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Κεφ. 1ον.
Θρησκείες της αρχαιότητας ‘’ανά λαούς και εποχές’’…..
[ Βιβλιογραφία….: Λεξικό των Θρησκειών….: των Ελιάντε / Κουλιάνο….. ]
Αίγυπτος.
■ Κοσμολογία – θεολογία….:
* Ο Ρα (Άτουμ)….. (!;!;!;) δημιουργεί τον Σου (Αέρα) και την Τεφνούτ (Υγρασία), /2 και εξω,προ,γαμιαίως…!;/
● Ε, Αιθέραςςς ο Ρα…., 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…., ω αιθεροβάμονες, κι αεροβάμονες, πιστοί των ‘’τέτοιων’’….!
Ήτοι, αιθέρας = ο Θεός…., μα κι η κατοικία του…., ή βουνό = πλούσιος…., μα κι η κατοικία του….,….!
Και….. η….. ’’απο∙κεκρυμμένη’’ κι ακατονόμαστη….. σύζυγός του Βασίλισσα τί…!;
Α…., όχι…., και εδώ…., δεν υπάρχει σύζυγος…., που ο Ρα είναι κάτι σαν….. ’’ευγενές αέριον’’….,
που….. τα χημικά αυτά στοιχεία…., τα….. το 1894 ανακαλυφθέντα «ευγενή αέρια»….,
«δεν σχηματίζουν ουδεμίαν ένωσιν»…., ναι, στη Χημεία…., αλλά και….. στην Αλχημεία –τους….!
Εχ, βρε, ο άυλοςςς…., δημιούργησε τέκνα….. και ουχί «εγέννησε κατά τον συνήθη τρόπο» τέκνα….,
καθώς το….. ’’μόριό’’ του…., του….. ‘’«στεγνού»’’ αυτού…., αποτελείται, μόνο, από ένα ‘’άτομο’’….,
τόοοσο δα μικρό….. και τι να κάνει με αυτό…., χα, που δεν ‘’το κάνει’’…., μα ‘’το δημιουργεί’’….! ●
που….. (!;!;!;) γεννούν τον Γκεμπ (Γη) και….. τη….. Νουτ (Ουρανό)….! /2 και εσω,επι,γαμιαίως…!;/
// : παιδιά του Ρα, αυτοί, κι αιμομείκτες…., ως και τα, ‘’αιμόφιλα’’, παιδιά τους κι εγγόνια του Ρα….!
Κι εδώ….. ταύτιση Βασιλείου : Αρχιβασιλείου με τους Βασιλείς : Αρχιβασιλείς τους….!
Ρα….: Αρχιαρχιβασιλιάς….! Γκεμπ….: Αρχιαρχισυμβασιλιάς….! //
Αυτοί γεννούν τον Όσιρη και τον Σηθ, την Ίσιδα και τη Νέφθυ….! /2 και εσω,επι,γαμιαίως…!;/
/$__$/ : εχμμμμμ…., τα εξώγαμα είναι δημιουργήματα…., ενώ τα εσώγαμα είναι γεννήματα….! /$__$/
*|* …..εγγόνια του, ’’παρασκηνιακού’’ και με συμβασιλέα του τον Γκεμπ, Ρα και παιδιά του Γκεμπ….!
Σηθ και Νέφθυ : ζεύγος….: κληρονόμοι του μπαμπά τους Γκεμπ…..
και Όσιρις και Ίσις….: ζεύγος….: κληρονόμοι της μαμάς τους Νουτ….,
ε, αφού ο Γκεμπ «τον μεν Ιακώβ, σώρρυ, Σηθ ηγάπησε, τον δε Ησαύ, σώρρυ, Όσιρι εμίσησε…..»….!
Ναι…., ο πραγματικός πατέρας τους Βασιλιάς και συμβασιλιάς του Ρα Γκεμπ….,
‘’ως’’, ‘’εθιμικά’’, ο Αρχιβασιλιάς Γιαχβέ τους, εξω’’ουράνιους’’ : ‘’εσωγήινους’’, ‘’υιοθετημένους’’ του
Ησαύ και Ιακώβ…., αυτούς δε κι έτσι και με διάκριση….. πριν, ακόμα, γεννηθούν….:
γιοι = «έθνη, λαοί, χώρες,…..»….: Γέν.: 25 : 23….!
Έτσι, ως πλέον αγαπητός του Γκεμπ ο Σηθ, κατόπιν ‘’εξετάσεων’’, παίρνει ως κλήρο του τον Ουρανό :
δεύτερο τη τάξει β,Β,ασίλειο και μετά από το….. απρόσιτο….. ’’Βουνοκορφαίο’’ : ‘’Υπερουράνιο’’
Βασίλειο του Ρα και του Γκεμπ…., το πρώτο τη τάξει Βασίλειο : Αρχιβασίλειο….!
Μετά δε απ’ το, φυσικό ή μη, θάνατο του Ρα και του Γκεμπ, παίρνει και το Βασίλειο των Ρα και Γκεμπ….,
ως, σαφώς, πήρε, αρχικά, και το τρίτο, τότε, τη τάξει βασίλειο του αδελφού και θύματός του Όσιρι….,
το της Γης…., το, κι αυτό, εξ αίματος του Ρα και του Γκεμπ υποϋποβασίλειο….!
Βλέπε….:: γης : υποϋποβασίλειου…., ουρανού : υποβασίλειου…., ‘’υπερουρανού’’ : Βασίλειου….,….! *|*
-----------------------------------------------------%%%%%------------------------------------------------------* Ο….. δίκαιος βασιλιάς της Γης, ο Όσιρις, δικαστής των νεκρών και νικητής του θανάτου,
δολοφονείται από τον αδελφό του Σηθ….!…..
Η Ίσις καταφέρνει να μείνει έγκυος από τον νεκρό Όσιρη, από όπου έλκει την καταγωγή του ο Φαραώ….!
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---- …..ε…., ‘’αφού ο Αυνάν, σώρρυ, ο Σηθ….. της το έχυνε έξω…..’’…., ε, κωδικικά κι αυτό….! ---{ …..φορές…., όπου….: ε, έι, α, ω, χμ, εχ, χα, εμ, σλόγκαν,….. κι εκεί, και, αποκωδικοποιήσεις….! }
# …..Σπέρμα βασιλιά στον ‘’καταψύκτη’’…., και, να, γκαστρώνει ώς και νεκρός….: το ‘’θαύμα’’ του Αλήτη….,
που η ‘’κοσμολογία’’ και η ‘’θεολογία’’ αρχίζουν, κι εδώ στην Αίγυπτο,
απ’ τη στιγμή που στέφτηκε ο 1ος βασιλιάς : και, ενσαρκωτή ιδέα…., αυτόθεν ή ετερόθεν θεοποιημένος….,
καθώς….. οι που βασίλεια έστησαν….. Πλάστες θεοί ονομάστηκαν…., εχ, βρε, και ‘’μας την έστησαν’’….! #
// …..σχεδόν, παντού και πάντα…., και, τα στείρα βασιλικά ζευγάρια υιοθετούσαν….. γιους….,….! //
♠ Και…., αν και…., γενικώς και ‘’ειδικώς’’…., όλα κι όλων τα ‘’θεοκτόνα’’ και βλάσφημα….,
κυρίως, ως προς….. τον όντως Θεό…., κείμενα αυτά δεν προσφέρονται ούτε καν για σάτιρα….,
πλην, μόνον, στην κωδικική τους διάσταση…., την απολύτως, όμως, επικίνδυνη…., άρα, πολεμητέα….,
έστω…., ας ασχοληθούμε με αυτά για ‘’τελευταία φορά’’…., έτσι…., ‘’έως τα τώρα’’….,
προπαντός, για ‘’ανάσταση’’, μέσα μας, του με δόλιες κωδικοποιήσεις ‘’φονευθέντος’’ όντως Θεού….!
Κι αυτό, εδώ, με λίγα σχόλια και μερικό ‘’σπάσιμο’’ των κωδίκων τους…., σαν σε ‘’προθέρμανση’’….,
μα αλλού…., όπου χρειάζεται….: ιδίως, Παλαιά και Καινή Διαθήκη….. και Κοράνι….,
με πολλά σχόλια και πολύ ‘’σπάσιμο’’ αυτών, που οι κώδικές τους, ‘’κοινοί’’ όλων, θέλουν ‘’σπάσιμο’’,
σαφώς, και, για να ‘’αποκωδικοποιηθούμε’’, όσον, όλοι….. κι όλα….!….. ♠
[$[ …..Ω…., σαν πεθάνει ο βασιλιάς….,/ χωρίς ν’ αφήσει διάδοχο….,/
με τρόπο, να, ορθόδοξο….,/ καταπώς λένε φυσικό….,/ ή φυσικώ τω νόμω….,/
βρίσκει η κυρά του ‘’εξώγαμο’’….,/
που το παρουσιάζουνε/ με τρόπο πως γεννήθηκε / πνευματικό…., υπερφυσικό….,/
«πνεύματι» καθώς λένε….,/
ως, λ. χ, Διϊκό ή Γιαχβικό ή άλλως….,/ με τρόπο ανορθόδοξο….,/
κι έτσι διασώζεται / η βασιλοεξουσία….,/ κι έτσι διαιωνίζεται/ και η ιδέα βασιλιάς…../
και η ιδέα βασιλεία….!
Και….. προσοχή στις….. βασιλικές μούμιες…., γιατί….. γκαστρώνουνε…., κι αυτές….,
χμ, ναι, πια….. κι αλά….. Ήφαιστο….,….!
Βασιλικού…., Αιγυπτιακού, εδώ…., μύθου κι ιστορίας το ανάγνωσμα – σκεψαυνάνισμα πρόσχετε….! ]$]
------------------------------------------------------%%%%%-----------------------------------------------…..Μ’ άλλα λόγια, λοιπόν…., αφήνοντας τα του….. δικαίου Όσιρη κι επανερχόμενοι στα του δίποδου Ρα….,
που, εδώ, συστηματοποιεί κι οργανώνει κωδικικά το πολυβασίλειό του…., σχεδιαστικά ή μη…., έχουμε….:
στην ‘’αδιαμοίραστη’’, έστω, γη της Αιγύπτου….,
ο, δήθεν, κοσμοπλάστης κι ανθρωποπλάστης Αιθέρας βασιλιάς Ρα δημιουργεί, πρώτα, τον Σου : Αέρα….!
----------------------------------------------------$$#$$---------------------------------------------------▓ …..δημιουργεί…., πρωτο· γεννά, κι εδώ…., ο….. αιθερικός Ρα….,
♦ …..κι εδώ, χαρακτηρίζεται ως δημιουργία, μ ό ν ο ν, η πρώτη γέννα : οι πρωτότοκοι….!
Και….. οι γεννημένοι, συνηθεστάτως, υποτάσσονται….,
ενώ οι δημιουργημένοι κι οι δημιουργοί, συνηθεστάτως, υποτάσσουν….!
Φορές δε, με τα ‘’παιχνίδια της ζωής’’, και, οι ρόλοι αυτοί αντιστρέφονται….,
σε σημείο που, κατ’ ‘’αυτούς’’, ο ‘’Θεός’’ ‘’γίνεται’’ ‘’Σατανάς’’ κι ο Σατανάς ‘’Θεός’’…..!
Ναι, και σιγά μην αφήσουν….,
χα, τα αέριας, κι όχι υγράς ή στερεάς, μορφής ‘’πολεμικά αέρια’’ αυτά…., οι άδικοι….,
να τους ‘’ξεφύγει’’ καλός ‘’τέτοιος’’…., ως, εδώ, έστω, ο….. δίκαιος Όσιρις….,
και τους χαλάσει την κάθε, ξου, θεїκά κωδικοποιημένη δημιουργία ή επαναδημιουργία…..
ή την κάθε, ουστ, ‘’τέτοια’’ γέννα….. ή επαναγέννα….,
‘’φυσική’’….. ή και ‘’υπερφυσική’’ : ‘’ανεμο’’γκαστρική : ‘’αερο’’γκαστρική :….,….! ♦
τον Σου…., μα…., αυτόν και….. όοοοοχι «εκ του μη όντος»…., με την μεγαλοαστή σύζυγό του….!
/ …..που κι ο Ρα ‘’τέτοιος’’ : έστω, υπερ·μεγαλοαστός ήταν…., χμ, αρχικά, ‘’νερο’’’’αμοιβάδα’’, κι αυτός….,
αρχικά, ‘’νερένιος’’…., μα έγινε θαυματικάαα ‘’αεριοποιήσιμος’’ : επιδεκτικός ‘’εξαερώσεως’’….! /
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Στην κωδικική του δε διάσταση, συμβολίζεται, ο ‘’άυλος’’ Σου, με τον αέρα….,
που είναι, ‘’τελικά’’, ‘’εξαϋλωμένη’’ ύλη, δηλαδή, ‘’εξαϋλωμένο’’….. τέως, ύδωρ : νερό : λαός :….,
χμ, κάτι σαν το της Χημείας και άνευ υδρατμών : υγρασίας….. ’’πτωχόν αέριον’’…., ξηρόν αέριον….,
| Ω….. αεροπότες και είθε κι αερο’’φάγοι’’…., τί…., διμεθυλικός αιθήρ…!; |
χα, σε αντιδιαστολή με το της Χημείας και με υδρατμούς : υγρασία….. άλλο ’’πτωχόν αέριον’’….!
#Ναι, ‘’νερένιος’’ ο Ρα…., που, αρχικά τους, όλοι, πριν καταφέρουν, ‘’επίσημα’’, να αρχηγοποιηθούν
στις ‘’άναρχες’’ κι ‘’ακέφαλες’’, ακόμα, κοινωνίες τους, ήσαν….. λαός : νερό….,
ήτοι, λαϊκής : νερένιας προέλευσης μιας κάποιας διαβάθμισης….!
---- …..ε, ακόμα, πολύ «υλικοί»…., χμ, πριν γίνουν….. «πνευματικοί»…., όσον….! ---Κι έτσι…., αναμεταξύ τους και συγκριτικά, και, κατ’ αυτούς…., άλλο είναι….,
και ως προς την ποσότητα και ως προς την ποιότητα….,
οι λαοί : νερά….: της ‘’Πηγής’’, της, έστω, ‘’βουνίσιας λίμνης’’,
του ‘’ποταμού’’, του ‘’ρυακιού’’, της ‘’θάλασσας’’, της πεδιάδας,…..
όπως, επίσης…., αναμεταξύ τους και συγκριτικά, και, κατ’ αυτούς…., άλλο είναι….,
και ως προς την ποσότητα και ως προς την ποιότητα….,
οι ‘’κεφαλές’’ των λαών….: ‘’άνω’’ και ‘’κάτω’’….: αέρας, πνοή, υγρασία, δροσιά, ατμός,….!#
Μαζί δε με τον Σου : άνδρα, ο αντροκράτης Ρα δημιουργεί : γεννά και την Τεφνούτ : γυναίκα….,
μα που αυτή είναι, γυναίκα γαρρρ, λίγο χαμηλότερης, μα υψηλής, κοινωνικής τάξης και ‘’φύσης’’….,
ως από μάνα μεγαλοαστή και….: υγρασιοειδή, δροσοειδή, ατμοειδή, υγροπνοειδή, αχνοειδή,…..
και που συμβολίζεται, η Τεφνούτ, με την υγρασία….,
ε, το νερό ‘’επιφάνεια’’ / κι όχι ‘’πάτος’’ λαός / λαός….. σε ‘’εξαϋλωμένη’’ : εξαϋλωμένη μορφή….,
εξευγενισμένη μορφή…., χα, εξού κι ευγενής : «από ‘’καλή’’ γενιά»….!
---- …..γενικά…., οι που κατάφεραν και….. «βγήκαν, και, από την επιφάνεια…..»
κι έγιναν, εχ, έως και….. ’’αιθέρας’’, ‘’αέρας’’, ‘’υδρατμοί’’,….. ήτοι, άλλαξαν τάξη….,
και, μετά, φορές, υποβαθμίστηκαν…., γινόμενοι, τελικά, ‘’βροχή’’….,
‘’έπεσαν’’, έτσι, σε….. ’’λίμνες’’, ‘’ρυάκια’’, ‘’ποτάμια’’, ‘’θάλασσες’’,….. κ. ο. κ….!
Κάπως έτσι, έστω υδατικά : ‘’υδατικά’’, και οι του ‘’δόγματος’’ του ‘’κύκλου’’
των μετεμψυχώσεων και των μετενσαρκώσεων….: Ινδουιστές, Βραχμανιστές,…..
έφταναν σε ‘’τέτοια’’….: …..νερό…., εξάτμισή του…., βροχοποίησή του….. κ. ο. κ….! ---■ …..ήτοι, εδώ, χμ, ο….. άυλος και, τάχα μοναδικός στη Γη μας, υπερ·εξω·ουράνιος ‘’Θεός’’ Ρα
| …..χμ, ο….. υπερ·εξω·ουρανός…., μάλλον, είναι….. αυθύπαρκτοςςςςς….! |
δημιουργεί….. τον ‘’άυλο’’ άυλο ’’θεό’’ : Σου (αέρα)
[ …..ε, αυτός κι ως άνδρας ‘’πήρε περισσότερα γονίδια’’, άμεσα, απ’ τον Κύριο Ρα….. ]
και την άυλη ‘’άυλη’’ ‘’θεά’’ : Τεφνούτ (Υγρασία)….,
( …..ε, αυτή κι ως γυναίκα ‘’πήρε περισσότερα γονίδια’’, άμεσα, απ’ την κ,Κ,υρία του Ρα….. )
χμ, τους δυο ‘’άυλους’’…., ήτοι, ‘’ύλη’’ από μη ‘’ύλη’’….,
κι ας προέκυψαν, χμ, από άυλο κι ‘’άυλη’’….!
/ …..ε, που η…., ακατονόμαστη, εδώ…., κυρά του Ρα ήταν ‘’άυλη’’ ‘’άυλη’’ : ‘’άυλη’’….! / ■
Κι οι δυο αυτοί…., ο Σου και η Τεφνούτ…., γεννούν
| …..και όχι….. δημιουργούν….,
που, μόνον, ο….. Αιθέρας : πρωτοπηγή δημιουργεί…., πλην, και, που….. γεννά, ξεγεννά,….. |
τον Γκεμπ (Γη) και….. τη….. Νουτ (Ουρανό)….. κ. ο. κ….. οι, από επιμειξία ή μη, γέννες….!
*/ Και…., κι εδώ…., αρχή….. φαλλοκρατίας….:
ο Σου (Αέρας) κι ο Γκεμπ (Γη) : άντρες και ‘’εξευγενισμένο’’, έστω, ‘’ύδωρ’’….,
και η Τεφνούτ (Υγρασία) κι η Νουτ (Ουρανός) : γυναίκες και λιγότερο ‘’εξευγενισμένο’’, έστω, ‘’ύδωρ’’….! /*
▌Ήτοι, οι δυο αυτοί, ο Σου κι η Τεφνούτ, γεννούν, με τη σειρά τους κι αιμομεικτικά, άλλους δυο….:
την, ‘’άυλη’’ ‘’ύλη’’, Νουτ (Ουρανό)…., δηλαδή…., ‘’ύλη’’…..’’ύλη’’….,
---- …..ε, αυτή κληρονόμησε περισσότερα ‘’γονίδια’’ κι από την ‘’άυλη’’ γιαγιά της….,
ναι…., μέσω του γιου…., που έτσι πάει, μάλλον, και σε αυτούς,
/ …..τους, συνήθως κι από αιμομιξία, ‘’αιμόφιλους’’….: αιμοφιλία : αρρώστια τους….! /

4
κατά τον, διαφορετικό με τον των 2 όντως πρωτανθρώπων, νόμο της βιοκληρονομικότητας….,
όπως, περίπου ‘’έτσι’’, ‘’πάει’’ κι από τον παπού στον εγγονό μέσω της θυγατέρας….! ---και τον, ‘’άυλη’’ μη ‘’ύλη’’, Γκεμπ (Γη)…., ήτοι, ‘’ύλη’’….. μη ‘’ύλη’’….: την εξουσία της Γης….! ▌
Αυτοί δε οι δυο, ο Γκεμπ και η Νουτ, γεννούν….. δυο ‘’θεούς’’ :
τον ‘’γήινο’’ Όσιρι και τον ‘’ουράνιο’’ Σηθ….. και δυο, ‘’γήινες’’, ‘’θεές’’ : την Ίσιδα και τη Νέφθυ….,
κι οι δυο και αντίστοιχά τους κι αιμομεικτικά, σύζυγοί τους….!…..
♣ …..Βρε, κι εδώ, ένας : μοναδικός είναι ο ‘’Θεός’’…., χμ, κι αυτός από φυσικά αιθερόνια….!
|| Ναι…., κι ‘’αφήστε’’ τον Εξωσυμπαντικό όντως Θεό…., τον από….. μη φυσικά αιθερόνια….! ||
Σαφώς…., κι εδώ…., προηγείται αυτός….. και….. ακολουθούν τα ‘’ομο,ι,ούσιά’’ του….,
τα….. ’’γαλαζοαίματα’’…., ήτοι, τα με αίμα χρώματος ‘’ουρανί’’….,
τα….. οξυγόνα : άνδρες και υδρογόνα : γυναίκες….,…..έστω….,
ε, και, ‘’τελικά’’, και, το κάθε κι από όπου ύδωρ…., χμ, να…., Η2 + Ο = ύδωρ….,….!
Και…., μιας και ‘’μας δουλεύουν’’ αλχημειστί οι αερόβιοι κι αναερόβιοι δίποδοι οργανισμοί αυτοί….,
ας τους βαφτίσουμε τους πολεμόχαρους…..
ανάποδα και όσον ‘’εύστοχα’’ εδώ και σ’ αυτό το σικ ’’«επιστημονικό παραλήρημά»’’ μουουου….:
και, Ο2Η : ‘’κροτούντα αέρια’’…., χα, που βροντούν σκορπώντας….. αερόμιχλα ‘’νεφέλια’’….,
όπως, ‘’π ι α’’, τα….. ’’για αυτούς’’….. οσμηρά κι έγχρωμα εντερικά μας, ‘’κλασικά’’, αέρια….!
Πάντως…., ω ‘’μυημένες’’ αντιστοιχίες των ‘’τέτοιων’’, υπάρχουν και πιο….. ’’ευγενή αέρια’’….,
ως, λ. χ, έστω, το άζωτον….! Ναι…., κι άντε και στην πόλιν της Παλαιστίνης/του Ισραήλ Άζωτον….,
της….. μαφιοζέ πολυονόματης και πλέον σπουδαίας και πλουσίας πόλεως της Πενταπόλεως….!
---- …..ννναι, άντε…., κι όοοχι στην της Αρχαιοελληνικής Αχαΐας ‘’τέτοιαν’’ πόλιν….. Άζωτον….! ---Άει, να μάθετε κι άλλα κόλπα για ν’ ‘’ανεβαίνετε ψηλά’’…., ανώτερα απ’ τα του Εβραίου Φιλίππου….,
που ‘’βούτηξε’’, τότε, το ‘’πορτοφόλι’’ του ευνούχου Αιθίοπα, του της βασιλίσσης της Κανδάκης….,
σαν βούτηξαν μαζί στο….. νερό…., βαφτίζοντάς ‘τον έτσι….,
και, αμέσως και ‘’θαυματικάαα’’ κι «αρπαγμένος απ’ το Πνεύμα», /…..πνεύμα : αερ,αιθερ,ομίχλη…../
βρέθηκε στην….. Άζωτον…., γινόμενος, τότε κι έτσι πια ο βρωμερός, ‘’βρωμιούχος αιθήρ’’….!
Εχ, κι έτρωγε…., ο από ‘’αερομόρφωση’’ αερόμορφος κι αεροΰφαντος, πια….,
αερόμελι : δροσόμελι : το μάννα των Εβραίων…., χα, ως τα τζιτζίκια των Μουσών του Απόλλωνα….!
Ναι, σε ‘’αερό’’λουτρα…., μετά απ’ το ως άνω υδρόλουτρο….. ο Αρχικαββαλιστής αερομάντις….,
ο έως τότε….. υδατοσκόπος….! Ναι, ξου κι άντε και εξαερωμένο….. ’’βασιλικόν ύδωρ’’….,
χμ, άντε και γκαστρόκοιλος με ’’βασιλικό πάχος : ξύγκια’’….. ή χρυσός : βασιλιάς των μετάλλων…..
ή λέων : βασιλιάς των ζώων….,….. ρε μη αλληγορικό Ζώον Φίλιππε….!
Ναι…., τώρα που ‘’έχασες τα νερά σου’’, τα ‘’γήινα’’…., μα ‘’βρήκες τα αέριά σου’’, τα ‘’ουράνια’’….,
ξου κι άντε κι από «αλιεύς ψαριών»….. ’’κυνηγός αεροκωλοβακτηρίων κι αιθερίων αμοιβάδων’’….!
