…., ήτοι, εν έχ ει….. / και / έν εχ ον τι – ον όμεν ον : παν, 
ήτοι, εν έχ ει παν…., παν….. έν εχ ον τι : τινά – (εν/μ/περι έχ ον) ον : όν τ α…..(εν/μ/περι εχ όμεν ον) όμεν ον : όμεν α…., 
ήτοι, ( το περι συμ πάν τ ε ιόν Q4 ) εν έχ ει / και / αυτό : / και / το συν εν εχ όμεν ον παν : / και / το α…., που….. 
και το Q4 περι συμ πάν τ ε ιόν και το 1ον : Q1 προ περι συμ πάν τ ε ιόν συν εν (εν/μ/περι) έχ ουν…., 
αμφότερα δε : παν και σύμ παν είναι….. κύκλ οι / σφαίρ ες / σύν αρχ οι : σύγ/ν/ κεντρ οι : ομό κεντρ οι….,….. 
 
   [[ : * σύμπαν….: ωσεί….., ολοστρόγγυλο : ολοκυκλικό…., μάτι….,       ( : π.Θ…: ‘’Μάτια’’….. ) 
   * παν….: ωσεί…., ολοστρόγγυλη : ολοκυκλική….., κόρη του ματιού….,  ( : * π.Θ….: ‘’ΜΑΤΙ’’….. )  
   * κέντρον της κόρης του ματιού = κέντρον….: Γης, παντός, σύμπαντος,….. ( * Ο Θεός….: ΤΟ ΜΑΤΙ – ΤΑ ΜΑΤΙΑ….. ) ]] 
 
     { : όλες οι, κι εδώ, άν αρθρ ες – χωρίς τα οριστικά άρθρ α / δεικτ ικές αντ ωνυμ ίες / ο, η, το….. λέξεις = αόριστες…., 

     ενώ….. ως έν αρθρ ες – με τα οριστικά άρθρ α / δεικτικές αντ ωνυμ ίες / ο, η, το….. λέξεις = οριστές….,…..      

     Η λέξη Θεός…., ως ένας και μοναδικός κι ανεπανάληπτος…., πάντα πρέπει να συνοδεύεται με άρθρο….: ο Θεός…., 
     ενώ λέξεις….. που αναφέρονται σε έναν από πολλούς ομοίους….. πρέπει αορίστως….. …., ως, λ.χ, Κύκλ ωπ ας…., 
     η οποία λέξη Κύκλ ωπ ας, συνοδεύεται από άρθρο…., όταν ορίζεται το ποίος εξ όλων αναφέρεται…., 
     λ.χ…., χμμμμμ…., ο , όπτης, Κύκλ ωπ ας….. Αλέξ ανδρ ος…., ή ο , παν όπτης, Κύκλ ωπ ας Στ έργ ι ος…., 
     ή ο, όπτης πανόπτης, Κύκλωπας Αλεξ ανδρ ό Στ εργ ι ος….,….. ….. } ……………….. $$ ) 

                    #=========================----------------------------------=======================# 
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        …..,                                                        Σχήμα 1΄Α΄6…..                                                                   ,….. 
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….. Και…., μετά κι απτωτικά…., πλέον…., με σταθερούς αυτούς τους δυο δρόμους…., τους +0 και -0…., 
ως είναι σταθεροί κι οι άλλοι δυο ‘’δρόμοι’’…., οι +οο και -οο…., με σταθερό το ψυχο D.N.A…., 
μόνο, διαβάτης …., κι όχι, και, ‘’διαβάτης’’…., πλέον, αυτή…., η φωτο ψυχή Ο΄…., / ως, έτσι, κι η ‘’φωτο’’ ‘’ψυχή’’ / 
μόνο, στον +οο : θετικότατο ‘’δρόμο’’ και στον +0 : θετικό δρόμο….: 1ο, 1Α, ψυχο D.N.A….: 
 
Ουρανο ‘’δρόμος’’ +οο….: ‘’δρόμος’’ ++ : ανηφόρα ++ ….: ‘…., 
που τον ανεβαίνει η διαβάτης ψυχή Ο΄….: σχήματα ( 1Α΄12 ή 1Α ) 1Α1 έως 1Α6…., 
τον πετάει – ‘’πετάει’’ – διαβαίνει….. και όχι τον πατάει…., 
όπου, στο….. 1Α6 διπλοψυχίζεται – θεανθρωπίζεται….: σχήμα 1Α6 –-- 1Α…., 
που, μετά, γίνεται, συγκλιτικά, και….: 1Α5 –-- 1Α1, 1Α4 –-- 1Α2, 1Α3 –-- 1Α3 κ.ο.κ…., μετά και απο συγκλιτικά…., 
αλλά και τον κατεβαίνει η διαβάτης ψυχή Ο΄….: σχήματα : 1Α6 έως 1Α ( 1Α΄12 ή 1Α ) …., 
που είναι και ‘’δρόμος’’ ++ : κατηφόρα ++ ….: ➔’…., που τον κατεβαίνει αυτή…., 
η Θεόθεν ορισμένη να είναι αθάνατη….., κι αυτή…., ως κι η σε τέλεια εφ αψία – έφ αψη μ’ αυτήν ‘’φωτο’’ ‘’ψυχή’’…., 
όπως και το κορμί που τις φιλοξενεί…., αθάνατο, κι αυτό…., ναι…., και τι άλλο….., παρά, μόνον, αυτό….,….. 
 
…..και….. γεω δρόμος +0….: δρόμος + : κατηφόρα +….: ➔’…., 
που τον κατεβαίνει η διαβάτης ψυχή Ο΄….:  σχήματα 1Α1΄ έως 1Α6΄…., τον πατάει…., 
που είναι και δρόμος + : ανηφόρα + ….: ‘…., που τον ανεβαίνει η διαβάτης ψυχή Ο΄….: 
σχήματα 1Α6΄ έως 1Α….,….. 
  
ενώ….. ο θαλασσο δρόμος -0 και ο υπο θαλασσο ‘’δρόμος’’ -οο…., «αβατέοι»…., ως κι ο μισός +0…., 
είναι…., από Θεϊκή…., και για το Θεόπρεπον…., απαγόρευση…., «αβατέοι»....: 
κίνηση της, άυλης, ψυχής Ο΄ έως το κέντρο του +0, άυλου, σωματο κύκλου – άυλου, σωματο στοιχείου της….: 
1Α6΄….: τέλος βατέου σωματο χώρου της Ο΄ κι αρχή αβατέου….,….: 
ευθύς ως κάτω, σχήματα 1΄Α και 1΄΄Α….. ….!  
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    …..,                                                                Σχήμα 1΄Α…..                                                           ,….. 
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    …..,                                                   Σχήμα 1΄΄Α…..                                                                          ,….. 
 
Ναι…., έτσι θα ήταν όλοι…., αν δεν…., από τους 2 πρωτανθρώπους έως εμάς…., 
με άλλο : 1ο, 1A, ψυχοD.N.A…., 
ναι…., απτωτικά : χωρίς πτώση αντίθεων αγγέλων – αντίθεων, κι από διά ταση, δια τάνων, όμως….,….! 
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Ναι…., έτσι…., απτωτικά : χωρίς πτώση αντίθεων αγγέλων – αντίθεων, και από διά ταση, διατάνων, όμως….,….. 
που, δυστυχώς, συνέβη….: αυτοπαράβασή –τους….: πτώση –τους από τον Ήλιο…., 
αλλαγή ψυχοD.N.A –τους….: από 1Α, πια, σε ‘’1Α’’….,  
αγριοποίηση των 2 πρωτανθρώπων…., σαφώς, με…., εξαιτίας της πτώσης –τους, μοιραία…., ηλεκτροσόκς…., 
και μόνιμη εγκατάστασή –τους στη Σελήνη….,….. 
λαμβανομένης δε υπόψιν –τους και της, γνωστής –τους, σχέσης κίνησης….. Ήλιου, Γης και Σελήνης….,….! 
 
Να…., μοιραίες και με την πτώση –τους…., μετατοπίσεις των σωματο κύκλων -0 και -οο της ψυχής Ο΄ –τους…., 
   /*/ …..καθώς και των 2 πρωτανθρώπων…., που…., κι αυτοί : οι πεπτωκότες διάτανοι…., 
   αν και ‘’άκρως’’ ψυχοδυναμότεροί μας…., ‘’ίδια’’ ψυχή έχουν…., σαφώς, μόνο, μη φυσική…., όχι και βιοψυχή…., 
   ‘’ίδια’’ ψυχο ‘’σύνθεση’’ – ψυχο ‘’δομή’’ των σωματο κύκλων της ψυχής Ο΄ –των…., ‘’ίδια’’ λειτουργία –της….. /*/ 

αλλαγή ‘’δρομο λογίου’’ του -0 σωματο κύκλου της ψυχής Ο΄…., ως και του +0 σωματο κύκλου της ψυχής Ο΄…., 
ενάντιοι, πια, και στον…., στο Εξωσύμπαν…., Θεό …., και στους ανθρώπους….,….! 
 
Πτώση –τους, λοιπόν, και αλλαγή ψυχοD.N.A –τους….: 
από 1Α, 1ο, ψυχοD.N.A….. σε ‘’1Α’’, ‘’1ο’’, ’’ψυχο’’D.N.A…., πια….: ( 1Α6 ) ‘’1Α6΄’’ έως, και, ‘’1Α18΄’’…., 
όπου…., ως, και, ‘’1Α18΄’’ και, πάντα, στη Σελήνη…., παραμένουν…., αμετανόητοι….: 
ευθύς ως κάτω, σχήματα : ‘’1΄Α6΄’’ : α και ‘’1΄Α6΄’’ : β….. ….! 
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    …..,                                                                                                                                                  ‘’,…..’’ 
                                                                       Σχήμα ‘’1΄Α6΄’’ : α….. 
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     …..,                                                                   Σχήμα ‘’1΄Α6΄’’ : β…..                                            ‘’,…..’’   
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Πτώση –τους, λοιπόν, κι αλλαγή του ‘’ψυχο’’D.N.A –τους…., μα και του ψυχοD.N.A των 2 πρωτανθρώπων…., 
αγρίων, πια, και με άδειες : tabula rasa τις [ δ ι  πλ έ ς : 1 ( 2 ) ψυχή και 1 ( 2 ) ψυχή….. ] ψυχές –τους…., 
και τη μη φυσική ψυχή : φωτοψυχή : α βιο ψυχή….. και τη φυσική ‘’ψυχή’’ : ‘’φωτο’’ ‘’ψυχή’’ : βιο ‘’ψυχή’’…., 
ώσπου να….,..... 
καθώς δείχνεται στο ευθύς πιο κάτω σχήμα 1΄Α΄12….. ….: 
σχήμα 1΄Α΄12 : Πτώση του Ο2 σώματος : τάγματος, πια, διατάνων….. και….! 
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  ‘’….,’’  Σχήμα 1΄Α΄12 : Πτώση του Ο2 σώματος : τάγματος, πια, διατάνων….. και…..   ‘’,…..’’ 
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….. Πτώση –τους, λοιπόν, και αλλαγή ψυχοD.N.A –τους…., αλλά και του ψυχοD.N.A των 2 πρωτανθρώπων…., 
αγρίων, πια, και με άδειες : tabula rasa τις ψυχές –τους…., μετά από τα, ανάλογα, E.C.T : ηλεκτροσόκς….:           
 // : οι στο σχήμα ‘’1Α΄6’’, το 2ο ευθύς ως κάτω, διακεκομμένες άνοδοι και κάθοδοι δείχνουν τα ηλεκτροσόκς…., και 
το αμέσως πιο κάτω από αυτό σχέδιο, το χωρίς χορδές, 1Β δείχνει την ψυχή ως ‘’άσπρο χαρτί’’ : tabula rasa….. // 
μη φυσικά στη μη φυσική : φωτο : ψυχή τους….. και φυσικά – βιοφυσικά στη φυσική βιο : ‘’φωτο’’ : ‘’ψυχή’’ τους…., 
απώλεια του Θεο προόριστου Παραδείσου….. και, έκτοτε, σκέτη Κόλαση για τους άγριους απογόνους των 2…., 
και…., μετά…., Κόλαση μαζί και Παράδεισος….. ή….. Παράδεισος μαζί και Κόλαση…., 
απώλεια της κορμικής αθανασίας (Α θανασία : η, και, Θανασία : χωρίς το Α…..) : σχήματα 1Α΄6, ‘’1Α΄6’’, 1Β….. ….! 
 

            …..,                ,….. 
                                                       Σχήμα 1Α΄6….. 
 

      …..,                       ‘’,…..’’ 
                                                   Σχήμα ( ‘’1Α΄6’’) 1Β…..        …..  #$$# 
                               #$$#===========================================================#$$# 
                                  
                                --------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                ==================================================== 
                                --------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                ====================================================                    
                  
….. Λοιπόννννν…., ω Ηρά κλειτε…., ιδέςςςςς…., κι εσύ κι η κάθε….. τσακαλο παρέα – τσακαλο ‘’παρέα’’…., 
μέσα από ένα, ‘’σχετικό’’ – σχετικό και σχηματοποιημένο : ‘’προσαρμοσμένο’’ στα σχήματά –μου, ποίημά –μου…., 
και, αλλιώς – ‘’αλλιώς’’…., τις εδώ –σου ή ‘’σου’’….. ανηφόρες και κατηφόρες….,….: 
                                            
        ( …..2ο,1Β,ψυχοD.N.A….: τα ευθύς ως άνω 3 σχήματα…., τα του, μεταπτωτικού, 1Β, 2ου, ψυχοD.N.A….. ) 
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(+οο)…..Ζωή = Αγάπη = Ελευθερία…..(+0)  <+- -+0 ή 0 ή -+ +-0…..>  (-0)…..Σκλαβιά = Μίσος = Θάνατος…..(-οο) 
                                                                      <…..ούτε….. ούτε….. …..> 
                                                                                       
[$[ * Ψυχή : κύκλος Ο΄….. * Σώμα ψυχής : κύκλοι….. +οο, +0, σημείον +- -+0, -0 και -οο….! 
…..΄Οταν η ψυχή : το κέντρο –της του ανθρώπου : "ανθρώπου" είναι, άμεσα, σε όποιον από αυτούς…., έχουμε….: 
* +oo ---- 0 : 1Β12 ---- 1Β ή +++ ---- +- -+0 ή υπερυπερθετικό ---- ουδέτερο….: θεάνθρωπος,….. 
* +οο : 1Β7 έως 1Β12 : ++, υπερθετικό ή θετικότατο….: υπεράνθρωπος,….. 
* +0 : 1Β1 έως 1Β6 : -++ ή -+, θετικό ή αρνητικοθετικό….: άνθρωπος,….. 
* 1Β ή < +- -+0 ή 0 ή -+ +-0….. > : +- -+0 ή, άλλως, -+ +-0, ουδέτερο….: ….. ούτε….. ούτε….. ούτε….. ούτε…..….. 
* -0 : 1Β1΄ έως 1Β6΄ : +- - ή +-, αρνητικό ή θετικοαρνητικό….: κάτθρωπος,….. 
* -οο : 1Β7΄ έως 1Β12΄  : - -, υποαρνητικό ή αρνητικότατο….: υποκάτθρωπος,….. 
* …..1Β12΄ ή ‘’υπο’’ -οο : - - -, υποϋποαρνητικό….: σατανοκάτθρωπος,….: 
2ο, 1Β, ψυχοD.N.A : ‘’ευθύς’’ ως κάτω, σχήματα….. ( 1Β ) 1Β1 έως 1Β12 και ( 1Β ) 1Β1΄ έως 1Β12΄….. ]$] 
 
   {#{ *…..Τα 4 στοιχεία…., κύκλοι….: …., +οο, +0, -0, -οο ,….. απ’ τα οποία αποτελείται το σώμα της ψυχής…., 
   κ α τ’  ε μ έ…., είναι…., αντιστοίχως με τους 4 κύκλους – στοιχεία…., αέρας, γη, θάλασσα, φωτιά,….. ….: 
   …., αέρας : +οο, γη : +0, θάλασσα -0, φωτιά : -οο….. ….! }#} 
 
    $ …..Ανάλογες δε είναι και οι….. σταδιακές μεταβολές : μεταμορφώσεις της ψυχής Ο΄…., 
    κινούμενης στα 4 σωματικά της στοιχεία – κύκλους….: ήτοι, είναι αναλόγως με το πού βρίσκεται, σωματικώς, 
    το κύτταρο μνήμης της – το κέντρο του κύκλου της….: μεταβολές της….. από….. σε….! $ 

  
      **** …..δρομικές, ‘’δρομικές’’, σταυρο δρομικές, ‘’σταυρο δρομικές’’,….. ανηφόρες, κατηφόρες,….. 
[ * Συνδυασμός αντιθέτων – σχήματα αντιθέσεων….: ( 1Β ) 1Β1 έως 1Β12….. και ( 1Β ) 1Β1΄ έως 1Β12΄….. ] 
 

                                    
                                         …..,                     Σχήμα 1Β ( 1Α΄6 )…..                 ‘’,…..’’ 

                                                              
                                           …..,           Σχήμα 1Β…..           ‘’,…..’’ 
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                    * …..Σχήματα ( 1Β ) 1Β1 έως 1Β6….. 
 

     
        …..,                                                                                                                                                  ‘’,…..’’ 
                                                       Σχήματα ( 1Β ) 1Β1 έως 1Β6….. 
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                          * Σχήματα : 1Β7 έως 1Β12….. 
 

    
       …..,                                                                                                                                                ‘’,…..’’ 
                                                          Σχήματα : 1Β7 έως 1Β12…..                                                                   
 
* . : -+ +-0 ή 0….: συγκριτικό…., σημείο . …., και, γέννησης της ψυχής Ο΄…., και, ηλεκτροσοκικό Σταυρο δρόμι….:  
το ‘’ξυνόν’’ : κοινό σημείο των αντιθέτων : των σωματικών στοιχείων – σωματικών κύκλων….:              
….., +οο, +0 και -0, -οο ‘’,…..’’ ….: ούτε….. ούτε….. ούτε….. ούτε…..: σχήμα : 1Β ( 1 Α΄6 )….! 
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                    …..,                ‘’,…..’’ 
                                                                     Σχήμα 1Β ( 1Α΄6 )….. 
 
* Έστω, λοιπόν, Ηράκλειτος : «ο σκοτεινός»....: ‘’Συνολικά’’ : πολλάκις…., εδώ, εγώ, ‘’συνθετικά’’…., 
και….. ‘’σπαστά’’…., λέει…., 
 
«ο δρόμος ( : - ) που κατηφορίζει ( : κατηφόρα - ) ….: ➔ 
είναι κι ο δρόμος ( : - ) που ανηφορίζει ( : ανηφόρα - ) .» ….: …..                
…..«και…..» 
«ο δρόμος ( : + ) που ανηφορίζει ( : ανηφόρα + ) ….:  
 είναι κι ο δρόμος ( : + ) που κατηφορίζει ( : κατηφόρα + ) .» ….: ➔….. 
 
…..«αλλά και…..»…., ξαναλέει…., 
 
«ο δρόμος ( : + + ) που ανηφορίζει ( : ανηφόρα ++ ) ….:  
 είναι κι ο δρόμος ( : ++ ) που κατηφορίζει ( : κατηφόρα ++ ) ….: ➔….. 
 …..«και…..» 
 «ο δρόμος ( : - - ) που κατηφορίζει ( : κατηφόρα - - ) ….: ➔ 
 είναι κι ο δρόμος ( : - - ) που ανηφορίζει ( : ανηφόρα - - ) .» ….: …..              
  
                   ➔      - 
                                        ➔  + 
            ➔  ++ 
                                      ➔       - - 
 
…..Αλλά…., και….. Ανάποδα : αντίστροφα…., λέει…., 
 
«ο δρόμος ( : + ) που ανηφορίζει ( : ανηφόρα + ) ….:  
είναι κι ο δρόμος ( : + ) που κατηφορίζει ( : κατηφόρα + ) .»….: ➔….. 
…..«και…..» 
«ο δρόμος ( : - ) που κατηφορίζει ( : κατηφόρα - ) ….: ➔ 
είναι κι ο δρόμος ( : - ) που ανηφορίζει ( : ανηφόρα - ) .» ….: ….. 
 
…..«αλλά και…..»…., ξαναλέει…., 
                                                                                                                            
«ο δρόμος ( : - - ) που κατηφορίζει ( : κατηφόρα - - ) ….: ➔ 
 είναι κι ο δρόμος ( : - - ) που ανηφορίζει ( : ανηφόρα - - ) .» ….: ….. 
 …..«και…..» 
 «ο δρόμος ( : + + ) που ανηφορίζει ( : ανηφόρα ++ ) ….:  
 είναι κι ο δρόμος ( : ++ ) που κατηφορίζει ( : κατηφόρα ++ )….: ➔….. 
 
                         ➔   + 
                              ➔    - 
                                      ➔      - -  
         ➔   ++                                       
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* α : γη : + : πράσινος κύκλος +0….: η μία ανηφόρα, που είναι, σε επιστροφή της ψυχής Ο΄, και κατηφόρα...:: 
 
από 1Β1 έως 1Β5….: 
                                                     ----------------------------------------------- 
               ( α1 : μη νοερό…., σημείο .  1Β6 : σταυρο δρόμι γεω δρόμου α και ουρανο δρόμου β ) 
 
       ( α1 : μη νοερό…., σημείο . 1Β6 : ‘’σταυρο δρόμι’’ ουρανο δρόμου β και, νοερού, Ουρανο ‘’δρόμου’’ γ….. 
                                           ** : το μη νοερό σημείο . 1Β6 δεν αναφέρεται αλλού : στα σχήματα…..** ) 
                                                   ----------------------------------------------------------------------- 
 
α : μη νοερός…., γεω δρόμος ανηφόρα+ α….:  
 
και από 
                                                            --------------------------------------------------------- 
                  ( α1 : μη νοερό…., σημείο .  1Β6 : σταυρο δρόμι γεω δρόμου α και ουρανο δρόμου β ) 
 
    ( α1 : μη νοερό…., σημείο . 1Β6 : ‘’σταυρο δρόμι’’ ουρανο δρόμου β και, νοερού, Ουρανο ‘’δρόμου’’ γ….. 
                                           ** : το μη νοερό σημείο . 1Β6 δεν αναφέρεται αλλού : στα σχήματα…..** ) 
                                   --------------------------------------------------------------------- 
 
1Β5 έως 1Β1….: 
α : μη νοερός…., γεω δρόμος κατηφόρα+ α….: ➔ 
 
 
* β : αέρας : ++ : μωβ κύκλος +οο : η άλλη ανηφόρα, που είναι, σε επιστροφή της ψυχής Ο΄, και κατηφόρα…:: 
 
από 1Β7 έως 1Β11….: 
 
                                                 ------------------------------------------------------------------------------- 
                            ( β1 : μη νοερό…., σημείο . 1Β12 : σταυροδρόμι ουρανο δρόμου β και Ουρανο ‘’δρόμου’’ γ  ) 
 
                 ( β1 : μη νοερό – νοερό…., σημείο . 1Β12 : ‘’σταυρο δρόμι’’, νοερού, Ουρανο ‘’δρόμου’’ γ 
                 και…., νοερών ….., …., Εξω Ουρανο ‘’δρόμου’’ δ – Εξω συμπαντο ‘’δρόμου’’ δ...., 
                 προ Εξω Ουρανο ‘’δρόμου’’ ε – προ Εξω συμπαντο ‘’δρόμου’’ ε : Θεο ‘’δρόμου’’ ε –  Θεο στασίου ε….. 
                 και….. προ προ Εξω Ουρανο ‘’ δρόμου’’ ζ – προ προ Εξω συμπαντο ‘’δρόμου’’ ζ : 
                 Παν Χωρο Χρονο ‘’δρόμου’’ ζ…., του προ Θεού : του π. Θ….. 
                     ( 1Β12 ---- 1Β )    ** : το μη νοερό – νοερό σημείο . 1Β12 δεν αναφέρεται αλλού : στα σχήματα…..** 
 
                 Στους νοερούς – πραγματικούς – υπαρκτούς – μη φανταστικούς ‘’δρόμους’’….: 
                 και….. δ, ε, ζ,….: Εξω συμπαντικούς….. 
                 ‘’δεν υπάρχουν….: ανηφόρες και κατηφόρες…., πάνω και κάτω…., δεξιά και αριστερά….,….. ) 
                                            ----------------------------------------------------------------------- 
 
β : μη νοερός…., ουρανο δρόμος ανηφόρα++ β….:  
 
και από 
 
                                              ------------------------------------------------------------------------------------------- 
                         ( β1 : μη νοερό…., σημείο . 1Β12 : σταυροδρόμι ουρανο δρόμου β και Ουρανο ‘’δρόμου’’ γ  ) 
 
                 ( [*[ ….. ]*] β1 : μη νοερό – νοερό…., σημείο . 1Β12 : ‘’σταυρο δρόμι’’, νοερού, Ουρανο ‘’δρόμου’’ γ 
                 και…., νοερών ….., …., Εξω Ουρανο ‘’δρόμου’’ δ – Εξω συμπαντο ‘’δρόμου’’ δ...., 
                 προ Εξω Ουρανο ‘’δρόμου’’ ε – προ Εξω συμπαντο ‘’δρόμου’’ ε : Θεο ‘’δρόμου’’ ε –  Θεο στασίου ε….. 
                 και….. προ προ Εξω Ουρανο ‘’ δρόμου’’ ζ – προ προ Εξω συμπαντο ‘’δρόμου’’ ζ : 
                 Παν Χωρο Χρονο ‘’δρόμου’’ ζ…., του προ Θεού : του π. Θ….. 
                       ( 1Β12 ---- 1Β )  ** : το μη νοερό – νοερό σημείο . 1Β12 δεν αναφέρεται αλλού : στα σχήματα…..** 
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                Στους νοερούς – πραγματικούς – υπαρκτούς – μη φανταστικούς ‘’δρόμους’’….: 
                 και….. δ, ε, ζ,….: Εξω συμπαντικούς….. 
                 ‘’δεν υπάρχουν….: ανηφόρες και κατηφόρες…., πάνω και κάτω…., δεξιά και αριστερά….,….. ) 
                                          ------------------------------------------------------------------------------- 
 
1Β11 έως 1Β7….:                          
β : μη νοερός…., ουρανο δρόμος κατηφόρα++ β….: ➔….,….!..... 
 
* . : +- -+0 ή 0….: συγκριτικό…., σημείο . …., και, γέννησης της ψυχής Ο΄…., και, ηλεκτροσοκικό Σταυρο δρόμι….: 
το ‘’ξυνόν’’ : κοινό σημείο των αντιθέτων : των σωματικών στοιχείων – σωματικών κύκλων….: 
….., +οο, +0 και -0, -οο ‘’,…..’’ ….: ούτε….. ούτε….. ούτε….. ούτε…..: ως άνω, σχήματα (1Β) 1Β1 έως 1Β12 ….! 
 
                                    {{#$[[ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ]]#$}} 
               {{#$[[      [*[ ….. ]*] * …..Σε αυτό, λοιπόν, το μη νοερό – νοερό σημείο . : 
               σταυροδρόμι – τελο ψυχο στάσι 1Β12 …., 
               το της τελόφασης της ψυχής…., εξ ού και…., μοιραία κι έτσι, πια…., 
               συμβαίνει…., δυισμός….: όχι ως ο του Εύδημου ο «δυισμός»…., διπλοψύχιση – …., 
 
                   // …..μάλλον, κατά τον Αριστοτέλη, εντελέχεια  ( τελόφαση ) : «πλήρης πραγμάτωση αυτού που μπορεί 
                  να γίνει ένα πράγμα, ένα ον ή μια δύναμη, (…!; ) χωρίς να αναμένεται περαιτέρω εξέλιξη.....»….. // 
 
               η ψυχή μας…., η κάθε μια από τις δυο ψυχές μας….: 
               είτε η φυσική : βιο’’ψυχή’’ είτε η μη φυσική : αβιοψυχή…., πάντα, κι εδώ, συγχρόνως κι αστραπιαία…., 
               εδώ και τότε και μοιραία…., διπλοψυχίζεται – θεανθρωπίζεται….. και γίνεται….. ψυχή του….: 
               όλα η μια και τίποτα η άλλη ---- τίποτα η άλλη κι όλα η μια…., 
               ή, κι αλλιώς, παντού η μια και πουθενά η άλλη ---- πουθενά η άλλη και παντού η μια….! 
 
               Η μια, δηλαδή, η 1Β12 – Ο΄1, έχει την αντίληψη του ευθύς ως άνω 1Β12….: β1 ….. 
               κι η άλλη…., η 1Β – Ο΄2…., την του τίποτα…., 
 
                      [[ ….: +- -+ : τίποτα – κάτι από το Παν : Θεό…., ως εκ θε ανθρωπίσεως….. 
                      κι όχι….: τίποτα : -+ +- : τίποτα από το ‘’Τ’’ίποτα : ‘’Σ’’ατανά…., ως εκ σατανο κατθρωπίσεως….. ]] 
 
               αν και σε αυτήν…., την του τίποτα 1Β12…., τώρα κι έτσι…., συμβαίνουν μεν 
               α ν ά λ ο γ α ηλεκτροσόκς και διαγραφές : delete μνήμης –της…., 
               που αυτό εδώ  το 1Β….. δεν είναι όπως το άλλο, το της μη θεανθρωπίσσεως, 1Β….,….: 
               λ. χ…., συμβαίνουν….. τακτοποιητικά….., αφαιρέσεις - και - - : προσθέσεις ζωών + και ++….. 
               και….. προσθέσεις + και ++ : αφαιρέσεις θανάτων - και - -…., 
               όμως, συμβαίνουν και…., κατά την προβολή της στο Θεό και την ‘’συνάντησή’’ της με Αυτόν…., 
               και σε άκρως Μηδενικό χρόνο…., πλην κι από, νέες, αυτόματες κληρονομήσεις παραγόντων κ. α. λ…., 
               αναλόγως, βεβαίως…., εγγραφή – ενδοβολή ‘’Σιωπηλών’’ – ά Λογων μηνυμάτων…., 
               αποκωδικοποιητέων και αποκωδικοποιητών…., 
               που, μόνο, έτσι : ‘’Σιωπηλά’’ ‘’μιλά’’ κι ο Θεός…., σαν σε τέτοιες σκεπτικές ταχύτητες δεν χωρά λόγος…., 
               και στην…., την, μόνον, ‘’σιωπηλή’’ – ά λογη…., μη φυσική – αβιοψυχή…., προπάντων, 
               και στη φυσική – βιοψυχή….., την….. και ά λογη : στις θετικότατες ++ και στις αρνητικότατες - - θέσεις…., 
               και έλ λογη : στις θετικές + και αρνητικές - θέσεις…., δηλαδή, θέσεις αντίληψης κ. α.λ …. 
               που, πάντα, η κάθε μια, ξεχωριστά, έχει και τη δική της αντίληψη : συνείδηση…., μη φυσική ή φυσική….! 
              
               Βέβαια…., ποτέ μόνιμα…., δεν μένει έτσι κι ως 1Β12 – 1Β…., όπερ, και κορμική, Ακινησία….,    
           
                      (( …..ποτέ και καμιά από τις δυο αυτές…., τώρα, πια, κι έτσι κι εδώ….,  η φυσική ή η μη φυσική…., 
                      που συνεργάζονται και…., αναλόγως…., αρχηγεύουν η μια επί της άλλης….. )) 
 
               αλλά ακολουθούν και άλλες, συγ κλιτικά ή μη συγκλιτικά – απο συγκλιτικά, φάσεις….: 
               1Β11 ---- 1Β1, 1Β10 ---- 1Β2, 1Β9 ---- 1Β3, 1Β8 ---- 1Β4, 1Β7 ---- 1Β5 και 1Β6 ---- 1Β6….. κ. ο. κ….: 
               σχήμα 1Β12 ---- 1Β : το της τελόφασης – διπλοψυχίσεως – θεανθρωπίσεως….. ….! 
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                …..,                                                                                                      ,….. 
                                                       Σχήμα : 1Β12 ---- 1Β….. 
 
                       [[ * …..τα αποσιωπητικά : ….., σημαίνουν 
                         τα….. πέρα από τη φάση 1Β12 και 1Β12 ---- 1Β…., 
                         δηλαδή, ω σ ά ν  να ήταν δυνατές κι άλλες, σταδιακές, μετατοπίσεις της ψυχής…., 
                         έστω, πέρα από το κέντρο του μωβ κύκλου +οο…., ήτοι….: 
                         1Β13 έως 1Β18…., έστω, και πλέον….: έστω, και 1Β19 έως 1Β24….,….! 
 
                         Όμως, τα αποσιωπητικά :  ‘’,…..’’ ‘’σημαίνουν’’ τα….. ‘’πέρα’’ από τη φάση 1Β12΄ …., 
                         όπου…., εδώ : σε αυτήν την ‘’τελόφαση’’…., 
                   // …..το, έστω, ( ‘’1Α18΄‘’ ) ‘’1Α18΄’’ : το της αυτοπάβασης του Σατανά κ.λ.π. είναι άλλο…., 
                   ως ανήκον σε άλλο…., αν αντίστοιχο με το 1Α : 1ο…., ψυχοD.N.A….: στο ‘’1A’’, ‘’1ο’’, ψυχοD.N.A ….,….. // 
                         δεν γίνεται διπλοψυχισμός και φανερώσεις Εξω συμπαντικών ’’δρόμων’’ κ. λ. π…., 
                         παρά γίνεται, μόνο, σατανοκατθρώπιση….,….. ]]  ]]#$}}  
                {{#$[[------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ]]#$}} 
                {{#$[[------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ]]#$}} 
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                      * …..σχήματα : ( 1Β ) 1Β1΄ έως 1Β6΄….. 
 

    
          …..,                                                                                                                                             ‘’,…..’’ 
                                                                    Σχήματα : ( 1Β ) 1Β1΄ έως 1Β6΄….. 
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                  * Σχήματα : 1Β7΄ έως 1Β12΄….. 

 
             …..,                                            Σχήματα : 1Β7΄ έως 1Β12΄…..                                  ‘’,…..’’ 
                                                         
* . : +- -+0 ή 0….: συγκριτικό…., σημείο . …., και, γέννησης της ψυχής Ο΄…., και, ηλεκτροσοκικό Σταυρο δρόμι….:  
το ‘’ξυνόν’’ : κοινό σημείο των αντιθέτων : των, ‘’ψυχο’’ και ψυχο, σωματικών στοιχείων – σωματικών κύκλων….: 
….., +οο, +0 και -0, -οο ’’,…..’’ ….: ούτε….. ούτε….. ούτε….. ούτε…..: ως άνω, σχήματα (1Β) 1Β1΄ έως 1Β12΄ ….! 
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* α΄ : θάλασσα : - : γαλάζιος κύκλος -0….: η μία κατηφόρα, που είναι, σε επιστροφή της ψυχής Ο΄, και ανηφόρα...:: 
 
από 1Β1΄ έως 1Β5΄….: 
 
                                                 --------------------------------------------------------------------------- 
            ( α΄1 : μη νοερό…., σημείο . 1Β6΄ : σταυρο δρόμι θαλασσο δρόμου α΄ και υπο θαλασσο δρόμου β΄ ) 
 
       ( α΄1 : μη νοερό….,  σημείο . 1Β6΄ : ‘’σταυρο δρόμι’’ υπο θαλασσο δρόμου β΄ 
       και, νοερού, Ουρανο ‘’δρόμου’’ γ΄….. ** : το μη νοερό σημείο . 1Β6΄ δεν αναφέρεται αλλού : στα σχήματα…..** ) 
 
              ( * …..ο….. υπο θαλασσο δρόμος β΄ : ‘’ουρανο δρόμος β‘’….. ‘’καλύπτει’’ – ‘’αντικαθιστά’’ 
              τον…. στον 1Β6….. ουρανο δρόμο β…., 
              ως…., πάλι, αυτός : ο υπο θαλασσο δρόμος β΄ : ‘’ουρανο δρόμος β‘’….. κρύβει 
              τον….. στον 1Β6….. Ουρανο ‘’δρόμο’’ γ….,….. 
                              ** : το μη νοερό σημείο . 1Β6΄ δεν αναφέρεται αλλού : στα σχήματα…..** ) 
                                     ----------------------------------------------------------------------------- 
 
α΄ : μη νοερός…., θαλασσο δρόμος κατηφόρα- α΄….: ➔ 
 
και από 
 
                                  ---------------------------------------------------------------------------------- 
     ( α΄1 : μη νοερό…., σημείο . 1Β6΄ : σταυρο δρόμι θαλασσο δρόμου α΄ και υπο θαλασσο δρόμου β΄ ) 
 
        ( α΄1 : μη νοερό….,  σημείο . 1Β6΄ : ‘’σταυρο δρόμι’’ υπο θαλασσο δρόμου β΄ 
        και, νοερού, Ουρανο ‘’δρόμου’’ γ΄….. ** : το μη νοερό σημείο . 1Β6΄ δεν αναφέρεται αλλού…..** ) 
 
              ( * …..ο….. υπο θαλασσο δρόμος β΄ : ‘’ουρανο δρόμος β‘’….. ‘’καλύπτει’’ – ‘’αντικαθιστά’’ 
              τον…. στον 1Β6….. ουρανο δρόμο β…., 
              ως…., πάλι, αυτός : ο υπο θαλασσο δρόμος β΄ : ‘’ ουρανο δρόμος β‘’….. κρύβει 
              τον….. στον 1Β6….. Ουρανο ‘’δρόμο’’ γ….,….. 
                                           ** : το μη νοερό σημείο . 1Β6΄ δεν αναφέρεται αλλού : στα σχήματα…..** ) 
                             ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
1Β5΄ έως 1Β1΄….: 
α΄ : μη νοερός…., θαλασσο δρόμος ανηφόρα- α΄….:  
                           
 
* β΄ : φωτιά : - - : καφέ κύκλος -οο : η άλλη κατηφόρα, που είναι, σε επιστροφή της ψυχής Ο΄, και ανηφόρα….:: 
 
από 1Β7΄ έως 1Β11΄….: 
 
                        ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ( β΄1 : μη νοερό…., σημείο . 1Β12΄ : σταυροδρόμι υπο θαλασσο δρόμου β΄ και, νοερού, ‘’ Ουρανο ‘’δρόμου’’ γ΄ ‘’ ) 
 
$$  {*[ ….. ]*} ( β΄1 : μη νοερό – νοερό…., σημείο . 1Β12΄ : ‘’σταυροδρόμι’’, νοερού, ‘’ Ουρανο ‘’δρόμου γ΄ ‘’ : 
Σατανο ‘’δρόμου’’ γ΄ – Σατανο στασίου γ΄….. 
και…., νοερών ,….. …., ‘’ Εξω Ουρανο ‘’δρόμου’’  δ΄ ‘’ – ‘’ Εξω συμπαντο ‘’δρόμου’’ δ΄ ‘’ : 
μη Σατανο ‘’δρόμου’’ δ ΄…., μη Εξω Ουρανο ‘’δρόμου’’ δ – μη Εξω συμπαντο ‘’δρόμου’’ δ….: Θεο ‘’δρόμου’’ δ…., 
προ ‘’ Εξω Ουρανο ‘’δρόμου’’ ε΄ ‘’ – προ ‘’ Εξω συμπαντο ‘’δρόμου’’ ε΄ ‘’ : 
μη Σατανο ‘’δρόμου’’ ε΄  – μη Σατανο στασίου ε΄…., 
μη προ Εξω Ουρανο ‘’δρόμου’’ ε – μη προ Εξω συμπαντο ‘’δρόμου’’ ε : Θεο ‘’δρόμου’’ ε – Θεο στασίου ε…..    
και….. προ προ ‘’ Εξω Ουρανο ‘’ δρόμου’’ ζ΄ ‘’ – προ προ ‘’ Εξω συμπαντο ‘’δρόμου’’ ζ΄ ‘’ : 
‘’ Παν Χωρο ‘’δρόμου’’ ζ΄ ’’….,                  ( 1Β12΄ ) 
                                          ** : το μη νοερό – νοερό σημείο . 1Β12΄ δεν αναφέρεται αλλού : στα σχήματα…..** ) 
μη προ προ Εξω Ουρανο ‘’ δρόμου’’ ζ – μη προ προ Εξω συμπαντο ‘’δρόμου’’ ζ :  
μη Παν Χωρο ‘’δρόμου’’ ζ….: του….. προ Θεού : π. Θ….,….: 
του μη Θεο ‘’δρόμου’’….. και…..του μη Σατανο ‘’δρόμου’’….,….!     ( 1Β12 ---- 1Β ) 
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* Στους νοερούς – πραγματικούς – υπαρκτούς – μη φανταστικούς ‘’δρόμους’’….: 
γ : εσω συμπαντικό : συμπαντικό….. και….. δ, ε, ζ,….: Εξω συμπαντικούς….. 
‘’δεν υπάρχουν….: ανηφόρες και κατηφόρες…., πάνω και κάτω…., δεξιά και αριστερά….,…..’’…..     
…..Αντιθέτως…., κι εδώ…., στους νοερούς – μη πραγματικούς – ανύπαρκτους ‘’δρόμους’’….: 
γ΄ : εσω συμπαντικό ή συμπαντικό….. 
και….. δ΄, ε΄, ζ΄,….: Εξω συμπαντικούς 
‘’δεν υπάρχουν….: ανηφόρες και κατηφόρες…., πάνω και κάτω…., δεξιά και αριστερά….,….. ‘’ ….. $$ 
 
              ( * …..ο….. υπο θαλασσο δρόμος β΄ : ‘’ουρανο δρόμος β‘’….. ‘’καλύπτει’’ – ‘’αντικαθιστά’’ 
              τον…. στον 1Β6….. ουρανο δρόμο β…., 
              ως…., πάλι, αυτός : ο υπο θαλασσο δρόμος β΄ : ‘’ ουρανο δρόμος β‘’….. κρύβει 
              τον….. στον 1Β6….. Ουρανο ‘’δρόμο’’ γ….,….:: …..αυτό φαίνεται καλύτερα στο σχήμα ‘’1Α18’’ : 
              το της αυτοπαράβασης του Σατανά και των, όσων, δικών –του πτωτικών…., 
              όπου…., εντελώς…., ταυτίζονται οι….: θαλασσο δρόμος α΄….. 
              υπο θαλασσο δρόμος β΄ – ‘’ουρανοδρόμος β’’….. 
              και….. υπο υπο θαλασσο ‘’δρόμος’’ γ΄ – ‘’ Ουρανο ‘’δρόμου’’ γ΄ ’’ : ‘’ουρανοδρόμου β’’….: 
              ταυτίζονται…., εντελώς….. και….. αλληλο ‘’κρύβονται’’….,….. ) 
                                    ------------------------------------------------------------------------------------ 
                         
β΄ : μη νοερός…., υπο θαλασσο δρόμος κατηφόρα- - β΄….:  
 
και από 
 
                              -------------------------------------------------------------------------------------- 
 ( β΄1 : μη νοερό…., σημείο . 1Β12΄ : σταυροδρόμι υπο θαλασσο δρόμου β΄ και, νοερού, ‘’ Ουρανο ‘’δρόμου’’ γ΄ ‘’ ) 
 
$$  {*[ ….. ]*} ( β΄1 : μη νοερό – νοερό…., σημείο . 1Β12΄ : ‘’σταυροδρόμι’’, νοερού, ‘’ Ουρανο ‘’δρόμου γ΄ ‘’ : 
Σατανο ‘’δρόμου’’ γ΄ – Σατανο στασίου γ΄….. 
και…., νοερών ,….. …., ‘’ Εξω Ουρανο ‘’δρόμου’’  δ΄ ‘’ – ‘’ Εξω συμπαντο ‘’δρόμου’’ δ΄ ‘’ : 
μη Σατανο ‘’δρόμου’’ δ ΄…., μη Εξω Ουρανο ‘’δρόμου’’ δ – μη Εξω συμπαντο ‘’δρόμου’’ δ….: Θεο ‘’δρόμου’’ δ…., 
προ ‘’ Εξω Ουρανο ‘’δρόμου’’ ε΄ ‘’ – προ ‘’ Εξω συμπαντο ‘’δρόμου’’ ε΄ ‘’ : 
μη Σατανο ‘’δρόμου’’ ε΄  – μη Σατανο στασίου ε΄…., 
μη προ Εξω Ουρανο ‘’δρόμου’’ ε – μη προ Εξω συμπαντο ‘’δρόμου’’ ε : Θεο ‘’δρόμου’’ ε – Θεο στασίου ε…..    
και….. προ προ ‘’ Εξω Ουρανο ‘’ δρόμου’’ ζ΄ ‘’ – προ προ ‘’ Εξω συμπαντο ‘’δρόμου’’ ζ΄ ‘’ : 
‘’ Παν Χωρο ‘’δρόμου’’ ζ΄ ’’….,                  ( 1Β12΄ ) 
                                          ** : το μη νοερό – νοερό σημείο . 1Β12΄ δεν αναφέρεται αλλού : στα σχήματα…..** ) 
μη προ προ Εξω Ουρανο ‘’ δρόμου’’ ζ – μη προ προ Εξω συμπαντο ‘’δρόμου’’ ζ :  
μη Παν Χωρο ‘’δρόμου’’ ζ….: του….. προ Θεού : π. Θ….,….: 
του μη Θεο ‘’δρόμου’’….. και…..του μη Σατανο ‘’δρόμου’’….,….!     ( 1Β12 ---- 1Β ) 
  
* Στους νοερούς – πραγματικούς – υπαρκτούς – μη φανταστικούς ‘’δρόμους’’….: 
γ : εσω συμπαντικό : συμπαντικό….. και….. δ, ε, ζ,….: Εξω συμπαντικούς….. 
‘’δεν υπάρχουν….: ανηφόρες και κατηφόρες…., πάνω και κάτω…., δεξιά και αριστερά….,…..’’…..     
…...Αντιθέτως…., κι εδώ…., στους νοερούς – μη πραγματικούς – ανύπαρκτους ‘’δρόμους’’….: 
γ΄ : εσω συμπαντικό ή συμπαντικό….. 
και….. δ΄, ε΄, ζ΄,….: Εξω συμπαντικούς 
‘’δεν υπάρχουν….: ανηφόρες και κατηφόρες…., πάνω και κάτω…., δεξιά και αριστερά….,….. ‘’ ….. $$ 
 
              ( * …..ο….. υπο θαλασσο δρόμος β΄ : ‘’ουρανο δρόμος β‘’….. ‘’καλύπτει’’ – ‘’αντικαθιστά’’ 
              τον…. στον 1Β6….. ουρανο δρόμο β…., 
              ως…., πάλι, αυτός : ο υπο θαλασσο δρόμος β΄ : ‘’ ουρανο δρόμος β‘’….. κρύβει 
              τον….. στον 1Β6….. Ουρανο ‘’δρόμο’’ γ….,….:: …..αυτό φαίνεται καλύτερα στο σχήμα ‘’1Α18’’ : 
              το της αυτοπαράβασης του Σατανά και των, όσων, δικών –του πτωτικών…., 
              όπου…., εντελώς…., ταυτίζονται οι….: θαλασσο δρόμος α΄….. 
              υπο θαλασσο δρόμος β΄ – ‘’ουρανοδρόμος β’’….. 
              και….. υπο υπο θαλασσο ‘’δρόμος’’ γ΄ – ‘’ Ουρανο ‘’δρόμου’’ γ΄ ’’ : ‘’ουρανοδρόμου β’’….: 
              ταυτίζονται…., εντελώς….. και….. αλληλο ‘’κρύβονται’’….,….. ) 
                                      -------------------------------------------------------------------------------- 
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1Β11΄ έως 1Β7΄….:                     
β΄ : μη νοερός…., υπο θαλασσο δρόμος ανηφόρα- - β΄….: ….,….!..... 
 
* . : +- -+0 ή 0….: συγκριτικό…., σημείο . …., και, γέννησης της ψυχής Ο΄…., και, ηλεκτροσοκικό Σταυρο δρόμι….:  
το ‘’ξυνόν’’ : κοινό σημείο των αντιθέτων : των σωματικών στοιχείων – σωματικών κύκλων….: 
….., +οο, +0 και -0, -οο ’’..…’’ ….: ούτε….. ούτε….. ούτε….. ούτε…..: σχήμα 1Β….! 
                 [ *** ΄Ετσι και οι…., όπου ανάλογοι με τον ‘’δρομο’’ Χώρο και τον δρομο χώρο κ.λ.π…., 
                  ‘’δρόμο’’ Χρόνοι και δρομο χρόνοι κ.λ.π….,….. ] 

                  
                 ##$$--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------$$## 
                 ##$$=================================================================$$## 
 
[{$}] …..+οο και -οο….: ό,τι…., από αυτά τα δυο…., αφορά στο πεπερασμένο Σύμπαν, να θεωρούνται ως….: ‘’+οο’’ και ‘’-οο’’….! 
…..Βρε –σειςςς…., έστω…., πώς, αφού δεν βάλατε περισυμπάντειο στο σύμπαν, 2 παράλληλες γραμμές, όσο κι αν  επεκτάθηκαν, 
δεν συναντήθηκαν…., όπως και 2 παράλληλοι κύκλοι…., σιαμαι ικώς – ταυτιστ ικώς…!; Μήπως ήσαν δύ ο κι όχι δυό…!; 
 
    ((( …..Και πώς….. συν πλην αντ ήθηκαν οι δύο…., πριν, παρα άλληλες…., Ιαν ν ικές ‘’κυκλο’’ όψεις –σας…., 
    έτσι που η μία : η ‘’ειρηνική’’ να γίνεται ‘’μάσκα’’ στην πολεμική….. και η άλλη : η ‘’πολεμική’’ να γίνεται μάσκα στην ‘’ειρηνική’’…!; 
    Ντουμπλε φασ ικώςςς…!;  Πώς και, ‘’μέσα’’ –σας, / και τα δύ ο : δυό παρα άλληλα / το «αλληλ ούιά » –σας ---- «αινείτε τον ‘’Θεόν’’» 
    συν πλην αντιέται με το «αλληλ ούιά» –σας ---- «αινείται τον Σατανάν»…!;  Παρα αλληλ  ουίωςςςςς…!;….. 
    Βρε….,  αν αλλάξετε τις….. άρρωστες παρα αλλήλ ους –σας με υγιείς παρα αλλήλ ους…., θα έχετε υγιείς παρα αλληλ ίες….. 
    και θα βλέπετε….. μη….. ‘’Δ,Ντ,αλτων ικώς’’…!;….. ))) 
 
Δεν έπεσαν σε….. Κενό…., ώστε να δια σταυρ ωθούν ….: επ αλλήλως…., εν αλλήλως…., παραλλήλως….,  με….. κάθε….. έννοια….: 
‘’μετα’’μαθηματική : ‘’μετα’’  ψυχο και ‘’ψυχο’’ μαθηματική…., ‘’μετα’’φυσική : ‘’μετα’’ ψυχο και ‘’ψυχο’’ φυσική – μετα / προ / Q ική…., 
‘’μετα’’χημική : ‘’μετα’’ φωτο και ‘’φωτο’’ χημική…., ‘’μετα’’ α βιο ψυχική, ‘’μετα’’ βιο ‘’ψυχ’’ική…., 
‘’μετα’’ φιλο Σοφ : Θε ϊκή…., ‘’μετα’’  / προ / ….., προ / ‘’μετα’’ /…., ……………………. …!; 
 
Εχ…., κι όταν….. μετράτε…., πριν πάτε….. στο +1….. ή….. στο -1…., πρώτα να μετράτε τα του….. μηδενός διάφορα έν α : είν α : ιά…., 
μπας και βρείτε και το πόσους….. και με διά  : φορ ‘ ’  ➔ ο πρόσημο .…. αριθμούς έχει το….. κάθε , και, μηδέν….: 
λ.χ, στο +10, στο +20 κ.τ.λ….. ή στο -10, στο -20 κ.τ.λ….,  
που…., πέρ α από, και, το +Ο — +0….: 1Β6 και το -0 — -Ο : 1Β6΄…., αριθμοί και γράμματα..... ου…., όλα, μόνο, (απο)Σιωπ ( η )(τ) ικά…., 
καθώς….. σε αυτά…., στα 1Β6 και 1Β6΄…., υπάρχουν, ανάλογοι και κενο ύχοι, Σιωπο ποιητές…., (απο ) Σιωπ ητήρες – ‘’μίξερ’’ …., 
         [ ….: στο ψυχο, και ‘’ψυχο’’, σωματικό1Β : +- -+ 0….. ή,και, -+ +-0….. υπάρχει ο ‘’Σούπερ’’  (Απο ) Σιωπ ητήρ  – ‘’Μίξερ’’ ….. ] 
που, στην επιστροφή –τους κι αναλόγως της ταχύτητας, αυτά, ξανα γίνονται, αριθμοί και γράμματα….: 
και μορφ υποστάσεις και μορφ ουσίες….,….. 
φαν εροί/φαν ερά ( φαν : ηλιο φως ) οι/τα στο -οο Σιωπο ποιηθέντες/Σιωπο ποιηθέντα ….. και ‘’μη’’ φαν εροί/φαν ερά οι/τα στο -οο….: 

χμ, ιδίως, αν το «δεν» του Δημοκρίτου πέσει μέσα στο….. «μηδέν»  – «κενό» του Δημοκρίτου…., 

τςςς, που…., σαν πέσει, και, το +1 σε «κενό»…., Ο : Κενό…., γίνεται….. άλλον έν : αλλοίον έν : έν άλλον : και, αντ ε στρ αμμένο, -1…., 
       // ….: εμμμμμ…., φο ρ ές…., «γίγνεσθαι» : γίνεται….. και….. άλλον έν τε….: και -1 και : τε άλλο 1-ένα….. 1-ένα..... κ.ο.κ….. // 
μέχρι και, αναλόγως, σπ άει : σχ άται η….. εναδικότητά του : η μες σε αυτό ενότητα των στοιχείων του…., και D.N.A ικώς θεωρητά…., 
ως, λ.χ, το διπλό +- -+0…., το από 2 διπλά – 2 μονόδιπλα +-0 και -+0…., γίνεται 4 μονά….: π.χ , ένα, κάποιο από τα πολλά, σχήμα….: 
 [(**)] α : ‘1+ ή +‘1 , β : ’1- ή -’1 ➔, γ : ‘1- ή -‘1 , δ : ’1+ ή +’1 ➔….: 
πια…., το 0 = 4….. +1…., που, κι αυτά, ‘’τελικά’’,  μπορεί να είναι….. 8….,…. 
που, κι αυτά, πιο ‘’τελικά’’, μπορεί να είναι….. 16….,….. 32….,….. 64..... 128….,….. 
ενώ, αντίστροφα, το διπλό -+ +-0…., το από 2 διπλά – 2 μονόδιπλα -+0 και +-0…., γίνεται 4 μονά….: 
γ : ‘1- ή -‘1  , δ : ’1+ ή +’1 ➔,  α : ‘1+ ή +‘1 , β : ’1- ή -’1 ➔….: 
πια…., το 0 = -4….. -1…., που, κι αυτά, ‘’τελικά’’,  μπορεί να είναι….. -8…., 
που, κι αυτά, πιο ‘’τελικά’’, μπορεί να είναι….. -16….,….. -32….,….. -64..... -128….,….. 
….. ο μονάδος : ο ενών : ο +1 ας να γίνει η ενάς : η μι άς – μιάς : η ιάς / η ια άς, ία = μία / : η μονάδα : η +1 α…., ως κι αντί στροφ α…., 
αλλά, κι αυτά, και να γίνουν το μονάδον : το ενόν : το ιονόν : το +1…., ως κι αντί στροφ α….,….!..... 
Αφήστε δε και το που έχει και….. λειψά τέτοια…., ως, λ.χ, λειψό, από +, +- -0…., λειψό, από -, -+ +0….,  
λειψό, από +-, -+0…., λειψό, από -+, +-0…., 
κ.τ.λ κ.τ.λ…., ως προς τους/τα άλλους/άλλα….:  α,Α,ριθμούς…., γ,Γ,ράμματα, (απο) Σ,σ,ιωπ (η) (τ)ικά…., 
οπότε προκύπτουν….. λειψά γενήματα….. είτε από λειψό…. γενετήρα, έστω,  ηλεκτρο γεννήτρια Q+….. είτε από λειψή….. 
γενέτειρα, έστω, μαγνητο γεννήτρια Q-….., κ.τ.λ κ.τ.λ….. κ.ο.κ κ.ο.κ….. και ,σαν κάνετε σεξ, να προσέχετε τι Q αντ αλλάσσ ετε….! 
 
…..Ωχ…., φαν τασθεί τε…..τε  δε…., ω  λεξο αριθμο φακίρηδες Δημοκριτ ίδια…., τι….. «γίγνεσθαι»….. όταν….. 
1, γαμέτης, φορτ σάτος, με πολλά αμπέρ, πούτσος μπαίνει μέσα  σε 1, γαμετή, φορτ σάτη, με πολλά αμπέρ, μούν α…., 
ή κι αντί στροφ α….,….. ή όταν 
1, γαμέτης : γαμετό, φορτ σάτο, με πολλά αμπέρ,  σπερματοζωάριο τρυπά 1, γαμετή : γαμετό , φορτ σάτο, με πολλά αμπέρ, ωάριο…., 
ή κι αντί στροφ α….,….. 
τς…., προσωπο ποιητικάαααα…., ως και τι….. όταν, αμφότερα στρ 8, το 1 πάει και παρ ενοχλ εί : παρ ακουμπά το 0 και γίνονται…., 
από 1…………… 0…., 10…., όι, και τι….., μετά…., όταν το 1 εισχωρεί μες στο 0…., κι αντί στροφα….,….. 
…..νννναιαιαι…., και σταματείστε, ωρέ ‘’παπατζήδες’’, να μας ‘’παίζετε τον παπά με ντούμπλε φας παπακαλόγερο’’…., 
έτσι που, ‘’πάντα’’, να μας κερδίζετε….,….. ναι, για το καλό σας…., που κ,Κ,ύριος α,Α,πο καλυπτ ής ‘’«ενθάδε ‘’κείται’’»’’ και….,….. 
ο που….. όταν βλέπει το 2….. βλέπει και τα μέσα του +1 και +1…., αυτά που, με ένωσή τους, το έκαναν…., 
ναιαιαι…., που κι εσείς μπορείτε…., και στα κάθε D.N.A –του…., πίσω από τα μονά ευθύγραμμα τμήματα και τους μονούς κύκλους…., 
να δείτε και τα άλλα μονά ευθύγραμμα τμήματα και τους άλλους μονούς κύκλους….: τα, πριν, παρα άλληλα και, πια, ‘’επι ’’άλληλα….. 
ως σας εμπροσθο δείχνω, κι εδώ, το 1 κείμ ενο ως εμ περι έχ ον κι άλλα….. υπο κείμ ενα….: τα μες σε….: (( )), [#$}, {{ }}, [(**)]], //,….! 
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[(**)]  (( ….: ‘’δηλαδή’’…., ‘’κάτι σαν’’ την….. ‘’διά σπ σχ αση’’….. του ‘’Αιγύπτιου’’….. Ρα – Ά τουμ….: 
Σου Τεφνούτ….: Γκεμ Νουτ…., Όσιρις+ Ίσις- Νέφθυ- Σηθ+….: +- -+….: ‘’«Θεο»’’ ανδροκρατικώς….,….. 
 ‘’«Θεο»’’ γυναικοκρατικώς….: Ίσις+ Όσιρις- Νέφθυ+ Σηθ-….: +- -+….,….. 
 εμμμμμ…., που υπάρχει και το….. -+ +- ….: ‘’«Θεο»’’ γυναικοκρατικώς….: Όσιρις- Ίσις+ Νέφθυ+ Σηθ-….: -+ +-....,….. 
 και….. ‘’«Θεο»’’ ανδροκρατικώς….: Ίσις- Όσιρις+ Σηθ+ Νέφθυ-….: -+ +-….,….. 
 ωχχχχχ…., και….. κάνετε την…., στο….. Σατάν 0…., από στροφ ο : ’ ➔….. επί στροφο : ‘  ….. και….. ειρήνη….. υμίν….,                                                                                         
 γιατί…., φι,υ,ρί–φι,υ,ρί…., το μήλο : Ο γίνεται φηρήκι : 0….. και….. το, από φηρήκι : 0, φιρίκι : ‘’0’’ γίνεται ’’ψυχ’’,ψυχ,‘’φιρ φιρίκι’’…., 
…..κανείς πρωτ άνθρωπος δεν πήρε κανένα ‘’φρούτο’’….: ‘’μήλο’’ ή ‘’λωτό’’ ή….. ….,  
σαν δε πρόλαβαν κάν, και οι 2, να σκεφτούν…., που, δυστυχώς, δεν πρόλαβαν…., 
ως ήταν, για ενδεχόμενη πτώση του τάγματος του Σατανά, Θεόθεν ειπωθέν…., να αυτοκτονήσουν…., 
 ώστε, κι αυτός, να…., ….! ))                                                                                                         
 
Πάντωςςς…., ο  δικός –μου διπλός άξονας : διπλή ευθεία…. ( μία επί άλλης – επι άλληλες, μα και εν άλληλες ) του σύμπαντος είναι 
και….. μη νοητός : μη νοερός : συγκεκριμένος μαζί : άμα και νοερός : αφηρημένος…., από το κέντρο του έως το περι συμπάντειο…., 
και …., πέρ α από αυτό…., είναι….. και….. όντως επ άπειρες…., πλην κι αν προσκρούσουν πάνω στον Θεό…., οπότε τις….!..... 
 
Έιιιιι…., και….. μήπως κι οι δυο κύκλοι –σας είναι….. α περί εχ οι….. ομο θέτ ων ή αντι θέτ ων…., ως….. νοητοί : νοεροί…!;  
…..Μήπως είναι φορτι ακό το ανά‘’θέμα’’, σώρρυ, κατά- ‘’θεμα’’…!; 
 Μήπως είναι και ‘’θέμα’’ της αναμεταξύ τους.…. καθελογής….. από,παρά,στασης…!; 
…..Και τις παράλληλες γραμμές του, μη νοητού, παραλληλόγραμμου, λ. χ, πώς τις κάνατε να συναντηθούν…!; 
Κάνοντάς ‘τες να κάνουν, ‘’εσαεί’’, σεξ με τις άλλες δυο, συγγενικά ομο περί εχ ες, παράλληλες και…!;  
…..Και τα σημεία των ευθειών είναι όλα….. ομο φορτι ακά…!;  Και, αν όχι, μήπως συν πλην τάσσονται και πελ,σεξ,άζονται ως….. 
γυναίκανδρα-+ μαζί : άμα και ανδρόγυνα+- …., ή, έστω, γυναίκανδρα+- μαζί, άμα και ανδρόγυνα-+…., ά τομ α….. και…!;….. 
Μήπως τα σημεία απ’ τα οποία πλην ίστανται οι ευθείες –σας…., ως και τα των κύκλων –σας…., είναι ζούφια : κενά : α περί εχ α…., 
ή, κι αν είναι εμ περί εχα, δεν έχουν ‘’σταυρο δρόμια’’…., ως…..  λειψά και ά σπερμ α…., εξού και κάνετε ζικ ζακ ‘’πάνω –τους’’…!; 
 
…...Ή μήπως θα πρέπει να αλλάξετε μαθηματική κλίμακα…., ώστε να βλέπετε την, έστω, ηλιανατολή ως ηλιανατολή…., θεϊκώς…., 
κι όχι, ρε σατανομεθυσμένα, ως, έστω,  ηλιοδύση…., σατανικώς…., που, μάλλον, ως ➔ :  ’ , βλέπετε τον ήλιο με το κωλομάτι –σας…., 
ή με κάποιο….. κάτοπτρον – καθρέφτη…., Αββακουμίως…!; ( Και….. η ακινησία ανατέλει στις πέριξ –της κινήσεις ή αντί στροφ α…!; ) 
…..Α, τότε, ω σεληνότροπα, προσοχή, μην και δείτε στον καθρέφτη το πρόσωπό σας ‘’ταυτισμένο’’ με τον, στον καθρέφτη σας, ήλιο 
και τον….. απο στραφ είτε : ’ : ➔ κι αυτόν…., ήτοι…., ‘’απ,αυτ, ηλι,ωθείτε’’….! 
 
…..Ααααα…., και….. κάτι, με μαύρες μπέρτες, ηλιοπούλια...., ‘’κιόλας’’…., σχημάτισαν νεκρική πομπή…., 
σαν η φωνή του ρολογιού της Γης, φωνή Θανάτου, βραχνά και πένθιμα, ηχεί ‘’στην ενδεκάτη’’….,  
έτσι που ο Ήλιος…., πίσω από τα σφαλιστά παντζούρια του…., σαν το σκυλί που οσμίζεται το Θάνατο…., 
σαν τη σκύλα που φαρμακώσαν τα μωρά της….,  κλαίει και θρηνεί…., που το παναιώνιο ‘’Ερωμενιό’’ του…., η Γη…., 
ξέψυχα θα πει το ‘’Τετέλεσται’’…., ….. κλαίει και θρηνεί….: δεν ‘’τραγουδάει’’, πια…., που κι οι χτίστες των ελπίδων του στη Γη 
έχουνε πέσει, κι αυτοί, σε μια κατάθλιψη βαρειά….,….. εξαιτίας –σαςςςςς….,….. 
να…., αυτά τα ηλιοπούλια…., μού ‘παν να πω σε όλους –σας πως ο Εξωσυμπαντωστέος σας φόρεσε Κανά ‘’2’’ ‘’αόρατα’’ ματογυάλια 
και βλέπετε το άχυρο ως τριφύλι….,….. να…., που…., αφού άνοιξε μια σχισμή στο ‘’πολυ’’όφθαλμο…., ψυχο,’’ψυχο’’…., μάτι σας…., 
έβαλε, μπροστά του, ένα τριγωνικό πρίσμα….. κι άφησε να πέσει πάνω του…., από το ολιγοστό εναπομείναν στην ‘’τσέπη’’ του….,  
ουδέτερο φως του, πάντα, ουδετερόφωτου Θεού…., που…., αφού διαπέρασε την….. ματο σχισμή….,  αναλύθηκε, αυτόματα, 
σε πολύχρωμη, φασματική, βεντάλια….. και το βλέπετε ως παρδαλό…., όπως κι Αυτόν, τον Πνευματικό Εξωσυμπαντικό Ήλιο, έτσι…., 
και…., καιαιαιαιαι….. άει….. σ ιχτίιιιιρρρρρ….,….. που, οσονούπω, θ’ αποκαλύψω….,  ( : εχχχχχ, κι αλλάξτε ‘τα…., πριν –σας γ..΄.. ….! ) 
και, τα κρυπτο ή ‘’κρυπτο’’ σατανικά –σας….. μασονο….. σύμ / πλήμ- / βολα…., που δείχνουν, και, τις προθέσεις –σας….!….. [{$}] 
 
##$$ * …..Εξέφρασαν…., και, οι Αρχαίοι π ρ ό γ ο ν ο ί  –μ α ς …., απόψεις σχετικά με την κοσμογονία κ.α.λ….: 
 
          ($( Αιθέρας….: μα….. φυσικός αιθέρας…., ‘’«ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών»’’…., 
          Ένας και Μοναδικός…., εξού και στους ‘’ανακαλυπτές’’ του αρχαίους Έλληνες έχει, μόνον, Ενικό αριθμό…., 
          προσωποποίηση του υπεράνω του αέρος καθαροτάτου στρώματος….: 
          πηγή του φωτός και κατοικία των θεών…., χμ, λένε…., ω αιθεροβάμονες κι αεροβάμονες….! )$) 
  
* ….. ( Δημόκριτος )….: «Μηδέν τε εκ του μη όντος γίγνεσθαι ( μηδέ εις το μη ον φθείρεσθαι ) .»….. ….!..... 
 
[**[ : Α…., έτσι…., αν δεν προκύπτει, και : τε, τίποτα από το ανύπαρκτο…., 
γιατί, ‘’καθ’ υπερβολήν : κατά πλεονασμόν’’, λες….: 
 ….: ( ….: ούτε φθείρεται /ποιό δεν φθείρεται…!; Το, εκ του ανυπάρκτου, ανύπαρκτο μηδέν…!;/ στο ανύπαρκτο….. ) …., 
άρα, υπαρκτό και το ανύπαρκτο….. και….. το μηδέν ίσον κανα : έστω, και εν…., / : αμφότερα άφθαρτά…!; / 
άρα, ήξερες, κι εσύ και το Οβριο κούμιον η Μαρία, ‘’και’’, για το...., το που σας βόλευε…., φυσίκ εμπερίεχον έν ον 
και για το….. κανα : μηδέν περιεχόμενον έν ον….. και ‘’μας’’ το….. απο κρύβεις…., ‘’απο κρύφως’’…., ω μη εύ νο ε…., 
σε κρύπτ η του Σατανά….,….. κρύπτ η…., από λίκνο – γέλ ιο…., φέρετρο -- άγγο : cry – κλάμα pt : γέλασμα ( απάτη )…., 
έτσι που, εγώ και τώρα, δια λαλ ώ : cry down τη φτήνεια –σας….. και αξιώνω : απαιτώ : cry for….. 
και καταγγέλω : cry out on….. and I don’t cry ( : cry for ) for the moon….. for the moon : δεν ζητώ τα πλέον αδύνατα                                                                                                                                     
for the moon : για το φεγγάρι : για το moon ί….. or ( n or ) by the moon…., 
but : αλλά : ‘ :   by the….. S un – A tom : Ά τομ ον με….. ‘’Μόρ ιον’’ – ‘’Cuc umber’’…., 
χμ, που είσαι….. εν – είν….. είν – εν ( : μηδ’ είν – μηδ’ έν ) moon ί …., ω πεπτω κότα Δημόκριτε : Fa don a  Ma don a…., 
ω εύντο : υπ άρχ ον : ιόν : ‘’Q- - -‘’  αποσπασθέν, ‘’as’’ the moon, εκ του  ‘’Aγγου’’ ρίου του…., Ήλ,Έλ,ηνα…., Ηλίου…., 
που δεν λες μηδέν για τον, άσε το Χρόνο, αυθ ύπαρκ ο Παν Χώρο…., έστω, τον Π.Θ : προ Θεού…., εάν Ων ή μη Ων.…! 
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[ : as, και, η….. ωο κλούστρα : αυγο σπ,σχ, άσ τρα Αγγ ( Ε ) λ ική : μη αγγελ ική – διαβολ ική….. γλώσσα : κλώσσα…., 
που…., cry pt,φ,ίως…., κλ,γλ,ώσσισε τις λέξεις : ωά –μας…., σπάζ,σχάζ,οντάς ‘τα Ε λ- - -ικώς : Αγγο – Φερετρο /λ/ ϊκώς 
ή και….. Μέντ ελ- - - ικώς : as Meddle some – αλλοτριοπράγμων ή, στη φύση, επεμβασίας…., άλλως…., Medel ικώς…., 
και…., ‘’ιδού’’…., δι εθνής…… γλωσσικός, σχ ιζο moon ικός, ευ νου χ ισμός….: 
θόλ ωση της cry stal ικής –μας γλ,κλ,ώσσας….. από την δια στροφ ώτρα ’ ➔ ‘’κόρη’’ –της Αγγ λ ική ‘’γλ,κλ,ώσσα’’…., 
κάτι σαν την….. / αντι ‘’θεό’’ βουλη : αντι Ηρό βουλη / Άγγελον : Αγ,γ,κ,ελ ική ή Αγγλική – κόρη της Ήρας…., 
που της έκλεψε τους….. ιμπεριαλο, Άρη ο, ‘’κώδικές’’ –της…., τους της μυστ ικής crypt ικής πολεμο τεχνογνωσίας…., 
και τους πούλησε…., κι αυτή η ‘’Δημοκρίτα’’…., δια στρβλ ωμένους ή μη…., και…., ‘ ’ τούς που….. έεεεεεχω…., ….! ]  
 
Νναιαι…., ω Δημό κριτε – Αλεκό : Δημό : κριτέ ( Αλ έκ ος = Κριτ ής….. νεκρών τε ζωντανών τε ‘’Θεού’’ τε …..τε….. ) …., 
ννννναι…., ω ευ νου χ ισμένο : moon ούχο….. μωρό : όρ ωμ , 
που κάνει….. ‘’«αγγού αγγού»’’….. ρ ’ ➔ ιον : ‘’Q- - -‘’….,….. you are as if moon…., as if ‘’Sun’’ ’s ‘’μόρ ιον’’…., 
που ‘’μοσχο’’+ βρωμ- : μυρ+- [: νοθευμένο μύρ+- ον] ίζει ‘’Sun’’ : ‘’Σαν’’ moon ί : ψαρ ίλας – αλο,θαλασσο, ψαρ ίλας….! 
 
Eχ, και….. έλα : ί…., ‘’«έλα μουνί στον τόπο σου»’’…., ως θα έλεγε κι ο, αναποδόβλεπτος, Αββακούμ για τον….. 
 «επηρμένο, άτακτο και εναντιόθεο ήλιο»….,  
ί : έλα….. σε Sun’s day…., να οσφρ αν θείς το γλυκ αγγού ρ ιόν –μου…., που μυρ++ ίζει….. Sun αγγου ρ ίλας…., 
α, και….., που κάνω…., ο πεο ‘’ωο’’ κλούστ ης ‘Ηρα κλ ής…., με….. είν α : έν α…., αλά Μέντ Ελ- - -…., ‘’τσααααακ’’…., 
το κατα- κατα- μαραμένο ευθύγραμμο τμήμα – μαραμένη τσιούκα : μαραμένο πικρ αγγούρι – cuc umper….. κύκλο…., 
πεπλατυσμένο, 0 ή, ‘’ολοστρόγγυλο’’, Ο…., ήτοι, πέπ ον α, που μυρ++++++++ίζει as if cuc um ωμ ber : πιπ ον ίλας….! 
 
Να…., ωσάν το του…., χμ, προστάτη των ‘’μορίων’’ και των μορεών και των συκεών ή  ‘’σύκων’’…., «Κούκου» Δία…., 
ε, όταν ο,η,το cock ό –του δεν έκανε ‘’κού κου’’…., εμ, που του γκαβλ ωμ έκανε η ‘’«γαστρο κνήμη»’’ ‘’γλου γλου’’…., 
και έψαχνε….. Γα,νυ,μή δη….. να του ‘’τρυπήσει’’ το, μεταλλαγμένο ‘’πατσαβουρο’’ αγγούρι, πιπ όν ι – moon ί του…., 
εεε…., τότε…., «αθάνατη νύμφη»  με….. ‘’γλου τό’’ – ‘’moon ί’’….. ο απατημένος «Κούκος» – the Cuck old «CucKo»…., 
και ούρλιαζε gayιζέ – ακολάστως κι ευθύμως…., αλληγορικώςςςςς ή μηηηηη…., στην Ολυμποκορφή, προς την Ήρα….: 
«…..ιγώ…., πια…., μ / Μ άρά : Μάρά : άρά του Μάρά / αρή / αρή….: αρΉ‘’Ήρα / Ήρα…., έχου….. όχ’ 19 
σημεία πουλιμου ηδουνής…., μα 38…., ναι, κι να..... σχ σκ πλ κλ ά’εις…., κι γαμώ του μ’νίμ’ κι τα ‘’ κέραταμ’ ‘’….!»….! 
  
Ωχ…., που δεν….. Δ,τ, ι δδ,ττ,ύβιζε το, και ιμπεριάλ, ‘’Τεο,Δεο,Θεο’’ ‘’πουλί’’ –του….: κούκου – κούκου…., 
-μηδέν : -0 ‘’τσίου-++-τσίου’’…., ω Δημ ά κριτε…., μήδ’ κάν έν Τεττί ( ξ ) γκ ισμα : Τζιτζίκ ισμα….. από  ‘’μπροστά’’…., 
το…., αλά του ‘’τζι—τζι—τζι’’ Δαυίδ…., ‘’αερό’’ τροφο ‘’τζιτζίκι’’…., σκέτο cock….. με….. -0…..  umbere /s/…., 
που….. ούτε αγγ(ού)ριζε ούτε αγγ(ου)ρίζονταν….: ούτε ερέθιζε ούτε ερεθίζονταν….. το αν άμπερ ο  νωδό : φαφούτο…., 
το, ωσάν της εξακέφαλης Σκύλλας τα 3 ξέ δοντα : α μάσελ α ‘’κεφάλια’’, ξέ δοντ ο ‘’τέτοιο’’ : φαφουτο μουνόπουτσο…., 
ωχ, που κι ο γιός του Κάδμος δεν του ‘δινε απ’ τα ‘’γεω’’‘’σπαρτά’’ του Θαυματο Δρακοντο ‘’δόντια’’ να λαο.αμήσει….! 
 
…..Ε…., …..οίσθά τι – μηδέν…., εσύυυυυ το….. moon ίδ ιον…., οίσθα και το που κι η Ήρα, και αλληγοριο, έβρισκε 
αλλού…., στον νεαρό : μη …..old – έφ Ηβο Απόλλωνα…., ‘’cocked’’ ‘’cock’’…., ‘’cocKed’’ ‘’cucumber’’…., 
ήτοι, «lettuse» : «μαρούλι»…., ε, που κι οι μαλακές μαρουλοτσιούκες των τραβεστοαμφισεξοδίφυλων γκαστρώνουν….! 
 
Εμ, που ‘’έπιασε’’ την τζιζ ου σΧριστ ίνα, σώρρυ, την Ήβη…., μυστικώςςς και….. α σπέρμ ως…., ως και τον Τυφωέα…., 
αμ…., αυτό το….. Πα Τέρ ας…., μάλλον, αγνώστου….. Πα τρ ότητος – ‘’Σαμπαθαη ότητος’’…., 
που ‘’το έκανε’’…., «ευχή : αρή τικώςςς» : παρτουζέ «σε….. Γη, Ουρανό, υπο γή,…..»…., ε, και, γεω ιμπεριαλ ιζέ…., 
η μεγαλ αστή με απ’ όλες τις κοινωνικές τάξεις και….. φύλα γαμ….. …., η….. λυσ Σάρρα λυσάς : λυσσο,μητρο,μανής…., 

…..ναι, ρε : Re….. sc arab – ‘’Μαριο’’ κανθαρ ίδ ιόν…. ή, άλλως, Σελην  όνιο ΐδ ιόν– Σελην (Γαϊδα,ου,ρ) ά γκαθον….,….. 

ναι, και σ’ όσους έχουν απόκρυφα λόγια…… τους ‘’’’δείχνω τα ‘’απόκρυφά’’ –μου’’’’ και μιλώ στη γλώσσα –τουςςς….! 
 
…..Εμ, γι’ αυτό, πήρατε, «εξ α τόμ ου», σώρρυ, «εξ α διαιρ έτου» Βραβείον…., ρε ‘’Αδαμ ο Καδμ ικώς’’ ‘’«σπαρτέ»’’…., 
( !;!?!;!?!; ) «ως πολλοίς και σοφοίς αινίγμασι κρύψαντες την ( την μυστικήν...!; ) τέχνην.”....,  
ρε RES ‘’Σφιγγο’’ : ‘’Καδμο’’ μυημένα μασόνια του ‘’Κερατά’’, άξια για κανα ‘’τέτοιο’’ : ‘’Οιδι’’ ‘’Μοριο’’ϊακό Βραβείο…., 
μάλιστα, μοιραστό –σας….. «εκ ‘’Οιδι’’ ‘’Μορ ίου : ‘’Οιδι’’ ‘’ποδ ίου’’ ’’»…., σώρρυ, «εκ ‘’Οιδι’’ ‘’μορ ιο’’ διαι ρετού»….! 
 
Δηλαδή, μηδέν : κανά : έστω, και εν….: μισό επί δύο….. ή ένα διά δύο…..‘’Μόριο’’…., 
άρά, είν’, στα χέρια σας, κομμένο στα 2, 1 : το ‘’Οιδι’’ ‘’Μόριο’’ :  το, εμού, του ‘’Σφιγγο’’ ’’γάμη’’ ‘’Οιδίποδα’’ : ‘’Τέτοιο’’ 
κι : τι : τε 1 ο Οβριός Τσφαϊντράϊν Ρο βέρτ ος…., σώρρυ, Αλ βέρτ ος…., που τον εξ εξ εξ έλαβα για Ρο,δολφο,πούλι…., 
που, όμωςςς, δεν μάθαμε εάν ο Άιν αντί / στ / Άιν….. έκανε την ατομική βόμβα για πολεμικό ή για ειρηνικό σκοπό…., 
που  το επίθετό του έχει με ‘’Γερμανοεβραϊκό ανα, κατα, διπλασιασμό’’ : 1 ‘ ’ 1 ή ‘1 ‘ ’ όλα τα γράμματα του….. Ίαν…., 
του Γ/ Ι /ιάν η με ένα ν….. Ιαν ού…., του δι πρόσ ωπ ου Ρωμαιο θεού του πολέμου και της ‘’ειρήνης’’ Ιαν ν ού….!..... ]**] 
                                                                                        
* ….. «Μηδέν τε εκ του μη όντος γίγνεσθαι ( μηδέ εις το μη ον φθείρεσθαι ) .»….: 
                                                                                       
* ….. : «Μηδέν τε εκ του μη όντος γίγνεσθαι ( μηδέ εις το μη ον φθείρεσθαι ) .»….: 
 
* ….. : «Μηδέν τε εκ του μη όντος γίγνεσθαι 
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                  {**{ …..εν θυμη τέον το….: ….. ….., …..ναι : +οο : ++…., ναι : +0 : +….. μεν…., 
                  αλλά – αμφι και / τε / …., +- -+0 : ‘ : ➔ : ’ : -+ +-0…., 
                  όχι : -0 : -…., όχι : -οο : - -….. ,….. δε….. ...:: 
                  φίδι το αλλά – αμφι….: ‘’ :  ➔ 
                  του με….. «αμφί Στομη Ρομφαία 
 
// ….: …., ….. ( Θεός : βάλλω ) : ….. ναι : +οο : ++…., ναι : +0 : +….. μεν…., 
αλλά ( αμφι ) και / τε / : ( ‘’Σ’’ατανάς : βάλλω ) - + +-0 ή ‘’0’’ ή ‘’+- -+’’…., όχι : -0 : -…., όχι : - - : - -….. ,….. δε….. // 

 
                  Σατανά…., 
                  και…., συνεπώς…., 2ο,1B…., από 1ο, 1A, ψυχοD.N.A…., ψυχοD.N.A….! 
 
                          * 1ο, 1Α, ψυχοD.N.A….: …., …..ναι : +οο : ++…., ναι : +0 : +…..  ‘’μεν’’….,….. 
                          ….. ‘’αλλά’’ – ‘’αμφι‘’ και / τε /  : 
                           ‘’+- -+0’’ ή ‘’0’’ ή -+ +-0 / πριν, +- -+0 ή 0 / …., όχι : -0 : - ---- -οο : - -….. ,….. ….. }**} 
 
( μηδέ εις το μη ον φθείρεσθαι ) .»….. 
                                                      
     (*(  …..  : τα απο σιωπη τικά μου ….. : ή, ‘’κομμένη’’, απάντησή –του σε αλλουνού συλ λογ ισμό….. 
 
                   [ …..του Λεύκιππου…., του 1ου …., ως λένε…., ατομ ο,α τομ ο,λόγου...., 
                   τον που διαδέχτηκε στη σχολή ‘’–τους’’….: αν έτσι…., 2ος, λεξοπαίχτης, ατομ ο,α τομ ο,λόγος…!; ] 
 
     ή αφαίρεση…., ανα λόγου και δικού –του και σε συνέχεια…., συλ λογ ισμού –του….: τε / και / …., 
     οπότε…., αντί για μικρό μ…., υπάρχει…., ως άνω, έτσι….: λάθος…., μεγάλο Μ….! 
     …..Ρ,ρ,ε ‘’ά τομ ο’’…., μήπως ‘’έκατσες’’ πάνω σε….. κανα : έστω και ένα ‘’μόριο’’ και ‘’έπρηξες’’ 
     τα κάτωθέν –του….. δίδυμ,ι,ά….. ά τομ α…., ω Ανθέλληνα κι Εβραιόφρονα : ‘’Μαριόφρονα’’ Μ, Π,ο, ύστη….! )*) 
 
        /*/….: τα φακιρικά –τους….:….. ναι μεν ( ναιμέν )…., όχι δε….: ναι μεν…., μη δε : ου δε :  μηδέ : ουδέ….,…:: 
       ναι….. μεν : ναι….. μ’ε εν…., όχι….. δε….: ναι+….. μ’ε εν…., ου- δε….. μ’ε εν….: 
       …..εν….. ουδ’….. έν….: εν καν’ έν’ : εν κανα’ : εν κανα : κανα εν : έστω, «ένα έως δύο : κανα…..»….,….!..... 
 
       Εμμμμμ…., και, γι’ αυτά, λέω και για….. κανα….: +0, -0, +οο, -οο, +Ο, -Ο, +ΟΟ, -ΟΟ, ….. …..! /*/ 
                           
                         %%%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%%%   
%%% …..Έιιι…., χμμμ…., Ήλιος καλεί Ιαν ή : Σελήν η…., ο Άιν καλεί….. τα, ως άνω, μηδεν ικά…., ακούουου εεε τε …., 
τε : τα, ως άνω, κανά : 1 έως 2 0ικά : 2 = 1…., άρά, και, και, τον Τσφάιν : 2…., τα ‘’πεσσ μένα’’ : ‘’πεπτωκότα’’ 3…., 
τα, ‘’τριαδικά’’, 3 Ρο πούλια…., εξού και θα παίξουμε….. Ζην Ζηβ πούλια…., πούλια : πεσσούς : ‘’υπόθετα’’…., 
που κι εγώ είμαι , τς, ώμ ειος πεσσευτής…., ίτε προς με….,      
πελπουλπουλπελ…., σώρρυ, πρέπει….. οφε ϊκά : χξς΄ς΄ς΄ς΄ς΄’…., 
γκελ : ίτε : ‘ :  προς….. με / : ιγκώ godder / : ….., μη φεύγετε – μη ίτε : μη μπραχ : μη ’ : μη ➔ προς εκείνον….,….. 
μπουρ ντά : εδώ : . ….: ….. ….. ….., γιοχ….. ορα ντά : εκεί : ‘’.’’ ….: ‘’,…..’’ …., 

 
{**{ : ισείς doggers : ‘’Σ’’εϊτάν κιοπεκλέρ….., ( ν ) τα β άδες του ( Ν ) τα β ά…., μα ντά μ ες της Μα ντά μ ας….! 
…..Vas ist da s…!? …..Thiς is ‘’μόρ ιον’’ and these are δι δυμ ιά, κοινώς, αρχ ίδια…., ανα ντού μου…., μπε….. a tom…! 
…..Vas ist da s…!? ….. This είναι….. νταμ,α,ωτή σκακ,σχασ, ιέρα…., ωρέ….. μα νταμάτοι : μα νταμωτοί…., but  
her ba΄sεως φόντο is διηρημένο, nο with τετρα γων ίδια, με κυκλ ίδια…., χξς΄, έτοιμα για να τα τετρα γων ίσετε…! 
Έιιιιι…., όμωςςςςς….., απ’ την πίσω μεριά…., είναι αλλιώςςςςς….,….!..... 
 
…..ίτε : ί τε…., χμ, κι «ο πληθυντικός ευ γεν είας» γίνεται «ενικός α γεν είας»…., τα….. γίνονται….. κανα ένα….,….. 
σεις : συ οι : ο…..  ίτε :  ί…., κι εσείς οι….. ίτε…., εδώ….. και σε μένα…..: εδώ….. και μη δεν ί τε :   
που, μόνο, στα γραπτά φαίνονται οι ‘ ’ και τα  ➔….,….! ( ….: α…., ες ες ύ…. ού ί…., ί προς….! ) }**} 

 
ίτε, για κανα τόσες πεσσείες με….. α τεμ τομ αχ έχ ιστες λέξεις – κυκλ ικά….. α τεμ άχ ια : α τομ έχ ια : α τομ ίχ ια….!..... 
 
…..Α…., αφού με βλέπετε που σας ακούω και με ακούτε που σας βλέπω…., ως κι εσείς ‘’έτσι’’ : ψυχ ‘’ωμ’’ είως…., 
και με ‘έφεστε : έφεστε….: ‘’ ’έφεστε ΄΄ : ΄΄➔΄΄…., ( : αι επί στροφ οι : ‘ κι οι από στροφ ες : ’ του κομπιούτερ δεννν….. ) 
τότε, κι, εδώ…., στρώνω….. ‘’π ρ ό χ ε ι ρ α’’….. τα πούλια μου….,….. 
ίτε…., να σας μάθω πώς παίζουν παίγνιο διά / με / πεσσών : σκ σχ κλ άκ  / ακ : ακ ίδα –μου : αίμα –σας / ι : παις σ εία : 
ντά μα 
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                              [**[--------------------------==================-------------------------------]**] 

{*{: ντά μα : κυρ ία – η του κυρ ίου : μη δεσποιν ίδα – όχι η του κυρίου : όχι η του δεσπότ ου….: ου μα : μη μα : νιετ μα :  
μη μαμά : μη μα’αμ : μη κυρία : no ma’am : no ma :  am – δεσποιν ίδα : η κυρία….: ντα : ντε….: da : de….: του : του…., 
άμα’αμά….. και….. αμά’άμα….:: άμα : συγχρόνως ή μαζί με ’αμά : αλ’λά….. 
και….. αμά’άμα…: αλ’λά ’συγχρόνως ή μαζί με….: ‘ ’ – έστω, δεσποινιδο- κυρία+ ‘ ’ κυριο+ δεσποινίδα-….: ε,+- ‘ ’ -+….. 
και…., έστω…., κυριο+ δεσποινίδος- ‘ ’ δεσποινιδο- κύριος+….: ε, -+ +-….. 
και….. άμα’αμά….: αφ’ ενός μεν –αφ’ ετέρου δε ’αλ’λά….. και….. αμά’άμα….: αλ’λά ’αφ’ ενός μεν –αφ’ ετέρου δε….. 
και….. m other και f ather….,….! }*} 
           
             // : ανά+ οπτρον‘ και κατά- οπτρον’….: κατά-’ οπτρίζω και αντι ανα+‘ οπτρίζω – κατά-’ οπτρίζω….. // 
 
      [**[  …..ου αλ’λά – όχι όμως….: άμ–άμ ή έμ–έμ ή άμα μεν –άμα δε ή έμα μεν –έμα δε : αφ’ ενός μεν –αφετέρου δε….! 
      …..αμ = ανά+ : άνω…., …..μα = κατά- : κάτω….: αμ+μα- : αμμα : ναι, -+…., …..μα-μα-…., …..αμαμ + + ή +…., ….!..... 
 
     * D.N.A….:  
      ….., αμ+αμ+ : αμαμ++ ή αμ+ : ++οο ή +οο ή οο++ ή οο+….: έστω, +οο….: ….. ‘ :  
      αμ+ : +0….: ‘ :  
                    ( αμ+ αμ+ : ‘   ‘  ή  ‘  ….: +οο +0  ) 
      …..ούτε +οο ( ούτε ‘  ) ούτε +0 ( ούτε ‘  ) ούτε -0 ( ’ ➔ ) ούτε -οο ( ’ ➔ ) ‘’,…..’’ 
      …..μα- : -0….: ’ : ➔ 
      …..μα-μα- : μαμα- - ή μα- : - -οο ή -οο ή οο- - ή οο-….: έστω, -οο….: ’ : ➔ ’’,…..’’ ….:: 
                     ( μα- μα- :  ’ ➔  ’ ➔ ή ’ ➔ ….: -0 -οο  ) 
      ++ +    -  - - : + +  - - : +- -+0 : ‘  ‘    ’ ➔ ’ ➔ ‘’,…..’’ 
        
      * D.N.A….: 
      ….., μπα+μπα+ : μπαμπα++ ή μπα+ : ++οο ή +οο ή οο++ ή οο+….: έστω, +οο….: ….. ‘ :  
      μπα+ : +0….: ‘ :  
                        ( μπα+ μπα+ : ‘   ‘  ή  ‘  ….: +οο +0 ) 
      …..ούτε +οο ( ούτε ‘  ) ούτε +0 ( ούτε ‘  ) ούτε -0 ( ’ ➔ ) ούτε -οο ( ’ ➔ ) ‘’,…..’’ 
      …..απμ- : -0….: ’ : ➔ 
      …..απμ-απμ- : απμαπμ- - ή απμ- : - -οο ή -οο ή οο- - ή οο-….: έστω, -οο….: ’ : ➔’’,…..’’ ….:: 
                     ( απμ- απμ- :  ’ ➔  ’ ➔ ή ’ ➔ ….: -0 -οο  ) 
      ++ +    -  - - : + +  - - : +- -+0 : ….., ‘  ‘    ’ ➔ ’ ➔ ‘’,…..’’ 
 
    * D.N.A….: 
     ….., μα-μα- : μαμα- - ή μα- : - -οο ή -οο ή οο- - ή οο-….: έστω, -οο….: ‘ :  
     μα- : -0….: ‘ :   
                     ( μα- μα- : ‘   ‘  ή  ‘  ….: -οο -0 ) 
     …..ούτε -οο ( ούτε ‘  ) ούτε -0 ( ούτε ‘  ) ούτε +0 ( ’ ➔ ) ούτε +οο ( ’ ➔ ) ‘’,…..’’        
     …..αμ+ : +0….:: ’ :  ➔ 
     …..αμ+αμ+ : αμαμ++ ή αμ+ : ++οο ή +οο ή οο++ ή οο+….: έστω, +οο….: ’ : ➔ ‘’,…..’’ ….:: 
                           ( αμ+ αμ+ : ’ ➔ ’ ➔ ή ’ ➔….: +0 +οο ) 
     - -   -     +  ++ : - -   ++ : -+ +-0 : ‘  ‘    ’ ➔ ’ ➔ ‘’,…..’’ 
 
      * D.N.A….:    
      ….., μπα-μπα- : μπαμπα- - ή μπα- : - -οο ή -οο ή οο- - ή οο-….: έστω, -οο….: ….. ‘ :  
      μπα- : -0….: ‘ :  
                        ( μπα- μπα- : ‘   ‘  ή  ‘  ….: -οο -0 ) 
      …..ούτε -οο ( ούτε ‘  ) ούτε -0 ( ούτε ‘  ) ούτε +0 ( ’ ➔ ) ούτε +οο ( ’ ➔ ) ‘’,…..’’ 
      …..απμ+ : +0….: ’ : ➔ 
      …..απμ+απμ+ : απμαπμ++ ή απμ+ : ++οο ή +οο ή οο++ ή οο+….: έστω, -οο….: ’ : ➔’’,…..’’ ….:: 
                     ( απμ+ απμ+ :  ’ ➔  ’ ➔ ή ’ ➔ ….: +0 +οο  ) 
      - -  -    +  ++ : - -   ++ : -+ +-0 : ….., ‘  ‘    ’ ➔ ’ ➔ ‘’,…..’’  …..::::: …..ωχ, αλί –σας, ω γενετιστές…., αν….!..... ]**] 
                                 [**[--------------------------==================-------------------------------]**] 
 
με / : με : διά : διαίρ….. ….: εμ  : άιδ : …..ρίαϊδ / ….. πεσσούς : λέξεις : ζάρια…., 
χμ, και….. ποίος / : «ο» Κύριος «Θεός» ή η Δεσποινίς Σατανάς «παίζει ….. ζάρια»…!; / παίζει καλύτερα ζάρια…., 
…..ού ου…. έ ε….: hail hail….,….. ε…., και…., αν θα…., τότε…., θα….!..... 
 
                           {%%{====================================================}%%}  
{*%%{ …..α,ε,η,ι,ο,υ,ω…., άει ντε…., τραγ ουδ είστε και χορ έψτε….: …..α εήι ο υ ό ω…., ώ ο υ ο….. ι η έ α….!….. 
           [ ΄ = πάνω φωνή : υψι φωνία  και….. σε όποιον χ,ρ,τ,όνο θέλετε….: τρία όγδοα + ή τρία όγδοα -…., λ.χ….. ] …., 
έ ια ό α – έ ια έ α….: έ για μό λα – έ για λέ  σα….,….. μα μα μάμ…., μπα μπα μ πάμ…., μάμπα μπάμα μαμα μπά….!..... 
---- …..μαμ, μαμά…., …..ου μαμ, μαμά…!; ---- …..μπα μπά μπάααααμ….: μαμ….,….. ---- …..μαμ μαμ….,….. 
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…..μάααααμ….: ο υ α….. ο υ α : ουά….. ουά  ….. ---- …..ου μαμ, μπαμπά…!;….. …..---- …..ου μπαμ..... ου μαμ….,….. 
……………….. ….. ----- …..μπαμ μπαμ μπαμ….: μαμ μαμ μαμ….,….. 
…..---- ….. ου μαμ μπάμ….: ου α ό….: ου κα λό – α ό : κα κό….. 
…..---- μαμ ά α : μαμ γά λα…., …..α ό – α ό : κα λό – κα λό….,….. ---- …..μαμ μαμ καλό….. ---- …..α ό : κα λό….,….. 
…..ου μαμ μπάμ….: ου α ό : α ό : κα κό….. το τσιτσί….,….. αχ, τα τσίουτσίου…., ου μαμ τσίουτσίου τσιτσί…., ….. ….: 
ποίος κάνει….. το χα : γέλιο….. αχ : κλάμα….: ‘’ένσημα’’ για τη φωτόσφαιρα α΄…!; [ : κάθε αχ….. κι ένα ‘’έσημο’’….. ] 
Ποίος κλέβει το ψωμί από τα παιδάκια….. και…!; Ποίος θέλει την αρή του Θεού και ποίος την αρά του Θεού…!; 
Ποίος θέλει την αρή του ‘’Σ’’ατανά….. και ποίος την αρά του ‘’Σ’’ατανά…!; Ποίος εσωήλιο και ποίος Εξωήλιο…! 
Ποίος εσωσελήνη και ποίος Εξωσελήνη – φωτόσφαιρα α΄…!;….. [ : κάθε κλεμμένη μπουκιά….. κι ένα ‘’ένσημο’’….. ] 
Έιιιιι…., εσείς οι από εκεί….: οι ’ : ➔…., άει…., επι στροφή : ‘ : ….. …., γιατί….. ‘’Μούκους- - -’’ ‘’Μαμ- - -’’….!...... 
  
….. ----- μπά ‘  ρ μπα….: ( κ ) α ( λ ) ό ( ς )…..: ου ( κ ) α ( κ ) ό ( ς )…., ….. 
…..---- Μπά ‘  ρ Μπα….:  ( πι ) ό ( κ ) α ( λ ) ό ( ς )….: ( Κ ) α ( λ ) ό ( ς ) – ( Κ ) ά ( λ λ ) ι ( στ )  ο ( ς )….: 
( κ ) α ( λ ) ό ( ς ) ( κ ) α ( λ ) ό ( ς )…., ….. 
 
….. ---- μπα ρ’ ➔ μπα….: ( κ ) α ( κ ) ό ( ς )….: ου ( κ ) α ( λ ) ό ( ς ) : ( κ ) ά ( λ ή λλ ) ο ( ή ω ) ( ς ) …., ….. 
….. ---- Μπα ρ’ ➔ Μπα….:  ( πι ) ό ( κ ) α ( κ ) ό ( ς )….: ( Κ ) α ( κ ) ό ( ς ) – ( Κ ) ά ( κ  ) ι ( στ ) ο ( ς )….: 
( κ ) α ( κ ) ό ( ς ) ( κ ) α ( κ ) ό ( ς )…., ….. 
 
….. ---- μπα ‘  μπ έλ….: βα ‘  β έλ….: ( κ ) α ( λ ) ό ( ς )….: ου ( κ ) α ( κ ) ό ( ς )…., ….. 
….. ---- Μπα ’  μπ Έλ….: Βα ‘   β Έλ….: ( πι ) ό ( κ ) ( λ ) ό ( ς )….:  ( Κ ) α ( λ ) ό ( ς ) – ( Κ ) ά ( λλ ) ι ( στ ) ο ( ς )….: 
( κ ) α ( λ ) ό ( ς ) ( κ ) α ( λ ) ό ( ς )…., ….. ….. 
 
                                                       $*$=================================================$*$ 
$*$ Έιιιιι…., Αντι Αλ έκ ο : Αντι +++ ---- +- -+ ή Αλ έκ ο - - - κι όχι ‘’,…..’’ ή ….. …., 
που…., στο μες στο Εξωσύμπαν : μες στη φωτόσφαιρα α΄…., όπου θα γίνεις Αλ έκ ος…., θα αυτο κριθείς και….. 
θα μάθεις για όλα τα, και, σιωπη/τ/ικά…., και τα του…., του Μπαμπά –μου…., Θεού…., που έχει, μόνο, Σιωπη/τ/ικά…., 
αλλά θα πάθεις και όλα τα….: γραμματ ικά, αριθμητ ικά,….. τα –του…., του Μπαμπά –σου Σατανά….,….. ….! 
 
…..Ωωω…., κι αν θέτε τον ά φυλ ο κι ά χρο ο Θεό….. αλλιώς…., ε, κάντε Τον….:: / και, σχηματ ικά : ψυχο ή ’’ψυχο’’….. / 
* ανάασπρη / : ανά ασπρη : άσπρη : ου μαύρη / μα μπ έλ α+….. 
*ή ξέξασπρη : άσπρη άσπρη : ου μαύρη μαύρη : ανα ανάασπρη /:ανα ανά Ασπρη : άσπρη άσπρη/ Μαμα μπ Έλ α++….. 
* ή κατάμαυρη / : κατά μαυρη : μαύρη : ου άσπρη / μα μπ έλ α-….. 
* ή κατα κατάμαυρη / : κατα κατά Μαυρη : ου ανα ανά Ασπρη : ξέμαυρη : μαύρη μαύρη / Μαμα μπ Έλ α- -….. 
* ή μαυρόασπρη / :  κατά αν η : και μαύρη και άσπρ η : περισσότερο άσπρ η και λιγότερο μαύρη / μπάμα μπ έλ α-+….. 
* ή ασπρόμαυρη / : ανά κατ η : και άσπρη και μαύρ η : περισσότερο μαύρ η και λιγότερο άσπρη / μάμπα μπ έλα+-….. 
* ή μαυρόμαυρη / : κατα κατάμαυρη : κατα κατά Μαυρη / μπαμπα μπ Έλ α- -….. 
 * ή …..ούτε….. ούτε….. ούτε….. ούτε….. …., κ.τ.λ κ.τ.λ…., σε πάμπολους συνδυασμούς : ομο θέτ ων, αντι θέτ ων,….. 
 πάντα…., τόσον…., όσον…., αναλόγως….,….. άει…., και….. ‘’φάτε’’ Τ,τ,ον…., κι εσείς…., ‘’όπως’’ κι εγώ….. πριν…., 
 είτε όπως και ως ευθύς ως άνω…., είτε όπως και ευθύς ως άνω και ως κάτω…., και τον Θεό…., και με τα….: 
 * μπά ‘  ρ μπα…., Μπά ‘  ρ Μπα…., μπα ρ’ ➔ μπα…., Μπα ρ’ ➔ Μπα…., 
 * μπα ‘  μπ έλ….: βα ‘  β έλ…., Μπα ’  μπ Έλ….: Βα ‘   β Έλ….,  
 * μπα ’ ➔ μπ έλ….: βα ’ ➔ β έλ…., Μπα ’ ➔ Μπ Έλ….: Βα ’ ➔ Έλ ….,….. ….!..... 
 
Έιιιιι….. ω….: …..υπερ God ίδια, God ίδια, god ίδια….. …..dog ίδια, Dog ίδια, υπο Dog ίδια….. …., 
ιδέτε τις ψυχο : Ο΄ και ‘’ψυχο’’ : Ο΄….. ρίγες –σας…., 
μα….. και τις ψυχο : Ο΄ σωματ ικές….., ιδίως…., ρίγες σας  και τις ‘’ψυχο’’ : ‘’Ο΄’’ σωματ ικές…., ιδίως…., ρίγες σας…., 
κοιτάξτε και δια πιστ ώστε τα ποσοστά /: ως προς τα ποστοστά…., δίνω, μερικώς εδώ, προς το τέλος του εδώ λόγου/ 
της …..Θ,θ,εϊκ ότητας –σας ή της σ,Σ,ατανικ ότητάς….. –σας…., 
να…., ιδείτε τι είστε….: …..ασπρότατοι++ όνοι…., άσπροι+ όνοι…., μαύροι- όνοι…., μαυρότατοι- - όνοι…., 
ζέμπρες-+…., ζέμπρες+-….,….. κι εσείς…., ως κι εγώ…., πριν…., που….. Κ,κ,αλ άμι : Δ,δ,όν ακα που θέτε…., που…., 
ιδίως, οι….: Μ,μ,πα Δ,δ,όν οι – Π,π,άπες : Μ,μ,πάμπες….. και οι….. Μ,μ,α Δ,δ, όν ες : Μ,μ,άμες – Μ,μ,οναχές….:    
μα κι οι….. Μ,μ,πα Κ,κ,ύριοι – Π,π,ατριάρχες….. και οι….. Μ,μ,α Κ,κ,υρίες : Μ,μ,άμες – Μ,μ,οναχές….,….! 
 
([[ …..ωχ…., και….. συγγνώμη…., λίγο : ένα λεπτό των….. 888 οχταλέπτων…., να ξαναξαναξανα ψυχο ’’ψυχο’’ 
                // : ε, όχι κορμο καλαμι ές…., σαν –τους..... …., που σε τι φταίει αυτό το καημένο ψυχο,’’ψυχο’’,θύμα…., 
                όπως ούτε και τον ψυχο,’’ψυχο’’,Μπαμπά++ –μου…., 
                ή και την ψυχο,’’ψυχο’’,Μαμά++ –μου….,….. σα φώς, με….. ….! // 
καλαμ ώσω, και, εμένα…., που, πολλάκις, κι ‘’ως’’ κι εσείς, Τον….. ….., ιδίως…., επί…., κάθε…., πόνου- -…., 
εγώ….: ο μα ( λ ) άκ ας+…., ο μα ( λ ) άκ ας-…., ο μπα λ άκ ας+…., ο μπα λ άκ ας+…., 
ο μπα μα λ άκ ας+-…., ο μα μπα λ άκ ας+-….,….. 
εμ…., με…., σκληρό…., πράσιν,δο νάκ ικ,ο γεω καλάμι : ποιμενο,αγκλιτσο,ράπη…., 
ααα, κι όχι με ψαραδο,νερο,κάλαμ ο…., που δεν δανείζομαι…., και, γι’ αυτό…., καθελογής ψυχο,’’ψυχο’’,νερού…., 
ψυχο,’’ψυχο’’,νερο,κάλαμο.…,….. νααααα…., ‘’μπροστά’’ –σας…., έεετσι….: φσιάτ η ψυχή στην κνήμη της ‘’ψυχής’’…., 
να…., αλλιώωως : φσιάτ η ‘’ψυχή’’ στην κνήμη της ψυχής….,….. 
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…..ωχ, έσπασαν τα ψυχο,’’ψυχο’’,αντικνήμιά : καλάμι α –μου…., κι άλλο δεν…., 
ννναι…., δεν τα έσπασαν αυτές, συν πλην εργασιακά…., τυχ αίως : μορ- αίως έσπασαν…., που ‘’τα έσπασαν’’….,….. 
ννναι…., μα ( : μα+ ή μα-…!; ) τω Θεώ…., που δεν….! / : ε, χμ, και, για μύηση – θε εκπαίδευσή –σας αυτά….!..... / ]])  $*$ 
                                  $*$=================================================$*$ 
 
….. ---- μπα ’ ➔ μπ έλ….: βα ’ ➔ β έλ….: ( κ ) α ( κ ) ό ( ς )….: ου ( κ ) α ( λ ) ό ( ς )…., ….. 
….. ---- Μπα ’ ➔ Μπ Έλ….: Βα ’ ➔ Έλ….: ( πι ) ό ( κ ) α ( κ ) ό ( ς ) – ( Κ ) ά ( κ ) ι ( στ ) ο ( ς )….: 
( κ ) α ( λ ) ό ( ς ) ( κ ) α ( λ ) ό ( ς )….,….. ….:  
…..Σύν χυσ η++…., σύν χυσ η+….,….. πλήν χυσ η-…., Πλήν χυσ η- - ….,….. 
….. Συν τέλ εια++…., συν τέλ εια+….,….. πλην τέλ εια-…., Πλην τέλ εια- -….,….. 
 
….. Ωχ…., και….. ο Κάιν- σκότωσε τον αδελφό του Άβελ+….,…… ο Σηθ- σκότωσε τον αδελφό του Όσιρι+…., 
η Ίσις ένωσε το ‘’ψυχο’’ωάριό της με το κατεψυγμένο ‘’ψυχο’’σπερματοζωάριο του Οσίρεως….. 
κι έκανε ( !; )…., χμ, α, δε μας λένε…., αλλά..... ζέμπρα ή ζέμπρο…., ε, από άσπρη γαϊδάρα κι από μαύρο γάιδαρο…., 
τςςςςς…., που….. ‘’φόρεσε η Σελήνη Ηλιομάσκα….. κι έγινε κι η Αίγυπτος Αλάσκα’’…., 
και τζάμπα η ‘’ψυχο’’σπερματο κατά- ψυξη….,….. ννννναι…., άλλο τίποτα, και, ‘’απαυτό’’….,….. ίτε : ’ : ➔….. 
και πού φωτιά να ζεσταθείτε, ‘’οσονούπω’’, στους -678ο  Κ Ελ σίου…., εισί γαρ και μη ανα στρέψ ιμα….: μη ‘ : μη …., 
ή, αλλιώς, στους -876ο ‘’Σ’’ατα night….,….! Εμμμμμ…., πώωωωωςςςςς…!;….. 
…..Όμως, εγώ, ρε Σατανο μυημένε….. Αντί δημε – Πλήν δημε….. μαζί – άμα…… και Συν εξούσιε – Ομο εξούσιε…., 
που θα σε γυρίσω, ως κι όλους κι όλα –σας, ανάποδα…., ώστε να γίνεις Δ,δ,ημό κριτος ‘ …., ω Δημό κριτε - - - …., 
χξς΄, άμα λάχει…., μέχρι και Δημό κριτος ‘ ‘  ….: Δημό κριτος++…., ή και Δημό κριτος +++….. και πλέον…..! 
 

Να…., νά ‘μαιαιαιαιαι….. το….. ( : όχι το….. 1 «δεν» –σου…., το….. τι : . από το Τι : . : το….. κάτι από το Κάτι ) 1….. Ο 

[ : όχι το….. 1 «μηδέν» –σου…., το….. μη «1»: το μη «δεν» : το μη τι…: Τι….: το….. Κάτι με το 1 – κάτι – δεν ] .…: 
το 1 δίπλα στο Ο….: 1Ο…., το 1 μέσα στο Μηδέν….: / 1  /….,….. 
ο με κρυπτ ώνυμον….: Στέργιος, έστω, 888 και πλέον…., Ένας –– Κανένας – Κανα – Καναδυό – Καναδυοτρείς…., 
ανώνυμος : Σιωπή++++++++++++++++++++++++ ….. ….. ….. : μη εν γράμματος και μη εν άριθμος….: 

εν (απο)Σιωπή (τ)ικος…., εμ, και….. ΈΝ  Α . Σιωπη ικό….: ΣΙΩΠΗ ΙΚΟ….. και πλέον….: προ ΣΣΣΙΩΠΗΣ : ΘΘΘΕΟΥ .…., 

ΘΘΘΕΟΥ : ΟΟΟΝ ΤΟΣ – ΑΑΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΦΦΦΩΤΟΣ – ΑΑΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΦΦΦΩΤΟΠΗΓΗΣ – ΑΑΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΠΠΠΥΡΣΟΥ – 
– ΑΑΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΗΗΗΛΙΟΥ….: ΜΗ ΦΦΦ ΦΥΣΙΚΟΥ ΗΗΗΛΙΟΥ άμα και ΠΠΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΗΗΗΛΙΟΥ….! 
 
Εγώ…., είμαι….. ααα κίνητον ( και, κινούμενον ααα κίνητον ) πρωτ….. φφφωτ φωτοπηγ πυρσ ηλι….. όν ιόν….,….. 
ένα καλό ηθες….. ‘ , έστω, +- -+0…., φωτο κύτταρο μες στο, Παγ κόσμιο, ψυχο ‘’ψυχο’’ κορμο ΚοινωνιοD.N.A….,   
[ : ‘’πίσω’’ / μέσα / από το κάθε, του 0, + και -….. πόσα….. μικρούτσικα και μικρο μικρούτσικα….. + και - είναι…!; 
‘’Πϊσω’’ / : μέσα / από….. τα….. των….: +0, -0, -+0, +-0, +οο, -οο, -+οο, +-οο, +Ο, -Ο, -+Ο, +-Ο,….. πόσα + και – είναι…!; ] 
ένα μηδέν ---- μηδέν….: 1 0 ---- 0….: 1 +- -+ ---- +- -+….. / : ή, άλλως, 01 ---- 0 : 1 : +- -+1 ---- +- -+….. / ….,….. 
ενώ….. εσύ είσαι….. κινητόν ( και, α κίνητον κινούμενον ) ‘’φωτ φωτοπηγ πυρσ’’….. μαγνητ όν ιόν : σελην όν ιόν…., 
ένα κακόηθες…. ’ ➔, έστω, -+ +-0…., σκοτο κύτταρο μες στο, Παγ κόσμιο, ψυχο ‘’ψυχο’’ κορμο ΚοινωνιοD.N.A….,….! 
  
                                        [$$[================-------------------------==================]$$] 
[$$[ ….: …..εάν το έν υπαρκτ όν /αυθ υπαρκτ όν/ «δεν – υπαρκτ όν»  ήταν έν μη υπαρκτ όν «δεν : υπαρκτ όν» – 
– έν αν ύπαρκτ ον «δεν : υπαρκτ όν»…., 
τότε, και το εν υπαρκτ όν /αυθ υπαρκτ όν/ «μηδέν – μη υπαρκτ όν : κενό» θα ήταν εν μη υπαρκτ όν «μηδέν : μη υπαρκτ όν» – 
– εν αν ύπαρκτ όν «μηδέν – μη υπαρκτ όν»…., 
ήτοι, θα ήταν εν σκέτ ον «μη»…., μία  α περί εχ η / αυθ ύπαρξ η/ ύπαρξ η…., χωρίς να εμ περι έχ ει /αυθ ύπαρξ η/ ύπαρξ η….!  
 
Αλλά…., επειδή…. υπάρχ ουμε…., και…., εμείς τε….: τε…., εμείς και…., 
όλα πρόκυψαν απ’ το «δεν τε : /αυθ υπαρκτ ος/ χρόνος τε » του τε «μη χρόνου» – του τε «χώρου»…., 
      ( : ‘’έστιν’’ γαρ….. Χρόνος τε Χώρος τε….: Χρονο Σώμα τε Χωρο Σώμα τε….: Χρονο «Μηδέν» τε Χωρο «Μηδέν» τε….,….. 
      ε…., που….. ‘’σταγόνα μες στον Ωκεανό’’ είναι ο μες στον ΧωροΧρόνο χωροχρόνος…., 
      υπο ‘’σταγόνα’’, ο χωροχρόνος μες στον Παν Χωρο Χρόνο…., κι ο Χωρο Χρόνος μες στον Παν Χωρο Χρόνο ‘’σταγόνα’’…., 
      κι ο Παν Χωρο Χρόνος ‘’σταγόνα’’ μες στο ‘’Α’’ ΠΑΝ ‘’Α’’ ΠΑΝ ΧΩΡΟ ΧΡΟΝΟ – ΘΕΟ – ΑΠΑΝ  ΔΙΑ ΧΩΡΟ ΧΡΟΝΟ….!….. ) 
από….. το/της/του παιδί : έμ βρυ+ όν – «δεν+»….. της/του μήτρας/πάτρας – της/του χωρο χρονο τι νός…., 
έστω….,  μαμάς/μπαμπά ή μη δεν+ός/μη δέν-ός….: γιος/κόρη ή κόρη/γιος του .....: «δεν+»…., 
που….. η, κάθε,‘’μαμά’’ είναι πρόκυμα πολλών ‘’μπα’’ και ‘’μα’’ σε διάφορα σχήματα…., ως κι ο, κάθε, ‘’μπαμπάς’’ είναι έτσι…., 
…..χμμμμμ…., πλην κι αν είμαστε….. ψευδ ’’αίσθηση’’ του μη έχοντος αίσθηση Κ,κ,ενού…., του προ Θεού Κ,κ,ενού….! 
 
Ναι, βρείτε τε και Κομπιούτερ απεριόριστης Μνήμης…., κι άλλη ευκαιρία δεν δίνει η ‘’Γη’’ : ή τώρα μοίρα+ ή ποτέ : όλοι –μας…., 
που…. τα….. έως το νυν –σας…. θα τα….. ‘’ξανα’’…..  ‘τρελάνω : ‘λογικέψω….: εχ…., «μηδέν»…., εάν «δεν», και, –μου…., 
ιδίως…., το εις τας….. Βρυ- / : υ : ι /  ξ / : ξ : κσ / / Βρυ- κολάξ / έλ- λας Κομπιούτερ του….. Ο βρι,υ, ού ….. Έντ Ελ μαν 
/ : χμ, Τέλος του ‘’άνδρα’’ Έλ - - - / …., των Βρυξελλών του….. ( Β ) Ελ- - -γί ου ή Βα β ελ- - -γί ου 
ή , άλλως, της….. γης – χώρας του Βαβά : Μπα ‘ ’ απΜ Έλ - - -  …., 
‘’όπου’’ λαθρο βιοί το…., το Franc,k,e st ain / : ian ος / …., ‘’Γι αχ βε’’ βρύ ον –του…., το οποίον θα κονιορτο ποιήσω…., 
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θα κάνω τέφρα την κονιορτό – σκόνη….. και θα σκεπάσω, με αυτήν και με ανάλογη γι’ αυτό επάρκεια, παντελώς, τη Σελήνη…., 
ώσπου να βγουν από εκεί μέσα και να….. εξωσυμπαντωθούν τα…., όσα στο τάγμα –του….. κι ακόμα…., Κτήνη…., ….! 
 
Νννναιαιαι, κι ακούστε ‘το αιμο,νερο,διψές….. πώς….. βρύ λ λει : πώς φωνάζει να του δώσουν να πιει νερό / : αίμα /….. 
           (( : «Μπα μπά – Μα μά…., μπου…!»….: πρώτα…., μετά δε….. «Μα μά – Μπα μπά…., μαμ….!»…., 
           που, αύριο κι ως σαρκοφάγο, θα βρύκ,χ,ει : θα τρώει λαιμάργως σάρκας : χόας….. )) 
και να ‘’ανα στηθεί’’ : κατα - - - στηθεί….,….. χξς΄…., που….. ο Αλ έκ ος ανα σταίνεται….. 
κι ο…., ο τελ / ευτ / αίος : End αίος τελ ευ / : δυσ / τά – end ά …., Αντι Αλέκος….. ( εξ : εκ ) ( α ) φ αν ίζεται : ( εκ ) ακ ίζεται…., 
ή από δίψα – ου αν : νερό ή από το φ αν : φ ως –μου ή από την ψυχο ακ ίδα – ψυχο π,φ,ού / : φφφουουού /  τσα –μου 
και σε…., έστω, και….. τηλε έτσι τε….., θε ανθρωπο σατανο κατθρωπο ‘’γάμ ια’’…., 
 [ : εμμμ…., προκειμένου να μας ‘’καθαρίσει’’ όλους ο σχιζ - - -  άκ ιας…., ακόμα και ως έμ βρυ ο…, ε, αύριο….. κι αν όχι αυτό…., 
 ε, σήμερα κι ο ‘’ατελής’’ Αντι Αλέκος…., ε, ο καθελογής Αντι Αλέκος….: ιδίως…., τ,ο,ο του….. Ιαν ν ού ‘’έμ βρυον’’ : Ο2Η….,….! ] 
που, πολλάκις, τον παρε κάλεσα να «τον ραντίσω με ήσσωπο και να καθαρισθεί »….. και πάντα, –μου το αρνιότανε…., 
που ήθελε να τον ραντίσω με αίμα ο αιμόρ ’ ➔ ραντος  βαμπίρ ος….! 
 
ΝΑΙ, και σταματείστε, και, τα….. Φραγκεσταϊνικά / : κάθε- ‘’φύσης’’ /  πειράματα…., ρε :  RES….. Σατανο,βιο,επιστήμονες…., 
γιατί θα –σας κάνω…., Θεο : Σιωπο τρ όπ ω και σε αν ύπ οπτ ο Χρόνο…., Θεο, α βιό : αν υπαρξί, επιστήμονες….,….!..... ]$$] 
                                     [$$[================-------------------------==================]$$] 
 
 …..Ννννναιαιαιαιαι…., λοιπόννννν…., γυρνάω ανάποδα, και, τον Α,α,ίολο- - - ’ ➔ …., 
τον κάνω….. ‘ Αίολο+++ ….. και πλέον…., και…., ανεπαισθήτως –σας…., ΦΦΦΦΦΦ …..υσώντας…., 
 διώχνω…., αρχικά, έτσι : όχι με Σιωπή : με όρθια λόγια…., τη Σεληνο Δροσο συν / πλην/ νεφό σκονη…., 
την που απλώσατε μπρος απ’ τον Ήλιο :…..δια Ήλιο :…..σύν δεσμ ο του Εξωσυμπαντικού Ήλιου και της Γης –μας…., 
ωρέ….. Dogdog’s….. του παραλόγου…., ώστε, και, να τον ιδεί…., 
Σχιζο Σατανόσκυλα ωρέ σεις…., φερέφωνα της, της εκπορευόμενης απ’ τα Σατανεία : Καισαροπαπεία της Γης, Νύχτας, 
που κρύψατε το με άγιες μνήμες Φως του Εξωσυμπαντικού Ήλιου – Θεού…., λαο βαμπίρ ια της ‘’Νέας Τάξης’’….,….. 
…..εγώ…., ο….. ‘’«εν Θεώ υπερΑρχισαλός»…., που….. τ ώ ρ α….. αρχίζω να συγ γράφω….. και….. ‘’έννοια’’ –σας…., 
που…., σαν είμαι πιο αθώος…., που δεν σημαίνει ότι είμαι κι ‘’αθώος’’…., γίνομαι, άμα λάχει, και πιο πονηρός –σας….! 
….. }%%} 
                          {%%{====================================================}%%} 
               
                  ###==========================================================### 
###     ( ….: όταν δεν υπήρχαν…., έστω, και , τότε…., τα….. πρό σημα : σημάδια προ των αριθμών….: +, -,…..  …., 
             αλλά και  τα…..  επί, διά,….: Χ, :,….. …., και τα….: =,       / :      κλασματική γραμμή / ,…..  έγραφαν, κάπως, έτσι….: 
* …..ναι ( συν ) / : ναι ( συν ) ή ( συν ) ναι /       [ …..: μετά…., ναι+ / : ναι+ ή +ναι /….,….. κ.τ.λ….. ] 
* …..ναι+ συν ναι+ ίσον ναι++….,   ( 1 ναι+ ) συν ( 1 ναι+ ) ίσον 2 ναι+….,   ( 1 + ) + ( 1 + ) = 2+….,   1 + 1 = 2 ή +  +  + = ++ ….,….. 
* …..+ναι συν +ναι ίσον ++ναι…..      ( 1 +ναι ) συν ( 1 +ναι ) ίσον 2 +ναι….,      ( +1 ) + ( +1 ) = 2 +1 ή +2….,  +  +  + = ++ ή 1 + 1 = 2…..         
 
* …..μηδέν+ / : μηδέν+ ή +μηδέν /          [ ….: 0+ ή +0….. ]  
* …..μηδέν+ συν μηδέν+ ίσον μηδέν++ ή δύο μηδέν+….,     …..[ ….: 0+ + 0+ = 0++ ή 2 0+….. ]  
* …..+μηδέν συν +μηδέν ίσον ++μηδέν       [ ….: +0 + +0 = 2 +0…., 1 0+  +  1 0+ = 2 0+…., 0 + 0 = 2 0…., 
                                                                         γιατίιιιι….. 1 + 1 = 2 1 ή 2…., 1 = ½ 1 + ½ 1 ή 2/2….,  ¼ 1 + ¼ 1 = ½ 1 ή ½ 2/2….,….. ] 
 
* …..ναι+ πλην ναι+ ίσον μηδέν+….,             [ ….: 1 1+  -  1 1+ = 0+…., 1+  -  1+ = 0…., +1  -  +1 = 0…., 1 - 1 = 0 ή 0/2 -  0/2 ή 1 0….. ] 
* …..+ναι πλην +ναι ίσον +μηδέν …..                [ ….: +1  -   +1 = 0…., 1  -  1 = 0 ή 0/2 - 0/2 ή 1 0….. ] 
 
* …..μηδέν+ πλην μηδέν+ ίσον μηδέν++….,     [ ….: 0+  -  0+ = 0++ ή 2 0+ ή 2 0….. ] 
* …..+μηδέν πλην +μηδέν ίσον ++μηδέν…..   [ +0  -  +0 = ++0 ή 2 +0 ή 2 0….. ]….. 
 
* [[[ ….: +01 ( ή +1 )  +  -01 ( ή -1 ) = 0 ( ή +-0 ) ….,  0 -1 + 0 +1 = -+0…., ….. και ουχ εστί….. τέλος….,  
αν έτσι….. και τα ως κάτω…., ή γίνουν πολλαπλασιασμοί – Χ ….. ή διαιρέσεις – : ….. –τους…., σε ‘’ά πε ι ρ ους συνδυασμούς….:  
+οο, -οο, +-οο, -+οο, +- -+οο, -+ +-οο, +Ο, - Ο, +-Ο, -+Ο, +- -+Ο, -+ +-Ο,….. +- -+ ____ -+ +-οο…., -+ +- ____ +- -+οο, 
+- -+ ____ -+ +-ΟΟ…., -+ +- ____ +- -+ΟΟ,….. ….. ]]] 
 
….. Λοιπόννν…., έιιι…., ω Δημόκριτε…., ί προς με…., έλα….. εδώ….. είπα…., τ ώ ρ α…., γιατί….. δεν είδες περιστέρι να γαμά φίδι…., 
που είδα εγώ….. σε ένα….. σήμα….. ένα φίδι …., μες σε έναν…., καθέτως  διηρημένο στα δυο…., κύκλο…., στο ένα ημικύκλιο αυτό 
και με το αρνητικό πρόσημο - στη μεριά του…., και με ανοιχτό, το στόμα ….. να ‘’τρώει’’, ‘’νικητής’’, ένα περιστέρι…., 
στο άλλο δε ημικύκλιο, ‘’νικημένο’’, το περιστέρι…., και με το θετικό πρόσημο + στη μεριά του….,…..  και….,….. 
…..έλα….. και .αμώ τα ‘’κέρατα’’ που ‘’μου φόρεσες’’….,…… καλά….. καλά…., έστω, από κει….. εσύ….. και βάλε τα γυαλιά –σου….: 
να…., (   )….! Τί βλέπεις πίσω ‘’απ’αυτό’’ που ‘ναι μες στις αγκύλες…!; …..«δεν : τι» ή «μη δεν – μη τι»…., ήτοι, κάτι μες στο κενό….!; 
 
…..Να…., τώρα, ( 2 )….! Θυμάσαι το μες στις αγκύλες κενό…!; …..Τί βλέπεις πίσω από το δύο…!;….. Τί…!; Το κενό…!;….. 
Λάθος…., και να μου κάνεις πλήρη νεύματα…., αν και εγώ….. ‘’οίδα’’ τι σκέφτηκες, πριν σκεφτείς τι θα σκεφτείς να πεις , πονηρέ….! 
…..Λάθος…., που…., πίσω από το 2….. είναι….. 2 1…., που….. το….. 2 = 1 + 1….. ή το….. 2 = 2 ½  + 2 ½  ή…..  ή….. ήηηηη….,….! 
 
Και…., άκου με με τα ψυχο αυτιά –σου…., για να ιδείς με τα ‘’ψυχο’’μάτια σου…., και να ακούσεις με τα ‘’βιο αυτιά’’ σου….: 
αυτό το 2…., εξωτερικά, είναι ίδιο με εκείνο το 2...., που, εκείνο, τώρα, είναι….. 2 = 4 – 2….,  χθες ήταν….. 2 = 8 : 4….,….. κ.τ.λ κ.τ.λ….! 
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…..Τί…!; Δεν ‘’με πιάνεις’’…!; …..Εμ, πώς να ‘’με πιάσεις’’….,  ωρέ….. αυτο πλην κέντρωτε – αν αυτο συν κέντρωτε…., 
που δεν έχεις ομο συχνοτήτως  την ‘’ψυχο’’ ραδιο τηλε όρασή –σου  με την ψυχο ραδιο τηλε όρασή –σου…., 
κι όλο αλλάζεις κανάλια…., έτσι που κι εγώ δυσκολεύομαι να ‘’σε πιάσω’’…., φορές….,….. 
ναι…., και κρύψου…., που έρχονται άσσον –σου τα δυο υπο υπο υπο μιάσματα του Σατανά…., ο Πλάτων κι ο Αριστοτέλης….,….. 
ε…., η Εβραία η Μαρία…., λες κι από φόβο…., δεν θα έρθει…..,….. έτσι…., έτσι…., εκάς…., πιο εκάς…., ….. εκεί…., σωστά…., 
και να ‘’πιάνεις’’, φορές, και….. ‘’Ραδιο Ti.Vi  Ήλιος’’…., χμ, και….. ‘’Ραδιο Ti. Vi Εξωσυμπαντικός Ήλιος’’…., μπας και….,….!..... 
 
…..Εμ…., γι’ αυτό , λοιπόν, δεν είδες, και, τους 2 1….. ‘’πίσω ‘’ από το κενό…., ναι, κι εδώ παίζουμε τίμια και με ανοιχτά χαρτιά…., 
μιλάμε…., όχι ως εσύ…., εχ, έστω, με το χέρι στην καρδιά…., αλλά με την καρδιά στο χέρι…., ως εγώ…., 
που…., γω…., ό,τι κι αν λέω…., ό,τι κι αν αισθάνομαι…., κάνω , ‘’τελικά’’, αυτό που, κατά Θεό, πρέπει…., έστω, και χωρίς καρδιά….! 
 
Ναι…., και δεν βάζουμε, ρε ‘’παπατζή’’, τους 2 άσσους άσσον άσσον : κοντά κοντά ή ασσότατα ασσότατα : κολλητά…., 
που, τότε κι έτσι, θα έρθει άσσον ή άσσ ιον στο 2 κανα γειτονικό +2 / ή και-2 / …., που έχει μέσα –του ένα τε πλην ένα….: 1 τε -1…., 
ωχχχχχ…., όχι ένα και : τε πλην ένα ίσον μηδέν….: 1  +  -1 = 0 ή….. -0…., / : ααα…., γιατί όχι….. +-0…!; / μα λειψό κι ‘’άγουρο’’ : -0…., 
χμ, που δεν έβαλα…., καθώς με +/-/ήθισαν οι δικοί –σου στα σχολειά : σπουδαστήρια ‘’πετάγματος’’, τάχα…., το πρόσημο + στο 1…., 
α, γι’ αυτό ξε φεύγουν ιόν τα+ και πάνε και, έως .αμιούνται τε…., ετερονύμως…., με ιόν τα-…., ‘’ξε πορτισμένα’’ απ’ άλλα ‘’χωριά’’….! 
    ( ….: εεεεε…., όooχι…., δεν σκέφτηκα πώς θα σε ζαλίσω και να ‘’πέσεις’’….,….. your problem…., never mind…., I don’t mind….! ) 
 
Nαι…., που γίνονται , τότε κι έτσι : άσσον άσσον ή άσσ ιον άσσ ιον…., 11….. και όχι μόνον….: ασσότατοι και πλέον…., αν τους…., 
να, γίνεται….. ασσορτι μέντ ο : ‘’πλήρης’’ σειρά ‘’ομο ειδών’’….,….! 
 
Ααα…., και άσσος με 2, και πλέον, σ...., πριν άσος….,  εμ, που γι’ αυτό ήσουν ‘’σύννεφο’’ με ‘’υγρό’’ : μη ‘’στεγνό’’ πορτοφόλι….,  
‘’σύννεφο’’ που ‘’δεν τα έσταζε’’ στους φτωχούς….,  αλλά, τώρα, θα μου ‘’ τα στάξεις’’ τα της παγερής ψυχής –σου τα χαλάζια….! 
 
…..Ννννναι…., μία –  ία….. άσσα…., ωχ, ένας άσσος : ένα τι : ένα δεν…., το μισό του δύο….,  
ναι…., εδώ, ρε ‘’παπατζή’’…., δεν άσσουμε : δεν αΐσουμε : δεν κινούμε ταχέως τους άσσους …., 
που έτσι, γίνονται άιστοι : άστοι : αόριστοι : αφανείς…., εμ, γι’ αυτό δεν είδες τους δύο άσσους πίσω από το 2…., 
γιατί έκανες το δι σύλλαβο δύ ο….. μονο σύλλαβο δυό…., τον πληθυντικό….. ενικό….,….! 
 
Ναι…., τα 3 ( 2 + 1 ) 2 ( 1 + 1 ) ….:  παρενθέσεις, αγκύλες, τε,…..  έβγαλες το 1 απ’ τα δύο 1…., εεε, πες πως σου ξέφυγε ένα….. ιόν…., 
ναι, ναι,  και πήγε , το μπαγάσικο, για σεξ με άλλο κι ετερώνυμο 1 : -1 στον ετερονύμως του ηλεκτρισμένο πόλο…., 
που  ήταν, το -1, ασσότατα δίπλα ακριβώς και μες στο 4 ( : 4 = +1 και +1 και +1 και +1 και +1….. συν -1 )…., 
πριν καν προλάβει να παντρευτεί το -1 με, από τα πέντε ένα, κάποιο : ένα +1 : ένα – 1 «δεν» από τα πέντε +1….,  
έ, κι έκανες και τα….. δύο ένα….. ένδεκα…., τα/το έβαλες μες στο 0….. και το αΐστωσες – το  ήστωσες : το εξαφάνισες το μηδέν…., ….! 
 
….. Αμάν…., βρε ‘’παπατζή’’…., που μου παίζεις τον ‘’παπά’’ με ντούμπλε φας παπακαλόγερο….: 
«Εδώ ο παπάς…., εκεί ο Δεσπότης…., εκεί κι ο Αρχιεπίσκοπος….,….. πού είναι ο παπάς…!;»….! 
…..Έιιιιι…., πάνε στο Πατριαρχείο…., μπες μες στην κρεβατοκάμαρα του Πατριάρχη….. 
και…., που θα τους ιδείς ,‘’τσοντιζέ’’, την παπαδιά : ντάμα με τον Πατριάρχη : ‘’«παρθένο»’’…., μην το πεις του παπά…., 
γιατί….. δεν έχει, αυτός, στομάχι που να μπορεί να λιώνει και να χωνεύει, τόσο μεγάλα, ‘’κέρατα’’….. Αρχι αρχι αρχι τράγου…., 
ωχ…., κι όχι άλλο αίμα στον Βάμπιρ ο Σατανά….!..... 
 
Έιιι, Δημόκριτε, να παίξουμε, για λίγο, λίγο απ’ το πινάκ –σας…., και, για να ξε’’πιαστούμε’’….,  γιατί θά ‘χουμε κι άλλα παιχνίδια…!; 
*Α ή Άσσος ή Αρχι Βαλές /:1,5/, [*1:Ασσο’’φαγωμένο’’], *2 (‘’πουλημένον’’ λαοτζίκιον) /:2/, *3, 4, 5, 6, 7, 8 /:0,5/, *9, 10 /:1/….: λαός…., 
*βαλές /:1/…., *ντάμα /:1/, *παπάς /:1/, *Α ή Αρχι βαλές /:1,5/ : και 1ος και ‘’τελευταίος’’ – 1ος….: γαϊτανάκι Ε,ε,ξουσίας….: 
*μπρος και, αναλόγως, πίσω : Α : /Αρχι/ Βαλές : Κοσμική Εξουσία : Θεός : Πατήρ…., *ενδιάμεσα, ο, ανάλογης αξίας : πόντων, λαός...., 
*/υπο : αρχι/ βαλές : κοσμική εξουσία : θεός : υιός…., *ντάμα : η ιδέα, ‘’Άγιο Πνεύμα’’, της κοσμικής κι εκκλησιαστικής εξουσίας…., 
*παπάς : εκκλησιαστική εξουσία…., * πινάκ : ο…., το τέως λαοτζίκιον….,‘’Ερμής’’, που πάει παντού : σατάν σουρτούκιον….,….!..... 
 …..Ααααα, άσε ‘το…., χμ, λάθος –μου και δεν το παίζουμε….,  γιατί….. και το πινάκ –σας τε είναι….. φουλ ‘’παπατζίδικο’’ παιχνίδι…., 
οπότε, σαν δε ξέρεις να παίζεις το δικό μου πινάκ, (α, θες με απο Σ,σ,ωπηικά…!;) θα παίξουμε , έστω, απ’ το δικό σου…., ναι, αλλά….. 
εάν βρεις…., και –μου τοπεις…., που είναι οι….: Δεσπότης, Αρχιεπίσκοπος κι ο Πατριάρχης….,….. 
ωρέ κ,Κ,αθάρματα του Σατανά…., που βάλατε τον λαό στη μέση…., και…., ως στο ως άνω σχήμα τε…., τον εξ εξ εξ οντ ώνετε….!..... 
 
…..Α…., επειδή τε σε βλέπω να τε κουράζεσαι….,  ας πούμε κι ένα ‘’αστείο’’ τε….. και, μετά, σοβαρά τε…., πάλι….,….! 
…..Λ ο ι π όν….., και  κ α τ ά  Λ ε ξ ι κ ό ν τι : «δεν» ερμηνεία….: εν : 1 αρχίδι – όρχις…., 1 όρχις…., 1όρχις….. ή ( !; ) ένορχις – ο έχων 
( : έναν ή κανα – έναν έως δύο…!; …..μόνόρχις ή μόνόρχις έως δίόρχις…!; ) .…. πόσα…., ωρέ….. 2ορχίδ ιχ εχ ε Λαό κριτε…!; 
…..α΄ : ένορχις : «ο ένορχος»…., β΄ : ένορχος : «ο έχων όρχεις»…., γ΄ : ενόρχης : «ο ένορχος»….!  // : αλληγορικώςςς ή μηηη…!; // 
Άει, πάνε και βρες έναν Λεξικογράφο….. και πες ‘του να σου τα εξηγήσει ( μηδέ ν α : όχι ν α…. σου τα….. εξ εξ εξ 6 6 6 ηγήσει….. ) …., 
εχ, και, μετά, να έρθεις να μου πεις….: πόσα αρχίδια έχει ο «ένορχος» τε…., αν ο ένορχις έχει τα ίδια αρχίδια με τον ένορχό τε…., 
όπως και….. πόσα ο ενόρχης τε….,….. ναι, για να μπορέσω να –σας ξεμπλέξω τις μπλεγμένες με τα αρχίδια –σας πούτσες –σας….! 
 Ε, κι αν σου είπε ο οφθαλμίατρός σου Σατανάς, που με την ‘’πρισμοτριγωνική’’ ‘’θεραπεία’’ –του σου προκάλεσε ‘’ α στιγματ ισμό’’, 
ότι τα 2 –μου είναι / : φαίνονται / ίδια με τα 2 –σου…., έλα να πάμε…., στον Οφθαλμίατρο  – Ουρολόγο – Μικροβιολόγο –….. –μου…., 
να ιδούμε, τελικά, τίνος αρχίδια είναι τζούφια : ‘’2’’ / : ωσάν τα ά τομ α : «δεν» : σπέρματ ά –σου / ….. και τίνος μη τζούφια : 2….,….! 
 
…..Έλα ‘  δω…., όχι τώρα…., μετά φεύγεις : μεταφεύγεις….. και μη με απο φεύγεις / : μη φεύγεις από με / : αποφεύγεις : ’ ➔….! 
….. Λοιπόννννν…., ω Κριτόδημε….. ή…., κατά συμβραβευθείσα –σου Οβριά Μαρία…., Ντίμι….. ή Δημάκριτε….: 
 
*….: «Μηδέν τε εκ του μη όντος γίγνεσθαι ( μηδέ εις το μη ον φθείρεσθαι )…., 
*….: άτομα : «δεν» και κενό : «μηδέν» είναι, λες,  / ω Δημόκριτε, που άλλο το….. γίγνεσθαι κι άλλο το….. εγ γίγνεσθαι….! /  
τα δύο / : δύο ή δύ ο ή δυό….. ή κανα 2….. ή…., ή…., ήηηηη….. …!; / συστατικά των όντων και τα μόνα αληθινά....: 
λες, δηλαδή, ότι τα όντα συνίστανται – αποτελούνται από δύο συστατικά…., 
από άτομα : «δεν» και κενό : «μηδέν»…., 
ή, αντίστροφα, άτομα «δεν» και / : και : συν : μαζί με / κενό «μηδέν» συνιστούν – αποτελούν όντα….! 
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     (( ….: αλλά και….. το..... χ΄ άτομον Q+ : χ΄«δεν Q+»….. συν ( ενούμενο με ) το….. ψ΄ άτομον Q- : ψ΄«δεν Q-»…., 
     όντας, αμφότερα, μες σε / : μαζί με / κενόν : «μηδέν»…., 
 
            [ ….: το οποίον κενόν, όμως, δεν είναι συν ενωτόν : δεν γίνεται ζεύγος με όποιας λογής άτομα ή μόρια κ.λ.π...., 
            ώστε να δώσουν – ‘’δημιουργήσουν’’ άλλα, ανάλογα, άτομα ή μόρια κ.λ.π…., 
            αλλά συν τελεί στην ένωσή –τους….. και….. τα δείχνει – τα δηλώνει…., 

            ήτοι, ένα / : ένα : το / επίθετο δηλώνει  ( ω….. μόρας- - : θανάτου- - ιόν….: μορ θανατ ιόν- -…., μορ θανατ  ιχ εχ ιόν : .- -….! ) 

            την ιδιότητα των / : των : ενός ή κανά Q+ / ατόμων χ΄ και των / : των : ενός ή κανά Q- / ατόμων ψ΄ 
            να ενώνονται – συν ουσιάζονται και, μετά, να δίνουν – ‘’δημιουργούν’’ Q+- ‘’άτομα’’, ‘’μόρια’’,….. ] 
 
     δίνουν – ‘’δημιουργούν’’ το….. ω΄ ‘’μόριον Q+ -’’  : «δεν Q+ -»….. κ.ο.κ….. και, και, ως προς τα άλλα άτομα,….. )) 
                
Λες, δηλαδή, ω Δημόκριτε, ότι όλα προήλθαν από άτομα : από «δεν» και ( από…!; ) κενό : «μηδέν»…., 
δηλαδή, από το «δεν» : «συστατικό ή ουσία ή ον – υπάρχον / : αυθ ύπαρκτ ον…!; /…..» 
και ( από…!; ) το «μηδέν» : «μη συστατικό ή μη ουσία ή ον – υπάρχον / : αυθ ύπαρκτ ον…!; / ….. »…., 
δηλαδή, το «δεν» : άτομο είναι μη «μηδέν» : μη κενό…., δηλαδή, το «μηδέν» : κενό δεν έχει….. ουσία – «δεν»…., 
δηλαδή, λες ότι τα όντα συνίστανται, μόνο, από, μες σε κενό, άτομα, μόρια,….. εεεεε….!..... 
 
*….: σχήμα….. εν διά δυοίν….: σχήμα καθ’ ό μία έννοια, αποτελουμένη εξ ουσιαστικού και επιθέτου, 
εκφράζεται  διά δύο ομοιοπτώτων ουσιαστικών συνδεομένων διά του και / : και : τε…!; / , 
οίον ( : οίον : παραδείγματος χάριν ) χρυσόν και φιάλας / : χρυσόν φιάλας τε…!; / , αντί χρυσάς φιάλας….! 
 
*….: έννοια ( γ ) ….: ιδέα/αντίληψις του περιεχομένου όντος τινός ή φαινομένου….,  / : αντίληψη για τί πράγμα…!; / 
δηλαδή, εδώ, το….. περιεχόμενο : άτομο – «δεν» ‘’αντιλαμβάνεται’’ 
το, το εμ περίεχό –του, κενό – «μηδέν» – ον – φαινόμενο…., 
δηλαδή, το άτομο : «δεν» αντανακλάται στον καθρέφτη – κενό – «μηδέν»…., ‘’βλέπει’’ την εικόνα του 
και ‘’αποκτά’’ ιδέα για τα, πολύπλοκα, χαρακτηριστικά γνωρίσματά –του…., 
αλλά και για ό,τι αφορά στο, απλό, κενό – «μηδέν» – ον – φαινόμενο….,….! 
 
      (( ….: οι ως άνω λέξεις : αντιλαμβάνεται και βλέπει….. είναι μέσα σε εισαγωγικά : ‘’ ‘’…., 
      γιατί….. τα άτομα δεν έχουν συνείδηση – αντίληψη και όραση : σκέψη…., 
      όμως, κι αυτά, ‘’δείχνουν’’ – ‘’δηλώνουν’’’ την τοπολογική ιδιότητα του καθρέφτη : κενού να το απ εικονίζει…., 
      ως από….. / έν στικτ ον : / ‘’έμ φυτ ον’’ ή σύμφυτον– ως από ‘’φύσει’’ εν ύπαρχον έν στικτ ον….,       
      που, κι αυτός : το «μηδέν» – κενό – καθρέφτης, ‘’αισθάνεται’’ και ‘’γνωρίζει’’ την ύπαρξή –του 
      έτσι καθώς ‘’αισθάνεται’’ κάτι : το άτομο – το «δεν» να καθρεφτίζεται, μοιραία κι αναπόφευκτα, σε αυτόν…., 
      κι έτσι έχει διπλή ‘’αίσθηση’’…., συγχρόνως…., αφού, μοιραία, και, το….. παν εγγίζει….. και το ‘’βλέπει’’…., 
      όχι το βλέπει…., αλλά το ‘’βλέπει’’…., αυτό το….. ‘’εγ γασρτί μυθον’’…., 
      και,  του….. εγ γίγνεσθαι….,….. ναι…., και έγ κυος μόρος : θάνατος του «δεν ός» και του «μηδεν ός»…., 
      δεν συνέβη…., που…., έστω / : αδύνατον γαρ / , κι αν συνέβαινε…., θα συνέβαινε, μοιρ αία, ταυτόχρονα….! )) 
 
      {{ Με άλλα λόγια…., είναι…., τ ώ ρα…., ‘’σάμπως’’ μια άτεκνη γυναίκα που ονειρεύεται ότι έχει εν γαστρί έμ βρυ ον…., 
      ενώ…., αργότερα….,  που είναι όντως έγ γυος…., δεν το ονειρεύεται…., αλλά το ζει….,  
      όπως…., με τον τρόπο του…., και το έμ βρυ ον ‘’έτσι’’….,….. κ.τ.λ. κ.τ.λ….! }} 
 
            [ ….: ναι…., ω Δημόκριτε…., αφού υπάρχουμε, κι εμείς…., δεν συνέβη….. έγ κυος μόρος :   // : «μηδέ εις το μη ον εφθάρη»….. // 
            δεν γίνονταν να πεθάνει, μόνον, η μάνα ή, μόνον, το παιδί…., ε, μοιραία, και τα δύο συγχρόνως…., 
            οπότε…., έτσι…., εγεννήθη ο Θεός και…..!..... ] 
       
*…..ουσιαστικόν ( α ) ….: λέξις, δηλούσα ουσίαν…, δηλαδή, η λέξις «δεν» δηλώνει και είναι ουσία…..         
 
*….: επίθετον ( β ) ….: λέξις, δηλούσα ( : την…!; ) ιδιότητα ( : του…!; ) ουσιαστικού…., 
δηλαδή, η λέξις «μηδέν» – κενό – μη ουσία δηλώνει : δείχνει : εικονίζει την ουσία : «δεν» – μη κενό : μη «μηδέν»….. 
 
*….: γ = α + β…., δηλαδή, εδώ, έννοια είναι….. α : ουσιαστικό – ουσία και β : επίθετο – μη ουσία…., 
δηλαδή…., ουσία και / : και : μαζί με : συν / μη ουσία…., ή, άλλως, ουσία συν μη ουσία…..  
 
*…..ουσία….: το σταθερόν ον…., το αληθώς και πραγματικώς υπάρχον…., η ύπαρξις…., η αληθινή φύσις τινός…., 
( ο…!; ) αληθινός ορισμός πράγματος τινός….. 
 
…..* …., λοιπόννννν…., κατά το σχήμα εν διά δυοίν….: δεν και μηδέν…., αντί δεν μηδέν….: α και β…, αντί α β…., 
ή, αλλιώς, ουσία και μη ουσία…., αντί ουσία μη ουσία.…: α και β…., αντί α β…., 
ή, αλλιώς, ον και μη ον…., αντί ον μη ον....: α και β…., αντί α β…., 
ή, αλλιώς, μη κενό και κενό…., αντί κενό μη κενό….: α και β...., αντί α β….: α και β είναι τα 2 ουσιαστικά…, 
α + β = γ…., δηλαδή…., κατά το σχήμα….. εν διά δυοίν….. η έννοια γ  
αποτελουμένη εξ ουσιαστικού α και επιθέτου β….: γ = αβ ( : αβ : δενμηδέν ) 
εκφράζεται  διά δύο ομοιοπτώτων ουσιαστικών συνδεομένων διά του και / : και : τε / …., 
δηλαδή…., η έννοια γ…., πριν, αβ…., εκφράζεται, τώρα, ως α β….,….!..... 
 
              ((  : αβ : γ : μηφυσικός >  / : > : / «γίγνεσθαι»….. τί…!;….. α = «δεν» = φυσικός και β = «μηδέν» = μη φυσικός….,….. 
              έιιιιι…., ω….. άθεε αντί θεε….. φυσικέ Φυσικέ Δημόκριτε…., μήπως είσαι….. ζω…..όν μιγαδικής διά στασης….: 
              φυσικόςμηφυσικός : δενμηδέν…., φυσικός μη φυσικός : δεν μηδέν….,….. 
              φυσικός προ….. μετά / : ή….. μετα….. προ….. / φυσικός….,…!; )) 
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{***{ ….: σχήμα, έστω,  εν διά δυοίν….: «δεν» και «μηδέν» ή «δεν» «μηδέν» τε….. αντί «δεν» «μηδέν»….! 
….: αν το σχήμα, έστω, εν διά δυοίν…., το κάνουμε….. αντιστρόφως…., χμ, δηλαδή…., ‘’δυο διά ενοίν’’….: 
«μηδέν» και «δεν» / ή, άλλως, «μηδέν» «δεν» τε….. / …., αντί….. «δεν» «μηδέν» …., 
τότε τί θα έχ ίχ ουμε…., re, μόρ ιχ ο / : έχον μόρ ον : θάνατ ον / Σατανιστο ‘’μυημένο’’ ‘’μόριο’’ «δεν» – cuc umber «no : one»…., 
που….. οι των αποστρόφων ’ ➔ είναι….. ρε : ‘’μόρια’’ ζέβρα ή, άλλως, αριστερή, εφεδρική, πούτσα : ζέβρα ρε…., 
του Μόριχου Διονύσου – ( : έχοντος Μόρ ον – Θάνατ ον….: οι Σελήν ιχ οι είναι Μόρ ιχ οι : Θανάτ ιχ οι και οι Ήλ ιχ οι είναι Ζώ ιχ οι…..  ) 
– του Σατανο ‘’Μυητή’’ ‘’Μορίου’’ «Μηδεν ός» –                                                                                                             
– Cuc umber «notone : not one : none : no no» : «όχι άσσος – Άσσος : 1 : O ή μη 0 – 
 – no n a thing – no n o re : no nore : no noone : no / : no : - : -1 / +1 : -1 +1 : -1+1 : -+1 : +1 + -1 = -+0 : 
: no -+zero : -+Zero….: όχι ένα : ουχέν : κανέν : κανα – ένα έως δυο : 1 έως 2 : 1 – 2 : 1 – 1 1 : 1 – 11 : 1 11 : 
 ω λαέ –τους….,  δώσ’ –τους : στους με στέμμα ή χωρίς βασιλιάδες….. τα ‘’ρέστα’’ –σου…., χξς΄ ςςςς, που….. ‘’είναι όλα τα λεφτά’’…., 
και…. ί…., ίτε…. τε….: θέτε ‘  ….. θέτε ’ ➔….. θέτε….. ούτε ‘  ούτε ’ ➔ …., 
…..θέτε πούουου…!; Πούουουουου πάτε, ρεεεεε…!; Εμ…., πάτε στο….. +- -+0 / : ή -+ +-0 / ….. κ κ κ κ και….,….. …!;  }***} 
 
…..Έιιι…., και μη μειδιάς…., βρε Ντίιιιιμι…., ως μειδούσες και….. τ ό τ ε…., όταν έγραφα το ποίημα «Ω!»…., α σχηματο ποίητο….,  
μα….. δες ‘το…., όπως το είδε κι ο Ηράκλειτος – ‘’Ηράκλειτος’’…., σχηματο ποιημένο….. 
και….. ‘’χαιρέτα –μας την φλαμουριά του προστάτη των ‘’συκομορεών’’ ‘’Σύκου’’ Υμίρ…., 
χμμμμμ…., που θα ‘’σκουπίσω’’, και, τη Σελήνη…., ε γ ώ….. ή ‘’ε γ ώ’’…., σκουπίδι μαζί και σκουπιδιάρης…., έστω και νεκρός…., 
που….. θα γίνω, ρε, λαός….: θα γίνω…., ω εσείςςςςς RESSSSS…, 1, ‘’2’’, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10…., ….: ακόμα και νεκρός ων θα –σας…., 
που…., επειδή θα….. γίνω νεκρός – θα πεθάνω….. για αυτόν…., θα είμαι ζωντανός….. μέσα σε αυτόν…., θα –σας ξερ….. ….! 
 
…..Ννναι…., αφού δεν με αφήσατε να –σας βγάλω τις σατάν μάσκες –σας…., σαφώς, επώδεινον…., κι αυτές μπήκαν μέσα –σας…., 
ώστε να κορμο είστε…., που κορμο είστε, πια….,  κορμο μάσκα στην ψυχο,’’ψυχο’’, μάσκα –σας…., 
θα μπήξω, καθέτως, με τα…., γι’αυτό…., μεγαλωμένα και ‘’οξυδρικό φλογα’’…., χειρουργικά ψυχο,’’ψυχο’’,νύχια –μου 
το κορμο στέρνο–σας….. και θα την ξερριζώσω…., μαζί με την κορμο καρδιά –σας…., 
ώστε να αισθανθώ…., κι εγώ…., μια φορά, έστω…., χμ, άνδρας : βαμπιρ  άνδρας…., ως κι εσείςςςςς…., έεεεε….,….!..... 
 
…..Ναι…., και νιώθω πως ‘’πεθαίνω’’…., ρεεε…., κι ο όνος δίνει, ‘’πεθαίνοντας’’, την Μέγιστή –του κλωτσιά, και, στους Μασ όνους…., 
εμ…., ω, και, Δημοκριτίδια εσείς….,….. κι αν θα θέλατε να σας σώσω, και, αλλιώς…., ‘’σώστε’’ με…., αν μπορείτε…., που δεν….,….. 
ψυχο,’’ψυχο’’, χειρούργος είμαι…., αυτο ψυχο ‘’ψυχο’’ χειρουργούμαι…., μα δεν μπορώ – δεν γίνεται να αυτο κορμο χειρουργηθώ …., 
ούτε η ‘’υγιής’’ ψυχή –μου…., ούτε κι η ‘’υγιής’’ ‘’ψυχή’’ –μου μπορούν…., πια…., και, να ‘’εγ χειρ ίσουν’’ το ‘’άρρωστο’’κορμί –μου…., 
που το έκαψα….: το έκαιγα….. επί δεκαετίες – επί ‘’αιώνες’’…., για τον Θεο Σκοπό…., μα και για να ζεσταθείτε…., 
κατά-’➔στρεψ α την υγεία+‘μου…., την έκανα αρρώστια-➔’….: υγεία-➔’…., που, ‘’ποτέ’’ δεν με αγάπησα…., ως το εννοείτε…., 
ναι…., και ποτέ δεν μπόρεσα να αγαπήσω κανέναν ως τον εαυτό –μου…., γιατί, αν έτσι, θα τον έκαιγα κι αυτόν…., όπως εμένα….,….. 
…..αςςς…., κουράααστηκα και, μάλλον, πάω να ‘’κοιμηθώωω’’….. ‘’εξάπαντος’’…., ….. ησυχίιια…., ‘’σιωπήηη’’…., σκασμόςςς….,….! 
Δεν αντέχω , κι άλλο, τόσο βουβό – μου ψυχο και ‘’ψυχο’’ κλάμα.…, δεν αντέχω, κι άλλο, τόσες στεντόρειες, και, κραυγές –τους….! 
 
…..Τίιιιι…., τί θέλετε…., θέλετε να αναστενάξω και να τραντάξω τη Γη…., θέλετε να κλάψω γοερά και να σείσω το Σύμπαν…., 
που, και ο Θεός, μαζί –μου, ‘’έτσι’’…., θέλετε να ανεβώ στην Κορφή του Παγγαίου 
                             ( ….: ως….. σχασ…..  τομ / μπουμ / ‘’Ά τομ’’…., που με….. σκ,χ,άσ ατε….. και θα σχ,κ,άσ ω….. ) 
και να ‘’Σιωπο’’κραυγάσω ‘’Στεντορ είως…., θέλετε…., χωρίς να θέλω…., να μπορέσω να θελήσω ν’ απελευθερώσω Umberes μου…., 
που…., και στο μεγαλύτερο Κενό να με ρίξετε…., 
 
   //: …...και, πού : σε ποιόν γκρεμό με πάτε…., βρε ‘’βδέλλες’’ –μου…., έτσι που, πια, το χέρι –σας είναι, αξεκολλητό, πάνω –μου…!; 
  Μα…., αν είναι να μην τυραννάτε κι άλλο, και, τους ανθρώπους…., άει…., ρίξτε με….. να –σας ρίξω…., χμ, έτσι…., χαλάλι το….,….. // 
 
εγώ, ξέρω να βρίσκω, και, συναρχότελα Χωρο Χρονο στίγματα…., 
‘’σε Χρόνο Μηδέν’’…., να γίνομαι, Κυριολεκτικά, Ακινησία : Πρωτόνιο : Ηλιόνιο 
και να κάνω….:  κινήσεις….. πέριξ της Ακινησίας….. πέριξ της Ακινησίας εις την Νιοστή Ρίζα….:  τα μαγνητόνια – 
– Σεληνόνια : κινήσεις….. πέριξ –μου…., ‘’σπιουνο’’ / θρασιμιο / κινήσεις πέριξ –μου…., άμεσα…., μα και….. έμμεσα – λαώ…., 
που…., στην…., στο Εξωσύμπαν….. αναμένουσά –σας…., Φωτόσφαιρα α΄ : «Μηδέν»…., έχει…., για –σας τα «δεν»…., 
Ένα «Δεν»…., E.C.Tικό, έστω, +- -+ ___ -+ +-ΟΟ…., Συναρχότελο…., Φωτιά λιώνουσα, αναλόγως ταχυτητ ικά, σκληρά μέταλλα….: 
σκληρά….. ‘’ψυχο’’ ψυχο ‘’ονειρικοκορμο’’….. μέταλλα….,….. εμμμμμ….,  ό λ α  Θεο προ ορίστως αυτομάτως γενησόμενα…., 
α δι α μφι σβητ ήτως…., που, αλλιώς, θα χαλούσε ο Θεός το Σύμπαν….,…… ννναι, και κάλλιο να μη γεννιόσασταν…., αφού….,….! 
 
Εμ, θα ζήσετε τις ζωές…., όλων των θυμάτων –σας…., από τη στιγμή που τα κάνατε θύματά –σας και πέρα…., λεπτό προς λεπτό…., 
μα και τις των δικων –τους ζωές…., που επηρεάστηκαν από τις σιχαμερές –σας, και, πράξεις…., άμεσα ή μη…., 
είτε ως ηθικοί αυτουργοί είτε ως μη…., χμ…., πόσο μάλλον, ο Θύτης με τους συνθύτες –του Σατανάς….,….. 
όλοι θα φορέσετε το ονειρικό σώμα –τους….. και θα έχετε…., ωσεί εν ύπνω οι γήινοι…., ‘’ωραίας’’ ‘’ονειρώξεις’’….,….. 
και έλεος δεν υπάρχει…., παρά, μόνον, Δικαιοσύνη…., τελείως άσχετη με την των επί της Γης Δικαστώννννν…., 
να…., ‘’ως’’ με το παράδειγμα που ανέφερα με μένα…., ως, τάχα, ‘’βαποράκι’’ …., και τη μάνα –μου : ‘’παρα’’ ‘’Δικαστίνα’’ –μου….! 
 
…..…..Έι…., και μη μειδιάς…., βρε Ντίιιιιμι…., που, ακόμα, είσαι μες στις ψευδ δι ‘’αισθήσεις’’ –σου….,….. 
αχ…., συγγνώμη…., να κατουρήσω…., εγώ….. κι από τα, εσωτερικά μου,  γέλια….,….. άντε…., γύρνα από κεί….,….. 
…..Θεούλη –μου…., είμαι…., κι εγώ καθρέφτης…., μες στο….. φυσικό κενό : φυσικό «μηδέν» : φυσικό καθρέφτη του Δημοκρίτου…., 
ωχ, κι αυτός είν’ το «δεν»…., να, καθρεφτίζεται : αντικατοπτρίζεται, συνάμα, σε 2 καθρέφτες και βλέπει όλα –μου τα cuc umbers…., 
ωχ…., κι εγώ τις βλέπω…., μα αμέτρητες…., λες και θεανθρωπίστηκα παμπολλάκις…..: λες….. στη γέννησή μου και μετά….,  
‘’δισ’’εκατομμύρια….. και σε στύση όλα…., μία για το κάθε και του κάθε φύλου….. στο νυν και στο αεί…., κτήνος…., 
θεέ –μου…., στέρξον –μοι…., ζαλίζομαι…., ζαλίζεται κι αυτός….,….. πέφτωωωωω…., βγαίνω από το κενό – «μηδέν» –του…., 
βγήκα…., προσγειώθηκα….,….. εχχχχχ, ω καρριόλα Δημόκριτε…., τη ‘’γλίτωσες’’…., την γλιτώσατε’’…., αλλά….. άλλη φορά….!..... 
 
…..Ε…., άλλη φορά…., εγώ….. το….. πολυ Μίξερ…., με τα άπειρα μίξερ μέσα –του…., κάθε καθελογής ταχύτητα και ένα μ,Μ,ίξερ…., 
θα σε βάλω …., σαν με μυριάδες υποστάσεις και ουσίες…., μα και σαν σε μυριάδες μη υποστάσεις και μη ουσίες…., εσύ, μέσα …., 
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σαν σε ήντινα λέξη του Λεξικού σε αμέτρητα σχήματα και συνδυασμούς….., 
μα και…. συν πλην επί δια….. σχήματα….. και….. δια επι πλην συν….. συνσυνδυασμούς…., 
εχ, προπαντός, και σε σχήμα εν δια δυοίν και σε σχήμα ‘’δύο διά ενοίν’’….. και, και τε, σε….,                                                                                                            
θα σε αντιστοιχίσω με ό,τι θες….: υλικό ή….. μη υλικό…., ω βραβευμένε,  κρυπτοσατανιστόθεν, λεξοφακίρη Δημόκριτε…., 
«δεν» : τι….. εσύ….., «Μηδέν» : Κενό….. εγώ…., 
να βρείς κι ένα….. ηλιακό : σταθερό συναρχότελο – σταθερό «Δεν»…, να ιδείς….. και το πώς «γίγνεσθαι» 
και το πώς «εγ γίγνεσθαι»  – συμβαίνει εν ‘’γ,Γ,αστί’’ – εν κ,Κ,ενώ….: κενό μες σε Κενό…., 
που…., έχω….. μια ‘’ενεσούλα’’…., που, με αυτήν, μπορώ να κάνω…., ακόμα και μια απειροελάχιστη ‘’σκόνη’’ περιέχον κ,Κ,ενό…., 
α περ ίεχο κ,Κ,ενό….: κ,Κ,ενό πλήρες κ,Κ,ενού…., ρουφώντας τη ‘’σκόνη’’…., ….. ακόμα και σχηματοποιητικώς όλα  αυτά…., 
και να ιδείς κάθε νόμο….: βαρύτητας, ελαφρύτητας,….. ….! 
 
Ή, μήπως, θέλεις να –σας κάνω , ό λ ο υ ς κι από δω, ‘’αερο πλαν άκια’’…., ιδίως, σένα με τη Μαριόλα, και, ως αερο  π  λ α ν  άκια…., 
να –σας βάλω ό λ ο υ ς…., ως, ‘’μετά’’ και στη φωτόσφαιρα α΄….,  ως….. αεροπλάνα : «δεν α» μέσα σε έν α «Μηδέν»….,….. 
πώς θέλεις…., και, με απολύτως κενή τη σφαίρα…., να πάτε άλλα από εδώ….. κι άλλα από εκεί…., 
να συν πλην κρούεσθε…., να μετεωρίζετε….,….. να –σας ρίχνω στο σ,Σ,υναρχότελο : κενό του Κενού του Μηδενός…., 
και….,  εκεί που είναι να συγ πληγ κρουστείτε…., να –σας ακινητοποιώ….. και να….. παθαίνετε….. σοκ…., από….. λαχτάρα….,….. 
να…., να…., νααααα….., τί…., με τί…., τίνος….., με τίνος….,….. κ,Κ,τήνος…., Κ,κ,τήνη….,….. χμμμμμ…., θα τα ξαναπούμε….,….!..... 
 
      ( ….: πάντως, πολλών, «δεν»….: ονόματα, λόγοι – Σαταν ωρίες / : ουχί Θε ωρίες  /,….. –σας…., γίνονται, μες στο «Μηδέν» –μου, 
      ήδη…., αποσιωπητικά / ….. / σκόνη….,…. / …., ωρέ….. σπουδ αρχ ήδηδες : σπούδ αρχ οι : 
      : εν,ά,ό ρχ ιδες…., έν,α,ο,ρχοι…., εν,ά,ό,ρχηδες,….!..... ) 
 
Ναι…., και πες της Οβριάς Μαριόλας –σου να ρωτήσει τον ‘’τζιτζικο’’β,Β,ασιλιά Δαυίδ…., αν θέλει…., τα έχω, κι αυτά…., Υπερ άστρο, 
Υπερ  γαλαξία,….. έως και Σύμπαν…., μυριάκτινο Υπερ άστρο…., δισ μυριάκτινο Υπερ γαλαξία….,  τρις μυριάκτινο Σύμπαν…., 
όπως…., πές ‘του ‘το, εσύ….,  και τον ‘’δικό μας’’….. Σχιζ Μεγ Έλκανδρο…., χμ, τον λάτρη πολυάκτινων άστρων…., 
τον που είχε….. τόοοοοσο πολιτισμένο κι ευτυχισμένο λαό….. που πήγε να κάνει…., 
τη υποδείξει του σατάνος Αριστοτέλους…., τόοοοοσο πολιτισμένους κι ευτυχισμένους….. και τους απολίτιστους δυστυχισμένους…., 
σαφώς…., πλην από τους ήηηηηδη Γιαχβ παν πολιτισμένους και παν ευτυχισμένους Οβριούς – μη….. βαρ βάρ ους…., 
που….. διέβη τη χώρα –τους….. εξ εξ εξ αιρτικά αμαχητί…., εεεεε…., με αντάλλαγμα το….. 
‘’πεντάκυκλο Σήμα των….. Σιναϊκών Τρ αγών ων’’…., σώρρυ, το ‘’πεντάκυκλο Σήμα των….. Ολυμπιακών Αγώνων’’…., 
χξς΄…., που κάποιοι προξενητές άααγγελοι Ραφαήλ ηδες….: και συγγενείς –τους…., Δημόκριτοι, Αριστοτέληδες, Πλάτωνες,….. 
τους το προξένεψαν…., εις πείσμα του δι ορατικού φιλοσόφου Σωκράτη…., 
που πλήρωσε….. κωνειάκ ριβα : ετερο,αυτο,κτονικά : ‘’στημενόδικα’’ εκείνο το….. 
‘’Ίδε ο Κίνδυνος της ανθρωπότητας’’…., το που είπε στον Πλάτωνα….., δείχνοντας τα Νο 678 Εβραίκα εμπορικά πλοία…., 
όντας κι οι ‘’δυό’’ –τους, συζητούντες, στην παραλία….,….. κ.τ.λ κ.τ.λ…., που, άλλωστε, όλοι τα ξέρουν….. έ  τσ  ι….,….!..... 
 
