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                     Ανάλυση -- επεξήγηση των σχεδίων….. και….. Ευρετήριο των σχεδίων….. 
 
                                                  * Ανάλυση -- επεξήγηση των σχεδίων….. 
▪ …..Στη σελίδα 1 των σχεδίων….. παρουσιάζεται σχηματικά η ψυχογένεση, το ψυχοD. N. A…., 
δηλαδή, η σταδιακή πρόκληση -- σχηματισμός της ‘’άυλης’’ -- φωτό’’υλης’’ ψυχής αυτής καθεαυτής….. 
                                / …..έτσι, πρόκληση : σχηματισμός και της βιο’’φωτό’’’’υλης’’ ‘’ψυχής’’….. / 
καθώς και του ‘’άυλου’’ -- φωτό’’υλου’’ σώματος 
πάνω στο οποίο αυτή κινείται δώθε -- κείθε, μετά…., αυτόνομα -- ‘’αυτόνομα’’…., 
που….. και τα δυο μαζί…., ψυχή και σώμα της…., ονομάζονται, και, εδώ, ψυχοD. N. A ή, γενικά, ψυχή….! 
Φυσικά, αφού συμβεί αυτό…., ήτοι, αφού ολοκληρωθεί -- ‘’ολοκληρωθεί’’…., γίνεται λειτουργική σκέψη…., 
είτε ως 1ο, 1Α, ψυχοD. N. A είτε ως 2ο, 1Β, ψυχοD. N. A ‘’είτε’’ ως, ‘’ενδιάμεσο’’, ‘’1ο’’, ‘’1Α’’ ψυχοD. N. A….! 
 
Είναι δε η ψυχή, αυτή καθ’ εαυτή, στα εδώ σχήματα -- σχέδια, τα της σελίδας 1…., πάντα, των σχεδίων…., 
αρχικά, οι κύκλοι +Ο΄΄ και -Ο΄΄ στο ΟΑ….. σχέδιο…., ο κύκλος +- -+Ο΄ή (Ο΄) στο …..ΟΑ΄ σχέδιο….. 
και, τελικά και πάντα στο εξής, ο κύκλος Ο΄, και, στο σχέδιο 1Α΄…., 
ενώ το σώμα αυτής είναι οι κύκλοι….: +οο, +0, -0 και -οο….. 
και στα σχέδια της σελίδας 1…., μα και σε όλα τα επόμενα…., έγχρωμα σχέδια όλα και….. ‘’πρόχειρα’’….! 
 
Τα σχέδια, λοιπόν, της σελίδας αυτής αφορούν στον σε υπερταχύτατο -- ‘’μηδενικό’’ χρόνο 
σχηματισμό -- ‘’σχηματισμό’’….. και της ψυχής : Ο΄ και του σώματός της….: +οο, +0, -0 και -οο…., 
του ψυχοD. N. A…., των, έστω, δυο πρωτανθρώπων -- πρωτοπλάστων…., προτεροσυμπαντικά…., 
 
  [ …..ως αφορούν και στον, έτσι -- ‘’έτσι’’, σχηματισμό -- ‘’σχηματισμό’’ του ψυχοD. N. A 
  των κάθε κι όπου αγγέλων…., βεβαίως, προτεροσυμπαντικά : εξωσυμπαντικό σχηματισμό όλων αυτών…., 
  δηλαδή, και των μοναδικά εξωσυμπαντόσταλτων ψυχών των πρωτανθρώπων….. 
  και των κάθε / κάθε ‘’μεγέθους’’ και, αναλόγως, δύναμης / κι όπου | εσωσυμπαντικά ή μη | αγγέλων….. ] 
 
και του ψυχοD. N. A όλων των απογόνων τους…., 
των, σαφώς, με εσωσυμπαντικό σχηματισμό του ψυχοD. N. A τους…., ήτοι, εδώ στη Γη….! 
 
Είναι ευνόητο το πως….. αυτά….. τα ψυχοD. N. A των απογόνων τους θα σχηματίζονταν 
αλλιώς….. χωρίς πτώση των διατάνων…., όπως, δηλαδή, στο 1ο, 1Α, ψυχοD. N. A…., 
αφού….. αλλιώς σχηματίζονται με πτώση των διατάνων…., όπως, δηλαδή, στο 2ο, 1Β, ψυχοD. N. A…., 
οπότε…., μεταπτωτικά των διατάνων…., συγχρόνως με τον κύκλο της ψυχής Ο΄ μετατοπιζόμενοι…., 
έλκονται προς το σημείο (Α) : Α…., έως τα +3 (+1,5) και -3 (-1,5) σημεία, αντίστοιχα…., 
και οι σωματοκύκλοι +0 και -0…., 
ώσπου να σχηματιστεί το 2ο, 1Β, ψυχοD. N. A : σχέδια 1Α΄12 ή 1Α έως 1Α΄6 1Β ή ‘’1Α΄6’’ της σελίδας 19…., 
αυτό που έχουμε όλοι μας έκτοτε, μιας και, χωρίς πτώση διατάνων, θα είχαμε, όλοι, 1ο, 1Α, ψυχοD. N. A….! 
 
Στο…., το πριν το ΟΑ….. σχέδιο…., ‘’σχέδιο’’ -- ‘’σχέδια’’ ….. της σελίδας 1….. 
εννοείται ότι όλοι οι εν λόγω κύκλοι…., 
δηλαδή, τα άκρως -- άκρως απειροελάχιστα σφαιρικά ‘’σωματίδια’’ μη φυσικού φωτός -- αιθερόνια…., 
       / …..είναι δε των αγγέλων….. ακροτάτως -- ακροτάτως απειροελάχιστα…., 
       ενώ του Θεού είναι υπέρ ακροτάτως -- ακροτάτως απειροελάχιστα….. / 
είναι σκόρπια…., ώσπου να διαταχτούν έτσι….. ως το ΟΑ….. σχέδιο….! 
 
Κι είναι αυτά….. των μεν, σε ψυχοσυλλέκτη, ψυχοD. N. A των πρωτανθρώπων 
και των, σε σώμα, ψυχοD. N. A αγγέλων, ( …..κι όχι μόνον αυτών….. ) 
προτεροσυμπαντικά κι εξωσυμπαντικά, μέσα σε φωτόσφαιρα -- μήτρα ψυχών….. 
                   * …..όλων πεπλασμένων από τον Παντοπλάστη Θεό και από μη φυσικό φως….: φωτο….. * 
των δε ψυχοD. N. A των απογόνων των πρωτανθρώπων, εσωσυμπαντικά κι εδώ στη Γη, 
μέσα στο βιολογικό τους κορμί…., ‘’εμβρύω’’…., 
το οποίο ‘’έμβρυο’’ έχει, από σπερματοζωάριο και ωάριο ακόμα, 
πάμπολλα ποικιλομεγέθη και ποικιλοφόρτιστα, και, τέτοια φωτο’’σωματίδια’’ : αιθερόνια : φωτοαιθερόνια….: 
‘’υλικά’’ ψυχογένεσης, ψυχοD. N. A….! 
 