…..Για την ώρα…., ω Αζώτιοι, που….. μας πνίγετε την αναπνοή και δεν διατηρείτε τη ζωή μας….,
ως και κάθε ‘’τέτοιο’’….. ξου….. ’’ζωτικό αέριο’’….,
σας στέλνω….., κυριολεκτικά, ω ‘’μούμιες’’ κι αέρινοι αεριτζήδες κι εσείς της Ανωτέρας Κλάσης….,
τα υπερευγενέστατα, μα, και, ‘’Θ,θ,εο’’κτόνα πε,ο,ρδικά : κλασικά μου αέεερια…., ‘’μαγικά’’….,
χα, που ίσως σας χρησιμεύσουν και σ’ άλλες ‘’τέτοιες’’ σας αρωματο,μυρο,σκατοθεωρίεςςςςς….! ♣ ▓
------------------------------------------------------$$#$$-------------------------------------------------Κι αυτός…., ο α,Α,έρας…., είν’, και, το π,Π,νεύμα της βασιλικής εξουσίας : η ιδέα της βασιλικής εξουσίας….:
αιθερικής, οξυγονικής, υδρογονικής,….!
Αυτήν, λοιπόν, την βασιλική εξουσία : ιδέα : πνεύμα…., γενικώς κι όπου….,
την ενσαρκώνουν, εκτός αυτού, όπου κι όποτε, και οι διάδοχοί του….,
εκεί και στην καθαυτό ζώνη επιρροής του : χώρα του : γη του
και που, αυτός κι οι της χώρας του την αποκαλούν ουρανό….,
ως την αποκαλούν έτσι…., μάλλον, με καταναγκασμό του…., και οι έξω γης του : ουρανού του….,
ήτοι, οι υιοί του ανθρώπου ή των ανθρώπων…., κάτι σαν εξωγήινοι κι εσωγήινοι….!
** Σαφώς, δεν αποκαλούνταν, και σε αντιδιαστολή, όλοι, και, οι της χώρας του Βασιλιά υιοί του Θεού….!
Ε, αλλιώς ‘’οι απ’ τις πέτρες του Δευκαλίωνα και της Πύρρας’’….. κι αλλιώς ‘’οι θεοτριχοκατάγωγοι’’….! **
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Έτσι, πάλι αυτοί : οι εσωγήινοι, ονομάζουν τη χώρα τους γη….,
τον εγκάθετο του (Πατέρα) Βασιλιά Υ,υ,ιό
{ …..που, γι’ αυτούς, είναι και ‘’Π,π,ατέρας’’….. κατά το δόγμα της, και επιμεριστής, ‘’Αγίας Τριάδος’’…..
κι ο οποίος Υ,υ,ιός είναι ο που ενσαρκώνει την ιδέα : Άγιο Πνεύμα βασιλεία….. }
και τη χώρα του Βασιλιά : Αρχιβασιλιά ονομάζουν Ουρανό….,….!
Φυσικά…., έχοντας πολλά υποβασίλεια : σατραπείες :…., θεωρούνταν, τότε κι όποτε έτσι,
και Βασιλιάς των βασιλέων…., Αρχιβασιλιάς….,
που…., καθώς…., αυτόθεν ή μη κι από σύστημα και παντού της….. Γης…., θεοποιούνταν….,
ονομάζονταν και Θεός των θεών…., στην διαμοιρασμένη….. Γη
με τους ‘’πολλούς’’…., κι εδώ : ‘’Ασία’’ μεριά και τότε, συνήθως 7…., ο,Ο,υρανούς
και τις πάμπολλες γ,Γ,αίες….,
κι έτσι σχημάτιζαν τις Άγιες Τριάδες τους…., κι αυτές, φορές, με….. υποσύνολα….!
Όταν δε δημιουργούσαν : γεννούσαν : οργάνωναν έναν….. λαό : νερό :
// …..νερό, ή νερά,….: ύδωρ σε ποικίλες ‘’μορφές’’ του….,
υγρασία, ατμός, δροσιά, πάχνη,….: αναλόγως, υπέρ’’γεια’’ ή και εσω’’ουράνια’’…..
’’έως και….. εξατμισμένο’’….: αέρας : ξερός ή μαλακός, πνοή : ξερή ή μαλακή, ( ‘’πτωχά αέρια’’….. )
| …..«σαν φθινοπωρινή πνοή»….: Ερμής….. |
σκέτο αέριο : οξυγόνο ή υδρογόνο, αιθέρας,….. αναλόγως, εσω’’ουράνια’’, εσω’’υπερουράνια’’….! //
που, πολλάκις, κι αυτός ήταν…., έστω αρχικά και στο σχέδιό τους…., ι,Ι,δέα….,
φορές, τότε…., ένα, ‘’απόκρυφο’’, μέρος του…., το κρατούσαν στην καθαυτό χώρα τους….,
ενώ το άλλο…., δύο ή περισσότερους…., το εγκαθιστούσαν, συνήθως, σε επιλεγμένη εύφορη περιοχή….,
κατοικημένη ή μη, εποικιστικά ή μη…., τάχα, ανθρωποπλαστικά….!
Πάντα, βέβαια, με όρους υποταγής και χρέους τους σε αυτόν….,
ναι, υποταγή, ακόμα κι όταν τοποθετούσαν ‘’εγκάθετα’’ εκεί κι ως βασιλείς….,
πλην κι από τους νόθους τους…., τους γνήσιους υιούς τους : υιούς του Θεού….,
▀ …..σε αντιδιαστολή με τους ντόπιους εγκαθέτους τους ‘’τέτοιους’’ υιούς των ανθρώπων….:
‘’απόλυτα’’ ντόπιους : γήινους…., τους από πατέρα και μάνα κοινούς θνητούς….,
ή, πάλι, ‘’τέτοιους’’ υιούς του ανθρώπου…., νόθα τους και με μάνα γήινη : ντόπια…., ουρανογήινοι….,
/ …..μα που, ’’τελικά’’, «διακηρύσσονται Υιοί του Θεού κατά το Πνεύμα αγιωσύνης…..» : Ιησούς,….. /
όπως κι ‘’έτσι’’ κι αναλόγως αλλού και με άλλους κι όταν και οι βασίλισσες είχαν βασίλεια….!
Ναι…., κι αυτό, καθώς κι οι γαίες ‘’ήταν’’, αναμεταξύ τους, διαφορετικής ποιότητας και ποσότητας….,
μάλιστα, άλλες με υψηλότερα βουνά / …..‘’βουνά’’ : μεγαλοαστικές τάξεις….. / ….,
( …..αναλόγωςςςςς…., στα Κ,κ,ορφοβούνια οι….. ’’τέτοιοι’’….:
‘’Θεοί’’ και ‘’Θέαινες : Θεές’’….. και ‘’θεοί’’ και ‘’θέαινες : θεές’’….,
πάντα, περιστοιχιζόμενοι με ανάλογους αυλικούς ‘’τέτοιους’’, να, σε ‘’ο,Ο,υρανούς και γ,Γ,αίες’’….. )
κι αυτά με προεκτάσεις τους βουνίδια / …..‘’βουνίδια’’ : αστικές τάξεις….. /
και….. λόφους, βράχους,….. / …..διαβαθμίσεις αστικών τάξεων….. / …..
ώς και πεδιάδες ποικίλης γεωστρωμάτωσης : ταξεωστρωμάτωσης…., / …..κατώτερες, λαїκές, τάξεις….. /
κ. ο. κ….,….. ε…., σε άλλη…., πλην από….. ύδατική : ’’υδατική’’…., διάσταση όλα….,….!
Ναι…., στις κωδικοποιημένες ‘’μυθολογίες’’ και ‘’ιστορίες’’ των όποτε κι όπου της Γης ‘’τέτοιων’’….,
που…., αρχαιόθεν και ‘’τελικά’’ κι από κοινού’’, έστησαν έτσι τις κοινωνίες του κόσμου….,
σατανικότατα…., σε….. ’’μυστική’’ τους Συμφωνία’’ : ‘’Διαθήκη’’ : ‘’Ιστορικό Συμβιβασμό’’ τους….,
χα…., σε….. ’’Διεθνή Συνωμοσία’’….,….!
Ναι…., και σε άλλη, αλληγορική ή συμβολιστική διάσταση….,
γενικώς και ειδικώς…., δείχνουν τα ερπετά ως πουλιά και τα πουλιά ως ερπετά….,
το μαύρο ως άσπρο και το άσπρο ως μαύρο….,….. που, ουσιαστικά, μόνον έτσι δεν είναι….!….. ▄
που, συνήθως, ήταν, οι λιγότερο αγαπημένοι τους υιοί….,
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ως κι εδώ ο / μάλλον και ‘’τελικά’’, αυτονομιόφιλος και ‘’Θεο’’,’’θεο’’·‘’κυνηγημένος’’ / Όσιρις κι όχι ο Σηθ….!
Φορές δε, μάλιστα, τύχαινε να κάνουν κι αναγκαστικό εποικισμό, σε ήδη κατοικημένη γη : χώρα….,
μα που δεν το λένε, γ ι α τ ό τ ε, οι κωδικοποιητές μυθολόγοι τους…., έτσι….,
σαφώς, για να ‘’δέσει’’ το σατανικότατό τους ‘’κοσμοπλαστικό’’ κι ‘’ανθρωποπλαστικό’’ παραμύθι….,
το με τις τόσες, κι ανάλογες με τις πάμπολλες παραμέτρους, παραλλαγές….,…..
και….. μη τρέχα και μη γύρευε…., που αέρα εμαγείρευε….!
Κι αν τύχαινε, μετά,
/ Πάντα, οι έτσι, το βάζουν αυτό μετά…., για να μην ‘’ανατραπεί το ως άνω ‘’τέτοιο’’ παραμύθι τους….. /
να τη διεκδικεί κι άλλος εκεί κι άλλης χώρας : γης βασιλιάς,….. οι ‘’ουράνιοι’’ και γήινοι αυτοί….,
ονόμαζαν τον επίδοξο κι αντίπαλο δέος τους αυτόν Σατανά ή άλλως….,
ως κι αυτοί κι οι όσοι δικοί του, αντίστροφα, έτσι κι αυτούς….,…..
αλλά…., παντού και σε όλες, σχεδόν, τις ‘’κοσμολογίες’’ τους…., αυτοί είναι ‘’πτωτικοί’’ και προδότες….!
Όταν δε ήταν, κι αυτός, ο Σατανάς….. Βασιλιάς βασιλέων…., τον παρουσίαζαν, οι έτσι,
ως με τάγμα πτωτικών αγγέλων….,….. τάχα, πρώην δικών τους και παλαιόθεν αποσχισθέντων….,…..
που, και, αυτά, θα τα δούμε αναλυτικά κι αποδεικτικά αλλού….!…..
Δυστυχώς…., αυτό το Άγιο τους παραμύθι…., βλέπε….. Τρ·άγιο…., το….. Μέγα Συμβολοπαίγνιο….,
---- Ε, κατ’ ουσία, έ ν α είναι….. με πολλές παραλλαγές…., με κοινά ή μη σύμβολα….,
μοιρασμένο ανά τους λαούς της μοιρασμένης Γης….. ’’διαχρονικά’’….! ---διαιωνίστηκε, με αλλεπάλληλες ‘’μεταλλάξεις’’, ίσαμε τα σήμερα…., και με αμέτρητους πιστούς….,
που, μάλλον, δέχτηκαν την ήττα ως θεία, τάχα, Μοίρα….,
αφού όλες οι θρησκείες…., σαφώς, ανθρωπόπλαστες…., είναι των, και, Μοιροπλαστών ‘’Θ,θ,εών’’….!
● Βέβαια, κι εδώ, όλος ο λόγος μου είναι ‘’παράξενα’’ κι ασυνήθιστα γραμμένος και διαμορφωμένος….,
κι αυτό, για να διευκολύνονται, προπαντός, οι τυχόν συνεχιστές του έργου μου…., εχμ, μεταθανάτιά μου….,
‘’σκυταλοδρομία’’ γαρ…., στην όσο πιο εύκολη εύρεση των όποτε αναζητούμενών τους θεμάτων….!
Τονιστό δε και το ότι, εδώ, τα κείμενα
των ‘’αντίστοιχων’’ και κατονομαζόμενων συγγραφέων…., που τους ευχαριστώ, κι ας.…,
είναι με ’’ακέραια’’ τη δική τους….. ορθογραφία, γραμματική και συντακτικό,…..
που το έργο τους χρησιμοποιώ ως πηγή…., ναι, για μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των θεμάτων….,
τα οποία εγώ και αποκωδικοποιητικά πραγματεύομαι…!
Επίσης, και οι έτσι….. επιλογές από τα εν λόγω έργα τους είναι….. δικές μου….,
ως, επίσης, τα κείμενα από….: Παλαιά Διαθήκη, Καινή Διαθήκη και Κοράνι, κυρίως,
είναι όλα ‘’δικά μου’’…., βεβαίως, έτσι, και οι….. επιλογές, ομαδοποιήσεις ομοθέματων θεμάτων….,….!
Μα, σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει πως τα εν λόγω βιβλία τους είναι τα καλύτερα απ’ τα σχετικά….,
που, απλά, ‘’έτυχε’’ να τα επιλέξω…., αν και είχα, κάποτε, πιο….. εξυπηρετικά μου γι’ αυτό….! ●
==========================================================
► ‘’Για την ώρα’’, κι ως ‘’ισχυροποίηση’’ και πιότερη κατανόηση των ευθύς ως άνω απόψεών μου,
παραθέτω το εξής σχετικό….: Π. Δ : Γέν.: 1, 6, 7, 8….:
« (!;) Κατ’ αρχάς εδημιούργησεν
ο / Ε, ο στον μη αναφερόμενο, κι εδώ, ‘’Ουρανό’’ : ‘’Υπερουρανό’’ : Βασίλειό του ‘’Θεός’’….. / Θεός
τον ουρανόν | ….. το υποβασίλειό του ‘’ουρανόν’’ με εγκάθετό του ‘’θεό’’….. |
και την γην / ….. το υποϋποβασίλειό του ‘’γην’’ με εγκάθετό του ‘’θεό’’….. / .
Και τότε είπεν ο Θεός· ‘’ας γίνη ουράνιος θόλος
//…..διαχωριστική, ‘’νεκρά’’ : ακατοίκητη, έστω, ζώνη ανάμεσα ‘’ουρανού’’ και ‘’γης’’….: F. I. R….. //
---- Η ανάμεσα Ουρανού, ‘’, και ουρανού, ‘’,….. ακατοίκητη ζώνη πώς ονομάστηκε…!;
Ουράνιος Θόλος…!; Και…., σαφώς, Ουρανός, ουρανός και γη…., ήδη κατοικημένα….! ---εν μέσω των υδάτων | …..των λαών….. του ‘’ουρανού’’ και της ‘’γης’’….. | ,
διά να διαχωρίζη τα ύδατα εις δύο μέρη’’. Και πράγματι έγινεν όπως είπε.
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Κατεσκεύασε δηλαδή ο Θεός τον ουράνιον θόλον, διαχωρίζων ούτω τα ύδατα,
τα ευρισκόμενα….. υποκάτω του ουρανίου θόλου
/ …..τα….. υποουράνια και υποΟυράνια….. ‘’γήινα’’ : νερά : λαό….: υποϋποβασίλειο….. /
από τα ύδατα τα….. υπεράνω αυτού.
/ …..τα….. υπεργήινα και υποΟυράνια….. ‘’ουράνια’’ : νερά : λαό….: υποβασίλειο….. / .
[ Χμ, στον ‘’Ουρανό’’, μόνον, ‘’εξατμισμένα’’ ‘’νερά’’ κατοικούσαν…., ‘’αποκρύφωςςς’’…!; ]
Τον ουράνιον θόλον ωνόμασεν ο Θεός ουρανόν….!…..
[ Ουρανός και Γη με Ο και Γ…., χμ, κι όχι με ο και γ…., υπάρχουν, άραγε, ιδίως, στην Π.Δ και Κ. Δ…!; ]
* Περισσότερα σχετικά στα περί της Παλαιάς Διαθήκης….: Κεφάλαιο 3ον, σελίδα…..1,….! *
…..Γι’ αυτό, λοιπόν, τα γράφω ‘’ελλειπώς’’ κι εδώ….,
/ Έιιιιι, και, ‘’παίζοντας’’…., ‘’σπάζοντας πλάκα’’…., με τους ν υ ν λογο’’φακίρηδες….. /
που ‘’συστηματικά’’ και με κόπο τα γράφω για ‘’σας’’…., κι ας φαίνονται σκόρπια….!
Ε, που σ’ αυτό το είδος γραφής…., λες κι από ‘’αδυναμία’’…., κατέληξα…..
και που…., για καλύτερη ‘’αφομοίωσή’’ τους…., θα πρέπει…., πρώτα….. κι αναλόγως, φορές….,
να διαβάζετε τα εκτός συμβόλων….: ●, ♠, ♣, ♦, ◘, ▓, █,….. ή τα εντός….: *, (, [, {, /, |, //, ||,…..
και…., μετά….. κι αναλόγως, φορές…., τα εντός αυτών…., κ. ο. κ….,
---- …..ε, αρχικά, ‘’λιγότερες ματιές στα δύσκολα’’….. ---που, δυστυχώς, είναι, στην εδώ αποκωδικοποίησή τους, πολύ δύσκολα….!
Όμως, σίγουρα…., ακόμα και με μια λίγο προσεκτική ανάγνωση…., θα καταλάβετε τα βασικά….!
Πάντως, στην 1η, συνολική, ανάγνωσή τους, διαβάστε ‘τα γρήγορα’’ και σαν στα αστεία….:
έστω, ως ‘’πλάκες οι πλάκες μου’’….,
και στη 2η, συνολική πάλι, ανάγνωσή τους, διαβάστε ‘τα αργά και στα σοβαρά….:
έστω, ως ‘’σοβαρές οι πλάκες μου’’…., κ. ο. κ….! ◄
=========================================================
Κι εδώ, στην Αίγυπτο…., ως και αλλού κι άλλοτε…. , υπάρχουν….:
αντιφάσεις, || Α…., και, ’’τσόντα’’ κι αντιφάσεις …., ε, για μη διαβλέπετε, και, τις κωδικικές ‘’φάσεις’’….! ||
παραλλαγές μύθων, σύγχυση θεών στο πάνθεο της Αιγύπτου, λόγω συνεχών μεταρρυθμίσεων,
/ Ω ‘’Βαβελιστέςςςςς’’…., σκοπίμωςςςςς κι οι παραλλαγές….,….! /
*// 14ος αιώνας π. Χ….: ο βασιλιάς Αμένοφις Δ΄ ή Άμμων, που, μετά, μετονομάζεται σε Άττον,
καθιστά τον Άττον
---- …..ήτοι, τον ηλιακό δίσκο, που οι πιστοί του κατάντησαν μία μικρή αίρεση….. ---( Α, αυτό είναι….. σούπερ επανασύσταση του….. ’’εξασθενημένου’’ βασιλείου τους σε….. Βασίλειο….! )
ως ύψιστη θεότητα του Αιγυπτιακού πανθέου….:
‘’τελικά’’, τότε και τάχα, μονοθεϊσμός και μονολατρεία….! //*
υπεράνθρωπη φύση του βασιλιά – θεϊκού μεσολαβητή, ανάληψη του βασιλιά, [ Εχ, μετά το θάνατό του…!; ]
που κορυφώνεται, όταν ο ηλιακός δίσκος δέχεται το βασιλιά στην αιωνιότητα….:
θεολογία του ναού του Ρα στην Ηλιούπολη….!…..
♠ Άραγε, ο ‘’υπερ’’κορφοβουνιόβιος Ρα, στον Ήλιο, έγινε Αιθέρας ή ήταν, ζώντας στη Γη, Αιθέρας…!;
Κι αν ήταν στη Γη Αιθέρας…., έγινε στον Ήλιο, τελικά, φωςςςςς….. φυσικό…!;…..
Ε…., άντε και στο Εξωσύμπαν…., να εξομοιωθεί με τον από μη φυσικό φως όντως Θεό…..
και να γίνει….. μη φυσικό φως…., όοοπερ αδύυυνατο….!….. ♠
[ Έφτιαξε κι η Μισιρλού τουρλού….,/ νά’ χουν να ‘’το τρώνε’’ κι οι ζουλού…../ του ρήγα του ‘’ζουρλού’’….!
…..Και….: Φόρεσε η Σελήνη ηλιομάσκα…../ κι ‘’έγινε κι η Αίγυπτος Αλάσκα’’….,/
‘’επανεγκαθίδρυση’’ της βασιλείας…../ κι ένας Βασιλιάς – ‘’Θεός’’/ και μια λατρεία….,…../
κι άντε ‘’αιωνία’’ Αηδία….,/ βασιλολογία – ‘’θεολογία''….,….:/ ’’Θεοκτονία’’….! ]
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{$${ Αλλαγή πανθέου, και, τους…., μονοθεΐα, δυϊσμός, πολυθεΐα,…..
◙ Λεξικό των Θρησκειών : Ελιάντε / Κουλιάνο :
▪ Αίγυπτος :…..κάθε ναός και κοσμογονία, θεογονία,….! ( Κάθε παπάς….. κι ένας ‘’λαπάς’’….! )
▪ Αυστραλία :….. είχαν πίστη σε έναν (!;) δημιουργό θεό, που αναπαύεται στα απόμακρα ύψη του Ουρανού,
και που, μόνο, για να παρευρεθεί στις πιο απόκρυφες μυσταγωγίες των γήινων πιστών του,
[ Ναι, γι’ ‘’αυτό’’….! Ή, μήπως κι ‘’απόκρυφα’’, στα πεδία των προσφορών…., ως οι Αιγύπτιοι ‘’τέτοιοι’’…!;
Ή, μήπως, κι αυτός, ο αστοιχείωτος ‘’ουράνιος’’, μαθαίνει….. όταν μαθαίνουν οι….. γήινοι ‘’τέτοιοι’’…!;
Χα…, αυτός ο ‘’ουράνιοςςς’’, ακόμα, γήινος….! Άντε και πέρα κι απ’ τον Ήλιο το ‘’σκιάχτρο’’….! ]
εγκαταλείπει τον ουρανό…., απρόσιτο θεό, που, (!;) μάλλον, γι’ αυτό δεν τον επικαλούνται….!
( Ε, και τον Άδη δεν τον επικαλούνταν…., χα, ώσπου τον έκαναν….. Πλούτωνα : θεό του πλούτου….! )
▪ Θρησκείες του Τροπικού Δάσους : Νότια Αμερική : ο θεός Καρουκασαïμπέ θεωρείται ο (!;) δημιουργός
του φυσικού κόσμου και των ανθρώπων…., ---- ……έι, πνεύματα : αγγέλους,….. δεν δημιούργησε…!; ---που, αφού (!;) προσβάλθηκε θανάσιμα ( Τί, πέθανε «εξάπαντος» : οριστικά…!; ) απ’ τους ανθρώπους,
// Χμ…., έκπτωτο, πια, το ‘’ευγενές’’ ‘’οξυγόνο’’….. από ‘’αγενές’’ ‘’ύδωρ’’…., μόνο….! //
αποσύρθηκε, μετά, σε (!;) απροσπέλαστες περιοχές του (!;) ουρανού….,
|| Χα…., ‘’όπου φύγει….. φύγει’’….. και….. ουστ….. κι εξαϋλώσου και βγες κι από το Σύμπαν….!
Ναι…., μα….. μόνο μη γίνεις υπεραιθέρας : υπεριδέα….. κλεισμένος σε….. μπουκάλι : ’’Τζίνι’’
και σε βρουν….. βρυκολακιασμένο…., ρε….. εξυπνάκια…., και….! ||
για να επιστρέψει στο τέλος του κόσμου…., οπότε θα (!;) καταστρέψει διά πυρός την ανθρωπότητα….!
{ …..δυναστείες…., που ‘’λαοπέφτουν’’….,/ ’’σηκώνονται’’, φορές, και επιστρέφουνε….,/
και, για εκδίκηση, στους λαούς ‘’την ξαναπέφτουν’’….,/ για να ‘’τους την ξανακάτσουνε’’….! }
▪ Δυτική Αφρική : λαός Ασάντι : πίστευαν σε έναν (!;) επουράνιο θεό, τον Νυάμι,
(!;) που εγκατέλειψε τον κόσμο των ανθρώπων, εξαιτίας του αφόρητου θορύβου, που έκαναν οι γυναίκες,
κτυπώντας τους σπόρους για να τους κάνουν πολτό….!