…..Επανερχόμαστε, λοιπόν, στα δικά –σου….. και….: 
*….: «Μ ( Μ : μ ) ηδέν τε εκ του μη όντος γίγνεσθαι» ( μηδέ εις το μη ον φθείρεσθαι ) ….: 
δηλαδήήηηη…., ίιιιι : πάνεεεεε….. στα  περί, προ Θεογονίας, συμβεβηκότα….. 
και ιδές….. και το τι και πού «γίγνεσθαι»….. και το τι και πού «εγ γίγνεσθαι»….,….. και το….. και το….. ….: τό τε….. τό τε….,….. 
ναι, ρε ‘’αναποδόβλεπτέ’’ τε…., και μάθε ότι ο Ήλιος : Ακινησία ούτε ανατέλει ούτε δύει…., μα η σελήνη : κίνηση ανατέλει στη γη….,  
η που ανατέλει στον Ήλιο….: κίνηση..... πέριξ της κίνησης …..πέριξ της Ακινησίας….., ωρέ Αββακουμ ίδιο….,….. 
η Ακινησία, θέλει δε θέλει, ίσταται εν τη τάξει Αυτής : δεν «επαίρεται» – δεν «λησμονεί» με όσα ηλεκτροσόκ κι αν…., 
η κουνίστρα –σας σελήνη / : και με την μη φυσική της διά στασ η / : ά τομ ο εν, εκ των πολλών κενών, κενώ Ηλίου επαίρεται…., 
η με δανεική κατοικία : Ηλιαποθήκη για σκουπίδα….,….. ναι…., και, και, γι’ αυτό φοβόσασταν τον Γαλιλαίο…., ωρέ Παπ,αρ χ,ίδια…., 
που απέδειξε ότι η Γ,γ,η κινείται….. και δεν είναι η σ,Σ,ελήνη κίνηση ( !;!;!;!;!; ) ανάμεσα σε μια Ακινησία και μια κινησία….,….. 
ννννναι…., και μάθε ότι….. ό,τι….. Α,α,κίνητο….. δεν πέφτει…., μα….. ό,τι ‘’σβούρα’’ –του….. / ξε / πέφτει….,….!..... 
 
…..Ααααα…., χμμμμμ…., αν…., κι εσύ..... κι όταν, έγκορμος, ζούσες εδώ κάτω…., ζούσες με αυτό το….. σχήμα….: 
ψυχή+ : άγιον+ πνεύμα+ – περιστερά+ ή περιστέρος+…., κορμί+ : υιός+ ή κόρη+ – κούμ ι+…., 
‘’ψυχή’’+ : μπα μπά ς+ ή μα μά+….: 3+ σε 1+….,….. με….. τριαδικό+….. δια δεσμ ό+….,….. 
ννννναι…., κι όχι με….. τριαδική-….. δια σχέσ / σχάσ / η-….: 3- σε 1-….: 
ψυχή- : άγιον- πνεύμα- – φίδα- ή φίδος-…., κορμί- : υιός- ή κόρη-– κούμ ι-…., ‘’ψυχή’’- : μπα μπά ς- ή μα μά-….,….. 
δεν θα ήσουν, τ ώ ρ α, εκεί : στη Σελήνη….,….. αλλά ‘’ άλλα….. ούτε, μ ε τ ά, στην, Εξωσυμπαντική, φωτόσφαιρα α΄…., όπου….. ….! 
 
 …..Ααααα…., και για να κλείσουμε…., κάπως ευχάριστα….. ετούτη την….. και νοερή και μη νοερή….., την τηλε διά σκεψή –μας…., 
πάρε και ένα δωράκι…., να γράφεις μουσική και….. να….. ‘’την παίζετε’’….. 
όλοι εκεί στη Σελήνη – Ταψί…., εμμμμμ…., που…., τελικά κι εγώ ο τσίφ της…., θα –σας χορέψω….. το τσιφ τε τέλ ι….. τε 
«Μενέ μενέ τεκέλ φαρσίν»…., ωρέ….. Ελληνο Οβριέ…., δηλαδή, Ελληνο Τσιφ ούτη…., δηλαδή, Ελληνο μηειδωλωλάτρη…., 
δηλαδή…., ‘’ορθόδοξα ανορθόδοξε, συνάμα και, ανορθόδοξα ορθόδοξε’’….. Πα στράβιε…., 
που δεν ήθελες, ως θά ‘πρεπε, νά ‘σαι πρώτα Έλληνας και μετά ό,τι άλλο καλό ώς κάλλιστο…., ω Οβριο νοικιασμένο ανδρείκελο…., 
εσύ ο μες στο Τσιφ λίκι – Σελήνη….. με τα….. γαϊδουράγκαθα…., ….!..... 
 
…..Λοιπόν…., εισ Παν Χωρο Χρον ελθείτω η μουσική….. εσωσύμ Εξωσύμ παντι…., αντι στραφ είτωσαν όλα τα, και εν τω εσαεί, αχ…., 
γέλια τα κλάματα να γίνουν…., χαρωπά και γενέθλια τραγούδια να γίνουν τα θλιμμένα και τα πένθιμα μοιρολόγια….,….: 
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….: **** Μουσικοί δρόμοι / : και ‘’δρόμοι’’ / και μουσικά σταυρο δρόμια / : και σταυρο ‘’δρόμια’’ / ….: 2ο, 1B, ψυχοD.N.A….: ….. 
 
….. 
      ….. 
            ….., 
                   ….. 
                         ‘ ’1Β12 ---- ‘ ‘1Β’ ’, 
                                                        ‘ ’1Β12, 
                                                                      1Β12, 1Β11, 1Β10, 1Β9, 1Β8, 1Β7, 
                                                                                                                                ‘ ’1Β6, 
                                                                                                                                            1Β6, 1Β5, 1Β4, 1Β3, 1Β2, 1Β1, 
                                                                                                                                                                                                ‘ ‘1Β’ ’ 
 
‘ ‘1Β’ ’ 
           1Β1΄, 1Β2΄, 1Β3΄, 1Β4΄, 1Β5΄, 1Β6΄,                                                              
                                                                      1Β6΄’ ‘, 
                                                                                   1Β7΄, 1Β8΄, 1Β9΄, 1Β10΄, 1Β11΄, 1Β12΄, 
                                                                                                                                                    1Β12΄’ ‘, 
                                                                                                                                                                   ‘ ’,…..’ ‘  
 
….. 
      ….. 
            …., 
                  ….. 
                         ‘ ’do ---- ‘ ‘do’ ’,  
                                                    ‘ ’do, 
                                                              si, la, sol, fa, mi, re, 
                                                                                                ‘ ’do,  
                                                                                                          si, la, sol, fa, mi, re, 
                                                                                                                                           ‘ ‘do’ ’ 
 
 
‘ ‘do’ ’, 
            re΄, mi΄, fa΄, sol΄, la΄, si΄, 
                                                     do΄’ ‘, 
                                                                re΄, mi΄, fa΄, sol΄, la΄, si΄, 
                                                                                                          do΄’ ‘, 
                                                                                                                     ….. 
                                                                                                                            ‘ ’,…..’ ‘ 
 
….. 
      ….. 
            ….., 
                   ….. 
                         ‘ ’α ---- ‘ ‘α’ ’,  
                                                ‘ ’α, 
                                                       ω, υ, ο, ι, η, ε, 
                                                                                ‘ ’α,  
                                                                                       ω, υ, ο, ι, η, ε, 
                                                                                                               ‘ ‘α’ ’ 
  
‘ ‘α’ ’, 
            ε΄, η΄, ι΄, ο΄, υ΄, ω΄, 
                                            α΄’ ‘, 
                                                     ε΄, η΄, ι΄, ο΄, υ΄, ω΄, 
                                                                                     α΄’ ‘, 
                                                                                             ….. 
                                                                                                    ‘ ’,…..’ ‘ 
 
…..Λοιπόν…., ω ‘’Ηρακλειτόδρομε’’ Δημόκριτεεεεε…., φτύνω….. και μέχρι να στεγνώσει το φτύμα –μου…., θέλω….. μελοποιημένο….. 
το πιο κάτω ποιηματάκι –μου…., που –σας το ‘’αφιερώνω’’…., 
      //….: –εσείς….. ποιό τραγούδι θα μου ‘’αφιερώσετε’’…!; ….. 
      Λοιπόν…., ω Δημόκριτεεεεε…., και, για να….. ‘’ερωτευθούμε’’ – ερωτευθούμε…., ‘’τελικώςςςςς’’…., ….:  
      επ παρα εν αντι δια ανα κατα μετα αμφι ….. αλληλο….. ταυτιστούμε…., και, όπως θέλεις Q ίως…., Q ίως …., 
      ό λ α  τα ερωτικά τραγούδια….. –σου τα αφιερώνω και –μου τα αφιερώνεις….: 
      –σου τα αφιερώνω….: εγώ υποκείμενο : τραγουδιστής…., εσύ αντικείμενο : ακροατής…., τι το τραγούδι : τι τα λόγια….,….. 
      –μου τα αφιερώνεις….: εσύ υποκείμενο : τραγουδιστής…., εγώ αντικείμενο : ακροατής…., τι το τραγούδι : τι τα λόγια….,….. 
      άειντε και αύξησε τις, και, ερωτικές –σου γνώσεις…., να πουλάς ‘’παραμύθα’’ στην δεσποινίδα : μη κυρία : μη μαμά Μαρία….! 
      Και να ξέρεις πως, εγώ, το έκανα αυτό, και, και, με ερωτικά τραγούδια…., ζώντας ‘τα…., αν και….. λίγο….. ε π ι κ ί ν δ υ ν ο …., 
      έχω γίνει…., ε γ ώ…., έ τ σ ι ….. τ α υ τ ι σ τ ι κ ώ ς…., αμέτρητα υποκείμενα ….. κι αμέτρητα αντικείμενα….,….. // 
και πάνω στις νότες του 2ου, 1Β, ψυχο ‘’ψυχο’’ D.N.A…., μα και πάνω στις νότες του 1ου,1A, ψυχο ‘’ψυχο’’ D.N.A….,….. 
εχ, και, για να θυμηθείς, και, τι, και, μουσική….. θαυματουργική και όσον ‘’α θανασιο φόρα’’….. χάσ, σχάσ, ατε…., 
ωρέ…., για Θεο χασ,σχασ,τούκ ια…., χασο,σχασο,μέρ ηδες του Σατανά…., 
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εμ…., τελικώς…., και, στη φωτόσφαιρα α΄…., της….. χασ ούρα ς – σχασ ούρα ς…., 
…..μα και πάνω στις νότες του ‘’1ου ‘’ , ‘’1Α’’, ψυχο ‘’ψυχο’’ D.N.A….,….. 
θέλω δε…., κει, και στις ανάλογες συν πλην χνότητ ες, που πρέπει…., και χωρίς νότες – φωνήεντα…., άηχους ήχους ‘’Σ,σ,ιωπής’’….! 
 
Α, κι έχω αδυναμία στις, σκέτα, Θείες νότες…., τις ‘’Σιωπο++’’…., με τρελ, σχιζ σχασ αίνουν, πια, οι νότες με οξείες : οι του Σατανά…., 
γιατίιιιι….. μου θυμίζουν…., έστω, και με ένα - : μία ΄…., κλάμα μωρουδιακό….: ουα΄αααα : sol+si+do΄do+do+do+do+….,….. κ κ και….! 
Θέλω νότες+ του ‘’άσπρου+ κουτιού’’…., που θέλω, φυσικώ τω τρόπω : με κάθε εντορφίνη+ ν’ αποτοξινωθώ από κάθε - και - -….,….. 
δε θέλω τόξικ νότες- του…., με, αντεστραμμένες, νότες-…., αντεστραμμένου, ‘’μαύρου- κουτιού’’…., 
που δε θέλω, φαρμακο τρόπω : με κάθε υπο κατά- στατο : με κάθε, και, ψυχ ‘’ψυχ’’, εντορφίνη- ν’ αποτοξινωθώ από κάθε + και + +…., 
δε θέλω, πια, ροκ : σοκ…., θέλω μουσική με άηχους ήχους…., τελικά, δε θέλω ν’ ακούω…., ιδίως, βιαστικά…., καμιά μουσική –σας…., 
κι ας, μερικές, είναι…., και μου ήσαν…., αρεστές….,….: σίξτυς, χίππυς, γκαραζμπάντς,….. ψυχεδέλεια, νταρκγουέιβ,….. 
χεβυμέταλλ, προτεστσόγκς,….. αντεργκράουντ, νιουγουέιβ….,….. 
…..μπλιντς, ροκαμπιλάς, μοντς, πανκς,….. χάρντροκ, φρίκροκ, λάιτγουέιβ,….. 
χαρντχαρντμέταλλ, dogdogσόγκς,….. νταουνγκράουντ, σουρκγουέιβ….,….! S.O.S…., Σουργκγουέιβς εν κρανίω…., πνί γο μαι ….! 
 
Nαι, και να προσέχουν οι νότες – φωνήεντα : «δεν» τα κ,Κ,ενά : μ,Μ,ηδέν…., να μη σχάσ ουν και έχουμε χασμ / σχασ  κεν / ωδίες…., 
που…., ανα κατα λόγως…., χασ μουρητά στα χάσ ματα….. και….. ανάλογος ύπνος….,  
μην και έχεις…., και, μες σε αυτό το Ωδείο…., παρα τράγ ουδα…., ‘’απο βολ ές’’ νοτών – φωνηέντων…., 
α…., και…., αν ( ά : + ) σύλ ληψη…., είθε μη πλήλ ληψη…., είθε μη έγ γυο μόρο…., είθε ευ «γίγνεσθαι»…., είθε ευ «εγ γίγνεσθαι»….,                                                                                                             
α…., και….. από….. εδώ  : ‘  οι αν ( α+ και α++ ) ώδεινες ωδίνες…., που….. από εκεί : ’ ➔ οι επ : κατ ( α- και α- - ) ώδεινες ωδίνες…., 
εεεεε…., οίσθα, εσύ….. ο ωδο ( αοιδο : αιδοιο : αηδιο ) ποιός του οδο ποιού Ηρακλείτου…., χμ, που είσαι συ εν : κανα φιδοκοράκι….. 
του….. σσσκρακρακρα…., που….. ουχ οίδε την οδόν της μετανοίας….,….. εσύ, 1 ωδός : 1 αοιδός : 1 αιδοιο’’τέτοιο’’ : 1 αιδοιοψίρα….! 
 
…..Ννννναι…., και μη μου ώζεις….. στεντορείως…., γιατίιιιι….. θα βγάλεις όζ ο εις τας φωνητικάς –σου χορδάς….,….. 
ω ή : ωή : ε ε….: si mi : simi : re re…., sol fa mi : ο ι η….: solfami : οιη…., do do do : α α α….,….. 
μη κλαις….: ου ουα΄αααα : solsi solsido΄dodododo….,….. εχ, και….. ί…., ίνα μάθεις….. την ωδικήν τέχνην….: /την του ‘’εν διά τριοίν’’/ 
την των μη φιδοκορακίων…., εμ…., κι αυτό….. «γίγνεσθαι» με….. αντι αποστροφή : ‘ : ….. ….: επιστροφή : ‘ : ….. και…..….!..... 
 
                               ….: Αλληγορικόν....! 
…..‘’Θάλασσα είμαι..... κι είσαι καράβι / : κ ara΄b ι ον / ...., 
πίνω ποτάμια...., στερεύω λίμνες...., 
σε βρίσκω, μόνο, μέσα στις μνήμες....! 
…..® Κάπου θα σέ βρω...., όπου κι αν είσαι...., 
θάλασσα είμαι...., καράβι / : κ arab ι όν / είσαι....! 
…..Ώσπου να σέ βρω..... και γης θα πνίγω...., 
Κύμα θα γίνω και Τρικυμία...., 
θα ξεπληρώσεις την Προδοσία....!’’….!..... ### 
                      ###==========================================================### 

 
    %%-----------------------------------------------==============================================----------------------------------%% 
             
[[….. ‘ : ….,  ’ : ➔….. * Όπου  | ‘ | ή ➔ | ’ | …., εκεί και αρχή ανάγνωσης…., αν και, όλα, γίνεται να διαβαστούν και ➔’ και ‘…..]] 
   
 

                                                       *** 1Β : ‘‘1Β’’ έως 1Β12…., 1Β12 έως 1Β : ‘‘1Β’’….,….. 
 
                                                                                                                                                                                                                            
’‘Α      ’‘12          ’‘12       11           10       9          8            7            ’‘6            ’‘6             5             4            3              2           1             ‘‘0’’    ’‘Α 
’‘Α      ’‘1Β12     ’‘1Β12  1Β11      1Β10   1Β9     1Β8        1Β7       ’‘1Β6        ’‘1Β6        1Β5        1Β4        1Β3         1Β2       1Β1        ‘‘1Β’’  ’‘Α 
’‘Α      ’‘μ           ’‘λ          κ            ι           θ          η             ζ            ’‘εα         ’‘ε α          ε            δ             γ             β            α           ‘‘1Β’’   ’‘Α 
’‘Α    ’‘40.000   ’‘30.000  20.000  10.000  9.000   8.000     7.000   ’‘6.000 ’‘5.000 1.000   5.000   4.000      3.000       2.000    1.000      ‘‘1Β’’  ’‘Α  
’‘Α     ’‘μ            ’‘ν            ξ          ο          π          ιπ          ρ             ’‘σ           ’‘τ             υ            φ            χ             ψ            ω           ‘‘1Β’’ ’‘Α 
’‘Α  ’‘40.000   ’‘50.000  60.000  70.000  80.000  90.000  100.000  ’‘200.000 300.000   400.000  500.000  600.000  700.000  800.000  ‘‘1Β ’’ ’‘Α 
[ : πέρα απ’ το ω /και το ω΄/ τί…!; Αποσιωπητικά / α φων ία : α λογ ία : ‘’Σιωπή’’ / ή άλλα κρυφ ά κι άγνωστά –μας γράμματα κ.λ.π…!; ] 
 
➔                                                                                                                                                                      
5              1                   5           /  /    1                 5          / + /    1                 5      +    1                     ’‘6           ‘Α 
1Β5         1Β1               1Β5     /  /    1Β1             1Β5     / + /     1Β1            1Β5  +   1Β1                 ’‘1Β6       ‘Α 
ε              α                    ε        /  /      α                 ε        / + /       α                 ε       +    α                    ’‘εα          ‘Α 
5.000      1.000            5.000  /  /    1.000            5.000 / + /       1.000         5.000  +   1.000             ’‘6,000     ‘Α 
 
 
➔ 
’Α     10           9             10            /   /  9              10            / + /   9              10         +    9                    8      
’Α    1Β10     1Β9           1Β10      /   /   1Β9          1Β10      / + /  1Β9            1Β10    +    1Β9               1Β8         
’Α    ι              π              ι            /   /    π               ι            / + /    π               ι            +    π                   ιπ 
’Α   10.000   80.000       10.000 /   /      80.000      10.000  / + /    80.000       10.000  +   80.000            90.000  
 
 
➔                                                                                                                                                                               
5.000   1.000                 5.000  /  / 1.000                  5.000 / + / 1.000               5.000 + 1.000                 ’‘6.000      ‘Α 
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➔ 
Α’ 10.000  80.000        10.000 /  / 80.000               10.000 / + /  80.000          10.000 + 80.000               90.000 
  
 
                          -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

                                                           *** 1Β : ‘‘1Β’’ έως 1Β12΄…., 1Β12΄ έως 1Β : ‘‘1Β’’….,….. 
 
 
 ➔ 
‘’Α         ‘‘0’’      1΄      2΄       3΄       4΄      5΄      ’‘6΄       ‘’6΄         7΄       8΄       9΄       10΄      11΄        ’‘12΄        ’‘12΄        ‘’Α  
‘’Α       ‘‘1Β’’  1Β1΄  1Β2΄  1Β3΄  1Β4΄  1Β5΄  ’‘1Β6΄  ‘’1Β6΄     1Β7΄  1Β8΄    1Β9΄  1Β10΄  1Β11΄   ’‘1Β12΄    ’‘1Β12΄    ‘’Α  
‘’Α       ’’1Β‘‘     α΄       β΄      γ΄      δ΄     ε΄      ’‘ε΄ α΄    ‘’ε΄α΄      ζ΄        η΄       θ΄        ι΄         κ΄          ’‘ λ΄         ’‘μ΄         ‘’Α 
‘’Α       ’’1Β‘‘    1         2       3        4      5        ’‘5 1      ‘’6          7         8         9      10        20           ’‘30        ’‘40          ‘’Α 
‘’Α       ’’1Β‘‘    ω΄      ψ΄      χ΄      φ΄     υ΄      ’‘τ΄         ‘’σ΄        ρ΄       ι΄π΄     π΄       ο΄        ξ΄          ’‘ ν΄         ’‘μ΄          ‘’Α 
‘’Α       ’’1Β‘‘   800     700   600    500   400   ’‘300     ‘’200      100     90      80       70       60          ’‘50         ’‘40          ‘’Α 
 
 
➔ 
’Α      5΄      1΄               5΄        /  /    1΄            5΄         / + /     1΄               5΄    +   1΄                 ‘’6΄ 
’Α    1Β5΄  1Β1΄          1Β5΄    /  /   1Β1΄        1Β5΄    / + /    1Β1΄           1Β5΄ + 1Β1΄               ‘’1Β6΄     
’Α     ε΄       α΄              ε΄       /  /       α΄          ε΄       / + /       α΄               ε΄     +     α΄                ‘’ε΄α΄ 
’Α     5        1               5        /  /      1             5       / + /      1                  5      +     1                  ‘’6 
 
  
 ➔                                                                                                                                                                      
10΄          9΄               10΄       /   /    9΄             10΄        / + /     9΄              10΄       +     9΄               8΄                 ‘Α 
1Β10΄    1Β9΄           1Β10΄  /   /    1Β9΄          1Β10΄  / + /      1Β9΄          1Β10΄  +    1Β9΄          1Β8΄              ‘Α   
ι΄             π΄               ι΄      /   /       π΄              ι΄       / + /        π΄              ι΄         +     π΄              ι΄π΄              ‘Α   
10           80              10    /   /      80               10      / + /         80             10        +     80              90                ‘Α   
 
➔ 
’Α      5   1                    5 /  / 1                          5 / + / 1                      5 + 1                  ’‘6                   
 
 
➔                                                                                                                                                  
10     80                       10 /  / 80                      10 / + /  80                 10 + 80               90            ‘Α 
 
 
           ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

                                                           *** 1Β : ‘‘1Β’’ έως 1Β12…., 1Β12 έως 1Β : ‘‘1Β’’….,….. 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                
                               ‘‘12’’ ---- ‘‘0’’      ’‘Α      ’‘12           ’‘12      11       10       9      8      7        ’‘6        ’‘6       5       4      3       2     1       ‘‘0’’      ’‘Α 

…..  …..  ….., ‘‘1Β12’’ ----  ‘‘1Β’’  ’‘Α      ’‘1Β12    ’‘1Β12   1Β11  1Β10  1Β9  1Β8  1Β7   ’‘1Β6   ’‘1Β6  1Β5  1Β4  1Β3  1Β2  1Β1   ‘‘1Β’’    ’‘Α 

                            ’‘.       ----   / ‘‘ ’’  /  ’‘Α        ’‘.              ’‘.         .          .         .       .       .          ’‘.         ’‘.       .       .        .        .       .      / ‘‘ ’’  /  ’‘Α    
  
 
                 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

                                                              *** 1Β : ‘‘1Β’’ έως ’’1Β12΄…., 1Β12΄ έως 1Β : ‘‘1Β’’….,….. 
 
 
         ➔ 
        ‘’Α        ‘‘0’’      1΄      2΄       3΄       4΄       5΄     ’‘6΄       ’‘6΄          7΄       8΄       9΄       10΄      11΄      ’‘12΄       ’‘12΄       ‘’Α  
        ‘’Α      ‘‘1Β’’  1Β1΄  1Β2΄  1Β3΄  1Β4΄  1Β5΄  ’‘1Β6΄  ’‘1Β6΄     1Β7΄  1Β8΄    1Β9΄  1Β10΄  1Β11΄   ’‘1Β12΄  ’‘1Β12΄   ‘’Α    ’’,…..‘‘ 
        ‘’Α      / ’’ ‘‘ /     .΄       .΄       .΄        .΄         .΄      ’‘.΄       ’‘.΄           .΄        .΄          .΄         .΄         .΄          ’‘.΄          ’‘.΄        ‘’Α 
  
 
            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

…..: αποσιωπη / τ / ικά….: . . . . . . …., .΄ .΄ .΄ .΄ .΄ .΄ …., γράμματα….: α, β, γ, δ, ε,….. …., α΄, β΄, γ΄, δ΄, ε΄,….. …., 

αριθμοί….: 1, 2, 3,….. ...., (-)1΄, (-) 2΄, (-)3΄,….. ….,  νότες….: do, re, mi,….. …., do΄, re΄, mi΄,….. …., τα πάντα….. άπαντα…. ….: 
τα….. κάθε κι όπου κι όπως «δεν»….. 
δια χωρίζονται – ‘’δια χωρίζονται’’….. με διάφορα / και αυξομειωτικά αυτών και των, τυχόν, περιεχομένων –τους / κενά – 
– «μηδέν α : κανα…., ένα έως δύο…., μηδέν»…., 
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με διάφορους τρόπους….,….. ….: προσθετικά, αφαιρετικά, πολλαπλασιαστικά, διαιρετικά,….. 
ενωτικά, ταυτιστικά, αφενωτικά, αποταυτιστικά,….. 
συν δυα στικά, συνδυ α στικά….. ( ….: σύν δυο : κατά ζεύγη – ανά δυο…., συνδύ ο : κατά, διπλά, ζεύγη – ανά, διπλά, δύ ο….,….. ) 
απο συν δυα στικά, αποσυν δυ α στικά,….. φορτ ιστικά, απο φορτ ιστικά,….. …..,….. 
τα πάντα….. άπαντα….. …., πάντα….. άπασι….,….. άπαντα….. πάσι…,….. ….. 
  
 

/ / : κενό : ο….: 1 ο 2…., /   / : κενό : ο….: 1 ο 2…., / / : ‘’κενό’’ : ‘’ο’’….: 1 ‘’ο’’ 2…., /   / : ‘’κενό’’ : ‘’ο’’….: 1 ‘’ο’’ 2…., 

/        / : κενό : 0….: -+1 0 -+2….,  /            /  : κενό : -0….: ++1  -0 - - 1…., /                                    / : Κενό : Ο : -+ +-0  Ο +- -+0….,….. 

/+/ : κενό : +ο….: 1 +ο 2 : 1 + 2….: 3…., / +-  / : κενό : +-ο….: 1 +-ο 2 : 1 +- 2….: 1-…., /Χ/ : ‘’κενό’’ : ‘’Χο’’….: 1 ‘’Χο’’ 2 : 1 Χ 2….: ‘’2’’…., 

/  :  / : ‘’κενό’’ : ‘’:ο’’….: -+1 : +-2….: 1-…., /    -    / : κενό : -0….: +-1 -0 -+2….: +-1 - -+2….: 1….,  

/        / : κενό : 0….: -+1 0 -+2…., /            / : κενό : 0….: ++1  0 - - 1…., /                                      / : Κενό : Ο : +-  -+0  Ο -+ +-0….,….. 

 
 
* ….. ( αφηρημένοι όλοι οι αριθμοί ….. ) 4 = 2 / / 2…., 4 = 2 /+/ 2…., 4 = 2 + 2…., 4 = 2 Χ 2…., 4 = 8 - 4…., 
( τέσσερα διά πλην δύ ο  ) 4 : -2 = 2…., 4 ή 2 + 2…., 4/-2 ή 4 : -2 = 2…., ( 4 ) 2 +2/-2 = 2…., …………………………………………………. 
* ….. ( συγκεκριμένοι όλοι οι αριθμοί…..  ) 1 Ο / ή, έστω, 1 -Ο / ή ένα ωάριο / ή, έστω, ένα πλην ωάριο / ….,  
1 Ο  / ή, έστω, 1 +Ο / ή ένα ωάριο / ή, έστω, ένα συν ωάριο…., 
* ….. γυναικείο σπέρμα = ωάριο / έστω, -Ο /….,….. 
* …..ανδρικείο σπέρμα = σπερματοζωάριο / έστω, +Ο / ή σπερματό (1) σπερμα (2)  ή σπερμο ζ ωάριο….,…..   ( ….: εεεεεμ...!; ) 
* ….. 1 ανδρικείο σπέρμα = 2 γυναικεία σπέρματα….: 1 +Ο = 2 -Ο….. ή, άλλως, 
ένα συν μηδέν / 1 +Ο / ίσον ένα…..  δύ ο ( 1….. 1 1 ή 1….. 2…., ή και ένα….. δυό : 1….. 11 ή 1….. 1 – 2 ή 1….. 2 ή 2 ) πλην μηδέν….: 
1 +Ο = 2 -Ο….. ή 1 +Ο = 2 Χ 1-Ο..... ή 1 +Ο = 2 -Ο….. ή +Ο = -Ο-Ο….. 1 +Ο = 2 -Ο….. ή 1 +Ο = 2 -Ο Χ 1 -Ο/1 -Ο…..  ( Χ ή επί, / ή διά ή : )  
ή 1 +Ο = 4 +Ο/4 +Ο….. ή 1 +Ο = 8 -Ο/ 4 -Ο….. ή 1 +Ο = 2 -Ο….. ή +Ο = -Ο-Ο….. ή +Ο = 2 -Ο….. ή 1 +Ο = 2 Χ 1 -Ο/ 1 -Ο….. 
ή 1 +Ο = 2 -Ο….. ή 1 +Ο = +8 -Ο/ +4 -Ο…..  ή….. ήη….. ήηη….. ήηηη….. ήηηηη….,….. 
1 +Ο = 2 +Ο/2 + 2 +Ο/2….. ή 1 +Ο = 4 -Ο/2 = 8 +Ο/8 +Ο = 2 -Ο = 2 Χ 1-Ο = 4 +Ο/4 +Ο….,….. ή….. ήη….. ήηη….. ήηηη….. ήηηηη….,….. 
* ….. 1 γυναικείο σπέρμα ίσον μισό ανδρικείο σπέρμα…: 1-Ο = +Ο/2….. ή 1 +Ο = 4 -Ο/2….. ή 8 +Ο/8 +Ο : 2 -Ο = 1 +Ο/2 = 2 -Ο/2 ….,..... 
 ή….. ήη….. ήηη….. ήηηη….. ήηηηη….,….. 
* ….. ( ανδροκρατικώςςςςς….. ) ….: + = όχι - : όχι- - : - - : ναι + : ναι+ +….. ή, άλλως, θετικόν = όχι αρνητικόν : όχι- αρνητικόν : 
όχι- αρνητικόν- : αρνητικόν- αρνητικόν- : αρνητικότατον- - : ναι θετικόν : ναι+ θετικόν : ναι+ θετικόν+ : θετικόν+ θετικόν+ : 
: θετικότατον++ : 1 θετικότατον : 2 Χ 1 θετικόν : όχι αρνητικότατον- - : όχι- αρνητικότατον : όχι- αρνητικότατον- - : - - - : 
: όχι 2 Χ 1 θετικόν : όχι- 2 Χ 1 + : - 2 Χ + : - 2 + : - + + : όχι ναι ναι : όχι + + : όχι 2 Χ 1 ναι : όχι θετικότατον : όχι όχι αρνητικότατον :  
- - - - : - + + : όχι όχι όχι όχι : όχι ναι ναι :…………………………………………………………………………  
* ….. ναι + = όχι - : ναι θετικό = όχι αρνητικό :+ + = - - : ναι+ + = όχι- - : + + + = - - - : ναι ναι ναι = όχι όχι όχι : 
ναι ναι = όχι όχι : + + = - - : ναι = όχι : + = - :…………………………….. 
* ….. + = ζωή ==> ζωή = + ==> + + = ζωή ζωή ή ζωή+ ζωή+ ή 2 Χ ζωή+ :………………………………….. 
* ….. - = θάνατος ==> θάνατος = - ==> - - = θάνατος θάνατος ή θάνατος- θάνατος- ή 2 Χ θάνατος- :…………………………. 
* …..ζωή = όχι θάνατος ==> θάνατος = όχι ζωή :…………………………     
* ….. ½ ζωντανός = 50% πεθαμένος : και μισο ζωντανός και μισο πεθαμένος : 
εξω ακινησία – εσω κίνηση : νεκροφάνεια….: 1Β :…..                                            ( ….: εμμμμμ…!; ) 
ή …..ούτε μισο ζωντανός ούτε μισο πεθαμένος : …..ούτε εξω ακινησία – εσω κίνηση : νεκροφάνεια : 1Β : και, α,Α,κινησία :……………. 
[ 1Β12 ---- 1Β….: και 100%+++ Ζωντανός+++  : 1Β12 : +++ : η ψυχή Ο΄1 και 100%+++ Πεθαμένος+- -+ : 1Β  : η ψυχή Ο΄2 = 
= 100%+++ Ακινησία+++ : η Ο΄1 και 100%+- -+ Ακινησία+- -+ : η Ο΄2 μαζί και 100%+++ Ακινησία+++ : η Ο΄1 και 100%+- -+ Κίνηση+- -+ : 
: η Ο΄2….,……………………. * 1Β6 : - ++ = 0% πεθαμένος-, 50% ζωντανός+ και 50% Ζωντανός+….,….. ] 
ή ούτε ζωντανός : ούτε + ούτε πεθαμένος : ούτε - ….,            
μα ούτε ζωντανός ζωντανός : 100% ζωντανός ούτε πεθαμένος πεθαμένος : 100% πεθαμένος : ούτε 100%+ ούτε 100%- :……………….. 
* ….. 1 ζωντανός = 100% ζωντανός : ζωντανός ζωντανός :…………….. 
* ….. 1 Ζωντανός = 100% Ζωντανός : Ζωντανός Ζωντανός :…………… 
* …..1 πεθαμένος = 100% πεθαμένος : πεθαμένος πεθαμένος :………… 
* …..1 Πεθαμένος = 100% Πεθαμένος : Πεθαμένος Πεθαμένος :………… 
* ….. ½ πεθαμένος = 50% ζωντανός : και μισο ζωντανός και μισο πεθαμένος : εξω ακινησία – εσω κίνηση : νεκροφάνεια….: 1Β :….. 
ή …..ούτε μισο ζωντανός ούτε μισο πεθαμένος : …..ούτε εξω ακινησία – εσω κίνηση : νεκροφάνεια : 1Β : και, α,Α,κινησία :……………. 
[ 1Β12΄ ….: και 100%- - - Ζωντανός- - - και 100%- - - Πεθαμένος- - - : 100% - - - Ακινησία - - - …………………………. 
* 1Β6΄ : + - - = 0% ζωντανός+, 50% ζωντανός- και 50% Ζωντανός-….,….. ] 
ή ούτε ζωντανός : ούτε + ούτε πεθαμένος : ούτε - ….,            
μα ούτε ζωντανός ζωντανός : 100% ζωντανός ούτε πεθαμένος πεθαμένος : 100% πεθαμένος : ούτε 100%+ ούτε 100%- :…………….. 
* ….. + + = 2 ζωές….. ή 2 ζωές = 2 όχι θάνατοι = 2 ναι ζωές = 2 + ζωές = 2 + κανα ζωές = 2 ναι 1 έως 2 ζωές : 
: 2 ναι μία έως….. δύ ο – 1 1 ζωές : 2 ναι μία έως….. δυό – 11 – 1 ζωές :…………………….. 
* ….. - - = 2 θάνατοι….. ή 2 θάνατοι = 2 όχι ζωές = 2 ναι θάνατοι = 2 + θάνατοι = 2 + κανα θάνατοι = 2 ναι 1 έως 2 θάνατοι : 
: 2 ναι ένας έως….. δύ ο – 1 1 θάνατοι : 2 ναι ένας έως….. δυό – 11 – 1 θάνατοι :……………………… 
* ….. μισο ζώντανος = μισοπεθαμένος….: +/2 = -/2  ==> + = - και - = + ==> - - = + + και + + = - - ==> + + + = - - - και - - - = + + + ==> 
==> + + + = - - - και - - - = + + + ==> 1Β12 ---- 1Β / ή 1Β12 ---- 1Β, που ναι….. / = 1Β12΄ ---- 1Β ( που όχι….. ) / ή 1Β12΄ , που ναι….. / ….,….. 
                                                                               ( ….: εμμμμμ…!; ) 
* ….. ζωή/2 = θάνατος/2 ==>  2 ζωές = 2 θάνατοι ==> 1 ζωή = 1 θάνατος ή ζωή = θάνατος…..,…………………………………….. 
 * ….. + = άνδρας....,….. * ….. άνδρας = + = όχι γυναίκα = όχι - : ….,…..  
                   [[ * ….. πυρ+ : +οο, ανήρ : +Ο΄ και γεωγή+ : +0….: έμψυχος και έγκορμος άνδρας….. έγκορμη και ένανδρη ψυχή….,….. 
                   * ….. πυρ- : -οο, γυνή : -Ο΄ και θάλασσα : -0….: έμψυχη και έγκορμη γυναίκα….. έγκορμη και ενγύναικη ψυχή….,….. 
                   δύ ο ψυχές : 2 Ο΄….. δύο κορμιά….: 1 έγκορμη +Ο΄ στο ψυχοσώμα της…., έστω…., +οο, +0….. 
                   και 1 έγκορμη -Ο΄ψυχή στο ψυχοσώμα της…., έστω…., -0 και -οο….,….. 
                   έιιιιι, ω ‘’Ηρακλειτο’’ Δημόκριτε…., έιιιιι, ω Δημοκριτο Μαρία…., 
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                   μα κι οι, όπου κι όποτε, αντιστοιχίες –σας…., νααααα…., ενώνω τα ψυχοσώματά –τους….: 
                   έστω, +οο, +0, +- -+0, / ή, ω μωροί, έστω, -+ +-0 / -0, -οο…., 
                   ‘’ενώνω’’ / κατά το σχήμα εν διά δυοίν…!; / τις ψυχές –τους : +Ο΄-Ο΄…., 
                   ‘’ενώνω’’ τα κορμιά –τους : έμψυχο και έγκορμο άνδρα….. έγκορμη και ένανδρη ψυχή ---- 
                   ---- έμψυχη και έγκορμη γυναίκα….. έγκορμη και ενγύναικη ψυχή….: τους γαμώ – τελώ τον γάμο –τους…., 
                   τους δείχνω τους ψυχοσωματοδρόμους….: …..‘‘ . ➔’➔’….. ….,……………………………………….. ]] 
* ….. + = καλία….,….. * ….. + = όχι - = αντι - = όχι κακία = καλία….,…..  
* ….. άνδρας = κάλιος = ενκάλιος : όχι κάκιος = όχι ένκακος = ακάκιος….,…..  
* ….. ακακία = το θηλυκόν και εν άγκαθον και ανθοφόρον και καρποφόρον δένδρον ακακία….,…… 
* ….. ακάκιος = το αρσενικόν / και αν ενάγκαθον και όχι ανθοφόρον και όχι καρποφόρον…!; / δένδρον ακακία….,…… 
* ….. - = γυναίκα….,….. * ..... γυναίκα = - = όχι άνδρας = όχι + : ….,….. 
* …..  - = κακία….,….. * - = όχι + = αντι + = όχι καλία = κακία….,….. 
* ….. γυναίκα = ακαλία = όχι καλία : κακία : ενκακία : όχι ακακία….,….. 
* ….. ακάκιος = το αρσενικόν / και αν ενάγκαθον και όχι ανθοφόρον και όχι καρποφόρον…!; 
…..και….. πόσον διάφορα είναι τα 2…!;….. και…., και…., και….,….. ..!;….. / δένδρον ακακία….,…… 
* ….. ακακία = το θηλυκόν και εν άγκαθον και ανθοφόρον και καρποφόρον δένδρον ακακία….,……………………………….. 
* ….. σπέρμα – ωάριο : Ο….,….. 
* ….. σπερμο +Ο….,…..  * ….. σπερμο ζ / ζωο : ζωής / ωάριο : σπερμο ζ ωάριο : σπερματο ζ ωάριο : 
το ανδρικείο ωάριο – σπέρμα….,….. 
 * ….. σπερμο -Ο….,….. * ….. σπερμο θ / θανατο : θανάτου / ωάριο : σπερμο θ ωάριο : σπερματο θ ωάριο : 
το γυναικείο ωάριο – σπέρμα…..,….. 
* ….. ένα….. σπέρμα : ωάριο -Ο συν ένα….. σπέρμα : ωάριο +Ο = ένα σπερμό-σπερμα+ = ένα ωαριο-ωάριο+ = ένα ωο-ωό+  = 
=  1 ωό-+ = 1 -+Ο = 1 θανατο-ζωο+ωάριο = 1 θανατο-ζωο+σπέρμα = 1 θ-ζ+ωάριο – σπέρμα = 1 σπερματο-ωάριο+ = 1 -+Ο = …..,….. 
* ….. ένα….. σπέρμα : ωάριο +Ο συν ένα….. σπέρμα : ωάριο -Ο = ένα σπερμό+σπερμα- = ένα ωαριο+ωάριο- = ένα ωο+ωό- =        
= 1 ωό+- = 1 +-Ο = 1 ζωο+θανατο-ωάριο = 1 ζωο+θανατο-σπέρμα = 1 ζ+θ-ωάριο – σπέρμα = 1 σπερματο+ωάριο- = 1 +-Ο = …..,….. ….. 
* ….. 1 Ο : 1 κρυπτ ικόν «δεν» του ‘’Έλληνα’’ Δημοκρίτου / + / 1 Ο : 1 κρυπτ ικόν «μηδέν» της Οβριάς Μαρίας = 2 ‘’τέτοια’’ ωά….,….. 

τα βάζω στο….. +- -+ μίξερ : +- -+0 : . : . μίξερ…., 

τα ανα+κατ-εύω στις +- στροφ ές…., τα κατα-αν+εύω  στις -+ στροφ ές….,  
( …..άραγε, τί θερμοκρασία έχει στο +- -+0…!; +- -+0ο Ζηβα ίου / Ελληνιστί : Ζω ίου / ….. ή -+ +-0ο Ζιβα ίου / Εβραϊστί : Ψυχ ίου / …!; ) 

τα βγάζω από το . μίξερ…., τα βάζω, ως ωμή σπερμο ωο ομελέτα, σε ειδική παγο - - - θήκη…., 

στοχεύω κέντρο Σελήνης…., τα πετώ,  με παν ορμή, προς τον Καταψύκτη της Σελήνης…., τα ‘’αρπάζει’’ ο ‘’Αρπαγμένος’’….. 
και….. ή θα….. ‘’το φάνε’’….. ή θα….. παρασκευάσουν το «σπέρμα του Αντι Θέου»….. και….,….. ……………………………………… 
* ….. 1 ανδρικείο σπέρμα / 1 +Ο / ….,….. 
* ….. ( και, σπερμο γραμματικώς – σπερμο ‘’αριθμητικώς’’ : σπερμο ‘’λεξ’’αριθμητικώς….. ) α΄ +Ο : 1 +Ο….,…..  
…..β΄ +Ο : 2 +Ο…., χ +Ο  ξ +Ο ς΄ +Ο : 600.000 +Ο 60.000 ( χ / / ξ : 600.000 +Ο / + / 60.000 +Ο = 660.000 +Ο ) +Ο / + / -6 +Ο : 
: 654 +Ο [  : * ….. 666 +Ο…!; Πού είναι τα η΄ : τα 12 +Ο…!;….. * ….. χξστ΄ +Ο = 600.00060.000200.000300 +Ο…!;….. 
* ….. χ΄ξ΄σ΄τ΄: 60060200300…!;….. ε΄α΄ε΄α΄ε΄ α΄ : 666…!;….. ….. ]  ….,…..                  ( ….: εμμμμμ…!; ) 
* ….. 1 γυναικείο σπέρμα / 1 -Ο / ….,….. 
* ( και, σπερμο γραμματικώς – σπερμο ‘’αριθμητικώς’’ : σπερμο ‘’λεξ’’αριθμητικώς….. ) α΄ -Ο : 1 -Ο….,….. 
…..β΄ -Ο : 2 -Ο…., χ -Ο ξ -Ο ς΄-Ο : -Ο : 600.000 +Ο 60.000 ( χ / / ξ : 600.000 +Ο / + / 60.000 +Ο = 660.000 +Ο ) +Ο / + / -6 +Ο : 
: 654 +Ο [  : * ….. 666 +Ο…!; Πού είναι τα η΄ : τα 12 +Ο…!;….. * ….. χξστ΄ +Ο = 600.00060.000200.000300 +Ο…!;….. 
* ….. χ΄ξ΄σ΄τ΄: 60060200300…!;….. ε΄α΄ε΄α΄ε΄ α΄ : 666…!;….. ….. ]  ….,…..                  ( ….: εμμμμμ…!; ) 
 * ….. ( και, απο σιωπη /τ/ ικώς – σπερμο γραμματικώς – σπερμο ‘’αριθμητικώς’’ : σπερμο ‘’λεξ’’αριθμητικώς…..)  
1Β1 . ‘’+Ο’’ : . ‘’+Ο’’ : 1 ‘’+Ο’’ : α ‘’+Ο’’ : 1.000 ‘’+Ο’’ : ….,…………………………………………………………………………………….. 
* ….. ( απο σιωπη / τ / ικώς – σπερμο γραμματικώς – σπερμο ‘’αριθμητικώς’’ : ‘’λεξ’’αριθμητικώς…..)  1Β1΄ .΄ ‘’-Ο’’ : .΄ ‘’-Ο’’ : 1΄ ‘’-Ο’’ : 
: α΄ ‘’-Ο’’ : 1 ‘’-Ο’’ :….,……………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..  
  
* …..προς τα ’➔…., πέρα από το +- -+0.…,  αντι στρέφ εται, και, το….. (+)β : (+)2.000 ή (+)2 ή +2 ή 2 ή 1Β2….. 
και γίνεται (-)β΄ : 1Β2΄ ή 2 ή -2 ή (-)2 ή (-)2.000  ή 2΄…., 
μα κι αντίστροφα….: και,  το….. (-)β΄ : 1Β2΄ ή 2 ή -2 ή (-)2 ή (-)2.000  ή 2΄…., σε αντιστροφή κι επιστροφή : ‘…., ξαναγίνεται, 
επώδεινα, (+)β : (+)2.000 ή (+)2 ή +2 ή 2 ή 1Β2….,…………………………………………………………………………………… 
* ….. προς τα ’➔…., πέρα από το +- -+0.…,  αντι στρέφ εται, και, το….. (+) . : 2 : 1Β2 :….. ….,..... 
και γίνεται (-) .΄ : 1Β2΄ : 2΄ :….. ….,….. 
μα κι αντίστροφα….: και,  το….. (-) .΄ : 1Β2΄ :  2΄ :….. ….,….. σε αντιστροφή κι επιστροφή : ‘…., ξαναγίνεται, 
επώδεινα, (+) . : 2 ή 1Β2….,………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
* ….. / /, ( ), [ ], { },..... = κενό : 0….,….  /  / (  ), [  ], {  } = Κενό : Ο….,…..  /    /, (    ), [    ], {    } : υπερ Κενό : ΟΟ : Άπειρο….,…………........... 
Έι, ‘’Έλληνες’’ Δημόκριτοι…., έι, Οβριές Μαρίες…., τί «δεν» βλέπετε ‘’πίσω’’ – μέσα απ’ τα – μέσα στα, και, ευθύς ως άνω κενά…!; 
…..+ ή - ή Χ ή :….. ή….. ένα +- -+0 μέσα σε ένα….. +- -+Ο ---- +- -+ΟΟ/+- -+ΟΟ…., δηλαδή, 
   [ …..: κι έτσι όπως τα ‘’μετρούσατε’’…., που, τότε, δεν είχατε….. +, -, Χ, :….,……  ( …..ή….. τα / κρυπτ / είχατε, και, αυτά…!;….. ) ….. ] 
ένα συνπλήν πληνσύν μηδέν μέσα σε ένα….. συνπλήν πληνσύν Μηδέν παύλα συνπλήν πληνσύν Άπειρο 
διά συνπλήν πληνσύν Άπειρο…., 
ή….. ένα +- -+ο μέσα σε ένα…., μέσα σε ένα….. +- -+Ο ---- +- -+ΟΟ/+- -+ΟΟ …., +- -+οο ---- 2 +- -+ο…., δηλαδή, 
 [ …..: κι έτσι όπως τα ‘’μετρούσατε’’…., που, τότε, δεν είχατε….. +, -, Χ, :….,……  ( …..ή….. τα / κρυπτ / είχατε, και, αυτά…!;….. ) ….. ] 
ένα συνπλήν πληνσύν μηδέν (: μηδέν : όχι 8άρι μηδέν, μα 4άρι μηδέν και σε αντιδιαστολή του με το μηδέν : 0…., μα το ο ας ως ο…..) 
μέσα σε ένα…., μέσα σε ένα….. συνπλήν πληνσύν Μηδέν παύλα συνπλήν πληνσύν Άπειρο διά συνπλήν πληνσύν Άπειρο…., 
συνπλήν πληνσύν άπειρο ---- δύο συνηπλήν πληνσύν μηδέν / οχτάρι : ο το ο….. / …., ή….. ήη….. ήηη….. ήηηη….. ήηηηη….,….. …!; 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....  
          %%-----------------------------------------------==============================================----------------------------------%% 
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                            [$[===============------------------=============--------------------------=============]$] 
 [$[ ….: μερικά….., και, λεξο σχήματα – λεξο φενάκες – λεξο μάσκες – λεξο κρύπτ ες…., και, του Δημόκριτου….: 
 
1 ) * μη ( ου ) : ( μη = ου )                * δεν ( ου ) : ( ου = μη = δεν ) 
* μη δεν : ( ου ου : μη μη : δεν δεν ) : μη δεν : ( ού ου : μή μη : δέν δεν ) ….: μήδεν ( ού ου : μη μη )  
* μη δεν :  ( ου ου : μη μη ) : μη δεν  ( ου ού : μη μη ) : μηδέν ( ου ού : μη μη : δεν δεν ) …..      
       
[ : μηδέ εν : μηδ’ /  ε : ‘ / εν : μήδεν – μηδέν….: μη «δεν : τι» : μη τι : «μηδέν» τε : και όχι τι : έστω, και όχι ένα : 
έστω, και ( αν δύο αντί / όχι ένα / ένα ) δύο : έστω, και αν δύο : έστω, καν (α) δύο : καναδύο : καναδυό : τα δύ ο : δυό : τα δύο ένα : 
τα 2 1 : το 1 2 : κανα ένα – κανα δυό : καν’ ένα : καν ένα : κανένα = καν (α) δυό :  κανένα = καν (δυό : ένα) ένα : κανένα = κανένα : 
2 = 1 :1 = 2 : κανα = ένα ώς δυό : κανα = ένα δυό : κανα = 1 : κανα = 2 : κανα.….. και ουχ εστί τέλος….. μασκ ών, ω λεξοπαίχτες….!..... ] 
 
2 ) * μη : ( ου )                  * δε : ( τε )         * μη δε : ( μή δε : μήδε : μήδ’ / ‘ : ε / )              * μη δε : ( μη δέ : μηδέ : μηδ’ / ‘ : έ / )                    
* ου δε : ( ού δε : ούδε : ούδ’ / ‘ : ε / )          * ου δε : ( ου δέ : ουδέ : ουδ’ / ‘ : έ / ) 
* μη τε : ( μή τε :  μήτε : μήτ’ / ‘ : ε / )            * μη τε : ( μη τέ : μητέ : μητ’ / ‘ : έ / 
* ου τε : ( ού τε : ούτε : ούτ’ / ‘ : ε )                   * ου τε : ( ου τέ : ουτέ : ουτ’ / ‘ : έ / ) 
 
3 ) * μη : ( ου )                     * δεν : ( δε ‘ν : τε ‘ν….: ε συν ε = ε…..  και….. ‘ συν ‘ = ‘ ) 
* μη δεν : ( μή δεν : μή δε ‘ν / ‘ : ε /  : μήδε εν : μήδεν : μήδ’ / ‘ : ε / εν )    
* μη δεν : ( μη δέν : μη δέ ‘ν / ‘ : έ / : μηδέ εν : μηδέν : μηδ’ / ‘ : έ / έν ) 
* ου δεν : ( ού δεν : ού δε ‘ν / ‘ : ε / : ούδε εν : ούδεν : ούδ’ / ‘ : ε / εν ) 
* ου δεν : ( ου δέν : ου δέ ‘ν / ‘ : έ / : ουδέ εν : ουδέν : ουδ’ / ‘ : έ / έν ) 
* ου δεν : ( μή τεν : μή τε ‘ν : / ‘ : ε / : μήτε εν : μητέν : μήτ’ / ‘ : ε / εν ) 
* ου δεν : ( μη τέν : μη τέ ‘ν / ‘ : έ / : μητέ εν : μητέν : μήτ’ / ‘ : έ / ) έν ) 
* ου δεν : ( ού τεν : ού τε ‘ν / ‘ : ε / : ούτε εν : ούτεν : ούτ’ / ‘ : ε / εν ) 
* ου δεν : (  ου τέν : ου τέ ‘ν / ‘ : έ / : ουτέ εν : ουτέν : ουτ’ / ‘ : έ / έν ) ….,  ….!..... 
 
…..Έι Δημόριτεεεεε…., έι  Μαρίαααααα…., έι….. δια αντιστοιχίες –τους….., ‘’μυστ ο κρύπτ ες’’ του κάθε «δεν» και του κάθε «μηδέν»…., 
ω τρισάθλιοι λεξο αριθμο αποσιωπητικο ….. παίχτες των ‘’κλειστών’’ μαφιοζο κυκλωμάτων…., 
για χρήμα : μνήμα και εξ / εκ / ουσία : απ ουσία – απουσίωση και δόξα : λόξα….. 
υμών και των σατανο αφεντικών –υμών…., ω σουρτούκια του Σατανά ….,….. γκελ ‘ : κελ ‘ : ίτε ‘ : άτε ➔’ : 
’δεύτε….. πρός ’με ….. και….. η γκέλα : η απόλυτη των απολύτων αποτυχία 
εις το…., με ζάρια….: συνθέσεις….. κάθε….. γραμμάτων, αριθμών, αποσιωπητικών,….. …., τάβλι που θα παίξουμε….. δικιά –σας…., 
γκελ ‘ : ίτε ’…., χωρίς….. γκέλ ες : περι στροφ ές ➔’…., ….. νααα…., και για κανα : 1 έως 2 τρισεκατομμύρια εις την Νιοστή Ρίζα 
γκελ : ανα+πηδήματα ( και, ‘’πηδήματα’’ : 31408 5+1 / ε + α : ς / 101 ) από του εδάφους της ελαστικής….. σφαίρας : Ο, έστω, +- -+Ο…, 
μέσα στην οποία –σας έχω βάλει όλους –σας…., για να την….. γκελ (λ)άσω : κεντρίσω…., τελικά…., και να την σχ σκ σπ κλ άσω…., 
που…., ως, πια, δηκτικόν ζω ύφ ι ον….,  εν τελ ώς ε γκέλ (λ ) ασα : εν τελ ώς εσχημάτισα….. γκέλι – κεντρί – ακ ίδα – εκ ίδα…., 
εγώ ο….. Αλ έκ άκ ος : Αλεκάκος…., ο, πια, και διπλοψυχισθείς, ως 1Β12 – 1Β, και με δύο….. γκέλ ες : ακ ίδες : εκ ίδες….,….! 
 
Ααααα…., όχι…., δεν θα την κεντρίσω…., ώστε να σπάσει…., γιατί….. δεν –σας έβαλα…., όλα εσάς τα δεν….,  εκεί μέσα…., γι’ αυτό…., 
μα και για να δια πιστ ώσω εάν όντως φθείρεσθαι : φθείρεται το κάθε ένα, από –σας, δεν- ή - - ή - - -  …., 
καταπώς ‘’μας’’ είπες…., έστω, εσύ, ω Λογο κλέφτη Δημόκριτε…., ….: 
«Μηδέν / : το «μηδέν» : το «κενόν», κατ’ εσέ, ω Δημόκριτε, και το «δεν» : το «άτομον».…. / τε εκ του μη όντος γίγνεσθαι 
( μηδέ εις το μη ον φθείρεσθαι )…., 
δηλαδή, «και κενόν από το….. μη ον : μη υπάρχον : μη τι : μη δεν : μη άτομον : μόριον γίγνεται : προκύπτει : υπάρχει…..»…., 
ή, άλλως, «και μηδέν / μηδέν : μη δεν :  μηδέν / από το μη δεν : μη τι : μη ον : μη υπάρχον : μη άτομο : μόριο 
γίγνεται : προκύπτει : υπάρχει…..»…., 
ή, άλλως, «και προκύπτει : υπάρχει : γίγνεται….. μηδέν από το μη δεν»….: άρα, το γίγνεσθαι : γίγνεται = εν γίγνεσθαι : εγ γίγνεται….: 
ήτοι, γεννάται, υπάρχει, αναπτύσσεται, συμβαίνει / έν τινι  /, παρεμπίπτει, επιτρέπεται, είναι δυνατόν,….. 
ή, άλλως, «και μη δεν : και μη άτομο : και μόριο γεννάται από το….. μη δεν : μηδέν : κενό…., 
ή, άλλως, και μόριο εγ γίγνεται : αναπτύσσεται : υπάρχει – συμβαίνει :….. εν τω κενώ…., 
άρα α α α α α…., το κενόν είναι το εμ /εν/ περίεχον….. και το, πολυάτομον, μόριον είναι το περιεχόμενον….: 
η αυτογκάστρωτη και φυσική μαμά….. με, μέσα στη γαστέρα της, αναπτυσσόμενο φυσικό μωρό….,….. 
χμ, άααρα, μεεε / : μεεε : ‘’μαςςς’’ – εκείνουςςς : αυτούςςς….. τους ‘’θαμένουςςς’’….. / αντέεεεεγραψε …... η….. κατ- -άρα του Μάρα…., 
μόνο που, ως φυσικός, τα είδε, μόνο, φυσικά….: τελικά και, κατ’ αυτόν, μάλλον, και το, μόνο, φυσικό Σύμπαν προέκυψε : εγ γέγονε 
από τα ως άνω φυσικά «δεν» και «μηδέν»….,….! Ή….., μήπωςςςςς…., δδδδδεεεεεννννν…!;….. 
 
…..Ναι, και….: 
* …..δεν….: τί δεν…!; ..... δεν : τι+….. ή δεν : τι-….. ή δεν : τι+ - - +….: τι+τι- τι-τι+….. ή δεν : τι-+ +-….. ή δεν : τι-+….. ή δεν : τι+-….. 
ή….. δεν : τι+- -+ - –––– -+ +-….. ή δεν :….. ….. …!; 
( * ….: τι = κάτι….,….. μα και το κάθε ….. κενό = κάθε τι = κάθε δεν….,   / Έιιιιι…., όλα τα κενά : μηδέν είναι ομοιόσχημα…!;  0, Ο,….. / 
ως και το κάθε….. «μηδέν – κενό» = κάθε τι = κάθε «δεν» = κάθε «κενό – μηδέν»….,….!.... )   
* ….. δεν : τι+ : ον+ : ύπαρξη+ :…..                     * …..δεν : τι- : ον- : ύπαρξη- :….. ….,….. 
* ….. μη….: τι μη…!; ….. μη : όχι+….. ή μη : όχι-….. ή μη : όχι+- -+…..: μη+μη- μη-μη+….. ή μη : όχι-+ +-….: μη-μη+ μη+μη-….. 
ή μη : όχι-+….. ή μη : όχι+-….. ή μη : όχι+- -+ - –––– -+ +-….. ή μη :….. ….. …!;                  ( * ….: μη = όχι = ουχί….. ) 
* ….. μηδέν : μη δεν : μη τι : μη ον : μη υπάρχον : μη ύπαρξη….: μηδέν : μηόν : μητί : μηύπαρξη….: 
μηδέν : οχιτί : ουχιτί : ουτί : οχιόν : ουχιόν : ουόν :….. 
* ….. : μηδέν : μη δεν : μη/  /δεν ( /  / = κενό : μηδέν ) : μημηδενδέν :  μη μη δεν δεν : μη κενό δεν : μη/  /δεν : μη/+/ δεν : μηδέν :….. 
* ….. υπαρξία+ : όχι….. αν-υπαρξία+….. (  : α υπαρξία : α/ν/υπαρξία : ανυπαρξία : μη υπαρξία : μηϋπαρξία : οχιυπαρξία :….. ….,….. ) 
* ….. αν-υπαρξία+ : όχι….. υπαρξία+ : όχι….. όχι….. αν-υπαρξία+ : όχι….. όχι….. όχι….. υπαρξία+ :….. 
* …..μη αν υπαρξία : μη/  /μη υπαρξία : όχι/  /όχι υπαρξία :  1όχι-Χ1όχι – υπαρξία : 
1-Χ1- υπαρξία : -1Χ-1 υπαρξία : 0 υπαρξία : αν υπαρξία :……………………………………………………………………………………… 
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…..μάσκες…., μάσκες…., μάσκες…., σχεδόν, παντού…., ω Θεούλη –μου…., μάσκες….,….. τί να θυμηθώ….. και τιίνα ξεχάσω….,….. 
σελην, μαγνητ, όνια…, σελην, μαγνητ, όνια…, σελην, μαγνητ, όνια…., σχεδόν, παντού…., Θεούλη –μου…., σελην, μαγνητ, όνια…,….. 
σε….. κάθε λογής d.n.a και D.N.A….: α τομ ο d.n.a…., οικογενειο d.n.a…., σχολειο d.n.a, μικρο κοινωνιο d.n.a…., στρατο d.n.a….,.....  
Α τομ ο D.N.A…., Οικογενειο D.N.A…., Σχολειο D.N.A…., Μεγαλο Κοινωνιο D.N.A…., Στρατο D.N.A.….,.....                                                                                       
παντού…., κ,Κ,λίκες κι ο,Ο,μάδες…., σ,Σ,υντεχνίες κ,Κ,όντρας…., και, σ,Σ,ατάν, ‘’ό,Ό,νειρα’’ καρ μπόν…., ποιος να ‘’φάει’’ ποιον…., 
παντού….. και πάντα…., σχεδόν…., Β,α,βέλ-και Β,β,αβυλωνίες….,….! 
…..Κι εγώ…., τ ώ ρα…., εγώ ποιός…., εγώ τί…., ωωωωωχ βρε….. Θεούλη –μου…., ποιά δύμαμη…., που όλο με αποδυναμώνουν…., 
για ποιόν λαό/πού λαός…!;/ ν’ αγωνισθώ και να θυσιαστώ…., πώς να κάνω τόσες απο στρόφ ους : ’ ➔….. επι στρό φους : ‘ ….,….. 
πώς να κάνω τόσα γράμματα κι αριθμούς ….. απο σιωπ ητικά….: ….. ….,  
τί εικόνα….., τίνος εικόνα….., με τί εικόνα…., με τίνος εικόνα….,….. τίιι, και, προσ ομοίωση να κάνω…., ώστε να…., ώστε να μη…., 
σχεδόν, παντού….. Βαβ Έλ….. και, σχεδόν, όλα….. Βαβ Ελ ( Υλ ) ωνία…., όλα στρ,ι,ο,φ ο γυρίζουν μέσα –μου…., μα κι έξω –μου…:: 
 
..... ….. ...., ….. ….. ….:  …..τ ό τ ε…., ‘’Σ,σ,ιωπ ηλ ά’’ ‘’λόγια’’, και, –Σας….:….. 
…..πτώση…..,….. μηηηηη…., μην πέφτεις…., ω Αρχάγγελέ –μου…., μην πέφτετε…., ω άγγελοί –μου…., γιατίιιιι…., 
…..δεν –σας έδειξα όλα όσα γίνονταν να δείτε και να αντιληφθείτε φωτεινά…., που τα ‘’σκοτεινά’’ – ‘’θολά’’ δεν γίνεται να…., τόσο…., 
…..δεν –σας…., ό λ α ….. με την καρδιά στο χέρι….,….. ποιά πονηριά και…., βρε –σεις…., 
–σας τα έδειξα, και, σε….. ‘’word office’’…., –σας τα εξήγησα….. άγαν πώντως : υπερβολικά αρκούντως….,….. πε συμ φων ήκατε…..                                                                                                            
και…., τ ώ ρ α κι από εκεί…., μου μιλάτε για κωδικοποιημένα πονηρά και….., πώς το είπατε…., p.d.f…., 
που…., επειδή….. σχιζο ‘’ξε p.d.f ιάσατε‘’ δυο –τρία απ’ τα στα φωτοκομπιούτερ –σας….,  με λέτε Πλάνο…., που…., αν ήθελα να τα…., 
θα μπορούσα να τα κάνω σε άλλα, πρόχειρα, σύμπαντα…., που δεν έκανα κανένα….. χωρίς την παρουσία –σας…., 
…..έκανα το πιο τέλειο σύμπαν…., για ‘’ελεύθερα’’ – ελεύθερα πλάσματα…., γι’ αυτό, και, αυτοπεριοριστικά –μου…., 
γι’ αυτό….. κι έτσι…., και, –εσείς υπάρχετε μέσα στο σύμπαν…., που, αλλιώς, δεν θα –σας έπλαθα….,….. 
–σας το ξαναλέω…., μηηηηη…., αφήστε αυτές τις….. υπο θέσεις –σας : αντι θέσεις –σας….,….. 
ο Εν ικός : Αλήθεια θα γίνει Πληθ υντ ικός : Ψέμα – Ψ αίμα…., εκδοχές επί εκδοχών…., πιθανότητες επί πιθανοτήτων….,….. 
…………………………………………………………………..   …..μη με απο στρέφ εσθε : ’ ➔….,….. γιατί θέλετε να μου ‘’πάρετε’’ τη Γη…., 
που, χωρίς αυτήν, το σύμπαν θα –μου μοιάζει με τζούφιο ‘’μπαλόνι’’….. κι εγώ ορφανός….,….. 
…..μη ζηλεύετε αυτούς τους δυο : τα εφηβάκια –μου…., που….. οι ψυχ,’’ψυχ’’,ές  –τους ‘’φόρεσαν’’ κορμί….,….. 
γιατί θέλετε να κατα- κλέψετε τα κορμιά –τους…., αφού ξέρετε πως μπορείτε, αλλιώς : με….. αμφι ανά+ δοση, να τα έχ ‘’φορέσ’’ ετε…., 
που με….. αμφι κατά- δοση…., θα τα κατ ( ά- ) έχετε…., ενώ αυτοί, μόνο, θα τα έχ ουν…., θα τα ‘’έχ ουν’’…., 
και δεν θα τα αν ( ά+ ) έχ ουν : θα τα ‘’κατ ( ά- ) έχ ουν’’….: άλλοτε θα τα αν ( ά+ ) έχ ουν…., άλλοτε  θα τα ‘’κατ ( ά- ) έχ ουν’’….. κ.τ.λ…., 
…..μηηηηηηηηηηηηηηη….,….. ‘’έ π ε σ ε’’…., ‘’έ π ε σ α ν’’….,….. ω εσείς…., οι αντικαταστατικοί –τους άγγελοι ….,‘’επί ποδός’’….,  
…………………………………………………………………………………………….   …..μηηηηηηηηηηηηηηη…., έ π ε σ ε…., έ π ε σ α ν….,….. 
…..μετανιώστε και επι στρέψ τε….,….. αλλιώς…., δύσκολη η….. …..αντι απο στροφ ή : ‘ : ….. ….: επι στροφ ή : ‘ : ….. και….. …., 
…..μη ψυχ,’’ψυχ’’,ηλεκτροσόκς….,….. έιιιιιιιιιιιιιιι…., –εσείς οι δυό…., αυτοκτονείστε …., θα –σας κάνουν δύ ο και….,….. 
……………αχ…., δεν πρόλαβαν….,….. ωχ…., τους ηλεκτροσόκ ισαν….,….. προσπαθούν να μπουν μέσα στο κορμί –του…., 
ταγματικά…., που ατομικά δεν γίνεται να το μπορούν….,….. ούτε ‘’Σ,σ,ιωπή’’ – μη Λ,λ,όγος….. ούτε Λ,λ,όγος – μη ‘’Σ,σ,ιωπή’’….,….. 
……………‘’τ έ λ ο ς’’…., ‘’ανά+βηκαν’’ : κατά- βηκαν στη Σελ ήν ( έν ) η…., αρνούνται να ‘’ανα+βούν’’…., πάλι…., στο Εξωσύμπαν…., 
ε, όχι…., πάλι κι αυτοί…., στον….. Ήλ ιο....,….. …..ω εσείς…., οι αντικαταστατικοί –τους άγγελοι…., εσωσυμπαντ ώνεστε…., 
στα μετερίζια –σας : σε εκείνα τα άστρα….. και….. αστρο κεντρικά….,….. …………………………………………………………………………. 
……………μην ‘’κλαίς’’…., Πατερούλη –μας….,….. μη…., αφού θα ανα+στηθεί…., πάλι : έστω και μετά από αιώνες…., ο….. 
‘’Σ,σ,ιωπ ηλ ός’’ εαυτός –τους….,….. τί είπες…., ….. ααααα…., είναι ‘’η πρώτη και τελευταία φορά’’ που θα ήθελες να έχεις κορμί…., 
για να κλάψεις γοερά….. σαν άνθρωπος….,….. ….. ……………………………….νά ‘τοι….,….. ούτε άνθρωποι….. ούτε κάτθρωποι….. 
ούτε….. ούτε….,….. άγριοι…., πια….,….. ...............αχ…., σάμπως να –μας ψάχνουν…., να, στον Ήλιο….,….. 
εχ…., σάμπως να –τους ψάχνουν…., να, στη Σελήνη….,….. ωχ….,  –μας ψάχνουν, και, στη Γη….,….. 
δεν –μας βρίσκουν πουθενά….,….. σε κανένα….. άστρο…., δεν –τους βρίσκουν πουθενά…., σε κανένα….. άστρο….,  
έχασαν, και, τους εαυτούς –τους και….. ούτε κι αυτούς τους βρίσκουν…., …..να…., μαλώνουν…., πια….. και σε διχόνοια…., 
και με τα πλάι και γύρω –τους καθελογής έμβια….,….. ….. να…., μαλώνουν…., πια….. και σε διχόνοια κι αναμετάξυ –τους….,.......... 
να, ψάχνουν….. για νερό…., για φαγητό…., που τόσα απόκτησαν..... μες σε λίγα χρόνια…., πάντοσα θα είχαν μες σε λίγα χρόνια…., 
…..τί όμορφα ήσαν…., σαν τους φυλάγαμε, κι εμείς, άμεσα….,….. τί άσχημα είναι…., σαν τους ‘’φυλάγουν’’, εκείνοι, ‘’άμεσα’’….,…. 
…..εχ, οι που κάνουν τα πάντα…., ώστε να ζήσουν…., ώστε, κι αυτοί, να εξακολουθούν να ζουν….. εκεί….,………………………….. 
…..ω…., κοιμήθηκαν….,….. αχ…., ξύπνησαν….,….. είδαν μερικούς από –μας, και οι δύ ο / δυό /, στο ενύπνιο όνειρό –τους….,….. 
προσπαθούν να εξηγήσουν με βογγητά τα όνειρά –τους…., θαρρείς με….. ‘’νοηματική’’ εκ γεννετής κωφαλάλων….,….. 
αγανακτούν….,….. γρυλίζουν : γρουνίζουν : υποκώφως, γογγύζουν : ‘’μουρμουρίζουν’’ : ξύνουν τα γεννητικά –τους όργανα :….,….. 
γρυλίζουν…., γρυλίζουν…., γρυλίζουν : βγάζουν άναρθρες και άσημες κορμο κραυγές…., μα και ψυχο,’’ψυχο’’,κραυγ / γρυλι / ές….,  
γρυλίζουν : αντιγράφουν τα γρυλ γρουν ίσματα και τη συμπεριφορά των ( γεω ) γρυλ γρουν ι ών….,….. 
…..αχχχχχ…., τα ‘’μωρά’’ –μας…., πάνε στο νερό…., ακούνε έναν γρύλο : ιχ ( θαλασσο ) θύ : γόγγρο – έγ χελι να γρυλίζει…., 
αντιγράφουν την κραυγή και την συμπεριφορά–του…., …..αχ, ακούνε, προσεκτικά, κι έναν, στον αέρα,  γρύλ ο :  
: ορθό πτερο : αερ/ ουραν / ό πτερο, ( γρυλόνι ) τριζόνι να ( γρυλίζει ) τριζίζει και αντιγράφουν το κελάϊδισμά –του….: 
γρι και γρι και γρι και γρι : αχ και αχ και αχ και αχ….,….. α, και….. τρι και τρι και τρι και τρι….: χα και χα και χα και χα….,….. 
αχ, Θεούλη –μας, μπορέσαμε και το στείλαμε πάνω απ’ τα…., γρατσουνισμένα, πια…., κεφάλια –τους κι έτσι να τους εν θυμίσει…., 
το….. τ,γ,ριζόνι που εν θυμάται / και τους, και, το εν θυμίζει / το που πριν λίγο ήσαν τόσο ευτυχισμένοι όλοι μαζί….,….. 
…., να…., βουρκώνουν με το κάθε γρι του γρυλονιού…., χαμογελούν με το κάθε τρι του τριζονιού…., / : γρυλόνι – τριζόνι / 
αχ…., μα δεν ξέρουν…. ούτε γιατί βουρκώνουν….. ούτε γιατί χαμογελούν…., 
…..αχχχχχ…., ίσως εν θυμηθούν μέσα, και, από αυτά, και, το πώς ήσαν…., μαζί –τους ---- και μαζί –μας…., λίγο πριν…., 
σημάδια / επι στροφ ής στα πριν / έβαλες, παντού, Πατερούλη,….:  σε γη / γουρούνια / σε θάλασσα / χέλι / σε ουρανό / τριζόνι /…., 
…..αχ…., να…., οι πριν φίλοι –τους : καθελογής ‘’έμψυχο’’ τους απο στρέφ ονται ➔ ’ …., σταδιακά….,  με φόβο κι απορία….,….. 
κοιτάζουν, με φόβο κι απορία, προς τον Ήλιο…., αχ…., σαν να δακρύζουν…., παραμορφωμένοι….: κορμίω τε ψυχή τε ‘’ψυχή’’ τε…., 
κοιτάζουν, με φόβο κι απορία, προς τη Σελήνη…., αχ…., σαν να δακρύζουν…., 
με ανοιχτά…., και υψωμένα προς όλους και όλα…., τα χέρια εκπέμπουν S.O.S…., βουβοί κι ακίνητοι – παγωμένοι….,….. 
μετακινούνται…., πίνουν βρώμικο νερό…., τρώνε….: χλωρά και ξερά χόρτα…., ακρίδες, σαύρες,  έντομα,….. 
αχ…., τί κάνουν….. τ ώ ρ α : μη χθες…., σκοτώνουν και τρώνε, ωμό, ένα γουρούνι….,….. 
αχ…., τί κάνουν….. τ ώ ρ α : μη μη χθες…., έπιασαν ένα χέλι και το τρώνε….. ‘’ψημένο….. στον Ήλιο’’….,….. 
αχ…., τί κάνουν….. τ ώ ρ α : μη μη μη χθες…., έπιασαν ένα τριζόνι και το τρώνε….,….. 
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…..αχ…., τί κάνουν….. τ ώ ρ α : μη μη μη μη χθες…., έπιασαν, και, το τριζόνι που, τις ‘’προάλλες’’, τους εν θύμιζε…., και το τρώνε…., 
…..εχ…., τ ώ ρ α : μη μη μη μη μη μη μη μη τ ώ ρ α…., βλέπουν : ζώα, πουλιά, ψάρια, έν τομ α,….. να ερωτοτροπούν….,….. 
τα μιμούνται….,….. χαίρονται….,….. κάνουν έρωτα : κορμο ταυτίζονται….. και….. ψυχο,’’ψυχο’’,ταυτίζονται….,….. …………………… 
…………………………….  …..αχ…., Τ,Δ,Θ ώρα : Τώρα Δώρα Θώρα….. – Θ ώρ α : Θ ώ ρα :….. Θεού….. Ώ Ρα : Ήλιου…., γεννά….. 
η…., η…., η…., Ανατολή….. της Ηλιοανατολής…., χαίρεται ο…., ο…., ο μελλο Νικ / νικ ητής λαός όλ : όλων των αντι –Σου / ό λαος…., 
Νικ ό λααος, Νικ ό λας, Νικόλαος….,….. τίιι, πού είμαι τ ώ ρ α…., πού ήμουν ‘’λίγο πριν’’ : πριν ‘’αιώνες’’…., τί ακούω…., με ακούω…., 
…..μωρο….. κλάμα – κλάματα…., ενός μωρού…., μα μη ενός κλάματα…., αντήχηση κλάματος….. ή….. μη ενός μωρού κλάματα….,….. 
….. πού με πας…., που Σε πάω…., πού –μας πάνε….,….. …..πάρτε αυτό το κλάμα από τα….. κορμ ψυχ ‘’ψυχ’’ αυτιά –μου….,…..                                                                                                             
δεν αντέχω τέτοια κλάματα….. (ά) –μου…., δεν αντέχω κανένα κλάμα…., δε  σέλω : θέλω άλλο να κλαίω…., δε θέλω άλλο να κλαίνε…., 
δε θέλω άλλο να με κάνουν να κλαίω…., δε θέλω άλλο να τους κάνω να κλαίνε…., 
δε θέλω να έχω κορμί….,….. δεν θέλω να έχω αυτά που έχω…., θέλω να έχω άλλα που δεν έχω….,….. 
‘’παριστάνοντας’’ τον….. ηθο ποιό…., για…., πείτε –μου…., για τί….. κ κ και γιατί…., έχασα την….. φ φ φυσική –μου φ φ φύση….,….. 
θέλω πίσω την φ φ φυσική –μου φ φ φύση…., θέλω πίσω τη φ φ φυσικότητά –μου…., θέλω να γελώ…., για να γελώ…., 
δεν θέλω να γελώ…., για να μην κλαίω…., θέλω να κλαίω…., για να κλαίω…., δε θέλω κλαίω…., για να μην κλαίω….,….. 
είμαι ο / : Αλέκος…!; /…., με μάσκα – κλόουν / : Στέργιος…!; / ή η μάσκα – κλόουν – Στέργιος με Αλέκο….,  ή αντιστρόφως…., ή….,….. 
…..δε θέλω να έχω μη φ φ φυσική φ φ φύση….,….. δε θέλω να έχω μηφ φ φυσικότητα….,….. ανάθεμα την ώρα που την βρήκα…., 
…...δε θέλω να ξέρω…., δεν ξέρω αν θέλω…., δε θέλω να με ξέρουν…., δεν ξέρω αν με θέλουν…., δεν ξέρω αν τους θέλω….,….. 
εν οίδα…., ότι….. ουδέν βούλομαι…., ουδέν οίδα…., ουδάν βούλομαι ειδέναι τι οίδα...., μήδε οίδα ει βούλομαί τι….,….. 
τ τ τ….. δ δ δ….. θ θ θ…., ….. τ τ…. δ θ….. θ θ…., τ δ θ…., δ τ θ…., δ τ…., θ…., Θεέεεεε –μου….,          /                          / …..,….. 
…..διώξτε μακριά –μου αυτήν την….. γεννο μωρο κραυγή…., τί ατυχία να μη –μας συμβεί έγ γυος μόρος…., και δικός –μου μόρος…., 
 …..διώξτε μακριά –μου αυτήν την….. γεννο μωρο κραυγή….,…..τί –μου λέτε, τ ώ ρ α, πως τη διώξατε…., κι εγώ τί ακούω τ ώ ρ α…., 
τίιιιι…., τον αντίλαλό της…., λέτε….,….. πάρτε από μπροστά –μου κι αυτόν τον αντιλαλοποιό τοίχο…., πάρτε από μέσα –μου κι όλους 
τους αντιλαλοποιούς τοίχους…., δε θέλω άλλες αντηχήσεις….. κλαμάτων…., δε θέλω ούτε κι αντηχήσεις γέλιων….,….. 
ακούω, πια, και τη φωνή του, εν γαστρί της μαμάς –μου, μωρού –μου….,….. με ακούω….,….: 
εμβρυο ψυχο ‘’ψυχο’’ κραυγές…., πρωτοκυτταρο, ‘’κορμο’’ ψυχο ‘’ψυχο’’, κραυγές….,….. βιο αβιο ‘’βιο’’ ηλεκτροσόκ…., κενό : /  /…., 
…..κουράστηκα….,….. γέρασα….., λες κι είμαι….. χρονών….. συμπαντο….. Εξωσυμπαντο….. Θεο….. προ Θεο….. τόσο….. 
και το κορμί –μου δεν αντέχει άλλο τέτοια ηλικία….,….. το κορμί –μου θέλει να σβήσει με ένα delete την ψυχο ‘’ψυχο’’ ηλικία –μου…., 
…..θέλω….. σιωπή…., ησυχία…., θέλω τον μορο ύπνο –μου : τον ανεξύπνητό –μου : τον ύπνο του θανάτου : μόρου –μου….,….. 
…..«ύπνου…., μουρό –μου…., ίσι….. ( κ ) α ( λ ) ό  μ ο υ ρ ό , ισύ…., ναι – να ( ν ) ι…., μην κλαίς…., τ όμουρο μωρό –μου…, 
εσύ…., τ ο όμ / : ομού / ορ / ε ι / ο με τον Τ,Δ,Θ εό…., τόμουρέ –μου…., όχι τόμουρο ς του ‘’Δ’’ία : αντι Τ,Θ,ε ού….,….. 
…..τ ώ ρ α , είσαι…., και, ‘’νοερά’’ – νοερά…., και, στα σύνορα του όντως Θεού…., και, όμο,υ,ρος με τον Θεό….,….. 
να, κι εγώ κι από δω…., ξέρω…., καλύτερά –σου…., πια…., και, αρχαία ελληνικά…., και γι’ αυτό, φορές, ‘’δε με καταλαβαίνεις’’….,….: 
θυμήσου το νανούρισμα….: «….. νάαανι νάαανι, μπενίιιμ ομ ούρ, μπενίμ τζαν ούμ….,….. ουρ, ορ, ωρ, ιχ ώρ : ιχ – εχ όρ, ιχ ρο – ιχ ρω, 
αίμα : ορ – ωρ‘’ρο – ρω , τζαν : ψυχή : ζ,ή,ί,ύ,βα, ζωή, αίμα : ουρ ορ ωρ, συν όρ ιο : σύν ορ ο, ομ : ωμ ό ψυχος,  ομ : ωμ ό ζωος,  
ομ : ωμ ό αιμος, Ρο, Ορ, Ώρ ος, Όρ ος Ούρ ος,  ομ ούρ : ομ ό ψυχος : ομ ό ζωος, ομ ούρ ιος, ομ όριος, ομ ό αιμος,  
Θ : Τ : Δ /: εο/ όμ ουρος,….. …..τα έχω όλα…., τζαν ούμ  ομ ουρ ούμ….,….. …..ξέρω και, και, φωτο κομπιούτερ ς…., 
να, στέκομαι μπροστά –τους…., τα βλέπω…., μου ‘’διαβάζουν’’ τη σκέψη….. κι ό,τι θέλω μου το δείχνουν…., ξέρω…., ξέρω….,….. 
τα βλέπω, πια, κι εγώ, ‘’όλα’’….. και….. αλλιώς….: αλλο ‘’αισθήτως’’, αλλο σωμάτως,….. ‘’σ,Σ,ιωπηλά’’…., σχηματοποιημένα….,….. 
ε, μπορούμε, και, να….. συνενοηθούμε…., ε…., μωρό –μου, μωράκι –μου, Αλεκάκι μου…., ας και Στεργιάκι –μου…., ας, βρε….!»….,….. 
…..ν α ι…., ( κ κ κ ) α ( λ ) ή….. μα μά…., ναι – να ( ν ) ι…., ( κ κ κ ) α ( λ ) ό μπα μπά….,….. μπαμπάκα –μου…., ήρωά –μου…., …… 
μορο- - - ( κ κ κρ ) υ ώ ( ν ) ω…., πάρτε με στην αγκαλιά –σας….,….. μην κλείνετε την αγκαλιά –σας…., …..  
…..μαμάαα…., γιατί κρύβεις το, στην αγκαλιά σου, αδελφάκι μου : το Αλεκάκι μας…., που δε γνώρισα….,….. φιλιά, φιλιά, φιλιά του…., 
…..συ χαίρεσαι, και, γι’ αυτό…., μα ζηλεύω…., το ζηλεύω….. κι είν’ ‘’η πρώτη και τελευταία, γι’ αυτό, φορά’’ που θα ήθελα να μην έχω 
κορμί…., για να γελάσω….. χαρωπά….. σαν θεός….,….. για να είμαι, πάλι, στην αγκαλιά σου…., ξέγνοιαστος…., σαν μωρό…., ….. 
ως πριν κι εδώ στο σπίτι –μας…., να σου αφιερώνω τα τραγούδια σου, να μου αφιερώνεις τα τραγούδια μου….,  έ ρχο μ α ι….,….. 
[ : έρχομαι…!; Μου λείπετε, μαμαμπαμπά, ‘’μη με γυρνάτε στη Γη’’, τί….. υπομονή…., ας πεθάνω μες σ’ αυτό το ‘’όνειρό’’ –μου…., 
δε θέλω να είμαι….. Ζήβας – Ζωντανός – Ζοντίμι…., θέλω να γίνω….. Μόρας – Μορανός – Ψοφίμι…., μαμάαααα….,….. 
άσε με να ‘’κοιμηθώ’’ σ’ αυτό το ‘’όνειρό’’….. ‘’μου’’…., κουράστηκα  με το να ονειρεύομαι στον ξύπνιο μου τζούφια ‘’όνειρα’’….,….. 
μη, μαμά, εεε, δε μ’ αγαπάς…., μ’ αγαπάς λιγότερο από Εκείνον….,….. τί…., όσό αγαπάς Εκείνον…., τόσό αγαπάς κι εμένα…., λες…., 
που, κι εγώ, λες, Τον αγαπώ, άρα, αγαπάς και τους δύ ο : δυό το ίδιο…., μη…., μ μ μα….. μαμ μ μ….,….. μάμ  μάμ…., ( γ ) ά ( λ ) α ….. ] 
…..( γ ) ά ( λ ) α…., μαμ μαμ….,….. νάνι…., άνι…., νι…., ι….,  /   /….,….. …..διώξτε, και, από τον ύπνο –μου αυτές τις….. κραυγές….: 
εμβρυο ψυχο ‘’ψυχο’’ κραυγές….,….. πρωτο κυτταρο, ‘’κορμο’’ ψυχο ‘’ψυχο’’, κραυγές….,….. 
ε, τώρα κι έτσι κι από δω, ‘’δεν αντέχω’’ ούτε καν και το κλάμα –τους….: των, τώρα και στη Σελήνη,  στη φωτόσφαιρα α΄…., τ ό τ ε…., 
[ : εμ…., κι Εσύ, ω Θεέ…., που πρώτος από όλους γνωρίζεις από ρεύμα και ηλεκτροσόκ…., που με αυτά ‘’γεννήθηκες’’…., 
όμως, Εσύ , δεν έχεις κορμί και τα ξεπέρασες, όλα, σε Μηδέν Χρόνο…., σαν να μη συνέβησαν ποτέ…., 
στην τόσο ρευματοφόρο, κεντρική, θέση που ‘ταν…., δεν άντεξε ο παλιο Σατανάς και….,….. τί…., α, θα άλλαζαν θέση τα 3 τάγματα, 
όπως, οποτεχρείαστα, και όλα : και τα 3 αγγελο τάγματα με άλλα 3 αντικαταστατικά…., οπότε, κι έτσι, θανασιμο αμαρτι ούχος….,….! ] 
ε, τ ώ ρ α κι από δω κι έτσι και, και, μ ε κ ο ρ μ ί …., ‘’δεν αντέχω‘’ ούτε καν και το κλάμα –τους…:  
των μες στην…., μέσα –μου : εσώ ψυχ ‘’ψυχ’’ ά –μου…., ‘’φωτόσφαιρα  α΄’’ –μου….,….. κανένα και κανενός κλάμα…., ρεεεεε….,…… 
…..ααααααααααααααα…., γαμώ ‘το…., ..... αν δεν….., τ ώ ρ α…., θα –σας….. ‘’παιχνιδο πειραματοζωο’’….. αρνηθώ….. ό λ ο υ ς…..,  
σε σύμπαν και σε Εξωσύμπαν….,….. ε, δεν αντέχω ούτε και Σένα…, ω Θεέ…., ως, καταδικασμένο από ‘’Ειμαρμένη’’,  σε Ακινησία…., 
………………………αχ…., πού είμαι….,….. ω…., γ γ γεια…., χμμμ, γειά, ρε Θεούλη….. –μου….,….. ααα…., σα να είδα ένα όνειρο….,….. 
κοιμόμουνα, λέει, κι ονειρευόμουνα πως κοιμόμουνα και με ονειρευόμουνα να με οραματίζεσαι σε Όραμά – σου….,  –Σου….,….. 
…..αααααα…., νόμισα πως είμαι, ακόμα, μες στο Όραμά –Σου…., βρε….. ‘’Παιχνιδο Πειραματιστο’’ Πατερούλη –μου….,….. 
μα, να, δεν είμαι όνειρο…., είμαι ‘’όνειρο’’ : μη εφιάλτης…., είμαι αίσθηση : μη αναισθησία….,………………………………………………… 
…..μάσκες, μάσκες, μάσκες…., σχεδόν, παντού, ω Θεούλη –μου, μάσκ ες : κρύπτ ες….. τί να θυμηθώ  και τί να ξεχάσω….,….!.......... ]$]      
              [$[===============------------------=============--------------------------=============]$] 
   
…..* ….: το «δεν» : το α….: το…., υπαρκτό και άφθαρτο…., το κάτι – το περι εχόμενον…., ω Δημόκριτε…., 
το κάτι από το….. α διά φθαρτο κ ( Κ ) ενό….. « ( Μ / Κ / : ως το έχεις…., αρχίζοντας την πρότασή –σου ) μηδέν» : 
απ’ το μη «δεν» : «μη δεν» : το κάτι : α – μη β απ’ το β – μη α: ήτοι, το, υπαρκτό : ον ή μη μη όν ή μη μηόν, κάτι : α 
απ’ το, (!;) μη υπαρκτό : μη ον ή μη μη μη ον ή μη μημηόν : β…., εεε…., κατά τα….. δικά σου : ‘’δικά σου’’….!..... 
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          #*# : Έι, Ντίμι, μήπως υπάρχει κι άλλο κενό με τι μες στο Κενό…!; Να, 0 με τι….. μες σε Ο με το, με τι, 0…!; 
          Να…., γαστέρα με μωρό….. μες σε Γαστέρα με την, με μωρό, γαστέρα…., ω εσύ η αερο,αϋλο,κλανιά…!; 
          Έιιιιι…., τα….: α, β, γ και δ…., είναι αυθύπαρκτα ή όχι…!;….. 
          …..Ρε συ, από υλογαμήσι γεννήθηκες….. ή από αερο,αϋλο : πνευματο,γαμήσι…!; Να, σαρκί ή πνεύματι…!;  
          Ψάξου, ρε «ευγενές αέριον», και ψάξε….. αν κι οι….. δύ ο – δυό….. γ,Γ,αστέρες είναι….. έγ κυ / ο / ες…., 
          να, για να πάρεις, στη, μία, γέννα….. μ,Μ,αμή….. κι όχι μαμή…., ούτε Μαμή…., ω πε,ο,ρδ ικόν αέρ ιόν…., 
          μη και συμβεί….. έγ κυο ς μόρος…., με νεκρούς….. και τη μάνα και το μωρό…., 
          γιατί, πλην απ’ το «γίγνεσθαι» εν τω «εγ γίγνεσθαι»  υπάρχει και το «Γίγνεσθαι» εν τω «εγ Γίγνεσθαι»…!; 
          …..Μήπως είσαι, κι εσύ…., σαρκί…., από τη σάρκα του Δαυίδ….. και, ‘’Σαμπαθαη’’ ό ψυχ,’’ψυχ’’, ος…!;….. 
 
          …..Εεεεε…., σα’’φώς’’…., έχεις….. μ π ε ρ δ έ ψ ε ι….: 
          τις υλοπούτσες με τις αϋλοπούτσες….,τα υλοαρχίδια με τα αϋλοαρχίδια…., 
          τις υλοπούτσες με τα υλοαρχίδια…., τις υλοπούτσες με τα αϋλοαρχίδια…., 
          τις αϋλοπούτσες με τα υλοαρχίδια…., τις αϋλοπούτσες με τα αϋλοαρχίδια….,….. 
          …..τα υλομουνιά με τα αϋλομουνιά…., τα υλοβυζιά με τα αϋλοβυζιά…., 
          τα υλομουνιά με τα υλοβυζιά…., τα υλομουνιά με τα αϋλοβυζιά…., 
          τα αϋλομουνιά με τα υλοβυζιά…., τα αϋλομουνιά με τα αϋλοβυζιά….,….. 
          …..τις υλοπούτσες με τα υλομουνιά…., τις υλοπούτσες με τα υλοβυζιά…., 
          τις υλοπούτσες με τα αϋλομουνιά…., τις υλοπούτσες με τα αϋλοβυζιά…., 
          τις αϋλοπούτσες με τα υλομουνιά…., τις αϋλοπούτσες με τα αϋλοβυζιά….,….. 
          …..τα υλοαρχίδια με τα υλομουνιά…., τα υλοαρχίδια με τα υλοβυζιά…., 
          τα υλοαρχίδια με τα αϋλομουνιά…., τα υλοαρχίδια με τα αϋλοβυζιά…., 
          τα αϋλοαρχίδια με τα αϋλομουνιά…., τα αϋλοαρχίδια με τα αϋλοβυζιά…., 
          τα αϋλοαρχίδια με τα υλομουνιά…., τα αϋλοαρχίδια με τα υλοβυζιά….,….. κ.ο.κ….. κ.ο.κ….. κ.ο.κ…..!..... 
           
          …..Άει…., ‘’Σκύλλα’’ ‘’Σφίγγα’’ Δημόκριτε : Ντίμι…., συνέχισε το…..  cock tail τερατ ούργημά….. –σου…., 
          να, σ’ Αυτήν, εδώ , τη ‘’Σκύλλα’’‘’Σφίγγα’’…., μα και στην της συνέχισής –σου ‘’τέτοια’’…., / : δύ ο ή δυό…!; / 
          ψάξε και βρες…., και, και, εσύ…., το….. πόσα ‘’τέτοια’’ υπάρχουν….,….!....            
          …..Εεεεε…., κι αν ξέχασα κ,Κ,ανα μ,Μ,ουνόψιρα….. του/της/του….. Σατανά/Σατανούς/Σατανού…., 
          να μου το θυμίσεις στην επόμενη….. συν,πλην,άντησή –μας….,…!..... #*# 
                                                       #*#=======================================#*# 
 
* ….: κατά τα….. δικά –μου….: α : κάτι : + β : κάτι  = γ : «παν» : κάτι κάτι – α β….. ή….. αβ – κατικάτι…! 
 
* «Παν» : Δ….: Δ = Δ…., Κενό = Κενό…., Γαστέρα = Γαστέρα….,….. 
 
                                           $$-------------------------------------------------------------------------------------------------$$ 
$$ …..εεεεεεεεεεεεεεε…., όποιος δεν αρέσει αυτό το Κενό…., αυτό το Δ…., αυτήν την Γαστέρα…., 
ας δανεισθεί μια ‘’Βεντούζα’’ από τον Σατανά…., ας αφαιρέσει τη γαστέρα με το μωρό…., 
ας φτιάξει ένα άλλο Κενό…., ένα….. Άπαν – χμ, ‘’Ψυχρο κοιτίδα’’…., ας τα βάλει μέσα Του – Της…., 
ααααααααααααααα…., κι ας πλάσει έναν αλλιώτικο και με άλλο D.N.A Θεό….: μη κλώνο του….. όντως Θεού…., 
// : …..α…., και….. ε,Ε,υχή : α,Α,ρή για….. μη έγ γυον μόρον….,….. μήτε της Μαμάς….. μήτε του Μωρού….,….! // 
και…., μετά…., ας έρθει και κατά δω…., να –μ,Μ,ας τα….. σχάσ κλάσ ει …., 
που…., αμφότεροι : και οι δύ ο – και οι δυό…., είμαστε….. σε….. σ,Σ,τατική…. σ,Σ,τή σ,Σ,τύ ση….: 
«–του την έχουμε….,  σ,Σ,τατικώς : ‘’π,Π,ριαπικώς’’…., σ,Σ,τη σ,Σ,τυ μένη…..»…., ήτοι, ‘’την π,Π,ούτσισε’’….!..... 
 
Ωχ…., ‘’την έχετε….. ψυχο : Ο΄ ’’ψυχο’’ : ‘’Ο΄’’ π,Π,ουτσ ίσει’’…., ήτοι, ‘’την έχετε….. Ο΄ ‘’Ο΄’’ q,Q,c ίσει’’…., 
πω πω πω…., cock ed l,L,arge Ο΄, ‘’Ο΄’’ ,…. : Ο΄, ‘’Ο΄’’, chic k / coc k : κόκ κορας : αρχηγός : στρόφ ιγξ / ens…., 
όχι cockl ed : ζαρ ωμένες : ‘’πατσαβούρες’’…., αλλά….. cock ed : υψ ωμένες…,….. 
κρυπτ είτε…., cock chafers – s c arab s : χρυσο….. – κάνθαροι…., ελάτε…., πάρτε ‘το για σύμβολο : cockade…., 
να…., για τις γιορτές της περιτομής του ιμπεριαλο πέους  του Δι ( ι ) ός – Αβρ α άμ…., 
α…., και της κλειτοριδοτομής του ιμπεριαλο αιδοίου της Ήρ ( ρ ) ας – Σάρ ρ ας…., 
α…., κι εσείς…., ω Διονυσούδια…., για τις ιμπεριαλο φαλλο γιορτές του Διο νύσου….,….. γκελ 
στον ΜπαμπαΘείο ‘Λωτ ό, ω αρχιδομουνιά – Λωτ ίδια : γιοκόρες ‘’μου’’, να με κοιμίσετε, για να με .αμήσετε…., 
ελάτε…., ιδού η cockpit : παλαίστρα κοκκορο / κοτο / μαχίας…., 
ελάτε να σας ψυχο,’’ψυχο’’.αμήσω…., να γίνετε, και, ψυχ,’’ψυχ’’,αλλοίθωροι : cock – eyed….,….. 
 



                                                                                      87 
 
α, προπαντός, ελάτε –εσείς…., όχι o κάθε cockney – λονδρέζος : ο κάθε εκ των κάτω κοινωνικών στρωμάτων…., 
αλλά ο κάθε Λονδρέζος : Cockney : ο κάθε εκ των άνω κοινωνικών στρωμάτων…., 
όπου, εκεί : στο Λονδίνο της…., από το γένος : nee του Ελ : ‘’C’’ock –τους…., Βασιλίσσης Ελ ι Σάβά ετ….,  
ήτο ο Κρύπτ ης των ‘’μυστικών’’ αρχείων του Σολομώντος…., ώσπου να αποκτήσουν πατρίδα οι Οβριοί…., 
         [ ….: εμμμμμ…., πώς νομίζετε πως έκαναν την Αγγλ, Λονδρ,ική γλώσσα Δι εθν ή…., 
         που, πάνω, από όλα, αυτό τους ‘’έκαιγε’’…., κι όχι….. η Ελληνική γλώσσα – εξ ουδετερ ωτής, και, –τους….! ] 
yes, yes, I’m ‘’cock’’sure : υπερβέβαιος…., δεν είναι καθόλου…. cock and bull story : απίθανη ιστορία : μυθο…., 
εεεεε…., αυτών η ιστορία είναι μυθο λογία…., αυτών η μυθο λογία είναι ιστορία…., 
ήτοι…., αυτών η πούτσα είναι μουνί : ιστορ μυθ ία…., αυτών το μουνί είναι πούτσα : μυθ ιστορ ία…., 
έλα…., ω Αρά : Μουνί : Ευρώπη….. στον….. Τόπο : Ελλάδα : Πούτσο –σου…., 
ιδού με…., ο….. άλλος : ‘  Δίας…., ο επ ε / : αντ ε / στραμ μένος Δίας…., 
έχω, πια, την π,Π,ούτσα του….. άλλου….. ‘  Πρίαπου…., του επ ε / : αντ ε / στραμ μένου Πρίαπου…., 
αυτή τη φορά…., θα έρθεις, εσύ, σε μένα…., σε περιμένω, ακίνητος, στην Βουνοκορφή του….. Παγγαίου Όρους…., 
γκελ for κανα κανα κανα κανα κανα : πολυ ‘’π,Π,ήδημα’’…., 
ω φρο ϊλ / : ιλ : ελ / άϊν ‘’πετ αλ ουδίτσα’’ : ‘’butter fly’’ : cock fly…., 
come…., ίνα –μου χαϊδέψεις την….. πούτσα : virile member : αρρενωπή μεμβράνη –μου…., μωρή τοξίκ ουρ η…., 
να….. ανα θυμηθεί : re member ς το έπος : πέος του 1940…., χμ, να γίνει πιο….. σθεναρή : δρασ τήρια : virile…., 
χμ…., που…., όταν ξυπνούν οι μνήμες της πούτσας : Q c umber –μου…., ανα+++ βαίνουν τα umberes –της…., 
έλα, ω ‘’στεγνή’’, να σε ραντίσω Παγγαιο Πηγο ύδατι και να γίνεις υγρο : μη τοξίκ ουρη : φαρδο ωκεανο μούνω…., 
αχ, και, τ ό τ ε, νααα…., ένα….. υπερ ωκεάνειο Ship : K ‘’arab’’ ι : Κ’’αράβ,μπ,’’ι στο ωκεανο μουνί –σου….,….. 
έλα, ’➔ Δία, έλα, ’➔ Ήρα, δω ο ‘ επ ε /:αντ ε/ στραμμένος, Διαιτητής, Τειρεσίας…., όχι ο/η Τειρεσίας/Τειρεσία…., 
ελάτε…., ω Διο Ιαν ν ο Ηρακλειτ ό πληκτοι..... λαο τύραννοι….. πολεμο ‘’ειρηνο’’ λαο γαμιάδες…., μη φιλονικείτε…., 
γκελ γκελ…., τσιουκ μουν ίδια…., να –σας πω, και, πόσα σημεία πολεμο ‘’ειρηνο’’ ηδονής 
/ και τί ηδον αίσθηση / έχει ο του ανδρικείου ιμπεριαλισμού ‘’τέτοιος’’….. 
και πόσα / και τί ηδον αίσθηση / η του γυναικείου ιμπεριαλισμού ‘’τέτοια’’…., 
τσςςςς…., 91….. ή….. 19…., Δαυίδεια κέρατα : άστρα : σατραπείες…., 19 πολεμο ‘’ειρηνο’’ γκαύλες…., 
α, να –σας μάθω, και, ‘’«ιερή»’’ «γεωγραφία»…., χμμμμμ…., αν ‘’«ίερή»’’ «συμπαντο Εξωσυμπαντο γραφία»…., 
ω ‘’Νούμερα : ΝΑ  ’’ του κωδικοϊμπεριάλικου Νου  19 : σημείου φιλονικίας…., που…., αν δυσαρεστηθείτε…., 
εεεεεχ….,αν…., θα κάνω τον άνδρα γυναίκα και την γυναίκα άνδρα…., εχχχχχ…., κ,Κ,ανά 1ο Θαύμα –μου…., 
γκελ, να δια πιστ ώσετε αν…., όντως…., απ’ τα 19 μέρη που αποτελούν την ερωτική ηδονή…., 
η γυναίκα αισθάνεται τα δέκα κι ο άντρας τα εννιά….,….. 
[ : άλλη φορά, θα –σας πω τί ‘’τέτοια’’ κι εκατέρωθεν συνέβαιναν στον πόλεμο ‘’μεταξύ εμού και, και, Σατανά’’….! ] 
ναι, Δία, και τόλμα…., { :‘’το’’ διασκεδάζετε, άτιμοι, μα θα μάθω τους τίμιους νά ‘χουν ‘’ηδονή’’ απ’ την τιμή τους….! } 
μα και οι κάθε κι όπου κι όποτε ενσαρκωτές κι ενσαρκώτριες των ιδεών Δίας και Ήρα…., γι αυτό….,  
γι’ αυτό, για το ‘’απαυτό’’…., ( : ε, φταίω εγώ, σαν δεν είμαι της αστογλωσσικής υποκρισίας και τα λέω ‘’χύμα’’…!; ) 
ξανά…., να γίνεσαι….: πότε άνδρας πότε γυναίκα…., πότε γυναίκανδρος πότε ανδόγυνος…., 
που άν τ ρας ή άν θ ρας ποτέ, και, εσύ…., αλλά….. ούτε και….. άν δ ρας : μη αλλαξόφυλος άν δ ρας….,….. 
ααααα…., γκελ…., κι εσύ…., ω ’➔ Αθηνά…., να σε κάνω…., και, και, εσένα…., ‘ Αθηνά….,  ω Σοφ ίστρια…., 
έλα εδώ, μ αρά σκνίπα…., χμ, ‘’σκνίπα’’ : μεθυσμένη από το νέκταρ του/της….. –σου ….: 
άλλοτε Μπαμπα / ή απμαπΜ…!; / άλλοτε Μαμα / ή αμαΜ / …., άλλοτε Μπαμα άλλοτε Μαμπα…., 
ε χχχ…., ‘’3.000 και πλέον χρόνια’’…., η…., όχι, μόνο, νερο λαο…., Αρά χ νη –σου….. καραδοκεί : σε περιμένει…., 
έχει έναν ιστό…., ω Αρά σκνίπα…., που δεν μπορείς, πια κι όπως, να μου ξεφύγεις…., που δική μου, και, η Γη….,  
δικό μου, και, το σύμπαν…., όλα τυλιγμένα…., για –σαςςςςς…., με τις α όρατές κλωστές –μου…., 
όλα τα έχω…., τ ώ ρ α π ι α….. η Μαρ μάγκα : τέκνο μιας Ει μαρ μένης…., στον αραχνο ύφαντο ιστό –μου….,….. 
αααααα…., έλα…., κι εσύ…., ο RE S ΔιοΑβραάμ της Ευρώπης…., ας είναι μαζί –σου…., κι η RE S ΗροΣάρρα…., 
που….. – μας….. κατα- κατά- ντησες…., νεφθαλ(ε)ιμ είως : φακιρο χρεω αριθμο τεχνάσμασι…., ζητιάνους –σου…., 
ε χχχχχ…., και δεν αντέχω άλλο να βλέπω, και, λαό –μου να έχει, ταπεινωμένος, απλωμένα χέρια ζητιανιάς…., 
σ,Σ,τυγ ερά ταπεινωμένο…., εμμμ, που θα ξαναρθεί, και, η Στύξ : Στύγ α, πάλι, εδώ…., μα ως ‘ Στυξ : Στύγα…., 
και τότε θα δούμε….. ποίος χρ ( ε) ωσ τά σε ποίον….,….. 
δεν αντέχω να βλέπω, και, λαό –μου….., να ψάχνει….. άλλοτε για….. «χορτασμό των πέντε : 5.000 χιλιάδων»….. 
κι άλλοτε για….. «χορτασμό των 4.000 χιλιάδων»….: ε χχχχχ…., σπασ σχασ τός ο νόμος της Στυγ ός’➔….: 
ο της….. για : επί….. εννέα χρόνια ( …!; ) τιμωρία –μας…., ή, άλλως, 9 = 5 + 4 ….. έτη…., ως θα κωδικο έλεγε, και, 
και, το….. ‘’παιδί του σωλήνα’’…., ή άλλως η ιδέα Ι.Χ----Ι.ΑΧ…., [:το φάν/σκότ/τασμα που ρούφ ηξα και ξέρασα….!] 
η…., μόνο : ποτέ άπαξ κι ως 9…., σε δόσεις : σπαστά ‘’εμ ψυχ ωθείσα’’…., ‘’μη εν σαρκ ωθείσα’’…., ιδέα….: 
( : μετ εμ ψύχ ‘’ψύχ’’ ωση…., χμ…., και μετ εν σάρκ ωση = αδύνατον….,…. )  5 + 4 = 9…., 6 / 666 / + 3 = 9…., 
7 / 777 / + 2 = 9…., 8 / 888 / +1 = 9….,….. 9 + 0 = 9….,….. 12 + -3 = 9…., 18 - -9 = 9….,….. 
εγώ δε…., ΑΤΟΜΟ : +- -+ ---- +- -+οο…., που ‘’δεν’’ σχάτ αι…., θα χορτάσω τον λαό –μου….. άπαξ…., 
εγώ…., ο….. π.σ : προ σύμπαντος….. φανερός άσσος : 1…., αλλά και Άσσος : ‘’13’’…., ο..... πάνω στο ‘’μανίκι’’…., 
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που…., πείτε –μου…., –εσείς…., οι ‘’χαρτο παίχτες’’ : ‘’πινακ τσήδες’’…., 
αν με θ Έλ ετε….. ως 1 : πρώτο ‘’«όχιάκι»’’ της ‘’«Οχιάς»’’….. ή ως ‘’13’’ : ‘’«αστρίτη»’’ –της…., 
εεεεεε…., και μη με ξαναπεί κανείς, και, από –σας….. «τρελαδέλφω»…., ως, κάποτε, στον ’ ➔ σσστττρρρατ ό…., 
ήτοι, μη με ξαναπάτε…., Q- ίως ή Q- - ίως…., και, στα +++ ---- +- -+Ωμ…., οπότε α καρ ιαίος μόρος, και, –σας…., 
εμμμμμ…., που δεν μπορώ, πάντα, να συν κρατιέμαι…., ώστε να μη…., ννναι, κι εγώ δε φταίω που…., 
ννναι…., δεν έχω….. ούτε καν….. α στιγματ ισμό…., ώστε να μη μπορώ να ματο κεντρ άρω….. καθέτως…., 
είτε με τα βιομάτια –μου είτε με τα ψυχο ‘’ψυχο’’μάτια –μου…., που, ό λ α, βλέπουν, βλέποντας…., ιδίως, τώρα…., 
γιατίιιιι…., εμένα : την ‘’«πούτσα»’’ δε θα με ιδείτε, πια, ‘’σταυρωνόμενο’’ ανάμεσα σε όποια ‘’τέτοια’’ – ληστές…., 
αλλά…., αντί στροφ α…., τα όποια ‘’τέτοια’’ ανάμεσα σε εμάς : εμένα…., 
σε όποιο…., και όποιου…., από τα ως άνω….. ‘’Σκυλλο’’ Σφιγγο’’ σχήμα θ Έλ ει….,….. 
ννναι…., που…., κι εγώ….. ο πολυ οργανο ύχος…., ‘’σέβομαι’’ τα ‘’τέτοια’’…., ιδίως, όταν δε –μου σηκώνουν…., 
…..ιδίως, όταν η ‘’πουτσο’’ ‘’κεφαλή’’ –μου είναι ‘’πεσμένη’’ και πιο κάτω από αυτά…., 
….. όχι, όμως, κι η ρίζα της ‘’πούτσας’’ –μου πιο κάτω από αυτά…., α δύνατον γαρ….. και κάντε ‘τα γαρ γάρ α…., 
‘’κεφάλι’’ : η κάθε ‘’πούτσα’’…., ‘’κλειτορίδα’’ : το κάθε ‘’μουνί’’…., που είμαι, και, της ‘’πεο’’ ‘’αιδοιο’’ τομ ής…., 
ααα…., και της….. ‘’τριχο’’ τομ ής…., σαν –μου σηκώνει ‘’τρίχα’’ το κάθε ‘’αρχίδι’’….,….. 
εμ, που έχω….: δι τρι τετρακι πεντακι….. χο τομ ήσει μερικές, και, ‘’αρχιδο’’ ‘’τρίχες’’…., 
ίσως…., τομ…., και…., ίσως, και ολόκληρα…., ‘’αρχίδια’’….,….. μα+, μα αμαρτίαν ουκ έχω…., που….,….!..... $$ 
                                $$-------------------------------------------------------------------------------------------------$$ 
 
………………………………………………………... $$## 

                 ##$$-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------$$## 
                 ##$$=================================================================$$## 

 
                                        #$-------------================----------------===============-----------$# 
                                        #$=======-----------------------------=========---------------------------======$# 
* .....Διογένης Λαέρτιος....: Δημόκριτος....: «Δίπλα από τα / υλικά ή μη…!; / άτομα είναι ο άδειος χώρος, το κενό»..... 
κι από αυτά, καθώς περιστρέφονται, «γεννιούνται» – προκύπτουν....: η φωτιά, το νερό, ο αέρας, και η γη, 
που είναι, λέει ο Δημόκριτος, τα υλικά γέννησης όλων, «ομοίως, και της ψυχής»....: εεεεε…., ‘’κάπω ς’’ ‘’έ τσ ι’’….! 
 
* .....Δημόκριτος....: Τα άτομα / : τα μηδέν α….. τε….. τίιιιι…!; / ….:  «…..μικρά, άπειρα ως προς το μέγεθος 
και ( Ε, ρε μ,πο,ύστη…., που….. ου φθείρονται : μηδέ φθείρεσθαι εις το μη ον -- Ον ….. …!; ) άφθαρτα κι αναλλοίωτα...., 
άναρχα κι αιώνια και ποιοτικώς εντελώς όμοια / : όμοια ή….. ώμ εια…!; / ...., άχροα ( ουδ ετερ ό χρο α…!; ) ,….. 
η δε κίνησή τους εντός του κενού χώρου και η πορεία τους είναι αυτόματη, ομοιόμορφη και αιωνία.»....: εεεεε….!                                                                                         
 
* .....Αναξίμανδρος....: «Αρχή των όντων το άπειρον ( : τί…., και, και, το προ Θεού : π.Θ όντως άπειρον…!; ) .»…… 
                       [ : τί…., το, μ.Θ, πεπερασμένον ‘’άπειρον’’ : το / εσω / συμπαντ‘’άπειρον’’….. 
                       ή το, κατά Θεόν : κ.Θ, ΕξωσυμπαντΆπειρον – Εξωσυμπαντ’’Άπειρον’’….. 
                       ή το, π.Θ, Άπειρον Άπειρον : το ΠανΆπειρον…!;….. ] 
 «Μέσα στην αέναη κίνηση τα αντίθετα παράγουν κοσμικά φαινόμενα.»…., έλεγε ο Αναξίμανδρος..... 
 
* Ο Ηράκλειτος ήταν ο πρώτος Έλληνας στοχαστής, που αναρωτιότανε αν 
το άπειρο του Αναξίμανδρου ήταν από ύλη..... ( : εμ, τί…!; Από μη ύλη…!; Αφού….. με πέρας το άπειρό –του….! ) 
  
 / : τίιιιι….. το Άν αρχ ον…!; Ά τελ ον ή Έν τελ ον…!; Υπάρχει Έν αρχ ον Ά τελ ον….. ή Άν αρχ όν τε Ά τελ όν τε…!;….. / 

  
 * Ηράκλειτος….: «Τα πάντα συνίστανται από τη φωτιά,….. »….. 
                   ( : ψυχή πύρινη….,….. Θεός : Ψυχή – Ψυχές : πύρινη/πύρινες κ.λ.π….. ) 
 …..Στο κοσμικό γίγνεσθαι η φωτιά : το ήλεκτρον : η ενέργεια είναι η βάση της κίνησης όλων..... Αν σταματούσε 
η φωτιά / : τί, η της συμπαντικής ‘’Δ.Ε.Η’’ ενέργεια ή η της Εξωσυμπαντικής…!; /…., ο κόσμος θα καταστρέφονταν..... 
«Η καθήλωση : ακινησία / : ε…., έχει και, και, Ακινησία….! / είναι Θάνατος…..»…..  
      
 [[ : Τί…!; Τίνος Θάνατος…!; Μήπως θα πρέπει να μετα κινηθεί, που δεν μπορεί, η Ακινησία, ήτοι, να αυτοκτονήσει…., 
 ώστε, ως θα έλεγες, να ζήσει….. αλλιώς…!; ]] 
 
(( : Το, ‘’καταδικασμένο’’ σε εσαεί Ακινησία, Παν΄Εν Ακίνητον ‘’κάνει’’ να κινούνται….. πάν τ ες οι ‘’αριθμοί’’…., 
ώστε νά ‘ναι, και, γόνιμοι….! Μα…., και…., επειδή υπάρχει – είναι Αυτό ….. έτσι : Ακίνητόν…., 
μπορούν κι αυτοί : οι ‘’αριθμοί’’ να….. ‘’ξεκουράζονται’’….. στατίκ….! 
…..Λοιπόννννν…., ω…..  ‘’συν πλην γράψαντα στον Χ,χ,ρόνο’’ ….. Ιαν ν ο Ηράκλειτε…., 
σκέψου πριν σκεφτείς τί θα σκεφτείς να σκεφτείς….! Και πές μου…., να μάθω, κι εγώ, να….. δ,Δ,ιασκέφτομαι….! )) 
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* …..«Η φωτιά – κριτής έχει τα δικά της μέτρα : νόμους...., έλεγε ο Ηράκλειτος..... 
    ( : έστω, ναι...., αλλά ποίος τα όρισε και τα έθεσε...!; Και…., αυτή : η φωτιά…., είναι φυσική ή….. μηφυσική…!; ) ….. 
                                                                                        
Αλλού δε έλεγε / : χμ μμμμ, έεεεελεγαν πως έεεεελεγε…..  έεεεε….. / ….: «Φωτιά είναι το θείον πυρ…..»..... 
         // * Ηράκλειτος….: «Θεός είναι η Φύση, ο κοσμικός Νους.»....: ποίος από όλους τους ‘’Ηράκλειτους’’…!; // 
 
* …..Ο κοσμικός κύκλος…., που χαρίζει δομή στην Ολότητα,..... 
Η κοσμική κίνηση είναι κυκλική..... / : Περισυμπάντειο και…!; / 

Στήν κοσμολογική φυσική του ομιλεί 
περί φωτιάς – ενέργειας, περί χρόνου – «ο ρυθμός του μεγάλου χώρου» και περί εκτατικού χώρου..... 
          ( : Ενεργειακός Χωρο Χρόνος….. και….. μη ενεργειακός Χωρο Χρόνος....!; ) 
 
* …..Ο Διογένης Λαέρτιος παρατηρεί : «ο Ηράκλειτος ( δε : τε…!; ) δε μας εξηγεί τι είναι το ( μεγάλο ) περιέχον»..... 
 
[[ : Ω, και πώς είσαι τόσο σίγουρος…., ρε μουσίτσα, κι εσύ, Λα έρπ ιε…., που, κι εσύ, ρε ‘’γυπίδιο’’ τον…!; Εξηγείείει….! 
…..Πάντως, ω αντιστοιχίες –τους, ‘’ο δικός –μου ο Λόγος είναι απ’ την αρχή έως το τέλος μιας κλωστο ύφανσης’’…., 
που…., αν…., οι κλωστές : ‘’λαιμο θηλιές’’…., από αυτή τη μια κλωστή…., θα έχετε ή τίποτε : μη κομμάτι ή….! ]] 
 
* …..Ο Αέτιος αναφέρει πως ο Ηράκλειτος λέει πως «ο κόσμος γεννιέται όχι σύμφωνα με το χρόνο, 
αλλά σύμφωνα με τη σκέψη.»..... [ Τί, σύμφωνα με τη «Φύση : κοσμικό Νου : σκέψη : Θεό : φωτιά – κριτή :….. …!; ] 
 
# : αν η Παν Σκέψη είναι, σιαμαιικά : Δυαδικά ‘’συ ζυγ ικά’’, ταυτόσημη έννοια με τον Παν Χρόνο….: Εν – Δυο : Εν…., 
ήτοι, και Νόμος – Αιτία και Λόγος – Αρχή…., τότε….. τίνος ‘’παιδί’’ είναι ο κόσμος…., ω Αέτιε – ‘’Ηράκλειτε’’...!; 
Και μην ξεχνάς πως….. πίσω από το φως της ηλεκτρικής λάμπας…., υπάρχει μια, με ‘’θυγατρικές’’ δ.ε.η, Δ.Ε.Η….,….. 
που, άλλωστε, πλήρωσες τον λογαριασμό…., ναι, κι αλί στους τζαμπέ που νομίζουν πως, σαν πεθάνουν, δεν….! #   
 
* Σέξτος ο Εμπειρικός για Ηράκλειτο : «Ο χρόνος είναι δεμένος : ταυτισμένος με τη σκέψη ( λόγο )»..... 
     (  σκέψη : λόγος / ο Θεός / = ‘’δια’’χρονο ‘’Απορροφητήρας’’ : δια Παρόν : δια παρελθόν συν /+/ δια μέλλον….. )  
* …..Σκέψη : οντολογική κι αφηρημένη (μετα φυσική θεώρηση)..... 
και..... οντολογική και συγκεκριμένη (φυσική θεώρηση)..... 
* …..Σκέψη ( λόγος )....: «Εν αρχή ην ο λόγος» ( …..το πρώτο σημείο αναφοράς του Παν Χωρο Χρόνου..... )                                                                                          
 
* Αέτιος για Ηράκλειτο....: «Ο Ηράκλειτος λέει πως όλα υπάρχουν σύμφωνα με την ειμαρμένη...., 
που είναι το ίδιο πράγμα με την ανάγκη,.....»….. 
             ( : ειμαρμένη = το τυχαίο : τύχη....! Α συνείδητη – α συνείδητος ''Θεός''..... 
             ή συνειδητή – συνειδητός Θεός...!; ) .....  
   
Δήλωνε ο Ηράκλειτος πως «η ουσία της ειμαρμένης είναι ο λόγος που διατρέχει την ουσία του Σύμπαντος. 
Αυτή η ουσία ( του Σύμπαντος ) είναι ένα αιθέριο σώμα, το σπέρμα από το οποίο γίνεται ο κόσμος 
και το μέτρο της καθορισμένης περιόδου.»..... 
  
* …..Τα δυο αντίθετα : «αιωνιότητα και χρονικότητα, το χρονικό και το αιώνιο»....! 
 // ….: και….. Αιωνιότητα και Χρονικότητα, το Χρονικό και το Αιώνιο….: χμ, ‘’«Αιωνία Σας : Σου η μνήμη…..»’’….! // 
 
                   [[ * Αναξαγόρας : Θεός : «Ο Νους που ωργάνωσε το Παν.»..... ]] 
          / : Θεός : προ Παντός Τι….. ή Τι από το Παν και….!; Παν : προ Θεού Τι….. ή Τι ‘’από τον Θεό’’ και…!; /  
 
               ##=============----------------------==================--------------------##- 
  ##                                             ▪ Ησίοδος….: Θεογονία….: 
«Πριν από κάθε άλλο είταν το Χάος· έπειτα η 
 
       (*( Τί…!; Μετά από το….. προ πανθ ύπαρκτο Χάος…., η Γαία κι ο Έρως…!; Σα να ‘’κόβεις….. οδό’’…., εεεεεε…!; 
       Ααα…., από….. πα ΐσιοςςς….. ➔ ’ πα στράβιος….! Κάνει ‘’κοιλιά’’ : κ,οί,ύλ ωμα, και, η Γεω σφαίρα –σου και….! 
       Και…., κατ’ ευθείαν…., η, εν υπόστατη, Γαία δημιούργημα : πρό κυμμα του Χάους…!; 
       Τί, υλό με α υλό…., αχ, εν τρέπ ομαι να Σου / : όχι ο Σου : ο ‘’ξηρός’’ αέρας της Αιγύπτου…., βρε….! / ‘’το’’ πω….! 
       Και….. ο, αν υπόστατος, Έρ ως – εν Έρ γειο πρόκλητη : ε ν Έρ γειο προ κύμματη Ελκτική Δύναμη τίιιιιι….!; 
       Και…., αν όχι συνομίληκα το Χάος και η Γαία…., μα, αυτή, δημιούργημά –του…., τί…., παιδ / ….. –του / εραστία…!; 
       Α…., κι εσύ βρε ‘’ κρύπτ μύστ πούστ η’’…., για πρώτη και τελευταία φορά…., ε, ως, κι εγώ, αδελφο μειξ ερστ ία….! 
       Εμ…., αν…., μετά από τη Γαία / Γη / έβαζες την….. ανθ Έρ αστ Αλέξ α : Αλέξα – Απωθήτρα Δύναμη…., δεν θα….! 
       Ματα μασάς μετα / ματα / μασημένο γιοντζέ….. ως κρυπτ  μασ ών όνος…., RE….. Αν ισί οδε….. ‘’Οδο’’ποιέ….! 
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       Εχχχχχ…., ας λεξο παίζουμε λιγάκι…., να ξεκουραστούμε…., ( Τί, και συ, ως ο Ηράκλειτος, ‘’οδο’’ λόγος…!; ) 
       και, μετά, ξαναβρίσκουμε τον ειρμό της σκέψης μας…., ω κριψίνου….. Ησιοδούλε ‘’μου’’ > Οδούλε ‘’μου’’….! 
       Και πιο κάτ’ απ’ το ευρύ…., ως ευρύστερνη και…..ο η….. Αιγυπτία Γκέμπ ελ α : Γαία – Γη…., δεν είδες…!;….. 
      
       …..Ωχ…., Ρα…., σώρρυ…., ρε / Re /…., τί Άτ ( τ ) ουμ’ ου ίσι ισύ….. 
       κι μι «τέθλασις τ’ς όρχεις : άρα, μη νυμφηυτέους κ’ ιγώ»…., καταπώς θα ‘λιγι κι ου αρχιδουλόγους Μουυσής…., 
       ιξόν κι από Πιουλόγους τ’ς πιρι τουμ ής : ‘’μοριου’’ τουμ ής…., μα όχ’ τιθλασμένου ‘’μόριου’’…., 
       ίσους, κι α τουμ ου τουμ ής…., μα σι δυο δίδυμα μη τιθλασμένα – ιφθέα ‘’τέτοια’’ : διδυμιά…., 
       ου  Θιουλόγους : Πιουλόγους….. Αυτός – Ικείνους – ( απ’ ) ‘’Αυτό’’….! 
 
       [….: Ου Αυνάν ας είχι τζούφιους όρχεις κι τζούφιους αυνανισμούς…! Οι κόρις του Λωτ πώς του ‘’τό’’ κανα ν…!; 
       Η Σάρρα, η ‘’πιταλουδίτσα’’ τ’ς Μαντάμους Αβραάμ, μι ντου Φαραώ κι μι ντουν Αβιμέλεχ, πώς ‘’τό’’ κανα ν…!;…..] 
 
       Ουϊμέ του τάλανι…., ω….. «πυράγκαλι» ‘’Τάλου’’….. κι πρώτ’ : πανάρχια…. Hit λέρ α ισύ τουν Ουβριών…., 
       ‘’τετάραγσαι τους τετραγωνισμένους κύκλους…. εμού του αν ένοδου….. και ουχ οίσθα….. 
       ει συ πορεύεσαι ευθείαν πορείαν επί τεθλασμένης οδού….. ή τεθλασμένην πορείαν επί ευθείας οδού….. 
       ή ευθείαν πορείαν επί ευθείας οδού….. ή τεθλασμένην πορείαν επί τεθλασμένης οδού….,…..’’….! 
 
       Χξς΄, ουρ έ Παραμυθατζή του Διαόλου, Ισιοδο Μουυσή, κι ‘’τράβα μία : ία – δυο : κανα’’  ιπί τεθλασμέν’ς ιφθείας….. 
       κι ‘’δύ ο – μία : ία : κανα’’….. ιπί ιφθείας τιθλασμέν’ς….,….! Ννννν…., κι να του μαθ’ς….: 
       άλλου….. πράμα….. είν’ ου Έρους….. κι άλλου….. του Λουκάν’κου αέρους….!..... )*) 
 
ευρύστερνη Γαία / Γη /….. κι ο Έρως…..»….! 
  
* Το Χάος….: 
«Είναι ένα διάστημα, αλλά ένα διάστημα που περιέχει ‘’εν σπέρματι’’ όλα όσα θ’ αποτελέσουν το σύμπαν»….! 
 
        ( Χμ…., έι, τί…., και ο….. από μη φυσικό φως….. Θεός….. μετα φυσικός…., κι Αυτός…., 
        ως προϋπάρχουσα η ύλη του μη φυσικού φωτός…., έστω, και του φυσικού…!; Και, μετά, τί και πώς…!; 
        Ε…., αν έτσι πιστεύετε…., συν Ησιόδω…., κι εσείς…., έχουν δίκαιο αυτοί που λένε πως….. 
        οι ’’τέτοιοι’’ αρχαίοι Έλληνες ήσαν άθεοι….. 
        και τα της μυθολογίας τους…., τα των εκάστοτε και διαρκώς και συν αρχόσι, ιδίως…., 
        ήσαν, απλά, ‘’αντανάκλαση’’ των στην τότε Ελλάδα τεκταινόμενων….!….. ) 
 
«Πρώτα…., το Χάος : πρωταρχικόν και δημιουργόν στοιχείον…., ( !; ) γέννησε το Έρεβος….. και τη Νύχτα….! 
 
       *----* Ε…., * Παν Χωρο Χρόνος…., αφόρτιστα μη φυσικά αιθερόνια : ‘’Πηγή’’ Ερέβους….. και….. Έρεβος….. = 
       = αυθύπαρκτα και ‘’συνομίληκα’’….! 
 
       * Έρεβος : ούτε….. Ημέρα….. από Φως….. …..ούτε….. Νύχτα….. από Σκότος….. 
       ούτε….. ‘’Ημέρα’’….. από ‘’Φως’’….. ούτε….. ‘’Νύχτα’’….. από ‘’Σκότος’’….. ….! 
 
       * ‘’Νύχτα’’ : τ ώ ρ α / : προ….. Θεού : π. Θ : προ Πηγής Φωτός….: π. Π Φ / = 
                          ( …..o ‘’t’  – ‘’xρόνος’’ / ‘’ζωής’’ / του Παν Χρόνου…., μα και του Παν Χώρου…., = …!; ) 
       = όχι το αντίθετο της Ημέρας…., μα της ‘’Ημέρας’’…., έστω…., 
 
                 (( …..όπως και το ‘’Σκότος’’ είναι το αντί θετο του ‘’Φωτός’’…., 
                 μα….. και όπως κι η Νύχτα είναι το ‘’αντί θετο’’…., καθώς δεν υπάρχει Πηγή Σκότους…., της Ημέρας…., 
                 ως και το Σκότος είναι το ‘’αντί θετο’’ του Φωτός…., καθώς δεν υπάρχει Πηγή Σκότους….,….. 
                 έτσι…., και κατ’ επέκτασιν…., ούτε κι ο…., ο αυτό ‘’σκοτος’’ κι ετερό ‘’φωτος’’ και ετερ / ο / αίτιος…., 
                 μα….. και ο όντως έν αρχ ος και έν τελ ος – έμ περ / ’ / ος : ‘’ά περ / ι  / ος’’…., ‘’Σ’’ατανάς 
                 είναι το αντί θετο του, αυτό φωτου και αυτο αίτιου 
                 [ : έστω, κι ‘’αυτό’’ αίτιου…., μα συν αρχό τελου και όντως ά τελ ου – ά πε / ι / ρ ου ] Θεού…., 
                           // …..μετανοιωμένο….. ή μη – εξ αναγκασμού….. το Σκότος…., 
                           καθρεφτίστηκε στο Μάτι του Φωτός….. και….. έσβησε…., αργοσβήνοντας…., 
                           επ ώδεινα, επ αίσχυντα και εν τάραχα….,….!..... // 
                 έτσι…., και, πάλι, κατ’ επέκτασιν…., ούτε κι ο, ‘’αυτό‘’ – αυτό ‘’σκοτος’’ ‘Σ’’ατανο κάτθρωπος 
                 είναι το αντί θετο του,’’αυτό’’ – αυτό φωτου, Θε / ο / ανθρώπου…., 
                 ούτε καν….. αντί στραμμά του – αρνητικό ομοίωμά του…., 
                 αλλά….. ούτε και το….. +- -+ είναι….. το ίδιο με το….. -+ +-…., μα….. το….. ‘’αντί θετό’’ του….,….! )) 
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       απουσία γαρ της συγκροτημένης Ημέρας…., απουσία γαρ του συγκροτημένου Φωτός…., 
       απουσία γαρ της συγκροτημένης….. Φωτο Πηγής – Θεού : Αιτίας / : ή Αρχής /….! 
                   ( …..ο χρόνος / ‘’ζωής’’ / του Παν Χρόνου = α προσδιόριστος : μη προσδιοριστός….. ) 
        
       * Από….. φόρτιση, όσων, αιθερ ονίων – έστω, αιθερο σωματιδίων : 
       ‘’Αιτία’’ / : ή ‘’Αρχή’ / –  ‘’Πηγή’’….. έως τη Θεογονία : Αιτία – Πηγή….: 
       ‘’σκόρπιο’’ ‘’Σκότος’’ : ‘’αιτία’’…., άρα, και ‘’σκόρπια’’ ‘’Νύχτα’’ : ‘’σκόρπιο’’ απο τέλ εσμα….. 
       και….. ‘’σκόρπιο’’ ‘’Φως’’…., άρα, και ‘’σκόρπια’’ ‘’Ημέρα’’ : ‘’σκόρπιο’’ απο τέλ εσμα….!                  
                            ( …..ο χρόνος / ζωής – ‘’ζωής’’ /…., ε δ ώ  και τ ώ ρ α …., όλων –τους = ‘’Μηδενικός’’….. ) 
 
       * Μετά…., και….. κατά Θεό : κ. Θ….. και….. μετά Θεό : μ. Θ….: Φώτιση, ( !; ) επ’, όντως, ά πειρο, του Κενού 
       από….., όλοι ‘’ξέχωρα’’ : ‘’έκαστος καθ’ έκαστος’’ και φορτισμένοι ‘’ουδέτερα’’…., Σφαίρικς – Παλμούς….:  
       ήτοι…., από…., τα με α διάσπαστο περι φώτειο…., εκφεύγοντα της Ψυχής του Θεού Φωτ όνια – Θε όνια…., 
       όπως και Φώτιση και των, εναπομεινάντων της Θεο γονίας, ‘’σκόρπιων’’ αιθερ ονίων – αιθερο σωματιδίων….: 
       όντως, ά πειρο Φως….. και, εξ αυτού, ά πειρη Ημέρα…., εκεί και….. τ ό τ ε ….,….!       
                     [ ….. η Ημέρα έχει αιτία το Φως…., το Φως έχει αιτία την Πηγή του : τον Θεό – Φωτο Πηγή….,…..  
                     ….. η Νύχτα έχει αιτία το Σκότος…., το Σκότος έχει αιτία την έλλειψη του Φωτός….,….. ] *----* 
  
Το Έρεβος κι η Νύχτα ( !; ) γεννούν με τη σειρά τους τον Αιθέρα και την Ημέρα….!.....»….!..... 
                          
   [*{ …..Τί…., το - εγέννησε το +…!; Βρε…., μπας και είστε, όλοι –σας, του….. -+ +- ….. και όχι του….. +- -+…!; 
   Ααα, τώρα, κατάλαβα….: Έπεσε Δρόσος : Έρση : Τεφ : Υγρ : Νεφ 
   από τη νούτ ια – ουράν ια Σελήνη στην ξερή Νύχτα 
   κι έγινε…., από….. αιδοιό,στεγνη,ξερη και στέρφα…., αιδοιό,υγ,δρ,η και γόνιμη…., 
   κάτι σαν το της Σάρρας το….. ‘’νεκροφανές’’….. βρύ ο….: Θαύμα : η ανά σταση του αιδοίου…., ιμπεριαλ ιζέ…., 
   ννναι…., και σε, τελ ο φασική : ‘’εν τελ εχ ειακή’’, εξ α ΰλωση του….. ύδατος – νερού…., 
   ιδού και ο Αιθέ Ρα ς….. ιδού και ο Ουρανός : Νουτ…., 
         / ….: πού είναι ο….. ουρανός…!; Πού είναι η Γη…!; Ε…., στην «Παλαιά και Καινή Διαθήκη»…., 
         όπου, ποτέ, δε θα ιδείς τη λέξη Ουρανός…., και Γη….,παρά, μόνο, ουρανός….. και γη…., 
         πλην από μία φορά, κι αυτό στην επικεφαλίδα της μετάφρασης, στην Αποκάλυψη του Ιωάν ν η – Ιαν ν ού….: 
         «Ο νέος Ουρανός και η νέα Γη» …../ 
   ιδού κι η, η ταξική, ανα- -  βίβαση της, δίποδης, Νύχτας…., ε, ναι, ω σατανο αιδοιοξέσματα : μουνογδάρματα….! 
 
  ….. Και….. πού είδες…., ωρέ τρισάθλιε ανάγωγε….. και Παραμυθοπαρμένε Παραμυθατζή…., 
   η, δεσποινίς, Νύχτα να προηγείται της, Κυρίας, Ημέρας…!; 
   Αυτά…., ω ΄Ελ λατ ούλη Οδούλε…., συμβαίνουν, μόνο, στο….. ΄Ισ Ρά Ήλ / Έλ /…., 
   όπου…., ‘’Γενεσι’’ ακά…., γίνεται η γη και τα της γης : τα….. πανίδα, χλωρίδα,….. 
   πριν από τους δυο «φωστήρες» ήλιο και σελήνη…., που, κατά τον Αββακούμ, πριν Αβακούμ : κουμ’ του Αβά….: 
            ( : ω χχχχχ…., ήταν να μη γίνει το κούμ / ‘ / ι του Λωτ ού Ντ’ Αβά με δύο ιμπεριάλ β…., 
            οπότε, ιμπεριαλ ιζέ, έγινε το : έλα να ακούσεις….. και φύγε να ιδείς….: του κουμ ίου το ‘’κάγκελο’’….! )    
   «Επήρθη | Μετάφραση : ελησμόνησεν : ε,από ηλεκτροσόκ : E.C.T….! | ο ήλιος /…..«εναντίον σου, ω Θεέ!»…../, 
   και η σελήνη έστη εν τη τάξη αυτής»….,   ( !;!;!;!;!; ) 
                | Μετάφραση : «παρέμεινεν εις την κατοικίαν της»….: έιιιιι…., ουχ E.C.T…!; Χμμμμμ…., E.C.T….!….. | 
   …..χα, και καταλάβαμε, κι εμείς, το….. ποίος φωστήρας φέρνει μέρα : φως….. και ποίος νύκτα : σκοτάδι…., 
   και, χ ου, ξαναπροσδιορίσαμε….. τα σύμβολά ‘’μας’’….! 
  Ουστ, ρε Σεληνο σκιάχτρα…., που, σταθερά, Κούκλος και με αυτοπεποίθηση ο Ήλιος : Ακινησία δεν έχει ανάγκη 
  από επιβεβαίωση της ομορφιάς –του…., ως το Σκιάχτρο η Κουνίστρα Σελήνη….,….! }*] ## 
                           ##=============----------------------==================----------------------## 
     
                                                                * .....Ηράκλειτος….: 
 
( «εκ πάντων /εκ, προ θεού : ενός, πάντων εν : θεός…!;/ εν και εξ ενός πάντα /και….. πάντα μ.θ : μ.1…!;/ .»....: 
«με την ολότητα /με την ,π.θ, παντότητα/ πλάθεται η ενότητα /η θεότητα/ κι από το ένα σχηματίζονται τα πάντα.». ) 
 
[Έι, η ,π.θ : π. 1, μη 1 πλάθει : γεννά  το θεό : εν : 1 κι ο θεός : εν γεννά :πλάθει : σχηματίζει τα , μ.θ : μ.1, όλα….! Ή, 
Ινδουισμ ιζέ, τα ζόντα όλα : η ζώσα ολότητα πεθαίνουν και προκύπτει, εξ αυτών κι έτσι, το ζον εν : η ζώσα ενότητα 
και το ζον εν : η ζώσα ενότητα πεθαίνει κι επαναγεννούνται, εξ αυτής κι έτσι, τα ζόντα όλα : η ζώσα ολότητα κ.ο.κ….: 
τα ‘’νεκρά’’ αυγό γεννούν τη ζώσα κότα κι η ‘’νεκρή’’ κότα επαναγεννά το αυγά….. κ.ο.κ…!;….. ……………….] 
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* …..σχάσ ις ή σπάσ ιμο τινών εκ των, μασονικώς, πλασ σχασ κλασ σχισ θέντων…., –τους…., λέξεων….: 
[Δημόκριτος, Μαρία = και οι 2, ομαδούχοι : γνώστες, απταίστως : ‘’απταίστως’’, της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας…., 
ω Δημοκριτίδια, Μαρίδια,….. Ηρακλειτίδια,..... ….! ] 
 
* /ο/ δείς  / : τίιιιι…., θηλυκό δεν υπάρχει…. έτσι…!; / 
        { * η δία : δ μία : δ ία….! …..ία = / επικώς, ιωνιστί και αιολιστί / μία = μ ία = μιά…., ε, και δείς = δ είς = δ 1 =….! 
        * μή δείς : μηδείς : μή δ’ είς : μηδέ είς….! 
        * μή ία : μή μία : μημία : μηία : καμία : καμ (μ) ία : καμ ( ν ) μία : καμιά : καμ ( μ ) ιά : καμ ( ν ) ιά : καν ία : κανία 
        καμ’ : καμά….!  
        * καμ = επικό και λυρικό συγκομμένο κατά προ μ…., κατά…., κατά =  και, πλην - …., ανά = και, συν+….,….. } 
* /το/ δεν….: αντωνυμία : αρχαϊστί, /ο/ τις, /η/ τις, /το/ τι…., 
* δείς, δενός, δενί, δένα, ( πού η κλιτική….: ω δείς…!; ) ….. 
 
* το όν : το αληθώς υπάρχον, το υπέρτατον όν, ο Θεός : παν το υπάρχον καθ’ εαυτό : το αυθύπαρκτο….. 
* παν…!; Δηλαδή, έχει κι άλλους, υπότατους κι εσω ή Εξω σύμπαντι, αυθύπαρκτους Θεούς…!;….. 
* τώ όντι = πράγματι, αληθώς….. * τώντις = πράγματι, αληθώς….. 
* ο τις : ο ωρισμένος….. 

* επίρρ. : τό μέ/έ/ν .·. ( .·. = αποσιωπητικά ) τό δέ τι : εν / το ε με ’ / μέρει μέν. . . . εν / το ε με ’ / μέρει δέ, κάπως….: 

μετά ρήματος : κάπως, κατά τινα βαθμό, καθόλου….. 
 
/{ * .·. : 3 αποσιωπητικά…., έστω, 10άρια…., το δε μεσαίο…., το έχει ο Λεξικογράφος…., ένα επίπεδο πιο πάνω…..  
 

* . . . . : 4 αποσιωπητικά…., τα 2 ακραία είναι μεγαλύτερα…., έστω, 16άρια…., κι αυτά, ξεχωριστά –του/–τους…., 

μα είναι σαν 2 μικρά 0 : μηδέν…., που /εμ : εν περι/ έχουν, στο κέντρο –τους, μία τελεία : μία . …., έστω, 8άρα…., 
να, σαν αυτό το κυκλάκι : ° με τελεία στο κέντρο –του…., 
χμ, κάτι σάμπως το του Δημοκρίτου «δεν» μέσα και κεντρικά στο «μηδέν»…., 
αλλάαααα….. ‘’φθείείείρεται : καταστρέεεφεται’’….. ‘’βαθμηδόννν’’….,….. 
ενώ τα 2 μεσαία είναι μικρότερα…., έστω, 10άρια…., κάτι που φαίνεται καλύτερα με….. μεγεθυντικό φακό….,….. }/  
 
* ονομαστική, τις /: τις ή τινάς …..’’εξηγεί’’/ …., γενική, τινός, δοτική, τινί, αιτιατική τινά ή / αττικιστί / άττα ή άσσα….. 
* άσσος ή άσος ή άττος : ο αριθμός 1….. 
                                                                      ( * θιός = θεός….. ) 
 
* ιωνιστί : τις, τεο ή τευ, τεώ / αιολιστί, τιώ / ,….. τινές, τεων ή τεών, τέοισι / αιολιστί, τίοισι / ,….. 
 
* τίποτε ή τίποτες ή τίποτις ή τίποτα : τι, κάτι….. 
* τίποτε : σπουδαίον τι, άξιον λόγου,  
* τίποτε : ουδέν / μηδέν : μη δεν : μη 1 / ….. φράσις : μέ το τίποτε, άνευ λόγου…..  
* φράσις : άλλο τίποτε : με το παραπάνω….. 
* τίπτε; = συγκερασμός του τί ποτε : διατί τάχα; …..   
   
     [[ : τι, κάτι, σπουδαίον τι, άξιον….: σε αυτές τις λέξεις το γιώτα είναι έτσι : ι…., 
     ενώ στις λέξεις : / άλλο / τίποτε και / μέ / το τίποτε τα γιώτα δεν είναι ως ι…., αλλά ως το στο αγγλικό t γιώτα…., 
     ε, και τα σιχαμερά ‘’τέτοια’’ κόλπα –τους αμέτρητα…., ειδικώς….. σε λέξεις….. κλειδιά….,….!..... ]] 
 
{{ * ως προς τα παχέα : bold : ο τυπογράφος τα mas ον ο bο΄ld ωσε…., 
τυχαίως και παχέως : αγρο ίκως ή /α/γροίκ ως…., μα και, προπαντός,  σ τ ε ρ ε ο τ υ π ι κ ώ ςςςςς…., 
ή ο Όν αγρο ς κι ον αριό ϊχ ος:ομάδ ιχ ος σατανο κονδυλοφορο φόρος Λεξικογράφος τα πάχυνε με την κονδυλώδη: 
: πλήρη κονδύλων και κονδυλωματούχο / έχουσα σατανο σεξο κονδυλώματα / κονδυλοφορο μελάνη του…., 
χμμμμ…., που ο λαός πληρώνει…., για να σπουδάζουν…., κι αυτά τα κτήνη…., του στήνουν….. 
λογο παγίδες : αινίγματα : ενέδρες :…. …!; }} 
 
* τίς, τίς, τί : ποίος, ποία, ποίον…..     * αντωνυμία, τις, τις, τι : κάποιος – ένας, κάποια – μία, κάποιο – κάτι ή ένα….. 
 
[ * Λεξικόν κλίσεως ονομάτων και ρημάτων = «ΚΛΕΔΙ»….! 
…..Άρα – Αρά – Κατ- -άρά, χμ, Λεξικογράφος = «ΚΛΕΙΔΟ» ‘’ΤΕΤΟΙΟΣ’’ : «ΚΡΥΠΤΟ»’’ΤΕΤΟΙΟΣ’’ : 
‘’Π,π,ροστασιο’’ ‘’Θ,θ,υρο’’ /ρουφ Ιάν νός/ Ερμής- -’’➔➔ και ‘’Θ,θ,θυρο’’ Κ,κ,κλειδ/ι/ο ΐχ /έχ/ ος Ερμής- -’’➔➔…!; ] 
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* μη δέν = μηδέν : μη 1 = το 0…., 
 
* μη δείς = μηδείς : μη 1 = ο 0….: αρσενικό 0 / : +0 ή -0…., ω ανδροκράτες και ω γυναικοκράτες…., …!; / ….,  
                              * μηδείς = ούτε και ένας, ουδείς, κανένας, καν ένας : καν : και ένας 
* μη δία = μηδία : μη 1 = η 0….:  θηλυκό 0 / : -0 ή +0…., ω γυναικοκράτες και ω ανδροκράτες…., …!; / ….. 
 
* καν : κατά κράσιν, και ένα / και έν….. έν τε…!;  / ….. 
* αρνητικόν- μόριον, δεν = ου = μη…. 
              ( Έι, μήπως ξέρει καν είς –σας, αν το καν είς ‘’βγήκε’’ απ’ το σκυλάκι το κανίς…., ω λεξο ‘’παίχτες’’…!; ) 
* δέν : / άτομον…!; Θετικόν : δεν+ ή αρνητικόν : δέν-…!; / : /το/ έν….. 
* μόριον δεν-….. άτομον : δεν- ….. δεν : μη-….. δεν : μηδέν….! 
Τί…., το αρνητικόν- «δεν- : τι-» ή το αρνητικόν- «μηδέν- : μη τι»….: -0 : μη 1,….. …!; ….. 
 
* δέν = σώμα : πλήρες – ‘’πλήρες’’ τι…..      ( : άρα, μή δέν : μηδέν = μη σώμα : πλήρες – ‘’πλήρες’’ τι….. ) 
* σώμα = σύνολον οργάνων, απαρτιζόντων ζώντα οργανισμόν : το κορμί….: συνεκδοτικά, άτομον, άνθρωπος, 
υλική ύπαρξις,….. ενώ, κατά τον Όμηρο, σώμα = / τα….. : και =….. είναι….. το σημαίνει ή σημαίνουν….. / πτώμα, 
κουφάρι….. 
 
             [[ : αααα ά…., σάμπως το π.Θ : προ Θεού….. ‘’πλήρες’’ – εμ περί εχο – με περι εχόμενο Κενό : Σώμα….: 
             το Σώμα – Γαστέρα….. με γαστέρα : περι κένειο…., το περι έχον το ‘’νεκρό’’ αβιο έμ βρυο…., 
             το ‘’νεκρό’’ έως την ζωοποίησή του – ‘’αυτό’’ματη, αβιο γένεσή του…., 
             το ‘’νεκρό’’ έως την….. σταδιακώς και τεμαχ τεμαχ ικώς….. φωτο ποίησή του…., 
             οπότε έγινε, κι αυτό, σώμα…., ζον σώμα 
             μες σε….. ούτε ζον ούτε μη ζον….. Σώμα…., θανόντος του περι κένειου – γαστέρας…., 
             το περιεχόμενο αυτό….. του Κενού : του Σώματος…., 
             τελικώς, μη πτώμα : μη κουφάρι….: μηφυσικοκομματάκι μηφυσικοκομματάκι σχηματισθέν….. ζον σώμα…., 
             το που….. η τότε κι έτσι τοπολογική ιδιότητα του Κενού….. πάζλ αρε….. και δημιούργησε 
             Τον Δημιουργό πάντων των απάντων….,….. ….!..... 
             ….. Τί, λοιπόννν, ήξερε κι ο Όμηρος, όπως κι οι της ομάδας του…., περί του πτώματος – κουφαριού…!;….. 
             Τα ίδια με τον, με δική του ομάδα, Φυσικό Δημόκριτο…., τον που, με φυσική θεώρηση, τα ήξερε κι αυτά…!; 
             Σαφώς, και ο Όμηρος…., ήταν σατάν κωδικοποιητής κι αλληγοριστής…., Εξουσιό δουλος…., 
             πονηρός αλληγοριστής και αλά…… Τειρεσία κρυπτ ογραφιστής : σατάν ‘’μύστης’’…., 
             ο που, ώς και το…., από κληρονομιά του πατέρα του βασιλιά Λαέρτη…., στον ‘’Απόλλωνα…., χρέος του   
             Οδυσσέως τό ‘κανε μυθ ιστόρημα – όντως, ιστό ρημα : ρήμα με ιστούς….. για τον, σε ‘’Οδύσσεια’’, λαό….! ]] 
              
* είς ( επικώς, έεις / έ εις…!; / δωριστί, ής ) : ένας, τις…., εκφράζει την έννοιαν της μονάδος 
κατ’ αντιδιαστολήν προς τα….. δύο, τρία, κ.λ.π….: μοναδικός….. 
* μία ( ιωνιστί, μίη….. * επικώς, ιωνιστί και αιολιστί : ία….. ) ….,….. 
 
* φράσεις : ένας ένας = ανά είς….: 1 1 : 1/ /1 : 1 κενό 1 : ανά 1…., 
            [ : δύ ο δύ ο : 2/  /2 : 22 2 : 1 1 και 1 1…., δυό δυό : 2 2 – 22 – 4…!; ] 
*εν ανθ’ / αντί : ανθ’, προ του, δασυνόμενου, φωνήεντος ε / ενός =  
    ( επί προσώπων, αντί = εις αναπλήρωσιν ενός…., επί πραγμάτων, αντί = εις ανταπόδοσιν, άνταλλαγήν,….. ) 
= υπεράνω όλων, προ παντός…., 
* είς ο πρώτος ή 1 ο 1ος = πρώτος και καλύτερος : 1ος ο 1 ή 1ος και ( ο : και ή και : ο ) 1 ή 1ος και μοναδικός…., 
ή 1ος ο 1 : πρώτος ο είς…, ο 1 = καλύτερος….. πάντων..... …., 
* ένας κ’ ένας : 1 κ’ 1 : όλοι εκλεκτοί, εξέχοντες ή εκλεκτής ποιότητος….. 
* ένας = ο αυτός, ο ίδιος…., ενιαίος, κοινός,….. 
 
* είν = έν…., { …..είνας = ένας…!; …..είνα = μία…!; }  
* είνα = εννέα…..  [Χμ, σάμπως στην τράπουλα…., όπου το 1 δεν υπάρχει….,….. στο δε πινάκ, και, το 9 = 1….,…..] 
* ειν έτης = ο ενός έτους, μονο ετής, εν ετής….. * ειν έτης = ιωνιστί, ο εννέα ετών..... / 1 = 9…!; / 
* εννα έτης ή ή εινα έτης ή εινα ετής = ο εννέα ετών…..  = ιωνιστί, ειν έτης…..  
 
* το έν = η μονάς, η αρχή του είναι ή του νοείν, το σύνολον της φύσεως ως ενιαίον,….. ….: 
άρα, 1 = από 2 έως ‘’οο’’ ή από 2 έως ‘’άπειρον’’…., 
μα, αφού τα της συμπαντικής φύσεως /και τα του συμπαντικού ενός – 1 : φυσικού 1 – θεούουου/ κάπου τελειώνουν, 
το άπειρόν –σας είναι / το / ‘’άπειρόν’’ –μας…., εεεεε, και το Εξωσυμπαντικό Έν – 1 : μηφυσικό 1 : Θεόςςς….,….. 
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( : υφ’ έν = υπό έν = κατά κράσιν, υφ’ έν = υπό μονάδαν ή, ιωνιστί, υπό μουνάδαν….. ) 
               [ * υφ’ έν = συγχρόνως, ο μ ο ύ….. * εις έν = εις το αυτό σημείον, ο μ ο ύ….. ] 
* επίθετον : μον άς ή, ιωνιστί, μουν άς = μόν η ή μούν η, μον ήρης ή μουν ήρης….. 
* ουσια στικόν μονάς : έν τι όλον αυτοτελώς λαμβανόμενον…., 
* μον αρχώ ή μουν αρχώ = είμαι μον άρχης – μουν άρχης…., 
* μόν ορχις ή, ιωνιστί, μούν ορχις : ααααα, όχι αιδοί ορχις…., 
που, μόνο : μούνο, τα ανδρικά αιδοία : πέη έχουν, ‘’κάτωθέν’’ τους, όρχεις…., 
εεεεε…., ‘’κατά Μωυσήν’’…., ο άντρας έχει, δυό, ευθείς όρχεις….. και ο άνδρας έχει, δύ ο, τεθλασμένους όρχεις….! 
* έν ορχις = έν ορχος = εν όρχης….. 
 
* κενός : ιωνιστί, κεινός…., ιωνιστί και δωριστί, κενεός….: άδειος, α περίεχος,….. …………………………………….. 
 
{*{ α / αγάπη + = αντι μίσος -….: + = αντι -….,….. / 
β / μίσος - = αντι αγάπη +….: - = αντι +….,….. / 
γ ( αγάπη - = αντι αγάπη + = μίσος -….: - = αντι + = -….,….. )        
δ ( μίσος + = αντι αγάπη + = αγάπη - = μίσος -….: + = αντι + = - = -….,….. )   
ε ( μίσος - = αντι αγάπη + = αγάπη - = μίσος -       = μίσος +….: - = αντι + = - = - = +….,….. )  
ζ [ αγάπη - = αντι αγάπη + = αγάπη - = μίσος -     = μίσος + = = = μίσος - = ….,….. ] : κι αυτά, για να παίζετε…. }*} 
 
                            [$[=======================================------------------------------------]$] 
[$[ : *άλλο πράγμα πάντα ( σκόρπια : μη ενωμένα )….. κι άλλο πράγμα τα πάντα ( τα μη σκόρπια : τα ενωμένα )…., 
*άλλο πράγμα ολότητα : ιδιότητα πάντων ( ιδιότητα σκορπίων )….. 
κι άλλο πράγμα η ολότητα πάντων : η ιδιότητα πάντων ( σκορπίων : μη ενωμένων ) …., 
*άλλο πράγμα δε και η ολότητα : η ιδιότητα των πάντων ( των ενωμένων : των μη σκορπίων)….: 
 η ιδιότητα : ενότητα της ιδιότητας – της ολότητας των πάντων ( των ενωμένων : των μη σκορπίων) ….. 
κι άλλο πράγμα το άλλο του άλλου….,….. 
*….. άλλο πράγμα εν : «δεν»….. κι άλλο πράγμα το εν : το «δεν»…., 
*άλλο πράγμα μη «δεν» : μη «εν»….. κι άλλο πράγμα το μη «δεν»…., 
*άλλο πράγμα το μη «δεν»….. κι άλλο πράγμα το «μηδέν»…., 
*άλλο πράγμα το «μηδέν»….. κι άλλο πράγμα τα «μηδέν»…., 
*άλλο πράγμα το «Μηδέν»….. κι άλλο πράγμα το άπειρον…., 
*άλλο πράγμα άπειρον….. κι άλλο πράγμα ‘’άπειρον’’…., 
*άλλο πράγμα το +1….. κι άλλο πράγμα το -1…., 
*άλλο πράγμα το «0»….. κι άλλο πράγμα το «0»…., 
 
  {{{{ : αχχχχχ, τί φάτιν : χρησμόν είρηκα : ύφαγκα ο σκεψαυνάνας…., 
  ααααα, Αράχνη /υ/ φαίνουσα ( για τους/τις/τα Αθηνούς/Αθηνές/Αθηνά ) μεν…..εγώ…., 
  μα….. φαίνουσα : φανερώνουσα – καταδεικνύουσα πάντα και τα πάντα….. και πάντοτε και εις το πάντοτε…., 
  φωτίζουσα και καθιστούσα ορατά τα αόρατα…., φέρουσα αυτά και τα αυτά εις….. το φως – το φαν…., 
  έστω, με φαν/ε/ιστό φαν : φαν ιστό….. για –τους…., εξού και θα φανιστώ εις το εσαεί και ουχ εξ α φανιστώ…., 
  χμ, κι ας έρθουν οι/αι/τα Αθηνοί/Αθηνές/Αθηνά να μ’ εξ α φανιστήσουν με μάλλνο Αθηνα ιο ϊστό, ίτε, ‘’πελ πουλ…., 
  απο καλύπτουσα : απο κωδικοποιούσα τα ‘’μυστ’’ ‘’π ουστ’’ ικώς κεκρυμμένα –τους και εκθέτοντάς –τους…., 
  ερμηνεύουσα – εξηγούσα – αποδεικνύουσα, ευ κρινώς κι ευ κρίνουσα, πάντας και τους πάντας τους χρησμούς…., 
  ναι, μέχρι και τους σκ οτο ‘’σκοτο’’ εξ εξ εξ ηγημένους….. –των…., ( ε, μόρσ ιμοι : θνητοί οι Μορς ικοί αυτοί….! ) 
  –των, και αλληγορικώς, από τη δια σχάσ θλάσ η παντός ηλιο φωτός : –των ‘’ετερόφωτων’’ ‘’σεληνο’’ ‘’’’τέτοιων’’’’ 
  και –των του παντός Ηλιο φωτός : –των ετερόφωτων σεληνο ‘’τέτοιων’’ 
  και του Παντός ΕξωΗλιο μηφυσικού Φωτός : των ‘’αυτόφωτων Σεληνο τέτοιων: ‘’σ’’ σ Σ α /δια ή που / τάν ων…., 
  παρέχουσα Θεο πληροφορίας…., ναιαιαι, προδίδουσα και καταγγέλουσα, ως η όντως Θεούσα, 
  τα φανθέντα –τους…., τα διαχρονο κεκατηγγελμένα θεΐδιο όθεν….. ‘’ελευθερο’’ τεκτον μασον ικά ‘’τέτοια’’…., 
  τα …., τα μασον ιζόμενα : ‘’Αριμαναχουραμασδα’’ ϊζόμενα…., τεκτ αινόμενα – βυσσοδομούμενα…., 
  ‘’φιλοτεχνικώς’’ : τεχνασματικώς : νεφθαλ/ε/ιμίως : μηχανευματικώς : μηχανορραφια ϊζέ : μασονιζέ επινοούμενα…., 
  τα …., και, τη ψυχη ‘’ψυχή’’ τε….. παρασκευασθέντα….. «εν κρυπτώ»….: και, απο κρυφίως…., 
  με, με φωτο ‘’φωτο’’ χημική, ‘’κουνιστο’’ /μη στερεο/ ϊσομέρεια και οφεο φαρμακίαν…., φάρμακα : φαρμάκια…., 
  τα με ανάλογα : θεραπευτικά δικά –μου/Του υπακτικά και εμετικά αποβλητέα 
  εκ του ψυχο ‘’ψυχο’’ στομάχου….. πάντων των πάντων….,….. 
  ννννναι…., εξ αυτών –των αυτών Σατανο εγ /κε/ κέλευστων : Σατανο /βε/ βαλτών : Σατανο ‘’/σε/σπαρτών’’…., 
   –των…., και…., ψυχο ‘’ψυχο’’ ταρταρο Εγ κ έλ- - αδων…., –των προκαλούντων, και, ψυχο ‘’ψυχο’’ σεισμούς….. 
  που κατα- -στρέφ ουν κι αποδομούν και διαταράσσουν 
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 τους –των….. ανθρωπο κατθρωπο ψυχο ‘’ψυχο’’ σωματικών….. στερεο πλακο γεω ‘’γεω’’ φλοιών : ‘’φλουδών’’…., 
  –των, κυρίως, εις τα….. 1Β, 1Β6, 1Β6΄ ψυχο ‘’ψυχο’’ σωματο στάσια…., 
  ε…., ως έμ ‘’πειρ’’ περ οι γνώστες κι ουχί /οι/ προ δια γνώστες, και, της ψυχο ‘’ψυχο’’ τεκτον ικής – τεκτ οσύνης…., 
 αφού δια παρατηρούν κι ερευνούν, και, ψυχο ‘’ψυχο’’ βαθέως τας γεωψυχο ‘’γεω’’‘’ψυχο’’ στολιδώσεις : πτυχώσεις 
  εκ της σατανο ’’σπαρτο’’ ψύξεως…., ννναι…., αυτών –των….. Σεληνο ψυχροτάτων- -  - - - ….,………………… 
  ναιαιαι…., που –σας λέω…., ‘’εγώ/Εκείνος’’…., ο/η/το….. υπο / υπό –Τον / φαινόμενος/φαινόμενη/φαινόμενον…..  
  έστω, η…., εμφανιζόμενη : φανερωνόμενη : επιφαινόμενη : εκδηλούμενη : προμηνυόμενη : ανα γεννώμενη : 
  : καινουργιωνόμενη : γινόμενη…., προ πολλού και Τριαδικώς μαθηματκώς, γινόμενον…., το γινόμενον…., 
  το φαινόμενον : ανατέλλον εσωσυμπαντ – ‘’ΕξωΣυμπαντ’’ ο ϊκώςςςςς ο,’’Ο’,υρανο ‘’σώμα’’….,…………………… 
  όι όιιιιι…., τί τι : «δεν» –σας έλεγα…., μμμμμ…., λέτε κι είμαι ο επηρμένος : λελησμονήσας ήλιος : φωστήρ 
  του Αββα κουμ ίου…., νααα…., λησμονώ…., που πέφτουν τα «δεν : τινά» –μου μες στο «Μηδέν : Κενό» –σας….,  
  αχ, και πώς να σκύψω να τα πάρω…., ώστε να –τα αναθυμηθώ….,….. 
 ααα, κοιμήθηκα θυμήθηκα…., αχ, μου έτριξε : τρι και τρι και τρι και τρι, στην αναγκαία ώρα, το εσω τριζονάκι –μου, 
  …..νααααα…., έλεγα για τα μηδένα/μηδένες/μηδίες…., ω Κενό δοξες Μηδε ίες : Κενά πλήρη των κενών –εσείς….: 
  ω RE Sεις «Μηδέν ιχ/εχ/ οι : Α Θεο Γνωσιό ιχ /εχ/ οι» Σατανο 0,Ο,’’οο’’ τυφλο κτονο Λοξίες….,….. 
  μα για τα φωτο ‘’φωτο’’ Φωτο ‘’Φωτο’’ χημικά «0» και «0»…., ήτοι, πως έχουν τον αυτόν μεν συντακτικόν τύπον,    
αλλά διαφόρους….. φυσικάς, μαθηματικάς, φιλοσοφικάς, ψυχο ‘’ψυχο’’ χημικάς,….. ενίοτε ιδιότητας, χξς΄ςς,….. }}}} 
     
…..άλλο πράμα το +0….. κι άλλο πράμα το -0….,….. εεεεε…., κου λού μου νού – μου νού κου λού….: 
και λοιπά με νου – με νου και λοιπά….,….. ννννναι….., κι ο νοών νοείτω….. τω «ανοήτω»….,….. 
ουφ φ φ φ φ …., άντε και καλήν απολογίαν…., εκείνο/αυτό το μόρσιμον ήμαρ : την ημέρα ολέθρου….. –σας…., 
τέλος πάντων των πάντων…., έστω, ήμαρ : ημέρα…., αν κι εκεί ΕΞΩ, Διεσαεί, έχει Ουδετερο Θεο Φωτο ‘’Σέλας’’…., 
που….. Ήλιος ο Θεός…., Γη το Σύμπαν….. και Σελήνη η Φωτόσφαιρα α΄…., ω σεληνότροπα κ,Κ,τήν/κ,Κ,τόνοι/η…., 
…..λοιπόννννν…., καλήν απολογίαν Τω….. Πανθ’ Ενί…., ήγγικεν γαρ η….. Χασ / ΕξωΣυμπαντο / Ηλί α…., 
σώρρυ, η Βασ ιλεία των ουρανών…., που για –σάς τους - και - -…., θά ‘ναι…., χμ, ό ποτε…., ΕξωΣυμπαντο….. …., 
…..α, κι άλλο το γίγνεσθαι….. κι άλλο το εγ/ν/γίγνεσθαι…., 
ω, χμ, κ,Κ,ενωτές, και, του απολύτως κενού Κενού…..  –σεις οι που κενώνετε : αδειάζετε, χμ, τα πάντα άπαντα…., 
ω ‘’αδειασμένοι –μου/Του….. φυσιστές : μηδενιστές κι εκ φυσιστές : εκ μηδενιστές…., ω Κτήνη και Σαδιστές εσείς….,  
που θ Έλ- -ετε επί πίνακι την κάραν μου…., εμού του, ‘’«για την Αιτία του Θεού»’’, άκρως μαζοχιστή….,….. 
ννναι…., ίτε….. με τα πινάκιά –σας…., ίνα κενώσω : σερβίρω –υμίν 
τα εύοσμα αφοδεύματά –μου…., ω κέπ φητες : εξ απατητές….. πάντων πάντων….,….. 
α, και….. άλλο η Σατάν ενότητα : Σατάν σχασ ότητα….. κι άλλο η Θεο Ομούτητα : Θεο Δεσμ ότητα….,….. 
ε, κι άλλο η μονάς….. κι άλλο η τριχομονάς : ιωνιστί, θριχο μουνάς…., που, ιωνιστί, το μονάς είν’ μουνάς….,………. 
ννννναι…., ω κι εσείς, οι αυτο ανα- - κατα- - κηρυχθέντες θ,Θ,εοί…., κι εσείς οι άθεοι…., 
κι εσείς οι απασών των θρησκειών, όπως, ‘’τέτοιοι’’ – Θεο ‘’κτόνοι’’….,….. 
ααααα…., κι εσείς οι του….. «δεϊσμού»…., / : θεϊσμός…!; τεϊσμός…! …..τ, δ, θ….. / ….: 
οι της θε ωρίας / χμ,μάλλον, σαταν ωρίας….. / καθ’ ήν ο θεός έπλασε τον κόσμον, αλλά δεν μεριμνά περί αυτού.…, 
ννννναιαιαιαιαι…., έ τσ ι….. παν ακριβώςςςςς…., που λέω εγώ ο….. «κενό σοφος» : 
ο….. της «κενής ή φανταστικής σοφίας» –  ιστορίας…., 
ω οι….. κενο σοφίστειοι : οι….. της πλήρους ή πραγματικής σοφιστείας – μυθο λογίας…., 
οι….. της κ,Κ,ενότητας του κ,Κ,ενού….. και του σατανο χάους και του σατανο χάσμ σχάσμ ατος…., 
ω –σεις οι….. ανάδρομα : κατ’ αναδρομήν : προς τα οπίσω αναδυόμενοι εκ της, του ΚοινωνιοD.N.A, ‘’θαλάσσης’’ 
αναδρομικοί σατανο τερατο ϊχθύες κι αναδρομάρηδες – παλιρροιακώς : αναρροιακώς : τήδε κακείσε 
‘’«αλπινιστές του Ειρηνικού»’’….: -‘, - -‘‘, - - -‘‘‘ ….,….! …… ]$] 
                              [$[=======================================------------------------------------]$] 
 
*** («εκ πάντων /εκ, προ θεού : ενός, πάντων εν : θεός…!;/ εν και εξ ενός πάντα /και….. πάντα μ.θ : μ.1…!;/ .»....: 
«με την ολότητα/με την ,π.θ, παντότητα/πλάθεται η ενότητα /η θεότητα/ κι από το ένα σχηματίζονται τα πάντα.».)….: 
              { *** Δημόκριτος : «Μηδέν τε εκ του μη όντος γίγνεσθαι ( μηδέ εις το μη ον φθείρεσθαι ) .»….. } 
 
* …..από όλα εν : από τινα τι….. και από έν : τι όλα : τινά…., 
από τα όλα το εν : από τά τινα το τι….. και από το έν : το τι τα όλα : τά τινα….,….: 
εκ «μηδενός» «δεν»….. και από «δεν» «μηδέν»…., 
                εκ του «μηδενός» το «δεν»….. και από το «δεν» το «μηδέν»…., 
εκ «Μηδενός» «Δεν»….. και από «Δεν» «Μηδέν»…., 
                      εκ του «Μηδενός» το «Δεν»….. και από το «Δεν» το «Μηδέν»…., 
εξ ανυπαρξίας τίποτε….. και από τίποτε ανυπαρξία…., 
                          εκ της ανυπαρξίας το τίποτε….. και από το τίποτε η ανυπαρξία…., 
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εξ Ανυπαρξίας Τίποτε….. και από Τίποτε Ανυπαρξία…., 
                             εκ της Ανυπαρξίας το Τίποτε….. και από το Τίποτε η Ανυπαρξία…., 
εκ μη όντος μηδέν /ή το Μηδέν…!;/….. και εκ μηδενός μη ον…., 
                               εκ μη του μη όντος το μηδέν /ή το Μηδέν…!;/….. και εκ του μηδενός το μη ον…., 
εκ μη όντος «μηδέν» – κενόν….. και εκ «μηδενός» – κενού μη ον…., 
                    εκ του μη όντος το «μηδέν» – το κενόν….. και εκ του «μηδενός» – του κενού το μη ον…., 
από το κενό : το «μη τι» το «τι»….. και από το «τι» το κενό : το «μη τι»….,….. 
…..εεεεε…., άλλο…., πια και κ.Θ ή μ.Θ : κατά Θεόν ή μετά Θεόν…., κενό….. …., 
παν καθάριος…., ε, που τον ‘’καθάρισε’’ – εξ ουδετέρ ωσε…., καθρέφτης του Ζωντανού – Ζήβα Θεού….,….. 
από το κενό η αβιο γένεσις – αυτόματος γένεσις – αρχιγονία – αρχιγένεσις…., 
ε…., που, σαΦώς και μηφυσικώς, μηδέ τι μηδέ μητί τε επέφθαρτο εν τω μηόντι…., ω σατανοδιεφθαρμένοι –σεις…., 
μηδέ τε συνέβη έγκυος μόρος : θάνατος κατά την γέννα του Βρέφους…., πλην της μαμάς – κενού…., μα που….. 
ανα στήθηκε με το πνευματικό του σώμα…., το…., και, μες στο Θεο όνειρο…., όντως απολύτως άυλο : τίποτε….,  
κου λού μου νού – μου νού κου λού….,….. 
εμμμ…., κάτι : περι εχόμενον περι είχε το π.Θ : προ Θεού Κενόν…., ω φυσιστές – μηφυσιστές ή μη φυσιστές….,  
εεε, κι από αυτό το περιεχόμενον…., που έζησε ‘’για λίγο’’….. και ‘’αυτό’’κτόνησε…., γεγόνατε το Τι – ο Θεός….,….. 
ννναι, RE –Sειςςςςς…., αν ήλικος – παν ήλικος…., έμ μορφος – παν έ μορφος…., 
ναι…., που….. εκείνο το….. παν καθάριο….. καθρεφτο κενό….. παν ακριβο δείχνει ό,τι προβάλλεται σε αυτό…., 
εμ, κι όχι σαν το εσωσυμπαντο βρωμοκαθρεφτο παν σκ αθάριο….. καθρεφτο κενό –σας…., 
που….. παν κρυβο / κρυπτ ο / ‘’δείχνει’’ – παν δειχνο ‘’κρύβει’’ / ‘’κρύπτ ει’’ / 
τα κουρκουλούκια που προβάλλονται σε αυτό….,…………………………………………. 
ναιαιαιαιαι…., και, αν δεν με πιστεύετε, γίνετε….. 1Β12 – 1Β…., το του …..όλα και τίποτε ---- τίποτε και όλα…., 
μα και το του….. παντού και πουθενά ---- πουθενά και παντού…., να ιδείτε, και, το πώς….. 
το του 1Β….. +- -+0 είναι και του ‘’απολύτως’’ ‘’τίποτε’’ και του ‘’απολύτως’’ ‘’όλα’’….., 
μα και…., ως, και +- -+οο…., είναι και του απολύτως τίποτε : άυλου και του απολύτως όλα….,….! 
 