Ομοίως, το ‘’έμβρυο’’ έχει…., από σπερματοζωάριο κι ωάριο ακόμα…., 
και ‘’φωτο’’’’σωματίδια’’ : ‘’φωτο’’αιθερόνια…., όμως, φυσικής…., βιολογικής…., προέλευσης…., 
   | …..υπάρχουν άπειρα -- ‘’άπειρα’’ ‘’φωτο’’αιθερόνια, και, φυσικής προέλευσης, και, μες στο σύμπαν….. | 
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‘’φωτο’’…., ‘’υλικά’’ ‘’ψυχο’’γένεσης -- ‘’ψυχο’’D. N. A…., 
από τα οποία προκύπτει…., ταχύτατα, ‘’συγχρόνως’’ και, σχεδόν, πανομοιότυπα με το ψυχοD. N. A…., 
η εγκεφαλική ‘’ψυχή…., που είναι, έκτοτε, συνεργός της ψυχής…., δηλαδή, του ψυχοD. N. A….! 
 
Εξαρχής δε…., πρέπει να τονιστεί το πως το….. 
                 // …..κι εδώ, το κάθε πρόσημο είναι αναλόγου χρώματος, και, με τον ανάλογο κύκλο του….. // 
πρόσημο όλων αυτών των ποικιλόχρωμων κύκλων, των φωτοαιθερονίων, του ψυχοD. N. A…., 
και, στα σχήματα…., δηλώνει και το ανάλογο με αυτά φορτίο τους….: Ω ( Q )….! 
 
Τουτέστιν…., στο σώμα της ψυχής Ο΄….: 
κύκλος +οο….. υπερθετικό -- θετικότατο…., Ω++…., μη φυσικός ηλεκτρισμός….: Ω++…., 
κύκλος +0….. θετικό…., Ω+…., μη φυσικός ηλεκτρισμός….: Ω+…., 
 
 { …..κάθε, συμπληγαδικό, σημείο -- ‘’σημείο’’ συνάντησης των σωματικών κύκλων είναι 
 ουδέτερο : μη φυσικός ηλεκτρομαγνητισμός….: Ω+- -+ ή, άλλως, Ω-+ +-….. και στα 3 – ‘’3’’ ψυχοD. N. A….: 
 1ο ---- 1Α, 2ο ---- 1Β και, ‘’ενδιάμεσό’’ τους, ‘’1ο’’ ---- ‘’1Α’’….. } 
 
κύκλος -0….. αρνητικό…., Ω-…., μη φυσικός ηλεκτρισμός….: Ω-…., 
ή, κι εδώ, ονομαστός, μη φυσικός μαγνητισμός….: Ω-…., 
κύκλος -οο….. υποαρνητικό -- αρνητικότατο…., Ω- -…., μη φυσικός ηλεκτρισμός….: Ω- -…., 
ή, κι εδώ, ονομαστός, μη φυσικός μαγνητισμός….: Ω- -….,….! 
 
Η ψυχή δε, αυτή καθ’ εαυτή, 
 
          ---- …..η πριν….. +Ο΄΄…., ήτοι, ως δυο ομόκεντροι κύκλοι….. 
          θετικότατου : Ω++ ηλεκτρικού φορτίου….. και θετικού : Ω+ ηλεκτρικού φορτίου….. 
          και….. ως δυο ομόκεντροι κύκλοι….. 
          αρνητικού : Ω- μαγνητικού φορτίου και αρνητικότατου Ω- - μαγνητικού φορτίου….. ---- 
 
είναι, αρχικά, Ω+- -+ ή, άλλως, Ω-+ +-….: ουδετέρου φορτίου…., ως tabula rasa : ‘’άσπρο:άγραφο χαρτί’’…., 
αμέσως πριν από τη γένεσή της…., 
αφού…., αμέσως -- αμέσως μετά κι ως γραφτή…., κατά τις μετατοπίσεις της δώθε -- κείθε στο σώμα της…., 
φορτίζεται αναλόγως….. και….. τόσον….. όσον….! 
 
♦ …..στις κάτωθεν των σχεδίων της σελίδας 1 των σχεδίων σημειώσεις δίνονται επιπλέον επεξηγήσεις….: 
* όπου Ζωή….. κύκλος +0…., 
εννοείται, όχι η Ζωή, ως το εννούμε, μα ό,τι θετικό, +, και, μέσα μας, ωφελεί, και, τη Ζωή…., 
γενικά…., ό,τι άλλο θετικό….,….. 
* όπου Θάνατος….. κύκλος -0…., 
εννοείται, όχι ο Θάνατος, ως το εννοούμε, μα ό,τι αρνητικό, -, και, μέσα μας, ωφελεί, και, το Θάνατο…., 
γενικά…., ό,τι άλλο αρνητικό….,….. 
* όπου Δύναμη του Καλού….. κύκλος +οο…., 
εννοείται, όχι η Δύναμη του Καλού, ως το εννοούμε, μα ό,τι θετικότατο, ++, και, μέσα μας, 
ορίζει -- ‘’ορίζει’’ κι ωφελεί, και, τη Ζωή…., γενικά…., ό,τι άλλο θετικότατο….. ή θετικό….,….. 
* όπου Δύναμη του Κακού….. κύκλος -οο…., 
εννοείται, όχι η Δύναμη του Κακού, ως το εννοούμε, μα ό,τι αρνητικότατο, - -, και, μέσα μας, 
ορίζει -- ‘’ορίζει’’ κι ωφελεί, και, το Θάνατο…., γενικά…., ό,τι άλλο αρνητικότατο….. ή αρνητικό….,….! 
           ---- …..το ++ και το +….. αντιπαλαίουν με το - - και το -….. 
           και….. ό,τι ωφελεί το θετικό….. βλάπτει το αρνητικό…., κι αντίστροφα…., και, μέσα μας….. ----  
 