( Α, αυτός, ω ‘’άγκολοι’’ άντρεςςς, όντωςςς, ‘’έπιασε’’ ‘’Εξωσύμπαν’’ με….. ’’γκολικό’’ γυναικείο ‘’σουτ’’….! )
|| Με απεργίες διαρκείας :/ απεργίες κατσαρόλας….,/
’’τέλος’’ χούντας βασιλείας :/ πάει και ο ‘’φαταόλας’’….! ||
▪ Μεσοποταμία : οι θεïκές δυνάμεις ταυτίζονται, κι εδώ, με τις δυνάμεις της φύσης….!
[ …..ε, κάποτε, θα ‘’τους κόψει το μυαλό’’, και σ’ αυτούς, να….. εξεξεξαϋλώσουν την ύλη….,
ναι…., και να έχουν ‘’Θεό’’….. υπερφυσικόοοοο…., χμ, «οι των απόκρυφων μυσταγωγιών»….! ]
* Εις το μέσον ποταμών….,/ ‘’θεοί’’ ‘’άνω ποταμών’’….,/
φύσει είν’ τα υπερφύσει…../ κι ο λαός θρησκοχασίσι….! *
▪ Δυισμός : είναι η αντίθεση των δύο αρχών…., του καλού και του κακού….: δυαρχισμός….!
( …..εμ…., εσείς οι ‘’ήμεροι’’ δεν μπορείτε να σκεφτείτε πως….,
πλην από το θετικό και το αρνητικό…., υπάρχει και το ουδέτερο…., και όχι μόνο….,
και θα το σκέφτονταν οι….. ‘’άγριοι’’….! Εχ, και πώς ‘’μάχονται’’ τα + και - ‘’τέτοια’’ για εξουσία….! )
‘’Αρχικά’’, ο δυισμός, ήταν Ιρανικός…., ’’μετά’’, διείσδυσε σε όλες, σχεδόν, τις θρησκείες….:
Βουδδισμό, Χριστιανισμό, Ελληνική θρησκεία, Ινδουισμό, Ισλαμισμό, Ιουδαïσμό,…..
πριν καταλήξουν, μερικές στη (!;) μονοθεΐα….!
*[ Α…., μην έχεις ψευδαισθήσεις….,/ για τις ‘’τέτοιες’’ διεισδύσεις….,/
που ‘ν’ το Σχέδιό τους Ένα….,/ από τα αρχαία χρόνια….,/
όλα απ’ αυτούς και για αυτούς/ είναι ‘’κομμένα και ραμμένα’’….:/
Διεθνής Συνωμοσία….,/ πάσα – πάσα η Προδοσία….,/ ‘’Αριμαναχουραμάσδα’’ Σία….,/
‘’Ιστορικός Συμβιβασμός’’/ και, να, η ‘’Θεοκτονία’’….,…../ ουστ, οι στα Σατανεία….! ]*
---- Σε μερικές…., αιτία αιρέσεων…., έως και μη ύπαρξη Σατανά….!
( Εμ, κάποτε, σικέ ή μη, ‘’φυτρώνει’’ κι ο….. ‘’Αντιμεγάλος Αδελφός’’ – ‘’Antibig Brother’’….,
ως, σικέ ή μη, και στην Παλαιά Διαθήκη’’….,
και ‘’σπάει’’, ή σπάει, το μονοπώλιο της εξουσίας….. στην ‘’εκεί’’ περιοχή….! )
Αλλού….. Θεός = Σατανάς….! ----
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[ Πλην απ’ το ‘’τουρλού’’…., ‘’κομπόστα’’….,/ να ‘χουνε κι οι ‘’τέτοιοι’’ πόστα….,…../
κάνουν πως διαφωνούνε….,/ πλην που όντως διαφωνούνε….,/
‘’μυστικού σχεδίου ρόλους,/ μόνο, για να μοιραστούνε….! ]
▪ Ριζοσπαστικός δυισμός : είναι η δοξασία περί δύο αιωνίως συνυπαρχουσών αρχών, συνδημιουργών….:
( Στον ‘’Ιστορικό Συμβιβασμό’’ τους….,/ ‘’σπάνε απ’ τη ρίζα του λαού τα διδυμιά’’….:/
διδυμιοïσμός και δυισμός….,/ εμ, έτσι, ό λ α τους τα εις –ισμός….: διδυμιά : αρχίδια….! )
(!;) από τα περιττώματά τους όλα τα δημιουργήματα….!
|*| ‘’Σκατά απ’ τα απόσκατα κι απ’ τα σκατά απόσκατα…., ναι, κι όλοι κι όλα τους χεσμένοι/να…..’’….!
Α…., φανταστείτε, τότε κι έτσι, τον ‘’Ιστορικό Συμβιβασμό’’ τους….: ‘’Αριμαναχουραμάσδα’’ σκέτο….!
Ναι, όχι….. ’’Αριμαναχουραμάσδα’’ και Υιός….. ούτε ‘’Αριμαναχουραμάσδα’’ και Σία : Συνεργασία….,
διόλου….. υπάρξειςςς….. ‘’αερικές’’, ‘’υγρασιακές’’, ‘’ατμικές’’, πνοïκές’’,….. / διάτανοι κι άγγελοι….. /
μα, μόνο, δυο….. Αιθέριες….. υπάρξειςςςςς…., + και - σε….. ’’συνουσία’’….,
αντίθετες, ισοδύναμες κι ισόποσες….! | Έι, ‘’τελικά’’, αλληλοεξουδετερωνόμενες…., ε, αν·υπάρξεις….! |
Και επίπεδη : πεδιάδα Γη…., χωρίς….. βουνά, λόφους, πηγές, λίμνες, ποτάμια, θάλασσες,…..
ναι…., ο, μόνο, πεδινός λαός τους…., + και - κι αυτός….,
κάτι σαν το από δυο μάνες διεκδικούμενο «’’παιδί του Σολομώντα’’»….!
Χα, ναι, κι οι δυο αυτοί συνδημιουργοί του ‘’από πάνω του’’…., Καββαλέ ‘’καβάλα’’, χξς΄ςςςς….,
μα εξαφανισμένος….. αέραςςς…., τώρα ‘’πια’’ και στο εξήςςς…., κι αυτοί, ως κι όλα τα Ξόανα….! |*|
[ ▪ Εσσαίοι : ήσαν δυιστές…., σύμφωνα με τα χειρόγραφα ντοκουμέντα,
που βρέθηκαν το 1977 στη Νεκρά Θάλασσα – Κουρμάν….!
Πίστη στην ύπαρξη δύο Πνευμάτων, του καλού και του πονηρού,
που είχαν διαμοιράσει τις γενιές των ζωντανών….! ]
{ Εεεεε…., πλην απ’ τα….. δυο….,/ που λες…., λαουτζίκο….,/ υπάρχει και το….. τρίτο….,…../
ψάξ’ τους Αρχούς…../ στα….. ’’απόκρυφά’’ τους….,/ και βρες ‘το…., ‘’βλίτο’’….! } ◙
▼ Παλαιά Διαθήκη :
▪ Ιουδαïσμός : Οι Εβραίοι, ως κι άλλοι Σημίτες, λάτρευαν, παλιά κι ως πολυθεïστές ειδωλολάτρες,
---- Χμ…., παλιά…., που, ακόμα, δεν είχαν στεριώσει : ‘’κάτσει’’ σ’ έναν ‘’τέτοιον’’…., ‘’«μοναδικόν»’’….! ---* …..καθώς, έτσι, κι οι….: Βραχμανιστές, Ινδουιστές,….. *
// ▪ Σιντοïστές : 800.000 θεότητες : προγονικά πνεύματα και άλλοι….. //
{ Έι, αν θεοποιούσαν και τα κ,ο,ω,λοβακτήρια…., πόσες θεότητες θα είχαν κι αυτοί, μα κι οι Εβραίοι…!; }
δαίμονες, φαντάσματα δέντρων, πέτρες, πηγές, φίδια, ζώα, θεούς…., μα….. και θεές ουράνιες….,
προ πάσης δε την / θεοποιημένη, ως κι ο σύζυγός της βασιλιάς τ’ ουρανού….. / βασίλισσα του ουρανού….!
[ …..ή και των ουρανών…., σαν επεκτείνονταν και σ’ άλλες χώρες : γαίες : ουρανούς….,
οπότε ήταν και Βασίλισσα των βασιλισσών….: αυτόνομη ή και μη αυτόνομη….: βασίλεια, σατραπείες,….. ]
▪ Ιερεμίας : 7 : 18….: Κύριος / προς Ιερεμία /….: «Τα παιδία συγκεντρώνουν ξύλα
και οι πατέρες ανάπτουν πυράς και οι γυναίκες ζυμώνουν ζύμην
διά να παρασκευάσουν πλακούντα διά την βασίλισσαν του ουρανού
( …..α, και με….. πλακούντα γεννούν γιους και κόρες….: χώρες….! )
και χύνουν σπονδάς εις (!;) άλλους θεούς διά να με (!;) παροξύνουν»….!
---- Εχ, ρε ζηλιάρη, οξύθυμε και μ’ άλλες ‘’τέτοιες’’ ανθρώπινεςςς ιδιότητες…., Κύριοςςς Πράμα….,
ούτε κι όταν θα σε κάνουν, μόοονο, Πνεύμα…., θα γίνεις….. ά,Ά,νθρωπος…., ρε Κ,κ,άτθρωπε….!
Αλλά….. σκάσε…., μην αρχίσουν να βαρούν δυνατά τις κατσαρόλες…., φτιάχνοντας πολτό….,
και σε….. απο’’γειώσουν’’….. αλά Νυάμι του λαού της Δ. Αφρικής Ασάντι….!
Και, ω Ιερεμία, τίιιιι…!; Ο Κύριος της γης είναι στη γη και η βασίλισσα του ουρανού στον ουρανό…!;
Δεν πας να τον στεφανώσεις : παντρέψεις το ‘’αγαμές’’, λες, γεροντοπαλίκαρο….,
να γίνει….. από δεσποινίδος….. κύριος…., χμ, από….. Γιλ·γαμές….. Μη·γαμές….! ---▪ Ιερεμίας : 44 : 17, 18 : Ιουδαίοι / προς Ιερεμία / : «…..και θα προσφέρωμεν θυσίας
εις την βασίλισσαν των ουρανών και θα κάμωμεν εις αυτήν | …..την….. ‘’Μεγάλη Αδελφή’’….. | σπονδάς,
όπως επράττομεν και ημείς και οι πατέρες μας, οι βασιλείς μας και οι άρχοντές μας,
εις τα πόλεις του Ιούδα και εις τας οδούς της Ιερουσαλήμ.
// Άντε…., ρε ‘’άρριζοι’’, κι εσείς…., καλή επιστροφή : επιδημία στην ‘’άμπελον’’, ωχ, στις ‘’ρίζες’’….! //
Διότι (!;) τότε είχομεν αφθονίαν τροφών, διήγομεν ανέτως και δεν εβλέπομεν κακόν.
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Αλλ’ (!;) αφ’ ότου επαύσαμεν προσφέροντες θυσίας / δεκάτη, πρόσφορα / εις την βασίλισσαν των ουρανών
και κάμνοντες εις αυτήν σπονδάς, εστερήθημεν των πάντων και εξωλοθρεύθημεν διά ξίφους και πείνης»….!
( Ζητά θεόςςς…., ζητά θεάαα….,/ τους δίνουν κι ‘’ηρεμούνε’’….,…../ κι οι μεν κι οι δε ‘’στα ίσια’’….!
Κι αν ‘’τύχει’’ και δε δώσουνε….,/ πάραυτα παροξύνονται….,/
και βουρ, ‘’στην ανισόπεδο’’….,/ και, να, θείιια ‘’ .αμήσια’’….,/ α, και τ’ ‘’ανάποδα’’ ‘’ίσια’’….! )
▪ Κριταί : 10 : 6 έως 15….: Οι Ισραηλίτες λατρεύουν (!;) ξένους θεούςςς….: τους Βααλίμ και τας Αστάρτας….,
τους θεούς της Συρίας, της Σιδώνος, της Μωάβ, των Αμμωνιτών, των Φιλισταίων,…..
[ Έι…., πολυθεïστική μονοθεΐα ή μονοθεïστική πολυθεΐα…, ω Παλαιοδιαθηκικοί Καινοδιαθηκικοί…!; ]
«εξάπτεται η οργή του Κυρίου εναντίον του Ισραήλ και πουλά αυτούς εις την εξουσίαν των
Φιλισταίων και των Αμμωνιτών, που τους καταπιέζουν και καταδυναστεύουν επί (!;) 18 έτη»….!
---- Α, πάλι, Γιλγαμές ο μ,υ,ι,ς δεσποινίδος…., να…., ’’τους βάζει’’, δανεικόν, ‘’μυν’’ ο ‘’μυο’’ύχος….,
ναι…., και ποίος Χίτ λερός, πλην από αυτόν/αυτούς, έσφαξε, συνολικά, περισσότερους Εβραίους…!;
Και…., ω Τζερεμέ Τζέρεμι…., τί όνομα έχει, τώρα, ο μαφιοζονόματος ‘’τέτοιος’’ σου…!;
Και…., ρε μπουρδέ μπερδέ…., αυτός….. είναι….. αυτόςςςςς – εκείνοςςςςς – αυτόςςςςς….. ή…!; ---Μα, παρότι ομολογούν την αμαρτία τους : ανομία τους : ανυπακοή τους :….. ως προς τον Κύριο : θεό
και τον παρακαλούν, τον Κύριο, να τους σώσει από αυτούς, ο Κύριοςςς τους λέει να πάνε
να τους σώσουν οι θεοί των άλλων…., ώσπου, τελικά και με παζάρια και με άρνηση αυτών στους (!;) θεούς,
|| Ε, έστω….,….. όπου κι όποτε ‘’βολεύονται’’…., εκεί και τότε προσφέρονται….!
Και…., κι αυτός…., σαν συμφέρον έχει…., τότε, βοήθεια παρέχει….! ||
«κάμπτεται / ο Κύριος / προ της δυστυχίας του Ισραήλ» και τους ξαναπαίρνει υπό την προστασία του….!
*[ Χμ, όσοι δεν πληρώνουν τη ‘’χρεωστική’’ τους δεκάτη στον ευέξαπτο κι εκδικητικό Κύριο,
αποδεκατίζονται…., ναι, γι’ αυτό, χμ, πίσω στον πρώην Κύυυριο,
ω εσείς, οι σε ‘’χρεωμένη’’ αρχαιόθεν χώρα : γη, ‘’ακάθιστα’’ Εβραιούδια,
μην και ‘’σας την ξανακάτσει’’ και σας ‘’ξαναξεκατσιάσει’’….!
Και…., αν η συνεργασία Θεού και Σατανά, χξς΄ςςςς, λέγεται, έστω, ‘’Ιστορικός Συμβιβασμός’’….,
η συνεργασία Θεού και Θεού κ. λ. π, χξς΄ςςςς, πώς λέγεται…!; ‘’Μυθολογικός Πλημβιβασμός’’…!;
Αχ Γιαχβέ, ωχ Κεμώχ, αλί Βααλίμ, αχ Τεράχ, ωχ Ελωχείμ, αχ Ασεράχ,….! Αχ, ωχ, αλί,….! ]*
▪ Κριταί : 11 : 24 : Ο πλιάτσικας δικαστής Ιεφθάε / ή Ζεφθαίος / προς πλιάτσικα βασιλιά των Αμμωνιτών….:
«Συ δεν κατέχεις την χώραν εκείνων, τους οποίους ο Χαμώς / ή Κεμώχ /, ο ιδικός σου θεός, εκδιώκει,
ενώ ημείς κατέχομεν εκείνην, η οποία ανήκεν εις όλους εκείνους
τους οποίους ο Κύριος ο Θεός μας απεμάκρυνεν από τον δρόμον μας;»….!
[ Α, ανέκαθεν μονοθεϊστέςςςςς…., πλην από….. επιδαψιλευτέςςςςς – πλιάτσικοι….!
Ωχ, Κεμώχ χαμός….. και των Ζουγκλάδων ο ‘’γεω’’μοιρασμός….! ]
● Πριν….: Ησαΐας Β΄….: 45 : 6, 7 : Ιεχωβάς : «Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν υπάρχει άλλος·
|*| «ο (!;) κατασκευάζων (!;) φως και (!;) ποιών (!;) σκότος,
ο (!;) δημιουργών (!;!;!;!;!;) ευτυχίαν και (!;) κτίζων (!;!;!;!;!;) δυστυχίαν»….. |*|
{{ Α, όχι Κάτθρωπος…., μα, ‘’καμαρωτός’’, Σατανοκάτθρωπος…., στα Σατανοφάνειά του….!
Εχ, όχι και Θεάνθρωπος…., στα Θεοφάνειά του….!
Και τι γιγάντωση ο μυς από αυτοέπαρση….!
Και τι θεία «σεμνή ηδονή» κι αλά Χάριτες στα λαο.αμήσια του ο Θεός της Χάρης….,
χμ, που, έτσι : ‘’τοιούτικα’’ και….. χαριτωμένα, έπαιρνε ο λαός τη….. Θείειεια χάρηηη….!
Και…., ευθύς ως άνω…., στα αντίθετα αντικείμενα….. τι ρήματα τα ‘’υποκείμενα’’….! }}
(!;) εγώ ο Κύριος είμαι ο ποιών (!;) πάντα ταύτα»….:
( Μετά από ‘’τέτοιο’’ γαμήσι….,/ να, και ειλικρίνειας κρίση….! )
Σχεδόν, έλλειψη Σατανά : ‘’Αντιμεγάλου Αδελφού’’….,
( …..χμ, ‘’όλα τους : των Θ,θ,εών είναι καλά’’…., θεïκά…., καλά και κακά τους…., διόλου σατανικά….! )
εξού και στην Παλαιά Διαθήκη,
‘’2 – 3’’ φορές αναφέρεται στον 1ο τόμο….. και ελάχιστες στον 2ο….!
Μετά….: Θεός : μόνο καλός…., λένε οι ‘’τέτοιοι’’ Ι. Χήδες….,
που…., παρόλο που τους ενοχλούν τα ως άνω θεία ‘’Τέτοια’’…., δεν ‘’ξεκόβουν’’ από αυτήν….,
ε…., που….. τους χρειάζεται η….. παλιοδιαθηκική κωδικοποιητική βάση….!
Ναι…., και θέλει κι αιώνες για να ξανακωδικοποιηθούν σε άλλη κωδικοποιητική βάση….,
εμ…., και που το….. ’’Τέτοιο’’ Μεσαιωνικό σκοτάδι…., που χρειάζονται για να λάμψουν
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οι πυγολαμπίδες : κωλοφωτιές…., έσβησε προ πολλών αιώνων….!
( Η οξεία στο α….. και κάντε, από θαυμασμό, ααααα….! Κάλος ή κάλός….! )
[ Σατανάς : πρώην πνεύμα στην υπηρεσία του Θεού…., έπειτα εχθρός του….! ]
// …..ε, τα καλά και συμφέροντα….. δεν είναι, μόνον, τα ‘’Ιστορικόν Συμβιβασμόν’’ φέροντα….! // ●
▪ Έξοδος : 12 : 12 : Γιαχβέ / προς Μωυσή / : «…..και θα εκδικηθώ (!;) όλους τους (!;) θεούς της Αιγύπτου,
εγώ ο Κύριος»….!
[ «Το θεό να μιμηθείτε….,/ αγαπάτε…., συγχωρείτε…..»….,/ ρε, δεν πα’ να….. ’’μι,γα,μηθείτε’’….!…..
Και….. στις θείες ‘’Ιστορικές Συνεργασίες’’ τους…., πριν…., ματς – μουτς και ‘’ντιρ – ντιρ – ντιρ’’….,
μα….. στις αντιθείες ‘’Μυθολογικές Πληνεργασίες’’ τους…., μετά…., φτου και ουστ και άει σιχτίρ….! ]
▪ Έξοδος : 22 : 20 : Γιαχβέ / προς Μωυσή / : «Οποιοσδήποτε θυσιάζει εις θεόν άλλον
εκτός του Κυρίου μόνον, (!;) να εξολοθρεύηται»….!
{ Βοήθεια, θεία βοή…., οι εξεξεξολοθρεμμένοι….! }
*[[ Κάθε φυλή, σχεδόν, και, του Ισραήλ, λοιπόν, και πίστη, ιδίως, σε Αρχιθεό….:
θεοποιημένο Βασιλιά : Αρχιβασιλιά : Βασιλιά των βασιλιάδων….:
Κύριος : ’’Μεγάλος Αδελφός’’….: Τεράχ, Ελωχείμ, Αδονάη, Ατόν, Γιαχβέ,…..
που σε μερικούς : μη ‘’ευγενή αέρια’’, μάλιστα, αποδίδονται, όπως κι άνω, και σύζυγοι….:
Χαναάν….: ο Αρχιθεός : Πατέρας όλων των θεών Ελ (Θεός)
*/ Ψιτ…., γαμούν οι υλικοί θνητοί…., κι οι πνευματικοί αθάνατοι να μη γαμήσουν….!
Και….. συγγνώμη που υστερώ ως προς τις….. κωδικοποιημένες τους βωμολοχίες….,
σε σχέση με τους ‘’τσοντο’’Παλιοδιαθηκικούς…., κυρίως….,
ως και σε σχέση με τους ‘’τέτοιους’’ αρχαιοέλληνες του ‘’Δωδεκάθεου’’….,….! /*
με σύζυγό του την Αθιράτ ή Ασεράχ….: Γέν. : 46 : 3, 4…..
και ως Γιαχβέ ή Ων ή Κύριος….: Έξοδος : 6 : 3….,
ε, και, κάθε φορά, ανάλογες Άγιες Τριάδες….!….. ]] ▲ }$$}
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{*{ …..γη ο Ουρανός….: Αρχιβασίλειο…../ κι ο Βασιλιάς Αφέντης/ στη γη του : χώρα του…., που λες….!
Κι η Γη με γαίες ο,Ο,υρανούς/ και β,Β,ασιλιάδες δυναστούς….:/
άλλοι με υποβασίλεια/ ως Αρχιβασιλιάδες….,/ έι, ως Θεοί, να, των θεών….,/
Κύριοι Ουρανού και ουρανών….,/
κι άλλοι υπόταχτοι σ’ αυτούς….,/ πολλάκις κι ανεξάρτητοι….,/ κύριοι, μόνον, τ’ ουρανού τους….,/
που, σαν τους πάνε κόντρα τους/ και δεν τους υποτάσσονται….,/
τους λεν κι αντίθεο : Σ,σ,ατανά,/ οι που Θ,θ,εοί ονομάστηκαν….!
Φορές δε συνεργάζονται/ τα, έστω, ετερόκλητα/ σε ιστορικό συμβιβασμό….,/ ή και σε….. μυθολογικό….,/
β,Β,ασίλεια για να μοιραστούν….,/ είτε για να μην πέσουνε/ απ’ τον ‘’ο,Ο,υράνιο’’ θ,Θ,ρόνο τους,/
για λίγο ή για πάντα….,…../
μα…., είτε έτσι….. είτε αλλιώς….,/ λαοί πειραματόζωα/ και στης Ζωής την ‘’μπάντα’’….!….. }*}
▪ Βασιλιάς….:
θεωρούνταν αθάνατος, ως με θεία, τάχα, καταγωγή, πετά με μορφή πουλιού ή, σκαραβαίου, ακρίδας,…..
[ …..στα πεδία των (!;) προσφορών, που βρίσκονται, έλεγαν, κι εδώ, στα….. ανατολικά του ουρανού….! ]
*** …..όπου…., ‘’ζερβά’’…., η μάσα….,/ ‘κει κι η κυρά ‘Θανάσα….,/
τρώει, ‘’πηδά’’ και πίνει….,/ λογαριασμό δε δίνει….,…../
στη Γη τα κάνει ‘’του σκασμού’’….,/ στον Ουρανό του εξαγνισμού….,/ ρε, χξς΄ και ουστ και ξου….!