…..Άλλως….. τε…., καταπώς λένε…., όλα, σχεδόν, τα….. μασονιζέ….. Λεξικά : «Κλειδιά» –σας…., 
* τίποτε ή τίποτες ή τίποτις ή τίποτα = τι, κάτι….. 
* τίποτε = σπουδαίον τι, άξιον λόγου,….. ….,….. ….!....... 
 
…..Επίσης…., άλλως τε…., όταν θα αποδείξω…., και, και, αλλιώς…., τα όντως όντα μετά θάνατον…., 
οι άνθρωποι δεν θα κλαίνε….. που θα πεθάνουν…., αλλά θα χαίρονται….. …., 
ενώ οι κάτθρωποι….: - και - - και - - - και, ελαχιστότατοι, - - -…., ‘’βρακο χεσμένοι’’…., 
θα κάνουν τα πάντα….. για να ξεκολλήσουν τα….. - και - - και - - - και, ελαχιστότατοι, - - - ένσημά –τους 
από τα…., για την φωτόσφαιρα α΄…., - και - - και - - - και, ελαχιστότατοι, - - - βιβλιάρια ενσήμων –τους…., 
ώστε να κολλήσουν….. τα αντίστοιχα και υπερ ισοδύναμα ένσημα για Ήλιο…., χμ, ή για Εξωσυμπαντο Ήλιο…., 
ννννναι…., και….. ας….. από τώρα…., γιατί….. ποίος ξέρει το πότε θα έρθει η….. μορο ώρα –του….,….!............... 
  
{ Έιιιιι…., ω….. το κάθε….. ένα : ιόν Δημοκριτ Ηρακλείδ ιόν…., πάρε κι αυτά : κι αυτές τις λέξεις, για να ‘’παίξεις’’….: 
* α θάνατ ος = ου θάνατ ος = ζω ή = ζή/ί,ύ/β α = ψυχ ή = ….. …., 
( * ου ζωή = θάνατ ος = α ζηβ ιά = ου ου θάνατ ος = ου α θάνατ ος = ου ζήβ ας = ου ζοντ ιμ ιά = ψοφ ιμ ιά = ….….! ) 
* α θάνατ ος = ζήβ ας = ζωντ αν ός = έν ζω ος = αν εν θάνατ ος = έμ ψυχ ος = ζοντ ίμ ιόν = ου ψοφ ίμ ιόν =….. …., 
*θάνατ ος = ου ζω ή = ου ψυχ ή = ά ζω ος = ά ψυχ ος = ψοφ ίμ ιόν = ου ζοντ ίμ ιόν = ου Ζήβας = ά ζηβ ος =….. …., 
* α ζηβ ιά = ου α θανασ/τ/ ία = α ψυχ ίά = α ζω ίά = ….. …., 
* ζηβ ιά / ζηβ ία / = α θανασ/τ/ ία = εν ζω ία = εν ψυχ ία = εν ζηβ ία = ου ψοφ ιμ ία = ζοντ ιμ ία = ….. …., 
* α θανάσ/τ/ ιος = ου θανάσ/τ/ ιος = ου εν θάνατ ος = έν ζω ος = έν ζηβ ος = ζωντ αν ός = Ζήβ ας = ….. …., 
 * ου ζω ή = ού τε ζω ή….. ού τε θάνατ ος….: 1Β : +- -+0….,….. 
* ου θάνατ ος = ούτε ζω ή….. ούτε θάνατ ος….: 1Β : -+ +-0….,….. 
* παν ζω ία ---- τιποτ ία ( τιποτ ία = ου ζω ία….. ου θανατ/σ/ ία….. )….: θε άνθρ ωπ ος 1Β12 ---- 1Β….,….. 
* απαν ζω ία ---- παν ζω ία ( ….. ) ή απαν παν ζω ία….. ή παν απαν ζω ία….: 
Θέ Θε ος 72 ---- 48 / ή, άλλως, 48 ---- 72 / ….,….. } 
 
  
 
 
 
 
 



                                                                                      97 
 
* ….: Παν Χωρο Χρόνος…., Θεός…., Δημιουγίες Θεού….,….. ….. 
* …..Το «Τω αγνώστω Θεώ…..» ποίος το είπε...!; Και τίιι έγραψε, και, αυτός : ο Ηράκλειτος, και, γι' αυτόοο...!;….. 
  ( *....,όλοι –τους και όλα –τους….. σαν σε γνωσιο- - λογική σκυταλοδρομία...., αλλά....: εμπόδια, ίντριγκες,......... * ) 
                                       #$------------================----------------===============-----------$# 
                                       #$=======----------------------------=========---------------------------======$# 
                                                                                       
              ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
              ======================================================================= 
0 ) Παν Χωρο Χρόνος….: Σχήμα 1 : Ο΄2΄….. ….: 
   ( * …..όπως χαρακτηρίζονται οι Χώροι και οι χώροι….. κι οι, αντίστοιχοί τους, ‘’δρόμοι’’ και οι δρόμοι κ.λ.π 
   της κάθε ψυχής και ’’ψυχής’’…., έτσι κι αντίστοιχα…., χαρακτηρίζονται 
   και οι Χρόνοι και οι χρόνοι….. κι οι, αντίστοιχοί τους, ‘’δρόμοι’’ και οι δρόμοι κ.λ.π. 
   της κάθε ψυχής και ’’ψυχής’’….,….. * )                                           

                                                  
                                              Σχήμα 0΄3΄….. 
                                    
α ) * …..από ‘’Κέντρο’’ αφόρτιστων ‘’αιθεριο σωματιδίων’’…., 
των…., ούτε μη φυσικών ούτε φυσικών….. ούτε….. ούτε….. …., 
‘’Κέντρο’’ : Σημείο ‘’αναφοράς’’ του εμ περίεχου Κενού….,  
έως το….,  ‘’φανταστικό’’ : ‘’φανταστική’’ ‘’κυκλο’’ ‘’Περιφέρεια’’…., ‘’περι Κένειο’’…., 
το με, ωσεί ‘’Κύκλος’’, περι εχόμενο….: * χώρος και….. χρόνος….: 
     ( …..έστω, σαν ένα Ακίνητο…., κινούμενο επί τόπου : τοπολογική ιδιότητα…., μονο Κύτταρο – ‘’μονο Κύτταρο’’ 
     ‘’αιθεριο’’ ‘’Σπέρμα’’ – ‘’αιθεριο’’ ‘’σώμα’’…., 
     μα πολλά…., περι ‘’κυκλωμένα’’…., κινούμενα επί τόπου κύτταρα εμ περι έχον Κύτταρο…., 
     Κύτταρο με ‘’περι Κυττάρειο’’…., κάτι σαν μονο Κύτταρη – ‘’μονο Κύτταρη’’ ‘’αιθεριο’’ Αμοιβάδα….,….. ) 
χρόνος = ‘’κυκλικός’’…., ως ‘’κυκλο’’ περι κλεισμένος : ‘’κυκλο’’ Κενο κλεισμένος ο συν ομ ήλικος χώρος του….! 
 
* Χώρος  – ‘’ ‘’Σώμα’’ : ‘’Κορμί’’ ‘’ – Περι ‘’σώμειον’’…., 
το ‘’ουσι ούχον ‘’ – ουσι ούχον…., το, ‘’ά σχημον’’ – ά σχημον, Περι έχον….. 
κι όχι το, έν σχημον, περιεχόμενον…., η ‘’μη συγκεκριμένη’’ – συγκεκριμένη Υπόσταση : μη ουσία…., 
το απολύτως Κενό…., από ‘’περι Κένειο’’ και έξω…., 
και, μαζί, και πλήρες Κενό…., από ‘’περι Κένειο’’ και μέσα….,  
 
{ * …..περι εχόμενο….: συγκεκριμένη ουσία – ‘’ουσία’’ του εμ περι έχοντος Χώρου…., 
το με….. ‘’ιδιό κτητο’’…., εμ περίεχό –του…., χώρο…., 
χώρος ( ‘’χώρος’’ ) μες σε Χώρο…., έστω, με ‘’κυκλικό’’ χρόνο…., 
‘’υλικό’’ – υλικό ‘’σώμα’’ μες σε…., ούτε υλικό ούτε μη υλικό….. ούτε….. ούτε…. …., ‘’ ‘’Σώμα’’ : Κορμί’’ ‘’ …., 
η, με ‘’περι Κένειο’’, ‘’αιθεριο’’ Αμοιβάδα…., όμως, μη συν ενωτή : ‘’αυτο’’ γονιμοποιητή…., ωσεί ο….. 
στην….. μη φωτο και μη ‘’φωτο’’ Χημεία….. ή στη….. φωτο Χημεία….. ή στη…. ‘’φωτο’’ Χημεία…., Αιθέρας…., 
σαφώς, όχι ως ο…., ωσεί «ευγενές αέριόν» τι…., το «μη σχηματίζον, ουδεμίαν, ένωσιν»…., 
στις….. αλ…. Χημείες….. –σας : – υμών…., των, δήθεν, ‘’μονοθεϊστών’’, κυρίως…., ά ‘’σεξ ος’’…., Αιθέρας….!..... } 
     [ * Ε δ ώ και τ ώ ρ α κι έ τ σ ι…., οι με, και, κοινά γράμματα…., ο κενός Χώρος κι ο κενός ‘’Χρόνος’’ – Χρόνος…., 
     ‘’καθρεφτίζονται’’ και ‘’ταυτίζονται’’, λοιπόν, μες στον ‘’πλήρη’’ χώρο και τον, ‘’δίδυμό’’ του, ‘’πλήρη’’ χρόνο….. 
     και….. ‘’αντανακλούν’’…., τα δικά –τους…., ‘’Κενά’’…., ‘’Κενά πλήρη κενών’’…., μα κι αντιστρόφως….,….. ] 
 
και….. 
 
* Χρόνος : η…., ανενεργός και ‘’μη αφηρημένη’’ – αφηρημένη…., ‘’ ‘’‘’Ψυχή’’’’ : ‘’Ψυχή’’ ‘’…., 
‘’Υπόσταση’’…., τ ώ ρ α…:: 
τριαδική υπόσταση του…., τ ώ ρ α και έ τ σ ι…., Παν Χωρο Χρόνου….: όλα….. αυθύπαρκτα – αυτοαίτια….,….. 
 
β ) από ‘’Περι Κένειο’’…., αρχή του, χωρίς τέλος : ά τελου κι όντως ά πειρου, α περίεχου Κενού…., και έξω….: 
Χρόνος = μη ‘’κυκλικός’’ – ‘’ά σχημος’’ – ά σχημος…., όπως κι ο Χώρος : Χωρο ‘’δρόμος’’…., 
έτσι κι ο Χρόνος : Χρονο ‘’δρόμος’’….,….. οι, σχηματικά, μη προσδιοριστοί…: α + β : Παν Χ,χ,ωρο Χ,χ,ρόνος –….. 
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* 1 ) Εξω συμπαντικός Χρόνος = μη κυκλικός…., ως α περί κλειστος – ‘’α περί κλειστος’’….: 
περιβάλλεται από το….. ‘’ά σχημον’’ – ά σχημον ‘’περι κένειον’’….: * Θεός : 
η πρώτη και τελευταία αρχή, μαζί, και το πρώτο και τελευταίο τέλος του Παν Χωρο Χρόνου…., 
το συναρχότελό του…., το αρχή μαζί και τέλος του…., το από λυτο – απο σύνθετο….,….:  
‘’ευθύς’’ ως κάτω, σχήμα 1 ) Θεός….. ( κ.λ.π )….: Εξωσύμπαν….: Εξωσυμπαντικός Χωρό Χρονος….. ….. 
 
* 2 ) …..εσωσυμπαντικός ή συμπαντικός χρόνος = κυκλικός…., 
όπως, και γιατί, κι ο χώρος…., όπου ανήκει…., είναι κύκλος με περιφέρεια το π,Π,ερισυμπάντειο…., 
ως περικλεισμένος ( π,Π,ερισυμπάντειο * ) ….,….: κι αυτά…., θα ξανααναλυθούν κι αλλού….. κι ‘’αλλιώς’’….,….: 
‘’ευθύς’’ ως κάτω, σχήμα 2 ) Σύμπαν….: συμπαντικός, εσω συμπαντικός, χωρό χρονος….. ….. 
 
                                     /$$/=======================================================/$$/ 
/$$/ …..’’θεωρητό’’ : ‘’θεωρητό’’ – Θε (ο)‘’ορατό’’ : Θε (ο) ‘’οπτό’’ – οπτό…., Αυτό – Αυτά….. 
τα αυθύπαρκτα : αυτοαίτια…., έστω, και ‘’αντίστροφα’’….. 
και….. σαν ‘’ταινία’’ σε βίντεο’’ με θεατή/θεατές τις 2, δίδυμες και ταυτόσημα σιαμαίες ‘’ψυχές’’ – ψυχές σας….: 
από ‘’έξω’’ προς τα μέσα…., 
σαφώς….,και ωσεί Π,π,νευματικό….. ‘’Κ,κ,κυτταρογενετιστή – Κ,κ,υττογενετιστή’’ αυτές….,….! 
 
Ο μη δυνάμενος να τα  ιδεί ή να τα ‘’φαντασθεί, έτσι,…., 
ας γίνει…., άκρως επώδεινα, όμως, αυτό…., 1Β12 ---- 1Β και να ‘’δανειστεί’’ μερικά απ’ τα μάτια : όπερ δυνατόν…., 
όχι τα Μάτια : όπερ αδύνατον, του Θεού…., καταπώς κι εγώ και προ πολλού…., και να ‘’μας’’ τα πει…., όπως….! 
 
              /*/ …..τα έβλεπα δε, ο ‘’ψαγμένος’’, κι από έφηβος…., 
              μα τα εκλάμβανα ως φυσικούς ηλεκτρομαγνητικούς παλμούς : σφαίρικς…., δυστυχώς…., 
              που…., αν όχι έτσι…., θα τα κατάφερνα, και, αυτά….. πιο γρήγορα και πιο εύκολα…., 
              ναι, κι όχι στα 33 έως 34 χρόνια μου…., 
              που, έκτοτε, τα συνέχισα…., μα, απογοητευμένος, τα έκαψα…, ως έτσι, πριν, κι άλλα, και, γι’ αυτό….! /*/ 
 
Εγώ….. που….. ό,τι είν’ από μη φυσικό φως…., μα κι από ‘’φως’’ βιολογικής προέλευσης…., κι όποτε θέλω, πια…., 
το βλέπω…., ιδίως στο φως της ημέρας…., εν τη βιο οράσει…., πλην κι από εν τω πνεύματι…., ε, ως φαίνεται…., 
σαφώς, τις αντανακλάσεις τους…., κυρίως, με ‘’μισάνοιχτα’’ τα βιομάτια και, και, έτσι σχηματοποιώντας ‘τα….! 
 
Να, σαν να βλέπει κάποιος το, ορατό, φως μιας…., άκρως, ή μη, μακρινής του…., λάμπας 
και να μπορεί…., από μια στιγμή και πέρα…., και να σχηματίζει το σχήμα της, μη ορατής, λάμπας 
και να βρίσκει την, μη ορατή, πηγή που την τροφοδοτεί…., ε, και πιο πέρα….. και πιο πολλά….,….! 
 
Τα «εν τη βιο ακοή» των Ψευτών και Θεο κτόνων…., να τα ξεχάσετε όλοι…., ούτε καν παραίσθησή –τους είναι…., 
καθώς ποτέ και κανείς δεν άκουσε τίποτα…., ε, χμ, το πολύ – πολύ να άκουσε, «εν τω….. βιο ή αβιο….. πνεύματι», 
‘’ακατάληπτους’’ – ακατάληπτους ήχους ‘’σιωπής’’….: ‘’ά ηχους’’ ήχους…., μουσικούς ή μη…., 
έτσι καθώς ταξιδεύει…., λ.χ…., η βιο,’’φωτο’’,‘’ψυχή’ στους χωρο χρονο δρόμους της κ.λ.π…., 
κι η αβιο,φωτο,ψυχή τη σεγοντάρει….. αναλόγως…., σε ομόνοιά τους ή μη…., ή κι αντίστροφα…., 
και οι….. ανάλογοί τους….. αέρηδες μουσικοπαίζουν, ωσεί άρπες αυτές…., 
ακουμπώντας τις χορδές  τους….: ανόδους και καθόδους…., έτσι…., όπως…., αναλόγως…., 
σαν σε, χορωδιακή, συγχορδία…., κ.τ.λ….. κ.τ.λ ….!..... /$$/ 
                                  $$/=======================================================/$$/ 
 
                     ##$$--------------------------------------------------------------------------------------------------------$$## 
          ##$$ ( π,Π,ερισυμπάντειο * )  Α, κι αυτά…., σε μηδενικό έως Μηδενικό χρόνο συντελεσθέντα….,          
          αναλόγως…., 
                       { …..σαφώς…., όντας οι ψυχές και οι ‘’ψυχές’’ μου μες στο κορμί μου…., κι όχι, τάχα, εκτός –του…., 
                       όπως στους, ψεύτες, πλανεμένους ή πλάνους λεξο,λογο,παίχτες…., τάχα, εκτός κορμιού –τους…., 
                       ναιαιαιαιαι…., και γι’ αυτό τα λέω…., κι αυτά….. ….,….. } 
          που…., τώρα που, ξανά, τα απο ‘’σιωπώ’’ : απο κωδικοποιώ : απο σηματοποιώ : απ εικονοποιώ :….. …., 
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             [ …..όπως και τα, μόνο, σε μέγιστες συχνότητες μνήμης συντελούμενα : ‘’βλεπόμενα’’, ενύπνια, όνειρα…., 
             ταχυτάτως….,       / * Θεός : και, εδώ, εκ του ρήματος θέω = τρέχω….. ‘’ταχέως εις την Νιοστή ρίζα’’…., 
                                          τόσον…., όσον…., αναλόγως….. / 
             που τα ‘’θυμόμαστε’’ σε μικρές συχνότητες μνήμης…., αναλόγως…., 
             και τα απο ‘’σιωπούμε’’ : απο κωδικοποιούμε : απο σηματοποιούμε : απο εικονοποιούμε : ….. ….. ] 
 
          ‘’θυμάμαι’’…., τώρα και στα 63 μου έτη…., που απ’ τα 7 μου χρόνια είμαι ο της ‘’σιωπής’’….,πως χόρεψαν….. 
          και οι δυο ψυχές μου, μαζί, και οι δυο ’’ψυχές’’ μου…., 
          τέσσερις σε μία…., ‘’ντυμένες’’ : ‘’ντυμένη’’ με το ‘’ονειρικό’’ του πραγματικού μου κορμιού κορμί…., 
          πάνω στο Περισυμπάντειο...., τέσσερις αυτο ή ετερο…., θαυματικούς χορούς…., 
          βιο κορμίω τε….. και δυσί ψυχαίς και δυσί ‘’ψυχές’’ –μου θαυματικούς χορούς…., 
 
   /**/ …..έναν γρήγορο χασάπικο χορό για μένα…., 
   έναν καρσιλαμά χορό για την επί 60, ακριβώς και συνεχώς, έτη ‘’συνοδοιπόρο’’ μου μάνα μου Ανατολή…., 
   έναν αργό χασάπικο χορό για τον επί 48 έτη μη (μη…!;) ‘’συνοδοιπόρο’’ κι ‘’ενάντιό’’ μου πατέρα μου Νικόλαο….. 
   και έναν τσιφτετέλι χορό για την επί 56 έτη μη ‘’συνοδοιπόρο’’ και ‘’ενάντιά’’ μου αδελφή μου Ελένη…., 
   που, κι οι δυο αυτοί, φοβόντουσαν / ή και με σκοτώσουν….. / μην τρελαθώ έτσι και με αυτά εδώ…., 
                # …..εξ ών και τους παραπλανούσα…., σαν με ρωτούσαν….: «Τί σχεδιάζεις, Αλέκου μ’….!;»…., 
                λέγοντάς τους ότι….. «κάνω σχέδια για….. χαλί…., τέτοιο που να το ανεβαίνεις 
                και να σε βγάζει κι από το Σύμπαν…..»…., οπότε με παρατούσαν….. «τον ‘’τρελάρα’’»….! # 
   λες και είχα ‘’κανένα’’ δικαίωμα….. ή μου επιτρέπονταν ‘’ποτέ’’….. να τρελαθώ…., 
   λες και έπαψα ‘’ποτέ’’ να…. ουπώ και πανουπώ….. και να νοιάζομαι για….. τον κόσμο…., 
   να έχω, δηλαδή, αλεξότρελη : τρελοαπωθήτρα ούπη και πανούπη….. κι αλεξί’’σφαιρη’’ έγνοια….. γι’ αυτόν….,….. 
   ή, φοβόντουσαν, να μη με σκοτώσουν οι λογο’’θιγμένοι’’ μου…., ή…., ….! /**/ 
 
          ($( Ναιαιαι…., κι έτσι που το Περισυμπάντειο κινείται…., χόρεψα, τετράκις, χορό…., 
          ως κι άλλες φορές…., μετά…., κι όχι….. χορό στην ‘’κορυφή’’ του και με επιτόπου ‘’πηδηματάκια’’…., 
          μα….. και γύρω – γύρω του κι ακουμπώντας ‘το….. και ‘’μπρος και πίσω’’ του κι ακουμπώντας ‘το….. 
          και σε ακινησία και ακουμπώντας ‘το….: ακινησία επί της κίνησης…., 
          και μη ακουμπώντας ‘το….. σε κίνηση πέριξ του….: κίνηση πέριξ του Περισυμπαντείου…., 
          που κινείται ‘’πέριξ’’ της ακινησίας – φωτόσφαιρας α΄…., μα και ‘’πέριξ’’ της Ακινησίας – του Θεού…., 
          που…., μόλις με είδε ‘’πλάι’’ Του…., έγινε Αριθμητής -- Διαιρέτης…., 
          κάποιοι άγγελοι μπήκαν ανάμεσά μας κι έγιναν κλασματική γραμμή…., κι εγώ : ο Αλέκος 
          έγινα παρονομαστής : διαιραιτέος….: να, Κλάσμα των κλασμάτων…., ε, πάλι, ο Στέργιος, το εξαγόμενο…., 

          …..ωχ, με ξαναέχασα…., ωχ, και πώς να με ξαναβρώ…., που ξαναέγινα ένα….. αποσιωπη/τ/ικό : . ….,….. 

          …..νννναι…., μα….. και….. Κλάμα των κλαμάτων….. μαζί και Γέλιο των γέλιων….. ο….. 
          Κλαυτόγελος….. μαζί και Γελόκλαυτος…., ο Χαρμόλυπος….. μαζί και Λυπόχαρμος  σχιζοΔεσποινίδος….,...! 
                              
          …..Ννναι…., και….. Δόξα τω Κυρίω Θεώ…., που με αξίωσε….. και…., 
          και….. Λόξα τω Δεσποινίδω ‘’Σ’’ατανά…., που με απαξίωσε….. και…., 
          αλλά εγώ εκείειειειει…., υπομονήηηηη….. και….. επιμονήηηηη….,….!..... )$) 
 
          ως δί ψυχος, μαζί, και δί ‘’ψυχος’’…., πια, τότε….,                  
          σαν σε υπερ υπερ υπερ γλυκύτατη θεία φρενίτιδα….: 
          θεία φρενίτιδα από…., ανάλογες ‘’πρέζες’’…., υπερ υπερ  υπερ ψυχο και ‘’ψυχο’’ εντορφίνη/εντορφίνες…., 
          δηλαδή, ζηβο ζιβο ζυβο εντορφίνη/εντορφίνες….: ζήβα ζίβα ζύβα = ζωή ή ψυχή….,….! 
                                     
          Ναι…., αλλά δε θα πω ούτε ποιοι και με Τίνος παραγγελιά μουσικοί….. –μου έπαιζαν, σόλο, μουσική…., 
          ούτε για τους έξω από το Περισυμπάντειο πανχαρούμενους και δοξίες θεατές….,ούτε για 
          τους πανχαρούμενους και δοξίες στον Ήλιο κι αλλού ηλιοαστρο κεντρικά….: όλοι –τους ετοιμό γλεντοι…., 
          μα….. ούτε και για τους στη Σελήνη….: τους πανλυπημένους λοξίες….. με τον πανλυπημένο Δοξία –τους, 
          τους χαρμόλυπους δοξολοξίες, τους λυπόχαρμους λοξοδοξίες, τους πανχαρούμενους δοξίες,….. 
          τους στη Σελήνη….,….! 
 
          Τέλος…., τέλος…., που τα βλέπω…., και, και, εν τη….. βιο οράσει…., 
          μέρα….. και στο φως της ημέρας….., να…., όπως και τ ό τ ε κι ε ν τ ό ν ω ς και ιδιαιτέρως αξεχάστως εκεί….,  
          στη βεράντα του σπιτιού μου…., όντας στο στερέωμα του γεω ουρανού ο Ήλιος με, αντίκρυ του, τη Σελήνη…., 
          οπότε…., και τότε…., και για να μου φύγει κι η κάθε παραμικρή αμφιβολία και δυσπιστία…., 
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          που…., σκληρό ‘’παλικαράκι’’ το προσφερθέν, προ πολλού, για ‘’πειραματόζωό’’ –τους εγώ…., 
          ο, και, «κατά αυτούς Σαλός»..…., μα και ξέροντας πώντως – αρκούντως…., και, τότε πια…., να ξεχωρίζω 
          τις κάθε….. βιο,’’φωτο’’,’’ψυχο’’ και α βιο,φωτο,ψυχο….. αντανακλάσεις…., 
          και όχι μόνον τις ‘’ψυχο’’ και ψυχο….: 
          π.χ, από τις του Καταγραφέα πάντων των συμβαινόντων…., κι εξαρχής ‘’κόσμου’’…., στη Γη αντανακλάσεις 
          μέχρι τις αντανακλάσεις των ‘’’’ψυχών’’’’ των μη διπόδων έμ ‘’’’ψυχων’’’’…., 
          ζήτησα – απαίτησα από τους στον Ήλιο ά υλους…., όπερ και γίνονταν…., να γίνονται….: 
          λ.χ…., 1Β7 ή, μετά, 1Β9 ή, μετά, 1Β11 ή, μετά, 1Β12 ---- 1Β…., κ.ο.κ….: τα ευκόλως ορατά με τα βιομάτια…., 
          και….,….. τέλος…., τέλος…. και….. τω Θεώ Δόξα…., τω δε Σατανά Λόξα….!..... 
 
     [[ …..Όμωςςς…., για να το κλείσουμε…., κι αυτό εδώ…., δεν θα –σας βάλω…., ως ‘’Άργος – υιός του Φρίξου’’ 
     και ναυπηγός στο δια διαστημό πλοιό –μου ‘’«Αργώ»’’/Ταχώ/…., για να τα δείτε όλα…., και τα ευθύς ως άνω…., 
     μα θα σας είπω….,….. απλά κι ως Στέργιος…., εεχχ, για να –σας κάνω, όλους, ‘’Άργους Παντεπόπτες’’…., 
     ήτοι, να –σας κάνω ολόσωμα ολόματους….,….. να κλείσετε, λοιπόν, εντελώς, το ένα σας βιοματάκι…., 
     να κλείσετε, ‘’εντελώς’’, ( ….: αφήνοντας, δηλαδή, ένα μικρό μικρό άνοιγμα : 
          μόλις και να ‘’ακουμπιούνται’’ τα δύο : άνω και κάτω βιοματοβλέφαρα : 
          τα δύο βιο ματο βλέφαρα….. ημέρας – ηλιοβλέφαρα….. 
          κι όχι τα δύο, κι αυτού του βιοματιού, βιο ματο βλέφαρα….. νύχτας – σεληνοβλέφαρα….,….. 
          μα  τη μέρα αυτό…., που, μόνο, μέρα και με ήλιο : ηλιο φώς φαίνονται….,….. 
          Βέβαια…., καλύτερα…., για σταθερότητα…., θα είναι να έχετε εντελώς κλειστό το ένα σας βιοματάκι 
          και το άλλο ‘’εντελώς’’ κλειστό…., μα κλειστό από την έξω μεριά και ελαφρώς ανοιχτό 
          από την έσω μεριά…., την δίπλα στη μύτη…., που, αν δεν τα καταφέρνετε έτσι, πιέστε ‘το με το χέρι –σας…., 
          ώσπου να μείνει η σχισμή που θα –σας επιτρέψει να δείτε….. ) 
     και το άλλο σας βιοματάκι…., και, έτσι, να κοιτάξετε, σταθερά, προς τον Ήλιο…., π ά ν τ α, Ηλιο κεντρ ικά…., 
     ναι, και κάλλιο προς το απόγευμα….: κι αυτό….. κάτι σαν ‘’«σημείο εξ ουρανού»’’….,….! 
 
     Όταν το καταφέρετε…., θα δείτε ‘’ό,τι’’ : λίγα σχέδια έχω εδώ…., και πάμπολλα περισσότερα απ’ τα δικά μου….., 
     δηλαδή…., αντι φεγγ ίσματ α – αντ ανα κλάσ εις : μη αντι σκοτ ίσματ α – μη αντι κατα κλάσ εις…., 
     δηλαδή…., ομόκεντρους κύκλους – δαχτυλίδια διαφόρων σχηματισμών…., μεμονωμένους ή μη….. 
     άλλοτε λιγότερους και άλλοτε περισσότερους…., και σε διάφορους συνδυασμούς και θέση κάθε φορά….,  
     από ‘’κλάσμα δευτερολέπτου’’ σε κλάσμα δευτερολέπτου’’…., 
     που….. και το μη φυσικό φως και το βιοφυσικό ‘’φώς’’ τρέχουν με δια διαστημ ικές ταχύτητες…., 
     μα σεις θα τα βλέπετε…., αν και κάθε φορά διαφορετικά…., ‘’σαν να είναι σταθερά’’ και να –σας περιμένουν….! 
      
     Σα φώς…., εγώ –σας δείχνω έναν τρόπο που θα μπορείτε να δείτε αντανακλάσεις φώτων και ‘’φώτων’’…., 
     μα όχι και τις….. λάμπες αυτές καθεαυτές….,….. 
     βέβαια, ούτε και την….. Κεντρική Πηγή : Κεντρική ‘’Δ.Ε.Η’’ αυτή καθεαυτή…., 
     ούτε δε και την κάθε….. υπο Πηγή : υπο ‘’ΔΕΗ’’ αυτές καθεαυτές….. και τα λοιπά…., ως προς τα υπόλοιπα…., 
     το σχήμα –τους, όμως, μπορείτε να τα βλέπετε στα εδώ σχέδιά –μου…., μερικά από τα πολλά….,….! 
 
     Φυσικά…., τα βιομάτια του ενός είναι διαφορετικά από τα βιομάτια του άλλου…., 
     που….. ‘’«άλλα, και, τα μάτια του ‘’λαγού’’….. κι άλλα, και, τα μάτια της ‘’κουκουβάγιας’’…..»’’….,  
     μα και το ένα, και, μάτι του ‘’λαγού’’ / ή της ‘’κουκουβάγιας’’ / μπορεί να είναι : να βλέπει διαφορετικά 
     από το άλλο, και, μάτι του ‘’λαγού’’ / ή της ‘’κουκουβάγιας’’ / …., 
     και, ως προ τον βαθμό ικανότητας, και, του βιοοράν του καθενός βιοματιού –τους….,….! 
 
     Και…., κι αυτά κι εκάστοτε…., όλα είν’ ανάλογα με την ποσό ποιό τητα συνεργασίας : ‘’δι α / τρι / αίσθησης’’….. 
// ….: έιιιιι…., μήπως έχετε ακούσει…., πλην από τους διαλόγους των….. άλλων ‘’οργάνων’’ –σας…., 
και, τους διαλόγους των πέντε : πέντε – έξι αισθητηρίων οργάνων –σας….: ματιού, αυτιού, μύτης, γλώσσας και 
δέρματος – καρδιάς...!; Ε, και…., αφού έχετε καρδιά…., προ σκοτ ώς ή προ φαν ώς, θά ‘χετε και ‘’καρδιά’’…!;….. // 
     του βιοματιού, του ‘’ψυχο’’ματιού και του ψυχοματιού…., κυρίως….,….! 
     Ε…., κι αν δε με πιστεύετε κι αρχίσετε τις σοφιστείες….,….. εμμμ…., τιιι παραπάνω να πωωω…!; Σσσσς…!;…..     
     …..Εσείς…., ενώ δεν βλέπετε τους….. ‘’παν’’ δια τρυπ ητές εικονο ηχο σφαίρικς, και, στον αέρα….. 
     και ενώ βλέπετε, και, ‘’Ραδιο Τι.Βι Ήλιος’’…., ναιαιαιαιαι…., και, και, ‘’Ραδιο Τι.Βι Εξωσυμπαντο Ήλιος’’…., 
     εχ, βρε…., όταν ‘’κοιμάστε’’…., ξύπνιοι ή μη…., προφανώς ‘’ασυναίσθητα’’…., αμφισβητείτε την 
     ύπαρξη, και, των ως άνω Πομπών….,….. και…., αν όλα δικά –σας…., ας είν’ όλα….. δικά –σας….! ]] ….. $$## 
                           ##$$-----------------------------------------------------------------------------------------------$$## 
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                                Σχήματα….: 1 : ( Ο΄4 )….. και 2 : Ο΄2΄….. 
 
                       1 ) Θεός….. ( κ. λ. π….. ) ….: Εξωσυμπαντικός Χωρό Χρονος….: Α ( κ. λ. π ) ….. 
 

                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                      
                                               2 ) Σύμπαν….: συμπαντικός χωρό χρονος….: Β και Α΄….. 
                                                                               

                                                                                                      
 
                                               
              ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
              ======================================================================= 
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                        $*$*$===========================================================$*$*$ 
                        $*$*$===========================================================$*$*$ 
           (( : Σχήματα του 2ου, 1Β : ψυχοD.N.A….: 
            μετατοπίσεις της….. α βιο, φωτο, ψυχής Ο΄ στο ά υλο : φωτό ‘’υλο’’ σώμα της : +οο, +0, 0, -0, -οο…., 
            όπως και της….. βιο, ‘’φωτο’’, ‘’ψυχής’’ Ο΄ στο ά υλο : ‘’φωτό’’ ‘’υλο’’ σώμα της : +οο, +0, 0, -0, -οο….,               
            καθώς και οι…., αναλόγως, μοιραίες….. ή, αναλόγως, ‘’μοιραίες’’…., μεταμορφώσεις τους στο σώμα τους….. )) 

  
                             ** ….. κ ι  ε δ ώ…., ω ς  κ ι  α λ λ ο ύ…., ό λ α…., μεταφορικά και αλληγορικά….,….. ** 
                                                              
$*$*$* …..εδώ…., στα δικά –μου…., και, στο σχήμα : 1Β, 2ο, ψυχοD.N.A….. ….: 
                              

                                      
                   ….,                                                                                         ‘’,…..‘’ 
                                                              Σχήμα 1Β…..  
                                                        
  / …..κι εδώ, υπολογίζεται κι ως χώρος….. το βιο : ‘’φωτο’’ ‘’ψυχο’’ σώμα….. ή….. το αβιο : φωτο ψυχο σώμα….. /    
  
                                   [**[--------------------------------------------------------------------------------------------]**] 
                [**[  * …..σημεία….: ….., ( 1Β12 ) 1Β12, ( 1Β6 ) 1Β6…., 1Β…., 1Β6΄ ( 1Β6΄ ), 1Β12΄ ( 1Β12΄ ) ‘’,…..’’ ….,     
                σταυρο δρόμια και σταυρο ‘’δρόμια’’ κ.λ.π…..:: 
 
                * ( 1Β12 ) 1Β12, ( 1Β6 ) 1Β6….: 
                σημεία, επώδεινης, ‘’σύγκρισης’’ ομο θέτων α….: στοιχεία : κύκλοι +οο και +0….,….. 
 
                * 1Β….:  
                σημείο, υπερ επώδεινης, ‘’Σύγκρισης’’ / εναντιό δρομων / αντι θέτων α και β / : εναντιο δρομία / ….: 
                / ομό δρομων : δύο δρόμοι σε έναν / ομο θέτων α….: στοιχεία : κύκλοι +οο και +0….. και….. 
                / ομό δρομων : δύο δρόμοι σε έναν / ομο θέτων β….: στοιχεία : κύκλοι -0 και -οο…., 
                 
                * 1Β6΄ ( 1Β6΄ ), 1Β12΄ ( 1Β12΄ )….: 
                σημεία, επώδεινης, ‘’σύγκρισης’’ ομο θέτων β….: στοιχεία : κύκλοι -0 και -οο …., ….:: 
 
                …., ( υπερ καλότατος….. ) καλότατος….. καλύτερος….. καλός….. ….: 
                ( ομό θετα α : στοιχεία : κύκλοι +οο και +0….. ) ...., 
                ….., ( ούτε….. ) ούτε…..  ούτε….. ούτε….. και….. ούτε….. ούτε….. ούτε….. ( ούτε….. ) ,….. …., 
                κακός….. κακότερος….. κακότατος….. ( υπο / ‘’υπερ’’ / κακότατος ) ,….. ( ‘’ ,….. ‘’ ) ….:                 
                ( ομό θετα β : στοιχεία : κύκλοι -0 και -οο….. ) ….,….! 
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                *** Συγκριτικά σημεία….. ή….. σημεία ‘’σ,Σ,ύγκρουσης’’….: Ο….. Ιαν ός Ηράκλειτος…., όπως κι άλλοι….,  
                εξ αυτού : εξ αιτίας της…., έστω, της στο μεταίχμιο 1Β σημείο του κάθε ψυχο ή ‘’ψυχο’’ D.N.A…., 
                «εναντιοδρομίας» : ‘’Σύγκρισης’’ αντιθέτων ομο θέτων α και β…., ‘’λέει’’, λειψά, το ‘’Κάθαρμα’’…., πως….. 
                είναι ( !;!;!;!;!; ) μοιραίο να γίνονται οι πόλεμοι…., 
                λες και ( !; ) θέλει να πει πως….. ο των «αγνώστων» και ‘’θαμμένων μονοθεϊστών «άγνωστος Θεός»…., 
                ο «Ένας Θεός, εξού τα πάντα εγένοντο…..»…., είναι λειψο Δημιουργός και Πολεμόχαρος Τύραννος….: 
 
               .....Ηράκλειτος....: «.....τα αντίθετα ( τα ++, +, και -, - - ) ..... έρχονται το ένα αντιμέτωπο με το άλλο.»....: 
               σα’’φώς’’, δεν λέει…., ως προς τη διά ταξή τους…., έστω, στο ‘’ψυχο’’σώμα του ‘’ψυχο’’D.N.A….,  
               ότι είναι δια τακτικά…., οι….. ‘’ψυχο’’ σωματοκύκλοι…., αντιμέτωποι…., 
               μα…., λέει, εδώ…., ότι έρχονται αντιμέτωπα το ένα ζευγαρωτό με το, αντίθετό του, άλλο ζευγαρωτό…., 
               κάνοντας…., ‘’ηλιθίως : ανοήτως’’ 1…., πολεμική αναφορά κι αναγωγή στις κατά τόπους κοινωνίες….: 
               πολεμική αναφορά κι αναγωγή στα κατά τόπους κοινωνιο‘’ψυχο’’D.N.A…., 
               έστω, και πολεμική αναφορά κι αναγωγή στην Κοινωνία….: 
               Πολεμική αναφορά κι αναγωγή στο Κοινωνιο ‘’ψυχο’’D.N.A….: Παγκόσμιος Πόλεμος….,….!..... 
 
               * …..‘’ηλιθίως : ανοήτως’’ 1….: δηλαδή, τί…., ωρέ Ηράκλειτε – ‘’Ηράκλειτε’’...!; 
     (( Re συ : συ….. σκληρ / : σκληρ : μη μαλ / άκ α…., και…., ‘’μόνο’’…., γι’ αυτό…., αξιό φτυστε…., 
     αφού κατάλαβες…., κι εξηγείς…., τo γενεσιουργό ρόλο –τους…., / για / τί ‘’μας’’ τα ‘’θολώνεις’’ ‘’τώρα’’…!;….. )) 
               Φταίει ο ‘’Οδο’’ποιός Θεός….. ή, ο, πεπτωκώς, αντι ‘’Οδο’’ποιός – αντί Θεός Σατανάς...!; 
               Σκέψου, και, τα εξής….: πώς είναι, και, οι ‘’οδοί’’ στο, προπτωτικό, 1ο, 1Α, ψυχο, ή ‘’ψυχο’’, D.N.A…., 
               πώς είναι, και, οι ‘’οδοί’’, και, του Σατανά στο ‘’1ο’’, ‘’1Α’’, ψυχο, ή ‘’ψυχο’’, D.N.A….,    ]**] 
               πώς είναι, και, οι ‘’οδοί’’ στο, μεταπτωτικό, 2ο, 1Β, ψυχο, ή ‘’ψυχο’’, D.N.A….,….!..... 
 
               Α, και σα πολύ γρήγορα να τρέχεις με το ‘’κάρρο’’ –σου πάνω στους ‘’καρρό’’δρομούς –σου…., 
               ωρέ….. Σεληνο ‘’Φαεθονο’’ σκιέρ : καρρ έρ….,….. 
               προσοχή σε παλίρροιες : κατά- ρροιες…., α, και σε ανά+ ρροιες…., σαν ‘’ψυχο κάνεις θαλασσο σκί’’…., 
               έι…., πρόσεχε, και, μη σε πιάσει, και, - - / - / κάρος : - - / - / βαθύς ύπνος – μη ++ / + / υψύς ύπνος…., 
               που…., για να σε φυλάει…., «Παναγία….. Τροχονόμος»…., ακόμα και τώρα…., δεν…., ω πεπτω κότα….! 
               …..Εεεεε…., και πάνε και πάρε κανα ‘’μεταπτυχιακό’’ από τον ‘’υπ εργο λάβο’’….. –σου….. και….. 
               και….. δεν μας…. πέρδεις : κλάνεις….., μωρή ηλίθια ‘’πέρδικα’’…., να….. 
               «γίνουμε περδίκια» – να βρούμε την υγειά –μας…., και, και, εμείς…., 
   // : ωχχχχχ…., και πάνε και πάρε….. τα ρέστα’’ –σου από –τους ‘’τέτοιους’’…., που σε….. ‘’μετ’’ άλλαξαν….. 
  και δεν μπορούμε να ξέρουμε….. ούτε το τί, ‘’τελικά’’, έγραψές τε….. ούτε το ποίος, ‘’τελικά’’, ήσούν τε…., 
  που, σα φώς, ήσουν….. παν έξυπνος μεν…., μα….. αμφιβόλων προθέσεων…., εξ ού και δε ξέρω πώς να σε….! // 
               που, ο κάθε πολεμόχαρος ‘’Άρης’’, ‘’το έδεσε κόμπο’’ το ως άνω σκεψ αυνάν ισμά ‘’σου’’ ή σου.…!..... ]**] 
                               [**[--------------------------------------------------------------------------------------------------]**] 
 
* ….. ….. ….. ….., εξω, Εξωσυμπαντο, Ουρανός ψυχοσώματος….: η Ο΄1 ψυχή : 1Β12 ( 1Β12 )….. 
και τίποτα – ‘’τίποτα’’ η Ο΄2 : 1Β ψυχή….:: 1Β12 ( 1Β12 ) ---- 1Β : + + + ---- +- -+….: Ακινησία ---- /‘’/ ακινησία /‘’/…., 
όπου : στο Εξωσύμπαν…., σα φώς…., δεν υπάρχουν….: ούτε ανηφόρες….. ούτε κατηφόρες….,…..  
όλα και τίποτα – ‘’τίποτα’’ ---- τίποτα – ‘’τίποτα’’ και όλα….: 
παντού και πουθενά – ‘’πουθενά’’ ---- πουθενά – ‘’πουθενά’’ και παντού….,….: 
Ακινησία ---- /‘’/ ακινησία /‘’/ ….. σε Μηδενικό Χρόνο…..: 
και, και, υπερ ουρανίως….. ή και, και, επ Ουρανίως…., μαζί…., και….. πουθενά – ‘’πουθενά’’….. …:: 
ευθύς ως κάτω…., σχήμα 1Β12 ---- 1Β : το της διπλοψύχισης….: 
4…., ‘’αβαρείς’’ – αβαρείς…., ψυχές…., πια….,….. ….:   
στο +3 cm η Ο΄1 ψυχή….. και στο 0 : +- -+4,5 cm η Ο΄2 ψυχή….,….. 
                
* 1Β12 : Ουρανός : + + + ψυχοσώματος….: Ακινησία….. σε μηδενικό χρόνο….: σχήμα 1Β12 ( 1Β12 )….. ….. 
 
               * ….., ….: Εξω Ουρανός : +++ ψυχοσώματος….,….!.................... 
                            | * …..της γης….: όχι της ‘’γης’’….,….. * …..της γης και της ‘’γης’’….: όχι της Γης….,….. | 
 
* 1Β12 : ουρανο Ουρανός + + ψυχοσώματος…., πάνω ‘’φλούδα’’ του ουρανού και κάτω ‘’φλούδα’’ του Ουρανού : 
    ( ….: 1Β12 έως 1Β18 : Ουρανός ψυχοσώματος….. * 1Β18 : πάνω ‘’φλούδα’’ Ουρανού ψυχοσώματος….. ) 
ουρανο Ζενίθ – Ουρανο Ναδίρ ψυχοσώματος….: ‘’Ακινησία’’….. σε ‘’μηδενικό’’ χρόνο….: 
ευθύς ως κάτω, σχήμα : 1Β12 ( 1Β12 )….. …..            
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        ….,                                                                                                         ,….. 
   
Σχήματα : 1Β12 /ή 1Β12 : το της τελόφασης/ και 1Β12 ---- 1Β : το της διπλοψύχισης….: 4 ψυχές, πια,….. 
 
* 1Β7 έως 1Β11 ( 1Β12 ) : υπεργήινος + +…., ουρανός ψυχοσώματος….: 
πέταγμα…., / …..αλληγορικό…., πέταγμα : ‘’πέταγμα’’….: συνέχιση της πορείας προς το 1Β12 και πλέον….. / 
ελαφρότατης, μοιραία κι αυτόματα ιπτάμενης…., ψυχής….. υπερ άνω….: υπερ γείως ή επ ουρανίως….: 
σε ανοδική : ανηφορική, ‘’ευθεία’’, πορεία….: πορεία προς τα….. πίσω και προς τα πάνω….:  
ευθύς ως κάτω, σχήματα : 1Β7 έως 1Β12….. ….. 
 
* 1Β6 : γεω ουρανός - + + ψυχοσώματος….: ( …..το -, κι εδώ, ‘’ως επιθετικός προσδιορισμός’’ : όχι ++ - ) 
πάνω ‘’φλούδα’’ της γης – κορυφή Έβερεστ, 
                        [ …..αλληγορικό…., πέταγμα : ‘’πέταγμα’’ της ψυχής…., μετά…., 
                        ως ψυχής….. υπερ ελαφράς ( «πνεύμα μη βάρους» ) …., πια….: 
                        συνέχιση της πορείας προς το 1Β12 και πλέον….. ] 
πάνω ‘’φλούδα’’ του γεωουρανού και κάτω ‘’φλούδα’’ του ουρανού : 
: γεω Ζενίθ – γεωουρανο Ζενίθ – ουρανο Ναδίρ ψυχοσώματος….: στάση ψυχής…., 
πριν από το πέταγμα : ‘’πέταγμά’’ της….. υπερ άνω….. και σε ανοδική : ανηφορική, ‘’ευθεία’’, πορεία….: 
Σχήμα 1Β6….: αυτό, αμέσως μετά από τα ευθύς ως κάτω σχήματα…., τα….. από 1Β1 έως 1Β6 ( 1Β6 )….. ….. 
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           …..,                                        Σχήματα : 1Β7 έως 1Β12…..                                                ‘’,…..’’ 
 
* 1Β1 έως 1Β5 ( 1Β6 ) ( 1Β6 ) : υπερ θαλασσινή - + +…., γη ψυχοσώματος….: 
βάδισμα…., ελαφράς, βαδίστριας…., ψυχής….. άνω….: επι γείως….: 
σε ανοδική : ανηφορική, ‘’ευθεία’’, πορεία….: πορεία προς τα….. πίσω και προς τα πάνω….: 
ευθύς ως κάτω, σχήματα : 1Β1 έως 1Β5 ( 1Β6 ) ( 1Β6 )….. ….. 
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              …..,                                              Σχήματα : 1Β1 έως 1Β6…..                                              ‘’,…..’’ 
* 1Β : +- -+0 ή -+ +-0 : ( μεταίχμιο – ‘’μεταίχμιο’’ ) ….: ….., …..ούτε….. ούτε….. ….. ούτε….. ούτε….. ….., ….: 
σχήμα 1Β….. ….. 
       [ 1Β : κάτω ‘’φλούδα’’ της γης : γεω Ναδίρ, μαζί, και πάνω ‘’φλούδα’’ της θάλασσας : θαλασσο Ζενίθ….. ] 
 
* 1Β1΄ έως 1Β5΄ ( 1Β6΄ ) ( 1Β6΄ ) : θαλασσινή + - - …., θάλασσα ψυχοσώματος….: 
πλεύση…., βαρείας, πλόου…., ψυχής….. κάτω….: επι θαλασσίως – επι βρυχίως….: 
σε καθοδική : κατηφορική, ‘’ευθεία’’, πορεία….: πορεία προς τα….. μπροστά και προς τα κάτω….: 
ευθύς ως κάτω, σχήματα : 1Β1΄ έως 1Β5΄ ( 1Β6΄ ) ( 1Β6΄ )….. ….. 
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              …..,                                              Σχήματα : 1Β1΄ έως 1Β6΄…..                                           ‘’,…..’’      
* 1Β6΄ : θαλασσο ‘’γή’’ + - - ψυχοσώματος….: ( …..το +, κι εδώ, ‘’ως επιθετικός προσδιορισμός’’ : όχι - - + )  
κάτω ‘’φλούδα’’ της θάλασσας – πάτος Ειρηνικού, πάνω ‘’φλούδα’’ της ‘’γης’’ 
και πάνω ‘’φλούδα’’ του ‘’γεω’’’’ουρανού’’ : 
θαλασσο Ναδίρ – ‘’γεω’’ Ζενίθ – ‘’’γεω’’’’ουρανο’’ Ζενίθ ψυχοσώματος….: στάση ψυχής…., 
αλληγορικά, κι εδώ…., αρχή υπο θαλάσσιας, καθοδικής : κατηφορικής, κι ‘’ευθείας’’, πορείας….: 
ευθύς ως άνω,  σχήμα : 1Β6΄….: ….. ….. 
                 { …..αλληγορική κάθοδος της ψυχής…., ως ψυχής….. υπερ βαρειάς ( «πνεύμα βάρους» )…., πια….: 
                 συνέχιση της πορείας προς το 1Β12΄ και ‘’πλέον’’….. } 
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* 1Β7΄ έως 1Β11΄ (1Β12΄) : υπο θαλασσινή - -…., ‘’γη’’ ψυχοσώματος….: τουνελό σκαψη και τουνελο διάβαση…., 
βαρύτατης, τουνελο σκάφτρας και, ‘’μοιραία’’ κι ‘’αυτόματα’’, τουνελο διαβάτριας…., ψυχής….. κάτω….: 
υπο θαλασσίως – υπο βρυχίως ---- εγ ‘’γείως’’….: σε καθοδική : κατηφορική, ‘’ευθεία’’, πορεία….: 
πορεία προς τα….. μπροστά και προς τα κάτω….: ευθύς ως κάτω, σχήματα : 1Β7΄ έως 1Β12΄….. ….. 

 
      …..,                                                                                                                                              ‘’,…..’’        
                                                                                Σχήματα : 1Β7΄ έως 1Β12΄….. 
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* 1Β12΄ : ‘’γεω’’’’ουρανο’’ ‘’γεω’’’’Ουρανός’’ - - ψυχοσώματος….: 
κάτω ‘’φλούδα’’ της ‘’γης’’, κάτω ‘’φλούδα’’ του ‘’γεω’’‘’ουρανού’’ και πάνω ‘’φλούδα’’ του ‘’γεω’’‘’Ουρανού’’….: 
( ….. * 1Β12΄ έως 1Β18΄ : υπο ‘’γή’’ – υπο ’’γεω’’’’ουρανός’’ – υπο ‘’γεω’’’’Ουρανός’’ ψυχοσώματος….. 
* 1Β18΄ : κάτω ‘’φλούδα’’ υπο ‘’γεω’’‘’Ουρανού’’ ψυχοσώματος….. ) 
‘’γεω’’ Ναδίρ – ‘’γεω’’‘’ουρανο’’ Ναδίρ – ‘’γεω’’‘’Ουρανο’’ Ζενίθ ψυχοσώματος….,….: σχήμα 1Β12΄….: 
‘’Ακινησία’’….. σε ‘’μηδενικό’’ χρόνο….: ευθύς ως άνω, σχήμα : 1Β12΄ ( 1Β12΄ )….. …..      
        
* 1Β12΄ : ‘’γεω’’’’ουρανο’’ ‘’γεω’’’’Ουρανός’’ - - - ψυχοσώματος….: 
Ακινησία….. σε μηδενικό χρόνο….: ευθύς ως άνω, σχήμα : 1Β12΄ ( 1Β12΄ )….. ….. 
        
       * ‘’,…..‘’….: ‘’εξω’’ ‘’γεω’’’’ουρανο’’ ‘’γεω’’’’Ουρανός’’ - - - ψυχοσώματος….,….!.................... 
                            | * …..της ‘’γης’’….: όχι της γης….,….. * …..της ‘’γης’’ και της γης….: όχι της Γης….,….. | 
 
[ : σα φώς, τα από  1Β12΄ και πέρα : ‘’πέρα’’ δεν είναι δυνατόν να συμβούν…., ως στον 1Β12 και πλέον…., 
που είναι αδύνατον να περάσεις στον Ουρανό…., χωρίς να περάσεις, πριν, από τον ουρανό…., 
πλην σε αρρωστημένη φαντασία της σατάν π,Π,λάνης…., 
που…., εδώ κι εγώ…., τα αναφέρω….. ωσεί υποθετικά…., για το πλέον κατανοείν, και, αυτά….,….!] 
 
………………..Επανερχόμαστε…., λοιπόν…., ω  Ηράκλειτε – ‘’Ηράκλειτε’’….: 
‘’αλπινιστή’’ του Ειρηνικού..... και μη ‘’βατραχάνθρωπε’’ του ΄Εβερεστ…., 
που, κανονικά κι εδώ, θα έπρεπε να ‘’περιλάβω’’ τα αντιπαθέστατά μου λογ αρπαχτικά Πλάτωνα κι Αριστοτέλη…., 
στην…., γι’ αυτά και σχετικά με…., τα ως άνω….. –σου ή ‘’–σου’’ και –μου…., αυτά…., σχηματοποίηση λόγου…., 
σχετικού και αναλόγου με το ως κάτω ποίημα…., εδώ…., 
που η ποίηση είναι…., και, ως σύντομη…., η ‘’πρωτο’’ κόρη της ‘’Σ,σ,ιωπής’’….,….. τόσον, όσον, αναλόγως…., 
μα….. επίτρεψέ μου να σου βγάλω, πριν, τα, ά υλα, γυαλιά με τους πράσινους ‘’φακούς’’…., 
τους που ‘’κάνουν το άχυρο να φαίνεται ως ξηρό τριφύλλι’’ για τα….. πεινασμένα ‘’ζα’’…., 
τους ‘’δρόμους’’ να φαίνονται δρόμοι…., τα σταυρο ‘’δρόμια’’ σταυρο δρόμια…., 
τις ανηφόρες κατηφόρες…., τις κατηφόρες ανηφόρες….,….. κ.τ.λ….. κ.τ.λ….,….. 
…..ω…., σ’ ευχαριστώ…., που γίνεσαι καλό, ά ρυπον, παιδίον…., και, προσεχώς, καλύτερο, ά ριπον, παιδίον…., 
ναι…., ννννναι…., ω «σκοτεινέ» : «θολέ» λεξο ‘’παίχτη’’…., και, ειρωνικά ή μη, κάνε….,….: 
 
                                 Ω….! 
 
…..Ω...., δεν ξέρω πια αν είμαι 
        / : η….. α βιο,φωτο,ψυχή Ο΄…., εδώ…., ή, καλύτερα, κι η….. βιο,’’φωτο’’,‘’ψυχή ‘’Ο΄’’ ή Ο΄….:  
       σκάλα 2ου, 1Β, α βιο,φωτο,ψυχοDNA…., ή, καλύτερα, κι η σκάλα 2ου, 1Β, βιο,’’φωτο’’,‘’ψυχο’’D.N.A….. /  
ένα οστρακόδερμο ( -  ή + - - ) στην κορυφή ( - + + ) του ΄Εβερεστ ( ‘’- + +’’ ) 
ή μια ελιά ( + ή - + + ) στον πάτο ( + - - ) του Ειρηνικού ( ‘’+ - -‘’ ) ....! 
 
     {*{ ….: ήτοι, ένα οστρακόδερμο ( - ή + - - )…..: ένας τέως, όσο γεω θαλασσινός, + - -  ‘’και πλέον’’…., 
     ένα οστρακόδερμο ( -….. ) στην κορυφή ( - + + ) , 1Β6 ( 1Β6 ) , του ΄Εβερεστ ( ‘’- + +’’ ) του ψυχοσώματος….,      
     ήτοι, ‘’νυν’’, ‘’βατραχάνθρωπος’’ ( - + + )  του ΄Εβερεστ ( ‘’- ++’’ ) του ψυχοσώματος…., ως ➔’  κατερχόμενος….: 
     ….., +οο, + 0, 0, -0, -οο ‘’,…..’’ ….,  
     ή…., "μαζί" κι ο ίδιος…., ένας τέως, όσο βουνίσιος : υπερθαλασσινός, - + + και πλέον…., 
     μια ελιά ( +….. ) στον πάτο ( + - - ) , 1Β6΄ ( 1Β6΄ ) , του Ερηνικού ( ‘’+ - -‘’ ) του ψυχοσώματος…., 
     ήτοι, ‘’νυν’’, ‘’αλπινιστής’’ ( + - - ) του Ειρηνικού ( ‘’+ - -‘’ ) του ψυχοσώματος…., ως ‘ ανερχόμενος….: 
     ….., +οο, + 0, 0, -0, -οο ‘’,…..’’ …., …!; }*} 
 
Στης Νύχτας ( - - ) τη βάρδια…., 
    ( …..σε καρκινικό κ,Κ,οινωνιο’’ψυχο’’D.N.A : έστω, μες στην, και τότε κι εκεί, καρνινόβατη κ,Κ,οινωνία –τους….. ) 
οι ‘’αλπινιστές’’ ( + - - ) ’ του Ειρηνικού ( ‘’+ - - ‘’ )...., 
κι οι ‘’βατραχάνθρωποι’’ ( - + + ) ➔’  του ΄Εβερεστ ( ‘’- + +’’ )....,  
               [ …..οι….. εξ αλλαγμένοι….. συνεργαζόμενοι, συχνά, αυτοί…., 
              που συνεργάζονται, συχνότατα, με τα αφεντικά –τους…., τα, όσον, - -….. ] 
νήπιο (1Β6 : - + +), με πήραν απ’ το ‘’επ’’ουράνιο ‘’Ζενίθ’’ 
                 / * …..από το ‘’επ’’ουράνιο ‘’Ζενίθ’’ ( 1Β6 : - + + )….: έ σ τ ω, από το 1Β6 του ψυχοσώματός μου….. / 
και σε Ναδίρ (+ - - : 1Β6΄) λαβυρινθώδες ( ‘’+ - -‘’ : ίσως, και, για λίγο, σε - - λαβύρινθο….. ) με ρίξαν οι οξύμωροι….! 
               { * …..σε Ναδίρ : έ σ τ ω, στο 1Β6΄ του ψυχοσώματός μου….. οι οξύμωροι ( οι + - - κι οι - + +….. }                      
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Κι όλο προσμένω εδώ ( …!; ) πέρα...., 
χαμένος στις ιδεοπαλίρροιες 
   ( …..χαμένος στις ιδεοπαλίρροιες…., με λέξεις με….. «περισσότερη βαρύτητα….»…., 
   που λένε αίσχιστοι τινές….. Λεξικο…., ’’κρυπτο’’,κωδικο…., ποιητές και δοτοί –τους Λεξικο,’’κρυπτο’’,γράφοι - -…., 
   και με λέξεις με…. λιγότερη ελαφρύτητα…., που δεν λένε οι ίδιοι αυτοί - - …., 
   που….. εξηγούν…., και τις λέξεις…., κατά το….. σατάν….: «αρχή σοφιστείας ονομάτων επίσκεψις…..»…., 
   που….. Σοφία είναι, μόνον, ο Θεός…., για να μη μπορούν οι ψυχές….. όσων εκ των μη δικών –τους….. 
   να κινούνται στους θετικότατους…., ά υλους…., ψυχο’’,ψυχο’’…..σωματο,’’σωματο’’….. κύκλους,‘’κύκλους…., 
   εύκολα….. και να….. κι όχι δύσκολα….. και να….,….. ) 
των πέντε σοκακιών ( των πέντε Ηπείρων ) της Γης...., 
να ρίξουν οι ένθεοι θεοί          / * ΄Ενθεοι θεοί : και, άγγελοι….. /         
νήμα ( * …..λόγο….. ψυχο,’’ψυχο’’,λαβή….. ή αίσθημα….. ψυχο,’’ψυχο’’,λαβή….. ) της Αριάδνης...., 
                                                                        / * Αριάδνη : εδώ, ο Θεός….. / 
σιμά σε επίγειο Ζενίθ να με οδηγήσει...., 
         / * …..επίγειο Ζενίθ  : η συχνότητα 1Β6….: το Έβερεστ του σωματοκύκλου +οο της ψυχής Ο΄….. / 
πριν ο Μινώταυρος ξυπνήσει....!..... 
  / * Μινώταυρος : ό,τι αρνητικότατο - -  ή - - - ή - - - και φάγο…., εξώψυχα ή  μη….. /  $*$*$ 
                             $*$*$===========================================================$*$*$ 
                             $*$*$===========================================================$*$*$ 
 
                                        #$#--------------------------------------------------------------------------------------------#$# 
#$# ..... / …..μία…., από πολλές….. / διαδικασία μεταμορφώσεων της ψυχής....: 
«φωτιά, γη, νερό, αέρας»...., έστω, κατά…., αυτόν τον…., Ηράκλειτο....,….. 
 
( …..Άλλοι αναφέρουν πως ο Ηράκλειτος έδωσε συνδυασμούς διαφορετικούς από τον ως άνω συνδυασμό 
γενεσιουργών στοιχείων….: διάφορα….. σχήματα αντιθέσεων ή στάδια κυκλικού δρόμου ή κοσμική διαδικασία….: 
όπως…., λ.χ….. κι  ως γενεσιουργά στοιχεία όντων κ.α.λ…., μα και….. ψυχής…., 
τα….: «γη, νερό, αέρας, φωτιά»…., / ….. αντιφατικά κι αυτά κι αναμεταξύ τους….. / 
κάτι που αλλάζει κατά πολύ, και,  την ως άνω θεώρησή –του για τα εν λόγω…., 
έτσι καθώς κάνει κι αντιστοιχίσεις….! ) 
 
…..άυλη, ψυχή Ο΄...., έστω, κι εδώ, ψυχή…., α βιο,φωτο,ψυχή…., η μη φυσική : η από μη φυσικό φως : φως…., 
αν και φαίνεται…., καθώς τις περισσότερες φορές…., πως αναφέρεται στην βιο,’’φωτο’’,’’ψυχή’’…., 
την….. βιο φυσική…., την από ‘’φως’’ βιολογικής προέλευσης….! 
 
…..Σαφώς και κατά τη γέννησή της η ψυχή…., είναι….. ‘’tabula rasa’’ – ‘’άσπρο χαρτί’’..... 
και γίνεται…., μετακινούμενη στο, άυλο, σώμα της….: γη : + και φωτιά : ++...., από τη μια...., 
και νερό : - και αέρας - -…., από την άλλη...., ‘’κατά τα, έστω, Ηρακλειτικά’’...., 
τα…., βεβαίως κι από άλλους και δόλια…., «τεταραγμένα αποσπάσματα»….. 
  
* …..«Για τις ψυχές θάνατος / - / είναι το να γίνουν νερό / - /,.....»....: υγρή ψυχή : - ..... 
…..«ξερή / + / ψυχή σημαίνει σοφότατη / ++ / και άριστη / ++ / .....»…., λέει...., εδώ….. 
 
     [*[ …..κ α ν ο  ν ι κ ά….: 
     * «ξερότατη / ++….. /  ψυχή σημαίνει σοφότατη / ++….: αντι σοφίστρια, αντι σατανική ή αντι  αντί θεη….. / 
     και άριστη / ++….. /…..»…., 
     * «ξερή / +….. / ψυχή σημαίνει σοφή / + : αντι -….. / και αγαθή / + : αντι -….. / …..»…., 
 
     * «….. ούτε….. ούτε….. ούτε….. ούτε….. …..» …., 
 
     * «υγρή / -….. / ψυχή σημαίνει μη σοφή / μη + : - : αντι +….. /…. και  μη αγαθή / μη + : - : αντι +….. /…..»…., 
     αλλιώς…., «υγρή / - / ψυχή σημαίνει αντι σοφή : σοφίστρια / - : αντι +….. /…..»…., 
     αλλιώς…., «υγρή / - / ψυχή σημαίνει αντίθεη : σατανική / - : αντι + / …..»…., 
     που, καθώς λέει / ή φέρεται να λέει / «Εν το σοφόν ( : συμπαντική αλήθεια : το σοφόν του Σύμπαντος ) .»...., 
 
    {{…..μία : ία μοναδική και θεία η Σοφία...., ώσπου έγινε σοφιστεία...., θεωρώντας φυσικώς τα πράγματα…., 
    ενώ αλλού τα θεωρεί και μη φυσικώς….. 
    .....φιλόσοφος = ο φιλόθεος = ο φιλαλήθης..... …..φιλοσοφίστειος = ο φιλοσάτανος = ο φιλό : ψεμος, πλανος.....}} 
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     * «υγρότατη / - - : ή αντι + και αντι ++….. / ψυχή 
     σημαίνει σοφιστριότερη / - -….: αντισοφή : αντί θεη ή σατανική….. / 
     και πονηρότατη ( - -….. ) ….. »….,….. κ.π.λ….: και πάει λέγοντας….! ]*] 
 
Δεν λέει…., όμως, κι εδώ και ‘’πλάι’’ στις λέξεις σοφότατη + + και άριστη : αγαθότατη ++…., για….. ψυχή σοφή + : 
θετικού βαθμού σοφίας….. και για αγαθή / + / ψυχή θετικού βαθμού αγαθότητας +…., 
αλλά ούτε και για ξερότατη / ++ / ψυχή θετικότατου ++ / υπερ θετικού ++ / βαθμού…., 
όπως….. ούτε και για υγρότατες - - ψυχές….: τις σοφίστριες - - ….. και πονηρότατες - -…., 
ούτε αντιστοιχίζει τις υγρές - ψυχές με τις, αντίστοιχές τους, ξερές + ψυχές…., 
ούτε…., ούτε….. ούτε….. ούτε….. …., 
παρά, μόνο, λέει πως….: «Για τις ψυχές θάνατος / - / είναι το να γίνουν νερό / - /,.....»....: υγρή / - / ψυχή...., 
οπότε θα έπρεπε να μιλήσει, επιπλέον, και έτσι : κανονικά…., σαφώς, κατά το ως άνω σχήμα….. του ή ‘’του’’….: 
φωτιά / ++ /,  γη / + /, …..ούτε ++….. ούτε +….. ούτε -….. ούτε - -….. , νερό / - /, αέρας / - -  /….: 
 
        * «Για τις ψυχές ζωή / + / είναι το να γίνουν γη / + /,.....»....: ξερή + ψυχή...., 
* «Για τις ψυχές ζωή / ++ / είναι το να γίνουν φωτιά / ++  /,.....»....: ξερότατη + + /ξερότατη++ : αέρας++…!;/ ψυχή...., 
 
               * « ….. ……………….. ….: ούτε ++….. ούτε +….. ούτε -….. ούτε - -….. …..»…., 
 
* «Για τις ψυχές θάνατος / - - / είναι το να γίνουν αέρας / - - /,.....»....: υγρότατη - - /υγρότατη - - : πάγος…!;/ ψυχή...., 
      * «Για τις ψυχές θάνατος / - / είναι το να γίνουν νερό / - /,.....»....: υγρή - ψυχή.....,….. 
    
       * Δηλαδή…., ό,τι - είναι θάνατος : - ...., / ό,τι - - είναι θάνατος - - ….. / 
          και….. ό,τι + είναι ζωή : +…., / ό,τι ++ είναι ζωή + + ….. / ….! 
        
               * .....Ηράκλειτος....: θανατηφόρος υγρασία ( - και - - ) ...., ζωοφόρος ξερασία ( + και ++ ) ....! 
                      * .....θανατηφόρος η τάση της ψυχής προς την υγρασία ( - και - - )..... 
                      * .....ζωοφόρος η τάση της ψυχής προς την ξηρασία ( + και ++ ) .....  
 
** Σχεδόν, όλοι –τους διαχώρισαν τις αντίθετες, θετικές + κι αρνητικές - , έννοιες..... και ποιοτικά και ποσοτικά....: 
ποιοτικά...., καλόν ( + ) και κάλλιστον ( ++ )..... / ούτε….. ούτε….. ….: +- -+ / και..... κακόν ( - ) και κάκιστον ( - - )....,  
θεωρώντας πως….. «είναι θεϊκή έμπνευσις το να διαλογίζεται κανείς πάντοτε το ωραίον….,…..»....: λ.χ…., 
αγάπη θετικού βαθμού ( + ), αγάπη υπερθετικού βαθμού ( + +  )...., / αδιαφορία : ουδετερότητα +- -+ : ά βαθμη….. / 
και μίσος αρνητικού βαθμού ( - ), μίσος αρνητικότατου βαθμού ( - - )....,.... 
δρόμος αρετής ( + και ++ ) και δρόμος κακίας ( - και - - )....!..... 
 …..Ως κι εκ τούτων, λοιπόν, ας βγάλει ο καθείς τα συμπεράσματά του…., για τα, δολίως, ελλειπή –τους….,….! ** 
            
     ( * .....Ηράκλειτος, Σωκράτης,....: “Γνώθι σεαυτόν”....: αυτογνωσία και ψυχογνωσία….. και..... και..... ) 
 
* Αέτιος για Ηράκλειτο....: Ηράκλειτος....: 
«Τους ανθρώπους, όταν πεθάνουν, τους περιμένουν πράγματα που δεν ελπίζουν ούτε φαντάζονται. 
Τα πτώματα είναι πιο πολύ για πέταμα από την κοπριά. Μέσα στον Άδη οι ψυχές οσμίζονται. 
[ Λέει και για μια ανάσταση αυτής της φανερής σάρκας, που μέσα της γεννηθήκαμε, και ξέρει ότι ο Θεός 
(( Ποίος Θεός...!; Ο “άγνωστος”...!; “Τω αγνώστω Θεώ”, που ( !; ) γνώρισε, ‘’τελικά’’ και ‘’καθαρά’’, 
και κανένας δεν αναφέρει….. ‘’καθαρά’’...!; )) είναι αίτιος αυτής της ανάστασης, μιλώντας έτσι : ] 
( εκεί πέρα, μπροστά σ' αυτόν που είναι, ανασταίνονται και ) γίνονται φύλακες εκείνων 
που ζουν ξύπνιοι / των ζώντων / και των πεθαμένων / των νεκρών / .»..... ( !; !;!;!;!;) ….. 
 
 [ Έιιιιι…., εσείς οι αρνητικότατοι - - σεληνότροποι…., οι των «θανάσιμων αμαρτημάτων»…., 
 ‘’το καλό που σας θέλω’’…., αλλάξτε ‘’Επιχείρηση Ηλεκτρισμού’’….: ψυχο – μη φυσικο….. και ‘’ψυχο’’ : φυσικο…., 
 αλλά κι εσείς οι αρνητικοί + - ( - ) σεληνότροποι…., οι των μη «θανάσιμων αμαρτημάτων»….,….. 
 και φροντίστε, επίζωα κι επίγεια, να έχετε, επιθανάτιο εξαγόμενο 
 ψυχοενέργειας και ‘’ψυχο’’ενέργειας….. θετικό - + ( + ) …..ή, έστω και δύσκολα, θετικότατο + +…., 
 καθώς…., μετά…., έτσι ως Θεο προ ορίστηκαν όλα άπαξ και διά παντός…., 
 χατίρια : «κατά χάριν» δεν έχει, και, εκεί…., 
 παρά, μόνο, Δικαιοσύνη….,…. που ο Θεός δεν έχει σχέση με αγάπη / + / και μίσος / - /….. κ.α.λ…., 
 
 



                                                                                      112 
 
 που….., αν είχε σχέση, και, με αυτές τις έννοιες…., δεν θα μπορούσε…., ούτε έτσι, ως εδώ….., 
 μα ούτε κι αλλιώς, ως ‘’εκεί’’…., και, να δημιουργήσει το παραμικρό απ’ το….. ‘’τίποτα’’ : Ψυχ όνιά….. –Του…., 
 ως δεν μπορούν όλοι και μηδενός εξαιρουμένου….: παντού, σε σύμπαν και σε Εξω σύμπαν….,….! ] #$# 
                                   #$#----------------------------------------------------------------------------------------------------------#$# 
  
                               {*{ ==================-------------------------------------===================}*}                     
{*{ * …..Αέτιος….: «Ο Ηράκλειτος λέει πως η ψυχή ( Ο΄ ) είναι άφθαρτη και πύρινη. $1»….. 
           
$1…..εγώ κι εδώ …., και στο 1ο : 1Α και στο 2ο : 1Β….. ψυχο, και ‘’ψυχο’’, D.N.A…., 
χρωματίζω κόκκινες : Ο΄…..  
       // : κι αλληγορικά…., ‘’πάντα’’ – πάντα…., ο ‘’τυχαίος’’ – τυχαίος ή τυχαίος – ‘’τυχαίος’’ ο χρωματισμός….. // 
και τη μη φυσική ψυχή : α βιο,φωτο,ψυχή – φωτο ψυχή – ψυχή….. μας…., 
ως…., κι ως ανάμνηση : ‘’«ανα θυμίαση»’’…., εκ θείου….. μη φυσικού : α κτίστου….. φωτός…., 
και τη φυσική ψυχή : βιο,’’φωτο’’,’’ψυχή’’ – ‘’φωτο ‘’ψυχή’’ – ‘’ψυχή’’….. μας…., 
                   / …..κι ως ψυχή την αναφέρω, φορές και εκ παραδρομής, κι  αυτήν : την ‘’ψυχή’’…., έστω….. / 
ως…., κι ως ανάμνηση : ‘’«ανα θυμίαση»’’…., εκ θείου….. φυσικού : θεο κτίστου….. ‘’φωτός’’….. 
                       ( …..βιο‘’φωτός’’….: έτσι : βιο’’φωτο’’, στα πρόχειρα σύμπαντα….. 
                       και ως, κι αυτού, ανάμνηση : ‘’«ανα θυμίαση»’’….. ) ….! 
 
Άλλωστε…., εγώ…., και, και, ως προς την βιο,’’φωτο’’,’’ψυχή’’…., χρωματίζω….: 
                                                                 
* τον κύκλο -οο : φωτιά – πυρ : πύρινη, ενέργεια - -….. ως καφέ χρώματος…., 
      // : κι αλληγορικά…., ‘’πάντα’’ – πάντα…., ο ‘’τυχαίος’’ – τυχαίος ή τυχαίος – ‘’τυχαίος’’ χρωματισμός….. //  
μα…., κι αυτό…., ως πηγή βιο‘’ψυχο’’ενέργειας…., 
         
* τον κύκλο +οο : αέρας – ‘’πυρ’’ : ‘’πύρινη’’, ενέργεια + +….. ως μωβ χρώματος…., 
          // : κι αλληγορικά…., ‘’πάντα’’ – πάντα…., ο ‘’τυχαίος’’ – τυχαίος ή τυχαίος – ‘’τυχαίος’’ χρωματισμός….. // 
μα…., κι αυτό…., ως πηγή βιο‘’ψυχο’’ενέργειας…., 
 
* τον κύκλο +0 : γη  – ‘’πυρ’’ : ‘’πύρινη’’, ενέργεια +….. ως πράσινου χρώματος…., 
          // : κι αλληγορικά…., ‘’πάντα’’ – πάντα…., ο ‘’τυχαίος’’ – τυχαίος ή τυχαίος – ‘’τυχαίος’’ χρωματισμός….. // 
μα…., κι αυτό…., ως πηγή βιο‘’ψυχο’’ενέργειας…., 
 
* τον κύκλο -0 : θάλασσα  – ‘’πυρ’’ : ‘’πύρινη’’, ενέργεια -….. ως γαλάζιου χρώματος…., 
        // : κι αλληγορικά…., ‘’πάντα’’ – πάντα…., ο ‘’τυχαίος’’ – τυχαίος ή τυχαίος – ‘’τυχαίος’’ χρωματισμός….. // 
μα…., κι αυτό…., ως πηγή βιο‘’ψυχο’’ενέργειας….,….!..... }*} 
                      {*{ ==================-------------------------------------===================}*} 
              
                              $#$ ---------------------------------------------------------------------------------------------------$#$ 
$#$  *|*.....κατά μερικούς, θεωρούνταν η ψυχή ως....: «αιθέριο ομοίωμα του σύμπαντος σε σμίκρυνση.»….. *|* 
 
*{* …..η φυσική : βιο,‘’φωτο’’, ψυχή…., / ‘’ως’’ – ως, ‘’έτσι’’ – έτσι, κι η μη φυσική ψυχή : α βιο,φωτο, ψυχή….. /  
είναι…., πλην κι άλλων…., αμέσως, κατά την….. γέννησή –της…., και….: 
* και φωτογραφική μηχανή…., ψυχο και ‘’ψυχο’’…., 
που φωτογραφίζει και εν τυπώνει…., όσα προλάβει και μικρο στιγμιαία : σε χρόνο ‘’μηδέν’’…., 
στο….. κύτταρο μνήμης της – σκληρό δίσκο της….: 
κληρονομικούς εσω παράγοντες…., αναλόγους της η καθεμιά ξεχωριστά…., 
συμβαίνοντα, τ ό τ ε, εξω φαινόμενα….: φυσικά…., μη φυσικά – μηφυσικά : α βιο,φωτο,μηφυσικά…., 
βιο,‘’φωτο’’,φυσικά…., ως και ήδη υπαρκτά τέτοια εξω φαινόμενα…., 
ήτοι, φυσικά…., μη φυσικά – μηφυσικά : α βιο,φωτο,μηφυσικά…., βιο,‘’φωτο’’,φυσικά….,….. 
* και κομπιούτερ…., προπαντός…., και ‘’φαντασθείτε’’ ‘το….,….. 
* και ηλεκτροσοκική μηχανή αναλόγου, κι αναλόγως, διαγραφής – delete περιεχομένου της 
στο κύτταρο μνήμης της – σκληρό δίσκο της…., οριστικά ή μη….,….. 
* και πομπός μαζί και δέκτης…., ως με….. ανόδους και καθόδους – ανάλογες κεραίες….,….. 
* και…., με όσον εύστοχες αναγωγές…., τόοοοοσα άλλα…., παρομοιαστικώς….,….! *}* 
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*#* Ηράκλειτος : «οι ψυχές βγαίνουν σαν αναθυμιάσεις μέσα από τα (σπερματικά) υγρά….. 
 
( : …..α βιο φωτο αιθερο‘’σωματίδια’’….. και….. βιο ‘’φωτο’’ ‘’αιθερο’’σωματίδια….. ) .» ….. 
 
[ * …..και τα φωτο ψυχο ‘’σωματίδια’’ της φωτο ψυχής και τα  ‘’φωτο’’ ‘’ψυχο’’ σωματίδια της ‘’φωτο’’ ‘’ψυχής’’….. 
από αυτά : τα σπερματικά υγρά βγαίνουν…., τα πάμπολλα μες στα ανδρικεία και γυναικεία σπέρματα….. ] *#*  $#$ 
                    $#$ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------$#$ 
  
                                ###=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-#########=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=### 
### * …..Ηράκλειτος….: συνδυαστικό σχήμα δημιουργικών αντιθέσων….: 
 
     / …..«φωτιά, γη, νερό, αέρας»…!; Ε δ ώ…., και κατά Ηράκλειτον…., νερό και φωτιά, χμ, μ ό ν ο ν,….. / ….: 
 
                       [[[ …..’’σάμπως’’ στο….. σχήμα 1Β ( 1Α΄6 ) : το του 2ου ψυχοD.N.A….. ….: 
 

                            …..,           ‘’,…..’’ 
                                                                     Σχήμα 1Β ( 1Α΄6 )….. ….. ]]] 
                                    
…..«νερό- ( το θηλυκό- ), από αυτό γεννιούνται / τίκτονται / όλα τα όντα .»...., 
δηλαδή, έχει γεννεσιουργό – γονιμοποιητικό λόγο ύπαρξης….,  
είναι η μια αιτία : η μια αρχή του γίγνεσθαι…., μα, κι αυτή, και διά το γίγνεσθαι...., 
ενώ….. «φωτιά+ ( το αρσενικό+ ), ο υποκινητής του γίγνεσθαι.»...., 
δηλαδή, έχει γεννεσιουργό – γονιμοποιητικό λόγο ύπαρξης...., είναι η άλλη αιτία : 
: η άλλη αρχή του γίγνεσθαι…., μα, κι αυτός, και διά το γίγνεσθαι….: - συν + : ( : = =, συν = +  : - + + = -+ ) -+…., 
που, κι εδώ, δεν αλληλοεξουδετερώνονται…., ωσεί….. -1 συν +1 = 0…., μα, απεναντίας κι έστω, δίνουν -+1….: 
[ ως θα ‘διναν…., έστω και κατά τα εδώ, έτσι και ‘’συνενούμενα’’…., τα  -οο,-0,+0,+οο….. - - ++0….. εξαγόμενο….. 
ή - - ++οο….. εξαγόμενο….. ή +- -+0….. εξαγόμενο…..ή -+ +-0….. εξαγόμενο….. ή +- -+οο….. εξαγόμενο….. 
ή -+ +-οο….. εξαγόμενο….. ή ….. ….. ή ….. ….. ήηηηη ….. ….. εξαγόμενα….,….. 
ε, ανάλογα με το σε τι και με τι ιδιότητα κενό : /   / θα….. έπεφταν….: προσθετικό –τους / + / , αφαιρετικό –τους / - / , 
πολλαπλασιστικό –τους / Χ / , διαρετικό –τους / : / ….,…. ] 
$ ανάποδη…., με την ‘’αντίστοιχή’’ της ως κάτω…., πρόσθεσης….,….!..... 
 
/***/ Εδώ…., και κατά το ευθύς ως άνω…., κι ως ανδροκράτης…., παρουσιάζει 
τη γυναίκα / έστω, - / ως ένα…., και με ένα, μόνο…., γενεσιουργό στοιχείο : κύκλο…., 
το νερό / έστω, - : έστω, -0 κύκλος /…., 
όπως παρουσιάζει και τον άνδρα / έστω, + / ως ένα…., και με ένα, μόνο…., γενεσιουργό στοιχείο : κύκλο…., 
τη φωτιά / έστω, + : έστω, +0 κύκλος /….: : -+…., 
που….. έτσι κι απ’ αυτό….. η γυναίκα τίκτει…., ενώ…., πάλι, έτσι κι απ’ αυτό…., ο άνδρας γεννά…., λέγουν….! 
 
Δηλαδή, χρησιμοποιεί…., εδώ κι αυτός ο ‘’Ηράκλειτος’’…., δύο, μόνο, γενεσιουργά στοιχεία – κύκλους…., 
τα…., και, κατά Δημόκριτον…., «σφαιροειδή – σφαιρόσχημα : κυκλοειδή στοιχεία»…., 
το νερό / έστω, - : έστω, -0 κύκλος / ….: το θηλυκό / έστω, - / ….. 
και….. τη φωτιά / έστω + : έστω, +0 κύκλος….. / ….: το αρσενικό / έστω, + /…., 
χωρίς καν να αναφέρει…., ως θα έπρεπε, αναφερόμενος στην κορμική και ψυχική….. ανα παραγωγή…., 
και τα άλλα δύο γενεσιουργά στοιχεία….: τον αέρα / έστω, - - ή - : έστω, -οο κύκλος /…..  
και…., έστω, και, κατ’ αυτόν κι εδώ….,τη γη / έστω, ++ ή + : έστω, +οο κύκλος /….! 
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Ήτοι, δεν αναφέρει τα δυο ζευγαρωτά αντίθετα…., τις δυο «ζευγαρωτές αντιθέσεις»…., 
( : πλην που λέει πως αυτές : οι αντιθέσεις ευθύνονται για το πολεμοχαρικό στοιχείο μας :«είναι στη φύση μας»…., 
 εμ, που δεν έμαθε, κι αυτός, πως ‘’είναι για να μας ενώνουν κι όχι για να μας χωρίζουν’’ κι έκανε τον Θεό Άρη….! ) 
όπως έλεγαν μερικοί κι από τότε.…: 
που είναι….. κατά το…., μη πρέπον : μη θεϊκό…., σχήμα….: - - ή - και -….. συν….. + και ++ ή +…..: ήτοι, -++-….. 
ή….. κατά το…., πρέπον : θεϊκό…., σχήμα….:  ++ ή + και +….. συν….. - και - - ή - ….: ήτοι, +- -+….! 
Ναι, να, έτσι…., που –εσείς οι άνδρες, κι όχι οι άντρες, ευθύνεσθε, σχεδόν, για ‘’όλα’’…., ωρέ ανδροκράτες….! /***/      
 
                                 {**{==================================================}**} 
   {**{ : σαν σε συνδυαστικό σχήμα μονών δημιουργικών αντιθέσεων : νερό -  και φωτιά +….: έστω, +0 και -0 : -+….: 
    
   * Μήπως…., πίσω από την γυναίκα – μα : -…., ‘’κρύβεται’’ – δεν φαίνεται και ένας άνδρας : μπα : +….. 
   κι η γυναίκα - είναι….. μαμπα : -+…., έτσι που το - να είναι, μαζί, και +….: -+….,….. εεεεε, κατά τα εδώ…!; 
   * Μήπως…., πίσω από τον άνδρα – μπα : +…., ‘’κρύβεται’’ – δεν φαίνεται και μία γυναίκα : μα : -….. 
   κι ο άνδρας + είναι….. μπαμα : +-…., έτσι που το + να είναι, μαζί, και -….: +-…., εεεεε, κατά τα εδώ…!; 
   * Μήπως…., το - είναι -+….. και το + είναι +-…., οπότε…., -+ συν +- = -+ +-….. ή -+1 συν +-1 = -+ +-1….. 
   ή 1-+ +-….,….. εεεεε,κατά τα εδώ…!;                                                
 
   * Μήπως…., το μα είναι, και, μαμπα….. και το μπα είναι, και, μπαμα…., 
   οπότε…., μαμπα συν μπαμα = μαμπαμπαμα….. ή 1μαμπαμπαμα….,….. εεεεε, κατά τα εδώ….!;…..  
    
   * Μήπως…., το -0 είναι -0+0 ή -+0….. και το +0 είναι +0-0 ή +-0…., 
   οπότε…, -+0 συν +-0 = -+ +-0….,….. 
   ή 1 [ : 1 ( -+0 ) = ½ -+ +- ( 0 ) ] -+0 συν 1 [ : 1 ( +-0 ) = ½ -+ +- ( 0 ) ] +-0 =….. 1 -+ +-0….. ή -+ +-0….. ή 0 ➔…., 
   αλλά και αντιστρόφως….: ‘….: 0 =….,….. εεεεε, κατά τα εδώ…!;!;   
  
   * Μια μαύρη σταγόνα συν μια άσπρη σταγόνα / αμφότερες, έστω, ακριβώς ίδιες / = μια μαυρόασπρη σταγόνα…. 
   μια άσπρη σταγόνα συν μια μαύρη σταγόνα = μια ασπρόμαυρη σταγόνα….! 
   * Μια - σταγόνα συν μια + σταγόνα = μια -+ σταγόνα…., 
   μια + σταγόνα συν μια - σταγόνα = μια +- σταγόνα….! 
   * 1 -. συν 1 +. = 1 -+. ή -+. ή 1 . ή . …., [ ….: 1 -Q. συν 1 +Q. = 1 -+Q. ή -+Q. ή Q . ή 1 Q. ή . ….. ] 

   1 +. συν 1 -. = 1 +-. ή +-. ή 1 . ή . …., ….. ααααα…., και….. 1 . = πόσες . …., 

   ααααα….,  και 1 . = πόσα σταγον ίδια – . …., ααααα…., και 1 . = πόσες . και πόσα .      …!;….. ….. 

   * 1 μαύρη . στο κέντρο μιας….. απολύτως….. κενής σφαίρας – και, χρωματο ‘’μίξερ’’ 
   συν 1 άσπρη . στο κέντρο μιας….. απολύτως….. κενής σφαίρας – και, χρωματο ‘’μίξερ’’….. = τίιιιι…!;….. 
    
   …..Έιιιιι…., ω, κι εσύ, εξ α ϋλ ωτ ή και εξ α ϋλ ωτ έα….: ονόματι, λόγω, ‘’υπάρξει’’,….. ‘’ζέβρα’’ Ηράκλειτε….,….: 
 
   …..* το ωάριο της ‘’μαμπα’’ σου….. τί…!; Και τί χρώμα είχε το ‘’μα’’ της και τί χρώμα είχε το ‘’μπα’’ της…!; 
   * το σπερματοζωάριο του ‘’μπαμα’’ σου….. τί…!; Και τί χρώμα είχε το ‘’μπα’’ του και τί χρώμα είχε το ‘’μα’’ του…!; 
 
   * Μήπως…. και κατ’ επέκτασιν….. το -+ είναι και +-….: -+ +-…., 
   δηλαδή…., το μαμπα είναι και μπαμα….: μαμπαμπαμα….,….. εεεεε, κατά τα εδώ…!; 
   * Μήπως….. και κατ’ επέκτασιν…..  το +- είναι και -+…: +- -+…., 
   δηλαδή…., το μπαμα είναι και μαμπα…: μπαμαμαμπα….,….. εεεεε, κατά τα εδώ…!; 
    
   * Μήπως….. και κατ’ επέκτασιν…..  το -+ +- είναι και +- -+….: -+ +- ------ +- -+…., 
   δηλαδή…., το μαμπαμπαμα είναι και μπαμαμαμπα….: μαμπαμπαμαμπαμαμαμπα….,….. εεεεε, κατά τα εδώ…!; 
   * Μήπως και κατ’ επέκτασιν….. το +- -+ είναι και -+ +-….: +- -+ ------ -+ +-…., 
   δηλαδή…., το μπαμαμαμπα είναι και μαμπαμπαμα….: μπαμαμαμπαμαμπαμπαμα….,….. εεεεε, κατά τά εδώ…!; 
 
   * Μήπως και κατ’ επέκτασιν….. το -+ +- ------ +- -+ είναι και +- -+ ------ -+ +-….:  
   -+ +- ------ +- -+ --------- +- -+ ------ -+ +-…., 
   δηλαδή…., το μαμπαμπαμα ------ μπαμαμαμπα είναι και μπαμαμαμπα ------ μαμπαμπαμα….: 
   μαμπαμπαμα ------ μπαμαμαμπα --------- μπαμαμαμπα ------ μαμπαμπαμα….: 
   μαμπαμπαμαμπαμαμαμπα --------- μπαμαμαμπαμαμπαμπαμα….: 
   μαμπαμπαμαμπαμαμαμπαμπαμαμαμπαμαμπαμπαμα….,….. εεεεε, κατά τα εδώ…!; 
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   * Μήπως και κατ’ επέκτασιν….. το +- -+ ------ -+ +- είναι και -+ +- ------ +- -+….: 
   +- -+ ------ -+ +- --------- -+ +- ------ +- -+…., 
   δηλαδή…., το μπαμαμαμπα ------ μαμπαμπαμα είναι και μαμπαμπαμα ------ μπαμαμαμπα….: 
   μπαμαμαμπα ------ μαμπαμπαμα --------- μαμπαμπαμα ------ μπαμαμαμπα….: 
   μπαμαμαμπαμαμπαμπαμα --------- μαμπαμπαμαμπαμαμαμπα….: 
   μπαμαμαμπαμαμπαμπαμαμαμπαμπαμαμπαμαμαμπα….,….. εεεεε, κατά τα εδώ…!; 
 
   * Μήπως και κατ’ επέκτασιν….. το -+ +- ------ +- -+ --------- +- -+ ------ -+ +- 
   είναι και +- -+ ------ -+ +- --------- -+ +- ------ +- -+….: 
   -+ +- ------ +- -+ --------- +- -+ ------ -+ +- ------------ +- -+ ------ -+ +- --------- -+ +- ------ +- -+….,    
   δηλαδή…., το μαμπαμπαμα ------ μπαμαμαμπα --------- μπαμαμαμπα ------ μαμπαμπαμα 
   είναι και μπαμαμαμπα ------ μαμπαμπαμα --------- μαμπαμπαμα ------ μπαμαμαμπα….: 
   μαμπαμπαμα ------ μπαμαμαμπα --------- μπαμαμαμπα ------ μαμπαμπαμα ------------ 
   ------------ μπαμαμαμπα ------ μαμπαμπαμα --------- μαμπαμπαμα ------ μπαμαμαμπα….:  
   μαμπαμπαμαμπαμαμαμπαμπαμαμαμπαμαμπαμπαμα ------------ 
   ------------ μπαμαμαμπαμαμπαμπαμαμαμπαμπαμαμπαμαμαμπα….: 
   μαμπαμπαμαμπαμαμαμπαμπαμαμαμπαμαμπαμπαμαμπαμαμαμπαμαμπαμπαμαμαμπαμπαμαμπαμαμαμπα…., 
   ….. εεεεε, κατά τα εδώ…!;                                                                                            
   * Μήπως και κατ’ επέκτασιν….. το +- -+ ------ -+ +- --------- -+ +- ------ +- -+ 
   είναι και -+ +- ------ +- -+ --------- +- -+ ------ -+ +-….: 
   +- -+ ------ -+ +- --------- -+ +- ------ +- -+ ------------ -+ +- ------ +- -+ --------- +- -+ ------ -+ +-….: 
   δηλαδή…., το μπαμαμαμπα ------ μαμπαμπαμα --------- μαμπαμπαμα ------ μπαμαμαμπα  
   είναι και μαμπαμπαμα ------ μπαμαμαμπα --------- μπαμαμαμπα ------ μαμπαμπαμα….: 
   μπαμαμαμπα ------ μαμπαμπαμα --------- μαμπαμπαμα ------ μπαμαμαμπα ------------  
   ------------ μαμπαμπαμα ------ μπαμαμαμπα --------- μπαμαμαμπα ------ μαμπαμπαμα….: 
   μπαμαμαμπαμαμπαμπαμα ------ μαμπαμπαμαμπαμαμαμπα ------------  
   ------------ μαμπαμπαμαμπαμαμαμπα --------- μπαμαμαμπαμαμπαμπαμα….: 
   μπαμαμαμπαμαμπαμπαμαμαμπαμπαμαμπαμαμαμπαμαμπαμπαμαμπαμαμαμπαμπαμαμαμπαμαμπαμπαμα…., 
   ….. εεεεε, κατά τα εδώ…!;….. 
 
   ….. Λοιπόνννννν…., ω ‘’Ηράκλειτε’’ – Ηράκλειτε…., όλα τα μπα : σπερματοζωάρια…., 
   ε, όχι τα βιο ‘’ψυχο’’ σπερματοζωάρια, ή τα α βιο ψυχο σπερματοζωάρια, σου…., έστω, άνδρας άνδρας εσύ…., 
   δεν ήσαν ίδια…., ούτε ίδιας ποσότητας και σύνθεσης….. 
   ( : λ.χ και : κάποιο υγιές και μεγαταχύτητο : +- -+….. και κάποιο ελλειπές : +- - ( + )….. 
   ούτε ίδιας ποιότητας κ.λ.π….,….. όπως, έτσι, και με τα μα : ωάρια της….. μαμα σου….,….! 
 
   Και, π.χ, ένα μπα : σπερματοζωάριο σου…., σκέψου…., πριν γίνει μπα : σπερματοζωάριο…., 
   μήπως ήταν μ π α…., ή μ α – μα ή α π μ – απμ ή α μ – αμ ή α μ π – αμπ ή π α – πα ή….. ή ….. ή….. …!; 
   Μήπως..... το μ, του μπα, ήταν, πριν, | υ : Ιυ…., το π….. ι – ι : π….. και το α….. ο ι : α…!..... 

   Μήπως….. τα….. Ι, υ, ι, – , ι, ο, ι..... ήσαν, πριν, πολλά και σκόρπια σημεία : . , . , . το καθένα….:  

   πολλές και σκόρπιες αν όργαν ες ουσίες το καθένα….. και προέκυψαν, κι αυτά, ως από….: 
   αρχι γον ία ή αρχι γέν εσι ή α βιο γέν εσι ή αυτόματη γέν εση…!;….. 
 
   Α…., στα ‘’δώδεκά’’ σου…., θυμάσαι τα μπα σου 
     ( : …..γονε ϊκά – κληρο δοτ ικά, κορμ ψυχ ‘’ψυχ’’….: απο γονε ϊκά – κληρο νομ ικά, χαρακτηριστικά, φύλα,….. )  
  και τα μα σου….: τα δύ ο : δυό φύλα….. πως….. αντι / ‘’πολεμ’’ / μάχ ονταν αναμεταξύ –τους…., 
  μέχρι που…., ‘’αρχ ικά’’…., από ‘’μαμα’’’’μπαμα’’ : ‘’δεσποινο’’’’δεσποινίδος’’…., έγινες….. 
  ‘’δεσποινίδος’’ : ‘’μπαμπα’’….,….. και, ‘’μετά’’, μπαμπα : δεσποινίδος….,….. 
  και, ‘’μετά, μπα μπα ς : κυ ρι ος….,….. και, ‘’μετά’’, μπαμπα ς : κυρι ος….,….. 
  και, ‘’μετά’’, μπαμπας : κυριος….,….. και, ‘’μετά’’, μπαμπάς : κύριος….,….. 
  και, ‘’μετά’’ – ‘’μετά’’ και στην υψηλή κοινωνία σου, μπαμπαμπαμπάς : κύριος κύριος : κ. κ ….,….. 
  συνάμα δε και στο σπίτι σου…., μπαμπάς : κύριος….,….. 
  η δε γυναίκα σου και στο σπίτι σου…., μαμά : κυρία….,….. 
  α, και…., όταν συ( ν )γ πλη(ν)γ κρουό  σασταν…., και, για το ποιος θα είναι ο αρχηγός στο σπίτι…., 
  οπότε ήθελες να της πάρεις, μη ευγενικά, το ένα –της μα…., 
      ( : ή, άλλοτε, και τα δύο μα –της…., αυτή….. ούσα μεν…., μη ούσα δε…., κι εσύ….. μαμαμπάμπα….,….! ) 
  ώστε να είναι, τότε κι έτσι, αυτή….. μα….. κι εσύ….. μαμπαμπα….,….. 
  ω, και τι απο στροφ ές αναμεταξύ σας : μαμα➔➔’’        ‘‘μπαμπα ς…., μετά, μαμα➔➔’’‘‘ μπαμπα ς….,          
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  ωχ, και, ‘’μετά’’, τι ‘’μαμ’’ : μπουνιές….. και τι ‘’μπαμ’’ : κορμο ψυχο ‘’ψυχο’’ π,Π,ληγές….,….. εεεεε….,….. 
  εμ, που δεν καταφέρνατε να γυρίσετε προς το Θεό….: ‘‘….,  
             [ : εμμμμμ…., σχέσ σχάσ η είχατε, και, κι ως παντρεμένοι και με παιδιά….. κι όχι δεσμ ό….,….! ] 
  ώστε να βαδίσετε, ως λες, «τις ανηφόρες, που είναι και  κατηφόρ ες» –Του….,….. α, που…., αν δεν σφάλλω….., 
  όταν ( : χμ, με ‘’σιωπηλό’’ δια ζύγ ιο ) ζωντο  χηρ έψατε…., / : κι εσύ, ω μεγαλο αστέ,  δια σουρτούκευες….! / 
  αυτή ήταν…., όσο ήρεμη…., μαμά στο σπίτι και τα παιδιά –σας…., κι εσύ…., εκτός σπιτιού…., μπα μπα ς….,….. 
  εχ…., που…., ευθύς ως….. ψυχ ‘’ψυχ’’ προσ σελην ώθηκες και χήρεψε…., έγινε….. ‘’παν’’ήρεμη…., 
  μαμα’’μπαμπα’’ στο σπίτι / : στύλος –του / και τα παιδιά –της…., κυρια‘’κύριος’’….,…!..... }**} 
                 {**{==================================================}**} 
   
Αν δε τα έλεγε ‘’αντίστροφα’’…., κι ως μη ανδροκράτης…., θα τα έλεγε ως εξής….: 
«φωτιά / έστω, + : έστω, +0 κύκλος / ( το θηλυκό ), ο υποκινητής του γίγνεσθαι.»...., 
δηλαδή, έχει γεννεσιουργό – γονιμοποιητικό λόγο ύπαρξης...., 
είναι η μια αιτία : η μια αρχή του γίγνεσθαι…., μα, κι αυτή, και διά το γίγνεσθαι…., 
ενώ….. «νερό / έστω, - : έστω, -0 κύκλος / ( το αρσενικό ), από αυτό γεννιούνται / τίκτονται / όλα τα όντα .»...., 
δηλαδή, έχει γεννεσιουργό – γονιμοποιητικό λόγο ύπαρξης….,  
είναι η άλλη αιτία : η άλλη αρχή του γίγνεσθαι…., μα, κι αυτός, και διά το γίγνεσθαι….: : + συν - : +- …., 
που, κι εδώ, δεν αλληλοεξουδετερώνονται…., ωσεί….. +1 συν -1 = 0…., μα, απεναντίας κι εστω, δίνουν +-1….: 
[ ως θα ‘διναν…., έστω και κατά τα εδώ, έτσι και ‘’συνενούμενα’’…., τα  +οο,+0,-0,-οο….. ++ - -0….. εξαγόμενο….. 
ή ++ - -οο….. εξαγόμενο….. ή +- -+0….. εξαγόμενο…..ή -+ +-0….. εξαγόμενο….. ή +- -+οο….. εξαγόμενο….. 
ή -+ +-οο….. εξαγόμενο….. ή ….. ….. ή ….. ….. ήηηηη ….. ….. εξαγόμενα….,….. 
ε, ανάλογα με το σε τι και με τι ιδιότητα κενό : /   / θα….. έπεφταν….: προσθετικό –τους / + / , αφαιρετικό –τους / - / , 
πολλαπλασιστικό –τους / Χ / , διαρετικό –τους / : / ….,…. ] 
$ ανάποδη…., με την ‘’αντίστοιχή’’ της ως άνω…., πρόσθεση….,….! 
 
/*/ Εδώ...., και…. κατά το ευθύς ως άνω…., αν τα έλεγε ‘’αντίστροφα’’….. κι ως μη ανδροκράτης…., θα παρουσίαζε 
τη γυναίκα / έστω, + / ως ένα…., και με ένα, μόνο…., γενεσιουργό στοιχείο : κύκλο…., τη φωτιά 
/ έστω, + : έστω, +0 κύκλος /…., 
όπως θα παρουσίαζε και τον άνδρα / έστω, - / ως ένα…., και με ένα, μόνο…., γενεσιουργό στοιχείο : κύκλο…., 
το νερό / έστω, - : έστω, -0 κύκλος / ….: : +-….,     
που….. έτσι κι απ’ αυτό….. η γυναίκα γεννά…., ενώ…., πάλι, έτσι κι απ’ αυτό…., ο άνδρας τίκτει…., θα έλεγαν….! 
 
Δηλαδή, θα χρησιμοποιούσε δύο, μόνο, γενεσιουργά στοιχεία – κύκλους…., 
τα…., και, κατά Δημόκριτον…., «σφαιροειδή – σφαιρόσχημα : κυκλοειδή στοιχεία»…., 
τη φωτιά / έστω, + : έστω, +0 κύκλος / ….: το θηλυκό / έστω, + / ….. 
και το νερό / έστω, - : έστω, -0 κύκλος / ….: το αρσενικό / έστω, - /…., 
χωρίς καν να αναφέρει…., ως θα έπρεπε, αναφερόμενος στην κορμική και ψυχική….. ανα παραγωγή…., 
και τα άλλα δύο γενεσιουργά στοιχεία….: τη γη / έστω, ++ ή + : έστω, +οο κύκλος / 
και…., έστω, και, κατ’ αυτόν κι εδώ…., τον αέρα / έστω, - - ή - : έστω, - - : έστω, -οο κύκλος /….! 
 
Ήτοι, θα ανέφερε τα δυο ζευγαρωτά αντίθετα…., τις δυο «ζευγαρωτές αντιθέσεις»…., 
όπως έλεγαν μερικοί κι από τότε…, 
που είναι…. κατά το…., μη πρέπον : μη θεϊκό, σχήμα….: - - ή - και -….. συν….. + και ++ ή +…., ήτοι, -+ +-….. 
ή….. κατά το…., πρέπον : θεϊκό, σχήμα….:  ++ ή + και +….. συν….. - και - - ή - ….: ήτοι, +- -+….,….! 
Ναι, να, έτσι…., που σεις οι άνδρες, κι όχι οι άντρες, ευθύνεσθε, σχεδόν, για ‘’όλα’’…., ωρέ ανδροκράτες….! /*/ 
 
        [$[ …..Έι…., βρε συγγραφέα…., έστω, συ…., της «Γενέσεως»…., αντροκράτη και μισογύνη Μωυσή…., 
        τέτοια ‘’«Ηρακλειτικά»’’ διάβασες και έβαλες την Εύα : νερό : -…., 
        την ως αρνητική : - θεωρούμενη…., κι εδώ και κατ’ αυτούς…., 
        να παίρνει και να τρώει το ‘’μήλο’’ : αρνητική, - , γνώση από τον υπο υπο αρνητικότατο Σατανά : τον - - - 
        και να το δίνει στον Αδάμ : φωτιά : +…., τον ως θετικό : + θεωρούμενο…., κι εδώ και κατ’ αυτούς…!; 
 
        …..Έι…., κι εσύ…., βρε ανδροκράτη και μισογύνη Αριστοτέλη…., που έλεγες….: 
        «Ο άνδρας ( η ψυχή...!; ) άρχει και η γυναίκα (  το κορμί...!; ) άρχεται, 
        καθώς ο πρώτος είναι ανώτερος από τη δεύτερη. 
        Παρόμοιο καθεστώς, και μάλιστα ( !;!;!;!;!; ) αναγκαστικά, πρέπει να υφίσταται για όλους τους ανθρώπους...., 
        ως συμβαίνει και στη φύση και τ’ άλλα ζώα .»….! Και….. σιγά, μη σ’ ακούσει κι ο Φαύλος Παύλος….! ]$] ### 
                           ###=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-#########=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=###          
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                            $$------------------------------------------------------------------------------------------------------$$ 
                            $$=========================================================$$ 
$$  ( * …..Δημόκριτος….: «Αι κακοπάθειαι του σώματος οφείλονται εις την μη τελειότητα της ψυχής.»....! 
     / Ναι…., αλλά προστιθεμένων κι άλλων…., κυρίως, εξωτερικών…., παραγόντων – αιτιών γι’ αυτές….,….! / ) 
 
*....: Μιλά, ο Αριστοτέλης, για «παρά φύσιν» κατάσταση….,  
οπότε  το σώμα – το κορμί – άρχει της ψυχής..... και προκύπτουν οι κάθε - και - -, και, αρρώστιες...., 
και για «κατά φύσιν» κατάσταση….,  
οπότε η ψυχή άρχει του σώματος...., …., και προκύπτουν οι κάθε + και ++, και, υγείες....: 
«όμως»…., εδώ και σε αυτόν κι όταν δεν αναφέρεται στη μη φυσική ψυχή…., μα στη φυσική ‘’ψυχή’’…., 
«διά του νου.....»….!..... 
 
        ***** ….. Εγώ δε τολμώ να συμπληρώσω….: 
        «Η κάθε ψυχ ‘’ψυχ’’ ική….. αρρώστια, έστω, - και - -…..  
        έχει και την αντίστοιχή της….. σωματική – κορμική αρρώστια, έστω, - και - -…., 
        όπως, επίσης, και η ψυχ ‘’ψυχ’’ ική….. υγεία, έστω, + και + +….. 
        έχει και την αντίστοιχή της….. σωματική – κορμική υγεία, έστω, + και + +…..»….! 
 
        Κι αυτό...., ευρετό…., αν ευρεθούν…., 
            // …..αφού, βέβαια, ( αντ ) αλλαχθεί…., απ’ τους σχετικούς με αυτά…., η φιλο σοφιστεία : ‘‘Σ’’αταν ώρηση 
            με την Θε ώρηση : φιλο Σοφία….. περί κάθε υγείας και κάθε αρρώστιας….. // 
        σε, αναγωγικές, αντιστοιχίσεις αντιστοίχων τους…., οι, οι αναμεταξύ τους, αντιστοιχίες τους…., 
        ήτοι, ποιο όργανο του κορμιού ή στοιχείο ή λειτουργία και λειτουργική : δυνατοτητική κατάστασή του 
        αντιστοιχεί σε ποιο, άυλο, όργανό της 
                     / ….: αυτής : της βιο,’’φωτο’’,’’ψυχής’’…., της φυσικής…., 
                     άμεσα…., ως ούσα άμεσα ‘’συγγενής’’ αυτή με το βιο,κορμο,κύτταρο….,  
                     και…., έμμεσα…., και, της άλλης : της α βιο,φωτο,ψυχής…., της μη φυσικής…., 
                     ως ούσα έμμεσα ‘’συγγενής’’ αυτή με το βιο,κορμο,κύτταρο….. / 
        ή στοιχείο ή λειτουργία και λειτουργική : δυνατοτητική κατάστασή της….,….! 
 
        ‘’Π.χ’’….. και….. όσον εύστοχα…., κι εδώ κι ως προς την ‘’ψυχή’’…., την βιο,’’φωτο’’,’’ψυχή’’…., κυρίως…., 
        θεωρούμενα….. βιο,’’φωτο’’,’’ψυχο’’….. χημικά…., ως, ‘’έτσι : ‘’έτσι’’, και….. α βιο,φωτο,ψυχο….. χημικά….! 
        Ναι…., και….. αντιστοιχίστε ‘τα αυτά τα του 2ου, 1Β, ‘’ψυχο’’ και ψυχο D.N.A…..  
        στις του, α πτωτικού,  1ου, 1Α, ‘’ψυχο’’ και ψυχο D.N.A…..  και…., ίσως, τότε κι έτσι…., διαπιστώσετε πως 
        οι υπάκουοι στο Θεό και κατά Θεόν ζώντες δεν θα είχαν αρρώστιες κ.λ.π…., 
        όπερ σημαίνει και….. κατορθωτή γι’ αυτούς…., κι ανάλογη….. και αναλόγως…., κορμική, αθανασία…., 
        αφού….. είναι, μοιραίος…., και, και, εξ αυτού…., νόμος το….: 
        άρρωστη ‘’ψυχή’’ ( και ψυχή ) συνεπάγεται και άρρωστο κορμί….: 
        ‘’ψυχή’’ ( και ψυχή ) και κορμί….. ασύμβατα...., και, αρρώστιες προκύπτουν….: ‘’Σ’’ατανόθεν θύματα….! 
 
        Μα…., πριν από την διά σταση ‘’ψυχής’’ και κορμιού : πριν από την ασυμβατότητα ‘’ψυχής’’ και κορμιού…., 
        συνέβη και το….. ‘’ψυχή’’ και ψυχή….. ασύμβατες…., επιφέρουν, και, ’’Σ’’ατανόθεν θύματα…., 
        βεβαίως κι αναλόγως…., σαν σε ‘’ντόμινο’’ – εξακολοθητικά – παρασυρτικά….,….::: 
                
        * αμόκ : ως ούσα ‘’κολλημένη’’ και για πολύ η ‘’ψυχή’’ σε θέση ‘’μνήμης’’ – θέση αμνησίας 1Β…., 
        θέση, και, ‘’ψυχο’’ α νοστιάς…., σαφώς, εδώ, στο 2ο, 1Β, ‘’ψυχο’’ D.N.A….,….. 
        που…., για επαναφορά της σε όσο υγιή κατάσταση…., ως και με την εδώ συμβαίνουσα λιποθυμία…., 
        χρειάζονται….. είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά ερεθίσματα…., 
        ως, λ.χ, εσω ‘’ψυχο’’ ‘’χαστούκι’’ – εσω ‘’ψυχο’’ ‘’δονητή’’….,….. 
 
         (( …..από εδώ, από το 0, περνώντας συχνά η ‘’ψυχή’’…., πλην από απόκτηση σταδιακής αμνησίας…., 
         με διαγραφές, και, μνημών…., καταστρέφει και, και, το, πολυκύτταρο, κύτταρο : ‘’σκληρό δίσκο’’ της….. 
         και υφίσταται κάτι σαν….. ‘’ψυχο’’ ά νοια ή, μετά και για πολύ έτσι, και ‘’ψυχο’’ αλτσχάιμερ….,….. )) 
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                                [##]---------------------------===========================[##]         
     [##] *…..ε δ ώ…., στο, και, αντι στασιο μειωτή 1Β…., επιδιώκουν, άραγε, οι σατανόδουλοι μοιροπλάστες μας 
     να καταντήσουν την ‘’ψυχή’’ και την ψυχή μας…., για πλήρη μας έλεγχο…., 
     τα Σεληνό τροπα : ‘’Σ’’ατανό τροπα – ‘’Σ’’ατανό τροφα…., 
     οι σε ρόλο, πολυ μερούς : πολυ μερισμένου και επί πρωτανθρώπων, ‘’Σ’’ατανά…., για ‘’αγριο’’ ποίησή μας…., 
     που τα ‘’άγρια’’ έν στικτα ευδοκιμούν περισσότερο…., 
     όταν χρεωκοπούν….: ‘’Ιδέες’’, ιδεολογίες, κοινωνικοπολιτικά Συστήματα,….. …., 
     οι λυσσασμένοι : ‘’νερο’’ ά φοβοι – ‘’-‘’ ά φοβοι….. κι ‘’αερό’’ φοβοι – ‘’++’’ φοβοι αλαζόνες διά τανοι αυτοί…., 
     όπερ…., με, από ‘’ψυχο’’ α νοστιά, ‘’καμμένες’’, και, τις ‘’ψυχο’’ αντι στάσεις μας…., ‘’φυτο’’ ποίησή μας…., 
     ‘’ζομπι’’ο ποίησή μας : ζωντανοί νεκροί – ζώντες πεθαίνοντες και πλέον…, όπερ, το πλέον, σημαίνει….: 
     ούτε ζώντες ζώντες, ούτε πεθαίνοντες ζώντες, ούτε ζώντες πεθαίνοντες, ούτε πεθαίνοτες πεθαίνοντες…,…!; 
 
     Κάτι τέτοιο, βέβαια…., κι αν συμβούν, και, τα στη Φύση μη ανα στρέψιμα και τα συν επακόλουθά τους…., 
     όπερ ( !; ) …., θα ισχύσει, και, γι’ αυτούς η….. ‘’ψυχο’’ α νοστιά και ‘’φυτο’’ ποίησή –τους…., 
     που τα λυσσασμένα ‘’Σ’’ατανόσκυλοι αυτοί, συνέρχονται – θα συνέλθουν – απολύτως αδιαμφισβήτητα…., 
     πέφτοντας στον ‘’αέρα’’ : ‘’++’’ ….: ως, πια, ‘’τζιτζίκια’’ ‘’αερό’’ βια….. του ‘’ακαριαίου’’ κι εξ άπαντος θανάτου…., 
     οι…., αντί για ηλεκτρο : φωτιο αγγέλτες του….: «STOP, ήλεκτρον : φωτιά…..»…., ηλεκτρο : φωτιο θέτες….! 
 
     Ναι, και που τα ‘’«ευγενή αέρια - -»’’…., απορροφούμενα απ’ τον, έτσι, ‘’αγενή’’ κι ‘’αδυσώπητο’’ ‘’αέρα ++’’…., 
     εξ α ϋλώνονται και….. ‘’αιθερο’’ ποιούνται’’…., ά ποδα τα δίποδα τετράποδα, πια…., έτσι και τότε….,….: 
     ‘’να’’, με….. ανά ποδο : ανα ποδο γυρισμένο το….. σατάν –τους….. 
     «Δόγμα του Σοκ : Δόγμα του E.C.T – του, κάθε, ηλεκτρο : φωτιο σόκ»….!..... 
 
     Έιιιιι…., ω, κατα στημένοι, Πλανο πλανεμένοι…., οι που δεχτήκατε την ήττα ως Μοίρα – μοίρα…., 
 
                 (( …..βρε…., ποιά μοίρα – μόρα : μερίδιο θανάτου…., που….. μοίρα – μη μόρα : μερίδιο ζωής…!; 
                 Εμ…., όταν δεν δέχεσαι την ήττα ως /  κι ως κι από Μοίρα….. / μοίρα – μόρα : μερίδιο θανάτου…., 
                 πώς να έχεις, και, μοίρα – μη μόρα : μερίδιο ζωής…!; 
                 …..μόρα - ( και μόρα - -  ή - ) συν μοίρα + ( και μοίρα + + ή + ) = ‘’Σ’’σατάν, -+ +- 0 ή 0 ή…!; 
                 …..Ωχ…., και σταματείστε, πια, αυτήν την μανία για αφθονία…., κάλυψη φαινομενικών αναγκών….! 
                 Τί….. αγαθά…., που με αυτά τα, δήθεν, αγαθά ταυτίστηκε, και, η ζωή σας…!; 
                 …..βίος = ζωή : +0, +οο...., μα, όταν γίνεται βιός ( βιός, και, τόξο…. ) = θάνατος : -0, -οο...., 
                 καταπώς, ‘’θα έλεγε’’ κι ο Ηράκλειτος…., που…., αν έτσι τα θεωρούσε…., ναι…., θα είχε δίκαιο…., 
                 ο που θεωρούσε τη ζωή ( μοίρα ) ταυτόσημη με τον θάνατο ( μόρα )…., ως πολύ πιο πάνω είπα….! )) 
 
// …..μα κι εσείς οι κατα στητές Πλάνοι : οι, θύματά –‘’Τ’’ου, ‘’Σ’’ατανο πλανεμένοι…., 
οι, της άρνησης - - , αρνητές του Θεού…., εχ, έστω, αρνητές της Δύναμης του….. Καλλίστου ++…., 
οι που –τους κάνατε να δεχτούν την ήττα ως ‘’μοίρα’’….,….. 
α, κι εσείς, οι θρησκειοκάπηλοι θησκείαρχοι, λευτερωθείτε, κατά τον όντως Θεό…., λευτερώστε τα κοπάδια –σας…., 
ννννναι…., και…., πριν σκεφτείτε, και, το πόσο ‘’πάει’’ – κοστίζει η κάθε –σας Θεο’’κτονία….,σκεφθείτε….,….! // 
      
     ανα στηθείτε / : αντί –τους  στηθείτε / …., κατά Θεόν…., που λίγα είναι τα περιθώρια που μας μένουν 
     για….., και, των Φ,φ,υσεω πραγμάτων και κατα- - στάσεων…., ανά στρεψη…., 
     προ παντός και σε πρώτη φάση στάσης ζωής…., 
     βγείτε από όλες τις ύπουλες οργανώσεις –τους : παρα κλάδια των 
     πολυ κλαδικών κρυπτο σατανικών Οργανώσεών –τους…., 
     ξυπνήστε…., ρεεεεε…., STOP…., Φωτιά : Ήλεκτρον στη Γη…. 
     και, και, τα παιδιά –σας τιιιιί….. και….. πού ου ου ου ου…!;….. [##] 
                          [##]---------------------------===========================[##] 
 
        * έλκος του….. κέντρου του κύκλου – στομάχου της ‘’ψυχής’’, 
        και, από οξυικές….. - και - -….. ‘’ψυχο’’ ˑ ουσίες….,….. 
        * "έμφραγμα" ή έμφραγμα του….. κέντρου του κύκλου – και, καρδιάς της ‘’ψυχής’’, 
        και, από ‘’ψυχο’’ ˑ λιπίδια..... - και - -….,….. 
        * αφόδευση ( και εμετό με ‘’ψυχο’’ υπακτικά ) και ούρηση 
        των - και - - ‘’ψυχο’’ ‘’στοιχείων’’…., στους κατά Θεόν…., 
        ενώ…., στους κατά, ανά ποδο, ‘’Σ’’ατανά…., ανά ποδα : αντί στροφα…., 
        αφόδευση και ούρηση των + και ++ ‘’ψυχο’’ ‘’στοιχείων’’….,….. 
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         (*( Α…., για ‘’μας’’ τους, προσεχώς, Ελ Έν ες : φώτα εκ του Φωτός / ήτοι, εκ του Ελ / του Ενός…., 
  / Ελληνιστί : Ελ = Φως….. και, προσεχώς, ο κάθε ένας μας =  ένα μικρό….. ελ : φως…., ένας μικρός Ένας….. / 
         κι όχι ελ ( μ : Ελ / τάχα, Φως : όντως, Σκοτάδι μεταμορφωμένο σε ‘’Φως’’ / ωχεί μ )  μ ‘’έν’’ ες : ελ μ ‘’έν’’ ες –    
         σκοτ  ‘’έν’’ ες….,…..   [ …..ω Ελ, Γιαχβ, ούδια…., σας το επιστρέφουμε…., που έχουμε, τώρα πια, Φως…., 
                                           ά μασκο…., που δεν μεταμορφώνεται…., 
                                           και, με τίποτα, δεν κολλούν μάσκες ‘’Φωτός’’ : Σκοταδιού πάνω –Του….! ] 
         το ‘’ψυχο’’ αφοδευτήριο – ‘’ψυχο’’ ουρητήριο…., 
         ίσως, βρίσκεται εκεί που…., εδώ και 2.000, και πλέον, χρόνια…., 
         σαν ‘’μας  την πέσαν’’ οι λογογακίρηδες κι αριθμοφακίρηδες…., με τρικς και ‘’θαύματα’’ προκάτ…., 
         μυημένοι κρυπτοδιάτανοι…., αντίθεοι με μάσκα θεία…., έξωθεν κι έσωθεν "μασόνια"…., 
         ‘’μας’’ χτίζουν δόλια τα "μαντεία", μνήματα του ‘’«άγνωστου Θεού»’’…., 
         με…. Βλάσφημη, ‘’Θεομπαίχτρα’’ και λαομπαίχτρα την του…., τάχα, ‘’πια’’…., ‘’«γνωστού Θεού»’’ πηγή, 
         που…., αντάμα με το ‘’«λάλον ύδωρ»"…., βγάζει, και, ‘’Θεοκτόνα’’ κόπρανα και ούρα….!.... )*) 
 
        * ανακοπή ή ‘’ανακοπή’’ της καρδιάς ‘’ψυχής’’, 
        και, από φόβο ή τρόμο ή απότομη και ξαφνική αλλαγή….. θέσης μνήμης – τάσης της….: 
        λ.χ, από την 1Β8 θέση….. στην 1Β8….,….. * όπερ και ‘’ψυχο’’ υπόταση….,…..        
        * τελικά, και, μυωπία ή ‘’καταρράχτης’’ : θαμπο όραση….. οφθαλμών :  χορδών – ανόδων της ‘’ψυχής’’ 
        από επίμονη και συχνή ‘’επαφή’’ του κυρίως εαυτού της με τις, αρνητικές, χορδές – καθόδους –της…., 
                                                       / …..όπερ ‘’ψυχο’’ οφθαλμο πορνεία….. / 
                                       / …..‘’επαφή’’ : και, ‘’συνουσία’’…., όπερ, και, ‘’ψυχο’’ αφροδίσια νοσήματα….. / 
        * έτσι και γι’ αυτό, πάλι, και, ‘’ψυχο’’ δαλτωνισμός : 
        το να ‘’ψυχο’’ βλέπει κάποιος, λ.χ, ‘’το πράσινο ως γαλάζιο’’…. και, συνεπώς, επαφή, και, με το Σατανά....,..... 
 
        * σχιζοφρένια βιο,’’φωτο’’,κυττάρου ψυχής : βιο,’’φωτο’’,’’ψυχής’’ = σχιζοφρένια κορμικού βιοκυττάρου…., 
        άπερ, αμφότερα, καρκίνοι : ca ( *# ) …., 
        είτε γιατί κόλλησε το βιο,’’φωτο’’,κύτταρο της ψυχής : βιο,’’φωτο’’,’’ψυχής’’ στο 0 : στο +- -+0 της : ως 1Β…., 
        είτε…., είτε….,….! *….,….. * ….,…..  [: 1Β1΄ έως 1Β6΄ : το κέντρο του κύκλου Ο΄ : της ψυχής Ο΄ μέσα στο -0 : 
  + - - :  ca + - - : ελαφρώς ‘’καλοήθης+’’, βαρέως κακοήθης- και βαρέως ‘’κακοήθης-‘’ /ή ‘’- -‘’/ …., 
  1Β7΄ έως 1Β12΄ : το κέντρο του κύκλου Ο΄ : της ψυχής Ο΄ μέσα στο -οο : 
  - - : ca - - : καθόλου ‘’καλοήθης+’’, ελαφρώς ‘’κακοήθης-‘’ και βαρέως κακοήθης- /ή - - / : κακοήθης κακοήθης…., 
  1Β1 έως 1Β6 : το κέντρο του κύκλου Ο΄ : της ψυχής Ο΄ μέσα στο +0 : 
  - ++ :  ca  - ++ : ελαφρώς ‘’κακοήθης-’’, βαρέως καλοήθης+ και βαρέως ‘’καλοήθης+’’ /ή ‘’++’’/ …., 
  1Β7 έως 1Β12 : το κέντρο του κύκλου Ο΄ : της ψυχής Ο΄ μέσα στο -οο : 
  ++ : ca ++ : καθόλου ‘’κακοήθης-‘’, ελαφρώς ‘’καλοήθης+‘’ και βαρέως καλοήθης+ /ή ++/ : καλοήθης καλοήθης…..] 
((: με σωστές αντιστοιχίσεις των ψυχο και ‘’ψυχο’’….. με τα, βιοκυτταρο,‘’’’ψυχο’’’’…., του καρκίνου εξαφανίσεις…..)) 
Π.χ….,  
( *# ) σε, μια,περίπτωση καρκίνου : CA πνεύμονος, έστω, καπνιστή....:  σε ένα ολιγάντεχο πνευμονικό κύτταρο 

συγκεντρώνονται…., ανεπιθύμητά –του…., καρκινογόνες ουσίες…., ως….. πίσσα, νικοτίνη κ.α.λ....,....! 
 
Αυτό, τότε, στέλνει τηλε μήνυμα στην ‘’ψυχή’’...., / και, μέσω της ‘’’’ψυχής’’’’ / πως δεν τις αντέχει άλλο...., 
   { : σαφώς και κυρίως, εδώ, όπου ‘’’’ψυχή’’’’…., πρόκειται για την…., εγκεφαλική…., βιο ,‘’’’φωτο’’’’,’’’’ψυχή’’’’….. } 
και….. 
              ( …..μιας κι η ψυχή’’…., κακοσυνήθιστη πια…., παραβλέπει το μήνυμά –του..... 
            και πάλι καπνίζει...., ήτοι, ο κάτοχός –της…., 
            βιοκορμο,’’ψυχο’’,  ψυχο….. φθαρτικά…., η ίδια παραβάτισσα…., έστω, και ‘’θέλοντας χωρίς να θέλει’’…., 
           αν και της απαγορεύεται..... και, άνωθέν –της : και, ψυχήσθεν..... να θέλει κι έτσι..… ) 
το ίδιο αυτό βιο,κορμο,κύτταρο…., ανεξέλεγκτο πια…., 
το μες στον δύσπνοο και ‘’υποφέροντα’’, ά νευρο, πνεύμονα…., 
μη εισακουόμενο…., πραξικοπηματεί…., με τη βοήθεια άλλων…., λιγότερο ή μη υποφερόντων…., κυττάρων…., 
και αρνητικοποιείται…., πολλάκις κι αναλόγως…., 
και..… / πριν...., οσάκις...., επανελθόν..… / κολλά, τελικά επιτυχώς, σε - - συχνότητές –του : «κακόηθες CA»...., 
            [ …..ήτοι, κολλά το βιο ˑ κύτταρο μνήμης –του…., ο πυρήνας της βιο ˑ ‘’‘’ψυχής’’’’ –του....,      
            καθώς, μάλλον, λειτουργική, ήτοι,’’’’ψυχο’’’’λογική, είναι η, CA, βιο ˑ αρρώστια –του : ήτοι, του κορμιού..... ] 
όχι για το γενικό καλό…., το….. ψυχό και ‘’ψυχό’’ και κορμό….. πρεπο καλό…., μα για δικούς –του λόγους....,….. 
ώσπου, στο τέλος και….. μεταστατικά, σκοτώνει, και, τον πάσχοντα, οριστικά…., αν δεν θεραπευτεί, και, ιατρικά...., 
και η "φιλοξενούμενη" στο εν λόγω κορμί ‘’ψυχή’’…., μαζί –της κι η, σιαμαία, ψυχή –της…., 
τότε κι έτσι…., εκκορμίζεται άδοξα….,….!………………. 



                                                                                     120 
 
             (( …..‘’ψυχή’’….: συνηθέστατα…., ως θετική -+ ή ως αρνητική +-…., 
/ ήτοι, ως ούσα ανυπάκουη στην ψυχή : δηλαδή, η φυσική συνείδηση δεν υπακούει στην μη φυσική συνείδηση….. /   
             είναι αδύναμη…., 
             το κορμί εύκολα αρχηγεύει 
             και, αναλόγως, εύκολα προκύπτουν βιολογικές και ‘’ψυχο’’λογικές αρρώστιες,….. 
             ως και, όσον, ψυχολογικές αρρώστιες…., όσον εξακολουθητικά : παρασυρτικά : ωσεί σε, ‘’ντόμινο’’….! 
 

             Αντιθέτως…., και…., πάντα…., τόσον, όσον, αναλόγως,….. 
             σπανιότατα…., ως θετικότατη ++ ή ως αρνητικότατη - -…., η ‘’ψυχή’’ είναι δυνατή…., 
             αρχηγεύει, και, στο κορμί….. 
             και, αναλόγως, αρρώστιες…., αυτο ή κι ετερο : κι άνωθεν…., θεραπεύονται…., 
             μα και δεν προκύπτουν κι εύκολα έτσι κι εδώ παρα μένοντας….,….. 
             ωσεί : ‘’Αγιο+τριαδικά’’ στους, όπου ‘’ανω’’ Γης, ‘’σιωπηλούς’’ ++ ασκητές του Θεού….: Άγιοι του Θεού…., 
             ωσεί : ‘’Αγιο-τριαδικά’’ στους, όπου ‘’κατω’’ Γης, ‘’σιωπηλούς’’ - -  του ‘’Σ’’ατανά….: Άγιοι του ‘’Σ’’ατανά….!  
               
             * Σα φώς…., απτωτικά….. και στους με 1ο, 1Α, ψυχο ‘’ψυχο’’ D.N.A…., οπότε….. και το κορμί και η ‘’ψυχή’’ 
             θα υπάκουαν στην ψυχή…., οι άνθρωποι θα ήσαν παν οξείας αντίληψης…., θα ήσαν….. ‘’όλο μάτια’’…., 
             σαν να είχαν….. σε όλο το σώμα –τους….. βιομάτια…., μα νυχθημερόν ανοιχτά…., 
             πλην των δύο βιοματιών τους, βεβαίως…., που, στον ύπνο, θα τα είχαν, φυσικά, κλειστά…., 
             να, ‘’ως’’ ο, ο της Ελληνικής Μυθολογίας, ‘’«Άργος ο Πανόπτης»’’…., ως ‘ Άργος ο Πανόπτης….!  )) 
 
                  #*$*#----------------------------------------------------------------------------------------#*$*# 
#*$*# …..Σαφώς…., αν….. τα ως άνω περί….. ‘’ψυχο’’,κυτταρο,καρκίνου…., 
μα και τα περί….. κορμο,κυτταρο,καρκίνου…,  τα αναγάγαμε 
σε ένα, όσο, Θεοκρατικό κοινωνιοD.N.A…., 
  / : όχι στο, το ‘’γνωστό’’ και ‘’Σ’’ατάν, ΚοινωνιοD.N.A…., όπερ το της Παγκοσμιοποίησης CA : Παν Καρκίνος….. / 
λ.χ, κι έτσι, στο κοινωνιοD.N.A 
της Ψ΄, χαλαρωμένα : χαλαρά, Θεοκρατικής / : όχι θρησκειοκρατικής : ‘’Σ’’ατανοκρατικής / χώρας…., 
τί άλλο από αντί Θεο Καθεστώς θα προέκυπτε…., 
σαφώς, με ανατροπή του από ένα – ‘’ένα’’…., αυτο κίνητο ή ετερο κίνητο…., 
‘’καρκινικό κύτταρο μες στο σώμα αυτής της κοινωνίας’’…!;…..  
 
…..Και…., καθώς το ‘’δούλεμα’’ των ‘’Θ,θ,ρασιμιών’’ περί, δήθεν, του καλύτερου Καθεστώτος…., 
της….. Δικτατορίας σε δόσεις….. ‘’Δημοκρατίας’’…., ‘’δεν πάει άλλο’’…., 
ιδού…., / : ολίγον θεωρητικώς, τ ώ ρ α…., που, μ ε τ ά, και…., αναλυτικά…., πρακτικώς….. / 
και, για να….. ονειρευτεί ο καθείς, ‘’κάπως’’, την του όντως Θεού…., α πτωτική…., Δημοκρατία…., 
η Κλίμακα των κλιμάκων…., όπου ‘’όλες’’ οι, οι με διαβαθμίσεις – διακυμάνσεις, έννοιες ‘’κολλούν’’…..:::::: 
 
*** …..Καθεστώτα…:: 
 

. )  ….. ….. …..,  

 
…..1 ) +++ ---- +- -+….:: +οο ---- +- -+0….: υπερυπερθετικό ---- ουδέτερο….: ( 1Β12 ) 1Β12 ---- 1Β….: 
Θεανθρωπική Δημοκρατία….: όλα και τίποτα ---- τίποτα κι όλα….,….. 
 
2 ) ++….:: +οο….: υπερθετικό ή θετικότατο….: (1Β6 )1Β7 έως 1Β12….: 
δημοκρατική Δημοκρατία ή Δημοκρατία των καλλίστων ‘’δικτατόρων’’…., 
 
3 ) -+….:: +0….: αρνητικοθετικό ή θετικό….: περισσότερο + και λιγότερο -….: : 1Β1 έως 1Β5 (1Β6 )….: 
δικτατορική δημοκρατία…., 
              [ …..εεεεε…., κάτι σαν το….. «ουδέν καλόν : + αμιγές κακού : -….: -+…..»….! ] 
 
4 ) +- -+…:: +- -+0….: ουδέτερο….: 1Β….: 
…., ούτε +++ ---- +- -+….. ούτε ++….. ούτε -+….. ούτε +-….. ούτε - -….. ,….. 
 
5 ) +-….:: -0….: θετικοαρνητικό ή αρνητικό….: περισσότερο- και λιγότερο +….: 1Β1΄ έως 1Β5΄ ( 1Β6΄ )….: 
δημοκρατική δικτατορία…., 
              [ …..εεεεε…., κάτι σαν το….. «ουδέν κακόν : - αμιγές καλού : +….: +-…..»….! ] 
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6 ) - - ….:: -οο….: υποαρνητικό ή αρνητικότατο….: ( 1Β6΄ ) 1Β7΄ έως 1Β12΄….: 
δικτατορική Δικτατορία ή Δικτατορία των κακίστων δικτατόρων….,….. ‘’,…..’’ ….!..... 
 
       { ‘’7’’ ---- 1΄ ) …..χμμμμμ…., Παν Δικτάτορας και Παν Κοσμιοποίηση τέλοςςςςς…., 
       και, γιατί….. το….. - - - ---- -+ +- ...:: -οο ---- -+ +-0….: 
       υπο ϋπο αρνητικό ---- ουδέτερο….: ‘’Σ’’ατανοκατθρωπική Δικτατορία….: 
       όλα - - - -οο και τίποτα -+ +-0 ---- τίποτα -+ +-0 κι όλα  - - - -οο…..α δ ύ ν α τ ο ν…., 
       [ : δ υ ν α τ ό ν…., μ ό ν ο ν…., το….. όλα +++ +οο και τίποτα +- -+0 ---- τίποτα +- -+0 κι όλα +++ +οο ….. ….. ] 
       και, γιατί…., σε αυτόν…., ‘’απόντος’’…., ως κεκαλυμμένου με ‘’γεω’’ ‘’χώμα’’…., του, αναλόγου, ουρανού…., 
       δεν υπάρχει και, ανάλογος, Ουρανός….,….. 
       εκ….. προ ορισμού του Θεού…., ναι…., κι όχι γιατί τον ‘’πρόλαβα’’ τον του ‘’Οξαποπαντού’’ ’’ ‘’τέτοιονε’’…., 
       ννναιαιαι…., κι ας το μάθουν…., α δ ύ ν α τ ο ν…., 
       εμ, και, που….. δεν γίνονται….. σωσίβιο τα…. κουρέλια….! } #*$*#  
                    #*$*#----------------------------------------------------------------------------------------#*$*# 
…. ..... $$ 
                             $$------------------------------------------------------------------------------------------------------$$ 
                             $$=========================================================$$ 
 
 
                   [$[---------------------------------------------------------------------------------------------------------------]$] 
[$[ * Ο, έστω, Αριστοτέλης ομιλεί για το «άλογον / το  μη λογικόν / μέρος» του ανθρώπου, 
το που πρέπει να είναι το αρχόμενον...., το κατώτερον, το άλογον σώμα – κορμί – επιθυμία..... 
και για το «έλλογον / λογικόν / μέρος» της ανθρώπινης ψυχής, το που πρέπει να είναι το άρχον...., 
το ανώτερον διά του νου....: ο «έλλογος νους»....! «Αναμφίβολα, ανώτερο είναι εκείνο που έχει λόγο.»...., λέει…..! 
                { Ναι…., αλλά…., όταν η ‘’ψυχή’’ φθείρει το κορμί…., με τις επιλογές της…., τότε κι έτσι…., τί….!; 
                Σαφώς, φταίει, κυρίως, η κακοσυνήθιστη ‘’ψυχή’’, και, για αυτό..... (*#)..... 
                                         \ Ψυχή και κορμί ασύμβατα...., και, αρρώστιες προκύπτουν..… \ } 
[ : * εγκεφαλο νούς : ( έν ) νοια : προϊόντα πεντ αισθητικά…., * διά ( έν ) νοια : προϊόντα ‘’ψυχο’’ νού διά του νου…., 
* δια διά ( έν ) νοια : προϊόντα ψυχο νού διά του ‘’ψυχο ’’νού….,….. ]  
  
                                     {**{ ========================================}**} 
  {**{ …..εσω…..καθεστώς…., όσο, Δημοκρατικό…., βεβαίως, στον μιγαδικής φύσεως, έστω, άνθρωπο…., 
  ήτοι, θείας και ανθρώπινης φύσεως…., ή διπλής…. υπόστασης….: άνθρωπος = δισ υπόστατος….: 
 
  ( ….. ) ….: αποσιωπητικά….,….. 
  α :…..ψυχή : μη φυσική : α βιο,φωτο,ψυχή….: ά λογη….: 
  σιωπηλή – εν κώδικη, εν σήματη, εν είκονη,….. έν μνημη, μη εν αισθήματη – εν δι αισθήματη,….: 
  το Ανώτατον – το Άρχον….: το που πρέπει να άρχει τα άλλα δύο….: την ‘’ψυχή’’ και το κορμί’’….,….. 
  
  β : …..‘’ψυχή’’ : φυσική : βιο,’’φωτο’’,’’ψυχή’’….: έν,λ, λογη….: 
       // ….: λόγος….: τάφος, βια στικά, ’’λαθρο’’ βιούσας σιωπής…., 
       μα, μαζί, και ανα στητήριό της…., καταπώς κι εδώ…., καθώς, μέσω αυτού, θα ξαναφτάσουμε στη σιωπή….. // 
  ‘’σιωπηλή’’ – μη εν κώδικη, μη εν σήματη, μη εν είκονη,….. μη έν μνημη : ‘’έν μνημη’’, 
  μη μη εν αισθήματη : ‘’εν αισθήματη’’ – μη εν δι αισθήματη : ‘’εν δι αισθήματη’’,….: 
  το ανώτερον : το αρχόμενον – το άρχον ….: το που πρέπει να άρχεται από την ψυχή…., να άρχει του κορμιού…., 
  και μέσω αυτής : της ‘’ψυχής’’ η ψυχή, έμμεσα, να άρχει και του κορμιού…., του που τις φιλοξενεί κορμιού…., 
   
  γ : κορμί….: φυσικό : βιο – μη βιο’’φωτο’’….: έν,λ, ‘’λογο’’….: 
  ‘’‘’σιωπηλό’’’’ – μη μη εν κώδικο…., μη μη εν σήματο…., μη μη ενείκονο,….. 
  μη μη έν μνημο : μη ‘’έν μνημο’’ :  ‘’’’έν μνημο’’’’, 
  μη μη μη εν αισθήματο : μη ‘’εν αισθήματο’’ : ‘’’’εν αισθήματο’’’’  – μη μη εν δι αισθήματο : μη ‘’εν δι αισθήματο’’ – 
  ‘’’’εν δι αισθήματο’’’’,….:   
  το άνω : το αρχόμενον….: το που πρέπει να άρχεται από την ‘’ψυχή’’ και, έμμεσα, από την ψυχή….,….!  
   
  * Στους ‘’αντι θέτους κι αντί Θεους’’…., / : πολλάκις, όλων –μας / πάντα,  τόσο…., όσο…., αναλόγως…., ανά ποδα 
  το ως άνω σχήμα ( α, β, γ )….: και, γ, β, α….: ανάποδα οι ρόλοι….. κι ανάποδο : αντί στροφο εσω…..καθεστώς…., 
  όσο, Δικτατορικό…., όπου…., σε αυτούς…., το γ : κορμί αρχηγεύει του β : ‘’ψυχής’’ 
  και, μέσω αυτής, αρχηγεύει και του α : ψυχής….,….!               
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      *** .....σχήματα…., διάφορα…., μα….. Κανονικό : Θείο….. το….. 
      *σχήμα….: ( ….., ….., ) ….,  …..υπερ σιώπα : …., …., πριν σιωπήσεις : α…., 
      για να ‘’σκεφτείς’’ : β…..  τι θα ‘’’’μιλήσεις’’’’ : γ…., 
      ναι…., για να μη φτάσεις στο….: ούτε ( ….. …...) …., .....ούτε α….. ούτε β….. ούτε γ…..  
      και…., μετά…., ούτε α΄….. ούτε β΄….. ούτε γ΄….,….!..... *** 
 
           ( ….. *σχήμα….: σκέψου : α….. τι θα ‘’σκεφτείς’’ : β….. να ‘’’’σκεφτείς’’’’ : γ….!…..  
           ….. *σχήμα….: ‘’’’σκέψου’’’’ : γ….. τι θα ‘’σκεφτείς’’ : β….. να σκεφτείς : α….!..... 
           …..*πριν σκεφτείς : α…., τι θα ‘’σκεφτείς’’ : β….. να ‘’σκεφτείς’’ : γ…., σκέψου : …., ...... 
           κ.λ.π.. ….. κ.λ.π ….. συνδυασμοί…., αναλόγως του τι….. και του πώς….!….. ) }**} 
                            {**{===========================================}**} 
  
(#*) …..Αριστοτέλης / το…., συν ομοίω –του Πλάτωνι…., ακαταστάλακτο….. λογ ‘’Αρπαχτικό’’….. /....: 
«.....είναι ( η ψυχή ) μια υπόσταση με την έννοια της μορφής.»..... 
 * .....Αριστοτέλης....: «Πράγματι, η υπόσταση / ο άνθρωπος /, όπως είπαμε, έχει τρεις σημασίες : 
σημαίνει τη μορφή ( ψυχή ), την ύλη ( σώμα – κορμί ) και τελικά τη σύνθεση των δύο·…..»…..     
 * ….. Αριστοτέλης….: «το έμψυχο αποτελείται και από τα δύο.»….. 
και «το σώμα ( το κορμί ) δε θα μπορούσε να είναι ψυχή.»….: άρα, εδώ – ‘’εδώ’’, συμφωνεί μαζί –μου….,….! ..... 
      { .....σύνθεση ύλης ( σώματος ) και μορφής ( ψυχής ) : μη ύλης – άυλου....: 
      .....έστω,’’φωτο’’βιο’’ΰλης’’…., από φυσικό φως – ‘’φως’’ βιολογικής προέλευσης…., η μια…. ‘’ψυχή’’…., 
      και, έστω, φωτο’’ΰλης’’…., από μη φυσικό φως – φως θείας προέλευσης…., η άλλη…. ψυχή...., 
      του ανθρώπου, μόνο,..... η αμιγής – η, ως λέει, «δίχως ανάμιξη με την ύλη» κι ανεξάρτητη απ' το σώμα, 
      σε αντίθεση με την ‘’εξηρτημένη’’ από το σώμα και τις πέντε αισθήσεις του ''φωτο'',βιο,''ψυχή’’....!; } (*#) ]$] 
       [$[---------------------------------------------------------------------------------------------------------------]$]                                                                     
                                        
                      ==================================================== 
                      --------------------------------------------------------------------------------------------- 
                      --------------------------------------------------------------------------------------------- 
                      ====================================================  
               
                                                              Αριστοτέλης….. 
  
* «…..Αυτές, λοιπόν, είναι οι θεωρίες που ( αλλού λέει….. μας….. ) έχουν παραδοθεί ( απ' τους προγενεστέρους ) 
σχετικά με την ψυχή, και οι λόγοι για τους οποίους τις διατύπωσαν έτσι.»..... 
( .....εμ…., και το Αρχικτήνος ο Αριστοτέλης ήταν….. αλά, και, Σολομώντα και τις παροιμίες άλλων…., 
που τις διασκεύασε, έστω, αυτός και κατά το δοκούν –του....,….. ) 
         
                                Ηράκλειτος….. 
                    
…..Λέει, ο εύ /δύσ/ στροφος, λοιπόν….: «Ο άνθρωπος ( Ε, η ψυχή του….! ) ακολουθεί και τους δυο δρόμους....: 
-+ +-….: .....εκείνον που ανηφορίζει οδηγώντας από τη γη (- -) στο νερό (-), από το νερό στον αέρα (+) 
κι από τον αέρα στη φωτιά (+ +), ( …..σχήμα : γη, νερό, αέρας, φωτιά : ο δρόμος του θανάτου / - / της ψυχής….. ) ….: 

          [ σχήμα α…., έστω….:                            ‘ : + + : +οο, + : +0, - : -0, - - : -οο ] 
κι εκείνον που κατηφορίζει οδηγώντας από τη φωτιά (+ +) στον αέρα (+), από τον αέρα στο νερό (-) 
κι από το νερό στη γη (- -). ( …..σχήμα : φωτιά, αέρας, νερό, γη : ο δρόμος της γέννησης / + / της ψυχής….. ) ….: 
       [ σχήμα β…., έστω….:          + + : +οο, + : +0, - : -0, - - : -οο : ➔’ ] 
Ο δρόμος που ανηφορίζει είναι ο δρόμος της γέννησης  / + / (:ανα ζωοδότησης – ανα ζωογόνησης...!;) της ψυχής 
κι ο δρόμος που κατηφορίζει είναι ο δρόμος του θανάτου της / - / (:ανα θανατοδότησης:ανα θανατογόνησης…!;).»....: 
:σχήμα β.σχήμα α….: + + : +οο, + : +0, - : -0, - - : -οο : ➔’.‘ : + + : +οο, + : +0, - : -0, - - : -οο….: ➔’.‘…., –.–….: 
[ *: μπορεί δέ τις να ιδεί τον άξονα του ψυχο ‘’ψυχο’’ D.N.A….. όχι παράλληλο με τη Γη…., μα, και, κάθετόν της…..*] 
 
….: εδώ, έστω, ο Ηράκλειτος…., που, κι αυτός, μπορεί να ήταν, και, κλέφτης λόγου άλλου…., ως πολλοί…., 
παρουσιάζει δύο….. απλούς και μη ‘’κομμένους’’ στα δύο δρόμους….. του σώματος της ψυχής…., 
κι όχι δύο….. διπλούς και….. ‘’κομμένους’’ στα δύο δρόμους….. του σώματος της ψυχής…., 
δηλαδή, έναν διπλό και, άλλον, έναν διπλό….: έναν δύο και έναν δύο….: 
(1) 2 συν (1) 2 ….: (1) 2 + (1) 2 : (2) 4…., 
δηλαδή, παρουσιάζει έναν δρόμο ανηφόρα : α…., που είναι και δρόμος κατηφόρα : α΄…., όπως, ‘’λέει’’ αλλού…., 
και έναν δρόμο κατηφόρα : β…., που είναι και δρόμος ανηφόρα : β΄…., 
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δηλαδή, μας δίνει δύο δρόμους ανηφόρες….: έναν δρόμο ανηφόρα : α και έναν δρόμο ανηφόρα : β΄….. 
και δύο δρόμους κατηφόρες….: έναν δρόμο κατηφόρα : α΄ και έναν δρόμο κατηφόρα β…., 
δηλαδή, έναν – δύο συν έναν – δύο ίσον (δύο) τέσσερις….: (1) 2 + (1) 2 = (2) 4….:  
σχήμα β.σχήμα α….: + + : +οο, + : +0, - : -0, - - : -οο : ➔’.‘ : + + : +οο, + : +0, - : -0, - -  : -οο….: ➔’.‘…., –.–….. 
και όχι….. έναν δύο και έναν δύο συν (.) έναν δύο και έναν δύο….:  (1) 2 και (1) 2 συν (1) 2 και (1) 2 = (4) 8….: 
(➔’) ➔’ ➔’ και (➔’) ➔’ ➔’  συν (‘) ‘‘ και (‘) ‘ ‘ = (4) 8…, 
που…., λογικά και κατά το εδώ…., αφού μας δίνει δύο δρόμους…., που έχει από τέσσερα στοιχεία ο καθένας 
και το κάθε στοιχείο είναι και ένας δρόμος…., έχουμε δύο διπλούς δρόμους από τη μια του μεταίχμιου σημείου : .  
και δύο διπλούς από την άλλη του μεταίχμιου σημείου : . …., 
οπότε, έτσι, το σχήμα με τους δρόμους είναι ως το άνω….: 
(➔’) ➔’ ➔’ και (➔’) ➔’ ➔’  συν (‘) ‘‘ και (‘) ‘ ‘ = (4) 8…! 
 
Αν δε εκλάβουμε τους δρόμους ανηφόρες, ή και την πορεία της ψυχής σ’ αυτούς, ως και δρόμους κατηφόρες….. 
και τους δρόμους κατηφόρες, ή και την πορεία της ψυχής σ’ αυτούς, ως και δρόμους ανηφόρες…., 
έχουμε το εξής σχήμα….: 
(➔’) ➔’ ➔’ και (➔’) ➔’ ➔’ συν (‘) ‘‘ και (‘) ‘ ‘ = (4) 8…. και….. 
(‘) ‘‘ και (‘) ‘ ‘ συν (➔’) ➔’ ➔’ και (➔’) ➔’ ➔’  = (8) 16…., ‘’έτσι’’ όπως έδειξα αλλού….,….! 
 
Με άλλα λόγια είναι σα να θέλει να μας πει ότι αναφέρεται στο, μεταπτωτικό, 1Β, 2ο, ψυχο ‘’ψυχο’’ D.N.A….. και….: 
από….. 1Β12΄ έως 0 είναι ο δρόμος – η ανηφόρα του μη έχοντος ζωή α βιο θανάτου….. 
κι ότι τα ως άνω α βιο στοιχεία του θανάτου….: ‘ + + : +οο, + : +0, - : -0, - - : -οο…., 
ίδια : ‘’ίδια’’ με τα ως άνω στοιχεία της ζωής….: + + : +οο, + : +0, - : -0, - - : -οο ➔’…., μα διά φορ ου ‘’φορ τ ίου’’…., 
συναντούνται στο μεταίχμιο σημείο : . ….. και….. γίνονται….. βιο….: αρχή γέννησης του θανάτου…., 
και από….. 1Β12 έως 0 είναι ο δρόμος – η κατηφόρα της μη έχουσας ζωή α βιο ζωής…., 
κι ότι τα ως άνω α βιο στοιχεία της ζωής….: + + : +οο, + : +0, - : -0, - - : -οο ➔’…., 
ίδια : ‘’ίδια’’ με τα ως άνω στοιχεία του θανάτου….: ‘ + + : +οο, + : +0, - : -0, - - : -οο…., 
μα διά φορ ου ‘’φορ τ ίου’’…., 
συναντούνται στο μεταίχμιο σημείο : . ….. και….. γίνονται….. βιο….: αρχή γέννησης της ζωής….,….. 
  [ ….: εδώ και τώρα…., προ σχηματισμού της ψυχής αυτής καθεαυτής…., έστω, σχηματισμός ψυχο σώματος….. ] 
….. και….,….. δηλαδή, μη υποστάσεις και μη ουσίες…., που γίνονται υποστάσεις και ουσίες….,…..!..... 
 
Φυσικά, οι δρόμοι γίνονται, τελικά, ηλεκτροφόρα καλώδια αναλόγου, έστω, ηλεκτρισμού και τάσης τα της ζωής….. 
και αναλόγου, έστω, μαγνητισμού και τάσης τα του θανάτου…., 

ενώ το μεταίχμιο σημείο….: . : σημείο 0 : 1Β του ψυχοD.N.A….. ( : ‘’φάτνη’’ –τους μαζί και ‘’φέρετρό’’ –τους….. ) 

είναι κάτι σα μια κεντρική γεννήτρια / : μετασχηματιστής / –τους…., 
που έχει και ‘’υπο’’ γεννήτριες / : ανα+ μετασχηματιστές και κατα- μετασχηματιστές / –τους….: 
μεταίχμια σημεία . ….: +1,5cm – 1Β6, +2,25cm : 1Β9….,….. -1,5cm : 1Β6΄, -2,25cm : 1Β9΄,….. …… 

και η ψυχή, τελικά, είναι σα μια λάμπα…., που…., πηγαίνοντας δώθε κείθε του μηδενός : . …., 

φορτίζεται αναλόγως…., μετασχηματίζεται – μεταμορφώνεται αναλόγως…., 
φωτο στεφανώνεται ή σκοτο στεφανώνεται αναλόγως…., 
ουσία και υπόσταση…., που μετ ουσιώνεται και μεθ υφίσται αναλόγως….,….!..... 
 
    {{ ….: έτσι – ‘’έτσι’’….: και ο «νοητός» : μη νοητός άξονας της Γης…., 
    και ο «νοητός» : μη νοητός άξονας του Ήλιου κ.λ.π…., 
    και ο «νοητός» : μη νοητός άξονας του, με περισυμπάντειo, σύμπαντος…., 
    και ο «νοητός» : μη νοητός άξονας του Ψυχο Σώματος του Θεού…., 
    και ο «νοητός» : μη νοητός άξονας του προ Θεού περιεχόμενου του Κενού….,….. 
    και ο «νοητός» : μη νοητός άξονας του κάθε ψυχο ‘’ψυχο’’ κοινωνιο d.na…., 
    και ο «νοητός» : μη νοητός άξονας του Παγ / ν / κόσμιου ψυχο ‘’ψυχο’’ Κοινωνιο D.N.A….,….. και….. και….,….. 
    ε, ρεύμα παντού….. και σεις, οι μ ω ρ ο ί , οι κάθε ‘’ηλεκτρολόγοι’’ να προσέχετε, ιδίως, τις ηλεκτροπληξίες…., 
    α, κι οι ‘’κλωνο’’ ποιητές…., μη κι έχετε έγκυον αμφι μόρον : μη έγκυον αμφι ζωήν και μη Φραγκεσταϊν ο γέννα…., 
    α, κι οι ‘’ψυχίατροι’’…., ιδίως, οι των E.C.T…., που…., ο ψυχολόγος και ψυχο χειρούργος εγώ : 
    : ψυχίατρος ‘’ψυχιάτρων’’…., θα τους ‘’βγάλω την ψυχή’’ και θα μείνουν άψυχα ψυχοσώματα και θα την πετάξω 
    σε ‘’μια’’ ‘’ φωτόσφαιρα α΄΄ ’’…., και, και, αυτών….,….. κάλλιο –τους εδώ στη Γη…., παρά…. αλλού…., 
    α, κι οι ‘’Δαρβινιστές…., μη βγει μωρό παντου τριχο ύχο και δια πιστ ώσετε, πάααλι, ότι είχε δίκιο ο Δαρβίνος…., 
    α, και οι…., α, και οι…., α, και οι….,….. ααααα, και….. ίτε και .αμηθείτε…., ωρέ τσογλάνια του ‘’Κερατά’’….,….. 
    χμμμμμ…., και τα παιδιά –σας να ιδώ πώς θα τα σώσετε…., ο σ ο ν ο ύ π ω…., αν δεννννν….,….!..... }} 
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Με πρώτη ματιά, δείχνεται ότι….. στο δρόμο ανηφόρα : α του σώματος της ψυχής….. η ψυχή /ανα…!;/ γεννάται….. 
και στο δρόμο κατηφόρα : β του σώματος της ψυχής….. δείχνεται ότι η ψυχή /εξάπαντος…!;/ πεθαίνει….,….! 
Επειδή, όμως, ο θάνατος και η γέννηση, χωροχρονικά, είναι στιγμιαίες καταστάσεις….,  
που δεν συμβαίνουν σε χωροχρονικό….. δρομο….. διάστημα…., 
αλλά σε χωροχρονικό….. μεταίχμιο σημείο – σταυροδρόμι….: . : 0…., 
‘’σαφώς’’, εννοείται ότι στο, συναντησιακό –τους, μεταίχμιο σημείο – σταυροδρόμι….: . : 0…., 
γίνεται, πια, αρχιγονία ή αρχιγέννηση ή α βιο γέννηση ή αυτόματη γέννηση….. 
κι ότι, αυτό, είναι κάτι σαν συν αρχ ό τελ ό –τους….:  
κάτι σαν πρώτη και τελευταία αρχή μαζί και το πρώτο και τελευταίο τέλος –τους….,….!..... 
 
Επίσης…., με πρώτη ματιά….,  
έτσι καθώς λέει ότι «ο δρόμος που ανηφορίζει είναι ο δρόμος της γέννησης  / + / της ψυχής 
κι ο δρόμος που κατηφορίζει είναι ο δρόμος του θανάτου της / - / .»...., 
κι όχι, έστω, ότι «ο δρόμος που ανηφορίζει είναι ο δρόμος της γέννησης….. της ζωής / + / της ψυχής 
κι ο δρόμος που κατηφορίζει είναι ο δρόμος της γέννησης….. του θανάτου της / - / .»...., 
φαίνεται ότι ο θάνατος δεν είναι το αντίθετο της ζωής…., μα της γέννησης…, 
αλλά….:             
  [ ….: εγώ δε…., κι εδώ…., και, ως προς αυτά…., κυριολεκτώ….. και δεν….. αινιγματίζω : ‘’Σφιγγίζω’’ :….. ….,….. ] 
….: θάνατος = μη γέννηση…., 
γέννηση = στιγμιαία….. ανά σταση…., μα και, και,αρχή πορείας…., 
θάνατος = στιγμιαία….. κατά σταση…., μα και, και, αρχή πορείας….,….. 
 
…..ζωή : = γέννηση…., 
θάνατος = μη γέννηση = μη ζωή…., 
άρα, έτσι….. και έως εδώ…., η ζωή είναι το αντίθετο του θανάτου….,….. 
και….. ουχ εστί τέλος, και, αναφορών….,….!..... 
 
Επίσης…., πάλι….,….: 
θάνατος = μη γέννηση = μη ζωή…., 
άρα…., ζωή = γέννηση = μη θάνατος….. = ζωή…. 
και….. θάνατος = μη γέννηση = μη ζωή….. = θάνατος….,….. 
 
Αυτά δε….. όχι και στο, συν αρχ ό τελ ό –τους : συναντησιακό –τους, μεταίχμιο σημείο – σταυροδρόμι….: . : 0…., 
όπου….. οι έννοιες των ως άνω εννοιών – λέξεων είναι αλλιώς….: 
ζωή+ μαζί και θάνατος-….. συγχρόνως δε και….. θάνατος- μαζί και ζωή+….: +- -+…., 
όχι….. τίποτα – τίποτα : κενό : «μηδέν»…., μα κάτι – κάτι : μη κενό : «δεν»….,….: 
δηλαδή, εδώ και τώρα, ζωή = θάνατος….. και θάνατος = ζωή…., 
κάτι σαν το….: αφού…..μισοζώντανος : ζωής/2 = μισοπεθαμένος : θάνατος/2…., 
άρα, και….. 2 ζωές = 2 θάνατοι…., άρα και….. 1 ζωή = 1 θάνατος….: ζωή = θάνατος….,….!..... 
 
…..Όλα δε αυτά τα λέω, κυρίως, γιατί μου θυμίζουν, και, ένα παλιό –μου ‘’ποίημα’’…., και, στο Ιντερνέτ δοσμένο…., 
‘’ανάλογο’’ με αυτό εδώ του, έστω, Ηρακλείτου…., μερικώς, τότε, σχηματοποιημένο : 
‘’προσαρμοσμένο’’ στα σχήματα, και, με τα ψυχο ‘’ψυχο’’ D.N.A….,….: 
 
                                                  Σκαλί σκαλί....! 