Βέβαια…., εδώ, σ’ αυτούς τους κύκλους…., ήτοι, τους +οο και -οο…., / …..σχεδόν, μόνο, μεταπτωτικά….. / 
αντιστοιχούν  || …..να, στο συχνοτητούχο ψυχοD. N. A τους…., των γήινων….. || 
οι, συνηθέστατα, χρησιμοποιούμενες συχνότητες άμεσης -- απευθείας επικοινωνίας των άνω…., 
ήτοι, των αγγέλων -- ‘’Δυνάμεων του Καλού’’….. και των διατάνων -- ‘’Δυνάμεων του Κακού’’…., 
αντίστοιχα…., με τους υπερανθρώπους…., δηλαδή, με τους υπερθετικούς -- θετικότατους ανθρώπους…., 
τους αγγελοανθρώπους…., τους ++…., 
και με τους υποκατθρώπους…., δηλαδή, με τους υποαρνητικούς -- αρνητικότατους κατθρώπους…., 
τους διατανοκατθρώπους…., τους - -…., 
σαφώς, άμεσα -- απευθείας, μόνον, όταν η…., και, των γήινων…., ψυχή τους -- το κέντρο της βρίσκεται 
στις εν λόγω, ανάλογες, συχνότητες αυτών των κύκλων….: ομο,ι,οσυχνοτήτως -- ‘’ομο,ι,οσυχνοτήτως’’….! 
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   / …..κάτθρωπος, -,….: το αντίθετο του άνθρωπος, +,….. 
   υπεράνθρωπος, ++,….: το αντίθετο του υποκάτθρωπος, - -,….. μα….. 
   όχι και το θεάνθρωπος…., +++ ---- +- -+ ή, άλλως, -+ +-…., το αντίθετο του σατανοκάτθρωπος, - - -,….. / ♦ 
 
▪ …..Στη σελίδα 2 των σχεδίων….. αναφέρονται και δείχνονται σχηματικά οι φάσεις 
                    // …..όχι όλες εδώ….. Οι υπόλοιπες στη σελίδα 5….. // 
του σχηματισμού -- ‘’σχηματισμού’’ του 1ου, 1 Α, ψυχοD. N. A των 
             || …..των….. προτεροσυμπαντικά και μες στη φωτόσφαιρα -- μήτρα ψυχών….. πλασθέντων…., 
             και όχι μόνον αυτών κι εκεί μέσα πλασθέντων….. || 
πρωτανθρώπων….. και των, κάθε κι όπου, αγγέλων…., 
   ( Οι διάτανοι /…..τέως άγγελοι, πριν, με 1ο, 1 Α, ψυχοD. N. A…../ έχουν, πια, ‘’1ο’’, ‘’1Α’’ ψυχοD. N. A….. ) 
ως…., έτσι : 1ο, 1Α, ψυχοD. N. A….. και τελικά…., σχέδιο 1Α / ή ‘’1Α΄12’’ / της σελίδας 5…., 
θα είχαν και…., όλοι ανεξαιρέτως κι ‘’εμβρυόθεν’’…., οι απόγονοί τους…., 
όπως πιο πάνω, στα των προηγούμενων σελίδων αναφέρθηκε…., 
δηλαδή, από ….. φάση και ΟΑ….. φάση….. μέχρι και 1Α΄ φάση : σελ. 1….,….! 
 
Στις φάσεις αυτές και στα περί της κάθε κι εκεί ψυχοπλασίας της σελίδας 2 : στις από 1Α΄ έως και ‘’1Α΄6’’…., 
που συνέβησαν στη φωτόσφαιρα -- μήτρα ψυχών κ. α. λ…., προτεροσυμπαντικά κι εξωσυμπαντικά…., 
   [ …..προηγηθέντων και των φάσεων της σελίδας 1….: …..φάση και ΟΑ΄….. φάση…., ούτως ή άλλως….. ] 
οι μετατοπίσεις, μόνον, των κύκλων +0 και -0 γίνονται, πάντα κι εδώ : εξωσυμπαντικά, θεόθεν…., 
όπως θεόθεν, εκεί κι αμέσως μετά, γίνονται και οι άλλες μετατοπίσεις τους…., 
       ---- …..συγχρόνως, εδώ, και του κύκλου της ψυχής τους…., του Ο΄….: σελίδα 5….. ---- 
καταπώς δείχνονται στη σελίδα 5…., ήτοι, στις φάσεις από 1Α΄6 μέχρι τη φάση 1Α…., 
που είναι, τελικά, το 1ο, 1Α, ανθρωποψυχοD. N. A….. ή αγγελοψυχοD. N. A….! 
 
Η εδώ φάση ‘’1Α΄6’’ : σελ. 19 ( …..ή, άλλως, 1Β, και, της σελίδας 23….. ) είναι ηλεκτροσοκική…., 
 
                             | …..πλην και που δεν δίνει, έτσι και τέτοιους, παλμούς : σφαίρικς….. | 
             ( …..κι όχι μόνο…., / …..ως όπου υπάρχει συμπληγαδικό σημείο -- ‘’σημείο’’ ….. / 
             εξού και οι χορδές είναι διακεκομμένες….. ) 
 
τόσον…., όσον…., αναλόγως….. της παραμονής της όποιας ψυχής έτσι κι εκεί στο +- -+ ή (0)…., 
καθώς το κέντρο του κύκλου της ψυχής -- το κέντρο του κυττάρου μνήμης της ψυχής ακινητοποιείται, 
φυσικά, μαζί με τον κύκλο του και αυτό….! 
     [ …..ώσπου εσωτερικοί ή εξωτερικοί παράγοντες να το ξεμπλοκάρουν και το επαναθέσουν 
     σε μετατοπιστική, κυρίως, κίνηση…., από τη θέση +- -+0 αμνησίας σε όποια άλλη θέση μνήμης….. ] 
 
Κι αυτό, η ακινητοποίηση, συμβαίνει αφού ‘δω, στο σημείο (0) ή +- -+0…., ιδίως, στο 2ο, 1Β, ψυχοD. N. A…., 
 
       ---- …..μιας και, πριν : κατά τη γένεσή της κι έτσι, ενεργοποιείται : ‘’ενεργοποιείται’’ : λειτουργειοποιείται 
       με….: φωτογραφίσεις των εκεί και τότε δρώμενων…., κατά το δυνατόν…., 
       μεταβίβαση….. θείων κληρονομικών παραγόντων, θείων χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων, γνώσεων,….. 
                  / …..όπως, κάπως έτσι, και….. από πρόγονο….. σε απόγονο….. εδώ στη Γη….. / 
       εδώ και, και, τότε…., προπαντός, τότε….. ---- 
 
συναντώνται ίσες κι αντίθετα φορτισμένες δυνάμεις….. και γίνονται…., τότε κι έτσι κι εδώ…., 
ανάλογες προβολές σε αυτό…., ανάλογα….. τρίγωνα, ευθύγραμμα τμήματα και σημεία…., 
στο κύτταρο μνήμης της όποιας ψυχής…., εξουδετερωτικά…., 
οπότε…., γι’ αυτό…., εκεί : στη φωτόσφαιρα -- μήτρα, και, ψυχών…., προσπερνώνται, θεόθεν, γρήγορα…., 
βεβαίως, ισόχρονα με όλες τις κάθε άλλες μετατοπίσεις τους….! 
 