Και…., σαφώςςς…., κι εδώ…., πλην από ‘’ταξική’’…., η ‘’προσ,εξ,ομοίωση’’ του κάθε ‘’τ,Τ,έτοιου’’
είναι κι ανάλογη με την εκάστοτε εκτίμηση του κάθε….. ’’τ,Τ,έτοιου’’ κ,Κ,ωδικοποιητή…., μάλλον….! ***
και, επειδή συγκρίνεται με τον αθάνατο Όσιρη, δεν συναντά τον Όσιρη δικαστή,
---- Α, ουδείς αντιλόγος…., που….. οι που ‘’αντιγράφουνε’’ ‘’θεούς’’…., ακριτέοι στους ‘’ουρανούς’’….,
τόσον…., όσον…., αναλόγως…., να, μέχρι να ‘’εξαϋλωθούν’’…., τόσον, όσον, αναλόγως….! ---παρά, μόνον, αφού πριν εξαγνίζεται αναγκαστικά κι απαντά σε μαγικούς στίχους,
σε ένα μυστικό ερωτηματολόγιο….! (!;)
Τέλος, εγκαθίσταται σ’ έναν ουράνιο θρόνο, σάμπως ηλιακό δίσκο, βασιλεύοντας στο λαό του εσαεί….!.....
|| Ε…., όχι και για πάντα : εσαεί…., που καμιά Χούντα και κανενός βασιλιά ή μη….,
όλων, και, του «ανατολικού ουρανού»…., χα, όποιου….. «Κυρίου»…., δεν ‘’κράτησε’’ εσαεί….! ||
[ Ο κάλλιος απ’ τους βασιλείς ο τελευταίος….,/ κοινότατοι…., σαν γίνονται/ ετούτοι, όλοι, τέως….! ]
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-----------------------------------------------------------------------------▪ ’’θεοποίηση’’ βασιλιάδων….:
Νότια Αμερική κ .α. λ….: Ίνκας….: αυτοκράτωρ….: γιος του Ήλιου….,
αυτοκράτειρα….: κόρη της Σελήνης….,…..
{ Ε, κι αυτή, ‘’χαμηλότερης’’ κοινωνικής τάξης….! }
παρουσία / ενσάρκωση / του θεού μέσω του γιου….!
Θιβέτ, Ισραήλ, Αρχαία Ελλάδα κ. α. λ….: (!;) ανάληψη των θεοκατάγωγων βασιλιάδων….!
Ρωμαίοι κ. α. λ….: ’’θεοποίηση’’, εν ζωή, αυτοκρατόρων και συγγενών τους….!
Κέλτες, Μεσοποτάμιοι, Χετταίοι κ. α. λ….: θεοκατάγωγοι βασιλείς….,
ως, σχεδόν, παντού, κι άλλοι....! Χξς΄ςςςς….!
------------------------------------------------------------------------------------=====================================================================
=====================================================================

4 --- 2 )
▪ Ναοί….:
Κι εδώ, στην Αίγυπτο, ήσαν έδρες εξουσίας, που ο (!;) κάθε τους ναός δημιουργεί τη δική του κοσμογονία
με τον τοπικό θεό στην κορυφή της ιεραρχίας….! ---- …..έτσι και χειρότερα σε….: Ισραήλ, Ελλάδα,….. ---[ …..ναοί | …..ως ‘’παντού και πάντα’’….. | ….: έδρες….. εξεξεξουσίας…., συνήθως, υποκοσμογόνες….,…..
α…., ναι…., στις κορυφές οι επί Γης ‘’ιδιωτικοί’’ Βόθροι των αυθαίρετων της Σελήνης….! ]
▪ Ναός της Ερμούπολης….:
πίστευαν πως το αυγό από το οποίο βγήκε (αναδύθηκε) ο δημιουργός
( Α…., ω λαοί…., νααααα…., το αυγό γέννησε την κότα…., ναι…., κι ο πετεινός την καπότα….!
Όμως…., ως προς τα περί….. φραγγόκοτας και….. φραγγοπετεινού δεννννν….! )
προερχόταν από τον τόπο τους….: λίμνη της Ερμούπολης….,
ενώ αλλού από….: θάλασσα, ποτάμι κ. λ. π…., που θεωρούνταν αρχή της κοσμογονίας….!
♦ …..ως και ο θεός των Ίνκας Βιρακόσα, ο (!;) δημιουργός του κόσμου,
που, κι αυτός, τάχα, γεννήθηκε από τον αφρό της λίμνης….,
[ Εμ, κι αυτός, αρχικά, λαïκής : υδατικής προέλευσηςςς…., υδρο,λαο,γέννητος….! ]
ο επιπλέων επί….. των υδάτων : και, των….. ’’πατο’’….: λαών, όχλων, εθνών, γλωσσών,….:
Α. Ι : Αποκάλυψη Ιωάννη : 17 : 15….! ♦
---- …..υδρογέννητοι φαλλοί….. επιπλέουν στο νερό…., τραλαλά και….. τραλαλό….!
Και….. οι του Κυρίου…., οι Κυριακοί…., να…., ‘’ποτέ’’ δεν….. κυριολεκτούν….! -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{{ Αρχή κοσμογονίας, θεογονίας,…..
▓ Λεξικό των Θρησκειών : Ελιάντε / Κουλιάνο :
▪ Αιγύπτιοι ναïκοί : πίστευαν πως η δημιουργία του κόσμου έγινε από….:
εμετό ή αυνανισμό ή περιττώματα του θεού….!
---- Ρε ‘’μισεροί’’, αφού ξέρετε πως υπάρχουν και ‘’εξευ,γ,μ,ενισμένα’’ υλικά….! Γιατί, λοιπόν…!;
Κι αφού ο κόσμος : η χθόνα έγινε έτσι…., ο υπέρκοσμος : η Υπερχθόνα….. από τί έγινε…!;
Και ο υπόσκοσμος : η υποχθόνα από τί…!; ---*[ …..βασιλοκώλοι χέζουνε….,/ βασιλοπέη χύνουν….,/
βασιλοστόμαχοι ξερνούν….,/ βασιλο’’τέτοια’’ αφήνουν….,/
σκατοχυσιοξεράσματα/ δημιουργίες δίνουν….:/ ουράνιες, θαλάσσιες,/ γήινες κι υπογήινες….!
Κάθε….. σκατό, ξέρασμα, χύσιο….,/ από κώλο, στομάχι ή πέος….,/ ουστ, και το ανάποδο ίσιο….!
Και, σαν η μπόχα τους λαούς/ τους πνίγει κι είναι, πια, πτωτοί….,/ οι ξερνοχυσοχέστες….,/
εξαϋλώνουν τα σκατά,/ τα χύσια και τα ξερατά/
κι άυλα και πνευματικά/ τα ‘’μαγοκάνουν’’…., λατρευτά….! ]*
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( ▪ Ινδιάνοι των πεδιάδων….: δημιουργία, καταστροφή, επαναδημιουργία κ. ο. κ….! )
▪ Ανθρωποπλασία,….:
άλλοι, Αιγύπτιοι ναïκοί, πίστευαν πως έγινε, κι αυτή, από αυτοσύλληψη του θεού Φθα, στην καρδιά του
[ ….. εμ…., και, γι’ αυτό, ω αρχαίοι Αιγύπτιοι : Αιγύπτια ‘’νερά’’,
‘’σας είχε μες στην αιθέρια βασιλική καρδιά του’’….., και σας ‘’αύτωνε’’, και, την ψυχή….,
σώρρυ, σας αυτοεξεεξεξευμένιζε….. με ασύλληπτο….. ’’τροχισμό’’…., λόξω τε και πράξει….,
ναι…., το….. ’’ευγενές αέριον’’…., ο….. πυράγκαλος Τάλως της Αιγύπτου….!
Α, έτσι : γέννα, χωρίς συμμετοχή γυναίκας, αντρικείος μυστικοπαθής θρησκευτικός ιμπεριαλισμός….,
σκληρός….. σαν τη….. φαλλοκρατία του….! ]
ή αλλού….,
{ …..α, πούουου…!; Μήπως ήταν, κι αυτός, αντρόγυνος : γυναίκανδρος και…!; Εμ, ναι….! }
άλλοι πως οι θεοί έπλασαν τα ανθρώπινα όντα απ’ το λόγο του Φθα
ή σχεδιάζοντάς ‘τα στον τροχό του αγγειοπλάστη….: …..εξευμενισμένες θεωρίες αυτές….!
---- …..ννναι…., εξευμενισμένες θεωρίες…., που….. κι ο λόγος του ‘’Θεού’’ είναι μαγικόςςςςςς….:
και ως….. ’’άυλος’’ : ‘’αιθέριος’’ : ’’Τζίνι’’…..
και ως….. ’’υλικός’’ : ‘’υδραέριος’’ : ’’Κυνή’’, ‘’κέρας αφθονίας’’,….. και ως υλικός : ‘’υδάτινος’’ :….,….! ---Πολλοί θεοί έχουν, κι εδώ, μορφή ζώων….!
( …..χμ, προσβάλλουν τα δίποδα…., προσβάλλουν και τα τετράποδα…., χα, τα ‘’έρποντα’’ άποδα….!
Όμως…., σε άλλη, συμβολική, διάσταση…., παντού μπερδευτική…., ανάλογες κι οι ’’παρομοιώσεις’’….,
«μεταμορφωτικές»….! )
▪ Μπαρμπάρα και Ντογκόν του Μαλί : πίστευαν, λαοί της, πως η δημιουργία του κόσμου
έγινε από έναν, αρχικά, ακίνητο λόγο,
// Χμ, «εν αρχή ήν ο λόγος» ο ακίνητος…., μα, ‘’στο τέλος’’, οι λαοταρακουνιστικές τους πράξεις….! //
που η δόνησή του καθορίζει σιγά – σιγά την ουσία του και κατόπιν την ύπαρξη των πραγμάτων,
όπως και την σε σπειροειδή κώνο κίνηση του σύμπαντος, που διαρκώς επεκτείνεται….!
*// Ε, κι αυτές, οι της ιμπεριάλ ‘’περιτομής’’ ήσαν σπείρες του θρησκευτικού ιμπεριαλισμού : επεκτατισμού….!
Εχ…., όλα –μας τα δημιουργήματα…., αρχικά και πριν τα κάνουμε…., λόγος : ιδέα :….. είναι…., ‘’πια’’….,
χμ, που δεν λειτουργούμε με τα ένστικτα…., ή και ‘’πέραν’’ αυτών….,
ήτοι : άλογα : άλεξα : ενείκονα : ενκώδικα : ενσήματα :….! //*
▪ Γερμανοί : πίστευαν πως, αρχικά, υπήρχε το κενό….. και, μετά, ο κόσμος του θανάτου,…..
[ …..εμ, πέρα από τον ο,Ο,υρανό : γη του Γερμανού βασιλιά…., υπήρχε και κατοικημένη γη….,
χα, που, αρχικά – αρχικά, νόμιζαν, οι «μοναδικοί κάτοικοι της Γης», πως είναι κενή : ακατοίκητη….,
λες κι ήταν,από….. θανατικό, κατεστραμμένος ο κόσμος της….,
όπως θεωρούσαν ακατοίκητη και την πιο πέρα απ’ αυτήν : την πέραν της Ηπείρου Ευρώπης….,
ε, όσοι φαντάζονταν πως υπήρχε….! ]
και ότι από τη φωτιά, σε ένωσή της με τον πάγο, πρόκυψε ο ανθρωπόμορφος γίγαντας Υμίρ….!
--------------------------------------------$$$$$--------------------------------------♦ …..και, και, φωτιά το ‘’θείοοο’’, ‘’άυλο’’, βασιλικό πνεύμα…., ως και στους ‘’χριστιανούς’’….,
που…., κι εδώ…., άμα ενώνεται με τον πάγο : νερό : λαό :…., ε, την ύλη….,
( …..ε, άνθρωπο της χώρας του…., που δεν ονομάζονταν έτσι : υιοί του/των ανθρώπου/πων
μόνον οι εξωουράνιοι…., μα κι οι των κατώτερων κοινωνικών τάξεων του ‘’ο,Ο,υρανού’’….! )
// …..εξατμίζεται : εξαϋλώνεται…!; Ναι, που, σαν πέσει ο πάγος στη φωτιά, λιώνει από πυρετό….!
Κι εσείς ‘’νερά’’, τα κλεισμένα αεροστεγώς σε, στη φωτιά, τέντζερη….:
νερό, ατμός…., ατμός, νερό κ. ο. κ…., χμ, ώσπου να τρυπήσετε τον τέντζερη
και να σβήσει, «εξάπαντος», η φωτιά…., ναι, κι όλο και κάποιο υπόλοιπό σας θα μείνει για να….! //
προκύπτει, κι εδώ, βασιλογιός : θεογιός : νόθο του…..
με ‘’μεταλλαγμένη’’ λαϊκιά ‘’ενωμένος’’…., μα….. ’’σκληρή’’ : «σκληροτράχηλη» σαν πάγος αυτή….!
Ναι…., και που, μετά τον….. εγκατέστησε, με άλλους, σε διπλανή, ακατοίκητη και….. Εδεμική, γη….,
( …..μάλλον, κι εδώ, ως ανεπιθύμητο απ’ τη βασίλισσα σύζυγό του…., που ‘’αχώνευτο’’ το ‘’κέρατο’’….,
που, φορές, γίνονταν, βολευτικά τους, και με την συγκατάβαση της βασίλισσας…., στείρας ή μη….. )
να…., νέα δημιουργία χώρας του : υπο,υπο,βασιλείου του….,
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ως και του λαού του Υμίρ : υιούς του ανθρώπου….,
ε, του….. γιγαντοανθρώπου…., χα, που έχει και ‘’αέρα’’ στις νεροφυσαλίδες του….!
*[ …..κι εδώ…., ο Βασιλιάς ‘’κρυμμένος’’…., που….. αυτοί οι….. ’’ναïκοί’’
ήθελαν να είναι δημιουργήματα δημιουργού ανθρώπου…., μα….. γιγαντοανθρώπου….,
που, αλλιώς, θα μπορούσαν όλοι οι άνθρωποι, έτσι,
να δημιουργούν, κι όχι να γεννούν, ανθρώπους….!
Ναι, σάμπως τινές αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς, ε, ‘’ναïκοί’’, σε «χαριτωμένους ή μη μύθους»,
που «έφταναν στο σημείο να θεωρούν τον / Χμ, γιγαντοάνθρωπο….! / Προμηθέα
όχι μονάχα ευεργέτη τους, αλλά και δημιουργό του ανθρώπινου γένους»….:
«από πηλό» ο Παυσανίας….: ο εχθρικός τω ‘’Θ,θ,εώ’’ ‘’ναός’’ της Πανόπειας της Φωκίδος….,
«από πηλό και δάκρυα του Προμηθέα» ο Αισχύλος….,…..
ε…., σε….. ’’νέες δημιουργίες’’ αποσχισθέντων…., με τη ‘’θεία’’ έγκριση ή μη….! ]*
Βεβαίως…., αυτό, η νέα δημιουργία…., με ταξινόμηση του λαού κατά τάξεις….:
βουνά,….: αέρας,….. η, συμβασιλεύουσά του, αστική τάξη
και σπονδυλική στήλη : οστά της εξουσίας του…., αυτή….,…..
ιδρώτας : νερό / …..φορές, πάγος : «σκληροτράχηλος»….. / και, ο κατώτερος : πεδινός λαός….!
Αλλά, εδώ, αυτοί είναι οι πρώτοι – πρώτοι κι οι της κατ’ εξοχήν χώρας του : αίμα του….,
---- …..ε, άλλο απ’ τον ιδρώτα της άνω κεφαλής….. κι άλλο απ’ τον της κάτω κεφαλής….,….! ---ως κι η γη του υπο,υπο,βασιλείου του προκύπτει, εδώ, έτσι, καταπώς κι η γη του : ο ουρανός του :….!
Μετά δε, σαν έγινε ιμπεριαλιστής κι αυτός, έγινε η γη του ουρανός…..
κι η άλλη, ακατοίκητη : κενή, γη…., ή και κατοικημένη κι έτσι κατακτημένη τους…., έγινε γη : χώρα….,
χα, και γέμισε κι εκεί κι η βόρεια Ευρώπη από γαίες κι ουρανούς…., από ‘’Θεούς’’ και ‘’θεούς’’….! ♦
------------------------------------------------$$$$$-------------------------------------------Τον Υμίρ τον έθρεψε η αγελάδα Αουντχούμλα, που βγήκε απ’ τον πάγο….!
| Κι η τροφός του Δία κατσίκα : νύμφη, σκληρή, Αμάλθεια ήτο παγο·νερο·λαϊκιά…., λες κι εξ αντιγραφής….! |
Από τον ιδρώτα της δεξιάς μασχάλης του Υμίρ πίστευαν πως ξεπήδησε ένα ζευγάρι γιγάντων…..
( …..τί, ένα ζευγάρι κνημών…!; Κάτι σαν Σου : Αέρα – ξηρός αήρ και Τεφνούτ : υγρασία – υγρός αήρ…!; )
[ Χμ, δεξιάς κι ανώτερης, και, αλά Π. Δ…!; Α, αυτοί γεννούν κι όχι δημιουργούν…., ως ο Υμίρ…., ε….! ]
…..και πως οι δυο κνήμες του γέννησαν, η μία με την άλλη, έναν γιο….! // Εχ, έμπλεξαν τα μπούτια τους….! //
* ……υποκνήμιο : υποδούκας…., αν και γιος με την, άλλη κνήμη του, κυρά του…., αλλού υποπόδιο….,
/ …..φορές, ‘’πολύ’’’’κνημοι’’ οι βασιλείς…., όπως κι ο Δίας…., ως προς τη γέννηση του Διόνυσου….! /
χμ, που, υπακούει, εδώ, στη….. γιγαντιαία κι ανώτερη τάξη…., νυν εξευγενισμένο υγρό : ύδωρ….,
χα, τη συμβασιλεύουσά του…., τους ‘’γίγαντες’’ αντιβασιλείς : συμβασιλείς του….! *
Επίσης…., πάντα, εδώ, κατ’ αυτούς…., από τη σάρκα του Υμίρ προκύπτει η γη….,
[ Ω Ι. Χήδες, «χους» : χώμα…!; Και….. Καββάλειο ‘’Αδάμ Κάδμο’’….. βρωμομυρίζει κι εδώ….! ]
από το κρανίο του ο ουρανός….,
( …..α, όσο πιο ψηλά : ‘’ψηλά’’….. τόσο πιο….. ’’ουράνια’’….! )
από το αίμα του τα νερά….,
{ Ε, αυτός ο λαός : ύδωρ :…..’’αίμα’’ του…., έστω, ‘’ευγενές ύδωρ’’ άνευ κ,ο,ω,λοβακτηριδίων….,
ενώ οι άλλοι λαοί του…., οι των υποβασιλείων του…., β΄, γ΄, δ΄,….. διαλογής…., από εμετό του,….!
Και…., επί τοις εκατό…., πόσο νερό : ‘’νερό’’, άραγε, να είχε το κορμί : ‘’κορμί’’ του…!; }
από τα οστά του τα βουνά…., || ....βουνά : πλούσια ‘’πτωχά αέρια’’…., όρη : ζάπλουτα ‘’πτωχά αέρια’’….! ||
*[ Ε, η με διαβαθμίσεις, ‘’συνάρχουσά’’ του, μεγαλοαστική τάξη…., η των πλουσίων….,
η σπονδυλική του στήλη : οστά…., χμ, η….. ’’πατερίτσα’’ του Π,π,ατέρα….!
Και, χωρίς αστική τάξη, ούτε στον Εβραίικης ‘’έμπνευσης’’ κομμουνισμόοοοο του Κάρλ Μάρξ
αντέχουν οι κοθορνο,’’βουνο’’,πόδαροι….!
Ω, και τα βουνά που θα τα ισοπέδωνε ο Μπουλντόζας Ιωάννης ο Βαπτιστής ’’τέτοια’’ ήταν….,
α, ως ‘’τέτοιος’’ κι ο «κριτής»….. «…..βουνό Τμώλος, που, μαζί με το βασιλιά της Φρυγίας Μίδα,
έκρινε τον Απόλλωνα και τον σάτυρο Μαρσύα
σε διαγωνισμό παιξίματος μουσικού οργάνου»…., ναι, και ‘’παίξτε το….. όργανό σας’’….! ]*
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από τα μαλλιά του τα δέντρα….,
// …..δίποδα δέντρα…., από….. τρίχες της άνω κεφαλής, ω χάι σοσάιτι Γερμανούδια….! Σατραπείες….! //
από δυο δέντρα οι δυο πρωτάνθρωποι…..
---- …..χα, τα δυο αυτά δέντρα ονομάζονταν Αρείες…., χμ, που κάτω τους ξάπλωσε ο Άρης….,
που έχυσε, ή αυνανιζόμενος ή συνουσιαζόμενος, έξω…., ως ο Αυνάν της Π. Δ….,
και ‘’φύτρωσαν’’, θαυματικάαααα, τα της….. παπ·Αρείας φυλής ‘’τέτοια’’….:
τα της σκιάς δίποδα φυτάαααα…., ωσεί τα της….. «αερομόρφωσης» εβραίικα ‘’τέτοια’’….! ---|| …..δίποδα από δίποδα….. και….. γαμησαλί στους που γεννήθηκαν από τρίχες της ‘’κάτω κεφαλής’’….! ||
…..κ. α. π….!
( …..τί κ. α. π…!; Έχει κι άλλες ταξικές διαβαθμίσεις….!
Οι αρχαίοι Ινδοί, πάντως, είχαν ‘’4’’ ‘’τέτοιες : «παρθένες»…., μα με χιλιάδες υπο’’τέτοιες’’ : κατώτερες….! )
[ Η κίνηση των (!;) άστρων πίστευαν πως γίνεται απ’ τους θεούς με αίμα, ιδίως, ανθρωποθυσίας, κι εδώ,….!
---- Εχ…., έχυσαν τόσο αίμα : ‘’νερά’’ τους τα Υμίρεια ‘’τέτοια’’…., που έγιναν….. γαλαζοαίματοι….! ---- ]
▪ Ριζοσπαστικός δυισμός : δημιουργία, εδώ, από περιττώματα
|/ Ε, να, ρε, σκατά κι απόσκατα και χέστες κι οι εδώ ‘’θεοί’’…., ω σεις οι της ‘’Διεθνούς Συνωμοσίας’’….! /|
των δυο αιωνίως συνυπαρχουσών αρχών, του καλού και του κακού, συνδημιουργών….!
▪ Βογόμιλοι : ο Σατανάς δεν είναι δημιουργός, αλλά, μόνον, οργανωτής (αρχιτέκτονας) του κόσμου….!
/ Τέκτονεςςςςς….. κι αρχιτέκτονεςςςςςς…., ου – ου….! Εμ, καιρός για….. ‘’αποδιοργάνωσή’’ σας….! /
▪ Καββαλιστές : Κοσμολογικό τους σχήμα….:
10 σεφιρότ….: πιθανόν, αντιστοιχούν στις 10 εντολές / …..και θείες ιδιότητες….. / ….,…..
|| …..χξς΄…., ιδιότητες….. κατθρώπινες, σατανοκατθώπινες, είδαμε, κι εμείς….,
ανθρώπινες δεν είδαμε…., κι εμείς….,
αλλά τις θείεςςςςς ‘’τέτοιες’’, ‘’μυστικώς’’ και ‘’αποκρύφως’’, τις αποκρύψατε….,
ε, για να του/τους μοιάζετε, μόνον, εσείςςςςς…., ρε….. Γκόιμ….. ’’Προμηθεΐδια’’….! ||
22 οδοί….: πιθανόν, αντιστοιχούν στα 22 γράμματα της αλφαβήτου των Εβραίων….,
μα και στα 22 , μόνον , βιβλία τους, τότε….,…..
[ Έστω, 22 βιβλία είχε, φανερά, μόνο, η, εκ των 12, εξεξεξάρχουσα, και, τότε, φυλή
του….. Ιούδα….. Ιούδα….! Οι άλλες τί είχαν…!; Άδεια τετράδια…!; ]
4 πνευματικά σύμπαντα, που εκτείνονται το ένα μετά το άλλο κι από πάνω προς τα κάτω….!
** …..’’από πάνω προς τα κάτω’’….,/ κάνετε τη Γη άνω – κάτω….,…../
κι αν ‘’σπάζετε τα μούτρα σας’’….,/ κι εσείς, ‘’μυαλό δε βάζετε’’….,…../
αλλ’ όμως…., κι οι ‘’πνευματικοί’’….,/ κάποτε ’’εξαϋλώνονται’’….,…../ σε Κόλαση θα ‘’βράζετε’’….! ** ▓
► Παγκόσμιος Ιστορία των 5 Μεγάλων Θρησκειών : Χέλμουθ ντε Γκλασενάππ :
▪ Εβραίοι : ( Παλαιά Διαθήκη ) : Κόσμοι τρεις : 1) ο των πνευμάτων / άγγελοι και διάβολοι / ….,
2) ο των ανθρώπων….. και 3) ο των σωμάτων….:
* 1η μέρα : δημιουργία φωτός….,
---- Ε, στην αρχή….. οι φαεινές : φωτεινές ιδέες ‘’συλλαμβάνονται’’….. κι οι σκοτεινές….. στο τέλος….,
που….. το «φως κατασκευάζεταιι»….. και «το σκότος ποιείται»…., ναι…., ω…..’’Τζί,μά,νια’’….! ---* 2η μέρα : δημιουργία υδάτων και ουρανών….,
[ Ω σατανο’’τέτοιοι’’ κι αχόρταγοι ιμπεριαλιστές…., για Ουρανό δεν κάνετε κουβέντα….,
χμ, σαφώςςςςς ούτε και για….. Εξωουρανό….! Ναι, ρε φτωχοπνεύματοι με τα 22 βιβλίιιιια…., ‘’μόνο’’….! ]
* 3η μέρα : δημιουργία γης και φυτών…., ( …..τί, χωρίς ήλιο…!; Εμ, «αλληγορικά ‘’τέτοια’’» είναι όλα….! )
// Ε, υπάρχουν και δίποδα φυτά…., τα της σκιάς…., είτε των ‘’βουνών’’, είτε της ‘’θάλασσας’’….,….! //
* 4η μέρα : δημιουργία ουρανίων φωστήρων : ήλιος κ. λ. π….,
{ Εγώ, πάντως, είμαι ‘’γήινος’’ φωστήρας του Πνεύματος και σβήνω, και, τα ‘’ουράνια’’ φώωωωωτα….,
να, για να δείτε, όοοοολοι, Εξωουράνιο φωςςςςς….! }
( …..έι, και….. μετά κι απ’ τα φυτά…!; Η αυθαιρεσία της αυθεντίαςςςςς….!