.....Σκαλί σκαλί κατέβηκε τη σκάλα της αγάπης / ….: κάθοδος, υπερκατάβαση, ψυχής απ’ το 1Β12 : ’➔..... / 
και στο στερνό, σαν έφτασε, αντάμωσε, η ψυχή του, την αδιαφορία....,....! / ....: αδιαφορία : η ψυχή : Ο΄, 

το κύτταρο μνήμης της, στο, και, της ουδετερότητας σημείο 1Β, στο μεταίχμιο σημείο : . : +- -+0….. / 

.....Σκαλί σκαλί ανέβηκε τη σκάλα, και, του μίσους / ….: άνοδος, υποανάδυση, ψυχής απ’ το1Β12΄ : ‘..... / 
και στο στερνό, σαν έφτασε, αντάμωσε, η ψυχή του, την αδιαφορία....,....!..... 

 
.....αγάπη και μίσος...., της ψυχής συχνότητες...., / ….: αγάπη : κύκλοι ψυχοσώματος +0 και +οο..... / 
ίσοι, σιαμαίοι, κύκλοι, διπλοί και αλλοφόρτιστοι...., / / ....: μίσος : κύκλοι ψυχοσώματος -0 και -οο….. / 
πού 'χουν κοινό σημείο...., την αδιαφορία....,….!..... 
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[: βέβαια...., αν αντικαταστήσουμε τις λέξεις....: αγάπη+, μίσος- – μη αγάπη- – αντιαγάπη- και αδιαφορία+- ή -+ : . ...., 
* και, και, με τις λέξεις....: λογική+, τρέλα- – μη λογική- – αντιλογική- και ούτε+ – ούτε- : σχιζ ο φρέν ια+- ή -+ : . ..., 
το ''ποίημα'' παίρνει άλλη διά στασ η....,....!.....  
 
*....: και, και,....: βάλτε...., σε αυτό το σχήμα...., όποιες αντίθετες έννοιες, / ++ / + και / - - / -, θέλετε...., 
λ,χ...., Δ / ++ /,δ / + /,ημοκρατία : + + : +οο, + : +0, - : -0, - - : -οο : ➔’ 

και : . Δ / - - /,δ / - /,ικτατορία : ‘ : + + : +οο, + : +0, - : -0, - - : -οο....,.....  

θα γράψετε αμέτρητα τέτοια ''ποιήματα''...., όσο σχηματοποιημένα και σε αμέτρητα σχήματα….,....!.....] 
 
…..Αλλάαααα….. αφήστε ‘τα…., όλα –τους….. και όλους –τους….,….. 
εχχχχχ…., κι αυτό το σκέφτηκα αμέτρητες φορές…., για να σας το πω…., πια…., 
…..πάτε στα δικά –μου….. και μείνετε εκεί…., για να τα συνεχίσετε…., αν θέλετε…., και χάσιμο δεν θα έχετε…., 
που τα έγραψα…., ξέροντας, τότε, ελαχιστότατα περί των γραπτών, και, αυτών….. και περί αυτών….,….. 
γιατί….. εγώ δεν είμαι…., ως αυτοί…., κρυπτ ικά…., κωδικοποιητής : ‘’Τειρεσίας’’’➔…., ούτε ως ο Τειρεσίας’➔…., 
μα…., ως οι ‘’θαμμένοι’’ άλλοι…., φανερά, αποκωδικοποιητής : ‘’Τειρεσίας’’‘ : αντι Τειρεσίας’➔ : Τειρεσίας‘…., 
ναιαιαι…., που δεν έγινα, ποτέ, ‘’σκυλάκι’’ της Σατάν Εξουσίας –τους….,….. ανήκα σε εμένα και σε Εκείνον….,….. 
μένω μεν…. μέσα στο μέσα –τους : μέσα στο ΚοινωνιοD.N.A –τους…., μα είμαι και μένω εκτός : «μένω εκτός»...., 
δηλαδή, ζω μεν….. μέσα στο…., το 1Β : 2ο…., ψυχο ‘’ψυχο’’ ΚοινωνιοD.N.A –τους…., 
μα ονειρεύομαι κι επιδιώκω το 1ο, 1Α, ψυχο ‘’ψυχο’’ ΚοινωνιοD.N.A –μας : το σκέτο Παράδεισο….. κι όχι….,….!..... 
                        
               {{ * Ηράκλειτος : «Ο άνθρωπος, εφόσον είναι άνθρωπος, κατοικεί στη γειτονιά του θεού.»....: 
               ήτοι, Θεο όμουρος  : Θεόμουρος : Θόμουρος : στα σύνορα του Θεού….,….. 
               Ννννναι, κι εγώ λέω : και «Ο κάτθρωπος, εφόσον είναι κάτθρωπος, κατοικεί στη γειτονιά του σατανά.»....:  
               ήτοι, Αντι Θόμουρος : στα σύνορα του Σατανά…,….!..... }}  
                                                      
$$$ …..Ηράκλειτος….: «Τα πάντα ρει και ουδέν μένει»….: Μαρί Ρε : Ριρίκα Ριρίκο, 
δεν άκουσες για Κανα Τίποτα « «Μηδέν : Κενό»  : « «μη Δεν : μη Τι – μη Έν» » τε και για την….. Ακινησία : Θεό…!;     
Να…., για «Δεν : Τι : Εν – το ουδέτερο του Δείς – Είς» τε….. και για το….. Άπαν…., για το….. Παν Άπαν τε….,….. 
που, ως ‘’βλέπεις’’, Κυριο λεκτώ…., ννννναι, και….. μηδέ σοφιστειώ : σοφώ…., μηδέ επιστημο παραληρώ….! 
Και….. το άμενο : κινητό «ουδέν» –σου είναι….. ου «δεν : τι» – μη «τι» …., ή τι…., σώρρυ, ήτοι, κενόν – μη «τι»….: 
 
[ ….: εμ, αφού το «μηδέν» δεν είναι «δεν»….. και το «δεν» δεν είναι «μηδέν»…., 
                 / : έιιιιι…., όλα είναι….. ή δεν ή ‘’μη δεν’’….: ή κάτι ή ‘’κενό’’…., μα και αντιστρόφως….,….. / 
έτσι που, αρχικά – τελικά ---- τελικά αρχικά, τίποτα δεν είναι τίποτα…., 
ώς κι η…., ου η ‘’λαθροβιούσα’’ του Βούδα…., μα η άλλη : η α βιο : η που θα γίνει βιο…., Νιρ βάνα : Μη ύπαρξη…., 
αφού, λοιπόν, το α δεν είναι β και το β δεν είναι α…., 
μήπως….. παν άπαντα τα γράμματα της αλφαβήτας –σου : της αβ –σου είναι….. αβιο ρευστά και μεις οι….. τα…!; 
Ε…., και…., αφού είπες το….: «εν οίδα….. ότι ουδέν οίδα…..»…., γιατί δεν είπες…., έστω άπαξ…., και το….: 
«εν οίδα….. ότι δει μοι βεβρεγμένη….. ‘’μοριο’’ σανίδα…., ωρέ….. ‘’Ιαν ν έ’’….,…!;….. ] 
  
«μηδέν» – μη «δεν» –– «μηδέν» – δεν….: ….. κενό –– κενό….,….. 
άρα…., τα Δημοκρίτεια : Μαρίτεια ‘’τέτοια’’ …., τελικά…., τίιιιι…., 
κενό μες σε κενό….: κενό : α πλήρες κενού : β μες σε κενό : β πλήρες κενού : α…!; 
Αγία Δυάδα…., χωρίς Άγιο Πνεύμα…., ώστε να γίνουν….. τα 3…..1….,…!;….. 
 
…..Άρα, τελικά, Πάντα Άπαντα είναι ψευδαίσθηση του….. προ Θεού….. Κενού…., ακόμα κι ο Θεός….,….. 
και, μάλλον…., επειδή, συνέβη στο εμπερίεχο του Κενού….. έγκυος μόρος…., θα….. ξανα’’συλλάβει’’ το Κενό…., 
ώστε να….. του προκύψει : όχι γεννηθεί…., μα δημιουργηθεί…., Επίσημος….. όντως όντως Θεός….,…. 
ννναι…., και….,  έως τότε….., να αναμένετε την….. Πρώτη Παρουσία –Του…., ω σύγχρονά –μου τεκνία…., 
που θά ‘ναι, όμως, και η 2α Απουσία –Του…., αν Τον…., εχ, ναι…., και πώς κυριολεκτώ….. % 98,89%….!..... $$$ 
 
#*# …..Αέτιος για Ηράκλειτο....: Ηράκλειτος....: 
«Τους ανθρώπους, όταν πεθάνουν, τους περιμένουν πράγματα που δεν ελπίζουν ούτε φαντάζονται. 
Τα πτώματα είναι πιο πολύ για πέταμα από την κοπριά. Μέσα στον Άδη 
  / : τίιιιι…., ααααα…., αυτός ο ‘’Ηράκλειτος’’ πίστευε στο….. έν ‘’θε’’ ο…..  «12 ά Θε ο»…!; / οι ψυχές οσμίζονται. 
( : Ε, ναι, και με την ‘’ψυχο’’μύτη τους και με την ψυχομύτη τους…., αλλά όχι στον Άδη, μα, και, αστροκεντρικά….! ) 
[ Λέει και για μια ανάσταση αυτής της φανερής σάρκας, που μέσα της γεννηθήκαμε, 
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και ξέρει ότι ο Θεός Ποίος Θεός...!; Ο “άγνωστος”...!; “Τω αγνώστω Θεώ”, που ( !; ) γνώρισε, ‘’τελικά’’ και ‘’καθαρά’’, 
και κανένας δεν αναφέρει….. ‘’καθαρά’’...!; ))  είναι αίτιος αυτής της ανάστασης, μιλώντας έτσι : ] 
( εκεί πέρα, μπροστά σ' αυτόν που είναι, ανασταίνονται και ) γίνονται φύλακες εκείνων 
που ζουν ξύπνιοι / των ζώντων / και των πεθαμένων / των νεκρών /.»….: «ζώντων τε και νεκρών»..... ( !; !;!;!;!;) ….. 
 
…..Ε χχχχχ…., βρε Ηράκλειτε – Αράκλειτε…., τέτοια….. ανα / κατα / στάσιμα ‘’τέτοια’’ έλεγες και ‘’έκαψες’’….. 
πάμπολλους…., με….. πρώτους και….. καλύτερους – λιγότερο χειρότερους….. τους 22, ωχ, (2) 2….,….. 
 [ …..ωχ…., λίγο που νόμισα ότι το σχήμα «εν διά δυοίν» ισχύει και, και,για τους αριθμούς – έννοιες…. 
λίγο που με μπέρδεψε το…., γαμ ηλι / : ω Ηλί – Ελωχείμ, λαμά…!; / ώτικο…., «….. και έσονται εις σάρκαν 1…..»….: 
να, κάτι σαν….. και έσονται οι δύ ο….. δυό : οι (2) (2) 2….. (4) 1 / : (1) 4….. /….,….. εεε, ιδού το λάθος –μου….!..... ] 
….. τους (δυό) δύο : (2) 2….. όμουρούς –σου…., τους (δυό) δύο : (2) 2….. γείτονές –σου….. 
τον Ιαν νό ( : ή, κατά….. Δωρικό….. υπόκοσμο, Ιωάν ν η ή Γιαν νό ή Γιάν νη ή Γιάν η ή Γιαν ν ίκα ή….. Γιαννίκα….. ) 
και τη Σεμέλη { : ή, κατά….. Ιωνικό….. υπόκοσμο, Σεμέλα ή Σιμέλα ή Σιμέλη ή Σουμέλη ή….. Σουμέλα….. } …., 
που…., ακούγοντας…., πλην απ’ τις πολεμο ‘’τέτοιες’’ σου, ή ’’σου’’, εξ εξ εξ ηγήσεις…., τα περί…., «σε 1 έτος»…., 
ανα:κατα:στάσεως των τεθνεότων νεκρών…., μα και τα περί κατα:ανα:στάσεως των ζεζηκότων νεκρών…., 
αλλά και τα κρυπτ ικά σου, ή ‘’σου, ‘’’τέτοια’’ περί κατα:ανα:στάσεως των τεθνημένων νεκρών…., 
μα και τα περί ανα:κατα:στάσεως των ζεζημένων νεκρών…., και…., και…., και…., 
πήγαν κι άνοιξαν….. ο μεν Γιαννίκας παντοπωλείο η δε Σουμέλα, και, ενδυματοπωλείο….. μες στο νεκροταφείο…., 
κι όλοι εκεί….: και ο κόσμος-+ και ο υπέρκοσμος++ και κόσμος+- και ο υπόκοσμος- -….. απορούσαν 
και τους ρωτούσαν….: «….. ωρέ….. ζουρλο μανδυο ντυτέοι και ζουρλο μανδυο ντυτοί…., 
τι ζουρλά είναι αυτά που κάνετε…!;»….. 
κι αυτοί τους έλεγαν….: «….. αυτά είναι….. ‘’Σιωπηλά’’ πράγματα…., 
κι εσείς δεν ξέρετε περί ‘’Σιωπής’’ και….. αποκωδικοίησης ‘’Σιωπής’’…., 
ούτε καν περί ‘’σιωπής’’ και….. αποκωδικοποίησης ‘’σιωπής’’….,….. άρα, δεν ξέρετε…., 
ω….. α ‘’μύητ’’ οι : ά ‘’κρυπτ’’ οι…., και περί….. ‘’ΣΣΣΣΣιωπηλής’’ και ‘’σσσσσιωπηλής’’….. ‘’ ‘κονόμας ’’…., 
οπότε….. ‘’αναμείνατε εις τα ακουστικά –σας’’….. και θα ιδείτε...., «σε 1 έτος»…., βλέποντας…., τι λεφτά μπορεί 
να κερδίσει κάποιος…., όταν το, το πριν συγκεκριμένο, αφηρημένο ξαναγίνεται συγκεκριμένο….,….!»….,…... 
…..και το έτος πέρασε…., και δεν έγινε….. κανα, σώρρυ, καμα….. 
ανα:κατά:σταση…., καμα….. κατα:ανά:σταση….,  καμα….. κατα:ανά:σταση…., καμά….. ανα:κατά:σταση….,….. 
και, και, τα τρόφιμα του Γιαννίκα χάλασαν….. και, και, τα ενδύματα της Σουμέλας τα ‘’έφαγε’’ ο σκόρ / δ /  ος…., 
και κανένας δεν τα αγόραζε…., τελικά…., όταν τους τα πουλούσαν….. με έκπτωση 99,99%…., αυτοί οι….. δυό…., 
που, με αλληλο’’φαγωμάρα’’, λίγο έλειψε να ξαναγίνουν δύ ο…., κανείς…., 
που….. παν ούλοι : παν ώλη ήσαν….. προ / μετα / ληπτικοί…., ή, άλλως, μετα / προ / ληπτικοί….,….. 
αυτοί…., αυτό το ζεύγος με τα δυό, ή δύο, διπλά ζευγαρωτά…., οι….. (2) 2 – 1….., οι, παρ’ ολίγον, (2) 2 – 1 – 0….,  
που…., όταν ήρθαν, οι αλληγοριο παιγμένοι σου, και σου είπαν….. ότι, μάλλον, πλανεύτηκες και τους πλάνεψες…., 
εξού και δεν επαληθεύτηκε η προ / μετα / φητεία –σου…., ή, άλλως, μετα / προ / φητεία σου…., 
που πέρασε «το ένα έτος» και δεννννν…., εσύ…., η πονηρούλα και αλληγοριο παίχτρα ‘’Πυθία’’ τους είπες ότι….. 
κατάλαβαν λάθος το χρησμό –σου…., ως ο Ηρακλειδεύς Ύλλος…., που…., όταν η Πυθία του είπε….. 
για….. «…..τρίτους καρπούς…..»…., δεν εννοούσε τους καρπούς της γης, μα των ανθρώπων, 
δηλαδή, τη γενιά,….. …., που οι καρποί ‘’σου’’ ήσαν αλληγορικοί καρποί, δηλαδή, άνθρωποι…., 
κι αυτός, ο Ύλλος, νόμισε πως εννοούσε, η Πυθία, τρία χρόνια….. 
και ‘’την πάτησε’’…., κι αυτός….. και, ‘’απαυτόν’’, η Πυθία….,….. 
ή ως, τάχα, ο αλληγοριο παίχτης και…., 5 + 4 = 9….. Στυγ ερά «έτη»…., Στυγ….. ερός….. Ιη σού λης…., 
ο, δήθεν, Σεισαχθειάκιας των ‘’τότε’’ κι εκεί Εβραίων….: των χρεωστών του….. Στυγ ο ‘’Γιαχβέ’’…., 
ο…., ο σε δόσεις : 5 (000) + 4 (000) = 9 (000)…., αερο…., «χορταστής 
των….. 9.000….. [ : ή 9 (000) ή 9 (3 0ικών) ή….. ή….. ήηηηη….. ] πεινασμένων»…., 
που…., κι αυτός….. ο….. νοερός…., ‘’τέτοια’’ –τους έλεγε…., σαν διαψεύδονταν…., ως, λ.χ, 
«Δεν λέτε, ‘’Τέσσερις μήνες 
                                     ( …..: 4 Στυγ ερές Μαχαγιούγκας ή 4 Πετρο «έτη μισθωτού» ή 4 έτη ανέργου 
                                     ή 4 έτη αέργου ή 4 (000) ‘’χορτασμένοι’’ ή 5 (000) ‘’χορτασμένοι’’ ή….. ή….. ήηηηη….. …!; ) 
ακόμη και ο θερισμός έρχεται’’; Σηκώστε τα μάτια σας, σας λέγω, 
και ιδέτε τα χωράφια ότι είναι άσπρα, έτοιμα προς θερισμόν. 
Ήδη ( : ήδη…!; Α, ναι, ω χαζοαναμένοντές ‘τον σε 2α….. Απουσία ‘’Χριστιανοί’’, ήδη και’’τσιμπήστε’’ 1 .ρχήδη….! ) 
ο θεριστής παίρνει μισθόν και μαζεύει καρπόν…..»….,….. 
…..και ότι…., λέγοντας στους Γιαννίκα και Σουμέλα , «1 έτος»…., 
δεν εννοούσες 1 συμπαντο χωρο χρον ικό έτος…., μα 1 Εξωσυμπαντο Χωρο Χρον ικό Έτος…., 
που ισούται με 1.000.000 συμπαντο χωρο χρονο έτη του εσω συμπαντο χωρο χρον ικού Δεσποινίδου…., 
ήτοι, με 1 δις τρις στη Νιοστή Ρίζα Εξωσυμπαντο Χωρο Χρονο έτη του Εξωσυμπαντο Χωρο Χρον ικού Κυρίου…., 
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ήτοι, με 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000 δις τρις στη Νιοστή Ρίζα Εξωσυμπαντο Χωρο Χρονο έτη 
του Εξωσυμπαντο Χωρο Χρον ικού Κυρίου….,….. 
κου λού μου νού….. μου νού κου λού….: και λοιπά με νού….. με νού και λοιπά….,….!..... Καλη νύχτα….!..... #*# 
  
                                   Σήμα Σημαίας Ολυμπιακών Αγώνων….. 
 
* ..... διεξάγονταν στην Αρχαία Ελλάδα από το 776 π. Χ έως το 393 μ. Χ….! 
* .....χρώματα : γαλάζιο, μαύρο, κόκκινο.....: οι πάνω τρεις..... 
και..... κίτρινο και πράσινο....: οι κάτω δύο..... Φόντο της σημαίας και των 5 κύκλων το άσπρο....!..... 
 
* .....’’αρχικά’’ : προ του 1913, τα 5 δαχτυλίδια : κύκλοι συνδέονταν, όλα, ‘’πάνω σε μία ευθεία γραμμή’’…., 
‘’όπως’’ δείχνεται στην κορυφή σημειώματος – ‘’γράμματός’’ ‘’–του’’….: σχέδιο α / και, β / : και, εδώ, σελίδα 248…., 
ως και στο 2ο ψυχοD.N.A...., ενώ, μετά και τελικά, 3 πάνω και 2 κάτω : ‘’απ’ τον ίδιο’’ τον Πιέρ ντε Κουμπερντέν…., 
συμβολίζουν δε τις 5 Ηπείρους...., / : χμ, που κατ' άλλους είναι 6….. και κατ' άλλους 7 / ....: 
   /*/ ….: εξού και….. 6 ή 7….. κύκλοι : γενεσιουργά στοιχεία….. σε θεωρίες άλλων, και, αρχαίων Ελλήνων….. /*/ 
το γαλάζιο την Ευρώπη, το μαύρο την Αφρική, το κόκκινο την Αμερική, το πράσινο την Ωκεανία 
και το κίτρινο την Ασία...., όπως συμβολίζουν και την  ( !;!;!;!;!; ) ενότητα ανάμεσα στα έθνη....: 
εκεί – 2ο αρχείο : «Σχέδια…..»….. με, μόνο, σχέδια….σχέδια γ και γ΄ : προς το τέλος…., σελίδα 0….! 
 
* .....Οι 5 κύκλοι του σήματος της σημαίας των Ο.Α σχεδιάστηκαν, τάχα, λίγο πριν από το 1913...., υιοθετήθηκαν 
το 1914..... και παρουσιάστηκαν στην Αμβέρσα το 1920...., σε άλλη σειρά των 5 κύκλων....: 3 πάνω και 2 κάτω....! 
* .....Ο σχεδιαστής –τους...., και των δύο σημάτων...., 
τ ά χ α...., είναι ένας...., ακατονόμαστος...., Γάλλος….. «Ιησουίτης»…..  μασόνος, σώρρυ, βαρόνος, 
υπερασπιστήςςςςς, χξς΄ςςςς, του Αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού και των Ο.Α....! 
  
* .....το 1908 επιβεβαίωσε τον «λευκό» αθλητισμό που προωθούσε, 
διακηρύττοντας τη βαθύτατη ( !;!;!;!;!; ) απέχθειά του προς τους αθλητές που είχαν σκούρο δέρμα...., 
λάτρης αυτός ( !;!;!;!;!; ) της αποικιοκρατίας και των αποικιοκρατών...., 
ενώ ( !;!;!;!;!; ) δεν ήθελε να αγωνίζονται στους Ο. Α οι γυναίκες, αλλά μόνο να στεφανώνουν τους νικητές άνδρες, 
όπως γίνονταν και στην Αρχαία Ελλάδα....: ήταν, δηλαδή, και ρατσιστής φυλής και ρατσιστής φύλλου!!!!!..... 
{ ….: Τίιι, είπατιιι, ουρέεε…!; Δεν άκ’σααα…., μι κούφανι τα ψυχαυτιάμ’ κι ψυχουβαριακούου….! Βουήθειααααα….! }  
 
( Εδώ και λίγα χρόνια, τα λογότυπα των Ο.Α αλλάζουν...., 
π.χ, το του 1912 αποτύπωνε τη λέξη «Zion», που σε, ''ιερά κείμενα'', 
έτσι ονομάζεται η Ιερουσαλήμ..... 
Υποκρύπτει δε αυτό το λογότυπο τη (!;) σβάστικα και τη σεξουαλική πράξη....: 
masonic : Hitleric Olympic Gaymes…., sorry, oh mason’s…., Games….,….. 
παρασύρθηκα…., λογοτυπόθεν τε…., από το….: «άσπρα μούρα….. μαύρα μούρα…., 
κάτω από τον Τράγο κι η κατσίκα η / Ιερ ου / Σαλήμ α….,  η «Zion :Sion» Χαμούρα…..» τε …., 
που…., αφού σ’ όλα δίνει, ιμπεριαλιζέ, σεξουαλική διάσταση….. και παντού βάζει το της/του ‘’μπιμπί’’ 
η/ο Χαμούρα/Χαμούρος ΜαμαΜπαμπα…., όλο και ‘’Χαμουραμπί’’ τις θα της/του ‘’το’’ κόψει….. 
‘’Ισ Αβελα ϊζέ : Ισ Καϊν ιζέ’’….,…..ννννναι…., και…., ω Βέβ ηλ οι…., εκάς…., ε κ άς…., ε και άστε με…., ….! 
Και, αν δεν είναι έτσι, ε,συγγνώμη….. και «μηδέν» τε : τι κενό ισχύει στο ως άνω τι : «δεν» –μου : στην ύβρι –μου…., 
που θα έλεγαν….. η Μαρία –σας….. κι ο Δημόκριτός ‘’–μας’’….: «Σαλάμ’, Αλέκουμ’», χξς΄, ‘’Shalom aleichem’’…., 
και…., αφού, ω ανάποδοι, –σας κάνω, από παστράβιους, παΐσιους…., θα χορέψουμε, όχι ως εσείς ανάποδα, ίσια 
το….. Hava Νagila…., που….. τα κάνατε….. όλα….. Χάβρα Ιουδαιοΐλα…., ναι…., που….. αντι Σημ ίτης δεν είμαι…., 
ούτε….. αντι Χαμ ίτης…., ούτε….. αντι Ιαφεθ ίτης….,….. παρά, ‘’μόνον’’, αντι γιαχβε ΐτης….,….. ….!..... ) 
 
                              Αρχιμήδης ( 287 π. Χ – 212 π. Χ ) : “Μη μου τους κύκλους τάραττε”..... 
 
* .....Φόνος –του....: (!;) από στρατιώτη του Ρωμαίικου στρατού : του Μάρκου Κλαύδιου Μάρκελλου, 
κατά τη λεηλασία των Συρακουσών από τους Ρωμαίους, 
όταν (!;) τον βρήκε ο στρατιώτης να σχεδιάζει….. κύκλους….. στο, μες στο σπίτι του, εργαστήριό του 
και ο Αρχιμήδης, (!;) βυθισμένος στις σκέψεις του, (!;) δεν προσπάθησε να προστατευτεί..... 
(!;) Το μόνο που τον ένοιαζε…., λένε οι μυθο παραδοσιο λόγοι….,  ήταν οι….. τέλειοι….. 
       { : ααααα…., τότε…., τέλειοι…., μα λίγο πριν το 776 π.’’Χ’’ τελειότατοι…., κι ο Αρχιμήδης, ως πάμπολλοι, 
       έκανε, κι αυτός, τα δικά –του….. ψυχο ‘’ψυχο’’ κυκλο σχήματα….,….!..... } 
κύκλοι που είχε σχεδιάσει, (!;) γι' αυτό και είπε στο στρατιώτη....: «Μη μου τους κύκλους τάραττε.»....! 



                                                                                       128 
 
[ Ααα, έτσι και γι’ αυτόοο..!;!;!;….. Εεεεε…, έ τσ ι…, ννναι, το πιστεύουμε…., που δεν είμαστε, και, ά πιστ οι…., 
οι που πιστέψαμε τα της «Καινής Διαθήκης» (678) 4 δυσ δαιμόνια…., τα με τις…..10002, ωχ, 1000 2 αντιφάσεις….!]  
                                                                                             
Η φράση του αυτή, / λέει ο….. / χρησιμοποιείται (!;) εννοώντας : ( : ω χχχχχ, και ο νοών νοείτω….. τω ανοήτω….! ) 
«Μη μου χαλάς τη δουλειά» και «Μη μου χαλάς την ησυχία»....! 
         {{ : εεεεε, τους ψυχοκύκλους εννοεί….. κι όχι τους, της μηχανικο δουλειάς, μηχανικο κύκλους…., 
         που….. αυτοί δεν….. ταράσσονται : δεν τους χαλούν την ησυχία…., μα….. κατα- κατ- εύονται….: 
         κατιβαίνουν, ‘’Κανά θαυματικώςςςςς’’ κανα ι πίπ ιντου πιο κάτ’ απού κει που ήντουσανι…., 
         γιατί…., σι ένα ι πίπ ιντου πιο πάν’…., ζαλίζουνταν : πάθιναν ίλιγκου…., 
         ε χχχχχ…., κι κει που θα έπιφταν απού μόνιτ’ς…., τς κατέβασαν οι….. κυκλου ηυγινικοί….,….. 
         ‘’νά ‘ν’ καλά’’ οι….. κάτθρουποι…., όπου κι αν είνι…., Σιλήν’ ή….,…. Γιαχβαλλάχ ακ μπαρ…., 
         …..μπραχ, γατς, γκιτ….. οραντά…., Σεϊτάν κιοπεκλέρ : ‘’πουλάκια’’ –του….. και αντιστοιχίες –τους…., 
         …..γκελ, γκελ, γλελ…., μ π ο υ ρ ν τ ά…., ‘’πουλάκια’’ ‘’μου’’ : σεις οι, αντιστοιχίες –τους, κυκλο‘’ταραχτές’’…., 
         ‘’πελ πουλ πελ πουλ πελ πουλ πελπουλ πουλπελ πελπουλπελπουλπελ….: πού η Αλ ε πού Έλ- - - ….!..... }} 
( / !;!;!;!;!; / Μόνο το 50% των έργων του σώθηκε από τη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας....: …..Αντι Θαύμααααα….! ) 
 
[[ (!;) Μια παράδοση λέει ότι είπε τη φράση αυτή, στο Ρωμαίο στρατιώτη, / άλλοι λένε ότι την είπε στον Μάρκελλο / 
όταν σχεδίαζε (!;) στην άμμο μιας παραλίας...., ( : εμ, στην άμμο τα πρόχειρα σχέδια, και, ψυχο ‘’ψυχο’’D.N.A….! ) 
το οποίο υποτίθεται ότι μελετούσε, όταν τον διέκοψε ο Ρωμαίος στρατιώτης....,….. 
 ( ….: ε χχχχχ…., δεν είχε την τύχη : μη επί τόπου ‘’μπαμ’’ του, στην παραλία και συν πλην Πλάτωνι, Σωκράτη….! ) 
άλλη παράδοση λέει ότι είπε το ρητό αυτό, αναφερόμενος στο μαθηματικό : γεωμετρικό σχέδιο, που σχεδίαζε…., 
άλλη παράδοση άλλα.... κ.ο.κ….. κ.λ.π ....,…. κου λού μου νού….. μου νού κου λού….: κ λ΄ μ ν΄….. μ ν΄ κ λ΄.…: 
και λοιπά με νού….. με νού και λοιπά….,….! 
….. * Χμ, όοο χχχ ιιι : Ψ αίμα…., έρριχνε πέτρες στη θάλασσα ο Αρχιμήδης, που σχημάτιζαν ομόκεντρους κύκλους, 
κι ο Ρωμαίος στρατιώτης έρριχνε πάνω σε αυτούς τους κύκλους κανα κόκκους άμμου 
και τους..... τάραττε : ενοχλούσε...., ε, που ενοχλούνται και τα χωρίς συνείδηση ‘’τέτοια’’….. από ‘’τέτοιους’’....,….! 
 
* Πεμπάς : Ε : κυκλο ομάδα : ομάδες….. δια Γαϊτανο Κύκλου Ε – δια γαϊτανο κύκλων ε….. Ε – ε….: Δ,δ,ια Ε – ε….: 
5 κύκλοι του Ε λατό τατου Σήματος των Ολυμπιακών Αγώνων : 5 κύκλοι : στοιχεία, και, του ψυχο‘’ψυχο’’D.N.A….! 
 
…..Ε λάς : Ε λ λάς : Ε λλλλλ λάς…., Ε λ λάαος : Ε λλλλλ λαός….,….. Ζήβα : Ζήτω η Ε λάς….,….. 
…..Ζήβας : Εγώ….. η Ε λάς : Ζήβα….,….. α χχχχχ…., γιατί με αργο πληγώνεις κι αργο αυτοκτονείς…., 
ω...., ε,Ε,σύ….. και μέσα….. –μου : –της..... ψυχή και ‘’ψυχή’’….. –μου : –της…., Ε λάαέ….. μου : – της…., 
της….. Ε λατός : Ε λάδος : Ε λατούς – εμού….: –Του….,….. 
…..έγινα ο του ‘Φροίξου ‘Άργος ο ναυπηγός και σου έδωσα την ‘ Αργώ 
και πήγες με σ arab / β / αλο κ ara΄b / β / α….. και….. κ arab / β / ο πνίγεσαι….. διαρκώς…., 
μα…., παρόλα κι αυτά…., μου arab / : b : β / είς’’ : μου ‘’αραβείς’’ : μου ‘’τρίζεις τα δόντια’’…., 
θαρρεί καν α /δ/είς….. για να τα σπάσεις…., χμ, κι ύστερα θα φταίει ο «θεός της Ε λατός : Ε λάδος : Ε λατούς»…., 
…..δεν με βοηθάς, όσο χρειάζεται, να μπορέσω να σε ιδώ ωσάν….. ένα παιδί –μου : –της : –Του…., 
ωσάν…., έστω…., 1 : α – 1.000….. Χ….. 2 Χ 5.000 : 2 Χ ε….: 10.000.000….: α….. Χ….. 2 Χ ε….,….. 
να σε κάνω…., ΕΓΩ και διά του, και, εν σχήματου Λόγου –μου : –της /ή ‘’της’’/ : ‘’–Του’’…., το ΓεωΑ και το ΓεωΩ…., 
και….. ό χ ι  μ ό ν ο ν….,….. 
…..έγινα ο της ‘ Ιούς φύλακας ‘ Άργος ο Πανόπτης 
       ( : τίιιιι, μήπως θα μου γίνεις και Ερμής’➔ ο φονιάς –μου…., –εμού του επίδοξου ‘’νεκρ’’ανα στητή….. –σου…., 
       ω ‘’νεκρό’’ έ,Έ,ρμαιο….. του τυχαίου και του άναρχου αναρχισμού...., ω Διάλυσης φριχτό σύντριμμα…., 
       που, πια, σου έγινε συνήθεια το ταξίδι το παράλληλο με του Κενού το Τίποτα.…, 
       που…., σαν ‘’έπαιζες ρωσορουλέτα’’…., ύπνος Συβαριώτικος σε πήρε στη σαπίλα 
       και ροχαλίζεις μες στη νεκρίλα….. και λίαν αύεις «Βοήθειααααα…., Θεία Βοήηηηη….!»…., 
       που…., οι που, έτσι, σε κατάντησαν…., συν σοι και συν ανδρεικέλοις –των…., ξένοι ή μη…., άλλοι σου λένε….: 
       «…..ότι καν πράξουσι….. τεθνεότες ου πέρδουσι…..»….. κι άλλοι σου κουραγιολένε….: 
       «…..σαν μπήκες μες σε φέρετρο…., καρτέρει νεκροθάφτη…..»…., ….. όι όι…., αν υπόστατε – ‘’νεκρέ’’…..!;….. ) 
και σου ‘δωσα απο κωδικο+++ποιητικά Μάτια – Σκεπτικές Ταχύτητες : ‘’Σ,σ,ιωπο+++’’ όπλα…., για να –τους…., 
ω…., ε,Σ,σύ…., τάχα, φιλο Σόφειε και αρχαιοελληνοσοφιοφιλή…., ω όντως φιλο σοφίστειε…., τεμπ / -+ ή +- / Έλ η 
λιποτάχτη και εφφετζή Ε λάαε…., εεεεε…., εεεεεχ πλειοψηφικώςςςςς…., 
      ( : ααααα, όλα κι όλα, δεν θα σου δώσω δα, και, την γοργότατη ‘Γοργώ να δια πλεύσεις στις Γεω θάλασσες : 
      στους Γεω λαούς….. ιδεολογικώς ιμπεριαλιζέ+++…., ως….. άλλος ‘Περσεύς….,….. ….!..... ) 
και έκλεισες / τίιιιι…., σου τα έκλεισαν…!; / τα μάτια σου και, να, αυτο – ‘’αυτο’’ τυφλώθηκες…., 
να, που δεν άκουσες κι ‘εμένα και μου γύρισες ’➔, και, το /έμ μασκ ο…!;/ πρόσωπό σου….. και νααα τ ώ ρ α…., 
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…..έγινα….. και ο….. και η….. και το….: ε γ ώ….. σε άπειρες κι επώδεινες εκδοχές και πιθανότητες…., 
και, για να βρω τα λόγια να σου εξηγήσω τα δυσεξήγητα…., αχ, κι έχασα τόσες με αποσιωπη/τ/ικά λέξεις μου…., 
τις σκέπασαν : τις έκρυψαν τα με γράμματα κι αριθμούς λόγια….,….. 
νααααα…., γιγ νώσκω : θυμάααμαι ΕΓΩ…., όπως τις σκέπαζαν σαν ήμουν εν γαστρί της μητρός μου ‘’έμβρυον’’...., 
ιδίως…., τα γοερά –της….: «Αχ, Θεέ μου….!»…., «…..γιατί, Θεέ μου…., γιατί τόση, άδικη, φτώχεια και δυστυχία…., 
γιατί μου ‘’πήρες’’ / …..Εσύ μου τον πήρες ή η Ζωή’’ – ο ‘’Θάνατος’’…!; / τον Αλέξανδρό μου…..,….. 
θα είναι, άραγε, αυτός…., ναιαιαι, αγόρι…., ο Αλέξανδρος…., ο, ως μου φάνηκε, ένας….. ά λ λ ο ς Χριστούλης…., 
ας είναι…., ας είναι…., ας είναι αυτό…., κι εγώ, και, θα Σου προσεύχομαι συνεχώς γι’ αυτό…., 
κανείς δε θα με βλέπει…., σπίτι και δουλειά κι ελαχιστότατα έξω…., σκυλίσια υπομονή θα κάνω, Θεέ μου…., αν…., 
ναι, σκυλίσια…., που ‘’«σκυλίσια ζωή»’’ μας όρισαν οι που φτιάχνουν τη ζωή –μας θάνατό –μας….,….!.....»….,…... 
….. γιγ νώωωσκω : θυμάααααμαι…., εδώ – εκεί ---- εκεί – εδώ και..... δια….. χρόνια…., 
που…., σαν με πνιγμένους λυγμούς έκλαιγε η ηρωίδα μάνα –μου….. 
και γυρνούσαν τα δάκρυά της μέσα –της…., δι ήρχοντο, τελικά, σε μένα….. και με έπνιγαν….. 
και κραύγαζα με γοερά αποσιωπη/τ/ικά….. «….. πνίγομαι...., μαμάαααα…., Βοήθειαααα, Θεία Βοήηηηηη....!»…..                                                                                        
και με δια γέμιζε…., ως πάντα και ό λ ο υ ς εν γαστρί…., ο Απαντόπτης κι Απαντήκοος Θεούλης με γαλήνιους…., 
μουσικούς και…., λες κι από κασετόφωνο μες σε νερό ακουστούς –μου…., Θεοδακρύβρεχτους…., άηχους ήχους 
Θείας ‘’Σ,σ,ιωπηλής’’ Βοής : νότες αποσιωπη/τ/ικά….,…… κάθε αποσιωπη/τ/ικό και μια απεσταλμένη Του ψυχή….,  
…..κι ύστερα, πάααααλι, τα ίδια….. κι εναλλάξ….,….. 
ωχ, και ποίος θα μου διώξει από τα….. κορμο‘’ψυχο’’ψυχο’’αυτιά αυτές τις κραυγές μακριά…., εκάς…., εκάς….,….. 
ναιαιαιαιαιαι…., και εκάααααςςςςς οι Βέ β - ή - -ηλ οι…., και…., απ’ την Ε λάτα : Ε λατώ….,..... 
                  // ….: μπραχ, γκιτ, γατς…., οραντάαααα…., αμπρέ Σεϊτάν κιοπεκλέρ….! // 
που…., στο εξξξξξήςςςςς…., έστω…., με το στόμα….. ‘’άρα – μάρα’’…., μα….. με τα χέρια….. κουλαμάρα…., 
χειρο κλούστης ‘‘ ‘’Σ,σ,ιωπο’’ Ηρακλής γαρ ενθάδε ‘’κείται’’…., εξού και….. ξουουουουου : εκάςςςςς και….. 

‘’Σ,σιωπήηηηη’’ – ‘’Σ,σ,κασμόςςςςς’’….. οι καθελογής και καθεπραξής, ξ έ ν ο ι  ή  μ η, ‘’τέτοιοι’’!!!!! . και _____ : 

τελεία : . : . : . : . : . : . : . : . : . : .: και παύλα  

…..RE SSSSS….. ΣΕΙΣΣΣΣΣ….. Κ,κ,ομπιουτεράκηδεςςςςς…., τετραγωνίσατε ώς και ‘’Σ,σ,ιωπο’’ Κ,κ,ύκλους….,….. 

νααααα…., τα δωδεκάρια / 1Β12΄ . / ( και 1Β12 . …!; ) : .  …., ως δεκατεσσάρια…., είναι – γίνονται : . ….: 

Θ,θ,αύμα - - -….,….. bold /volt…!;/ : . : δια ταν ικά – δια βολ ικά, «τολμηρά /τόλμη- και….. κακία- μη αρετή+…../…., 

ι / ηττα : ιτα / τα μά / σαταν ιζέ / , παχέως : bold ize….. αναίσχυντα…..»…., 
ααααα…., ‘’έτσι’’, κι η λέξη Θ,θ,αύμα - - - …., 
εχ, λίγο ακόμα….. πλαγιο : /….. ‘’παίξατέ ‘το’’…., εμμμμμ, το ‘’τέτοιο’’ του κομπιούτερ…., 
ααααα…., βρείτε ‘το…., ΣΕΙΣΣΣΣΣ….: και, στο -+…., ‘’έτσι’’ και κάπου…., πού και πώς το - : αντιΑλέκος πέεεεεφτει 
και το + : Αλέκος μένει σταθερόοοοο…., εεε, σε εικονική και προσ ομοιωτική μάχη το Αλέκος και το Αντι Αλέκος….,  
ααααα…., και ποίος χάκερ του Θεού θ Έλ+++ ει να –του δώσω σχε κλουσ τικές ‘’οδ / ο / ηγ ίες’’….. 
να χακάρει, και, το Θηρίο : Κομπιούτερ του, εις τας των Βρυ κολάκων Βρυ ξ Έλ λας, του H end El- - - /wo/ man…., 
ααααα…., και…., ααααα…., και….,….. έιιιιιιιιιιιιιιι…., και….: 10΄300΄5΄ ’➔ 20΄1΄10΄ 3΄1΄40΄8΄9΄5΄10΄300΄5΄…., 
ήτοι…., που δε γνωρίζετε το ίτε : πάτε…., ίτε ’➔ . . . . . . ίτε τε…., σα ‘’φώς’’ : σα /σεληνο/ ‘’φώς’’, σαταν ιζέ : ΄ : -…., 
ΣΕΙΣΣΣΣΣ, ως Δημοκρίτεια – Μάρεια / η Μαρία του Σατάν Μάρα / «δεν»- - 
μέσα στο του Σατανά - - - «- - - μηδέν»….,….!..... …………………………………………………………]]  
  
 
                      ==================================================== 
                      --------------------------------------------------------------------------------------------- 
                      --------------------------------------------------------------------------------------------- 
                      ==================================================== 
 
 
1---1 έως 1---4 ) 
            1---1 ) 
       
          Απο κωδικο,….. ποιήσεις….. της….. ‘’Σιωπηλής Γνώσης’’ και ‘’σιωπηλής γνώσης‘’….. –μου….. 
[ Απο κρυπτο,….. γραφήσεις….. του….. χωρίς λ,Λ,όγια λ,Λ,όγου : ά λ,Λ,ογου λ,Λ,όγου….. –μου….. ] 
       // 1ο ‘’Σ,σ,ιωπο’’ λόγιο….: αλλού αυτό : το 1ο…., Ενότητες….: 1, 2, 3, 4 και 5….: μερική περίληψη….. // 
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              ============================================================= 
                                                            * Πρόλογος. 
 
…..Η παρούσα εργασία – πνευματικό κληροδότημα…., 
    / Σαφώς, προϊόν, πολυετών, κόπων, επιδιώξεων : ‘’αιτημάτων’’ μου κι αδιάκοπης : ‘’αδιάκοπης’’ ‘’προσευχής’’….: 
    από 8 χρονών και….. ‘’σιωπηλά’’, αθόρυβα κι ανυποψίαστα όλων των άλλων…., ‘’πλην’’ της μάνας μου….. / 
δηλαδή, η του 1ου, κι αλλού, ‘’Σ,σ,ιωπο’’ λογίου….: ενότητες : 1, 2, 3, 4 και 5…., 
πραγματεύεται πάμπολλα θέματα…., που…., σχεδόν, όλα τους…., ανάγονται και παραπέμπουν 
στο χώρο της….. "Σιωπής" και της ‘’σιωπής’’….: ‘’Σ,σ,ιωπής’’ ή Σιωπής και σιωπής ή Σιωπής ή σιωπής ή….. …., 
ήτοι, του….. χωρίς λόγια : ά λογου λόγου….: του με….. κώδικες, σήματα, εικόνες, ψυχο,’’ψυχο’’,ενέργεια,.…. 
του….. που Θεο προ ορίστηκε ως κοινή γλώσσα, εσαεί, όλων των ανθρώπων….. ά λογου λόγου….,….! 
 
Του….. χωρίς λόγια λόγο : ά λογου λόγου…., αυτόν…., που όλοι μας έχουμε, 
          / …..ή κι εξακολουθούμε να παίρνουμε….. ‘’άνωθεν’’ ή μη…. και….. "μυστικά"….. κι αναλόγως….. / 
και, μες στο κύτταρο / : στον κυτταρο πυρήνα / μνήμης….. της / διπλής / ψυχής και της / διπλής / ‘’ψυχής’’….. μας 
κι έχει να κάνει…., πλην και με την του καθενός δικιά του…., 
και με έγγραφα μηνύματα που παίρνουμε…, ανυποψίαστά μας ή μη…., πάντα, τόσον…., όσον…., αναλόγως…., 
όποτε, δηλαδή, είναι….. η ψυχή και η ‘’ψυχή’’….. μας σε….. μέγιστες συχνότητες….! 
…..Εδώ…., βεβαίως, εγώ…., απο κωδικο ποιώ – απο κρυπτο γραφώ τη δικιά –μου….. ‘’Σιωπή’’ και ‘’σιωπή’’….. 
[ έιιι, και, –εσύ….. τη δική –σου….. ] και παραθέτω τη δικιά –μου….. ‘’Σιωπηλή Γνώση’’ και ‘’σιωπηλή γνώση‘’…., 
σαφώς, όσο το δυνατόν –μου….. εύστοχα….. και με λιγότερα λάθη κι ατέλειες….! 
 
Δυσκολονόητη….. ‘’Γνώση’’ και ‘’γνώση’’….. κατά βάσιν…., πράγμα, όμως, που εξαρτάται…., 
εξόν κι από τον βαθμό ‘’μύησης’’ του καθενός σε θέματα….. ‘’Σιωπής’’ και ‘’σιωπής’’…., 
κι από τον βαθμό….. εγγραμματοσύνης –του…., μα και….. επιθυμίας του να εντρυφήσει σε αυτά τα θέματα…., 
και που με βάση αυτά θα κρίνει, και, τη σειρά ανάγνωσης των παρατιθέμενων, κι εδώ, θεμάτων….! 
…..Και…., βεβαίως…., όση επιστημοσύνη μπορεί να υπάρχει στα καινοφανή κι αυθεντικά αυτά…., κι εδώ…., 
δεν είναι συμφέρον να περιοριστούν…., κι ως προς αυτήν και "συρρικνωτικά" –της…., 
στο όνομα της όποιας απλούστευσης….! 
…..Άλλωστε, δύσκολα είναι και τα ερωτήματα που θέτει ο καθείς…., μα….. δεν είναι κι απαραίτητο 
να υπεισέλθει, κι εξαρχής, σε λεπτομέρειες που καταγράφω και…., σκόπιμα : εξυπηρετικά…., παραθέτω έτσι….! 
…..Και….. ποιός…., και πώς…., θα μπορούσε τόσα θέματα να τα τακτοποιήσει και παζλ άρει…., 
ούτως ώστε να γίνουν πολύ κατανοητά όλα και από όλους…!; 
Άλλωστε, εγώ, μπορώ, πια : προ πολλού, να γράφω, μ ό ν ο ν, α τομ ικά…., 
δηλαδή…., όπως το ά τομ ο εμ περι έχει κι άλλα….. ‘’υπο’’ ά τομ α…., έτσι κι ο λόγος –μου….!..... 
 
…..Εισερχόμενοι, λοιπόν, στη….. ‘’Σιωπή’’ και τη ‘’σιωπή’’….. 
και…., τις αντίστοιχές τους…., στη….. ‘’Σιωπηλή Γνώση’’ και τη ‘’σιωπηλή γνώση’’….. –μου…., 
και πριν αναφερθούμε, καίρια, σε ό,τι αφορά στην ανθρώπινη, προπάντων, ψυχή και ‘’ψυχή’’….,  
αφού….. η αυτο γνωσία και η ψυχο γνωσία…., ως και η ‘’αυτο’’ γνωσία και η ‘’ψυχο’’ γνωσία…., 
είναι….. η βασικότερη προϋπόθεση ( …..τίποτα…., ποτέ και πουθενά…., δεν γίνεται….. α προ ‘’ϋπο’’ θέτ ως….. ) 
για να κατανοήσει ο οποιοσδήποτε τα φυσικά και, κυρίως, τα μετα φυσικά…., ή και τα προ φυσικά…., πράγματα…., 
πάντα, τόσον…., όσον…., αναλόγως…., 
είναι απαραίτητο, τ ώ ρ α , το να αναφερθούμε με λίγα λόγια : περιληπτικά, 
πρώτα, σε αυτά που αμέσως μετά ακολουθούν…., λόγια σχετικά με τα πιο βασικά από αυτά….! 
 
Γι’ αυτό…., θα ξεκινήσουμε από την πρώτη – πρώτη Αρχή…., 
που, αδιαμφισβήτητα, είναι ο Παντοπλάστης Θεός….! 
…..Και…., αν και μερικά θα είναι, αρχικά, δυσκολονόητα…., τα….. όσον εύστοχα….. και με λίγα λάθη κι ατέλειες…., 
τελικά, θα γίνουν…., σχεδόν όλα…., κατανοητά…., τουλάχιστο, στα απαραίτητα κι όχι στις λεπτομέρειες…., καθώς, 
συσχετιζόμενα, θα επαναλαμβάνονται φορές…., κι εδώ…, μάλιστα δε, σχηματοποιημένα :‘’σχηματοποιημένα’’….! 
…..Κι επειδή είναι εύλογο κι ορθό το ερώτημα που θέτουν πολλοί,         // …..και….. σε τί πειράζει…!; // 
                ( …..όπως…., ‘’μάλλον’’, κι ο ίδιος ο Θεός έθεσε, αρχικά, στον εαυτό –Του….. ) 
δηλαδή, το πώς προέκυψε μια λειτουργική οντότητα…., ο Θεός…., 
και αν, απουσία οτιδήποτε άλλου….. στον απολύτως κενό Παν Χωρο Χρόνο, μπορεί αυτή η λειτουργική οντότητα 
να είναι αυθύπαρκτη – αυτοαίτια…., αφού, μάλιστα, τίποτα και οπωσδήποτε 
δεν μπορεί να προκύψει από το τίποτα…., ανυπαρξία γαρ από την ανυπαρξία…., 
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θα πρέπει…., από τώρα και εν ολίγοις εδώ…., να τονίσουμε, 
πρώτα, το χρονικό της Θεογονίας και, έπειτα, το χρονικό της Παν δημιουργίας του Θεού…., 
προπαντός, σαν απάντηση στους αντίθεους άθεους…., μα και στους αδιάφορους άθεους….!..... 
                      ======================================================            
 
 
         1---2 ) 
                                        Κεφάλαιο 1ο….: Α. 
 
                                        ..... Θεο γονία...... 
 
              [ Αρχι ‘’γονία’’ ή αρχι ‘’γένεσις’’ ή "α βιο" ‘’γένεσις’’ ή αυτόματος ‘’γένεσις’’..... ] 
 
                                            { "Άμεσες διαδοχικές φάσεις"..... } 
 
…………………………………………………………………………………………………................................ 
…..Έτσι…., και σε, μερική, περίληψη…., όλος ο….. ‘’χωρίς αρχή’’ και τέλος…. Χώρος και Χρόνος….: 
ο….. εμ περί εχος…., ήτοι, ο με….. περι εχόμενον…., Παν Χωρο Χρόνος…., σαφώς, προ Θεού : π. Θ…., 
που δεν μπορεί να είναι…., όπως και το….. περι εχόμενόν ‘’Του’’…., παρά, μόνον, αυθύπαρκτος – αυτοαίτιος…., 
‘’μοιράζεται’’…., καταπώς προαναφέραμε πιο πάνω και στα περί Παν Χωρο Χρόνου κ.λ.π …., ως εξής….: 
ως στο σχέδιο ( σχήμα ) Ο΄3΄….. ….:….. 
 
            (#(==========----------------------------==================---------------------------===========)#) 
 
(#( * …..0 ) Παν Χωρο Χρόνος….: 
 

                           
            
                                      Σχέδιο ( Σχήμα ) Ο΄3΄….. 
 
α ) * …..από…., μες σε μικρομικρο κενόν…., Σημείον ή ‘’Κέντρον’’ αφόρτιστων ‘’αιθερο σωματιδίων’’…., 
             / …..των….. ούτε μη φυσικών ούτε φυσικών….. ούτε….. ούτε….. ….. / 
ήτοι, από ‘’Κέντρον’’ ή Σημείον / ‘’μοναδικό’’ / ‘’αναφοράς’’, και, του εμ περίεχου Κενού – 
– του εμ περίεχου Χώρου….,  
έως το…..  / …..‘’φανταστικό’’ : ‘’φανταστική’’ ‘’κυκλο’’ ‘’Περιφέρεια’’….. / δια χ,Χ,ωρ ιστικό ‘’περι Κένειον’’…., 
το με…., ωσεί ‘’Κύκλος’’ περι έχον…., περι εχόμενον – ‘’ψυχή’’…., ο χώρος θεωρητός ως 
σώμα ( κορμί ) αυτού που περιέχει….. ‘’ταυτοσήμως’’…., 
ήτοι, τα αφόρτιστα ‘’αιθερο σωματίδια’’ – ‘’ψυχή’’….! 
 
               [ …..το ‘’περι Κένειον’’ θεωρητό και ως….. περι χώρειον και περι χρόνειον 
               μαζί και περι ’’ψύχ’’ ειον και περι ψύχ ειον….. ] 
               
Ο δε χρόνος του χώρου αυτού θεωρητός ως ψυχή – ‘’Κέντρο’’ 
ή Σημείο / μοναδικό / ‘’αναφοράς’’, και, του εμ περίεχου Κενού – του εμ περίεχου Χώρου…., 
εξ ού και….. θεωρητός ως….. ψυχή….. και του χώρου…., 
μα….. κι ως ψυχή….. και του Χώρου….. και του….. Χρόνου….. – μη Χρόνου….! 
 
                   /$/----------------------------------------------------------------------------------------------------------/$/ 
         /$/ …..Χρόνος….. μη Χρόνος….: υπαρκτός μεν…., στατικός και ‘’παγ’’ ‘’νεκρ’’ ωμένος…., ανύπαρκτος δε….: 
         τώρα, ων….. μη ων…., ζωντανός νεκρός…., ήτοι σε….. ‘’νεκρο’’ φάνεια…., 
         μετά δε σε….. ‘’νεκρ’’ ανά σταση – ‘’ζωντ’’ ανά σταση….,….! 
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         Άλλωστε….. και…. σε όσον εύστοχη αναγωγή…., ‘’πραγματική ύπαρξη’’ αποκτά : έχει ή νιώθει πως έχει….. 
         κάποιος ή κάτι…., κυρίως, όταν έχει σημείόν τι αναφοράς –του…., οποιοδήποτε και όπως δήποτε…., 
         λ.χ, κι έτσι, ‘’υπάρχουν’’ : ‘’ορώνται’’….: 
         * ο εδώ χώρος και Χωρο Χρόνος ‘’εξαιτίας’’ του χωρο χρόνου…., 
         μετά…., αυτοί…., αποκτούν ‘’πραγματική ύπαρξη’’ κι ‘’οντότητα’’…..‘’εξαιτίας’’ του Θεού…., 
         που τα….. Θε ( ο συν ο = ω ) ωρεί….. κι είναι Σημείον / μοναδικό τότε / αναφοράς –τους…., 
         όσων εξ αυτών, δηλαδή, επέζησαν μετά από τη Θεο γονία….:  
 
         ** …..τ ό τ ε…. 
         * χωρο χρόνος ‘’νεκρός’’….,….. 
         * Σημείον ‘’Κέντρον’’ : ‘’νεκρό’’ και, πάλι, ‘’στατικό’’…., 
         μα….. μετα μορφ ωμένο, πια κι αλλιώτικο, Παν Χωρο Χρονο στίγμα…., 
         * αιθεροσωματίδια χωρο χρόνου, μετ’ ‘’ολίγον’’ και φορτισμένα, υπαρκτά ως υπόλοιπον του συνόλου –τους…., 
        αλλά ως υπόλοιπον….. όντως ζον…., ως Σώμα – Σώματα και Ψυχή – Ψυχές του…. Θεού…., 
        του….. έμ Ψυχου Σώματος, μαζί, και εν Σώματης Ψυχής….,….. 
        * Χωρο Χρόνος, μετ’ ολίγον, μετα μορφ ωμένοι….,….. 
        * Παν Χωρο Χρόνος, μετ’ ολίγον, ‘’μετα μορφ ωμένος σε….. Θεό’’…., στον Έναν και Μοναδικό Θεό….,….! 
         
        Τέλος…., και, και, το, υπαρκτό, Σύμπαν μας / μα και το Εξωσύμπαν / αποκτά νόημα και λόγο ‘’ύπαρξης’’…., 
        γιατί…., υπαρκτοί…., μεις ‘’στολίζουμε’’ τη Γη….. και μπορούμε να το αναφέρουμε….,….. ως…., έστω, έτσι…., 
        κι ως προς το…., τον, ‘’φύσει’’, μη εν άναγκο κι ως κι εκ τούτου τον όντα, και, ‘’θέσει’’, μη εν άναγκο…., Θεό…., 
        που…., αν είχε, και, ανάγκες…., δεν θα μπορούσε να ήταν, έτσι, και, και, Πλάστης Θεός….,….! /$/ 
                           /$/---------------------------------------------------------------------------------------------------/$/ 
  
  ( …..έστω, σ α ν ένα Ακίνητο…., κινούμενο επί τόπου : τοπολογική ιδιότητα…., μονο Κύτταρο – ‘’μονο Κύτταρο’’ 

  ‘’αιθερο’’ ‘’Σπέρμα’’ – ‘’αιθερο’’ ‘’σώμα’’…., 
  μα πολλά…., περι ‘’κυκλωμένα’’…., κινούμενα επί τόπου κύτταρα εμ περι έχον Κύτταρο…., 
  Κύτταρο με ‘’περι Κυττάρειο’’…., κάτι….. σ α ν ….. μονο Κύτταρη – πολυ κύτταρη ‘’αιθερο’’ Αμοιβάδα…., 
  κενόκλειστη…., που, και, τα δυο μαζί….:  κενό κι Αμοιβάδα εμ περιέχονται κάπου….: σε….. νερό, κορμί,….. ) 
 
Εδώ…., ο χρόνος είναι ‘’κυκλικός’’…., ως ‘’κυκλο’’ περι κλεισμένος : 
‘’κυκλο’’ Κενο κλεισμένος ο…., ο συν ομ ήλικός του…., χώρος του….! 
 
* Χώρος  – ‘’ ‘’Σώμα’’ : ‘’Κορμί’’ ‘’ – Περι ‘’σώμειον’’…., 
το, στατικόν,  ‘’ουσι ούχον ‘’ – ουσι ούχον…., το…., ‘’ά σχημον’’ – ά σχημον…., Περι έχον….. 
κι όχι το, έν σχημον, περιεχόμενον …., η ‘’μη συγκεκριμένη’’ – συγκεκριμένη Υπόσταση…., 
το πλήρες κενού Κενόν : το μη εν ούσιον…., ‘’βλέποντάς’’ ‘το….. από ‘’περι Κένειο’’ και προς τα έξω…., 
και, μαζί, και….. πλήρες ουσίας Κενόν….: το εν ούσιον…., ‘’βλέποντάς’’ ‘το….. από ‘’περι Κένειο’’ και μέσα….,  
 
{ * …..περι εχόμενον….: συγκεκριμένη ουσία – ‘’ουσία’’ του εμ περι έχοντος Χώρου…., 
το με….. ‘’ιδιό κτητο’’…., εμ περίεχό –του…., χώρο…., 
…..χώρος ( ‘’χώρος’’ ) μες σε Χώρο…., έστω, με ‘’κυκλικό’’ χρόνο…., 
‘’υλικό’’ – υλικό ‘’σώμα’’ μες σε…., ούτε υλικό ούτε μη υλικό ούτε….. ούτε…. …., ‘’ ‘’Σώμα’’ : Κορμί’’ ‘’ …., 
η, με ‘’περι Κένειο’’, ‘’αιθερο’’ Αμοιβάδα…., μονο Κύτταρη – πολυ  κύτταρη…., 
όμως, μη συν ενωτή : ‘’αυτο’’ ‘’γονιμοποιητή’’…., 
ωσεί ο….. στη….. μη φωτο και μη ‘’φωτο’’ Χημεία….. 
ή στη….. φωτο Χημεία….. ή στη…. ‘’φωτο’’ Χημεία….. Αιθέρας…., 
σαφώς, όχι ως ο…., ωσεί «ευγενές αέριόν» τι…., το «μη σχηματίζον, ουδεμίαν, ένωσιν»…., 
στις….. αλ…. Χημείες σας…., υμών των, δήθεν, ‘’μονο,ενο,θεϊστών’’, κυρίως…., ά ‘’σεξ’’ ος…., ‘’Αιθέρας’’….!..... } 
 
και….. 
 
* Χρόνος : η…., ανενεργός και ‘’μη αφηρημένη’’ – αφηρημένη…., ‘’ ‘’‘’Ψυχή’’’’ : ‘’Ψυχή’’ ‘’…., 
‘’Υπόσταση’’…., τ ώ ρ α…:: 
τριαδική υπόσταση του…., τ ώ ρ α και έ τ σ ι…., Παν Χωρο Χρόνου….: όλα….. αυθύπαρκτα – αυτοαίτια….,….. 
                                // …..χρόνος του χώρου….. και….. Χρόνος του Χώρου….: ‘’δίδυμοι’’….. // 
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β ) από ‘’Περι Κένειο’’…., αρχή του, χωρίς τέλος : ά τελου κι όντως ά πειρου, α περίεχου Κενού…., και έξω….: 
Χρόνος = μη ‘’κυκλικός’’ – ‘’ά σχημος’’ – ά σχημος…., όπως κι ο Χώρος : Χωρο ‘’δρόμος’’…., 
έτσι κι ο Χρόνος : Χρονο ‘’δρόμος’’….,….. οι, σχηματικά, μη προσδιοριστοί…: α + β : Παν Χ,χ,ωρο Χ,χ,ρόνος –….. 
 
* 1 ) Εξω συμπαντικός Χρόνος = μη κυκλικός…., ως α περί κλειστος – ‘’α περί κλειστος’’….: 
‘’περι’’ βάλλεται από το….. ‘’ά σχημον’’ – ά σχημον ‘’περι κένειον’’….: * Θεός : 
η πρώτη και τελευταία αρχή, μαζί, και το πρώτο και τελευταίο τέλος του Παν Χωρο Χρόνου…., 
το συναρχότελόν του…., το αρχή μαζί και τέλος του…., το από λυτο – απο σύνθετο…., 
το, εσαεί, Σημείον αναφοράς του όντως Α πείρου…., του με συναρχότελον μεν…. έν αρχον και ά τελον δε….! 
 
* 2 ) …..εσωσυμπαντικός ή συμπαντικός χρόνος = κυκλικός…., 
όπως, και γιατί, κι ο χώρος…., όπου ανήκει…., είναι κύκλος με περιφέρεια το π,Π,ερισυμπάντειο…., 
ως περικλεισμένος ( π,Π,ερισυμπάντειο )….,….: κι αυτά…., θα ξανααναλυθούν κι αλλού….. κι ‘’αλλιώς’’….!..... )#) 
 
            (#(==========----------------------------==================---------------------------===========)#) 
 
…..Είναι δε ο….. μη μη μη φυσικός αυτός ‘’αιθέρας’’…., αυτό το άκτιστο και, ακόμα, α διά σπαστο ‘’σκότος’’….: 
‘’σκότος’’ : ούτε φως ούτε σκοτάδι ούτε….. ούτε….. …., ως σε απουσία της….. Φωτο Πηγής – Θεού…., 
της από μη φυσικό Φως Φωτο Πηγής…., 
ένα συμμετρικό σύμπλεγμα από λίαν άκρως απειροελάχιστα, έστω, ‘’σωματίδια’’ μη ύλης….: 
αφόρτιστα ‘’αιθερο σωματίδια’’…., κάτι σαν το τίποτα…., σάμπως άυλα…., 
ένα σύμπλεγμα από αφόρτιστα ‘’αιθερο σωματίδια’’ : ‘’αιθερ όνια’’….,….: 
αρχικά…., αιθέρας, ‘’φύσει’’, υπόσταση με ‘’ουσία’’ – ‘’αιθερόνια’’….,…..  μετά δε και με την τοποθέτησή –τους 
στις κορυφές των κενών ζωνών Ζ…., οπότε και φορτ ίζονται….,  ουσίες – αιθερόνια…., ‘’επικτήτως’’….,….! 
 
Κι αυτά τα αφόρτιστα ‘’αιθερο σωματίδια’’ : ‘’αιθερ όνια’’…., όλα…., είναι όμοια….: 
σφαιρικά, ισομεγέθη και σιαμαία σε περιφερειακό σημείο…., 
έτσι που να αφήνουν ενδιάμεσά τους ομοιόσχημες μικροτρύπες κενού….! 
 
Εξαιτίας αυτών των μικροτρυπών κενού : τοπολογική ιδιότητα του, εμ περιέχοντάς ‘τα, χώρου –τους…., 
μα, μαζί, και εξαιτίας της Τοπολογικής Ιδιότητας του απολύτως Κενού Χώρου…., 
του που…., και τα δυο : και χώρο / και χωρο χρόνο : όλα συν ομ ήλικα / και περι εχόμενό –του…., τα περι έχει…., 
λοιπόν…., 
αργοπεριστρέφονται, επιτόπια, μακροχρόνια και προς την ίδια κατεύθυνση 
στον….. Παν Χώρο και Παν Χρόνο….: στον Παν Χωρο Χρόνο….! 
 
Σε μια μικρομικροστιγμή, αναπτύσσεται, μοναδικά, Μεγαλοτρύπα, αρχικά, κενού 
κι αυτομάτως ενεργός…., κάπου στον Παν Χωρο Χρόνο…., ως….. τ,Τ,οπολογική…. ι,Ι,διότητά του…., 
‘’προφανώς’’, από ξαφνική συγκέντρωση, εκεί, πλείστης ενέργειας….: ούτε μη φυσικής ούτε φυσικής….! ( !;!;!;!;!; ) 
 
Είναι αυτή που, τώρα, εξωθεί μακριά της 
τα πλησιέστερά της αφόρτιστα, ακόμα, ‘’αιθερο σωματίδια’’ : ‘’αιθερ όνια’’, 
που τα συμπιέζει προς τα ‘’έξω’’ της και τα ατακτοποιεί…., ήτοι, μ ό ν ο ν, τα πλησιέστερά της….! 
 
Είναι αυτή που αναγκάζει τον αιθέρα σε μερική αυτοαντιστροφή – αυτοανάκλαση…., 
ήτοι, σε αλλαγή κατεύθυνσης κίνησης των εκεί κοντά ‘’αιθερο σωματιδίων’’ του…., και σε μερική διάσπαση….! 
 
Κι όλα αυτά, ως και τα πιο κάτω, συμβαίνουν ασύλληπτα αστραπιαία και σε ‘’άμεσες διαδοχικές φάσεις’’….! 
 
Προκαλούνται…., δηλαδή…., πρώτα…., ως ευθύς πιο κάτω και στο….. σχέδιο : σχήμα, Ο΄3….. …., 
συνολικά….., 48 ρωγμές – ζώνες κενού Ζ…., αλλά…., ξεχωριστά και συγχρόνως…., σε 6 κυκλικά επίπεδα….! 
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                                                                                              Σχέδιο Ο΄3….. 
 
Στις κορυφές αυτών των 48 ζωνών Ζ τοποθετούνται…., ύστερα, με το κέντρο τους…., 
96 αφόρτιστα ‘’αιθερο σωματίδια’’ – ‘’αιθερ όνια’’…., 
όπου κι ακινητοποιούνται…., φορτιζόμενα 
με….. ουδέτερο : Q ( Ω ) ή Q+- -+….. και….. ουδέτερο : Q ( Ω ) ή Q-+ +-….,….. ηλεκτρισμό…., 
σαφώς, μη φυσικό…., μα και….. μη μη φυσικό….: σχέδιο Ο΄3….. ….! 
 
Αμέσως μετά κι αστραπιαία, οι 48 ρωγμές Ζ…., 8 σε κάθε ένα από τα 6 κυκλικά επίπεδα…., 
μαζί με τα…., 2 η καθεμιά ρωγμή…., επάνω τους 96 φορτισμένα, πια, αιθερο σωματίδια : αιθερ όνια…., 
συγκλίνουν κι ενώνονται, σταδιακά και συγχρόνως, σε 6 άλλες, εκεί πάλι, μικροτρύπες κενού….: 
σχέδιο Ο΄3….. ή σχέδιο ( Ο΄3 )….: ….. σχήμα 1α….. ….,….! 
 

                          
                                                             Σχέδιο ( Ο΄3 ) ….. 
 
Αυτές, λοιπόν, οι μικροτρύπες είναι ρουφήχτρες…., 
ως θα είναι…., έτσι κι αστραπιαία, μετά…., η Μεγαλοτρύπα κενού…., 
της οποίας, με απλά λόγια, μπορεί να θεωρηθούν κι ως ‘’θυγατρικές’’ της…., 
βέβαια, επόμενες αυτής και, μάλλον, εξαιτίας της προκληθείσες….! 
 
Συμβαίνουν δε, οι 6 μικροτρύπες – μικροστρόβιλοι, στα κέντρα των 6 κυκλικών επιπέδων, 
όπου και σχηματίζουν 6 συμπλέγματα ουδετέρων αιθερο σωματιδίων…., 
δηλαδή, τα από το 1α έως και το 6α…., 
συνολικά, 120 αιθεροσωματιδίων : αιθερονίων…., των πιο πάνω 96 και άλλων, έπειτα, 24….! 
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Κι είναι αυτά, τα 24, που προκύπτουν με την επί μέρους συνένωση των ρωγμών Ζ…., 
αυτά που συνέβη, τότε, να βρεθούν τα κέντρα τους στο σημείο ένωσης αυτών των ρωγμών Ζ 
σε κάθε ένα από τα 6 κυκλικά επίπεδα….: ως πιο πάνω και στα σχέδια Ο΄3 ή ( Ο΄3 )….. ….! 
 
Τελικά…., 
αφού ‘’ολοκληρώνεται’’ η, κάπως σφαιρική, Μεγαλοτρύπα…., σε Μηδενικό, σχεδόν, χρόνο…., 
έλκει προς το ‘’κέντρο’’ της…., ρουφήχτρα, τώρα πια, κι όχι εξωθήτρα…., 
τα 6 συμπλέγματα των 48 ρωγμών Ζ και των 120 ουδετέρων αιθερο σωματιδίων : αιθερ ονίων….: 
σχέδιο Ο΄4….. ….! 
 

                          
                                                                                 Σχέδιο Ο΄4….. 
 
Με αυτόν τον τρόπο και άμεσα κι ανεπανάληπτα…., προκαλεί 
συμμετρικό σύμπλεγμα από 120 μη φυσικά, φορτισμένα, αιθερο σωματίδια : αιθερ όνια…., 
σάμπως σε….. ‘’α βιο’’ ‘’γένεση’’ – αυτόματη ‘’γένεση’’ – αρχι ‘’γένεση’’ – αρχι ‘’γονία’’….: σχέδιο ( Ο΄4 )….. ….! 
 

      
                                                                Σχέδιο ( Ο΄4 )…..    / * ….: αυτό, όχι και τόσο επιτυχές σχέδιο….. * / 
 
 



                                                                                       136 
 
Προκαλεί, δηλαδή, οριστικά και αμετάκλητα, Καθεστώς και άμεσα λειτουργική Οντότητα…., 
που είναι, βεβαίως, ο Παντοπλάστης Θεός…., 
Οντότητα με μοναδική ψυχοδομή και ψυχολειτουργία…., Οντότητα με Ψυχή πολύψυχη…., 
από 48 ουδέτερα μη φυσικά φωτοσωματίδια – αιθερο σωματίδια ή αιθερ όνια ---- ψυχές…., ήτοι, ψυχές Ψυχή…., 
και Σώμα Ψυχής από 72 ουδέτερα φωτοσωματίδια – αιθεροσωματίδια ή αιθερόνια…., ήτοι, σώματα – Σώμα….! 
 
Έτσι, με την ‘’α βιο’’ ‘’γενή’’ γένεση του Θεού…., αμέσως…., με την αυτόματη λειτουργία Του…., 
ανενεργοποιούνται…., μοιραία, παντελώς και τελεσίδικα…., όλα αυτά τα φαινόμενα….: 
η Μεγαλοτρύπα, οι 6 μικροτρύπες και οι 48 ζώνες κενού – ρωγμές Ζ….! 
Κι αυτό συμβαίνει, όντας ο Θεός, και, Ψυχοενεργό Δυναμό – Γεννήτρια -- ….. 
με ανάλογη…., ανάλογη, και, για τέτοια κι έτσι εξουδετέρωση…., ψυχοδύναμη – ψυχοενέργεια….! 
 
Είναι δε…., και, τότε κι έτσι…., ο Θεός χαρακτηριστός – θεωρητός ως το Από λυτο Παρόν….: 
η πρώτη και τελευταία αρχή, μαζί, και το πρώτο και τελευταίο τέλος του Παν Χωρο Χρόνου…., 
το συναρχότελό του…., το αρχή μαζί και τέλος του Παν Χωρο Χρόνου….! 
 
Το μοναδικό και, εσαεί : ‘’εσαεί’’, Ακίνητό : ‘’Ακίνητό’’ / : κινούμενο επί τόπου / ‘’Σημείον’’ αναφοράς του ο Θεός…., 
ως η σταθερή – ‘’σταθερή’’ Ουσία…., και, τότε κι έτσι…., 
η ταυτισμένη…., μόνιμα κι αδιαχώριστα…., με το ακίνητο, σταθερό, Παν Χωρο Χρονο στίγμα…., 
ήτοι, το σταθερό Χωρικό μαζί και Χρονικό στίγμα του Παν Χωρο Χρόνου, 
που είναι, φυσικά…., δηλαδή, ήταν…., το ‘’κέντρο’’ της πιο πάνω Μεγαλοτρύπας….! 
  
                         =============================================================== 
 
                1---3 ) 
                                                 Κεφάλαιο 1ο….: Β. 
 
              ( Πρόχειρες συμπαντοπλασίες, επίσημη συμπαντοπλασία, ψυχοπλασίες,….. ) 
 
Με πολύ πιο σύντομα λόγια…., λοιπόν…., ο Θεός…., που ‘’α βιο’’ ‘’γεννήθηκε’’ έτσι…., ή, έστω, περίπου έτσι…., 
---- …..και….. πώς αλλιώς θα γίνονταν…., που..... αποτέλεσμα χωρίς αιτία δεν υπήρξε ποτέ και πουθενά….! ---- 
και που, με τα πιο πάνω δεδομένα, μπορεί να χαρακτηριστεί και ‘’αυτοαιτία’’…., 
ως αποτέλεσμα της….. καθαυτό….. και….. μ ο ν α δ ι κ ή ς….. όντως αυτοαιτίας…., ήτοι, του παν Χωρο Χρόνου…., 
πρώτα, αυτοπροσδιορίζεται…., βεβαίως…., με διάφορες, διακυμαινόμενες, σκεπτικές Ταχύτητες 
και σε άλλη συχνότητα κάθε φορά…., ως έχων πολλές συχνότητες….! 
 
Και…., αφού διαπιστώνει, και, ‘’πειραματικά’’, την απόλυτη κυριαρχία Του στον Παν Χωρο Χρόνο…., 
όχι, όμως, και στο…., ακινητοποιόν ‘Τον…., Παν Χωρο Χρονο Στίγμα – ‘’Συναρχότελο’’…., 
όπερ και μη ανατρεπτή συγκυρία….,  
αυτό, δηλαδή, που ήταν…., ευθύς πριν…., το ‘’κέντρο’’ της Μεγαλοτρύπας – ‘’Μήτρας’’ –Του…., 
πλάθει όνειρα – σχέδια…., υλοποιητά και μη….! 
 
Πρωτίστως…., δηλαδή, ο Παντοπλάστης Αυτός και Μοναδικός Πλάστης, και, ύλης…., 
πλάθει διάφορους φωτομηχανισμούς…., σάμπως εργαλεία Του…., ‘’ανιχνευτικούς’’ και μη…., 
αλλά και τα φωτοκομπιούτερς Του…., όντας επί του ‘’Συναρχότελου’’ Παν Πωρο Χρονο Στίγματος…., 
πάντα…., κι αυτά, όλα…., από….. Ψυχο παράγωγά –Του…., ήτοι, από Ψυχ όνια ή Ψυχο αιθερ όνιά –Του….! 
 
Μέσα σε αυτά, λοιπόν, τα φωτοκομπιούτερς…., καταχωρεί – εγγράφει ό,τι Γνώση – Υπερπεμπτουσία Του…., 
που…., και, λόγω της Υπερμεγίστης λειτουργικής Ταχύτητάς τους…., 
μόνον, από Αυτόν μπορεί να διαβαστεί….. ακριβώς – ακριβώς…., 
ήτοι, πλάθει τα αδιαβαστά – ‘’αδιαβαστά’’  Βιβλία Του….! 
 
         { Επιπλέον δε αυτών των Μεγαλοκομπιούτερς…., και μετά από την ‘’κάθε’’….. ψυχοπλασία…., 
         πλάθει κι άλλα τέτοια…., όμως, μικροκομπιούτερς και ανάλογα με τα πλάσματά Του….,  
         ήτοι, τα…., με μικρότερες των δικών –Του λειτουργικές ταχύτητες…., διαβαστά –τους βιβλία –Του…., 
  ( ….: που, όμως, κανένα από τα πλάσματά –Του….. δεν μπορεί να φτιάξει κανένα κομπιούτερ…., 
  ούτε να αλλάζει τίποτε…., ούτε να τα….. χακερ άρει…., παρά, μόνο, να τα ξανα μεταδίδει διαστρεβρωτικά….,….. ) 
         έτσι, με νοητή σε αυτά γνώση…., 
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         και, ως ‘’καθρέφτες’’ –τους κι αρχειακό –τους ‘’ψυχολόγιο’’ – ‘’δημοτολόγιο’’…., 
         με Κορυφαία τα, παναιωνίως, Παντο Παντου ’’βλέποντα και Παντο Παντου ’’γράφοντα’’, 2,  Κομπιούετρς….! 
         Κι όλα…., και, αυτά…., είναι από μη φυσικά αιθερο σωματίδια : αιθερ όνια….,  
         αναλόγως διάφορου φορτίου και δομής κάθε φορά….! } 
 
Ακολούθως….,απουσία ύλης…., δημιουργεί άψυχα χτίσματα από διάφορα αιθερο σωματίδια – αιθερ όνια…., 
σαφώς, κι αυτά, μη φυσικά…., ως, λ.χ….: φωτοσώματα – θήκες αγγέλων…., 
όπως στο ευθύς ως κάτω σχέδιο Ο΄1…., όπου απεικονίζονται 3 τέτοια φωτοσώματα – θήκες αγγέλων …., 
φωτόσφαιρες – ‘’μήτρες’’ ψυχών….,….. σάμπως – ‘’σάμπως’’ στα σχέδια Ο΄2 και Ο΄2΄…., 
ψυχοσυλλέκτες…., ως….: μόνιμους Ο΄Α…., σχέδιο Ο΄Α…., 
έκτακτους – καθαρτήριους Ο΄Β…., σχέδιο Ο΄Β…., 
και αγωγιάτες – περάτες Ο΄Γ και Ο΄Δ…., αντίστοιχα, σχέδια Ο΄Γ και Ο΄Δ…., κ. α. π….! 
 

           
                                                               Σχέδιο Ο΄1….. 
        

           
                                                                                        
                                                                        Σχέδιο Ο΄2….. 
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                                                                                                             Σχέδιο Ο΄2΄….. 
 

               Σχέδιο Ο΄Α….. 
 

                           Σχέδιο Ο΄Β….. 
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                                       Σχέδιο Ο΄Γ….. 
 

                                              Σχέδιο Ο΄Δ….. 
 
Παρομοίως κι έπειτα….., πλάθει και έμψυχα πλάσματα…., δηλαδή, ‘’άυλες’’ ψυχές…., 
μα….. από…., Ψυχο παράγωγά –Του…., Ψυχ όνια ή Ψυχο αιθερ όνιά –Του…., 
ψυχές….: αγγελικές, ανθρώπινες και άλλες…., 
με τις οποίες συνδιαλέγεται…., κι Αυτός…., πάντα, ‘’σ,Σ,ιωπηλά’’…., άμεσα ή μη….. κι αναλόγως…., 
δηλαδή, με….. κ,Κ,ώδικες, σ,Σ,ήματα, ε,Ε,ικόνες,…. ….! 
 
Επιπλέον και ύστερά τους…., δημιουργεί – πλάθει και, και, ύλη…., διάφορες ύλες και υλικά…., 
βεβαίως, από έκρηξη ειδικά συμβεβλημένων αιθερο σωματιδίων – αιθερ ονίων…., 
φορτισμένων….. ουδέτερα,….. και, και, με….. κάθετη – ‘’κάθετη’’ προβολή κι ενδοβολή –Του…., 
όπως δημιουργεί – πλάθει…., ποικιλότροπα…., κι άλλα…., ποικίλα…., δημιουργήματα – πλάσματα….,….! 
 
Έτσι…., 
μετά από μακρόχρονη, εξασκητική, περίοδο ονειρικών συμπαντικών προγραμματισμών…., 
σχεδιάζει, νοερά, πρόχειρα σύμπαντα…., πάντα, με διάφορο…., κι ανάλογο κάθε φορά…., τρόπο…., 
ήτοι, με σύμπλεγμα μη φυσικών αιθερο σωματιδίων – αιθερ ονίων και ύλης…., 
ειδικής ύλης : ‘’πρωτοπλάσματος’’….. στην κάθε φορά…., 
αλλά σε ταυτόχρονη…., και εις το άκρως – άκρως έπακρον…., συρρίκνωσή –τους…., 
καταπώς, μετά κι αρχι ‘’γονικά’’, και στο δικό μας Σύμπαν…., 
το, κι αυτό, με…., 1…., π,Π,ερισυμπάντειο : 1Β18 ---- 1Β18΄…., ‘’ευθύς’’ ως άνω, σχέδιο Ο΄2…., 
και…., 3…., προπερισυμπάντεια…., ‘’ευθύς’’ ως άνω, σχέδιο Ο΄2΄….! 
 
Είναι δε αυτά τα σχέδια – όνειρα…., 
που…., μετά και μερικά, όμως…., τα πραγματώνει πειραματικά…., 
συγχρόνως κι ως δυνατόν…., ή και όχι συγχρόνως κι ως αδύνατον…., μάλλον…., 
κυρίως, σύμπαντα ‘’πλείστα μικρογραφικά’’…., 
όλα κοντινά Του και πρόχειρα σύμπαντα…., θνητά ψευδο σύμπαντα…., 
σε αντίθεση με το δικό μας…, ‘’εσαεί’’ μετασχηματιστό…., επίσημο και μακρινό Του…., 
το μοναδικό και….. αθάνατο Σ,σ,ύμπαν…., το, και γι’ αυτά, σε λίαν μακροχρονότερο διάστημα πλασθέν….! 
 
Μέσα σε αυτά, λοιπόν, τα ψευδο σύμπαντα εγκορμοποιεί διάφορες, και, ανθρωπο,’’ανθρωπο’’,ψυχές…., 
μα, πάντα, ‘’δοκιμαστικά’’ και συσχετιστικά…., 
πλην που προκύπτουν…., ‘’ωρίμου της ώρας’’…., κι άλλες, κει μες στα ψευδο σύμπαντα, ψυχές, ‘’ψυχές’’,….. ….! 
 
Τελικά κι έτοιμος, πια…., αφού εξαΰλωσε – ‘’κονιορτο’’ποίησε ό,τι το υλικό…., 
εκτός, βέβαια, από το συμπαντικό μας…., ειδικό γι’ αυτό : το Σ,σ,ύμπαν μας…., Πρωτόπλασμα…., 
με ανάλογους μηχανισμούς…., αλλά και με τρόπους και με, προτιθέμενους, νόμους…., 
κι αφού απέκτησε την, κατά την κρίση –Του, απαραίτητη σ,Σ,υμπαντολογική Γνώση…., 
            /*/ …..’’έτσι’’…., καθώς και η….. Υπερ Γνώση – Υπερ Πεμπτουσία –Του….. είναι, χαοτικά, ατελείωτη…., 
           θεωρητός και ως….. μη Παντο Γνώστης…., άρα…., και μη….. Παντοδύναμος…., ‘’έτσι’’….. /*/ 
καταλήγει…., όμως, ακόμα, σχεδιαστικά…., στο δικό μας, μακρινό Του, Σ,σ,ύμπαν…., 
την επίσημη Πανδημιουργία –Του…., εσωσυμπαντική και Εξωσυμπαντική…., ορατά κι αόρατα – ‘’αόρατα’’…., 
το μοναδικό, πια, Σύμπαν με τη μοναδική ανθρωπούχο Γη…., που, και τα δυο, είναι….. αθάνατα….! 
 
Κι αυτό το έκανε για ελεύθερα – ‘’ελεύθερα’’ πλάσματα…., 
δηλαδή, για όσους μέσα σε αυτό αγγέλους….. και, προπαντός, για τους ανθρώπους…., 
που…., επειδή είναι έτσι οι άνθρωποι…., είναι και το Σύμπαν τέτοιο…., 
ήτοι, έπλασε το Σύμπαν με ‘’«ανθρωπική αρχή»’’….! 
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Έτσι και γι’ αυτό…., παρασυρτικά – εξακολουθητικά…., 
και οι άγγελοι…., κυρίως, οι εσωσυμπαντικοί…., είναι τέτοιοι…., 
γιατί ο άνθρωπος είναι έτσι και με τέτοια, ανάλογη, ψυχή….. και ‘’ψυχή’’…., 
ίσως, και γιατί είναι με τέτοιο, ανάλογο, βιολογικό σώμα – κορμί…., 
σάμπως – ‘’σάμπως’’ το κορμί των πρωτανθρώπων – πρωτοπλάστων…., 
καθώς, επίσης, κι η απόσταση του Θεού, ιδίως, με τη Γη…., 
ως, επίσης, κι η απόσταση του Ήλιου με τη Σελήνη…., μα κι η απόσταση αυτών των δύο με τη Γη…., 
όπως και η αναμεταξύ –τους σχέση….. κίνησης…., ή και…. ‘’κίνησης’’….: ακινησία γαρ ο Ήλιος…., 
δ ε σ μ ε υ τ ι κ ά και γ ι’ α υ τ ά…., είναι τόση….. και τέτοια….. που είναι….,….! 
 
Σαφώς, τα έκανε όλα αυτά…., τα συμπαντικά μας…., ‘’σε συνδυασμό’’ : παίρνοντας όλες τις εκδοχές…., 
πλην και με άλλα…., και, με, τυχόν, πτώση αγγέλων…., διατάνων, τότε, πια…., που, δυστυχώς, συνέβη…., 
αγγέλων που, χωρίς αυτούς, δεν γινόταν να γίνει, έτσι : τέτοια, ανθρωποπλασία και επι·κοινωνία –τ,Τ,ους…., 
ως γινόταν να γίνει, αλλιώς : αλλιώτικες, στα προχειρόπλαστά –Του και….. θνητά ψευδο σύμπαντα….! 
 
                   ==================================================== 
 
        1---4 ) 
                                          Κεφάλαιο 2ο. 
 
Συντομότατα…., αφού έγινε το Σύμπαν –μας…., 
παρουσία, φυσικά, των καθελογής ψυχοπλασμάτων –Του…., 
που βλέπουν και χαράζουν στη μνήμη τους όλα αυτά τα δρώμενα…., 
όπως, ‘’πριν’’, και τα δρώμενα στα ψευδο σύμπαντα…., 
συνδιαλεγόμενοι ‘’σιωπηλά’’…., όντας, ‘’πάντα’’, όλα τα, ‘’άυλα’’ , πλάσματά –Του σε….. φωτοσώματα – θήκες…., 
ωρίμου της ώρας, λοιπόν…., και δεδομένου του ανθρωποχρόνου…., 
εισέχρονται…., ταξινομημένα και άκρως αστραπιαία…., μες στο Σύμπαν 
τρία, μόνο, σώματα – τάγματα αγγέλων…., μικροδύναμων και μεγαλοδύναμων….! 
 
Έχουν δε μαζί –τους τους αντίστοιχούς τους ψυχοσυλλέκτες – κομήτες –τους 
και τα απαραίτητα, αντίστοιχά τους, φωτοκομπιούτερς – βιβλία –τους…., ως και άλλα…., 
κυρίως, το, 2ο, Κορυφαίο, παναιωνίως, Παντο Παντου ’’βλέπον’’ και Παντο Παντου ’’γράφον’’ Κομπιούετρ…., 
προπάντων δε τις δυο…., όχι ανθρωπο ‘’ψυχές’’…., ανθρωποψυχές…., αυτές των διδύμων πρωτανθρώπων…., 
βεβαίως…., όλες από μη φυσικό φως : φωτο…., εξωσυμπαντόσταλτες και εξωσυμπαντόπλαστες….! 
 
   // Συνολικά, εισέρχονται, τότε, 39 άγγελοι σε 3, όμοια, σώματα…., σχέδιο Ο΄1….. …., 
  που είναι, βέβαια, ικανά να εξυπηρετήσουν πάμπολλα δισεκατομύρια, κυρίως, ανθρωπο,’’ψυχών’’,ψυχών….. // 
 

                
                                                 Σχέδιο Ο΄1….. 
 
Έτσι, τοποθετούνται, όλα, στον Ήλιο…., αυτόν του δικού μας πλανητικού συστήματος…., 
πλην οι δυο ανθρωποψυχές…., οι μες σε περάτη – αγωγιάτη ψυχοσυλλέκτη Ο΄Δ…., 
ψυχοσυλλέκτη με συχνότητα ‘’επαφής’’…., και αυτός…., 
και που αυτοκαταστράφηκε, αμέσως μετά, κατά θείο ορισμό….! 
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Είναι αυτές οι δυο, μη φυσικές : α βιο φωτο, ανθρωποψυχές που, με ‘’κεκτημένη’’ Ταχύτητα, κατέρχονται στη Γη 
και ενσωματώνονται….,  κ ά θ ε τ α ,  μ ό ν ο ν …., στα εκεί γεωσχημάτιστα, δύο, ανθρωπο’’έμβρυα’’…., 
τα, μ ό ν ο ν, με….. μηχανισμό σχηματισμού ανθρωπο ‘’ψυχής’’ / κι όχι και με τον της α βιο,φωτο,ψυχής αυτά….. /  
από φυσικά ‘’φωτο’’ αιθερο σωματίδια : ‘’φωτο’’ αιθερ όνια….. βιολογικής προέλευσης….! 
 
                     [=====================================================================] 
        [ : φυσικά κι όχι αιθερο σωματίδια ή αιθερ όνια ή φωτο αιθερ όνια : θεϊκά Ψυχ όνια – Ψυχο αιθερ όνια –….! 
 
        Και…., κι αλλιώς…., έστω ότι τέθηκε αυτός ο….. μηχανισμός….. βιο,‘’φωτο’’,‘’ψυχο’’ ‘’γέννησης’’  
        με την είσοδο των δυο ανθρωποψυχών σε αυτά τα, έμ ‘’ψυχα’’, ανθρωπο’’έμβρυα’’….,….. 
        ή…., κι αλλιώς κι έτσι ο μηχανισμός αυτός και με την είσοδό –τους…., έστω κι αν εισήλθαν, τότε κι έτσι, σε….. 
        ήδη και μιας κάποιας ηλικίας ‘’ανάλογά’’ –μας, έμ ‘’ψυχα’’, έμβια όντα – ανθρωπο ειδή…., 
        σαφώς, κι αυτά τότε κι έτσι, χωρίς αυτόν τον….. μηχανισμό σχηματισμού ψυχής…., μα, μόνον, ‘’ψυχής’’….! 
         
        Και…., κι ακόμα κι έτσι, λοιπόν…., που….. δεν…., δεν αλλάζει τίποτα το ουσιώδες….. αν ισχυριστεί κάποιος 
        ότι οι εν λόγω 2…., ή, έστω, περισσότερες…., ανθρωποψυχές 
        εισήλθαν, έτσι κι οπωσδήποτε, σε 2…., ή, έστω, περισσότερα…., προανθρώπινα, έμβια, έμ ‘’ψυχα’’, όντα…., 
           / ….. π ά ν τ α…., προϋπόθεση, και, για τις ως άνω εκδοχές, έστω…., κ ά θ ε τ α ,  μ ό ν ο ν …., ….. / 
        που…., όντας, τότε κι έτσι πια, με τέτοια, έστω, ανθρωπο / φωτο / ψυχή…., 
        η που μας διαφοροποιεί, και, από αυτά….. κι ως ήταν πριν…., 
        εξελίχτηκαν, κι εξαιτίας της, σε πρωτάνθρωπους με τη δική μας, τελικά, μορφή και….. δια….. νόηση…..! ] 
             [=====================================================================] 
 
Ήτοι, ‘’ψυχής’’…., ήδη, σχηματισθείσης…., 
     // …..σιαμαιοποίηση μη φυσικής ψυχής : φωτοψυχής και φυσικής ‘’ψυχής’’ : ‘’φωτο’’’’ψυχής’’ ανθρώπου….. // 
‘’τέτοιον’’ δε μηχανισμό ‘’ψυχο’’γέννησης : ‘’ψυχο’’σχημάτισης….. που έχουν, όλα, τα έμβια κι έμ ‘’ψυχα’’ όντα….: 
ανθρωποποίηση : δέσιμο σάρκας κι οστών και ‘’ψυχής’’ με ψυχή…., δέσιμο συγκεκριμένου με ‘’αφηρημένο’’….! 
 
Σχηματίστηκαν δε κι αυτά…., τα ανθρωπο’’έμβρυα’’…., 
            ( …..ως κι άλλα…., πιθανόν κι έτσι….. και γι’ αυτό…., κι αλλού της Γης…., έμ’’ψυχα’’….. κι όχι έμψυχα…., 
            που…., απουσία ψυχής…., εξελίχτηκαν, έστω, σε ανθρωπο ειδή…., 
            βεβαίως, αυτά, με ‘’ανθρωπο’’ ’’ψυχή’’, μόνον,….! 
            Σαφώς, μόνον, το ανθρώπινον είδος έχει ψυχή και ‘’ψυχή’’….: όμοιες – ‘’όμοιες’’….. και σιαμαίες…., 
            ενώ όλα τα άλλα έμβια όντα, έχουν, μόνον, ‘’ψυχή’’…., φυσικά, διαφορετικής….. δομής, λειτουργίας,….! ) 
ωρίμου της ώρας….. και, σαφώς, εν ‘’ύδατι’’…., από διάφορες βιοχημικές και άλλες διεργασίες…., 
αβιο ‘’γενώς’’ – απουσία γονέων και με θεϊκό ορισμό…., εξωμήτρια – εξώκορμα…., 
καθώς ανάλογο ρόλο έπαιξε…., τότε κι εκεί και γι’ αυτό…., η, έστω, ειδική γαστέρα – ‘’μήτρα’’….! 
 
Κι ήταν…., κι αυτή : η γαστέρα…., προσυμπαντικά και εκ του Θεού ορισμένη…., 
η ομοίως με τα ανθρωποσπέρματα των δυο ως άνω ανθρωπο’’εμβρύων’’ σχηματισθείσα…., εν ‘’ύδατι’’…., 
δηλαδή, α βιο ‘’γενώς’’ και με ανάλογες βιοχημικές διεργασίες…., τότε και σε εκείνο το σημείο της Γης...., 
το κατάλληλο για…., κ ά θ ε τ η …., μ ό ν ο ν …., ενσωμάτωση των δυο ψυχών των δύο πρωτανθρώπων….! 
 
        { Βέβαια, δεν αλλάζει τίποτα το ουσιώδες, αν ισχυριστεί κάποιος 
        ότι οι ανθρωποψυχές ήταν περισσότερες των 2 αυτών, διδύμων, πρωτανθρώπων…., 
        καθώς και ισάριθμα με αυτές…., τις, έστω, περισσότερες…., 
        και τα εκεί και τότε κι έστω, πάλι, έτσι ανθρωπο’’έμβρυα’’ κ. λ. π….,….! } 
 
Εν κατακλείδει…., μάλλον, κατά την εφηβεία των δυο, έστω, πρωτανθρώπων….. και ατέκνων όντων αυτών…., 
σκόπιμα…., τότε και πριν καν προλάβουν να αφήσουν στους μετέπειτα απογόνους τους 
        / …..κι αυτοί…., μα κι εμείς…., ως κι οι δυο πρωτάνθρωποι…., με ψυχή από….. θεϊκά Ψυχ όνια….. / 
τα απαραίτητα κι απτά δείγματα και καθελογής αποδείξεις της θείας προέλευσης, και, της ανθρώπινης ψυχής…., 
τεχνολογικά και μη δείγματα κ. λ. π…., ως γεννηθέντες…., μόνον, αυτοί…., έτσι μεγαλό Σοφ οι : θεό Σοφ οι…., 
συνέβη….. αυτόπαθη και μερική αποστασία και πτώση διατάνων : τέως αγγέλων….! 
 
Κι ήταν αυτοί που….. αυτο χειραγώγησαν και αυτο μετατόπισαν, σχεδόν, μόνιμα την ψυχή τους…., 
παραβατικά και προδοτικά…., στον αβατέο αρνητικό μαζί και αρνητικότατο χώρο του σώματός της…., 
στον απαγορευμένο καρπό, αρνητικής, ‘’σιωπηλής’’ γνώσης…., 
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οπότε…., μοιραία και πολωτικά, πια…., αντιστράφηκαν 
και τα….. δι ‘’αισθήματα’’ και οι δια θέσεις κι οι δι αντι λήψεις….. –τους…., ως και άλλα πολλά….: 
σχήματα….. 5 και 6….: τα της αυτοπαράβασης, πτώσης και μετατόπισης των ψυχοσωματικών –τους κύκλων….! 
   // Σαφώς και δεν υπέστησαν βαρύ, και στο σημείο ‘’1Α12΄’’, ηλεκτροσόκ…., που…., αν βαρύ έως βαρύτατο…., 
  τότε κι έτσι…., δεν θα μπορούσαν να κάνουν ό,τι δήποτε : ηλεκτροσόκς….. και στους δυο πρωτανθρώπους….. // 
 
Παρομοίως…., τότε κι έτσι και με την πτώση –τους…., που αυτή…., η πτώση απ’ τον Ήλιο…., επέφερε, μοιραία, 
και….. μετατόπιση των άυλων σωματικών κύκλων της….. ψυχής τους…., που….. δεν έχουν ‘’ψυχή’’….. αυτοί…., 
έπαυσε, μοιραία, να υπάρχει μες στο Σύμπαν μας, 
μόνο, θετική και θετικότατη ψυχοενέργεια και ‘’ψυχο’’ενέργεια…., σαφώς,ανθρώπινη…., 
γεγονός που επηρέασε και τα άλλα έμβια…., και, έμ’’ψυχα’’…., όντα της Γης…., 
τα…., τότε : με τους πρωτανθρώπους και….. απτωτικά….. των διατάνων…., μόνο, με θετική ‘’ψυχο’’ενέργεια…., 
που, χωρίς πτώση –τους, θα ‘’εξανθρωπίζονταν’’ σταδιακά και μόνιμα….: σχέδια : 5 και 6….. ….:….. 
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               …..,                                                             Σχέδια 5…..                                                    ‘’,…..’’ 
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             …..,                                                                   Σχέδια 6…..                                                  ‘’,…..’’ 
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…..Επίσης, έτσι κι έκτοτε, άλλαξε και η δομή, κυρίως, της κάθε ανθρώπινης ψυχής και ‘’ψυχής’’…., 
σαφώς, ταυτόχρονα με την αλλαγή των ψυχοενεργειακών συγκυριών και δυνάμεων….: 
σχέδια 7….: 1Α΄12 ( 1Α ) έως 1Β ( 1Α΄6, ‘’1Α΄6’’ )    / Πτώση του Ο2 σώματος : τάγματος, πια, διατάνων….. / ….. 
και, έ κ τ ο τ ε, έχουν…., από….. 1ο, 1 Α, ψυχοD.N.A….: προπτωτικό…., μεταπτωτικό….: 2o, 1B, ψυχοD.N.A….. 
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         …..,                    Σχέδια 7….: 1Α΄12 ( 1Α ) έως 1Β ( 1Α΄6, ‘’1Α΄6’’ )…..            ‘’,…..’’ 
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Ήτοι…., άλλαξε η διάταξη του συμπαντικού ‘’ψυχοκυκλώματος’’…., 
το οποίο, όμως…., ‘’μετά’’…., αποκαταστάθηκε…., αναλόγως δυνατά και, ‘’κάπως’’, εξισορροπιστικά…., 
με την ανάλογη τοποθέτηση…., όσο αντικαταστατικών των διατάνων…., μικρο ταγματικών…., αγγέλων 
σε άλλες αστρικές θέσεις…., βεβαίως, πάντα, αστροκεντρικά και ποτέ μετέωρα….! 
 
Δεν έγινε, φυσικά, αυτή η αντικατάσταση στον Ήλιο…., αφού…., 
τότε και έτσι κι εκεί…., θα μπλοκάριζε περισσότερο, κυρίως, τις ανθρωποψυχές και ανθρωπο’’ψυχές’’…., 
καθώς…., έτσι και, και, γι’ αυτό…., δεν παρέμεινε το πτωτικό τάγμα στο κέντρο της Γης, 
και, ως ασύμφορό –του….! 
 
Τοιουτοτρόπως…., από….. ηλεκτρ αγγέλτες…., που ήσαν πριν….. ως άγγελοι…., 
ήτοι, οι που προμήνυαν…., και θα προμήνυαν εσαεί…., το κάθε ήλεκτρον – φωτιά…., 
έγιναν…., ως διάτανοι και με την αυτοαντιστροφή –τους, πια…., ηλεκτρο θέτες…., 
δηλαδή, οι που βάζουν το κάθε ήλεκτρον – φωτιά…., 
γενικά, ανυπάκουοι στο Θεό και τους θεοπειθείς συναγγέλους τους…., 
έγιναν, δηλαδή, αρνητιστές…., διά τανοι…., κυρίως, από αυτο έπ αρσ η….! 
 
Έτσι έγιναν, λοιπόν…., εσωσυμπαντικά και μακριά πια, τότε, από την επιρροή του Θεού…., 
που…., και, τότε κι εκεί κι έτσι…., μα και αλλιώς…., δεν μπορούσε να είναι απόλυτη – ‘’απόλυτη’’…., 
‘’ως’’….. προτεροσυμπαντικά και στα, τα πρόχεια, ψευδο σύμπαντα….. απόλυτη ή ‘’απόλυτη’’…., αναλόγως…., 
αφού…., από αγάπη για την ελευθερία…., αυτοπεριορίστηκε 
και, από…., δυνατόν –Του…., ‘’παντοδύναμος’’…., έγινε πολυδύναμος έως, πολλάκις, ολιγοδύναμος….! 
 
Γιατί, για να ήταν παντοδύναμος και απολύτως – απολύτως κυρίαρχος…., έτσι και, και, γι’ αυτό…., 
θά ‘πρεπε να κάνει…., ως, φορές, σε πρόχειρα : θνητά σύμπαντά Του….,πλάσματα μαριονέττες : νευρόσπαστα…., 
οπότε δεν θα είχε κανένα νόημα η, συμπαντική, Πανδημιουργία Του….! 
Και γι’ αυτό, κυρίως, αξίζει να λέγεται Θεός…., κι ας μας προβληματίζει…., η Ακινησία Αυτός…., 
κι όχι γιατί θέει – τρέχει…., προπαντός, σκεπτικά – λειτουργικά…., Ταχυτάτως εις την νιοστή ρίζα και πλέον….! 
 
       { Εδώ, αξίζει να λάβει ο οποιοσδήποτε το εξής, έστω, αξίωμα…., 
       ήτοι…., αν το α΄ γινόταν έτσι που το β΄ να είναι αλλιώς…., ή και να μην προκύψει…., το β, δηλαδή…., 
       πολλά και τίποτα δεν θα μπορούσαν να γίνουν έτσι…., τέλεια έως τελειότατα που έγιναν…., 
       αφού όλα…., ιδίως, μες στο Σύμπαν…., είναι αλληλένδετα κι ανάλογα αλληλοεπηρεαζόμενα…., 
       έτσι που…., αν αφαιρεθεί, έστω, κι ένας κ ύ ρ ι ο ς κρίκος στην αλυσίδα Δημιουργίας που τα δένει…., 
       σπάζει, παρασυρτικά, κι αυτή….! } 
 
Έκτοτε, λοιπόν…., διάτανοι – σατανάδες, πια…., κατέρχονται από το κέντρο του Ήλιου στη Γη 
και υποβάλλουν τους, έστω, δυο πρωτανθρώπους – πρωτοπλάστους 
σε μη φυσικά ηλεκτροσόκς : E.C.T…., πρωτίστως…., στην μη φυσική ψυχή : α βιο,φωτο,ψυχή τους…., 
‘’ταυτοχρόνως’’ δε και κατ’ επιδίωξίν του….. και στην…., σιαμαία –της…., βιο,’’φωτο’’,’’ψυχή’’ τους…., 
κάνοντάς τους να χάσουν οι δυο, μόνον, αυτοί κάθε επικοινωνία με αγγέλους και Θεό…., 
μα και με αυτούς : τους διατάνους…., ως κι αναμεταξύ τους οι δυο αυτοί…., μα και με τα γύρω –τους έμβια…., 
βεβαίως, ‘’σιωπηλή’’, ‘’«εκτο….. δι….. αισθητική»’’, επικοινωνία….: 
άλογος, χωρίς λόγια, λόγος…., ήτοι, με εικόνες, κώδικες, σήματα, δι ‘’αίσθημα’’, ψυχοενέργεια,….! 
 
Κι αυτό γιατί, μόνο, σιωπηλά, και ‘’σιωπηλά’’, όντα ήσαν…., μέχρι τότε…., 
και θα ήσαν κι αυτοί κι οι απόγονοί τους εσαεί…., αν δεν συνέβαινε αυτό…., τα μη φυσικά ηλεκτροσόκς : E.C.T…., 
     / …..σαφώς, μαζί και φυσικών ηλεκτροσόκς στη σιαμαία της ψυχής τους βιο‘’ψυχή’’ τους….. / 
αυτά που τους οδήγησαν, αυτόματα, στην αγριοποίηση…., 
όπως άγριοι ήσαν επί αιώνες κι οι απόγονοί τους…., και, έτσι όντας αυτοί…., 
μέχρι τη σταδιακή αποαγριοποίησή τους…., ευνόητο, αποαγριοποίηση των μακρινών απογόνων τους….! 
      ( Βέβαια, οι διάτανοι…., αμέσως μετά από την πραγματοποίηση του κακίστου σκοπού τους…., 
      ανεβαίνουν…., 
      πάντα, σε κοινό σώμα – τάγμα…., κι όχι απαραίτητα όλοι, μόνο, διάτανοι μες σε αυτό…., 
      αυτο κίνητοι, στη Σελήνη…., όπου κι εγκαθίστανται μόνιμα και στο κέντρο της, έκτοτε…., 
      έως την αδιαμφισβήτητη εκσυμπάντωσή τους…., 
      που…., αν δεν Του ήταν, του Θεού, απολύτως – απολύτως σίγουρη…., θα χαλούσε το Σύμπαν ο Θεός…., 
      αυτό που χρειάστηκε δυσμέτρητους αιώνες, και, για να γίνει, έτσι, ο άνθρωπος….! ) 
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Έτσι, λοιπόν…., επειδή με….. αυτο γνωσία….. και, κυρίως, με ψυχο,’’ψυχο’’,γνωσία….,  
αποκτά κάποιος και….. ετερο….. γνωσία : γνώση για τα περί του….. ετέρου : άλλου…., 
       /*/ …..έτσι…., αν…., όπου το….. έτερος…., το….. Θεός…., συνεπώς…., κι απόκτηση, και ,Θεο γνωσίας…., 
       πάντα…., τόσον…., όσον…., αναλόγως…., 
       καθώς…., προϋπόθεση κι αυτό…., όστις οίδε : γνωρίζει 
                          || …..ουχ αφίενται, και,  αυτοίς αι…., οίδασι γαρ…., προ ‘’πολλού’’…., και, τι ποιούσι….. || 
       τα περί της ψυχής –του…., και τα περί της ‘’ψυχής’’ –του…., γνωρίζει, αναλόγως, και τα περί του Θεού….! 
       Ναι, και…., αν δεν….. γνωρίζεις : οίσθα….. τα περί της ψυχής –σου …., και τα περί της ‘’ψυχής’’ –σου…., 
       δεν γνωρίζεις και τα περί….. Ψυχής – Ψυχών : Θεού….. κ. π. λ ….: και πάει λέγοντας….,….! /*/ 
θα ξεκινήσουμε με τα περί ανθρώπινης, προπάντων, ψυχής…., και ‘’ψυχής…., 
 / …..και, λειτουργικά…., ψυχή και ‘’ψυχή….. ‘’ίσον’’ – ίσον το ‘’ίδιο’’ – ίδιο…., αν και άλλης φύσεως η καθεμιά….. / 
προπτωτικής…., ως στο σχέδιο 1Α….: 1ο, 1Α, ψυχοD.N.A….. …., 
και μεταπτωτικής…., ως στο σχέδιο 1Α΄6 ή ‘’1Α΄6’’ ή 1Β….: 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A….. …., 
πρώτα με γενικότητες κι έπειτα με λεπτομέρειες….,….. 
και, ‘’μετά’’, στα περί….. Ψυχής – Ψυχών : Θεού…. και στα περί…. Θεο γνωσίας….,….:….. 
 

   …..,          ,….. 
                                        Σχέδιο 1Α….. 
 

       …..,        ‘’,…..’’   
                 Σχέδιο 1Α΄6 ή ‘’1Α΄6’’ ή 1Β….: 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A…..                             
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       …..,              ‘’,…..’’ 
                                            Σχέδιο ‘’1Α΄6’’ ή 1Β….. 
 
                            ====================================================== 
                            ====================================================== 
 
             2---1 έως 2---5 ) 
        2---1 ) 
                                                            Κεφάλαιο 3ο….: Α. 
 
                              Ψυχή….: ανθρώπου,….: φύση, δομή και λειτουργία της….. 
 
           ( …..και, ψυχή….: ψυχή και, άυλο, σώμα της – ψυχοD.N.A….: 
           ’’ακτινογραφίες’’….. ανθρωπο,’’ψυχής’’,ψυχής….,….. 
           σαφώς, με….. ‘’ψυχο’’,ψυχο, γενετιστή….: ‘’ψυχο’’,ψυχο,κυτταρο/κυττο/γενετιστή….: 
/ …..και, λειτουργικά…., ψυχή και ‘’ψυχή….. ‘’ίσον’’ : ίσον το ‘’ίδιο’’ : ίδιο…., αν και άλλης φύσεως η καθεμιά….. / ) 
 
                                          * Φύση ανθρωποψυχής….:…..      / * ….. και, και, ’’ψυχής’’….. –της…… /    
 
…..συμμετρικό σύμπλεγμα άκρως απειροελάχιστων φωτοσωματιδίων – αιθεροσωματιδίων : αιθερονίων…., 
κάτι σαν το τίποτα…., σφαιρικών, ισομέγεθων,….. μη φυσικής προέλευσης : εξ….. α βιο προέλευσης…., 
ήτοι, ούτε βιολογικής : βιο προέλευσης…., ως είναι βιο κι η ‘’ψυχή’’ –της…., 
όπως ‘’έτσι’’ : βιο : βιο’’ψυχή’’ και στα άλλα…., όσα….. έμ ‘’ψυχα’’…., έμβια,’’ψυχο’’ύχα, όντα…., ούτε φυσικής….! 
 
Όλα δε αυτά τα / τα 5 / φωτοσωματίδια μαζί αποτελούν….: 
την, την 1, άυλη – ‘’άυλη’’ : φωτόϋλη, ψυχή Ο΄ αυτή καθεαυτή….. και το, τα 4, άυλο – ‘’άυλο’’ : φωτόϋλο, σώμα της 
πάνω στο οποίο αυτή κινείται δώθε – κείθε…., αριστερά ή δεξιά…., αναλόγως…., 
και που τα δυο μαζί…., κι εδώ και φορές…., θα τα ονομάζουμε ψυχή….. ή και ψυχοD.N.A…., 
όπως, έτσι, θα ονομάζουμε και….. του Θεού, των αγγέλων,….. κ. λ. π….! 
 
Είναι, δηλαδή, φως – ουσία από Φως – Ουσία           ( …..από….. Ψυχ,Θε,όνια – Ψυχο,Θεο,αιθερόνιά –Του ) 
του, μοναδικά, ουδετερόφωτου Θεού…., του οποίου η, πολύψυχη, Ψυχή…., 
που δεν κινείται στο πολυσώματο σώμα της…., καθώς ούτε αυτό σε αυτήν…., 
είναι…., ως και το σώμα της…., μόνον…., από ‘’ουδέτερα’’ – ουδέτερα…., βεβαίως, μη φυσικά…., αιθερόνια…., 
ήτοι, αιθεροσωματίδια – φωτοσωματίδια – αιθερόνια…., 
πάλι, σε συμμετρικό σύμπλεγμα….: σχέδιο (Ο΄4)….. ….:….. 
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                Σχέδιο (Ο΄4)….. 
                                                                                                        
                                                                                    
                                 * Δομή ανθρωποψυχής….: 
 
…..Προπτωτικά των διατάνων…., οι ψυχές των 2 πρωτανθρώπων ήταν με 1ο, 1Α, ψυχοD.N.A…., 
με άλλη δομή και λειτουργία….: σχέδιο 1Α : 1ο, 1Α, ψυχοD.N.A….. ….,     
 

                         …..,             ,….. 
                                                                  Σχέδιο 1Α….. 
 
ενώ…., μεταπτωτικά των διατάνων…., οι ανθρωποψυχές είναι με 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A…., 
με άλλη δομή και λειτουργία….: σχέδιο 1Β ή ‘’1Α΄6’’ ή 1Α΄6 : 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A….. ….: 
σαφώς…., υπάρχουν αντιστοιχίες 1ου και 2ου….! 
 

                    …..,      ‘’,….. ‘’ 
                               Σχέδιο 1Β ή ‘’1Α΄6’’ ή 1Α΄6 : 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A…..             
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      …..,             ‘’,…..’’ 
                                            Σχέδιο ‘’1Α΄6’’ ή 1Β….. 
 
 
                                                             * Σχέδιο ‘’1Α΄6’’ ή 1Β….. 
 
…..ψυχή….: ο κόκκινος κύκλος Ο΄…., 

σώμα ψυχής : ο μωβ κύκλος +οο, ο πράσινος κύκλος +0, / το 0 .. /, ο γαλάζιος κύκλος -0 κι ο καφέ κύκλος -οο….! 

 
Δηλαδή, είναι…., έστω…., 2 θετικά φορτία….. απ’ τη μια….. και….. 2 αρνητικά φορτία….. απ’ την άλλη.…, 
2 πρέπει – 2 ναι –….. απ’ τη μια….. και….. 2 δεν πρέπει – 2 όχι –….. απ’ την άλλη…., 
σάμπως – ‘’σάμπως’’ ένα βιολογικό D.N.A : βιοD.N.A…., με το οποίο έχει πολλές αντιστοιχίες…., 
κυρίως, γιατί συνεργάζονται, και, αναμεταξύ τους…., φυσικά, μέσω της ‘’ομοίας’’ –της ‘’ψυχής’’ η ψυχή…., 
έτσι, όπως, αναλόγως….. και….. τόσον, όσον, αναλόγως….! 
 
Σαφώς, τα πρόσημα + και - στους κύκλους του σώματος της ψυχής 
φανερώνουν, εκτός κι άλλων, και το είδος της ενέργειας…., βέβαια κι εδώ : περί ψυχής…., μη φυσικής….,  
με την οποία είναι φορτισμένοι…., ήτοι….: 
μωβ κύκλος +οο θετικότατο φορτίο, Q++ ή Q+…., πράσινος κύκλος +0 θετικό φορτίο, Q+…., 
 
              [ …..σημείο : .. ++ - -0….: μωβ / ++ ή + /, πράσινο / + /, γαλάζιο / - /, καφέ /- - ή - /….,….. 
              ή, αλλιώς, +- -+0….: μωβ / ++ ή + /, γαλάζιο / - / , καφέ / - -  ή - / , πράσινο / + / ….,….. ] 
 
γαλάζιος κύκλος -0 αρνητικό φορτίο, Q-…., και καφέ κύκλος -οο αρνητικότατο φορτίο, Q- - ή Q-….,….! 
 
Όμως, το μεταίχμιο σημείο : το .. 0 ή +- -+4,5 ή Α…., 
όπου συναντώνται ίσες κι αντίθετες δυνάμεις…., είναι, κι εδώ, ουδετέρου φορτίου, Q ή Q+- -+ / ή Q-+ +- / ….!..... 
 
                    ============================================================ 
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         2---2 ) 
                                              Κεφάλαιο 3ο….: Β. 
 
           * Σχηματισμός – γέννηση….. ψυχής και ψυχοσώματος….: 
                        * Φάση – φάσεις ΟΑ….. ….: σχέδιο ΟΑ….. ….. 
 

            …..,                   ,….. 
                                                               Σχέδιο ΟΑ….. ….. 
                                                                                                    
Σ’ αυτή τη φάση – φάσεις…., κι αφού προηγήθηκαν κι άλλες, ισόχρονες, φάσεις…., / ’’σχέδιο’’ προ ΟΑ….. : ….. / 
οι ομόκεντροι κύκλοι – μη φυσικά φωτοσωματίδια : αιθερόνια του σώματος της ψυχής….: 
ο, διπλός : 1 της ψυχής και 1 της ‘’ψυχής’’, μωβ +οο και ο, διπλός : 1 της ψυχής και 1 της ‘’ψυχής’’, πράσινος +0 
είναι, τώρα, σταθεροί κι αμετακίνητοι και φορτισμένοι με θετικότατο και θετικό φορτίο, αντίστοιχα…., 
όπως, σταθεροί κι αμετακίνητοι, είναι κι οι, επίσης, τέτοιοι ομόκεντροι κύκλοι….: 
ο, διπλός : 1 της ψυχής και 1 της ‘’ψυχής’’, γαλάζιος -0 και ο, διπλός : 1 της ψυχής και 1 της ‘’ψυχής’’, καφέ -οο…., 
οι φορτισμένοι με αρνητικό και αρνητικότατο φορτίο, αντίστοιχα….! 
 
Αντιθέτως….,   
ο μικρός  / 4 μισοί / ‘’διπλός’’  πράσινος +Ο΄΄, μαζί, και ο μικρός  / 4 μισοί / ‘’διπλός’’  μωβ +Ο΄΄…., ομόκεντροι…., 
καθώς και 
ο μικρός / 4 μισοί / ‘’διπλός’’ γαλάζιος -Ο΄΄, μαζί, και ο μικρός / 4 μισοί / ‘’διπλός’’ καφέ -Ο΄΄…., ομόκεντροι…., 
λόγω της ελκτικής δύναμης, ><, που αναπτύσσεται στο σημείο Α, 
έλκονται προς αυτό….. σε ισόχρονες φάσεις….. και….,….. ….!..... 
                                     
                                   =========================================================== 
                                   --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                                   
                                          [*[--------------------------------------------------------------------------------------------]*] 
              [*[ ….. αυτά….. κατανοούνται καλύτερα….. στα περί της φάσης 1Β12 – 1Β κ.λ.π…., 
              στα περί της διπλο ’’ψυχ’’ ψυχ ίσεως – θεανθρωπίσεως : θεανθρωποποιήσεως…., 
              οπότε….. είναι σαν να….. ξανα….. αποκτά ‘’σώμα’’, και, η δεύτερη, ‘’νέα’’, ψυχή : η Ο΄2…., 
              ως, έτσι, και η Ο΄2…., η της ‘’ψυχής’’ δεύτερη, ‘’νέα’’,….: 
              ‘’α σώματες’’, αυτές οι Ο΄2….. ψυχο και ‘’ψυχο’’…., ….: ευθύς ως κάτω, σχήμα 1Β12 ---- 1Β….. ….. 
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                             …..,         Σχήμα 1Β12 ---- 1Β…..,…..         ,…..                       ….. ]*] 
                                    [*[--------------------------------------------------------------------------------------------]*] 
 
           (*(----------------===============---------------===============----------------)*) 

               …..,         ,….. 
                                                    Σχέδιο ΟΑ….. ….. 
 
$ / Βεβαίως…., σιαμαιϊκά θεωρώντας ‘τα…., διπλή, βιο,’’φωτο’’,’’ψυχή’’ επί της, διπλής, α βιο,φωτο,ψυχής….. / 
   * …..ως προς τα του σχηματισμού της, δ ι π λ ή ς , ‘’ψυχής’’….: ευθύς ως άνω, σχέδιο ΟΑ….. ….. 
   αναφερτά και τα εξής….: 
  {και η ψυχή Ο΄ και η ‘’ψυχή’’ Ο΄ : αυτές καθαυτές, είναι δ ι π λ έ ς, κι ας μην αναφέρεται, αυτό, παντού…..} 
               
 [*1 μωβ +οο και 1 πράσινος +0 : οι 2, ομόθετοι, ‘’ψυχο’’σωματοκύκλοι : στοιχεία : προ ‘’ψυχής’’ σχηματισμένοι…..] 
   * 2 ( 4 ) μισοί μωβ +οο : +Ο΄΄ και 2 ( 4 ) μισοί πράσινοι +0 : +Ο΄΄ ….: 
   τελικά…., 1 ( 2 ) μωβ +οο : +Ο΄ και 1 ( 2 ) πράσινος +0 : +Ο΄ ….,….. 
   και…..  
   2 ( 4 ) μισοί γαλάζιοι -0 : -Ο΄΄ και 2 ( 4 ) μισοί καφέ -οο : -Ο΄΄ ….: 
   τελικά…., 1 ( 2 ) γαλάζιος -0 : -Ο΄ και 1 ( 2 ) καφέ -οο : -Ο΄ ….,….. 
   δηλαδή, 1 μωβ +Ο΄ και 1 πράσινος +Ο΄….. και….. 1 γαλάζιος -Ο΄ και 1 καφέ -Ο΄ …:: 
   τελικά…., 1 ( 2 ), κόκκινη, +- -+Ο΄ ή ( Ο΄ ) ή Ο΄, διπλή, ‘’ψυχή’’….: 1 ( 2 ) , διπλή, ‘’ψυχή’’ Ο΄ ….,…..  
  /: ομοίως, σχηματίζεται κι η ψυχή…., ως, ‘’ομοίως’’, οι ψυχοσωματοκύκλοι κι οι ‘’ψυχο’’σωματοκύκλοι…../ 
   …..και….. 
[* 1 γαλάζιος -0 και 1 καφέ -οο : οι 2, ομόθετοι, ‘’ψυχο’’σωματοκύκλοι : στοιχεία : προ ‘’ψυχής’’ σχηματισμένοι…..] $ 
                    (*(----------------===============---------------===============----------------)*)                                                     
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                           /**/=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=/**/ 
      /**/ …..τα, συμπληρωματικά : πράσινο και γαλάζιο, ψυχο,’’ψυχο’’,χρώματα…., παντού κι εδώ…., είν’ τυχαία…., 
      ναι…., και μη….: πράσινο συν γαλάζιο = μαύρο…., άρα, μαύρη, και, η ψυχή….. 
      και ‘’βγουν’’ και…., και…., τα….. ψυχο,’’ψυχο’’,χρωματο : χρωμο’’σώματα’’….. επι : γαλβανιζέ ‘’μαυρισμένα’’…., 
      που, κι εδώ, δεν είναι τα της Χημείας – Αλχημείας –τους…., ή –σας…., όπου….. 
      το ‘’μαύρο’’ φορά ένα, καχ / κακό : κακ’ : καχ’ : καχ / έκ τυπο, αντί γραφο : ‘’φωτο’’,εκ,τυπία του άσπρου….. 
      ως μάσκα…., έτσι που να αναρωτιέται, έ τ σ ι, κανείς, και, το…..  
      ποίων χρωμάτων διασταύρωση είναι το….. άσπρο….,….! 
 
      Ναι…., χμ…., έτσι και, τελικά, θα ‘’βγει’’ : προκύψει…., και, και….. γεω, ουρανο, ταξεο στρωματικά….: 
      νερά….: «λαοί και όχλοι, έθνη και γλώσσαι»…..,  
                   // υδρ….: ατμός,….. νεφ έλ…., Έλ, ή Διο : Τεφνούτ – Υγρασία…., η : υδρ αερ ή αερ υδρ….. ύλη …., 
                  αερ….. ‘’ύλη’’….. ….: όλα, γεννούμενα…., 
                  ‘’και βάλε’’….. έως, δημιουργούμενα, υπερ ‘’«ευγενή  ‘’αέρια’’ – μη ‘’’’ύλη’’’’»’’…., Αιθ,α,έρας….,….. // 
      έως αιθ,α,έρας : ά τομο : πολυ μηά τομά άτουμ’…., 
      χώματα….: «λαοί και όχλοι, έθνη και γλώσσαι»…., / ….. / 
      έως και κορυφή Έβερεστ : μόριο ( ….. ) 
                                                         / …..’’ανάποδο’’ :-+ +-  σατάν …!; / 
      Ρα :  Άτουμ : Ά τ ου μ : Άτουμ’ : Ά τομ ο….: ο = η : από – ‘’αντί’’ στροφος ’ – ‘ ….: ο συν ο = ου ή ο υ : ο ο…., 
     { : ομό ορος : όμουρος : ομο σύνο ρος } Ά / μη / τ ο υ μ : Ά τ ο υ μ : Άτ ομ’ : ΄Α τομο….: 
     το μόνο μη – ‘’μη’’ τεμν όμενον και «μη σχηματίζον ουδε μίαν ένωσιν» 
      μόνον, αυτός, αυθύπαρκτος : αυτοαίτιος Δημιουργός, Αιθ,α,έρας….: έστω, μη δημιούργημα και μη γέννημα…., 
      ( εεεεε…., φυσικός Αιθ,α,έρας…., όπως, φυσικά,  και οι άλλοι – άλλα…., 
      μα, αυτά δια σπώμενα….. δια λυτά….. μη από λυτα : μη από σύνθετα....,….. ) 
      Σου : μη αυθύπαρκτος : μη αυτοαίτιος Αέρας : δημιούργημα και μη γέννημα…., αλλά γεννήτωρ…., 
      μαζί με την Τεφ νούτ ( νουτ : ουρανός ) …., 
                                                                           
                                       ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
            [*[ …..ααααα…., Θαύμααααα…., το υπερ φύσει : πνευματικό – αέρινο ‘’μόριο’’ του…., ά γαμου Πατρός 
            εισχωρεί, Σαμπαθαηζέ, στο φύσει : υλικό –της….. ημιημι’’μόριο’’…., 
            και, νααααα, ά σπορος και ‘’μυστική’’ σύλληψη….. και, ιδού, έτσι, μια υπερ ά γαμος ‘’πάτος λαός’’…., 
            και, ιδού, ένας ά γαμος : υδρ αήρ : Υιός….: Σού ε ιος ….: Η2 συν Ο = αεριούχον, ύδωρ : Η2Ο…., 
            μετά κι έτσι : ’ ➔, Ο2 συν Η : πολεμικόν, «κροτούν αέριον»….: Ο2Η…. 
            αμφί στομος : διπλό λογος : διπλο Ιαν ν ο πολεμό λογος Πολεμιστής σε Ι / ω /αν ν ική ‘’Απο κάλυψη»’’…..! 
  
            Αέρααααα…., που θα φάτε μη μηδέ ‘ναν μπάτσο…., χμ, δυνατό….. χάδι…., και θα ‘’Τ’’ον δείτε φαντάρο…., 
            τον…., έστω, υπαρκτός, τότε, σώματι…., - : όντως, αντι +…., που ‘’το έπαιζε’’ + : αντι -….: 
            ο, τάχα, ++ ή +++ ‘’και βάλε’’ : αντι - - ή αντι - - - …., 
            ο, όντως, αντι ++  : όντως, - - και - - - …., ο, χμ, -«888»…., χξς΄ς΄ς΄ς΄ς΄….,….! 
            Έιιιιι…., όντως - - -  ο, τάχα, +++ …., και…., ο υπαρκτός, εγώ είμαι….. αντι αντι ….: άρα, +++ ‘’και βάλε’’….! 
             
            Αέρααα, που….. ‘’αέρα εμαγείρευε’’…., μη τρέχα και μη γύρευε…., ναι ω τρισάθλιοι αλληγοριο παίχτες….! 
            Έστιν, ουν, ‘’Αράχνη’’…., ω ‘’Αθηνά’’…., σ α φ ώ ς …., άκρως επιδεξιότερη ιστοπλέχτρα…., ε, για σένα,….! 
            Γιούρια….. στα παλιούουουρια…..! Αίσχοοοςςς….! Φτουουου…., ρε σιχαμερά ‘’τετράποδα’’ δίποδα….! 
 
            Και…., αν, το ‘’ά τομον’’, ο επίδοξος Παν δικτάτορας της, ανά ποδης : αντί στροφης, Παγκοσμιοποίησης…., 
            ήτοι…., το επι δεκτικόν εξαΰλωσης….. σε κανα’ : ένα τριαδ ικό : τρί τρυπο ‘’μόριο’’…., νεφ ελ / Ελ / ίδιον…., 
            παθαίνει ίλιγγο στο ‘’Ρετιρέ’’ και δε βολεύεται : ‘’δεν του κάθεται’’…., ας κατεβεί κατά το ‘’ισόγιο’’…., που….. 
            όλο και ‘’μόριόν’’ τι….. με ‘’μόριο’’ θα βρεθεί….. να τον βολέψει…., να τον κεράσει κανα’ : μηδε’ κρασί…., 
            “μηδέν” ‘’κρασί’’ εκ του μη όντος…., που θά ‘λεγε κι ο νεφ Ελ είμ : νεφ Έλ μ Δημόκριτος : ‘’Ι.Χ’’ – ‘’Ι.ΑΧ’’…., 
            άρα, κανένα = ένα…. και το μη ον = ον….. εν’ έχον : εν ούχο / α συν ε = ου : ο υ….. / …., 
            ί : ελθέτω να ‘’τον  καθίσει’’ επί του τρίτρυπου, από ‘’βαλανοϋποσπαδίαση’’, ‘’μοριακού’’, κανα πέους του….! 
            Ναι…., ο κανα πές, του κανα πέους κ.τ.λ….. κ.τ.λ…., ‘ = ο ή υ ή….. ...., 
            ναι…., και όχι και…… κανα’ : κανένα ‘’τέτοιο’’ : ‘’μόριο’’….. το ‘’μόριον’’….!..... 
 
            …..Λοιπόν…., «Κασέρ’, Αλέκουμ’», σώρρυ, «Σαλάμ’, Αλέκουμ’», χξς΄ς΄ς΄ς΄, ‘’Shalom aleichem’’….. 
            και….. Άκουμ’, Αλέκουμ’…., ιγώ ου χουριάτ’ς είμι ου γνήσιους Αλέκους…., «ου ‘’μάγους’’ της φυλής μ’»….. 
            κ’ ισί ίσι…., καχ έκ τυπου : σκουτεινό – θουλό κι απού ‘’κουμμένη’’ μιλάνη, αντί, εκ, τυπου μ’…., 
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            ου «τράγους τ’ς φυλής σ’»….,….. ‘’σάμπους’’, αντι στραμμένου, αρνητικό, ουμοίουμα μ’….,….. 
            ιγώ είμι «…..η καρδιά μι τα χέρια ανοιγμένα…..», που σι μουντζών’…., 
            ο που «…..μι τα χέρια ανοιχτά» σι πιριφρουνεί…., 
            όπους δείχνου, ιδώ κι πρώτα – πρώτα, σντη / εις την : σντη / ζουγραφιάμ’….,….. 
            ναι…., κι πρόσιχι…., που….. «μες στα καστανά μ’ τα μάτια, μία θάλασσα ανοιχτή»…., 
            καθριφτίσου, «Κτήνους» κι δες πως απού ντη «θάλασσα : φτουχου λαό δεν ‘’βγαίνουν’’ «Κτήνη : Κτόν’»…., 
            αλλά απού ‘κει που ίσι ισί….: απού ντου πάνου απού του όρους Σινά ‘’νιφ έλ / Ελ / ουμα’’….! 
 
            Ναι, κι ντου σταυρό –σας να ντου πιτάτι…., τα….. «Σατανουφάνεια»…., στα ‘’αέρια’’ κι όχι στα ‘’νιρά’’…., 
            αυτά, τα, μέσα κι έξου, ‘’νιρου’’κάθιστα ‘’αέρια’’, να σ’κώσουν, κι, του χρέους 
            που –μας φουρτώσανι κι –μας φουρτώσατι….,  
            κι άλλ’ φουρά μη ξανατουλμήεισ’ να «κριμάεισ’ ντη Γη εν ύδασι»…., 
            που άλλου βάρους : άχθους δεν αντέχουν τα ύδατα….,….. ε, σείστι του άχθους, κάντι σεισάχθεια…., μη….! 
            …... Ουουουουουστ…., μπράχ, γκιτ, γατς…., ‘’οραντά’’…., αμπέ….. Σεϊτάν κιοπεκ λέρ....!..... 
            
            …..Και, βρε, τι : ά σπορος σύλληψη και αερο γκάστρι γίνεται…., όταν Ένα του ρετιρέ ‘’«ευγενές Αέριον»’’ 
            κατεβαίνει στο ισόγ (ε) ιο κι ‘’ενώνεται’’ : συν ουσιά ζεται…., θαυμοξεπερνώντας τους φυσικούς νόμους…., 
            με μια ‘’«αγενή υγρ α : ου σία»’’….!       
            Ε, και, κοινωνικο ταξικά, πολύ κολακευτικό για μας τους του ισογ ίου η επί σκεψη…., α, καλοσύνη σας…., 
            ω πε ( ο ) ρδ ικά αέρια….! Και πείτε μας την καταγωγή των ‘’μπαστάρδων’’ Σου και Τεφ νούτ…., 
            να…., που, σήμερα, κάνουν γάμο ώς και υπερ ουράνιοι – Ουράνιοι, ξερότατοι, αέρηδες 
            με ύδατα : ‘’πάτος λαός’’…., σώρρυ, βασιλιάδες με λαϊκές…., και σεις ρε….. μασ ώντες γάιδαροι…., 
            μετά συγχωρήσεως…., ξέχασα την αστική υποκρισία ο χωριάτης και λέω τον όνο γάιδαρο….: 
            διορθώνω….. και….: …..ρε μασ όνοι…., σώρρυ…., μασ ώντες όνοι ….,..... 
            …..‘’μας’’ τα κρύβετε με….. απο : αντι : στρόφους ’ – ‘ …., ρε….. σατάν….. φιλο σοφιστές…!; 
            Τί…., εν τρέπεται, ο μεγαλο αστός Σου για το γάμο του με μια μικρο αστή Τεφ νούτ…!;….. 
            ‘’Εδώ’’…., λέμε να φέρουμε εις γάμου κοινωνίαν τα βουνά του, μπουλντόζα, Ιωάννη του αβάπτιστου 
            με το, μετα κουνιστό, βουνό του, αλλαχ ού, Αλλαχ ιδίου…., νααααα, κάτι σαν «σύμφωνο συμβίωσης»…., 
            ε, αλληγορικώς…., βεβαίωςςς….,….. κι εσείς ‘’μας’’ τα κρύβετε τα ’’μυστικά’’ μπασταρδέματα….,….!..... ]*] 
                                     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
      Τεφνούτ : μη αυθύπαρκτη : μη αυτοαίτια Υγρ ασία : Τεφ : υδρ – υγρ συν νουτ ( ουρανός ) : 
      ουράνιος αέρας = υδρ αέρας…., Ουράνιος αέρας = ξηρός αέρας, που στον Ουρανό, και, Ο και Η ουχ εισί….: 
      δημιούργημα και μη γέννημα…., αλλά γεννήτωρ μαζί με την Τεφ νούτ ( νουτ : ουρανός )…., 
      Γκεμ / Γη / Νουτ / Ουρανός / Όσιρις, Ίσιδα,  Σηθ, Νέφθυ,….. …., 
      πάλι…., μόνο, φυσικώς, και, τα ‘’πράγματα’’ και….. 
      κι όχι, μαζί, και μη φυσικώς, και, τα ‘’πράγματα’’ και…..! // ….. 
               ** …..βέβαια το σχήμα : ‘’γαϊτανάκι’’, κανονικώς, δεν είναι έτσι….. /**/ 
                                /**/---=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=/**/ 
 
                      =========================================================== 
                      --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
…..Τελικά δε κι έτσι…., οι ψυχοσωματοκύκλοι – στοιχεία…., 
και με….. / κυκλ / ομο κεντρ ο ποίησή –τους….. σε αυτό το σημείο Α…., 
σχηματίζουν τη, δ ι π λ ή, ψυχή αυτή καθεαυτή…., 
      ( ως…., ομοίως / : ωμ είως / …., σχηματίζεται και η ‘’ψυχή’’ αυτή καθεαυτή….. ) 
…..αστραπιαία…., στην αμέσως επόμενη φάση….: φάση …..ΟΑ΄ ….: Σχέδιο …..ΟΑ΄  …., ….! 
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       …..,          ,….. 
                                                     Σχέδιο …..ΟΑ΄ ….. 
 
Κι αυτά δε τα άκρως απειροελάχιστα και μη φυσικά φωτοσωματίδια – αιθεροσωματίδια : αιθερόνια 
βρίσκονται…., πλην από πάμπολλα μες στο κορμί του ανθρώπου…., πολλά, και μες στο ανθρώπινο σπέρμα…., 
είτε στο αντρικείο, το σπερματοζωάριο, είτε στο γυναικείο, το ωάριο….: σπέρματα….!..... 
       // …..σαφώς…., πριν σχηματιστούν τα ως άνω σπέρματα…., 
       ψυχο αιθερόνια και ‘’ψυχο’’ ‘’αιθερόνια’’….. προ….. υπήρχαν αυτών…., αμέτρητα…., μες στο κορμί….,….! // 
 
                          --------------------------------------===============------------------------------------------------ 
                 {*{ Μέσα στα άλλα έμβια όντα υπάρχουν και τέτοια : μη φυσικά αιθεροσωματίδια…., 
                 από τα ‘’άπειρα’’ εις την Νιοστή ρίζα και πλέον – πλέον – πλέον….. που υπάρχουν μες στο Σύμπαν…., 
                 αλλά ο….. μηχανισμός σχηματισμού της ‘’ψυχής’’ –τους…., 
                 της…., κι αυτών, στο κέντρο του εγκεφάλου τους και σε ζώνη κενού…., ‘’φωτο’’ ‘’’’ψυχής’’’’ –τους…., 
                 είναι για ‘’φωτο’’σωματίδια – αιθεροσωματίδια : ‘’ψυχο’’αιθερόνια βιολογικής προέλευσης 
                 κι όχι για φωτοσωματίδια – αιθεροσωματίδια : ψυχοαιθερόνια….: μη φυσικά ‘’υλικά’’ ψυχοπλασίας…., 
                 ως είναι ο…., ο ξεχωριστός : άλλος…., μηχανισμός ψυχογέννησης στο ανθρώπινο είδος, μ ό ν ο ν…..! 
 
     ( Η λέξη ψυχή, θεωρητή, πάντα, μέσα σε εισαγωγικά : ‘’ ‘’…., όταν αναφερόμαστε 
     είτε σε αυτά τα, έμ’’ψυχα’’, έμβια όντα…., 
     είτε στην ‘’ψυχή’’ του έμψυχου μαζί και ‘’έμ’’ψυχου’’ ανθρώπου…., στη βιο’’ψυχή’’ του…., 
     που…., πλην απ’ την ψυχή του…., έχει…., σε σιαμαία κατάσταση κι εφαπτόμενα εσαεί…, 
     και ‘’ψυχή’’ : βιο,’’φωτο’’,’’ψυχή’’…., 
       / ….: ή…., αλλιώς…., και προς διάκρισιν με την ανθρώπινη βιο,’’φωτο’’,‘’ψυχή’’…., βιο,’’φωτο’’,’’’’ψυχή’’’’….. / 
     έτσι καθώς είναι κι οι δυο σιαμαίες αυτές ισομεγέθεις και ίδιες – ‘’ίδιες’’….: κυρίως, δομικά….: 
     ευθύς ως κάτω, σχέδιο 1Β : ‘’Ψυχο’’D.N.A έμβιων όντων….. ….! ) 
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     ‘’…..,’’          ‘’,…..’’ 
                                                                               * Σχέδιο 1Β : ‘’Ψυχο’’D.N.A έμβιων όντων…..  }*} 
                         --------------------------------------===============------------------------------------------------ 
 
…..Βεβαίως, ο μηχανισμός σχηματισμού της κάθε ανθρωποψυχής…., μα, μαζί κι έτσι, και ο της βιο’’ψυχής’’…., 
τίθεται, νομοτελειακά και ωρίμου της ώρας, σε ισχύ….. 
όταν σχηματίζεται...., μάλλον, εντελώς…, ο ανθρώπινος εγκέφαλος…., 
στο κέντρο του οποίου…., και μέσα ‘’κάπως’’ σφαιρική ζώνη κενού…., 
εγκαθίσταται/εγκαθίστανται μόνιμα, πάντα εκεί : στη ζώνη κενού, έως το βιολογικό θάνατο του κάθε ανθρώπου….! 
 
Τότε, λοιπόν, ευθύς επιθανάτια κι αυτόματα, ‘’βγαίνει’’ το επιθανάτιο εξαγόμενο – άθροισμα 
της, συνολικά, αποκτηθείσης ψυχοενέργειας…., 
              ( και, και, με προβολή της/τους στο, στον Ήλιο, παντο παντου ‘’γράφον’’ Κομπιούτερ….,….. 
                           * …..ψυχή και ‘’ψυχή’’ : ψυχή…., κι εδώ και φορές….. ) 
σύμφωνα με το οποίο η άκορμη, πια, ψυχή πηγαίνει…., 
  / …..ανάλογα μ’ αυτό κι ‘’αγκαζέ’’ με την επίσης αθάνατη και ιδίου – ‘’ιδίου’’ τέτοιου εξαγόμενου ‘’ψυχή’’ –της….. / 
ή στον Ήλιο…., ως περισσότερο θετική και λιγότερο αρνητική…., ήτοι, ως -+….,….. 
ή στη Σελήνη…., ως περισσότερο αρνητική και λιγότερο θετική…., ήτοι, ως +-…., 
αλλά, έτσι και πάλι στη Σελήνη, και οι κάθε αρνητικότατες…., ήτοι, ως - -….,….. 
ή στο Εξωσύμπαν και πλάι στο Θεό, 
είτε ως θετικότατη…., ήτοι, ως ++…., είτε ως θεανθρωπισθείσα και…., γι’ αυτό…., ξανά…., διπλόψυχη…., 
ως, ‘’τελικά’’, άκρως θετικότατη ---- ουδέτερη…., ήτοι, ως +++ ---- +- -+….,….! 
 
Έτσι…., όπως για το σχηματισμό, και, του ανθρώπινου εμβρύου 
χρειάζονται διαφορετικά…., αντίθετα : και, αντι θέτου φορτίου…., στοιχεία…., σπερματοζωάριο και ωάριο…., 
ομοίως, κι εδώ, για το σχηματισμό – γέννηση της κάθε ανθρωποψυχής…., 
μα και του σώματός της…., όπου κινείται δώθε – κείθε…., 
αστραπιαία μετά από την ολοκλήρωση κι ενεργοποίησή της…., 
χρειάζονται τα ανάλογα, αντίθετα, στοιχεία…., 
| * ως, έτσι, και για το σχηματισμό – γέννηση της κάθε ανθρωπο’’ψυχής’’….: και οι δύ ο – δυό – ‘’μία’’ δ ι π λ έ ς….. | 
ήτοι, διαφορετικά…., αντίθετα : και, αντι θέτου φορτίου…., φωτοσωματίδια – αιθεροσωματίδια – ψυχόνια – 
– ψυχοαιθερόνια, τα οποία συνυπάρχουν με πολλά άλλα τέτοια κι άλλα, και, μες στα ανθρωποσπέρματα….! 
 
Ήτοι, προκύπτει…., πάντα μες στον εγκέφαλο…., η κάθε μας ψυχή αυτή καθεαυτή από ‘’τρία’’ φωτοσωματίδια…., 
τα....: +οο ή ++, +0 ή + και ++Ο΄΄….: τα μισά από τον ένα γονιό…., 
και από άλλα ‘’τρία’’ φωτοσωματίδια…., τα….: -0 ή - , -οο ή - - και - -Ο΄΄….: τα άλλα μισά από τον άλλο γονιό…., 
ως, έτσι, και το της κάθε μας ‘’ψυχής’’ – ‘’ψυχο’’D.N.A….: φάση – εδώ, σχέδιο ΟΑ….. ….! 
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Κι είναι αδιάφορο το ποιου γονιού το σπέρμα δίνει, γι’ αυτό, τα θετικά και θετικότατα στοιχεία 
και το ποιου γονιού το σπέρμα δίνει τα αρνητικά και αρνητικότατα στοιχεία…., 
στοιχεία σχηματισμού ανθρώπινης ψυχής και του σώματός της…., μα, έτσι, και ‘’ψυχής’’ και του σώματός της…., 
η και τα του….. βιο κορμο ‘’ψυχο’’ κυττάρου και του σώματός του – βιο κορμο κυττάρου του….,….! 
 
                             [$$======================================================$$]   
         [$$ : χμ…., ωρέ Ηρακλειτ ίδια….: αιδοί ιχ οι, ανδροκράτεςςς….. άνδρες : « οι υποκινητές του γίγνεσθαι»…., 
         ωρέ….. Διη άνειρες…., ή άνειρες – άνδρες του Διός….. του μουνότσιουκου ή τσιουκόμουνου Διός- - - ➔’…., 
         αν –σας έβαζαν οι γυναίκες – Αντι Διη άνειρες…., που τις ‘’κομπλάρατε’’…., ‘’από κάτω’’ και –σας….. …., 
         ποίος θα ήταν «ο υποκινητής του γίγνεσθαι»…., ωρέ –σεις οι του μισογύνη, και, Ηρακλείτου αιδοι ούχοι….. !; 
 
         …..Και….. γιατί…., αφού και τα δύο είναι….. και σπέρματα και ωά…., 
         το μεν σπέρμα του άνδρα λέγεται σπερματοζωάριο 
         το δε σπέρμα της γυναίκας λέγεται ωάριο….. κι όχι, κι αυτό, σπερματοζωάριο…., 
         ή…., έστω και για να τα ξεχωρίζετε…., ανδρικείο σπερματοζωάριο ή ανδρικείο ωάριο 
         και γυναικείο σπερματοζωάριο ή γυναικείο ωάριο…!; Πλην κι αν το γυναικείο είναι….. σπερματοθανατάριο…., 
         εεεεε…., που του πυρ+ άνδρα : + είναι το της ζωής : +…..    [ : Εύα = Ζωή : ++…!; Αδάμ = ….. ….! ( ; ) ….. ]  
         και της υδρο- γυναίκας : - είναι το του θανάτου : - …!; 
         …..Ααα…., και….. το αυγό της κότας δεν γονιμοποιείται ως τέλειο και με τσόφλι αυγό….. απ’ τον πετεινό…., 
         μα ως μη τέλειο και χωρίς τσόφλι αυγό….,….! 
 
         ….. Βρε –εσείς σκεψ αυναν ιστές…., ακολουθείστε τα εξής βήματα….: 
         α ) μαλ ακ ία….: με μαλ θ ακ ό….. πέος : ακ ίδα …., χύσια στη χούφτα –σας και….. 
         κοιτάξτε τα σπέρματά –σας πώς αργο, ‘’ασθμαίνοντας, ‘’τρέχουν’’….. 
         και γίνεται πληλ ληψη : μη σύλ ληψη….., σαν…., ωχ, τώρα, εν τρέπ ομαι να ‘’το’’ πω….,….. 
         β ) σκληρ ακ ία….: με σκληρ ή….. τσιούκ α : cuc koo : κούκ κο : καβλί…., όλο umberes…., cuc umber…., 
         ολοτεντωμένος – ολοτασικός κούκκος με πάμπολλες καύλες – οργασμούς – umberes…., 
         χύσια στη χούφτα –σας….. και….. κοιτάξτε τα σπέρματά –σας πώς γρηγορο, μη ‘’ασθμαίνοντας’’, τρέχουν….. 
         και γίνεται σύλ ληψη : μη πληλ ληψη: …., όταν…., εμ, τώρα, δεν εν τρέπ ομαι να ‘’το’’ πω…., γαμιέσθε….,….! 
 
         …..ε χχχχχ…., και…., γκελ μπουρντά….. να –σας δώσω ένα….. αμπερόμετρο – γκαβλόμετρο…., 
         να βρείτε πόσα αμπέρ – καύλες έχει το κορμί –σας…., 
         όταν μια γυναίκα ακουμπά το καυλί τσιούκα της στο αιδοίο : μουνί –σας….,….. 
         …..νννννναι…., κ,Κ,υριο λεκτώ…., ω αιδοιο ύχοι – μουνο ύχοι….,….. ννννναι, και τις εν σ τ ά / ύ / σεις –σας 
         στους Λεξικογράφους …., που….. ‘’ταύτισαν’’…., και, ερμηνευτικά…., τα….. καυλιά….: 
         «καυλί : το ανδρικόν αιδοίον»…., «καυλί : το γυναικείον αιδοίον»….,….. 
         «αιδοίον : το εξωτερικόν γεννητικόν όργανον του ανδρός»…., 
         «αιδοίον : το εξωτερικόν γεννητικόν όργανον της γυναικός»….: ε, λοιπόννννν, –εσείς θα τα ξε μπλέξετε…., 
         οπότε, και, θα βρείτε…., ω….. Ηρακλειτ ίδια, Αριστοτελ ίδια, Παυλ ίδια, Βουδ δ ίδια, Μωαμεθ ίδια,….. 
         κ.τ.λ αρχ ίδια – αρχ ηγ ίδια…., ….: ποίος ‘’από πάνω’’ και ποίος ‘’από κάτω’’…., 
         ποίος είναι ανώτερος και ποίος κατώτερος…., ποίος πρέπει να άρχει και ποίος όχι…., 
         ποίος ευθύνεται για το….. και ποίος δεν ευθύνεται για το…., ποίος πρέπει να….. και ποίος δεν πρέπει να…., 
         εεεεε…., νααααα….,….. και στο καυλί : τσιούκα – μουνί….. –μου….. –σας …..‘’γράφω’’….: δια γράφω….,….! 
 
         Μα δε τελειώσαμε, ω λεξοπαίχτες – αιδοιοπεοξέσματα – μουνοτσιουκογδάρματα του έμ μουν ου Σατανά….: 
         …..καυλί = αιδοίον…., αιδοίον = καυλί…., άνδρας = καλ ού χ ος – ου έχων καυλί – κλειτορίδα…., 
         γυναίκα = καυλ ού χος : καυλ ού χ ος –– καυλ ού χ α : (!:) ου έχων –– έχουσα καυλί – κλειτορίδα…., 
         καλ ούχος = αιδοιόκαυλος – μουνότσιουκος…., καυλ ούχος = καυλαίδοιος – τσιουκόμουνη…., 
         ο καυλ ούχος = ο έχων καύλαν – στύσιν – οργασμόν…., 
         η καυλ ούχος = η έχουσα καύλαν – στύσιν – οργασμόν….,….. 
         Δίας /ή και Φθα/ = γυναίκανδρος…., άρα, είχε….. πόσα καυλιά – αιδοία και πόσα ηδονικά σημεία…!; 19 ή…!; 
         γυναίκανδρος(!;)= ανδρόγυνος…!; Άρα, πόσα καυλιά : αιδοία και πόσα ηδονικά σημεία έχει ο ανδρόγυνος…!; 
         Ήρα = ανδρόγυνος/η…., άρα, είχε….. πόσα καυλιά – αιδοία….. και πόσα….. ηδονικά σημεία…!;….. 
        ανδρόγυνος/η(!;)=γυναίκανδρος…!; Άρα, πόσα καυλιά : αιδοία και πόσα ηδονικά σημεία έχει ο ανδρόγυνος…!; 
 
        …..Πίσω απ’ το μπα ‘’κρύβεται’’ : δε φαίνεται έν μα….: πίσω απ’ το, έστω, + ‘’κρύβεται’’ : δε φαίνεται εν -…., 
        το + είναι – ‘’είναι’’ και +-….,….. 
        το, έστω, μπα : δεσποινίδος είναι – ‘’είναι’’ και μπαμα : ν,κ,αι, δεσποινιδο δέσποινος –– δεσποινο δέσποινα : 
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         : μα μπα –– μπα μα : μαμπα –– μπαμα ή, έστω, μαμπαμπαμα ή μαμπα μπαμα….. 
         ή, έστω, - + –– + - : -+ –– +- ή, έστω, +--+ ή -+ +-….,….. το - είναι – ‘’είναι’’ και -+….,….. 
         το, έστω, μα : δεσποινίδα είναι – ‘’είναι’’ και μαμπα : ν,κ,αι, δεσποινο δέσποινα –– δεσποινιδο δέσποινος : 
         : μπα μα –– μα μπα : μπαμα –– μαμπα ή, έστω, μπαμαμαμπα ή μπαμα μπαμα….. 
         ή, έστω, + - –– - + : +- –– -+ ή, έστω, +--+ ή +- -+…., ννννναιαιαιαιαι….,….! Εεεεε….;.…. 
 
         …..Αααααα…., κι είπα πως δεν αντέχω τα….. κλάματα : αχ, αχ, αχ…., τα του 2ου, 1Β, ψυχο ‘’ψυχο’’ D.N.A…., 
         είπα πως αντέχω τα….. γέλια : χα, χα, χα…., τα του 1ου, 1Α, ψυχο ‘’ψυχο’’ D.N.A…., 
         αλλά είπα και πως δε γουστάρω τα ‘’κλάματα’’ : ‘’αχ’’, ‘’αχ’’, ‘’αχ’’…., 
         μα : αλλά ούτε και τα ‘’γέλια’’ : ‘’χα’’, ‘’χα’’, ‘χα’’…., τα του ‘’1ου’’, ‘’1Α’’, ψυχο ‘’ψυχο’’ D.N.A ….,…..!..... 
 
…..Λοιπόν, που λέτε, ανεβαίνω στην Κορυφή του, της μ ία ς και μοναδικής Μακεδονίαςςς : Μακεδνίας Παγγαίου…., 
         κλείνω όλα –μου τα….: βιο κορμο μάτια, ‘’βιο’’ ‘’ψυχο’’ ‘’μάτια’’, αβιο και α’’βιο’’ ψυχο μάτια,….. 
         βλέπω και ‘’βλέπω’’ και….. ‘’βλέπω’’….: δια ‘’δια’’  βλέπω το….. Παν Κοινωνιο D.N.A….,….. 
        ‘’Σιωπο’’αύω : «Έιιι, ψιτ, ψψψιιιτττ….!»…., και γυρνούν ‘’όλα’’ : ‘’7.000.000.000’’ της Γης τα ‘’γατάκια’’ – ….,….. 
                { ….: σ,Σ,ιωπή….: πάν κοινη γλώσσα….: γλώσσα κοινή όλων των ( …!; ) διπόδων…., 
                ννννναιαιαιαιαι…., και….. δεν ( «μηδέ / ν / » τε ) θ Έλ- - ουμε Βαβ Ελ- - ο γλώσσα της «Πεντηκοστής»…., 
                μα της….. Ε : 5 : πεμπ αδο Σιωπής….: και, Σκασμού….. –σας….,….! } 
       ‘’τσιμπώ’’…., ως ‘’τσίμπησα’’ και τρύπησα, και, τις λέξεις…., ω, κι εσύ, ου ά γρ οίκε κι ου Γρ εκέ : αντι Γρ εκέ…., 
        χμ, «πεπαιδευμένε : ζώντα και διάφορε των απαιδεύτων : τεθνηκότων» Αριστοτέλη : /π/αστόπαι : πουστόπαι : 
         RE SSS….. μισογύνη, αντιλάαε,….. ου ζώντα «ζώντα» –Ψοφίμι – ου Ζωντίμι – ου Ζωντανέ – ου Ζήβα….,….. 
/ ε, αφού, για –σας, έχασαν οι έννοιες την έννοιά –τους…., ω…. αγροίκοι : ‘’ξύπνιοι’’, και, Λεξικογράφοι….! / 
         ένα…., ‘’γελόν’’ : γελόν ειρωνικά και θρασεύγενο…., Ελληνο‘’γατάκι’’ – ως λένε, Γρε/Γροι/κο‘’μουνάκι’’…., ήτοι, 
      ένα απ’ το Ελλαδο d.n.a…., το που, ‘’πριν’’, μ’ έβρισε με ευγενικό θράσος : «θεο σάτανο», ήτοι, god dog : +-…., 
         α, και 1 μη Ελληνο’’γατάκι’’…., 1 από μη Ελλαδο κοινωνιοd.n.a…., 1 ‘’ξύπνιο – μη νωθές’’ χωριατό’’γατο’’ : 
         άγρ οίκο, αλλά γρ οικο, [ Μα γροικώ = κατανοώ, αγρ οικώ = κατανοώ / όχι οικώ εν αγρ ώ : αγρ οικώ…!; / και 
α γροίκητος = ακατανόητος, α γροικ ησιά = α νοησ ία…., α = ου = μη….! Τί, α γροικώ = γροικώ, γρ ός = αγρ ός…!;  
Α, χμ, οικώ εν αγρώ : στη φύση = έχω καλούς αισθ ητήρες : γροικ ητήρες, άρα, αγρ οικώ κι….. αγρ οικώ ή γροικώ ή 
γρικώ ή γρεκώ ή Γρεκώ, άρα, Γρεκός εκ Γρ/Gr/έκ/ec,ι,/ας : αγρ οίκος κι αγροίκος Γρεκός και ου Α γρέκος : Έλην….! 
Τί…!; Γρέκα = απ αξιωτικώς, γροίκα : αγρ οίκα, έι, τί αγρ οίκα…!; Κι εγώ ο Γρεκός πώς ειμί, και, έξυπνος γρικός...!; ] 
         μη νωθ ές – μη νωθρ όν – μη νωθρ εύον : άρα, ταχέως θεραπευόμενον....,….. ‘’γ νώθ ει’’ : ‘’εξ υπνά’’…..  
         με ‘’γνώθει’’ : με ‘’εννοεί’’ : με….. ‘’νιώθει’’ – αντιλαμβάνεται διά των αισθήσεων : με αγροικά…., 
[ Ω, κι εσύ, γνώθι σαυτόν : μάθε : εν δια ‘’δια’’ ν/ο/ό ησε ποίος είσαι, /αυτο/ ξύπνα, γροίκα : αγροίκα : γρίκα – 
– / ε αυτο : ε γω / ακροάσου….: η ‘’’’ψυχή’’’’ κι η ‘’ψυχή’’ –σου την ψυχή –σου ακουέτωσαν….,….. εγω : γ νοήθητι –  
– εγω γ νώθητι : γ νώθητι το…..  ‘’εγ’’ – ‘’’’εγ’’’’ εγ ώ –σου….: το ‘’’’ψυχ’’’’ εγώ – ‘’ψυχ’’εγώ και το ψυχ εγώ –σου…., 
μα…., έως και, για το ‘’δυϊστικώς’’, ταυτιστικώς…., δυ ϊκώς – νώ / νοο : νώ / : νώι : εγώ – ημείς οι (3) δύ ο – δυό – 
– μία’’ : ‘’ία’’…., μη έστω, νολεμές : συνεχώς, το ψυχο εγώ –σας νωΐτερον : ανήκον εις τα/το 2 : 1 
‘’’’ψυχο’’’’ και ‘’ψυχο’’ ‘’’’εγ’’’’ ‘’εγ’’ ώ –σας…., αλλ’ αντί στροφ α….,….!..... ] 
         χμ, το που ξέρει, το πονηρό, να γ νέθει : να μεταβάλλει την τρίχα –του σε νήμα…., 
         μα, ωσεί έμ πειρ ος βαψοτριχάς ή βαφογναφεύς, ξέρει και να γ νέ/ώ/θει : να λευκαίνει τις μαύρες τρίχες του, 
         χμ, διά το….. ξε γελάν με….. τον….. ‘Σίφυφο➔’ –– Αντι Αυτόλυκο….. το ‘➔’Αυτολυκ ίδιο….,….. 
         και μου κάνει γ νεύμα : νόημα νά ‘ρθει ‘κείνο, ‘δ ω, να….. ‘’λεξο / αριθμο : χρεω / παίξουμε’’…., 
         και…., αφού ‘’το στέλνω’’ να μάθει σωστά, πρώτα, το Ελλήνικος γλώσσος…., φεύγει…., 
         ε, για να γαμήσει αλλού το ‘’αερο’’ γάμ ικο…., που,εδώ, είναι, τ ώ ρ α π ι α, Ε λάδ/τ/ α κι εγώ Έ λην/τ/ας…., 

         που δι είδα το κρυπτ από σιωπητικό : (.) ‘’μπροστά’’ απ’ το «(.)μάου (.)μάου» –του : «γ α μάου γ α μάου»…., 

         και δι έγνεψα : δι έννιωσα : διεν νόησα πως ‘’άλλα’’ ήθελε το….. παλιο οπορτουνο κεραμιδό ’’γατο’’…., 
         …..‘’το έστειλα’’ στην ‘’αρή – αρά’’ της Παναγι ωτάτης Τροχονόμου….. κι έφυγε με ελαφρά ‘’πηδηματάκια’’…., 
         λέγοντάς –του, ‘’πριν’’, πως, με ‘’μπα μ’’, θα το κάνω ‘’μα μ’’…., αν…., 
         θα το κάνω άναιμο και….. α λάρυγγο : ά φωνο ‘’ψάρι’’….. για τις….. ‘’νη στείες’’ –μου…., 
         αφού, πριν, του κόψω, και, τα….. τρία….. βιο ‘’ψυχο’’ ψυχο….. λαρύγγια…., 
         πως θα του πιω το….. κάθε….. αίμα….: βιο ‘’ψυχο’’ ψυχο….. αίμα –του….,….. μα και το Ψ / έ / αίμα –του…., 
 
         …..και….,….. και…., ωωω, ε σ ύυυ…., Ελληνο’’γατάαακι’’…., γκελ, come come….,….. κάλ ώςςς ‘τοοο….,….. 
         …..έχουμε, λοιπόονν, και λέμε...., ω Ελληνο‘’γατάκι’’ – Ελληνο‘’μουνάκι’’ – Ελληνο’’ι,Ι : γ,Γ, ουδά κ ι’’ –μου….: 
         κ,Κ,υριο λεκτικώς ςςςς….,….. έιιιιι…., νααααα…., θα –σου δώσω…., για, έστω, «τριάκοντα αργύρια»…., 
         σώρρυ, παρασύρθηκα, ο μη φιλοχρήματος : φιλόχρονος, από το –τους : «ο χρόνος είναι χρήμα»…., 
         για λ΄ κλ άσ ματα του….. ‘’Δημοκρίτειου’’….. μηδεν ο λέπτ ου – «μηδεν ο δέν ος»….,….. 
         όχι θα –σου…., μα –σου….. δίνω : ‘’φορώ’’ το – τα ψυχομάτι – ψυχομάτια μου στο ψυχομάτι –σου….,         
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        σε βάζω στην….. Γοργώ : μη Αργώ….. «Μηχανή του Π,π,αν Χ,χ,ρο Χ,ρ,όνου»….. –μου…., 
        η ώρα είν’ 12 παρά ‘’1’’ κλάσ μα : δέσμ α του Ζήβειου Μηδεν ο δευτερ ο λέπτ ου – «Μηδεν ο Δέν ‘’δεν’’ ος»…., 
         …..ξεκινάμε….. και πάμε….,….. σταματάμε…., χωρίς να ‘’σβήσουμε’’ τη μηχανή…., δια ‘’δια’’ βλέπουμε…., 
         …..επι στρέφ ουμε….,….. και νά ‘μαστε, πάλι εδώ…., ….. όπου η ώρα είναι…., ω Ελληνο’’γατάαααακι’’…., 
         12 παρά ‘’1/2’’ κλάσμα του….. ‘’Ζήβειου’’….. Μηδεν ο δευτερ ο λέπτ ου – 
         – «Μηδεν ο Δέν ‘’δεν’’ ος»….,….. αλλιώς…., 12 παρά ‘’1.000.000.000.000.000’’ plus…..’’ κλ άσ ματα του….. 
         ’’Δημοκρίτειου’’….. σχασ σκασ πλασ : plus κλασ  τικού….. μηδεν ο λέπτ ου – «μηδεν ο δέν ος»….,….. 
 
         …..έιιιιι…., τίιι επαθες….,….. Θεέ –μου…., ξ ύπνα ‘το…., έχει δύσκολη : ‘’«Σιλωαμ ίστικη»’’ απο στολή….,….. 
                        // ….. thank You, oh my God….,….. να αγιάσουν οι Χερούκλες –Σου….!..... // 
         …..να γίνεις…., χμ, από, αν ορθοδοξοχριστιαν ιζέ, Άγιος…., ορθοδοξοχριστιαν ιζέ, Παναγιώτατος…., 
         έως και….. «…..και πάσης Οικουμένης…..»…., χμμμμμ, ‘’«πρώτα, Χριστιανός και, μετά, Έλληνας»’’….,…..                                                                                             
         χμ μμ μμ…., αχ, συν ήλθε : + επ έ ‘στρεψ ε με το μη χαστούκι Σου – δυνατό χάδι Σου το ‘’γατούλι’’….,….. 
         …..έιιιιι…., ψιτ…., ψψψψψιιιιιτ….,….. ωρ α ί ααααα….,…..νααααα…., π ι α…., ώρα Ελλάααααδος ςςςς….,….. 
         και….. ί : πήγαινε να –τους πεις που ομ ο είδαμε : ωμ ο είδαμε τον Δία / και, και,τον Φθα /  
         να γίνεται, μες στην κοιλιά της ‘’κυρα’’Κρόναινας, ‘’’’’’μα’’’’’’ και ‘’’’’’μπα’’’’’’….. και ‘’’’’’μπα’’’’’’ και ‘’’’’’μα’’’’’’…., 
        ….. κουλ / κωλ / ού….. μουν / καυλ / ού τε….. μουν / τσιουκ / ού….. κουλ / αιδοι / ού τε….: = κ.τ.λ….. κ.τ.λ…., 
 
        α, και εξήγησέ –τους [ : και μη μου πάθεις γλωσσοδέτη και καταπιείς τη γλώσσα –σου και….. ] …., ό λ ο υ ς….,     
        πότε και πώς ήταν / και, και, ο Δίας /…., και, και, 
        μαμπαμπαμαμπαμαμαμπαμπαμαμαμπαμαμπαμπαμαμπαμαμαμπαμαμπαμπαμαμαμπαμπαμαμπαμαμαμπα 
        και, και, / : και, +άμα τε….. ή και -άμα τε….. /  
        μπαμαμαμπαμαμπαμπαμαμαμπαμπαμαμπαμαμαμπαμαμπαμπαμαμπαμαμαμπαμπαμαμαμπαμαμπαμπαμα, 
        ναι…., έως και ά φυλο ς….,….. και να τους πεις πως είναι…., για τον όντως Θεό…., κρίμα να μαλώνουν…., 
        γιατί…., ως…., ό λ ο ι , και, αλλαξό φυλο ι…., πολύ φυλο ι…., έως και ά φυλο ι…., ….. ….: Άρχ ο….: 
        Δίας . , Φθα . , Ρα Άτ,τ,ουμ ο . , Ρα Ά ‘’μορ ι ο’’ . , Γιαχβέ . , Αλλάχ . , Βράχμα . ,….. κουλού τε μουνού τε…., 
        αλλά και ό λ α τα….. αρχ / ο / ίδια –τους : το κάθε αρχ / ο / ίδι –τους….: Δι ίδιο . , Ι.Χ άλλο – Ι.ΑΧ ίδιο . , 
        Φθα ΐδιο. , Ρα Ατ,τ,ουμ ο ΐδιο . , Ρα Α μορ ι ο ΐδιο . , Γιαχβ ίδιο . , Αλλαχ ίδιο . , Βραχμα ΐδιο . ,…..       
        κουλού μουνού τε….. μουνου κουλού τε…., είναι….. ➔’➔’ Σαταν ίδια – μήτε καν θε ΐδια….,….. 
        ούλα ‘’απαυ τά’’….. είναι ….. ίιιιιδια….: εν : «δεν» μες στο « κανα : μηδέν» –τους…., 1 0 μες σε 1 Ο  –μας….,  
        σα φώς…., και οι….. Θεο ‘’κτόνες’’….. θρησκείες –τους : ‘’τυφλο’’σούρτια –σας….. …..ίδιες είναι…., είναι…., 
        ως προς τα….. κωδικο….. βασικά…., πάνω στην ίδια….. κωδικο ποιητική : Ελληνιστο Εβραίικη βάση….,….. 
        ούλοι : ούλα κι ούλα : ούλες ….. τελ ει ούλες : . ….., που, αν τις γνέψει : κλώσει : ενώσεί τις, δεν σχηματίζουν 
        ού τε καν α 1 ά τομ ο από 1, την μικρομικρο εις την Νιοστή ρίζα, πουτσότριχα του, άφυλου, όντως Θεού…., 
        …..ννννναι…., να –τους τό : ‘’απαυ τό’’ πεις τους…., αξιοκόλαστους…., βλάσφημους τω όντως Θεώ….,….. 
 