▪ …..Στη σελίδα 3 των σχεδίων….. αναφέρονται αναλυτικότερα οι σύγχρονες μετατοπίσεις, 
μόνον, των κύκλων +0 και -0 προς το σημείον Α, ><, από τη φάση 1Α΄ μέχρι τη φάση 1Α΄5 της σελίδας 2…., 
οπότε η…., άκορμη, βεβαίως, εδώ…., ψυχή είναι, ακόμα, ανενεργός…., 
καθώς….. στη φάση 1Α΄6 ή ‘’1Α΄6’’ : σελ. 2….. η ψυχή ενεργοποιείται -- ‘’ενεργοποιείται’’ : 
λειτουργειοποιείται -- ‘’λειτουργειοποιείται’’…., δηλαδή, γίνεται, όσο χαρακτηριζόμενη, λειτουργική σκέψη…., 
αλλά με οσόπρεπη -- ισόχρονη με τις άλλες μετατοπίσεις, γι’ αυτό, παραμονή 
στο +- -+0 ή (0)…., ή, εδώ, Α, ><…., σημείον…., 
αφού η επιπλέον, εδώ, παραμονή συνεπάγεται ηλεκτροσόκ : E. C. T…., σαφώς, μη φυσικά…., 
και ανάλογες φθορές στο κύτταρο μνήμης της….. και όχι μόνον….! 
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▪ …..Στη σελίδα 4 των σχεδίων….. αναφέρονται 
              // …..από φάση σε φάση….. της σελίδας 2…., από συχνότητα σε συχνότητα του κάθε κύκλου…., 
              οπότε βγάζει κι ανάλογους παλμούς -- σφαίρικς….! 
              Θέση μνήμης -- συχνότητα ενδιάμεσα δύο συνεχόμενων συχνοτήτων – θέσεων 
              είναι αδύνατη -- ανύπαρκτη…., για όλους ανεξαιρέτως….. // 
τα, εκάστοτε, ανάλογα ποσοστά του ο,τιδήποτε χαρακτηρίζει…., τότε κι εκεί σ’ αυτές τις συχνότητες…., 
σαν σε φυσική ή επίκτητη ιδιότητα…., την κάθε έτσι ανθρωποψυχή…., 
             // …..όπως…., ονομασία…., περίπου έτσι….. κι ως προς τον χαρακτηρισμό ‘’ιδιότητα’’ εδώ…., 
             και την των αγγέλων κ. λ. π….. // 
τόσον…., όσον…., αναλόγως…., ήτοι….: της θεανθρωπότητας, +++ ---- ++…., 
της αγγελοανθρωπότητας, ++…., της ανθρωπότητας, -+…., 
της ουδετερότητας, +- -+…., της του….. ούτε….. ούτε….: της….. της έλλειψης συνείδησης -- αντίληψης…., 
της κατθρωπότητας, +-…., της διατανοκατθρωπότητας, - - …., και της σατανοκατθρωπότητας, - - -….! 
 
          [ …..για περισσότερα περί….: υπερυπερ(α)συνειδήτου ---- ασυνειδήτου….. ή εξωσυνειδήτου…., 
          υπερυπερ(α)συνειδήτου…., υπερ(α)συνειδήτου…., ασυνειδήτου….,  
          υπο(α)συνειδήτου…., υποϋπο(α)συνειδήτου…., υποϋποϋπο(α)συνειδήτου….. ή εξω(α)συνειδήτου…., 
          δηλαδή, του κάθε συνειδητού…., μα και….. ασυνειδήτου…., 
          που αναφέρονται σε αυτήν τη σελίδα, την 4…., ιδές στο τεύχος 1, στο Κεφάλαιον 3ον 
          και στην αρχή της 1ης σελίδας αυτού του Κεφαλαίου….. ] 
 
▪ …..Στη σελίδα 5 των σχεδίων….. αναφέρονται και δείχνονται σχηματικά…., 
σε συνέχεια των προηγούμενων φάσεων…., 
οι σύγχρονες μετατοπίσεις των κύκλων….: +0, -0 και ψυχής Ο΄…., 
ώσπου γίνεται, σταθερά -- ‘’σταθερά’’, το 1ο, 1Α, ψυχοD. N. A…., 
όπου οι κύκλοι -0 και -οο ‘’απομονώνονται’’…., παίζοντας ρόλο, μόνο, ‘’γονιμοποιητού’’…., 
έτσι ώστε η ψυχή…., κυρίως, άνωθεν…., ‘’αναγκαστικά’’…., 
δηλαδή, και, άνωθεν ηλεκτραγγελτικά -- κινδυνοσηματοδοτικά…., 
να κινείται, μόνον, στο θετικό και τον υπερθετικό χώρο του σώματός της….. 
κι όλα, έτσι και τότε, να λειτουργούν κατά τη θεία δεοντολογία…., παραδεισένια….! 
 
▪ …..Στη σελίδα 6 των σχεδίων….. αναφέρονται αναλυτικότερα 
οι πιο πάνω : της σελίδας 5….. σύγχρονες μετατοπίσεις των κύκλων….: +0, -0 και ψυχής Ο΄….! 
 
▪ …..Στη σελίδα 7 των σχεδίων….. αναφέρονται τα εκάστοτε ανάλογα ποσοστά…., 
                              / …..λειτουργούσης της ψυχής από φάση 1Α΄6 και μετά….. / 
από φάση σε φάση….. της σελίδας 5…., από συχνότητα σε συχνότητα του κάθε κύκλου….: 
της θεανθρωπότητας, +++ ---- ++…., της αγγελοανθρωπότητας, ++…., της ανθρωπότητας, -+…., 
της κατθρωπότητας, +-…., της διατανοκατθρωπότητας, - -…., της σατανοκατθρωπότητας, - - -…., 
της του….. ούτε….. ούτε…., ως και άλλα περί κάθε συνειδητού….! 
 