Και οι του κυρίου, οι κυριακοί, ‘’ποτέ’’ δεν κυριολεκτούν…., ως κυριολεκτούν οι του όντως Θεού Κύριοι….! )

16

* 5η μέρα : δημιουργία ψαριών και πουλιών….,
[ …..α, ψάρια και πουλιά της θάλασσας σε αντιδιαστολή με τα….. «ζώα των υδάτων και του αέρος»…!;
Τί…., άλλοι οι….. τσαλα’’πετεινοί’’ του Σολομώντοςςς….. κι άλλοι οι ‘’πετεινοί’’ του Ιησού Χριστούουου…!;
…..Έι, τί…., ω….. ’’αέρ’’ινα πουλιά – ‘’ξηρά αέρια’’…!; Έι, τί…., ω ‘’υδάτ’’ινα ζώα – ‘’υγρά αέρια’’…!;…..
Έι, τί…., ω….. ’’υδάτ’’ινα πουλιά – ‘’υγρά αέρια’’…!; Έι, τί…., ω ‘’αέρ’’ινα ζώα – ‘’ξηρά αέρια’’…!;….. ]
(!;) ζώων υδάτων και αέρος….,
// Τί, όλες οι….. αν,κατ,θρώπινες τάξεις έχουν….. δίποδα ‘’τέτοια’’….: ζώα, πουλιά, ψάρια,…!; //
και…..
* 6η μέρα : δημιουργία ζώων γης, ξηράς και ανθρώπων….!
---- Ησαΐας Β΄: 45 : 6, 7 : Ιεχωβάς : «Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν υπάρχει άλλος·
/ «ο κατασκευάζων φως και ποιών σκότος, ο δημιουργών ευτυχίαν και κτίζων δυστυχίαν» /
εγώ ο Κύριος είμαι ο ποιών πάντα ταύτα»….: χξς΄ςςςς…., ποιά ρήματα ομαλά και ποιά ανώμαλα…!;
Και…., το σκότος πότε το εποίησεν ο ψυχανώμαλος…!; Όταν ήταν….. και καλός και κακός…!;….. ---▪ Ισλάμ :
δημιουργία κόσμου….: σε έξι ημέρες…., διά του θείου λόγου…., από το τίποτα….:
7 γαίες σε 7 ουρανούς, ο ένας πάνω από τον άλλον,
κι άλλοι 7 ουρανοί από φως και πολλές αιθέριες περιοχές,
και παράδεισος σε 7 διαιρέσεις και 6 || Α, όχι….. ιμπεριάλ επτά, 7…!; || κολάσεις κάτω από τη Γη μας….!
{[…..ξου…., αν πτωχός τω πνεύματι είσαι…., και, τους Εβραίους τους ‘’μιμείσαι’’….!
Και….. μη στενοχωριέστε…., βρε υπο’’γήινοι’’….,
που σας έρχονται οι «δημιουργούντες ευτυχίαν» Γιαχβαλλαχτζήδες
να σας κάνουν…., κι εσάς, ως τους υπηκόους τους…., ευτυχι,ε,σμένους….!
Και…., ω Κορά,ν,κ,ι…., εδαφικό ιμπεριαλισμό Νο 777….. διαβλέπω….,
ως και οικονομικό ιμπεριαλισμό Νο 666…., μα ιδεολογικό ιμπεριαλισμό Νο 888….. γιοκ….!
Αλλά…., αν κατακτήσετε χώρες…., χμ, πανισλαμιστικά….,
θα επιβάλλετε, και, τις τρ·άγιες σχιζο·ιδέες –σας….,
ναι, ώς και τις των….. Νο….: 678, 876, 867, 786, 687,….! Α, και προσοχή στα 3 Μ : Μ.Μ.Μ….!]}
▌ Κοράνι :
▪ Κεφ. Χωρισμός : Εμείς : Είναι ο Αλλάχ που δημιούργησε τους (!;) εφτά ουρανούς
και άλλα ( …..7…!; ) τόσα μέρη της Γης….!
▪ Κεφ. Οι Τάξεις : Εμείς : …..ο Θεός σου / ω Μωάμεθ / είναι ο μοναδικός Κύριος του ουρανού και της Γης
και όλων αυτών που βρίσκονται ανάμεσά τους : ο Κύριος των (!;) ανατολικών τόπων….!
[ Ε, οι….: δυτικοί, βόρειοι και νότιοι τόποι είχαν Δεσποινίδους….! Μπραχ, γατς, γκιτ….. οραντά….! ]
▪ Κεφ. Αλ Καφ : Εμείς : Για να (!;) φανερώσουμε την (!;) αλήθεια
/ Ω, για να επαληθεύσουν τις περί Ισμαήλ ‘’προφητείες’’…., εις πείσμα των Εβραίων που τους….! /
δημιουργήσαμε Εμείς τον ουρανό και τη γη και όλα όσα βρίσκονται ανάμεσά τους.
Τα δημιουργήσαμε Εμείς αυτά να διαρκέσουν ένα (!;) καθορισμένο χρόνο….!
*/…..άμπρα κατάμπρα και άρα μάρα…., ε, κι οι ‘’θεοί’’ έχουν Σαμσάρα’’….!
Ναι, μπρε ‘’καρντασίμ’’….: ‘’Μενέ – μενέ – τεκέλ – φαρσίμ’’….! /*
▪ Κεφ. Καφ : Εμείς : / …..Γαβ, Καφ, Γαβ, Καφ, Γαβ, Καφ…., χμ, γλωσσολαλιά και γλωσσοδέτης….! /
Σε έξι ημέρες δημιουργήσαμε Εμείς τον ουρανό και τη γη
και όλα που βρίσκονται ανάμεσά τους, δεν (!;) κουραστήκαμε Εμείς καθόλου….! ▌
1η και 2η μέρα : δημιουργία γης (!;)…., 3η και 4η μέρα : δημιουργία όλων όσων είναι πάνω απ’ τη γη (!;)…..
και 5η και 6η μέρα : δημιουργία ουρανών (!;)….!
/ Μετά, ανάλογα με τα εκάστοτε ερωτήματα, έδωσαν οι Ισλαμιστές και τις απαντήσεις τους….! /
---- ……ααααα…., σαν κάτι : υπό’’γειο’’ να λείπει από το σχιζοπάζλ σας…., ρε σχιζο’’τέτοιοι’’….! ---▪ Δυτικές θρησκείες….: οι της Αποκαλύψεως….: Ιουδαïσμός, Χριστιανισμός, Ισλαμισμός….:
|| …..έι…., Επικαλύψεις είναι οι Αποκαλύψεις τους….! ||
δημιουργία του κόσμου από το τίποτα…., οι ως άνω τρεις….,
{ …..έι…., τίποτα από το τίποτα…., ανυπαρξία από την ανυπαρξία….! }
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ενώ…., ο Βουδδισμός, ο Ταοïσμός,….. δημιουργία του κόσμου από ύλη….!
( …..χμ, μήπως από, το του Θεού, φως μη φυσικής προέλευσης…!; )
* Χριστιανισμός, Ιουδαïσμός….: μονογεωκεντρικές θρησκείες : μία γη ανθρώπων….!
[ Εμμμμμ, έχει κι εξω’’γήινους’’….! ]
* Ινδουισμός, Βουδισμός, Ισλαμισμός….: 7 γαίες,….:
πολυγεωκεντρικές θρησκείες : πολλές γαίες ανθρώπων….!
( …..βρε…., δεν είναι….. επτά οι ήπειροι….! Μάλλον, τα ιμπεριάλ όνειρά σας είναι….. επτά….! )
▪ Κινεζικός Οικουμενισμός : Ουρανός….: πνεύμα…., Γη….: ύλη…., άνθρωπος….: πνεύμα + ύλη….:
|| …..Η2 : ουρανός + Ο : γη = ύδωρ…., γεωουράνιο….!
Χμμμμμ, και….. Ο2 : Εξωγή : + Η : Εξωουρανός = ‘’κροτούν αέριον’’…., Εξωγεωουράνιο….,
κάλέ…., εγώ – Εγώ…., ε, που θα σαςςςςς….. ’’κροτήσω – βροντήξω’’ ο ‘’Βοανεργές’’…., yes….! ||
τα τρία συστατικά του Σύμπαντος = το Παγκόσμιο Ένα….! Νόμος….: κυβερνήτης για λειτουργία….!
*/ Α, πέραν του περισυμπάντειου : φωτόσφαιρας…., είναι το Εξωσύμπαν…., όπου, και, ο όντως Θεός,…..
ννναι, ω, κι εσείς, μιγαδικής διάστασης δίποδα….! /*
Αρχικά….: Γιανγκ : πρωταρχική θετική δύναμη, αρσενικό : Ο,…..
και Γιν : πρωταρχική αρνητική δύναμη, θηλυκό : Η,…..
// Εχ…., καλά…., μα…., κι εδώ…., συν και πλην σε συνουσία…., ‘’Αριμαναχουραμάσδα’’ Σία….! //
που, των δύο αυτών, προηγείται το Βου – Τσι : έλλειψη αρχής (!;)….!
( …..έι…., πριν από το Α της αλφαβήτου….. και μετά από το Ω της αλφαβήτου…..
είναι τα….. εσω·αποσιωπητικά….. της….. ’’αναλφάβητης’’ ‘’Σιωπής’’….: ……….Α…..Ω………!
Ε, και πέρα κι απ’ αυτά είν’ τα εξω·’’αποσιωπητικά’’, α, κι ο προηγούμενος του Ο και Η ’’Αιθέρας’’….!
Και, πλην του + και -, υπάρχει….. και….. το + -, το - +,….. μα και, και, το + - - + ή - + + -,….! )
Μετά….: Υπέρτατος άρχων : Θεός : ο Σάγκ…., που μια φορά, μόνο, έγινε ανθρωπόμορφος….,….!
|| Ε, όχι και πως μια, μόνο, φορά….. ενσαρκώθηκε, εκεί, η ιδέα Σαγκ….! Χμ, να, αυτό είναι Δόγμα….! || ◄
◘ Εγκ/δεια Χ. Πάτση : Άπαντα Θρησκειών :
Βέδες….: Η βεδική θρησκεία μέσα από ένα κείμενο….:
Ο Βεδικός υμνωδός / …..ε, κωδικοποιητής, κι αυτός,….! / παρομοιάζει την φύσιν με ένα διαφανή πέπλον,
( Έι…., χμ…., πιο διαφανή κι από τα κωδικοποιημένα σας ‘’τέτοια’’…!;
Και…., τί…., το σταθμητό φυσικόοο καλύπτει το αστάθμητο υπερφυσικόοο…!;
Α, αχρείειειστα…., ω Βεδικέ υμν,μουν,ωδέ…., που το υπερφυσικόοο είναι, αυτο ή ετερο, καλλυμένο
με αδιάφανο….. μάλλινο….. πέπλο μυστηρίου…., το με ενέργεια πλάνης….! )
οπίσω από το οποίον κινούνται δυνάμεις θεïκαί, μη σταθμηταί….! { Τί…., κίνηση μες στην Ακινησία…!; }
Αυτάς τας δυνάμεις επικαλείται, τας λατρεύει, τας προσωποποιεί,….!
Η έννοια του Άγκνι και του Σόμα εμπερικλείει τα δύο βασικά στοιχεία του Σύμπαντος
συμφώνως προς τας δοξασίας της εσωτερικής θεωρίας καθώς και κάθε ζωντανής φιλοσοφίας.
Ο Άγκνι είναι το αιώνιον – Άρρεν (!;), ο Δημιουργός Νους, το Αγνόν Πνεύμα….!
( …..τί…., εσωσυμπαντικός….. υπερφυσικός….. αιθέρας….,ω ανδορκράτες…!; )
Το Σόμα, το Αιώνιον – Θήλυ (!;), η κοσμική ψυχή, η (!;) αιθέριος ύπαρξις,
|| Ναι, ω + -….. ή - +….. Ερμαφροδίτες τους….! Και….. άναγνο ή πάναγνο το Θήλυ…!;
Και….. δημιούργημα του Άγκνι το Σόμα…!;
Και….. εσωσυμπαντικός….. φυσικός αιθέρας, που πίσω του κινείται ο υπερφυσικός ‘’τέτοιος’’…!;
Και….. υιός, μήτηρ και πατήρ….. ή πατήρ, υιός και μήτηρ…!; Και….. τριάς ή μονάς ή….. τριχομονάς…!; ||
η μήτρα όλων των (!;) ορατών και (!;) αοράτων κόσμων,
---- …..εχ…., σούπερ εξεξεξαϋλωμένη η ‘’αιθέρια’’ τάξη των αυτοθεοποιηθέντων Βραχμάνων….,
ξου…., εξού και αόρατη…., οι ‘’άνω’’…., από τους ‘’κάτω’’….,
λες, κατά τον αόρατο ‘’απόκρυφο’’ «κώδικα Μανού»….,
χμ, ορατή, μόνο, από τους ‘’οξυγονικούς’’ και ‘’υδρογονικούς’’….,
ναι, και πόσοι και ποιοί είδαν με τα βιομάτια τους : «εν τη οράσει» αέρια και αιθέρα…!;
Και….. από τόσο πολύ ‘’εξεξεξατμισμένα’’ ‘’νερά’’ προέκυψαν οι….. ακατονόμαστοι…!;
Άλλωστε…., πλην του που καίει η….. ’’οξυδρική’’ φλόγα….,
υπάρχει, κι εδώ, ο Νόμος του Κρόνου…., που ‘’καθιστά’’ αόρατους τους ‘’τέτοιους’’….!….. ---η φύσις τέλος ή η υπέρλεπτη ύλη εις τας ατέρμονας μεταμορφώσεις της….!
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/ χξς΄…., μάσκα τη μεταμάσκα…., όι…., καρναβάλι την κάνατε, και, τη φύση….! /
Η τέλεια ένωσις των δύο αυτών στοιχείων είναι το Υπέρτατο Ον, η ουσία του Θεού….!
( …..έι…., Εξωσυμπαντικός….. υπερυπερφυσικός….. Αιθέρας…!; )
[ Ε, ποιός Κοθορνοπόδαρος Πνευματοαιθέρας….: + - ή - + ζει χωρίς Πνεύμα….: ‘’καλαμαράδες’’ : +
και, εδώ, αιθέρα : - : αστική τάξη – οικονομικοί σπόνσορες….: ‘’δυο’’, ‘’πατερίτσες’’…!;
Και…., πολλές φορές και, σχεδόν, ‘’παντού’’…., οι μεν έβαζαν το ‘’πνεύμα’’….. κι οι δε το χρήμα….,
ωσεί…..’’σκαιώδης κι αφανής κυβέρνηση’’…..
και….. δημιουργούσαν : κατασκεύαζαν : έχτιζαν : ποιούσαν…..
την….. μη σκαιώδη κι εμφανή ‘’μαριονέττα’’ τους….!….. ]
Χάριν της δημιουργίας κάθε υπαρκτού το Υπέρτατον Ον θυσιάζει εαυτό,
αυτομερίζεται διά να εξέλθη από την ενότητά του….!
[ …..ύδωρ….: Η2, Ο…., Η2 + Ο = ύδωρ….. κ. ο. κ….!….. ]
Η θυσία αυτή χαρακτηρίζεται ως το ζωτικόν σημείον όλων των λειτουργιών της Φύσεως….!
* Α, το ινδικό ‘’τουρλού’’ είναι, στο στομάχι του νου, τσς, λιγότερο ‘’ανακατωσουρικό’’ απ’ το Αιγυπτιακό….,
μα δεν παύει να είναι ‘’τουρλού’’…., που οι μεταγενέστεροι το έκαναν…., ‘’βαβελίστικα’’….,
το ‘’τουρλού’’ του ‘’τουρλού’’…., α, και το ‘’τουρλού’’ – ‘’τουρλού’’ των ‘’τουρλού’’ – ….! * ◘
♠ Ελληνική Μυθολογία : Ζαν Ρισπέν :
Ησίοδος : «Πριν από κάθε άλλο είταν το Χάος· έπειτα η ευρύστερνη Γαία / Γη / ….. κι ο Έρως…..»….!
Το Χάος….: «Είναι ένα διάστημα, αλλά ένα διάστημα που περιέχει ‘’εν σπέρματι’’
| Ναι, τα αυθύπαρκτα μη φυσικής φύσης ‘’αιθερόνια’’ στον άναρχο κι άτελο πανχωροχρόνο….! |
όλα όσα θα αποτελέσουν το σύμπαν»….!
Πρώτα / το Χάος : πρωταρχικό και δημιουργό στοιχείο / γέννησε το Έρεβος….. και τη Νύχτα….!
{ Α, δεν τα γέννησε…., που συνύπαρκτα ήταν…., αφού, ακόμα, ήσαν αφόρτιστα τα ‘’αιθερόνια’’….!
Ε…., φυσικάαααα…., και ο άναρχος κι άτελος χωροχρόνος ήταν αυθύπαρκτος….! }
Το Έρεβος κι η Νύχτα γεννούν με τη σειρά τους τον Αιθέρα….. και την Ημέρα….!
** Εμ, σαν φορτίστηκαν τα ‘’αιθερόνια’’, προκλήθηκε το πρώτο μη φυσικό φως, απουσία ό,τι άλλου, και….!
Και, νααααα, ‘’σκοτεινής’’ προέλευσης ο/οι….. Αιθέρας/ρες τους….! **
[ Κατά τον Όμηρο, δημιουργός του Σύμπαντος είταν ο Ωκεανός, που είχε για σύζυγο τη Θέτιδα….! ]
/ Ααααα…., ναι…., ω σχιζοκωδικοποιητή όμηρε του Σατανά Όμηρε…., ννναιαιαι….! /
Η Γαία, με τον / ’’ως αξίωμα -- αρχή’’ / Έρωτα, γέννησε, πρώτα τον ουρανό, που τον κάνει σύζυγό της
και συγκροτεί μαζί του την πρώτη θεïκή δυναστεία / την των Ουρανιδών / ….!
( Εχ…., όχι και πως οι ουράνιοι θεοί ήσαν λαϊκής ‘’προέλευσης’’ θεοί….! Θα ρίξει ο Δίας κεραυνόοο….!
Βρε, ‘’τελικά’’, ‘’υδατικής’’ : λαïκής ‘’προέλευσης’’ κι οι κάθε ‘’άνω’’ ‘’τέτοιοι’’ τους…., λαοπρόβλητοι….,
και γήινης ‘’προέλευσης’’ κι ο γεωπρόβλητος ‘’ουρανός’’ τους….! )
Γεννούν τους 12 Τιτάνες, 6 αρσενικούς και 6 θηλυκούς, τους 3 Κύκλωπες και τους 3 εκατόγχειρες….!….. ♠ }}
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ήσαν, επίσης, οι ναοί, κι εδώ, στην Αίγυπτο, πολιτιστικά κέντρα με….:
ζωηρό εμπόριο προσφορών κι αναθηματικών αγαλματιδίων,
στηλών με έγγραφες αιτήσεις και καταναλωτικών αγαθών : προσφορών τροφίμων,…..
● Χα…., που τα έτρωγαν, κρυφά – ‘’κρυφά’’, οι ίδιοι οι ιερείς….,
οι, ως συνήθως, ’’γκαστρόκοιλοι’’…., κι εδώ….,
όπως, έτσι, λ. χ, κι οι ιερείς του θεού των Περσών Βηλ, και, επί βασιλέως της Περσίας Κύρου,
ο οποίος…., αν και….. σύν’’τροφός’’ τους…., τάχα, δεν το ήξερε
και ‘’περίμενε’’ τον Ισραηλίτη ‘’προφήτη’’ Δανιήλ να του το….. αποκαλύψει….,
οπότε και τους θανάτωσε, τάχα, και κατάστρεψε, τάχα, το άγαλμα του Βηλ….:
θρησκευτική : ιερή ‘’διπλωματία και μπλόφα’’….. της απάτης….,
ε…., και, λόγω των υλικών αναγκών τους, χμ, έφτιαξαν και τους άυλους….. υλικούς υλιστές….:
Δανιήλ : 12 : 1 έως 22….! ●
σε γιορτές μετά….. μουσικής, χορού, ιεροτελεστιών και συμμετοχής (!;) ιερού (!;) λευκού (!;) ταύρου….!
Προστατευτικά φυλαχτά….: αγαλματίδια, σκαραβαίοι, ξόρκια γραμμένα σε πάπυρο ή σε όστρακα,
τάχα, δοσμένα από τους θεούς….: μαγεία….!
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---- Βρε, έδιναν και κάτι μαγικά προφυλακτικά οι ‘’τέτοιοι’’…., ε, για τα θεïκά, «σεπτά», ‘’τέτοια’’ τους….!
Ναι…., και….. προφυλαχτείτε, λοιπόννν, ω βασιλοπραμάτειες…., και, από τις μούμιες….,
μα, κυρίως, από τα….. εμετά των βασιλοναïκών σκεψαυνανισμών….! ---Ανάλογη με την τάξη των πραγμάτων ήταν και η ιδιωτικοποίηση,
μα κι η (!;) «δημοκρατικοποίηση», της θρησκευτικής ζωής….,
/ Ε, παντού, υπάρχουν κωδικοποιητές Σόλωνες….! /
η αμφισβήτηση κ. λ. π…..! | Ε, παντού, υπάρχουν Αντισόλωνες ‘’Σόλωνες’’ ή κι Αντισόλωνες Σόλωνες….! |
( …..χα…., στον κόσμο τον παράααλογο…., το κάθε τι ανάααλογο….!
Και….. δυστυχώςςς…., σχεδόν, όλες οι μέχρι τώρα δημοκρατίεςςς….. ήσαν κι είναι ιδιωτικέςςς….! )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{$${ Κατοικίες θεών, θεαίνων, ημιθέων, θεοκατάγωγων, τάχα, βασιλέων και άλλων οντοτήτων,…..
▬ Λεξικό των Θρησκειών : Ελιάντε / Κουλιάνο :
▪ Αίγυπτος : οι βασιλείς θεωρούνταν αθάνατοι, ως, δήθεν, εκ θεού καταγόμενοι : θεοκατάγωγοι….!
[ …..έι…., μόνον, η άυλη μη ύλη δεν πεθαίνει…., όχι, όμως, κι η ‘’άυλη’’ ύλη….: Ρα….! Κρα – κρα….! ]
Μεταθανάτια, εγκαθίσταντο σ’ έναν ουράνιο θρόνο, σάμπως ηλιακό δίσκο,
βασιλεύοντας στους λαούς τους εσαεί….!
// …..ε, η…., ανά τους αιώνες κι όπου…., ενσαρκωτή ιδέα βασιλιάς : θεόςςς :….!
Χμ…., κι αν δεις στον Ήλιο, και, βασιλιά…., που, μόνο, στη Σελήνη…., ‘’τα κόβω απ’ τη ρίζα’’….! //
Πετούσαν….. με μορφή πουλιού, σκαραβαίου ή ακρίδας,….. ---- Ρε Μπουμπούριααα…., ‘’φλιτ’’ και….! ---στα πεδία των προσφορών, που βρίσκονταν, τάχα, στα ανατολικά του ουρανού….!
--/-- …..χξς΄…., πιο πάνω…., στους Αιγυπτίους, στους Πέρσες,….. ως κι αλλού….,
κατοικούσαν στους ναούς, μέσα σε κούφια αγάλματα….: θεοί, θεοκατάγωγοι βασιλείς,…..
εχ, μασ ώντες όνοι….! --/-▪ Τροπικό Δάσος Ν. Αμερικής : ο θεός Καρουκασαϊμπέ,
τάχα, ο δημιουργός του φυσικού κόσμου και των ανθρώπων,
αφού προσβάλθηκε θανάσιμα από τους ανθρώπους….,
( Ε, και για τους αθάνατουςςς θεούςςς υπάρχουν ’’θανάσιμα’’ : σ,Σ,τυγερά αμαρτήματα τοις ανθρώποις…..