        ααα…., α, και, προπαντός, στον, στου ‘’Μαξίμου’’, Τσιούπ ρο  : Τσίφ ρα : Ρο ‘’τσίχλα’’ : Ρο ‘’πούλι’’ Ro child α, 
        Ro chip, Ρο καύλι : Ρο αιδοίο : Ρο πούτσα : Ρο τσιούκα : Ρο / Ρα / τσίπ,φ….,….. 
        μα και στον και στην κάθε επίδοξο και για μετά ‘’Τσιούπ ρο ‘’τέτοιον’’ ή ‘’τέτοια’’ ρα της πατρίδας –μας….,….. 
        …..α…., και…., ω, πια,‘’γατόνι’’ – ‘’μπα’’ – δεσποινίδε -….. …., 
        αν βρεις…., ε, που θα βρεις…., κάμίά : «ού δέ μίά» ‘’μα’’ : ‘’γατόνα’’ – δεσποινίδα στον Ηρακλείτειο δρόμο σου 
        και τη γουστάρεις…., μη της πείς…., ως οι ψευτό μαγκες – τυπο, μάγκες της κονσέρβας….,  ….: «μωρό –μου, 
        είσαι να κάνουμε σχέσ η : ➔’       ➔ ’ ...!;»…., όπερ….. κατά Σατανά….. …., 
        μα, ως γνήσιος μάγκας, ….: «Είσαι να κάνουμε ομό/ομούτητα/τητα : …..‘‘ …!;»…., όπερ….. κατά Θεό…., 
        γιατί, με το σχέσ η, θα σε . χέσει…., ε, κι…., αν σχέσ η σας…., έστω…., που δεν…., θα σχ,κ,άσ ετε, τελικά…., 
        ενώ με το ομότητα : με το εγώ σου εσύ της και το εσύ της εγώ σου…., θα γεράσετε ταυτ ευτυχ ισμένοι….,….! 
        Τέλοσπάντων, ί….. ί…., γιατί…., αν τους θυμηθώ πιότερο…., θα σχιζοπαραληρήσω πιότερο και θα….,….. $$]             
                           [$$======================================================$$] 
  
Πρέπει, όμως, κι εδώ, να ξανατονιστεί το πως κάτι τέτοιο  : ψυχο γένεση δεν συνέβη 
στους πρωτανθρώπους – πρωτοπλάστους…., αφού οι ψυχές τους ήταν, κι αυτών, 
θεόπλαστες προσυμπαντικά και, σαφώς, εξωσυμπαντόσταλτες….!..... 
…..Βέβαια, αυτές…., οι…., δ ι π λ έ ς…., ψυχές των δυο, έστω, πρωτανθρώπων…., είχαν αλλιώτικο ψυχοD.N.A…., 
δηλαδή, οι κύκλοι του σώματος της ψυχής τους…., οι….. +οο, +0, -0 και -οο…., 
ήταν σε άλλη διάταξη….. όπως δείχνεται στο, ευθύς ως κάτω, σχέδιο 1Α….. …., 
ως απλό οικοδόμημα….: 1ο, 1Α, ψυχοD.N.A…., κι όχι σε διάταξη…., 
καθώς στο δικό μας, 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A…., ως λαβύρινθος….: σχέδιο 1Α΄6 ή ‘’1Α΄6’’ ή 1Β….. ….! 
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                …..,                    ,….. 
                                                              Σχέδιο 1Α….. 
 

                       …..,               ‘’,…..’’ 
                                                              Σχέδιο 1Α΄6 ή ‘’1Α΄6’’ ή 1Β…..           
 

                        …..,              ‘’,…..’’ 
                                                                Σχέδιο ‘’1Α΄6’’ ή 1Β….. 
 
Επίσης, κι εμείς, έχουμε και διαφορετικούς…., από τους των με 1ο,1Α, ψυχοD.N.A…., ‘’παλμούς’’ σφαίρικς…., 
ήτοι, διαφορετικά φωτοστέφανα και σκοτοστέφανα…., 
αναλόγως της συχνότητας – θέσης μνήμης της ψυχής στο σώμα της…., 
δηλαδή, διαφορετικές αντανακλάσεις ανθρωποψυχής….: 
μεταφορικά…., ‘’ωσάν’’ μια ηλεκτρική λάμπα που κινείται σε διαφορετικές στάθμες ενέργειας 
και βγάζει, κάθε φορά, διαφορετικό φως : φωτοστέφανα και ‘’φως’’ : σκοτοστέφανα….! 
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Σαφώς, αυτές οι της ψυχής αντανακλάσεις είναι ορατές και πρωτ εντοπιστές…., μοιραία, έτσι, κι ουχί κατά χάριν…., 
μόνο – ‘’μόνο’’, από λίαν ελαχιστότατους Ανθρώπους…., 
ήτοι, τους που υπήρξαν, πριν και πολλάκις, ‘’υπερβατικοί’’ – υπερθετικοί : θετικότατοι και πλέον…., 
‘’ίσωςςςςς’’, έτσι ορατές και….. εντοπιστές και, και, από λίαν ελαχιστότατους Κατθρώπους…., 
δηλαδή, τους που υπήρξαν, πριν και πολλάκις, ‘’υποβατικοί’’ – υποαρνητικοί : αρνητικότατοι και πλέον…., 
μα και σε όλους αυτούς : Ανθρώπους και Κατθρώπους όχι πάντα ορατές και….. εντοπιστές…., 
ήτοι, ψυχοπτία εν τη οράσει – με τα βιομάτια…., 
πλην και εν τω πνεύματι – με το πνεύμα : με τα ψυχο,’’ψυχο’’,μάτια….! 
 […..βεβαίως…., και, αυτά : τα ευθύς ως άνω…., ισχύουν 
και λέγονται έτσι /: εδώ, ‘’θολά’’ : και, για μετ έκπληξη…../….. ως προς την πρωτιά : ‘’ανακάλυψη’’ των σφαίρικς….. ] 
 
Έτσι….. κι ως προς τους σφαίρικς…., στους με 1ο, 1Α, ψυχοDNA θα ήσαν, αναλόγως, ‘’όπως’’ στο σχέδιο 3Α΄….. 
 

                                    
                                          Σχέδιο 3Α΄….. 
 
και στους με 2ο, 1Β, ψυχοDNA θα ήσαν, αναλόγως, ‘’όπως’’ στο σχέδιο 7Α΄….. ….! 
 

                  
                                          Σχέδιο 7Α΄….. 
 
            ========================================================== 
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           2---3 ) 
                                           Κεφάλαιο 3ο….: Γ. 
 
Μετά, λοιπόν, από τη φάση – φάσεις ΟΑ….. και την ‘’κατάληξή’’ της…., τη φάση …..ΟΑ΄ : 
κοινές φάσεις σχηματισμού της ψυχής και στους με το προπτωτικό 1ο, 1Α, ψυχοD.N.A 
και στους με το μεταπτωτικό 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A…., 
αντίστοιχα, σχέδια ΟΑ….. ….. και …..ΟΑ΄ …., 
 

             …..,                ,….. 
                                                             Σχέδιο ΟΑ….. ….. 

$( ....: ‘’,…..’’ ….: έτσι, στο 2ο, 1Β, ψυχο.D.N.A….,….. ενώ στο 1ο, 1Α, ψυχοD.N.A…., έτσι….: ,….. ….. )$ 

 

             …..,               ,…..            
                                                           Σχέδιο …..ΟΑ΄ ….. 
 
στην αμέσως επόμενη μικρομικροστιγμή : υποδιαίρεση της υποδιαίρεσης του κλάσματος του δευτερολέπτου…., 
οπότε και είναι, ακόμα, ανενεργός η…., πάντα, ‘’διπλή’’ – διπλή…., ψυχή…., 
αρχίζουν…., στην επόμενη της φάσης …..ΟΑ φάση 1Α΄….: σχέδιο 1Α΄….. …., 
να γίνονται προβολές στο κύτταρο μνήμης της  ψυχής Ο΄…., στο κέντρο του κύκλου Ο΄….! 
 

        …..,               ,…..    
                                                      Σχέδιο 1Α΄….. 
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Κι αυτές οι προβολές είναι, ακόμα, άκυρες – ‘’άκυρες’’…., μέχρι τη φάση 1Α΄6….: 
ευθύς ως κάτω, σχέδια από 1Α΄ έως 1Α΄6 ‘’ή’’ ‘’1Α΄6’’ ‘’ή’’ 1Β….: 
κοινές φάσεις σχηματισμού της ψυχής και στους με το προπτωτικό 1ο, 1Α, ψυχοD.N.A 
και στους με το μεταπτωτικό 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A…., 
όπου κι οπότε…., στη φάση 1Α΄6 : εδώ, σχέδιο 1Α΄6…., ενεργοποιείται η ψυχή 
και παύουν, πια, να είναι άκυρες – ‘’άκυρες’’ οι εν λόγω προβολές, 
ενώ, έτσι και τώρα, συμβαίνουν κι ανάλογες, μικρομικροστιγμιαίες, συναντήσεις κι ενδοβολές….! 
 
Είναι δε…., αυτές οι προβολές…., 
οι προβολές των χορδών – κεραιών – ψυχοηλεκτροδίων – 
– υποδοχέων ψυχοενεργειών ή μηνυμάτων –….. ΒΓ| και Β΄Γ΄|….! 
 
Ήτοι, των χορδών, που σχηματίζουν, πάντα, ανάλογα τρίγωνα ΒΓΑ▼ και Β΄Γ΄Δ΄▼…., 
όπως και οι προβολές των σημείων….. Ζ·, Δ·, Ζ΄·, Δ΄·…., όποτε…., 
με τα οποία σημεία συναντάται…., περιφερειακά τ ώ ρ α κι έτσι πια…., η ψυχή : κύκλος 
με τους κύκλους του…., φωτόυλου, κι αυτού…., σώματός της…., 
σημεία που σχηματίζουν, κι αυτά, προβαλλόμενα στο κέντρο του κύκλου της ψυχής Ο΄…., 
το κύτταρο μνήμης της…., ευθύγραμμα τμήματα….. ΖΑ—, ΔΑ—, Ζ΄Α— και Δ΄Α—….: εδώ, σχέδιο 1Α΄…., 
ή…., αναλόγως και μετά…., και χορδές : ΔΕ| και Δ΄Ε΄|…., 
ως κι εδώ και στα πιο κάτω σχέδια / σχήματα / : 1Α΄1 έως 1Α΄6 ‘’ή’’ ‘’1Α΄6’’ ‘’ή’’ 1Β….. ….,….! 
 
Κι αυτό : προβολές συμβαίνει και  τ ώ ρ α ….: σχέδια : 1Α΄ έως 1Α΄6 ‘’ή’’ ‘’1Α΄6’’ ‘’ή’’ 1Β….. …., 
αλλά και  μ ε τ ά ….: σε επόμενες των ως άνω αυτών φάσεων φάσεις…., 
τώρα που, μ ό ν ον , οι κύκλοι του ψυχοσώματος – τα μη φυσικά φωτοσωματίδια….: 
ο πράσινος +0 και γαλάζιος -0 κινούνται, ελκόμενοι, προς το, μεταίχμιο, σημείο Α….! 
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     …..,                            Σχέδια : 1Α΄ έως 1Α΄6 ή ‘’1Α΄6’’ ή 1Β…..                           ,….. 
 

Σε αυτό δε το σημείο Α : .. εξακολουθεί, νομοτελειακά, να υπάρχει η ίδια πάντα ελκτική δύναμη : ><…., 

μέχρι και τη φάση ( Σχέδιο ) 1Α΄6 ή / ‘’ή’’ / ‘’1Α΄6’’ ή / ‘’ή’’ / 1Β….. …., 
οπότε…., αμέσως : αστραπιαία και στη φάση 1Α΄6…., αρχίζει να ενεργοποιείται η ψυχή…., 
ο κόκκινος κύκλος Ο΄…., παύοντας τότε κι έτσι να είναι tabula rasa – άσπρο χαρτί – άγραφη….! 
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      …..,            ,….. 
                                                     Σχέδιο 1Α΄6….. 
 
Βέβαια…., συνέβη η αυτόπαθη αποστασία και πτώση των διατάνων…., τέως αγγέλλων…., 
από τον Ήλιο στη Γη και…., αμέσως μετά και μόνιμα…., εγκατάστασή –τους στη Σελήνη…., 
πτώση στη Γη…., όπου υπέβαλαν τους πρωτανθρώπους σε παρ άλληλ α ψυχο και ‘’ψυχο’’ ηλεκτροσόκς….: 
α βιο : μη φυσικά στην ψυχή τους….. και φυσικά : βιοφυσικά – όχι τεχνητά στην ‘’ψυχή’’ τους…., 
ώσπου να γίνουν άγριοι – χωρίς συνείδηση και επίγνωση….,….! 
 
Αν, λοιπόν, δεν συνέβαινε, τότε, αυτή η αποστασία και πτώση των διατάνων – σατανάδων…., 
σαφώς, όντας όλοι –τους : οι 39 των 3 ταγμάτων – σωμάτων στον Ήλιο…., 
θα είχαμε κι εμείς, οι απόγονοί –τους, άλλης διάταξης σώμα ψυχής / και ‘’ψυχής’’….. / ….: 1ο, 1Α, ψυχοD.N.A…., 
καθώς…., μετά απ’ τη φάση 1Α΄6 ή ‘’1Α΄6’’ ή 1Β…., θα ακολουθούσαν και μερικές άλλες φάσεις….: 
φάσεις – σχέδια : 1Α΄6 έως 1Α΄12 ή 1Α….. …., 
μέχρι που να σχηματιστεί η ψυχή με το 1ο, 1Α, ψυχοD.N.A…., ευνόητα, στο έμβρυο….! 
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           …..,                                     Σχέδια 1Α΄6 έως 1Α΄12 ή 1Α…..                          ,….. 
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Θα είχαμε, δηλαδή, ψυχή / …..και ‘’ψυχή’’….. / που οι κύκλοι του σώματός της θα ήσαν σε άλλη διάταξη…., 
ως δείχνεται στο σχέδιο / σχήμα / 1Α….. …., 
 

                               
                             …..,                                                  ,….. 
                                                Σχέδιο 1Α….. 
 
κάτι που συνεπάγεται…., 
εκτός κι από άλλα…., ως, λ.χ, ευτυχιοφόρα βιολογική : κορμική αθανασία των ανθρώπων…., 
σαφώς…., ό σ ω ν…., και για όσο…., την κατάφερναν…., αναλόγως….: Θεο πειθών όντων αυτών…., 
και άλλη λειτουργία και δράση της κάθε ανθρωποψυχής…., μα, έτσι – ‘’έτσι’’, και….. της κάθε βιο’’ψυχής’’…., 
καθώς, επίσης, και κοινωνία, μόνον, παράδεισο…., μόνον, Θεοκρατικό Καθεστώς ––– 
––– Δημοκρατική Δημοκρατία ή Δημοκρατία των καλλίστων Δικτατόρων….. κι όχι παράδεισο μαζί και κόλαση…., 
ήτοι, ως συμβαίνει, μεταπτωτικά και με ανθρωποψυχές 2ου, 1Β, ψυχοDNA, στα κ,Κ,άθε κ,Κ,οινωνιοDNA….,….!..... 
 
                 ============================================================== 
 
           2---4 ) 
                                                 Κεφάλαιο 3ο….: Δ. 
 
Επανερχόμενοι, λοιπόν, στη φάση ‘’1Α΄6’’ ή 1Β….,      / …..ως, έτσι, και στην βιο,’’φωτο’’’ψυχή’’….. / 
αφού…., μόλις πριν κι αστραπιαία…., ενεργοποιήθηκε η ψυχή στην ίδια : ‘’ίδια’’ φάση 1Α΄6….: σχέδιο 1Α΄6….. …., 
 

  …..,               ,….. 
                                              Σχέδιο 1Α΄6 ή 1Β….. 
 
βλέπουμε όλες οι χορδές και τα σημεία…., σε τρίγωνα κι ευθύγραμμα τμήματα, αντίστοιχα…., 
που προβάλλονται, τώρα, στο κύτταρο μνήμης – κέντρο κύκλου της κάθε ανθρωποψυχής…., 
να είναι διακεκομμένες….: ευθύς ως κάτω, σχέδιο ‘’1Α΄6’’ ‘’ή’’ – ή 1Β….. …., 
πράγμα που σημαίνει, και, μη φυσικά, ηλεκτροσόκς ψυχής…., τόσον…., όσον…., αναλόγως…., ….! 
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         …..,               ,….. 
                                       Σχέδιο ‘’1Α΄6’’  ‘’ή’’ – ή 1Β….. 
 
Κι αυτό συμβαίνει καθώς, εδώ και στο μεταίχμιο και ηλεκτροσοκικό σημείο Α ή 0 ή +- -+4,5 ή -++-4,5, η ψυχή Ο΄ 
είναι 50%, έστω, θετική + και ++ ή +….. και 50%, έστω, αρνητική - και - - ή -…., 
δηλαδή, σε εξουδετέρωση – ‘’εξουδετέρωση’’…., ούτε….. ούτε…., 
και…., ‘’μοιραία’’ – μοιραία….. και….. τόσον…., όσον….., αναλόγως…., σε ακινησία….! 
…..Τονιστό δε και το πως…., κατά λειτουργειακό νόμο…., προπαντός, κατά τη γέννησή της…., της ψυχής…., 
στη ‘’μικρομικροστιγμιαία’’ φάση 1Α΄6…., σχέδιο 1Α΄6…., συμβαίνουν….. τελείως ή ατελώς….. κι αναλόγως….: 
ανάλογη μετάδοση κληρονομικών παραγόντων…., ανάλογη μετάδοση ενστίκτων…., όλων, και, ψυχολογικών…., 
  // …..ως έτσι – ‘’έτσι’’….. και τέτοιων – ‘’τέτοιων’’ κ. α. λ….. και στην ‘’ψυχή’’….: ‘’όλων’’, και, ‘’ψυχο’’λογικών….. // 
ανάλογες φωτογραφίσεις των τότε συμπαντικών κι Εξωσυμπαντικών δρώμενων…., όπως κι άλλα ανάλογα….! 
 
Έτσι και τώρα, πριν κι απ’ την 1η μετακίνηση της ψυχής…., μα και της ‘’ψυχής’’, στο σώμα της δώθε – κείθε…., 
πάλι εδώ σε αυτήν την θέση μη μνήμης : θέση αμνησίας…., 
ως σε φάση ‘’1Α΄6’’ ή 1Β….: Σχέδιο ‘’1Α΄6’’  ‘’ή’’ – ή 1Β….. …., 
μπορεί…., κι αναλόγως…., να συμβούν…., βαρέως έως βαρυτάτως και πλέον….: 
σχιζοφρένια, αμόκ, ‘’διαγραφές’’ μνήμης, 
λιποθυμία – αποχαύνωση, σκεπτικό και γλωσσικό τραύλισμα, νεκροφάνεια, 
αγριοποίηση – ‘’αγριοποίηση’’, α συνειδησία, σκοτοδίνη, α νοστιά – ούτε….. ούτε…., 
μα και άλλα πολλά…., γενικά, μερικές ή ολικές εξουδετερώσεις – ‘’εξουδετερώσεις’’….. 
ενστίκτων, ταλέντων, φωτογραφίσεων, κληρονομικών παραγόντων και χαρακτηριστικών κ. α. λ…., 
πάντα…., τόσον…., όσον…., αναλόγως…., 
σαφώς, ‘’ξεχωριστά’’….. ή και ‘’μη’’…., καθώς…., κι αναλόγως…., αλληλοεπηρεάζονται ψυχή και ‘’ψυχή’’….! 
                                 / …..ως, έτσι, και στην βιο,’’φωτο’’,’’ψυχή’’….. / 
 
Κι είναι αυτά φαινόμενα που συμβαίνουν…., ‘’καταπώς’’ και σε ψυχή με 1ο, 1Α, ψυχοD.N.A…., 
και σε άλλες δυο…., ανάλογες – ‘’ανάλογες’’…., σωματικές –της συχνότητες : θέσεις αμνησίας – ‘’αμνησίας’’…., 
της ψυχής με 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A…., μα σε μικρότερο βαθμό : λιγότερο βαρέα από το, βαρύτατο, στο 1Β…., 
ήτοι…., στα άλλα δυο σημεία – ‘’σημεία’’ : χορδές ένωσης των….. τεσσάρων σωματικών της κύκλων….! 
                              / …..ως, έτσι, και στην βιο,’’φωτο’’’ψυχή’’….. / 
 
Έτσι…., υπάρχουν…., συνολικά : 1 + 2 : 3…., τρεις ( 3 ) συχνότητες – θέσεις αμνησίας ηλεκτροσοκικές…., 
ή, αλλιώς, σειρηνικές…., δηλαδή, σαν σε Σειρήνες…., ή, αλλιώς, συμπληγάδες…., 
ή, αλλιώς, ‘’διάσελα’’ της ψυχής…., ή, αλλιώς, συγκριτικά σημεία…., σταυρο δρόμια και σταυρο ‘’δρόμια’’,….. 
ήτοι…., 
μία στο +- -+4,5 ή ( 0 ) ή 0 / ή ( +0 ) / ….. / ….. -+ +-4,5 ή ( ‘’0’’ ) ή ( -‘’0’’ )….: 
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1…., για βαρύτατο και πλέον ηλεκτροσόκ…., 
συν δύο ‘’τέτοιες’’ στα….. +2,25 : 1Β9 και -2,25 : 1Β9΄….:  2….:: 3….., για λιγότερο βαρύ : ελαφρύ ηλεκτροσόκ…., 
σαφώς, στο 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A….: ευθύς ως κάτω, σχέδιο 1Α΄6 ή ‘’1Α΄6’’ ‘’ή’’ / ή / 1Β….. ….,….. 
 
και….. 
δύο ( τρεις ) : μία συν μία – ‘’μία’’….: που είναι δύο ίσον τρεις ( δύο )….: 1 + 1 : 2 = 3 ---- 2….. 
συχνότητες – θέσεις αμνησίας ηλεκτροσοκικές…., συνολικά : 1 + 2 : 3…., στο 1ο, 1Α, ψυχοD.N.A….: 
μία στο +3….. και μία – / : – : μαζί και / ‘’μία’’ στο +- -+6 μαζί και +- -+ 3 ή ( ‘’0’’ ) / ….. -+ +- 3 ή ( ‘’0’’ ) ή ( ‘’-0’’ ) / ….: 
σημεία ένωσης των τεσσάρων ψυχοσωματικών κύκλων….,  
ως…., έτσι, πάλι…., και στα αντίστοιχα της ‘’ψυχής’’….,….: ευθύς ως κάτω, σχέδιο 1Α….. …., 
 

      …..,                  ‘’,…..’’ 
                                 Σχέδιο 1Α΄6 ή ‘’1Α΄6’’ ‘’ή’’ / ή / 1Β…..                     
 

            …..,                     ,…..       
                                                            Σχέδιο 1Α….. 
 
οπότε….. όλα….. μπορεί να υποτροπιάσουν σε άλλες θέσεις μνήμης…., πάντα…., τόσον, όσον, αναλόγως….! 
 
Όλες δε οι μη φυσικές : ψυχο….. σωματικές της συχνότητες – οπτικά ή μη οπτικά πρίσματα – …., 
θέσεις μνήμης και…., δύο ( 2 ) κοινά, σημεία – ‘’σημεία’’ – χορδές…., 1 συν 1 : 2…., θέσεις αμνησίας της ψυχής…., 
είναι, σύνολο, 24…., συν, επιπλέον, η μία κατ’ εξοχήν θέση αμνησίας – μη μνήμης….: 25….. βατές…., 
                         / …..ως, έτσι, και στην βιο,’’φωτο’’’ψυχή’’….. / 
ήτοι, αυτή που βρίσκεται στο μεταίχμιο σημείο 0 ή, αλλιώς κι εδώ, +- -+4,5 ή 0…., 
βέβαια, έτσι, στο δικό μας 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A…., 
ενώ….. 
στο 1ο, 1Α, ψυχοD.N.A….. είναι….: 
πάλι, σύνολο,  24 …., συν, επιπλέον η μία κατ’ εξοχήν θέση αμνησίας – μη μνήμης….: 25….. βατές…., 
ήτοι, αυτή που βρίσκεται στο μεταίχμιο σημείο 0 ή, αλλιώς κι εδώ, +- -+4,5 ή 0….,….! 
 
            // ….. βατές…., μα…., κατά Θεόν…., βατέες…., μ ό ν ο ν …., οι 11…., έστω 12…., 
            ενώ…., κατά ‘’Σ’’ατανάν…., βατέες…., 24 ( 25 )….: έως και ‘’1Α18΄’’ και ‘’πλέον’’….,….! // 
                             
Έκτοτε, λοιπόν…., αμέσως μετά από την αστραπιαία ενεργοποίηση της ψυχής 
και τη μετάδοση….. κληρονομικών παραγόντων, ενστίκτων κ. λ. π…., στην, ‘’ευθύς’’ ως άνω, φάση 1Α΄6…., 
ήτοι, πριν συμβεί...., κι αν…., ανάλογο…., μη φυσικό ηλεκτροσόκ 
στην ‘’αστραπιαία’’, μετά, φάση ‘’1Α΄6’’ ή 1Β….: ‘’ευθύς’’ ως άνω, σχέδιο ‘’1Α΄6’’ ή 1Β…., 
αρχίζει να μετακινείται η ψυχή Ο΄ δώθε – κείθε του μεταίχμιου σημείου Α ή 0 ή +- -+ 4,5…., 
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αυτόπαθα και με εσωτερικά ερεθίσματα ή ετερόπαθα και με εξωτερικά ερεθίσματα…., 
αναλόγως, στο θετικό : +0 και θετικότατο : +οο ή στον αρνητικό : -0 κι αρνητικότατο : -οο 
χώρο του σώματός –της…., φωτόϋλα όλα : ψυχή και σώμα –της…., 
ευνόητα, μετακίνησή της στον βατό χώρο…., καθώς υπάρχει και αβατός χώρος….!                             
 
Αρχίζει, δηλαδή, να αλλάζει συχνότητες – θέσεις μνήμης – οπτικά πρίσματα –….. 
και να της γίνονται, στην κάθε φορά, διάφορες προβολές,….!  / ως, έτσι, και στην βιο,’’φωτο’’’ψυχή’’….. / 
 
     { Φυσικά, παίζει ρόλο η πρώτη…., και μετά από τη γέννησή  της…., μετακίνησή της ψυχής…., 
     δεξιά ή αριστερά…., ήτοι, στο θετικό και θετικότατο ή τον αρνητικό κι αρνητικότατο χώρο…., 
     όχι, όμως, και τόσο καθοριστικό…., ως έτσι – ‘’έτσι και της…., με κοινή ‘’μοίρα’’ με την ψυχή….,‘’ψυχής’’….! 
     …..Ναι, κοινής ‘’μοίρας’’ και βάσει ανάλογων –  ‘’ανάλογων’’ νόμων…., 
     οπότε…., ‘’σχεδόν, πάντα’’…., είτε αναφερόμαστε στη μια : την α βιο ψυχή είτε στην άλλη : την βιο’’ψυχή’’…., 
     είναι το ίδιο – ‘’ίδιο’’….: σχεδόν, το ίδιο…., 
     κι αναλόγως…., παράλληλο – ‘’παράλληλο’’ δε και σύγχρονο – ‘’σύγχρονο’’….! } 
 
Τότε κι έτσι, λοιπόν…., κάθε φορά…., έχει….: διαφορετική λειτουργία…., 
διαφορετικά ‘’αισθήματα’’ ή δι ‘’αισθήματα’’, διαφορετικά ένστικτα – πρώτες φωνές, 
διαφορετική αντίληψη του κάθε….. καλού και καλλίστου….. και κακού και κακίστου…., 
διαφορετική διαύγεια, διαφορετικό καιρό και κλίμα, διαφορετική εποχή και ώρα..... κ. α. π…., 
μα και διαφορετική επεξεργασία – κοντρόλ του εκάστοτε περιεχομένου της, 
που βρίσκεται, πάντα, μέσα στο κύτταρο μνήμης της – κέντρο κύκλου Ο΄…., 
ή, αλλιώς και μεταφορικά και σαν σε κομπιούτερ, μέσα στο σκληρό δίσκο της ψυχής Ο΄….! 
 
Με άλλα λόγια, άλλοτε και σε άλλη συχνότητα όντας το κέντρο της…., 
λ. χ, σε όποια του γαλάζιου -0 σωματικού της κύκλου…., 
βεβαίως και πάντα εδώ έτσι, στο δικό μας 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A…., 
έχει η ψυχή Ο΄ ανά+κατα-…., θετικοαρνητικά, χλιαρά +-…., συν δι ‘’αισθήματα’’ 
και…., άλλοτε και σε άλλη συχνότητα όντας το κέντρο της…., 
λ. χ, σε όποια του πράσινου +0 σωματικού της κύκλου…., 
έχει η ψυχή Ο΄ κατά-ανα+…., αρνητικοθετικά, χλιαρά -+…., συν δι ‘’αισθήματα’’….. κ. λ. π….! 
 
Κι αυτό, έστω, κατά το….. «ουδέν κακόν, -, αμιγές καλού, +,…..»…., ήτοι, χλιαρή ψυχή +-….: 
το + είναι επιθετικός προσδιορισμός στο -…., ήτοι, περισσότερον κακόν και λιγότερο καλόν…., 
και κατά το….. «ουδέν καλόν, +, αμιγές κακού, -,…..»…., ήτοι, χλιαρή ψυχή -+….: 
το - είναι επιθετικός προσδιορισμός στο +…., ήτοι, περισσότερον καλόν και λιγότερο κακόν….!..... 
 
Έτσι και τότε…., και στις ευθύς πιο πάνω δυο αυτές περιπτώσεις….: τις χλιαρές +- και -+ ψυχές…., 
βρίσκεται αυτή…., συνήθως…., και σε….. ανάλογο δίλημμα, ανάλογη αμφιβολία, 
ανάλογη διμορφία, ανάλογη διβουλία, ανάλογη διπλοπροσωπία, ανάλογη διχόνοια, ανάλογη διχογνωμία,….. 
όντας ανάμεσα σε διαφορετικές φωνές….: πρέπει – ναι – ….. και….. δεν πρέπει – όχι –….! 
 
Εκτός δε από αυτά…., ανάλογες με αυτές τις, αυτόπαθα ή μη, μετατοπίσεις της ψυχής Ο΄ 
είναι κι οι αναλόγου βαθμού…., μοιραίες τότε κι έτσι…., αλλαγές 
που συμβαίνουν στο που την ‘’φιλοξενεί’’ βιολογικό της σώμα, το κορμί της….,  
ως, π. χ, σε….. αντιδράσεις, ‘’ζυμώσεις’’, αδενικές εκκρίσεις, τάση – πίεση κ. α. π…., 
μα κι αντίστροφα…., καθώς κορμί και ψυχή…., μα και ‘’ψυχή’’…., αλληλοεπηρεάζονται, όπως, συνεργασιακά….! 
 
Γενικά, συμβαίνουν ανάλογες βιοχημικές διεργασίες και καταστάσεις…., 
βεβαίως, συντελούντων, τότε, κι άλλων παραγόντων…., 
όπως, λ. χ, από κάθε….. τροφή, εξαρτησιακή ουσία και ποτό…., 
ή από κάθε….. εικόνες, λέξεις, σκέψεις, ήχους,….. που εμ περιέχουν : περικλείουν επηρεαστική ενέργεια…., 
έως την, τότε, κάθε ενέργεια….: τεχνητή…., φυσική…., μη φυσική…., βιο φυσική….,….! 
 
Φυσικά…., όλα τα ευθύς ως άνω…., επηρεάζουν, και, την ψυχή…., μέσω της ‘’ψυχής’’…., 
ή κι όχι…., αναλόγως….,….. βεβαίως, κι αντίστροφα….: η ‘’ψυχή’’ την ψυχή…., 
έτσι που, μάλλον, ‘’η κάθε βιολογική ασθένεια ή υγεία 
να έχει, ‘’μάλλον’’, και την αντίστοιχη – ανάλογή της ψυχολογική, και ‘’ψυχολογική’’, ασθένεια ή υγεία’’….! 
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Είναι / μπορεί….. να είναι – να γίνει….. / δε…., και, αυτή…., η ανθρωποψυχή…., παραβολικά – μεταφορικά…., 
τελειότατο ραντάρ – ανιχνευτής…., τελειότατος πομπός μαζί και δέκτης…., 
τελειότατο κομπιούτερ απεριορίστων καταγραφών και υπέρ υψηλής Ισχύος και Ταχύτητας…., 
φωτοπολλαπλασιαστής ή, και, ψυχοκυττογενετιστής – ψυχοκυτταρογενετιστής…., 
δηλαδή, αυτό που μπορεί να βγάζει, και, ακτινογραφίες ψυχής….. και όχι μόνον…., 
πάντα…., τόσον…., όσον…., αναλόγως….,….! 
         / *…..βεβαίως, η ψυχή είναι μεγαλύτερης ισχύος και ταχύτητας από την ‘’ψυχή’’….. * / 
 
Και, και, αυτό το μπορεί…., η ψυχή…., όντας, μοναδικά, με ισχυρότατες….. κεραίες – αισθητήρες – 
– χορδές – νεύρα – καθρέφτες…. ψυχής – 
– προ ‘’αισθητικούς’’ : / η ‘’ψυχή’’ με προ αισθητικούς : ‘’αισθητικούς’’ αγωγούς / προ προ αισθητικούς αγωγούς – 
– μη φυσικούς ρευματοδότες μαζί και ρευματολήπτες – ,….. 
σαφώς, για ανάλογη λήψη και εκπομπή ισχυρότατων και μη φυσικών….. μηνυμάτων, ενεργειών, 
εξω αισθημάτων κ.α.λ…., έστω, και….. έμμεσα…., 
οπότε….. μειώνεται…., τόσον…., όσον…., αναλόγως…., και, η ισχύ της….,….! 
 
Δηλαδή, τα μπορεί εξαιρετικά…., γιατί έχει ανάλογες γι’ αυτά ανόδους και καθόδους….: 
ανόδους….: άνω, ανεβαίνω / ανηφορίζω / , άνοδος / ανηφόρα / , άνθρωπος…., 
ή υπερσυνείδητο – το φωτεινό ύψος – το άνω της ψυχής – η άνοδος…., άνθρωπος…., 
και καθόδους….: κάτω, κατεβαίνω / κατηφορίζω / , κάθοδος / κατηφόρα / , κάτθρωπος…., 
ή υποσυνείδητο – το σκοτεινό βάθος – το κάτω της ψυχής – η κάθοδος…., κάτθρωπος…., 
έτσι ως, μόνο, η τέλεια Ελληνική γλώσσα μπορεί να αποδώσει…., σαφώς, ‘’επεκτεινόμενη’’…., 
η αινιγματολύτρα ‘’μαζί’’ κι αινιγματοδέτρα γλώσσα…., η που λύνει ‘’μαζί’’ και δένει αινίγματα…., αναλόγως….! 
 
   // * :αυτή : η…., έστω κι η νεο…., Ελληνική θα έπρεπε να είναι Δι εθνής γλώσσα κι όχι η Αγγλική : ‘’Ελληνική’’…., 
   κάτι που το κατάλαβε πολύ καλά κάποιος ‘’Βουδ,δ,ιστής Αρχαιο Ελληνο….. φιλής : λάτρης…., 
   πολύ καλός γνώστης και της Αρχαιο Ελληνικής γ,Γ,νώσης και της Αρχαιο Ελληνικής γ,Γ,λώσσας…., κι αυτός…., 
   πράγμα που το διάβασα έφηβος και….. ‘’ανα πτερώθηκα’’….. και….,….! * // 
 
Τοιουτοτρόπως, λοιπόν…., μετακινούμενη η άυλη – ‘’άυλη’’ ψυχή στο άυλο – ‘’άυλο’’ σώμα της…., 
αρχίζει να αποκτά ανάλογη συνείδηση 
του εσωσυμπαντικού και Εξωσυμπαντικού χ,Χ,ώρου και χ,Χ,ρόνου…., του Παν Χωρο Χρόνου…., 
αντίληψη ορατών και αοράτων…., 
            / …..αοράτων μεν…., αλλά….. ορατών στις αντανακλάσεις –τους….. / 
αντίληψη του….. συγκεκριμένου – φυσικού 
και του ‘’αφηρημένου’’ / …..που είναι συγκεκριμένο / – μετα / προ / φυσικού κόσμου….! 
 
Συμβαίνει δε αυτό καθώς ο άνθρωπος είναι το μοναδικό στη Γη μιγαδικό ον…., 
με μιγαδική….. δια υπό σταση – δια ουσία…., 
ήτοι, το μόνο ον που μπορεί να αντιλαμβάνεται…., και, έτσι…., και πέρα και έξω κι από τις….. αισθήσεις του….! 
 
Κι είναι αυτό κάτι που μπορεί να το κάνει         [ ….. έτσι…., όπως…., αναλόγως….. ] 
έχοντας, άμεσα, την ψυχή του…., το κύτταρο μνήμης της…., σταθεροποιημένη 
στους σωματικούς της κύκλους +οο και -οο…., 
όπου και δεν λειτουργεί με τις φυσικές του αισθήσεις…., τις….. ‘’ξεπερνά’’….., τόσον…., όσον…., αναλόγως…., 
καταπώς λειτουργεί με αυτές και ‘’αισθητά’’ στους, άυλους, σωματικούς της κύκλους +0 και -0….! 
 
Εδώ δε στους κύκλους +οο και -οο συντελούνται…., πάντα, αναλόγως κι ανάλογα…., 
από τα θαύματα έως τα ενύπνια όνειρα…., σε διάφορες συχνότητες των κύκλων αυτών…., 
όπου και οι ταχύτητες είναι ποικίλα κι ανάλογα μέγιστες….! 
                    / …..ως, έτσι, και στην βιο,’’φωτο’’’ψυχή’’…., πάντα : ‘’πάντα’’…..  / 
 
Μόνο που συμβαίνουν….. τα μεν θαύματα με…., κυρίως…., ψυχική….. ενέργεια….. 
τα δε όνειρα με…., κυρίως…., κώδικες και εικόνες σιωπής…., 
κι όχι : αδύνατον με λόγια…., καθώς δεν ‘’χωρούν’’…., κι εδώ…., και λόγια…., 
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                          {**{---------------------------------------==============------------------------------------------}**} 
              {**{ ….. α ) ψυχο ‘’σκέψη’’ – ψυχο ‘’νόηση’’….,….. 
                         / ….. ενύπνιο όνειρο,….: συμβαίνει, και, σε  υπερ θετικές, ++ : ‘’σιωπηλές’’, ψυχοσυχνότητες….. / 
              β ) ‘’ψυχο’’ ‘’σκέψη’’ – ‘’ψυχο’’ ‘’νόηση’’….,….. 
                   / ….. ενύπνιο όνειρο,….: συμβαίνει, και, σε  υπερ θετικές, ++ : ‘’σιωπηλές’’, ‘’ψυχο’’συχνότητες….. / 
              γ ) κορμο ‘’σκέψη’’ – κορμο ‘’νόηση’’ – εγκεφαλο ‘’’’ψυχο’’’’ ‘’νόηση’’ – 5αισθησιοοργανο ‘’νόηση’’….,….. 
       
                          / …..εν τυπ ώνεται…., το όνειρο…., στη….. δεξιότατη….. πλευρά του εγκεφάλου…., 
                         σαφώς, όταν συμβαίνει ή βλέπεται σε αυτήν…., 
                         η δε εκ τύπ ωση της εν τύπ ωσης είν’ ανάλογη….: εν τύπωση κι εκ τύπωση….: ‘’αστραπιαίως’’….. / 
 
                Όταν δε…., ξ ( ε ) υπνίως…., 
                  / * ….. κι αυτά…., μπορούν να….. αναχθούν ( ….: αναγωγή )  και στις άλλες 4 οργανο αισθήσεις….. * / 
               βλέπει / ή και ‘’’’φωτο’’’’ γραφίζει / …..κάτι : δ….. το κορμο μάτι : γ….,  
               η ‘’ψυχή’’ : β το ‘’βλέπει’’ / ή το δια βλέπει / …., ενώ η ψυχή : α το δια ‘’βλέπει’’ / ή το δια δια βλέπει / ….: 
               δηλαδή…., το φυσικό : γ – η φυσική εικόνα : γ….. του φυσικού ‘’’’ψυχο’’’’ ματιού ( απο ) κωδικοποιείται….. 
               από το….. βιο….,’’ψυχο’’,‘’φωτο’’….,’’μάτι’’ : β…., ήτοι, από το…..  υπερ φυσικό : β…., 
               και…., μετά…., διά του….. βιο….,’’ψυχο’’,‘’φωτο’’….,’’ματιού’’ : β…., 
               ( απο ) κωδικοποιείται κι από το….. α βιο…., ψυχο, φωτο…., ‘’μάτι’’ – μάτι : α…., 
               από το….. υπερ υπερ φυσικό : α….,….. 
               κι ας, αυτό : το α, έχει την ικανότητα να δια δια δια δια δια βλέπει…., εεε, πιότερο απ’ το ‘’ψυχο’’ ‘’μάτι’’…., 
               …..πάντα…., τόσον…., όσον…., αναλόγως….. και….. έτσι….., όπως…., αναλόγως….,….: 
               από….. ορθότατη ερμηνεία και απεικόνιση ενύπνιου ονείρου έως ορθή ερμηνεία και απεικόνεισή του…., 
               και….. από ορθή ερμηνεία και απεικόνισή του….. έως λάθος ερμηνεία και απεικόνισή του….:: 
               αναλόγως….: αίσθηση ονείρου…., έως ψευδ αίσθηση ονείρου….. και παρ αίσθηση ονείρου….,…..!..... 
 
               Αυτά δε, και, αντιστρόφως….: 
                  / * ….. κι αυτά…., μπορούν να αναχθούν ( ….: αναγωγή ) ‘’και’’ στις άλλες 4 οργανο αισθήσεις….. * /  
               όταν δε…., ξ ( ε ) υπνίως…., έστω, και, με κλειστά τα κορμομάτια…., 
               βλέπει / ή και  φωτο γραφίζει / …..κάτι : δ….. το ψυχο μάτι – ‘’μάτι’’ : α…., 
               η ‘’ψυχή’’ : β το ‘’βλέπει’’ / ή το δια βλέπει / …., 
               ενώ το κορμί : εγκεφαλο ‘’’’ψυχο’’’’ ‘’μάτι’’ : γ το δια ‘’βλέπει’’ / ή το δια δια ‘’βλέπει’’ / …., 
               δηλαδή…., το υπερ υπερ φυσικό : α – η υπερ υπερ φυσική εικόνα : α….. ( απο ) κωδικοποιείται….. 
               από το….. βιο….,’’ψυχο’’,‘’φωτο’’….,’’μάτι’’ : β…., ήτοι, από το….. υπερ φυσικό : β…., 
               και…., μετά…., διά του….. βιο….,’’ψυχο’’,‘’φωτο’’….,’’ματιού’’ : β…., 
               ‘’( απο ) κωδικοποιείται’’ κι από το….. εγκεφαλο ‘’’’’ψυχο’’’’ ‘’μάτι’’ : γ …., από το….. φυσικό : γ…., 
 
                        / ….. εν τυπ ώνεται…., το όνειρο…., στη….. δεξιότατη….. πλευρά του εγκεφάλου…., 
                        σαφώς, όταν συμβαίνει ή βλέπεται σε αυτήν…., 
                        η δε εκ τύπ ωση της εν τύπ ωσης είν’ ανάλογη….: εν τύπωση κι εκ τύπωση….: ‘’αστραπιαίως’’…..  / 
 
               πάντα…., τόσον…., όσον…., αναλόγως….. και….. έτσι….., όπως…., αναλόγως….,….: 
               από….. ορθότατη ερμηνεία και απεικόνιση ενύπνιου ονείρου έως ορθή ερμηνεία και απεικόνεισή του…., 
               και….. από ορθή ερμηνεία και απεικόνισή του….. έως λάθος ερμηνεία και απεικόνισή του….:: 
               αναλόγως….: αίσθηση ονείρου, ψευδ αίσθηση ονείρου, παρ αίσθηση ονείρου….,…..!..... 
 
              α ) ψυχο ‘’γλώσσα’’ :….,  β ) ‘’ψυχο’’ ‘’γλώσσα’’….. και….. γ ) κορμο γλώσσα….,….!..... 
 
        [$$[ …..λόγος….: π.χ, σε….. συ ( ν ) ζήτηση – συν ομιλία του,  1ου, ομολητή χ με τον, 2ο, ομιλητή ψ…., ….: 
        …..σχήματα….. λόγου….: διάφορα….: έτσι…., αλλιώς…., και έτσι και αλλιώς….., και ούτε έτσι ούτε αλλιώς….: 
        π.χ…., το : α ομού μετά του β….. και ομού μετά του γ….: εσω – ‘’εσω’’ ομ ομ ιλία ή εσω – ‘’εσω’’ συν ομ ιλία….: 
        ήτοι…., κι αναλόγως της συν εργασίας και του ρόλου των τριών…., εδώ, σε….. ομόνοια : ομού ( ο έ ν ) νοια….: 
        υπερ αρχ ηγός : α, αρχ ηγός : β, ηγός : γ…. …., 
        πριν ομιλήσει : γ….. /  με την περισπαστική χρήση της κορμο γλώσσας : γ….. / ο χ….. στον ψ…., 
        χρησιμοποιεί, ο χ, την ‘’ψυχο’’ ‘’γλώσσα’’ : β…., και, μετά, την ψυχο γλώσσα : α…..! 
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        Δηλαδή…., σκέφτεται : α…. τι θα ‘’σκεφτεί’’ : β….. να ομιλήσει : γ….: 
            // …..έστω, προσωποποίηση και των τριών ( εαυτών – ‘’εαυτών’’ ) ….: των….. α, β, γ ….. και….:                  
            σκεψο : α ‘’σκεψο’’ : β λόγος : γ….: σκεψο ‘’σκεψο’’ λόγος….: ‘’γλωσσο’’ ‘’γλωσσο’’….. γλώσσα – λόγος….: 
            σάρκ ωση ‘’σκέψης’’ : β και σκέψης : α μέσα στο αποτέλεσμα – προϊόν της..... συνομιλίας τους : γ….:: 
                                    ( …..σάρκ ωση….. 2….. σε….. 1….. ) 
            α + β = γ….,….. γ : αποτέλεσμα….. σύ ( ν )….: σκεψης : γ και ‘’σκέψης’’…., όπερ λόγος : γ  ….: 
            εδώ…., όντας σε ομόνοια τα….. α, β, γ….. // 
        δεν προ τρέχει η κορμο γλώσσα : γ της ‘’ψυχο’’ ‘’γλώσσας’’ : β και της ψυχο γλώσσας : α…., 
        ήτοι…., δεν προ τρέχει….. η κορμο γλώσσα :  κορμο ‘’σκέψη’’ –  κορμο ‘’νόηση’’ : γ 
        της..... ‘’ψυχο’’ ‘’γλώσσας’’ : ‘’ψυχο’’ ‘’σκέψης’’ –  ‘’ψυχο’’ ‘’νόησης’’ : β…., 
        αλλά….. ούτε και της….. ψυχο ‘’γλώσσας’’ – ψυχο ‘’σκέψης’’ – ψυχο ‘’νόησης’’ : α….,….. 
        …..ναι…., ναι…., και ουχ εστί τέλος…., και…., τέτοιων σχημάτων….,….! ….. ]$$]   
          
        (#( ….: ομιλ ητής :  lect / : λέκτ / ur er / ωρ ης / …., col / : con : hom : ομο υ : συν / lect urer : συν ομιλ ητής…., 
        homiletics : ομιλητικός…., coh homiletics : συν ομιλητικός…., col lect ive : συν ομιλ ία….,  
        ( λεκτ φρασ ικόν ) phraseo / : fraseo : φράσις, φράσεως, φρασεο….. / log / : λογ / y  / ία /…., 
        air / : αήρ : αερ ο / log y : αερ ο λογ ία…., 
        le / c : t / t t er : λε / ε : ο / γ : γραφ : γραμ : λέγ ημα – λόγ ημα – γράφ ημα : γράμ μα…., 
        λεξικόν – γλωσσάριον  λεξιλόγιον : lexicon – glossary…., 
        λεξ ικο γραφ ία : lexicografy…., λεξ ικο γράφ ος : lexicographer…., lect ur : λέκτορ ας…., 
        lect ure : διάλεξις : δίδω διάλεξιν : διδάσκω…., lect ure r : υφ ηγητής : υπο λέκτωρ…., 
        lectureship : υφηγεσία….,  lect ern : ανα λόγ ιον ( εκκλησίας )…., log : γράφ λέγ ω….. …., 
        logic : λογική…., log ical : λογ ικός : γραφ ικός…., logician : έμπειρος περί την λογικήν…., 
        logograph : λογογράφος…., logarithm : λογάριθμος…., graphite : γραφ λογ ίτης ( γραφίτης ή λογίτης ) …., 
        graph o log y : γραφ ο λογ ία : λογ ο λογ ία….,….. κ.π.λ….: και πάει   λέγοντας….,….. 
        κ( …!; ) ο.ε.τ : και( …!; ) ουχ εστί τέλος…., ‘’καταπώς’’ θα έλεγε και η Μαμά Ελληνική γλώσσα : α 
        στην, ‘’βι άστρα’’, ‘’κόρη‘’ της Αγγλική – καρναβαλ ικά, ‘’Ελληνική’’ γλώσσα…., που την έκανε…., η β την α….,  
        ma : miss : δεσποινίς, από….. Mama : Mαμά : Kυρία…., η του Δεσποινίδου σαταν Έλ- - - ‘’τέτοια’’….. β….. ….,  
        ναι, μα...., μα = μα την Θεόν, που κι η Θεός είναι μα – δεσποινίς : ου μπα…., ου μπαμπα, μήτε καν μαμα….!..... 
[: εεεεε, και, ‘’μάμ’’’…., η του λογοca ‘’φάγος’’ ‘’μαμλύκος’’ – ‘’μαμμούκος’’….. Αγγλικήηηηη ‘’τέεεεετοια’’…., ναι, 
η ma’am ή ma’➔am – κυρία, η Δι εθνής ‘’Ma’/ ’ = ➔ = d = - - : πλην πλην /am’’ : Μαντάμ ω : Νταβατζ ού…..] )#)  
                                                                                                                          ….,….. }**}        
              {**{--------------------------------------------==============------------------------------------------------------}**} 
 
τα οποία λόγια χρησιμοποιεί κάποιος…., εν προκειμένω…., όταν τα ‘’αποκωδικοποιεί’’ τα όνειρα…., 
πάντα και παντού…., έτσι…., όπως…., αναλόγως…., 
όντας η ψυχή του…., μετά και ξύπνια ή κι ενύπνια…., σε συχνότητες των κύκλων +0 και -0…., 
συχνότητες του….. συγκεκριμένου, κοσμικού, φυσικού, αισθητού, λόγου,….! 
 
Επιπλέον…., και με άλλα λόγια…., αρχίζει…., τότε κι έτσι μετατοπιζόμενη η ψυχή στο σώμα της…., 
σαφώς και κυρίως…., μόλις νεογέννητο όντας το κάθε ανθρώπινο ον…., 
να αποκτά την ανάλογη…., κάθε φορά και σταδιακά…., ετερο γνωσία…., μα κι αυτο γνωσία…., 
ως πριν…., εν….. γαστρί….. και ενεργοποιηθείσης, εκεί μέσα, της ψυχής…., μα και της ‘’ψυχής’’…., αποκτούσε 
‘’αυτο’’ γνωσία…., μα και ‘’ετερο’’ γνωσία….,….! 
…..Ήτοι…., να ‘’συνεργάζεται’’…., η κάθε ανθρώπινη ψυχή…., συνειδητά ή μη…., πλην και με την ‘’ψυχή’’ της…., 
όχι μόνο….., μέσω της ‘’ψυχής’’ της…., με το βιολογικό της σώμα – κορμί….. κι άλλα, και, γήινα…., 
αλλά και με….. τον εξω αισθητό κόσμο…., τα άυλα – ‘’άυλα’’ : φωτόυλα….. συμπαντικά και Εξωσυμπαντικά…., 
ήτοι…., αναλόγως, άμεσα ή έμμεσα…., με….. 
το Θεό, τους αγγέλους, το Σατανά, τους διατάνους, τις ανθρωποψυχές, τις κατθρωποψυχές,….! 
  
Αυτοί…., βέβαια…., έχοντας άλλες σκεπτικές ταχύτητες…., όπου κι οπότε δεν χωρούν, και, λέξεις…., 
σκέπτονται και επικοινωνούν, μ ό ν ο ν, με εικόνες και κώδικες ‘’Σ,σ,ιωπής’’….: άλογος λόγος…., 
‘’σάμπως’’ και τα νήπια…., που είναι…., κι αυτά κι έτσι…., τελείως – ‘’τελείως’’ ‘’σ,Σ,ιωπηλά’’ όντα….! 
…..Άλλωστε…., πάντα, ‘’πίσω’’ από τις λέξεις που χρησιμοποιεί ο κάθε ομιλών άνθρωπος….,‘’κρύβονται’’….. 
‘’σ,Σ,ιωπηλοί’’ κώδικες κι εικόνες…., ( : παιδί….:  μη λόγος – ‘’σιωπή’’…., λ…., ό…., γ…., ο…., ς….,….. ) 
ήτοι, αυτά που τα ‘’μεταφράζει’’…., όσον εύστοχα ή όσον μη εύστοχα…., σε λέξεις κ. α. λ…., 
σε λόγο που…., κι αυτός….. κι έτσι ως κι εδώ…., μπορεί να σχηματοποιηθεί – ‘’σιωπο’’ποιηθεί….: 
σχηματοποιητός λόγος ή , αλλιώς, ‘’σ,Σ,ιωπο’’ποιητός – μεταφραστός σε ‘’σ,Σ,ιωπή’’ λόγος….! 
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Δηλαδή, συνήθως, είναι προσαρμοστός και στα σχέδια με τα ψυχοD.N.A και στα κάθε άλλα, κι εδώ, σχέδια…., 
όπως, πάλι, και ‘’μπροστά’’ από τους ‘’σιωπηλούς’’ κώδικες και εικόνες ‘’κρύβεται’’ λόγος…., 
ήτοι, λέξεις κ. α. λ  – όσον εύστοχες ή μη ‘’μεταφράσεις’’ της λογοποιητής ‘’Σ,σ,ιωπής’’….,….! 
 
Εδώ, ίσως θα πρέπει να τονίσουμε το πως οι άγγελοι έχουν 1ο, 1Α, ψυχοD.N.A : ως πιο κάτω, σχέδιο 1Α….. …., 
σαφώς, με συχνότητες αντίστοιχες του δικού μας 2ου, 1Β, ψυχοD.N.A : ως πιο κάτω, σχέδια ‘’1Α΄6’’ ή 1Β…..  …., 
ως έχουν αντίστοιχες του δικού μας 2ου, 1Β, ψυχοD.N.A και οι διάτανοι…., 
άσχετα με το ποιες απ’ τις χρησιμοποιητές αυτές…., κι άσχετα και με το γιατί τις…., χρησιμοποιεί ο καθείς τους….! 
 
Αυτό, όμως, με τη διαφορά ότι οι άγγελοι κινούν την ψυχή τους, 
συνηθέστατα, στον θετικό +0 και θετικότατο +οο χώρο του σώματός της…., 
μα, κι αυτό…., δηλαδή, στο θετικό…., συνηθέστατα…., μέχρι σε ένα σημείο…., 
το τελευταίο βατέο κατά τη θεϊκή δεοντολογία…., 
ήτοι, μέχρι στο κέντρο του πράσινου κύκλου +0….: ως πιο κάτω, σχέδιο 1Α….. ….! 
 
Αντιθέτως…., οι διάτανοι – σατανάδες έχουν….. 
ούτε 1ο, 1Α, ψυχοD.N.A….: σχέδιο 1Α….. ….. 
ούτε 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A…. ….: ως πιο κάτω, σχέδια ‘’1Α΄6’’ ή 1Β….. …., 
μα….. ενδιάμεσο – ‘’ενδιάμεσο’’…., ‘’1ο’’, ‘’1Α’’, ψυχοD.N.A….: ως πιο κάτω, σχέδιο ‘’1Α18΄’’….. …., 
αφού κινούν την ψυχή τους…., μ ό ν ο ν….. κι ως μη επι κίνδυνόν –τους….: το πολύ έως το ‘’1Α7΄’’…., 
στον αρνητικό -0 μαζί κι αρνητικότατο -οο : -0 ---- -οο χώρο του σώματός της…., 
τον αβατέο κατά τη θεϊκή δεοντολογία….! 
 
[ **…..και, εδώ…., τα +οο και -οο…., ως συνηθίστηκε να λέγονται…., κι όχι, ως πρέπει, ‘’+οο’’ και ‘’-οο’’…., 
σαφώς…., επειδή θεωρήθηκε το Σύμπαν….. χωρίς Περισυμπάντειο – Πέρας : Τέλος….,….! ** ] 
 

         …..,      ,…..  
                                                Σχέδιο 1Α….. 
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                   …..,                                                                               ‘’,…..’’      
                                                  Σχέδια ‘’1Α΄6’’ ή 1Β….. 
 

                     …..,              ‘’,…..’’   
                                                             Σχέδιο ‘’1Α18΄’’….. 
 
              ====================================================== 
 
         2---5 ) 
                                                    Κεφάλαιο 3ο….: Ε. 
 
Επειδή, λοιπόν, είναι πιο οικείο σε μας το, μεταπτωτικό, 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A…., 
επιπλέον των ως άνω…., θα αναφερθούμε, αρχικά, σε αυτό….. 
και, ύστερα, στο, προπτωτικό, 1ο, 1Α, ψυχοD.N.A…., 
πάντα, κι εδώ, και στα δυο αυτά ψυχο,‘’ψυχο’’,D.N.A…., αλλού με γενικότητες….. κι αλλού με ‘’λεπτομέρειες’’….! 
                 // *….. ψυχο, ‘’ψυχο’’, D.N.A….: ψυχο D.N.A  και ‘’ψυχο’’ D.N.A….: 2…..  * // 
 
Έτσι και επανατονιστό…., στο 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A…., 
στη….. φάση – σχέδιο 1Β ή ‘’1Α΄6’’….: ευθύς ως άνω και ‘’ευθύς’’ ως κάτω….., 
συμβαίνει…., μοιραία – ‘’μοιραία’’…., μη φυσικό ηλεκτροσόκ…., μη φυσικό E.C.T…., 
                     / …..όπως και στην ‘’ψυχή’’…., παράλληλα…., βιοE.C.T….: ψυχο ‘’ψυχο’’ παραλληλία….. / 
ανάλογο του χρόνου παραμονής της ψυχής Ο΄ έτσι κι εδώ…., 
σαφώς, με τις πιο πάνω αναφερθείσες κι αναλόγως εξουδετερωτικές συνέπειες…., 
από….. ’’καθόλου’’…..έως και εντελώς – ‘’εντελώς’’….. α συνειδησία….,….! 
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                     [** [-------------------------------------------------------------------------------------------------------]**] 
    [** [ ….. Ψυχή : Ο΄….. Σώμα ψυχής : +οο, +0, +- -+0, -0, +οο….: 
 
…..’’ευθύς’’ ως άνω, σχέδιο ‘’1Α΄6’’ ή 1Β : 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A….. ….: 
ηλεκτροσόκ – Ε.C.T και, ανάλογη, α συνειδησία….. 
 
* ..… Ασυνείδητο….. άτομο…., δηλαδή, άτομο χωρίς συνείδηση – αντίληψη, 
είναι, μ ό ν ο ν , το άτομο που υπέστη παντελές, τεχνητό ή φυσικό ή μη φυσικό, ηλεκτροσόκ – Ε.C.T….: 
’’ευθύς’’ ως άνω, σχέδιο ‘’1Α΄6’’ ή 1Β : 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A….. …., 
               ( …..όπως οι πρωτάνθρωποι…., που έπαθαν, μη φυσικό, ψυχοE.C.T 
               και, μοιραία : ‘’μοιραία’’, και, "φυσικό", "ψυχο"E.C.T…., αλλά και κορμικό – εγκεφαλικό….,….. ) 
μέχρι τη στιγμή που αρχίζει να επανακτά τη μνήμη του….! 
 
* ….. Συνειδητό / ή συνείδηση * / είναι το εκάστοτε εξαγόμενο της όσης επεξεργασίας 
του όσου περιεχομένου της κάθε ψυχής…., κυρίως, εξαιτίας των όποιων προβολών ή εντολών 
           / .....συγχρόνων ή μη – μονών…., απομονωτών…., αναλόγως του δώθε ή κείθε "κοιτάγματός" της,..... / 
που γίνονται ή δίνονται                      
                                               [ .....βεβαίως, μέσω των όποιων χορδών : | και --- ....: ανόδων και καθόδων της…., 
                                               πάντα, αναλόγως…., "αυτόθεν" ή ετερόθεν…., γηινόθεν κι ουρανόθεν….,..... ] 
στο κύτταρο μνήμης – πυρήνα – κέντρον του κύκλου της….: 
από….. σχέδιο 1Β1 έως σχέδιο 1Β12 και πλέον….. 
και….. από….. σχέδιο 1Β έως σχέδιο 1Β12΄ και ‘’πλέον’’….: 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A….. …., 
σαφώς…., όπου υπάρχουν αυτές….: οι χορδές : | και τα --- ….. ….! 
 
Κι είναι αυτές που τη βοηθούν ή όχι || …..τόσον...., όσον...., αναλόγως..... || να έχει αντίληψη – γνώση 
του καλού, του καλλίστου,..... του κακού, του κακίστου,..... και όχι μόνον....! 
 
     / …..ή συνείδηση * : όχι αυτό που εννοούμε, ήτοι, τη φωνή του, ανάλογης Δεοντολογίας, καθήκοντος..... / 
        

* ….. 1) Υπερσυνείδητο : Το φωτεινό ύψος / το άνω / της ψυχής....: 2η άνοδος, ΑΔ---, ΔΕ|, ΑΔΕ. 

2) Υποσυνείδητο : Το σκοτεινό βάθος / το κάτω / της ψυχής....: 2η κάθοδος, ΑΔ΄---, Δ΄Ε΄|, AΔ΄Ε΄. 

3) Υπερυπερσυνείδητο : Το υπερφωτεινό ύψος / το υπεράνω / της ψυχής....: 1η άνοδος, ΑΖ---, ΖΗ|, ΑΖΗ. 

4) Υποϋποσυνείδητο : Tο υποσκότεινο βάθος / το υποκάτω / της ψυχής....: 1η κάθοδος, ΑΖ---, Ζ΄Η΄|, ΑΖ΄Η΄. 
5) Εξωσυνείδητο : To υπερυπερφωτεινό ύψος / το υπερυπεράνω / της ψυχής....: εξωάνοδος, B1Γ1|,….. 
6) "Εξω"συνείδητο : Το υποϋποσκότεινο βάθος / το υποϋποκάτω / της ψυχής....: "εξω"κάθοδος, B΄Γ΄|….: 
από….. σχέδιο 1Β1 έως σχέδιο 1Β12 και πλέον….. 
και ….. από….. σχέδιο 1Β έως σχέδιο 1Β12΄ και ‘’πλέον’’….: 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A….. ….., 
σαφώς…., όπου υπάρχουν αυτές….: οι | και τα --- ….,….! 
 
   ( …..όλες οι ως άνω….. | και ___ …., είναι κι ό,τι…., ανάλογο…., "βγαίνει" 
   απ’ το κύτταρο : πυρήνα μνήμης της ψυχής…., παλιό ή νέο…. , και "καθρεφτίζεται"…., τότε, και…., σε αυτές….. ) 
 
* ….. Κύτταρο μνήμης ψυχής : το πρώτο πρόσωπο της ψυχής Ο΄, ο κυρίως εαυτός, το κυρίως εγώ, το εγώ….! 
* 2η άνοδος : το υπερεγώ,..... * 1η άνοδος : το υπερυπερεγώ,..... 
* εξω --- υπερ1η --- άνοδος : το εξωεγώ,..... 
* 2η κάθοδος : το υποεγώ,..... * 1η κάθοδος : το υποϋποεγώ,..... 
* "εξω"--- υπο1η --- κάθοδος : το "εξω"εγώ,..... ….: 
από….. σχέδιο 1Β1 έως σχέδιο 1Β12 και πλέον….. 
και ….. από….. σχέδιο 1Β έως σχέδιο 1Β12΄ και ‘’πλέον’’….: 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A….. …., 
σαφώς…., όπου υπάρχουν αυτές….: οι | και τα --- ….,….!]**] 
                  [** [------------------------------------------------------------------------------------------------------- ]**] 
 
Ευνόητα…., εννοούνται κι οι άλλες….. όσες δυνατές….. συνέπειες τότε…., προπαντός, κατά την ψυχοπλασία…., 
και…., πάντα…., τόσον…., όσον…., αναλόγως….,….. 
κυρίως, αναλόγως της εκεί κοντά και τότε….. ψυχοενέργειας…., 
μα και ‘’ψυχο’’ενέργειας…., αμφότερες, αλλαχτές ανά μικρομικροστιγμή….: στατικές τέτοιες….. σπανιότατα…., 
που παίζει, κι αυτή και στο ποσοστό που της αναλογεί, ρόλο τοπικής ‘’μοίρας’’ – τοπικής ‘’τύχης’’ – ‘’θεού’’….!..... 
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                              {#*#{=======================================================}#*#} 
      {#*#{ …..ψυχοενέργεια….: μοίρα….: προ πτωτικό, 1ο, 1Α, ψυχοD. N. A….. 
     και….. μοίρα ---- μόρα….: μετα πτωτικό, 2ο, 1Β, ψυχοD. N. A….: 
        
                      /***/ …..μαζί της κι ομοίως και η ‘’ψυχ’’ική…., σαφώς, με, ‘’αστραπιαία’’, ταχύτητα το εξαγόμενο 
                      της πρόσθεσης και των δύο….: το της ψυχικής ‘’Τ’’αχύτητας και το της ‘’ψυχ’’ικής ταχύτητας…., 
                      ενώ η εκφεύγουσα προς το Εξωσύμπαν….. κορμική : ’’’’ψυχική’’’’…., τελικά…., εξαφανίζεται, εντελώς, 
                      μέσα στη ζώνη κενού ----1…., αυτήν την ζώνη κενού που βρίσκεται  
                      ανάμεσα στο 1ο : Q1 προπερισυμπάντειο και 2ο : Q2 προπερισυμπάντειο….: ‘’άχροες’’ ‘’τρύπες’’….: 
                      σχέδιο Ο΄2΄ ….. ….: 
  

 
                                                                     Σχέδιο Ο΄2΄….. ….. /***/ 
 
     αναλόγως επηρεαστική….. έως ‘’μεθυστική’’…., ή κι όχι…., αναλόγως…., 
     εκφεύγουσα στο Εξωσύμπαν με προ συμπαντικό θείο ορισμό – θεο νόμο…., ενωμένα ή μη…., 
     σαφώς, για λόγους ασφάλειας…., κυρίως, της κάθε έγκορμης ψυχής…., μα και κάθε έγκορμης ‘’ψυχής’’….! 
 
     Κι είναι κι αυτή….. η μοίρα και η μοίρα – μόρα….. σάμπως ‘’βαρόμετρο’’ – ψυχογράφος – ψυχοδείκτης – 
     – ψυχοπαλμογράφος – α σύνειδο όργανο μέτρησης τάσης και πίεσης…., αναλόγων ψυχοβόλτ κάθε φορά…., 
     φωτόμετρο…., προ πτωτικά…., 
     μετα πτωτικά δε….. φωτόμετρο, μαζί, και σκοτόμετρο…., αναλόγως…., ….: 
 
     1Α : ------…., σχέδιο 3Α΄6….: 
     * κύκλοι ομάδας 1….: η καλή μοίρα….: οι 6 / 1, 2, 3, 4, 5, 6 / πράσινοι κι ομόκεντροι κύκλοι….: 
     / 1Α1΄ έως 1Α6΄ / …., 
     1Α : ------….., 
     και….. 
     * κύκλοι ομάδας 2….: η κάλλιστη μοίρα….: οι 6 / 1, 2, 3, 4, 5, 6 / μωβ κι ομόκεντροι κύκλοι….:  
     / 1Α1 έως 1Α6  / ….: / 6 συν 6 = 12 / …., 
     μερίδιο….. ζωής + και ζωής ++….,….: 
     σχέδιο 3Α΄6…., ως προς το 1ο, 1Α, ψυχοD.N.A…. ….: μόνον, φωτόμετρο….,….. 
                                     / * …..ως, έτσι : έτσι’’, και τα της βιο,’’φωτο’’’ψυχής’’…..* / 
 
     …..και….. 
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     1Β : ------…., σχέδιο 7Α΄6….: 
     * κύκλοι ομάδας 1….: η καλή μοίρα….: οι 4 / 1΄, 2΄, 3΄, 4΄ συν 1 ο 5΄΄ πρασινομώβ : 1Β6 / πράσινοι κι ομόκεντροι     
     κύκλοι….. / 1Β1 έως 1Β5 / …., 
     και….. 
     * κύκλοι ομάδας 2….: η κάλλιστη μοίρα….: οι 4 / 6, 7, 8, 9 / μωβ κι ομόκεντροι κύκλοι….. / 1Β7 έως 1Β12 / ….: 
     μερίδιο….. ζωής + και ζωής ++….,….: σχέδιο 7Α΄6….. …., 
      
     και….. 
     1Β : ------…., 
     * κύκλοι ομάδας 1΄….: η κακή : οι 4 / 1΄, 2΄, 3΄, 4΄ συν ο 5΄΄ γαλαζοκαφέ : 1Β6΄ / γαλάζιοι κι ομόκεντροι 
     κύκλοι….. μόρα….: / 1Β1΄έως 1Β5΄ / …., 
     * κύκλοι ομάδας 2΄….: η κάκιστη μόρα….: οι 4 / 6, 7, 8, 9 / καφέ κι ομόκεντροι κύκλοι….:  
     / 1Β7΄έως 1Β12΄ / ….: μερίδιο….. θανάτου - και - - …., σχέδιο 7Α΄6….:: 5 και 4….. συν….. 5 και 4….. = 18….: 
     φωτόμετρο μαζί και σκοτόμετρο….,….. 
     …..πάντα και παντού…., τόσον…., όσον….,αναλόγως….,….. 
     …..σάμπως Δύναμη….. Καλού + και Καλλίστου ++….. και…..  Κακού - και Κακίστου- - …., αντίστοιχα….! 
      
     * …..διαρκώς μετασχηματιζόμενες….. όλες….: μοίρες : ‘’θεοί’’ ---- ‘’Θεός’’….: 
     1ο, 1Α, ψυχοD.N.A….: σχέδιο 3Α΄6…., ως προς το 1ο, 1Α, ψυχοD.N.A…., 
     και….. μοίρες, μαζί, και μόρες : ‘’θεοί’’ ---- ‘’Θεός’’, μαζί, και ‘’αντι θεοί’’ ---- ‘’ αντι Θεός’’….: 
     2ο, 1Β, ψυχοD.N.A….. ….: σχέδιο 7Α΄6…., ως προς το 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A….. ….:…..   
                      / * …..ως, έτσι : ‘’έτσι’’, και τα της βιο,’’φωτο’’’ψυχής’’…..* / 
 

          
                            Σχέδιο 3Α΄6…..                                                                      Σχέδιο 7Α΄6….. ….. }#*#} 
         {#*#{=======================================================}#*#} 
 
…..Φορές δε αυτή είναι αναλόγως αισθηματο, ‘’αισθηματο’’, δι ‘’αισθηματο’’,….. ‘’γόνος’’ – φόρος…., 
μα και επηρεάζουσα, αναλόγως, την αυτοσυγκεντρωτική ικανότητα, και, της κάθε ψυχής και ‘’ψυχής’’…., 
οπότε επιφέρει….. από, ανάλογη, σκεπτική ακαταστασία….. έως και, ανάλογες, αδενικές εκκρίσεις…., 
βεβαώς, και με τις παρεπόμενες αυτών συνέπειες…., είτε ψυχικές είτε ‘’ψυχικές’’….. είτε κορμικές…., 
‘’φορές’’, ορατής : πρωτ‘’εντοπιστής’’….. από άκρως – άκρως ελαχιστότατους….,….: 2ο, 1Β, ψυχοD. N. A….!  
 
        *$* …..αρχικά, βιο : με τα βιομάτια –τους ορατής : πρωτ ‘’πρωτ’’ ‘’εντοπιστής’’…., *κι αυτής…., 
        από άκρως άκρως ελαχιστότατους…., που, μάλλον, ‘’ως’’ κι εγώ, την/τις βλέπει…., ε,  λίγο μπροστά του….,….. 
        και…., τελικά και….. *τ ρ ό π ω …., βιο : με τα βιο μάτια ορατής : ‘’εντοπιστής’’….. 
        από….. ό λ ο υ ς …., φυσικά, πλην των τυφλών….,….: 
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        πνεύματι….: ψυχομασί τε….. και….. δια ‘’ψύχως’’….. και….. δια / δια : μέσω ‘’ψυχής’’ / μασί…., 
        ‘’πνεύματι’’ : ‘’ψυχο’’μασί τε….. και….. δια μασί….. 
        και….. βιο : με τα βιο μάτια – μασί : οράσει….,….! 
       
        *κι αυτής και *τρόπω….: κι ως τόνισα και στις, με πάμπολλες σελίδες, εργασίες μου, φορές και στo Internet…., 
        που, μάλλον, κανείς δεν τις διάβασε όλες….: «…..όπως και όλων τις αντανακλάσεις…..»….: 
        τις αντανακλάσεις της μονό Κυκλης Ψυχο ενέργειας : Φωτός του Θεού…., 
        μα και τις ψυχοαντανακλάσεις των όσων εκεί…., ‘’αχρησιμοποίητων’’…., και, αγγέλων…., 
        τις αντανακλάσεις της φωτοενέργειας των παρ’ Αυτώ και παρ’ αυτοίς φωτομηχανισμών…., 
        την αντανάκλαση της φωτοενέργειας της φωτόσφαιρας α΄…., 
         [ : το του Σατανά και των….. όσων δικών –του….. κατθρώπων…., τώρα, στη Σελήνη…., 
         με αφαίρεση, τότε και Θεονόμω, αγγέλων και δικών τους…., Θεοδικείο –τους και, συνάμα, Κόλασή –τους….. ] 
        τις αντανακλάσεις της φωτοενέργειας των ηλιακών σωμάτων – ταγμάτων αγγέλων…., 
        μα και τις αντανακλάσεις της ψυχοενέργειας….. αυτών των ηλιακών….,  
        ως και τις αντανακλάσεις της ψυχο‘’ψυχο’’ενέργειας των ηλιακών ψυχών τε ‘’ψυχών’’ των….. ανθρώπων….,     
        ως και τις αντανακλάσεις της φωτοενέργειας των ηλιακών : ψυχο‘’ψυχο’’συλλεκτών, φωτομηχανισμών….! *$* 
                
…..Βλέπουμε, λοιπόν, στη φάση : ‘’1Α΄6’’ ή 1Β…., σχέδια ‘’1Α΄6’’ ή 1Β….. …., 
 

       …..,                    ‘’,….. ‘’ 
                                               Σχέδια ‘’1Α΄6’’ ή 1Β….. 
 
διακεκομμένες τις χορδές και τα ευθύγραμμα τμήματα…., 
ήτοι, αυτές κι αυτά….. που σχηματίζει η ψυχή…., ο κόκκινος κύκλος Ο΄…., 
με τους τέσσερις σωματικούς της κύκλους…., 
τους….: μωβ και θετικότατο +οο…., πράσινο και θετικό +0…., 
γαλάζιο και αρνητικό -0….. και καφέ και αρνητικότατο -οο…., 
έχοντας, έτσι, σταθερό : ‘’κολλημένο’’ το κύτταρο μνήμης της – πυρήνα της…., 
τουτέστιν, το κέντρο Α του κόκκινου κύκλου Ο΄…., 
στο….. ουδετέρου φορτίου μεταίχμιο σημείο 0 ή -+ +- 4,5 ( +- -+4,5 ή 0 ) ….! 
 
Κι αυτές οι χορδές και τα σημεία…., 
που, προβαλλόμενα στο κέντρο της, φτιάχνουν, αναλόγως, 
ποικίλου μεγέθους και σχήματος….. τρίγωνα ή ευθύγραμμα τμήματα…., 
να…., και σε αυτά εδώ τα σχέδια…., 
είναι, πάντα – ‘’πάντα’’, και αναλόγου χρώματος με τον κύκλο στον οποίο ανήκουν….. 
ή με το σημείο που σχηματίζει η ψυχή…., ήτοι, ο κόκκινος κύκλος Ο΄…., 
όταν συναντιέται με τους 4 σωματικούς της κύκλους….! 
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Έτσι…., π. χ…., έστω, σε φάση 1Β1 και στο….. σχέδιο 1Β1….. …., του δικού μας 2ου, 1Β, ψυχοD.N.A…., 
 

       …..,                ‘’,…..’’ 
                                                        Σχέδιο 1Β1….. 
 
ο κόκκινος κύκλος της ψυχής Ο΄…., συναντώμενος με τον πράσινο σωματικό της κύκλο +0…., 
σχηματίζει την πράσινη χορδή ΔΕ|…., 2η άνοδος…., 
που…., προβαλλόμενη στο κύτταρο μνήμης της…., στο κέντρο Α του κόκκινου κύκλου Ο΄…., 
φτιάχνει το πράσινο τρίγωνο ΔΕΑ▼….,….. 
ή, πάλι, ο κόκκινος κύκλος της ψυχής Ο΄…., συναντώμενος με τον μωβ σωματικό της κύκλο +οο…., 
σχηματίζει την μωβ χορδή ΖΗ|…., 1η άνοδος…., 
που…., προβαλλόμενη στο κύτταρο μνήμης της…., το κέντρο Α του κόκκινου κύκλου Ο΄…., 
φτιάχνει το μωβ τρίγωνο ΖΗΑ▼….,….. 
ή, πάλι, ο κόκκινος κύκλος της ψυχής Ο΄…., συναντώμενος με τον γαλάζιο σωματικό της κύκλο -0…., 
σχηματίζει την γαλάζια χορδή Δ΄Ε΄|…., 2η κάθοδος…., 
που…., προβαλλόμενη στο κύτταρο μνήμης της…., το κέντρο Α του κόκκινου κύκλου Ο΄…., 
φτιάχνει το γαλάζιο τρίγωνο Δ΄Ε΄Α▼….,….! 
 
Σε άλλες δε φάσεις…., λ. χ, στην 1Β1΄ και στο σχέδιο 1Β1΄….. …., πάλι, του δικού μας 2ου, 1Β, ψυχοD.N.A…., 
 

          …..,            ‘’,…..’’    
                                                   Σχέδιο 1Β1΄….. 
 
ο κόκκινος κύκλος της ψυχής Ο΄…., συναντώμενος με τον καφέ σωματικό της κύκλο -οο…., 
σχηματίζει, τότε κι έτσι, και, την καφέ χορδή Ζ΄Η΄|…., 1η κάθοδος…., 
που…., προβαλλόμενη στο κύτταρο μνήμης της…., το κέντρο Α του κόκκινου κύκλου Ο΄…., 
φτιάχνει, και, το καφέ τρίγωνο Ζ΄Η΄Α▼….,….. 
ή, πάλι, ο κόκκινος κύκλος της ψυχής Ο΄…., συναντώμενος με τον γαλάζιο σωματικό της κύκλο -0…., 
σχηματίζει την γαλάζια χορδή Δ΄Ε΄|…., 2η κάθοδος…., 
που…., προβαλλόμενη στο κύτταρο μνήμης της…., το κέντρο Α του κόκκινου κύκλου Ο΄…., 
φτιάχνει το γαλάζιο τρίγωνο Δ΄Ε΄Α▼….,….. 
ή, πάλι,ο κόκκινος κύκλος της ψυχής Ο΄…., συναντώμενος με τον πράσινο σωματικό της κύκλο +0…., 
σχηματίζει την πράσινη χορδή ΔΕ|…., 2η άνοδος…., 
που…., προβαλλόμενη στο κύτταρο μνήμης της…., στο κέντρο Α του κόκκινου κύκλου Ο΄…., 
φτιάχνει το πράσινο τρίγωνο ΔΕΑ▼….,…..!..... 
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Κι όλα αυτά…., χορδές και σημεία συνάντησης…., ήτοι, οι ανάλογες άνοδοι και κάθοδοι της ψυχής Ο΄…., 
ή, αλλιώς, ψυχοηλεκτρόδια, ψυχονεύρα, ψυχοκεραίες,….. 
δείχνονται…., πάντα, με το αντίστοιχο – ανάλογό τους χρώμα…., 
αμέσως κάτω από τα αντίστοιχα σχέδια….. με κουκίδες, πάλι, αναλόγου τους, ιδίου, χρώματος…., 
συνοδευόμενες, οι κουκίδες, αμέσως κάτω τους, με αριθμούς, πάλι, αναλόγου τους, ιδίου, χρώματος…., 
αριθμούς που δείχνουν το σε ποιο σημείο του άξονα, επιτόπιας, περιστροφής των 5 κύκλων είναι 
ή και σχηματίζονται οι κάθε χορδές και τα κάθε σημεία….!..... 
 
Είναι δε ευνόητο το πως….. στο, προπτωτικό, 1ο, 1Α, ψυχοD.N.A…., σχέδιο 1Α…. …., 
αυτό το μεταίχμιο σημείο…., έστω, ( ‘’0’’ )…., είναι αλλιώς….. και αλλού…., 
ήτοι, εδώ, είναι….. στο….. +- -+6 ή +- -+3 σημείο του άξονα, επιτόπιας, περιστροφής των 5 αυτών κύκλων….! 
 

    …..,                 ,….. 
                                               Σχέδιο 1Α….. 
 
…..Κι είναι αυτό….. το, μεταίχμιο, σημείο +- -+ 4,5 ή 0 ( -+ +- 4,5 ή 0 )….: 
‘’ευθύς’’ ως άνω, σχέδιο ‘’1Α΄6’’ ή 1Β…..: 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A….. …., 
όπου η ψυχή, και, γεννιέται…., αστραπιαία κι α βιο γενώς…., 
πάλι, εδώ, στο δικό μας 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A…., βεβαίως, στο έμβρυο….. που η κάθε μια ανήκει…., 
σημείο….. όπου συναντώνται ίσα και αντίθετα φορτία – ίσες και αντίθετες δυνάμεις…., 
τουτέστιν….: το θετικότατο….. του μωβ +οο….. και το θετικό….. του πράσινου +0…., από τη μια μεριά…., 
με το αρνητικό….. του γαλάζιου -0….. και το αρνητικότατο….. του καφέ -οο…., από την άλλη μεριά….! 
 
Έτσι κι εδώ…., σε αυτό το, μεταίχμιο, σημείο +- -+ 4,5 ή 0 ( -+ +- 4,5 ή 0 )….: 
‘’ευθύς’’ ως άνω, σχέδιο ‘’1Α΄6’’ ή 1Β…..: 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A….. …., 
αποχωρίζεται, ευθύς επιθανάτια, το βιολογικό σώμα της…., το κορμί της…., 
        / …..ως, αλλού, λέω….: «η ρίζα της ψυχής μας…., και, της ‘’ψυχής’’ μας…., είναι στο ‘’φέρετρό’’ της»….. / 
και…., μετά…., τότε κι αμέσως…., αστραπιαία…., 
σε όποια συχνότητα αντιστοιχεί το επιθανάτιο εξαγόμενο – 
– το άθροισμα της συνολικά…., στη Γη…., αποκτηθείσης ψυχοενέργειας…., 
έτσι και με αυτήν τη συχνότητα…., αναλόγως αστραπιαία και Θεονόμω…., 
αυτο∙τοποθετείται….. στον Ήλιο….. ή στη Σελήνη….. ή στο Εξωσύμπαν….! 
 
Σε όλα δε…., στα εδώ σχέδια…., και στο 1ο, 1Α, ψυχοD. N. A….. και στο 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A…., 
κι ας η ψυχή και το, άυλο : φωτόυλο, σώμα της είναι άκρως – άκρως απειροελάχιστα…., 
ήτοι, κι ας είναι….. κάτι σαν το τίποτα – ‘’άυλο’’….. το ψυχοD.N.A…., 
απεικονίζονται…., για ευνόητους, πρακτικούς, λόγους…., σε διαστάσεις πλείστα μεγενθυντικές….! 
 
Τουτέστιν…., ο κάθε ένας από τους πέντε κύκλους…., ο ένας…., ο, διπλός, της ψυχής Ο΄…., 
 
               // …..εδώ, βέβαια, εξαιρείται της τέτοιας : της με 3 CM απεικόνισης η περίπτωση, 
               μόνον, κατά την ψυχοπλασία και, και, κατά τη φάση – φάσεις ΟΑ….. …., 
               όπου οι, διπλά, διπλοί, και, ψυχοκύκλοι +Ο΄΄ και -Ο΄΄….. είναι 1,5 CM….! 
               Τονιστό δε και το ότι η ψυχή Ο΄ έχει, όντας μέσα σε όποιον από τους 4 σωματικούς της κύκλους, 
               και, και, την ανάλογη ταχύτητα….: σκεπτική, λειτουργική,….. // 
 
και οι τέσσερις…., οι, διπλοί, σωματικοί της κύκλοι….: +οο, +0, -0 και -οο…., οι…., πάντα, πια…., σταθεροί…., 
είναι, όλοι – τους, σε διάσταση 3 CM, 3 εκατοστών….! 
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Όταν δε μετακινούνται, όποτε κι όποιοι, μετακινούνται σε νοητό άξονα 9 CM, εκατοστών….. κατά 0,25 CM 
και σχηματίζουν, τότε κι έτσι, χορδές και σημεία συνάντησης – επαφής….. κατά 0,125 CM….! 
 
Λ. χ, δηλαδή, στο δικό μας 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A…., έστω, στο…..σχέδιο ‘’1Α΄6’’ ή 1Β…., 
 

         …..,             ‘’,…..’’   
                                              Σχέδιο ‘’1Α΄6’’ ή 1Β….. 
 
χωρίζουν, αυτοί οι 5 κύκλοι, τον νοητό άξονα, επιτόπιας, περιστροφής –τους σε δύο μέρη…., 
ήτοι, χωρίζουν τη νοητή ‘’ευθεία’’, όπου είναι τα κέντρα και των 5 αυτών κύκλων, σε δύο μέρη….: 
στο….. 4,5 CM+ μέρος – χώρο….. του σώματος της ψυχής….. 
και στο….. 4,5 CM- μέρος – χώρο….. του σώματος της ψυχής…., 
κάτι που δείχνεται, πάντα, στο αμέσως πιο πάνω από τα σχέδια πλαίσιο….! 
 
Εάν δε παρατηρήσουμε το αμέσως πιο κάτω από τα σχέδια πλαίσιο…., δεξιά κι αριστερά…., 
π. χ, στο, μεταπτωτικό και δικό μας, 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A…., ευθύς ως άνω, σχέδιο ‘’1Α΄6’’ ή 1Β….. …., 
θα δούμε μες σε ‘’τρίγωνα’’ δυο αριθμούς με πρόσημα…., τους….. +4,5….. και -4,5…., ήτοι, CM…., 
πράγμα που σημαίνει πως….. μετράμε πάνω στον άξονα, κι εδώ, από το μηδέν προς τα έξω….! 
 
Αντιθέτως…., στο, προπτωτικό, των δυο πρωτανθρώπων…., 
μόνον, 1ο, 1Α, ψυχοD.N.A…., ‘’ευθύς’’ ως άνω…., σχέδιο 1Α…., 
θα δούμε μες σε ‘’τρίγωνα’’ δυο αριθμούς με πρόσημα…., τους….. +0….. και -0…., ήτοι, CM…., 
πράγμα που σημαίνει πως….. μετράμε πάνω στον άξονα, κι εδώ, από τα έξω προς τα μέσα : προς το μηδέν…., 
βέβαια, όχι τυχαία…., αλλά για άλλους σκοπούς…., αντιστοιχιακά…., πλην και για….. αντιδιαστολή….! 
 
Πάνω σε αυτόν, λοιπόν, τον άξονα, επιτόπιας, περιστροφής των 9, εδώ κι έτσι, εκατοστών…., 
εδώ, στο δικό μας, το μεταπτωτικό, 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A…., ευθύς ως άνω, σχέδιο ‘’1Α΄6’’ ή 1Β…., 
μπορεί η ψυχή Ο΄…., το κέντρο Α του κόκκινου κύκλου Ο΄…., να μετατοπίζεται, αυτόπαθα ή μη, 
αριστερά ή δεξιά του μηδενός : 0…., του +- -+ 4,5 ή 0…., το αλλού, πριν, -+ +- 4,5 ή 0…., 
μα, μόνο, στα βατά μέρη του σώματός της…., καθώς υπάρχουν και α βατά…., 
δηλαδή, μέρη….. όπού δεν μπορεί : είναι αδύνατον να μετατοπιστεί….! 
                          / …..ως, έτσι, και στην βιο,’’φωτο’’’ψυχή’’….. / 
 
Κι είναι αυτά τα αβατά μέρη του άξονα αυτού…., και στο 1ο, 1Α, ψυχοD.N.A και στο 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A…., 
μόνον, αυτά που είναι πέρα από τα κέντρα των κύκλων +οο και -οο…., 
του μωβ και του καφέ κύκλου, αντίστοιχα…., κι όπου, βέβαια, δεν υπάρχουν συχνότητες – θέσεις μνήμης…., 
όπως είναι αβατά…., στο Σ,σ,υμπαντο’’D.N.A’’…., τα πέρα από το 1Β12 ( και 1Β12 ) μέρη…., 
μη αστρ ο ύχα μέρη….! 



                                                                                      184 
 
…..Ναι….., και προσέχετε τις….. εξ α ΰλ ώτριες μη ‘’άχροες τρύπες’’…., σεις οι υλ ικοί…., που…., 
ενώ δεν κατακτήσατε τη Γη…., θέλετε να κατακτήσετε κι όλο το Σ,σ,ύμπαν….. αστροναύτες….. κι οι, χορηγοί –σας 
‘’μορο’’ : - και - - πλάστες / …..και ουχί ‘’μοιρο’’ : + και ++ πλάστες….. / ‘’Μαικήνες’’ –σας….: σχήμα Ο΄2΄….. ….. 
 
                                                                 
  

 
                                     
                                                         Σχήμα Ο΄2΄….. 
 
Επομένως…., οι, 24, δυνατές…., σταδιακές…., μετατοπίσεις, και, της ανθρωποψυχής στο σώμα της 
είναι….. από το μεταίχμιο σημείο 0….. έως το κέντρο του μωβ κύκλου +οο…., μα κι αντίστροφα…., 
ήτοι, στις 12…., και, ‘’τηλεφωνικές’’, ‘’ραδιοτηλεοπτικές’’…., συχνότητες που είναι στη….. δεξιά μεριά…., 
και….. από το μεταίχμιο σημείο 0….. έως το κέντρο του καφέ κύκλου -οο…., μα κι αντίστροφα…., 
ήτοι, στις 12…., και, ‘’τηλεφωνικές’’, ‘’ραδιοτηλεοπτικές’’…., συχνότητες που είναι στην….. αριστερή μεριά…! 
 
Επίσης…., κι ας επαναληφθεί…., ανάλογες με τις πιο πάνω μετατοπίσεις της ψυχής στο, ά υλο, σώμα της…., 
πλην και τα εκάστοτε κι ανάλογά τους φωτοστέφανα ή σκοτοστέφανα που προκαλούνται με αυτές….,  
ήτοι, τους….. παλμούς σφαίρικς – ομόκεντρους κύκλους – φωτεινά ή σκοτεινά δακτυλίδια…., αναλόγως…., 
είναι, ανάλογες, και η νέα, τότε, ψυχο και ‘’ψυχο’’ ενέργεια και η νέα, τότε, βιο,κορμο,χημεία που προκαλούν…., 
ή κι ανακαλούν : ‘’ξεθάβουν’’ : ‘’ανασταίνουν’’ παλιές τέτοιες…., πολλάκις…., και που τις μετασχηματίζουν…., 
πάντα, τόσον…., όσον…., αναλόγως….,….. και….. έτσι…., όπως…., αναλόγως….! 
 
Ήτοι…., αισθήματα / ‘’αισθήματα’’ και δι ‘’αισθήματα’’ / , δια θέσεις, αντί ληψη, έν στικτα, σχιζο φρένια, αμόκ, 
α συνειδησία, α δια φορία…., τα διά φορα….. ‘’εγώ’’ της ψυχής…., συμπεριφορές, ψυχικές μεταμορφώσεις,….. 
ως και άλλα ψυχολογικά ‘’φαινόμενα’’…., 
      // …..ως έτσι – ‘’έτσι’’….. και τέτοιων – ‘’τέτοιων’’ κ. α. λ….. και στην ‘’ψυχή’’….: όλων ‘’ψυχο’’λογικών….. // 
αλλά και….. αδενικές εκκρίσεις, υπό ταση, υπέρ ταση, νεκρο φάνεια, ‘’ζυμώσεις’’…., 
τα….. σάμπως….. εγώ του κάθε βιο κυττάρου…., αναλόγως, δηλαδή, του βαθμού του στρες που προκαλείται…., 
εξ αιτίας της…., όσης και για όσον…., ‘’στατικότητας’’ της όποιας, εσω ή εξω, αιτίας –τους.…, 
οπότε…., και τα τρία….: κορμί, ‘’ψυχή’’ και ψυχή….., κυρίως…., ‘’ουρλιάζουν’’….! 
 
…..Ναι…., αυτού του βιο κυττάρου…., που…., κάποτε και υπό ορισμένες προϋποθέσεις…., 
μπορεί να αρχηγο παίξει…., ‘’εγωιστικά’’ και σατανικώς ανυπάκουα αυτονομημένου…., το σχιζοφρενικό ρόλο 
του πραξικοπηματία – φάγου, καρκινικού : σχιζοφρενικού, κυττάρου….,….. 
σχιζοειδείς καταστάσεις του κάθε βιολογικού D.N.A : βιοD.N.A…., ως κι άλλα, και, βιολογικά ‘’φαινόμενα’’….! 
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Κι αυτά συμβαίνουν…., αφού, συν δι εργαζόμενα ψυχή και κορμί της, αλληλοεπηρεάζονται…., αναλόγως…., 
έτσι που….. ‘’η κάθε ψυχολογική / …..μα και η κάθε ‘’ψυχο’’λογική….. / αρρώστια ή υγεία….. 
να έχει και την αντίστοιχη – ανάλογή της βιολογική αρρώστια ή υγεία’’….,….. ….! 
 
Βέβαια…., όταν η ψυχή…., το κέντρο – ο πυρήνας του κόκκινου κύκλου Ο΄…., 
βρίσκεται, άμεσα, σε, τις ‘’σ,Σ,ιωπηλές, συχνότητες : +οο και -οο, ενύπνιου, ονείρου…., 
είναι, αναλόγως, και, αυτο ή ετερο θαυματουργή…., ήτοι, προκαλούνται, καθελογής θαύματα…., 
αναλόγως, ανατρεπτά ή μη…., ακόμα και στην ‘’αμέσως’’ επόμενη στιγμή 
και υπό ανάλογες : αντι θαυματ ικές….. προ ϋπο θέσεις….! 
 
Αυτό…., το θαυματουργικό…., δηλαδή, συμβαίνει στους 2, των μεγίστων ταχυτήτων, κύκλους….. +οο και -οο…., 
αντίστοιχα, στο θετικότατο μωβ +οο όντας, έστω, η ψυχή…., 
όπου είναι απηλλαγμένη, πια κι έτσι, αρνητικότητας…., 
και στον αρνητικότατο καφέ -οο…., όπου είναι απηλλαγμένη, πια κι έτσι, θετικότητας….: 
αντιστοίχως…., στους…., ‘’τυχαίως’’ – τυχαίως κι όσον + θε ϊστές…., θετικ ιστές….. 
και τους…., ‘’τυχαίως’’ – τυχαίως κι όσον - αντι θε ϊστές…. , αρνητικ ιστές….,….! 
 
Σαφώς…., κι αυτό…., δεν είναι απαραίτητο : ‘’νόμος’’ να συμ βαίνει : συμ βαδίζει….. έτσι κι ως άνω σε όλους…., 
π.χ….: αν ενός…., μη τυχαίου – συστηματικού…., συνολικά, τότε, σε ψυχοενέργεια…., αρνητικ ιστή - - 
η ψυχή πάει…., ή ‘’καταφέρει να πάει’’…., 
και, εν ύπνια…., στον που…., ξ ύπνια…., την βολεύει αρνητικότατο σωματοχώρο της -οο…., 
αυτό δε σημαίνει πως δεν θα του συμβεί θαύμα….,   
[ : εδώ, αναφέρομαι σε ψυχο ‘’ψυχο’’ θαύμα….. ψυχο ‘’ψυχο’’ θεραπείας….. 
κι όχι σε κορμο θαύμα….. κορμο θεραπείας…., που συμβαίνει, ‘’ούτως ή άλλως’’, υπό ανάλογες προϋποθέσεις….. ]   
απλώς…., σε αυτόν και κατ’ αυτόν και τότε κι έτσι…., 
το ‘’κατά Θεόν’’ / ψυχο ‘’ψυχο’’ / θαύμα ++ είναι, ανάλογο και ‘’κατά Σατανάν’’ / ψυχο ‘’ψυχο’’ /, αντι θαύμα - -…., 
ήτοι, είναι…., ανάλογο κι αντί στοιχο…., θαύμα….,….. 
ομοίως δε και στους μη τυχαίους – συστηματικούς…., συνολικά, τότε, σε ψυχοενέργεια…., θετικιστές ++….,….! 
  
Είναι δε αυτή : η ψυχή…., τότε κι έτσι όντας στους +οο και -οο σωματο κύκλους της…., δυνατή….. 
και μπορεί να δι : διά της ‘’ψυχής’’ επι βάλλεται, αναλόγως, στο κορμί της…., 
αναλόγως ικανή να αυτο,ή ετερο,θεραπευθεί θαυματουργικά…., ψυχή ( και ‘’ψυχή’’ ) τε και σώματι : κορμίω…., 
πράγμα που συμβαίνει σε όλους μας…., συνειδητά ή μη…., με την ενεργοποίηση μηχανισμών αυτο θαύματος…., 
αυτο,ή ετερο,θαύμα / …..επανατονιστό κι αυτό….. / …., που, όμως, μπορεί να είναι ανατρέψιμο…., 
έστω, και, μετά κι αναλόγως, ανα σ τρέψιμο…., 
μάλιστα, ανα σ τρέψιμο, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα…., ‘’από….. δευτερο·λεπτό….. έως…..’’….! 
 
Φυσικά…., η ανατροπή – εξουδετέρωση, μερική ή ολική, του κάθε θαύματος μπορεί να συμβεί, 
κυριότατα, σε συχνότητες του πράσινου +0 κύκλου….. και του γαλάζιου -0 κύκλου…., 
συχνότητες….. του, ανάλογου, συγκεκριμένου…., του, ανάλογου, αισθητού…., του, κυρίως, αρρωστιοφόρου…., 
δηλαδή, συχνότητες, κυρίως, της αρρώστιας….. ή της ψευδοϋγείας…., πάντα, τόσον…., όσον…., αναλόγως….! 
 
Επίσης…., μπορεί να τονιστεί, εδώ, το ότι…., 
στη….. φάση 1Β12 : ευθύς ως κάτω, σχέδιο 1Β12….. …., 
που είναι η ανώτερη θετικότατη συχνότητα…., την ‘’τελο φασ ική’’…., 
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      …..,                     ,….. 
                                        Σχέδια 1Β12 και 1Β12 ---- 1Β….. 
 
        // …..η ανώτερη αυτής, της 1Β12, είναι η 1Β12 ….: υπερ θετικότατη ‘’τελο φασ ική’’…., 
        καθώς η 1Β12 ---- 1Β είναι….. η…., τελική – τελο φασ ική – ‘’«’’ εν τελ εχεια ϊκή ’’»’’…., υπερ ανώτατη….. // 
 
η…., διπλή…., όπως προείπαμε…., ανθρωποψυχή…., 
επαρκώς σταθεροποιημένη σε αυτήν την συχνότητα 1Β12…., 
δυίσταται – διπλοψυχίζεται…., μοναδικά…., σε….. Ο΄1 ψυχή και Ο΄2 ψυχή…., σχέδιο 1Β12 ---- 1Β…., 
ή, άλλως, άκρως : υπέρ υπερ θετικότατη ---- ουδέτερη….. ή, άλλως, +++ ---- +- -+…., 
βεβαίως, αρχικά, έτσι…., καθώς, στη συνέχεια, ακολουθούν και άλλες φάσεις….: 
σχέδια….. 1Β11 --- 1Β1….. κ. λ. π….: φάσεις θεανθρωπ ίσεως ή θεανθρωπο ποιήσεως….,….! 
 
Τότε, λοιπόν, και σε αυτήν τη….. φάση 1Β12 ---- 1Β….: 
ευθύς ως άνω, σχέδιο 1Β12 ---- 1Β….. …., 
του….. όλα και τίποτα ---- τίποτα κι όλα….. 
 
               // ….: + - - + : τίποτα – κάτι από το Παν : Θεό…., ως εκ θε ανθρωπίσεως….: 
               ανα+ γέννηση, μαζί, και ανα+ θάνατος…., 
               κι όχι….: τίποτα : - + + - : τίποτα από το ‘’Τ’’ίποτα : ‘’Σ’’ατανά…., ως εκ σατανο κατθρωπίσεως….: 
               κατά- γέννηση, μαζί, και κατά- θάνατος….,….. // 
 
και του….. παντού και πουθενά ---- πουθενά και παντού…., 
κι όπου προκαλούνται, μόνον, φωτοστέφανα – σφαίρικς…., 
αλλά, όλα, ουδετέρου χρώματος και φορτίου…., 
συμβαίνει…., σε αλληλοπροβολές των ανάλογων συχνοτήτων…., 
άμεση : απευθείας συνάντηση κι επικοινωνία του διπλοψυχιζόμενου : θεανθρωπιζόμενου με το Θεό…., 
όντας, τότε, αυτός, ο Θεός, στην ανάλογη και γι’ αυτό συχνότητά Του…., 
την κατώτερή Του….. και μοναδική για άμεση : απευθείας επικοινωνία Του, μόνο, με θεανθρωπιζόμενους…., 
σε Μηδενικό, σχεδόν, Χρόνο….: υπαπαντή Θεού και Ανθρώπου : Θεογάμια – γάμος Θεού και Ανθρώπου : 
Θεοφάνεια στον Άνθρωπο….. και Ανθρωποφάνεια στο Θεό….!..... 
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               (( …..άλλο το «μιλώ προς τον ‘’Θεό’’»….. κι άλλο το «μιλώ…., μόνο, ‘’Σ,σ,ιωπηλά’’…., με Τον Θεό»…., 
               που…., για να συμβεί…., κι αυτό…., θα πρέπει…., ο επιδιώκων ‘το…., 
               να ‘’σκοτώσει’’ – εμ,χ,έσει…., με ανάλογα….. εμετικά και υπακτικά…., 
               και ξεπεράσει τον…., εξω φτιαχτό και «σπαρτό» / ή μη / στο νού –του…., ‘’«Θεό»’’….! 
               Ννννναι…., ω Ψεύτες ‘’Θεοκάπηλοι’’…., 
          
                      ||  …..Έιιιιι…., ω θρησκειο ψευτόμαγκες της Κονσέρβας…., 
                      μπείτε σε….. ‘’τηλεφωνικό’’….. ψυχο, ή ‘’ψυχο’’, θάλαμο 1Β12 
                      και πάρτε ‘Τον στον αριθμό….. 1Β12 ---- 1Β…., μα πριν πατήστε….. 000…., και…., 
                      ννναιαιαι…., άντε και σε….. τηλε ‘’τηλεφωνικό’’ ‘’τέτοιον’’…., να κάνετε, και, τηλε Θεο λογία….,….! || 
 
               που μιλάτε…., με «σκουριασμένο τηλέφωνο»…., με τον Σατάν ‘’«Θεό»’’ –σας…., όλοι κι όλων των…., 
               ναιαιαιαιαι….,που….. άλλο το….. ‘’κουρδουκέλι’’….: το «…..προς τον…..»….. 
               κι άλλο το….. μέλι….: το «…..με Τον…..»….,….: έτσι δε και σε ‘’Μηδέν’’ : μηδέν ‘’Χ’’,χ,ρόνο…., 
               και, με τους αγγέλους σε….. αγγελοφάνεια : αγγελογάμια…., κ.λ.π…., που, άλλωστε, κι εσείς λέτε πως 
               «η γλώσσα των αγγέλων είναι η ‘’Σ,σ,ιωπή’’»…., 
               ω σουρτούκια του Διαβόλου και λαοτρελαντές εσείςςςςς…., 
               που τους ακούτε να –σας μιλούν κιόλας…., χμ, σε….. λα φαλτσόρε…., ρε….. τζούφια κωφ ά λογα,….! )) 
 
        // …..ψυχές υπερθετικές : ++….: αγγελό τροπες – ‘’ηλιό’’ τροπες…., 
        ψυχές αρνητικοθετικές : -+….: αγγελό τροπες μαζί και διαταν ότροπες…., τόσον, όσον, αναλόγως…., 
        ψυχές θετικοαρνητικές : +-….: διατανό τροπες μαζί και αγγελό τροπες…., τόσον, όσον, αναλόγως…., 
        ψυχές αρνητικότατες : - -….: διαταν ότροπες – ‘’σεληνό’’ τροπες…., 
        ψυχές άκρως : υπερ θετικότατες ---- ουδέτερες : +++ ---- +- -+….: ψυχές Θεό : Εξω ‘’ηλιό’’ τροπες και…., 
        ψυχές άκρως : υπο αρνητικότατες….: - - - ….: ψυχές ‘’Σ’’ατανό : εσω ‘’σεληνό’’ τροπες….,….. // 
 
…..Λοιπόν….,τότε : σε εκείνον τον Μηδενικό, σχεδόν, Χρόνο…., μόνον….,  
ζει ο Θεός εν τω Ανθρώπω….: ‘’εγκορμιζόμενος’’, ‘’φορεί το σχήμα – μορφή του Ανθρώπου’’….. 
και ο Άνθρωπος ζει εν τω Θεώ….: έγκορμος, θαρρείς κι ‘’άκορμος’’, ‘’φορεί το Σχήμα – Μορφή του Θεού’’…., 
σα φώς, στην αντίστοιχη : ανάλογη της θεανθρωποποίησης : θεανθρώπισης συχνότητα….. Αυτός : ο Θεός….! 
 
Έτσι…., σε φάση άμεσης προβολής και συνάντησης….. Ανθρώπου και Θεού…., 
φάση….. εν θέωσης του Ανθρώπου….. και, συγχρόνως, εν ανθρώπισης του Θεού…., 
γίνεται, θεόθεν και μοιραία, ενδοβολή….. Θεϊκής ψυχοενέργειας – Δι ‘’αισθήματος’’ – Πνεύματος…., 
που…., αναλόγως της πνευματικής, κυρίως, ωριμότητας του θεανθρωπιζόμενου…., 
μπορεί να περιέχει, κατά θεία παροχή, και εν κώδικο μήνυμα….. μέσα σε κουκίδα, σαφώς, μη φυσικού φωτός…., 
μήνυμα, αναλόγως, μετά, αποκωδικοποιητό – αποκρυπτογραφητό….! 
 
  || …..η, ‘’τηλε παθητική’’, λήψη μηνύματος άνωθεν, σαφώς, γίνεται χωρίς τη μεσολάβηση των βιο αισθήσεων…., 
  μέσω των / υπερ / 1ων ανόδων…., ή των / υπο / 1ων καθόδων στους σατανοκατθρωπιζόμενους…., 
  βεβαίως, πάντα, υπό ανάλογες προ / υπερ / / υπο / ΰπο θέσεις….. και αναλόγως….. || 
 
Φυσικά…., στους με 1ο, 1Α, ψυχοD.N.A…., αυτά…., τα περί θεανθρωπιζόμενου…., 
ή τα ν  / …..για όσο….. / αλλιώς…., στους, έστω, δυο πρωτανθρώπους…., 
και θα ήταν πάλι έτσι…., αλλιώς…., στους απογόνους τους…., εάν δεν συνέβαινε πτώση διατάνων….! 
Μάλιστα…., γίνονταν….. και, απτωτικά, θα γίνονταν….. άκρως συχνότατα κι ευκολότατα….. σε όλους….,….. 
ενώ, μεταπτωτικά και σε εμάς, αυτό γίνεται άκρως σπανιότατα και δυσκολότατα….. σε λίγους….! 
 
Ήταν δε….. και θα ήταν….. στον κάθε…., προπτωτικά….. κι απτωτικά…., θεανθρωπιζόμενο 
ο δυισμός – διπλοψυχισμός της ψυχής του…., τότε κι έτσι…., σχηματικά….. 
ως στο, ευθύς ως κάτω, σχέδιο 1Α6 ---- 1Α….. …., με επόμενες αυτής φάσεις τις 1Α5 --- 1Α 1 κ. λ. π….: 
φάσεις θεανθρωπίσεως ή θεανθρωποποιήσεως….,….! 
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       …..,          ,…..       
                                                Σχέδιο 1Α6 ---- 1Α….. 
 
…..Επανερχόμενοι, λοιπόν, στις, δεξιά ή αριστερά, μετατοπίσεις της ψυχής στους σωματικούς της κύκλους…., 
βεβαίως, της ψυχής με 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A….,  
θα πρέπει να τονίσουμε και το πως…., τότε και με αυτές τις μετατοπίσεις της…., φορτίζεται…., 
συν τοις άλλοις…., διαφορετικά κάθε φορά και από φάση σε φάση….! 
 
Φορτίζεται, όμως…., ακόμα και στην ίδια φάση…., πάλι διαφορετικά…., 
αφού….. της είναι δυνατόν…., στην ίδια φάση….. και στην ίδια συχνότητα…., 
να κοιτά το κύτταρο μνήμης της – το Μάτι της….. μόνο δεξιά….. ή μόνο αριστερά…., 
καθώς δεν είναι δυνατόν να κοιτά, κατά την ίδια στιγμή : συγχρόνως, και δεξιά….. και αριστερά…., 
ήτοι…., και στη μια…., ή και δυο…., χορδή – καθρέφτη της….. 
και στην άλλη…., ή και άλλες δυο…., αναλόγως…., χορδή…., 
άσχετα αν την επηρεάζει, πάντα, η χορδή – χορδές…., που μπορεί να την/τις απομονώνει, αποστρέφεται….! 
 
                ---- …..πολλά δε από αυτά….. ισχύουν….. και για τους αγγέλους….. και για τους διατάνους…., 
                ως ισχύουν, σχεδόν, όλα τα περί ψυχής….. και για την ‘’ψυχή’’ : την βιο’’ψυχή’’….. ---- 
 
Τοιουτοτρόπως…., είναι ανάλογα και τα διάφορα ποσοστά της…., ποσοτικά και ποιοτικά…., 
πράγμα που φαίνεται…., πλην από το….. κάθε ποιόν της…., και, από….. τους παλμούς σφαίρικς…., 
τα….. ανάκατα ή μη….. φωτοστέφανα και σκοτοστέφανα της κάθε ψυχής…., 
από….. τις….. ανάκατες ή μη….. αντανακλάσεις της κάθε ψυχής…., 
όταν κάποιος, ‘’άκρως σπανιότατα’’, μπορεί να τις ιδεί….! 
 
Με πιο απλά λόγια…., στην μερική, εδώ, περίληψη…., δηλαδή…., τα ποσοστά αυτά…., 
μα και οι αντανακλάσεις : σφαίρικς της ψυχής…., 
δείχνουν το εκάστοτε : το εκείνης της στιγμής εξαγόμενο της ψυχοενέργειάς της…., 
το πόσο, έστω, θετική….. και το πόσο, έστω, αρνητική είναι….,….! 
 
Π. χ…., στην ηλεκτροσοκική – εξουδετερωτική φάση 1Β…., σχέδιο ‘’1Α΄6’’ ή 1Β….. ….. και ποσοστά…., 
δεν είναι….. ούτε θετική….. ούτε θετικότατη….. ούτε αρνητική….. ούτε αρνητικότατη…., αλλά ουδέτερη…., 
‘’50%, έστω, θετική και θετικότατη….. και 50%, έστω, αρνητική’’ κι αρνητικότατη….,….! 
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Ομοίως…., σε μια άλλη φάση…., έστω, στην 1Β6…., ευθύς ως κάτω, σχέδιο 1Β6….. …..και ποσοστά…., 
 

       …..,        ‘’,…..’’        
                                                       Σχέδιο 1Β6….. 
 
είναι….. 50% θετικότατη….. 50% θετική….. και 0% αρνητική…., 
ήτοι, ως ‘’συνορεύουσα’’ με τον αρνητικό γαλάζιο κύκλο -0…., απηλλαγμένη – ‘’απηλλαγμένη’’ αρνητικισμού…., 
ή…., έτσι…., έστω…., στην 1Β7 φάση….: ευθύς ως κάτω, σχέδιο 1Β7….. …., 
είναι….. 8,33 ( 58,33 ) θετικότατη….. 8,33 ( 41,77 ) θετική….. και, πάλι, 0% αρνητική…., 
ήτοι, ως μη συνορεύουσα με τον αρνητικό γαλάζιο κύκλο -0…., απηλλαγμένη αρνητικισμού….,….. κ. ο. κ….! 
 

                 …..,                  ,….. 
                                                                 Σχέδιο 1Β7….. 
 

     

     
          …..,                                                             Ποσοστά…..                                                       ‘’,…..’’ 
 
Βέβαια…., ευθύς επιθανάτια, βγαίνει, αυτόματα, το τελικό εξαγόμενο – γενικό άθροισμα 
της επί της Γης αποκτηθείσης ψυχοενέργειας…., 
    / …..σαφώς, ως άνω, με τα ποσοστά της…., που είναι, ‘’ακριβώς’’, ‘’ίδια’’ με τα της ‘’ψυχής’’ της ποσοστά….. / 
εξαγόμενο που καθορίζει οριστικά και αμετάκλητα 
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το πού θα πάει η κάθε ψυχή…., μαζί : ‘’αγκαζέ’’ με την, σιαμαιικά εφαπτομένη της, ψυχή της…., μεταθανάτια…., 
ήτοι…., ως προειπώθηκε, πάντα, αναλόγως…., ή στον Ήλιο….. ή στη Σελήνη….. ή στο Εξωσύμπαν….! 
Σα φώς…., και το ένα εκατοστό παίζει ρόλο σε αυτό…., γιατίιιιι..... αλλιώς δεννννν γίνεται….,….!......... 
 
                                             **--------------------------------------------------------------------------------------------------**                  
                                                     **    *)   ΄Ενστικτο….: 
 
…..ή πρώτη…., προ λέγουσα…., προ φθάνουσα φωνή    / …..λόγω της, υπερ φύσει, μεγίστης της ταχύτητας….. / 
στο κύτταρο μνήμης – στον κυρίως εαυτό της κάθε ψυχής….,            || …..άμεσα ή, και, έμμεσα, αναλόγως..... || 
 
                 ---- .....όσο πιο κοντά προς το +οο ή προς το -οο…., αναλόγως…., είναι 
                 το κύτταρο μνήμης της ψυχής…., τόσο και πιο δυνατά και καλά της "ακούγεται"...., η φωνή :…., 
                 ενώ…., αντίθετα…., όσο πιο μακριά από αυτά είναι αυτό…., το κύτταρο μνήμης της…., 
                 τόσο και πιο εξασθενημένα και όχι καλά της "ακούγεται"…., η φωνή : ...., 
                 άμεσα…., έμμεσα….. και…., πάντα…., τόσον…., όσον…., αναλόγως….. ---- 
 
εσωτερ ική φωνή – προ / δια / αίσθημα – προ / δια / αντί ληψη –...., 
 
            ( ….: * ….. έσω : εσω ική : αίσθημα…., εσώτερη : εσωτερ ική  : προ αίσθημα +…., 
            εσώτατη : εσωτατ ική : προ προ αίσθημα ++….,….. 
            * ….. έσω : εσω ική : αίσθημα…., εσώτερη : εσωτερ ική  : προ αίσθημα -…., 
            εσώτατη : εσωτατ ική : προ προ αίσθημα - -….,….. ….. ) 
 
τότε προ κύπτουσα…., νέα…., αλλά και…., επ ανα φερόμενη…., τότε….. παλιά,…..:  
 
1oν).....Β1Α1Γ1|, άμεσα πρό θεος...., μόνον, στους 1Α6 --- 1Α και στους 1Β12 --- 1Β..... 
                       
2ον).....ΖΗ|, άμεσα προ άγγελος – προ νοητής – πρό δρομος – προ λέγων...., 
στους 1Α1 έως 1Α6 και στους 1Β7 έως 1Β12..... 
 
3ον).....Β΄Γ΄|, άμεσα προ σάτανος – προ νοητής – πρό δρομος – προ λέγων, μόνο, στους 1Β12΄..... 
 
         / ..... α πτωτικά…., στους παραβάτες – αυτο κατθρωπιζόμενους…., έστω, στους "1Α18΄"…., που δεν…., 
         δεν υπάρχει…., δεν θα υπήρχε…., έτσι…., μα…. αλλιώς…., ήτοι, αυτο προ "σάτανος"…., προ"σάτανος",..... / 
 
4ον).....Ζ΄Η΄|, άμεσα προ διάτανος – προ νοητής – πρό δρομος – προ λέγων, στούς 1Β7΄ ώς 1Β12΄..... 
 
       / ..... α πτωτικά…., έστω, στους παραβάτες – αυτο κατθρωπιζόμενους "1Α7΄" έως "1Α18΄" 
       δεν υπάρχει…., δεν θα υπήρχε…., έτσι…., προ "διάτανος"…., μα…. αλλιώς…., ήτοι, αυτο προ "διάτανος",..... 
       ή, έστω, προ "διάτανος" από άλλους, "ανώτερούς" τους…., εκεί και τότε ή πριν…., διατανο κατθρώπους….. / 
 
5ον).....άμεσα αν έν στικτος...., μόνο…., στους "1Α12΄" και στους 1Β…., 
δηλαδή…., αντίστοιχα…., στους + - - ή - - +…., ήτοι, στους….. ούτε…., ούτε…., ούτε…., ούτε….. 
και στους +- -+ ή -+ +-…., ήτοι, στους…..ούτε...., ούτε....,.....  ούτε...., ούτε....,….. τόσον, όσον, αναλόγως….,….! 
 
Εδώ…., κύρια…., σε αυτά τα δυο μεταίχμια…., του αν ένστικτου…., 
φυσικά…., σε αυτούς…., τους "1Α12΄" και τους 1Β…., 
υπάρχει…., σχηματίζεται κύρια…., τότε…., το ανάλογο "αίσθημα"….. της ανοστιάς – αδιαφορίας – …., 
 
      || ....: "αίσθημα" –….,….. όποιας κι όπως, α δια φορ ίας – α νοστ ιάς – ουδ ετερ ότητας,….. 
      που…., διακυμαντικά…., υπο τροπ ιάζει…., δευτερ ο γενώς…., 
      τόσον…., όσον…., αναλόγως…., "παντού"…., σε "όλες" τις θέσεις μνήμης…., 
      όταν…., "παρα σκηνιακά"…., και, μες στον πυρήνα της ψυχής…., 
      κυρίως, ισ άριθμ α και ισ ό ποσ α αντί θετα ψυχο στοιχ εία…., θετ ικά και αρνητ ικά…., 
      αλληλο "εξ ουδ ετερ ώνονται" – αλληλο "εκ μηδεν ίζονται" 
      προ καλώντας…., "επί σκηνής"….. ανάλογο…., ουδ έτερ ο….. "αίσθημα" –….,..... || 
 
βεβαίως…., εκτός της…., κι εδώ…., μα πρωτογενώς…., σχιζοφρένιας…., 
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            ---- .....: σχιζ σχασ ο φρέν ίας,….. πάντα ανάλογης του χρόνου παραμονής της ψυχής σε αυτά…., 
            οπότε…., τελικά…., και είναι ανάλογη κι η μείωση της ικανότητας της ψυχής να θυμάται 
            με το να "διαβάζει τα εκάστοτε αναζητούμενα περιεχόμενα του πυρήνα – σκληρού δίσκου –της"…., 
            αφού και φθείρεται "η βελόνα" – κέντρο πυρήνα της και…., εν αγνοία της – ασυνείδητά –της…., 
            "τακτοποιούνται" πολλά περιεχόμενα με άλλους κωδικούς….,τίτλους,..... καταλόγους αρχείων...., 
            κάτι για το οποίο ευθύνεται…., πολλάκις…., "εξίσου"…., 
            και, και, η..... "μοίρα – θεός – τύχη – ζωή....."..... και, και, η….. ‘’μόρα – θεός – τύχη – ζωή…..’’ ….,….! ---- 
 
μα….. και….. αμόκ, σκεπτικού ή μη τραυλίσματος, μέγιστης των μεγίστων σκοτοδίνης, αναισθησίας, 
αμνησίας, λιποθυμίας – αποχαύνωσης – νεκροφάνειας…., μέχρι…., αναλόγως…., και οριστικός θάνατος....,….! 
 
|| ΄Ολα τα ένστικτα είναι, πολλάκις, αναλόγως απομονωτά από τον κυρίως εαυτό της κάθε ψυχής…., 
ή και μη απομονωτά…., κύρια, στις πολύ υψηλές συχνότητες…., ένθεν κακείθεν…., ως, τότε, υπερδύναμές –του…., 
όπως, επίσης, είναι απομονωτοί και οι άλλοι δευτερεύοντες εαυτοί από τον κυρίως εαυτό της…., 
ήτοι, των εντός του πυρήνα της παλιών…., μα….. και των "εκτός" του πυρήνα της νέων…., 
      / .....οπότε…., σαν τους απομονώνει…., μπορεί να θεωρηθεί πως «δεν ‘’σκέφτεται’’…., πριν σκεφτεί.....»..... / 
αφού….. αυτός…., ο κυρίως εαυτός της κάθε ψυχής…., σαφώς, σε σχέση, και, με την, εγκεφαλική, ‘’"ψυχή"’’…., 
μπορεί, και, να ενεργεί κι αποφασίζει, πολλάκις, ανεξάρτητα κι από αυτούς…., μα και από τα ένστικτα..... || 
 
*[ Ευνόητο δε είναι το πως ο αθανατός Θεός – Πηγή…., ο μόνος στερεότυπος – "μονόμορφος"…., 
δεν έχει πρόθεο – "προ αίσθημα"…., με την ως άνω έννοια…., 
σαφώς, όντας στη μοναδικά δική Του, και, 1Α6 --- 1Α συχνότητα…., δηλαδή, και, στην 48 --- 72....! 
Οι άλλες συχνότητές Του…., η κάθε και για κάθε κατηγορίας πλάσμα Του….: 
αγγέλους κι ανθρώπους, εδώ, μόνον…., 
είναι "μετ αισθήματα" για αυτόν…., τον Θεό, και, 48 --- 72…., και όχι "προ αισθήματα"....! 
 
΄Ομως, είναι δυνατόν η συχνότητά Του, και, 48 --- 72…., τότε και για αυτές τις συχνότητες…., όποτε…., 
να χαρακτηριστεί, έστω, ως ο κορυφαίος πρό θεός –τους....! 
Τουτέστιν…., λ.χ…., μια "χαμηλή" συχνότητά Του 1Α6 --- 1Α έχει ως πρό θεο 
την αμέσως υψηλότερή της συχνότητά Του 1Α6 --- 1Α..... κ.ο.κ....! ]* 
                **---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------** 
 
                                            *****---------------------------------------------------------------------------------------------***** 
  $$)  / .....ψυχή….: "σάμπως"..... η Γη....: καιρός ψυχής….,….  # : έιιιιι, ‘’προσεχώς’’, αν έποχη εποχή…!; / 
 
[ ** 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A....: 
Εποχή ψυχής μετακινούμενης στο άυλο σώμα της....: 
* 1Β1 έως 1Β6....: ΄Ανοιξη ψυχής...., -++, 91,5 μερόνυχτα..... 
* 1B7 έως 1Β12....: Καλοκαίρι ψυχής...., ++, 91,5 μερόνυχτα..... 
* 1Β....: ούτε..... ούτε..... ούτε..... ούτε....,..... 0 μερόνυχτα..... 
          * / 1Β12 --- 1Β....: εξωσυμπαντική εποχή ψυχής...., +++ ---- +- -+..... / 
 
* 1Β....: ούτε..... ούτε..... ούτε..... ούτε....,...... 0 νυχτόμερα..... 
* 1Β1΄ έως 1Β6΄....: Φθινόπωρο ψυχής...., +- -, 91,5 νυχτόμερα..... 
* 1Β7΄ έως 1Β12΄....: Χειμώνας ψυχής...., - -, 91,5 νυχτόμερα..... 
                 / ..... * 1Β12΄....: "εξω"συμπαντική εποχή ψυχής...., - - - ….. / 
* 1Β6 : διακεκαυμένη σώματος ψυχής.....       * 1Β6΄ : διαπεψυγμένη σώματος ψυχής..... 
* 1Β : ούτε διακεκαυμένη σώματος ψυχής ούτε διαπεψυγμένη σώματος ψυχής, έστω, ισημερινός..... ** ] 
 
 
[ ** 1ο, 1Α, ψυχοD.N.A....: 
Εποχή ψυχής μετακινούμενης στο άυλο σώμα της....: 
* 1A1΄ έως 1Α5΄....: ΄Ανοιξη ψυχής...., ++, 182,5 μερόνυχτα..... 
* 1Α1 έως 1Α6....: Καλοκαίρι ψυχής...., ++, 183 μερόνυχτα..... 
* 1Α....: μεταίχμιο ΄Ανοιξης και Καλοκαιριού ψυχής...., 0 μερόνυχτα..... 
                    / * 1Α6 --- 1Α....: εξωσυμπαντική εποχή ψυχής…., +++ ---- ++..... /….. ** ] 
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[ ** "1ο", "1Α", ψυχοD.N.A….: 
Εποχή ψυχής μετακινούμενης στο άυλο σώμα της....: 
* "1Α7΄" έως "1Α11΄"....: "΄Ανοιξη" ----- "Φθινόπωρο -- Χειμώνας" ψυχής...., +- -, 182,5 μερόνυχτα..... 
* "1Α6΄"....: και "΄Ανοιξη"….. και "Φθινόπωρο -- Χειμώνας" ψυχής…., "++ - -", "0" μερόνυχτα..... 
 
* '"1Α12΄"....: μεταίχμιο "΄Ανοιξης" και Φθινοπώρου -- Χειμώνα ψυχής...., "+- -", "0" νυχτόμερα..... 
* "1Α13΄" έως "1Α18΄"....: Χειμώνας ψυχής...., +- -, 183 νυχτόμερα..... 
        / * "1Α18΄" ....: "εξω"συμπαντική εποχή ψυχής....,  - - - ….. / ..... ** ] 
                     *****--------------------------------------------------------------------------------------------***** 
 
                             ( *===========-------------------===========-----------------============ * )      
                                        * )       2ο, 1Β, ψυχοD.N.A….: ώρες / χρόνοι / ψυχής….,….. 
 
.....μόνο, μεταφορικά η, κάθε, ψυχή....!        / 1Β...: ισημερία ή, άλλως, ισονυχτία..... /      / t : χρόνος….. / 
           { * 1Β12 ---- 1Β....: η ψυχή, τότε, εξωσυμπαντικής, διαχρονικής, "θείας" ώρας.....     / t : +++ ---- +- -+ / } 
 
[ ** .....μεταπτωτικά…., οι εσωσυμπαντικές ώρες της ψυχής…., από τη μικροστιγμή 
<6π.μ. +- ---- -+  ή 1Β – χαραυγή…., οπότε αρχίζει να λειτουργεί…., 
αμέσως μετά από το σχηματισμό – γέννησή της…., είναι σε, δυνατή, πορεία....: 
α) από χαραυγή έως μεσημέρι....,..... β) από μεσημέρι έως σούρουπο....,..... 
γ) από σούρουπο έως μεσάνυχτα....,..... δ) από μεσάνυχτα έως χαραυγή..... κ.ο.κ..... ** ] 
 
      ***                                                                                                                           *** 
/μεσημέρι/                                                       α)                                                /χαραυγή/                
 <12μ.++ ,       <11π.μ.++,    <10π.μ.++,  <9π.μ.-++ ,    <8π.μ.-++ ,  <7π.μ.-++ ,   <6π.μ.+- ---- -+ 
 1B12---1B11 , 1B10---1B9 , 1B8---1B7,  1B6---1B5 ,   1B4---1B3 ,  1B2---1B1 ,    1B    ( t : +- ---- -+ ) 
 12μ.++>,         1μ.μ.++> ,     2μ.μ.++> ,   3μ.μ.-++>  ,    4μ.μ.-++>  ,  5μ.μ. -++>,     6μ.μ.+- ---- -+> 
/μεσημέρι/                                    β) ➔                                                                  /σούρουπο/ 
 
/σούρουπο/                 γ) ➔                                                                                     /0, μεσάνυχτα/ 
6μ.μ.+- ---- -+>,   7μ.μ.+- -> ,  8μ.μ.+- -> ,    9μ.μ.+- ->,    10μ.μ.- -> ,    11μ.μ.- -> ,    12μ.- -> 
1Β ( t : +- -+) ,     1Β1΄---1Β2΄, 1Β3΄---1Β4 , 1Β5΄---1Β6΄, 1Β7΄---1Β8΄, 1Β9΄---1Β10΄, 1Β11΄---1Β12΄ 
.....<6π.μ.-+ ---- +-, <5μ.μ.+- -,  <4μ.μ.+- -,   <3μ.μ.+- - ,    <2μ.μ.- - ,      <1μ.μ.- - ,      <12μ.- - 
 /χαραυγή/                                             δ)                                                           /0,μεσάνυχτα/ 
                                                     { 1Β12΄ ....: η ψυχή, τότε, "εξω"συμπαντικής ώρας..... } 
       
                           * )       1ο, 1Α, ψυχοD.N.A....: ώρες / χρόνοι / ψυχής….,….. 
 
.....μόνο, μεταφορικά η ψυχή Ο΄....!      / 1Α....: ισημερία….. /     / t : χρόνος….. / 
              { * 1Α6 --- 1Α....: η ψυχή, τότε, εξωσυμπαντικής, διαχρονικής, "θείας" ώρας.....     / t....: +++ ---- ++ / } 
 
( .....προπτωτικά ή απτωτικά…., οι εσωσυμπαντικές ώρες της ψυχής…., από τη μικροστιγμή 
<6π.μ.++ ή 1Α – χαραυγή…., οπότε αρχίζει να λειτουργεί…., 
αμέσως μετά από το σχηματισμό – γέννησή της…., είναι σε, δυνατή, πορεία....: 
α) από χαραυγή έως μεσημέρι....,..... β) από μεσημέρι έως σούρουπο....,..... 
γ) από σούρουπο έως μεσάνυχτα....,..... δ) από μεσάνυχτα έως χαραυγή..... κ.ο.κ..... ) 
                                                                                                                  ***  
/μεσημέρι/                                                     α)                                 /χαραυγή/ 
<12μ.++,   <11π.μ.++,  <10π.μ.++,  <9π.μ.++,  <8π.μ.++,    <7π.μ.++,   <6π.μ.++ 
 1Α6 ,         1Α5 ,          1Α4 ,            1Α3,           1Α2,             1Α1,           1Α ,( t : ++ ) 
 12μ.++>,   1μ.μ.++>,    2μ.μ.++>,     3μ.μ.++>,  4μ.μ.++>,     5μ.μ.++>,   6μ.μ.++> , 
 /μεσημέρι/                            β) ➔                                                         /σούρουπο/ 
 
/σούρουπο/                           γ) ➔                                                     /0,μεσάνυχτα/ 
6μ.μ.++>,       7μ.μ++>,     8μ.μ.++>,  9μ.μ.++>,   10μ.μ.++>,   11μ.μ++>,  12μ.++ ---- - -> , 
1Α ( t: ++ ),     1Α1΄,           1Α2΄,         1Α3΄ ,        1Α4΄,            1Α5΄,          1Α6΄, 
.....<6π.μ.++,   <5μ.μ.++,   <4μ.μ.++,   <3μ.μ.++,   <2μ.μ.++,    <1μ.μ++,    <12μ.++ ---- - - 
/χαραυγή/                                         δ)                                                 /0,μεσάνυχτα/ 
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                                   * )        "1ο","1Α",ψυχοD.N.A....: ώρες / χρόνοι / ψυχής….,….. 
 
.....μόνο, μεταφορικά η ψυχή Ο΄....!      / * "1Α12΄"....: ισονυχτία ή, άλλως, ισημερία..... /   / t : χρόνος….. / 
          { * "1Α18΄"....: η ψυχή…., τότε…., κυρίως…., για τους διατάνους…., μεταπτωτικά –τους…., 
                           / .....και…., έστω, απτωτικά των διατάνων…., και για τους αυτοπαραβάτες..... / 
          "εξω"συμπαντικής ώρας....!        / t : - - - / } 
 
( .....απτωτικά για τους αυτοκατθρωπιζόμενους….. και….. μεταπτωτικά για τους διατάνους...., 
οι εσωσυμπαντικές ώρες της κάθε αυτοσκοτοτροπίζουσας ψυχής…., 
από τη μικροστιγμή της παράβασης….. και πτώσης…., 
0, 12μ.++ ---- => ή "1Α6΄" – μεσάνυχτα…., είναι, σε δυνατή – "δυνατή", πορεία....: 
α) από μεσάνυχτα έως χαραυγή....,….. β) από χαραυγή έως μεσημέρι....,..... 
γ) από μεσημέρι έως σούρουπο....,….. δ) από σούρουπο έως μεσάνυχτα.....κ.ο.κ..... ) 
 
    *** 
/0, μεσάνυχτα/                                α) ➔                                                               /χαραυγή/ 
12μ.++ ---- =>,   1μ.μ.+=>,    2μ.μ.+=>,   3μ.μ.+=>,     4μ.μ.+=>,   5μ.μ.+=>,    6π.μ.+ =>, / += ή, έστω, και =+….. / 
"1A6΄" ,              "1Α7΄" ,        "1Α8΄" ,       "1Α9΄",         "1Α10΄",          "1Α11΄",     "1Α12΄", 
.....<12μ.++ ---- =, <11μ.μ+=,  <10μ.μ.+=,  <9μ.μ.+=,     <8μ.μ.+=,      <7μ.μ.+=,     <6μ.μ.+=..... 
/0,μεσάνυχτα/                                                     δ)                                           /σούρουπο/ 
 
                       / …..κι εδώ...., χμ, η ανατολή είναι δύση..... και οι ανάποδοι είναι ίσιοι..... / 
/χαραυγή/ :.....                          β) ➔                                                                   /μεσημέρι/ 
6π.μ.+=>,      7π.μ.+=>,     8π.μ.+=>,    9π.μ.+=>,   10π.μ.+=>,    11π.μ.+=>,   12μ.+=>, / + = ή, έστω, και =….. / 
"1Α12΄",          "1Α13΄" ,     "1Α14΄",        "1Α15΄",       "1Α16΄" ,        "1Α17΄",        "1Α18΄" 
.....<6μ.μ.+=,    <5μ.μ.+=,    <4μ.μ.+=,     <3μ.μ.+=,      <2μ.μ.+=,     <1μ.μ.+=,       <12μ.+= 
/σούρουπο/                                              γ)                                                        /μεσημέρι/ 
 
 
[ # : εδώ : ευθύς ως άνω, όπου….. = ….. είναι….. - - …., το δε >, το  δίπλα, και, στο = : =>, δείχνει τη φορά….. # ] 
          ( *===========-------------------===========-----------------============* ) 
 
                      $#$#============================================================$#$# 
$#$# * (…..βέβαια…., καλύτερα θά ‘ταν να εξετασθούν, και, αυτά : και, τα ευθύς ως κάτω, απ’ την ‘’αρχή’’….: 
      σχέδια….: ΟΑ….. …., …..ΟΑ΄, 1Α΄ κ.λ.π…., αλλά….. σε άλλη ευκαιρία….. ) 
 

…..,                 ,….. 
                                        Σχέδιο ΟΑ….. ….. 
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…..,                 ,….. 
                                            Σχέδιο …..ΟΑ΄ ….. 
 

         …..,                ,….. 
                                                              Σχέδιο 1Α΄…..                                                          $#$# 
                              $#$#============================================================$#$# 
    
           ---------------------------==========-------------------------=====----------------------------------===== 
                                     * )     2ο, 1Β, ψυχοD.N.A....: μετα μορφ ώσεις ψυχής….,….. 
 
              ---- * .....όσον, εύστοχα….. και….. με λιγότερα λάθη κι ατέλειες….,…..και, εδώ.....,….! * ---- 
 
         / * …..α πτωτικά…., δεν θα υπήρχαν….. ούτε σύμβολα, ούτε θρησκείες, ούτε λόγος κ.α.λ...., 
         πλην αυτών….. που θα φτιάχνονταν από ‘’ειδικές’’ ομάδες "πρωτο"ανθρώπων…., 
         ως αναφέρθηκε…., των απο καλυπτ ικών…., και, για το ενδεχόμενο πτώσης διατάνων…., κ.λ.π….. / 
 
               [ **…..όπου….. κύκλος +οο….: ήλιος….. και….. όπου….. κύκλος -οο : ….. φεγγάρι….. ** ] 
 
{{ ….: +4,5 και πέρα ‘ : ….. ….. ….., : Εξω Ουρανός…., +4,5 έως +3 : Ουρανός…., +3 έως +1,5 : ουρανός…., 
+1,5 έως 0 : γεωουρανός και γεωγή…., 0 :…… ούτε….. ούτε….. ούτε…… ούτε…., 
   //….: μα…., αναλόγως και έμεσα…., και ….. ….. ….. ….., και ++ και + και - και - -…… // 
0 έως +1,5 : θαλασσοουρανός και θάλασσα…., +1,5 έως +3 : υποθαλασσογή…., 
+3 έως -4,5 : υπο υποθαλασσογή….. }} 
 
* 1Β : ….. ούτε….. ούτε….. ούτε….. ούτε….. ….. 
 
* ( 1Β ) 1Β1 έως 1Β6 : ψυχή : Ο΄ -++…., Ο΄ φεγγαρο ήλιος...., τροπικού καιρού…., θερμή ή χλιαρή -++...., 
η ανήκουσα στα….. -++ ‘’ηλιοτρόπια’’ : -++ γεωτρόπια – -++ ‘’αγγελοτρόπια’’…., 
του +0 χώρου του άυλου ψυχοσώματός της…., 
δύσκολα αγγελοβοηθούμενη...., άμεσα….. και…., πάντα…., τόσον…., όσον…., αναλόγως….. 
 
      ---- * .....μόνον…., μετα πτωτικά…., συμβολιστικά εκφράζοντας το όποιο συγκεκριμένο με αισθητά σημεία….: 
      λ.χ, ψυχή : Ο΄ -++….: νεροσκουληκο / -  : -0 / ουρανοζιτζικο / + : +οο / πεταλούδα / + : +0 /.....: 
                    * : το νεροσκουληκο / - : -0 / και το ουρανοτζιτζικο / + : +οο / : ….: 
                    επιθετικοί προσδιορισμοί στο πεταλούδα / + : +0 / : -++ : ….. * ---- 
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       …..,               ‘’,…..’’ 

                                               Σχέδιο 1Β….::: 0 : -+ +-4,5 cm :: 0 : +- -+4,5 cm….. 
 
Εδώ….: ( 1Β ) 1Β1 έως 1Β6….: 
 
* το νεροσκουλήκι / -  : -0 : -1,5 έως 0 /  της ψυχής : Ο΄ -++…., όσο ανεβαίνει η ψυχή προς το +οο…., 
τόσο γίνεται και….. νεροσκουλήκι της ξηράς : της γεωγής / + : +0 : 0 έως +1,5 / 
και του γεωαέρα / + : +0 : 0 έως +1,5 / …., 
                        [ : έμμεσα…., του γεωαέρα και της γεωγής : των….. από το 0 σημείο έως το +1,5 / cm / σημείο…., 
                        καθώς το κέντρο του κύκλου της ψυχής είναι μέσα στον +0 κύκλο….,….. 
                        * 1Β6 : / +1,5 σημείο / το Έβερεστ του σώματος της ψυχής….. ]                               
δηλαδή…., σταδιακά…., ό,τι νερένιο / - : -0 : -1,5 έως 0 / χάνει…., αποκτά 
το αντίστοιχο χωμάτινο / + : +0 : 0 έως +1,5 /…., τόσον…., όσον…., αναλόγως…., 
μα….. κι αντίστροφα…., δηλαδή, σταδιακά…., κατεβαίνοντας….: 1Β6 έως 1Β1…., 
ό,τι χωμάτινο / + : +0 : +1,5 έως 0 / χάνει…., αποκτά το αντίστοιχο νερένιο / - : -0 : 0 έως -1,5 /…., 
τόσον…., όσον…., αναλόγως….,….. 
πάντα, προσαρμοστικά : / και / στον γεωαέρα, στη γεωγή και στο θαλασσονερό και μετα μορφ ωτικά….,….. 
 
* η δε πεταλούδα / + : +0 : 0 έως +1,5 / της ψυχής : Ο΄ -++…., όσο ανεβαίνει η ψυχή προς το +οο…., 
τόσο γίνεται και….. πεταλούδα του γεωαέρα / + : +0 : 0 έως +1,5 / 
και του ουρανοαέρα / + ή ++ : +οο : +1,5 έως +3 / ….,   
                        [ : έμμεσα…., του αέρα του ουρανού : του….. από το +1,5 σημείο έως το +3 σημείο…., 
                        καθώς το κέντρο του κύκλου της ψυχής είναι μέσα στον +0 κύκλο….,…..  
                        * 1Β6 : / +1,5 σημείο / το Έβερεστ του σώματος της ψυχής…..  ] 
δηλαδή…., σταδιακά…., ό,τι νερένιο / - : -0 : -1,5 έως 0  / και χωμάτινο / + : +0 : 0 έως +1,5 / χάνει…., 
αποκτά το αντίστοιχο ουράνιο / + : +οο : +1,5 έως +3 / …., τόσον…., όσον…., αναλόγως…., 
μα….. κι αντίστροφα…., δηλαδή…., σταδιακά…., κατεβαίνοντας….: 1Β6 έως 1Β1…., 
ό,τι ουράνιο / + : +οο : +3 έως 1,5 / χάνει…., αποκτά το αντίστοιχο χωμάτινο / + : +0 : +1,5 έως 0 / 
και νερένιο / - : -0 : 0 έως -1,5 / …., τόσον…., όσον…., αναλόγως….,….. 
πάντα, προσαρμοστικά : / και / στον γεωαέρα, στον ουρανοαέρα και στο θαλασσονερό και μετα μορφ ωτικά….,….. 
       
* ενώ το τζιτζίκι / + : +οο : +1,5 έως +3 / της ψυχής : Ο΄ -++…., όσο ανεβαίνει η ψυχή προς το +οο…., 
α βιο γεννιέται : νερο χωματο γεννιέται στο 1Β6…., και τόσο γίνεται και….. τζιτζίκι 
του αέρα….. του ουρανού / + : +οο : +1,5 έως +3 /…., 
                 [ : έμμεσα…., του αέρα του ουρανού : του….. από το +1,5 σημείο έως το +3 σημείο…., 
                 καθώς το κέντρο του κύκλου της ψυχής είναι μέσα στον +0 κύκλο….,….. 
                 * 1Β6 : / +1,5 σημείο / το Έβερεστ του σώματος της ψυχής….. ] 
δηλαδή…., σταδιακά…., ό,τι νερένιο / - : -0 : +1,5 . και -1,5 . / και χωμάτινο / + : +0 : 0 έως +1,5 / χάνει…., 
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αποκτά το αντίστοιχο ουράνιο / + : +οο : +1,5 έως +3 /…., τόσον…., όσον…., αναλόγως…., 
μα….. κι αντίστροφα…., δηλαδή…., σταδιακά…., κατεβαίνοντας….: 1Β6 έως 1Β1…., 
ό,τι ουράνιο / + : +οο : +3 έως +1,5 / χάνει…., αποκτά το αντίστοιχο νερένιο / - : -0 : -1,5 . και +1,5 . / 
και χωμάτινο / + : +0 : +1,5 έως 0 /…., τόσον…., όσον…., αναλόγως….,….. 
πάντα, προσαρμοστικά : /και/ στον ουρανοαέρα, στον γεωαέρα και στον θαλασσοαέρα και μετα μορφ ωτικά….,…..  
          
* 1Β7 έως 1Β12 : ψυχή : Ο΄ ++…., Ο΄ ήλιος...., τροπικότατου καιρού…., θερμότατη ++...., 
η ανήκουσα στα….. +++ ‘’Θεοτρόπια’’ – αγγελοτρόπια  – ++ ηλιοτρόπια – ‘’γεωτρόπια’’...., 
του +οο χώρου του άυλου ψυχοσώματός της…., 
εύκολα αγγελοβοηθούμενη...., άμεσα….. και…., πάντα…., τόσον…., όσον…., αναλόγως….. 
 
            ---- .....μόνον…., μετα πτωτικά.…, 
            συμβολιστικά εκφράζοντας το όποιο ‘’αφηρημένο’’ με αισθητά σημεία…., 
            λ.χ, ψυχή : Ο΄ ++….: πεταλουδο / + : +0 / τζιτζίκι + : +οο....: 
            * το / + : +0 / : πεταλουδο….: επιθετικός προσδιορισμός στο + : +οο : ++ : τζιτζίκι….. * ----    
 
* κανένα, κι όπως, σκουλήκι δεν υπάρχει, πια….,…..  
 
* η δε πεταλούδα / + : +0 : +1,5 έως +3 / της ψυχής : Ο΄ ++…., όσο ανεβαίνει η ψυχή προς το +οο…., 
τόσο γίνεται και ‘’πεταλούδα’’ του αέρα του ουρανού / + : +οο : +1,5 έως +3 /–Ουρανού / + : +οο : +1,5 έως +3 /….,   
                        [ : άμεσα…., του αέρα του ουρανού – Ουρανού : του….. από το + 1,5 σημείο έως το +3 σημείο…., 
                        καθώς το κέντρο του κύκλου της ψυχής είναι μέσα στον +0 κύκλο….,….. 
                        * 1Β6 : / +1,5 σημείο / το Έβερεστ του σώματος της ψυχής…..  ] 
δηλαδή…., σταδιακά…., ό,τι χωμάτινο / + : +0 : 0 έως +1,5 / χάνει…., 
αποκτά το αντίστοιχο χωμάτινο / + : +0 : +1,5 έως +3 / …., 
αλλά, συγχρόνως, αποκτά και το αντίστοιχο ουράνιο – Ουράνιο / + : +οο : +1,5 έως +3 /…., 
τόσον…., όσον…., αναλόγως….,….. 
μα….. κι αντίστροφα…., δηλαδή…., σταδιακά…., κατεβαίνοντας….: 1Β12 έως 1Β17…., 
ό,τι ουράνιο – Ουράνιο / + : +οο : +3 έως +1,5 / χάνει…., 
αποκτά το αντίστοιχο χωμάτινο / + : +0 : +3 έως +1,5 /…., αλλά, συγχρόνως, αποκτά 
και το αντίστοιχο / + : +0 : +1,5 έως 0 / …., τόσον…., όσον…., αναλόγως….,….. 
πάντα, προσαρμοστικά : / και / στον ουρανοαέρα – Ουρανοαέρα και στον γεωαέρα….. και μετα μορφ ωτικά….,….. 
 
* ενώ το τζιτζίκι / + : +οο : +1,5 έως +3 / της ψυχής : Ο΄ ++…., όσο ανεβαίνει η ψυχή προς το +οο…., 
τόσο γίνεται και….. τζιτζίκι του ουρανού – Ουρανού :  / + : +οο : +1,5 έως +3 / …., 
                        [ : άμεσα…., του αέρα του ουρανού – Ουρανού : του….. από το + 1,5 σημείο έως το +3 σημείο…., 
                        καθώς το κέντρο του κύκλου της ψυχής είναι μέσα στον +0 κύκλο….,….. 
                        * 1Β6 : / +1,5 σημείο / το Έβερεστ του σώματος της ψυχής….. ] 
ό,τι χωμάτινο / + : +0 : 0 έως +1,5 / χάνει…., 
αποκτά το αντίστοιχο χωμάτινο / + : +0 : +1,5 έως +3 / …., 
αλλά, συγχρόνως, αποκτά και το αντίστοιχο ουράνιο – Ουράνιο / + : +οο : +1,5 έως +3 /…., 
τόσον…., όσον…., αναλόγως….,….. 
μα….. κι αντίστροφα…., δηλαδή…., σταδιακά…., κατεβαίνοντας….: 1Β12 έως 1Β17…., 
ό,τι ουράνιο – Ουράνιο / + : +οο : +3 έως +1,5 / χάνει…., 
αποκτά το αντίστοιχο χωμάτινο / + : +0 : +3 έως +1,5 /…., αλλά, συγρόνως, αποκτά 
και το αντίστοιχο / + : +0 : +1,5 έως 0 / …., τόσον…., όσον…., αναλόγως….,….. 
πάντα, προσαρμοστικά : / και / στον ουρανοαέρα – Ουρανοαέρα και στον γεωαέρα….. και μετα μορφ ωτικά….,….! 
  
* 1Β : ….. ούτε….. ούτε….. ούτε….. ούτε….. ….: 
 
…..τίιιιι…., σςςςςς…., σκασμόςςςςς ο κάθε….. θόρυβος….,….. τιιιιι –μου είπες, βρε Πατερούλη…., 
να μη μιλώ άλλο…., τ ώ ρ α….,….. δηλαδή, τίιιιι…., να μη μιλώ…., ώστε να μιλήσει η ‘’Σ,σ,ιωπή’’ –μου…., 
ή να σιωπήσει : ‘’πεθάνει’’ : ‘’πέσει σε λαθροβίωση – νεκροφάνεια, και, η ‘’Σ,σ,ιωπή –μου…., 
ώστε να μιλήσει, και, αυτή : και, η σιωπηλή : νεκροφανής ‘’Σιωπή’’ –μου…., 
που, τότε κι έτσι, θα κουφαθούν όλων τα ψυχο ‘’ψυχο’’ αυτιά….,….. ναι, κι ως κ,Κ,υριούλης κ,Κ,υριολεκτώ….,….. 
ααα, όχι, όχι…., δεν είμαστε….. ε,Ε,μ,είς – Ε,ε,μείς….. εδώ : εκεί – εκεί : εδώ –––– πάνω : κάτω – κάτω : πάνω….. 
ο,Ο,ι – Ο,ο,ι….. εκεί πάνω – εδώ κάτω : εδώ κάτω – εκεί πάνω….,….. 
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χμ…., που, τότε κι έτσι, γιατί ‘’στεγνώσαμε’’ τις γλώσσες –μας….,….. 
εγώ τις….. βιο ‘’ψυχο’’ ψυχο γλώσσες –μου….. κι Εσύ τις….. Σωματο Ψυχο Γλώσσες –Σου…., 
εεε, όχι, όχι , ω Πάτερ…., δεν Σε ανα+ / / νοώ…., ούτε Σε ανα+ / / ‘’ψυχώ’’…., ούτε σε ανα+ / / ψυχώ…., 
εξ ού, κι αυτή τη φορά, θα φερθώ, και, ως εκ του ‘’filioque’’….,….. 
ωχ, τι «πάνε ωσεί αράχνη προς ‘’αρπαγήν’’ λείας εκεί….. κι άνοιξε την κλειστή κουρτίνα να δεις…..» μου λες….,….. 
να, μεμιάς, την ανοίγω…. τί γυρεύεις, συ, εδώ, ρε…., με ποιό δικαίωμα παραβιάζεις, και, το οικιακό –μου άσυλο….,  
ά ά, καλώς ‘τον τον, έ έ, μεσονυχτο ‘’καλαντά’’ ρη…., κοίτα με, ρε ‘’πεπαγωμένε’’, καθέτως : Q- - βιο ματοκόρες σου 
με Q+++ βιο ματοκόρες –μου…., –εμού του ‘’ζεζεσταμένου’’…., και πές –μου τί είν’ αυτό που έχεις πίσω σου….,….. 
αν δε κάνω λάθος…., που δεννν κάνω…., είναι ένας κυτταρο / κυττο / γενετιστής….. κι εσύ ένας γενετιστής….,….. 
με σούπερ κάμερα πάνω του…., για να βλέπει, και, τι γράφω….,….. 
 
…..λοιπόννννν….,….. και, εξαιτίας –σου…., δεν τα συνεχίζω….,….. τίιιιι είπες…., «απορία ψάλτου βηξ…..»….,….. 
ννννναι, εεεεε….,….. λοιπόνννννν…., θα τα συνεχίσεις, και, εσύ…., ααααα…., και, για να σε βοηθήσω…., 
από το 1Β και πέρα…., θέλω να ιδείς…., και –σου τα λέω….. σ κ ό ρ π ι α….,….: 
έστω, πεταλουδο+σκουλήκι- : +-, -+….. γεω+γής+ και γεω+αέρος+  ––– θαλασσο-θαλάσσης- και θαλασσο-αέρος- : 
: ++ και ++ ––– - - και - - : +- -+….: έστω, μπαμπα μπαμπα ––– μαμα μαμα : μπαμα μαμπα…., 
έιιιιι…., βρες ποιον μοιάζει…., τον μπαμπά+ ή τη μαμά-…., 
τον παππού του – μπαμπά του μπαμπά του ή τον παππού του – μπαμπά της μαμάς του –––  
––– τη γιαγιά του – μαμά του μπαμπά του ή τη γιαγιά του – μαμά της μαμάς του….,…… 
εεε, όχι δα και τον κουμπάρο…., που ‘’παίρνεις μάτι’’, βρε ανώμαλε, και, τα….. εντομο πτηνο ψαρο φιδο ζά….,….. 
μην το ξανασκεφτείς…., ‘’«θανάσιμο αμάρτημα»’’ γαρ….,….. κι αν το…., έστω, αν το…., ε, ‘’κάν’ το γαρ γάρ α’’…., 
που….. ζωή έφερε στον….. +++. - - -….. υπερ+κοσμο+κοσμο+.κοσμο-υπο-κοσμο-…., εμ, και να πρόσεχαν….,….. 
 
νννννναι…., και…., για να τα δούμε και….. προ προ προ προ προ προ προ….. γον ιζέ…., 
διάβαζέ ‘τα, ωσεί σε πρόβα, από μέσα –σου και λέγε ‘τα από έξω –σου….: 
μαμπαμπαμαμπαμαμαμπαμπαμαμαμπαμαμπαμπαμαμπαμαμαμπαμαμπαμπαμαμαμπαμπαμαμπαμαμαμπα –– 
–– μπαμαμαμπαμαμπαμπαμαμαμπαμπαμαμπαμαμαμπαμαμπαμπαμαμπαμαμαμπαμπαμαμαμπαμαμπαμπαμα…., 
….. Θεούλη –μου, βοήθεια, θα μου ‘’πάει’’ από γλωσσοδέτη…., αχ, καταπίνει και τις 3 γλώσσες –του…., S.O.S…., 
και σύμφωνα με το νέο Νόμο περί παραβίασης του ασύλου…., 
θα με κάνει μαμ το ‘’«κήτος / φυλακή / του Ιω νά»’’…., 
ωχ, και πού….. δραχμές να εξαγοράσω, δίπουν, δεσμοφύλακαν – «άγγελον»…., ώστε να με αποφυλακίσει 
και να μ’ ανα+λάβει : ανα+λήψει…., ε, της «ανα-λήψεως»…., στον ουρανό : εξωτερικό…., απ’ τη γη : εσωτερικό…., 
( : ωχ, τι να –του πω, τ ώ ρ α και έ τ σ ι, για +-, -+,….. χρώματα δέρματος….. προ γόνων, απο γόνων,….. 
για +-, -+,….. φύλα….. αυτών….,….. κου λού μου νού – μου νού κου λού…., 
που θα ‘’μπλέξει’’, αρχικά, κώλους με μουνιά – μουνιά με κώλους…., ο, και, ψυχο ‘’ψυχο’’ ανώμαλος…., 
καθώς, σαν θα ακούσει, και, κου λού και μου νού, ο ά νούς –του θα πάει, πλην ειρμ ικώς, στα ‘’τέτοια’’….! ) 
…..αχ, μμμμμ, πλην- έρχεται : ξε : . λιπο-θυμά….,…. ε, βρε, τι κάνουν τα δυνατά – μου ‘’χάδια’’…., 
μέχρι και νεκροφανείς….. Χαζάρους ανασταίνουν…., ε, της «ανα-λήψεως του Χαζάρου»….,….. 
 
…..έιιιιι, τζι ψιτ…., όι αερό / παντό τροφ ον / τροφον τζιτζικο ‘’γατόνι’’…., που σε σιλωάμισάν –μοι οι μασ όνοι….,  
συν- εχχχχχ ίζουμε….,….. έστω, - -…., υπο-θαλασσο-φίδι-….: έστω, μα-μα-μα-….,….. 
αχχχχχ, όχι, ξανά, τρι γλωσσο δέτη ή τρι γλωσσο κατά ποση….,….. 
α, και, έστω,  υπο-θαλασσο-Φίδι- : Τέρας – ‘’Φραγγε Αιν στάιν’’….: - - -….,….. ναι, μη γελάς, κ,Κ,υριολεκτώ….,….. 
α, έλα εδώ…., σε βάζω εγώ : ο άλλος Άργος : ο Τάχος ο αερο ναυπηγός, βιαίως, στην αερο πλόο ‘’Ταχώ’’ –μου…., 
…..η ώρα Ελλάδος είναι….. 12 παρά 1 λεπτό….,….. ξεκινάμε…., πάμε….: 12 παρά 3 δευτερόλεπτα….,…………… 
…..επιστρέφουμε….. και νά ‘μαστε πάλι εδώωωωωω….. κι η ώρα είναι…..12 ακριβώςςςςς…., 
ω…., Δεινοσαυρό κριτε….,….. όχι…., Πυράκλητε…., όχι….,….. Αρχιμήδη…., όχι….,….. 
    [ : τί μου δείχνεις τα δόντια –σου….,….. α, πρήστηκαν, και, οι 3 γλώσσες –σου…., 
    ε χχχ, να μη ‘’μου τα έπρηζες’’ με την υπο πολυ μπεσυν-τΈλ- εια οφεο ‘’σιωπή’’ –σου : ‘’διδυμιο’’Δονητή….,….! ] 
εμ, αφού δεν μου ‘’χαρίζεις’’ το μαφιοζ ιζέ πολυ ονοματάκι –σου…., θα σε λέω….. Αρχιμήδη….. χωρίς το μή….,….. 
κι εσύ θα με λες….., ε, όπως θ Έλ- - - εις…., μωρέ…., μωρέ, δεν θυμώνω…., 
τί, ‘’τρόμαξα να στρώσω : ενυδατώσω’’ λίγο την επιδερμίς μου και να πάθω, και, χελωνοπε/και, που/τσίαν.….,….. 
 
…..για πές –μου, λοιπόννννν, πού σε πήγα και τί είδες  -- ‘’είδες’’….,….. 
λοιπόν…., ω Αρχί μή δι….. 
   // : ννναι, με  ι το δι : ο Αρχιμήδις του Αρχιμηπέους…., ως ο….. σπουδ αρχ ίδις του σπουδ αρχ ι δέους…,….. 
   ωχ, βάλε μπιπ στα…., αν θα τα μεταφέρεις αλλού και σ’ άλλους…., που παρασύρθηκα από το πού σε πήγα….! // 
σε πήγα στο παρελθόν και με τη μηχανή του χρόνου….: στα….. αρχίδια του α πάρθεν ου μπαμπά –σσσσσου…., 
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μμμμμμ…., βαρβάτος ο μπαμπάς –σσσου…., ωχ, και σκανδαλίστηκα ο/η γαμβρό/νυμφος…. Ζ…..ευς/Ζ…..εύα…., 
και στις ωοθήκες της….. παρθέν ου μαμάς σου…., μμμμμ, ‘’στενή’’ και, σχεδόν, ‘’στεγνή’’ η μαμά –σου…., 
ωχ, και σκανδαλίστηκα η/ο νυμφό/γαμβρος….. Ζ…..εύα/Ζ…..εύς….: 
      ( : εγώ και…., ανδρο+/γυναι- ϊκώς ---- γυναιο-/ανδρ+ ικώς…., +/- ---- -/+…., 
      εεεεε, ‘’ανάποδα’’, και….. ανδρο-/γυναι+ ϊκώς ----  γυναιο+/ανδρ- ικώς …., -+ ---- +-….. ) 
όντας και οι δύ ο…., όχι δυό…., γυμνοί στην κρεβατοκάμαρά τους….,….. στοοοοοπ…., 
στοπ, όχι παραπέρα…., που δεν ‘’θα γυρίσουμε’’ δα και ‘’τσόντα’’….,  μόνο, μέχρι στα χαϊδολογήματά –τους και…., 
και…., έχουμε…., ‘’σκόρπια’’ κι ανά+κατα- :  κατά-ανα+ : +- -+…., που με σύν- /έ/χυσες….. σκοτάδι…., και λέμε….: 
( : ό,τι δε, έστω, συμ+βαίν ει στα αρχίδια : ωο ωο θήκες, έστω, πλην-βαίνει και στις ωο θήκες : μη ωο ωο θήκες….. ) 
                         { ….: σα φώς, για την αβιο ψυχο ‘’ψυχο’’ γέννησή –σου δεν θα μιλήσουμε…., 
                         ψάξε και βρές ‘τα αλλού…., ομοίως – ‘’ομοίως’’ γαρ γίγ νεσθαι….. } 
κοίτα με, λοιπόν, πού γράφω και τί γράφω…., κοίταζε  και / καμερο / γράφε ό,τι γράφω….,….. 
και….. και, ‘’τελικά’’, θα μάθεις να παίζεις με τις λέξεις, ιερές ή μη, ώστε να αποκτήσεις, και, κι ανάλογη εξουσία…., 
α, και…., να μη –σου πωωωωω…., μέχρι και άνθρωπο, ή και κάτθρωπο, θα μπορέσεις να πλάσεις…., 
ωχ, μέχρι και κλώνο του Θεού…., κι ας χρειαστεί να τα σβήσεις όλα κι όλους…., να αυτοκτονήσεις και να γίνεις….. 
Κενό χωρίς τέλος : απερίεχο κι άτελο και με….. ‘’αρχή’’ – Ο με αρχή – . …., μέχρι και αυτοπλασία θα…., 
εχ, να, παίρνεις απ’ τον καταψύκτη I υγιέστατο και ροδομάγουλο, από τα σωσμένα, σπέρμα του μπαμπά –σου….. 
και I υγιέστατο και ροδομάγουλο, από τα σωσμένα, σπέρμα της μαμάς –σου…., 
 
   [[ ….: Ι χωρίς κυρτή και χονδρή μύτη Ι….. και όχι….. 1 με κυρτή μύτη και χονδρή : κυρτο μυτο χόνδρ ε ιον 1…..  
   ε, για να συμβεί επιτυχής σύλληψη….: χωρίς αποβολή εμβρύου…., 
   μα και χωρίς έγγυον / αμφι ή μη : και των 2 ή, μόνο, της γαστέρας – μαμάς ή, μόνο, του εμβρύου / μόρον…., 
   ναι, αυτά, τα Ι και τα Ο κι όχι εκείνα τα ι και ο…., τα ατελή που ‘’παίρνουν μάτι’’ και βιάζονται να ωριμάσουν 
   και να εμβρυοποιηθούν…., δηλαδή, να εισχωρήσουν τα ι μες στα…., με, και, ι μέσα –τους…., ο….: 
   τα «δεν» να εισχωρήσουν μες στα…., εμ περί εχ α : τα έχοντα, και, μικρότερα κι άδεια ο…., «μηδέν»….,…. 
   ναι, μη γελάς και σιγά, μ ω ρ έ, μη σου ‘’ανοίξω, και, την Όρεξη’’…., που, σοβαρή πλάκα σου σπ κλ σχ σκ ω…., 
   εχχχχχ…., αν και, γενικώς και π ι α, ούτε για σάτιρα ή επιθεώρηση δεν ‘’προσφέρεται’’ ο….. κόσμοςςςςς….,…..  
   ννννναι…., κι αφού –σου αρέσει η προσωποποίηση των απροσώπων…., ω διπρόσωπε…., 
   να…., σε βλέπω, μες στο ελλαδο κοινωνιο D.N.A…., σα βιαστικό, στο παρόν, σπερματοζωάριο…., να τρέχεις 
   προς εξω μέλλόν τι…., για να προλάβεις να πληναντήσεις, 1ος κι ουχί Ιος, Ι πολυδιαφημιζόμενο, στατικό, ωάριο Ο 
   άλλης χώρας κοινωνιο D.N.A…., ω ‘’προξενευμένε’’…., κι εσύ, μεταξύ πολλών ‘’προξενευμένων’’….,  του Ι Ο …., 
   ώστε να…., και να –σας προκύψει….. Παν Εξ ούσι ος κορογιός – Βαθρ /Βοθρ/ ούχος στο Γεω ΚοινωνιοD.N.A…., 
   …..μα τι κρίμα –σας…., ω αφ Ελ- - - 1 / 1 : δ είς /…., που υπέρθεση γαμήσι γιοκ…., μόνο, υπόθεση πίπα….,….. 
  που, ανάποδα : ’’➔➔, είδατε, το «σπήλαιο του….. Σωκράτη : ‘‘ »…., ε χχχ, όχι και του Κτήνους Πλάτωνα…., 
  κι όχι όπως, και, εγώ : ‘‘ , και, στην 1η –μου, με την μετέωρη κι ανοιχτό χειρη καρδιά, ζωγραφιά….,….!..... ]] 
 
/ ν α : α ν / αλ λά : άλ λα : έτερα….: ➔’ ‘….. καυλιάρικα και σε….. ακέραια : Ι….. στύση 2 :  Ι Ι ωάρια….: ΙΟ ΙΟ 
      / καβλί : το ανρικόν ή γυναικείον αιδοίον,….. αιδοίον : το εξωτερικόν γεννητικόν όργανον ανδρός ή γυναικός / 
να, πάρε…., για να μετρήσεις, και, τις καύλες : αμπέρς, και, του ανδρικείου και του γυναικείου καυλιού – αιδοίου…., 
αυτό το….. καυλ ό μετρο….: πουτσ / κούκος / ο μουν / κούκα / ο μετρητή καυλών…., 
να, κι αυτό το cock / cuc / genital / cuc / umber e΄ meter….,  
και για επαλήθευση…., α, και για καλύτερεςςςςς….. cock’s / cuc’s / genital’s / cuc’s / umbere aversions….: 
πουτσ / κούκος / ο μουν / κούκα / ο αποστρόφους….,…………………………………………………… 
…..τα…., τατατατατατατα….: εμβυοποίηση, ενγαστεροθεσία εμβρύου – εμβρυοθεσία εν γαστρί,….. ….. ….. ….. ….. 
επ ανα γέννα –σου : – ‘’σου’’ και….. χαράς δυσ δαιμόν ια, σώρρυ, ευ αγγέλ ια, και, σε σένα….,….. 
 