▪ …..Στη σελίδα 8 των σχεδίων….. αναφέρονται και δείχνονται σχηματικά….: 
σχέδιο 2Α΄…., φωτοστέφανα και σκοτοστέφανα…., 
οι παλμοί -- σφαίρικς της ψυχής Ο΄…., αναλόγου φορτίου την κάθε φορά…., 
στις φάσεις 1Α΄6 έως 1Α΄12 ή 1Α της σελίδας 5…., μαζί με άλλες επεξηγήσεις….! 
 
        ( …..το 1ο, 1Α, ψυχοD. N. A των αγγέλων…., είναι όπως εδώ….. στα ανθρωποψυχοD. N. A….. ) 
 
▪ ▪ …..Στις σελίδες 9 και 10 των σχεδίων….. αναφέρονται και δείχνονται σχηματικά 
οι, επιτρεπτές για τους ανθρώπους, δυνατές -- ‘’δυνατές’’ μετατοπίσεις της ψυχής Ο΄, 
μόνο, στο θετικό χώρο του σώματός της…., ήτοι, από το σημείο +3….. στους κύκλους +οο και +0…., 
δώθε -- κείθε του σημείου +3 μέχρι τα κέντρα +1,5 και +4,5 των σταθερών, πια, κύκλων +οο και +0….! 
 
Τουτέστιν, από το σημείο +1,5 : +οο….. έως το σημείο +4,5 : +0…., πέραν του οποίου απαγορεύονταν…., 
                  [ …..απαγορευμένος καρπός γνώσης -- ‘’μήλο’’….: ό,τι το αρνητικό….. ] 
σαφώς, απαγορευμένη, η πορεία κι η παραμομή της, και, στους, ομόκεντρους, εδώ, -0 και -οο κύκλους…., 
όπως και, θα, απαγορεύονταν….. με την παρέμβαση ηλεκτραγγέλτη : «Στοπ, φωτιά….!» αγγέλου ….! 
                  / …..ή κι αυτόθεν…., με την παρέμβαση της συνείδησης του καθενός….. / 
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Κι όλα αυτά, βεβαίως, στη Γη και στις ανθρώπινες παραδεισένιες κοινωνίες…., 
σαφώς, για την απουσία ό,τι του αρνητικού κι αρνητικότατου…., 
από….. αρνητικό κι αρνητικότατο αίσθημα…., μα και, επίσης, τέτοια γνώση…., 
έως κάθε αρνητική κι αρνητικότατη κατάσταση πραγμάτων….! 
 
          { …..στο της θεανθρώπισης : θεανθρωποποίησης σχήμα 1Α6 ---- 1Α της σελίδας 9 των σχεδίων…., 
                  / …..όπως και πιο αναλυτικά στα σχήματα και τις επεξηγήσεις της σελίδας 13΄….. / 
          ήτοι, στην, τελοφασική και πλέον, 1Α6 ---- 1Α φάση…., 
          όπου η ψυχή δυίζεται…., δηλαδή, συμβαίνει διπλοψυχιμός -- δυισμός ψυχής Ο΄….. σε Ο΄1 και Ο΄2…., 
                    | …..έτσι δε, μπορεί να συμβεί και αποσιαμαιοποίησή –τους…., μάλλον….. | 
          είναι δυνατόν να συμβεί…., μόνον έτσι…., συνάντηση και άμεση επικοινωνία με το Θεό…., 
          ή και άμεση -- ‘’άμεση’’…., δηλαδή, μέσω αγγέλων….. ή, τότε κι εκεί, και μέσω θεανθρώπων….. } 
 
▪ …..Στη σελίδα 11 των σχεδίων….. αναφέρονται αναλυτικά αυτές οι επιτρεπτές μετατοπίσεις της ψυχής 
στους σωματικούς της κύκλους +οο και +0…., από φάση σε φάση των σελίδων 9 και 10….! 
 
▪ …..Στη σελίδα 12 των σχεδίων….. αναφέρονται τα ποσοστά….: της θεανθρωπότητας, +++ ---- ++…., 
της αγγελοανθρωπότητας, ++…., της ανθρωπότητας, -+….,….. και τα περί του κάθε συνειδητού….., 
από φάση σε φάση των σελίδων 9 και 10….! 
 
▪ …..Στη σελίδα 13 των σχεδίων….. αναφέρονται και δείχνονται σχηματικά….: 
σχέδιο 3Α΄…., φωτοστέφανα…., μαζί με άλλες επεξηγήσεις…., 
κι οι…., ανάλογοι της θέσης μνήμης της ψυχής Ο΄ στους σωματικούς της κύκλους +οο και +0…., 
παλμοί -- σφαίρικς των φάσεων της σελίδας 9 και 10…., των του 1ου, 1Α, ψυχοD. N. A…., 
ήτοι, από 1Α….. έως 1Α6….. και, εννοείται, αντίστροφα…., και….. από 1Α….. έως 1Α 5΄…., 
οπότε είναι, μόνο, θετικοί και θετικότατοι παλμοί -- σφαίρικς…., μόνον, φωτοστέφανα…., 
πλην ‘’στη φάση 1Α΄6’’ και πέρα…., οπότε υπεισέρχονται 
και αρνητικοί κι αρνητικότατοι παλμοί -- σφαίρικς…., σκοτοστέφανα….! 
 
▪ …..Στη σελίδα 13΄ των σχεδίων….. αναφέρονται και δείχνονται σχηματικά…., από φάση σε φάση…., 
τα σχετικά περί θεανθρωπιζόμενου….: 1Α6 ---- 1Α : +++ ---- ++…., μαζί με άλλες, σχετικές, επεξηγήσεις….! 
 
▪ ▪ …..Στις σελίδες 14 και 15 των σχεδίων….. αναφέρονται και δείχνονται σχηματικά…., 
από τη φάση ‘’1Α΄6’’….. έως και τη φάση ‘’1Α18’’….: ‘’ενδιάμεσο’’, ‘’1ο’’, ‘’1Α’’, ψυχοD. N. A…., 
οι απαγορευμένες, θεόθεν, μετατοπίσεις της κάθε ψυχής….: ανθρωποψυχής ή αγγελοψυχής…., 
σε αυτοπαράβαση….. ή και μη…., 
    / …..και ποτέ θεόθεν : θεοϋποκίνητα…., πλην…., εξωσυμπαντικά -- προτεροσυμπαντικά, πειραματικά…., 
    στα πρόχειρα ‘’σύμπαντα’’….. / 
στον αρνητικό -0 μαζί κι αρνητικότατο -οο χώρο του σώματός της….,….! 
 