και….. εξορίζονται : αναλαμβάνονται….. μέχρι και στον Άδη….: φυλακή υψίστης ασφαλείας…., αν δεν….! )
αποσύρθηκε, μετά, σε απροσπέλαστες περιοχές του ουρανού….,
[ Α, όπου κι αν σε κρύψουν οι συνάδελφοι…., αν θένε, σε βρίσκουν και οι άνθρωποι και οι κάτθρωποι….! ]
για να επιστρέψει στο τέλος του κόσμου…., οπότε θα καταστρέψει διά πυρός την ανθρωπότητα….!
*// …..βρε το….. εξοστρακισθέν στο «απροσπέλαστο» εξωτερικό : ουρανό….. εκδικητικό ‘’Γιαχβίδιο’’….,
χμ, αναληφθέν…., που τον ανάλαβαν, λαόθεν ‘’κουρέλι’’, οι άλλου ουρανού ομοειδείς του ‘’τέτοιοι’’….,
που, τότε κι έτσι, ο δικός του ουρανός έγινε, μάλλον, γη ’’γήινη’’ : δημο,γεω,κρατική…., ανεν’’ούρανη’’….,
ναι, να, που ‘’πέφτουν οριστικά – ‘’οριστικά’’ : «εξάπαντος» – ‘’εξάπαντος’’ κι οι βασιλιάδες….!
Γειά σου, ρε δυσ’’τροπικέ’’ λαέ…., ναι, μα….. αν τον ‘’απέσυρες’’ συ και δεν έβαλες άλλον ‘’τέτοιον’’….! //*
▪ Δυτική Αφρική : λαός Ασάντι : πίστευαν σε έναν επουράνιο θεό, τον Νυάμι,
που εγκατέλειψε τον κόσμο των ανθρώπων,
εξαιτίας του αφόρητου θορύβου, που έκαναν γυναίκες, κτυπώντας τους σπόρους για να κάνουν πολτό….!
{ …..μπεεεεε…., ‘’ωσεί’’ και τον Καρουκασαϊμπέ κι ο Νυάμι….,…..
ναι, άντε και καλό….. νιάμα : αγρο,εξουσιο,ανάπαυση…., όσο…., ρε Τράγε….! } ▬
■ Ελληνική Μυθολογία : Ζαν Ρισπέν :
▪ Όλυμπος : τόπος κατοικίας του δωδεκάθεου των αρχαίων Ελλήνων….!
/ Χμ, οι στα ψηλά, και, αυτοί…., ‘’έπεσαν’’ από ίλιγγο….! «Αιθέρας = ο Θεός…., μα κι η κατοικία του»….! /
Έτσι, πλην των στον Όλυμπο, υπάρχουν και…..
θαλάσσιοι, γήινοι, υπογήινοι θεοί και θέαινες κι ημίθεοι…., εντός της Ελλάδος,
| Ε, στο ίδιο – ‘’ίδιο’’, εκεί, ‘’Γαïτανάκι’’ Εξουσίας….! |
μάλιστα δε, μερικοί και μερικές ‘’τέτοιοι – ες’’, αλλάζουν, αναλόγως, τόπο κατοικίας,
σαν πάνε έως και στα άστρα….!
**…..ήτοι, αυτόθελα ή μη, στον ουρανό : στο εκτός της τότε κι όποιας Ελλάδος εξωτερικό με τα άστρα :
χώρες : γαίες….: αστρικές θεότητες, πια κι έτσι, χμ….! **
Όλοι, σχεδόν, ήσαν…., εδώ, κατά τον Όμηρο…., με δικαιοδοσίες και σφαίρες κυριαρχίας….,
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μα υπήκοοι του Δία…., αναλόγως, στη γη και στον Όλυμπο….: [ Έι, νααααα…., γη και….. Ουρανός….! ]
Δίας : κυρίαρχος τ’ (!;) Ουρανού, στη ( …..στα νησιά…!; ) θάλασσα ο Ποσειδών,
στον (!;) Άδη | …..γη…!; | ο Πλούτων….!
--//-- Εμ, νααααα, δείτε και….: Ουρανό, γη, θάλασσα,….. από χώμα : γη….,
χμ, και τον μακρινό, γήινο, ‘’Εξωουρανό’’ με….. τα άστρα….,
που, φορές και στους ‘’αυτοκεντρικούς’’, κι ο κοντινός έχει άστρα….,…..
α, νααααα, δείτε και γήινους τα δίποδά τους….: ‘’εσωγήινους’’ κι ‘’εξωγήινους’’….! --//-Έλληνες θεοί υπήρξαν ως εισηγμένοι εκεί…., στον Ουρανό :
/ …..ε, σε όποιο εξωτερικό με τα όποια άστρα : χώρες : γαίες του….. /
προσαρμοζόμενοι, μετασχηματιζόμενοι,….. έως κι εκτοπίζοντες ντόπιες θεότητες, θεούς και θέαινες….,
ως, λ. χ, στη Ρώμη,….!
---- Ω αρχαίο πνεύμα αθάαανατο…., ‘’αγγούρι’’ εξεξεξαγωγίσιμο…., χα, το….. ’’μπελίσσιμο’’….! ---- ■
█ ▪ Αποκάλυψη Ιωάννη….: 5 : 13 : «Και άκουσα κάθε δημιούργημα,
( …..α, έστω, συ παράκουσες…., μα ‘’μας’’ ξεκούφανες…., ρε αντιγραφάκια Βαβέλ κωδικοποιητή….! )
το οποίον είναι εις τον ουρανόν και εις την γην
και κάτω από την γην και εις την θάλασσαν και όλα όσα υπάρχουν εις αυτά, να λέγουν,…..»….!
▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : 8 : 5, 6….: «Διότι και (!;) αν ακόμη υπάρχουν,
είτε εις τον ουρανόν είτε εις την γην, λεγόμενοι θεοί
--- όπως (!;) πραγματικά υπάρχουν πολλοί θεοί και κύριοι πολλοί --για μας όμως ένας Θεός υπάρχει, ο Πατήρ, από τον οποίον προέρχονται όλα και ημείς ανήκομεν εις αυτόν,
και ένας Κύριος Ιησούς Χριστός, διά του οποίου έγιναν τα πάντα και εμείς δι’ αυτού»….,
{ …..τί…., ακόμα στον Αρχιβασιλιά και, έστω, ιδρυτή της Εδέμ Γιαχβέ : Big Brother ανήκετε…!;
Ή έκανε άλλος ‘’τέτοιος’’ άλλη, νέα, δημιουργία σας και το….. αποκρύπτετε ‘’αποκρύφως’’…!;
…..Ααααα…., τον υλικό Γιαχβέ τον κάνατε πνευματικό….. Έβχαïγ…., ρε….. ’’ανάποδοι’’….! }
▪ Παύλου : Προς Φιλιππησίους : 2 : 10 : «…..ώστε, εις το όνομα του Ιησού,
να κάμψη κάθε γόνυ των επουρανίων και των επιγείων και των καταχθονίων,…..»….!
/ Εμπρόςςςςς, ό λ ο ι, κάααθετη υποταγή στον εγκάααθετο του Σατάν Γιαχβέ Ι. Χ…., μην και σας….! / █
▼ Παλαιά Διαθήκη….:
▪ Έξοδος : 20 : 4 : Θεός : Γιαχβέ / προς Μωυσή / : «Μη κατασκευάσης προς χάριν σου είδωλον
με μορφήν οιουδήποτε αντικειμένου / ομοιώματος /, ευρισκομένου εις τους ουρανούς υπεράνω
ή εις την γην κάτω ή εις τα ύδατα κάτωθεν της γης…..»….!
---- Ρε ‘’γήινα’’ κι ‘’ουράνια’’ ξόανα…., ουστ, ξου, και….. χξς΄ςςςςς….! ---- ▲ }$$}
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Τα αγάλματά τους / …..Αιγύπτιων ’’Θεών’’ και ‘’θεών’’ :
θεοποιημένων Βασιλιάδων – Αρχιβασιλιάδων – Αρχιθεών – Θεών των θεών….. και βασιλιάδων – θεών….. /
τα μεταφέρουν οι πιστοί, που το θεωρούσαν τιμή….!
Ήσαν δε….. βαριά τα των μεγάλων Θεών….. και ελαφριά τα των μικρών θεών….!
{ …..Να…., ποικιλόβαρο το Πνεύμα του Βάρους…..
και κυρτώστε οι που δίνετε τιμή στους άτιμους και ‘’τους σηκώνετε’’….! }
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{%%{ Χρησμοί, χρησμοδότες, χρησμολήπτες, μυστικές ιστορίες, σημάδια,…..
◙ Λεξικό των Θρησκειών : Ελιάντε / Κουλιάνο :
▪ Αίγυπτος : Οι θεοί έχουν τις πρωτεύουσές τους…., κατοικούν στους ναούς, μέσα σε κούφια αγάλματα,
---- …..ψψψιτ…., κούφιες ‘’κουφάλες’’….. σε κούφιες κουφάλες…., ε, ως κι οι ‘’τέτοιες’’ ‘’άλλες’’….! ---απ’ όπου δίνουν, (!;) άμεσα, τους χρησμούς τους στους ιερείς…., που κάνουν λιτανείες, τελετουργούν,…..
προσφέροντάς ‘τους πολύτιμα αντικείμενα : πρόσφορα πιστών…., / Ε, δώστε και σώστε, ρε άσωστοι….! /
που, τάχα, τα χρησιμοποιούν οι θεοί…., τροφές, ποτά,….!
( Εμ, τρώνε, που δεν είναι κι από, άυλη, μη ύλη….! )
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Οι χρησμοί δίνονταν με τρόπο (!;) αρκετά παράξενο….:
| Ω, και το Σούπερ παράξενο : η ερμηνεία της άγνοιάς τους από τους….. φανερούς κρυφτούληδες….,
ω παραξενεμένοι ‘’δίδυμοι’’ Ελιάντε και Κουλιάνο….! |
τα (!;) έκαναν, οι ιερείς τα αγάλματα, να (!;) μιλούν μέσα από (!;) μυστικούς σωλήνες,
( …..’’θεοί’’, και, εγκαστρίμυθοι….,/ του μύθου μη εχέμυθοι….! Ναι, ομιλούντες γάιδαροι του Διόνυσου,….! )
που, συχνά, οδηγούσαν σε, κάτω από αυτά, υπόγειες στοές και κρύπτες….,
και που πολλοί πιστοί, αν δεν τους ικανοποιούσαν, τα χτυπούσαν και, μετά, πήγαιναν σ’ άλλους θεούς,….!
[ Α, τότε μόνο…!; Ε, τότε κι έτσι, δεν τους….! ] ◙
▬ Παλαιά Διαθήκη :
▪ Δανιήλ : 12 : 1 έως 22 : Βηλ και | …..χμ, ο προσφορόλαγνος ‘’αντι’’βασιλιάς….. | δράκων :
«Ο Δανιήλ και οι ιερείς του Βηλ», «Θανάτωσις των ιερέων και καταστροφή του ειδώλου
/ …..του Θεού των Περσών….. Βηλ : Βάαλ : Βήλου…., ε, Βαλέ : Βασιλιά : «τράγου» :….. / »….:
υπό του βασιλέως της Περσίας Κύρου, ευθύς ως ο Δανιήλ αποκάλυψε στον βασιλιά : Βαλέ Κύρο
τους εκεί ιερείς…., που, τάχα, δεν ήξερε πως οι ιερείς κι οι δικοί τους
έτρωγαν, ’’κρυφά’’, τα πρόσφορα των πιστών του Βηλ,
[ Χα, κι ο Κύρος μαζί τους…., προπαντός και τα περισσότερα….,
ο θεοποιημένος βασιλιάς των Εβραίων, των Ελλήνων : Βήλος,….! Έιιιιι, μασ ώντες όνοι….!
Μωρέ ‘’κρυπτο’’,κρυπτο,σατανίδια : ‘’κρυπτο’’,κρυπτο,αντίθεοι….,
θα ‘’φάτε ένα αντι’’θε’’ικό εμβόλιο…., χμ, το Zivex / Ζηβέξ /…., μπας και γίνετε όντως θεόφρονες….! ]
που τα έβαζαν μες στο κούφιο είδωλο – άγαλμά του, το με τις κρυφές θύρες εισόδου κάτω απ’ αυτό,….! ▬
► Ελληνική μυθολογία : Ζαν Ρισπέν : Ζευς :
▪ Το μαντείο του Άμμωνος Διός : το ξακουστότερο μαντείο του Διός Άμμωνος ήταν σε όαση της Λιβύης,
( …..εμ…., όπου ο Αρχιθεόςςςςς με την Σούπερ δόξα…., εκεί κι η Σούπερ λόξα….! )
όπου, κατά τον Διόδωρο τον Σικελιώτη, πήγε ο Μέγας Αλέξανδρος να συμβουλευθεί τους προφήτες του….!
Εκεί, ο θεός, ο Δίας, δι’ ενός γέρου προφήτη, ---- …..προφήτης : στα Εβραίικα…., Ναβί : ‘’θεο’’·κλητός….. ---☼ Κυριάκος Σιμόπουλος : Διανοούμενοι και καλλιτέχνες ευτελείς δούλοι της εξουσίας….:
Ο Αιγύπτιος φιλόσοφος, ο ιερέας του Άμμωνος – Ρα,
|| Χμ, φιλόσοφος : μάντις : κωδικοποιητής : μέντιουμ :…., ε, κι αυτός, προγνωρίζων, ως ‘’προορίζων’’….,
‘’επικεφαλής’’ του Γενικού Επιτελείου Στρατού….:
πολεμικές επιχειρήσεις, πολεμικά διαγγέλματα,….. νααα….! ||
που προσφώνησε τον Αλέξανδρο κατά την επίσκεψή του στη Σίβα ως υιόν του Διός και του Ηλίου,
δίδασκε ότι (!;) «κάθε άτομο που κυριαρχεί είναι θεός»….!
( …..’’θεοί’’ και οι δικτάτορες….,/ λαών οι επιβήτοτρες….,/
όλοι τους ‘’νερο’’κάθιστοι….,/ γιούρια, λαοί, ακάθιστοι….! )
Ο Φιλώτας | ακόλουθος του Αλέξανδρου στις εκστρατείες του | ….,
που, κι αυτός, χλεύαζε την αξίωση του Μεγαλέξανδρου να λατρεύεται ως θεός….,
χαρακτηρίζει απάτη το «χρησμό» περί Αλεξάνδρου «υιού του Άμμωνος Διός».
Θα τιμωρηθεί με λιθοβολισμό….!
/ Ω Φιλώτα κι εσύ, όσο ‘’τα είχατε’’ καλά, όλα καλά….. κι όσο κακά, χλεύη κι ‘’αρά’’…., ούρααα….! / ☼
του λέγει να γίνει πιστός του, που, αφού το δέχεται, του διαβεβαιώνει, του Δία ο Μ. Αλέξανδρος,
πως θα διατάξει στο εξής να λέγεται γιος του, αν θελήσει να του παραχωρήσει την κυριαρχία της γης….!
[ Ε, να, ‘’Γιαχβικά’’, δίποδα φτηνά παπάρια….. σε ‘’προμιλημένα’’ ‘’καραγκιόζ’’’ παζάρια….: αν…., θα….! ]
Έτσι, λοιπόν, εκεί στο άδυτο του ιερού, του μαντείου του Άμμωνος Διός….,
*// Βρε σεις…., ο Δίας μετακόμισε, με το στρατηγείο του κι απ’ τον Όλυμπο, στη Λιβύη….,
χμ, ως….. ’’εξωουρανική’’ αστρική θεότηςςςςς, πια….,
ή ο Λίβυος ‘’τέτοιος’’ ‘’απορρόφησε’’, σε ‘’Ιστορικό Συμβιβασμό’’, τον Ολύμπιο ‘’τέτοιον’’…!;
( Λιβύη….: κόρη του Αιγύπτιου Έπαφου…., εγγονή του Δία…., γυναίκα του Ποσειδώνα
και μάνα του Βήλου / ή Βηλ ή Βάαλ / .…, ο οποίος Βήλος έγινε βασιλιάς της Αιγύπτου….! )
Πάντως…., σήμερα κι εδώ στο Ελλάντα…., η εικόνα της «Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας»….,
φερόμενη αεροπορικώς στο Ελλάντα…., τιμάται με τιμές Αρχηγού Κράτους…., η Αρχι’’τέτοια’’….,
ενώ….. άλλες ‘’τέτοιες’’…., ‘’ντόπιες ή μη’’…., τιμώνται απλά…., ως κατώτερές της….!
Άραγε…., έτσι κι αντιστοιχιακά…., και ο Άμμων Δίας κι ο Δίας…!; //*
και όσο βημάτιζαν αυτοί που σήκωναν το άγαλμα του Δία,
( ‘’Κάλλιο’’ εικόνας περιφορά….,/ παρά αγάλματος περιφορά…., / χμ, που μικρότερη η συμφορά….! Κρα….! )
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και σύμφωνα με ορισμένα σημεία της φωνής του θεού….,
του διαβεβαίωσε / ο γεροπροφήτης του Μεγαλέξανδρου /
πως ο θεός, ο Δίας, του παραχωρούσε αυτό που είχε, πριν λίγο, ζητήσει….!
{ Χα, Δίας…., μα και Γιαχβέ Δίας….! Και….. να κι η τελική υπογραφή της Διαθήκης : Συμφωνίας….,
που, πριν και πρόχειρα, υπόγραψαν οι πρέσβεις : «θεωροί» του Μεγαλέξανδρου….! }
Στο ίδιο μαντείο – ιερό το άγαλμα του Δία είναι με κεφάλι κριού…., σύμβολο ανδρισμού :
κερατούχος / …..βασιλούχος ο Βασιλιάς Δίας….. /….,
με κέρατα καμπυλωμένα προς τα κάτω και προς τα εμπρός….!
( Αχ, ίδιος ο Ιησούς της Αποκάλυψης του Ιωάννη….: «αρσενικόν» κερατούχον Τραγ·αρνίον ο Ι. Χ….! )
Κατά τις λιτανείες, έκανε, λένε, νοήματα με το κεφάλι του
|| Έιιιιι…., τρέμε, λαέ…., νοήματα…., αίματα και μνήματα….. στα σαφή μυνήματα….! ||
και οι τρεμουλιαστές ανταύγειες από τα (!;) πολύτιμα πετράδια, που είταν σκεπασμένο,
είταν, κι αυτές, (!;) ενδείξεις της θεïκής θέλησης του Δία….!
[ Χμ…., όταν ο Δίας θα γίνει….. Ακινησία…., χμ, στον….. «οριστικό τύπο» του…., πνευματικός….,
εκεί να ιδείτε αποδείξεις με ατρεμούλιαστες ανταύγειες ο, τότε πια, εξεξεξαϋλωμένοςςς….! ]
▪ Το μαντείο της Δωδώνης : σχετικά με την ίδρυση του μαντείου της Δωδώνης, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο,
«Δυο περιστερές είχαν πετάξει από τις (!;) Θήβες της (!;) Αιγύπτου, η μία στη Λιβύη, η άλλη στη Δωδώνη.
---- …..να, κι οι ‘’Δούρειες αλόγες’’….,/ οι που θα τους κάψουν ‘’φλόγες’’….!
Και….. ο, εξ Αιγύπτου, Θηβαίος Σούπερ Δίας…., πως λέγονταν…!; Σούπερ Τρίας…!; ---Αυτή η τελευταία κάθισε πάνω σε μια βαλανιδιά,
|/ Ε, δίποδη πάνω σε μυημένη δίποδη αρχοντο’’τέτοια’’…., χα, ιερήηηηη….. και….. «αλληγορική»….!
Εμ, τι…., πάνω σε αμύητο, κατά Βραχμάνους «μιαρό», ανίερο ‘’θάμνο’’….! /|
και παίρνοντας ανθρώπινη φωνή, είπε στους Δωδωναίους
// …..χξς΄…., και το Πνεύμα εν είδει περιστεράς εβεβαίου του λόγου το ασφαλέςςςςς….! Λεςςςςς…!;
Και….. προσοχή, ω περιστερά…., μη και πολύ….. «ανθρωποκατάληπτη» ανθρώπινη φωνή….,
γιατί θα ξεχάσεις τις….. γουουου – γουουου κωδικοποιήσεις και, εξομοιωμένη πια με….. άνθρωπο,
θ’ αρχίσεις τις….. γαβ – γαβ αποκαλυπτικές τους αποκωδικοποιήσεις….! //
πως έπρεπε να ιδρύσουν σ’ αυτό το μέρος ένα μαντείο του Δία.
Ο λαός κατάλαβε
*** …..α, οι μαζόχες λαοί, κι όταν ακόμα καταλαβαίνουν, δεν καταλαβαίνουν….!
Κι ώς τι τους φαίνεται, που τους φαίνεται….,
χμ, τους με φανταστική φαντασία…., τη φανταζόμενη φανταστικώς φανταστικά φαντάσματα….! ***
πως αυτό το μήνυμα είταν θεïκό, κι έκανε (!;) αμέσως ότι του παράγγειλε ο θεός.
[ Έι, στα σαφή ‘’θεία’’ μυνήματα…., ‘’σεις’’ αίματα και μνήματα….. και οι ‘’θεοί’’, και, χρήματα….! Φτού….! ]
Η άλλη περιστερά πρόσταξε τους κατοίκους της Λιβύης να ιδρύσουν ένα μαντείο του Άμμωνα»….!
([ Α, τ’ άσπρα περιστέρια, που πετούσαν, κάθε χρόνο, στη Λιβύη, απ’ το ναό της Αφροδίτης της Σικελίας,
αυτά που συνόδευαν εκεί την Αφροδίτη για εννιά μήνες, ως και στην επιστροφή της…., τί έκαναν εκεί…!;
Και η Αφροδίτη / η Venus / τί γύρευε κάθε χρόνο και για | …..σ,Σ,τυγερούς…!; | εννιά μήνες στη Λιβύη…!;
Πήγαινε να δει τα, ‘’μέσω του Δία / του Jupiter /, συμπεθέρια της…!;
Ή πήγαινε…., η Αφροδίτη Απόλλων Ιησούς να κάνει κι άλλη μια τρ·αγία τρ,αγ,ιάδα…!;
Ή, μήπως, αλά τρ·Ελληνίδα ‘’τέτοια’’, άφηνε τον με ‘’κουτσό’’ το τρίτο ποδάρι Ήφαιστο / τον Volcanus /
και πήγαινε στη Λιβύη να ισιάζει τα ‘’κουτσά’’ τρίτα ποδάρια των Αιγυπτίων ‘’θεών’’ και θνητών…!; ])
Η παράδοση λέει, πως….. «τα νερά της
/ της πηγής, που ανάβλυζε στα (!;) πόδια ( …..δίποδης και Υμίρειας…!; ) της ιερής βαλανιδιάς
του μαντείου της Δωδώνης /
έσβηναν τους αναμμένους πυρσούς, αλλά ξανάναβαν τους σβησμένους,
όταν τους πλησίαζες στην επιφάνειά της».
♦ Ρε, χξς΄ςςςς…., που έσβηναν, ‘’θαυματικά’’, τους σβησμένους κι άναβαν τους αναμμένους….!
Μωρέ…., γίνονταν κάτι….. πηγικές : νερικές : υδατικές :….. επαναστάσεις, και, του ‘’πατο’’λαού….:
ανωλιμνικές και κατωλιμνικές, ρυακικές, ποταμικές, θαλάσσιες,…..
χμ…., που, σχεδόν, έσβηναν και την κάθε κι όπου ‘’θ,Θ,εία’’ φωτιά : πνεύμα…..
και τον κάθε κι όπου πυρσό : βασιλεία του ‘’Θ,θ,εού’’….!
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Αλλά, και, ‘’επιφάνεια’’ λαός : τσιράκια του συνέδραμε στον ‘’θ,Θ,εό’’
και αποκαθιστούσε τη ‘’Θ,θ,εία’’ τάξη…., ναι….. με….. ιερά….. βαλανίδια….. τα σπουδαρχίδια….!
Και…., τώρα κι εδώ…., η….. βαλανιδιά έχει υποπόδια την….. ζωοποιούσα της ‘’υδάτινη’’ πηγή….!
Μα…., σαν χριστεί απ’ τον Άμμωνα Δία Δωδωναίος βασιλιάς….,
χμ, ως υπερκέφαλη της βαλανιδιάς πηγή οι Δωδωναίοι…., τότε….,
κατειλημμένος λαός….. και «ακατάληπτη» εξεξεξουσία…., πάλι….!