…..λοιπόννννν….,…..  
είμασταν μέσα στα πλήρη βιο, και αβιο, ρευστών υγρών αρχίδια του μπαμπά –σσσσσου…., 
είδες – ‘’είδες’’ πόσα, διάφορα, κενά : «μηδέν : +0, -0, +-0,-+0,…..» 
‘’δίπλα – γύρω’’ από το κάθε τι «δεν : +1, -1, +-1, -+1, +- -+1, -+ +-1, +2, -2, +-2, -+2, +- -+2, -+ +-2,…..»…., 
είδες – ‘’είδες’’ πόσα κενά : μικρά ο εμ περι είχε το κάθε 0, κενά ο ή ‘’κενά’’ ‘’ο’’, κενά : ‘’κενά’’ μες σε ‘’κενό’’ 0…., 
είδες – ‘’είδες’’ πόσα τέτοια, με μικρά ο ή μικρά ‘’ο’’, κενά 0 εμ περι είχε, σταδιακά, το εμ περί εχό –τους Ο…., 
όλα….: ο, ‘’ο’’, 0, ‘’0’’,…. γαστέρες μέσα στη γαστέρα –τους Ο…., 
έρωτες επί ερώτων…., αρραβώνες επί αρραβώνων…., γάμοι επί γάμων…., συλλήψεις επί συλλήψεων…., 
αποβολές επί αποβολών…., διάφοροι, αμφι μόροι ή μη, έγκυοι μόροι ή μη : επιτυχείς γέννες –τους  
επί διαφόρων, αμφι μόρων ή μη, έγκυων μόρων ή μη : επιτυχών γεννών –τους…., ειρήνες, πόλεμοι,….. 
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όλα….. αλλόμαζα, αλλόογκα, αλλοταχύτητα,….. αλλόβουλα , άβουλα, αδιάφορα,…..  σεξομανή ή μη….,….. 
άλλα πεζή, άλλα με υπο ζύγιο, άλλα με κάρρο, άλλα με αυτοκίνητο, άλλα με τραίνο, άλλα με πλοίο, 
άλλα με αεροπλάνο, άλλα με / εσω συμπαντο / δια στημ ό ‘’/ αερό, αν αερό,….. / πλοιο’’,….. ….. 

άκρως ελαχιστότατα…., συρρικνωμένα έως εξαϋλώσεως – ‘’‘’φωτο’’’’ ‘’φωτο’’ φωτο ποιήσεως : . , . , . , . , . ,….. …., 

με / Εξω συμπαντο / υπερ δια δια στημ ο τελείες : . , . , . , . , . ,….. ….. 

να…., μόνο, μέσα στο ένα αρχίδι του μπαμπά –σσσου…., 
     ( ….: που δεν του μοιάζεις καθ όλου…., που….. πονηρή, ως κι εσύ…., η μαμά σου…. ήτο, τότε, ήδη έγκυοςςς 
     η….. s i΄ : si΄ ….. ‘’παρθένοςςς’’ : παρθενο ραμμένη με χρυσή κλωστή….. γα : χ μη : ξ  σέ : ς΄…., 
     ναι…., και ουχί….. παρθεν a΄rab,v, η….: παρθεν άραβ,φ, η….,….. ) 
πόσα ‘’κοινωνιο’’D.N.A….: ατομο…., μοριο…., οικο υπερ μοριο…., γετονιο υπερ υπερ μοριο…., 
χωριο υπερ υπερ υπερ….. μοριο – Μοριο…., πολεο υπερ Μοριο…., χωρο υπερ υπερ Μοριο…., 
ηπειρο υπερ υπερ υπερ Μοριο….,….. μες στο….. Γεω Κοινωνιο D.N.A…., 
 
είδες – ‘’είδες’’ το καθ1 : το καθε«δέν : 1 – 0,5 / / 0,5 ( : / / : / +, -, Χ, : ….: προσθέσεις, αφαιρέσεις,….. / ) …..»  
πώς…., για να πάει στο, κοντινό –του ή μη, καθε«δύ ο : 2 – 1 1 ή δυό – 2 – 11 – 1,…..»…., 
υγιές – τέλειο, ή μη υγιές : μη ‘’τέλειο’’, 2….,  
έπαιρνε φόρα και πήγαινε εκεί…., για να…., 
άλλα δε…., πέφτοντας στο ανάμεσά –τους κενό, ή και κενά, μετ ουσι ό νονταν και, και, μεταμορφώνονταν…., 
να…., ζευγαρωτά ή μη…., σάμπως τα ιερά ή μη….: γράμματα, συλλαβές – και, συλλήψεις, λέξεις, προτάσεις,….. 
που…., πέφτοντας σε θανατογονο ληθογονο κενά ο ή ‘’ο’’ ή 0 ή ‘’0’’,….. …., παύουν να….. 
λειτουργούν γονιμοποιητικά και…., αναλόγως…., ‘’πεθαίνουν’’ : ηλεκτροσοκίζονται και γίνονται λήθη…., 
λαθροβιώνουν, ‘’σωσμένες’’ μες στους ‘’σκληρούς δίσκους’’ – 
 –  ‘’φωτο’’ κύτταρο της ‘’ψυχής’’ και φωτο κύτταρο της ψυχής….. –τους…., 
εχ, που…..ποτέ – ποτέ….. δεν πεθαίνουν τω όντι…., 

           ( : γίνονται έως και…., καθελογής…., αποκωδικοποιητά ή μη…., απο σιωπητικά….: . , . , . , . , . ,….. ….. ) 

μα, φορές, οι…., και,‘’Σ,σ,ιωπηλές’’…., αναθυμιάσεις της ‘’νεκρής’’ ‘’σάρκας’’ –τους…., 
ε, με ανάλογες : εσω εξω προ υπερ υπο θέσεις….,  κάνουν ικανές και την βιο’’ψυχή’’ και την αβιο ψυχή 
να τις ανακαλέσει : αναστήσει ‘’επί Σκηνής’’, να ξαναπαίξουν ρόλο τους σε σύνθεση….. προτάσεων, κειμένων,….. 
εικόνων, φωτο κωδίκων, ‘’φωτο’’σημάτων,….. ανάλογων, αισθημάτων, συν πλην αισθημάτων,…..  
καθελογής αδενικών εκκρίσεων,….. κορμο ‘’ψυχο’’ ψυχο αδενικών ‘’αδενικών’’ εκκρίσεων….,….. 
φώτα, ένηχες και άνηχες μουσικές, χοροί, έρωτες,….. ‘’επί των παραλλήλων σκηνών της Σκηνής…..’’,….. 
ωσεί ζον Θ,θ,έατρον των άπειρων συμ πλημ παιχτών : συμ πλην παραγωγών και συμ πλημ παραγώγων….,….: 
εδώ κι αυτά…., πάντα…., τόσον, όσον, αναλόγως…., εν κρανίω….. χ,Χ,ρονο χ,Χ,ώρω : χ,Χ,ρονο τ,Τ,όπω….,….. 
 
…..είδες – ‘’είδες’’ εκείνες τις…., μες σε σφαιρ ική ζώνη κενού : Ο…., 
ανάλογες, σκόρπιες ανόργανες αβιο ‘’ύλες’’ : σκόρπιο ανόργανο αβιο ‘’φώς’’ 

πώς….., άλλες…., ζευγατωτές και, στην ίδια και δια τετμημένη στο στίγμα : . ευθεία, ευθυγραμμισμένες…., 

κατεβαίνοντας προς το σταθερό βιο ‘’φωτο’’ στίγμα : : . – κέντρο του κύκλου Ο….. 

και….. άλλες…., ζευγατωτές και, στην ίδια και δια τετμημένη στο στίγμα : . ευθεία, ευθυγραμμισμένες…., 

ανεβαίνοντας προς αυτό…., 
συναντιόντουσαν εκεί και γίνονταν…., τελικά και επί αυτώ τω στίγματι…., 
ανάλογες, συγκροτημένες οργανικές βιο ‘’ύλες’’ : …..βιο ‘’φώς’’ : στοιχεία – ‘’μαγιά’’…., 
και πώς…., μετά κι εκεί : στο στίγμα αυτό…., συρρικνώνονταν εις το έπακρον κατά ομάδας 
και εκρήγνυντο και δι έφευγαν έως την περιφέρεια – περικένειο του κύκλου Ο….. 

και…., με ‘’αυτο’’ συμβολή –τους…., επανασυναντιόντουσαν…., πάλι σ’ αυτό το συναρχότελο του Ο στίγμα : .…., 

και γίνονταν, τελικά και ενεργά, βιο κύτταρα….: +οο, +0, . , -0, - -οο….,….. και…., και…., και….,….. 
/ : και σιγά μη –σας κάνω, και, την, πρώην φαιά ουσία του εγκεφάλου –μου, άσπρη εγκεφαλ ουσία –μου άχροη….! / 
ααα, και…., πλην απ’ τις κάθε σφαιρικές ζώνες κάθε κενού, ή ‘’κενού’’…., υπάρχουν και, ‘’τέτοιες’’, ζώνες, και, Ζ…., 
όπου…., επικαθήμενα, με το κέντρο –τους και στις κορυφές των Ζ, τα κάθε….. ο, ‘’ο’’, 0,’’0’’,….. στοιχεία…., 
υφίστανται τα….. πάν ‘’δεινα’’ και πάν δεινα….,….. 
 
( ….: / / : κενό : «μηδέν» : 0…., . : «δεν» : τι…., / .  / : τι : κάτι μες στο κενό : εν μες στο μηδέν : «μηδέν δεν : 0 1»…., 
«μηδενδέν :  01»…., «+0+1 ή +- -+0+1 ή -+ +-0+1 ή -0+1 ή +οο+1 ή -οο+1 ή +- -+οο+1 ή -+ +-οο+1 ή…..  ή…!;»….,  
1 μες στο 0….,….. 1 : . : κέντρο, πια, του 0 : σταθερό χωρο χρονο συν αρχ ό τελ ο του μηδενός…., 
0 : περι φέρεια ελλειψ ο ειδούς κύκλου – περι κένειο με κενό….,  κενό με περι κένειο…., 
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Ο : Περι φέρεια ολο στρόγ κυλ ου Κύκλου – Περι κένειο με Κενό…., Κενό με Περι Κένειο…., 
ο : περι φέρεια ολο στρόγ κυλ ου κύκλου – περι κένειο με κενό…., κενό με περι κένειο…., 
‘’εν : κανα – 1 έως 2 ποικίλα «δεν»’’….. μες σε Κανα – 1 δις έως 2 δις ποικίλα «μηδέν»….,….. …..κ  κ και….. 
μεγαλυνθείτω ο Κύριος…., άπαντα των απάντων γαρ εν Παν Σοφία, και ουχί εν ‘’παν’’ σοφιστεία, εποίησεν….!.....) 
 
…..έι…., έιιι…., τίιι δεινόν υπέστης…., ωρέ….. γαμετιστή…., ωχ, μορ- - ιχν ίχ ε θανατο- - : μορο- - : γενετιστή…., 
μη –μου λιποθυμήσεις εδώ μέσα…., γιατί…., μόνο, με εσω χαστούκι….. –σου θα ξελιποθυμήσεις…., 
ννννναι…., και ουχί με εξω χαστούκι….. –μου….,….. 
…..έτσι…., μπρά βο…., που….. μπράβο λεν στον….. μασ ώντα όνο…., που βγαίνει από τον Β,β,όθρο….,….. 
ναι, και μη με κοιτάς έ τ σ  ι…., γιατί θα….. ‘’ματιαστούμε’’…., κα θέ τωςςς…., Re μωροφιλόδοξο Κτήνος –τους…., 
χμμμμμ…., και σε προειδοποιώ…., που ήδη μου τετάραξες τους….. τετραγωνισμένους ‘’κύκλους’’ –μου…., 
εχ, και δεν σε φοβερίζω…., καθώς…., εάν κατα-φέρεις να με αν-εβάσεις στα 1Β12 Q+++ μεγαβάττ –μου…., 
να, προβολή βρώμικων ματιών σε καθαρά μάτια…., συνάντηση και ό ‘’Σιωπο’’ ‘’γέγραπταί’’ –σοι…., γενήσεται…., 
‘’την έκανες λαχείο’’….. και….. ‘’όλα τα λεφτά’’ δικά –σου…., ναι, και αμαρτίαν ουχ έξω….,….. 
εξού και….. ξουουουουου….,….. απ’ εδώ πας προς τα….. εκεί…., που, και, στάση ζωής δεν αλλάζεις κι εσύ….,….. 
 
γκιουλέ γκιουλέ….. και να μη χαθούμε…., ωρέ….. χαμένο κορμί…., χαμένη ‘’ψυχή’’…., χαμένη ψυχή….,….. 
χμ…., και θα –σου δείξω….. ε γ ώ….. το πώς θεραπεύεται, και, ο κάθε : κορμο ‘’ψυχο’’ ψυχο….. καρκίνος…., 
ωρίμου της ώρας : όταν ‘’όλοι’’ θα….,….. κι όταν ε γώ θα…., κι ας ψοφήσω, και, ως καρκινούχος…., αν…., 
αν και, προ πολλού –σας έχω δώσει…., ιντερνετικώςςςςς…., και, φαν τασ τικές ‘’σταθερές’’ και ‘’κατευθύνσεις’’….: 
‘’κλειδιά’’ κι ‘’αντικλείδια’’, και, γι’ αυτό…., που αλλαγή φιλο/Θεο/σοφίας κι ανάλογη φαν τασία χρειάζεται κι αυτό…., 
αλ λά άλ λα…., κι –εσείς…., περί άλλα….. τυρβάζατε : κατα-κατ-ευόσασταν…., για το….. παντ ανα-κατ-εύειν….,….. 
…..εεε…., και….. ως προς τα υπόλοιπα…., τα από 1Β1΄ έως, και, 1Β12΄…., μα και τα σχετικά με τα ως άνω του….. 
1ου, 1Α, και ‘’1ου‘’, ‘’1Α‘’ ψυχο ‘’ψυχο’’ D.N.A…., φαν σκο τ άσου ‘τα ή κι ‘’ονειρέψου’’ ‘τα…., κι εσύ….. κι όλοι….!….. 
           ---------------------------==========--------------------=====---------------------------------------===== 
  
               $$==================================================================$$ 
               $$==================================================================$$ 
       [*[ …..βέβαια….: άλλο….. φυσαλίδα : φυσ / αερ / αλ ( / αλ ς : θ άλασ σ,τ τ,α / νερ ο )  ίδα // αερ ο νερ ίδα //…., 
                 [ : …..άλλο : ίδιο : διαφορετικό….. μεν….: μη πό,τ,σ,ιμο….. μεν / : με αφ αλά,τ,σ,ωση > πόσιμο,….. /…., 
                 ‘’άλλο’’ : ‘’ίδιο’’ : ‘’διαφορετικό’’….. δε….: πό,τ,σ,ιμο….. δε / : με από σταξη /….,….. ] 
       άλλο….. φυσποταμίδα : φυσ / αερ / ποταμ ( ποτ,σ, άμ ι : / νερ ο ) ίδα // αερ ο νερ ίδα //…., 
       άλλο….. φυσπηγίδα : φυσ / αερ / πηγ ( πηγή : νερ ο ) ίδα  // αερ ο νερ ίδα // …., 
       άλλο….. φυσλημνίδα :  φυσ / αερ / λιμν ( λίμνη : νερ ο ) ίδα // αερ ο νερ ίδα // 
       άλλο….. φυσρυακίδα : φυσ / αερ / ρυακ ( ρυάκι : νερ ο ) ίδα // αερ ο νερ ίδα // ….,….! 
                     
       ( : ε…., και….. άλλο….. ρουφαλίδα : ρουφ / αερ / αλ ( / αλ ς : θ άλασ σ,τ τ,α / νερ ο )  ίδα // αερ ο νερ ίδα //…., 
                 [ : …..άλλο : ίδιο : διαφορετικό….. μεν….: μη πό,τ,σ,ιμο….. μεν / : με αφ αλά,τ,σ,ωση > πόσιμο,….. /…., 
                 ‘’άλλο’’ : ‘’ίδιο’’ : ‘’διαφορετικό’’….. δε….: πό,τ,σ,ιμο….. δε / : με από σταξη /….,….. ] 
       άλλο….. ρουφποταμίδα : ρουφ / αερ / ποταμ ( ποτ,σ, άμ ι : / νερ ο ) ίδα // αερ ο νερ ίδα //…., 
       άλλο….. ρουφπηγίδα : ρουφ / αερ / πηγ ( πηγή : νερ ο ) ίδα  // αερ ο νερ ίδα // …., 
       άλλο….. ρουφλημνίδα :  ρουφ / αερ / λιμν ( λίμνη : νερ ο ) ίδα // αερ ο νερ ίδα // 
       άλλο….. ρουφρυακίδα : ρουφ / αερ / ρυακ ( ρυάκι : νερ ο ) ίδα // αερ ο νερ ίδα // ….,….: 
       α ήρ : α έρ ασ ( ς ) : ρουφ α ήρ – ρουφ α έρ ασ ( ς ) ….: / Ήρ > Ήρ α…., Έρ > Έρ ως….,….. / 
       α έρ ας : ο…., διαφορετικός στο περι εχ όμενό του κάθε φορά και σε κάθε περίπτωση…., που εισχωρεί…., 
       ανεμικώς ή θυελλικώς ή δρυμοχαλικώς ή δρολαπικώς ή…., σε….: θάλασσα, ποτάμι, λίμνη, ρυάκι,….. 
       και αυτά τον….. ρουφ ούν και….,…..! Ε, λοιπόν, ω αρνητιστές, θέλετε να σας δώσω πηγο νερό να πιείτε….. 
       / έι, ή άλλο απ’ τα ως άνω….!; / ή, / τρόοοοοπω++ / να –σας νερο λαο πνίξω, re sssss λυσσασμένα σκυλιά, 
       / έι, και σε ποίο…!; / ή να –σας….. ρουφ ήξω…., ότε….. ήξω….. πρός –σας….,…!; ) ]*] 
         [ : Ω ψευδόμαγκα ‘’Αίολε’’ - - : ➔’…., μα κι εσύ ο….. ➔’ επί δοξος - - -…., των ‘’«ευγενών αερίων»’’…., 
         άει, RE, πάνε και φύσα….. και στην όντως Πηγή….. να….. σε ρουφ ήξει…., ρουφ ιάνε : ρουφ Ιαν/ν/έ….! ] 
   
       ## Έιιι…., ω και Συστημικά σατανίδια του….. Παγ κόσμιου ψυχο,’’ψυχο’’,Κοινωνιο D.N.A : Παν Συστήματος…., 
       μήπως θέτε να γίνω…., 
 
          // : ναιαιαι….,  ρε RES…., ε γ ώ…., που δεν χρειάζεται να μπω στα βρωμερά –σας ‘’Μαντεία’’, για να μάθω 
          να αποκωδικοποιώ τα ‘’διεθνο’’ συνωμοσιακά –σας….: λόγια, πράξεις, χειρονομίες, ‘’οράματα’’,….. 
          ννναι…., και καταραστείτε την μεγαλοαστή ‘’Αθηνά’’...., που έκανε εμένα τον φτωχό χωριάτη ‘’Αράχνη’’…., 
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          για να –σας υφάνω…., έναν : ‘’πακέτο’’….. για όλους –σας…., αραχνοΰφαντο….. ‘’λογικο μανδύα’’…., 
          μα και να….. εκκολάπτω : κλωσσώ τα ωά –μου…., που, οσονούπω, γεννώνται τινά….. και θα –σας….,….! // 
       
       αλλιώς και πιο απο καλυπτικά –σας…., Λογο….. Αίολος++ των….. ‘’αγενών υδάτων’’ – ρουφ Ιάν /ν/ ών….. 
       και να….. ανα….. λογο….. εμ φυσήξω στα ύδατα – νερά – «λαούς και όχλους, έθνη και γλώσσας»…., 
       να ξεσηκωθούν…., μετά και συνενωμένα…., οι ρουφ : αλ ποτ λιμν ρυακ,….. : ίδες εναντίον –σας…., 
       εεε, και ποίος Χριστός – Αντίχριστος «σταματά αυτούς τους / από κάτω προς τα πάνω / ανέμους» κ.λ.π. …., 
       που προκαλεί, ιδίως, η λαοθάλασσα…., ιδίως, σαν την καταπονούν και καταϋποφέρει 
       και σηκώνει +3 κυμ ίες…., μέχρι, ‘’πια’’, και….. +678 κυμίες…., 
       που, εσείςςςςς, -3 κυμ ίες / : και -678 κυμ ίες…!; / …., 
       ννναι, κι όχι 
        ( ο…., έστω, υπήρξας…., ‘’«ευγενοαεριό / βουνό ή ορό /λαγνος» κι «ορθός χρήστης του Μαμωνά –σας»….. ) 
       τους / από πάνω προς τα κάτω / που προκαλείτε –σεις…., οι ‘’«αθάνατοι»’’ Ουρ / Ηρ : Ν ου τ : ρ / αν ώ ν ες…., 
       μη μπορώντας, ω λυσασμένοι, να ασκήσετε πιότερο…., τον ζωοδότη –σας…., σαδισμό στα ‘’ύδατα’’….,…!; ## 
      
              (***( : Τυφ : Τεφ / υγ,δ, ασ : αν  ι / ώ  / ν /  ες…., Τυ / ε  / φ : ώ /  ν / ες…., 
              Ουρ : Αερ αν / ασ : νερ /….: Ηρ – ασ  Νου τ : ρ….: ών ας / ς : σ…., 
              εχχχχχ…., ουστ, ρε….. RES…., α ρ χ ι κ ά…., νουτ : ουρανός είναι ο, ασ τός, ‘’Νουτ’’…., 
              μα κι ο Ουρ αν / ασ : αν / ός είναι ουρ αν / ασ / ός…., 
 
                        [ : ο….. Ουρ ός τί και με τί / περιεχόμενο / …!; ….. ο ΄Ος τί και με τί…!; ….. ο ς΄ τί και με τί…!; 
                        / : χξς΄ς΄ς΄ς΄ς : ‘’Σιωπή’’ : Σκασμός ….! / ….. ο      τί…!; ….. ο      /      / τί και με τί…!; ..... ….. ….. ] 
                         
              βρε…., τεφ η, μικρο ασ τή, ‘’Τεφ’’…., τεφνούτ η, ‘’μικρο’’ ασ τή, ‘’Τεφνούτ’’…., 
              τυφ : τεφ ω εύς ο, μικροαστός, ‘’Τυφ ωέ ας’’ / ασ / …., κι αυτός, μετά, Τυφωεύς – Τυφωέςς…., 
              ωρέεεεε…., το….. «ασπόρου συλλήψεως» μπάσταρδον της….. ‘’‘’εν σαρκ ‘’ψυχ’’ ωτής’’’’ ιδέας Ήρ ας…., 
              της κάθε κερατούς, μαζί, και κερατωμένης ‘’Ήρας’’…., της Αρίας Ήρας το μπάσταρδον…., 
              κι όχι το της Μη Αρ,ε,ίας – Μαρίας ‘’τέτοιας’’ το ‘’τέτοιο’’…., της που ’’της τον σσσσσφφφφφ ύριξε’’ 
              ο  προδότης του λαού και σιχαμερός μπαμπάς του, Ηρογιού, Τυφωέα +- - : «του τέρατος και μάστιγας 
              των θνητών»…., ως εύχονταν αυτή η (ηρά /ερώ : ερωτό/ φερνη : ερωτο χαριζόμενη….. νήρα) χαρχάλω…., 
                           // : …..μη και με θέτε…., ωρ έ…., ως Τυφωέα –σας εις την Ν : Σταυρωτή –σας εις την Ν….: 
                          +οο ---- -οο, μαζί και….. σταυροειδώς, -οο ---- +οο…!; 
                          Εεεεε…., τί…., ρε ανελέητοι Τύραννοι των φτωχών και των αδυνάμων…., 
                          που…., ( ε, όσο ακριβώς δώσατε….! ) Θεο Ελ+ ικώς…., Θεο έλ+ εος….. νάιν, όχι, γιοκ, νιέτ, νο,….. 
                          που νομίζετε ότι…., κι εδώ…., σχιζο φλυα παραλη ρώ…., ενώ τους μαθαίνω να λεξο+ παίζουν+…., 
                          για να –τα βρουν….. και να –σας βρουν…., ω αίσχιστοι, και, λεξο παίχτες….. 
                          κι ας χάσουν, για λίγο, τον ειρμό –τους…., ιδίως, οι παλίκαροί μου και οι κορίτσαροί μου….!….. // 
              έστω…., ωσεί….‘’θεό’’ σπορ ος ‘’Έλ’’ λην ας….. Σαμπαθάη….,….! )***) 
 
                #$====================#######################==========================$# 
                       #$ : έι, λυσ,σ,άρες του νυν ‘’Ήρες’’ της Γης…., μήπως θέτε κ,Κ,ανα’ …., να ‘’σας τον σσφφυρίξω’’…., 
                       μωρέ / ςςς /….. ‘’να κάνω σεφτέ’’…., που….., και, για αυτά εδώ…., δεν έχω τοιαύτας εξαρτήσεις…., 
                       να…., κανέναν ‘’σεφτέ’’ δεν έκανα ο ‘’τρί φυλ ος’’…., 
                               / : α, όχι στην…. Κονδυλέα…., ω, αλά, Αθηνές…., κονδυλώματα γαρ, εκεί,  για όλους μας….! / 
                       ννναι…., κι άντε, μετά, να βρείτε ‘’Π,π,ηγή’’ : ‘’Κ,κ,ωδικοποιητήριο Κά / α / να / ά / θ / θε / ο…., 
                       δηλαδή, κανα’ ( ούτε κάν / : κάν : και αν / ένα : ’ – τινά ) θε ό…., να αποκτήσουν, ξανά,παρθενία…., 
                       ω επίδοξες Ήρες, τα «δόγματα της παρθενίας του μυστικού θρησκευτικού ιμπεριαλισμού» –σας…., 
                       που…., ξ ιππ ασμένες….. όλες…., λες και είστε, του Φιλ ίππ ου, Ολυμπιάδες…., ονειρεύεστε 
                       το ιμπεριάλ ρ του ‘’Γιαχβέ’’ μες στα μ’νιά –σας…., σώρρυ, στα αηδία –σας, ωχ, στο όνομά –σας…., 
                       …..ννννναι…., όσο το πήραν….. ο ‘’μπουνταλάς’’ κι η ‘’μπουνταλού’’ Δίας και Ήρα κι έγιναν 
                       Διίας και Ήρρα…., αλά Αβράμ και Σάρα….: > Αβραάμ και Σάρρα…., 
 
                      &$&-------------------------------------------------------------------------=========================&$& 
            &$&….: Αβραάμ….: …..ο ‘’πρώτος’’ : ‘’«δευτερόπρωτος»’’, ‘’δικός’’ τους, Hit λερ ος 
           των, όντως ‘’καημένων’’, Εβραίων – ‘’Ιφιγενειών’’…., τότε…., 
           που…., ο Μωυσής ήταν ο πρώτος : πρωτόπρωτος, ‘’δικός’’ τους, Hit λερ ος 
           των, όντως καημένων, Εβραίων – Ιφιγενειών…., τότε….,….. α…., που ο….. Αδόλφος…., ήταν 
           ο τρίτος :….: δευτεροπρωτότριτος ή πρωτοπρωτότριτος ή…., 
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           μη δικός –σας : ‘’δικός’’ –σας : δημιούργημά –σας…., Hitler 
           των όντως : ‘’όντως’’ καημένων : ‘’καημένων’’ Εβραίων Ιφιγενειών : ‘’Ιφιγενειών’’…., προσφάτως…., 
           ννννναιαιαιαιαι…., και τι ‘’ωραία’’ που κυμάτιζε…., μέχρι που –σας ‘’ξέφυγε’’ το υπερ  Κτήν,ό,νος…., 
           ο θυρεός –σας…., α ρ χ ι κ ά…., δίπλα στη σβάστικά ‘’του’’ – του…., 
           ω, σεις….,πια, ‘’πεφτ Δαυιδ αστρίτες’’…., που κάνετε τα ίδια και σε πολλούς άλλους λαούς…., 
           έτσι : 666…., αλλιώς : 777….. κι αλλιώτικα : 888…., ω….. παντοτε παντου μουρο χώστηδες Οβριοί…., 
           εεεεε…., οι του κάθε….. …..παρα σκην ίου : l o b b y : lob b y :  λ ό μ π υ : λόμπ/β//ο/υ….,….: 
 
           …..* …..ουσιαστικόν, λόμπυ : lobby = προ θάλ /θήλ/ αμος : προ θήλ ε ιον βουλής ή γερουσίας….: 
[[ : *en case /ance/ : προ /εις : εν : en : in : an – αν – ου – δυσ –….. / θήκη, προ /εντελώς/ κάλυμμα : προ κρύπτ ης, 
προ θήλ /φήλ/ ε ιον,  προ θάλ /θήλ : ιωνιστί, θαλ : δωριστί / αμος, προ θαλ άμη, προ θήκ η, /και/ αττικιστί : τάφος,  
* θαλ /θηλ/ άμη : τάφος : den, * den : αρσενικόν, άνδρον – ορμητήριον ανδρών, 
* θαλ / θηλ/ άμη : θαλ άμι : θάλ αμος : γυναικ ων ίτης : θηλ υκόν άντρον,  
( ε, κι ανδρ ων ίτης, που κι οι άντρες πάνε, και, στην ωνή : αγορά, και, ψ ων ίζουν ή ‘’ψωνίζονται’’….. τα ‘’ψώνια’’ )  
* ε, και, en lid /ance/ : προ /εντελώς : εγ / κάλυμμα, προ /εγ/ κρύπτ ης, * lid : κάλυμμα, κρύπτ ης, 
* ε, και, en lid /ance/ : il lid /ance/ : illid /ance/ : προ /εντελώς/ κάλυμμα, προ /εγ:εν/ κάλυμμα, προ /εγ : εν/ κρύπτης, 
* ε, και, illid -- ilden : προ /εγ/ κάλυμμα, προ /εγ/ κρύπτ ης, * ε, και, il lid den : illidden : εγ/ν/ κάλυμμα, /εγ/ κρύπτης, 
* ε, και, illidden /ance/ : προ /εντελώς/ κάλυμμα, προ /εγ : εν/ κάλυμμα, προ /εγ : εν/ κρυπτ ο κρύπτης,….. 
κάτι σαν….. μία- : -1 Μεγάλη μικρή….. Σ,κ,όπιά : Π,π,ρο φυλακτ ήριον- – Κ.κ,ατα σκοπ ευτήριον-….,…..  
** ‘’Macedonian’’, English, Greek,….. language….: all….. Geo….. languages have….: dens, cases, lids, lobs, ….. 
μα….. την, διεθνήηηηη, Αγγλική θα ‘’την γλεντήσουμε’’ : δια σκεδάσ ουμε : δια σχάσ ουμε :….. ….. ]] 
         * ρήμα, lobby = / = ή : / επηρεάζω (έ, τί…!;) βουλευτάς,….. lob /μπ : β : v : lov/ : ( ‘’Αγγλιστί’’…!; ) Ελληνιστί, = 
           λοβός : θηλειά : λοβ ός ή λομπ ός…., [: σα φώς, και, αυτά δείχνουν : ανάλογες, προ θέσεις, σκοπούς,….. ] 
           * λοβ,μπι,τούρα = απάτη, τέχνασμα (νεφθαλ/ε/ίμ) ή παρασκηνιακή ενέργεια προς παράνομον χρηματισμόν, 
           κλοπή διά δόλου…., ω λοβιώδεις : πλήρεις λοβίων : θηλ φηλ /ε/ ιών λοβιτουρατζήδες με τα λοβιτουρατζίδικα, 
          σεις με τους λοβούς…., / : ή = / *λοβός = και, το, αρχι τεκτον μασον ικώς, εις σχήμα λοβού : θηλιάς μικρό τόξο 
          των αψίδων, ή μπιγότα : ξύλινος δακτύλιος ή τροχίλος, διού περ άται – περ νά  σχοινίον…., βρόγχος : λοβός, 
           * θηλ φηλ ειά ή θηλ φηλ ιά : είδος παγίδος = το δια μήδεν ο / έι, Δημόοοοκριτεεε…! / , σώρρρυ, το διάκενο 
           του δικτύου ή βρόχου ή το μάτι, * θηλειάζω ή θελ(ε)ιάζω = κομβώνω ή φτιάχνω θηλειά – βρόχον…., 
      * θηλ + ιάζω : ομιλώ, εις την ιων ικήν /: ιακ ήν/ διάλεκτον, που με θηλ θελ φηλ ιά γίνεται και σημαίνει θηλιο λογώ : 
          έχω θηλιές στο λόγο μου : *  ιάζω : και, έχω χρώμα ίου : μενεξέ ή, επί χολής, πράσινο: > πικρο χολο λογώ…., 
    * ιακ = ιων…., * ιακ χάζω = κραυγ φων άζω Ίακχος : αλλαλάζω βακχικώς, ωσεί μαινόμενος εκ χαράς : *  ιαυοί…., 
           * ιά / αύη ή αύα ή άβα ή άβη….. / = επί εμψύχων, υψι φων/ία/ή ή βοή ή, επί αψύχων, ήχος ή τόνος ή κλαγγή, 
           * έα ( έα = επι φώνη μα ή ναυτικόν κέλευσμα προς άφεσιν : αμόλα ) ή ώ ή ία ή έ ή έ έ ή έέ ή εή ή ιαιβοί  
           ή, βάρ βαρ ον, ιαί….: όλα…., ‘’ανάλογα’’ : λύπης, χαράς, θριάμβου, απορίας, έκπληξης…., επι φωνή ματα…., 
           * φηλ ιά /θηλ ιά/ = φήλ ηξ (* Φήλ/Θήλ/ηξ : το πρόσωπον Φήληξ) ή φήλ ηκας ή αγριοσυκιά ή ερινεός ή ερινός 
           ή ερινώς [ * ερίνωσις = ασθένεια της ‘’«θεο»’’ αμπέλου….. σατανο αγριο συκεο ϊκή….: 
           ερινεό ερινό ερινού θεν και Ερινυ- - ιακώς – ( ουχί Ερινυ++ ιακώς ) – Ολεθρ ικώς – Συμ φορ ικώς –  
           – Μαν ιακ / ιακ : ιων / ώς ή με φρενών ερινύ αν, ήτοι, με σατανο αγριοσυκο σχιζ / σχασ / ο φρενίαν και….. 
           α τύπτως : άνευ τύψεων….. ( Ερινυών++ )….,….. ] 
           * ιακ αύω ( : αύω : άβω : Ιακ / Εακ / αύη άβη : Εκ άβη ) = φωνάζω δυνατά : βοώ : καλώ μεγαλοφώνως…., 
           * ιακ άβω : ιακ ωβώ, * Ιάκ ωβ ος, * Ιακ ωβά ος, * Ιακ ώβα ος, * Ιακ/χ/ώβ,  * Ιακ/χ/ωβ έ, 
           * Ίακ χ ος =, και μυστικόν όνομα του Διονύσου ή η τελετή του Ίακχου ή προς Ίακχον ωδή ή χορός, * Ίαχος, 
           * ια/κ/χή, * ιαύ : ως εάν….. «εδώ είμαι, ορίστε!», * ιακχή ή ιαχή : βοή…., * ι/κ/άχω : αντιλαλώ, 
           * ιά/κ/χημα : σύρριγμα όφεως,* ιαυοί : επιφώνημα χαράς, * ια/κ/χώ : θρηνώ,  
           * η  ι/κ/αχή / ι + α = η / , η, ιωνιστί, η/κ/χή : η, δωριστί, αχά, * αντ η/κ/χώ, 
           * ουσιαστικόν, η η/κ/χώ , * ρήμα ηχώ / ή αχώ / : βοώ, * Ηχώ, προσωποποίησις ηχούς, 
           * Ια/κ/χή ή Ια/κ/χά : προσωποποίησις ιαχής, * ιακ/χ/ + ωβά ζω ή ιακ + ωβώ : διαιρώ τον λαόν εις ωβάς, 
           * ωβή / ή ωβά / = πολιτική διαίρεσις των κατοίκων της Σπάρτης εις  φατρίας : εις ωβάς, 
         * Ιαχ / Γιαχ / β έ ή Ια/κ/χωβ έ ή Ια/κ/χ ωβά ς, * ιά / κ : χ : γ / βω, * ιά/κ/χβ ω, * Ιαχβ έ,  ια/κ/χ άβ ω : βοώ,….. ….. 
           εεεεε, για να ξξξ έρουμε και, και, από τα αρχι τεκτον μασον ικά –σας σύμβολα….,….. νννννναιαιαιαιαι….,….. 
          κι άντε και ξανακάνετε…., στην εκ / 666 – 664 / : 2ου Απ ουσίαν ‘’–του/της/του’’…., στα….. 4 444….. 
          και, λογο δυσ / ευ…!; / δαιμόν συκόν ιά / αγγέλια…!; / –σας…., και, λογο συκο δαιμονο μαντείας – 
          –λογο φακιρ ικά…..με την…., ό σ ο, π ι α…., Ε λην ική γλώσσα…., την που τόοοοοσο την….. 
          λοβ ο πνίξατε, λοβ ο τομ ήσατε και λοβ ιτουρ ίσατε…., ννννναι…., και….. ‘’σιωπήηηηη++’’…., 
          ή, σκασμόοοοοςςςςς….,ω –εσείς….. Οβριο lobbiture goddogs…., ω σεις οι του lobbitur ism γκόιμ…., 
          ήτοι, παγγαίως και δι εσαεί σουρτούκια του λομπυ τουρισμού…., που…., αν δεν…., ούτε καν για τουρίστες 
          θα –σας δέχονται οι λαοί στις πατρίδες –τους…., ω, και γι’ αυτά κι έως προ ολίγου καιρού, α πάτριδες….,….! 
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           Εκείειει, λοιπόννν…., εν ανωκοδομημένοις τείχεσι της /: της - - - ‘’υπο υπο θαλάσσιας’’…!/ ‘’Ιερου σαλήμ’’…., 
           εκεί…., ‘’αγκαζέ’’ με την…., διλημματικώς, για τους όποιους μη ‘’καθιστούς’’ –σας άλλους…., εκβιαστική 
           ατομική / υπερ / βόμβα…., χμ, μάλλον, φτιαγμένης με τις ‘’α τομ ικές’’ γνώσεις 
           της σατάν Μη Αρείας : Μαρίας…., 
                                    ( : κατ….,άρα…., τί, μόνο, 22 βιβλία –σας τότε…!; 23 και πλέον….! ) 
           της που πήρε μαζί με τον σατάν Άρειο ‘’λογοκλέφτη’’ Δημόκριτο…., μυημένοι κι οι δύο…., βραβείο…., 
           στο ιερό της Μέφμιδος της, Περσοκρατούμενης τότε, Αιγύπτου…., 
           όχι ως γνώστες της θεωρίας, κυρίως, του Λεύκιππου…., μα…., ως ‘’Σφίγγες’’…., 
           που…., τελικά….. κι αν δεν…., Προ κ,ρ,λ,ούστης Οιδίπους θα –σας γίνει, και, ‘’ποδο’’ κλούστης…., 
           βραβείο, «ως ( !; ) πολλοίς και ( !; ) σοφοίς ( !; ) αινίγμασι ( !; ) κρύψαντες 
           την                   
                                                                    
                 (( : ε, και την μυστικήν, / και λογο φακιρ ικήν τέχνην τε / τεχνογνωσίαν 
                 του….. προ….. Χέρμπ ερτ Τσφαϊν στ’άλιν...!; 
                 Έχετε μετα : Χ.Τ ‘’τέτοια’’….. ‘’Φραγκε στα λ ι ν οειδή…!; ….. 
                 Τί…!; Ντα….!; …..Α, θα με κάνετε ‘’ντα’’….! Εεεεε…., γατς, γκιτ, μπραχ…., οραντά…., 
                 γιοχ μπουρντά…., don’t stay by me…., έχου πουλύ βαρειά σκια…., α μπρέ…., 
                 κι αλί στουν που θα μπει κακουπρουαίριτους στου ηλικτρικό μ’ πιδίο…., θα αυτου καεί…., 
                 κι ηυθύν’ δε θά ‘χου…., που δεν κλουτσούν του βούκιντρου…., κι τρέχα να μάθ’ς…., 
                 ε…., που του ξέρτι και αυτό…., που ξέρτι που του ξέρου ου ‘’playful’’….. ‘’ance’’ Hellence…., 
                μι του δείχνατι ποικιλουτρόπους…., για να –σας φουβθώ….. κι να…., μα…., νά ‘μι…., παρούλα  ούλα…., 
                 ακόμα ζουντανός…., Ζήβας : Ζουντανός….,  ουρέ Ψουφίμια…., που τί δε μι κάνα τι….: 
                 στην Κενο νοία…., ιδίως, στο στρατόοοοο….,….. ))    
                                                                                                                                                                                                                                                         
           τέχνην.»…., εμ, και σε ποιους δίνουν ‘’τέτοια’’ βραβεία…., ώς και τα του Ιαν ‘➔’ ν ού Νόμ β /μπ/ έλ- -….: 
           χμ, λες και….. του….. του….. Ιαν ν ο….. Νόμ ου του β αβά : μπ αμπά Έλ - -…., 
           σ’ αυτούς που «δίνουν τη ‘’φαν τασί α’’, ‘’μόνο’’, στην Εξουσία»…., α…., το εί,οί,δαμε, για το καλό –μας….! 
            
           Νννννναι…., και….. με,υ,γειά την καινούργια –σας…., απο κρυφή…., αγάπη : απάτη : lob /e/ : lov e….,  
           την…., τώρα, ‘’Κατάρα’’, και, της, πάλαι ποτέ και στη Γόρτυνα, αλληγορικώς, Διο’’πηδημένης’’, Ευρώπης…., 
           Φον φρόι λάιν Hit Διαβ Έλ α…., που μια ‘’βασίλισσα’’ ονόματι….. ‘’Arab’’….. Ισαβ Έλ λα…., 
           θα –σας εξω ‘’στείλει’’…., π.χ, με….. Αιγυπτιακό ερημο τυφώνα….. Χαμ σίν / ή ανεμο στρόβιλο Ζομπάα /…., 
           μα και τα σιν –σας ( : χξς΄…., και τα μιμ...., που αναφέρεται στο Κοράνι «για να μάθει ο πιστός την αλήθεια 
           της ιστορίας του Μωυσή και του Φαραώ…!; ) του Χαμ….,…! 
 
                 [ : έιιι…., και, η νόσος του Χάμ σ,ε,ι,ν είναι η, εκ της ‘’«11ης εντολής»’’, 11η ‘’«πληγή του Φαραώ»….. 
                 ή…., ‘’Μωυσο’’ ‘’ξέφευγη’’…., των βιο,πολεμο,λογικών Πειραμάτων….. –σας…!;….. ]  &$& 
                       &$&--------------------------------------------------------------------------=========================&$& 
 
                       που ο Γιαχβέ έκανε…., και, εκεί γύρω…., κο / υ / μάντο…., 
                       που ήταν….. Hit λερος Κο / υ / μαντατ ούρ ος…., τ ό τ ε …., «Θ,θ,εός των θ,Θ,εών’’…., 
( : βο / υ / ή θεία…., βο / υ / ή θεία…., θεία βο / υ / ήθεια….! Μωρές άσπλαχνες θείες ‘’Ήρ,Σάρ,ες’’, βοήθειααα….! ) 
                       ννναι…., ω ‘’εμε τικές’’ –σεις…., κι άειντε και στον….. ‘’«κόλπο του / εν Σελήνη Hit λερου / Αβραάμ»’’ 
                       να….. ανα παυθείτε…., αφού δεν σας αρέσει, κι εσάς…., 
                       ωρέ σεληνό τροποι Τυφωεό,Αβρα / α / μό,λαγνοι…., ο Ήλιος…., 
                       ε…., ο «φωστήρας» που «επήρθη εναντίον του ‘’Γιαχβέ’’ και δεν έστηκεν εν τη τάξει αυτού’’…..»….! 
                                                                                    
                       Άει : ίτε : ί…., γκιουλέ γκιουλέ κι μι τ’ς ηυχές μας…., ούλ’ –σας…., καλό κατηυόδιου…., 
                      εεεεε, και, ‘’μετά’’, ε, μετά….. ψυχο,’’ψυχο’’,εμετά….: καλήν απολογίαν στη φωτόσφαιρα α΄ ….! $# 
              #$====================#######################==========================$#  
 
                $$==================================================================$$ 
                $$==================================================================$$                     
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                     [[$$[[====================================================================]]$$]] 
[[$$[[      ---- * .....όσον, εύστοχα….. και….. με λιγότερα λάθη κι ατέλειες….,…..και, εδώ.....,….! * ---- 
 
…..Ε…., θα χαρώ….. άγαν εις την Ν…., αν βρείτε, και, τα λάθη –μου....: ο κάθε ένας στον τομέα –του….: 
 
* …..φυσ ικός, προ φυσ ικός , προ προ φυσ ικός, ( ….. ….. ….. ….., / ….. / ‘’,…..’’                         ) 
μετα / προ / φυσ ικός….. ή….. προ / μετα / φυσ ικός, αβιο φυσ ικός, 
βιο φυσ ικός, βιο,’’φωτο’’,’’φυσ’’ ικός, α βιο,φωτο,μηφυσ ικός,….. παρα φυσ ικός, / : ε, κατά φύσιν : κατά Θεόν….! / 
χωρο χρονο λόγος και Χωρο Χρονο λόγος – Χαο λόγος….: Παν χ,Χ,ωρο χ,Χ,ρονο λόγος….,….. 
* …..χημ ικός, προ χημ ικός, προ προ χημικός, ( ….. ) μετα / προ / χημ ικός….. ή….. προ / μετα / χημ ικός, 
βιο χημ ικός…., βιο,’’φωτο’’,’’χημ’’ ικός…., α βιο,φωτο,μηχημ ικός….,….. 
παρα χημ ικός, / : ε, κατά φύσιν : κατά Θεόν….! /  
χωρο χρονο λόγος, Χωρο Χρονο λόγος – Χαο λόγος….: Παν χ,Χ,ωρο χ,Χ,ρονο λόγος…., τα, όσα, με ο,Ο,υσία…., 
άρα, βουρ….. Χημ εία και….. αλ χημεία….,….. 
* …..μαθηματ ( αριθμητ ικός – γραμματ ικός….. ) ικός….,….. 

             ||  : όμως…., στη δική μου….. μαθημα τική κλίμακα/κλίμακες….: ….. ‘‘.’’ ….. || 

[[ ….:    …..     03,  02,  01  ‘‘.’’ / : . : ‘‘0’’ / 10, 20, 30 ( : όχι -01, -02, -03,….. ούτε -10, -20, -30,….. )     …..    ….. ]] 

 * …..Γλωσσο λόγος….. και….. Λεξικο γράφος….: 
εχ, αυτοί…., οι….. επίσημοι κι εγκεκριμένοι του Καισαρο Παπείου…., κι αν κάνουν, αντι λαϊκώς, ‘’κάλή’’ δουλ ειά…., 
* …..‘’ψυχολόγος’’….. και….. ‘’ψυχίατρος’’…., που….. δεν ξέρουν τι είναι ψυχή…., 
κι όμως, αντιστοίχως, παριστάνουν τον ψυχολόγο και τον ψυχίατρο….. 
και κάνουν….. ουμανική : κρατική / : φορές, μαζί και εκκλησιαστικήηηηη….. / ‘’θεραπεία’’ των….,….. 
* φυσεω χρωματο λόγοι, βιο χρωματολόγοι, αβιο χρωματο λόγοι, βιο ‘’φωτο’’ χρωματο λόγοι, 
αβιο φωτο χρωματολόγοι,….. κ.τ.λ κ.τ.λ…. …..::::: 
 
                 [//=================--------------------------==================-------------------------//]  
     [// Ααααα…., μόνο για –σας τους Παν επιστήμονες…., ε, που….. Θεο λόοογοι είστε….,‘’μαυρό’’ντυτους ή μη…., 
     δεν έχω επάγγελμα…., ω λειτουργηματούουουχοι…., αλ χημ ιστές και αλ φυσ ιστές….,…… 
          [ : άλλωστε, «ουχ επ’ άρτον, μόνον, ζήσεται άνθρωπος»…., ω, γκαστρόκοιλοι, ‘’θεο’’ πνευματικοίοιοιοιοι….! ] 
     που…., εις το εξής…., ο καθένας….. θα βρίσκει τον όντως Θεό…., μόνος –του : «π,Π,νευματικά»…., 
     χωρίς –εσάς….. τους ‘’Σ’’ατάν, και, ‘’Θρήσκ’’αρχους…., Ντ’ αβ,β,άδες ….: 
     αβ,β,άδες Ντ’ Ελ- - …., ντα – ντά δες….. του…., πάντα και παντού κι όσο…., Καισαρο Παπείου…., μπας και….! 
     Ε…., εεεεε…., και τί είπατε…., ωρέ έμ μασκοι Άγιοι και Πανάγιοι του Διαβόλου επαγγελματίες ‘’Θεο’’λόγοι…!; 
 
        (( ….. Ω…..Παν παν παν παν παν Μακαριώτατε….. της ‘’Ελληνικής’’ Εκκλησίας – Εκκλησίας του Έλ…., 
        ε, σαφώςςς, της….. ανορθόδοξα - ορθόδοξης + μαζί : συν και ορθόδοξα + ανορθόδοξης - ….: -+ +- …..0…., 
// : χμ, ποτέ και ‘’αρχικά’’ ορθόδοξα + ορθόδοξη +…., πάντα και ‘’τελικά’’ ανορθόδοξα - ανορθόδοξη -….,….! // 
        μα….. και οι προ εσού ‘’γιοι’’ της Μαμάς : Μαμογιοί : ma’s sons : massons : Ro / ma / sons : 
  [ Ε, και, ‘’προπαντός’’, ο μασονο«Χρυσο Στοΐτης» Σαταν Ι.ΑΧ ό δουλος…., ο….. (!;) ‘’τυφλά’’ προλογήσας στο : 
  « (!;!:!;!;!;) 666 βυζαντινοί ύμνοι εις την νεοελληνικήν γλώσσαν»….. ‘’«παντο πάος»’’ σατάν ‘’μιμο’’ ‘’κλόουν’’….! ] 
        Roma / Gypt : Γύγτ / sons…., εκεί…., στην, από το 1827, Ρόθεν υποθηκευμένη Τράπεζα της Έλ λάτ,δ,ας…., 
        τί κάν ‘’μαγειρεύ’ εις μαζί με τους Ρογιούς…., μα και μαζί με τους Ρο ’’γιούς’’…., σχετικά με το ‘’χρέος’’ –της…., 
        που είναι….. χρέος τους….. προς αυτήν : την, έστω, Έλ λάδ,τα,α…., ω συν διαχειριστή –του με –τους…., 
        ω…., οσονούπω, κι εσύ…., ρουφ ηχθησόμενη, από ‘’Αι /Ε/ ολ ική‘ Q σκούπα’’, ‘’μη ανακυκλωτή’’ σκόνη…!; 
 
        …..Είσαι «ορθός χρήστης του….. Μαμωνά – Μαμμωνά : Μασω / ο / νά – Μασσω / ο / νά…., βρε έμ μασκ ε…!; 
        Ααα, κάνεις / : με τίνος χρήματα…!; Με τον ματοβαμένο παΡά – παΡό του….. Ro’oR…!; / φιλ κατθρωπ ίες…., 
        σόρ,ρ,ος…., σώρ,ρ,υ…., φιλ ανθρωπ ίες….! Χξς΄ ςςςς…., χξξξξξστ…., χχχχχξστ….!..... 
        Και, ω παστράβιε Λοξ ία…., παυστέε – αναπαυτέε…., μήπως θΈλεις να σε κάνει….. Είς….. Παΐσιον Δοξ ίαν…., 
        να κάνεις ευθείαν πορείαν πάνω σε ευθείαν…!;….. Εεεεεεεεεε…., μαυ Ρό πλουμιστό ντυτο κ ‘’οR άκι…!;….. )) 
                         
     «Σχιζοφρενικό παραλήρημα εν μέσω ληρήματος…..»…!; 
                 [Τίιιιι…., με αντι δια στέλλ ετε με τον ανύπαρκτό –σας…., 
   ( Τίιιιι…., αντιδιαστολή εμού αυτού – εκείνου του «δεν ός : εν ός»….. με ‘’εκείνο – αυτό’’ το «μηδέν : κενό»…!; ) 
                 ‘’του’’ των ‘’33’’….. τουρλου+ τουρλου- ζουρλο αντιφασκο λογο….. σελίδων…!; Χξ ς΄ςςςς…!;….. ]                                                 
…..Ωωω, ννναιαιαι…., με τόση δα, ‘’συντονισμένη’’, ακρίβεια…., ’’απ’ αυτό’’….,….. 
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     …..που….. οι κ,Κ,ύριοι του Κυρίου….. κ,Κ,υριο λεκτούν…., τόσον…., όσον…., αναλόγως….,….. 
     ενώ….. οι δ,Δ,εσποινίδοι του Δεσποινίδου….. δ.Δ,εσποινιδο λεκτούν…., τόσον…., όσον…., αναλόγως….!  //] 
                  [//=================--------------------------==================-------------------------//] 
 
διόρθωση λαθών –μου.…, ‘’ορολογ ικά, αλληγορ ικά, αναγωγ ικά’’,….: 
 *  1Β : ‘  : μορφ ικά -++ ή +…., προ μορφ ικά ++ ή +, προ προ μορφ ικά  +++ ή ++…., 
….., ( α μορφ ικά ) ….. ( μορφ ικά ) ….. ( ‘’μορφικά’’ ) / ‘’   ‘’ : σαν….. /….. 
* . 1Β : ….. ….. …., ούτε + ή +++..... ούτε ++ ή +….. ούτε -++…., 
ούτε -++….. ούτε - - ή -….. ούτε - - - ή - - ‘’,….. ‘’ …., 
* 1Β ➔  ’ : μορφικά +- - ή - …., προ μορφικά - - ή -…., προ προ ‘’μορφικά’’ - - - ή - -…., 
‘’…...’’ ( ‘’μορφ’’ / ‘’ ‘’ : σαν / ικά ) …., ….!..... 
  
…..*** …..προ θέσ εις / μετα ( προ ) θέσεις /….: 
ανα : άνω, κατά : κάτω, διά : μέσω,….. μετά : μετα μόρφ ωση, παρά : παρα μόρφ ωση, περί : περι μόρφ ωση, 
αμφι : αμφι μόρφ ωση : δι μορφ ία, ανα μόρφ ωση, κατα μόρφ ωση, δια μόρφ ωση,….. ….. 
…..συν : συμ μόρφωση,….. ….. βρεεεεε….. άααααντε και….. συμ μορφ ωθείτε….. κατά Θεόν….! 
 
Ναι…., κατά Θεόν…., μη σας….. ξανα ‘’γράψω’’….. κι εγώ…..  κι αλί σας τότε…., 
ή….. και….. μη σας ξανα γράψω….. εξ ουδ ετρ ωτικά – εκ μηδ εν ιστικά…., που ακόμα δεν άρχισα να γράφω….! 
…..Ναι…., κι αν θα τα γράψω…., τα άλλα…., τα επί σημ α…., ε, κι αν βρω καρδιά να…., 
 
       =====----------------------------------------======================---------------------------------------------===== 
                     /**/ ….. οπότε….. το στυλό μου ‘’θα γράφει από μόνο του’’…., ‘’χωρίς να το πιάνω’’…., 
                     που…., μέχρι τώρα…., έγραψε…., ‘’μόνο’’…., 4 λέξεις….; ‘’«Μενέ, μενέ, Τεκ Έλ, Φαρσίν»’’…., 
                     ήτοι…., χμ, αποκωδικωποιημένο…., «άει…., στον….. ’’κάδο ανακύκλωσης’’….!»…., 
(Χμ, εδώ ο καλός Σκουπιδιάρης : σκουπίδι και….. …., που δεν ‘’μασώ’’, πια, τα λόγια μου, μην και οι….. τα….,….! ) 
                     κι ας μην προσφέρεσθε, ρε Σατάν σκουπίδια, ούτε για ανακύκλωση…., ω σκανδαλο’’τέτοιοι’’…., 
                     Κτό,ή,νοι…., που εγώ δεν ‘’βάφω τα χέρια μου’’ ούτε καν με 1 σταγόνα αίμα…., ούτε οπλίζω άλλου…., 
                     ούτε…., ούτε…., παρά, μόνο, λέω, λαλώ και….. αποχωρώ….: όλα τα πεδία ελεύθερα από μένα…., 
                     κι ας αναλάβει ο καθένας…., κυρίως, μορο- πλάστης…., τις ευθύνες του…., ενώπιον ούτινος θέλει…., 
                     για τα….. σούπερ μορα ία : τα….. υπερ - - …., αυτά….. κι όχι εκείνα…., που θα…., αν δεν….,….! /*/ 
 
    |#| Εχ…., και φαντασθείτε…., ιδίως, –σεις…., το τι θα…., 
    τότε….. και με, ήδη και ξανά, πιο ‘’καθαρό’’ και υπερταχυτατόσκεφτο ‘’νού’’…., εεεεε, κι αννννν…., 
    όταν…., τώρα, σε, ούτε, 100 μερόνυχτα…., μελέτησα κι έγραψα…., μα και σχεδίασα λίγα…., ‘’κι αυτά’’ εδώ….! 
   [ : σα φώς, με 2 – 3 ώρες ‘’ύπνου’’…., που το ρεκόρ αϋπνίας μου είναι 8 μήνες….. με 1 – 2 ώρες ‘’ύπνου’’….! ] 
    Και….. μην ξεχνάτε…., ιδίως, –σεις…., να θυμάστε πως δεν αντέχω άλλο να βλέπω δυστυχισμένους κ.λ.π…., 
    ννννναιαιαιαιαι…., θα ξανακάνετε…., γρήγορα και σταδιακά...., κάθε μόρα : μερίδιο θανάτου…., 
    αντίστροφα και πάλι…., μοίρα : μερίδιο ζωής…., κάτι που, μ ό ν ο,  –σεις….. κι αλλιώς από μένα το μπορείτε…, 
    να κάνετε…., δηλαδή…., το αχ αχ αχ…., αντίστροφα…., πάλι…., χα χα χα…., 
    το μορολόι - και - -…., έτσι και πάλι…., μορολόι + και ++….,….! /#/ 
 
         /*/ ….. ρε του σατάν, ανά : κατά ποδ α και ‘’δανεικά’’ εγκάθετα, ζα γλωσσολόγοι και λεξικογράφοι…., πώς…., 
        αφού μοίρα = μερίδιο ζωής και μόρα = μερίδιο θανάτου…., 
        σας προ έκυψε…., κι αυτό…., /: από….. επί κυψη…!;/ το, θρηνικό, «μοιρολόι»…!; Τί, θρήνο : λόι για τη ζωή…!; 
        Μήπως από το που…., εγώ…., ‘’«θα, και, σας πω….. το….. μοίρα, και, –σας…..»…!; 
        …..Εμ…., αφού κάνατε…., ‘’Σ’’ατανιζέ : κωδικ ιζέ…., παρα φυσ ικώς, μασον ιζέ…., 
        τα μοίρα + και μοίρα ++….. μόρα - και μόρα - -…., ήτοι, μόρα + και μόρα ++ ….. και….. μόρα - και μόρα - - …., 
        που δεν –σας άρεσε το +- -+0…., μα το -+ +-0…., εεεεε….! /*/ 
           =====---------------------------------------======================---------------------------------------------===== 
 
όλα του ‘’κόσμου’’ τα βιβλία θα τα κάνω….. μια λευκή σελίδα…., την της….. Σ,σ,ιωπής…., 
  / …..: πριν γίνουν, ξαφνικά κι αυτόματα : ‘’από μόνα τους, και, και, ‘’μέσα –σας, χωρίς εγώ να….. / 
σα φώςςςςς…., από….. ‘’επί κτητ η’’….. αλληλο εξ ουδ ετέρ ωση – αλληλο εκ μηδ έν ιση….. και….. …., 
που…., έτσι που πάτε προς..... - - κατ η φόρ α ’➔ …., ωρέ σατάνες…., θα προκαλέσετε, ανά ποδ α  : κατά ποδ α, 
προ ϋπο / ….: υπο : όχι υπερ / θέσεις….. για….. ξαφνική κι αυτόματη….. διά λυση – απο σύν θεσ η 
του κάθε βιοD.N.A….: ζωικού, φυτικού,…. αν δεν προκαλέσετε τον….. ιό παν κτον ίκ….. και….,….!.....  ]]$$]]  
          [[$$[[====================================================================]]$$] 
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                /#*/ ==============----------====================----------==============/#*/ 
                        /#*/ || ….:  και…., σεις οι…., τότε κι έτσι…., ‘’χαο τ ικοί’’…., φυσ ικοί Χαο λόγοι…., προσοχή….. 
                        στις….. ( : όχι, βρε Μαικηνό δουλοι, στις «μαύρες / ή και στις «’’άσπρες’’ τρύπες» / τρύπες»….. ) 
                        « ‘’ά χρ ο ες’’ τρύπες’’ » :  φυσ ικά….. ‘’προ περι συμπάντεια’’…., 
                        ενώ οι μηφυσ ικοί…., προσοχή στα μηφυσ ικά….. και της ‘’ψυχής’’ και της ψυχής –σας ‘’τέτοια’’….! || 
 
     ….: Ε…., να…., λοιπόννννν…., κι άλλες, νέες, επιστήμες….. κι άλλα, νέα, επαγγέλματα…., 
     κι άλλες δουλ ειές : μη α ν εργ ία…., κι άλλες εργο δοσίες….. και Χαρά στα…..: 
     βουνά : πλούσιους, όρη : υπερπλούσιους, ορεοκορφές : ζάπλουτους / : ω, αλίμονο, όχι….. ζα – ζ ώ α….! /,….. 
     «χαρά και….. αγαλλίαση» σ / επί / τα….: ‘’«ευ γεν ή αέρια»’’ : βουνά…., «ευ γεν ή αέρια» : όρη…., 
     ‘’ουδ έτερ ου ς’’….. ‘’αιθέρ ες’’ : ορεοκορφές : ζάπλουτους….,....! 
 
     Ναι…., και λύπη σ / επί / τα….: 
     ‘’’α γεν ή ύδατα : νερά’’ κ.λ.π …., που, όμωςςςςς, από αυτά : τα ‘ Η2Ο…., ‘’βγαίνουν’’ και….. τα ➔’ Ο2Η : 
     «κροτ,βο,ούντα αέρια»…., τα ‘ ‘’Βο ανεργές’’ : οι ‘’Υιοί’’ / και / της ‘’Βροντής’’….,….. 
     ωχ, και μη φοβάστε…., πε / ο / ρδ / σ / ικά : πορδ ικά  αέριά –τους : σέβη –τους….. σε –σας….. εν νοώ....,….. 
     …..δουλ ειά να έχουν κι οι κάτ θρ ωπ οι κι ο Διά βολ : ταν ος…., 
     που…., καθώς δια / λα / λέουν – δια / λα / λούν τινέςςς…., 
     λύνουν και δένουν το βρακί –τους οι….. ά εργ οι αυτοί…., 
     θαρρείς και….. ‘’στήσιμο’’ για….. ‘’τέτοιο’’…., ε, να, ‘’απ’ αυτό’’…., 
     ή….. .αμούν και τα παιδιά –τους…., μα και τα απο παίδια –τους…., που, μάλλον, τους ακούστηκε 
     το «αγαπάτε αλλήλους» του….. Κομφούκ,’’ζ’’,ιο….. ως….. «.αμάτε αλλήλους» και….,….! /#*/     
                                   /#*/ ==============----------====================----------==============/#*/ 
 
                *$*======================$$$$$$$$$$$$$$$$==============================*$* 
*$* ….: έιιιιιιιιιιιιιιι…., ω της Ελλάδος, και, και, γλωσσολόγοι και γλωσσοπλάστες…., μάλλον, και, και, λεξοπαίχτες…., 
ίσως, μερικοί και εν αγνοία –σας…., που κάποιοι, και, εδώ…., αρχαιόθεν….,την αντέ στρεψ αν : ’➔…., 
όντως, να, η Ελληνική γλώσσα είναι η που οδηγεί στην κάθε ‘’Σ,σ,ιωπή’’…., αλλάαααα….. ΣΤΟΠ…., έως εδώ…., 
γιατί με πιότερη, έτσι, λεξοπλασία…., που μας κάνει υπερήφανους…., ‘’σαν’’ τους αλαζόνες, χρήμασι, πλούσιους…., 
για τον, απύθμενο, πλούτο της…., θα φτάσουμε, αν προλάβουμε, στην - - - ‘’ ‘’Σ,σ,ιωπή’’ ‘’…., 
σε….. γλωσσικό….. Κομφούζιο – Βαβέλιο – Βαβυ/ε/λώνιο…., που αχρείαστα είναι τα επιπλέον…., 
και όχι στην κοινή γλώσσα…., έστω, και νοερά…., της +++, της Θεϊκής, ‘’Σ,σ,ιωπής’’…., ναι, και προσέξτε το….: 
 
                                              Άσκηση Λευτεριάς. 
 
     / ….: πορεία ψυχής Ο΄ στο άυλο σώμα της….. προς τον ψυχοσωματοκύκλο +οο : <….. 
     Εδώ, κυρίως, από 1Β1 έως 1Β6 και πλέον…., -+ και πλέον…., ήτοι, και ++….: 
     στόχος -της η ψυχοσυχνότητα της τελόφασης 1Β12 ---- 1Β…., 
     η της ‘’απόλυτης’’ Σιωπής ακινησία – απραξία….. 
     * Θεός….: η απόλυτη Σιωπή κι Ακινησία – Απραξία…., και, τότε κι όντας έτσι : 1Β12 ---- 1Β 
     η εν λόγω, κι εδώ, ψυχή….. / 
 
.....Τόσα λόγια...., μείον τόσα....,..... 
τόσες πράξεις...., μείον τόσες....,..... 
δρόμο πάω, και μ’ ορίζει…., 
στη Σιωπή, στην Απραξία,….. 
λευτερώτρα ’Λευθερία..... 
κι η ζωή –μου ευλογία....! 
 
Αφαίρεση σημαίνει Λευτεριά...., 
κι είναι το ταξίδι προς το συν άπειρο η Ελευθερία...., 
μα προς το πλην άπειρο..... είναι η Σκλαβιά....! 
 
Μείον τόσες πράξεις σκάρτες....,..... 
          / * Σκάρτο : κατά τη Θεία Δεοντολογία, ό,τι αρνητικό -…., 
          ενώ, κατά τη σατανική δεοντολογία, σκάρτο είναι ό,τι θετικό +….. / 
μείον τόσα λόγια σκάρτα....,..... 
τη Ζωή την πλησιάζω....,..... 
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και με χρήσιμες προσθέσεις...., 
                   / ….: χρησίμως προστιθέμενο : 
                  εδώ…., ό,τι, εξουδετερωτικό των -, θετικό και θετικότατο +….. / 
που ’ν’ θανάτων αφαιρέσεις...., 
           / ….: χρησίμως αφαιρούμενο : 
          εδώ…., ό,τι, εξουδετερωτικό των +, αρνητικό και αρνητικότατο -….. / 
Λευτεριάς προϋποθέσεις....!  
 
…..Είναι, –μας είναι, δε δυνατόν να πλάσουμε….. πολλά εκατομμύρια λέξεις…., νέες λέξεις…., έτσι και με + και -…., 
ναι, φίλοι μου : όσοι, οι άδολοι : συν Έλληνές –μου…., ναι, ‘’φίλοι’’ μου : όσοι, οι έν δολοι : πλην Έλληνές –μου…., 
ναι…., να…., και παραδείγματος χάριν….: 
 
μόρα + : μερίδιο ζωής και μόρα - : μερίδιο θανάτου….: 
* Μόρ ιχ ος- / ή - - /….: ( : ως ο Μόρ- ιχ ος πολεμο Ιαν ν ός Διόνυσος’➔ : εδώ, και, η από στροφ ος είναι του -…., 
κι ο, ο κάθε, μόριχος…., ο που έχει τον μόρο- μέσα του…., γίνεται μόριχος και, και, για τους άλλους….. ) ο ίχ έχ ων, 
ανάλογον, μόρον- / ή - - /….: μορ- / ή - - / ίχ έχ ω : μορίχω- / ή - - / ή μορέχω- / ή - - /….: 
μορ- / ή - - / εχ ία : μορεχία, αλληλο/Q/μορεχία, επ/Q/αλληλομορεχία, εν/Q/αλληλομορεχία,παρ/Q/αλληλομορεχία, 
μετ/Q/αλληλομορεχία, δι/Q/αλληλομορεχία, περι/Q/αλληλομορεχία, αμφι/Q/αλληλομορεχία,υπερ/Q/αλληλομορεχία, 
υπο/Q/αλληλομορεχία, ανα+/Q/αλληλομορεχία, κατά-/Q/αλληλομορεχία,…..…..  
 
* Μόρ ιχ ος+ / ή ++ /….: ( : ως ο Μόρ+ ιχ ος ειρηνο Ιαν ός Διόνυσος’ : εδώ, και, η από στροφ ος είναι του +…., 
κι ο, ο κάθε, μόριχος…., ο που έχει τον μόρο+ μέσα του…., γίνεται μόριχος και, και, για τους άλλους…..)  ο ίχ έχ ων, 
ανάλογον, μόρον+ / ή ++ /….: μορ+ / ++ / ίχ έχ ω : μορίχω+ / ή ++ / ή μορέχω- / ή ++ /….: 
μορ+ / ή ++ / εχ ία : μορεχία, αλληλο/Q/μορεχία, επ/Q/αλληλομορεχία, εν/Q/αλληλομορεχία,παρ/Q/αλληλομορεχία, 
μετ/Q/αλληλομορεχία, δι/Q/αλληλομορεχία, περι/Q/αλληλομορεχία, αμφι/Q/αλληλομορεχία,υπερ/Q/αλληλομορεχία, 
υπο/Q/αλληλομορεχία, ανα+/Q/αλληλομορεχία, κατά-/Q/αλληλομορεχία,…..…..  
 
* Μορ ίχν ιχ ος- / ή - - / : ( : ως ο μορ ίχν ιχος Ιαν νός Μόρ- ιχ ος πολεμο Διόνυσος’➔….. ) ο ίχ έχ ων, 
ανάλογον, ίχνος μόρου- / ή - - /….: μορ- / ή - - / ιχν  ίχ έχ ω : μορ ιχν ίχω- / ή - - / ή μορ ιχν έχω- / ή - - /….,….. 
 
         [ ….: ίχνος- / ή - - / : εδώ…., έστω, «προγνωστικόν σημείον»….. κατθρώπου / σημάδι : σημείον….. ] 
* Μορ ίχν ιχ ος+ / ή ++ /….: ( : ως ο Μόρ+ ιχ ος ειρηνο Ιαν ός Διόνυσος’….. ) ο ίχ έχ ων, 
ανάλογον, ίχνος μόρου+ / ή ++ /….: μορ+ / ή ++ / ιχν  ίχ έχ ω : μορ ιχν ίχω+ / ή ++ / ή μορ ιχν έχω+ / ή ++ /….,….. 
            [ ….: ίχνος+ / ή ++ / : εδώ…., έστω, «προγνωστικόν σημείον»….. ανθρώπου / σημάδι : σημείον….. ] 
 
{{ : όπου Διόνυσος : και, ο, Ιαν ός- ’➔, Ιησούς / Εμμανουήλ / της Π.Δ : ‘’Πρώτη Παρ ‘’Απ’’ / εν ‘’αν’’ / ουσία’’…., 
και, ο, με πολεμο παραβολές Ια’’ν’’ ν ός’’+’’- ‘’‘’’ ‘’’’➔’, Ιησούς / Χριστός…., ή «Χριστός Ιησούς»….. / της Κ.Δ : 
‘’Πρώτη Απ ‘’Παρ’’ / αν ‘’εν’’ / ουσία’’…., 
και, ο, Ιαν ν ός- - ➔➔’’, ….. / «αγνώστου ονόματος» / της Κ.Κ.Δ – ( Ι / ω / άν αν ν ου ού ) Αποκάλυψης :  
‘’Δευτέρα Απ ουσία’’….,….. }} 
 
…..Εν συνεχεία δε….. και κυριολεκτικώς….. κι όχι ωσεί «ποιητική αδεία» ή….. λογο σχήματι : εν δια δυοίν κ.λ.π….,  
αν βάλουμε, μπροστά απ’ τις ως άνω λέξεις, και τις ανάλογές –τους…., / και, μεταφραστές…../ 
έστω, Σατανο-….. ή, έστω, Θεο+…., έχουμε….: Σατανο μόρ ιχ ος, Σατανο μορ ίχ ω,….. Σατανο μορ ίχν ίχ ος, 
Σατανο μορ ιχν ίχ ω,….. Θεο μόρ ιχ ος, Θεο μορ ίχ ω,….. Θεο μορ ίχν ίχ ος, Θεο μορ ιχν ίχ ω,….. 
μορα- ίος / όχι ο μοιρα- ίος /, μορα+ ίος / όχι ο μοιρα+ ίος / …., μορά- ζω, μορά+ ζω….,  
μορα- σιά, μορα+ σιά / όχι μοιρα- σιά ή μοιρ+ σιά /…., Σατανομοραίος, Σατανομοιράζω, Σατανομοιρασιά,….. 
Θεομοραίος, Θεομοιράζω, Θεομοιρασιά,….. 
 
 [ ….: βάλτε δε…., και πάλι…., μπροστά –τους και προθέσεις κ.’’ο’’.α : και ‘’ό,τι’’ άλλο….. και τίιιιι….. ….: 
 ρήμα, επίρρημα,….. εμπρόθετο ρήμα, εμπρόθετο επίρρημα,….. ….. ….! ….. Τίιιιι…!; Κομφούζιο…!;….. 
 Όμως,εγώ και, και, εδώ…., όχι για το «δι : γι’ αυτό» : –σας…., μα για το ‘’απαυτό’’ –μου του «δι’ γι’ αυτό» –σας….! ] 
   
….Τέλος πάντων….. και ‘’τελικά’’…., λόγια και θεωρίες : ύπουλα αλφαβητάρια στου Λόγου τα σχολειά….. 
περάτες σε κάθε κι όπου Λαβυρίνθους…., …..και, και, Ουρανο και Εξω Ουρανο κρύπτ ες….,….. άει….. 
…../ και, του προσώπου –σας : / αποστροφή : ’ : ➔….. αντι αποστροφή : ‘ : ….. ….: επιστροφή : ‘ : ….. και…., 
…..πάτε πολύ πολύ κοντά στο παιδί που έχετε μέσα σας…., αγκαλιάστε ‘το και θα σας δείξει Θεο Δρόμους,….. ….. 
θυμηθείτε, και, το : «μαμ, μαμά, (γ) ά (λ) : ά α : .΄α : α : . : / /…..»….,….. 
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ΣΤΟΠ…., ΕΔΩ…., Ο Λ Α….,….. όχι πιο πέρα και προς τα εκεί….: ‘’Παν’’ ώλη : ‘’Παν’’ κτονίκ Ιός….,….. όχι άλλο….. 
 …../ και, του προσώπου –σας  :  / επιστροφή : ‘ : ….. αντι επιστροφή : ’ : ➔….. ….: αποστροφή : ’ : ➔….. και….. …., 
μα / και, του προσώπου –σας : / αποστροφή : ’ : ➔….. αντι αποστροφή : ‘ : ….. ….: επιστροφή : ‘ : ….. και…., 
…..θα σας κεράσει, το Κτήνος, ‘’παν’’ θανατηφόρο ξινόγαλο : μη….. γάλα : μη….. (γ) ά (λ) : ά α : .΄α : α : . : / /…., 
 Ψ αίμα το Ψ έμα ‘’Τ’’ου…., Αλήθεια- - - η Αλη Εθ ειά ‘’Τ’’ου – Πλην / ‘’Συν’’ / ήθ εια- - -  στην Πλάνη- - - ‘’Τ’’ου….,…..  
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…..Επιστροφήηη : πρόσω‘‘ ολοταχώς…., πρόσω : πρόσσω : πόρσω : πόρρω….,….. Οδυσσέα‘.➔’αααα…., 
προσωτέρω : προσσωτέρω : πορσοτέρω  : πορρωτέρω…., πόρσιοοον ….., ‘‘‘‘….,….. Οδυ.σέα/./ αααα…., 
προσωτάτω : προσσωτάω : πορσοτάτω  : πορρωτάτω…., πόρσιτααααα ….., ‘‘‘‘‘‘‘‘….,….. 
Οδυ..έα/ /αααα…., φευ Οδυσ σ εύ : κληρονόμε του χρέους του μπαμπά σου….,….. ω νοο/νω/ θηλειό ιχ/εχ/ ε….,…..  
προς τα εδώ‘‘ το όντως μπροστά και προς τα πάνω, προς τα εδώ‘‘ η όντως Ιθάκη…., Οδ…έα αααα…., 
Οδ….΄α αααα…., προς τα εκεί το όντως πίσω και προς τα κάτω…., προς τα εκεί ’’➔➔ η όντως ‘’Ιθάκη’’….,….. 
όντας από εδώ : ‘…., θα μπορέσεις να ξεχρεώσεις το χρέος του μπαμπά σου Λαέρτη στον Πούστη Απόλλωνα…., 
αν πας προς τα κει:’➔,θα πάθεις την Οδύσσεια ενός:δεινός υπερχρεωμένου….,ω, πια, α νωσί ιχ ε κι αν νο ύ χ ε…., 
έ τ σ ι…., δεν ακυρώνεται το (!;) χρεωστικό ΄΄σας’’ έγγραφο – Μνημόνιο – Καινή Διαθήκη, που είναι εναντίον σας…., 
έ τ σ ι…., δεν θα μορέσεις να το καρφώσεις στο σταυρό….,….. έ τ σ ι…., θα είστε πιο εξηρτημένοι οικονομικά….,….. 
 
Οδ….. αααα…., Οδ…… ααα…., Οδ……. αα…., Οδ…..... α…., Οδ……… ….,….. Οδ Οδ Οδ….΄. Οδ ός : Οδός….: 
η Οδός…., της Οδού…., την Οδόν….. διά της μετανοίας….,….. τρελαίνομαιαιαιαιαι….,…… 
…..Ευλογητός εί, Κύριε…., δίδαξόν μοι τα Δικαιώματά –Σου…., των Αγίων ο Χορός…., εύρον Πηγήν της Ζωής 
και Θύραν Παραδείσου…., εύρον καγώ την Οδ Οδ Οδόν διά της Μετανοίας…., το Απολωλός πρόβατον εγώ ειμί…., 
ανακάλεσόν με, Σωτήρ, και σώσον με….,………………………….. το Αρχαίον Κάλλος αναμορφώσασθαι….,….. 
 
…..Βοήθειααααα…., Θεία Βοήηηηη….,….. ω ΘΕΙΑ ΣΙΩΠΗ…., Βοήθειααααα….,….. 
…..τί –μας σώζει…., ποιός –μας σώζει…., ποιός θα σώσει τα κορμιά –μας…., που…., αν θα…., ο κάθε ουρανός…., 
ώς κι ο Εξω Ουρανός…., δεν θα έχει αξία καμιά…., σαν δεν θα στολίζουν τη Γη….. ανθρώπων κορμιά….,….. 
…..τί να –Σου πω…., ω Θεέ –μου…., τί να –μου πεις…., τί να –τους πω….,….. 
λέγω και λέγω και λέγω…., φλυαρώ και φλυαρώ και φλυαρώ…., ωραίες πολυλογίες…., ωραίες φλυαρίες…., 
…..«τα πολλά λόγια είναι φτώχεια»…., μα γω…., που θέλω να ξαναγίνω….. πάμ/ν/φτωχος : πάσ/ ν /’’Σ,σ,ιωπος’’…., 
/τί…!;/ , θα πρέπει κι άλλο να φλυαρήσω:ν’ αδειάσω, και, τις λέξεις μου…., α, στην μέσα μου, ‘’ φωτόσφαιρα α΄΄ ’’…., 
να εν έχω…., και, νοΐ…., μόνο, α,Α,ποσιωπητικά….,….. δεν –μας νιώθουν…., δεν –μας καταλαβαίνουν….,….. 
…..εεεεε…., ‘’τελικά’’…., δεν γίνεται να –μας νιώσουν…., δεν γίνεται να –μας καταλάβουν….,….. 
…..άφησέ –με…., γαμώ ‘τ,’’Τ’’,οοοοο…., μη με ‘’πιάνεις’’…., ωρέ….. Θεέ…., .εέ…., ..έ…., . …., / . / …., με ‘’καις’’…., 
τί θες…., λοιπόοοοον…., σάμπως να με – ‘’ψυχή’’ – Αλέκος πνίξει η δίδυμή μου αδελφή : ψυχή : Στέργιος….. και να 
φορέσει τη βέρα γάμου –μου με τον/την Γκεμπ : Γαία : Γη….,….. α, όοοχι ‘’τέτοια’’ cinefilm «ερωτική συμφωνία»’’…., 
βρε γεράκ ο μου…., ννναι…., δεν λυπάμαι κανέναν…., που, εμένα…., «ποιός με λυπήθηκε, γεράκο μου….!»….,…..  
…..τί επιμένεις….. κι επιμένεις….. κι επιμένεις…., αφού δδδεεεννν….,….. –Σ,σ,ου ξεφεύγω….. και με ‘’πιάνεις’’…., 
με ‘’πιάνεις’’ και –Σ,σ,ου, ξεφεύγω….,….. –τους ξεφεύγω…., και, τους αγγέλους –Σ,σ,ου…., και με ‘’πιάνουν’’…., 
με ‘’πιάνουν’’ και –τους ξεφεύγω….,….. με γάμησες…., σε γάμησα….,….. με γάμησαν…., τους γάμησα….,….. 
γαμηθήκαμε….,….. δεν αντέχω άλλο τα….. γαμήσια σας….,[Σς, ω Συ Θ : Θέ : Θεέ, εννοώ  ‘’9 5 70 3 1 40 10 1’’….! ] 
δεν αντέχω άλλο…., γαμώ ‘τ’’Τ’’,οοοοοοοοοοοοο…., να κλίνω αυτά τα ρήματα….: γαμώ και γαμούμαι…., 
εγάμουν και εγαμόμην…., γαμήσω και γαμηθήσομαι….,….. εεεεε, γαμηθήτωσαν όλοι : όλα…..,….. ό λ α…., ό λ α….: 
.΄λα …., .΄.α …., … …., ….. ααααα ααααα ααααα ….,….. 
.΄λα….,….. «Λό λα – Λό λε…., λο λή Λό λα – λο λέ Λό λε…., νααααα…., έ να μή λο!!!!!»…., 
 
…..ααααα…., σκάσε, ρε Θρασίμι, Πούστη Σατανά….,….. θα σου δείξω εγώ ένα….. μακρουλό φιρήκι : μη μήλο…., 
ξέρεις…., πού θα –σου το βάλω,ε…., ε, στο κώλο –σου…., που ‘’είναι’’ και κώλος –μου….,….. 
σε τιμωρώ – με τιμωρείς…., με τιμωρείς – σε τιμωρώ….,….. με τιμωρώ – σε τιμωρώ…., σε τιμωρώ – με τιμωρείς…., 
με τιμωρώ : αυτοκαταστρέφομαι : Τον ‘’τιμωρώ’’…., 
δεν με τιμωρεί, μα Τον ‘’τιμωρώ’’ : με τιμωρώ : αυτοκαταστρέφομαι…., 
…..σκάσε, να, σε κατουρώ…., σκάσε...., όταν σε κατουρά η, μόνο δική –μου, πούτσα –μου…., δεν θα με κλάνεις….., 
κόβεται το κατούρημά μου….,….. χμμμμμ, για να σταματήσει εντελώςςςςς το κατούρημά –μου και να μη σε….,….. 
σε χέζω…., δεν σε φοβάμαι…., όσο με πληγώνεις…., τόσο θα σε καταπληγώνω και θα πέφτεις…., 
αυτοτραυματίζομαι : σε ‘’σκοτώνω’’ και πέφτεις…., 
αυτοτραυματίζομαι : μαχαιρώνω τη σκιά –σου…., που είναι μέσα –μου και πέφτεις…., κ.ο.κ….,  
‘’μόνο’’, έτσι θα ‘’πιάσει κέντρο’’ –σου : θα πετύχει τη ρίζα –σου…., η Μαχαιριά –μου…., θα σωριαστείς, ερείπιο….. 
παντού….: καταΓής, κατακαθεψυχής, κατακαθε’’ψυχής’’, κατακαθεκορμιού,….. …..καταΚοινωνιοD.N.A,….. 
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να…., ‘’όπως’’ σου το έδειξα στο σχέδιό –μου…., το με την μετέωρη καρδιά….. –μου…., στις 14 /9/1974….,….. 
τότε, μα χωρίς εσένα μες σε αυτό…., που, συ…., ως και το φύλλο….. μη συκής…., ζωγραφίστηκες….. αργότερα…., 
‘’μυστηριωδώς’’ : ‘’από….. μόνα σας’’ : πέφτοντας πάνω 
στο…., διπλωμένο όντας το χαρτί με τη ζωγραφιά –μου αυτή μες στο συρτάρι της βιβλιοθήκης μου…., χαρτί….. 
το οξυζενέ : διαλυτικό του blanko fluid….,….. 
 
σκάσε…., άλλη ευκαιρία δε –σου δίνω….,….. εμ, όταν –σου είπα : «…..άσε –τους να ζήσουν….,….. κατέβα εδώ…., 
ηλεκτροσόκισέ με έως θανάτου –μου και πάμε στον Θεό ‘’να τα πούμε’’ και ‘’να τα βρούμε’’….,….. το αρνήθηκες…., 
χμ, που ‘’ήξερες καλά’’ ότι ο Θεός – Δικαιοσύνη δεν κάνει παζάρια…., που όλα τα όρισε άπαξ και διά παντός…., 
τέ λο Λο ςςςςς…., That’s that…., that’s flat…., all of you ‘’fall flat’’…., what : Μενέ, Μενέ, Τεκέλ, ‘’Φαρσίν’’….,..... 
…..μετά δε βγήκες εντελώς….,….. ε χχχχ, φαντάσου ‘το….,….. και δεν θα ξαναμπείς….,  
μόνο η….. σκιά της σκιάς σας ( : ‘’σου βεν ίρ’’…., για να μη σας ξεχνώ…., ώσπου να….. απο συμπαντ ωθείτε….. ) 
έμεινε μέσα –μου…..,….. ουουουστ, και μη μου ‘’ρουφ άς’’ τον διά χ,Χ,ρονό –μου….,….. 
 
….. .΄λα …., .΄.α …., … …., ….. ααααα ααααα ααααα ….,….. 
.΄λα….,….. με γάμησες…., σε γάμησα….,….. με γάμησαν…., τους γάμησα….,….. γαμηθήκαμε….,….. 
γαμήσι…., γάμος….,….. …..Θεο γάμιά –μου…., αγγελο γάμιά –μου….,….. 
άλλα πόσα….. αλληλο γαμήσια –μας…., άλλοι πόσοι….. αλληλο γάμοι –μας : 
: άλλα πόσα Θεο γάμιά –μου…., άλλα πόσα αγγελογάμιά –μου….,….. 
είπαμε…., και, τότε…., ότι θά ‘μαι «Τ,τ,ο Π,π,ειραματόζωό» –σας…., μα όχι κι έτσι…., αφήστε με να με ιδώ….,….. 
 
…..ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που –μου….. δια κάνατε…., αλλά…., αλλά δεν…., αλλά….,….. 
…..στέ γνω σα…., στ έγνωσα : στροφ‘‘’’➔ ές και έγνωσα…., δε θέλω άλλη γνώση : γ νώσιν…., 
μου φεύγει ο….. νως : νους…., σιχτίρ η δια νώσις : δια νόησις…., δε θέλω άλλο το νω….. νώι….: 
ημείς οι….. δύ ο : 2 – ημείς οι….. δυό : 1…..  ημάς τους….. δύο : 2 – ημάς τους….. 2 : 1….,….. 
τρελ αίνομαι…., δεν μπορώ άλλο να δια χειρισθώ την….. ζηβο ψυχο ‘’ψυχο’’ εντορφίνη –Σου…., ρε….. Ζήβα….,….. 
Εσύ εί….. έσσι….. είς….. Ένας : Δ είς : Είς….,….. ημείς εσμέν….. ειμέν….. εμέν….. ‘’έν’’…., μου λεςςςςς…., 
μα….. εγώ….. ειμί….. έμμι….. ….,…..  
τίς είμί….,….. ήμην…., τίς ήμην…., ήμην : ήια : ήα : ήειν….: Ιωνιστί….,….. 
 
…..θέλω να φύγω…., να είμαι, έστω : ίσθι, εξόριστος στο Εξωσύμπαν…., μακριά από όλους κι από όλα….,….. 
ξεκινώ….,….. εκεί έσομαι…., εδώ ήμην…., ήμην : ήια : ήα : ήειν….,….. ήια : ήα : εφόδια…., 
αχ, δεν έχω εφόδια…., όλα –μου….. ήια : ήα : άχυρα…., με ήθησα : ξεράθηκα, στέγνωσα…., αυτόθεν…., 
όχι…., με ήθησαν : με στέγνωσαν : με ξέραναν άλλοι….,….. γέρασα….,….. γεγέρακα ηιθεόθεν…., 
…..2018 μ.(Α)Χ….. έως τον προ Θεού Παν Χωροχρόνο…., είμαι…., όι εμέ…., αν έγ/ν/ χρονος…., 
γέρασα από τότε που ήμουν παλικάρι…., πα λι κά ρι…., ααα, ήί θεος – ήίθεος : ή θεος – ήθεος…., 
ή θεός….. ή….. θεός ή….,….. ήι ον : ήμην…., ήιον ήιος : ήμην Φοίβος….. Απόλλων…., όχι ημί θεος…., μα θεός…., 
ειμί θεός : είμί πρωινός : είμί αγαθός....,….. ή : ή άρα : ή δη….,….. άρα, ου δει είναι με έν θεον…., 
θεός γαρ εγώ είμί …..,….. ουδείς τε θεός χωρεί εν εμοί….,….. 
  
η : ήτα….,….. η, λεξαριθμ,ητ,ικώς, = (+)8.000…., η΄, λεξαριθμητικώς, = (+)8….,….. 
ααα ό,τι τονίζεται με οξεία : ΄…., τανύζεται : δια τείνεται μετά χάσ μης – σχάσ ης…., διά τανος : διά ολος….,….. 
χμ, να γίνει….. ο οξύ τονος : ο οξύ΄ η : 8.000….,….. έιιι…., ω Θεέεε…., πόσα η είσαι…., πόσες 8.000 είσαι….,….. 
ααααα…., ξανά υπο λογισμός….,….. 8. 000 ή οκτώ και : . τρία τίποτα…., ε, 0 = τίποτα…., άρα, 8.000 = 8…., 
άρα, η = η΄….,….. …..τίιιιι…., τανύστηκα με τά χάσμ ης : χασμουρητού….. κι αποκοιμήθηκα – λιποθύμησα….. 
ή δια τάθηκα μετά σχάσ ης και αυτο ηλεκτροσοκ ίστηκα….,….. τί έλεγα….,….. α, κάτι για η…., κάτι για 8….,…..  
…..Στέργιος = (+)888…., άρα, είμαι τρία, έν τονα, η΄….: η΄η΄η΄….,….. 
το γράμμα –μου η΄ έχει….. μάσκα τον λεξάριθμό –μου (+)8….,….. τί…., το Αλέξανδρος έχει μάσκα το Στέργιος…., 
…..μα ο Στέργιος σιχαίνεται, απολύτως, τις μάσκες…., ο δε Αλέξανδρος….. τις ανέχεται…., μα και φορεί μάσκες…., 
ε, γιατί με φώναζαν, και, Στεργιαλέξανδρο…., α, μπερδεύομαι…., ποίος έχει μάσκα ποίον…., δύ ο – δυό : 2 – 1…., 
 
…..η΄η΄η΄ ή….,….. ή : βεβαίως…., ή θεος….: βεβαίως : τω όντι : αληθώς θεός….,..... 
α, δεν το λέω πουθενά…., θα μου φωνάξουν μεμψίμοιρα – αποδοκιμαστικά : «ή!» ή τρις «ή!» : «ήήή!»….,….. 
ή : συγκριτικόν ή…., θα με συγκρίνουν με τους δικούς –τους και….,….. 
όχι, που….. όπου είναι οι συγκρίσεις….. εκεί είναι κι οι συγκρούσεις…., 
όχι, όχι, όχι, κι αν δε με σκοτώσουν…., ώστε να γλιτώσω…., και μείνω ‘’φυτό’’…., που ούτε να….. δεν θα μπορώ…., 
ΟΧΙ….,….. και δεν το λέω πουθενά…., ή μην : μα τω Θεώ….,….. ή μην : α μην : αμήν….,….. 
αλληλούια : ας αινώ τον Θεόν…., που με φώτισε και τα σκέφτηκα….,….. /: ή : τί : δεν είναι έτσι : πώς παρακαλώ…!;/ 



                                                                                    210 
 
…..Θεός, Θεός…., ποίος Θεός….,….. Θεέεεεε –μου…., χάνομαι, τώρα,  κι ανάμεσα στα Ιωνιστί και τα Δωριστί…., 
μα και, και, με αυτά σε εύρισκα….,….. ποιό όνομα να έχω, ω Θεέ μου….,….. μήπως….. Στέργιος 1Β12 --- 1Β….,….. 
ποιός από τους δύ ο – δυό να είμαι….,….. θέλω να τα σβήσω : ψοφήσω και τα δύο–δυό….. 
και να λέγομαι….. Ζήβας Ζήβας : Ζωντανός Ζωντανός…., αλλά, πάλι, θα μπερδεύομαι….,….. 
δε θέλω γράμματα…., ούτε λεξαρίθμους, στο όνομά –μου….,….. όνομα κι επίθετο με αποσηπητικά τα θέλω….,….. 
δε θα ξαναχρησιμοποιήσω, ‘’αλληγοριστί’’, λεξαρίθμους…., για να συνενοηθώ, κάπως, με –τους άλλους…., 
…..ααααα…., παραλίγο, θα γινόμουν άθεος ‘’θεός’’…., θα γινόμουν….. ηίθεος : Δωριστί…., άθεος…., ά θε ος….,….. 
 
όχι…., αυτός που με φώτισε πιο πάνω…., δεν ήσουν Εσύ…., 
ήταν ο ‘’Θεός’’ που –μου έβαλαν μέσα –μου….. σε υποτροπή του….,….. το γνωρίζω καλά αυτό το….. βρύο….,…. 
το γνωρίζω…., γιγνώσκω ‘το….,….. γιγ νώσκωωωωω….,….. ου βούλομαι, πλέον, γιγνώσκειν με ουδέν….,…… 
……θέλω να κοιμηθώ…., ακόμα και τον ανεξύπνητο ύπνο…., δε θέλω άλλο να σκέφτομαι, κι άλλο, για να εξηγώ…., 
δε θέλω να πειραματίζομαι, ώστε να μπορώ να καταλαβαίνω πολλά, και, έτσι, να μπορώ να εξηγώ πολλά…..,….. 
εκδοχές επί εκδοχών…., πιθανότητες επί πιθανοτήτων….,….. 
για να φτάσω στη Μία Αλήθεια...., που παραμένει μεν Μία…., μα, για ‘’μας’’, είναι, που την επιμέρισαν, ‘’άπειρες’’….,  
αχχχ…., μαμά…., έχασα τον βαθύ ύπνο μου….,….. …., ούτε σαν σε ψευδαίσθηση δε γίνεται να –μου ακούγεται….. 
κείνο το λυτρωτικό ηδύφωνο νανούρισμά σου : «….. νάαα νι νάαα νι, μπεν ίιιμ ομ ούρ, μπεν ίμ τζαν ούμ….!»….,….. 
  
τρελαίνομαι…., μαμά…., σιχτίρ και τα Ιωνιστί…., σιχτίρ και τα Δωριστί…., σιχτίρ κι όλα τα εις …... ιστί –τους….,….. 
άει σιχτίρ όλοι –τους…., έτσι…., μόνο, σαν απαλλαγώ απ’ την έγνοια –μου γι’ αυτούς…., θα βρω τον ύπνο –μου…., 
θα μπορώ να σταματήσω όλες –μου τις σκέψεις….,….. που ακόμα και στον ύπνο : λαγόυπνο –τους νοιάζομαι…., 
……………............ωχ, τί έλεγα…., ‘’κοιμήθηκα’’…., εχ, για πέντε λεπτά…., να, πριν, 12 παρά 5…., τώρα, 12….,….. 
………………......γιγ γνώσκωωωωω….,….. γιγ νώσκω….,….. γιγ νώσκομαι…., γνώσομαι….,….. γνωσθήσομαι,….. 
…..πάω….. κι είμαι στον μέλλοντα : στο μέλλον : στο γνώσομαι..... 
και χάνω τον παρόντα / ενεστώτα / :  το παρόν : και, το γιγ….,….. 
χρόνοι….: ενεστώς γιγ νώσκω…., παρατατικός ε γίγ νωσκον…., μέλλων γνώσω…., αόριστος έ γ  νωσα…., 
παρακείμενος γέγ νωκα…., υπερσυντέλικος ε γεγ νώκειν…., …..  
τετελεσμένος μέλλων….. …., αχ, ο παν χρονο φάγοςςςςς Χρόνος σε ενέδρα όλων των χρόνων….,….. 
ποίος έβαλε αυτόν τον καταραμένο Χρόνο….. εκείειειειει….,….. 
επιστροφή…., Λύκος…., Μαμ…., και….: ου εγεγνώκειν, ου γέγνωκα, ου έγνωσα, ου γνώσω, ου εγίγνωσκον….,….. 
 
γιγ νώσκω…., γιγ νώσκω…., γιγ νώσκω….,….. αχ, όλοι οι χρόνοι σμίγουν στο….. ά σχασ το….. τ ώ ρ α…., 
παρελθόν και μέλλον σμίγουν, αρμονικά, στον ά σχασ το ενεστώτα….. διαρκείας….:  
ενεστώς διαρκείας….: παν συν αρχ ό τελ ο…. χωρο χρόνων….,….. 
…..νιώθω πως θυμάμαι…., και θυμάμαι, και, το πώς….. ένιωθαν…., όοοοοολους τους χρόνους….: 
γήινο,….. συμπαντικό, Εξωσυμπαντικό, Θεϊκό, προ Θεϊκό,…..  
όχι…., όχι…., όχι….,….. μόνον, ενεστώτα…., πια…., όχι άλλη….. σχάσ η στον ενεστωτικό χρόνο….,….. 
γιγνώσκω τ ώ ρ α…., όχι εγίγνωσκον, μα γιγνώσκω τ ώ ρ α…., όχι γνώσω, μα γιγνώσκω τ ώ ρ α…., 
όχι έγνωσα, μα γιγνώσκω τ ώ ρ α…., όχι γέγνωκα, μα γιγνώσκω τ ώ ρ α…., 
όχι εγεγνώκειν, μα γιγνώσκω τ ώ ρ α….,….. 
 
….. αχ, Θεούλη μου, ψυχο ‘’ψυχο’’ τυφλώθηκα, και βιοτυφλώθηκα, και δεν βλέπω τον Λυκο Χρόνο….. εκεί 
ή όντως ‘’αυτο’’καταργήθηκε και….. …., ή….. ο διαρκής και ά σχασ τος ενεστώτας….. έγινε ο φάγος του….,….. 
…..σσσσς…., ησυχία : κλείσε, ω βιοαυτί μου…., ησυχία : κλείσε, ω ‘’ψυχο’’αυτί μου…., κάποιος μου φωνάζει…., 
εμέ την ψυχή –σας…., ειρωνικάαα, χμμμ, εκείνος….. ο ηλεκτροθέτης : φωτιοθέτης υπερσυντελικοχρονο θέτης….: 
«…..Χα, χα, χα αααα…., τί πο τα  δεν ξέρεις…., αφού δεν σε ξέρεις…., αυτο ψευδ αίσθηση η αυτο γνωσία –σου…., 
ετερο αίσθηση η, τάχα, αυτοαίσθησή –σου…., ετερο γνωσία η, τάχα, αυτο γνωσία –σου….: 
σπαρτές μέσα –σου….. ετερό θεν…., φορετές έξω σου….. ετερό θεν….,….. όθεν, ακόμα και για πάντα, είσαι….. 
ένας άγνωστος Χ μέσα σε έναν άγνωστο Ψ….,….. έιιιιι…., Ψώνιοοοοοοοοοο….!»….,….. 
…..σκάσε….,….. έφυγε….,…..  
 
{{{…..χα χα χα…., μα δε ξέρει….,  
εμ, το ξέρει…., που του τό ‘πα…., πολλάκις…., εεε, στις εσωτερικές –μας συν….. +-, -+, +- -+, -+ +-,….. ομ ι λίες…., 
αλ λά : άλ λα δεν θέλει να το πιστέψει…., ο ηλίθιος…., 
ότι, για όλους….. –σας,…, κ α ι , τ ώ ρ α : ‘’πάντα’’…., θεο κλ οουν ίζω….,….. 
θα κλ οουν ίζω…., θα φαίνεται πως….. κλ θλ σχ σκ αίω…., μα από μέσα –μου θα γελ ώ….. και δε θα φαίνεται…., 
θα κλ αουν ίζω…., θα φαίνεται πως γελ ώ…., μα από μέσα μου θα κλ θλ σχ σκ αίω….. και δε θα φαίνεται….,….. 
ξέρει : γιγ νώσκει το ότι…., επειδή είμαι, και, υπερ αθωότατος…., μπορώ να γίνω και πιο πονηρός από αυτόν…., 
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εγώ…., ο, και γι’ αυτό, εξασκημένος κλόουν:ηθοποιός…., που μπορώ να αλλάζω ώς και 40 ‘’μορφές’’ στο λεπτό….: 
το ρεκόρ –μου…., κοιτάζοντάς –με…., με τα κλοουνο βιο μάτια –μου…., στον καθρέφτη…., 
με ξέρει…., μα δε με ξέρει…., που, κι εγώ και για αυτοάμυνα, έχω μάσκες +++ – ‘’μάσκες’’…., 
ουδείς με ξέρει : κανείς δεν με ξέρει…., μόν’ η κλ ό/ά/ουον : ηθο /–μου/ ποιό ς μα μά μου και κλ οουνο μα μά…., 
η…., το ‘’σιωπηλό μου ‘’αστέρι’’ ήξερε εμένα το ‘’σιωπηλό’’ της ‘’αστέρι’’…., συμ ‘’παίχτριά’’ –μου…., με ήξερε…., 
με ήξερε…., από τότε που…., θανόντος του αδελφού μου Αλέξανδρου…., ζήτησε από τον Θεό 
να τον αντικαταστήσει με μένα…., «για να διώξω, και, την αν άντεχή –της καταραμένη φτώχεια κι απ’ τη Γη…..»…., 
….. με ‘’ξέρει’’ κι ο Πούστης Σατανάς…., που Εξωκεί θα μάθουμε…., προβαλλόμενοι, εμείς, στο εκεί στο Εξωκεί….. 
…..δι εσαεί Παντο’’γράφον’’ Παν Κομπιούτερ του….. ‘’Big Father”…., το χωρίς….. πληκτρολόγιο, ‘’ποντίκι’’,….. 
και, το πότε ήμουν όντως κλόουν και το πότε όχι όντως κλόουν…., που, κι εγώ, δεν το ξέρω…., φορές….,….. 
η Κότα…., που / ‘’ξ’’ / έφυγε από το Κοτέτσι / : …..Πετεινέτστι…!; / για να βρει, λες, Πετεινό για Πετεινογάμια….,…… 
κί κι ρίκουουουου…., έλα…., τικ τικ τικ…., έλα μωρή Κότα…., που θα πάθεις….. ‘’τικ’’…., σα θα σε ‘’πριαπώσω’’…., 
γκελ γκελ…., έχω τη χάρη του….. άλλου Πρίαπου….,….. ε, ί κι αυτοσιχτιρίσου…., /και, σκεψ/ Αυνάνααα….!….. }}} 
 
…..λοιπόννννν…., είμασταν στο….. έφυγε….,….. έφυγε…., μα…., αλίμονο…., μου….. 
κατ-ανά+τεψε και ανα+κάτ-εψε τους χρόνους –μου….,….. 
αυτός που….. δι έ ζευγ σε….: τους κάθε Χ,χ,ωρο Χ,χ,ρόνους…., σαν τους απο σύν δεσ ε….. 
ο δια ζευγ ικός : το δια ζευγ /κτ/ ικό ή…., ο με τον δια ζευγ ικό λόγο….: αυτό – ‘ ή αυτό – ’➔ / ε, ‘’απαυτό’’….! /…., 
σαν έσπασε τις ζευγ μένες σταθερ στέρεες ές γέφυρες : συνδετήρες…., που τους ένωναν, Θεο νόμω, αρμονικά….: 
τις απο συν άρμ ωσε…., πλην δενο ντάς –τους με ψευδ αντί γραφ ά –τους….. ο ψευδο Κολλήεις:ψευδο Στέργιος…., 
ο που έκανε τις συ ζυγ ίες….. δια ζυγ ίες…., για να τα έχει όλα κι όλους, και, –μας…., υπο ζύγ ιά –του 
και….. αντι Θ/ε/όμο/υ/ρα : Σαταν όμο/υ/ρα : στα δικά –του σύνορα….. ο, και, Χ,χ,ωρο Χ,χ,ρονο αλλαξο όρ/ε/ιο ς…., 
ο που έκανε τα ομό θετα αντί θετα…., τα δυό : ένα ζευγ αρωτ ά….. δύ ο : κανα : ‘’κανένα’’ ζευγ αρωτ ό….,….. ….. 
τους ψυχο ‘’ψυχο’’ Χ,χ,ωρο Χ,χ,ρόνους….: ….. ….. …., …..1Β12 –– 1Β, 1Β6, 1Β, 1Β6΄, 1Β12΄ ‘‘,…..’’ ...., ….. 
ο….. δια….. σχάσ σκάσ κλάσ της….: ο….. αντι….. Θεο….. δια….. σχάσ σκάσ κλάσ της…., 
ο ‘’παν το’’….. σχάσ σκάσ κλούσ της ημί [ ε, το ένα τριστριστρισεκατομυριοστό του Θεού ] Θεος ‘’Ηρα κλ ής’’ ➔’….: 
‘’Προ κρούσ (‘’κροτ ούν αέρ ιον’’ : ‘’Ο2Η’’…., από ‘’Η2Ο’’…., αλ λά : άλ λα ουχί ‘’Αιθέρας’’) της’’….: Πούστης….,….. 
 
Πούστηηηηηηηηηηηηηηη…., έιιιιιιιιιιιιιιι…., με βλέπεις / …..!; / ….,….. 
σκ α σχασ κλασ τά με βλέπεις…., Αυτο Τυφλέ, Αυτό Λυκε…., 
που θα σε κάνω ‘’Μαμ’’….,….. ναι, ω Μαμά –μου…., ‘’Μαμ’’ θα τον κάνω τον Πούστη…., τον Τυφλό, που δε με…., 
που λίγοι, μόν’, με βλέπουν…., σαν είμ’ ο ‘’Προμηθέας’’…., ο άλλος ‘ Προμηθέας…., ‘’φάρσας’’ μιας μοιραίας…., 
χμ, μάλλον, ‘’από σπόντα’’…., από ξένη επιλογή….,….. και….. δεν θα το μάθει…., όσο ζει…., να μάθει….,….. 
βράχος και σταυρός μου….. μαύρης Γης το τέλμα….,….. 
και δεν έχω τέρμα…., σώμα που ‘χω αιθέριο….,….. λίγοι, μόν’, με βλέπουν…., βλέποντας που βλέπουν….,….. 
χρόνια και αιώνες….. ‘’κλέβω’’ φως και δίνω…., σκότη δεν αφήνω της Γεω Νυχτιάς….,….. 
γιος εγώ της Μέρας της Συμπαντοσφαίρας….,….. 
 
…..έιιιιι…., Βρωμ ιάρ- - - η΄-  η΄- η΄- : Βρωμ ιάρ- - - 8΄-8΄-8΄-…., 
σε προσ καλεί ο….. η+ η+ η+ : ο….. 8.000+ 8.000+ 8.000+….,….. 
                      // : χα χα χα : ωχ, ωχ, ώωωωω χχχχχ…! // 
όπου κι αν με πας…., ή όπου κι αν σε αφήνω να με πας…., μένω ο ίδιος 
και…., και, σε ενεστώτα διαρκείας μέν οντας…., έχω όλους, και, τους Χ,χ,ωρο Χ,χρόνους μέσα –μου….,….. 
…..πέφτω, βουλιάζω, πετώ,….. αυτόθεν ή εσούθεν…., σε….: / να, με βλέπω εικονο ποιητικά – σαν σε ‘’ταινία’’ / ….: 
έστω…., βρωμο θάλασσες, βρωμο τροπό σφαιρες, βρωμο στρατό σφαιρες, βρωμο μεσό σφαιρες, 
βρωμο ϊνό σφαιρες, βρωμο εξώ σφαιρες….. κι είμαι, πάντα, καθαρότατος…., α, και στεγνότατος…., 
μόνο η….. ‘’εσω θερμική φόρμα’’ –μου είναι – ‘’είναι’’…., αναλόγως με το πού είμαι…., λεκιασμένη….,….. 
χμ, πάρε ‘την και πλύσου…., Παν Βρωμιάρη…., να καθαρισθείς….,….. 
 
να…., και χωρίς ‘’εσω θερμική φόρμα’’…., πέφτω, βουλιάζω, πετώ,….. αυτόθεν ή εσούθεν…., σε….:  
              / να…., με βλέπω εικονο ποιητικά – σαν σε ‘’ταινία’’ – και, σαν σε βίντεο /  
έστω…., βρωμο θάλασσες, βρωμο τροπό σφαιρες, βρωμο στρατό σφαιρες, βρωμο μεσό σφαιρες, 
βρωμο ϊνό σφαιρες, βρωμο εξώ σφαιρες….. κι είμαι, πάντα, καθαρότατος…., α, και στεγνότατος…., 
σαν βγαίνω στην Εξω εξώ ‘’σφαιρα’’….,όπου, εκεί – εδώ, με Φωτο ραντίζει, και, ο Θεός…., να, πού ρύποι….,….. 
κι ‘’επανέρχομαι : επιστρέφω’’….,….. ήμουν εδώ, κι όμως δεν ήμουν εδώ…., ήμουν εκεί, κι όμως δεν ήμουν εκεί…., 
 
 [ ….: μια ζωή – ένας θάνατος…., που ήξερες ότι, ε γ ώ, «είμαι ο άνθρωπος του προγνωστικού σημείου»…., 
 με είχες στο κατόπι….: ‘’όλους’’ : ιδίως, τους βρωμο μπούλιγκερς, τους έστρεφες εναντίον –μου…., μα κι ‘’όλα’’…., 
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 όσο πιο όμορφα τους φερόμουνα…., τόσο και πιο άσχημα μου φερόντουσαν…., «τον μαλάκα»…., 
 εμ, που ‘’δεν ήξεραν’’ να τιμούν τους τίμιους και γέμιζαν, κι έτσι, τα κενά –τους οι τζούφιοι…., μα, πια, θα –σας 
 γυρίσω όλους, κι όλα, ανάποδα : άρα, ίσια…., από Πα στράβ ιους, θα –σας κάνω Πα ΐσ ιους…., και….,….! ] 
 
άραγε, το κατάλαβες…., άραγε, με κατάλαβες…., 

{ : γκελ, γκελ, να΄ –σου πώ…., μ αρά : ρε – ρε : μ αρά…., και, το πότε ο Αλέξανδρος ντούμπλαρε τον Στέργιο…., 

πότε ο Στέργιος ντούμπλαρε τον Αλέξανδρο…., πότε ο ΑλεξανδροΣτέργιος ντούμπλαρε τον ΣτεργιοΑλέξανδρο….! } 
ή κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις…., όπως οι….. που δεν με ‘’διαβάζουν’’….,  
χξς΄ςς, γιατί δε –σας….. βολεύω : συμφέρω….. ούτε εγώ….. ούτε κι ο λόγος –μου….,…. εμμμ, τί, εύκολοςςς….,….. 
άντε ( : με τέμπο:tempus/tempi–χρόνος/χρόνου…., ε, στα Τέμπη του Ολύμπου, να βρείτε, και, το Δία, να –σας….. ) 
και να διαβάσετε,‘’όλοι’’, ‘’τσοντο’’ βιβλία…., έιιι…., υποκριτέςςς…., Temp- Έλ- η/ν/δες…., υπο κριτ έεεςςς….,….. 
….. ….. …..χμμμμμ….,….. όμωςςςςς…., …..γνωρίζω…., θα γνωρίσω….,….. με γνωρίζω…., θα με γνωρίσω….,….. 
 
αχχχχχ…., είμαι στο μέλλον…., ξέρω αυτά που περίμενα να μάθω…., 
μα ξεχνώ, και, τη μορφή αυτών που ήξερα σε εκείνο το παρόν…., το που έγινε παρελθόν….,….. 
είμαι στο μέλλον μου…., νέο παρόν αυτό…., που σκότωσε το παλιό παρόν εκείνο…., 
χρονοφόνοι επί χρονοφόνων….,….. ξέρω, τώρα, αυτά που περίμενα να μάθω για μένα…., 
μα ξεχνώ, και, τη μορφή –μου….. που είχα και ήξερα σε εκείνο το παρελθόν…., 
το που έγινε παρόν…., ως κι η μορφή –μου έτσι….,….. δε με δια κρίνω…., χάνω, και, το παιδί πού ‘χω μέσα μου…., 
ου γι νώσκω εμαυτόν, πλέον,….. γιγ νώσκω : κρίνω : δικάζω…., κατα γιγ νώσκ ω : κατα κρίνω : κατα δικάζω….,….. 
γιγ νώσκομαι : κρίνομαι…., κατα γιγ νώσκομαι : κατα κρίνομαι….,….. 
 
…..έχασα το παιδί που είχα μέσα μου….,….. πού είσαι παιδί –μου : κορμο ‘’ψυχο’’ λαβή –μου….,….. 
ποιόν δρόμο να πάρω να σε ξαναβρώ ο ά δρομ ος….,….. οδοκρύφτη ‘’Ηράκλειτεεε’’…., Οδ Οδ Οδυσσέαααα….,….. 
Αλεκάκιιιιιι…., Αλεκάκιιιιι….,..... δεν πεινάς, πιααα…., συ που όλο πεινούσες…., που λίγο το φαγητό στο σπίτι….,….. 
[αχ, που χόρταινες, μόνο, μες στα ενύπνια όνειρά σου : «μαμ μαμ ψάρι!» κι ‘’έτρωγες’’ και μάτωνες τα χείλη σου…., 
να, η άκρη του κάτω χειλιού σου/μας είναι ‘’ροζ’’ (αντί για κόκκινη) απ’ την, για να το θυμίζει, χειλίτιδα/φλεγμονή…., 
εχ,κι επί 2 μέρες, έτσι κι όποτε, ως «τόσο χορτάτος», δεν έτρωγες τίποτα….. κι ευχόσουν να το ξαναονειρευτείς….!] 
που έλεγες πως είσαι καλό παιδί…., επειδή έτρωγες όλο το φαγητό σου…., ποιό φαγητό…., πόσο φαγητό….,….. 
έλααααα…., να…., ψ ψ ψωμί…., εκ μέκ….,….. μαμ μαμ μαμ….,….. μαμάαααα…., μαμ μαμ μαμ…., (γ) ά (λ) α….,….. 
…..πάρε με εκεί πάνω…., μαμάαααα….,….. κι εσύ, μαμά με….. και δεν με….,….. 
…………………………. Έιιιιι…., -Συ Θεέ…., τί θέλεις….. από μένα….,….. «ΣΥΓΓΝΩΜΗ….!» μου λες…., 
δε θέλω άλλο να συγχωρώ και να νιώθω πως δεν με συχωρούν…., νιώθω σα σκύλα ορφανή…., 
που φαρμάκωσαν το μωρό –της….,….. Αλεκάκιιιιιιιιιιιιιιι…..,….. δε θέλω άλλο να..... 
επι παρα μετα δια,….. ανα….. συγ χωρεθούμε….: να ανα χωρέσουμε μαζί μες στο κορμί μου…., 
ωχ, ξέρω, όσο λίγοι, το που δε φταις συ ο όντως αν ενάναγκος….,……………………………………..  
…..δε σε θ Έλ- - - ει το κορμί –μου…., δε σου ξαναδίνω τις συχνότητές –μου….. για ομο συχνοτητο ποίησή –μας…., 
δε θα σου κάνω το χατήρι να σου δώσω το κορμί –μου…., για να έχεις κορμί να κλάψεις σαν άνθρωπος…., λες…., 
…..κι είπες, τ ό τ ε κι ευθύς με την αγριοποίηση των δύ ο – δυό, πως  ‘’«είναι η τελευταία φορά που θα ήθελες 
να έχεις κορμί, για να κλάψεις σαν άνθρωπος»’’….,….. ε, κι εγώ είδα, κι έγκορμος, τα εισαγωγικά : ‘’ ‘’ ….. και…., 
δεν αντέχει το κορμί –μου να κλαίς – ‘’κλαις’’, κι εσύ, μέσα –του…., 
…..δεν με α φο ρά….,….. να χαλούσες το σύμπαν…., αφού έγινε το Κακό…., και να ξανάφτιαχνες άλλο….,….. 
ε, και…., λοιπόννννν…., κι αν ξαναγινόταν αποστασία και πτώση και, ξανά, στη Γη Κομφούζιο…., 
εγώ τί να κάνω και τί να πω….,….. να μην έκανες επίσημο σύμπαν….. για –μας τα δίποδα…., να μην έκανες….. 
κανένα σύμπαν…., πρόχειρο ή μη…., να έφτιαχνες, μόνο, αγγέλους και να παίζατε….. ό,τι παιχνίδι θα θέλατε….,….. 
 
ωωωωωχ…., με ζάλισες…., μου ‘’τα’’ ζάλισες…., «τέθλασες, και, τους όρχεις –μου»….. 
και πώς θα….. –Σ….. –Σου….. γαμηθώ : υπο γυναικ ευθώ…., που θα ‘’έλεγε’’ κι ο αρχιδολόγος Μωυσής….,….. 
αχ, τί να –Σε…., να –Σου κάνω να γελάσεις και λίγο…., που αμέτρητες φορές με έκανες, και, να γελάσω…., 
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ…., μα δεν αντέχω κι άλλο….. κι άλλα….,….. κάνε Κάτι να….., κάνε Κάτι να μη….,….. 
με ήθησες : με στράγγισες….. και κουράστηκα με το να είμαι ο κλόουν –Σ,σου…., 
δε με θέλουν…., παρά, μόνο, ως κλόουν…., που λέγει αστεία και κλαίει…., για μένα ή για αυτούς άραγε….,….. 
δε με θέλουν ως ηθοποιό –Σου…., να –τους ποιώ ήθος –Σου : να –τους ηθο ποιώ….. –Σου…., ε, δεν αντέχω….,….. 
…..το άφταιγο κορμί –μου δεν αντέχει άλλο το….. «διά πυρός και σιδήρου»…., μάλλον, κι εγώ…., νααααα….,….. 
…..νααααα…., και γιατί να….. δια σκέφτομαι κι άλλο γι’ αυτούς που..... δεν ξέρουν από λόγια…., μα θα μάθουν 
από τις πράξεις –τους…., από τα αποτελέσματα των πράξεών –τους…., προσεχώς…., αν….. κι αν δεν….,….. 
ωχχχ, τί άλλα λόγια…., στέγνωσα…., ωχχχ…., πάνω από όλα : κι από το λόγο –μου πάνω….. δι αίσθημα+ είμαι…., 
ε, κι ας κάνουν ό,τι πρέπει…., για να με νιώσουν και να με καταλάβουν….. και να….,….. their problem….,….. 
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…..ωωωωω χ…., πάνω από όλα : κι από το Λόγο –Σου πάνω….. Δι ‘’Αίσθημα’’+ είσαι….,  
ε, κι ας κάνουν ό,τι πρέπει…., για να Σε νιώσουν και να Σε καταλάβουν….. και να…., Your and their problem….,….. 
…..φευ…., τα λόγια –μου πέφτουν καταγής….,….. 
δακρυοβρεγμένες όλες οι λέξεις –μου…., αντί να κολλήσουν στο ξερό χαρτί…., γλιστρούν και πέφτουν στο κενό…., 
πέφτουν…., πέφτουν, πέφτουν και κραυγάζουν…., θυσιασμένες μου κι αυτές και γοερά…., «Βοήθειααα….!»….,….. 
νιώθω πως με μισούν και με καταριούνται όλες…., ώς κι οι πιο ιερές….,…… δε θέλω να ξαναγράψω σε χαρτί…., 
θέλω να γράφω, μόνο, τα λατρευτά –μου, αποσιωπητικά…., θέλω να τα γεμίσω, και, τα χαρτιά με αποσιωπητικά…., 
α, όχι…., τα θέλω άγραφα…., δε θέλω να τα λερώνω…., ακόμα και με τις πιο ιερές ‘’λέξεις’’ –μου….. αυτά….,….. 
 
θέλω να γράφω τα αποσιωπητικά μου, μόνο, στον  αέρα‘‘…., που, αυτός, ‘’αυτο’’/‘‘Αιολο/καθαρίζεται…., 
θέλω  αποσιωπητικά του αέρα…., λίγον αέρα : και, Ο΄ Ο….,….. φφφφφφ ΦΦΦΦΦ…., Η Η Η…., παντού Η…., 
πνί γο μαι….,….. λίγο νερό…., λίγο…., και, ‘’ψυχής’’ : Ο΄…., Η2Ο….,….. ααα, φεύγω…., όχι….. φεύγω κυρτός…., 
μα.. . .. φεύγω….. ό ρ θ ι ο ς…., και με ό ρ θ ι α  τα γράμματα και τα αποσιωπητικά –μου….,….. πνί γο μαι….,….. 
 …..πνίγομαι στην πατρίδα…., τσακίζει κι η ψυχή…., μια κίτρινη σελίδα μου την κάνουν τη ζωή….,….. 
…..σπιούνοι, και, της ‘’Σιωπής’’ μου ‘’ραδιογωνιόμετρα’’…., εκτρέφονται χαμέρπια, ‘δω πέρα, άμετρα….,….. 
…..θα βγάλω εισιτήριο….. χωρίς επιστροφή…., κάλλιο μια ξένη χώρα να μου είναι φυλακή….,….. 
…..κάλλιο…………… τα Σκόπια, τώρα, να μου είναι φυλακή…., ‘κει θα βρω Μακεδόνες…., και  Έλληνες εκεί….,….. 
χμ, ε γ ώ  θα τα βαφτίσω…., ‘’«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»’’…., κει…., πού ‘χω γνωστούς εκεί…., εκεί, εκεί, εκείειειειε….!.....  
 

…..«Ααα, χμ,χμ,χμ, ‘’ ’πάει – ‘πάη‘’ : ‘’τό ‘δωσε δρόμο’’….. ο/η/το πούλ ος/α/άκι –του…., πουλ άκι –του….,πελ πουλ, 
τσίουτσίου, τσιουγάβ, γαβγάβ, τσιουάουα, hei, god‘’dod, Ζήβας : Ιωνιστί, Ζάβας : Δωριστί, Ιων Ιακ ικό η = Δωρικό α, 
ο/η/το Ζηβ ός/ή/ό – Ζαβός/ή/ό….,….. Λό λα – Λό λε, λο λή Λό λα – λο λέ Λό λε, νααααα, έ να μή λο…., 
Στέρ γιε εεεε…., Στέρ‘‘γιε εεεεε…., Στρέ’’➔➔γιε εεεε….,…..  Στέρ‘‘γιε/Στρ’’➔➔έγιε…., 
Στέργιε Νούμερο 000…., Νούμεροοοοο….,….. !!!!!»,….. 
 

…... …..χμμμμμ…., λοιπόννννν…., σκάσε….. και άκουσε….: σιώπααααα..... και «άκουσεεεεε»….,….. ….: 
Ζαβός/ή/ό : Λολ ός/ή/ό, δεν είμαι….. ούτε….. ούτε….. ούτε….. ούτε…, είμαι….. ούτε…..ούτε…..ούτε…..ούτε….,….. 
είμαι, λοιπόν, η απολύτως σχετική μαζί κι η σχετικώς απόλυτη Λόλα : Ζάβα : Σχιζ σχασ ο φρεν ία μες σε/ /κορμί…., 
ω κουτέ….. καύτη –μου : ψήστη –μου…., μα και….. ‘’ψήστη’’ –μου…., δεν είμαι ο/η/το «Μηδέν/Μηδείς/Μηδία….: 
Μη 1 – Μη δέν/Μη 1 – Μη ία : μία/Μη 1 – Μη δείς» ---- ο/η/το Καν είς:ιός/Καμ μία:ΐά/Καν έν:ιόν…., 
…..ούτε….. ο/η/το «δέν : 1 : δ 1 : . 1 : δ έν : . έν/μία : 1 : μ 1 : μ ία : . ία : 1/δείς : 1 : δ 1 : δ είς : . είς : . 1 : 1…..»…, 
είμαι και ο/η/το «Μηδέν/Μηδείς/Μηδία….: 
Μη 1 – Μη δέν/Μη 1 – Μη ία : μία/Μη 1 – Μη δείς» ---- ο/η/το Καν είς/Καμ μία : Κα ΐα/Καν έν…., μαζί…., 
και ο/η/το «δέν : 1 : δ 1 : . 1 : δ έν : . έν/μία : 1 : μ 1 : μ ία : . ία : 1/δείς : 1 : δ 1 : δ είς : . είς : . 1 : 1…..»….,….. 
 
είμαι ο/η/το 1/1/1 πλάι στον/στην/στο /          / ….,….. είμαι ο/η/το πλάι σ Τον Θεό…., είμαι ο/η/το μες σ τον Θεό…., 
μα κι ο Θεός είναι και πλάι μου και μέσα μου…., ως κι εγώ /ε, ως 1Β12 ---- 1Β/ είμαι και πλάι –Του και μέσαΤου…., 
είμαι Ο….. μες σ το….. κορμί….. ‘’–μου’’….,  είμαι Ο….. της ενσάρκωσης του, της Λύτρωσης, Ονείρου –Του….,….. 
κι είν’ Εκείνος : Αυτός : Η ζω γραφ ισμένη μου Καρδιά μες σ το κορμί μου ---- μας…., hei RES, έχεις Κ,κ,αρδιά….,  
ννναι…., έχεις….. μαύρη Κ,κ,αρδιά…., που θα –σου την ξε ρ ρ ι ζώ σω…., για τροφή στα τσίου και στα γαβ….,….. 
ναι, ω RES, είμαι το Έ,έ,ν στικτ ό –Του μες σε κορμί…., αχ, κορμί Εσύ…., πόσο ρεύμα σε δια πέρασε κι άντεξες…., 
…..έχω όοοοολα τα…., που τα κράτησα γερά…., εχ, όσο άντεχε το αξιο λάτρευτό –μου κορμί…., έν στικτα…., ….: 
προ άγγγελο, προ διάτανο, προ σάτανο, πρό Θεο, Θεο…., πρό Θεο, ….. ….. ....., ….. ….. ‘’,…..’’ ….. ….. ….,….. 
 
…..δεν μπορεί καν είς, ούτε κάν ‘’είς’’, να με καταλάβει…., 
ούτε κι εσύ, RE μη α φελή….. φηληκο : αγριοσυκεο φελλέ , μπορείς να με καταλάβεις…., 
χμμμμμ, που….. π ι /ουσ/ τεύεις, ακόμα, ότι μπορείς να με….. καταλάβεις : κυριεύσεις….,….. 
δεν μπορεί καν 1 να με καταλάβει…., ‘’ούτε κάν ο Θεός’’…., 
ούτε ο Θεός, όντας μέσα μου, δεν μπορεί να με – μας : Τ,τ,ον καταλάβει…., 
 
…..ναι, όσο μπορεί ο όντως ηθο ποιός να ξέρει…., τότε που εν σαρκ ψυχ ώνει κάποιον…., 
αν….. κλαίει ή γελά ή….. τω όντι…., αν, δηλαδή, είναι….. όντως, ο ε αυτός του, αυτός….. 
ή, όντως, ο ε αυτός του, αυτός/εκείνος που εν σαρκ ψυχ ώνει…., 
τόσο μπορώ/μπορούμε να ξέρω/ξέρουμε και….. 
εγώ/εμείς ---- εμείς/εγώ : Α,α,υτός/Ε,ε,κείνος ---- Ε,ε,κείνος/Α,α,υτός 
αν ειμί/εσμέν όντως εγώ/εμείς….. ή, όντως, ‘’εγώ/’’εμείς’’….,….. 
                                      ( χμ, ‘’τά ‘παιξα/’’τα παίξαμε’’ κι εγώ/εμείς – ‘’εγώ’’/’’εμείς’’ με το….. ….! ) 
 εεεεε…., μ ό ν ο ν, ως προς αυτό το….. Θεατρο Κλουουν ιζέ μου/μας..... …., ω RE΄ Sssss….,….. 



                                                                                     214 
 
…..ναι, να, και –σε (–σας) βάζω μες στην εις την Ν υπερ Ταχώ μου, σε πάω εκεί στην ταράτσα του σπιτιού μου…., 
ιδές –μας…., ξανά…., τότε…., και σου (–σας) ξαναθυμίζω…., π.χ…., ….:….. 
…..γειά σου, μπαμπά…., ‘τί κλαις, μπαμπάκα…., πάλι δεν ‘’έκανες μάσκα’’ με τον νεφελοποιητή για οξυγώνωση…., 
…..πνίγεσαι, μπαμπά…., βήξε, βήξε, μπα…., βγάλε τα φλέγματά σου να ανασάνεις….,….. αχ, οι βρόγχοι σου…., 
θηλιά που σε πνίγει…., θηλειά : λοβός  : lob…., γαμώ τα θεοκαταραμένα και σατανοευλογημένα lobbies – σας…., 
…..μη βρίζεις, μπαμπά….: γαμώ τη ‘’μάσκα’’…., γαμώ την κάθε μάσκα…., με πνίγει : με καίει αυτό το οξυγόνο…., 
θέλω, μόνο, φυσικό οξυγόνο…., ως κείνο και τότε που κοιμόμουν, καλό πνοος, μπάσια : υπαίθρια, κι άκουγα 
το τριζόοοονι : τρι και τρι και τρι και τρι….. και κοιμόμουν και θυμόμουν : ύπνος πληγή και θύμησες πληγές….. …., 
 
…..εεε, τί μυριακούς το τριζόνι…., αφού σε πληγώνει…., αχχχ, και να το έβρισκα…., θα το έτρωγα….. ωμό….,….. 
αμάν, πια, με το τριζόνι…., μα και με τον γκιώνη…., θα ταυτιστείς με το τριζόνι, ή και με τον γκιώνη, τ/ρ/ελικά…., 
που μου δια‘’πέρασες’’ κι εμένα αυτό το πάθος : αγάπη για το τριζόνι…., μα και για τον γκιώνη…., μπαμπάκα,..... 
(κι έμαθα να βλέπω κάθετα στα μάτια όλων των εδώ κι όποτε ‘’πιασμένων’’ μου….:  ζώων, εντόμων, πουλιών,….. 
και να υπολογίζω, στο περίπου, την ‘’ψυχο’’ενέργειά τους, χμ, θυμάσαι που σ’τά ‘λεγα και μ’ έλεγες Τρελαλέκο….!) 
ναι…., ιδίως, για το τριζόνι…., που το αφουγκράζομαι…., σαν κάτι να μου λέει…., κάτι, ‘’μυστικό’’, καταλαβαίνω…., 
μιλώ προς αυτό, θαρρώ πως συνομιλώ μ’ αυτό, κάπου χρονομακριά με πάει…., τρελο φαν τασί α μου λέω και…., 
φορές δε, ήδη και ‘’σχετικώς’’ ‘’ψαγμένος’’, αναρωτιέμαι αν αυτό έχει, ακόμα, μνήμες και μου τις δείχνει ‘’μυστικώς’’ 
ή αν εγώ θυμάμαι μέσω αυτού….. κι αυτό δεν τα ξέρει…., ναι, μπαμπά μου κι ήρωά μου………………………….... 
…..ω, να, ηρέμησες, μπαμπά….,….. άει, χάιδεψέ με και πάρε με στην αγκαλιά σου, μια φορά, έστω, μπαμπά…., 
που ποτέ δεν θυμάμαι να με χάιδεψες….. κι ούτε ποτέ να με πήρες στην αγκαλιά σου…., μπαμπάκα…., 
τάχα…., λες, σαν σε ρωτώ το γιατί…., γιατί δεν ξέρεις…., αφού, πολύ νήπιο, έμεινες ορφανό από μπαμπά…., που, 
ποτέ, δε πρόφερες τη λέξη μπαμπά, ούτε καν μπα…., μόνο, λίγο . πά…., εμ, γι’ αυτό δεν θες να τον/τα θυμάσαι…., 
μνήμες : μνήσεις…., που, φυσικά, δεν μπόρεσες να τις κάνεις, από μόνος σου, ανα μνήμες : ανα μνήσεις….,….. 
ε, κι ούτε…., τάχα, γι’ αυτό…., μου έδινες, ποτέ, ολόκληρες απαντήσεις…., σαν σε ρωτούσα…., ρε ‘’μυστικέ’’….,….. 
 
…..ααα, κι αλήθεια, ω ολίγον εγγράμματε…., μα….. φυσικώς….. έξυπνε…., μπαμπά…., ναι, και μη μου μειδιάς….,  
…..ποιός είσαι, μπαμπά…., παράξενε μπαμπά…., που, μόνο, σε μένα έδειχνες την παραξενιά σου, 
σε μένα, όντας μόνοι μας, άντε και μπροστά και στη μαμά…., ποτέ μπροστά στη Νίτσα….,….. μας ‘’ξεχώριζες'’…., 
όλο αλληγορικές, και, πράξεις μου ήσουν, που μετά μου τα φανέρωνες…., μα γω σε είχα ήδη παρεξηγήσει….,….. 
…..τί…., ας με παρεξηγείς, βρε….. (!;) Χάχα…., αςςςςς…., χα, μου ψέλλισες μόλις πριν λίγα δευτερόπλεπτα…., 
χμ…., δήθεν /δήθεν…!;/  ‘’πνιγμένος’’…., και σημασία έχει, ψέλλισες, να καταφέρουμε να μη γίνεις σαν…., μα ο…., 
…..τί είπες…., μπαμπά…., είπες να καταφέρουμε….,…... ποιοί, λοιπόν…., εσύ κι η μαμά….,….. 
 
ξέρεις…., ξέρεις τι ‘’ένιωσαν’’ η μαμά κι η θεία Θοδώρα στη γέννα μου…., σου τα είπε η αδελφή σου η Θεοδώρα…., 
μου είπε κι εμένα…., ε, όταν τη ρώτησα γιατί, ενώ φέρομαι τόσο καλώς, μερικοί μου φέρονται τόσο κακώς…., 
γιατί…., έχοντας το ‘’χάρισμα’’ – ταλέντο…., ενώ κάνω τα αχ χα…., και, πρακτικά…., με κάνουν να κάνω αχ…., 
ότι είμαι ‘’πικροαίματος’’, ότι αυτοί είναι τζούφιοι και πειράζοντας, και, μένα ‘’γεμίζουν’’ την άδεια τους ψυχή…., 
…..κι ότι είμαι ο Χριστός…., ένας (!;) άλλος Χριστός, μου είπε, κι ύστερα τα ‘’μάσησε’’….,….. 
χμ, κι εγώ έγραψα σε ποίημά μου «….. μανούλα μου, που δεν υποψιάστηκες…., ποτέ…., πως γέννησες…., 
διασταυρωμένη με τον άνθρωπο πατέρα μου…., έναν αλλιώτικο Χριστό…., σαν τόσες άλλες μάνες….!»…., 
…..εχ, γιατί ήξερα πως θα το διαβάζατε...., για να –σας ξεγελάσουμε…., α, ρε μάνα, τί μουσίτσα είσαι κι εσύ….,….. 
πές μου τί ξέρεις…., ξέρεις το ‘’τρελό’’ ‘’μυστικό’’ –μας…., είσαι κι εσύ κι εν αγνοία μου μες στο ‘’κόλπο’’ ‘’–μας’’…., 
παίζει κι η μαμά μαζί μου…., χμμμμμ…., μαμάαααα…., έλα εδώ έξω είπααααα….,….. άσε με, μπαμπάαααα….,..... 
μη λες να τη λυπηθώ, μη ζητήσεις να σε λυπηθώ, μένα το ‘’παιχνιδάκι’’ ποίος με λυπήθηκε…., θα –σας γαμ….,….. 
 
…..μάνααααα, ξαναπήγαινε μέσα….. κι άσε –μας μόνους….,….. ….. όχι, τ ώ ρ α, μπαμπά,…... και μόνοι, πάλι…., 
όχι, τ ώ ρ α, θα εξηγηθούμε…., αλλιώς, θα πάθουμε, όντως, τριαδική παράκρουση….. κι όχι ‘’θεατρική’’ ή μη….,….. 
αααχ…., ο /γιατί, τάχα, ευλογημένος –μου…!:/ Εκείνος κι από τ ό τ ε –σας έβαλε μες στο ‘’Κόλπο’’ Του και με….,….. 
αχ, καλά δεν ήθελα να πάω Γυμνάσιο, κι επίτηδες δεν έγραψα καλά στις εισαγωικές εξετάσεις, μα πάλι ‘’πέρασα’’, 
χμ, κι έγραφα ωραίες και παράξενες εκθέσεις ιδεών…., 
χμ, κι έπαιρνα, για την ίδια έκθεση, από άλλον 20άρι…., από άλλον 10άρι….. κι από άλλον 0άρι…., 
μα εγώ ένιωθα πως είχα, ήδη, πάρει πολλά άριστα από τον Θεούλη…., σε άλλες και χωρίς λόγια εκθέσεις μου…., 
κι έγραφα, μετά, κι εγώ, όπως τα άλλα παιδιά….,….. έπνιγα τα αποσιωπητικά –μου : το οξυγόνο μου…., 
νεφελοποιητές τα βιβλία ‘’μου’’…., ψευδοξυγόνα τα γράμματα κι οι αριθμοί –τους….,….. σαν με σένα και τώρα…., 
πνιγόμουν, που ήθελα και γράμματα και αποσιωπητικά, που μερικοί καθηγητές…., ιδίως, οι θεολόγοι…., δεν τα…., 
 
…..πάντα έσκαζα και ‘’σιωπούσα’’….,….. σκάσε, αφού δεν ψηφίζεις, μη μιλάς για πολιτική…., ο ‘’ένας’’…., 
‘’σκάσε’’, αφού δεν έχεις παιδιά, μη μιλάς για παιδιά…., ο ‘’άλλος’’….,  σκάσε, αφού είσαι….. 
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άθρησκος : «άθεος» και δεν είσαι θεολόγος /ννναι, Θεολόγος είμαι/, μη μιλάς για Θεό…., ο ‘’άλλος’’….,….. 
‘’σκάσε’’, αφού δεν είσαι ψυχολόγος, μη μιλάς για ψυχή…., ο ‘’άλλος’’…., 
…………………………………αχ, καλά ήθελα να γίνω επιπλοποιός….. σαν τον παππού μου τον Γιώργη…., 
…..εσύ, που ήθελες ντε και καλά να μάθω γράμματα, φταιαιαιαιαιςςςςς…., 
όχι, όχι…., φταις…., μα δε φταις…., με επαίδευες….,….. 
να, έπεσε η ματιά μου στον παλιό μας μαχαλά…., θυμήθηκα πόσο έξυπνα με εκπαίδευες…., α, και με παίδευες…., 
να, θυμήθηκα πού ‘λεγες πως είσαι σίγουρος, πια, ότι θα σκεφτώ σωστά τη φτώχεια μας και θα γίνω Άνθρωπος…., 
και πού ‘λεγες να σκέφτομαι, συχνά, τον εαυτό μου, νεκρό «γέρο», μες σε φέρετρο και με σταυρωμένα τα χέρια…., 
εχ, γι’ αυτό είπες στο δάσκαλο να με στέλνει να σηκώνω τα μανουάλια στις κηδείες…., 
που καμιά, σχεδόν, δεν έχασα….. κι έμενα έως την ταφή των νεκρών…., ε, χμ, και για τις μακαριές και τα γλυκά…., 
χμ, ‘’έτσι’’ του είπες…., τάχα, για να διώξω τη μεγάλη μου νεκροφοβία…., 
που απόκτησα με το σοκ του θανάτου της Μαρίκας…., που…., αφού πήρε το φαρμάκι…., για να αυτοκτονήσει…., 
με έβγαλε μια μικρή βόλτα…., βόλτ α γεμάτη volt…., με αγκάλιασε…., με φίλησε κλαίγοντας και λέγοντάς με….: 
καλή τύχη, Αλεκάκι Στεργιαλεκάκι, το εξώγαμο μωράκι μου το παίρνω μαζί μου, δε θα το γεννήσω…., μωρό μου…., 
που δε χωράνε στον κόσμο τα εξώγαμα…., ναιαιαι, θυμάμαι τις, που μου τις εξηγούσε, λέξεις της μία προς μία…., 
που με σφράγισαν…., κι ύστερα με άφησε και πήγε στο αχούρι τους….. και ξεψύχησε, ξεψύχησαν,….. 
με ξεψύχησε όσο ‘’τίποτε’’ άλλο…., ως κι όλα τα άλλα που ακολούθησαν με σόκ αραν…., 
με σημάδεψαν…., κανείς δεν θα το πιστέψει για ένα….. δυομυσ ά χρονο….,….. που, κι αυτά, ήσαν κοντά στο, 
που με σημάδεψε, δικό μου : μαμά, μαμ…., (γ)ά(λ)α….,…..  ως με σόκαρε και το που, κοιτάζοντας στον ουρανό…., 
αχ, δεν μπορώ να την ξεχάσω…., έκλαιγε γοερά και σαν την «τρελή του δάσους….. κι αγάπης θύμα»…., 
και τραγουδώντας…: Γεννήθηκα για να πονώ….,….. θα το φωνάααξω σαν τρελήηη….,….. τί δυστυχία, μπαμπά…., 
 
…..τί σςςςςς λες, μπαμπά…., α, να σιωπάσω…., θα σιωπάσω, μπαμπά…., δε θέλω  άλλο να μου απαντήσετε….,                                                                 
μείνε εκτός…., διακριτικά εκτός του ‘’παιχνιδιού’’ ‘’μας’’ : ‘’της μαμάς κι εμού’’…., κι ό,τι θες, ή θέτε, πες και κάνε…., 
δε σας ξαναρωτώ…., παίξτε /με/ κι εσείς…., σα να μη συνέβη κι αυτό εδώ, τώρα…., κι όπου βγει….. κι ό,τι βγει…., 
άλλωστε, τρελό παιχνίδι έκαναν τη ζωή….,….. θα βρω όλες τις απαντήσεις…., χμ, από μόνος –μου….,…………… 
τί, πάλι, σςςςς τρι…., α, θέλεις να ακούσεις το τριζόνι…., αμάν…., κι αυτό, πια…., τρι και τρι και τρι και τρι….,….. 
ααα,…., ρε μπαμπά…., θέλω ν’ ακούσεις απ’ το κινητό μου τηλέφωνο ένα, ίσως το πιο αγαπημένο μου, τραγούδι, 
….. να…., το βρήκααααα….: άκου, μπαμπά….,….: 
Κοιμήθηκα…., κοιμήθηκα…., στου γιασεμιού την ευωδιά…., 
στην ερημιά του φεγγαριού…., στο κυματάκι του γιαλού…., 
…..οι άνθρωποι μ’ αρνήθηκαν…., κανείς δε μου σιμώνει…., 
μόνο μου κάνει συντροφιά….. της νύχτας το τριζόνι….: 
«Έννοια σου», λέει, «έννοια σου…., κι εγώ είμαι δω, κοντά σου…., 
για συντροφιά στην έννοια σου….. και για παρηγοριά σου….! 
Τρι και τρι και τρι και τρι…., τί πικρή πού είν’ η ζωή…., 
τί γλυκειά και τί πικρή…., τρι και τρι και τρι και τρι….!»….! 
…..Κοιμήθηκα…., κοιμήθηκα…., στων αρχαγγέλων τη σκιά…., 
στων φύλλων το μουρμουρητό…., στων άστρων το χρυσό γιαλό…., 
…..οι άνθρωποι μ’ αρνήθηκαν…., κανείς δε μου σιμώνει…., 
μονάχα μου αποκρίνεται….. της νύχτας το τριζόνι….: 
«Είμαι μικρό, πολύ μικρό…., μα είν’ ο Θεός Μεγάλος…., 
αυτό ποτέ δε θα ‘σ το πώ…., μήτε κανένας άλλος….! 
Τρι και τρι και τρι και τρι…., τί πικρή πού ‘ν’ η ζωή…., 
τί γλυκειά και τί πικρή…., τρι και τρι και τρι και τρί….!»….,…………………………………………………………………. 
……………………………………................................................................................................................................. 
κλάψε μαζί μου, μπα ..ά…., κλάψε, μπαμπά…., άσε τα….. όλο ρεύμα….. δάκρυα να σκάψουν τα μάγουλά σου…., 
αχ, ποιά μάγουλα, ‘’λιωμένε’’ μου μπαμπάκα…., να βρουν, κι έτσι, το δρόμο τους τα άδεια σου βλέμματα….,….. 
άδεια…., τα βλέμματά σου, μπαμπά…., χρόνια τώρα κι από την αϋπνία που σου προκαλούν κι αυτές 
οι οξυγονομηχανές….,….. ντρρρρρ ζζζζζ….,….. εχ, μα….. μου μοιάζεις, μπαμπά, στην αντοχή στην αϋπνία….,…… 
ας…., ας…., κλάψε, μαζί μου, μπαμπά…., μη ντρέπεσαι να κλάψεις….,….. 
τί είπες, μπαμπά…., να μη σου το ξαναβάλω αυτό το τραγούδι…., εχ, αφού σου άρεσε πολύ…., το έβλεπα εγώ…., 
…..τί…, σου φέρνει πόνο…., εμ, και το τραγούδι που λέει : «…..η ψυχή μου θα σαλπάρει/ στα νερά τα σκοτεινά….,/ 
η παλίρροια θα με πάρει/ και δε θα με δεις ξανά….!» σε πονά και σε αναστατώνει…., μα όοολο το ακούς και….,….! 
 
…..Θυμάσαι τι έλεγε, μπα ..ά…., πές μου….,..... αχ, όχι κοι μήθηκα, χμ, θυ μήθηκα…., κοιμήθηκα, κοιμήθηκα…., 
ααααα, κι εσύ…., όπως η μάνα….,…..: «Τα δάκρυα είναι της χαράς….,/ τα δάκρυα και της λύπης….,/ 
είκοσι χρόνια πέρασαν…../ και μόνο εσύ μου λείπεις….!»…., λέει το τραγούδι…., κι αυτή, η αλληγορίστρα, 
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όλο μου λέει, γελώντας κι αντί για είκοσι χρόνια….: «…..είκοσι….. αιώνες πέρασαν…../και μόνο εσύ μου λείπεις…., 
…..τσιγάρο εγώ στο στόμα μου…, δεν έβαλα ποτέ μου….,….!»….: τραγούδι που, συχνά, μου το αφιερώνει…., 
ναι, και, μια φορά, μου ζήτησε να της δώσω τσιγάρο…., να της φύγουν τα ντέρτια…. είπε….. 
και πως θα πεθάνει σύντομα….. είπε…., μα δεν έκλαιγε…., ως εσύ…., μόνο αναστέναζε….. πολύ βαθιά…., 
…..της το έδωσα,…., αχ και να ήσουν εδώ…., να κοίταζες πώς το κάπνισε το….. καταραμένο το τσιγάρο….,….. 
εεε, κι εγώ της σιγοτραγουδούσα το τραγούδι που, συχνά, της αφιερώνω….: «….. χρόνους ψάχνω και ζαμάνια/ 
στ’ ουρανού τα μεϊντάνια….,/ χρόνους ψάχνω…., δε σε βρίσκω….,/….. 
κι είπεν ο Θεός στο ‘φτί μου/ κι έκαψέ ‘την την ψυχή μου….,/ 
πως στο θρόνο του σε θέλει….,/ θα σε προσκυνούν αγγέλοι….,/….. 
αχ, συ πετροπέρδικά μου….,/ να πετάς στα όνειρά μου….,/..... 
σ’ αγαπώ…., σε ουπώ…., σε πανουπώ….,/ σας αγαπώωωωω….!/….,….! 
 
…..Θυμάσαι τι έλεγε, μπα ..ά…., πές μου….,..... αχ, όχι κοι μήθηκα…., χμ, θυ μήθηκα…., κοιμήθηκα, κοιμήθηκα…., 
εγώ, το φαν τασμένο γιασεμί, κοιμήθηκα πάν’ στα γιασεμ ιασμ ία, πάν’ στους ιάσμ ους : ιασεμ ία : jas min(e)s : 
jess/us/ a min(e)s…., πάν’ στα ία…., και ‘’μου βγήκε το γιασεμο  λάδι’’, το jas min(e) oil…., oil’ : ‘lio : γιασεμο λιό….. 
κι είμαι (ελ ηλ)λιο/λαδο/γιάσεμ ος, μυρίζω λιο ιασεμ ίον…., μα ίασα : ιώνισα, ήτοι, μίλησα στην ιωνική  διάλεκτο…., 
και με ίηνα, ή, στη δωρική διάλεκτο, με ίανα…., ήτοι, με πύρωσα, με έτηξα, με διέλυσα ο, πια, ίασ πις : jas per…., 
μα και με ίανα…., δηλαδή, μπαμπά, με θεράπευσα….,….. χρόνια τώρα, και, αυτό….. και ούτω καθεξής….,….. 
                                                                                       
…..γελάς, εεεεε…., ξέρω τι λες…., ό,τι έλεγες πάντα…., όταν μιλούσα έτσι…., να παρατήσω τα ‘’τρελά’’ μου, λες….,  
μα για να ξεκολλήσω το κολλημένο σου μυαλό σ’ τα λέω….,….. τί ’πες, ρε μπ…ά…., οι άνθρωποι σ’ αρνήθηκαν….,                                          
….. …..αχ, όχι μπαμπά…., όλοι σε αγαπούν…., ε, και τη μάνα όλοι….. …., εμένα δεν με αγαπούν πολλοί…., 
χμμμμμ, που δεν τους συμφέρουν τα λόγια μου….,….. αχ, δεν έχω και το διπλωματικό σου ταλέντο…., 
όλοι σ’ αγαπούν, αγαπητό τους αγρότη σε λεν όλοι, σχεδόν,….. μα γεωχωμάτη σ’ έλεγα γω…., ω πρότυπό μου…., 
που σε έβλεπα, πολλές φορές να μυρίζεις με πάθος το χώμα και να αλοίφεσαι με αυτό ή να το πετάς ψηλά….,….. 
τί είπες, ήρωά μου και μπαμπά μου και θεέ μου….,….. κανείς δε σε σιμώνει….,….. 
όχι, μπαμπά, απλά, σιχαίνονται τα τόσα σου φλέγματα, ε, πες ότι είναι φυσικό, που κι εσύ, ίσως, σε ξένους έτσι…., 
ααααα, όχι, βέβαια, εγώ…., ούτε σιχαίνομαι ούτε φοβάμαι…., που…., κάνοντας εθελοντισμό στη Σαλονίκη –μας…., 
έμπαινα ώς και σ’ αχουρόσπιτα με κατάκοιτους…., για να τους δώσω φαγητά κ.α.λ…., ‘’φρεσκο’’φυματικός δε…., 
 
…..τί είπες, μπαμπά….,….. ααα, Αλλάχ ακ μπάρ….,….. ααααα, όχι έτσι…., ρε μπαμπά…., 
σου είπα να μην το ξαναπείς…., ούτε εσύ…., ούτε η μάνα….. έτσι..... κι αυτό….. ….,….. 
αφού σας το εξήγησα και συμφωνήσατε πως ο κάθε, τάχα Θεός, Αλλ άχ είναι, δηλαδή, ακ…., 
αφού ξέρεις λίγα Τούρκικα…., όχι μπαρ, δηλαδή, όχι μεγάλος…., ακ μπάρ μπαρ ος…., Βάρ βαρ ος….,….. 
πες, ως ο Μεγάλος Ποιητής στο τραγούδι του, «είν’ ο Θεός Μεγάλος»….,….. έτσι, ξαναπές ‘το….,….. μπράβο…., 
…..τί σςςςςς, λες, πάλι….,….. ααα, τέλος στις τριζονισματακουστιές…., πάμε μέσα….,….. ώπααααα….,……………. 
ξάπλωσε, μπαμπά, κοιμήσου και θυμήσου χαρές, ω, ποιές χαρές, που μετρημένες, ως μου είπες, οι χαρές σου…., 
καληνύχτα, μπαμπά, κι εγώ είμαι ‘δω, κοντά σου…., η συντροφιά στην έννοια σου και η παρηγοριά σου….!.......... 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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…..έλα, λοιπόν, τώρα, ρε doggod Σατανά, τί ακουσείδες ανάμεσα στο τέλος του τραγουδιού και το κλάψε μαζί μου, 
μπα ..ά….,….. τί ακουσείδες…., χμ, ρε Πανόπτη…., που, εγώ, καλοξέρω, και, το πότε μιλάς, ‘’εσύ’’, μέσα μου….. 
και το πότε μου….. δια μιλάς, εσύ, κι έξω μου…., μα και το πότε δια είσαι πλάι μου….,….. 
είδες πώς ξαφνικά έγινα, τότε, παγ νεκρ ανέκφραστος….,….. εγώ ο έμπειρος μεθερμηνευτής των ενστίκτων μου…., 
που….. το ένστικτό : ο πρό Θεός….. μου…., κείνη την, στο ‘’διά κενο’’, στιγμή…., Τους/τους ζήτησε τα ως κάτω….,  
…..δεν μιλάς, εεεεε…., χμ, που ούτε καν ένα από τα αποσιωπητικά του Κενού ακουσείδες….,  
σαφώς, γιατί δεν μπορούσες να…, γιατί οσμίστηκες τα, Φόβητρά σου, δάκρυα…., ωρέ λυσσασμένο σκυλί…., 
μην και γλιστρήσεις και πέσεις μέσα τους…., να, ως το φοβούνται τα λυσσασμένα σκυλιά το υγρό στοιχείο….,…..  
 
…..ναι, να, ‘’ανοίγομαι’’…., σου ‘’βιβλιο’’δείχνομαι και video‘’διάβασέ’’ ‘τα…., να ιδείς εάν λέω ψέματα…., 
ννννναι, να, και ακουσιδές….. τι….. ….: 
…..Να μια καλή ευκαιρία…., ω Θεέ…., αφού θες…., ως μου….,  ανθρώπινο κορμί, για να κλάψεις μες από αυτό…., 
μια φορά, έστω, σαν άνθρωπος….,….. έχεις, τώρα, δύ ο – δυό : έν α – ένα ‘’πνιγμένα/πνιγμένο’’ μες σε δάκρυα…., 
…..γίνε, λοιπόν, Διαιρέτης…., βάλε τους όλους τους δικούς –μας….. ως κλασματική γραμμή….. 
και μπαίνω, από κάτω, κι εγώ/κι ο μπαμπάς : κι ο μπαμπάς/κι εγώ….. ως παρονομαστής : διαιρετέος….,………… 
 
…..ννναι…., ω όντως Σκυλί…., το βλέπεις…., το δια βλέπεις….,….. να, εξαγόμενον….. διάφορα/ίδια δάκρυα….,….. 
μόνο που μέσα σε αυτά ‘’δεν γίνεται’’ να πνιγείς…., ρε….. DogDog….,….. 
μα, μάλλον, στα άλλα τα δάκρυα…., τα που θα προκύψουν ως εξαγόμενο….. κι ‘’έτσι’’….. και Θεο κλασματικώς…., 
σαν μπουν όλοι οι…., εξαιτίας –σου/–των/των…., πονεμένοι της Γης…..  
κάτω από μια άλλη και ‘’τέτοια’’ Κλασματική γραμμή…., που κει μέσα θα πέσετε…., ωρέ λυσσασμένα σκυλιά….,….. 
….. φύγεεεεε…., στρίβ εεεεε…., προς όπου, συ, θέλεις….: ‘ή➔’…., συ ξέρεις τις τιμωρησιακές –σου αντοχές…., 
…..that’s that, what t t t t….,….!..... ….. Χμ, με είπε/ς/, λοιπόννν, Στέρ γι ο…., Στέρ‘‘γι ο και Στρέ’’➔➔γι ο…., 
Στέρ‘‘γιο/Στρ’’➔➔έγιο, Στέργιο Νούμερο 000, Νούμερο, μα μες απ’ το στ και το στρ ρ θα σ’ απο καλύψω…., 
η «λο λή Λό λα»…., χμμμ, λο λο….. και θα /σου/ δείξω….. τί λώ : τι θέλω εγώ….. και….. τί λείς : τί θέλεις εσύ….:::: 
 
* στερ ε ώ ( στερ ε όω ) ή στερ ε ώνω ή στεργ ι ώνω : καθιστώ τι στερεόν – α κλ όνητον, /!;/ εξ /!;/ ασφαλίζω, 
μονιμοποιώ, στερεούμαι, διατηρούμαι…., 
* στερ ρ ός ή στερ εός ή στέρ εος / ή στερ γ ός ή στερ ιός ή στέρ γιος ή στέρ ιος / : σταθερός, πάγιος, ισχυρός, 
γερός, σκληρός, άκαμπτος, συμπαγής, πηκτός,….. /επί γεωμετρικών σχημάτων : κυβικός/…., 
 
* ‘ στ έργ ω+ : νιώθω στοργή+‘, είμαι ευχαριστημένος+‘, αρκούμαι+‘, συναινώ+‘, υπομένω+‘, ικετεύω+‘…., 
* ‘στρέ (γ) ω+ : (!;!;!;!;) στ έργ ω+‘ / στέρξιμο+‘  = στρέξιμο+‘ …!;/, συγκατανεύω+‘, ταιριάζω+‘ …., 
 
 (*( * ‘ στ οργ ή+ : /ε > ο : ετεροίωση + ή -/ αγάπη+ θετική+….,* ‘ στ όργ ω+ ή στ οργ ώ+ : αγαπώ+ θετικώς+…., 
 * ’➔ στρ ογ ή- : αρνητική- αγάπη+ : μίσος-…., * ’➔ στρ ό γω- ή στρ ο γώ- : αγαπώ+ αρνητικώς- : μισώ-…., 
 * ‘ στ οργ ή+ ’➔ στρ ογ ή- : α δια φορ ία+- : ‘ ’➔ …., * ’➔ στρ ογ ή- ‘ στ οργ ή+ : α δια φορί α-+ : ’➔ ‘…., 
* ‘‘ στ οργ ή++ ’➔’➔ στρ ογ ή- - : α δια φορ ία++ - -….. ή α δια φορ ία+- -+ : ‘’➔ ’➔‘ …., 
 * ’➔’➔ στρ ογ ή- - ‘‘ στ οργ ή++ : αδιαφορία- - ++ ή αδιαφορία-+ +- : ’➔’  ‘ ’➔ ….,….. )*) 
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* ‘ πάω+ ή πώ+ : αρκούμαι+‘…., * ου /ου : δεν : όχι / ‘ πάω+‘ ή ου ‘ πώ+‘…., 
 
/*/ : όχι το αρχαίον ούπω ή (πω = ούπω….,….. Τί…., πή = ούπη, πώ = ουπώ,….. …!;) πω : όχι ακόμη : μηδέπω…., 
* ακόμη /ιωνιστί/ ή ακόμα /δωριστί/ (σε κατα φατ ικές προτάσεις : έτι, εισ έτι)  [ *πω : ιωνιστί, κω : ακόμη, ποτέ 
*μετ’ αρνήσεως : ου–ουδέ ή μη–μηδέ, ούπω ή μήπω = καθόλου : μηδέπω : μηδέν….! *Μηδέν = ανυπαρξία, τίποτα ] 
* ακόμη /ιωνιστί/ ή ακόμα /δωριστί/ (σε απο φατ ικές προτάσεις : ό,τι και το αρχαίο ούπω ή (!;) πω : όχι ακόμη) …., 
 
        {{ Έιιι, ω κρυπτ πονηροί Λεξικογράφοι….! *καταφατικός = θετικός+ (μήπως, απο/αντι/αποφατικός- : +…!;  ) . 
        *αποφατικός = αρνητικός- (μήπως, απο/αντι/καταφατικός+ : -…!;) . *φατικός = τί…!; + ή - ή +- ή -+…!;….. 
        *κατα- φατικός- = φατικός+ : 2 αρνήσεις : - Χ - = 1 φάσ/τ/ η : θέσ/τ/η+….. = απο/αντι/αποφατικός- : +…!; 
        *απο φατικός+ = απο/αντι/καταφατικός+ : -…!; *από φασις = άρνησις….: από/αντί/φασις+ = άρνησις-. 
        * από φημι ή από φάσκω = αρνούμαι….: από/αντίφημι+ = αρνούμαι-….,….. 
 
( Τίιιιι..... και γιατίιιιι…!; Κάθε φάσ/τ/ις/δωριστί/ ή φήσις/ιωνιστί/ : λόγος = κατά φασις : κατά θεσ/τ/ις…!; 
Μήπως, ω λογο /εξ/ /υ/φάντρες ή λογο /εξ/ /υ/φάντριες : λογο /Δημοκριτ ειο ή Αθηνα ιο ή Σουιδα ιο/ διαπλεκ όμενοι 
του λογο /εξ/ /υ/ φαίνω, το φά/ή/σις ( –σας ) είναι, εκ του φάινω, φάσις = όψις, εμφάνισις, μορφή υπό την οποίαν 
παρουσιάζεταί τις εκάστοτε…!;Τί, εστέ της λογο μορφο Ιαν ν ικότητος, ήτοι, της λογο διγλωσσ διμορφ ίας + και -…!; 
Κι εγώ τί…!; Λογο /αντιΔημοκριτ ειο ή αντιΑθην αιο ή αντιΣουιδ ειο : Αραχν ειο/ μονό λογο μορφο ς….. ή….. …!;….. 
Αλλά….. φάσις = και, μήνυσις κατά λαθρ εμπόρων / εεε, λογο μορφο λαθρ εμπόρων /…., εμ, και –σας μηνύω….! 
Μα ποίος είμαι εγώ η αραχνο λαϊκάντζα…!; Αφού υμείς έφατε, / έ, ‘’φάτε ‘την’’….! / αναμφισβήτητα εισί τα –σας….! 
Άλλωστε, (κατά το –σας, «αυτός,/η «αυθεντία»/ο Πυθαγόρας, έφα ή έφη, όθ. δεν δέχεται ουδεμίαν αμφισβήτησιν») 
αφού το φατέ υμείς, άρα, εγώ τι φήσω…., π αρά, ‘’μόνο’’ ‘’σιωπο’’, «Αρά υμίν, ω λογο μορφο μασονο Ιαν νοί…!;  
Ή, μήπως, that’s that…., that’s flat…., your words fall flat…., what….!.....) ……………………………. }} 
 
* φάτ/σ/ ις : /ιωνιστί/ λόγος, ομιλία, φωνή, φήμη, θέμα ομιλία, φωνή εξ ουρανού ή μαντείου, χρησμός, γλώσσα…., 
(φάτ ις+‘ ή φάτ ις-’…!;)* «φατ ώ» : ομιλώ, λέγω, φωνάζω, γλωσσώ, λέγω χρησμούς,…..(«φατ ώ»+‘ ή «φατ ώ»-’…!;) 
* φατ ίζω : λέγω, ομιλώ, διαδίδω, αγγέλλω, ορίζω, υπισχνούμαι, αρραβωνίζω…., (φατ ίζω+‘ ή φατ ίζω-’…!;) 
* φατ ειός : ο μη δυνάμενος να λεχθή…., /* τί…., ρήμα….. φατ ειώ….. ή φατ ώ…!; …../ 
         (* τί εστί το ου φατ ός…!; ….. ου «φατ ειο τός…!; * τί εστί το φατ έος…!; …..«φατ ειο τέος»…!; …..) ….,…..  
* στ έργ η+‘ : /στ εργ ία+‘…!;/ άρκεια+‘ : πη+‘…., 
* άγαν στ έργ η+‘  ή στέρ γ η+‘+‘ : υπερβολική άρκεια+‘ ή άρκεια+‘+‘ …., [στε/στο/ρκ τός+‘ : αγαπητός+‘…..] 
* στρ έγ η-’ : /στρ εγ ία…!;/ άρκεια-’ : ου πη+‘ : όχι θετική+‘ αγάπη+‘ : μίσος-’…., 
* άγαν στρέ γ η-’ ή στρ έγ η-’-’ : υπερβολική άρκεια-’ ή άρκεια-’-’…., [στρε/στρο/κ τός-’ : αγαπητός-’…..] 
* αγαν ού πη+‘ : όχι υπερβολική….. αγάπη+‘ ή άρκεια+‘….,    * άγαν πη+’ : αγάνπη+‘+‘ : αγάπη+‘+‘…., 
* αγαν ού πη-’ : όχι υπερβολική….. αγάπη-’ ή άρκεια-’….,       * άγαν πη-’  : αγάνπη-’-’  : αγάπη-’-’…., 
* πη+++‘‘‘ ---- και, πη+- -+‘’ ’‘ : πάμ/ν/ πη+++‘‘‘ ---- και, αδιαφορία+- -+‘’ ’‘…., 
* στέρ γ ημα+‘ : φίλτρον έρωτος+‘…., * στρ έ γ ημα-’ : φίλτρον έρωτος-’…., 
* στέρ γ ηθρον+‘ : μέσον έρωτος+‘, έρως+‘, αγάπη+‘, στοργή+‘,…..  
* στέρ γ ηθρον-’ (στρ έγ ηθρον-’…!;) : μέσον έρωτος-’, έρως-’, αγάπη-’, στοργή-’,…..….. ……………… /*/ 
 
* ’➔ στρ έγ ω- /αντι στρ έγ ω+/ : νιώθω στοργή-’, είμαι ευχαριστημένος-’, αρκούμαι-’, 
συναινώ-’, υπομένω-’, ικετεύω-’…., 
* ’➔στρέ (γ) ω- [στρέ ω ή στρώ…!;] : (!;!;!;!;) στ έργ ω-’ /στρέξιμο-’ = στέρξιμο-’…!;/, συγκατανεύω-’, ταιριάζω-’…., 
* ’➔ πάω- ή πώ- : αρκούμαι-’…., * ου /ου : δεν : όχι / ’➔πάω-’ ή ου ’➔ πώ-’….,………………………. 
 