Βεβαίως…., αυτές οι φάσεις, αφορούν, κυρίως, στους του 02 σώματος -- τάγματος πτωτικούς διατάνους, 
τέως αγγέλους….! 
 
▪ …..Στη σελίδα 16 των σχεδίων….. αναφέρονται αναλυτικότερα 
αυτές οι της ψυχής Ο΄ μετατοπίσεις των σελίδων 14 και 15….! 
 
▪ …..Στη σελίδα 17 των σχεδίων….. αναφέρονται…., από φάση σε φάση….. των σελίδων 14 και 15…., 
τα περί των ποσοστών του κάθε συνειδητού…., 
ή και μη συνειδητού….: εδώ, στη φάση ‘’1Α12΄’’ της σελίδας 14….! 
 
▪ …..Στη σελίδα 18 των σχεδίων….. αναφέρονται και δείχνονται σχηματικά….: σχέδια 4Α΄ και 5Α΄…., 
οι…., ανάλογοι αυτών των μετατοπίσεων της ψυχής Ο΄….. στον -0 μαζί και -οο χώρο του σώματός της…., 
παλμοί -- σφαίρικς αυτής…., φωτοστέφανα και σκοτοστέφανα…., μαζί με άλλες, σχετικές, επεξηγήσεις….! 
 
▪ …..Στη σελίδα 19 των σχεδίων….. αναφέρονται και δείχνονται σχηματικά 
οι φάσεις που συνέβησαν, μοιραία, στις ψυχές των πρωτανθρώπων…., χωρίς τη θέλησή τους…., 
οπότε μετατοπίζονται…., σύγχρονα κι αντίστροφα με τις φάσεις 1Α΄6 ή ‘’1Α΄6’’ έως 1Α΄12 ή 1Α….: σελ. 5…., 
δηλαδή, από….. 1Α΄12 ή 1Α έως και 1Α΄6 ή ‘’1Α΄6’’ ή 1Β….: σελ. 19…., 
όπου τους προκαλεί παντελή, μη φυσικά, ηλεκτροσόκ : E. C. T….: φάση 1Β, και, της σελίδας 19….. 
και τους οδηγεί στην τέλεια αγριοποίηση 
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και, τότε, σε καταστάσεις παντελούς, επικοινωνιακής, αποσύνδεσης με κάθε άνω ψυχή : αγγέλους, Θεό,….. 
πλην κι αναμεταξύ τους…., έως και με αυτούς…., ήτοι, με τους διατάνους του Ο2 σώματος -- τάγματος….! 
 
▪ …..Στη σελίδα 20 των σχεδίων….. αναφέρονται αυτές οι σύγχρονες μετατοπίσεις των κύκλων….: 
+0, -0 και ψυχής Ο΄…., από φάση σε φάση….. της σελίδας 19…., με περισσότερες διευκρινίσεις….! 
 
▪ …..Στη σελίδα 21 των σχεδίων….. αναφέρονται τα ποσοστά….: της θεανθρωπότητας, +++ ---- ++…., 
της αγγελοανθρωποτητς, ++…., της ανθρωπότητας, -+…., της κατθρωπότητας, +-…., 
της διατανοκατθρωπότητας, - -….. και της σατανοκατθρωπότητας, - - -…., 
ως και τα περί του κάθε συνειδητού και ασυνειδήτου…., από φάση σε φάση….. της σελίδας 19….! 
 
▪ …..Στη σελίδα 22 των σχεδίων….. αναφέρονται και δείχνονται σχηματικά….: σχέδιο 6 Α΄ 
οι…., ανάλογοι, τότε κι έτσι…., παλμοί -- σφαίρικς της ψυχής…., φωτοστέφανα και σκοτοστέφανα….! 
 
▪ ▪ …..Στις σελίδες 23 και 24 των σχεδίων….. αναφέρονται και δείχνονται τα σχήματα των φάσεων 
κατά τις οποίες η όποια ψυχή των δύο πρωτανθρώπων 
και των απογόνων τους….., των έως και σήμερα…., 
μετατοπίζεται στο θετικό, +0, και υπερθετικό, +οο, χώρο του σώματός της…., 
από την ηλεκτροσοκική φάση 1Β….. έως και την 1Β12…., 
οπότε : στην κάθε φάση έχει και….. διαφορετικά….. ‘’φαινόμενα’’….: ψυχοενέργεια…., αντίληψη…., 
μεταβολές, και, στο μες στο κύτταρο μνήμης της περιεχόμενό της…., υποτροπές ό,τι καλού και κακού…., 
εσωτερική ομόνοια ή διχόνοια…., ένστικτα….,….. πάντα, τόσον…., όσον…., αναλόγως….! 
 
              [ …..στη φάση 1Β12 ---- 1Β της σελίδας 24…., η, τελοφασική και πλέον, φάση 
              του δυισμού, διπλοψυχισμού, της ψυχής Ο΄….. σε Ο΄1 και Ο΄2….. είναι 
              αντίστοιχη της 1Α6 ---- 1Α του 1ου, 1 Α, ψυχοD. N. A της σελίδας 9 και, ιδίως, 13΄ των σχεδίων…., 
              κατά την οποία υπάρχει, μόνον έτσι κι εδώ, άμεση…., 
              ή άμεση -- ‘’άμεση’’ : μέσω αγγέλων….. και άλλων εκεί θεανθρώπων…., 
              επικοινωνία της ψυχής του, μόνον εδώ και πουθενά αλλού, διπλοψυχιζόμενου θεανθρώπου 
              με το Θεό….!….. Περισσότερα στη σελίδα 27 των σχεδίων…., στα περί θεανθρώπου….. ] 
 
▪…..Στη σελίδα 25 των σχεδίων….. αναφέρονται αναλυτικά τα περί των μετατοπίσεων της ψυχής 
 στο +οο και +0 σώμα της…., από φάση σε φάση….. των σελίδων 23 και 24….! 
 
▪ …..Στη σελίδα 26 των σχεδίων….. αναφέρονται τα κάθε ποσοστά του κάθε συνειδητού κι ασυνειδήτου…., 
και όχι μόνον αυτών…., από φάση σε φάση….. των σελίδων 23 και 24….! 
 
▪ …..Στη σελίδα 27 των σχεδίων….. αναφέρονται και δείχνονται σχηματικά…., από φάση σε φάση…., 
τα σχετικά περί θεανθρωπιζόμενου….: 1Β12 ---- 1Β….: +++ ---- +- -+….! 
 