Ναι…., που έτσι είναι, και, στις….. βασιλευόμενες δημοκρατίεςςςςς….! ♦
Εξού και η (!;) υπόθεση πως στη Δωδώνη ερμήνευαν / οι εκεί ιερείς και ιέρειες, που τις έλεγαν Πελειάδες /
|/ Έι…., Πελ – πελ – πελ και πουλ – πουλ – πουλ…., ( Και οι Τελλιάδες ‘’τέτοιες’’….. πελ και πουλ…!; )
ε, πάρτε κι έναν μη Βοιωτικό Πούλο…., ρε ιμπεριάλ «παρθένες»…., χμ, να βιώνετε καλύτερα….! /|
τον ψίθυρο του νερού της ‘’θαυματουργής’’ πηγής,
όπως και το θρόισμα των φύλλων, σα να εκφράζανε τη θεïκή θέληση….!
---- Ναι…., πέρα απ’ το που ερμήνευαν την άγνοια των ‘’θεών’’….,
‘’ερμήνευαν’’, οι δίποδες εξεξεξομολογήτρες/τές, και, την κάθε λογής λαїκή : νερική….. θέληση….:
πρόθεση : ‘’πιστεύω’’ : ‘’φρόνημα’’ :…., στα αφεντικά τους…., ‘’ψιθυριστά και καρφωματικά’’….,
α, και το….. θρόισμα των φύλλων των….. δίποδων δέντρων….,
να, αν θρρρρρ ώπων…., μα και κατ θρρρρρ ώπων….!
Βρε, ελάτε κατά δω….. να σας….. ’’ψιθυρίσω δυο σύμφωνα / και 888 φωνήεντα / στ’ αυτί’’….! ---Αρχικά η γλώσσα τους ήταν ακατάληπτη, που (!;) έμοιαζε με την των (!;) περιστερών….!
|| Χμ…., όταν ερμήνευαν την άγνοια των ‘’θεών’’….! ||
Μονάχα αργότερα εκφραζότανε με ανθρώπινη γλώσσα, δηλαδή με τρόπο καταληπτό….,
{ Ε…., σαν τους….. κατέλαβαν…., που δεν το κατάλαβαν…., ακόμα κι όταν το κατάλαβαν….! }
όταν, δηλαδή, αυτές ερμήνευαν τους χρησμούς
/ …..ως, έτσι, και με το πέταγμα της περιστεράς…., με τους ήχους ιερών κρεμασμένων σκευών,
που χτυπούσαν μια λεκάνη, που ανάδιδε ήχους χρησμικούς (!;)….! /
και φανέρωναν στους θνητούς τη θέληση του Δία….!
Η ιέρεια που έπινε από την πηγή του Δία, άρχιζε να μιλάει.
[ …..χμ, εδώ πίνει…., αλλού τρώει….. και ποιος ξέρει πού πάει και ‘’το δίνει’’ ‘’αποκρύφωςςςςς’’….! ]
Εκφραζότανε σε στίχους, που οι πρώτοι ήταν :
«Ο Ζευς είταν, ο Ζευς είναι, ο Ζευς θα είναι, ω μεγάλε Ζευ!»….!
( ….Πού ‘σαι, ρε Δία, αρχηγέ….,/ τάχαμου Μοιραγέτη….,/
ποια Μοίρα ‘’σ’ έχει φάει’’, βρε….,/ πού ‘ν’, και, το φάντασμά σου….,/ αλιά ‘’μας’’ και αλιά σου….!…. )
Βέβαια, απαντώντας στα ‘’απίθανα’’ ερωτήματα των πιστών τους, έβρισκαν και τον μπελά τους….,
[ …..χα…., στον απίθανο ντουνιά…., όλα είναι πιθανά…., ω κοινωνιοπλάστες ‘’θεοί’’ κ. λ. π….,
ναι…., έως και να χάσετε τον έλεγχο του ‘’παιχνιδιού’’ σας και να σας παίζει το ‘’παιχνίδι’’….! ]
ως, λ. χ, μία Πελειάς με τους Πελασγούς, που, αφού την ρώτησαν τι θα πρέπει να κάνουν
ώστε να νικήσουν τους εχθρούς τους Βοιωτούς κι αυτή τους απάντησε :
«Μια θυσία θα σας χαρίσει τη νίκη», οι Βοιωτοί την έκαψαν ζωντανή….!
/_/ Α, μάσα ‘’θυσίας’’ γούσταραν…., νέμεση έλαβαν….! Εμμμ, να πρόσεχαν….!
Ε, ννννναι…., που, οι «μικρόψυχοι και επιχαιρέκακοι» εμείςςςςς, για τα ‘’τέτοια’’ τους,
έχουμε, μόνο, δάκρυα χαράς…., καθώς…..
ο αληθινά αγαπών το καλό και τους εκφραστές του….,
μοιραία, μισεί…., μα….. παθητικά…., το κακό και τους εκφραστές του…., τόσο, όσο, αναλόγως….,
ως, αντίστροφα, κι οι ‘’άλλοι’’…., ω του θείουουου λόγου…., υποκριτέςςςς…., δούλοι και μη….!
Σαφώς, κι εδώ, θα πρόκειται για πρόταση….. ανθρωποθυσίας….. κι όχι για πρόταση ζωοθυσίας….!
Ναι…., ως ο Κύπριος μάντης : ‘’άρρην Πελειάς’’ Φράσιος πρότεινε στο βασιλιά της Αιγύπτου Βούσιρι,
για να σταματήσει ο επί | …..σ,Σ,τυγερά….: κατά το «Νόμο της Στύγας»…!; | 9 χρόνια εκεί λιμός,
να θυσιάζει | …..σ,Σ,τυγερά ο επίορκος…!; | κάθε χρόνο έναν ξένο στο βωμό του Δία….,
ε, του Έλληνα Δία…., που ο Βούσιρις θυσίαζε όλους τους ξένους
«που η κακή τους τύχη τους έφερνε στην Αίγυπτο»…., ναι…., και, τελικά, τον έσφαξαν πρώτον….! /_/
▪ Το Μαντείο της Ολυμπίας : σ’ αυτό, το υπερπολυτελές μαντείο…., ως, σχεδόν, όλα….,
οι χρησμοί έβγαιναν από μια τρύπα….!
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---- Χα…., τρύπια τρύπα τρύπησε Τρυπητής τρυπότρυποςςςςς….., ω….. ’’γλωσσοδέτες’’….! ---Ερμηνεύονταν δε, οι χρησμοί, κυρίως, με την εξέταση των σπλάχνων των σφαγίων,
{ Χμ, φανταστείτε να….. ’’μελετούσαν’’, τα….. Τομάρια αυτοί/τές, και τα διδυμιά των σφαγίων….! }
[ …..ή και των τομαριών τους οι (!;) πλέον ειδικοί…., που με θυσίες στον Δία τον Μυγοδιώχτη,
τον απομύιον Δία, έφυγαν, ’’διά παντός’’ κι ‘’αμέσως’’,
οι μύγες * Ε, οι από, ανεξέλεγκτη ή μη, λαοπλημμύρα, πρόσφυγες…., εδώ, μύγες….! * απ’ την Ολυμπία,
ως, | …..ε, ‘’κωδικοποιημένα’’….. | αναφέρει, σχετικά, ο Παυσανίας….! ]
| Ω Παυσανία, παύσε τις κωδικοποιημένες σκεψαυνανίες, που, αλλιώς, θα σε λέγω Παυσαυνανία….! |
ως και με την παρατήρηση της φλόγας που έβγαζε η πυρά των θυσιών….,
ενώ για τις θυσίες τους οι ιερείς (!;) έπρεπε να χρησιμοποιούν (!;) μονάχα ξύλο λεύκας,
// Ναι, έπρεπε…., μα ‘’Βοιωτικά’’…., ε, να έχουμε κι εμείςςςςς σε ανάμνηση….!
Και προσοχή στα στο «καζάνι που βράζει» «’’νεκρά ύδατα’’»…., ω «’’ζώντα ύδατα’’»….! Μπουμ….! //
σ’ ανάμνηση του Ηρακλή, που έφερε δεμένο τον Κέρβερο απ’ τον Άδη, στεφανωμένος με κλαδί λεύκας….!
▪ Φειδίας : Ο γλύπτης Φειδίας, τάχα, αφού τελείωσε το άγαλμα του Δία, σήκωσε τα χέρια του στον Δία,
ζήτησε από τον Δία να του μαρτυρήσει ένα σημάδι, αν είταν ευχαριστημένος από την εργασία του.
Από τον ασυννέφιαστο ουρανό μιαν αστραπή διαπέρασε τη στέγη του ναού.
[ Α, όχι…., δεν είναι κεραυνός εν αιθρία…., που, απλά, είναι απ’ τον συννεφιασμένο ‘’εξωουρανό’’….!
Τα με μη κεραυνική ιδιότητα ‘’σύννεφα’’ του ‘’εσωουρανού’’, εδώ, ήταν ’’στέρφα’’ για ’’βροχο’’ποίηση….! ]
Μια μαύρη κηλίδα πάνω στο μαρμάρινο δάπεδο του ναού,
{ …..Εχ, σιγά το θαύαυαυμα….! Εδώ…., στην Παναγία την εικοσιφό,ί,νισσα…., η μαρμαρένια πλάκα….,
χα, που είδαν κι έπαθαν οι ρασο’’τέτοιοι’’ για να τη βρούν….. ’’πρωθύστερα’’….. σε μαρμαράδικα….,
κι αφού κάηκε απ’ τους 20 φονευθέντες ’‘της’’ Βουλγάρους…., έχει τη μπότα ενός Βούλγαρου, που….!
Κι εσείς, ‘’τώρα’’, μας λέτε, ω Δωδεκαθεïστές, για τα σημάδια των κεραυνικών….. ’’νεφελίων’’….! }
έδειχνε, λέγανε, το μέρος που είχε πέσει ο κεραυνός, και πάνω εκεί είχαν τοποθετήσει μια υδρία….!
( Ε, υδρία…., να θυμάται, εγκλωβιζόμενο εκεί μέσα, το ύδωρ : νερό : λαός :….,
ο κάλός πληρωτής, και, τους ‘’κεραυνούς του, και, εν αιθρία’’….. και να μη….!
Και…., σχεδόν, όλοι…., και…., οι γλύπτες…., ήταν τσανακογλείφτες….!
Εχ…., κι άντε και «μαυροκίληδο» και το ‘’νερό’’…., χα, να γίνει….. ’’υγρό πυρ’’….,
τσς, ένεκα ‘’πτώσης πάνω του’’ κεραυνού από….. ’’αιθέριο πυρ’’….,….! )
▪ Αθηνά : Δεν είχε μαντεία – ιερά…., αφού παρουσιαζόταν στους πιστούς της, κυρίως, μέσα σε όνειρα….,
{/ Α, σε όνειρα, μα ‘’ντυμένη’’, του ξύπνου των ‘’κοιμισμένων’’ πιστών…., που….. ας έκαναν κι αλλιώς….,
ήτοι, μέσω εισ’’πρακτόρων’’ ‘’αγγέλων’’…., αλά Γιαχβέ…., η/ο/το του ‘’πιστού’’ λαїκού Εφιαλτισμού….,
κι όχι μέσω ‘’τραπεζι,τι,κών υπαλλήλων’’ : μάντεων των….. ’’σκανδάλων’’….!
Εμ, γι’ αυτό, τάχα, δεν τύφλωσε η ιμπεριάλ ‘’παρθένος’’ του ‘’καλυμμένου’’ : ‘’ντυμένου’’ ιμπεριαλισμού,
και, τον μάντη : κωδικοποιητή Τειρεσία….,
που την είδε ‘’γυμνή’’ να ‘’παίρνει το μπάνιο της’’….. το….. ’’λεσβιακό’’ και Καναθο’’τέτοιο’’….! /}
καθώς δεν της άρεσε να προσφεύγει σε μεσάζοντες για να εκδηλώνει τη θέλησή της,….!
▪ Απόλλων : Οι ιέρειες του μαντείου του Απόλλωνα….:
---- …..τα μαντεία τους ήσαν οι μεγαλύτερες τράπεζες του ελληνικού κόσμου….! ---από το στόμα και εν εκστάσει τους έβγαιναν μονάχα άναρθροι και συγκεχυμένοι ήχοι,
** …..ωωωωω, στην έκστασή τους, άναρθροι και συγκεχυμένοι ήχοι…..
και στην εξεξεκστασή τους έναρθροι και σαφείς ήχοι….,
μα άηχοι ήχοι οι σαφείς…., παρεκτός, ένηχοι ήχοι, όταν υλοποιούνταν….. οπλο’’σφαιρικώςςςςς’’….!
Εμ, «ιερώς εξηγημένα» πράματα….. κι από «ιερούς εξηγητές» : πράματα…., ρε, σςςςςς….! **
που τις σημείωναν ιεροί εξηγητές τους….!
Περνούσαν τη νύχτα, πριν τις χρησμοδοτήσεις τους, στο ναό….,
όπου τις επισκεπτότανε ο θεός Απόλλων, (!;) τουλάχιστον στον ύπνο τους….!
// Ξου, σε ύπνο ή ξύπνο…., χρησμοί, χρίσματα κι ιεράαα ‘’Απολλώνια’’ ‘’κλίσματα’’ της «σεμνής ηδονής»….!
Ζρτς – πρτς…., χαριτωμένα Σαμπαθαηιζέ οι με θείειεια Χάααρη Χάριτεςςς δέχονταν την ιερή….. βίζιτα….! //
( Οι πιστοί του Άδη, κατά τη λατρεία του στο ναό του, για να τραβήξουν την προσοχή του θεού,
χτυπούσαν με τα χέρια τη γη ή και με τα πόδια….! )
▪ Ασκληπειάδες : συντεχνία ιερομάντεων,
που ισχυρίζονταν ότι είναι απόγονοι του Αρχιμάντη και χρησμοδότη Απόλλωνα, μετά θεού της ιατρικής,
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---- Εμ…., όλοι οι αστο‘’τέτοιοι’’….: αεροειδείς, υγρασιοειδείς, νεφελο·συννεφο·ειδείς, δροσοειδείς,…..
από θεϊκά γαμήσια έγιναν….. ’’παΐσιοι’’….,
ενώ τα ‘’γαμημένα’’ κι ‘’ακάθιστα’’ ‘’νερά’’….. από σούπερ τους υπεργαμήσια….. ‘’παστράβιοι’’….! ---και, για να μη χάσουν την πελατεία τους, αναγκάστηκαν να ικανοποιήσουν την κοινή γνώμη,
που ζητούσε άμεση επέμβαση του Ασκληπιού, είτε με τη μορφή ενυπνίου….!
Φορές δε, τα έβλεπαν, αντί των ασθενών, οι ιερείς, που ήσαν (!;) εξουσιοδοτημένοι να βλέπουν όνειρα….,
/ …..ε…., μόνον, οι υγιείς τα, μόνον, υγιή θεία ‘’όνειρα’’….! /
είτε με τη μορφή οπτασίας, οπότε ο οραματιζόμενος έβλεπε το θεό
να εμφανίζεται αυτοπροσώπως και να θεραπεύει τους αρρώστους….,…..
κι έτσι, και γι’ αυτό, περιπέσανε σε ανυποληψία,
ανεκδοτοποιήθηκαν ‘’σκεπτικιστικά’’, επειδή το παρακάνανε….!
|| …..ωχχχχχ…., ένα όνειρό τους λιγότερο…., ένας εφιάλτης ‘’μας’’ λιγότερος….,…..
εχχχχχ…., κι αν πάψουν, κι αυτοί, να ονειρεύονται…., τότε, και, οι εφιάλτες ‘’μας’’ τελεύουν….! ||◄
{ Κατά τον Πλάτωνα, έστω, τα προφητικά όνειρα σχετίζονται με το (!;!;!;) «άλογον» μέρος της ψυχής….! }
♦ Κυριάκος Σιμόπουλος : Διανοούμενοι και καλλιτέχνες ευτελείς δούλοι της εξουσίας :
▪ Ξενοφών : Ισχυρίζονταν / ο Ξενοφών / πως…., για την εκστρατεία
στο πλευρό των εχθρών της πατρίδας του Αθήνας, των Λακεδαιμονίων, συνεργατών και προστατών του,
που τον αντάμειψαν για την αντιαθηναïκή συνεργασία του
με ένα μεγάλο κτήμα και μια πολυτελή έπαυλη στη Σκιλλούντα της Ήλιος….,
{ Εμ, τι άλλο η επ’ αμοιβή ευτελέστατη διανοούμενη πόρνη…., η, κι αυτός, κωδικο’’τέτοια’’….!
Άλλωστε, και, και, «ο Ευριπίδης κατηγορούνταν ότι είχε πάρει πέντε τάλαντα
/ Α, μπα…., μόνο 5 τάλαντα…!; Τί…., τόσο φτηνή πουτάνα της πορνοδιανόησης κι ο Ευριπίδης…!; /
από τους Κορίνθιους (!;) για να επινοήσει αυτόν τον μύθο || τον των φόνων ‘’της Μήδειας’’….. ||
και να τους απαλλάξει έτσι από την κατηγορία, ότι δολοφόνησαν αυτοί,
και, τα παιδιά του Ιάσονα και της Γλαύκης, κόρης της, ‘’«ήδη παιδοκτόνου»’’, Μήδειας»….! }
έλαβε συγκαταβατικό χρησμό από το μαντείο των Δελφών….: ψευδολογία ή εξαγορά….! ♦
█ Παλαιά Διαθήκη :
▪ Γένεσις : 17 : 4, 5, 6 : Θεός / προς ενενηνταεννιάχρονο Αβράμ / :
«εγώ δε, ιδού, έκαμα συμφωνίαν με σε· / την της περιτομής διαθήκη / θα γίνης ο πρόγονος πλήθους εθνών.
(!;) Επομένως το όνομά σου δεν θα είναι πλέον Αβράμ, αλλά το όνομά σου θα είναι Αβραάμ (πατήρ λαών),
*//* Σαν ονόματα αλλάζουν….,/ πέος και αιδοίο σαν ‘’σφάζουν’’….,/
‘’τότε’’ αρχίζουν ιμπεριάλ,/ όλα, να τα κοιτάζουν….!….. Επομένωςςςς, μας ‘’την κωδικοσπάζουν’’….!
Ω έθνη…., και, προπαντός, ω έθνος του Ισραήλ – σφάγιο του «κατ’ εξοχήν» Σφαγέα σου Αβραάμ….,
έχει να ‘’φάτε γαμήσια’’ Γιαχβικά κι από ‘’περιτμημένο’’ ‘’τέτοιο’’ διαιρετικά σας….,
[ …..α, κι εθνο’’συλληπτικά’’ και βασιλο’’συλληπτικά’’ γαμήσια….,
χα, πλην κι αν πάρεις, ω ‘’Ισραήλ’’, τα ανάλογα….. ‘’αντισυλληπτικά’’….! ]
χμ, έως να επαληθευτεί η προφητεία κάποιου κι εκεί και τότε αντιγιαχβικού….:
«Δουλειά δεν είχε ο Διάβολος…., γαμούσε τα παιδιά του»…., ναι, και τα αποπαίδια του….!
Κατά τον ποιητή Καλλίμαχο, η μυριονόματη αειπάρθενος και μαφιοζο,πολυ,ονόματη Μαρία του Ι. Χ….,
σώρρυ, η του δόγματος της….. παρθενίας
ενός εκ των πιο σκληρών μυστικοπαθών γυναικείων ιμπεριαλισμών μαφιοζονόματη Άρτεμις
παρακαλούσε τον πατέρα της Δία να «ευδοκήσει να μείνει η κόρη της πάντα….. παρθένος
και να έχει….. διάφορα ονόματα / Ε, και τα προσωνύμιά –τους, κωδικιζέ ιμπεριάλ, ‘’τέτοια’’ είναι….! /,
τόσα, που κι ο ίδιος ο Φοίβος / ο ιμπεριάλ Απόλλων / να μην μπορεί να διεκδικήσει τα πρωτεία»….! *//*
διότι σε καθιστώ πρόγονον πλήθους εθνών. Θα σε καταστήσω κατ’ εξοχήν γόνιμον
και θα κάμω έθνη από σε και βασιλείς θα προέλθουν από σε»….!
{ …..κι αν είχε ενενηνταεννιά τα χρόνια….,/ δεν είχε τζούφια τα ‘’μπαλόνια’’….,….!
Όνομα μαφιοζαλλάζει….,/ το ‘’πουλί’’ του ‘’κομματιάζει’’….,/ τη γη, μ’ αυτό, διακομματιάζει….,/
που, και, το ‘’θεό’’ αυτό νοιάζει….,…../ σαν ‘’σκυφτό’’ του κάνει ‘’νάζι’’….!…..
Χμμμμμ…., κι όταν οι Νάζί σας κάνουν ωραίο ‘’τέτοιο’’ ‘’νάζι’’….,
που, και, εσείς, ρε σατανικοί ’’σταυρωτές’’, ‘’σταυρώνετε’’…., χξς΄, όσο λίγοι στη Γη….,
τι ‘’εσταυρωμένοι’’ Ναζ·ωραίοι που ‘στε…., εεε, ω….. Hit∙λέρες….! }
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▪ Γένεσις : 17 : 15, 16 : Και είπεν επίσης ο Θεός προς τον Αβραάμ· «ως προς δε την σύζυγόν σου Σάραν,
/ …..τότε ενενηντάχρονη….. / δεν θα καλής πλέον αυτήν Σάραν, αλλά Σάρραν.
Θα ευλογήσω δε αυτήν και θα σου δώσω επίσης δι’ αυτής υιόν
( …..«αρσενικόν» κι αλά με άλλο, ιμπεριάλ, όνομα….. κι από γέννα κι όχι εκ Βηθανίας….. Ι. Χ της Α. Ι…!; )
θα ευλογήσω αυτήν, ώστε να γίνη μήτηρ εθνών με βασιλείς καταγόμενους εξ αυτής»….!
*$* …..και, στου Αβρ,α,άμ τους, να, το πέος/ και στης Σάρ,ρ,ας τους το αιδοίο….,/
όλη η έγνοια του….. Θεού….,/ ουστ, ρε Σατάν ‘’Θεοκτονείο’’….!….
Και…., ω γυναίκαντρε Γιαχβέ…., ναι, να…., ιμπεριάλ περιτομές κι αιδοιοτομές τα Σάββατα….,
βουρ…., κι αρχίδια και βυζιά σου τράβα ‘τα….!
Και…., μωρή Σάρ,ρ,α…., άντε και βασίλισσα : θεά των ουρανών…., χμ, και, Αθιράτ ή Ασεράχ….,
να κάνουν κι άλλοι λαοί : νερά και με σένα….. Αχ, ννναι, ω μανταμεμένη του Νταβατζή άντρα σου….!
Όμως…., για να γίνει κι αυτό…., εχ, θα πρέπει πρώτα να ‘’κατακάτσεις’’ πάνω στα δικά σου ‘’νερά’’….,
ως κι η κατά Ιωάννη της Αποκάλυψηςςς : Α. Ι «πόρνη Βαβυλών»…., μωρή λυσσάρα ανοργασμικιά….,
ώστε, έτσι, να σου απονεκρωθούν οι νεκρές ‘’σάλπιγγες’’…., ννναι, όι αιδοιόξηρη : μουνόστεγνη…! *$*
▪ Έξοδος : 7 : 1,…..5 : Και είπεν ο Κύριος προς τον Μωυσήν
[ …..Μωυσής : ένας εκ των πολλών, Ιησούς Χριστός της Π. Δ…..
και….. Ααρών : ένας εκ των πολλών, Ιωάννης Βαπτιστής της Π. Δ….:
χμ, κάτι σαν τον «Προάγοντα» : Προπομπό : Προαγωγό των έργων των ποιητών, που θα παίζονταν
στα Μεγάλα Διονυσιακά Μυστήρια…., ε, ναι…., που χιλιοπαιγμένο ήταν το σχιζοσήριάλ –τους….! ]
«ιδού, εγώ (!;) σε καθιστώ (!;) θεόν προ του Φαραώ
---- Ω Κύριε με τα πείσματα ….,/ έκανες πολλά χρίσματα….,/ κι ‘’έφαγες πολλά κλίσματα’’ ….! ---και ο Ααρών θα χρησιμεύη ως προφήτης σου·….. και θα γνωρίσουν οι Αιγύπτιοι ότι εγώ είμαι ο Κύριος,
όταν θα εκτείνω την χείρά μου εναντίον της Αιγύπτου, και εξαγάγω τους Ισραηλίτες εκ μέσου αυτών»….!
▪ Ψαλμοί : 2 : 7, 8, 9, 10, 11 : Δαυίδ : «Θα ομιλήσω περί του προστάγματος του Κυρίου.
Ο Κύριος είπε προς εμέ· ‘’υιός μου είσαι συ, εγώ (!;) σήμερον σε εγέννησα.