* στερ έ ωμα : στερεόν σώμα, θεμέλιον, βάσις…., το αχανές, όπου ευρίσκονται ουράνια σώματα…., στερέωσις…., 
* στέρ η σις : αφαίρεσις (ε, και, αντικατάστασις,…..) απώλεια, έλλειψις, κατάσχεσις, δήμευσις, άρνησις,….. 
* στέρ ο μαι+‘ : στερούμαι+‘…., * στρ έ ο μαι-’ : στερούμαι-’…., 
* στερ ώ (στρ εώ /όω/) : αφαιρώ παρά τινος, αποστερώ, αρπάζω….,  
* στερ γιά ή στερ ιά : στερεά, ξηρά ήπειρος /αντί….. θάλασσα – πέλαγος/…., 
* στέρ ιφος : στερεός, πάγιος, ισχυρός…., στείρος, άγονος, στέρφος, στερρός, στείρος,/στρ έ φ ιος : στρ έ φ ος;/…., 
* στερ ός ή στερ ρ ός : / κολλήεις / στερ εός,….. …................ * στρε ός : αντι στερ εός, απο στερ εός….,…………… 
* στερ ρ ός : /επί ζώων/ στείρος, άγονος…., * στερ έμν ιος : στερεός, σκληρός,….. 
* στερ ρ ώς : σταθερώς, στενώς, σφιγκτώς, /ισχυρώς, γερώς/…., 
* στερ εό φρων : ισχυρογνώμων /ε, σταθερογνώμων : μη αλλαξογνώμων : δογματικός – δογματόφρων/…., 
* στερ εο γραφία : η διά προβολής αναπαράστασις στερεών σωμάτων επί επιπέδου επιφανείας…., 
* στερ εο τυπία : λήψις αρνητικού αντιτύπου εκ στοιχειοθετημένης τυπογραφικής σελίδος, 
/μεταφορικώς/ έλλειψις ποικιλίας – πρωτο τυπίας…., 
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* στερ εό τυπος :  παρασκευασθείς διά στερεοτυπίας, εκτυπωθείς διά στερεοτυπίας, 
/μεταφορικώς/ αμεταβλήτως επαναλαμβανόμενος…., 
* στερ εο τυπώ : κατασκευάζω στερεο τυπικήν πλάκαν, εκτυπώ διά στερεοτυπικών πλακών…., 
*στερ εο φωτογραφία :ταυτόχρονος λήψις 2 φωτογραφιών του αυτού αντικειμένου προς στερεοσκοπικήν χρήσιν…., 
* στερ εο σκόπιον : οπτικόν όργανον με 2 φακούς, διά του οποίου παρατηρούντες 2 συγχρόνως στερεογραφικάς 
εικόνας του αυτού αντικειμένου έχομεν την εντύπωσιν ότι βλέπομεν το αντικείμενον εν αναγλύφω…., 
* στερ εόν ή στερ εό : σώμα έχον 3 δια στάσεις εις τον χώρον, σταθερόν όγκον και σχήμα…., / στον χρόνο πολλές / 
* στερ εο ποιώ : μετατρέπω υγρόν ή αέριον σώμα εις στερεόν…., 
* στερ εο ϊσομέρεια : σχέσ /σχάσις σκάσις κλάσις πλάσις θλάσις ….. …../ ις, συνδέουσα χημικάς ενώσεις, 
εχούσας τον αυτόν μεν συντακτικόν τύπον, αλλά διαφόρους φυσικάς ή και χημικάς ενίοτε ιδιότητας…., 
* στερ εο ειδής : στερ εός την φύσιν…., 
*στερ εο βάτης : βάθρον /στήρ στέρ ιγμα, στερ εόν έδαφος, κάθισμα,….. στήλος/ : 
σχ.1Β6, 1Β, 1Β6΄, 1Β12΄ : στ /σχ σκ κλ πλ θλ/ άσια…., 
υπόβαθρον : στυλοβάτης ||στύλος : σταθερός υποστηρικτής, ισχυρόν έρεισμα|| , υπό στηλον…., 
* στ έργ ω : σταματώ, αναλόγως, έργον, σχ.1Β6, 1Β12, 1Β, 1Β6΄, 1Β12΄ : στ /σχ σκ κλ πλ θλ/ άσια…., 
* στρ έργ ω : στρέφ ω ή σταματώ, αναλόγως, έργον, σχ.1Β6, 1Β12, 1Β, 1Β6΄, 1Β12΄ : στ /σχ σκ κλ πλ θλ/ άσια…., 
* στ έγρ ιος : σταματών, αναλόγως, έργον, σχ.1Β6, 1Β12, 1Β, 1Β6΄, 1Β12΄ : στ /σχ σκ κλ πλ θλ/ άσια…., 
*στρ έργ ιος:σταματών, αναλόγως, ή στρέφων έργον, σχ.1Β6, 1Β12, 1Β, 1Β6΄, 1Β12΄ : στ /σχ σκ κλ πλ θλ/ άσια…., 
* στραβ στρεφ στρεπτ ός : στρεβλός, λοξός, λολός, μη ορθός, άστοχος, /επί ανθρώπων και ζώων : τυφλός/ 
 (άνοιξε τα στραβά σου : κοίτα καλά…..) * στραβ στρεφ στεπτ ο μούρης…., 
* στραβ στρεφ στρεπτ ίζω : αλοιθωρίζω…., * στραβ στρεφ στρεπτ ο μάρα /Μάρα/ : αλοιθώρισμα…., 
* στραβ στρεφ στρεπτ ο βλέπω…., * στραβ στρεφ στεπτ ο πατώ…., * στραβ στρεφ στεπτ ο πετώ…., 
*στραβ στρεφ στρεπτ ώνω : διαστρέφω, στρεβλώ, εκτρέπω τι της κανονικότητας, εκτρέπομαι της κανονικότητας…., 
* στραπατσάρομαι /ή αυτοστραπατσάρω...!;/ : υφίσταμαι ηθικήν έκπτωσιν, φθοράν, ρύπανσιν,….. 
* στραπατσάρω /τινά/ : φθείρω, ρυπαίνω, /επιφέρω ηθικήν έκπτωσιν, φθοράν, ρύπανσιν,…..  σε κάποιον…!;/…., 
* στραπάτσο /ή στραπάτσα…!;/ : φθορά, εξευτελισμός…., 
* στρέβλ η : όργανον προς στρέβλωσιν…., * στρεβλ ωτής : στραβωτής…., 
* στρέπτ στράβ στρέφ αιγλος : περιστρέφων λάμψιν…., 
* στρεπτή : γυριστή, στριφτή θηλειά…., * στρεπτ ήρ : γυριστό κλειδί….,  
 
[ * θηλειά : λοβ ός ή λομπ ός :  lob / lov / , lob b y / lov v y /…., * lov e : η αγάπη….. Τί, θηλειά η Αγγλική αγάπη…!; 
* love : αγάπη, έρως /στέργ ηθρον+‘ ή στέρ γ ηθρον-’ ή στρ έγ ηθρον-’…!; στ έργ η+‘…!; στρ έγ η-’…!;…../, στοργή, 
έρωτας /σεξ…!; Άλλο έρως κι άλλο έρωτας…!; Ε, μάλλον, που άλλο ο έρως κι άλλο το ‘’λουκάνικο αέρος’’….!/…., 
* loving : αφοσιωμένος, στοργικός…., * lover : εραστής * love potion : ερωτικόν φίλτρον /στέρ γ ημα…!;/ 
* act, act ion, str act ion, di/s/ str act ion…., love act, love act ion, love str act ion, love di/s/ str act ion….: 
love di/s/ str act ion : παράφορος έρωτας…., 
(τί,έρωτας++ ή έρωτας- -  = τρέλα…!; Σχιζ ο φρέν ία = +- -+ ή -+ +-….. Τί, άλλο τρέλα άλλο σχιζοφρενία…!; ) ….. ] 
 
* στρέφ ω : δωρικώς, στράφω / ή στράβ ω / ή στράπτω ή /στερητικόν το α…!;/ α στράπτω : μετακινώ τι επί τόπου, 
μεταβάλλω την στάσιν ή την διεύθυνσιν τινός,[Στράβ‘ων,και,Γεωγράφος Εγώ : ου Στράβ’➔ων,και,‘’τοιούτος’’…..] 
κάνω στροφήν, επι στρέφω (όχι απο στρέφω ή….. ανα κατα δια μετα περι αμφι υπο υπερ συν/σ/….. στρέφω…!;), 
κατευθύνω από τινος καταστάσεως εις ετέραν, στρέφω άνω και κάτω, ανακατώνω, στρέφομαι πρός τι ή από τινος, 
/γην στρέφω : ανασκάπτω την γην/, μετατρέπω, συστρέφω, εξαρθρώ, βασανίζω, αναστρέφω, 
περιφέρω τι περί τι, περιστρέφω τι περί τι 
    /* περιστρέφομαι : επί ουρανίων σωμάτων, περιστρέφομαι κυκλικώς : στροφαδόν : ως στροφάς αστήρ/ 
/* στρέφομαι : αρχαϊστί, σοφιστεύομαι….! * Στρέφω = σοφιστειώ…!;/…., στροφίζω, στροφαλίζω, στροφίζω 
/*στρόφ ις : εύ στροφ ος,* στρ όφις : πανούργος…../, στροφοδινώ – κλωθογυρίζω, στροβίζω – περιστρέφω…., 
* στρόβ ος : περιστροφή, δίνη, στροφά/ ά : ο ί : στροφ ο ΐ λιγξ /λιγξ /στρόμβος…!;/…., 
* στρόμβ ος : στρό/μ/βιλος, σβούρα /στρόβος…!;/…., 
* στροφ ή : αλλαγή κατευθύνσεως, γύρισμα, /αρχαϊστί/ στροφή – καμπή οδού, η κατά περιόδους επάνοδος…., 
* στρίψ ιμο : στροφή, συστροφή, κλώσις, έκστασις νου, τρέλα…., 
* στροφ είον : συνεστραμμένος βρόχος…., θηλειά : λοβ ός, lob, lob b y…., όργανον διά περιστροφήν τινός…., 
* στροφ αίος Ερμής : προστάτης των θυρών…., [ Χμ, ο / ca / φάγος των ‘….: Σίσυφου, Άργου Πανόπτη….,….. ] 
* στρόφ ιγξ : άξων περί τον οποίον στρέφεταί τι, μικρός μοχλός, στρεφόμενος εντός ακινήτου θήκης,….. 
* στρόφ ος : συνεστραμμένος δεσμός, ισχυρός κοιλόπονος εκ συστροφής των εντέρων /στρόμβος, στρόβος…!;/…., 
* στρόφ αλος : στρόβιλος, τροχ ός…., * στρόφ αλον : τμήμα μηχανισμού, μετατρέπον παλινδρομικήν κίνησιν 
εις περιστροφικήν και αντιστρόφως….,……………………………………………………………… 
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….. Λοιπόννννν….,  σε συνεχή Ε,ε,νεστώωωωωτα….: ‘ και ‘ ‘ στερ ε ώ, στερ ε ώνω, στεργ ι ώνω…., 
/!;/ εξ /!;/ ασφαλώς…., μονίμως…., παγίως…., διατηρητώς και διατηρητεώς…., ισχυρώς….,………………………….. 
στερ ρ ώς και με….. στερ ρ ό ή στερ εό ή στέρ εο ή στέρ ιο ή στερ γ ό ή στερ ιό ή στέρ γιο δεσμό – γέφυρα…., ….: 
τον φυσικό – συμπαντικό χωρό χρονο…., 
όπως, έτσι, και τον μη φυσικό : πνευματικό : φωτό ‘’φωτό’’ ‘’ϋλο’’ συμπαντικό χρονό χωρο…., 
και τους αρραβωνιάζω, πάλι και τριαδικώς, με τον μη φυσικό : πνευματικό : φωτό ‘’ϋλο’’ 
Εξωσυμπαντικό Χωρό Χρονο…., ναι, κι ας ξανατολμήσουν τα μικροβιούχα σκουπίδια κι ενεργούμενά –σου στη Γη 
να ξανα σχίσ σπάσ ουν και ξανα κλονίσ ουν…., σχιζοφρενώς- και κλοουνιστικώς- τα σχιζοπαλιατσούρια αυτά….,  
αυτόν τον αρραβώνα, που γίνεται συγχρονο‘’παράλληλος’’ γάμος : χωροχρονο χρονοχωρο ΧωροΧρονο γάμια…., 
 
ας ξανατολμήσουν να σπάσ ουν – κλονίσ ουν τους χωροχρονο χρονοχωρο ΧωροΧρονο δεσμούς : γέφυρες…., 
όπως, έτσι, και τους δεσμούς του, από όμοιο αρραβώνα : γάμο, Παν /ανθρωπο/ κοινωνιο D.N.A…., 
όπως, έτσι, και τους δεσμούς του, από όμοιο αρραβώνα : γάμο, του  Παν /ανθρωπο/ ψυχο ‘’ψυχο’’ D.N.A….,….. 
οπότε…., αν κάνουν….. α π ο : στερέωση,/απο!;//!;/εξ ασφάλιση, ισχυροποίηση, σταθεροποίηση, στερεοποίηση…., 
θα τους….. dog 3.000 1.000 40.000 8.000 200.000 800.000….. και δωκεί και κειδώ …., μα και….. δωκεί – κειδώ…., 
 
αν, δηλαδή και τα ως άνω, –μου/Του τα….. στερ ή σουν : αφαιρέσουν : αρπάξουν : αντικαταστήσουν,….. …., 
έτσι ώστε να στέρ ο νται : στερ ο ύνται της, και, ‘ ‘ στορ γ ής++‘‘ μου/Του οι ‘ άνθρωποι+ και ++ ‘ ‘….,  
ε, μάλλον, όχι κι οι κάθε κάτθρωποι…., που δεν θα μου/Του…., 
                                                                                        
     ( : χμμμμμ, οι στερ εό φρονες : ισχυρογνώμονες // : έιιιιι…., οι του Θεού δεν δογματίζουν…., κι αςςςςς….,….! // 
      /  ε, ’➔ : -’ ή ’➔ ’➔ : -’ -’ σταθερογνώμονες : μη αλλαξογνώμονες : δογματικοί – δογματόφρονες / ….,….. ) 
 
μα και να μην την ‘ στ έργ ονται+‘ : νιώθουν+‘….,                                                                                     
κάνοντάς ‘την δε…., τάχα…., αδιαφορία+- -+ ‘’ ’‘ : ‘’➔ ’➔‘….. 
ή αδιαφορία -+ +-’‘ ‘’ : ’➔‘ ‘’➔ ….. –μου/Του και προς –τους….. 
ή και αδιαφορία+- -+ ‘’ ’‘ ή αδιαφορία -+ +-’‘ ‘’ : ’➔‘ ‘’➔  ….. –τους..... πρός με/Τον…., 
και….. ό,τι έχω….. ‘ στερ ό : στερ ρ ό : στερ εό : στερ έμν ιο :….. ….. το κάνουν…., 
με….. ’➔ στροφ ή : αλλαγή κατευθύνσεως, γύρισμα, καμπή οδού, στρίψιμο, κλώσιν, έκστασιν νου, τρέλα,….. …., 
+- -+ ‘’ ’‘ : ‘’➔ ’➔‘ ή -+ +-’‘ ‘’ : ’➔‘ ‘’➔ : στείρο : άγονο, στέρφο, στερρό, /στρ έ φ ιο : στρ έ φ ο/ ….,….. 
ήτοι, ’➔ στρε ό : αντι στερ εό, απο στερ εό,..... 
 
νααααα…., με ’➔ στρόφαλο : στρόβιλο, τροχό….. ή με στρόφ αλον : τμήμα μηχανισμού, μετατρέπον 
παλινδρομικήν κίνησιν εις περιστροφικήν….. και, κατά το συμφέρον –τους, αντιστρόφως ‘…., 
εμμμ, κι από….. στρόφ ο….: συνεστραμμένο δεσμό – ισχυρό κοιλόπονο εκ συστροφής των εντέρων θα ‘’πάνε’’…., 
ή από….. από στροφ ο : ’…., χμ, οι -’➔ και - -’➔’➔ στροφ αίοι Ερμήδες/ρουφΙάννοί/ : προστάτες των ‘’θυρών’’…., 
 
[ Αχχχ…., έιιι…., νυν ο…., το έρμαιον της Δωδεκ α θεάδος…., θεο : θε’ Ερμής(+)-’➔ : εύ στρ όφις(+)-’➔, πλέον…., 
τέως έρ/η/μος στην ερ/η/μιά τσομπανο:τσομπάν’Ερμής(-)+‘:εύ στροφ ις(-)+‘ : νυν ‘’θυρο’’‘’θυροκλειδο’’ κράτωρ : 
νυν, το ‘’πινάκ’’:το δύ ο–δυό:το λείπον 1 των ‘’τραπουλο’’ ‘’12’’…., ο, εκ του 13ου ωού, αστρίτης της Οχιάς Ζεύ ας…., 
άστρο, πλέον…., α θάνατος : ου έχων μόραν : Α μόρ ιχ ος…., θεό μοιρος : Θεο Μοιρο Διο Γαλαξιο άστρο….,…..      
ωχ, θα ‘’μας’’ παίζουν ‘’καλό’’ ‘’πινάκ’’ : ‘’καλό’’ ‘’παπά’…., α πα πα παπά ά ά ά άαα…., (θα ‘’μας’’ /ντη/ ‘’παίζ’νι’’…!;) 
δε θά ‘χουμι καλή μοίρα…., δε θά ‘χουμι καλό άστρου…., α άχ χ…., ιμάς θα φάει η Ειμαρμέν’,….. ναι, ου ίιι….,….. 
έιιιιι…., ω Ερμήδες+‘ : αντιΕρμήδες-➔’…., τας θύρας…., τας θύρας….. εν Σοφία : εν Θεώ….. πρόσχετέεεεε....! ] 
 
έχω δε εσωεγώ/Εξωεκείνος Κανα α : 1.000 στρεπτ ήρ : γυριστό κλειδί….. για Ερμο‘’τέτοια’’ ‘’θυρανοίξια’’ …., 
μέχρι και Κανά α : 1.000 στρεπτή : γυριστή, στριφτή θηλειά….. και για τα λόμπυ και για τους λομπιστές….,….. 
 
να, κι ‘’έννοια’’ –τους, από στροφ είο : συνεστραμμένο βρόχο…., θηλειά : λοβ ό, lob, όργανο για λαιμο περιστροφή, 
θα ‘’πάνε’’…., κι αυτοί και τα lob b ies –τους…., ε, και με…., πάντα, ανάλογο…., στρόβ ο : περιστροφή, 
δίνη, στροφά/ ά : ο ί : στροφ ο ΐ λιγξ /λιγγο : σκοτοδίνη, ζάλη,….. ..... 
μα, προπαντός, και με….. ‘’Σ,σ,ιωπο’’ στρόβ ο…., ήτοι, με…. ‘’Σ,σ,ιωπο’’ σβούρ α…., 
 
….. θα τους ‘’τη στρίψω’’, και, την στρόφιγγα : άξονα περί τον οποίον στρέφονται, μικροί ή μεγάλοι αυτοί, μοχλοί, 
χξς΄, στρεφόμενοι εντός ‘’ακινήτου’’ σεληνο ‘’θήκης:θηλειάς’’ …., ναι εγώ/Εκείνος Εξωκεί ή εγώ/αυτοί εσωεδώ…., 
ννναι…., έχω, ανάλογον, στρέβλ ην : όργανον προς….. στρέβλωσιν –των στρεβλών : ίσιωσή –τους…., 
εσωεγώ/Εξωεκείνος….. ο, στερεοειδής : σταθερός στη φύση, στρεβλ ωτής : στραβωτής –τους : ισιωτής –τους…., 
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εχ, και ε ν  α ν ά γ κη, τα στραβά τα κούτσουρα….. μες στη φωτιά ισιώνουν…., που όλες οι τέφρες είναι….. ίσιες…., 
θα τους στρέψω : δωρικώς, στράψω ή αστράψω ή μετακινήσω –τους επί τόπου /ίσως, και εν ‘’τόπω χλοερώ’’/…., 
αν δεν με/Τον αφήσουν, τώρα πια, να μεταβάλω την στάσιν ή την διεύθυνσίν τους….,  
αν δεν δεχθούν να τους κατευθυνώ από της ’➔ ή ’➔’➔ νυν καταστάσεώς τους εις ‘ ή ‘‘ ετέραν….. 
 
ή, εν ανάγκη, θα τους στρέψω άνω και κάτω…., ή θα ανακατώσω αυτούς μέχρι ψυχο ‘’ψυχο’’ ’’ξεράσεώς’’ –τους…., 
αφού...., και  ‘’Σ,σ,ιωπο’’…., στραφώ ’➔ ’➔ ενάντιά τους, στους ενάντιούς μου και ‘‘ απεστραμμένους μου…., 
νααααα…., θα –τους….. ανα κατα δια μετα περι αμφι υπο υπερ συν/σ/ ….. ….. στρέψω….,….. 
                                                                                      
ααααα…., και την Γη…., που, τώρα πια, είναι όσο ποτέ αλλιώς τα πράγματα…., θα ακινητοποιήσω στο +- +οο…., 
να…., ακινησία Γη, ακινησία Σελήνη, Ακινησία Ήλιος…., ε, ξέρουν, όταν θά ‘ναι σε 1 ευθεία τα κέντρα –τους…., 
σαφώς, και το Εξωσυμπαντικό συναρχότελο…., όπου κατοικεί, μονίμως, ο με σταθερή οικο διεύθυνση Θεός…., 
ννννναιαιαιαιαι…., στην τελευταία υποδιαίρεση του κλάσματος του Εξωσυμπαντικού….. πρωτολέπτου…., 
εγώ….. ο….. ψυχο ‘’ψυχο’’ στερεο /στεργιο/ στατικός….. της στατικής ψυχο ‘’ψυχο’’ ϊσορροπίας 
ννννναι…., και…., πάνω στην ευθεία αυτή θα επι ανα θέσω…., έιιιιι…., νά΄ –σας πώωωωω…., μια άλλη ευθεία…., 
βρε –σειςςςςς…., αυτήν που θα προκύψει….. αφού στρίψω κι ανοίξω εκείνο/αυτό το σιχαμερό σατάν τρίγωνο…., 
 [ …..αλλά….. και το άλλο : εκείνο/αυτό…., το που έβαλε μπροστά από τον Ήλιο –μας, ‘’έτσι’’ και γι’ αυτό, και….! ] 
εκείνο/αυτό,  που ο Εξωσυμπαντωστέος….. –σας φόρεσε…., χμ, ως θαυματο Κανά ‘’2’’ ‘’αόρατα’’ ματογυάλια…., 
και βλέπετε το άχυρο ως τριφύλι….,….. 
 
να…., που…., αφού άνοιξε μια σχισμή στο ‘’πολυ’’όφθαλμο…., ψυχο,’’ψυχο’’…., μάτι σας…., 
το έβαλε, μπροστά του…., αυτό/εκείνο το τρίγωνο – τριγωνικό πρίσμα….. 
κι άφησε να πέσει πάνω του…., από το ολιγοστό εναπομείναν στην ‘’τσέπη’’ του….,  
ουδέτερο φως του, πάντα, ουδετερόφωτου Θεού…., 
που…., αφού διαπέρασε την….. ματοσχισμή….,  αναλύθηκε, αυτόματα, σε πολύχρωμη, φασματική, βεντάλια….. 
και το βλέπετε ως παρδαλό…., όπως κι Αυτόν, τον Πνευματικό Εξωσυμπαντικό Ήλιο, έτσι και παρδαλό….,….. 
ννννναι…., αυτή η διπλή ευθεία θα τρυπήσει και το Αφεντικό –σας ΜαγκναΜάρα Φούσκα…., RES φουσκίτσες…., 
τον στο κέντρο της Σελήνης…., α, και μη….. …., και, για τους Ηλιαγγέλους…., που η Φούσκο θέση είναι Κενή…., 
  
…..ννννναιαιαιαιαι…., θα το στρίψω κι ανοίξω εκείνο/αυτό το σιχαμερό σατάν τρίγωνο…., θα το σχάσ ω….,…… 
ααααα…., πείτε μου/Του…., γεν ειδ ικώς….. και για όλα…., π ώ ς ….: 
στερ εο γραφείτε / …..επί επιπέδου επιφανείας….. τα στερεά ή μη στερεά σώματα….. ή επί ανωμάλου….. …!; / …., 
στερ εο τυπείτε….,  
       ( θετικά αντίπτυπα….. δεννννν…!; 
       Εμμμμμ…., αφού χάσατε τα πρωτότυπα…., τι πρωτοτυπία να έχετε…., ω RE S Σατάν ‘’στερεό τυπα’’….,….! / 
στερ εο φωτογραφίζετε….,………………………………….. 
                                                                                          
ααααα…., και να αλλάξετε….. στερ εο σκόπιον : 
οπτικόν όργανον με 2 φακούς, διά του οποίου παρατηρούντες 2 συγχρόνως στερεογραφικάς εικόνας….. 
του αυτού αντικειμένου….. έχετε την εντύπωσιν ότι βλέπετε το αντικείμενον….. εν αναγλύφω…., 
ννννναι…., για να μπορέσετε να ιδείτε….. ότι….. Στέργιος μεν εγώ….. και με….. στερ ε ό ή στερ γ ιό…., 
ήτοι, στερ εο ειδής : στερ εός : στερ γι ός την φύσιν…. και με…. σώμα : κορμί έχον 3 δια στάσεις εις τον χώρον 
και σταθερόν όγκον και σχήμα…., ω….. εκφυσιστές….. και….. εκ’’φυσιστές’’ κι εκμηφυσιστές…., 
αλλά….. η ψυχή κι η ‘’ψυχή’’ –μου είναι στερ ε ές : στερ γι ές την φύσιν…., μα….. πολυδιάστατες…., 
και εσωσύμπαντι….. και Εξωσύμπαντι…., ω….. εκφυσιστές….. και….. εκ’’φυσιστές’’ κι εκμηφυσιστές…., 
ννννναιαιαιαιαι…., και φτιάξτε έναν….. α βιο φωτοψυχο /και βιο ‘’φωτο’’ψυχο’’/ κυτταρο πολλαπλασιαστή – 
– α βιο φωτοψυχο /και βιο ‘’φωτο’’ψυχο’’/ κυττο γενετιστή…., και θα το διαπιστώσετε…., κι αυτό…., το ‘’απαυτό’’…., 
 
ναι…., και μάταια προσπαθείτε, μένα τον ‘’αιθέρα’’, να με στερ εο ποιήσετε : μετατρέψετε εις στερεόν σώμα….,….. 
που…., είμαι….. διαφορετικός…., ω μη αποδεχόμενοι την διαφορετικότητα….. –εσείς…., 
με…., καταπώς δείχνει ένα εγκεφαλογράφημά –μου…., διαφορετικόν εγκέφαλον από τον δικόν –σας….. όλων…., 
ήτοι…., ο δικός –μου εγκέφαλος καλύπτει τα 3/5…., ενώ ο δικός –σας καλύπτει τα 5/5…., 
οπότε…., ως, αυτός, «δεν : 1» μες σε μεγαλύτερο «Μηδέν : Κενό : Ο»…., υπάρχει….. ‘’μια κάποια : καμα’’….. σχέσ η 
μεταξύ του δικού –μου εγκεφάλου και των δικών –σας….. όλων…., 
 
να…., κάτι σαν….. στερ εο ϊσομέρεια : σχέσ ις, συνδέουσα χημικάς ενώσεις, 
εχούσας τον αυτόν μεν συντακτικόν τύπον, αλλά διαφόρους φυσικάς ή και χημικάς ενίοτε ιδιότητας…., 
αχ…., αφού –σας έχει κατα- -λάβει : κυριέσει ο ‘’Σ’’ατανάς…., χμ, κατα- -λαβαίνετε…., θαρρώ….,  
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χμ, ίσως και γι’ αυτό να μην είμαι σε στερ εο βάτη : βάθρον /στήρ στέρ ιγμα, στερ εόν έδαφος, κάθισμα, στήλο/ 
1Β6, 1Β, 1Β6΄,1Β12΄…., μα σε….. αερ ο βάτη : ‘’Θεοστάσιον’’ 1Β12 ---- 1Β….,….. ναι, ο Αιθερο βάμων εγώ….,….. 
 ε ξούουουου και δεν χρειάζομαι….. «μηδέν α»….. υπόβαθρον : στυλοβάτην, υπόστηλον….,….. 

…..ννναι…., και….. δεν στ/α/ έργ ω : δεν στ/α/ ματ ώ : δεν . το έργον….. μου/Του…., οπωσδήποτε…., 

σα φώςςςςς, ούτε και το….. στρ έργ ω….. ’➔ ή ’➔ ’➔….. …..: στρέφ ω το έργον….. μου/Του…., οπωσδήποτε…., 
because I am Στέγριος 1B12 ---- 1B : Στέργιος+++ ---- +- -+, ο εκ του ρήματος στ έργ ω+‘ ή στέρ γ ω+‘ , 
μα και ο εκ του ρήματος στρέ (γ) ω+‘ ή στρέ ρ γ ω+‘ ή στρ έγ ω+‘….,  
Yes…., και όχι….. Στρέργιος 1Β12΄ : Στρέργιος- - - , ο εκ του ρήματος στ έργ ω-’➔ ή στέρ γ ω-’➔, 
ο εκ του ρήματος στρέ (γ) ω-’➔ ή στρέ ρ γ ω-’➔ ή  στρ έγ ω-’➔….,….. …………………………………..   
                                                                                      
…..τίιι είπατεεε…., φιλο σοφώωω…., χμμμ…., στον απίθανο Ντουνιά…., όλα είναι πιθανά…., τώρα πια α α….,….. 
νννννναι….., Σοφία ο Θεόςςςςς….. κι εγώ Θεο φιλής : φιλό Σοφος…., 
Σοφιστεία ο Σατανάςςςςς….. κι εσείς Σατανο φιλείς : φιλο Σοφίστειοι…., 
….. που….. στροφίζει, στροφαλίζει και στροφαλίζεται ή σρέφεται – σοφιστειεύεται ο καθείς από εσάς…., 
και στρέφει – σοφιστειεί…., στρόφ ις : εύ στροφ ος μεν….. στρ όφις : πανούργος δε….,….. 
μα….. ό,τι Ακίνητο….. δεν πέφτει…., ό,τι ‘’σβούρα’’ –του….. /ξε/ πέφτει…., ω, οσονούπω, λοβ/λαβ/ωθησόμενοι…., 
             ( : εεεεε…., κι ανοίξτε τα στραβά σας, βγάλτε το ‘’ματογυάλι’’ –του, να κοιτάξτε καλά….! ) 
ω στραβ στρεφ στεπτ ο μούρηδες➔’, που στραβ στρεφ στρεπτ ίζετε : αλοιθωρίζετε…., 
χμ, και τι στραβ στρεφ στρεπτ ο μάρα/Μάρα/ : αλοιθώρισμα…., 
εμ, που, γι’ αυτό, τουνελο στραβ στρεφ στρεπτ ο πατάτε…., 
σαν δοκεί υμίν ότι, ου : μη στραβ στρεφ στεπτ ώς, πετάτε…., 
–εσείς που….. στραβ στρεφ στρεπτ ώσατε : διαστρέψατε, στρεβλώσατε, 
εκτρέψατε  ‘’τα πάντα’’ και ‘’τους πάντες’’ της κανονικότητας…., αφού, πριν, εξεξεξ ετράπητε της κανονικότητας…., 
μα…., αφού Θεο ‘ στ έργ ω+ : νιώθω Θεο στοργή+‘…., είμαι ευχαριστημένος+‘ τω Θεώ, 
αρκούμαι+‘ τω Θεώ, συναινώ+‘ τω Θεώ, υπομένω+‘ τω Θεώ…., ου δει, πλέον, ικετεύειν+‘ με τον Θεόν…., 
συγκατανεύω+‘ τω Θεώ, ταιριάζω+‘ τω Θεώ και πάμε, ‘’αγκαζέεε’’, εσωσυμπαντο και Εξωσυμπαντο βόλτ volt ες…., 
 
…..χμμμμμ…., θα πάθετε, κι από μένα/Αυτόν μεγάλο στραπάτσο : φθορά, εξευτελισμό…., 
αφού στραπατσάρατε τον εαυτό –σας : αυτο ϋποστήκατε ηθικήν έκπτωσιν, φθοράν, ρύπανσιν,….. 
μα κι όλους –μας στραπατσάρατε : φθείρατε, ρυπάνατε,….. κι επιφέρατε ηθικήν έκπτωσιν, φθοράν, ρύπανσιν…., 
ω –σεις….. οι….. στρέπτ στράβ στρέφ αιγλοι : περιστρέφοντες, και περιφέροντές ‘την, την /σεληνιακήν/ λάμψιν….! 
 
Ννναιαιαι…., που εγώ….. δέρκομαι : δια ‘’δια’’ ‘’’’δια’’’’ κρίνω, βλέπω το φως – ζω : ζήf/v/ω – ζή/β/ω – ζήω – ζω….,  
οξυ δερκής γαρ ειμί, ως η δορκ άς : δορξ : δόρκ ος : δόρκ ων : ζορξ : ίορκος : ζαρκαδ ελάφι…., εξού και δεν έχω….. 
δέρκομ : ντέρκομ : νόσο….. δυ σ τροφ’➔ ική…., εκ δυσ τροφίας – έλλειψης Vita μ ίνης Ε….. δυσ ορασιακή’➔…., 
ννναι…., ω….. ελαφη βόλοι : ελαφο κυνηγοί των, κατά ελαφο βολ ιώνα μήνα, ελαφο /κυνηγ Αρτεμιδ/ βολ ίων’➔…., 
χμ, ίτε…., με ελαφ ράδα ιο χέαιρας : τοξεύτριας Αρτέμιδος’➔ και εκ χέουσας ιόν : δηλητήριον Οχιάς…., πρός με…., 
ίνα δο/ω/ρ ίσω –υμάς το ‘’χρυσόμαλλον….. πεο ορχεο δέρ /δόρ/ ας’’ –μου…., 
ναι…., ειμί Τόμ (Τ όμ : Τε όμ, Θ όμ : Θε όμ : Δ όμ : Δι/Δε/ όμ….: Τ,Θ,Δ : Τεο,Θεο,Δεο….. όμ/ομού/ ορος…..) /υ/ρος : 
Τ,Θ,Δ εο σύν ορος…., Θ ωμ / ώμ : Q+++…../  άς…., πιστ ός Θωμ άς…., 
ίον : ίο : / «φαν τασ μένο» / ιασεμ ί, μα και ιο /ιός : βέλος/ βόλ ος – βελο ρίπτων…., εεε, και….. Θ ιόν : μηφυσικόν….. 
μ όρ ιόν : σύμ πλεγμα α τόμ ων….. ή ά τ ομ/τεμ : τομ /ον : α τ ομ ιόν+++, οδ εύ ον προς –υμάς τους - - και - - -…., 
ίνα….. ιον τ /εξ ον τ/ ώσω : δια σπ/σχ/άσω εις αντιθέτως ηλεκτρισμένα τεμ/τομ/ αχ ίδια –υμάς τα σαταν ά τ ομ α…., 
ναι, ως, πλέον, ιός : ένας…., ε, έστω, και ία : μία…., ε, έστω, και ιόν : εν….: ‘‘‘…., ο εν ιω/Ιαννο/κή’’’➔➔➔ 
Αλέκος Αλέκα Αλεκόν : Δορκ ός Δορκ άς Δορκ όν : 1 1 1 – 3 : Τρ ιάς – Τριο Δορκ άς – Τρι Αλ εκάςςςςς…., 
ο με έν : με έν ο ς : μ όν ος : μ ούν ο ς Θ ιχώρ ιχ ος…., η μελλο ϊο στέφαν η και χίλι α νδρη ‘’Δράκ αινα’’ : Σώμα….. 
ιω γή : σκέπ η : προσ τάσί/Q+++/α –τους : ‘’Δράκ ων+++’’ Εγώ ο πλούσιος Ιω/ω:χω:χα/ευ έ/αί/–Ιώβ έ…., 
ναι, ιού : πωπώ εμοί και ιού : οίμοι – αλοίμονον : ουαί –υμίν τοις ιου(γιου δα ΐζουσι : αλοιμο/ου/ν ίζουσι)δα ΐζουσι…., 
τοις πτωχοίς Ιω/ωχ:αχ/ευ έ/αί/ : Ιωχεβ έ/αί/ : Ιω/ωχ:αχ/δυσ έ – Ια/ω/χβαί – Γιαχβέ….: Ιωβ έ…., έεε : αίαιαι….,….. 
ώχώχ και ίουίου ‘τα…., ιού : ιού τα/δα/ : γιού τα/δα/ : τζιού τα/δα/…., γιες, ουί, ντα, σι, για,….. ναι, θα –σας δείρω 
με τον δράκοντα – κηρύκειον των ‘’θεο’’λόγων –σας…., θα –σας πιω το σαταν ιχώ ρ : οχιο δηλητήρ ιόν –σας….!..... 
[ …..ου μπαμπάκ…., ναι Μπαμπάκ α : ναι Θεούλ η….,….. αμάν, πια…., ορχεο ανα+τρίχιασα κι απο-σγουρώθηκαν 
οι ορχεο τρίχες –μου….,….. εχ χχχχ, ρε, και τί….. άντ/δ,θ/ρας (άν+δ,τ,θ ρ ωπος) που γίνομαι, κι εγώ…., τινάκις…., 
ω ‘’τέως’’ δορκάδες του ρήματος δέρκ/δόρκ/εσθαι‘ και νυν Δράκαυλοι δράκοι του ρήματος δρέκ/δράκ/εσθαι’➔…., 
εφεδρικοί, επί Γης, δράκοι:οφθαλμοί–δράγματα του Σατανά:Δράκ ο ντος…., ου Θεο βάπτιστοι:σατανοβάπτιστοι…., 
αντίΘεα κι ‘’επτα κέφ αλ/ς/α’’ Κτήνη εκ της θαλάσσης- - εξ επτ οκτ ελθόντα τέρατα κι ουχί εκ της αλ/ς/ός+ +…., 
μαλ άκ ες…., εσαεί, πλέον, μαλ ακ ίδ ιχ/εχ/ οι…., ποτέ, πια, σκληρ άκ ες…., σκληρ ακ ίδ ιχ/εχ/ οι….,….! ] .......... *$* 
            *$*==========================$$$$$$$$$$$$$$$$==========================*$* 
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                                (##(------------------------------------------------------------------------------------------)##) 
       (##( …..έιιιιι…., Μο,ι,ρο πλάστες…., μήπως….. θα επι θυμ ούσατε….. να …..–σας….. κάνω : «γίγνεσθαι»…., 
       εγώ….. ο….. λαό κριτος και….. ου χ ί….. Λαό κριτος – Δημό κριτος…., 
       Κανα’ : Κανένα : έστω και Ένα : Κάτι Θαύμα…., 
 
                  /*/ Α…., αν θ Έλ ετε…., –σας ανα λύω, και, το κάθε….. ‘’μηδέν’’ : ‘’μη δ’ έν’’….: 
                  | δ’ : δε : τε :….. μη τε  έν :….,…..  και όχι έν –….. κάτι….. | ….,….. εεε…., και το +0 : +-0 και το -0 : -+0 
                  και το +0 ---- -0 : +- -+Ο ή +-0 ---- -+0…., 
                  και το -0 : -+0 και το +0 : +-0 και το -0 ---- +0 : -+ +-Ο ή -+0 ---- +-0….,…... 
                  σταυρο ειδώς….. κι όπου…… και….. μη σταυρο ειδώς….. κι όπου…..,….. 
                  …..ωωωωω…., αν θ Έλ ετε…., –σας ανα λύω, και, το κάθε….. ‘’άπειρον’’ : ‘’ά πε / ι / ρ ον’’….: 
                  | α : ου : μη :….. ….,  πε / ι : εν : με : έχον / ρ όν = όν : υπάρχον : κάτι με πέρ ας…., 
                  μη έν,μ, περ ον – ….. κάτι : ον – υπάρχον μη έχον πέρ ας….,….. | ….,….. 
                  και το +οο : +-οο και το -οο : -+οο 
                  και το +οο ---- -οο : +- -+ΟΟ ή +-οο ---- -+οο…., 
                  και το -οο : -+οο και το +οο : +-οο και το -οο ---- +οο : -+ +-ΟΟ ή -+οο ---- +-οο….,….. 
                  σταυρο ειδώς….. κι όπου…… και μη σταυρο ειδώς….. κι όπου…..,….! /*/ 
   
       μ,Μ,ηδε’ : μ,Μ,ηδ έ ν α : έν α : κ,Κ,άτι…., εκ του Όντος και όντως : εν τω Όντι, «ά φθαρ το»…., Θαύμα 
       στον….. Κανά – ούτε καν ‘’είς’’ : είς : δείς….. ή, άλλως…., στην….. Καμ / ν / ά’ – ούτε καν ‘’μία’’ : μία : ία…!; 
 
       Μα…., σεις….., προ τιμ άτε το….. των αχαρίστων και, ζωήθεν, τιμωρηθησόμενων….. 
                 (( ….: α…., τίιιιι…., υπάρχουν και, ‘’εξ αγχιστείας’’, λευκοί…. Ρομά…!; 
                 …..Ρε….. σ,Σ,ω,ο,ρ,ρ ο ‘’ανεμο : Σ,σ,ο,υ ’’ μαζώματα κι ‘’Ανεμο’’ : Ρ,ρ,ο σκορπίσματα…., 
                 βρωμούσαν τα χνώτα σας απ’ την πείνα…., όπως και τα χνώτα των εκ δεξιών σας πρώην πειναλέων…., 
                 πριν ‘’γεμίσουν’’ το άδειο –σας στομάχι….. Έλληνες Επιχειρηματίες…., 
                 που…., μετά και με τον ‘’ακατονόμαστο’’…., που τα βρήκε, Ρο όθεν, ‘’στρωμμένα’’…., πιο γεμάτο….! ))                     
       ψευδοΜακεδ,ο,νικό μαγ : φακιρ ό κρ ασ ο…., το σε….. ορ ό…., 
       που υπάρχει ένας….. Σόρ,ρ,ός με….. σ,Σ, ορ / ρ / ού ς ορ ού ς….: 
       Σο : Σου συν Ρο : Ρα….. ςςςς.…: το ρ = ιμεπριάλικο ρ…., το της ιμπεριάλικης περι τομής του ‘’μορίου’’…., 
       τ ώ ρ α…., περι τομ ή  από εμέ το….. ά τομ ον….: Σό ρο ς : Σόρος – Σού ρα ς : Σούρας 
       ή Σό ρ ρο ς : Σόρρος – Σού ρ ρα ς : Σούρρας….!..... 
 
 $ Έφτιαξε κι η Μισιρλού τουρλού….,/ νά’ χουν να ‘’το τρώνε’’ κι οι ζουλού…../ του Ρήγα του ‘’ζουρλού’’….! 
…..Χξς΄…., έφτιαξε : σχ εδ ίασε : επι νόησε : έπλασε….. ιστοριομυθίες…., σχ έδην : φιδ ηρέμα : φιδοσιγά φιδοσιγά 
η σχαδ/σφηκ αγριομελισσ/όνα, η του ρήματος σχ- άζω – σκ- άζω – σκ- ώ….: ανοίγω χάσ-/σχάσ-/μα – σχισ- μή….,  
η της σχάσ- εως : ‘’δια τομ- ής’’ και η του αυτο σχεδ- ιασμού : αυτο σχεδ- ια/ο/ γραφ ισμού συμφορο φόρος …., 
η αντι γραφ άκισσα σεληνο δεσποινίς…., η αντι σχέθ ουσα+ : αντι στερεοκρατ ούσα+…., 
μα….. σχετ /σεχτ/ ικώς : σχεσ ικώς – προσ καίρ ως…., πρόσ καιρ ος κατά- στασ ις γαρ η /Σατάν/ /Σ/ σχέσ ις…., 
ως κι η σχετ ικότητα κι η Σαταν / ο ο : ω / ωρία (ουχί Θε / ο ο : ω / ωρία της δεσμ ικότητας‘) της σχετ ικότητας….: 
η του Αϊν στ’➔ ά ϊν…., καθ’ ήν ο χώρος κι ο χρόνος (Re s ύ ‘+1’➔-1, ε στ/ρ‘/ ί κι ΕξωσυμπαντοΧωροΧρόνος….!) 
μεγέθη σχετικά, μεταβαλλόμενα αναλόγως της θέσεως του παρατηρητού…., 
[ Ί : ίτε σε θέσ/τ/η : ου άρνησ/τ/η, να κάνετε, ω κενο σχηματο επιδειξίες, και, τη σχετικο κρατία….. δεσμικο κρατία…., 
δεσμ ήριο+ : φάρμακο+ γαρ ο δεσμ ός+….., σχετ ήριο- : αντι φάρμακο+ η σχέσ- ις : σχάσ- ις : σχίσ- ις : σχίσμ- α…., 
ννναι…., να κάνετε και το κάθε….. σχ ήμ α – κενόν τι – α περί εχ όν τι….. εμ περί εχ όν τι…., 
ω –εσείς οι….. κενό τυποι….. προ σχηματ- ικοί – προ φασ- ικοί…., ιδίως, οι μεγαλό σχημ- - οι ‘’τέτοιοι- - ‘’….,….! ] 
ενώ ο /Θεο/ /Θ,Τ,Δ/ δεσμ ός είναι πάγ/ν/ καιρ η ανά+ στασ ις, που με Θ δεσμ ικότητα ‘’το πιάνεις’’ το από λυτο:δετ ό 
και με Σ σχετ ικότητα….. ‘’πιάνεις’’ σχετ ικό : από δετ ό : λυτ ό…., ω οι του….. ‘’δεσμ είν-‘’ και ‘’λύ ειν-‘’….. –σεις…., 
‘’παν’’ απο δια αρθρωτ ές –σεις…., που Προ κρούστ ης+‘ εγώ ο «Πούστης»….. θα –σας απο δια αρθρώσω…., 
γω ο ‘Προμηθεύς Δεσμώτης…., ω οι της….. δέσ εως….: φράγματος /λαο: νερο/ ποτα/νερο/μού προς ΘεοΠηγήν, 
σημείου : -+ +-0 της παρ /δι/ οχετ εύσεως Q- και Q- - Σαταν ο ρεύματος ψυχαίς τε ‘’ψυχαίς’’ τε….. 
για αλλαγή ’➔ κατευθύνσεώς –τους:για προς’➔….. …., ω μη δέτ ες+ : μη στεργιωτ ές+ : λύτ ες- : στρεργιωτ ές-…., 
συν/πλην/κράτησις αβιο μηφυσικώς τε βιο ’’φυσ’’ικώς τε….. αβιο μηφωτοχημικώς τε βιο ’’φωτο’’χημικώς τε 
ενεργού ψυχ+ ‘’ψυχ’’+ / Θ / δυνάμεως …., 
ω ‘’για δέσιμο: ζουρλο σχιζοφρενο μανδύα’’ σχολαστέοι σχοίνοι:βούρλα : σχιζ ο φρεν είς –εσείς οι του τζούφιου….. 
«μηδενός»–«0» «δ είν ες/μ ίες/δ ένα»–«ιοί/ίες/ία»….. σχάσ- σχίσ- τες…., σχισμ- ο γενείς γαρ –εσείς…., 
που ‘’θα –σας παχεο δέσ ει : ου ψιλο δέσ ει:λύσ ει το γλυκό πικρό’’…., γλυκό φάϊ γαρ….. πικρό χέσιμο….!..... $ )##) 
                      (##(------------------------------------------------------------------------------------------)##) 
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               ###$$$================================================================$$$### 
###$$$ Hei : Έι, Dog child/girl – βαφτισιμιέ/μιά : by Dog and under Dog :  από τον Σκύλον και υπό τον Σκύλον…., 
doggy : σκυλάκι του….. top Dog : του….. Αφεντικού…., του με το….. Dog ma : 
Dogma του…. Shock : ScandAl : ΣκανδΆλου…., 
που…., οσονούπω : αφού σε scan ’ ‘ / : ‘ ’ : ΄ / : ΄Ar‘ ’Ra : Ro‘ ’οR,ο,ω…..: scanning / ance / / after : fa‘ ’ af ter /…., 
ή….. ance scanning…., ή….. after : fa‘ ’af ter scanning….. ή….. after / ance / scaning : μετα / προ / σκανάρισμα…., 
θα γίνεις….. scantAl ( : hEl : hIl : Is Ra Έl > Scand,t,al ) ….: Ελ λιπής : Τεκ Έλ : Έλ τεκ….,  
 
      [[ : «Μενέ --- ο Θεός εμέτρησε / : δις : μενέ, μενέ / τας ημέρας της βασιλείας σου και έθεσε τέρμα εις αυτήν…., 
      Τεκέλ --- εζυγίσθης εις ζυγόν και ευρέθης ελλιπής…., 
      Φαρσίν --- το βασίλειόν σου διηρέθη και εδόθη εις τους….. ( !; ) …..»….,….! ]] 
 
ω σκυλάκι του….. Dog father or Dog mother : 
                  ( : God’doG : Ra’aR : Ro’oR….: God ’ doG : Dog / : ’ : ➔ / ….. God ‘ doG : God / : ‘ :  / ….. ) 
μαφιοζο, Νουνού : Rofa’s ή Νουνάς : Roma’s….. της πατρίδας –μου : 
: Μοίρας – μερίδιο, ‘’Θεο’’, Ζωής….: Ζωής : Ψυχής : ‘’Ψυχής’’…., 
…..της Ζήβα : Ζωής : Ψυχής : ‘’Ψυχής’’ / : ‘’Ελληνιστί’’ / ….,….. ziva’s : της zίβα : της ψυχής / : Εβραϊστί /….,….. 
που Μόρα : μερίδιο, ‘’Σ’’ατάν, Θανάτου 
η πατρ / : Αλ : Αλς : θ Άλ ασ’σα νερ’ρεν /  ίδα ‘’σου’’…., ma’am : madam : μητέρα Ζώου – Σκύλου : Dog…., 
Σείρια : ‘’άστρο’’ : γεωχώρα ή γεω’’άστρο’’ του Σκύλου – Dog’s ‘’star’’ : Dogs…., Dog’s land….,  
‘’χαμένη’’ απ’ την μίσγαμη : μίσανδρη Ατ λαντ / : λαντ : λανδ : λατ : λαδ / ίδα : Αταλάντ η : Ατ α λαντ ίς : Ατλαντίς…., 
η από την, ά σχημ η : ά μορφ η, Αταλάντη –σας ‘’χαμένη’’, και, πνευματική μου πατρίδα….! 
 
Ννννναι, ω….. s  a΄ra΄b /  : σ άρά : κατ’ / : ’ : ά / άρά / ‘ ’ : ΄ / β / Al ο : σ / : σ – s / : αρά β Αλ ο …., 
σελ ήν η : σ Ελ / : Ελμ / ήν η : ΄Ισ / ς /  Ρα Ήλ : Ελ….. η υμών….. χώρα….: ‘’φανερή’’ και….. από κρυφή…., 
Ηλ ήν η : Ηλ / : Ηλ ιο : Ελ ιο / ήν η : Ελ ήν η : Ελένη η, έν σχημ η : έμ μορφ η….. η ημών χώρα…., φαν ερ ή….,  
ναιαιαι…., ω….. Mistressa : Miss / : miss ed : αποτυχημένη / σατανού : δεσποινίς….. του Δεσποινίδου ‘’Σατανά…., 
mater : mat,t,er : : μητέρα : ‘’αιτία’’ : υπό Θ εσ η…., 
που Mister : Mr / : όχι Mr’ ‘rM : μη αντι στρεπτός / Κύριος, μόνο, ο Θεός…., 
ο Fater : Fater : Fatter : Αιτία : Θ έσ η …., ο , fater , Πατέρας – Fatter : Αρχή :….. ….! 
 
Άει….. και….. καλή….. σελήνη….. του μέλιτος…., μετά τα προ γάμ ια….: μετά γάμον….: 
after affi : affiafter ή affiafter ή after ance affi…., 
καλά….. ‘’Σατανο γάμ ια’’ στο Σατανο κάτθρωπό’’ –σας…., good melli’s month….! 
 
                 ( …..εμμμμμ…., στην αρχή….. το….. μέλ,λ,ι….: αερό,αιθερό,μελλο : 
                 το των υπερ χθόνιων : το των….. ουρανο ή Ουρανο….. ‘’θεών’’ ή ‘’Θεών’’….,                  
                 και….., μετά…., το κατρακ : κουρδουκ Έλ ι….: το….. μελίκρα / : α : η / τον : 
                 μελόκρασο – κρασόμελο :  ή μελό,νερο,υδρο – νερό,υδρό,μελο….: το των χθόνιων – γεω ‘’θεών’’….! 
                 Ωωωωω…., και πού πήγε το 2ο λ από το μέλι….. κι έγινε / από Κ ανά ποδο θαύμα / σκέτο νερό…!; ) 
 
Α…., και….. προ ηγ ήθηκε….. αrab / : b : b / ών….: fa’af : affi ance ή ance affi – προ γάμος : αρ’αρ : αρρα β ών 
 ή, κατ’ ευθείαν, γάμ ος….: after ansce affi….. στα….. Βαλκάνια…!; 
      ( ….: affi / : i : a : af’fi / ance : ance affi – προ γάμος….. ή….. after ance affi….: μετα προ γάμος…!; ) 
Και…., μετά…., υιοθεσία : af / : af’fa / f ili ation και συγγένεια εξ αγχιστείας : affinity 
των….. λευκών γύ,π,φτων : white gypt es : ψευδο Μακεδ,ό,νών…., 
από….. ‘’αερο’’βάπτισμα…., ω….. brawn gypt…., των της….. ψευδο Μακεδ,ο,νίας…!; 
Των…., από….. Σκαραίους : ‘’τέτοιους’’ του Άρη και της Αρ,ε,ίας φυλής…., σκ αραβ αίους…., 
από….. Σκ αραβ ο ‘’τόκι’’ : ‘’τοκετό’’ από….. σένα τον….. Σκ αραβ αίο…!; 
 
Και…., μετά…., τί…!; Ηιl lid en : προ κάλυμμα : μάσκα του Έλ – Hel : Ίλ – Hil : Ήλ : Hil….: Ίλ /  Ήλ,΄Ελ / λιντ εν…., 
ή….. Ηili ’ / : ’ : s / den : Hili ’ den :      [  …..τί…., θα τους δώσετε και, ‘’μοντέρνες’’, αραβίδες : καραμπίνες…!; ] 
άνδρον – ορμητήριον / : ληστών : den of economist thieves…!; / του Ηλί-  : Ιλί-….: Ίλι-, Ήλι, ντεν….. 
του ιμπεριάλα Νο ….. 666, 777, 888 ή 678….. κι η πατρίδα μου….. υπό λοιπό –της…., RE S….. Κον δοτ τ ιέροι…!; 
 
Εεεεε…., τίιιιι…., για να….. ξανα γίνει η Ελλάδα….. H el lad a : / : El lad ( : d : t  : δ ) a : το παιδί του Έλ-…..  
ή….. Hel las : Ελ λάς : πέτρα – χώρα – «παιδί : αγόρι ή κορίτσι» του Έλ+…!;..... 
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Και….. τίιιι….,  –μας βάζεις…… δίλημμα….: ή….. το του Έλ-….. ή….. το της Κολάσεως….:  
….. «Hel’s-….. or Hell’s…!;»…., όταν, μάλιστα, σ’ αυτήν ζει…., ‘’έστω’’…., ο….. αντεστραμμένος ‘ ‘’Δίας’’…., 
που….. ζει, ‘’μόνο’’, για να κάνει…., από όλα κι από παντού, και, της Γης…., την ‘’Σ’’ατάν από στροφο : ’ : ➔..... 
Θεού επί στροφο  :  ‘  : …., χμ, εξού και το / : ‘ / «Επιστροφή» τίτλος στην πρώτη μου ποιητική συλλογή….: 
‘’δια ζύγ ιο’’ : ‘’«οπισθιο δείξιμο»’’….: 
  
            ( : όχι ’ : όχι στροφή προσώπου προς…..➔…., άλλα :  ‘ :  / : όχι αλλά : ’  : ➔ /  )  
                      // : ….. αλλά : ’  : ➔….. άλλα : ‘ : ….. // 
 

‘’ ‘ :  ‘’….. στον ‘’«εμπροσθιο δείκτη»’’ ‘’μας’’ και εν Σελήνη ‘’Σ’’ατανά…., 
άρα : αρ ρά  / ή αρ’ προ φωνήεντος….. /  
και, τελικά, Ηλι / ο / όραση….. και….. η αρά : κατ’ άρά : δυσ ’χ ή…., ξανά…., αρή : αν‘ άρα : ευ ‘χ ή…!;….. 
 
 
                                [*$*[================================================]*$*]   
           [*$*[ : ‘χ : έχ ουσα….: ευ χ ή : η που έχει ευ – θεο καλώς : Θεο αρή….:  
           ….. ’χ : έχ ουσα….:  δυσ χή : η που έχει δυσ – Σατανο κακώς : Σατανο αρά….: 
          αρή : ευχή, Ιωνιστί : / Ήλιος / αρή’ήρα > Δωριστί, αρά…., άρά….. ….!.....  
 
                             /$$/------------------------------------------------------------------------------------------------/$$/ 
/$$/ ….: Αρή‘’Ήρα : Ιαν /  ν / ή ( η με δύο όψεις : ‘’ ➔ : Ειρήν ης‘+ -’Πολέμ ου ) .…, 
* αρή‘+’-ήρα….: ( άνω+ : αν+ ) αρή‘+-’ ( κάτω- : κατ-’ ) αρά….: αν αρή‘+’-κατ αρή….: 
αρή‘+’-αρά….: αν αρή‘+’-κατ αρά….: +- : ‘’ : ➔….,….. 
* θε‘+ ( ο ) αρή ‘’ θε’- ( ο ) αρά….: θε‘+ ( ο ) αρή‘+ θε’- ( ο ) αρά-’….: + + - -….: ‘+‘+ ➔’-➔’-….: ++ - - …., 
θε ο ευχή ‘+’- θε ο κατ άρα…: θε‘+ ( θε : / θ‘  : ‘  : . .    / ευχή ) ( ο ) ευχή‘+ ’-θε ( ο ) κατ’- άρα….: 
. ευχή‘+ κατ’- άρα’-….: .‘+ ➔’-➔’- …., . ευχή‘+ κατ’- άρα’-….: .‘+➔’-➔’- ….: ευχή‘+ κατ’- άρα’- ….: 
: + - - : ‘  ’ ’ :    ➔➔ : ‘+➔’-➔’- ….::: *  πού είναι ο θε‘+ ός…., * πού είναι το αν ω‘+…., * πού είναι το αν+ …., 
* πού είναι το ν – . …., * πού είναι το . …., * πού είναι το ( !; )  …., 
* πού είναι τα….. θε ο απο σιωπη/τ/ικά….: ., . ,  , ….. …., 
* …..ί τωσαν : άει…..  σιχτίρ….. ό λ α  τα….. θε ο απο σιωπη ικά….. –σας….: τα….. . , . ,  , …..–σας….. …., 
* …..ί τωσαν : άει…..  σιχτίρ….. ό λ ες….. οι/αι:οι….. από στροφ οί/αί:οί –σας….: ‘‘ ’’…., 
* …..ί τωσαν : άει…..  σιχτίρ….. ό λ α τα…..   ➔➔ –σας…., 
* …..ί τωσαν : άει…..  σιχτίρ….. ό λ οι….. οι/αι:οι….. δρόμοι/οδοί:οδοί του Ιαν ( ν ) ού Ηρα κλ ( σχ : σκ ) είτ ου….,….. 
 
* …..θ+ Έλ+ ω τα απo σιωπη ικά του 1ου, 1Α, ψυχο ‘’ψυχο’’D.N.A....., τα των καλών+, και, Ελλήνων+….,….. 
* δεν-  θ- Έλ- ω τα απo σιωπη ικά του ‘’1ου’’, ‘’1Α’’, ψυχο ‘’ψυχο’’D.N.A…., τα των κακών- , και, Ελλήνων-….,….. 
* θ+ Έλ+ ω τα απo σιωπη ικά του 1ου, 1Α, ψυχο : κοινωνιο  ‘’ψυχο’’: κοινωνιο D.N.A....., 
τα των καλών+, και, Ελλήνων+….,….. 
* δεν-  θ- Έλ- ω τα απo σιωπη ικά του ‘’1ου‘’, ‘’1Α‘’, ψυχο : κοινωνιο  ‘’ψυχο’’ : κοινωνιο D.N.A....., 
τα των κακών-, και, Ελλήνων-….,…..  
* θ+ Έλ++, μ ό ν ο , + και ++….,….. 
* δεν-  θ- Έλ- - τα + και ( τε : και ) τα ++  μαζί με τα - και ( και : τε ) τα - -….,….. 
 
* θ++ Έλ++++ ω την Ευχή++++ – Αρή++++ του Θε ού…., μ ό ν ο ν, αυτήν μες στο Σύμπαν….,….. 
* δεν- θ- - Έλ- -  ω την….. ευχή’’++++’’ : αρά- - -  του αντι Θεού….,….. 
* δεν+ θ+ Έλ++ ω το «δεν+ : κάτι+ : έν+» – μου μες στο «μηδέν : 0 : -+ +-0» –τους…., 
αλλά ούτε τε μες στο 0 : +- -+0….. ‘’–τους’’ : –τους….,….. 
* ε,Ε,γώ θ,Θ,έλω μαμα….. και όχι μα’αμ….,….. * ε,Ε,γώ θ,Θ,έλω μπαμπα….. και όχι μπα’απμ….,….. 
* i, I w,W,ant mama….. and no ma’am….,….. i,I w,W,ant fafa….. and no fa’af….,….. 
* …..η Ελληνίδα μαμά –μου Ανατολή η Καυκ 
 
[:καύκ / κ : χ / ος : ποτό καύκ σκόρδ ου, που, πίνοντάς ‘το, μεθάς και σκορ ακ ίζεις : «στέλνεις στο διάβολο» τινά…., 
βάζεις τους διαβόλους στα μάτια τινός : ‘’«σκόρδα στα μάτια του»’’….. 
και, μετά, χμ, τον ‘’ξεματιάζεις’’ με το σκ / σχ : σκ : σκ,σχ,άση / όρδο – με το διάολο…., 
για να μη σκ,σχ,άσει από το κακό –του...., τον που σκορδ ινώθηκε : δια τάθηκε : ταν ίστηκε : τεντ ώθηκε  
μετά χάσ σχάσ μης : και, μετά χασ μουρητού….,….. νννναι, ω σκορδ ο / ή σκοροδ ο / πιστοί : διαβόλ ου πιστοί…., 
που…., ω σκορδ ό πιστοι : παικτικώς και ειρωνικώς άπιστοι εραστές του Θεού σκορδ ο πιστοί….,  
ή από σκορ β /μπ/ ούτο : σκορδ /σκουρδ/ ούλα : σκορδ ώλη : παν ώλη ‘’θα πάτε’’...., και ‘’θα πάμε’’ ούλα : ώλη…., 
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ή από σκορδ ο καΐλα : αμυλο καΐλα…., εμ, που δεν ‘’τρώτε’’….. α ‘’μηλο’’ ύχες ‘’τροφές’’ : 
: ‘’τροφές’’ μη / : α / έχουσες ‘’μήλο’’…., καίτοι ( ‘’Ευα ειο’’ : ‘’Ευειο’’ ) ‘’μηλο’’ ‘’φάγοι’’ : ‘’μηλο’’ : μη λο‘’ολ φάγοι…., 
που δεν προκαλούν αμυλο καΐλα : σκορδ ο καΐλα….,….. 
…..ναι…., και μη ‘’κάνετε την ανάγκη –σας’’ Τω αν εν ανάγκω Θεώ : μη ‘’Τον χέζετε’’ Τον Θεό…., ω εν άναγκοι…, 
όταν ο Θεός : Ήλ ι ος λέει –σας : « …., ω λο‘’ολ ές Λό‘’οΛ ες…., μη μή λο‘’ολ …., που ήλεκτρον : καΐλα ’’➔➔…., 
και μη Του λέτε : «σ  Σ κορδ ο καΐλα : δε με μέλει καθόλου….!» : «Σ σ ελην ο καΐλα : δε με μέλει καθόλου….!»…., 
ω –εσείς οι του παν τ : σκορ δ ός…., οι μη /: α/ του Παν τ ός –  Ά παν τ ος : Σκόρ δ ου – Μη / Α / σκόρ δ ου…., ….. 
ω….. σ Σ κόρδ α ή σ Σ κόροδ α ή σ Σ κορό / ϊ / δ α της Σ,σ,ελήν ης – 
– ‘’Σ,σ,κόρδ ου’’ – ‘’Π,π,αν τ ός’’ – μη….. Παν τ ός ---- Ά παν τος…., χξς΄…., 
ω  ( Σ ) Κορό ϊδα της - - - : +- ….. Σκοροοδο- παν δοκευτρι αρτο+ πώλιδος Σ ελήν ης….,….!..... 
**…..Σα φώς, οι ως άνω κάτθρωποι, πιστεύουν σε Δυνάμεις του Καλού και του Κακού / : ισοδύναμες…!; /…., 
κι όχι έτσι, ως δω, στον όντως Θεό…., που, μόνο να τα σκεφτούν, θα χεστούν στα λερωμένα τους στρινγκς….,.…! ] 
 
ασ ία ή Καυκ αν ία ή Καυκ ατ ία…., η, πριν, από την Παλαιά Μπάφρα του Καυκ άσ ου της Τουρκίας….. 
και, μετά, από την Νέα Μπάφρα Σερ ρ ών της Μακεδονίας –μας…., με αποκαλεί 
«δικέμου – , κορμίω τε και ψυχ ‘’ψυχ’’ αίς, – μπιζίμ –Στέργιο : +++ ----+- -+888….!»…., 
* ο Έλληνας Μπαμπα ς –μου Νικόλαος o Σερ ρ αίος…., 
ο από την Παλαιά Β,η,ι,υ, τά σ τα ( τώρα, Κρην ίδα Σερ ρ ών της Μακεδονίας ) του Παγ γαί ου…., 
δεν με αποκαλεί, πια, Αλέξ ανδρ ο ή Αλ έκ / : εκ : άκ / ο…., αλλά‘‘αλλά : μη αλλά‘’άλλα – μη άλλα αντι άλλα : 
μη άλλα αντί άλλων : μη αλλαντάλλων….. «δικέμου, κορμίω τε και ψυχ ‘’ψυχ’’ αίς, Στέργιο +++ ----+- -+888….!»…., 
* όλοι οι στον Ήλιο…., * α, κι οι άλλοι : οι αντικαταστάτες, κάπου : αστροκεντρικά, των πεπτωκότων…., 
* ε, και όλοι οι στο Εξωσύμπαν….,….. με αποκαλούν «Δικέμας Στέργιο +++ ----+- -+888….!»…., 
* α, κι οι στη Σελήνη - και - - και - - - / : όχι οι….. εκεί : στη Σελήνη….. + και ++ και +++ και +++ ---- +- -+….. / 
με αποκαλούν «Έλκ+++ ανδρο- - - !» και, ακόμα, μου πετούν, σα σε βιοχημικό πόλεμο, σκορδ αέρ ια- - -….!»….,….. 
 
* …..η μαμά μου, πάλι και πάλι, / και, μου / φωνάζει….: «Δεν είναι, πια, ο Στέργιος μου 
ο…., σε βράχο του Καυκάσου δεμένος…., Προμηθέας ο καλός ‘‘…., 
που....., ο άλλος…., ο Ηρακλής ο καλός ‘‘…., εσκότωσε τον αετό του κακίστου ’’➔➔ Δία….,….. 
…..Στέργιο μου…., δεν είσαι, πια, ο Αλέξανδρος ή ο Αλέκος…., είσαι 
ο….. …..+…..1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 +1 + 1 : ο….. …..+…..8….. ….. +…..8 τε….: 88….. ….. +…..8 τε….: 888….,….. 
ο.…. …..Στέργιος : .τέργιος : ..έργιος :…ργιος : .….γιος : …..ιος : ……ος : …....ς : ........ : ……………………………… 
είσαι τα απο σιωπη ικά του Θεού…., ω….. τρανέ μικρέ….. μικρέ τρανέ….. μου…., ω εσύ, πάντα, το μωράκι –μου…., 
το τόσο τυχερό….. μα….. και το τόσο άτυχο….,….. εμμμμμμ…., γι’ αυτό, τώρα, το….. ‘’απαυτό’’….,…. 
…..ιδές, μωρό μου, μες στην, την μέσα –σου, φωτόσφαιρα α΄΄ τον Αλέξανδρο ή Αλέκο…., 
δες τον/τους πόσο ήρεμος/ήρεμοι κοιμάται/κοιμούνται…., τ ώ ρ α …., ώσπου να….,….. κι ας ςςςς….,….!»….,….. 
 

* ΝΑΙ, κι εγώ το δέχομαι…., κι ας το, ‘’ερωτευμένο’’ με αυτόν τον Q+, ευγενικό κορμί –μου ‘’δεν τον αντέχει’’…., 

…..ναι, μαμά…., ναι, μπαμπά…., ναι….. κι –εσείς…., ναι, κι ΕΣΥ….,….. το δέχομαι…., τον δέχομαι….: 
…..εί εί είμαι….. ο ο ο….. Σ Σ Στέργιος…., είμαι ο Στέργιος…., είμαι ο Στέργιος….: σκέτο Στέργιος….. ….: 
Στέργιος Ζήβας…., ο….. του Νικολάου και της Ανατολής….. ‘’και….. ο των του Ήλιου,….. …. τε Θεού τε …..’’….,…. 
ο….. αγαπών και ουπών πανουπών τε τη….. νοθ θηλ ευμένη Ελληνική γλώσσα και απο ρ  ρυπ αίνων αυτήν….,….. 
τόσο….. …., όσο….. αγαπώ και ουπώ πανουπώ τε τον Θεό….,….. 
*…..ααα…., και….. ποία…., εκ του μακρόθεν τε….,  ωτο κλουστο ‘’σκόρδ α’’ μου χασ κ ο γελούν…., ακόμα….,….. 
και μου….. σκ σχ κλ ούν τα….. ώτα της….. κάτω κεφαλής –μου…., (σ)χα (σ) λ ώντας, κι αυτή, τη χαρά –μου…., 
λες και  θ- Έλ- - ουν να τους κάνω να μου….. κλ άσ ουν τα διδυμιά….. εμού του…..σ,Σ,κορδ ο γάμη….. 
και να βρωμίσει το σύμπαν από τα….. κλ ασ ικά –τους σ,Σ,κορδ αέρ / αήρ / ια…., 
που…., για να μη….. πεθάνουμε όλοι από….. ασφυξία…., που….. πού ασφυξιογόνες μάσκες…., δεν θα ‘’...ή.ω’’…., 
 
* …..ααααα…., ω Θεέ –μου…., παν….. ούλα κι ούλα : παν..... ώλη κι ώλη….,….. 
…..να…., α π λ ώ ν ω….. τα ψυχο χέρια –μου…., ( παρα ) δειγματ ο ληπτ ικώς…., σε….. κείνο το κοινωνιο d.n.a…., 
‘’τσιμπάω’’….. Κανα τε κανα τε : Μηδέν τε δεν τε….. 6 7 8 : 678….. 
Σολομων τ Γιαχβ ε Ι.Χ ( Ι.ΑΧ ) ίδια : ΣολομωνΓιαχβΙ.ΑΧίδια…., σα φώς, σώματί τε και ψυχή : «μηδέν τε και δεν»…., 
τα φέρνω…., μη νεορά…., στο Ελλαδ ικό – «Μηδεν ικό» ψυχο κοινωνιο d.n.a…., κάπου : . μεταξύ «Μη . δεν τε»….. 
κάτι : 678 σαν «δεν» μέσα στο «Μ,μ,ηδέν» του/της Δημοκρίτου/Μαρίας…., 
υπερ ίπταμαι της Ελλάδος τε….. αυτών τε….: ακριβώς πάνωθέ –τους….,….. 
και τους λέω…., / : κι αν θα…., θα δείξω το ΨυχοD.N.A τε του Θεού / να μου διαβάσουν τα:το 2:1 ψυχοD.N.Α….: 
μαμπαμπαμαμπαμαμαμπαμπαμαμαμπαμαμπαμπαμαμπαμαμαμπαμαμπαμπαμαμαμπαμπαμαμπαμαμαμπα /:1/ 
μπαμαμαμπαμαμπαμπαμαμαμπαμπαμαμπαμαμαμπαμαμπαμπαμαμπαμαμαμπαμπαμαμαμπαμαμπαμπαμα /:1/…., 
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…..προσ παθ ούν, χαμηλοφώνως…., ….. πιο χαμηλοφώνως…., ….. πιο πιο χαμηλοφώνως…., ….. α φώνως….,                                                                                      
….. .φώνως…., ….. .. ώνως…., …νως…., ….ως…., …..ς…., ….. / ‘’……’’ /…., ….. / …... /…., …../     /…., ….. //…., 
…..παθ αίνουν κορμο ‘’ψυχο’’ ψυχο ‘’γλωσσοδέτη’’…., κατα- - - πίνουν τις 3 τε γλώσσες –τους…., 
τους συν εφέρνεις, Συ ο Θεός….,….. τους κοιτώ….. καθέτως : κέντρο ματοκόρης μου με κέντρα ματοκορών τους…., 
ε, εγώ στα +++ ---- +- -+ Q, στα «σκόρδ δαιμόνι α στα μάτια –τους»…., τα ξεματιάζω – τα βγάζω από τα μάτια –τους 
και τα….. σιλωαμ ίζω : απο στέλλω, μόνο, στα γκόιμ – κτήνη – γουρούνια….. 
εκείνου του…., και, και…., χοιρο στασίου : κοινωνιο d.n.a….: του Ελ- - - ‘’τέτοιου’’…., 
* ε χχχχχ…., και, να, τους αρχίζω την…., εμ περι έχ ουσα ‘’σιωπο βόμβες’’…., ‘’σιωπο σβούρα’’….::::: 
 
* ….: Αρή‘’Ήρα : Ιαν /  ν / ή ( η με δύο όψεις : ‘’➔ : Ειρήν ης‘+ -’Πολέμ ου ).…, 
                            [ ….: …..αρά : Σ αρά : Σ άρα : Σ άρ’’➔➔ ρ α : μη Η αρή….,….. ] 
* ….Αρή ς ‘ : …..Άρη ς ’➔ ( γιος της Ήρας )  : Άρη ς ’➔‘ Αρή ς : Ιαν ν ός : αντι πολέμ ιος’➔‘Αντι ειρην ικός : 
Αρή ς : ειρην ικός‘ Άρη ς’➔ πολεμ ικός….,….. 
* Άρη ς ’➔ Ήρα ς’➔....,….. 
* Άρης’➔ Αρή ς‘’➔ Ήρα ς….: πολεμ ικός- ’➔ ειρηνο+πολεμ- ικός ‘’➔….: ’➔‘’➔….: - +-….,……………... 
* Αρ αρή : Αρ ευχή : ευχή Άρη ή αντι ευχή- Άρη….,….. Αρ αρά : κατ- άρα Άρη ή ευχή- Άρη….,….. 
* Αρ άλη – Αρ άσ η – Αρ άτ η – Αρ άν η : η του Άρη, και, άλς : θάλασσα….: πλάνη του Άρη….,….. 
 
* …..ο Άρης : ο πλανήτης Άρης….,….. 
* Αρ ιστόδημος : ο, Ηρακλείδης ( : βλέπε τε : Ηρακλει τ (ο) ίδης – 
– παιδί του, των ειρηνο πολεμο οδών, Ηρακλείτου…..), πατήρ του Προκλέους και Ευρυσθένους….,….. 
* Αρ μονία : η μυθολογική θυγατέρα του Άρεως, σύζυγος του Κάδμου, προσωποποίησις της εν τω κόσμω 
ευρυθμίας….,….. {: εχχχ, οι πολεμόχαροι ‘’πρεζονόμοι’’ βρίσκουν ευρυθμία στα, και με τα, πολεμικά εμβατήρια….!} 
* Άρ πυιαι : αι, θεαί της ανεμοζάλης, Αελλώ, Ωκυπέτη και Κελαινώ, θυγατέραι του Τυφώνα ή Τυφωέα 
/: γιού της Ήρας, εμ, και εγγονές της Ήρας…., που….. τι άλλο από ανεμοζάλη….!/ ή του Πόντου και της Γης….,….. 
* Άρ τεμ / τομ / ις : θεά του κυνηγιού, των ( αρμ ενιζόντων : περι πλαν ώμενων, χμ, εις την Αρ άλη : Αρ πλάνη….. ) 
ναυτιλλομένων και της / : παρθενίας …!; / αγνότητας 
[ : ε, ως η του δόγματος της παρθενίας του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού….! ] , κόρη (!;) του Δία....,  
( : τίς ήτο τίνος…, και, εκεί στο ‘’Κερατο’’Μπορδέλο, και, του Ολύμπου…!; Ωχ, ‘’καημένε’’ Δία, άλη, και, η Λητώ….! ) 
χμ, που σκότωσε τον, ετεροθαλή, έστω, αδελφό της, γιο του Άρη και της Αντιόχης Ασκάλαφο σε κυνήγι…., 
σαν τον εξέλαβε για το πτηνό Ασκάλαφο…., ίσως και για τη σαύρα ασκάλαβ,φ,ο….,….. 
* Αρ χίδαμος : ωχ, αυτός δεν ‘’έπεσε από τα αρχίδια’’ του Άρη : δεν ήτο «δεν» μέσα στα δύ ο «μηδέν» του Άρη…., 
δεν ήταν από τα…..παπ άρια του Άρη…., χμ, αλλά από τα….. …..άρια του….. παπά…., ω ‘’παπα’’ παίχτες….,….. 
 
* Αρεό πολις : η πόλις του Άρ / Άρεως /….,….. 
* Άρ ειος Πάγος : βράχος της Ακροπόλεως Αθηνών, ονομασθείς εκ του εκεί λατρευομένου Άρεως 
ή το επί του βράχου τούτου αρχαίον δικαστήριον ή νυν το ανώτατον ελληνικόννννν δικαστήριοννννν….,….. 
* Άρα / Άρ η ς / ς ( : Άρα ξις ή Άρα ξης ) : ο, ομώνυμος, ποταμός του Άρη….,….. 
* Άρ μα : Άρμα : πολεμική Άμ αξα του πολεμο θε- ού  Άρη….,….. 
* Άρ αμ : ειρηνική άμ αξα του ειρηνο θε+ ού Άρη….,….. [: έστω, κάποιου ‘’εν σαρκ ψυχ ωτή’’ της Ιδέας Άρης….,…..] 
* Αρ αίος ( Άρ ειος : Άρεια….. φυλή….: ο του Άρη….. «λαός και όχλος, έθνος και γλώσσα» ) : ο του Άρη….,….. 
* Αρ μα αίος /Αρμαίος/ : ο της πολεμικής Άμ αξα ς του πολεμο θε- ού  Άρη….,….. 
* Αρ αμ αίος : ο της ειρηνικής άμ αξα ς του ειρηνο θε+ ού Άρη….,….. 
* …..αρειά : αρά : κατάρα, απειλή, φοβέρα….,….. * αρειμάνιος : πολεμο χαρής, άγριος, αρεν(α)ο χαρής….,….. 
* …..άρειος : ο του Άρεως, φιλοπόλεμος, πολεμιστής, ο ανήκων εις την Αρείαν φυλήν, 
ο ( !;!;!;!;!; ) κάτοικος του πλανήτη Άρη….,….. 
 
* …..άρες μ άρες : ασυναρτησίες….,….. 
* …..άρα μ άρα….,….. 
* …..αρά Μάρα : Μαρ ( ά )  άρα : Μαράρα : κατάρα του Μάρα : του, των Βουδδιστών, Μάρα – Διαβόλου…., 
τον που τον ‘’έφαγε’’ η…., από Σαμσάρα…., μετ εμ ψυχωμένη και μετενσαρκωμένη…., Ειμαρμένη…., 
στην της Αιθιοπίας Ασ μάρα….,….. 
* Άρ αβα ς : Αρ αβά ς : Αρ μπά ς : Αρ μπαμπά ς : ο του Άρη μπαμπά ς….,…..  
 
…..μπα ααα μπα ααα…., ‘’ξυπνήσατε’’ και είπατε τίιιιι….,….. ότι ο Άρης είναι Άρ αβα ς και δικός….. –σας…., 
…..εεεεε, και ο Αρ μπαμπά ς είναι δικός –σας….. και ο Αραμπάς είναι δικός –σας…., ρε αρα μπα τζήδες….. 
εεεεε, πάρτε ‘τον, κι αυτόν κι όλα τα σκουπίδια του Άρη….., χ άρ ισμά –σας….. στα μούτρα τα δικά –σας…., 
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αλλά ααά…., όταν γεννήθηκε ο Άρης…., πριν 3.000 και πλέον χρόνια….,  
εσείς ήσασταν, ακόμα, μες στο ‘’σπέρμα’’ της Ιδέας Αβράμ…., 
που…., μετά και σαν μετ εν σαρκ ψυχ ‘’ψυχ’’ ώθηκε από ‘’τινα’’ Σιμ ίτη –σας και κατ’ εντολήν του Γιαχβ’’Αλλάχ’’…., 
κατ’ εντολήν της….. Λυσ σαρρ άγαρρ ος….. Σ αρρ ά γαρρ ας…., ε, με πολλά αχ των κατακτημένων –σας…., 
εξαπλώθηκε/εξαπλωθήκατε…., από την Νοτιοδυτική χερσόνησο της Ασίας…., 
από του 7ου αιώνος….. μετά Χριστόν : μετά Αντίχριστον…., στην….. Συρία, Περσία, Β. Αφρική και Δ. Ευρώπη…., 
ως φορέας του Ισλαμ ισμού – ΓιαχβΑλλαχ ισμού – Σ αρρ α γαρρ ισμού….: Σ αρ ρ ισμού – Σ αγαρ ρ ισμού…., 
‘’δεχθέντες’’…., από του 8ου αιώνος μετά….. ( Ιησούν…!; ) Χριστόν : μετά ( Ιησούν…!; ) Αντίχριστον…., 
την ( : επ εν παρ κατ μετ προ δι περ αμφ + -….. ….. αλλήλως…!; ) επίδρασιν της αρχαίας ελληνικής διανοήσεως…., 
και ανα….. κατα επι εν παρα μετα προ δια περι αμφι -+ +-….. πτύξ ατε ιδιότυπον πολιτισμόν και τέχνην…., ναι,….. 
 
*…..ναιαιαι…., ο Αρ μπαμπά ς….. είναι ο μπαμπάς του….. γιου του….. Άρη…., 
μα υπάρχει και το  μπαμπα μπαμπά ς Άρ….. …..: ο Άρης μπαμπά ς του μπαμπά του….,  
δηλαδή…., ο μπαμπάς έχει γιο τον μπαμπά του….. κι ο γιος έχει μπαμπά τον γιο του…., 
άρα….. και οι δύο είναι από δύο…., ήτοι…., (ένας) δύο : (1) 2 και (ένας) δύο : (1) 2 ίσον (δύο) τέσσερις….: 
(1) 2 + (1) 2 = (2) 4 …., 
ή….. και οι δύο είναι από δύο…., ήτοι…., (δύο) ένας : (2) 1 και (δύο) ένας : (2) 1 ίσον (τέσσερις) δύο….: 
(2) 1 + (2) 1 = (4) 2…., 
ή….. και οι δυό είναι από δυό…., ήτοι…., δυό : 2 και δυό : 2 ίσον τέσσερις….: 2 + 2 = 4…., 
ή….. και οι δυό είναι από ένας…., ήτοι….,  : ένας  : 1 και ένας  : 1 ίσον δυό….: 1 + 1 = 2….,….. 
ή…..δύ ο – δυό : 2 – 1 : δύ ο σε ένα – 2 σε 1….,….. που τους ενώνει το «Άγιο Πνεύμα»…., 
κι αυτό, ένα ‘’ανάμεσα’’ στα δυο….. : 1 ‘’ανάμεσα’’ στα 2….. και, συγχρόνως, τα 2 μέσα στο ένα : τα 2 μέσα στο 1….: 
1 + 1 + 1 = 3….: «Αγιοτριαδικότητα»….,….. 
 
νααααα…., σαν τον ….. ‘’Ιαν ν ό’’ της….. Ιαν ν ικής…..  «Παλαιάς Διαθήκης» –σας …., 
σαν τον ‘’Ιαν ν ό’’ της….. Ιαν ν ικής….. «Καινής Διαθήκης» –σας…., 
σαν τον ‘’Ιαν ν ό’’ της….. Ιαν ν ικής….. «Καινής Καινής Διαθήκης : Αποκαλύψεώς…..» –σας….: 1 σε 3…., 
3 0 σε 1 0 : 4 0….:  1 «δεν» σε 3 «μηδέν»…., 3 «μηδέν» σε 1 «μηδέν» : 4 0 : 3 «μηδέν» μες σε 1 «μηδέν»…., 
που….. και οι 3, Παλαιές – Καινές – Κενές, Διαθήκες –σας….. είναι 1 κενό μηδέν μες σε 1 κενό μηδέν….,….. 
το/τα παίρνετε….. και…., κι αυτά…., πάλι, δικά –σας…., και….,….. 
…..και….. * μπαμπά μου : μπαμπά μ’,….. ….,….. 
 
          [[ : * ma : μα : μαμά : mama / : mama : mamma : μαμμά : μάμμη : γιαγιά / ….,….. 
          * μάμμος : παππούς : πάππας : πάπος : μπάμπας : μπαμπάς….,….. 
 
   {{ * ….: ο πάπας : ο μπαμπάς : ο μάμας : ο μπαμπά /ς/ : η μάμα : ο/η μπαμπαμάμα/ς/ : 
   ο πάπος : ο….. πάπιος….,….. 
   * η πάπα : η μάμα : ( η πάπα : η μάμα : η μπαμπα : η/ο μαμαμπάμπα :….. ) : η….. πάπια….: η μάμα….,….. 
   * μια πάπια, μα ποιά πάπια, μια πάπια με παπιά….,….. 
   είς / αλανιάρης / πάπιος, μα ποιός πάπιος, είς πάπιος με / εξώγαμο / καργιό….: 
   ο ( ναζ χαζ γαζ / ωραίος…!; / ‘’Αυνάνας’’ ) κάργιος, η / αλανιάρα / κάργια, το / εξώγαμο / καργιό….,…..   }} 
 
          * ma’s / ’ : της / : της μα : της μαμάς….,….. 
          * ma’s’ma my : της μαμάς της μαμάς μου : της γιαγιάς μου : της μαμάς μου….,….. 
          * papa’s : του παπά : του μπαμπά…., pa’s : του μπαμπά….,….. 
          * pa’s’pa my : του πα – μπαμπά του πα – μπαμπά μου : του πάπα του πάπα μου : 
          του παπού μου : του μπαμπά μου….,….. 
          * παπάρα : pap by ma’s pap : χυλός / χυμός / απ’ τη θηλή της μαμάς….: mam/m/al pap : μαμ/μ/ικός χυλός….: 
          ma’s turned sour milk : μανο ξυνό γαλο….,….. 
          * παπάρα : pap by pa’s pap : χυλός απ’ τη θηλή του μπαμπά….: pa/p/pal pap : πα/π/πικός χυλός…., 
          pa’s turned sour milk : μπαμπο ξυνό γαλο….,…………………………………………………………………… ]]         
 
* μπαμπά’μ : του μπαμπά μου : fotther’s my,…..  
* μπαμπά’μ’ : του μπαμπά μου’ / : ‘ : του….. / ….: του μπαμπά μου του ( !; )….. ….,….. 
* Αρμπαμπάμ’ : του μπαμπά – παππού μου Άρη….,….. 
* Αρμπαμπά’σ : του μπαμπά – παππού σου Άρη…., 
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* Ar pa’s’pa my : του πα – μπαμπά του πα – μπαμπά μου : του πάπα του πάπα μου : 
του παπού μου : του μπαμπά μου….. Άρη…., 
* Ar pa’s’pa your : του πα – μπαμπά του πα – μπαμπά σου : του πάπα του πάπα σου : 
του παπού σου : του μπαμπά σου….. Άρη…., 
* ο παπαΆρης :  ο Παπάρης : ο μπαμπαΆρης : ο Μπαμπάρης….,….. 
* η παπΆρα : η Παπάρα : η μπαμπΆρα : η Μπαμπάρα….,….. 
* το παπΆριον : το Παπάριον : το παπάρι : το Παπάρι….,….. ααααα…., και ποίος….. θα ‘’το πάρει’’….! 
 
Εεεεε…., σαφώς, –εσείςςςςς θα το πάρετε…., κι αυτό κι αυτές, κι εδώ, τις νέο’’ελληνικές’’ λέξεις και τις….. 
αποστρόφους – δια στρόφ ους : ’’’’’’ ’’’’’’ ’’’’’’ : - - - 6 6 6…., α, και τις….. 
’’’’’’’ ’’’’’’’ ’’’’’’’  : - - - 7 7 7…., α, και τις….. ’’’’’’’’ ’’’’’’’’ ’’’’’’’’ : - - - 8 8 8…., 
α, και τις….. ’’’’’’ ’’’’’’’ ’’’’’’’’ : - - - 6 7 8….,….. 
να ξαναγράψετε…., ‘’εκ 2ου’’ : στη ‘’2α Απ : «μηδέν» ουσία : «δεν» –του’’…., 
χμ, που, μόνο, ‘’1η’’ Απ : «μηδέν» ουσία : «δεν» –του….. υπ ήρξε…., 
Νέα : Καινά….. Δυσ δαιμόνια – Δυσ αγγέλια….,….. 
 
* Αρ αρά : Αρ αρ ά : κατ άρα του Άρη….,….. 
           ( : βουνό και όρος / ή….. αέριο και «ευγενές αέριο» / : τόπος και Τόπος κατοικίας και Κατοικίας 
           των ‘’θεών’’ και των ‘’Θεών’’….,….. όσο πιο….. ‘’θεός’’….. τόσο πιο ψηλά….,….. ) 
* Αρ αρ άτ : το όρος Αρ αρ άτ….,  όπου…., κατά την Παλαιά….. Διαθήκη : Συμφωνία : Μνημόνιο…., επεκάθισεν 
η μορίχος : θανατούχος κιβωτός του Νώε…., α, και εμ περι έχουσα…., σε, και αλληγορικά, παιδικά παιχνίδια…., 
όλα τα καλα μπα λίκια…., τα από αρχαιοτάτων χρόνων μαζεμένα…., του κάλού μπα μπα ‘’Γιαχβέ’’ : ναυπηγού…., 
προπαντός, τα….. κε κρυ πτ / : φθ / έν τ α  : κε κρυ μμ ένα…., ααααα, και πολύ….. αραβο σιτ έλαιο…., 
για να ανάβουν τις καντήλες της….. «υπερμάχου στρατηγού»….. ‘’Χριστο’’μάνας – Μωαμεθομάνας….,….. 
ννννναιαιαιαιαι….,….. και….. ίτε….. ίτε…., χξς΄ςςςς…., να τη βρείτε….. την «κιβωτό….. του μαρτυρίου»…., 
τάχα, και, ηλεκτρικός ελκτικός συμπυκνωτής….. Αιγυπτιακός….,….. 
ίτε και σιχτιρ είτε και σιχτιρ θείτε….: πάλι, ‘’κιβωτο μαρτυριωθείτε’’….,….. 
…..«Σαλάμ’, Αλέκουμ’», χξς΄, ‘’Shalom aleichem’’….., που….. το «Κασέρ’, Αλέκουμ’»….. άλλη φορά….. και με….. 
πολλές : φόρ ες…., ή, και, φόρ ‘’ες ες’’ – ‘’τη φόρεσες’’….: ’➔, ‘, ’’➔➔, ‘‘ , ‘’➔, ➔➔’’ ‘‘….!..... /$$/ 
                    /$$/------------------------------------------------------------------------------------------------/$$/ 
 
           Ναιαιαι…., και…., αν δε με πιστεύεις…., ‘’φάε’’ και….. 
           του…., των Βουδ,δ,ιστών…., Μ  
 
             // …..Μα : Θεο όρκος…., Μα αρή : Μαρή : Θεοευχή : Ηλιευχή….: ‘ : ….,       
            Μα’αΜ : …..Μα…., τάχα, Μα : ‘’Μα’’ : τάχα, ‘ :  :  
            τάχα, Μα αρή : τάχα, Μαρή : τάχα, Θεοευχή….: Αμ άρά : Σατανο όρκος : ’  : ➔ ….: …..Μάρά : Μάρα….. // 
 
           άρά – Σατάνά 
           την….. Σ αμ σ άρά….: Σ : Σελήνη…., να βρεις και τη….. Μ ό, ά, ρα –σου…., 
           το του Καρ,ρ,οτσ ιέρη : καρα : ‘’μαυρο’’ : Άραβ α, της Κάρ ας : προσώπου σου, το….. Κάρ μα : 
           το αντι μά….: το….. αντί Θεον….! 
 
           Ναι…., ω….. μαρά δες…., μόνο που….. το καρ / : ή, και, κ….. / 
           σημαίνει…., Αρχαϊστί : Ινδ Ελλην Ευρωπα ιστί :: Καρ Πελασγ Λελεγ ιστί…., αντί : κατά…., 
           άρά….. και το Κάρ μα : Κάρμα σημαίνει….. αντι μά…., Αντί Θεο :….. Μαρ ικό – Σαταν ικό –….. ….!  
 
           …..Ε…., και…., αν, πάλι, δε με πιστεύεις…., ‘’φάε’’ και την…., που κάνει….. ‘’κούκου’’…., πούτσα –του….! 
 
           Ννναι…., ω μα / Θεο : Ζωη….: μα : όρκος / αρή : ω μαρή….. και ω μαρέ….. 
           και….. ννναι…., ω μα / Σατανο : Μαρο : Θανατο :….. / αρά : ω μαρά….. και ω μα αρά : ω μαρά….. ….! 
 
           …..Ε…., κι αν, πάλι, δε με πιστεύεις και μου λες ότι λέω….: «άρές μάρές κουκου ν άρές»…., 
           εεεεε…., ‘’φάε’’…., ρε….. ‘’φυτο’’ ‘’σαρκο’’ φάγο…., ή, κι εσύ, ρε….. ‘’σαρκο’’ ‘’φυτο’’ φάγο…., 
           και….. την….. μασονο κουκου ν άρά : mason cucumber curse…., αφού δεν θες αν+ αρή : άνω+θεν ευχή...., 
           ννννναι…., και….. ‘’don’t cumber my circles’’ – ‘’μην ενοχλείς / ταράζεις / τους κύκλους μου’’…., 
           because they are….. cumbersome :  γιατί είναι….. φορτικοί : έχουν….. φορτίο Q+++++++++++++….,….! 
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$…..άμπρα….. κατάμπρα : /άνω+ : upside+ : ανά/ άμπρα : ανάμπρα : upside+umbra : ανω+ πλανητο γεω+ σκιά….. 
κατάμπρα : κάτω-άμπρα : κατω- πλανητο σεληνο- σκιά….. /κάτω- : down- : κατά-/ : down-umbra….. 
και….. άρα μάρα…., ε…., κι οι ‘’θεοί’’ έχουν ‘’Σαμσάρα’’….!         [ : umbra : σκιά πλανήτη : πλανητοσκιά….. ] 
Ννννναι…., μπρε….. φακ fuck ίρ η….. ‘’καρντασίμ’’….: ‘’Μενέ – μενέ – τεκέλ – φαρσίν’’…., που –μας ‘’τα’’ κάνατε….. 
άνω+ κάτω- : ανάκατα : +-, κάτω- άνω+ : κατά- ανά+ : κατάνανα : -+…., κατά-κατά- : 
σ κατά- σ κατά-,….. σ αν τα μούτρα σας….,….. upside+ doun-, down- upside+,….. ….! $ 
 
           Ε…., και…., τί…., νομίζεις πως, φορές, τυχαία μιλώ έτσι : σιχαμερά : απο / : επι / στροφ ικά…., 
           που…., όλα –τους τα ‘’τέτοια’’ : πολεμικά δι α γγ Έλ ματα – ‘’Ευ α γγ ΄Ελ ια’’ – Δυσ α γγ Έλ ια είναι….: 
           λαο γαμήσια…., 
 
(*( : ‘’Αθηνά’’…., 
που κι απ’ την Ήρα…., ανάποδη….. Αρή – Ευχή : ΄Αρά…., να γεννιόταν…., πάλι, κατ’ Άρά θα ήταν…., 
λαο : Κονδυλεατο,γαμήσι, στην Κονδυλέα, και, εκατέρωθεν, κονδυλώματα…., 
η αρσεν/ σερν / ικοθήλυκη : πουτσόμουνη,….. 
  ( ….: χμμμμμ…., βρεεεεε…., πώςςςςς το….. αρσεν > / > : γίγνεσθαι : γίνεται / σερν…!; Έτσι : ‘ ή έτσι : ’➔…!; ) 
ωσεί ήταν κι ο μπαμπάς της δίφυλος και θηλάρσην : μουνό πουτσος ‘’Δίας’’….,….. εεεεε, αλληγορικώςςςςς…., 
αυτή και στον ‘’πούτσο’’ της…., ως πολύ επιθετικός γαμιάς και κόνδωρ : αρπαχτικό…., 
οπότε οι Κονδυλεάτες ...., κι αυτοί…., ‘’κολλούσαν’’, και, κονδυλώματα…., 
 
 [ ….: που δεννν μας το λένε οι, ανυποψιάστως –σας, «σπαρτοί» –τους και πρόστυχοι κωδικο λεξικο γράφοι - -…., 
 οι των απο στρόφων : ’  : ➔ κατ’ επάγγελμα και σατάν, και, ‘’δημο’’/ σιο / γραφούντες – Εξ ουσ ι ο γραφούντες…., 
οι….. δανεισμένοι – ‘’πουλημένοι’’ ‘’μισθοφόροι’’ του κάθε κονδ,ντ,οτ,τ,ιέρη ‘’top Dog’’ ‘’δια νοο νονού’’ –τους…., 
οι με κονδύλιον : λεπίδα : αικ,ακ,ίδα κονδυλο ‘’μύτη’’…., που ‘’τρυπά’’ μέχρι και….. επιστρόφους : ‘ : …., 
οι σατάν κερό πυγμες και πολυ’’αφεντικ’’άλαγες πόρνες της κονδυλώδους, ψευτο, δια νόη σης…., 
οι, Σου ιδ ό πληχτοι, κονδυλ ο φόρ οι με κονδυλο μελάνι δανεισμένο απ’ το μελανο δοχείο του κάθε διατάνου…., 
ννναι…., και πιείτε κι ένα, μες σε κονδυο ποτήρι, νερό μελο…., ρε πολεμόχαρα ‘’νερο’’,λαο,τζίκια…..  
μα μη με ξαναφτύσετε το «Νούμερο»…., που ο Στέργιος +888 : το κρυφό μου λεξαριθμ όνομα δεν είν’ Αλέκος….! ] 
 
στην…. έδρα τους…., που ‘’τον έτρωγαν’’ από πίσω : από τα μετόπισθεν…., 
ή αυτή και στο μουνί της…., ή και στην….. έδρα της…., 
ως ολιγο αμυντική γαμώ/ού/μενη και ‘’κόνδρωρ’’ : γυπ ‘’αρπαχτικό’’…., ως λαο : κονδορο : γαμημένη…., 
οπότε οι κονδορο επιτιθέμενοι Κονδυλεάτες τη γαμούσαν και της κολλούσαν, και, κονδυλώματα…., 
αλλά…., εκατέρωθεν…., είχαν και….. αρρ όστ ιες…., π.χ….. και πλην από….. πολεμο κράμβες – κονδύλους….,  
και κονδυλικά : κονδυλαρθριτικά…., αρρ όστ ια στους κονδύλους των οστ ών : κον δυλ οστ εο αρθρ ίτ ιδα….! )*) 
 
           και…., εκατέρωθεν…., αρή αρά : ά  / : ΄ : ’΄ ‘΄ / ρά…., 
           αρ ρ / : ρ : ρ’ : ρο….. οστ : ρ ώ….: ρ ο ο : ρ ώ – ρ ού / ώ στιες….: αρρώ / : αρρόοστ : αρρούστ / στιες…., 
           όχι δε, μόνον, στα….. οστά : οστ….!….. 
 
           Ναι…., και μη θέτε…., για το, ως εδώ…., ορθό…., να κάνω όλες…., και, –μου…., τις απο στρόφ ους : ’ ➔ 

            επιστρόφους : ‘  …., που….. πού και σε ποιανού γραπτά είδατε….. επιστρόφους ‘ …., 
                                      ---- ….: ε…., τις έκανα…., και θα συνεχίσω να τις κάνω…., και, αλλιώς….! ---- 
           που φρόντισαν οι….. Καρ Έλληνες – Αν,τ’,θ Έλληνες : κ Ε….. …., 
                  // ….: Ε ::  ΨΥΧΗ : ΖΩΗ και ‘’ΨΥΧΗ’’ : ‘’ΖΩΗ’’….:: ΄Ε ν  / μ / ….. ΨΥΧΗ : ΖΩΗ και ‘’ΨΥΧΗ’’ : ‘’ΖΩΗ’’ 

                  Γεω Κοινωνία…., το…., ‘’Πεντ ό’’ :  κυκλο – ‘’Εψιλόν’’ κυκλο : ‘’Ε’‘ ούχ ο…., Γεω Κοινωνιο D.N.A : 

                  ….. ….. …., +οο, +0, +-  -+0, -0, -οο ‘’,…..’’…., Ε ν ΄Ε ΛΑ΄ Τ Η / Ο /  : …..Ο΄1 ---- Ο΄2….. …., ….. // …., 
           αρχαιόθεν και σταδιακά…., να….. κάνουν…., ομ αδ ικά : από κοινού αντι Ε..... : αντι Εψιλον….. …., 
           την….. Ε λά,τ,δ, α….. Έλ λά,δ,τ,α….,….! 
 
           Ναι, ω….. συν….. Έ λα,τ,δ,οι….,…. ναι…., μαρς….. και….. επι στροφή : ‘ ….,….. 
 ( : εχ, και….. δεν έχω, ποτέ και με τίποτα, καμιά σχέση με τους, εδώ κάτω και ‘’καημένους’’, δήθεν Ε  : ‘’Ε’‘….!..... ) 
           …..΄Ε ιιιιι…., εκ άς / : ς : σ / εκ άν…., ω….. 
           έκ / εξ ύδατ οι  : ξέ νερ οι / νερ οι – από νερ α : απο νέρ ια του ‘’Σ’’ατάνά….. βέβ ΄Ηλ οι : βάβ ΄Ελ οι…., 
           …..πλην….. Έλ λα,δ,τ,οι….,….!.....  ]*$*] 
                       [*$*[================================================]*$*] 
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                                   $#$========================------------------------$$$ 
          $#$…..Και…., μιας και αναφερόμαστε σε….. κάρ ες και….. κάρρα, κara΄b/β/ια,….. 
          τρίχ ες, όσον, κεκομμένες : χρέ η, όσον, ‘’σεισ αχθ ωμένες’’….,  
          ω α χρε ίοι…., αςςςςς έρθω….. στο….. ‘’«δ ι ά  τ α ύ τ α»’’…., 
 
          $*[ …..’’ωσεί’’ ο μακρύ τριχ / : μασονέ, τριχ : χρ / ος : μεγά χρεως Θησέας…., κι αυτός στον ‘’Απόλλωνα’’…., 
          ο μη arabό καρ ος : ο μη μαυρο πρόσωπος…., ο μη καρ arabό χρους…., 
          ο μη καρ βουνό / : βουνό : ‘’βουνό’’ : Σινό : ‘’Σινό’’ : ‘’μαυρο’’διποδό’’…..  / χρους…., 
          ο…., εκ του….. Αβαντ’….. Άρη…., Αρειό χρους…., 
 
             [ ….: ο από τη φυλή των….. Αβάντων…., των….. της αβάντας : «επιλήψιμης χρηματοδότησης          
             ή χρηματοληψίας»…., των….. αβανταδόρων : «ευτελώς βοηθούντων υπόπτους επιχειρήσεις»…., 
             ο που…., με κεκομμένας τας ‘’τρίχ’’ ας του : χμ, τάχα, για να μην τον ξε ‘’τριχ’’ ιάζουν…., ‘’βαρούσε’’, 
             επί κάρ : κατακέφαλά –τους, τους αντιπλάλους –του και σε συμπλοκή : κ’’arab’’όλα –τους…., 
             που, τότε, δεν είχαν κarabίνες οι..... μη κarabινιέροι : «καραβινιέροι»…., χμ, ο «ιστορικός» Θησέας….,….! ] 
                       
            ((( : ααααα…., ‘’αλά’’ Θησέα : Αθήνα….. και ο Ιησούς : Ισραήλ μακρύ τριχ ος : μεγά χρεως…., 
            ο…., τάχα, αυτός κι όχι ο Παύλος στις Κεγχρεές…., που κάρφωσε στο ‘’σταυρό’’ ( τίιιιι, το κούρεψεεεεε…!; ) 
            τις τρίχ ες : χρέωστικόν έγγραφόν –τους : χρεώ γραφόν –τους…., ο…. Χρ ι στός : χρεώστης…., 
            ο…., κατά Παύλον….. και σε ρόλο «Χ,χ,ριστού Ι,ι,ησού»…., «Ιησούς Χριστός» 
                   /*/ : ελαιο χρισμένος, χριστός ή χριστούλης : Κ έγ χρε ως : Κατ έν / έγ / χρεως : Κ εγ χρε εύς….,  
                  ο, «επιδερμικώς, κεκεντημένος» – κεχρισμένος….. /*/            
            ή «Χριστός Ιησούς»…., 
                          /**/ : Χριστός ή Χριστούλης : κ έγ χρε ως : κατ έν / έγ / χρεως : κ εγ χρε εύς ….. /**/…., 
            ο χρ ι στός : «ο χρήσιμος /Ονήσιμος/ ως αλοιφή ή μύρον», ο Χρ ι στός : «ο Χρήσιμος ως αλοιφή  ή μύρον : 
            «ο ‘’Θεο’’ / Βασιλο ή Αρχιερο / κε χρ ι σμένος διά μύρου : μυροχρισμένος βασιλεύς ή αρχιερεύς.»…., 
            ο, ‘’κατά Παύλον’’, «μη ασβεστωμένος / : «επι κεχρισμένος με γαλάκτωμα ασβεστίου» / τοίχος»…., χξς΄…., 
            «ο μη ενός / χρεω / μεσίτης»….: ‘’Ιστοριο’’ Ιαν,ν,ός…., ….!  
             
            Ναι…., μεσ ( ι ) ακός : εξ αδιαιρέτου ανήκων σε δύο αφεντικά ο αμφίστομος χρεω μεσίτης…., αναλόγως…., 
            μάλιστα δε επιλεγείς «μεταξύ πολλών αδελφών» …., που….. ο ‘’Θεός’’ Απόλλων, τον Ιησού Αυτόλυκο, 
            «τον έχρισε με έλαιον αγαλλιάσεως αυτόν μάλλον παρά τους φίλους του», ‘’Αγιο- -τρι /δυ εν μηδεν/ αδικώς’’, 
            «ώστε αυτός να είναι ο πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών»…., κατά Π,Φ,αύλο και ‘’Καινή Διαθήκη’’…., 
            ενώ …., κατά Ζαχαρία : σε «όραμά του» και ‘’Παλαιά Διαθήκη’’…., ‘’έτσι’’ χρισθείς αρχιερεύς ‘’αυτός’’…., 
            παρόντος δε του ‘’Σατανά’’….: «ενώ ο Σατάν ίστατο δεξιά του…..»…., 
            εεεεε…., κατά την ημέρα της….. απορρύπανσης του, ρυπαρόντυτου, μυθολογιο ‘’Ιησού’’ ‘’Απόλλωνα’’…., 
            ωσεί κι ο Απόλλωνας Ιησούς ‘’έτσι’’…., εχ, που, κι άλλοτε, συνεργάστηκε 
            ο ‘’Θεός’’ με τον ‘’Σατανά’’….: Ιωβ ιζέ….,….. ουστ…., και, για να τον ‘’παιδαγωγήσει’’…., 
            που…., κατά Π,Φ,αύλο…., ήταν….. / : κάλός…!; / ….. «παιδαγωγός –τους ο σατάν»…! 
 
            Ε, ναι, κι ο Παύλος ‘’το’’κρέμασε…., ( * έιιιιι, –εσείςςςςς, έχουν ίδια κωδικοποιητική βάση η Π.Δ κι η Κ.Δ με την Ε.Μ…!; )  
            στις Κεγχρεές / : ή Κεντριχές ή ….. Κ ara ‘’b αρμπερείον’’ / …., 
            όπου…., χμμμμμ…., «από τάααααξιμο»…., «κουρεύευευευευτηκε»…., 
            όχι από την….. Φοίβη –του…., την….. ‘’τρισ άγια’’ : Φοίβη – Φαβ / Καρρ / ιόλα και Περ / ι  / πέτ / ει / ου α…., 
            ο….. κara b ινές…., μα από κάποιον….. κara ‘’b αρμπέρη’’…., 
            ως, πάλι, στις Κεγχρεές / : ή Κεντριχές ή ….. Κ ara ‘’b αρμπερείον’’ / κι ο Θησέας…., 
            τις….. ‘’πουτσό’’τριχ’’ες Νο 666 του ‘’Αυτόλυκου’’….. 
            στα ‘’αρχίδια’’ Νο 678 του….. αρχι φένακ α…..‘’Απόλλωνα’’ : ‘’Δ.Ν.Τ’’….! ))) 
 
          ή….. ‘’ωσεί’’ ο μακρύ τριχ / : μασονέ, τριχ α: χρέ ος / ος  : μεγά χρεως Λαέρτης…., 
          που ο….. και, αριθμοφακίρης…., Αυτόλυκος του έκλεψε τα «βοσκήματά» –του / : «αλληγορικά ζώα» / και…., 
          βάφοντας το….. τρίχ : χρέ : ωμά –τους…., ε, με….. κ’’arab’’ογιά….. ο….. κ’’ara b’’όγιας…., 
          τα έκανε αγνώριστα…., ε, σχεδόν, τον χρεωκόπησε και τον έκανε πιο, οικονομικά, εξηρτημένο –του….,….! 
 
          Ναι, και μη μ’ αρχίσετε, πάλι, τα ίδια….. ‘’στατιστικο φακιρικά’’…., 
          ω….. τρι’’κέφαλε’’ : τρί’’θεσμε’’ «μάστορα : δαίμονα της απάτης» ‘’Αυτόλυκε’’ :  
          γιε του ‘’Απόλλωνα’’ – Δ.Ν.Τ…., γιατί ο….. ‘’Σίσυφος’’ 
          μαρκάρισε τα «βοσκήματα» –μου…., εμού του, και, ‘’Λαέρτη’’….,  κάτω από τις οπλές τους…., 
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          και μπορώ πολύ εύκολα να αποδείξω ότι ο ‘’Αυτόλυκος’’ ήτανε ο κλέφτης και….. βαψο τριχ άς –τους…., 
          ννννναι…., και….. φενακο περ,ρ,ούκα….. δεν φοράω εγώ…., 
          που….. φέναξ ‘’Αυτόλυκος’’ δεν είμαι…., καθώς δεν συνηθίζω να….. φεν / : φον ακ ίζω / ακ ίζω…., 
          μα….. σοφ ώ : Θε ώ – Σοφ ώ….. και δεν….. σοφ ίζω : Σαταν ώ – Σοφιστε ίζω : αντι Θε ώ – αντι Σοφ ώ….! ]*$ 
 
          στις….. Κ εν /γ/ χρ ε ές : Καρ : κ : κατα – εν τελ ώς : έγ χρε ες….: Κ εγ χρε ές 
          να…., εκπληρώνοντας το ‘’«κοινόν χρέος μας : θάνατο»’’…., τα συζητήσουμε….,  
          για το….. χρέος : χρείος χρέως –μας…., που φιλοδοξώ να το κρεμάσω σε σταυροειδή σταυρό…., κι εγώ…., 
          που…., αν όχι…., θα κρεμάσω και θα σταυρώσω…., Κανα – Κανες : scarab – scarabs….,  
          μα σε….. ‘’στρογγυλοειδή’’ σταυρό…., που….. ποιος….. Ηλί θ,ι,ε,ος….. είδε….. 
          scarab – scarabs : σκαντζόχοιρο – σκαντζόχοιρους…., έτσι, σταυρωμένο – σταυρωμένους…., 
          με ακάνθινο στεφάνι…., και δεν….. έκλαψε….! 
 
                   // ##….: χρέος : μια, μασονιζέ και ‘’αθώα’’, ερμηνεία Λεξικο γράφου : 
                   «οφειλή ένεκα ληστευθέντων ή απαχθέντων βοσκημάτων.»….. ## //….. $#$ 
                                                          $#$========================------------------------$#$ 
 
…..Ναι, ω παίδες της καλής Ελλάδας…., ουστ : εκάς, αφού έτσι ’➔, ω παίδες της κακής Ελλάδας…., ίτε προς με…., 
δώστε μου γη…., έναν δικό σας ‘’γεω κόκκο’’ (κι όχι ‘’cock’’…..) και τίποτε άλλο δε σας ζητώ…., να σταθώ….. 
 [ : εγώ…., που την έχω, στέκομαι πάνω της, πατώντας ‘την με το μεγάλο και εξέχον από αυτήν ποδοδάχτυλό μου, 
 μα ‘’δεν το μπορώ’’…., δικό –σας θέλω ‘’γεω κόκκο’’…., που ξέρω να πατώ και με την ποδακρονυχίδα μου…., 
σταθερά….. και να μην πέφτω….,….. δώστε –μου…., που, ‘’μόνο’’, έτσι το μπορώ…., και δεν θα χάσετε…., 
αφού είμαι….. Κύριος εγώ…., κι ας είμαι….. Δεσποινίδος – μη (: μη – αν) υπέρ γυνος ή μη (:μη – αν) υπό γυνος…., 
κρατώ τον ‘’λόγο –μου’’…., που η ζωή –μου κι ο λόγος –μου το αποδεικνύει….,…..! ] 
και την κουνίστρα Γη θα βρω και θα κινήσω…., 
  // ….: γιατίιιιι…. «όχι»…., βρε σεις…!; Κι εσείς με αφήνετε ‘’ανεκμετάλλευτο’’…!; Τίιιιι…!;….. Κρίμααααα….!..... // 
δώστε μου…., έτσι κι ως άνω…., ουρανό να σταθώ….. 
και τον ακίνητο Ήλιο…., μα και την κουνίστρα Σελήνη…., θα βρω και θα κινήσω…., 
δώστε μου…., έτσι κι ως άνω…., Ουρανό : ‘’Αιθέρα’’ να σταθώ….. 
και το κινητό Σύμπαν θα βρω και θα κινήσω…., 
δώστε μου…., έτσι κι ως άνω…., εξω Ουρανό να σταθώ….. 
και τον Θεό Ακινησία – ‘’Νεκροφάνεια’’ θα βρω και θα ‘’κινήσω’’ κι ‘’ανα στήσω’’…., 
δώστε μου…., έτσι κι ως άνω…., πρό Θεο να ‘’ιδώ’’….. 
και τον νεκροφανή ακίνητο – κινητό Χωρο Χρόνο θα βρω και θα κινήσω κι ανα στήσω…., 
δώστε μου…., έτσι κι ως άνω…., Χωρο Χρόνο να ‘’ιδώ’’….. 
και τον ‘’νεκροφανή’’ ‘’Ακίνητο – κινητό’’ Παν Χωρο Χρόνο θα βρω και θα κινήσω κι ‘’ανα στήσω’’….,….! 
 
…..Εχ…., και μη με κάνετε να ξαναπονέσω…., γιατί, τότε, τα ΑΧ –μου θα καταραγίσουν μέχρι και….. ‘’Γ,γ,ύψο’’…., 
μέχρι και τα ‘’γ,Γ,υψ’’ ωμένα –σας….. Σατάν : ’ ➔ Πολιτικά Συστήματα…., αν δεν μπορέσω να συγ κρατηθώ…., 
εμμμμμ…., και μη με κάνετε να κατα-ξαναπονέσω κι ανα+ ανα+ στενάξω…., 
γιατί, τότε και μη θέλοντας θέλοντας, θα ‘’ταρ αχθ ούν’’: ‘’«εν οχλ ηθούν»’’, και, οι ψυχο και ‘’ψυχο’’ κύκλοι –σας….! 
 
Και…., –εσύ RE S Sc arab…., που μαξιλάρι από κουφάρι σκαντζόχοιρου : sc arab’s δε βάζουν στο προσκέφαλο…., 
ούτε κάνουν φίλο, ‘’τέτοιον’’, κρυπτοϊμπεριάλα, και, Άραβα…., RE S….. Sc arab ( ee ) eus….: Σκ αραβ αίε…., 
έως πότε νομίζεις πως θα είσαι, κι –εσύ πάνω από όλους τους θεσμούς των άλλων….: παν υπερ θέσμιος….. 
και θα….. Βα β / Μπα μπ α / Ελ ο ποιείς…., τεχνάσμασι – lobbyturically – νεφθαλ(ε)ιμικώς, τόσα και τόσα…., 
‘’γράφοντας’’, παρασκηνιακά και σχιζό, τις Ιστορίες…., των, και, στις ζώνες επιρροής –σας…., λαών και λαών…., 
μα και το εξαρτησιακό τους, –υμώνθεν δόλια : ‘’Δουρειόιππα’’ προκαλούμενο και σταδιακά, εξω εσω χρέος τους…., 
το….. ‘’Λερναιόυδρο’’…., κι εσύ και οι, έτσι : σατάν, πρόγονοί –σου : κακοί Ισραηλίτες του κακού Ισραήλ…!; 
 
Μη συνεχίζεις, λοιπόν, να σκαρώνεις κι άλλα….. ‘’τέτοια’’…., 
γιατί ξέρεις τι ‘’καλά’’ ‘’arab / : b : β / ώ’’ : ‘’αραβώ’’ – ‘’τρίζω τα δόντια’’…., που, έτσι, ‘’έσπασα πολλά δόντια’’…., 
άσε που…., εγώ…., το φτωχό κι ‘’«αγενές ύδωρ»’’ : ‘’‘Η2Ο’’ : ‘’πάτος λαός’’…., ω πλούσιο ‘’«ευγενές αέριο»’’…., 
μπορεί να….. ‘’Σου’’ γίνω…., και, ‘’«κροτούν αέριο»’’ : ’ ➔ ‘’Ο2Η’’….. 
και να ‘’Σου’’ ‘’Ρα/Ρο/γίσω’’ τον ar Ra b ώνα : αρ Ρα β ώνα με τους gypt ( ‘’επί Σκοπ/ι/όν’’ ) Σκοπ Ιαν ν ούς…., 
τον….. νεο ‘’αποκτηθέντα’’….. a Ra b ο σιτώνα : α Ρα β ο σιτώνα : μισίρι…., μαρά Μαρά Μισιρλού….,….! 
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Και….. μην αμαρτάνεις κι άλλο…., που, εν αμαρτίαις, εγέρασες : έγινες ‘’κάρ Ρο’’ : araba΄s – σ ara΄b / β / αλ ο…., 
ωρέ….. παλιο Κ Arab / β / ανά : «απαίδευτε» Νο -888 και χαραμοφαγά : Νο -666…., Αλ Κάιν τε….!, 
συ με τη νεο κ arab / β / άνα σου…., που, έτσι όπως ‘’το’’ πάτε…., ως κι οι πρόγονοί –σου, παλαιότερα…., θα…., 
συ με τη νέα –Σου….. Ρο τσίλντα…., αγελάδα Τσίλντα του Ρο…., Ρο οπούλα…., που….. γαλακτο Ρο εί….. 
«γάλα για το….. παντοτέπαθο και ποτέμαθο έθνος του….. Ις / Ις / Ρα / Ρο / Ελ / Ηλ /…., 
που…., μη διδασκόμενο, ποτέ, από τα ερείπιά –του…., λαμβάνει, συχνά, ‘’ES ES’’ …., σ,Σ,ώρρυ…., ‘’SMS’’….! 
 
Ναι, ω Arab ατζή….. με την…., στον Arab ά σου…., λευκή νεο ‘’σοδειά’’ σου….: arab αριά : φορτίο ανδρεικέλων…., 
τους gyptize /gyftize/ γυφτιζέ απο μιμήσεις….. ημών των Μακεδ,ό,ν,ών αυτοί….: gyb : γυφτ έ….. Μακεδ,ο,ν,ιστές…., 
Μακεδονιστές ή Μακεδνιστές….: ψευδο Μ ακ εδόνες ή ψευδο Μακεδνοί….! 
Ννναι, ω…., κι εσείς, γυπ : gyb /g : γ, b : π/ άκια…., μελλο Σκο/ρ/π ι άκ ια…., και προσοχή στην άκ –μας…., που…., 
την ‘’δοκίμασαν’’ πολλοί επίδοξοι κατα,απο,χτητές –της…., έχει….. ακ / αικ / : ακ ίδα….. η λέξη Μ ακ εδονία…., 
εσείςςς οι αχάριστες καρριόλ ούχ ες…., που θ Έλ- -ετε, οι με….. καρριόλες : δίτροχους arab ά δες, να γίνετε και….. 
κ arab Ελ / λ / ούχ οι : κ arab / β / ούχ οι…., να αγγυροβολούν…., ανεξόδως, μάλιστα…., στη Θεσσαλονίκη –μας….! 
 
Εμμμ….,εκεί, μάλλον, θα….. κ arab / β / ο τσακιστείτε, ρε γυπακιο θρασίμια…., και θα πεταχτείτε, ως Σκό,ρ,πια…., 
αφού θ Έλ- -ετε το ιμπεριαλιστικό ρ…., στην Κ arab / β / ική : Κ αραβ α ϊκή…., 
που…., εδώ…., πια…., δεν είναι….. Ελ αν ία : η….. αν : ασ : α λ σ του Ελ- -….: θ άλ σα σα του Ελ- -…., 
ούτε….. Ελ άς / : ας : ασ : α λ ς : Ελ λ άς /….: η….. του Έλ….. α λ ς – νερο : ασ – αν , θ άλ ασ / ’ ➔ / σα …., 
την που θ Έλ ει….. ο….. μελλο λιχνιστής –σας : μελλο Σκο,ρ,πιστής –σας να την κάνει…., 
μέσω των ‘’Δουρειόιππων’’ υμών, κατά : εντελώς δική του Κ arab / β / ική : Κ αραβ α ϊκή των Β / α / αλ κ αν ίων…., 
ουστ, και την Ελλάδα….. κ arab / β / ι –του….. και με αυτόν….. κ arab / β / ο κύρη…., 
που, μέχρι πρό τινος, η «εκλεκτή»….. του Σατανά….. φάρα –του ήταν….. ανέκβολο ποτάμι…., 
παντ έρημο περι πλαν ώμενο κ arab / β / άνι…., ήτοι, σκό,ρ,πια….: Σκο/ρ/πία ή Ισραέλ α….,…..! 
 
Βρε –σειςςςςς…., αν –σας πούμε….: «Δώστε το προς Αλβανία έδαφος στους εκεί Αλβανούς…., 
ώστε να ενωθούν με την Αλβανία…., κρατήστε το έδαφος που συνορεύει με την Ελλάδα….. 
κι ελάτε να ενωθείτε με –εμάς…., ως 53ος Νομός της Ελλάδος…!»…., τί θα πείτε…!;..... Βεβαίως, θα πείτε όχι…., 
γιατί οι, οι που –σας βολεύουν, κουτοπόνηρες ηγεσίες –σας παίζουν έναν….. Σορρό….. ιμπεριάλικα παιχνίδια…., 
…..που…., εκεί μέσα…., στα….. Σκόπια…., υπάρχουν και Ελληνόφρονες : Έλληνες και Έλληνες…., 
έστω, και οι ‘’παραστρατημένοι’’ ‘’«Γενίτσαροι»’’…., που, κι αυτοί είναι….. ‘’αίμα’’ : αίμα –μας 
και, κατ’ ουσίαν, δικά –μας παιδιά….,….. ναι…., θα πείτε….. όχι…., ω….. Σορρο σ κοπιανοί…., Σορρο ‘’πούλια’’…., 
που…., όντας άχρηστοι να προκόψετε μες στην πατρίδα –σας…., θΈλ- -ετε…., ως….. ‘’γυπάκια’’ κι αλά Οβριούς…., 
να ‘’προκόψετε’’….. παρασιτικά και εις βάρος –μας…., 
που….. έχει ο καιρός γυρίσματα…., να πληρωθούν τα πείσματα….,….!….. 
…..Έιιι, ω αισχρο’’παίχνιδε’’ ‘’Γενίτσαρε’’ ‘’Ζ ά ε φ’’, μη Ζοντίμ ιόν : Ψοφίμ ιόν : μη Ζηβόν ιόν…., ‘’zivota mi’’…., 
‘’Σ,σ,ιωπή’’ και σκασμός και σταμάτα τα ‘’σιχαμερά’’ κόλπα –σου…., πανάθεμά –σε…., που είσαι και, Σλαβιστί, 
 συνεπώνυμός μου : Ζ ά ε φ : α + ε = ή : φ–β : κατάληξη ας : Ζήβ ας….: Z a e f : Zaev : Ziv of : Ziv as : Ζή/ί/β ας. __ 
 
Ναι, κι εσύ Σορρο Μωυ / ωυ : ου / σίτσα…., που, αυτά, δεν είναι….. Ερυθρά θάλασσα….. να….. τα….. σχ ίσεις…., 
ωρέ…., αχάριστε…., κι εσύ…., Σ κ arab / β / αίε : «πολύτιμε λίθε, όπου είναι γεγλυμένος σκαραβαίος»…., 
που, από τότε που οι ακανθό χοιροι βαφτίστηκαν scarabs, και, ο ΄Οφις της Σελήνης ξαναβρήκε τον ύπνο του….! 
 
Ναι, κι εσείς, για ‘’ψιτ’’ και  ‘’φλιτ’’, έντομα κολεόπτερα….: σ κ arab / β / αίοι  : έντομα κολεόπτερα…., Σκο,ρ,πιοί…., 
που…., κι εσείς…., μας ταλαιπωρείτε άδικα…., ανέκβολα….. ‘’σιγανά’’….. ποταμάκια…., 
τώρα, μάλιστα, που….. μας ‘’βάλανε στη μέση και στόχο’’….. και μας….. κ arab / β / ινάρουν…., ένθεν κακείθεν…., 
1 Σό Ρό ς κara b ινέδες του ‘’Κερατά’’…., ω κενεό φρονα ‘’κενέβρεια’’ : ‘’μακεδονό’’γλωσσα, ‘’τζάμπα’’ ‘’ψοφίμια’’….! 
 
Ααααα…., ω….. Σκο,ρ,πιοί…., ένας…., ‘’αερο’’ γάμης σ κ arab / β / αίος : έντομο κολεόπτερο…., έβλεπε που 
βιά ζονταν μια, πασίγνωστα εύστοχη, ‘’χωριάτω’’, γάτα από 1 γάτο….. και πήγε να…., σαν η γάτα ήτο μόνη και….! 
Κι όταν κατάλαβε η πασίγνωστα εύστοχη γάτα τας προθέσεις του…., όντας αυτός….. ‘’πάνω’’ της…., νια ουρ ίζει : 
κάνει….: .μάου, .μάου…., ήτοι…., 
                                                  [ ….: και, κατά τους….. παντο απο κωδικο ποιητές….. Έλ- - ους…., 
                                                  που…., ως φαίνεται…., κι εδώ…., μέσω εξαγορασμένων –τους Λεξικογράφων…., 
                                                  κι από τα ελληνιστικά χρόνια…., αφελλήνισαν…., και, την ελληνική γλώσσα….. ] 
γαμάου, γαμάου…., του εκσφενδονίζει ούρα –της…., που τον πετούν καταγής…., 
τον πατάει….. ‘’επί κάρ : κατακέφαλα’’….. με την πατούσα της….. καιαιαιαιαι…., εεεεε, κ κ κ κ καί….,….!..... ###$$$ 
              ###$$$================================================================$$$### 
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                                (**/==================0000000000000000==================/**) 
                  (**/ Α, τί…!; Ορό : ματαβρασμένο νερό κ α ι στην Αγ / : Άγε / Ελ  λάτ,’’δ’’, α Τσίλντα του ‘’Ρο’’ : Ρο…., 
                  του, μαφιοζιζέ, Βαπτιστή : ‘’Νονού’’ ‘’Ρο’’…., ε, το 1827 μ. ΑΧ : μετά Αντί χριστον…., 
                  ρε….. Αρχι μασόνε 666ου βαθμού…., γυναίκανδρε : mafa ή ανδρόγυνε : fama  / : εε, συμβολιστικά….! / 
                  που….. ε δ ώ….. η….. Θεού Πηγή : Θεο’ / : ’ : ’ ➔ : δείχνεται – δεν κρυπτ εται / Πηγή : Θεοπηγή...!; 
 
                                      #*#----------------------------------------------------------------------------------------------#*# 
                  #*# …..Hei….. ma’am / ’ : έστω, d : madam / – fa’af / ’ : έστω, m : mister / ….! 
                  Ma / ….: ma : mother…., Fa : Father / son….! 
 
                                            // : …..ma’fa or fa’ma…!? …..fa’ma or ma’fa…!? // 
                          ( :….. or….. fa’af / ’ : d / – ma’am / ’ : d / …!? ) 
                            
                                { ….. ma’am….: στροφή : ma….. από στροφος : ‘….. αντι στροφή : am….!  
                                 …..μα’αμ….: στροφή : μα….. από στροφος : ‘….. αντι στροφή : αμ….! } 
 
                [ ….: Ro’oR….: .o’oR ..’oR …Ro .o . /  / ….. 
                ….. Hal’laH….: Al ( : ‘ H : χα : γέλιο ) (  ’ : αλλά ) la h ( : ’ h : αχ : κλάμα ) : Αλλάχ….:  
                .llah ..lah …ah .h . /  / ….,….. Αλλάχ .λλάχ ..λαχ …αχ .χ . /   / ….: 
                και….. / : ‘ ‘ ‘ χα χα χα….! / στροφή η αντιστροφή του αντεστραμμένου….: χα….. το αχ….,….: 
                χα ( : μεν ) ( ‘λλ’ / : αλλά ) αχ ( : δε ) ….!    
  ( : / ναι : ++  / ναι : + μεν…., αλλά : -+ +- ….. όχι : - / όχι : - - / δε….. ή….. μεν ναι ναι, αλλά όχι όχι δε….. ) 
                                    / ‘ : ’ : αλ‘’λά : φίδι :  ….. ναι μεν…., αλλά….. όχι δε….. / ….. ] 
     
      / ….: μα’αμ….: μα : όρκος : στροφή….. ‘ : αλ / / λά….. από στροφος ’….. : αμ : αντι όρκος : αντι στροφή ….. / 
                                                                                                        
                  Hei….. Ma / ….: ma : mother…., Fa : Father / son….! 
 
                                 [ ….: ma / o / ther’s son….: mason….. or….. fa / o / ther’s son….: fason…!? ] 
                              
                                 …..Who is my  fother…!? / : Who is your father…!? / 
                                 Am I son of my father : fason…!?..... Are you son of your fother….: fason…!?..... 
                                …..: «…..σαλάμ’, ‘’Αλέκουμ’‘’….!»…., «κασέρ’, Αλέκουμ’….!»….,….. 
                                  «κασέρ’, ‘’Αλέκουμ’ ‘’….!»…., «…..σαλάμ’, Αλέκουμ’….!»….,…..  
                                …..ά ρέ συ : αρέ συ…., Ρο και Σο….. και Μο και Το…., 
                                που….. κου λού μου νού – μου νού κου λού….. τα ‘’κάνατε’’…., 
                                τα παιδιά του Ζεββεδαίου ποιόν είχαν πατέρα…!;….. 
                                …..τα παιδιά του Ζήβα….. ποιόν είχαν πατέρα…!;….. 
                                           / : εγώ, πάντως, είμαι, φατσ : face | : and body | ικά, ίδιος ο πατέρας –μου….! / 
               Ρε, δεν ‘’τ’ αφήνουνε στην άκρη’’, να πιαστούμε χέρι χέρι’’…., ως νέος Αδάμ συ κι ως νέος Νικόλας γω…., 
                               και να…., που….. παρελθόν και μέλλον….. θα ‘’μας’’ / : ‘’μας’’ : παρόν / κάνουν…., 
                               οσονούπω κι αν δεν…., σάντουιτς….: …..’’ σαλάμ’ – κασέρ’ ‘’ : ‘’ κασέρ’ – σαλάμ’ ‘’…., 
                               που…., αντί για ψωμοφέτες…., αγγούρια ξεφλουδισμένα…., 
                               και ποίος ‘’Κρόνος’’ θα ‘’μας τρώει’’ : θα ‘’μας’’ κάνει ‘’μα’‘μ…!;….. Μα, κι εσύ, δεννν….!.....  #*# 
                                          #*#----------------------------------------------------------------------------------------------#*# 
                                              
                  …..Εεεεε…., RE : Ro child – ‘’Ro’’ child  / son / – Rochild…..,….. ….. RE ΄Ελ Δαιμονο Xοίρε….,  
                  που…., ‘’δόση τη δόση’’..... και δια χρονικά…., έκανες την πατρίδα μου….. Έλ Δαιμονο Χοιροστάσιο…., 
                  ‘’κρεμάσας’’ – εξαρτήσας’’ ‘Την στο – από το καταματωμένο πορτοφόλι –σου…., 
                  Εκτροφείο χαμερπιών : Σκουπιδαρειό …., ‘’καθαριστέων’’ και καθαριστέων…., 
                  αν θ Έλ ‘ς…., και ‘’στεγνο’’ καθαριστέων…., 
                  που εγώ είμαι….. ….! 
 
                  …..Hho am I…!? I am I….!..... 
                                    [ I ’ / ‘ : a / m the dust man of…..  ( : moon’s / Greece’s,….. / dust man too )…., 
                                    «the….. sweeping» – Dust man…., ‘’sweeping’’ and ‘’god’’…., 
                                    hei….. Sweeping and against ‘’god’’ : opposed to ‘’god’’ – devil….,….! ] 
                  …..Who are you…!? Are you…. you…!?..... 
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             ( ….: are you ‘’Hellence’’….. ‘’Hellence’’….. or Hel l e / a / nce….. or…. Hel l ance : ance Hel l …!?..... ) 
                  Whom are you ‘’asking for’’…!? ….. 
                  That’s that…., that’s flat…., all of you ‘’fall flat’’…., what…!..... 
 
                  Βρε σειςςςςς τρ Ελ ού δ,Δ,ια…., ορό στην, αν εκ βολ ο πόταμη, ποτ αμ ο….. Ζήβ α – Ζω ή – Ψυχ ή…., 
                  την….. Πηγ ο νερ ίδα…!; Βρε, ε δ ώ, το ζον ύδωρ : ο Ζήβ ασ,αν, ς,γω…., 
                  ύδωρ….. που ‘’κρατάει’’….. Χρόν ια : Αιών ια / Αιών = Χρόνος / ….,….. 
                  εδώ, ο Ζ ,η,ι,υ ,β αν Μούκτα και Ζ ,η,ι,υ ,β αν Μούρτι….. και….. ‘’θα σού ‘ρθει’’ Πελασγ Καρ Λεγεγ ικ ώς 
                  χμμμμμ…., από την Κρην ίδα με τις Παγ γαιο πηγο νερο κρήν ες…., ή, αλλιώς, από την Βιτ άσ τα…., 
                  το Παγ γαιο χώρι…., όπου στα ματάει η ροή του «πάντα ρέοντος» νερ ού…., με τα νερ ά : ασ : αν : ….: 
                  vit  / vita+ : ζωή+ – ψυχή+ – ziva+ / u o = ρ έ ω…., stα = στα ματάει η ροή του νερού…., 
                  άρα, κρήν ες, Κρηνίδα…., άρα, Vit an sta : Vit a /n/  sta…., άρα, Β ,ι,η,υ, τ / θ / ά σ : ά ν : a n : νερ τα….: 
                  Β ,ι,η,υ ,τ,θ,άσ / αν / στα….: Βιτάστα…., άρα, ου : όχι Βι/ta/+ θαν-/Than- ατ/ ία : Ζωο+ θανατ- ία….,….! 
 
                  …..Ναι…., και μου….. προ καλεί….. εν νοΐ : en nui μια….. ennui : μια προ έν νοι α….. : μια ance en nui 
                  …..η….. Β ,ι,η,υ, τ / θ / ά σ : ά ν : a n : νερ τα ….: Vitasta …., προ έν νοια….. να φύγω…., 
                  ενώ….. μια τρι κυμ ί α εν τω…. κρ αν ( ασ ) ί ω ‘’τόπ ω’’ μου…., 
                  μα και στον ασ / νερ / ό κλειστο εγ κέφ αλ ό μου…., 
                  σε εμένα….. τον Ennui : έμ/ν/ μυαλο – έμ/ν/ νοο – ….. ΄Αν θρ ωπ ο…., 
                  ε, προκαλεί….. μια….. an noy ance κι όχι ance an noy….: έν νοια προ ή ‘’μετ’’ έν νοι α : annoyance…., 
                  που, αυτή, είναι στους…., σαμανέ ανα ποδό μυαλους…., Κατ θρ ώπ ους : μη ίνουιτ….. της Αλ άσ κα…., 
                  η….. Β ,ι,η,υ, θ,τ,αν ί α – Β ,ι,η,υ , θ αν ί α….. να μην πάω….! 
 
                  Ννναι…., και δεν έχω καμιά σχέση με τον αν ύπαρκ τό –σας...., κι ούτε υπήρξε άλλος : Έλ λος εκεί…., 
                  το ‘’α βιο γεν ές’’ ‘’παιδί του σωλήνα’’ των Εβραίικων λογοΚωδικοποιητηρίων…., 
                  το με….. ‘’επιτυχέστατη’’ και ξεγελαστικότατη….. μάσκα, έστω : ονόματι, Χριστού….. Αντί Χριστο…., 
                  που…., πιο πονηροί όντες…., κι ας λιγότερο έξυπνοι…., από τους ‘’ αφελείς’’ προ γόν ους –σας…., 
                  ω ‘’τρ’’ Έλ ληνες…., –σας τον ‘’έ σπειρ αν’’ τον ‘’«σπαρ το»’’…., ‘’εγ καθέτ ως’’…., κρυφογελώντας…., 
                  κι ανάθεμά με αν, και, –μας άφησαν ήσυχους….. ιστορικά…., ιδίως, σε κρίσιμες ιστορικές ‘’στιγμές’’…., 
                  που…., ‘’γράψαν ιστορία’’…., οι έχοντες, μόνο, μυθολογία…., γράφοντας την ιστορία, και, –ημών…., 
                  όχι μόνον ‘’ολικώς’’ και μ. Χ – μ.ΑΧ…., αλλά μερικώς και π.Χ – π. ΑΧ….,….! 
 
                  Σαφώς…., αφ’ ενός…., σαν, ‘’«παναιώνια»’’, ‘’Γιαχβ’’ ική εκδίκηση για τα, σε αυτούς, ‘’καμώματα’’ 
                  των αισχρών επιγόνων του….. Σατάν ιμπεριάλα ‘’Hit λερού’’….. Αλέξ ανδρ ου μαζί και Έλκ ανδρ ου…., 
                  ίδια ‘’πολιτισμένα’’ ‘’ζα’’ κι αυτοί και με αυτόν και με τους….. ‘’πανταπανεγυρεύοντες’’ ‘’Γιαχβ’’ ικούς…., 
                  και…., αφ’ ετέρου…., μέσω της προπαγάνδας του, προκάτ τους, Φαύλου Παύλου…., 
                  κυρίως κι έξωθεν…., μα…., κυρίως κι έσωθεν…., μέσω και του προκάτ, Εβραιόφρονος, ανδρείκελου 
                  Διονυσίου του Αρεοπαγίτου…., ε, με..... ‘’Κερκο πορτ /θυρ/ ανοίξια’’…., σαν, και, ‘’γεωκατάληψη’’….! 
 
                  Ναιαιαι…., και…., ω ανά ποδ οι συμ βλο παίχτ ε ς…., από….. βουν, αερ, ο κορ υ φ ή 
                  προ κύπτ ει και «βγαίνει» το όντως Κτή,ό,ν ος -….,  
                  καθώς….. από την….. λαο θ / θιν / άλα : λαο θ / θιν / άλς σα : λαο θ / θιν / άλ ασ α….. 
                  ‘’βγαίνει το όντως Αντι Κτή,ό,νος - …., 
                  ήτοι…., εκεί : σε αυτούς…., το….. + : μη αντι όντως - : ‘’+’’….. είναι….. - : αντι όντως +…., 
                  ενώ…., εδώ : σε εμάς…., το + είναι, ά μασκο και νέτα σκέτα, +….,….. ουουουουουστ….,….! /**) 
                              (**/==================0000000000000000==================/**) 
 
                    // ….: ρε….. παιδί του Ρο…., ρε….. Σουρ,ρ,ωμένε, και, από το ψευδοΜακεδ,ο,νοφακιρόκρασο…., 
                    μιας και όλο αλλάζετε, μαφιοζιζέ, ονόματα….. 
                    και μιας και βαφτίσατε…., εσείςςςςς…., το 1827, Ελ λάδ,τ,α την πατρίδα μου…., 
                    τί θα έλεγες αν σε βάφτιζα….: Ρό πουλο, Ρο ΐδη, Ρο άκη, Ρό ογλου, Ρο άδη,….. 
                    και σε….. ‘’Ελληνο…., Ζωο, Ψυχο…., ποιούσα’’…!;….. // 
 
   /*/ : Ναι, ρε ανακατωτές, και, των Βα ( α / : η : ε / Β α αλ > Βαλ …., Β α ηλ > Βηλ…., Β α ελ > Βελ ) λ κ αν ί ω ν….: 
  εκ άς / ασ / : εκ άν / : σ : ασ : αν /…., A ‘’gypt’’ : έι γύφτ ο ( ι )…., ω….. Βέ βη λ ε ( οι ) ….: 
  / !; / ώρα, και, για….. εκ Ασ ί ωση – εξ Ασ ί ωση – απο Ασ ί ωση…., και, μ ε τ ά, όχι μόνον…., 
  / !; / ώρα, και,  για….. Ζω ο ποίηση : Ψυχ ο,’’Ψυχ ο’’, ποίηση : Ζ η,ι,υ, β / f / ο ποίηση 
  ( ….: ζ ή,ί,ύ, f / β / > ζ ή,ί,ύ, ω > ζω ) ….: απο Ασ ί ωση : απο Βαλκ άν ωση :….. ….,….. 
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  ω….. μυιο : μυγο : προσφυγο φέρτ η / ες /…., που….. ρατσιστές δεν είμαστε…., μα….. όχι κι έτσι…., 
  που….. «Απο μύιος : μυγο : προσφυγο διώχτης ‘’Δίας’’ – ‘’Vs βαβέλ λ α’’ : ‘’Ισ / : Ίσ : ίσ ον / αβέλ λ α»….. 
  θα σε—σας….. εκ : απο : ξ ε στείλει : ξ απο στείλει….. εκ άς εκ άν…., ω Ισ /  Ίσ : ίσ ον / κάϊν οι…., 
  που φτύσατε τον «Ξένιο ‘’Δία’’»…., που δεν είναι….. ούτε Φαραώ….. ούτε Αβιμέλεχ…., ρε αχάριστοι…., 
  που…., για σας…., και από σας…., ω….. σατάν ηλεκτρο : φωτιο : θέτες…., το….. 
  βάλ’ ντου γύφτου στου χαγιάτ’…., να σ’ ανέβ’ κι στου κριβάτ’…., να ‘’σι βγάλι, κι, του μάτ’ ‘’….,….!..... /*/ 
 
      ---- ….: ρε…., ου χ ξ ς΄ ή Ου χ ξ στ : ού ου ου / ς΄ / στ…., που θα κάνετε πιο Βα βέ λ, και, τα Βαλκάνια….! ---- 
 
         $$ ….: να έχουν….. πραγματικό λόγο εισόδου….: ως, λ.χ, μερικοί, πολεμικοί πρόσφυγες…., 
         που, πολλούς, οικονομικούς πρόσφυγες μας κατάντησαν να μη μπορούμε οι καταντημένοι ανήμποροι να…., 
         μα και….. ‘’ποιόν’’ : ουχί ‘’«σπαρτό»’’ πρώτα…., ωρέ, και, αντι : ανθ ‘’Έλληνες’’…., 
         …..όπως δεν μπορούμε….. τ ό σ ο υ ς…., κι ας πάρουν οι που ‘’τα’’ προκάλεσαν…., 
         ιδίως, τα….. κουτοπόνηρα Υμιρ ούδια…., που, προ πάντων αυτά, θ Έλ ουν την πατρίδα –μου…., πια…., 
         Βόθρο της Ερώπης…., ε…., με….. κωλο τρυπίδα –της….. 
         την…., μόλις…., Σο / : Σου : αερο / ρρο,‘’αερο’’, βαπτισθείσα….. «Μακεδν ία, σώρρυ, Μακεδ,ο,νία…., 
         δηλαδή…., να ‘’ κόψτε το θέατρο’’ και να γίνουν, όλα, ανα λογικώς….. και ουχί….. κατα τρελικώς.…, 
         και, προπαντός, να τους βοηθήσουν και οι….. ‘’οφεο: φιδό’’σιγοι ομόφυλοι και ομόθρησκοί τους…., 
         ιδίως, οι Ασ ι άτ ες…., εξόν κι αν είναι κι αυτοί μες στο ‘’Μεγάλο ‘’Διεθνο’’ Συνωμοσιο Κόλπο’’….! $$ 
 
                         {#{============###################---------------------$$$$$$$$$$$$$$$----------------------}#} 
               {#{ || : Χάιλ….. κι άκου, κι εσύ, φον φρόι λάιν Sime΄n s a Ηιτ λέρ α : ‘’Τεφ νούτ’’, κι η Σατάν κλίκα –σου....: 
                     η κορπιά, η γερμανική, γκλαμουριά…., οι αντι ‘’θεοί’’, ω Αρχι αντι ‘’θεά’’, κάτω από τη φλαμουριά….., 
                     την ‘’«σπαρτή»’’ εκεί και ‘’αρχαιό’’θεν φλαμουριά…., 
                                                   ( ….. ε, με τόσα ‘’θεο’’ ‘’κέρατα’’ τίς οίδε το γένος : την καταγωγή, 
                                                   και, των, φλαμουροκουκουτσότροφων προκατόχων –σας…!; ) 
                     που θ Έλ ετε…., κιόλας…., να την κάνετε…., αλά Χίτλερ…., Κοσμικό άξονα…., 
                     που δεν σας αρκεί το που την κάνατε ‘’κοσμικό’’ άξονα…., 
                     ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκού Ζωντιμιού…., 
                     προσεχώς, οσονούπω, Ευρωπαϊκής Απο σύνθεσης – Ευρωπαϊκού Ψοφιμιού….,….! 
 
                     Ννναιαιαι…., τελικά…., τέφ Ρα θα γίνετε και…., που…., 
                    ‘’Θεο : Ρα : Φθα : Ελ’’ : ‘’Αιθερο’’, προ, όριστα : ‘’Κισμετο’’,προ,όριστα…., 
                     ‘’…..η ρίζα της ζωής –της είναι στο φέρετρό –της.....’’…., 
                     σαφώς, αφού κάνει το ‘’κο,υ,μάντο’’ : ‘’ ‘κονόμα ’’ –του….. ο Κο,υ,μαντατούρος : ‘’ ‘Κονομο ’’ άκιας…., 
                     ε, και, μετά, θα ‘’σας αδειάσει’’, κι εσάς…., ως εσείς εμάς…., 
                     ως σκεύη του…., ‘’εν Κεραμικώ τόπω : Αθήναισι’’…., Κεραμέως θα ‘’σας κατα σπάσει’’ – δια λύσει…, 
                     σαφώς…., «με τέχνη» : τεχνάσματι : lobbyturically : Νε φθα λ/ε/ιμ είως…., 
                     που νομίζετε πως θα προλάβετε να κάνετε το ανδρογυνικό – γυναικανδρικό Ζουρβάν : Τύχη –σας…., 
                     χμ, που / : τάχα…!; / δεν ξέρετε ότι είστε σερβιετάκια μιας χρήσης 
                     στο .ουνί του γυναίκανδρου : ανδρόγυνου Φθα : Ρα : Ελ Υμίρ…., ω Ρα Φθα Ελ Υμίρ ες…., 
                     ουφ, και .αμώ το .ουνί του γυναίκανδρου Διός, σώωρυ, του, αυτογκάστρωτου, ανδρόγυνου Φθα….! 
 
     ( …..: εεε…., άλλο ανδρόγυνος….: η πούτσα : ο πούτσος από κάτω….. και ο μούνος : το μουνί από πάνω….. 
     κι άλλο γυναίκανδρος….: το μουνί : ο μούνος από κάτω…. και ο πούτσος : η πούτσα από πάνω…., 
     εμ…., και γιατί…., ρε….. Πλάστη του Φθα …., δεν όρισες να προ κύπτουν όλοι….. έ τ σ ι …., 
     ώστε να μη σεξο ϋπο χρεώνεται κ.τ.λ….. κανείς – καμιά….. σε….. καμιά – κανέναν…., 
     ε χχχχχ…., και να μη….. αλληλο ψυχο,’’χυχο’’, .αμιόμαστε και….. αλί και .αμησαλί…!;..... )                      
                               
                     Γγιιααα…., ιδίως, σένα θ’ ‘’αδειάσει’’ ο Κο,υ,μαντατούρος…., ρε : φον ‘’Διο’’ μαρή : φρόι λάιν ‘’Ήρα’’…., 
                     ω σεληνο κατάγωγη Νύμφη Υμιρ Έλ α…., ω….. πλανεμένη Πλάνα : θύμα Θύτρα…., 
                     η με τα….. 9 + 10 : 19 σημεία πολεμο ηδονής…., 
                     μωρή….. ‘’φραγγό’’,πετεινό,κότα…., μωρέ οσονουπο κλαυτή/κλαυτέα….,  
                     που οι κάτω από τη φλαμουριά ‘’φραγγό’’,πετεινό,κότες…., ωσεί Μελεαγρίδες….,θα σε κλάψουν….,                      
                     ιδίως…., εσένα ρε Πρό κυμμα : κορογιέ – γιοκόρη από τα μπλεγμένα μπούτια : κνήμες του Υμίρ…., 
                     ε…., που…., κατ’ άλλους μυθο αντι λόγους –σου…., προέκυψες από τις τρίχες…., 
                     α…., όχι από τις τρίχες της δεξιάς μασχάλης του Υμίρ…., 
                     μα από τις του δεξιού…., «τεθλασμένου»….. κατά, τωρινόν, ‘’Μωυσήν’’ τινά…., «όρχεως» του Υμίρ….! 
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                     Μα….. η λάτα : πέτρα χώρα –σου 
                                         / ….: εμμμμμ…., ως τόσο πολεμόχαρη που είσαι…., από του Άρη το παπ άρ ι είσαι…., 
                                         εξξξξξ ούουουουου και, κι εσύ, της Αρ,ε,ίας : Παπαρ ίας φυλής…! /  
                     προέκυψε : ‘’γεννήθηκε’’ από μια…., εκεί…. πέτρα…., 
                     όπου πάνω της έπεσε το προïόν ονείρωξης : σπερματικής απώλειας 
                     σε νυχτερινό όνειρο του Άρη…., που ήταν, αρχικά, πετρ ούλα…., και, μετά, πέτρα….., 
                     που ο Χίτλερ –σας ήθ Ελ ε να την κάνει….. ογκό,λιθο,πετρα…., 
                     όλη η Ευρώπη ένας, δικός του, ογκό,πετρα,λιθος…., ε, του Νο  777….! 
 
                     Ναι…., που…., σήμερα…., / : και τι θες/θέτε άλλο…!; / είναι…., οκονομικά…., ογκό βραχος Νο 666…., 
                     σχεδόν, κατάδικός –σας…., γγγιιιααα….. και .αμώ την….. κατ αδ / ικία / ίκη –σας….,                       
                     ε, και την, εξ αντιγραφής, τουρλού – τουρλού, σατανικότατη κοσμοθεωρία ‘’σας’’….: 
                     * κενό / : α περί εχ ο…., χξς΄…., ωσεί το κρανίο του Υμίρ…!; / …., 
                     * κόσμος θανάτου…., / : κόσμος θανάτου : περι εχ όμενο του κενού…., γγγιιιάάά…., 
                     που….. κόσμο ζωής….. νννάάάιννν…., πάγοι, φωτιά,….. όλα ‘’μπλεγμένα’’…., 
                     σαν τα μπλεγμένα μπούτια : κνήμες του….. σατανόσχιζου Υμίρ –σας….! / …., ….! 
 
                     Ννναιαιαι…., ρε μαρή γαμπρονύμφη – νυμφόγαμβρε…., 
                     ε…., αλληγορικώςςςςς…., κι αυτό…., ω αλληγοριο λάγνα – αλληγοριο παίχτρα…., 
                     συ με τα τόσα παρα νυμφάκια….: με 1ο και πλέον επί κυπτό –σου την Γα λ λ ία…., 
          ( : ε, κι αυτή, εξ….. α τ τ ικού, σώρρυ, γα λ λ ικού, ιμπεριαλιζέ, ανα διπλ ασ / αν / ι ασ μού…., με δύο λ….: 
         διπλο θ αλ άσ / ά / σ ια λ : Γαλ λ ία….,….! ) ….! 
                          ( ….: άει : ί…., ρε Σατάν U.S.A κουμπάρε…., 
                          που….. ‘’εκ άσ εκ άν’’ ο Σατάν ‘’U.S.S.R’’…., ‘’χυλοπιττό φαγος’’….! 
                          Τί, ακόμα ‘’πάνω’’ στην….. ΄Αγ,ε, Ελ λά,δ,τ,α –της ---  –σας ---- –τους ‘’Αουτχούμλα’’ είσαι…!;….. ) 
                     …..το σαθρό….. ράιχ : γερμανικό κράτος….. –σας : ‘’–σας’’….. θα έχει την ατυχία που του αξίζει…., 
                     ‘’σεισμός’’ θα επιφέρει ‘’ανεπανόρθωτο’’ ράισμα ώς και στο Σατανείο –σας, το….. Ράιχ στ αγ (κ) : 
                     Κοινοβούλιό –σας…., το του 4ου Ράιχ…., το ‘’επόμενο’’ του 3ου Ράιχ – Χιτλερικού κράτους….,….! 
                        
                     Ννννναι…., και προσέξτε μη γίνει….. του ρητού –μου….:  
                     «…..Βαρέθηκε ο Θάνατος τη ζωή –του….. και σκότωσε τη Ζωή…., 
                     σαν μόνη λύση…., για μπορέσει να πεθάνει, ταυτόχρονα, κι αυτός…..»....! 
                     
                     Χάιλ….. κι άκου, κι εσύ, φον φρόι λάιν Sime΄n s a Ηιτ λέρ α : ‘’Τεφ νούτ’’…., κι η Σατάν κλίκα –σου....: 
                     η κορπιά, η γερμανική, γκλαμουριά…., οι αντι ‘’θεοί’’, ω Αρχι αντι ‘’θεά’’…., κάτω από τη φλαμουριά…., 
                     τη ‘’«σπαρτή»’’ εκεί κι ‘’αρχαιό’’θεν φλαμουριά…., που πάνω της στηρίζεται ο ουράνιος θόλος ( !; )…., 
                     ε π ε ι δ ή η γριά ελαφίνα που θ α έτρωγε τα φύλλα της φλαμουριάς…., έγινε αερό τροφο ‘’τζιτζίκι’’…., 
                     που…., αν θες…., ‘‘’Δίας’’ εγώ…., σου ‘’στέλνω’’ /: ‘’εκεί’’ είναι/ μια εφεδρικιά ελαφίνα ‘’Αμάλθεια’’…., 
                     ‘’«παράλληλη»’’ με την ελαφίνα Αμάλθεια…., // : να, χμ, κάτι σαν….. ‘’«παράλληλο νόμισμα»’’….. // 
            / : ή αγελάδα ή κατσίκα ή….: κατοχικό δάνειο, κλεμμένος από –σας χρυσός –μας, αποζημιώσεις,….. / 
                     κι ε π ε ι δ ή το φίδι Ντιντχ χόνγγρ που θ ά ‘τρωγε τις ρίζες της φλαμουριάς…., «Συντελειακά» –σας…., 
                     αργεί…, το με ‘’φθαρμένη’’ φιδο μασέλλα…., που, μόνο, στα παραμύθια, και, –σας γίνονται ‘’τέτοια’’…., 
                     μήπως θες να –σας απο στείλω…., ‘’Σιλωαμ ιζέ’’….,  
                     κάποιον ‘’τεχνο γνωσιο’’ κάτοχο Τάλω….. εφευρέτη Πριονιού…., 
                     να σκοτώσει το φίδι Ντιντχ χόγγρ….. και με τη μασσέλα του να φτιάξει Πριόνι 
                     που θα κόψει…., ‘’σαμποταζιζέ’’…., τη φλαμουριά –σας…., / : και μετά πού…!; «υπό…..συκήν»…!; / 
                     αυτός….. κι όχι ο ‘’Χιτλεράκιας’’ ανθ ‘’Έλληνας’’ ‘’Τάλως’’….. …., 
                     ώστε να πέσει…., ξαφνικά…., και να –σας…., να ησυχάσει η Γη…., ωρέ….. κενο θανατο γέννητοι….! 
 
                     Αλλά, πείτε, και, μας, είναι αλήθεια πως ο Σατάν Πλούτωνας U.S.A κουμπάρος –σου και ‘’Ρήγας’’…., 
                     ο, κι αυτός, προκάτ του, και, εκεί ‘’παντοδύναμου’’ Έλ- - - λόμπυ…., ως, έτσι, κι ο Σατάν ‘’U.S.S.R’’…., 
                     έσφαξε την ελαφίνα….. που θ α έτρωγε τα φύλλα της φλαμουριάς…., ώστε να μη σαπίσει…., 
                     και έκανε….. κάτι….. ‘’μαγικό’’….: «κέρας αφθονίας»…..για τα υποτακτικά –του, και, εσάς…., 
                     να γίνετε πιο πλούσιοι…., κι εσείςςς…., 
                     να…., ‘’«κέρατα αφθονίας»’’ :  νόμους….. με ‘’μάσκες’’ ‘’Σολωνιακής Ιάμβης’’…., ‘’διεθνείς’’ ή μη…., 
                     κι εμείς πιο φτωχοί…., που….. 
                     οι ‘’μάσκες’’ σώζουν άρχοντα….. κι άτρωτος μένει τράγος…., 
                     λύκος κοπαδοφύλακας….. και σούπερ παντοφάγος…., 
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                     σαν της ‘’Αμάλθειας’’, του λαού, βυζαίνει αυτός το γάλα….. 
                     και σαν τα κατσικάκια της δεν πίνουνε μια στάλα….,…!; 
                      
                     Και…., μήπως θα θέλατε….. 
                     ο Τάλως να ‘’ψάλει’’…., σε ντόπιους : στα, εδώ, εγκάθετά –σας ανδρείκελα….. ή μη….. τα‘’κάλαντα’’ : 
                     …..της αφθονιάς το ‘’κέρατο’’….. στου ‘’Ρήγα’’ τα τσιράκια…, 
                     εύκολη λεία ο λαός…., σαν ‘’τα ‘καναν πλακάκια’’…., 
                     θαυματονόμοι έμμασκοι…., προίκα στα αστοπαίδια…., 
                     ‘’βουρ’’ στα Σεληνοπρόβλητα…., ’’γιούργια’’, λαέ, με ‘’Αναίδεια’’….. και…!; 
              
                     Ναι…., ρε μαρή….. Ρα Φθα Ελ Υμίρ α…., ρε μιαρό καρναβάλι της ‘’αερο’’,μετα,μόρφ ωσης…., 
                     που παριστάνεις «ευγενές αέριόν» τι….. και θες να γίνεις και θηλυκιά, νεοκοσμο γόνος, ‘’Αιθ Ήρ α’’…., 
                     θυμήσου το που…., ως κάποτε : ως παιδούλα…., ήσουν….. όνομα και ‘’πράμα’’….. Αγγέλα…., 
                     που…., σε μπούλιγκ…., τα πιο μεγάλα…., κι όσα λιγνά και ‘’λεπτό’’ τροπα…., κοριτσάκια 
                     των «ευγενών αερίων»…., στο σχολείο…., 
                     σε φώναζαν, αλληγοριστί, «αγενές ύδωρ….. μετά κω,ο,λοβακτηρίων»…., 
                     «’’χοντρό’’τροπο χοντρό αγοροκόριτσο»…., 
                     κι εσύ έκλαιγες…., σαν σου τα εξηγούσαν : αποκωδικοποιούσαν οι γονείς σου…!; 
 
                             || ….: δεν αποκλείω δε…., μετά από πολλές κι απανωτές διαψεύσεις και πληγώματά –σου…., 
                             να έγινες…., κι εσύ…., αρνητικό άτομο και…., 
                             όπως κι εγώ έτσι και φορές…., έως κι αρνητικότατος…., 
                             μόνο που, εγώ και σπάνια, φερόμουν αρνητικά : λόγοις και, ‘’ποτέ’’, αρνητικά : πράξεσι….. 
                             και, σπανιότατα κι εγώ, φερόμουν αρνητικότατα : λόγοις και, ‘’ποτέ’’, αρνητικότατα : πράξεσι….! || 
 
                     Ναι…., ανα θυμ ίσου….. και θα ιδείς τι….. εύ οσμες…., ψυχ,’’ψυχ’’, ανα θυμ ιάσεις θα έχεις…., 
                     κι εσύ…., όπως κι οι άλλοι…., οι κάτω από τη ‘’φλαμουριά’’…., ‘’θεοί’’…., αν κάνουν το ίδιο…., 
                     θα ιδείς πόσο θα μαλακώσει  / : έιιιιι…., μωρή…., ‘’χανόμαστε’’ ….. ως είδος….! /  η καρδιά –σου…., 
                     θα ιδείς πόσο θα ξε παγ ώσει…., βρε σεληνό τροπη παγο νύμφη…., 
                     αρκεί, λίγο, να κοιτάξεις τον Ήλιο…., και ως φυσικό Άστρο….. και ως μετα / προ / φυσικό…., 
                     ‘’σαν’’ να απευθύνεσαι…., απευθείας…., στο Θεό…., ναι…., που….. ‘’δεν μας παίρνει’’ γι’ αυτά…., 
                     εχ, μη διστάσεις καθόλου…., εσύ κι έτσι κι αν αυτό το αποφασίσεις…., ούτε τύψεις κι ενοχές…., 
                     ούτε μετάνοια…., σαν να είσαι το μικρό ανένοχο και άτυπτο εκείνο κοριτσάκι…., 
                     που…., βέβαια…., κάλλιστες όλες….: τύψεις, ενοχές, μετάνοια…., αλλά για άλλοτε κι αλλιώς….!                            
         
                     Ναι, Αγγέλα….. μου…., αυτό να κάνεις…., κι εσύ κι οι άλλοι….. εκεί….. κι αλλού….: οι έτσι όντες…., 
                     τη σωτήρια όλων μας αυτοπροσφορά –σου, και –σου, στο Θεό…., 
                     που το θέλημά –Του θα το ήξερες…., πια…., αν Τον πίστευες…., αλλά…., χμ….! 
 
                     Το ξέρεις…., όμως…., τώρα…., ε….,….. έμπρακτη πίστη : εμπιστοσύνη…., λοιπόν…., 
                     και….,  έτσι όπως το ξέρεις….. κι έτσι όπως Τον εμπιστεύεσαι…., 
                     ώς κι αυτόματα…., χωρίς καν να φτάσει σε, ανάλογη, υψηλή / ++ / συχνότητα η ψυχ,’’ψυχ’’,ή –σου…., 
                     αρκεί να θελήσεις και να αποφασίσεις να κάνεις πράξη το θέλημά –Του ---- –σου…., 
                     οπότε…., θα ιδείς…., θα ενεργοποιηθούν…., ‘’μέσα’’ –σου…., 
                     πλην από τον μηχανισμό…. εργο ποίησης των ‘’ιδεών’’ –σου αυτών…., κι άλλοι μηχανισμοί….,….. 
                     α, και σκέψου πως, αν σταματήσεις να κάνεις αυτά που κάνεις, θα σώσεις πάμπολλους…., κι εσύ…., 
                     ναι, κι αν είναι να φοβηθείς, μη το κάνεις…., γιατί, έτσι και με φόβο, δεν θα καταφέρεις το ζητούμενο….! 
       
                     Και….. άκου….. ό,τι σου/σας λέω…., εδώ…., είναι για να κατανοηθεί, κυρίως, η Ελληνική γλώσσα…., 
                     διαχρονικά και εξελικτικά…., μα και οι αλληγορικές διαστάσεις των μύθων….: 
                     κοσμογονικών, ατομικών, κοινωνιακών,….. 
                     εμ, και πού να ακούσεις πώς αυτοσαρκάζομαι…., ναι, και μη μου θυμώνεις, και, και εσύ….! 
                                                                                   
                     …..Όμως, εδώ, βρε ‘’Υμίρ’’ ‘’Τεφ νούτ’’…., έχω ένα τεφ τ έρ : ηρ : αερ : αήρ ι …., που κάτι γράφει…., 
                     μμμμμ…..,δε ‘’βγάζου’’ καλά τ’ς αριθμούς….., μα κι τα γράμματα…., που μας τύφ / έ / φ λουσις…., 
                     α, να, για κάποιο κατοχικό δάνειο…., λεφτά που μας χρωστάτε….., από το 1940….,  
                     για κλεμμένο από ‘’–σας’’ χρυσό –μας….,για κάτι αποζημιώσεις που μας χρωστάτε…., εεε….!..... }#}  
            {#{============###################---------------------$$$$$$$$$$$$$$$----------------------}#} 
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                          &*&---------------------------------&&&&&&&&&&&&&&&&-------------------------------&*& 
&*& ---- ….:  ρε…., ου χ ξ ς΄ ή Ου χ ξ στ : ού ου ου / ς΄ / στ…., που θα κάνετε πιο Βα βέ λ, και, τα Βαλκάνια….! ---- 
 
         [**[ ….: ρε….. τύρ : τύφ : τέφ  αν / ασ / ν / σ / ε …., ρε….. τύρ αν ν ε …., ρε….. τύρ ασ σ ε …., 
         …..ρε….. τύφ αν ν ε…., ρε….. τύφ / φύτ : τ – σ : φύσ ασ τ ε ….: / ασ σ ε…., 
        ρε….. τέφ αν ν ε…., ρε….. τέφ ασ σ ε…., 
        ρε….. τυρ : τυφ : τεφ ω έ α : τυρ ω έ α…., ρε…..τυφ  ω έ α …., ρε….. τεφ ω έ α …., 
        ρε…... τέφ : υγρασία του ρα : ‘’Ρα’’ : ‘’’’ΡΑ’’’’…., τέφρα θα γίνεις…., κι εσύ…., 
        και….. τύρ φ : τύφ ρ : τέφ ρ η / α / ….. θα γίνεις…., κι εσύ…., 
        και…., άμα λάχει…., και….. τ ρούφ α θα γίνεις…., να σε κάνω….. σκόνη 
        και…..να  σε πασαλείψω…., ως πο ύδρ : ύγρ α στην….. μουνο ‘’αρχιδοπούτσα’’ του Σατανά….: Τραβεστί….. 
        κι ο….. ρα…., τότε κι έτσι…., να του πάρει….. μια….. αλληγορική….. ‘’πίπα’’….. 
        και….. ‘’θαυματικώς’’…., να ‘’συλλάβει’’ το σπέρμα του Σατανά…., ω ‘’«σπαρτοί»’’ του….. Οξαποπαντού…., 
        και….. να….. προ κύψει…., εξ αλληγορικής ‘’πίπας’’…., όντως έγ κορμος Αντί Θεος….,….. 
        και….. ο τυφ ώ ν –σου θα σε καταπιεί…., 
        και….. τύρ : τύφ : τέφ λ α θα πάθεις…., μπας και σε οδηγήσει κάποιος….. άνθρωπος….. σε σωστό δρόμο…., 
        και….. τύφ : τέφ : τύρ ο ς…., ο του….. βιο τρελικού –σας….. τυφ : τεφ : τυρ εκ ο πολέμου θα –σας….,….!..... 
 