▪ ▪…..Στις σελίδες 28 και 29 των σχεδίων….. αναφέρονται και δείχνονται σχηματικά 
οι φάσεις των μετατοπίσεων της ψυχής Ο΄….. στον -0 και -οο χώρο του σώματός της…., 
από 1Β….. έως και 1Β12΄….: θέση, η 1Β12΄, σατανοκατθρώπισης…., 
‘’αντίστοιχη’’ της 1Β12 ---- 1Β…., της του θεανθρωπιζόμενου…., 
αλλά, εδώ, δεν υφίσταται δυσισμός -- διπλοψυχισμός αυτής….! 
 
▪ …..Στη σελίδα 30 των σχεδίων….. αναφέρονται αναλυτικά τα περί των δυνατών πιο πάνω μετατοπίσεων 
της κάθε ανθρωποψυχής Ο΄ στον -0 και -οο χώρο του σώματός της…., 
από φάση σε φάση…..των σελίδων 28 και 29….! 
    / …..όπως, έτσι, και των αγγέλων…., σπανιότατα….. και για διάφορους λόγους…., ως, λ. χ, βοήθεια….. / 
 
▪ …..Στη σελίδα 31 των σχεδίων….. αναφέρονται τα κάθε ποσοστά του κάθε συνειδητού ή ασυνειδήτου…., 
και όχι μόνον αυτών…., από φάση σε φάση….. των σελίδων 28 και 29….! 
 
▪ …..Στη σελίδα 32 των σχεδίων….. αναφέρονται και δείχνονται τα ‘’σχήματα’’….: σχέδιο 7Α΄ 
των ανάλογων παλμών -- σφαίρκς της ψυχής Ο΄…., 
μετατοπιζόμενης αυτής στον….: +οο, +0, +- -+0, -0 και -οο χώρο του σώματός της…., 
φωτοστέφανα και σκοτοστέφανα…., από φάση σε φάση….. των σελίδων 28 και 29…., 
πάντα, μαζί με άλλες, σχετικές, επεξηγήσεις….! 
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▪ …..Τα σχήματα της σελίδας 33 των σχεδίων αφορούν σε σημειώσεις του 2ου Κεφαλαίου…., 
ήτοι, περί της επίσημης, της δικής μας, συμπαντοπλασίας κ. λ. π….! 
 
▪ …..Τα σχήματα της σελίδας 34 των σχεδίων….. αφορούν σε σημειώσεις του 1ου # Κεφαλαίου…., 
ήτοι, περί ‘’σχηματοποίησης’’ του χρόνου….. και περί Θεού, ιδίως, σε σχέση με το χρόνο….! 
 
▪ …..Στη σελίδα 35 των σχεδίων….. αναφέρονται, με σχετικές επεξηγήσεις, και δείχνονται σχηματικά 
τα περί σωμάτων -- ταγμάτων των αγγέλων…., που, σαφώς…., και, σ’ αυτό, το επίσημο, το Σύμπαν…., 
ήταν αναγκαία η παρουσία –τους…., κάτι που…., πριν πλάσει ό,τι δήποτε σχετικό…., το ήξερε ο Θεός….! 
 
▪ …..Στη σελίδα 36 των σχεδίων….. αναφέρονται και δείχνονται σχηματικά 
τα περί….: ψυχοσυλλεκτών, περισυμπαντείου και προπερισυμπαντείων…., με σχετικές επεξηγήσεις….! 
 
▪ …..Στη σελίδα 37 των σχεδίων….. αναφέρονται και δείχνονται σχηματικά 
οι φάσεις του σχηματισμού του πρωταρχικού μη φυσικού φωτός….. έως τη Θεογονία….! 
 
▪ …..Στη σελίδα 38 των σχεδίων….. δείχνεται σχηματικά το ψυχοD. N. A του Θεού…., 
ως, επίσης, και τα σχήματα με την κάθε κι όπως ανθρώπινη ψυχοενέργεια…., 
ήτοι, ανθρώπων….. με, προπτωτικό, 1ο….. και, μεταπτωτικό, 2ο ψυχοD. N. A….! 
 
▪ …..Τέλος…., στη σελίδα 39 των σχεδίων…..αναφέρεται και δείχνεται σχηματικά 
το ‘’ψυχο’’D. N. A των έμβιων όντων…., μαζί με άλλες, σχετικές, επεξηγήσεις…., 
ως, σχετικές με αυτό επεξηγήσεις, και στο τέλος του 3ου Κεφαλαίου….!..... 
 
                             ============================================================== 
 
                                                * Ευρετήριο των σχεδίων….. 
 
[{[{ Σελ. 1….: Σχηματισμός -- γέννηση ψυχής : Σχ.: ….. , ΟΑ….. , …..ΟΑ΄ και 1Α΄….. 
 
Σελ. 2….:….. Σχηματισμός 1ου, 1Α, ψυχοD.N.A : Σχ. 1Α΄ έως 1Α΄6 ή "1Α΄6" ή 1Β….. 
 
Σελ. 3….: Επεξηγήσεις των σχεδίων της Σελ. 2….. 
 
Σελ. 4….: <<Ποσοστά>>….. 
 
Σελ. 5….: Συνέχεια σχηματισμού 1ου, 1Α, ψυχοD.N.A : Σχ. 1Α΄6 έως 1Α΄12 ή 1Α….. 
 
Σελ. 6….: Επεξηγήσεις των σχεδίων της Σελ. 5….. 
 
Σελ. 7….: "Ποσοστά"….. 
 
Σελ. 8….: Σφαίρικς : φωτοστέφανα και σκοτοστέφανα….. 
 
Σελ. 9….: 1ο, 1Α, ψυχοD.N.A, προπτωτικά -- απτωτικά : Σχ. 1Α1 έως 1Α6 : ψυχή υπερθετική ++….. 
 
Σελ. 10….: 1ο, 1Α, ψυχοD.N.A : Σχ. 1Α1΄ έως 1Α6΄ : ψυχή θετική + ή ++….,….. 
 
Σελ. 11….: Επεξηγήσεις των σχεδίων των Σελ. 9 και 10….. 
 
Σελ. 12….: 1ο, 1Α, ψυχοD.N.A : Ποσοστά : υπερθετικότητας ++ ψυχής, 1Α1 έως 1Α6, 
και θετικότητας + ή ++ ψυχής, 1Α1΄ έως 1Α6΄,….. 
 
Σελ. 13….: 1ο, 1Α,  D.N.A : Σφαίρικς : φωτοστέφανα ψυχής υπερθετικής ++, 1Α1 έως 1Α6, 
και φωτοστέφανα ψυχής θετικής + ή ++, 1Α1΄ έως 1Α6΄,….. 
 
Σελ. 13΄….: Θεανθρωποίηση : 1ο, 1Α, ψυχοD.N.A : +++ --- ++ : 1Α6 --- 1Α..… 
και….. 1Α5 --- 1Α1, 1Α4 --- 1Α2 και 1Α3 --- 1Α3,….. Σφαίρικς κ.λ.π….. 
 
Σελ. 14….: "1ο", "1Α", ψυχοD.N.A, αυτοπαράβαση,…. : "1Α7΄" έως "1Α11΄", θετικοαρνητική ή 
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"θετική" ψυχή += [+= ή, άλλως, +- - ….: - - ή =] και "1Α12΄", "ουδέτερη" ψυχή += ή =+, του αυτοπαραβάτη,….. 
 
Σελ. 15….: "1ο", "1Α", ψυχοD.N.A : "1Α13"΄ έως "1Α18΄", αρνητικοθετική ή "αρνητική" ψυχή 
=+, του, αυτο, παραβάτη, και "1Α18΄", = - ή - - -, του, αυτο, σατανοκατθρώπου,….. 
 
Σελ. 16….: Επεξηγήσεις των σχεδίων των Σελ. 14 και 15….. 
 
Σελ. 17….: "1ο", "1Α" ,ψυχοD.N.A : Ποσοστά : "θετικότητας" += και υπο"θετικότητας" =+ ψυχής : 
"1Α7΄" έως "1Α18΄",….: του, αυτο, παραβάτη,….. 
 
Σελ 18….: "1ο", "1Α", ψυχοD.N.A, αυτοπαράβαση,….: Σφαίρικς : φωτοστέφανα και σκοτοστέφανα 
θετικοαρνητικής ή "θετικής" ψυχής +=, "1Α7΄" έως "1Α11΄" και αρνητικοθετικής ή 
"αρνητικής" ψυχής =+, "1Α13΄" έως "1Α18΄",….. 
 
Σελ. 19…..: Πτώση του 02 σώματος….. και….. αλλαγή ψυχοD.N.A των 2 πρωτανθρώπων,….. 
 
Σελ. 20….: Επεξηγήσεις των σχεδίων της Σελ. 19….. 
 
Σελ. 21….: Ποσοστά….. 
 
Σελ.22….: Σφαίρικς : φωτοστέφανα και σκοτοστέφανα….. 
 
Σελ. 23….: 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A, μεταπτωτικά : Σχ. 1Β : ουδέτερη ψυχή +- -+…., 
1Β1 έως 1Β6 : θετική ή θετικοαρνητική ψυχή + ή ++-,….. 
 
Σελ. 24….: 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A : Σχ. 1Β7 έως 1Β12 : υπερθετική ψυχή ++,….. 
 
Σελ. 25….: Επεξηγήσεις των σχεδίων των Σελ. 23 και 24….. 
 
Σελ. 26….: 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A : Ποσοστά : θετικότητας ή θετικοαρνητικότητας ψυχής + ή ++-, 
1Β1 έως 1Β6….. και υπερθετικότητας ψυχής ++, 1Β7 έως 1Β12,….. 
 
Σελ. 27….: Θεανθρωποίηση : 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A : 1Β12 --- 1Β, +++ ---- +- -+, και….. 
1Β11 --- 1Β1, 1Β10 --- 1Β2, 1Β9 --- 1Β3, 1Β8 --- 1Β4, 1Β7 --- 1Β5 και 1Β6 ---1Β6…., 
σφαίρικς κ.λ.π….,….. 
 
Σελ. 28….: 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A : Σχ. 1Β1΄ έως 1Β6΄, αρνητική ή αρνητικοθετική ψυχή - ή - -+,….. 
 
Σελ. 29….: 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A : Σχ. 1Β7΄ έως 1Β12΄, υποαρνητική ή αρνητικότατη ψυχή - -,….. 
και σχ. 1Β12΄ , υποϋποαρνητικής ψυχής - - - ,….: του σατανοκατθρώπου,….. 
 
Σελ. 30….: Επεξηγήσεις των σχεδίων των Σελ. 28 και 29….. 
 
Σελ. 31…..: 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A : Ποσοστά : αρνητικότητας ή αρνητικοθετικότητας ψυχής - ή - -+, 
1Β1΄ έως 1Β6΄, και αρνητικότητας ή υποαρνητικότητας ψυχής - -,….. 
 
Σελ. 32….: 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A : Σφαίρικς : φωτοστέφανα και σκοτοστέφανα θετικής ή 
θετικοαρνητικής ψυχής + ή ++-, 1Β1 έως 1Β6, και υπερθετικής ψυχής ++, 
1Β7 έως 1Β12…., και….. αρνητικής ή αρνητικοθετικής ψυχής - ή - -+, 1Β1΄ έως 1Β6΄, 
και αρνητικότατης ή υποαρνητικής ψυχής - -, 1Β7΄ έως 1Β12΄,….. 
 
Σελ. 33….: Φάσεις Συμπαντικής Πανδημιουργίας : φάση α έως φάση ε΄..... 
 
Σελ. 34….: "Πανχρόνος"..... 
 
Σελ. 35….: 3, σώματα ηλιακών αγγέλων, προπτωτικά : Ο1, Ο2 και Ο3….: Σχ. Ο΄1….. 
 
Σελ. 36….: Ψυχοσυλλέκτες : Σχ. Ο΄Α, Ο΄Β, Ο΄Γ και Ο΄Δ….. 
Περισυμπάντειον : Σχ. Ο΄2 και….. προπερισυμπάντεια /ΣυμπαντοD.N.A/ : Σχ. Ο΄2΄….. 
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Σελ. 37….: Φάσεις Θεογονίας : Σχ. Ο΄3΄, Ο΄3, ( Ο΄3 ), Ο΄4….,….. 
 
Σελ. 38….: ΨυχοD.N.A Θεού : Σχ. ( Ο΄4 )….. και….. D.N.A "Μοίρας"--…., προπτωτικά, σχ. Ο5 
και, μεταπτωτικά, σχ. Ο6…... 
 
Σελ. 39….: "ψυχο"D.N.A έμβιων, έμ"ψυχων" όντων : Σχέδια….,……………….. }]}] 
 
                             ======================================================= 
                             ======================================================= 