        …..Ρε….. re : σου…., και….. ρε….. Re : Ρα  : ρε….. re Re s – σό Ρο ς…., ρε A gypt : gypt a…., 
        ιντώ ίνι η πατρίντα του….. Ου χ ξ ς΄ ή Ου χ ξ στ………, άει : ίτε προς με….,  
        να σας κεράσω…., || : όντως,  να –σας α δει άσ ω : δια πομπ ε ύ σω : δια χύσ ω στο ‘’ποτ ήρ ι’’ σας….. || 
        / και : τε, και….. / κανα Πηγο νερό….. από το Πάγ / ν / γαιο ν Όρος….,….! ]**] 
 
        (*( : ε, όχι και να κάνω το Πηγο νερό ψευδοΠηγο νερό….. και μετά , με κρ ασ ο μαγ : φακ ιρ ιά, κρασί…., 
        ω νερο : λαο : κάθιστοι ή / επι / νερο : λαο βάδιστοι 
        ή υπερ νερο : υπερ λαο πέτ ες…., ωρέ….. κερ ατ,σ, άδες…., 
        ωρέ….. ψευδ Ελ ω χείμ αρ ροι – ψεύδ Ελμ οι – ψευδ ό φωτοι πεδινοχωματο : πεδινολαο : κάθιστοι 
        ή / επι / πεδινοχωματο,πεδινολαο,πέτ ες…., και να –σας το κερ άσ / ασ : νερ ό….. μη Ασ ια τ ικό / ω….: 
        μη….. κερατ,σ, ό νερ ο σε μη….. κερατ,σ, ο ποτ ήρ ι…., μα στις….. χού φ : ρου φ,τ, θ : χθ,τ,όν, ες σας…., 
        που….. μεθυσμένοι είστε από το της αμπ Έλ ου το….. κρ ασ : νερ ό : ί …., 
        ννναι…., κι εγώ…. κρασό φρ ων – βασιλό φρ ων δεν είμαι…., που είμαι….. του Θεού….,….! )*)  &*& 
                 &*&---------------------------------&&&&&&&&&&&&&&&&-------------------------------&*&                
                ================================================================ 
                ================================================================ 
                ================================================================ 
 
                       $$===========================================$$ 
$$ * ….: …..μα’αμ : μα / ‘ : ΄ / μα….. ….: «…..έιιιιι…., μα / / μάααααα…., ο λύκος θα με κάνει ‘’μαμ’’….!»….: 
μαμ….: η πιο φορτισμένη και, ‘’διπλής σημασίας : όψης’’, λέξη της ζωής –μου….: «…..μαμά, μαμ….!»….!..... 
 
….: …..σκοτάδι…., κι εγώ…., μόνος…., περίπου, 4 χρόνων…., 
δεμένος : δεμένο ‘’Προ μη θε / ο / άκι’’ με υφασμάτινη λωρίδα στην έξω σκάλα του φτωχόσπιτού μου…., 
…..απουσιάζουν ο πατέρας μου και η ( η που «θά ‘ταν φύλακάς μου», φευγάτη για παιδοπαίχνιδα ) αδελφή μου…., 
η μάνα μου, μετά το δέσιμο, είναι στην με διαρκώς τρεχούμενο νερό βρύση του μαχαλά 
και πλένει διάφορα σκεύη και ρούχα….,….. μήτε βρύση….. μήτε φως, και, στο σπίτι…., φόβος…., παν ικός…., 
φωνή : μα….: / / …., φωνή : μαμ’…., φωνή : μα…., κραυγή : μά : . ά : ..΄ : /  / ….. πνιγμένη στο λαρύγγι…., 
 
(**( ….: 1η φορά τ ό τ ε….. και μ ε τ ά  : στα 7 με 8  άλλη…., που ‘’τρύπησε’’ περισυμπάντειο’’….: 
…..επιστροφή στο σπίτι…., από το σχολείο…., βροχή καταρρακτώδης…., 
οι γονείς μου κι η αδελφή μου είναι μακριά και στο χωράφι…., για σπορά καπνού….,….. είσοδος στο χαγιάτι…., 
είσοδος στο κοινό : και των 4 δωμάτιο…., το από, από δυο ‘’φέτες’’ και με ‘’κοιλιά’’, χαρτόνι ταβάνι 
μισανοιγμένο και ‘’βρέχον’’ κι έτοιμο να κατανοίξει…., μαζί με τα κρεμασμένα κονσερβοκούτια ‘’βροχοσυλλέκτες’’…., 
όλα, κάτω, μούσκεμα…., κι εγώ μούσκεμα…., παν ικός…., ματιά ‘’πεσμένη’’ στην καντήλα….,  
άναμα καντήλας και προσευχή μην πέσει το ‘’ταβάνι’’….,….. μα το ταβάνι ανοίγει εντελώς…., 
τα νερά πλημμυρίζουν τα πάντα…., έξω….. και μέσα : ‘’ψυχή’’ τε και ψυχή….. πλημμύρα…., 
φωνή : μα / / μά…., φωνή : μπα / / μπά….,….. φωνή μα….. φωνή μπα…., 
κραυγή : μά….. κραυγή : μπά….. πνιγμένες ‘’στο / στα λαρύγγια / λαρύγγι’’….,….. α λάρυγγος…., πια…., 
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στεντόρεια υπερ υπερ κραυγή ‘’Σιωπής’’, που ‘’τρύπησε’’ : περι συμπάντειο, Θεό….. Παν Χωρο Χρόνο….: 
«Ψεύτηηηηη….. Μαλάαααακα….. Θεέ…., άει .αμήσουουουουου….!»….,….. ανέποχη εποχή…., άνωρη ώρα…., 
ανένστικτη και άμορφη ‘’ψυχή’ και ψυχή…., που ‘’δεν εύρισκαν’’ το κορμί μου…., 
γαληνιώδης / γαλήνη / ταραχή…., ταραχώδης / ταραχή / γαλήνη…., γαληνιώδης / γαλήνη / γαλήνη…., 
η Ιστορία των….. πάντων – πάντων : απάντων….: 
Γης,….. Σύμπαντος, Εξωσύμπαντος, Θεού : πάντων, 
προ Θεού : π. Θ Χωρο Χρόνου : πάντων – Παν Χωρο Χρόνου : Α πάντων…., να ‘’μπαίνει μέσα μου’’….. 
κενό πλήρες κενού….,….. μα ‘’πλάι στο Θεό’’ εγώ….,  κενό εμ περι έχ ον…., περι έχ ον…., 
έχ ον…., ον…., ….. / / ….. πλάι στον…., με ανοιχτές τις αγκάλες του…., Θεό….!..... 
 
                 /$$/ : αυτά…., κυρίως, στις αναμνήσεις, και, των τότε...., στις υπο τροπές –τους…., 
                 άλλοτε….. αλλιώς….: ο με ουπάς κι ο σε ουπώ…., ο σε ουπώ κι ο με ουπάς…., 
                 άλλοτε….. αλλιώς….: ο με πανουπάς κι ο σε πανουπώ…., ο σε πανουπώ κι ο με πανουπάς…., 
                 που, σε άμεση συμ παρουσία, αγάπη  και ούπη δε γίνεται να χωρεί ανάμεσά μας…., μόνο, πανούπη…., 
                 άλλοτε….. αλλιώς…..: ούτε….. ούτε…., …..πάντα, αναλόγως…., 
                 πάντα, απολύτως Κύριος και μη ανάλογος ο ά φυλος κι άφταιγος Θεός…., 
                 ‘’πάντα’’, ‘’σχετικός’’ κυριούλης κι ανάλογος ο ‘’ά φυλος’’ κι ‘’άφταιγος’’ εγώ…., 
                 που, πολλάκις, μετά και σαν Τον κατανόησα, δέχτηκα….. και τη συγνώμη Του και την αγκαλιά Του…., 
                 του….. τόσο αδικημένου….. Πατερούλη –μας….,….! 
                 Ναι, και πέρα από το συγ κινησ ιακό αυτών εδώ…., σταδιακά…., σκεφτείτε και τα 
                 εκάστοτε σχεσ ιακά εμού και του Θεού…., κι αντιστοιχίστε ‘τα με τα, όσα κι όπως, δικά σας ‘’τέτοια’’….! 
                 Δεν βάζω δε πρόσημα : +, - κ.α.λ…., ούτε σας παραπέμπω στα ανάλογα σχήματα….!.....  /$$/  ….. )**) 
 
στεντόρεια υπερ κραυγή ‘’σιωπής’’, που ‘’τρύπησε’’ και τα τρία προ περι συμπάντ εια….: 
«…..πού είσι, ρε…. μαλάαααακα Θιέ, να μι ιδείςςςςςςςςςςςςςςς…!;»…., 
 
{*{ …..και…., και…., έλλογα….: όχι με ‘’λόγια’’ ‘’σ,Σ,ιωπής’’….: ε γ ώ  ε γ ώ ε γ ώ – η αβιο ψυχή : α…., 
ε γ ώ εγώ : η βιο ‘’ψυχή’’ : β…., ε γ ώ : το κορμί : γ …., 
ε μ ε ί ς : δ ---- α + β + γ…., Ε γ ώ : ε – δ….: Ε γ ώ : ε – ε μ ε ί ς : δ….: ζ – Ε Γ Ω – Ζ….,….. 
Ε Γ Ω–Ζ Η Β Α Σ….. σε εσω προσ ευχή...., προς….. Ζ Ω Ν Τ Α Ν Ο Ν–. . . . . ….: Ζ Ω Ν Τ Α Ν Ο Ν : Ζ Η Β Α Ν….: 
Ζ Η Β Α Σ προς Ζ Η Β Α Ν…., ….: …………………… 
     (( εεεεε…., επιτρέψτε –μου να  / απο / καλύψω, κι εγώ, μερικά αποσιωπη/τ/ικά…., και…., με γράμματα....,….! 
     Ααααα, και το επίθετό –μου….: το Ζήβας….. όχι από….. / το, ‘’ανύπαρκτο’’, που σιχαίνομαι….. / Θεο ‘’κισμέτ’’…., 
     μα….. και ‘’μοιρόθεν – ζωήσθεν – τύχησθεν’’ και εμούθεν – ‘’εμούθεν’’ : Αυτομοιρόθεν – Ζηβομοιρόθεν….,….. )) 
«…..ή τ ώ ρ α ή π ο τ έ…., εεεεε, κι αν χρειάζεσαι, ω Θεέ και Θεέ –μου, 1 σώμα και ‘’1’’ ψυχή : ‘’Πειραματόζωο’’…., 
για να δράσεις μέσα από αυτά…., ώστε να…., νααααα, πάρε ‘τα…., δεν τα χρειάζομαι άλλο πια….,….!»….,…..      
 ….. ….: Εκείνος – Αυτός ---- Αυτός – Εκείνος…., με ‘’λόγια’’….. ‘’Σ,σ,ιωπής’’…., 
που,‘’αμέσως’’, απο κωδικο επεποίηντο….,….: 
 
«….. έιιιιι : . . . . . . …., …..πάρε τα μ,Μ,άτια 
/ : μ,Μ,άτια….: σ,Σ,κεπτικές τ,Τ,αχύτητες…., τις που ‘’κατ’’ έχω και με ‘’κατ’’ έχουν….. 
και με ‘’κατα’’ ‘’τρέχουν : με ‘’κατα’’ θέουν….,….. σε ‘’γλυκεία’’ θεία ‘’φρενίτιδα’’….,…..  / –μου…., 
Μαλάκα 
 
[ : Μαλάκα : όχι….. - ή - -βρισιά…., μα….. και για ‘’φρένο’’ στο Πάθος –μου…., ‘’για αλλαγή….. κάθε D.N.A’’…., 
και για σύνδεσή –μου με το δεμένο ‘’Προ μη θε / ο / άκι’’ με υφασμάτινη λωρίδα στην έξω σκάλα 
του φτωχόσπιτού μου….: σύνδεση και με το «….. μαμά, μαμ, (γ)ά (λ)α….!» και με το «…..έιιιιι…., μα / / μάααααα…., 
ο λύκος θα με κάνει ‘’μαμ’’….!»….:….. 
*…..Ε Γ Ω : Μ Α Γ Κ Α Σ : γνήσιος και ά μασκος Μάγκας+ : όχι τυπο μασκο ποιημένος+- 
ή τυπο μασκο ποιημένος-+….. και της ‘’κονσέρβας’’ ‘’Μάγκας’’….,….. 
* ….. εγώ : μάγκας : γνήσιος και ά μασκ ος μάγκας+ : όχι τυπο μασκο ποιημένος+- 
ή τυποποιημένος-+….. και της ‘’κονσέρβας’’ ‘’μάγκας’’….,….:….. 
…..λοιπόννννν…., δεν νομίζω ότι ‘’πέρασε’’ από τη Γη….. κι άλλο….. ά τομ ο….. ως ε,Ε,γώ…., 
που…., από ‘’Προ μη θε / ο / άκι’’ ε,Ε,γώ…., να ‘’έρριξε’’ τόσες βρισιές : κακο δυσ λογίες….. + ή ++…..  στο Θεό…., 
πάντα, + ή ++ καλοπροαίρετα…., 
όπως δεν νομίζω  ότι ‘’πέρασε’’ από τη Γη….. κι άλλο….. ά τομ ο….. ως ε,Ε,γώ…., 
που….,  από ‘’Προ μη θε / ο / άκι’’ ε,Ε,γώ…., να ‘’έρριξε’’ τόσες καλο ευ λογίες ….. + ή ++…..  στο Θεό…., 
πάντα, + ή ++ καλοπροαίρετα…., 
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που….. ε,Ε,γώ…., ούτως ή άλλως…., ήμουν….. είμαι….. και θα είμαι….. 
και του καλο ευ λογείν και του καλο ευ πράττειν…., ναι, και η κατάρα μου προς κάποιον είναι….: 
ό,τι καλό μου έκανες….. να το βρεις….. κι ό,τι κακό μου έκανες….. να το βρεις…., 
μα και….. ό,τι καλό σου έκανα να το βρω….. κι ό,τι κακό σου έκανα….. να το βρώ….,….!..... ] 
 
….., Αλέξανδρε…., και ιδέςςςςςςςςςςς….,….! . . . . . . ….. »….,….!..... }*} 
 
…..ταραχώδης ταραχή…., γαληνιώδης ταραχή…., ταραχώδης γαλήνη….,               
γαληνιώδης γαλήνη….,….. η, άγνωστή μου, Μυθολογία περί των πάντων : Γης,…..                  
Σύμπαντος, Εξωσύμπαντος, Θεού,….. να ‘’βγαίνει / : ώς και η προ και η μετά….. / από μέσα μου’’…., 
κάτι που το κατάλαβα μετά….. και σαν τα…., 
κενό πλήρες κενού…., πλάι στον, με ανοιχτές τις αγκάλες του, Θεό…., 
κενό….. εμ περι έχ ον….,….. περι έχ ον….,….. έχ ον….,….. ον….,…. ….!..... $$     
                        $$============================================$$ 
 

 …..ΛΟΙΠΟΝΝΝΝΝ….. και….. ΤΕΛΕΣΪ ΓΡΑΦΩΣΣΣΣΣ….: 
          ( * ….. τελεσί γραφον : « έσχατον, οριστικόν και ανέκκλητον έγγραφον, διατύπωσις όρων 
          τελειωτικών και αμεταβλήτων, είδος διπλωματικού εγγράφου.»….: 
          ‘’τελεσί δικον’’ τελεσί γραφον….: ‘’Θε/ο/μιδ ικώς’’,  Μενέ μενέ τεκέλ φαρσίν….., because….,..... ) 
ΠΡΟΣ….: 
 
Α ) …..τα, μασονιζέ ’➔ ‘’Αδαμ ο Καδμ ικώς’’,  «σπαρτά» και νοικιασμένα ανδρείκελα της….. Ε λάαος…., 
ήτοι, της πέτρας – λάαος – γης – χώρας – λαού του Ελ : Ελωεί – Ελωχείμ –…., σα φώς, εδώ και ‘’2018’’ έτη…., 
που καταστρέφουν, ανεπανόρθωτα, έναν, έστω, εκφυλισμένο, και, –τους…., αλ ’➔ λά και από τους πρίν –τους…., λαό….,  
οι….. με, στη μάσκα –τους, αθώα….. μάτια, λόγια, χαμόγελα,….. αλλόλογοι κι αλλόπρακτοι….. λαο εθνο Γιούδεςςςςς…., 
για….: ‘’τριάκοντα αργύρια’’ – χρήμα…., μνήμα…., ένα….. Βάθρο – Βόθρο…., λίγη, επίνυχτη – ουχί εφήμερη, δόξα : λόξα….,….. 
οι….. καθελογής μασ ώντες όνοι ‘’«Χρυσοστοΐτες»’’ του ‘’«Χρυσού Σούρουπου»’’….,  
κι αυτοί κι οι προκάτοχοί –τους σε προκάτ παιχνίδι….. ψυχο ‘’ψυχο’’ ‘’τέτοιοι’’ ➔’…., 
άλλοι….. ως «Γερμανοτσολιάδες και Γερμανόφρονες»…., άλλοι….. ως «Αμερικανοτσολιάδες κι Αμερικανόφρονες»…., 
άλλοι….. ως ‘’«Χ΄ σατάν ’’τέτοιοι’’ και Χ΄ σατανόφρονες»’’…., πάντα, κάτι μη Ελληνιστί –όφρονες….., τάχα, Θεόφρονες 
οι αλλ σαταν ό φρονες….,….. να, ως ανήκοντες σε….. Γερμανοΐδρυτα, Αμερικανοΐδρυτα, Ρωσοΐδρυτα, ουχί Ελληνοίδρυτα,….. 
Δ,δ,ια Κ,κ,όμματ α…., τα λαο Δ,δ,ιά τομ τεμν α…., ααα, και ΜασονΟβριοΐδρυτα : Κού.Κου…., π.χ, οι ‘’Ρωσσίες’’, όπου, απ’ τους 
‘’485’’ ανώτατους Κυβερν Κρατ ικούς, οι ‘’422’’ ήσαν μασονΟβριοί…., εχ, κι η «Περ/ιστρεφ/ε στρ’➔όϊκα» ‘’στημένη’’ –τους.…, 
όλοι –τους οξαποδω εξωστέοι…., κι αυτοί κι οι που τα ίδρυσαν…., ως κι όλα και παντού της Γης τα ‘’τοιούτως’’ : Ελ- -  ικώς…., 
οι….. του ‘’«πυρ- -  άγκαλ ου Τάλω’’ ’➔…., που, τελικώς και διά πάσι αυτοίς, η Ελλάς εάλω…., 
οι Λα πέρσες και εκλαικαστές της πατρίδας –μου….. συν Βεβήλω και Εκλαικαστρία ‘’«Ευρωπαϊκή Ενώσει»’’ : Ε. Ε ➔’…., 
που….. η ρίζα της ζωής –της είναι, μασονο ‘’κισμετό θεν, στο φέρετρό –της…., μα αφού ‘’κάνουν το ‘κονομο κουμάντο – τους…., 
τάχα, ‘Λα έ/ά/ρτ ης++ και ‘’«λάϊον : λήιον πυρ++»’’ ο καθείς –τους Κλόουν- - : θεατρίνος - - : μη ηθο++ποιών : ηθο- - ποιών…., 
οι μη ονήσιμοι : χρήσιμοι τω λαώ…., που δεν χρειάζονται δα και τ΄ / 300…!; / υπο γραφές, και, για τους έξωθεν ιαμβο νόμους…., 
οι….. ‘’«Αδαμ ο καδμ όφρονες»’’ ψευδολαοσσόοι και λα,ρα,δύτες….,  
τάχα, κι αυτοί, λαός : ύδωρ και δη «λάλον : λίαν αύον ύδωρ»…., που, πια, κάλλιο….. ‘’μούγγα στην τραγο σκυλο Στρούγγα’’…., 
κι αυτοί…., μα και τα κάθε….. φανατισμένα….. ‘’τυφλ’’υπάκουα….. στρουγγάκια – ‘’«κομματόσκυλα»’’ ζιζανιο ζιζάνια…., 
κι αυτοί….., μα και τα καθελογής δια πομπτέα και διαπομπτά  ‘’αρπαχτικά’’ – λαμόγια του….. ‘’κρατο’’ λαο χρήματος…., 
που…., αν είναι Μάγγες++…., οι του κάθε Καισαρ Παπ είου ‘’τέτοιοι’’ ➔’…., Λεξο ‘’μασκο++’’ παίχτες…., ίτωσαν ‘πρός με….., 
άειντε…., RE SSS….. πουλ άκια – πούλ οι και πούλ ες…., ‘’πελ πουλ πελ’’…., για α – 1.000 λεξ αριθμ ο πουλιο σκάκια….,….. 
οι, τάχα, Θεόπιστοι…., οι χρυσο σταυρο φόροι στο λαιμό….: ξεγελαστική μάσκα, πια, κι ο ‘’Θεός’’….., τάχα, ο όντως Θεός…., 
οι υπερήφανοι για την ατιμία –τους…., που κατάφεραν, οι σατανο κατα- - ντημένοι….. κωλό μαγκες, να είναι λαο βαμπίρια…., 
οι, και, διά του ’➔Ιησού Αντιχρίστου βολεμένοι…., που, σαν λεν Ι.Χ, εννοούν το βολικό –τους Ιησουχριστοκεντρικό σύστημα…., 
που….. οι άτιμες πράξεις –τους ‘’μιλούν’’ καλύτερα από τα ‘’τίμια’’ λόγια’’ –τους…., 
χμ, τινάς εκ των οποίων και εις τας πολιτικάς εκλογάς τους ενισχύουν, ψήφω –τους, ‘’αφελείς’’ τινές ψη ψο φο φόροι….,  
εδώ, συν…., συμπτωματικώςςς και ‘’πάντα’’, οπαδός «της Παναγίας Δεξιάς»…., Ορθο λόξω / Ελληνικήηη…!; / ➔’ Εκκλησία – 
–Σιλωαμ ιζέ Δεξαμενή ψήφων –τους και Γραφείον ευρέσεως, και, εργασίας πιστών –τους…., 
όλοι –τους με ‘’θείες’’ μάσκες…., προ εξ εξ εξ αρχόντων των της Θέμιδος ‘’τέτοιων’’…., 
που…., στις Δικαστικές αίθουσες και πίσω –τους έχουν την εικόνα, χξς΄, του, του όντωςςς Θεού, όντωςςς Χριστού Ιησού….. …., 
που…., αν αυτοί ήσαν όντως του όντως Θεού…., ο κόσμος, προ αιώνων, θα έμπαινε σε τροχειά ‘ ‘ ανα+ανά+ καμψης…., 
ναι…., και «ουαί υμίν τοις ’➔ Νομικοίς»…., ε, και τι καλά που οι αλοιμονισμοί, έστω, του Ι.Χ / Ι.ΑΧ / αρχίζουν με αυτούς….,….: 
 
…..και, και, τα κλεμμένα λεφτά, ξανά, εδώ….. στο Κρατικό Ταμείο…., το…., για σας…., πια, κι αν ‘ έτσι…., βιβλιάριο ενσήμων 
και διαβατήριο για τον Ήλιο…., ε, σαν θα ‘ρθει, ‘’με το καλό’’, η ‘’ώρα’’ –σας…., πλην κι αν ‘’σας τη φέρουμε’…., ‘’με το κακό’’…., 
που μας παρα φέρατε την ‘’ώρα’’ για θερισμό : εκκρίζωση και πυρ++ ο ριψία ‘’τοιούτων’’ ζιζανίων…., υμών και υμών….,….. 
because…..  Άνθρωπος++….. παντί….. ‘’λυκο- - σατανο- - φιλή’’….. Kατθρώπω- -….. ‘’μαμ’’LUPUS++…., εεεεε μ αμ….. δε…., 
αφού, ώς τώρα, πας : υμείς και υμείς ‘’λυκο- - σατανο- - φιλής’’….. Kάτθρωπος- -….. ‘’μαμ’’LUPUS- -….. Ανθρώπω++….,..... 
άει, ίτε ‘τα…., ο Ε λαός….. υπο / –εσάς / φέρει….,….. ίτε ‘τα…., αλλιώς, θα λαο / λαο -+ και ++ /  ‘’3΄1΄40΄8΄9΄5΄10΄300΄5΄’’…., 
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που…., τα λυσσασμένα σατανο σκυλιά πέφτουν στο ‘’νερό’’ : «λαό και όχλο, έθνος και γλώσσα»….. και ψοφούν…., 
‘’Σιωπ+++‘’αύσω γαρ δε ‘’ζιζανι+++ιζέ’’, ‘’Σιωπο+++’’ ‘Στεντορείως, και ίτε, τότε, να βρείτε ωτο‘’ψυχ’’ωτοψυχωτο ΐατρο…., 
ναι, ίτωσαν ‘προς με και άπασαι αι μασον ικαί στοαί δια λυθε ίτωσαν…., που, αλλιώς, ιντερνετο παν απο καλυφθε ίτωσαν…., 
ννννναι, και ποίος θα μπορέσει να συν / πλην / κρατήσει τινάς….. αντι Αθηνα- - ικάς υδρ λα ο αραχν++ ούλες….,….! 
 
…..Ναι, ίτε ‘πρός με...... κι εγώ θα –σας δώσω…., πλην από 5 λευκές λάτες : κατά Αποκάλυψη σκατΙαν ν ού : σκατΙωάν ν η, 
«λευκές πέτρες : λευκές χώρες»…., εχχχ, πριν ‘’«–σας πάρουν με τις ογκο λιθο  πέτρες»’’…., ω μασον Οβρι ο Ελ- -άκηδες…., 
σχηματοποιημένα τε…., και την….. «πεντάλφα» – 5Α…., μα και….. την «πεμπάδα» – πεντέψιλον – 5Ε….: 
κάθε Α και ένας κύκλος, και, στο…., όποιο κι όπως….: ορθό ή μη…., Σήμα των Ολυμπιακών…., 
κάθε κύκλος και μία Ήπειρος – Λάτα….. με λάτες τε….: «Μηδέν» τε….. με «δεν»…., ω ΔημοκριτοΜαρίες – ΜαριοΔημόκριτοι….: 
Α : /μίας/ Ηπείρου : /ενός/ ουρανού /μίας/ γαίας τε….. κράτορες….,…... 5Α….:  /πέντε/ Ηπείρων Κράτορες….: 
5 ουρανών  5 γαιών τε….. Κράτορες….: Ουρανο Γεω Κράτορες : 5Αίτες….,….: 1Α + 1Α + 1Α + 1Α + 1Α = 5Α…..,….. 
αααχχχ…., RE Sειςςςςς…., φιδο στραβώσατε ( :  …..‘‘➔’➔’….. str a/ra/b ώσατε ) και τον άξονα : ευθεία της Γης….,….. 
ααααα…., θα –σας δείξω και, σχηματοποιημένα τε, το πώς η Δόξα γίνεται Λόξα…., ω Σατάν Λοξίες…., τάχα, Θεού Δοξίες…., 
ω….. ΝεοΤαξεοΠραγματο Hitλέρες, χξς΄ςςςς….,….!..... 
   ( : φιδο στραβώσατε…., τί, και τον Άξονα : Ευθεία του Σύμπαντος…!; Τί, και τον Άξονα : Ευθεία των….. Γ,γ,εω ο,Ο,ρανών…!; 
   Τί, και τον άξονα : ευθεία των ‘’Γ,γ,εω ο,Ο,ρανών’’ του Σύμπαντος…!;….. Τί, και τα του Εξω Σύμπαντος….. …!;….. 
   Ωωω, έιιι…., βρε Θεέεεεε…., ξύπνααααα…., λίγο ακόμα και το Οβριο Φίδι θα Σε τσιμπήσει’’….. κι αλοίμονό –μας….,….. 
   τι λές…., αααααα, όποια Οχιά…., ιδίως, Οβριοχιά…., θέλει να αυτοκτονήσει, επωδείνως, έρχεται και Σε τσιμπάει….,....!..... ) 
 
Β ) …..τον νυν υπο Πρωτάτο ’➔…., τον υπό τον μασον προκατ ο κατα- -σκεύαστο 
και / ουστ, α κριτέο…!; / καρα- - γκιόζ’ : μαυρο- - πρόσωπο μασονοπροκάτ Πρωτάτο ’➔….,….: 
 
…..εκ ποίου Πυρός απεσπάσθης, RE S ➔’, ω ‘’ωρίμου της ώρας’’ στημένη μαριονέτα : ‘’κούκλα κουρδιστή’’ : νευρόσπαστο…., 
να, γι’ αυτά τα ➔’ μασονο κισμετο σ,Σ,τυγερά και κατά τον σιχαμερό «Νόμο της Στυγός» ➔’ που ζούμε….. κι εμείς…., 
ω «ρυπαρέ δαυλέ…., αποσπασθέντα εκ του ’➔ ‘’«ρυπαρού»’’ Πυρός- -  : του Νεοταξικού Big Brother»’’….. και μας ‘’έκαψες’’…., 
ω ‘’εξακοσιοστή εξηκοστή έκτη’’ : ‘’χξς΄’’ ‘’μετεμψύχωση – μετενσάρκωση’’ 
του….. ’➔ ‘’«Μύιου / «μυγο»,προσφυγο,φέρτη /  Ελ- -διός- -»’’….. και ουχί του, έστω, ‘ «Ξένιου Διός»…., 
σαφώς, ούτε και του, έστω, ‘ ➔’ ‘’«Απομύιου / «μυγο»,προσφυγο,διώχτη / Διός»’’…!; 
…..Και…., έιιιιι…., όι «άθεε»…., χμ, ‘’του χρόνου’’…., στην ‘’«Εορτή των ‘’χξς΄’’ Θεοφανείων»’’ : των ‘’χξς΄’’ Σατανοφανείων…., 
ρε «λαο,νερο,κάθιστε»….. ωσεί «εκλαικάστρια» και Βέβηλη Βαβυλών…., αντί να πετάξεις….. γλαύκαν ή κόρακαν, ή περιστεράν 
εις τον….. ‘’αέραν’’….,  να πετάξεις…., όχι….. με μασονο κωδικο ‘’χειρονομία….,  τον σταυρό  
 ( Ε, και συν ➔’Ιανώ : Ιάνη : Γιάνη με 1 / μου / νί…., ε, που το 1 νί σημαίνει, κωδικο ϊμπεριαλιζέ, παράδοση και μείωσή –μας….! )  
[κι όχι να τον ρίξεις στη Δεξαμενή του Ναού του,‘’1ου’’ Εθνοπροδότου,Διονυσίου του Αρεοπαγίτου:‘’θυρ κλειδ Ερμή:ρουφΙάννού’’, 
ή στο όποιο / και….. όπου : θάλασσα, ποτάμι, λίμνη,….. / ‘’νερό’’ : «λαό και όχλο, έθνος και γλώσσα»…., 
ή, άλλως και εις άλλην ταξεοστρωμάτωσιν, στις όποιες/όποιους πεδιάδες, λόφους,….. ε δ ώ….. ] 
  { Ααα, ω ΤσιούπΡο, δικαιούμαι νά ‘χω «οικογενειακό γιατρό», καθώς δεν έχω οικογένεια με παιδιά …., άγαμος και, ως αγαμής, 
  άτεκνος γαρ…., πλην απ’ την 3μελή –μου ‘’οικογένεια’’, όπου, 1η θέση δεξί διδυμιό σ’ έχω, κι εσένα, τατουαζ ο ‘’γραμμένο’’ …!; } 
στα άνωθεν του λαού : καθελογής, ’➔ ‘’αέρια’’ και νεφέλας – εξαϋλωμένα ‘’νερά’’ – ζάπλουτους και πλούσιους 
ή, άλλως και εις άλλην ταξεοστρωμάτωσιν, στα καθελογής βουνά και όρη…., προς τρ αγιασμόν αυτών…., 
ναι, σ’ αυτά να «κρεμαστεί η Γη» κι όχι στα ύδατα : λαό…., ‘’καταπώς’’ «ο εν ύδασι την Γην κρεμάσας», ο, α θαύματος, Ι.ΑΧ….! 
 
…..Ννναι…., ωρέ ‘’τυφλ’’αρουραίε της Πολιτικής…., αυτά/αυτές…., κι ο όχι ο λαός : ‘’Σίμων ο Κυρηναίος’’…., να ‘’αρπάξουν’’, 
‘’τότε’’, τον σταυρό…., αυτά/αυτές…., ντόπια/ντόπιες ή μη…., 
που, ιδίως, ευθύνονται γι’ αυτό κι ακόμα κερδοσκοπούν με αυτό…., με το χρέος ‘’–μας’’…., 
να ξεπληρώσουν…., ή και…., δικαίω…., να «ακυρώσουν»…., το, εξωτερικό ή μη, χρέος ‘’–μας’’…., «το καρφωμένον 
εις τον σταυρόν χρεωστικόν ‘’μας’’ έγγραφον με τας διατάξεις του, το οποίον είναι εναντίον –μας·…..»…., 
τον...., κι εδώ, ως και στο κατά ‘’Χριστόν’’ Μνημονιόπληκτο : Διαθηκόπληκτο Ισραήλ…., έχοντα ‘’τέτοιο’’ Ε λαόν…., 
που εκεί…., ουστ…., στη λάτα : χώρα….. της Ίσιδος  του Ρα και του Ελ…., την του Is / is / ra el…., να τσακ’στείς κι να πας…., 
αφού, πριν, τσακ’στείς…., ιδώ…., σαν θα πουδουκλουθείς, ουσουνούπω, ιπί της λατός κι θα μπρουμντί’εις 
κι θα σπά’εις τα κουλά σ’…., ουρέ ραδύτη – λαδύτη – χάμαίρά…., κοινώς, χαμούρα – χαμούλα τ’ς Πουλιτικής…, 
που, κι συ κι ουσουνούπω, θα….. λαο / λαο -+ και ++ /  ‘’3΄1΄40΄8΄9΄5΄10΄ 5΄+1΄’’ / 5΄ + 1΄ = 6΄ : ε΄+ α΄ = ς΄ / ….,….! 
[ Άμ+ /Άνω : Άν : Άμ : +/ πρ- α….. κατ- άμ+ πρ- α….: σκ+- /σχ+-/ ιά….. Κατ- /Κάτω : Κάτ : -/ σκ+- ιά….:  
σελην ο σκ+- ιά….. Σελην- ο σκ+- ιά : άνω+ κάτω-….. κατω- ανω+κάτω-….,(«οι 3 μάγοι» σε 1, ω ‘’Ηρώδη’’, και δεν κρύβομαι….!) 
σε φτύνουν…., λερώνεται το φτύμα –τους…., ψυχ ‘’ψυχ’’ αλ/ηλ/- - ίζει…., λεςςςςς…., κι –εσύ….. 
ο εξ εξ εξ ησκημένος πολιτίκ κλόουν- -…., ο μελλο Γουδ / Ιούδ : Γιούδ ας / ο κεφαλ ο επι πινάκ ιος….,….. 
ηλι ο σκ+ ιά….. Ηλι+ ο σκ+ ιά, σου λέω…., άσπρο γαλάζιο φόντο:Ελάς–Ενάς…., 5 κούπα/κούπα:καρδιά:πινάκ ιόν:Εγώ:Ένάς/…., 
με το Γουδί στο χέρι, κι εσύ…., Πεμπάς:Εάς:1.000/200–α/σ–5άς:(kilo cycl e:chili a cycl e:χιλι ό κυκλ ος…!;)five–5 cycl es:Εγώ…., 
άνω Τούμπα….. κάτω Τούμπα….: όλος, κι εσύ, μια κωλο Τούμπα….,….. μπρούμυτος  κι εσύ…., μπρούμυτη κι η Ελάς….: 
πάνω της συ /συν –τοις : ‘’παρτουζ’’ ιζέ/…., Αίολ ος+++ ‘‘‘ : ΦΦΦ ου: Εγώ…., μπρουμυτο μπλούμ εσείς….. κου λου μου νου…., 
ανάσκελα η Ελάς…., σφήνα πούτσα στη/στυ/μένη στο μουνί της Εγώ : λουκάνικο αέρος : μη σκορδάτο : μη σατανάτο….. Εγώ…., 
Ιγώ ου Αλέκους «ου μάγους της φυλής»….,….. πείτε Αλέκουμ’…., η γατ ούλα ου Αλέκους –σας γυρ εεεεεύει…., ίτε ‘’φαγείν ‘την’’, 
μου ‘’την μπήκατε’’…., σας ‘’την μπαίνω’’….: ..μάου ..μάου…., γα μάου γα μάου…., ωρέ «μάου μάου»….. τυφλο ποντίκια….,….! ] 
......’’Shalom,  Αλέκου μ’» : ‘’Shalom aleichem’’ και προσοχή, ω περδ ικό ‘’«ευγενές αέριο»’’ : σούπερ αριθμολογοφακίρηδη και 
Αλχημιστή, μη γίνει και σε σέ, μη χημιστί : αλληγοριστί, το ‘’«αγενές»’’ ύδωρ : λαός : Η2Ο ‘’«κροτούν αέριον»’’ : Ο2Η και….!..... 
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Γ ) …..τους τέως συμ / πλην : ➔’ / μπλόγκερς….. μου ‘ ( : τις, είθε, ‘’αραχνούλες’’ –μου….. ) ….: 
 
…..’’Shalom,  Αλέκου μ’» : ‘’Shalom aleichem’’ ….,….. 
και πιστεύω πως, οι πιο πολλοί από –σας, δεν θα είστε ‘’αυτο’’’’εξόριστοι’’ στην ξενιτειά κι από αυτο ‘’αυτο’’ τιμωρία…., 
χμ, που…., μπορεί εκεί ‘’πάνω’’ όλα, αναιξερέτως και επ ακριβεστάτως, να / ξε / πληρώνονται…., 
αλ λά ‘ ➔’ άλ λα κι εδώ κάτω πολλά….. ‘’ζωής θεν – τυχό θεν’’ τε…..  / ξε / πληρώνονται….,….. 
πιστεύω δε, επίσης, πως θα καταλάβατε, πια, πως το Ιντερνέτ θα μπορούσε να γίνει και να είναι ο Τάφος των….. σατανιζέ 
μοιροπλαστών του κόσμου…., σαφώς, αν μαθαίνατε  ότι οι αντιθέσεις δεν είναι για να χωρίζουν…., μα για να ενώνουν….,….. 
ωχ…., και τι από όλα τα ‘’τέτοια’’ –σας να θυμηθώ….,….. ….: 
τον πόλεμο που μου κάνατε…., τάχα, γιατί σας γνωστοποιούσα, «ενοχλητικά», την ύπαρξη της ιστοσελίδας μου στο Ιντερνέτ…., 
λες και εγώ κι έτσι θα απεκόμιζα χρήματα….,….. 
τις ‘’πολεμικές’’ απειλές….. για, υμώνθεν, ‘’ίωση’’ της ιστολελίδας μου…., όπερ και, φορές, πράξατε τινές εξ υμών…., 
τις βρισιές του στυλ….: «…..τρελέ…., ζαβέ, Ζήβα…., πρόστυχε, που μαγάρισες την ιστοσελίδα –μας…., κρυπτοgay….,….!»…., 
να…., κάτι φανατισμένα…., μη ‘’καλοί’’ κομματοπαδοί…., κομματόσκυλα…., επί χρήμασι εκδιδόμενες διανοο πόρνες…., 
κάτι θρησκόληπτες ‘’θεο’’ύσες και ‘’θεο’’ύσοι…., που…., ενώ έχουν πιάσει το μουνί του….. αν ενόρχιδος….. Σατανά…., 
νομίζουν πως ‘’έπιασαν’’, και, το Θεό…., χμ, που μου συνιστούσαν, βέβαια, να πάω να εξομολογηθώ…., «για να σωθώ»….,….. 
κάτι….. ποιησο πεζο….. ψευτοκουλτουριάρες και ψευτοκουλτουριάρηδες του….. κανα πέος….,….. 
κάτι ‘’παράξενα’’ ‘’λογικοί’’ και στρ ➔’ 8΄ γιατρίνοι….. και γιατρίνες….: 
χμμμμμ, αυτοί/αυτές….. για τιμωρία μου…., που είχα στην αρχή της ιστοσελίδας μου αφιέρωση στον….. 
«δολοφονηθέντα πατέρα μου….. από καθάρματα….. ‘’ενεσο’’ πειραματιστές….. γιατρούς…., όπερ και απεδείχθη…., αφού….. 
δεν πήραν καμιά ‘’τέτοια’’ ένεση από το Φαρμακείο του Νοσοκομείου…., 
μα….. από την ‘’μισθο’’δότρα –τους Φαρμακευτική Εταιρεία…..,…..»…., 
που…., όλοι αυτοί οι ‘’τέτοιοι’’….,  με γιουχάιζαν επίμονα και διαρκώς…., λες και ήμουν κανα ιντερνετο εξωστέο μίασμα….,….. 
που…., τότε κι έτσι –τους…., δοκίμασα να γνωστοποιήσω την ιστοσελίδα μου σε ‘’κορίτσια’’ : ‘’call girls’’ και σε gay men…., 
επώνυμα : όχι μ’ απόκρυψη…., και σ’ αυτές κι αυτούς…., κάτι : γνωστοποίησή της πού ‘καναν μ’ ευγένεια μερικές και μερικοί…., 
όπερ και έμαθαν, ή είδαν, οι αποκαλούντες με, έκτοτε, κρυπτο gay…., χξς΄…., που αυτό ήταν το πρόβλημά –τους με μένα…., 
που, κι εγώ και τότε κι έτσι –τους, ‘’αγανακτισμένος’’ και μη χαλαλίζοντας, γενικώς, τον αγώνα μου και προς ‘’πλάνην’’ –τους…., 
‘’έμπαινα’’….. έως και σε 40 τέτοια μπλογκς ανά λεπτό…., αφήνοντας, τρισχιλιάκις και πλέον, κι εκεί μέσα το ‘’στίγμα’’ μου…., 
ννννναι…., και έμενα, φορές, σε αυτά μερικά λεπτά….. και βλέποντάς ‘τα και μη βλέποντάς ‘τα….,…..  
να, αυτοί κι αυτές οι πολέμιοί μου…., που κάλλιο θα ήταν να έμπαιναν στο ψυχο και ‘’ψυχο’’ βρακί τους 
και να διαπίστωναν, και, το αν έχουν ή όχι….. στρ ‘ 8, και, λογική….,….. 
ααααα…., και κάτι άλλα θρασίμια μπλόγκερς…., που…., όταν εγώ, και μέσα σε 10 σειρές, τους έλεγα….: 
«…..κάποιοι Ανθέλληνες….. δια φρόντισαν, προ πολλού, να ζήσουμε, τώρα, την ‘’Οδύσσεια’’ ενός χρεωκοπημένου…., 
που...., συν εθνο προδότοις…., παραβίασαν, και, τα οικονομικά –μας σύνορα…., 
σαφώς…., πριν κι ως προϋπόθεση, και, γι’ αυτό…., και τα πνευματικά –μας σύνορα…., 
νααααα,  θα ζήσουμε τα της «Παλαιάς και Καινής….. Διαθήκης – Συμφωνίας – Μνημονίου»…., 
την, του Οδυσσέως, ‘’Οδύσσεια’’ του, χρεωμένου στον ‘’Αυτόλυκο’’ : ‘’Απόλλωνα’’ – ‘’Δ.Ν.Τ’’, Λαέρτη : πατρός του Οδυσσέα…., 
ωχ, και πού Σίσυφος να ‘’τους τη φέρει’’…., ώστε να….,….. 
να, πάρτε ένα Λεξικό….. και φαντασθείτε την αντιστροφή στο…., μόνον, λαώ…., χειρότερο πάμπολλων λέξεων…., ως, λ.χ….: 
συντάξεις και μισθοί : περικοπές συντάξεων και μισθών, υγεία και παιδεία : περικοπές δαπανών υγείας και παιδείας, 
λαο φτώχεια και λαο ‘’ευτυχία’’ : περισσότερη λαοφτώχεια και λαοδυστυχία,….. ….!.....»…., 
εεεεεε, τότε κι αυτοί, με αποκαλούσαν «σχιζο πουστο προφήτη»….,….. 
χμμμμμ…., που, όμωςςςςς, δεν ‘’έπεσα έξω’’, και σε αυτό, και….. ας ψάλλουν, τώρα, και αυτοί το….. «γαμαλληλούια» : 
: αινείτε τον Θεόν….. Σατανάν….,….. εεεεεε…., νααααα…., και..... ’’Shalom,  Αλέκου μ’ : ‘’Shalom aleichem’’….. ….!...... 
 
Δ ) …..τις νυν ‘’Μοιροπλάστες’’ της ζωής του πάγγαιου κόσμου…., μα και, γενικώς, τον πάγγαιον κόσμον….,….: 
 
     {*{ …..κυρίως, τους δύο….. ονησίμους : χρησίμους…..  μοι Θεώ τε πάσι τε…., κ. Σόρρος και κ. Ρότσιλντ…., 
     τους…., απ’ το Θεό /κι αυτό, μόνο αυτό,  το ‘’βάζω στο στόμα του Θεού’’…../ …., ‘’χριστούς’’, δυνάμει,  επί Γης Θεούς…., που 
   ‘’φωτογράφισα’’, φορές, ως άνω : τα δύ ο : δυό άτομα που, εξαιρετικά απ’ όλους στη Γη, θα ήθελα να ιδώ…., ή ‘’ιδώ’’…., 
     για ευνόητους, από τα εδώ λεγόμενα από μένα, λόγους…., να αυτο προσφερθώ και να αυτο διατεθώ και σε αυτούς…., 
     όπως αυτο προσφέρθηκα και αυτο διατέθηκα, μόνο, στο Θεό…., μέχρι τώρα…., 
     ίσως και πιο πολύ από Αυτόν…., κι αυτό το λέω, δημοσίως, με απόλυτη….. ειλικρίνεια, σοβαρότητα, παρρησία κι ευθύνη…., 
     αφού, κυρίως, αυτοί οι 2:1, και το πιστεύω ακράδαντα αυτό, θα μπορούσαν, ‘’μαζί μου’’ ή μη, να κάνουν…., με τη Δύμαμη 
     που έχουν και το ρόλο που θα μπορούσαν να παίξουν στο Παν Κράτος της Γης…., σα φώς, αν θα το ήθελαν κι αυτοί…., 
     την αρχή της…., κατά Θεόν και ‘προς τον Θεόν…., αλλαγής του κόσμου….. από….. την πατρίδα μου την Ελλάδα…., 
     που άδικα…., και, και, τώρα…., υποφέρει…., και, και, εξαιτίας –τους…., 
     την…., με πανμονάκριβο….. θησαυρό : όσο, Ελληνική γλώσσα…., πατρίδα μου…., 
     που….. μέσω αυτής της γλώσσας…., και θα το ιδείτε περισσότερο…., όχι μόνο λύνεται…., έστω κι έτσι…., ως εδώ…., 
      το αίνιγμα της Ζωής και του….. εσω Εξω….. σύμπαντος κόσμου…., αλλά…., με ‘’λίγη’’ εξυπνάδα και ψάξιμο…., 
      και δένεται...., τόσο, όσο, αναλόγως…., και, και, ο Πάγγαιος Θάνατος…., 
      που, περισσότερο από ποτέ, μας αφορά όλους…., καθώς, ποτέ μέχρι τώρα, δεν ήταν τόσο κοντά –μας….. κι ως Πανώλη….! 
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      Και δεν πιστεύω καθόλου ότι…., κι αυτό : το να τους ιδώ…., ή ‘’ιδώ’’…., είναι ουτοπία…., ( κι από –σας, ε δ ώ, εξαρτάται….. ) 
      όπως δεν πιστεύω και ότι….. τοπία / τοπία : τοπίες / και ουτοπία / ουτοπία :  ουτοπίες /    
                ( ….. ως, έτσι, και με τις έννοιες….. χρονία / χρονία : χρονίες / και ουχρονία / ουχρονία : ουχρονίες / ….. ) 
      είναι….. η ‘’μία’’ : η τοπία….. υπόσταση μαζί και ουσία…., μόνο αυτή…., 
      κι η άλλη ‘’μία’’ : η ουτοπία….,  μόνο…., υπόσταση και μη  ουσία…., 
      η ‘’μία’’ : η τοπία….. συγκεκριμένη  πραγματικότητα μαζί και  συγκεκριμένη ουσία….. 
      κι η άλλη ‘’μία’’ : η ουτοπία…., μόνο…., αφηρημένη πραγματικότητα και….. *ούτε συγκεκριμένη ούτε αφηρημένη ουσία….,….. 
      που, όντως, συγκεκριμένο είναι, και, το αφηρημένο…., απλώς….. διαφέρουν….. ουσία τε και υποστάσει…., 
      μα και το….. *ούτε : κιόχι συγκεκριμένο : και / τε / όχι / ου / αφηρημένο 
      ούτε : κιόχι αφηρημένο : και / τε / όχι / ου / συγκεκριμένο….. είναι, ιδιαζόντως, συγκεκριμένο….,….! 
 
      [Άλλωστε…., και, και, το ‘’αφηρημένο’’….. ‘’χρειάζεται’’ Έναν….. συγκεκριμένον….. να του γίνει, και, σημείο αναφοράς του…., 
      ώστε να πάψει…., πια και για τους μη ‘’ψαγμένους’’…., να θεωρείται κι είναι….. ανύπαρκτον, απροσδιόριστον,….. ….!......] 
         
      Να…., τάχα…., και σαν δύ ο / : όντως δυό : όντως μία : όντως μί α….. / παράλληλες ευθείες….: 
      η ‘’μία’’ : η τοπία….. υπόσταση – ουσία….. κι η άλλη : η ουτοπία….. υπόσταση – *ούτε ουσία ούτε μη ουσία…., 
      που δεν συναντώνται ποτέ….,…..  πράγμα, όμως, που δεν συμβαίνει….. στην πραγματικότητα…., 
      γιατί…., όπως η, ορατή και μη νοερή, τοπία έχει τον ιδιωτικό –της τόπο….,       ( ….. και χρόνο….. ) 
      ομοίως, και η, αόρατη και νοερή, ουτοπία έχει τον ιδιωτικό –της τόπο….,      ( ….. και χρόνο….. ) 
      είναι και οι ‘’δύ ο’’ – ‘’δυό’’ όμορες : με ‘’κοινά’’ – κοινά  σύνορα…., σε μία ευθεία…., 
            ( ….. είναι ‘’δύο’’…., αλλά είναι ‘’δυό’’…., είναι ‘’δυό’’…., αλλά είναι μία…., είναι μία…., αλλά είναι μί α…., 
            είναι μί α…., αλλά είναι κανα : μία έως, και, δύο…., είναι κανα : μία έως δύο…., αλλά είναι μία έως δύ ο….. κ.ο.κ….,….! ) 
      να, σχηματικά και …..: σχέδιο 1Β, 2ο, ψυχο ‘’ψυχο’’ D.N.A…., έστω, το χωρίς χορδές κάτω του….: 
 

                        …..,           ‘’,…..’’ 
                                      Σχέδιο 1Β, 2ο, ψυχο ‘’ψυχο’’ D.N.A….. 
 
   ….: * 0cm έως +1,5cm – 1Β έως 1Β6 : τοπία +…., * 0cm έως -1,5cm – 1Β έως 1Β6΄  : τοπία-…., 
   * +1,5cm έως +3cm – 1Β6 έως 1Β12 : ουτοπία++….,  * -1,5cm έως -3cm – 1Β6΄ έως 1Β12΄ : ουτοπία- - …., 
   * +3cm  έως +4,5cm – 1Β12 έως 1Β18 : πιο ουτοπία++…., * -3cm έως -4,5cm  – 1Β12΄  έως 1Β18΄  : πιο ουτοπία- -…., 
   * +4,5cm έως ….. – 1Β18 έως ….. ….: πιο πιο ουτοπία++…., * -4,5cm έως ….. – 1Β18΄ έως ….. ….: πιο πιο ουτοπία- -….,…..  
         / * ….: ομοίως  δε….,  και περί χρονίας και περί ουχρονίας….,….. / ….. }*} 
 
…..τονιστά δε μερικά και βασικά πράγματα…., που αφορούν στο ‘’Συντελειακό’’ μέλλον –μας….:  
ως είδος…., είχαμε την ‘’πρώτη’’ και τελευταία ευκαιρία Σωτηρίας –μας κατά τη δεκαετία του 1950 – 1960….,  
οπότε…., αν δεν μοιράζατε…., δολίως –σας και προς κάθε όφελός –σας…., τον κόσμο στις μεγαλουπόλεις….. 
κι αν, υπεύθυνα και φωτισμένα, ‘’σταματούσατε’’, κυρίως, την, που αρκούσε για όλα, τεχνολογική εξέλιξη…., 
ο κόσμος μας θα ήταν, από τότε, παράδεισος….. και, τώρα πια, ‘’Παράδεισος’’….! 
 
Όμως…., να…., με την καταστροφική και λυσσαλέα μωρία που σας διακρίνει…., φτάσαμε μέχρις εδώ…., 
όπου το μέλλον μας έρχεται καταπάνω μας ωσεί Πανοδοστρωτήρας….! 
Αυτό το μέλλον…., που σοβαροί και μη ανδρείκελά –σας επιστήμονες…., σοκαρισμένοι πια…., 
το προαναγγέλλουν ως…., μερικώς κι ως προς τα ‘’συντελειακά’’ –του…., μη αναστρέψιμο…., 
καθώς, ιδίως, η Φύση…., που θα παίξει τον πρώτο ρόλο σε αυτά…., εκδικείται….. με «’’χάδια’’ Θανάτου»….! 
[ Έιιι, Γη /Φύση/ = Σπίτι : Ουρανοξύστης….. κι όλοι –μας είμαστε ενοικιαστές…., ννναι, και…., πριν πάμε ‘’άνω’’…., 
ορθόν είναι….. το να μην αφήσουμε….. φθορές κι απλήρωτους λογαριασμούς…., που ‘’άνω’’ ποινική ρήτρα’’….! ] 
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Αυτό δε…., σας το ξαναθυμίζω κι εγώ….,  σημαίνει πως…., με το λιώσιμο των πάγων, προπάντων…., 
θα είναι μοιραία η άνοδος της στάθμης των νερών των θαλασσών…., κάτι που θα συνεπάγεται….: 
αρχικά, φριχτά καιρικά : κλιματολογικά φαινόμενα…., μερικές ή μη καταστροφές χωριών και πόλεων και ζωών…., 
ολική ή μη καταπόντιση χωριών ή πόλεων πού ‘ναι, και, στο ύψος της όποιας θάλασσας….,‘’πανκτόνες’’ αρρώστιες…., 
κυρίως, απ’ την αποσύνθεση των τότε κι έτσι πτωμάτων…., εμμμμμ, κι αλί σε αυτούς που θα ζήσουν…., 
πρωτόγνωρες καταστροφές των, αλληλένδετων πια, Οικονομιών όλων των χωρών της Γης….. κ. α. π….! 
 
Ναι…., να…., που…., ενώ τα δια βλέπετε κι εσείς…, εξακολουθείτε να πιστεύετε πως θα σας σώσουν….. 
ή τα υπόγεια και για τέτοια πράγματα φτιαγμένα καταφύγιά –σας…., όπου, τελικά, θα τρώτε….. τερμίτες…., 
ή ο….. πλανήτης «Άρης»…., όπου…., αρχικά και τελικά κι εκεί κι αν…., θα τρώτε….. ψόφια κολοβακτηρίδια…., 
διαπιστώνοντας…., τελείως τότε κι όπου εκεί…., και, το τι εστί….. Αδυναμία της Δύναμης….!..... 
 
Όμως, παρόλο που θα σας φανεί παράδοξο, γίνεται να ‘’αποφύγουμε’’, και, τα ως άνω…., με το λιγότερο κόστος….. 
αρκεί να συναισθανθείτε…., προπάντων, –εσείς οι ‘’«σπαρμένοι»’’ του ‘’«Αδάμ Κάδμου»’’ ‘’Δυνατοί’’…., 
πως…., ‘’έχοντας’’, μοναδικά, τη δέουσα Δύναμη εσείς οι Εξουσιαστές των ‘’πάντων’’…., 
μπορείτε να είστε και επί Γης Θεοί…., αντί για επί Γης Σατανάδες που είστε…., μόνον, εργάτες του Καλού…., 
καθώς….. το Καλό δίνει μόνιμα και ασφαλή διέξοδα…., ενώ το Κακό όχι….: να…., τέτοια αδιέξοδα….! 
 
Ναι…., και μόνο την Ελπίδα να δώσετε στον κόσμο…., σαφώς, με ανάλογη διαγωγή από μέρους –σας…., 
αντιστρέφοντας, προ παντός, το «Δόγμα του /Σατάν ηλεκτρο/ Σοκ : E.C.T»…., με όλα αυτά που αυτό εμπεριέχει…., 
 
                           [##[ =====================================-----------------------------------------]##] 
     [##[ Ω κάτθρωποι- -…., μήπως…., επειδή ξέρετε ότι ο κάθε πόνος, συνήθως, σπ σκ σχ κλ….. άει -- ά τον δεσμό των 
     ανθρώπων με το Θεό / κατ’ εσάς Δύναμη του Καλού….. / …., τους κάνετε, και γι’ αυτό, να, και, Ε.C.T πονούν…!; 
 
    Έως πότε θα συμ / πλην / βαίνουν -- προκαλούνται τρις τρισεκατομμύρια….: μη φυσικά : ψυχο Ε.C.T, 
    βιο’’φυσικά’’ : ‘’ψυχο’’ E.C.T, φυσικά : βιο’’’’ψυχο’’’’ κορμο εγκεφαλο E.C.T….. ανά κλάσμα….. 
    του κλάσματος του δευτερολέπτου…., σε όλους, και, μας….., με τις ευνόητες συνέπειες, όπου…., 
    που, σχεδόν, όπου σπ σκ σχ κλ ….. …., εκεί και σατανικό…., και, Ε.C.T ικό : Δογματο Σοκ ικό…., μαρτύριο…!; 
    …..Ναι, και ‘’τελικά’’ τίιιιι….,….. και, κυρίως, τα παιδάκια, ‘’αύριο’’, τίιιιι….,….. και, άραγε, γιατίιιιι τα γεννάτε….,….. 
    χμ, για να προλάβουν να ιδούν το….. ‘’θεαματικό’’….. Παν Μπούμ στο Παγκόσμιο ΚοινωνιοD.N.A : 
    καθελογής, α τομ ική σχ σπ κλ σκ…..  άση….. και σχ σπ σκ κλ….. ιζ ο ‘’’’φρ’’’’ ‘’φρ’’ φρ ένία και Παν έκρηξη….: 
    το….. Πανσχιζοφρενές Πανηγύρι της ‘’Παντομίμας’’ των σχιζο….. ….. …!; 
    Και….. έως πότε θα Θανατο ξεφεύγουμε….. οι….. ρισκο‘’ρωσορουλετο’’παίχτες….. όλοι –μας…!; 

 
    Πόσα σχήματα, από τα, τα όντως άπειρα, άπειρα, του καθετινός θα ζήσουμε….. και για τί : γιατί….. και προς τί…!; 
    Σε πόσες εκδοχές και πιθανότητες θα ‘’πρέπει’’ να ιδούμε, και, ημάς…., για να ιδούμε την Αλήθεια, και, υμών…., 
    μάλιστα δε….,  άγαν…., πη / γ / αίνοντας : πα αίνοντας : πάοντας : πώντας….. προς τα εκεί ’➔ …!; 
 
    Δεν αρκούν άγαν : δεν πάουν άγαν : δεν πουν άγαν : δεν αγα / ν / πούν : δεν αγα / ν / πά / ν / ε : δεν αρκ ούνε       
    οι….. τόσες….. και προς τα εκεί ’➔…!; Ή, τάχα, δεν υπάρχουν οι προς τα εδώ ‘ τέτοιες, και, μας..... .…, 
    οι που δείχνω….: 

    …..και εσω εδώ-+ : εσω .-+ ( 10άρια τα γράμματα και το αποσιωπητικό του /εσω/ εδώ-+ : /εσω/ .-+ )…., 
    και εσω εδώ++ : εσω .++ ( 8άρι το, μόνον, αποσιωπητικό του /εσω/ εδώ++ : /εσω/ .++ )…., 
    και εσω εκεί+++ : εσω .+++ ( έστω, 6άρι το, μόνον, αποσιωπητικό του /εσω/ εκεί+++ : /εσω/ .+++ )….,….. 
    και Εξω εκεί+++ : Εξω .+++ ( έστω,4άρι το, μόνον, αποσιωπητικό του Εξω εκεί+++ : Εξω .+++ )….,….. 
    και πιο Εξω εκεί+++ : Εξω .+++ ( έστω, 0άρι το, μόνον, αποσιωπητικό του πιο Εξω εκεί+++ : Εξω .+++ )….,…..   
    και πιο πιο Εξω εκεί+++ : Εξω .+++ ( έστω, Οάρι το, μόνον, αποσιωπητικό του πιο πιο Εξω εκεί+++ : Εξω .+++ )….,…..    
    και πιο πιο πιο Εξω εκεί+++ : Εξω .+++  

     ( έστω, ΟΟάρι : Απειράρι το, μόνον, αποσιωπητικό του πιο πιο πιο Εξω εκεί+++ : Εξω .+++ ) ….. …..,….. …!;  

 
  {*{ ….: ε, και φαντασθείτε τι….. ΑπειρΑπειρΑπειρ….. άρι….. είναι το, μόνον, ‘’αποσιωπητικό’’ : ‘’/ /’’ του Θεού….: 
  λεςςςςς και….. υπάρχει και δεν υπάρχει ---- δεν υπάρχει και υπάρχει…., 
  ε…., που…., αν φτιάξετε έναν….. μηφυσικοφωτοκυτταροπολλαπλασιαστή – μηφυσικοφωτοκυτταρογενετιστή…., 
  θα Τον ιδείτε και θα Τον σχηματοποιήσετε…., έστω, κι αλλιώς κι από μένα…., ωωωωχ, και δεν θυμώνω….,….. 
 
((…..μα, ίσως, ιδείτε και μένα τον….. Αλ έκ ίκ ο η : Ε….. να κάνω την Ε χώρα – Ε λάτα….. χώρα των Θαυμάτων…., 
όχι υπνονειρικώς, μα ξυπν όντως…., που την είδα…., μελλοζωντανά και  σε μελλοξυπνόνειρο : σε μελλοξυπνόν…., 
ως….. Αλ εκ ικ ο η : Ε….. .….ΘαυματοχωρΕλάτα….,….. αχ, Θεέ, να ζήσω και με ιδω κι ως….. Αλ έκ ίκ ο η : Ε….. 
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στην Ε χώρα – Ε λάτα….. χώρα των Θαυμάτων….,….. 
 
  /*/ : αχ, την Ελλαδίτσα μου : την Ελλαδιτσούλα μου, που την έκαναν αγ Ελλαδίτσα –τους : Ελλαδι τσούλα –τους…., 
  α, όχι Ελλαδι τσούλα του….. άγ : άγε : τσούλα…., ω Ελλάς – Αγελλάς του να σε /την/ κλαις  ή του να γελάς…., 
  μα….. τσούλα : τσουλίτσα : τσουλάκι : τσουλάρα Ελλάδα – Αγελλάδα –τους…., 
  οι, ντόπιοι και μη, πορνονταβατζομπουγοτσουλοτσούλαροι…., μα….. ‘’έεεεεννοια  –τους’’…., 
  ανοίγω / : ενεστώτας διαρκείας / γαρ, έως θανάτου –μου, ‘’βιβλία’’ –‘’μου’’ με, μέσα –τους, ‘’βιβλία’’ –τους…., και….. 
  και γαμώ τον Νόμο –τους περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των εκ δεδομένων τω Σατανά….! /*/ 

 
ναι…., που….. ήταν να μη την υπνονειρευτώ…., μα να την ξυπνονειρευτώ…., 
έτσι, πια, Ζήβας : Ζωντανός και μες στο ΖηβοΖωντανοϋπνόνειρό μου και μες στο ΖηβοΖωντανοξυπνόνειρό μου…., 
…..φτου…..  ξελευθερία – ξεσκλαβιά….,….. μα…., αφού δεν είδα υπνόνειρο…., 
όπου, μάλλον, θα με έβλεπα να αντέχω να σκοτώνω, στο τέλος, τον ΑντιΑλέκο…., ε, ούτε και στο ξυπνόνειρό μου 
με είδα : με βλέπω φονιά, στο τέλος, του ΑντιΑλέκου….: ΑντιΆβελ : ΑντιΌσιρι : Κάιν : Νέφθυ : ….. …., 
δεν θέλω να θέλω να μπορώ να σκοτώσω τον ΑντιΑλέκο….: ΑντιΆβελ : ΑντιΌσιρι : Κάιν : Νέφθυ : ….. ….,  
ε, ας με σκοτώσει κείνος : το κορμί του…., που η ψυχ ‘’ψυχ’’ ή του δε θά ‘ναι, τότε, –του…., μα –Του Σατανά….!….. )) 
 
  …..εεεεε…., ίτε και ποιε ίτε ‘τον….,….. ωχχχχχ, τί κάνω, Θεέ μου…., θα εκραγεί το μηφυσικοφώς στα χέρια –τους…., 

  α, καλύτερο : λιγότερο επώδεινο είν’ να τους πω να γίνουν 1Β12 ---- 1Β : να θεανθρωπισθούν και να Σε δουν.…, 
  α, ε, η, ο, υ, ω….. …., να, ας Σε πάρουν στον ραδιο τηλε α φων ικό : ραδιο εκασ /εκάς : μακράν : τηλε/ α φων ικό – 
  – ραδιο εκασ Σιωπηλό – ….. Σου αριθμό 1Β12 ---- 1Β…., ώστε να Σε ακουσουνδούν….,….. 
  αλλά, όμως, ξεχνώ, τώρα, τον κωδικαυτόματο….,….. να είναι, άραγε, ΟΟ κενό : «μ,Μ,ηδέν : 0,Ο» 1Β12 ---- 1Β…., 
  έιιι…., Δημόκριτεεε ή Μαρίααα…., τί 0 είναι το κρυπτ ο «μηδέν» –σας…., τί κανα είναι το ένα : «δεν» –σας….,…..         
  Θέ –μου, γράμματα κι αριθμοί –μου πέφτουν σε κενά : σε μηδένα και δεν μπορώ να τους τα ‘ξηγήσω πιότερο πάν’…., 
  αχ, τι έλεγα…., ααα, κωδικαυτόματος ΟΟ : Άπειρο κενό : /               / : +- -+ΟΟ ---- -+ +- ΟΟ 1Β12 ---- 1Β….,….! 
 
  …..Αχχχχχ…., φτάνει…., ί και ίτε….. σιγά τε μην κάνω και την….. συνδεσιο….. τηλεφωνήτρια 
  στα, με ‘’σκουριασμένα τηλέφωνα’’, ‘’«σκουριασμένα τηλέφωνα»’’….. αυτούς, με αυτά, όλους…., 
  ε…, ας ξε περάσουν τον όποιο ‘’θ,Θ,εόοοοο’’ τους έβαλαν στον κάθε….. νού –τους…., να περάσουν και, και, από πλάι Σου.…, 
  να γίνουν, κι αυτοί : οι κάθε ψυχές τους, και, Θε όμουρ οι : Θ όμουρ οι : Θ όμορ οι : Θεο σύνοροι…., 
  χμ, και Θεό μουρ οι : με Θεία ψυχ ‘’ψυχ’’ ο μούρη : με Θείο ψυχ ‘’ψυχ’’ ο πρόσωπο : με Θεία ψυχ ‘’ψυχ’’ ή : 
  με Θείο ψυχ ‘’ψυχ’’ ο κάλλος : με Θείο ψυχ ‘’ψυχ’ ο μούτρο : Θόμουροι : Θόμουτροι : Θεό μορφ οι : 
  Θεοπρόσωποι : Θεόψυχ’’ψυχ’’οι  : Θεόκαλλοι…., πάντα…., τόσον…., όσον…., αναλόγως….,….!..... }*} 

                                       
    Μήπως, τελικά κι από μωρία μας, για να μη μπορούμε να ιδούμε, αισθήσεσι : ουχί παραισθήσεσι, ούτε καν…..   
    το δικό μας σχήμα : τη δική μας εξωτερική όψη…., παρά, μόνο, να βλέπουμε το εξωτερικό μας σχήμα….. 
    ως….. εξω κενό : εξω σκαιά….. και το εσωτερικό μας σχήμα ως….. εσω κενό : εσω σκαιά…., 
    ήτοι, εξω ένκενο κενό : εξω ένσκαιη σκαιά και….. εσω κενό : εσω σκαιά μέσα σε εξω κενό : εξω σκαιά…., 
 
                 ( : ε…., τελικά, «μηδέν : μη δεν» : « «όχι «δεν» » : « «όχι «τι» »: « «όχι «ον» »  : « «όχι «ύπαρξη» » : 
                 ανυπαρξία : τί πο τε….. το «μηδέν» : το «κενό»…., 
                 μα και το «δεν» : το «τι» : το «ον» : το «ύπαρξη» : ανυπαρξία : τί πο τε…., κι αυτό….! ) 
 
    οπότε….. πώς, έτσι, θα….. ανα+ ανα+ μορφ ώσουμε το αρχαίον Κάλλος μας : το αρχαίον Σχήμα μας ------ 
    ----- τα αρχαία κάλλη μας – τα αρχαία σχήματά μας….: τα αρχέτυπά μας – τον πρώτο κι αρχικό μας τύπο : 
    : το, εκ Θεού, Πρό τυπό μας – το, εκ Θεού, Πρό σχημά μας…., έτσι….,  
    …..έτσι…., για ένα σχήμα – για ένα αιδοίο : για έναν πούτσο ή για ένα μουνί : για ένα….. αγρό συκο – «αιδοίο»…., 
    για ένα σχήμα – αξίωμα αιδοίο και για μία θέση – σχήμα αιδοίο….: για δόξα – λόξα και για χρήμα – μνήμα…., 
    κάνοντας, σατανιζέ : προσποιησ/η/ιζέ, σχήματα – φιγούρες – φτιασίδια…., 
    κάνοντας, σατανιζέ, και σχήματα ανάλογου – σατανικού….. μασκο- ή - -  φτιασιδιο- ή - - λόγου…., 
    λόγου με αδιαφανή : σκοτο γράμματα…., που….. υπο- απο-….. κρύ πτ β ουν τα πίσω τους θεϊκά αποσιωπητικά 
    κι όχι με διαφανή φανο φωτο γράμματα…., που….. κατά+ ανα+ δείχνουν τα πίσω τους θεϊκά αποσιωπητικά….,…! 
 
    …..Κρίμα : Κρίμαςςςςς στο είδος μας…., Κρίμααααααςςςςς….,…..εξ ού και…., οσονούπω κι αν δεν…., ξου….: 
    μενέ μενέ τεκέλ φαρσίν…., τέλ ος –μας…., τέλ ος στο….. ημείς….. ως ‘’βασιλείς’’ του ένζωου βασιλείου….., 
    ανυπαρξία το ένζωον βασίλειον…., τέρμ α όλοι –μας κι όλα –τους…., τέρμ α….. κι αρχ ή των….. τερμ ιτών…., 
    εεεεε μ αμ δε….., ζήτω σαν : ζήβα σαν : ζύβα σαν : ζίβα σαν οι τερμίτες…., ας…., ε, ας / : ας…!; Είθε…!; /….!..... 
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…..Φτου, ξεφτίλες…., φτου και….. ξελευθερία – ξεσκλαβιά…., 
   που, αυτή – εκείνη, η ελευθερία-+ είναι σκλαβώτρια- ελευθερία+….. και ουχί ελευθερώτρια+ ελευθερία+…., 
   είναι, ‘’εξισωτικώς : ξισωτικώς’’, ελευθερώτρια+ σκλαβιά-…., σκλαβώτρια- σκλαβιά-…., εκείνη – αυτή....!..... ]##] 
                [##[ =====================================-----------------------------------------]##] 
 
‘’αυτόματα’’ και ξεμπλοκαριστικά…., θα ενεργοποιηθούν πάμπολλα πράγματα…., μέσα μας κι έξω μας…., 
πάντα…., λίαν σύντομα και σταδιακά…., τόσον, όσον, αναλόγως….: 
μηχανισμοί σωματικής αυτοθεραπείας – αυτοθαύματος…., 
φυσικά, και, με ανάλογες γι’ αυτό αδενικές εκκρίσεις, τότε κι έτσι…., 
μα και ψυχ ‘’ψυχ’’ ικής αυτοθεραπείας – αυτοθαύματος…., 
φυσικά, και, με τη μοιραία…., τότε κι έτσι και για πολύ…., μετατόπιση των ‘’άυλων’’ ψυχών και ‘’ψυχών’’ μας 
στον θεϊκά υγειοφόρο χώρο του ’’άυλου’’ σώματός της η καθεμιά…., όπερ σημαίνει, και, μακροζωία…., 
επαναφορά σε τέλεια έως τελειότατη κατάσταση των σωστικών ενστίκτων μας….,….. 
διεύρυνση της σκέψης μας για ταχείες, σώστρες, ανακαλύψεις…., όπως θα ήταν απτωτικά των Διατάνων….,….. 
        ( …..υπολογίστε, τότε, και την…., από, εξαιτίας –σας, φόβο…., μη διδόμενη σε σας, ανάλογη, Γνώση 
        άλλων σοβαρών και περιθωριακών Επιστημόνων…., μα, έτσι, και τη ‘’μυστική’’ Γνώση…., δική μου και μη….. ) 
αλλαγή…., για το μόνιμο καλό μας…., των στη Γη και κατά τόπους ψυχο ‘’ψυχο’’ ενεργειακών συγκυριών….: 
τοπικών….. ‘’θεών’’ – ‘’Μοιρών’’ – ‘’Τυχών’’….,….! 
 
Συναισθανθείτε…., επειγόντως, λοιπόν…., τη θέση –σας…., με άκρα σοβαρότητα, ωριμότητα και υπευθυνότητα…., 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν σας το πως είμαστε θύματα, κυρίως, των λαθών των προγόνων μας…., 
τόσο πολύ…., ώστε να είμαστε….. απελπιστικά….. μ π λ ο κ α ρ ι σ μ έ ν ο ι…., 
γιατί…., διαφορετικά…., αν δεν ποθήσετε κι επιδιώξετε την ισότητα στο Καλό…., θα την έχουμε στο Κακό….! 
 
Να….. και χάριν παραδείγματος….: έστω ότι αποφασίζεται να σταματήσουν, τώρα κι αμέσως, οι πόλεμοι…., πλην κι άλλα…., 
αναλογιστήκατε ποτέ και το που οι συνέπειες της «επί Γης Ειρήνης» θα είναι, έτσι πια, ‘’το ίδιο’’ φριχτές…., 
έτσι που οι Οικονομίες των χωρών της Γης βασίζονται στην πολεμική βιομηχανία και τα παρεμφερή –της…., 
οπότε….. τί θα γίνει με τους τότε κι έτσι ‘’δισεκατομμύρια’’ άνεργους…!; 

 
[ : ε, αν αποφασισθεί, κατά Θεόν και ήρεμα, να επιφερθεί Παγκόσμια Ειρήνη και εφαρμοσθεί Δόγμα αντι Σοκ…., 
θα προκύψουν, και, νέες θέσεις εργασίας….. επούλωσης των πληγών…., 
/ : ε, π.χ, αντί….. χημειο λογικά φάρμακα…., οικο βιο λογικά…., όπερ, πάλι, ίδιες θέσεις εργασίας….. κ.ο.κ….. / 
μα, θαυματικά μοιραία, και αλλαγή δια θέσεων και προ θέσεων όλων μας…., για το καλό όλων μας….: 
επ ανα εν….. αλληλεγγύη….: αναγνώριση της υπάρξεως αμοιβαίων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων…., 
επ ανα εν….. αναγνώριση….. απ’ όλους μας…., αφού κι ο κοινός φόβος φυλάει, ενωτικά, τα έρμα : ημάς όλους…., 
που…., φόβοι ενωμένοι…., οι φοβούμενοι σωσμένοι….,….!..... ] 
 
…..Ή….. τώρα….. ή….. ποτέ…., λοιπόννννν…., κι ο καθείς ας αναλάβει τις ευθύνες –του….,….. 
αλλαγή πορείας….. και….. ‘‘‘‘‘Επιστροφήηηηη….,….!................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
Αααααααααααααααααααααααμμμμμμμμμμάααααααααααννννννννννννννν….,…..  ….: Υστερο Τελεσσσσσίγραφον….::::: 
 
…..θυμήθηκα ποίο…., δ ι π λ ό…., κυκλο πολυ πάθημά μου ξέχασα να θυμηθώ να –σας είπω κι εξηγήσω…., 
που σας είπα κι εξήγησα, και, μερικά άλλα παθήματά μου….,…. επήρθην – ελησμόνησα γαρ ο….. επ ηρμένος επ ηρκώς – 
– λελησμονημένος λελησμονηκώς : αφ ηρημένος αφ ηρηκώς – ου εντεθυμημένος ου εντεθυμηκώς : 
: επ αραιρημένος επ αραιρηκώς – ουου εντεθυμημένος ουου εντεθυμηκώς…., ε γ ώ…., 
ο….. Ηλιο’’καμμένος’’ : Φωσ τηρ ο ’’καμμένος’’ Φωσ τηρ ο φωσ τηρ ο ήλιος…., 
που ουχ….. έστην – παρέμεινον εν ή παρά τη….. τάξει – κατοικία…..  εκείνων….. και κατ+++ε ➔’στράφ➔’ ην  εναντίον των…., 
‘’καταπώς’’ θα έλεγε και το κούμ ι του Αββά…., εισία πάλαι ποτέ σεληνοφωσ τήρ του Is Ra El….,….. 
νααααα…., που λέτε…., έχουμε, λοιπόν, και λέεεεεεμέ….: 
 
1ον πάθημά μου – μάθημά σας….: …..είμαι στο, δεύτερο : ‘’νέο’’, πατρικό μου σπίτι…., που είναι πάνω από το….. αρμο(υ)τσίκι : 

σημείον – αρμός : . σταυροειδούς  : + συνάντησης ‘’δύ ο’’, μικρών : Ζηβαϊκών, τσικ ίων – δρομ ίσκων…., 

    / : όχι , μεγάλων : ‘’Ηρακλειτικών’’, Δρόμων – Τσικίων…., που αλλού : ‘’άνω’’ είναι το, με τα μεγάλα Τσίκια, Αρμο(υ)τσίκι…..  / 
που, έτσι, είναι σα ‘’δυό’’…., σπ ασ, σχ ασ, μένα…., ζευγαρωτά ‘’τεθλασμενό’’ ‘’ζικ ζακ ό’’ γραμμα : μη ευθύγραμμα τμήματα…., 
χμμμμμ, λες και….. χ,Χ,ωρο χ,Χ,ρονο σ,Σ,ημείον – α,Α,ρμός του, υλικού, γεω συμπαντο άξονος 
και του, πνευματικού, Εξωουρανο Εξωσυμπαντο Άξονος…., 
…..προσπαθώ, λοιπόν, να σχηματίσω, ‘’καθαρο γράφως’’, το πρώτο…., το πρώτο στο Πανχρονο πάντοτε…., ‘’Αυγό’’….,  
από το οποίο προέκυψε το…., άφυλον, γνωστώς άγνωστον και αγνώστως γνωστόν…., Μηφυσικοφωτο,πολυ,κύτταρον : 
Μηφυσικοφωτο,πολυατομιχο,μόριον….,  που…., αν και δεν θέει – τρέχει από τόπον εις τόπον…., 
όπως τα τέως Γεω σ,Σ,ουρτούκια – χωρο χρονο ου τοπίες…., πια και Σεληνο κεντρ ικά…., της Σελήνης…., 
μα, μόνον, επιταυτοτοπίως…., ωνομάστηκε Θεός….: Παναπαν Χωρο Χρονο Τοπία….,….. 
….. προσπαθώ…., πιάνω διαβήτη και χαρτί….. να σχηματίσω…., όχι πρόχειρα, πια…., κάτι….. κυκλ ‘’χαβιαρ’’’’αυγουλ’’ άκια 
μέσα σε μια : ία κυκλ ‘’αυγο’’‘’αυγουλ’’ ό πετσα…..  
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και προσπαθώ…., μα…., πριν καν προλάβω ν’ ακουμπήσω τον διαβήτη στο χαρτί…., νά ‘τοι, πάλι, σκαιοεκείνοι – σκαιο’’αυτοί’’, 

οι πνευματικοί /οι -/ κάτθρωποι (Ναπολέων:«Μαζεύονται /οι -/ γύρω μου σαν σκουλήκια»), να με παν περι κυκλ ώνουν….: 

ο….. κλειτός : έν λοξος, ‘’κλειστός’’ / τομ ος / της Ήρας- -…., ο….. αίτιος ‘’Προμηθεο’’ φαγίας….. Αέτ/ι/ός…., 
ο….. λευκός Ίππος….. «επί Κώλου όνου : επί Κωλωνού»…., ο….. δυ / τρι / ΐστικός Καλό δημος : Εύ λαος…., 
το….. αρίστου- - - Τέλους διανοο π όρνεον και Μέγιστος- - - των μεγίστων- - συν πλην κεράσας 
δικά του σκατά με κλεμμένα μύρα….. αγκαζέ με τον…., επίσης, ‘’τέτοιονε’’….,  σχ σκ κλ Πλ αττόν….. Δ Τρ ία…., 
ο….. με εμπειρία στο Σεξ το….. ςςςςς αντιστρ8…., ο….. φτωχός Σουρτούκ αρχος του Πλούτου…., ο….. Σατανό φραστος….,  
ο…., καίτοι της Τριτογένειας και Αραχνοηττητής ‘’τέτοιος’’…., με δύό, μόνον, γένη Δημ έρτιος…., 
ο….. τρ ‘’Έλ- - ηνας’’ Λααο εξ εξ έξ οχος αγκαζέ με την Οβριά ία – μία του ινδοσατάν Μάρα…., ο…., η…., το…., όι όι, οϊμέ….,..... 
όλοι….. με μια : ία….. Ιαν ν ο σοκ ο Σ ειρήν/η/α στο πλάι –τους…., 
‘’σ,Σ,ιωπο’’….. σκαιοσκαιοεκείνες – σκαιοσκαιο’’αυτές’’….. όλο….. ζζζζζζζζζζζζζζζ….. μες στα ψυχ ‘’ψυχ’’ κορμ αυτιά μου…., 
νααααα…., για….. σ Ελ- - - / αφ / ηνιασμό : μη Ηλ+++ιασμό : μη Ελ+++ηνιασμό….. μου…., 
….. σκάααααστε, τις φωνάζω, ω ψοφίμια σχιζεσείς εσείς….. με τα…. ζου και ζου και ζου και ζου –σας…..: 
ζ ζ ζ ζ….. Ζζζζζ ήβας : Ζζζζζ ωντανός τις κράζω…., πάνε και κρύβονται πίσω απ’ τους….. / απο / ‘’κρυφ : κρυπτ’’ ιστές –τους…., 
….. ωωωωωχ…., κι αρχίζουν, ύστερα, σκαιοεκείνοι – σκαιο’’αυτοί’’…., ‘’Λερναιόυδρα’’ ομόστομοι …., να μου τσιριδο λένε….: 
«…..ούουου,  ω Ζζζζζζ έιτ α…., ούουου,  ω Ζ8 α…., ούουου, ω ου στρ8α….!.....»….. και να με κακαριζο ρωτούν….:  «…..η κότα 
έκανε το αυγό…., ή το αυγό την κότα…., καλε καλή – καλη καλέ….. cock chicken….. από το αρμο (υ) τσίκ εν…!;…..»….,….. 
και κάπως κουλ εγώ…., με 678….. ψυχ ‘’ψυχ’’ ‘’οργαν’’ ο αμπέρς φουλ…., να τους/τες γκαμαπαντώ…., πριαπικώςςςςς….: 
«….. βίτσιο του είχε ο….. Πετεινός….: / Χάος – Κενόν – μη Πετεινόν…., / να ‘’φοράει’’, πάντα, καπότα…., / 
που ία φορά ονειρεύτηκε…., / να ‘’πιάνει’’ η, που γκάμησε, / φανταστική του κότα…., / 
που ‘’πήρε το επάνω της’’….. / σαν γέννησε….. «κοτόπουλα»…., / κι είχε ‘τον ‘’του χεριού’’ της, ω…., / 
…..‘’ρίχνει’’, χάι, μια σκεψαυνανιά…., / ως Δίας σε ονείρωξη…., / και να ένα σπέρμιχο ωό…., / 
μα εξ αυτού προέκυψε…., / εις ία εν «Πετ’νόπουλον»…., / μοιραία, γονεο Κρον ικό…., / ω, ω, ω ,ω…., ω, ω, ωό…, / ….!»….,….. 
και τους δείχνω…., ιδίως, στον τρ ‘’Έλ- - ηνα’’ Λααο εξ εξ έξ οχο…., τον αγκαζέ με την Οβριά ία – μία του ινδοσατάν Μάρα…., 
το, προ Θεού : π.Θ, Παν Χωρο Χρονο ‘’Ωό’’….,….. η Οβριά, με Γιαχβ ική : Σφιγγ ική : Αινιγματ ική ειρωνεία, με ρωτά τί θα πει 
βίτσιο….,….. τοπολογική ιδιότητα – τοπολογική ανωμαλία του, π.Θ, Παν Χωρο Χρόνου της απαντώ….. ‘’εκ κεντρ ικώς’’….,….. 
κι…., βγάζουντας καφέ αστραπές απού τα κορμ ψυχ ‘’ψυχ’’ ο μάτια μ’…., άειντι κι λείψτιιιιι ούλ’ κι ούλις απού ‘δώ τς’ λέου….,  
που κάνατι ντη Γη ‘’Γιομ Κιππούρ’’ Αχούρ’…..,….. κι δεν θα κάνου δα κι ντου Πανχουρουχρόνου….. Κουτέτσ’….,  
ω κότις σντη Σιλήν’….. κι μιλλο ικ κιντρ ικές  μιλιαγρίδις σντην Ιξουσυμπαντική Φουτόσφιρα α΄…., 
όπου θα –σας κλαίν κι οι κότις….,….. 
κι τσακίσ’καν κι έφυγαν….. με ία…., έως τότε μετέωρη πάνωθέ μας…., μικρο ‘’Σελην ά κοτο’’ : εν μικρο διαστημό πλοιο…..  
προς τη ‘’γνωστή’’ κατ- - - εύθυνση…., πετώντας προς το….. «αρμο chicken» μία άκρως μικρο Γεω άκατο…., 
να, μέσα στον εκεί υπόνομο…., όπου, αμέσως, πήρε σχήμα ηλιοφέγγαρου….,….!....................................................................... 
 
 2ον πάθημά μου – μάθημά σας….: …..λοιπόννν…., επί του…… βασικοτάτου θέματός μας : επί του….. δ ι ά  τ α ύ τ α…., 
στο Σήμα των Ολυμπιακών Αγώνων…., στο Κορυφαίο Κατάκτημα – Απόκτημα των….. αρχαίων Ε λ ή /έ/  ν ων…., 
και στο ορθό και στο δια στρεβλ ωμένο….: 
 
…..μας πληροφορούν  κάποιοι πως το σ ή μα αυτό το επινόησε ο «γάλλος αριστοκράτης» και βαρόνος / μασόνος / Ιησουίτης 
Πιέρ ντε Κουμπερτέν…., ο «με σ ή μ α κατατεθέν ένα τεράστιο τσιγκελ ωτό[ποίος Ελ- - -, πια, κρεμάλα στο….. τσιγκ Έλ+++ ι…!;] 
κερωμένο μουστάκι – το (;!;!;) μεγαλύτερο που έχει εμφανιστεί ποτέ στον ( : κόσμο ή….. τριχο ϋπό κοσμο…!; ) κόσμο 
του αθλητισμού – (!;!;!;) λάτρευε // : εεεεε…., ως « υπερασπιστής του αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού»….! // 
τους Ολυμπιακούς αγώνες και είχε διαβάσει όλους τους σχετικούς μύθους που μπόρεσε να βρει…..» !!!!!..... 
 
Ήτο ιδρυτής της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, το 1914, με τη φράση (!;!;!;) «αυτό, πραγματικά, είναι ένα διεθνές έμβλημα.», 
(Ννναι, πραγματικάαα….. αυτόοο : το δια στρεβλ ωμένο –σου…., που το ορθό /1ο ‘’σου’’/ ήταν μυθολογικόοο : ‘’απαυτόοο’’….! ) 
«ο βαρόνος ανακοίνωσε το σύμβολο των Ολυμπιακών Αγώνων το οποίο επρόκειτο να παρουσιαστεί επίσημα στους Αγώνες 
του Βερολίνου το 1916», που όμως, ματαιώθηκαν, λόγω της έναρξης του 1ου Παγκοσμίου Πολέμου….. ….! 
«Ο Πιέρ Ντε Κουμπερτέν είχε σχεδιάσει πέντε κύκλους με τα διαφορετικά χρώματα ---- ένα για κάθε ήπειρο ----  οι οποίοι 
συνδέονται μεταξύ τους για να συμβολίζουν την (!;!;!;) ενότητα της ανθρωπότητας. 
( Έι, Πιέρ ντε Κουμ πεπέ μουστακοφόρο Κούμι μασον έρ, οι «απεχθείς –σου» σκουρόχρωμοι : μαύροι ήταν κατθρωπότητα…!; ) 
 

{*{ * .....’’αρχικά’’ : προ του 1913, τα 5 δαχτυλίδια : κύκλοι συνδέονταν, όλα, ‘’πάνω σε μία ευθεία γραμμή’’…., 
‘’όπως’’ δείχνεται στην κορυφή σημειώματος – ‘’γράμματός’’ ‘’–του’’….. ….: σχέδιο α….: 

  ….: < σχέδιο α…..                       ….: < σχέδιο β….. 
‘’Αρχικό’’ Σήμα…., για τους Ολυμπιακούς Αγώνες…., ‘’του’’ Πιέρ ντε Κουμπερτέν : στην αρχή κάποιου γράμματός ‘’–του’’…., 
που…., άλλοι κι αλλού το δείχνουν…., και, και…., όπως ευθύς ως άνω : σχέδιο β….,….. ………. 
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ως στο 2ο ψυχοD.N.A...., ενώ, μετά και τελικά, 3 πάνω και 2 κάτω....: ‘’απ’ τον ίδιο’’ τον Πιέρ ντε Κουμπερντέν….! 
* .....το 1908 επιβεβαίωσε ( ο με εξωστέα /Ολυμπία θεν/ ‘’μαυρό’’ καρδος ) τον «λευκό» αθλητισμό που προωθούσε, 
διακηρύττοντας τη βαθύτατη ( !;!;!;!;!; ) απέχθειά του προς τους αθλητές που είχαν σκούρο δέρμα...., 
λάτρης αυτός ( !;!;!;!;!; ) της αποικιοκρατίας και των αποικιοκρατών...., 
ενώ ( !;!;!;!;!; ) δεν ήθελε να αγωνίζονται στους Ο. Α οι γυναίκες, αλλά μόνο να στεφανώνουν τους νικητές άνδρες, 
όπως γίνονταν και στην Αρχαία Ελλάδα....: ήταν, δηλαδή, και ρατσιστής φυλής και ρατσιστής φύλλου!!!!!..... 
(  Τίιι, είπατιιι, ουρέεε…!; Δεν άκ’σααα…., μι κούφανι τα ψυχαυτιάμ’ κι ψυχουβαριακούου….! Βουήθειααααα….! 
 …..Ενότητα : ομούτητα….. ή σχασ ότητα : δια χωρ ισμό…!;…………………. ) }*} 

                                                                                                
Από πού όμως εμπνεύστηκε ο βαρόνος αυτό το ντιζ άιν;      
( Χμ, από άιν τζίζ…., ή τσφάι τζίζ…., ποίος, και τί, ξέρει…!; Το εμπνεύστηκε….. ‘’στημένα’’….. ή του το έδωσαν έτοιμο οι….. …!;) 
Το 1984, μια μέρα καλοκαιρινή ένας ιστορικός του αθλητισμού ονόματι Ρ….. Μ…., εξερευνούσε έναν 
αρχαιολογικό χώρο στην Ελλάδα, όταν χρειάστηκε να σκύψει για να δέσει το κορδόνι στο παπούτσι του. Και τότε (!;) ξαφνικά 
το βλέμμα του έπεσε σε ένα σύμβολο σκαλισμένο σε μια ανεμοδαρμένη(!;!;!;!;!;)πέτρα που έκανε την καρδιά του να φτερουγίσει.  
Μπροστά του έβλεπε ξεκάθαρα πέντε συνδεδεμένα δαχτυλίδια. Ο (Ρ) Μ είχε ειδικότητα στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων· 
 
[ : πού είν’ αυτή η πέτρα, Re Ρ Μ….. να χρονο μετρήσουμε την ηλικία της….!; Μήπως όλο αυτό το ‘’στημένο’’ ήτo γιατί, και, τότε 
πολλοί έθεταν θέμα περί του αρχαιοελληνικού σήματος των Ολυμπιακών αγώνων….. και το ‘’στήσατε’’ κι αυτό….!; 
Κι έστω έτσι, Re παρα πλανητή…., αυτήν έδειξες στους ιστορικούς…!; ‘’Σύ’’, ‘’έχεις’’ 1 τέτοια….. πέτρα…., οι άλλες πού είναι...!; 
Και….. τα 5 δαχτυλίδια ήσαν σε μια ευθεία….. ή 3 πάνω και 2 κάτω…!;….. ] 
 
εκείνη λοιπόν τη στιγμή πίστεψε ότι η (!;!;!;) μοίρα /: ε, η Ελ μόρα....!/ το ‘φερε να σκοντάψει πάνω σε μια σημαντική ανακάλυψη. 
Μήπως ( πολλές δεκαετίες πριν ) είχε βρεθεί στο ίδιο μέρος και ο βαρόνος Πιέρ ντε Κουμπετέν; 
[ ….: χμμμ…., RE S ςς…., τί….. μήπως…!; Βρέεεθηκε εκεί…., βρήηηκε την πέτρα….. και την άφησε….. για να τη βρει ο Ρ.Μ….! ] 
Μήπως αυτό ήταν ( Ναι, τ ε λ ι κ ά, αυτό….! ) τελικά το σχέδιο που ενέπνευσε τον ιδρυτή των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων; 
Και όμως όχι, δεν ήταν. Η(!;!;!;!;!;)«αρχαία» ανάγλυφη // ανάγλυφη «επί επιπέδου επιφανείας» ή επί ανωμάλου…!; // παράσταση 
η οποία είχε εντωμεταξύ [ : εμμμμμ…., παραπλανούν και, και, τα άψυχα….! ] παραπλανήσει και άλλους ιστορικούς 
δεν ήταν παρά ένα / : νεφθαλ /ε/ ίμ ειο ή νεφελ ίμ ειο…!; / αναμνηστικό που άφησαν στο πέρασμά τους ναζί κινηματογραφιστές. 
 
Η Λ….. Ρ….. είχε έρθει το 1936 στην Ελλάδα για να κινηματογραφήσει την τελετή αφής της Ολυμπιακής φλόγας, 
η οποία στη συνέχεια ταξίδεψε χέρι με χέρι μέχρι το Βερολίνο και έκτοτε καθιερώθηκε ως τελετουργικό της έναρξης 
των Ολυμπιακών Αγώνων. ( !;!;!;!;!; ) Για τις ανάγκες του ντοκιμαντέρ….. η διάσημη Γερμανίδα φωτογράφος δημιούργησε τότε 
ένα ( : τίιιιι…., κι αυτό…., όχι ιστορικό…!; ) μ υ θ ι κ ό σκηνικό. Μάλλον // Ε, όχι και μάλλον…. …..ω δέλφαξ….! // λοιπόν κάποιος 
από τους σκηνογράφους που δούλευαν ( Ααααα…., τί….. ‘’δούλεμα α α α ’’….! ) μαζί της στα γυρίσματα,  
χάραξε σε εκείνη την πέτρα ένα ( !;!;!;!;!; ) δήθεν αρχαίο σύμβολο. Ήταν καθαρό κιτς Γκεμπελικής έμπνευσης. 
    { : ννναι…., ω….. Γκεμπ Έλ- - α ή Γκεμπ Έλ- -  ε :  κι κίτσ α ή κι κίτσ ο…., καθαρήηηηη….. άσπρη….. πέτρα….. ξέξασπρη….. 
    κι απ’ τη Σελήνη ξεξασπρότερηηηηη…., χμμμμμ…., που ‘’έφαγε’’ πολλές….. μπουγά δες….. για να την ‘’καθαρίσουν’’….! }                                                                                                
Οι Ναζί ήθελαν πολύ να πιστέψουμε [Ε, δεν είμαστε άπιστοι….!] ότι το έμβλημα των Ολυμπιακών Αγώνων αναδύθηκε ξαφνικά 
μέσα από την / Εμμμμ, από νεφ ελ ιμ ίχ λ η, ‘’νυν’’ Δ Ελ- -φοί….. οι ‘’τέως’’ Δ Ελ’’++’’φοί….! / ομίχλη που σκέπαζε τους Δελφούς.   
Στην (!;) πραγματικότητα  όμως ο σχεδιασμός του οφείλεται στη φαντασία 
( Εεε…., και  η Q+ φαν / φαν : φως / τασ ία και η Q- σκοτ τασ ία έχουν Q τάση….! ) ενός βαρώνου με (!;) εμβληματικό μουστάκι 
για τον οποίο ο αθλητισμός ήταν ένα είδος(«σκουρόδερμης»…!;)θρησκείας «(!;)με δική της εκκλησία,δόγματα και τελετουργικό». 
Το (!;!;!;!;!;) πιθανότερο μάλιστα είναι ---- όπως τουλάχιστον υποστηρίζει ο ιστορικός Κ….. Λ….. ---- ότι ο Πιέρ ντε Κουμπερτέν 
εμπνεύστηκε το logo του από μια διαφήμιση….. ελαστικών….. με πέντε ρόδες ( χμμμμμ…., ‘’ρόδα είναι….. και γυρίζει……’’….. ) 
ποδηλάτων καθώς ξεφύλλιζε ένα περιοδικό που είχε κυκλοφορήσει πριν από λίγες ημέρες….. 
 // Ω, διόλου….. /α/ πίθανό…., RE S μυθολογικέ Κ.Λ, αφού, μάλιστα, ήξερες και το τι διάβαζε ο Πιέρ ‘’μισό’’ αιώνα πριννννν….! // 
«Στους αγώνες του 1896 της Αθήνας δεν διαγωνίστηκαν γυναίκες καθώς ο Πιέρ ντε Κουμπερτέν θεωρούσε τη συμμετοχή τους 
«(!;) μη πρακτική, πληκτική /οι άνδρες δεν –του προκαλούσαν πλήξξξη…!;/, (!;) αντιαισθησιακή και εσφαλμένη»….. …..»….!..... 
 
…..Λοιπόνννννννννν…., αφού, λίγο πριν είχαν τελειώσει οι Ολυμπιακοί Αγώνες…., που έγιναν ‘’προσφάτως’’ στην Ελλάδα…., 
μια νύχτα καλοκαιρινή….,  / δηλαδή, με το παλιό κι αττικό ημερολόγιο, χειμερινή….. μέρα….. / 
που ο άνεμος φυσούσε μανιασμένος….. και μήτε φύλλο κουνιόταν….. μήτε….. πέτρα….. ανεμοδέρνονταν…., 
έκανα μια βόλτα στους Δελφούς….,  που, παλιά, ήταν….. μήτρ α : δελφ ύς….. πολιτισμού…., μάλιστα δε….. μαντεί ιχ ος…., 
όπου, εκεί : στο μαντείο τους, γίνονταν και «τα Δελφ ίνια»…., τα προς τιμήν του Δελφ ίν ου Απόλλωνα…., του μαρούλ ιχ ου…., 
γιου του Δία και της Λητούς…., που, όμως, ‘’τάιζε’’ άγρια ‘’μαρούλια’’ στην κυρά Δίαινα…., την Ήρα….. 
κι έμεινε δε…., έ τσ ι και θαυματ μαρουλ ικώςςς…., έγκυος στην Ήβη…., δελφί νος : διάδοχος του θρόνου του Δία γαρ….,….! 
 
Ναιαιαιαιαι…., όμως, όχι….. επίγεια….. βόλτα…., αλλά….. υπόγεια….. volt α…., κάτω σε μια….. ευ αρχι τεκτον ημένη στοά…., 
όπου μπήκα μες από μια μικρή σχισ μή…., εμ, κι ευτυχώς πού ‘μουνα πολύ λεπτός τότε…., σαν η ‘’Σ,σ,ωπή’’ καίει λίπη….! 
Ημίφως παντού…., μα καλό, σχισμ ήσθεν, ημίφως….,….. τήδε κακείσε αγάλματα….,  
τήδε το άγαλμα : στήλη : δωριστί, στάλα με τη ‘’μορφή’’ της Νιόβης 
να χύνει, ακόοοοομα….. και «ανεξηγήτως» θαυματικώς, στάλες δάκρυα…., 
κακείσε η εικόνα της μη Αρείας : Μαρίας ‘’μητρός’’ του ‘’Ι.Χ’’ – Ι.ΑΧ να χύνει, κι αυτή, 
ακόοοοομα και «ανεξηγήτως» θαυματικώς, ‘’στάλες’’ δάκρυα….,  
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λες και ‘’με έκλαιγαν’’ το καημένο…., που….. …., πιο τήδε….. κάτι παράξενα….. δια σύμβολα : διαφόρων δογμάτων και μη…., 
+ και -….. σε….. Z/S/ionFilopap/p/ou΄a….. συνουσία…., δηλαδή…., τα πάντα όλα….. μπερδέμ μπουρδέμ….. μπερδεμένα…..! 
 
Και τότε, ξάφνου…., όπως έσκυψα, ‘’μοίρασθεν’’, για να μη χτυπήσω στο σε ορθή στυσο γωνία ‘’αιδοίο’’ του Πρίαπου…., πέφτει 
το ένα, το δεξί, βλέμμα μου τήδε και πάνω σε μια, στη βάση ενός αγνώστου μου αγάλματος, επιγραφή….: 
«Τω αγνώστω Θεώ»…., και το άλλο μου βλέμμα, συγχρόνως, πάνω σε μια χρονο γ δαρμένη στήλη με παράσταση 5 κύκλων…., 
όλων, τα κέντρα τους, πάνω σε μια ευθεία….. συμπλεγματικώς…., κι αναρωτήθηκα μήπως ( πολλούς : έστω, 27 αιώνες πριν ) 
αυτό ήταν, τ ε λ ι κ ά, το σχέδιο : σήμα….. που, αρχαιόθεν, σχεδίασαν : σχημάτισαν οι….. 

«άγνωστοι θεοί : θεΐδια : φιλό Σοφοι : φιλό Θεοι»…., μετά από, σαν σε πνευματική δια σκυταλο δρομία, Αγώνες…., 
νααα…., το επικρατήσαν, τότε, εκ πολλών…., το που ‘’παραπέμπει’’ στο….. ψυχο D.N.A…., και…., –μου….,….!..... 
                                                                                 
Αρχίζω να σηκώνομαι, λοιπόν, και ξαναπέφτει η ματιά μου πάνω στο αιδοίο …., κοινώς, πούτσα…., του Πρίαπου….! 
Με βλέπει αυτός ‘’πονηρά’’…., μου ρίχνει….. μια δί/μ/ματη ματιά και με ρωτά….: 
τί λείς…., τί σέλεις….,….. και…., βλέποντας πως δεν καταλαβαίνω…., μου το ξαναλέει στα….. Βηταστιώτικα….: 
τί θέλ’ς…., το θέλεις ή….. ‘’του’’ θέλ’ς….,….. το θέλεις ή….. ‘’του’’ θέλ’ς…..,…… λέω, ναι…., το θέλω….. ωσάν λογικός και….. 
 κ κ κι δεν ‘’του’’ θέλου…… σα ‘’τριλός’’….,….. δώσ’ ‘το μου του λέω με ύφος πνευματικά  ‘’σεξ’’ολυσσασμένης γκόμενας….,….. 
το χρειάζομαι….. για να…..,….. και, εν ανάγκη, δάνεισέ μου ‘το…., του λέω….,….. 
κι αφού κατάλαβε το γιατί το θέλω…., μου λέει….: ««Πάρ’ το…., διά να δια δείξεις εις τους δούλους, και, –του αυτά που πρέπει 
να γίνουν γρήγορα….,….. Ο ‘’βαρεμένος’’ Δίας μου εγνωστοποίησε, αποστείλας τον άγγελόν του ρουφ Ιάν ν ό Ερμήν…., 
ο οποίος Ερμής έδωσε μαρτυρίαν διά τον λόγον –του, του Διός, και δι’ εμέ…., 
και θα είσαι μακάριος…., εάν κάνεις αυτά που θα –σου πώ στο αυτί….. κρυφά κι από όλουςς ςςς αυτούς εδώ…., 
μα….. μακάριοι θα είναι, μετά, κι όσοι θα ακούσουν τους λόγους της….. μετα προ φητείας μου/μας….,….. 
…..ναιαιαιαιαι, ορκίζομαι, μα τω γνωστώ….. αγνώστω….. Θεώ….,….. και τηρήσουν και κάνουν ό,τι –σου πώ στ’ αυτίιιιι….,  
ννννναι…., γρήγορααααα…., διότι ο καιρός του Αρμα γε δ ώνα πλησιάζει την Γην…..,….. 
ε, κι αφού μισείς το γιο του Άρη Δράκο….. πάρε, σςς, κι αυτό…., ναι, πάρε και τη χάρη της Φημινόης Πυθίας…., να εξηγείς, 
καλύτερα, τους χρησμούς μας…., πάρ’ και τις σάλπ ιγκ /eng : ing / ες της Κλειούς, ε, να σαλπίσεις 678άκις στα ‘’Γεω’’‘’αυτιά’’…., 
μα πρόσεχε μη πάθεις σαλπιγκίτιδα…., εεε, όχι στο πουτσόμουνό σου, στο αιδοίο : καυλί –σου…., 
μα στα…., και, με μαστογόνους αδένες…., ψυχ ‘’ψυχ’’ αυτιά…., 
να, και την κλεψύδρα της….. να, και το χειρόγραφό της, που θα το ξετυλίξεις, ωρίμου της ώρας, και θα ιδείς κι όλα όσα είναι….. 
γεγραμμένα μες σ’ αυτό το μικρό ‘’βιβλίο’’…., το πού ‘χει, μόνο, αποσιωπητικά….. αντί για γράμματα, εικόνες, αριθμούς, τινά,….. 
να, πάρε και τα ομιλούντα τη γλώσσα της εύγλωττης ‘’Σ,σ,ιωπής’’ δάχτυλα της Πολύμνιας…., 
να ακούς, και, τους άηχους ήχους των Μουσών και των τζιτζικιών…., εεεεε, αφού θες, και, και, των….. τριζονιών…., 
νά ‘χεις το χάρισμα της ευγλωττίας της Καλλιόπης….,…..ωχ, πάρε….. τα πάντα άπαντα…., ως ών αρκούντως άξιοςςς να….,….. 
έιιι, άνοιξε το….. ψυχο….. στόμα –σου….,….. νααα, όλα –σου τα….. συρρικνώωωνω…., τα κάνω ‘’Σ,σ,ιωπο’’ αποσιωπητικά….. 
και –σου τα ψυχο νοο εγγράφω κάθετα και, και, ενείκονα….,….. εμ, αφού προβλήθηκες μοναδικά αντρίκια στα ‘’μάτια’’ μου…., 
 
…..ε, έι, ςςςςς, κι όταν πας στο χωριό –σου…., σιγά – σιγά και με πολύ κόπο…., 
ξέρεις, πια, εσύ, ω ‘’γατόνι’’…., θα –σου Α,α,ποκαλυφθούν πάμπολλα…., εμ, και αναλόγωςςςςς,  ‘’Λ’’….. ‘’ό λ α’’ άπαντα….,….. 
εχχχ, και, προπαντός, πάρ’ το πουλί μου, που δεν κελαηδά, πια,….. μα θα κελαηδήσει….. σαν το ‘’φορέσεις ως καπότα σου…., 
χμ, για να πηδήξεις την Ευρώπη και την «αραβωνιαστικιά σου από παιδί Γαία : Γη : Γίτσα –σου…..»…., ως λεςςςςς…., 
ναι, και στα παιδιά –σου άπαντα πάντα να ‘’ρίξεις’’ ένα….. «θεογάμιο» – «Ζηβογάμιο»….., 
πάρ’ ‘το καυλί μου…., πνευματικό και μη…., πάρε όλα τα, πνευματικά ή μη, καυλιά των Σατύρων…., ω πουλί μ’ ‘’πουλάκι’’ μ’…., 
το ξακουστό μου βιοκαυλί, που το πνευματικό μου : την ψυχ ‘’ψυχ’’ ο πούτσα μου τη δια στρέβ λ ωσαν ή την από κρυψ αν οι…., 
χμμμ…., και μεταξύ –μαςςς…., έσκαζε από το κακό του ο Δίας ο ζηλιάρης….,  που ένα πλάσμα ‘’του’’  ‘’την’’ …..είχε/έχει : ειχέχει 
μεγαλύτερη από αυτόν…., εμμμ, και, και, γι’ αυτό δεν του την έδωσα του αλαζόνος και πήδηξε, ουχ αρκούντως, την Ευρώπη 
με τη δικιά του /Ει/ ‘Μαρμένη : Μαραμένη…., ο, πνευματικά και μη, ξιππασμένος δί σεξ ος…., Συ θα της ‘’βγάλεις’’ τα ‘’μάτια’’…., 
θα της φορέσεις τα ‘’μάτια’’ σου….. να ξε στραβ ωθεί η ψυχ ‘’ψυχ’’ ανωμαλιάρα 
και τριχΥμιρο ανα μαλλι τριχ ασμένη…., ‘’απαυτήν’’ να το αρχίσεις ‘’το’’….. ‘’απαυτό’’…., 
να της ρίξεις το πιο αξέχαστο γαμήσι : «Ζηβογάμιο»….. το μη ζηβόνι  – ψοφίμι αυτήν/αυτόν/αυτό…., 
να της γυρίσεις τα ‘’έντερα’’ ανάποδα…., όπως κι όλους –μας να –μας…., 
εεεχχχ, κι εμείς, εντελώς και εν τέλει, να επι στραφ ούμε : ‘ στον ψυχ ‘’ψυχ’’ ο νού….. ανθρώπων….. και κατθρώπων…., 
ως επε στραμ μένοι….. τω αγνώστω αυτοίς Θεώ…., να ανα++ παυθ ούμε…., τέλος πάντων των μη απάντων…., 
όλα : ‘’όλα’’ ανάποδα : ίσια να τα γυρίσεις, ναι, ‘’τύφλα νά ‘χει’’ το πήδημα της Ευρώπης στη Γόρτυνα και την Κρήτη ‘’απαυτόν’’, 
ναι, και φύυυγε γρήγορα…., γιατί, σχεδόν, όλοι κι όλες αυτοί…., σαν υποτροπιάζει, μέσα –τους, ο παλιός κακός τους εαυτός…., 
ο έτσι : ‘’τέτοιος’’ ’➔…., σε βλέπουν με κακό ψυχ ‘’ψυχ’’ ο μάτι…., να, και τώρα, πολλοί με καχύποπτο ψυχ ‘’ψυχ’’ ο μάτι….,….. 
ί, ω Στέργιο…., ί, ω Αλέκο…., ίτε, ω Στεργιαλέκο…., ί : ίτε στην πουτσ ευχή μου…., 
που…., ωωωωω καλό μου μεγάλο παιδί…., ναι, γιαβρί μου…., ναι, γιάβρ’ ουμ…., μπενίμ τζαν ούμ, μπεν ίμ ομούρ…., 
θα ‘’Σ,σ,ιωπο’’ καείς και θα ‘’Σ,σ,ιωπο’’ λιώσεις….. περισσότερο…., τώρα, πια….,….. και….,….!»»….,..... 
 
…..Έτσι…., αφού τον φίλησα…., ε, στο πουλί του…., που…., μεσοπιασμένος ων εγώ κι αυτός ντιρέκι : άγαλμα…., δεν έφτανα 
μέχρι στα μάγουλά του…., τον «’’χαίρέ»’’ τησα…..: γειά –σου….., ‘’ρε μαρή’’ : ‘’μπαμπα μαμά’’…., με «χαίρέ» τησε κι αυτός….,  
….. και φοβισμένος…., τόσο πολύ φοβισμένος…., τόσο πολύ…. που, μυστηριακώςςςςς, η καρδιά μου φτερούγισε άγαν…., 
τόσο δε άγαν….. που φοβήθηκα μη πάθω κι έμφραγμα…., «άρον – άρον», βγήκαμε έξω…, εχ, 1 εγώ….. και 1 τα ‘’δώρα’’….,….! 
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…..Έτσι, γεμάτος απορίες : αναρωτήματα όντας εγώ ο ‘’σπανο’’ μούστακος, και με….. κορδονοδεμένες τις παπούτσες μου…., 
               [ : α, παπούτσες λέμε στην «κάτω Μακεδονία» τα παπούτσια που φτιάχνονται από πεοδέρας 
               πάπου : πάπιου : αρσενικής πάπιας…., που η πάπια είναι θηλυκός πάπιος…., ε, και τέτοια φορούσα….. τότε….! ] 
…..ξαφνικά, γλιστρώ και πέφτω κάτω….. μπρούμυτα…., το δε πρόσωπό μου ήταν ακριβώς πάνω από ένα….. μυστήριο….. 
κ arab όπανο…., απομεινάρι από τις ανάλογες ξεφτιλο χρεω πανηγυρο γιορτές που έγιναν πριν λίγες μέρες τότε….,….! 
 
Ξαφνικάαααα, λοιπόνννννν, το βλέμμα μου έπεσε πάνω στο σύμβολο που είχε πάνω του….. 5 κύκλους….,  
το νέο Σήμα των Ολυμπιακών Αγώνων…., το….. με τους 3 κύκλους πάνω και σε μια, αόρατη, ευθεία τα κέντρα τους.....όλων….. 
και με τους άλλους δε 2 ένα ‘’επίπεδο’’ πιο κάτω…., κι αυτών όλων τα κέντρα τους σε άλλη μια, αόρατη, ευθεία…., 
παράλληλη με την πρώτη….. και έμμεσα….. συναντημένες….,….. αφού ποτέ δεν συναντώνται δυο παράλληλες ευθείες, λένε, 
στο, / συμπαντικό / χωρό χρονο….,….. κάνοντας, και οι 5 κύκλοι μαζί, ένα πεντάκυκλο….. πλήν/μ/ πλεγμα…., πλέγμα-…., 
ναι, πλήν/μ/ πλεγμα : σχασ τικό, πλέγμα-…., που οι του ορθού Σήματος των Ο.Α 5 κύκλοι κάνουν, ενωτικό, σύν/μ/ πλεγμα+….! 
                                                                                               
 
Για λίγο…., μπερδε μπουρδέ μπερδεμένος…., ( : ‘’έχοντας χάσει τη μπάλα’’…., ε, για να….. τη βρείτε –σειςςς….. και εσείςςς…., 
για να…. ‘’την παίξετε’’…., ε, να….. ‘’παίξτε μπάλα’’….,….. εχ, άει καιαιαιαιαι….. ‘’παίξτε μπάλα…., που θα με….. ….,….! ) 
ξανααναρωτήθηκα….. αν όντως είδα, πριν και μες στην υπόγεια στοά, 5 κύκλους….. 
σε σύμπλεγμα….,….. ‘’αμφέβαλα’’….. και σηκώθηκα όρθιος…., παίρνοντας μαζί μου κι αυτό το κ arab όπανο στο χωριό μου…., 
  [ : εγώ…., ο λάτρης του αρχαίου Ε λ η /ε/ ν ικού πολιτισμού….. και προπαντός της αρχαίας, όσον Ε λ η /ε/ ν ικής γλώσσας…., 
  ευ….. αρχαιο Ε λ η /ε/ ν ο φιλής….. και….. ευ….. αρχαιο Ε λ η /ε/ ν ο μαθής….,….. ] 
όπου…., φτάνοντας…., αμέσως κι εκεί μες στο δωμάτιό μου…., μετά…., 
ξαπλώνω να ξεκουραστώ…., και…., ξαφνικά…., λες και η Μοίρα το έφερε…., βγαίνει….. από τον ‘’εγ κ / εγκ / έ φαλ/λ/ό’’ μου….. 
ο φαλ/λ/ός του ‘’αν ά Δελφ ου’’ Πρίαπου….,  παίρνει υλική διάσταση….. και πάει, μόνος –του, πάν’ από το δεξί μου χέρι 
και γράφει πάνω στην ανοιχτή παλάμη του…., φαν ερά…., 
                      // ….: κι όχι ‘’κρυφ ά’’…., όπως το ‘’αόρατο’’ χέρι του ‘’ονειρικού’’ Δανιήλ του Οβριού….. // 

«‘’Shalom aleichem’’…., Mene, Mene, Tek El- - - , Farsin….!»….,….. μπαίνω στο νόημα…., ‘’Σ,σ,ιωπώ’’…., 

θυμάμαι το ντιρέκι τον Πρίαπο,  τον με την ντιρεκο ‘’τέτοια’’ του…., τον βλέπω μπρός μου να μου χαμογελά, φαν τασ τ ικώς…., 
( : ναιαιαιαιαι…., να, και κοιτάξτε στην παλάμη –μου, ωρέ άπιστοι Τόμ ηδες…., νααααα….! ) και, μετά, να φεύγει….,….! 
 
Πάω κι εγώ, αμέσως μετά, στο αχούρι –μας…., παίρνω  ένα κοφτερό ‘’τσεκούρι’’…., ξαναπάω στο δωμάτιό μου…., 
ο φαλ/λ/ός του Πρίαπου με περίμενε…., α…., λέω….. από μέσα μου….., μάλλον, δεν ξέρει τι τον περιμένει…., 
παίρνω, λοιπόν, τον φαλ/λ/ό του Πρίαμου, τον γυρνώ ανάποδα : ίσια : ‘, [ : ε, μαζί, κι ‘’όλους’’ κι ‘’όλα’’ στα βιβλιο’’τέτοια’’….! ] 
του κάνω 1 ‘’κεφαλο’’ κλείδωμα…., τον στρίβω+‘…., 
χμμμ…., πού ‘ναι να μη πέσει στα χέρια μου….. φαλ/λ/ός…., και, πνευματικός…., σαφώς, μόνο, φαλ/λ/ός- και - - και - - -,….. 
και…., μον μουν ο μιάς…., χράτςςςςς…., που….. δεν λέτε…., του κόβω το κεφάλι πάνω σε μια σιδερένια κάσα που είχα εκεί…., 
ε, και τον κάνω ακ έεε φαλ/λ/ο….,…. 1 κι 1 για το/τα ‘’αφροδι/τ/σιακό/αφροδι/τ/σιακά’’ αιδοίο/αιδοία της διφυλ/+, -/ Ευρώπης….! 
 
Του ανοίγω, λοιπόν, μετά, μια τρύπα…., ίσα – ίσα να χωρά μέσα του το ‘’πουλάκι’’ μου…., τον φοράω σαν καπότα…., 
εχχχχχ…., κι αρχίζει να….. ‘’κελαηδεί’’….. ως πρώτα….: τσίου τρι γαβ….. γαβ τρι τσίου….: τσίου γαβ και τρι και τρι…., 
να, κάτι σαν Βραχμανιστική Τρι μουρ τί : αγιοτριαδικό ‘’Τέρας’’ – πουλ σκυλ τριζον όν ιόν….,….. 
χμμμμμ….., κραυγάζω…., και, ‘’Σιωπο’’ανακραυγάζω…., πρώτη φορά τόσο πολύ ‘’λαιμο’’δυνατά…..,  
ννναι…., με τη / δανεινή…!; / φωνή του 1Β6 Στέντορα++‘ ‘…., ….: 
«Ηυρώωωωωπ’…., σού ‘ρχουμιιιιι…., στήηηηησου, να ‘’ντη φαςςςςς’’ κι να σι αναστήσου ουουουουουουουουου….!.....»….!..... 
…..Μετά δε…., αφού έκρυψα στην καπνοδόχο τον Πριαποφαλ/λ/ό…., 
μη τη ‘δούν οι δικοί μου και με εκλάβουν ως κανονική α Δελφ ή…., γιατί τινές στο χωριό έλεγαν ότι είμαι….. ‘’1η εξ α Δέλφ η’’…., 
και κάπως ήρεμος…., ε, έστω, και που την….. αερο….. 3 1 40 8 600 1…., άρχισα να ξεδιπλώνω το κ arab όπανο…., 
που, ακόμα, ήταν υγρό…., επειδή…., λίγο πριν το βρω…., είχε βρέξει εκεί στους Δελφούς….,….! 
                                                                                                
Και τότε…., οι 5, έγχρωμοι, κύκλοι…., σχηματισμένοι πάνω σε 5 κομμάτια υφάσματος από κ arab όπανο…., που ήσαν 
κολλημένα πάνω στο μεγάλο, άσπρο….. και για να τους φωτίζει : καθιστά πιο ορατούς, κομμάτι κ arab όπανου – ‘’φόντου’’…., 
 
{${ *φόντου : όχι κι απ’ το Λατινικό….. fons/fontis/fonti/….., μα απ’ το φαν = φως….. > φον….: με ετεροίωση του….. α εις ο…., 
να…., όπως το Θεο ηλιακό φως ετεροιώθηκε σε σαταν σεληνιακό ‘’ημί’’ ‘’φως’’….. ή όπως το Ε λ η /ε/ ν ικό φώς…., 
έγινε….. σ Ε λ η /ε/ ν ικό….. κι ύστερα Ε λλ η /ε/ ν ικό….. και πιο ύστερα Ελ+- λ ηνικό….,….. 
*φαν ός : ο φωτιστής…., *φαν ειά : η εμ φάν εια…., *φαν αίος Ζευς : ο Ζευς ο φέρων φως…., *φαν ιστής : ο εμ φαν ίζων….. …., 
*φα ί νω ( * ε, και….. φάν ω….. ) : καθιστώ κάτι ορατό…., * φάν εια : φαν έρ ωσις, εμ φάν ισις….,  
*φα ί ν ομαι : φάν ομαι  : γίνομαι ορατός…., *φαεινός : φα εσ ίμβροτος : φαεσ φόρος > φωσ φόρ /φέρ / ος >εως φόρ ος ….,  
/ *φαν ειός, φάν εια, φαν ειά, φα ει ν ός….. / …., *φα εί νω : φα ί ν ω : φωτίζω….,  
*φάν τασις : φαν τασί α ή φαν τασι ά….:  
            [ : ε, και φον τασί α : έ, αυτή : η φαν τασί α : φάν τασις, ως μεταφέρουσα νοερώς σε κόσμους φαν τασ τ ικούς,  είναι 
            υψηλής τάσ εως  : 1Β6  έως 1Β12 και πλέον….. και….. 1Β6΄ έως 1Β12΄ και ‘’πλέον’’…., ως υπερ φ υ σ ι κ ή….! ] …., 
η δύναμις διά της οποίας έν νοια / : η εικόνα – έν νοια….. σε φόν τ ο – δύναμη / γίνεται 
/*/φαν ερ ά….: ερ > ηρ > α ήρ : α έρ ινος : α ήρ ινος...., 
*φάν τα ασμα : αιθ έρ ιος : αιθ  ήρ ιος : φάσμα : ά υλ ος : υπερ φ υ σ ι κ ό ς….,….. }$} 
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                                        (*(=============================================================)*) 
         (*( : σα φάν : σα φώς, τα, εκτός νου, ‘’τέτοια’’ φαν τάσ ματα….. δεν υπάρχουν…., πλην, μόνον, στα ενύπνια όνειρα 

         και εν / en / νοΐ / nui / ….. * ennui =  ανία….: εχ, μάλλον, an nui….. * an noy = ενοχλώ, / ταράσσω…!; / ….,….. ……….. 

        Yes, yes ssss, και….. an noy ance = en όχλησις…., yes, hei an no΄y τοι της En g land : της έγ γαια ς πέτρας : λα/ ν /τ ός, 
        λά/ ν /τα της Ε Εν ός/Ία ς / Αι : Ε / Γαίου/Γαίας ( του Γκέμπ ου/ της Γκέμπ ας )…., 
        ω έγγαια Ελ- - παλιο πέτρα : / H / El- - en g age : 
        εκμισθωμένη – αγκαζ / ε / αρισμένη του Ελ- -…., ‘’σχασ σκασ’’ μένη του Ελ- -…., που θα σε ‘’κατά+ βροχ /Αιγαιο/ θ ήσω’’ : 
        : I will ‘’en g orge ( I’ii en g ulf you…., as if, I, ‘’mam’’ wolf : ‘’μαμ’’ λύκος ….,….. ) you…., 
        ω…., αποικιο : colonial ‘’666- 777- 888-’’….. …., Ελ- - χαραγμένη : El- - engraνed…..  la/ n/ d a – λά/ ν /τα….,….. 
        …..χμμμμμ…., έχω ance en nui : ance en noy : 
        προ ένοια : πρό νοια :….. after / re / an noy : after / re/ en nui : μετ έννοια : μετά νοια…., ….. I’m ancestor : an – cestor : 
        ance est or : ο ός εστ ί προ : πρό γον ος :  πρό γεν ος : pro / pre : pri / gen y…., as : ως ance ient : αρχαίος : 
        προ προ προ προ προ ….. πρό γον / γεν/ ος : pro pre pri pri pre ….. pro΄gen y…., 
        *ma : μα μά : mama, ma’am : madam : ma d / ’ : d : ➔ / am : κυρ ία…., ma : ma‘  ‘ma  : μαμά  : κυρία….,….. ‘ ➔’ ….,….. 
                                                                                                 
   I am : I’m : εγώ είμαι : εγ ώμαι, am : είμ  : ειμί : αιολιστί, έμμι : I am : a΄i  em : sum, s am, es : is : iz,  es t : is t : iz t, in, en, εν ‘ ’ , 
        ωωωωω…., don’t annoy the 5 circles : μην ενοχλείτε / ταράττετε / τους 5 κύκλους – c κ  i ύ  /r/  c κ  l λ es ους…., 
        because….. γίνουντι λιγότιρου ….. φαν τ α ιζ ί : φαν τ ιζ έ : φαν τ ίζ ουν λιγότιρου….. κι θα ‘’–σας ντη φέξουουου’’….,….! 
 
        Έιιι…., αχχχ…., δεν με καταλαβαίνεις…., κι εσύ βρε….. νυν Engl/ish/Έλληνα…., τέως…., όσον….,  EagleΈν ε : αητ ένε…., 
        χμ, χμ…., που ξένοι διδάσκονται Αρχαία Ελληνικά….. κι εσύ….. ‘’ξεβράκωτα’’ Αρχαία Ελληνικά : ‘’Ελληνικά’’ κι Αγγλικά…., 
   yes, I….. /k/now – ( k : en : a : 1.000 / k : πολυ, άγαν,….. / ken : εν / εν/ νοώ ) …., now : no ώ…., kilo now : χιλιο / εν / νοώ…., 
[Τί…., ω….. πολύ αστείε – k ill…., νέου : ne΄w /νέω = νοώ/….. ίνι….. κι δεν μι….. ιν νου είς : ιν νου άεις – in nui s – in nua΄ ις…!; 
Ίσι σκουτουμένους : k ill ed  : χιλι άρρουστους : k / kilo : m ill e : χ ιλ ιο / ill….. νους….: kilo noy /nui/ ill ed –  noy /nui/ k ill ed…!; ] 
εμ, δε μ’ έχουν κιλο : κ :  χιλιο νοο αρρωστήσει…., που είμαι χιλιετηρίδων : m ill / k : kilo : χιλιο : m : m ill e : a΄ / en niu /nui/ m s : 
     κ : χιλιό / k = 20.000 / νοο ς : έν νοο ς : πολύ αγάν νοο ς…., I beyond –your ken: εγώ πέραν των γνώσεών –σας γνωρίζω ….,  
και όχι….. a΄ : 1 : εν : en nui er : α νία ρός : an noy ing / an noy er : an nui er : neither code ize – ούτε κωδικ ιζέ, αν νόητ ος /…., 
       μα….. a / a : 1000 : k : m / noy ing : a noy er : k noy er : m noy er….: χιλιό νοο ς…., 
      yes…., ges….,  και….. ούτε αγ νο ώ : ag no ώ…. : nοr ig no r  : nor un k / ank : ang : ing : ig : g :….. / now…., 
      yes…., ges…., γ…., γκ….: γρεκός…., γκρεκός…., γαμώ…., γκαμώ…., μας  ντη / την / γκάμ’σαν ντη…..  α,ν,γ,κ,λ ώ σ σ α : 
      γλώσσα, γκλώσσα, νγκλώσσα, ανγκλώσσα :….. ….: l ang uag e….: α,n, /k/ g,l ua g e : α,n, /k/ g,l ώ g e : α,n, /k/ g,l ώ σσ e : 
      α,n, /k/ g,l ώ cc e : α,n, /k/ g,l ώ  τσ e : α,n, /k/ g,l ώ g e : α,n, /k/ g,l ώ g  α : α,n, /k/ g,l ώ σσ  α : α,ν,γ,κ,λ ώ σ σ α :….. …., 
     ναι…., και θα πρέπει να….. σκ /σχ/ άσ ω : ( sc arify ) λέξεις….,….!..... 
 
     Ωχ, σε ποιούς….. κιλό κυκλο υς : kilo cycle s : χιλιο γραμμάριο υς κύκλο υς : ci /r/ cle s και σε τί cilo gram(m)e : χιλιό  γραμμο   
     και σε πόσα….. ψυχο κορμο ‘’ψυχο’’ kilo watt 
{ : 1.000 watt = 1 kilo watt….. και κιλό : kilo = μασονο λεξικογραφο ελληνιστί, «χιλιόγραμμον»…., 
ναι, κι όχι χιλιο γραμμάρ ιόν….,….. άρα…., ω, και, ελληνο γλωσσο κλέφτες ΟβριΆγγλοι…., η, σκατωμένη, kil /ό/t α : –σας…., 
μαζί με τα σκατά –σας…., θα ζυγίζει….: 1.000 γραμμάρ ιά τα σκατά –σας….. Χ…. 666 γραμμάρ ιά η κιλ ό τα –σας = 
666.000 γραμμάρ ιά…., ήτοι, 6 6 6 : χ΄ ξ΄ ε΄α΄….. κιλά….. σκωτσεζ αγγλ παλιοβρακ ικά….. κιλο τό σκατα….,….. πουφφφφφ…., 
…..αχ χχχχ…., ω έμ μορφη:ό μορφη….. Ελ+ένα/η/ μου  : Γλώσσα μου…., πώς….. με….. παρα δια φθορά του Ελμ / Ελ ωχεί μ / 
σε δια κατά-ντησαν, συν βαρβαρΈλ- -ησι, ‘’ά σχημη’’:‘’ά μορφη’’….. Ελμ-ένα/η/ : Ελμ -1…., από….. Ελ+ένα/η/ : Ελ +1….,….: +-1 
…..τα/οι Κτήνη/Κτόνοι….,….. αλ‘‘λά….. ‘’έν νοια’’ –τους….,….. που, –εμούθεν, έπονται τα πλέον ‘’ξεβρακωτικά’’ –τους….! } 
     να εκπέμψω…., και, S.O.S…., α α α α α…., και σε ποιά….. ψυχο κορμο ‘’ψυχο’’ αυτιά….. ….,…!;….. 
 
   [΄Ειιι…., αυτοί οι, χμμμ, kin s : πληγ γεν είς και Kin d s : -΄γεν οι και Kin d s : ‘’φιλό’’ φρον ες : ‘’φιλό’’ νο ες….. θα έχουν βρει 
   και το βάρος των 5 : Ε /Ε = 5.000 γραμμάρια : 5 κιλά…., α = 1.000…../ κύκλων….. του Σήματος των Ολυμπιακών Αγώνων…., 
   α, και το βάρος του….. εκ της εμπορευματοποίησής –τους….. Σολομώντειου κέρδους –τους….: 
   666 τόννοι χρυσού…., ήτοι,  σε….. γα λ λ ικό τό ν ν ο…., 666.000 κιλά…., ήτοι, 666.000.000 γραμμάρια…., ήτοι, kilo 666…., 
   α, και το βάρος των 5 : Ε κύκλων του ψυχο ‘’ψυχο’’ D.N.A…., 
   α, και το βάρος των, της πεντάλφας : 5Α –τους, 5 Α….: 5 Χ1.000 : 5.000….: Ε :..... …., 
   τσ ς…., ννννναι…., προπαντός, με τις λεξαριθμο λεξο’’γεννήσεις’’ –τους…., εχ, με….. α β΄ : χίλια δύ ο….. νεφθαλ/ε/ίμ….,….. 
   που ci/r/ cul / cyclo/ ate : κυκλο φορείτε στους τσιρκο δρόμους –τους….. κι είστε για το….. ‘’τσίρκο’’…., ω –εσείς οι….. ….!..... ] 
 
        Heiiiii…., έιιιιι…., μι άκ’σατι καλάαααα…..  or ου…., ου RE κι S είς ςςςς….. οι της….. ‘’κυκλ’ ‘’αρπαχτήςςςςς’’…!;….. )*) }$} 
                              (*(=============================================================)*) 
 
….. ξεκόλλησαν….. και…., ω του….. Θαύματοςςςςς…., άρχισαν να πετούν, ξεχωριστά, στον αέρα….. και προσπαθούσαν 
να βρουν διέξοδο…., ώστε να βγουν έξω από το σπίτι μου και να εξ α φαν ιστούν….. από τα έκθαμβα μάτια μου…., 
μιλώντας, τε ταραγμένοι : ενοχλημένοι, με ακατάληπτες λέξεις…., περισσότερες ξένες : μη Ε λ η/ε/ ν ικές…., 
σαν τις της Πυθίας Φημηνόης λέξεις…., που, μόνο, τα ονόματα στις φράσεις τους καταλάβαινα…., να, ως….:  
«….. εκάς…., εκάςςςςς…., οϊμάς : ωιμάς τοις τάλασι….,….. ούτος εστί ο /η/….: Πρίαποςςςςς, Δημόκριτος,  Μαρία η Εβραία, 
Ηράκλειτος,  Αριστοτέλης, Πλάτων, Αέτιος, Αρχιμήδης, Εύδημος,  Πλούταρχος, Όμηρος, Ησίοδος, Εύτυχος, Διγένης Λαέρτιος,  
Σέξτος ο Εμπειρκός, Πλούταρχος, Λεύκιππος, Τειρεσίας, Πρίαπος,….. …..!»…………………………………………… 
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Μάταια τους προσ καλούσα….: «…..έιιιιι…., ίτε πρός με…., ω 5 κύκλοι των Ε λένων…., και ου μούνον 5….. κι αυτών…., ίνα….. 
επ ανα θέσω –υμάς, ως πάλαι ποτέ, ομο ευθέως δή τε, ‘’επί του Ενός και ωυτού  ξυνού σημείου : επί του συναρχότελου’’…., 
ίτε…., ω Σαταν σατανιστ όθεν ‘’εκ κεντρ ικά’’….. υμείς…., ω της πεμπάδος : Ε 5….. ‘’εσαεί’’ τε….. τεταραγμένοι κύκλοι…., 
ίτε ε ε ε ε…., δια τί ουχ ίτε πρός με…., εική….. Σε ‘’Συκο’’ σε ‘’συκο’’ ‘’φαν’’ τ ημένος ειμί….. λογικαίς- - απάτες : σοφίσμασι…., 

φύσει θέσει τε καλοκάγαθος ειμί…., ί τ ε…., .΄ τε…., . τ τ τ τ τ τε…., .. ε…., . . . …., ….. ….. ….. ….!»….,….. 

…...μάταια τους δακρυο προσ καλούσα….,….. 
όμωςςςςς…., σε μια ‘’στιγμήηηηη’’….,  τους φωνάζω….: «…..τσακ’στείτι κι ιλάτι ιδώ…., ή  τ ώ ρ α  ή  π ο υ τ έ ςςςςς…., 
αλλιώς θα σας πιτάξου σντου βόθρου του αρμουτσικιού….,….. αφού δεν θέλ’τι να –σας ξαναβάλου σι Βάθρου….,….. 
χμμμ…., φέρνω ανάποδες : ίσιες : +++ στροφ ές ‘ ‘ ‘   …., τους πετυχαίνω και τους κοιτώ, έναν προς έναν, κεντρικώς….: 
    [ : ε, ως 1Β12+++ , να, στα λ : 30.000 ψυχο ‘’ψυχο’’ ‘’Watt’’…., ε, και βγάζοντας από όλα μου τα μάτια καφέ κεραυνούς….! ] 
κεντρο ματο κόρες μου με ματο κορό κεντρά τους...., τους συλ λογώ ‘’Σιωπηλά’’…., ήτοι, κάνοντας εικόνα αυτό που ήθελα…., 
να πάνε, δηλαδή, όπως ‘’αρχικά’’ και αρχαιόθεν…., να, όπως μπορώ, συχνά και με Ζηβική : Ζωντανή φαν τασί α, να λέω…., 
λ.χ…., πήγα, με τα πόδια, στην πιο ψηλή Κορυφή του Παγγαίου και ήπια από μια, σε λίγους γνωστή, Πηγή νερό…., 
ναι, και να το κάνω, συγχρόνως με το που το λέω, ζωντανή εικόνα πίσω απ’ τα βιομάτια μου…., να, κάτι σαν εσω νοο βίντεο…., 
 
…..εεεεεμ…., και ω του Θ,Κ,αύματος….. αυτο τοποθετήθηκαν πάνω στη μαμά –τους…., που…., όμως….. και θ,κ,αυματικώς…., 
από κ arab όπανο…., έγινε….. αραχνο ύ φαν τ ο….. φόντο..... –τους….,….. 
ναι…., και με κοίταζαν κατάματα…., λέγοντάς με….: «μαμ, μαμ, (γ) ά (λ) α, μαμαμπαμπά – μπαμπαμαμά….!»…., 
σαν σκυλάκια που τά ‘ριξαν για να ψοφήσουν έξω στο δάσος και τα ξαναβρήκε η ορφανή από σκυλάκια σκύλα μαμά –τους…., 
κι εγώ τα κεντρο κοιτούσα κάταματα…., κι αυτά μου βύζαιναν, αχόρταγα, από τα ψυχο μάτια μου φως….. φως….. φως…., 
μου καθάρισαν τα ψυχ ‘’ψυχ’’ ο μάτια….,….. ναι, και θα τα βγάλω έξω…., ώσπου να δυναμώσουν και μεγαλώσουν ορθώς…., 
…..ναι…., έτσι έλεγα, τότε…., ώσπου, να…., τ ώ ρ α…., τρανά και αρκούντως ώριμα, τα προσφέρω στους Θεο κυκλο φιλείς…., 
…..να γίνουν, ξανά, Σήμα και Σημαία….. στους επόμενους, στην πατρίδα –τους Ε λένη, Ολυμπιακούς Αγώνες….,….!............... 
 
…..Ααααα…., αυτά….. όσον αφορά σε αυτούς τους 5 κύκλους…., μα….. ως προς τους δικούς –μου 5…., και ου μόνον 5…., 
αυτοί ήσαν, αρχικά και για χρόνια, ως στα…., και, κατ’ εμέ παράξενα…., αν και πολύ ‘’δουλεμένα’’…., 2 ‘’ποιήματά’’ μου, έτσι….: 
«Η Αγάπη / + / και το Μίσος / - / είναι δυο ίσοι κύκλοι / +0 και -0 / …., 

που έχουν μια κοινή χορδή ( ΑΖ___ και ΑΖ΄ ___ ) : κοινό σημείο ( . +- -+4,5 cm  ή . +- -+0 / cm / ή . 0….. ) …., 

την Αδιαφορία : ( . +- -+0 ) …..»….. και….. 

«Η Δύναμη του Καλού / ++ / και η Δύναμη του Κακού / - - / είναι δυο ίσοι κύκλοι / +οο και -οο / …., 
που έχουν μια κοινή καρδιά…., τον άνθρωπο : ψυχή ‘’ψυχή’’ Ο΄….. …..» ….: 5, ‘’σκόρπιοι’’, κύκλοι….,…..  
 
…..ναιαιαιαιαι…., και, τελικά και μετά από χρόνια ενώθηκαν…., εεεεε…., ως εξής….: 
…..αφού γύρισα…., από το «Άγιο Όρος»…., όπου, τότε : την πρώτη φορά, πήγα….. 
και προσφέρθηκα και διατέθηκα στο Θεό….. κ.τ. λ. κ.τ.λ…., όπως κάπου πιο πάνω προανέφερα…., 
στο πατρικό μου…., ‘’Σ,σ,ιωπο’’ ‘’φτιαγμένος’’, πια…., συνεχώς κι επί μέρες ο νους μου ήταν σε αυτούς τους 5 κύκλους μου…., 
κάνοντας αμέτρητες σκέψεις…., σκόρπια και συνδυαστικά…., 
έχοντας δε τη μανία να σχηματοποιήσω…., όχι εικονο ζωγραφιο ποιήσω…. ό,τι σχετικό με ‘’αυτά’’ σκεφτόμουνα…., 
μα, πάντα, λίγα και, πάλι, σκόρπια κατάφερνα….,….! 
 
Εντωμεταξύ…., η γάτα μου…., που πριν πάω στο «Άγιο Όρος» είχε γεννήσει 3 γατάκια…., 
με την οποία, βέβαια…., ως και με άλλα ζώα –μας…., είχαμε μια ιδιαίτερη επικοινωνία…., αφού τη μεγάλωσα από μωρό…., 
ένα μωρό γατάκι…., που το περιμάζεψα από τον λάκκο και το τάιζα γάλα με τη μικρή θηλή ενός μπιμπερού…., έγινα γατομαμά 
τού «μαμ, /γ/ά /λ/α!»…., έτσι καθώς λάτρευα τα ζώα…., που, για να ξαναβάλω δυο σπουργίτια στη φωλιά τους, έπεσα απ’ την 
ταράτσα του πατρικού μου και σακατεύτηκα:οστά σπασμένα,μόλυνση αριστερού υποκλειδίου,αιμοπτυτική φυματίωση 5/1/ 1974, 
τριπλή αντιφυματική θεραπεία…., χιλιάδες χάπια : ριμιφόν, ιζομπενζ/αζ/αζίλ φόρτε…., έλκη στομάχου, πόνοι, χτικιό,….. ας…., 
 
…..ναι…., η γάτα μου και….. προ διά ‘’άγγελός’’….. μου…., η Ντι εν έι ούλα μου…., το τετράποδο τριζονάκι μου…., αυτή….,  
που…., ενώ γω και με ένα, με σαλαμόφετες στην άκρη του, καλάμι προσπαθούσα να εξοικειώσω με μένα τα άγρια μωρά της…., 
αυτή...., τις έτρωγε όλες, σχεδόν…, ναι, και με ‘’αγρίευε’’ από ένα σημείο και πέρα…., που από ένστικτο ήξερε το ‘’μέτρο’’…., 
 και, κάθε φορά, πήγαινε κι έτρωγε πράσινη αγριάδα….. κι έρχονταν ακριβώς απέναντί μου και με κοίταζε επίμονα και κατάματα, 
λες και κάτι ήθελε να μου δείξει…., χμ, κι αυτή…., μα και ο άγγελος, μέσω αυτής, που γινόταν να μας επι βλέπει….. τότε…., 
ναι…., κι απορημένος εγώ για την παράξενη συμπεριφορά της…., πάω και παίρνω ένα βοτανολόγιό μου…., 
να ξαναδιαβάσω για τα περί αγριάδας…., που μου άρεσε πολύ η βοτανική…., 
καθώς με κατέστρεψαν, και, τα χάπια…., και το ανοίγω…., 
εεεεε…., αμέσως κι ακριβώς στη σελίδα που, παράλληλα με τα βότανα, αναφέρονταν και στο βιο D.N.A…., 
οπότε, πέφτοντας κατευθείαν η ματιά μου στην με παχέα : bold γράμματα λέξη D.N.A…., 
θυμήθηκα το….. δυο νουκλεϊτίδια από τη μια…., δύο από την άλλη…., δύο ναι : πρέπει από τη μια…., 
δύο όχι : δεν πρέπει από την άλλη….,….. δεν διάβασα τίποτε άλλο….,….. 
να, μες στο μυαλό μου τα ως άνω δυο ποιηματάκια μου…., να, μες στο μυαλό μου και το Σήμα των Ολυμπιακών αγώνων…., 
που, αρχικά, με μπέρδεψε…., μα κάτι μέσα –μου μου έλεγε να τους ανεβάσω ακριβώς κάθετα πάνω….,….. 
σκέψεις, σκέψεις, συνδυασμοί,….. αντιστοιχίσεις,….. χιλιάδες σκέψεις και πάμπολλα σχέδια μετά…., για να τα καταφέρω…., 
που επί 8 μήνες : από τα 33 μου μέχρι τα ‘’34’’….. ξέχασα τι θα πει ύπνος…., 2 ώρες ξάπλα, μόνο, και ύπνος – ξύπνος….,….. 
άλλος ύπνος…., λες και δια ύπνος….,….. ώσπου και με πείσμα τα κατάφερα….,….. 
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εεεεε…., έιιιιιιιιιιιιιιι….., και….. ξανά νά ‘μαι…., ε, και….. ξανά νά ‘τα….,….. ….!........... 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Γεια χαρά ντάν…., και ‘’ες αύριον’’ τα, εξίσου, σπουδαία…., μα, αυτά,  πολύ απλά και πιο ευ νόητα…., ω….. συνΈνες…, 
ω οι, συν μοι, Ένες….. οι της….. Εισάδος/Μιάδος/Ενάδος : Ιοσάδος/Ιάδος/Ιονάδος…., 

γιες, ουί, ντα, σι, για,….. ναι, εκάςςς…., ω οι, πλην μοι, πληνΈνες….. οι της….. πληνΕισάδος/πληνΜιάδοςπληνΕνάδος : 

: πληνΙοσάδος/πληνΙάδος/πληνΙονάδος….: -+ +-0άδος ___ -+ +-‘’οο’’άδος....: -+ +-μηδενάδος ___ -+ +-‘’απειρ’’άδος….,….. ….! 

 
Και….. ξεχάστε τις….. μασον ιζέ «πεντάλφες : 5Α – πεντ αστρ ίες /6Α/ » του 1Β…., τα, έστω, 5Α –τους…., τα με τις 5 γωνίες…., 
εχ, και τα….. μασονο στρ’➔ατιωτικά «πεντάγωνά» –τους….: «πεντάγωνον» = «πεντάγραμμον : 5 παράλληλες γραμμές…..» = 
    [ ….. ….: έ ε ε ε ε ….. …., προσεχώςςςςς…., 5 / πεντε πεντο πεντ / άκις : πεντ άκις ά γων α : 5άκις ου γωνί ιχ / εχ / α….! ]  
= «πεντάλφα» =  «κτηριακόν συγκρότημα εις Ουασιγκτώνα και εις Αθήνας, χρησιμεύον ως υπουργείον Αμύνης» = 
«άνθος / σύμβολόν –τους / αποτελούμενον εκ πέντε ασυνάπτων καρποφύλλων»….,….. 
ναι…., και να θυμάστε, και, το….. τετράγωνον Ε…., το…., εις τον θεανθρωπιζόμενον 1Β12 ---- 1Β…., πολύγωνον…., 
το που σχηματίζουν 5 παράλληλες γραμμές…., εμ, που στο Εψιλον ικό Εν ικό σύμπαν –μας συναντιώνται, και, παράλληλες…., 
                                                                                                
ενώ όχι : δεν συναντιώνται στο δικό –τους Πενταλφα ϊκό Πληθυντ ικό σύμπαν, και, οι…., και οι μουσικο….. …., παράλληλες…., 
ω –εσείς οι της «πεμπάδος»….. πεμπαστές – «μετρητές : …..αριθμητές»….: 
…..–εσείς αριθμητής…., εγώ κλασματική γραμμή….. και όλοι εκείνοι παρονομαστής….: εξαγόμενον = 
‘’τελικά’’,  ( Θεί ος : Δείσ/ς/ ος : 1 ος ) Παρά δεισ ος : παρά δεν ος : παρά Θε ος : παρά Πρωτος : παρά 1 ος ….,….. ….!............... 
 
…..Σα ΦΩΣ δε….. και….. τονιστό….. το της, εξ ισωτικής, αλλαγής παιξίματος και ποντο μέτρησης του….. ‘’γαϊτανο’’ πινάκ….: 
 
* Α – Άσσος – άσος….: από 3 πόντους…., 1,5 στην αρχή και 1,5 στο τέλος…., γίνεται 1 πόντος…., 
άρα, υπολείπονται….. 2 πόντοι….. και, από Ά σ σ ος, γίνεται….. άσος…., 
* πινάκ – 2….: αυτό το….. ‘’παντός καιρού’’ και πάσης….. …..–οφροσύνης πουλημένον και εξ εξ εξ αγορασμένον 
λαο τσίκ /τζίκ/ ιον – Ερμίδ ιόν : Ιαν ν ίδιόν : σατανίδ ιόν….. το οκτ οκτ οκτ [επτ επτ επτ….. εξ εξ εξ….: ‘876] α φαν ίζω…., γιατί….. 
άγαν σιχαίνομαι, προπαντός, την πουτάνα – αγωγό…., που γίνεται Μαντάμ – Μα’αμ / ’ : ντ / – προ αγωγός – 
εκμαυλιστής – ‘’μεσίτης’’ – trap er / παγιδ ευτής /….. και….. προ αγωγεύει  : παρακινεί εις / και, ψυχο ‘’ψυχο’’ / πορνείαν….. …., 
ήτοι, οδηγεί προς, χμ, τα ‘’εμπρός’’ και προς τα κάτω-….: -’➔….. ….,….. 
 
εμμμμμμ…., νννννναι…., και….. / : έιιιιι…., η σκηνή είναι άγρια κι ακατάλληλη….. για….. εν ηλίκ ους….! / το αποκεφαλίζω…., 
θέτοντας την σατανο κεφαλήν –του….. επί….. πίνάκ ι….,….. 
άρα, υπολείπονται….. 2 πόντοι….,….: 2 οι εκ του Α….. και 2 οι εκ του πινάκ…., σύνολον, 4 πόντοι….,….. 
που, εξ αυτών των 4 πόντων, τον 1 πόντο τον παίρνει το, ανα+++στημένον, 1…., οπότε υπολείπονται….. 3 πόντοι….,….. 
* 3, 4, 5, 6, 7, 8….: έκαστον, 0,5 πόντος….: ολοκληρώνονται…., μοιραζόμενα τους ως άνω 3 πόντους…., ….. 
* 9, 10, βαλές, ντάμα ( : μα ντ / ’ : ντ / άμ α – μα’αμ α ) , παπάς….: έκαστον, 1 πόντος….,….. ….: 
άρα, όλοι….. Ένες+‘ : 1+‘….. …., οπότε…., η διάταξη των χαρτιών της τράπ ουλ ας – τραπ / trap : παγίδα / παν άκ ας – 
–τραπ ο πιν / παν : πιν : ….. ….. / άκ ας – παγιδ ο πιν άκ ας – 
– τρακ [ τρακ : σύγ/ ν /+  ( πλήγ/ ν /- ) χυσ ις…., τράκα : απάτη….. ] ο πιν άκ / ακ : εκ :….. = ακ ίς : πούτσος :..... ….. / ας :….. ….. 
είναι…., ‘’πια’’ κι έστω και προς το παρόν…., ως εξής….: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Α, βαλές, ντάμα, παπάς, 9, 10….. ….,….. 
Ε Ε Ε Ε Ε…., Πολιτευμα τ ικό / π α ρ τ ο υ ζ  ι ζ έ  : 3 1 40 8 200 10 7 5 / Σάντουιτς…., ….: 
ν α α α α α…., κάτι σαν την….. Δημοκρατική+ Δημοκρατία+ –– Δημοκρατία+ των καλλίστων+ Δικτατόρων+….,….. ….!...... 
 
Ννννναιαιαιαιαι…., RE –Sείς : RE S-1….. Κλέφτες Έλ- - ην ες : -Έν ες : -1 ες…., αυτό είναι πιν [ πιν : παν ] άκ – πάν πουτσ ο…., 
προς το παρόν…., σε θεωρητικό επίπεδο…., προσεχώς, και, σε πρακτικό….,….. οψόμεθα γαρ εις την….. 
‘’Γουδι κήν /Γιουδα ϊκήν : Ιουδα ϊκήν/  ‘’ …..Δημοκρατικήν+ Δημοκρατίαν+ –– Δημοκρατίαν+ των καλλίστων+ Δικτατόρων+….,….! 
Ννννναιαιαιαιαι…., αυτό είναι….. Θεϊκόν πινάκ…., εμ, που έχει και….. καλύτερο….,….. αυτό που είναι….. ‘’όλα τα λεφτά’’….,….. 
έι, ψψψψψιιιιιτττττ…., ω /και, Ελ- - ηνόν –ιά/ κλεφτρόν -ιά : λαμογιόν -ιά : μασόν -ιά : σατανόν ιά ( : -ιός : -1, -ιά : -1, -ιόν : -1 ) …., 
όλα τα λεφτά…., εχ χ χ χ χ…., τα…., –υμών θεν…., κλεμμένα…., πίσω…., στο Κρατικό Ταμείο…., 
…..κι άειντε να μάθετε πόσο θα –σας κοστίσουν…., και, ‘’άνω’’…., και, εξ αιτίας –σας…., ….: 
οι αυτοκτονίες, τα ‘’αχ’’, η κατ-άντια της….. Ενάδος,….. ….. ννναι…., πόσο κοστίζει, και, η, αφαιρούμενη, ανθρώπινη ζωή…., 
χμμμμμ…., που….. εγώ….. ο Λααο έρτης μαρκα ριστής….. ‘+Σίσυφος…., αν – εσείς δεν….. …., ω Σίσυφοι-’➔…., 
θα –σας….. ‘’στείλω : σιλω/γ/αμ ίσω πακέτο’’…., ειδικώ τρόπω…., εις τον Άδην…., νναι…., να….. εσαει κυλίετε την….. 
-Ε λάτ αν : -Ε βράχ ον προς την κορυφήν  υψηλού….. Europ….. όρους….., χωρίς ποτέ να φτάνετε εις αυτήν…., 
ναιαιαι…., που…., αν ο Οχιός Σατανάς…., ε, όχι κι ο Θεόςςςςς…., «παίζει ζάρια : πούλ ια»…., εγώ παίζω….. το πινάκ –μου…. 
ναι, ναι….., ω πούλ οι –του…., ίτε πρός με….. ίνα….. ‘’πινακ ώσω’’ –υμάς….,….. ‘’πελ πουλ πελ….. πουλ πελ π ελ- ίτ ε’’….,….! 
 
Ννννναι…., ελ+ίτε προς με+‘…., αλλάξτε θέση….. παρατήρησης, και, του εσωσυμπαντο χωρο χρόνου…., 
ίνα δια πιστ ώσετε…., ω σχετικοκρατιοκράτες…., και, το ότι….. ο….. Εξωσυμπαντ ικός Χωρο Χρόνος είναι…., χμμμμμ…., 
απολύτως σχετικόν, μαζί, και, σχετικώς απόλυτον….. μέγεθος…., νααα, σάμπως την Πούτσα του Πρίαπου στη Νιοστή ρίζα…., 
αλ’λά….. και….. ίνα έχετε…., και, πρωτονιο ϊκές…., ηλιο συγ/ν/+ /α/ κινήσ εις….. 
κι όχι…., ηλεκτρο / μαγνητο / …., σεληνο ( σβουρο ) πληγ/ν/- κινήσ εις….,….. 
ου όχ χ χ χ χ ι…., RE S-1….. οχ χ χ χ χ ίδια….,….. εμμμ, και θ’ αλλάξτε, και, την….. Σαταν ωρία του….. -Αϊν στ άϊν : -1’-1….,….! 
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…..That’s that…., that’s flat…., all of –you ‘’fall flat’’…., what….: Μενέ, Μενέ, Τεκέλ, ‘’Φαρσίν’’….,..... 
ναι…., και, που….. με λένε….. Ζήβα….. ή Ζίβαν Μούκτα ή Ζίβαν Μούρτι…., γιος εγώ του Νικ όλα : παν τό Νικ ου Ζήβα…., 
πρώτος πινακ τζής εγώ…., που…., όσο θα –σας ‘’το παίζω’’….. το πινάκ –μου…., που, πάν τα, θα νικιέστε…., 
θα λέτε…., ‘’τελικά’’ και κάθε φορά που θα ρωτιέστε….: «….. τί έχουν τα αυτάκια –σου….. και είναι μαραμένα…., 
μην ο βοριάς τα τσάκισε…., μην ο άγριος ο λίβας…!;»…., ….: «…..μήτε ο βοριάς τα τσάκισε…., μήτ’ ο άγριος ο λίβας…., 
τα τσάκισε εις το πινάκ….. ο Στεργιαλέκος Ζήβας….,….!»….,….!..... 
 
….. Σςςςς…., ποίο ποντικάκι τόλμησε να πει σε μένα την….. αγριόγατα…... ότι….. πουλάω αέρα…!;….. 
Ε, τότε, έιιιιι, «Με λένε αέρα», «Αμάραντο» : ‘’ουχ αφύγραντο αέρα’’, α, και, και, cinefilm «Έλ+ένας Ζηβαρη’’κατραμ’’έννοια»….! 
Καλέ –σειςςςςς….. μαυρό καρβουνό τεφρό καρδοι…., είμαι….. η….. / : ‘’ήλθα’’ για….. / «φωτιά στα μπατζάκια –σας»….,….. 
τίιιιι….., συν άχι : συν άγχη : αττικώς, ξυν άγχη….. ή….. πλην άχι : πλην άγχη : ζηβικώς, πλην άγχη….. έχετε….. 
και δεν μπορείτε να μυρίσετε….. τα καιόμενα ‘’τέτοια’’ –σας…., ω….. ‘’καμμένα τραπουλόχαρτα’’…!;….. 
 
Ε, σάμπως μπορείτε να μυρίσετε….. την κάπνα απ’ τα καιόμενα, στη Φουφού:Φωτόσφαιρα α΄ του Καστανά Θεού, κάρβουνα…., 
ή την κάπνα από τα καιόμενα…., στην γεω φουφού –μου, –εμού του αν ελέητου κι α δυσώπητου….. καστανά…., κάρβουνα…., 
που ‘’δεν χαρίζω κάστανα’’ : δεν κάνω υποχωρήσεις ή διακρίσεις…., που δεν ‘’βγάζω τα κάστανα από τη φωτιά’’…., 
ή την κάπνα από τα καιόμενα…., στην ηλιο αγγελο φουφού –τους…., κάρβουνα…., 
ή την κάπνα από τα καιόμενα…., στην σεληνο αγγελο φουφού –τους…., κάρβουνα….,….. ωρέ….. σατάν κάστανα….,….. 
Αί / ΄Ε / ολος : Έ / Αί / πας….. γαρ….. Ε,ε,γώ….,….. Φφφφφ φφφφφ….,….. 

άει στο καλό…., .αμώτι μου…., φου και φου και φου και φου…., με βγήκε το οδοντο σφράγισμα….,….. 

όμως, ας…., ας στραβώσουν και τα δόντια –μου…., χαλάλι….,….. Φφφφφ φφφφφ….,….. φ,Φ,ουντώνει η φ,Φ,ωτιά….,  
ναιαιαι, που, κι αυτά, τα σπίρτα…., τα Φωτο σπίρτα –μας…., δεν κατα- στρέφ’ ονται, και, διά της τοξ ικής βροχής –σας….!..... 
 
…..Λοιπόννννν….,….. προς το παρόν…., ε γ ώ….. «εκτός μένω»…., ‘’φτυσμένος’’….,  και….. ‘’εντός περιμένω…..’’…., 
εγώ…., ‘’βοσκός….. χωρίς κοπάδι’’...., κοιτώντας, ‘’άδειος’’ κι ‘’ασάλευτος’’,  τη Γη….. 
κι ελπίζοντας πως θα καταδεχθείτε να μου πείτε, τουλάχιστον, πως δεν φταίω εγώ…., που ‘’όλα’’ στη Γη πάνε….. ➔’…..  …., 
και πως έπαιξα σωστά τον ‘’ρόλο’’....,….. νά ‘βρω λίγη λύτρωση...., μην και εύρω….. ‘’αντισώμα’’..... και ‘’ντυθώ το σκοτάδι’’...., 
εγώ…., ανέκβολο ποτάμι….. ο Στέργιος εγώ…., λες και δεν χωράω σε θάλασσα…., που κι η στεργιά της Γης με διώχνει...., 
εμένα που….. άγγελοι μου έδωσαν και ήπια...., νήπιο...., Μεσημέρας γάλα...., για να έχω….. και ‘’Μυστικά Δείπνα’’ 
και ‘’κλήρα μου και Καταδίκη’’ το να πετώ στον Ουρανό....,…..  
εγώ…., που..... τα πιο πολλά δρομολόγια μου ήσαν….. σε όρθιους δρόμους..... 
και που τόσα λόγια μου...., ουρανοδείκτες...., ‘’σου’’ έδωσα να έρθεις, ψηλά, εδώ...., 
μα , ‘’συ’’, δεν προσπάθησες ούτε ένα πέταγμα, γερό, για να έρθεις....,..... 
εχχχχχ…., και τι κρίμα να μη ‘’σταυρωθώ’’...., που σου ‘’περίσσευα’’ κι εγώ...., 
λες και….. στον Ουρανό, πια, ‘’σταυρωτοί’’ οι….. ‘’καινούργιοι’’.....!..... 
 
Εγώ…., και, τώρα…., που αυτοκαταστρέφομαι…., ενώ θα μπορούσα να ζήσω καλύτερα από….. όλους…., 
κι όμως…., αμέτρητες ώρες καθισμένος μπρος στο κομπιούτερ μου…., λες και ‘’μοίρα μου και καταδίδη’’…., και, γι’ αυτά ‘δω…., 
με τους σπόνδυλούς μου να καταστρέφονται…., με τη φλεβική ανεπάρκεια των ποδιών μου, προπαντός, να χειροτερεύει….,….. 
όλα τα θαύματα του Θεού σε μένα…., όλα όσα έγιναν…., ε, όποτε γινόταν να γίνουν…., βοηθώντας, τότε, τον Θεό γι’ αυτά…., 
να εξουδετερώνονται….,….. πολλές αρρώστιες και πόνοι, πολλά βάσανα, πολλές κακοτυχίες,….. μα αντέχω κι επιμένω….,….. 
επιμένω, πεισματικά, να –σας ανοίγω…... ‘….. γεωδρόμους, ουρανοδρόμους, Ουρανοδρόμους, Εξωσυμπαντοδρόμους,….. 
που, κι αυτοί, μένουν ‘’άδειοι’’ κι αδιάβατοι…., ….. ω Θεέ μου…., ‘’ψυχή δεν κυκλοφορεί στους στέργιους δρόμους….. –μας…., 
ούτε καν….. για ‘’εκ δρομ ή’’ –τους….,….. επιμένω, όμως, και θέλω να ελπίζω, και, σε –εσάς…., που τί να κάνω μόνος μου….! 
  
Ας είναι, όμως…., ω ταπεινωμένα –τους μαζοχΕλ- λ ην- / ην : ‘’εν’’ : μείον εν : -1 / ούδια…., 
που….. ό,τι –σας προ είπα…., ως αρκούντως έξ υπνος εγώ…., έγινε….. επακριβώς….,….. 
εμ…., δεν με ‘’εκμεταλλευτήκατε’’…., που –τους δοθήκατε να –σας εκμεταλλεύονται….. οι άτιμοι…., που τους τιμάτε ηλιθίως…., 
ναι…., και γι’ αυτό ζείτε τη ζωή….. ‘’–σας’’….. πεθαίνοντας…., που δεν την τίμησατε…., ως ούτε και τους όντως τίμιους….,….. 
ναι…., ω….. εχθρο περι κυκλ ωμένη….. ‘’Ιερουσαλήμ’’, ‘’Ιερουσαλήμ’’…., σώρρυ, ω….. ‘’Αθήνα’’, ‘’Αθήνα’’….,….. 
ναι…., ω ‘’ΠαποΚαισαρόπληκτοι ‘’ ‘’Αθηνα ίοι’’ :  ‘’Έλ- λ ην ες’’…., 
εγώ θα ‘’φύγω’’….. και θα με ψάχνετε…., μα….. δεν θα με βρίσκετε….,….. 
όπως δεν με βρήκατε….. 2.500 και πλέον χρόνια, και, στους ‘’Ηρακλείτειους’’ σατανο δρόμους…., 
όπου…., πάλι ‘κει όντες…., θα volt- άρετε αλαφιασμένοι και θα τραγουδάτε….. περισσότερο ταπεινωμένοι και ξεφτι λι σμένοι….: 
 
«Δρόμοι της Αθήνας….,/ πού είναι…., πού πάει….,/ 
στα μάτια της μάνας μου/ [ εχ χχχχ…., όλης της, μάνας, Ελ- λάδος : Ελ- λατός ’➔….! ] φθινόπωρα κλαίνε….! 
Σκισμένη αφίσα/ η καρδιά της ριγάει….,/ δρόμοι της Αθήνας….,/ αγάπη τη λένε….! 
      ( : α…., πλην από….. «ανοιγμενόχερη καρδιά» : «σκισμένη αφίσα»…., με λένε..... και….. αγάπη ούπη πανούπη….. ….! ) 
Ζητάω συγγνώμη….,/ 
{ Α, το συχώριο έχει όριο….. και δεν είναι για ‘’εμπόριο’’…., που, μια συχώριο….. δυο συχώριο, έχεις βγει από το ‘’όριο’’….! } 
μα και να μ’ ακούσει (!;!;!;!;!;) δε δέχεται….,/ χιλιάδες οι δρόμοι….,/ και ‘κείνη, ακόμα, δεν έρχεται….,….! 
 
//Χμ…., ούτε στην….. πρώτη απουσία –του….. ούτε στην….. πρώτη παρουσία –μου….. υπάρχει….. δευτέρα παρουσία….,…!..... 
Και….. τί –σας ζήτησα, λοιπόννν, ο….. ‘‘++Αί ολος  / Έ πας / εγώ…!; 1+++ ---- +- -+  Εισ πνοή  θα έκανα….. όλο κι όλο…., 



                                                                                             256 

 
θα –σας…..  ρουφ ούσα όλους τους  μαζοχ΄Ελ- λ ην- / ην : ‘’εν’’ : μείον εν : -1 / ες’➔….. 
και…., με μία Εκ πνοή…., θα –σας γεννούσα…., στόματι…., και….. θα…..  ανα++ γεννιόσασταν ως….. Ένες++‘‘…., 
που….. όσο με ‘’θάβετε’’….. τόσο ‘’σκάβετε τον λάκκο –σας’’…., χμ, για να έχετε, ‘’έκτοτε’’, τη ‘’μοίρα’’ των Οβριών…., 
τόσο θα ‘’πιάνετε λακκό πατο’’….,….. ε, και…., μόλις μπείτε, ‘’για τα καλά’’, μέσα –του…., εγώ θα ξε’’θαφτώ’’ : θα ανα+ στηθώ.…, 
Θαύμα, κι αυτό, της….. ‘’ευ γεν ικής’’….. μου Αντιγόνης…., της που, ακόμα,  είναι…., και, γι’ αυτό….,  μέσα στην καρδιά μου…., 
που….. ‘’δεν –μου / –της / κάνει καρδιά’’….. να –σας αφήσω άθαφτους : α σκέπαστους με το Εν ικό χώμα…., 
ναι, ναι…., αυτό πρέπει να γίνει….., και…., αν δεν….. και αν….. ….., θα γίνει…., που ο «τελευταίος» ‘’κλείνει το φέρετρο’’….!..... 
 
Δρόμοι της Αθήνας….,/ πού πήγε, πού νά ‘ναι….,/ σαν φλόγες τα λάθη μου/ το σπίτι μου καίνε….! 
               || Εμμμμμ, χμ…., με μετάνοιες κι ευχές…., δεν αλλάζουν κι οι ζωές….,….. 
              ‘’σαν πετάξει το πουλάκι’’ …., ‘’στήσου’’…., για να ‘’φας’’ ‘’πουλάκι’’….,….! 
               Εχχχχχ…., τίιιιι να….. ξαναπώ : ξανατραγουδήσω…., πια…!; …..«Τα λόγια και τα χρόνια τα χαμένα…..»…!;….. || 
Ποιά μάτια, απόψε,/ τα μάτια της φιλάνε….,/ 
                [ Ε ε ε ε ε …., Ε γ ώ : τα ψυχο ‘’ψυχο’’ μάτια μου…., του Θεούλη τα, 48 – ‘’1’’, ΜΑΤΙΑ…., τ ό τ ε….. ….! ] 
δρόμοι της Αθήνας….,/ αγάπη τη λένε….!.....»….. ….,….!.............................................................................................................. 

( Εμμμ, άααντε καιαιαι καλάαα κατ-  - - ’➔ ’➔’➔ ε βόδια….. οι -’➔ και οι - -’➔’➔….. . και  ____ ….. ….,….! ) …………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