// Χμ…., ευτυχώς που σταμάτησε να τον ‘’κλωτσά’’ ο, ακόμα, Δεσποινίδος Μ. Α, σώρρυ, Ι. Χ….,
όντας μες στην κοιλιά του γκαστρόκοιλου Άμμωνα Δία, σώρρυ, Γιαχβέ….,
που, άλλιώς, θα έμενε εκεί μέσα δεκαετίες…., καταπώς κι άλλοι ‘’τέτοιοι’’….: λ.χ, 8, ο Λάο Τσε….! //
[ Ο άντρας γεννά, η γυναίκα τίκτει κι ο αντρόγυνος : γυναίκαντρος Γιαχβέ τικτογεννά ή γεννοτίκτει….!
Βεβαίως…., μόνον : ‘’μόνον’’, ο Ιδρυτής, και, χωρών δημιουργεί…., πλην και που γεννά….,
α, και «ξεγεννά»….. αλά ‘’μυο’’μαμή Γιαχβέ,….! ]
Ζήτησε από εμέ, και θα δώσω εις σε τα έθνη κληρονομίαν σου, / Ούτως ή άλλως, πυράγκαλος Τάλως….! /
και ιδιοκτησίαν σου τα πέρατα της γης. Θα κυβέρνησης αυτά με ράβδον σιδηράν,
ως αγγείον κεραμέως θα συντρίψης αυτά’’. Προσέξατε λοιπόν, βασιλείς· συνετίσθητε, άρχοντες της γης.
Δουλεύετε τον Κύριον με φόβον, και αγάλλεσθε με τρόμον.
(/ Ω Δεί,ή,μιοι των λαών Κύυυριοι…., 1 Φόβος + 1 Δείμος : Τρόμος = 1 φοβοτρομερός Πανικός…!;
Ουστ, ρε Ποσειδώνα με τους δυο υπηρέτες σου…., τον Φόβο και τον Δείμο….,
προσωποποιήσεις, αντίστοιχα, του φόβου και του τρόμου…., ιδίως, στις μάχες…., χξς΄ςςςς….! /)
Υποτάχθητε εις αυτόν, μη ποτέ οργισθή
και αφανισθήτε από την οδόν, διότι η οργή του εξάπτεται ταχέως. Πόσον ευτυχείς είναι
όσοι καταφεύγουν εις αυτόν!»….! { Ωωω, υποταχτείτε κι ευτυχείτε, ω ευτυχ,ι,ε,σμέεενοι ‘’χριστιανοί’’….! }
▪ Παροιμίαι του Σολομώντος : 25 : 2: «Δόξα του Θεού είναι να αποκρύπτη εν πράγμα· (!;)
δόξα δε των βασιλέων να εξερευνούν εν πράγμα (!;) »….!
( ‘’Απόκρυφη’’ δόξα…., εξερευνημένη δόξα…., δις λόξα….! Δ,Λ,οξάστε ‘τους…., οι….. λ,δ,οξίες….!
Να…., και οι βασιλιάδες….. ’’μισο’’αποκωδικοποιημένο έπαιρναν το ‘’πράμα’’ του Αρχιβασιλιά….!
Και…., ω….: Παύλε, Πέτρε κ. λ. π ‘’τέτοια’’…., για τα αποκρυφιστικά σας ‘’απόκρυφα’’
θα δοξαστείτε ‘’θεïκά’’….. ή για το εξεξεξερευνημένο σας ‘’πράμα’’….,
ω μωρές λαοναρκώτρες με το θρησκευτικό σας όπιο : ‘’πράμα’’ του λαού…!; ) █
♠ Καινή Διαθήκη :
▪ Παύλου : Προς Εβραίους : 1 : 5: «Διότι σε ποιόν από τους (!;) αγγέλους είπε ποτέ ο Θεός, Υιός μου
είσαι συ, εγώ ( Τί, όχι ‘’σύγχρονοι’’ οι ομο,ι,ούσιοι κι αδιαίρετοι τρ·αγιοτριαδικοί…!; ) σήμερα σε εγέννησα;
και πάλιν, Εγώ (!;) θα είμαι ο Πατέρας του και αυτός (!;) θα είναι ο Υιός μου;»….!
/ Χα, τί, ρε Π,Φ,αύλε, όχι «ήμουν, είμαι και θα είμαι.»...!; Κι ‘’άγγελος’’ ο Ιησούς, πριν χριστεί Χριστός…!; /
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*// Στου Αριμάν και του Αχούρα Μάσδα τις συνεργασίες, να κι ο υιόθετος ‘’υιός’’ : «του Ενός Θεού» :
«μεσίτης που δεν είναι ενός»…., που λέει κι Παύλος ο κάλός : Παύλου : Προς Γαλάτας : 3 : 20….!
Και….. πριν τί του ήταν του υιόθετου, ω σχιζοΓιαχβέ…!; ‘’Πατριός’’…!;
Ε…., μακάααααρι κι Ένας οι δυο και σύμφωνοι…., «στον ‘’ουρανό’’ και τη ‘’γη’’ μάρτυρες»….,
ναι…., και με το Άγιο Πνεύμα…., τρεις στη συσκευασία του ενός…., τρ·Αγία Τριάδα….:
Ιωάννου Α΄ : 5 : ( 6 ) 7, 8…., χα, μπας και βρείτε ποίος εγέννησε ποίον….,
α…., και ποίος εδημιούργησε ποίον….!
Βρεεεεε…., άντε…., ‘’υπόθετα’’ στους υιοθέτες και στα υιόθετα….! //*
▪ Παύλου : Προς Ρωμαίους : 11 : 33 : «Ω βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως του Θεού!
Πόσον ανεξερεύνητοι είναι αι κρίσεις του, πόσον ανεξιχνίαστοι οι οδοί του!»….!
[/ Ωωω, τόοοσο του σχιζο,κρισο,Γιαχβέ…., μετά συγχωρήσεωςςς….. ή και άνευ συγχωρήσεωςςς….!
Ναι, ρε, κι εσύ, εξεξεξερευνητή κι εξεξεξιχνιαστή του θείουουου «μυστικού σχεδίου» Π,Φ,αύλε….,
ως έλεγε κι ο Τειρεσίας…., μόνο με αν,δυσ,εξερεύνητες κι αν,δυσ,εξιχνίαστες
κωδικοποιημένες, σοφάαα, γνώσεις διαιωνίζεται κι η βασιλική εξεξεξουσία….,
χμ, η φέρουσα βαθύ πλούτο στους κάθε λογής «αυλόδουλους» τσανακογλείφτες της….!
Α, κι αυτές…., καλυμμένες με….. αδιάφανο μάλλινο πέπλο ‘’μυστηρίου’’…., ως τον της Αθηνάς….! /]
▪ Παύλου : Προς Εβραίους : 5 : 5 : « (!;) Έτσι και ο Χριστός, δεν επήρε μόνος διά τον εαυτόν του την δόξαν
να γίνη αρχιερεύς, αλλ’ έγινε αρχιερεύς από εκείνον που του είπε,
Υιός μου είσαι συ, εγώ (!;) σήμερα σε εγέννησα»….!
#$# Στου «δίτεκνου» Γιαχβέ τα ‘’καλλιστεία’’….,
«πρωτότοκος» ο Ιησούς….. κι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής –του : ο Ι. Β ‘’δεύτερος’’….,
α, και εις αχρηστία…., που, έστω, ήθελε άλλο βάπτισμα….: τουλάχιστο, βασιλευόμενη δημοκρατία….,
ναι…., και όχι ως ο Ιησούς Χριστός : Ι. Χ….. τη σκέτη βασιλεία….!…..
--//-- …..έι…., και…. ποίος, τέλος πάντων, είναι ο «πρωτότοκος»…!; Ο Ι. Χ ή ο Ι. Β…!;
Ε…., όχι ο Ι. Β…., μα, μάλλον, ο Ι. Χ…., που ‘’του τον πήρε’’….. τον θρόνο….,
καθώςςςςς ο Ιφικλής, σώρρυ, ο Ησαύ, σώρρυ, ο Πολυνείκης….,
ωχ, σώρρυ, ο Ιωάννης επώλησε «τα πρωτοτόκια» του….,
δηλαδή το δικαίωμα να βασιλέψει αυτός μόνο…., ή, έστω, πρώτος….,
‘’κάνοντας πάσα’’ στον Ηρακλή, σώρρυ, στον Ιακώβ, σώρρυ, στον Ετεοκλή….,
ωχ, σώρρυ, στον Ιησού να είναι αυτός ο νέος τότε Δαλάι Λάμα,
αχ, σώρρυ, διάδοχος του Αμφιτρύονα, σώρρυ, του Ισαάκ, σώρρυ, του Οιδίποδα….,
ωχ, σώρρυ, του Γιαχβέ…., ναι…., κατά την τάξη των Μελ χ,ι,υ,ε,σε δέκ….,
ναι, να…., στον οικογενειοκρατικό και ιερατειοκρατικό πόλεμο των εκεί και τότε Εβραίων….!
Και…., λέω μάλλον…., γιατί….. κάτι….. άααααλλα κι απολύτως απόκρυφα ‘’απόκρυφα’’…..
λεν πως ο Ι. Β ήταν ο «πρωτότοκος»…., χμ, που άλλωστε ‘’συνελήφθη’’ μήνες πριν τον Ι. Χ….!
Χα, κι ότι αυτός, ο Πολυνείκης, σώρρυ, ο Ιωάννης
βασίλεψε….. κι όχι ο Ετεοκλής, σώρρυ, ο Ιησούς….,
που ο Πολυνείκης, σώρρυ, ο Ιωάννης πήρε το στέμμα…., ενώ ο Ετεοκλής, σώρρυ, ο Ιησούς
«αρκέστηκε» στο πέπλο και στον επενδύτη της….. Θεάς των θεαινών….. Αθιράτ ή Ασεράχ….!
Εν πάσει περιπτώσει…., κι αυτά, ίσως να είναι συκοφαντικά μυθεύματα
αντιζήλου της φυλής του Ιούδα φυλής…., οπότε ας ‘’μας τα ζαλίζουν’’ οι….. Ιούδες…..
με….. τα δικά τους….. ’’οιδιπόδεια’’ συμπλέγματα….!…..--//-Ύδατα : δήμος ή λαός….,/ βασιλοїδέα : Πνεύμα ….,……/
βάπτισμα μέσα στο νερό….,/ βάπτισμα μες στο Πνεύμα….,…..!
Βασιλευόμενη Δημοκρατία…../ ή σκέτη Βασιλεία…!; #$#
▪ Αποκάλυψη : 19 : 15 : Από το στόμα του έβγαινε ρομφαία δίστομη κοφτερή,
διά να πατάξη με αυτήν τα έθνη.
// Άκουσον μεν…., πάταξον δε….! Αμ, δε….! //
Αυτός θα ποιμάνη με ράβδον (!;) σιδερένια και θα πατήση το πατητήρι
---- Ω Ιησού Διόνυσε Τυφωέα Χριστέ…., ‘’την πάτησες’’…., που δεν πάτησες το πατητήρι : τον ληνόν….!
Ναι, ω….. Σειληνέ…., σώρρυ, συ, που έμεινες με τον ληνό στο ένα χέρι και στο άλλο με το….! ---που βγάζει το κρασί της μεγάλης οργής του Θεού του Παντοκράτορος»….!
[ …..Σαν πιει μούστο….,/ θά ‘χει γούστο…!
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Και…., σαν του φύγει όλη η γλίτσα….,/ του «ρυπαρού» βοσκού χωρίς κοπάδι….,/
τότε, με επίκυψη εις τον Γιαχβέ….,/ νά ‘τα, ρε, σωρός κοπάδια/ εις του ‘’Πάσχα’’ τη σουβλίτσα….,/
κάθε μέρα…., που ‘χει βράδυ….,/ και βοσκός με γκλίτσα, χα…., / κι άει στα πράιτα, ω σουρβιά….! ]
▪ Λουκάς : 8 : 10 : Και εκείνος / ο Ιησούς στους μαθητές του / είπε,
«Σ’ εσάς έχει δοθή να γνωρίσετε τα μυστήρια της βασιλείας του Θεού,
** …..τί, ρε «μυσταγωγέ» ιεροφάντη : αρχιερέα Ι. Χ : Ι. ΑΧ…., τους προήγαγες, κιόλας,
τους Ευμόλπιδες και τους Κήρυκες στα Μεγάλα, από τα Μικρά, Ελευσίνια Μυστήρια….,
στην υψηλή μύηση του 2ου βαθμού : την εποπτεία…!;
Ε, τότε, μωρή «τριτογένεια» Αθηνά, καιρός για Αγυρμό : Μάζωξη των 12 μυστών : «Μυστικό Δείπνο»
και….. εποπτεία από αυτούς των 12 φυλών του Ισραήλ….!
Α, όχι, άσ’ ‘το…., που «δεν ωρίμασε η ώρα» ούτε της «Ιερής συκιάς» ούτε της «Ιερής αμπέλου»….! **
αλλ’ εις τους λοιπούς δίδονται με παραβολές,
διά να κυττάζουν αλλά να μη βλέπουν και να ακούουν αλλά να μη καταλαβαίνουν»….!
{ …..και ο Κύριοςςςςς…., ως κι οι Κυριακοί του…., ‘’ποτέ’’ δεν….. κυριολεκτούν….,
χμμμ…., ιδίως, για να τυφλώνουν και κουφαίνουν….. παραβολικώςςςςς…., ναι, ω….. ’’ημέτεροι’’….,
που ξεπεράσατε, κιόλας, και τον….. εξερευνητή του ‘’Θεο’’’’πράματος’’ ’’παροιμιώδη’’ Σολομώντα….,
λες και βρήκατε….. χαμένο ή ‘’αποκρυμμένο’’….. ’’Τζίνι’’…., χμ, έχον ’’αιθέρια’’ γνώση…., μαγική….! }
▪ Ματθαίος : 4 : 8, 9, 10 : Πάλιν τον φέρνει ο διάβολος σ’ ένα πολύ ψηλό βουνό
[ Τίιι…., ζάααπλουτο υπερυπεραστοοό…!; ]
και του δείχνει όλας τας βασιλείας του κόσμου
// Χα, «διά (!;) μίαν στιγμήν» : Λουκάς : 4 : 5….: τα όνειρα σε μια στιγμή και τα οράματα σε μικροστιγμή….! //
και την δόξαν τους και του λέγει, ‘’Αυτά θα σου δώσω, εάν πέσης και με προσκυνήσης’’.
Τότε του λέγει ο Ιησούς, ’’Πήγαινε οπίσω μου, Σατανά,…..»….!
*$ Ε…., αφού του έδειξες, ω Ι. Χ, έτσι, τα οπίσθιά σου…., όπερ, αποκωδικοποιητικά, ‘’διαζύγιο’’….,
είναι σίγουρη η «απορρύπανσή» σου…., μα και η υπο του Γιαχβέ, ‘’οπίσθια’’, προ,εξ,ώθησή σου….!
Και…., τότε…., σ’ εκείνο το ‘’παζάρι’’ με τον ‘’Αντιμεγάλο Αδελφό’’…., ο που ανήκε σ’ άλλον Κύριο….,
μα που συνεργάζονταν και με τον Κύριο Γιαχβέ….,
ως, μάλλον, κι αυτός, ο Σατανάςςςςς, ήταν μεσίτης όχι ενός….,
που, και, Γιαχβόθεν, του παρεδόθη «όλη εκείνη η εξουσία και η δόξα των βασιλείων…..»….,
τότε, λοιπόν, έγινε ο Ι. Χ «μεσίτης όχι ενός»:συκάμπελος…., που λέει κι ο Παύλος:Προς Γαλάτας:3: 20….,
τότε, «υπό την συκήν» του συκεουργού ‘’Αντιαμπελουργού’’ : Αντιγιαχβέ :…..
έγινε….. Σεσκοτισμένος Βούδ,δ,ας…., από….. Πεφωτισμένος Βούδας…!;
Ή έβαλε ο Γιαχβέ το Σατανά….. να δοκιμάσει τον Ι. Χ…., που τεστ πιστότητας έδινε, και, ο Ι. Χ…!; $*
▪ Λουκάς : 4 : 6 : Διάβολος προς Ιησού : «Θα σου δώσω όλην αυτήν την εξουσίαν
και την δόξαν τους, / των βασιλείων της οικουμένης / διότι σ’ εμέ έχει (!;) παραδοθή
και σ’ όποιον θέλω την δίνω. Εάν λοιπόν με προσκυνήσης όλα θα είναι δικά σου»….! ♠
▼ Κοράνι :
▪ Κεφ. Ιωσήφ : Εμείς : Αποκαλύπτοντας αυτό το Κοράνι θα σου απαριθμήσουμε τις (!;) καλύτερες ιστορίες,
αν και πριν το αποκαλύψουμε ήσουνα / ω Μωάμεθ / αδιάφορος στα σημεία Μας…..
---- …..τί…., αδιάφορος ‘’γκοτζάμ γάιδαρος’’…., ο «από βρέφος» μυημένος από αγγέλους
που «του άνοιξαν θαυματικά την καρδιά για να του βγάλουν ό,τι κακό…..»…!;
Χα…., «η εγχείρηση πέτυχε…., μα ο, ‘’«ρυπαρός»’’, ασθενής…..»….! ---Αυτά που αποκαλύψαμε Εμείς σε σένα είναι (!;) μυστική (!;) ιστορία / …..εδώ, η του Ιωσήφ….. /….!
▪ Κεφ. Το Σχίσιμο : Εμείς : Αλλάχ : «Ορκίζομαι στη λάμψη του δειλινού, ορκίζομαι στη νύχτα,
και σε όλα αυτά που φέρνει μαζί, στο φεγγάρι, σε όλη του τη γέμιση / …..α, στην πανσέληνο…!; /
πως θα βαδίσης / ω Μωάμεθ / προς τα μπρος από κράτος σε κράτος»….!
( Εμ, έτσι…., οι με….. τα νύχτια σύμβολα σατανιστέςςςςς…., έτσι…., τα….. σεληνόοοτροπα….!
Και…., πλην από το….. ’’προς τα πίσω και προς τα κάτω’’….,
έχει και το….. ’’προς τα μπρός και προς τα κάτω’’…., ω πανισλαμιστέςςςςς….! )
▪ Κεφ. Ίμραν : Εμείς : Είναι Αυτός / ο Αλλάχ / που αποκάλυψε σε εσάς το Κοράνι.
[ …..Εμείς = Εγώ : ο Αλλάχ…., όι, και….. γραμματολογική και συντακτική ασυνταξία
ο/οι αγράμματος/τοι συντεταγμένος/νοι του ( …..Γαλλόφωνου ή παπαγαλλόφωνου…!; ) Γιαχβαλλάχ….!
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Ουί…., ουί, Μεσιέ….! ]
Μερικοί από τους στίχους του έχουν ξεκάθαρη σημασία --- είναι τα θεμέλια του Βιβλίου --και άλλοι είναι διφορούμενοι….!
|| Με γρίφους και αινίγματα…., πώς, βρε, ανοίγουν μνήματα….!
Ξεκάθαρα πράματα τα Γιαχβαλλαχικά Σφιγγοπράματα….!
Και, κι εσύ, ρε ‘’παροιμιώδη’’ Σολομώντα…., να, έλα να ξαναδοξαστείς….. Γιαχβαλλαχικά….! || ▲ }%%}
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------▪ Θέση Αιγύπτιου αρχιερέα….:
ήταν, πολιτικά, σημαντική και ήταν η θέση που έδινε ο βασιλιάς στα παιδιά του
ή σε έναν (!;) ισχυρό (!;) φίλο του….!
( …..χα, οι φτωχοί για ιερείς : λόφοι ή λοφίσκοι…., οι πλούσιοι για αρχιερείς : βουνά ή βουνίδια…..
και οι ζάπλουτοι για Αρχιαρχιερείς : όρη….!
Ναι…., που άλλο πράμα η κερήθρα…. κι άλλο πράμα η μυζήθρα….,
άλλο το ‘’αερό’’,’’δροσό’’,μελι….. κι άλλο το ‘’υδρό’’,’’αριανό’’,γαλο….! )
Οι ναοί, όπως κι οι πλούσιοι πολίτες, κατείχαν ιδιόκτητες εκτάσεις γης στην κοιλάδα του Νείλου….,
ενώ οι κοινοί θνητοί περίμεναν να δικαιωθούν….. τόσο στην κοινωνία….. όσο και στον ουρανό….!
/ Ε, κι εδώ, χμμμμμ, ουρανός ο ουρανός….. κι εκεί η δικαίωση….. και μετά θάνατο….! /
Οι βασιλείς Φαραώ ήταν η ενσάρκωση του….. μάατ, δηλαδή, της τάξης και της αλήθειας….!
---- Ε, ως από σπέρμα του «δίκαιου» Όσιρη…., μα νεκρού όντος αυτού…., καταγόμενοι οι φ,Φ,αραώ….,
νααααα…., μούμια και το….. μάατ τους….! ---{{ …..ιδού…., λοιπόν…., ‘’μάατ ια τους’’…., σόι σορολόι το σκυλολόι….. και οι λαοί στο μοιρολόι….!
Όχα…., μπόχα…., που άλλο τίποτα από αλήθεια – στην πλάνη συνήθεια…., χξς΄ςςςς….!
…..Εχ…., αιώνες κι αιώνες…../ γκαρμπόν ‘’ιστορία’’…../ και μυθολογία….,…../
στα πάνω Μαφίες/ κι επώνυμοι Σούπερ….,/ ‘’μπλα – μπλα – Θα και φούμαρα’’….,…../
στα κάτω παρίες….,/ ’’αέρα και άνθρακα’’….,/ ανώνυμα νούμερα….,….! }}
▪ Χαρακτηριστικά της λατρείας των Αιγυπτίων….:
η διατήρηση του νεκρού…., με, διά θεραπείας υδραργύρου, μουμιοποίηση….,
τάφοι με (!;) παραπλανητικές διόδους….,
προσφορές, συμβολικές ή πραγματικές, τροφών και αντικειμένων…., μάσκες, επιγραφές, ξόρκια,
φυλαχτά,….. όλα, που ενσωματώνουν δυνάμεις…., για εύκολο πέρασμα στο επέκεινα….,
ισχυρές κατάρες, που κρατούσαν, τάχα, μακριά τους τυμβωρύχους, ή και για εναντίωση στη μοίρα
και χειραγώγηση, εξευμενισμό, των θεών….,…..
[ Έι, αυτά, ιδίως, με / Α, ‘’σπαρτός’’, ‘’θεό’’θεν και συμφέροντί –του, κι ο Σπάρτακος…!; / ‘’Σπάρτακους’’….!
Και κάλλιο να….. ‘’Νυαμίζονται’’ – Λαο : Νερο : τσουναμίζονται….! ]
βίβλος νεκρών, στο φέρετρο,….: οδηγίες για το ταξίδι, την κρίση τους,….!
|| …..άντε…., λοιπόν, ω εμπαιζόμενα ‘’βόδια’’…., και….. καλά σας κατευόδια….! ||
======================================================================
======================================================================
4 --- 3 έως 4 --- 5 )
4 --- 3 )
Βόρεια Αμερική ( Ινδιάνοι ).
▪ Αποικιοκράτες….:
Ήσαν, συχνά, καταστροφείς του πολιτισμού των ντόπιων : «ο κακός Ινδιάνος κι ο καλός αποικιοκράτης»,
// …..Α, κακοί και καλοί…., γήινοι και ουράνιοι…., ντόπιοι και ξένοι…., εχ, κάτθρωποι και άνθρωποι….!
Και…., και, οι αρχαίοι Έλληνες αποικιοκράτες των 3 Μ….: Μ. Μ. Μ…., του ιμπεριαλισμού Νο 687….,
μόνο, τα, από απειρία λες, διαφανή, λινά, πέπλα ‘’μυστηρίων’’ των καταχτημένων –τους κατάστρεφαν….,
αντικαθιστώντας ‘τα με τα δικά τους αδιαφανή, μάλλινα, πέπλα ‘’μυστηρίων’’….,
ή και τους έκαιγαν…., αλά Δήμητρα τον Τριπτόλεμο, λ.χ…., χμ, για ν’ αποκτήσουν την αθανασίιιιια….,
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α, και για να….. εξελληνιστούν οι….. «βάρβαροι» : να εξημερωθούν….. «τα άγρια θηρία»…!; //
ως, π. χ….: οι Ολλανδοί καλβινιστές, στη Νότια Αφρική,
που συμπεριφέρονταν στους ντόπιους σάμπως άγρια θηρία,….!
{ Έι, άγριες κι άξεστες ιστορίες…., ‘’γραμμένες’’ από ‘’ήμερους’’ και ‘’πολιτισμένους’’….. κατθρώπους….!
Α, και, οι Ολλανδοί καλβινιστές ήσαν λάτρεις του λάτρεως του….. Διογιαχβέ….. Αριστοτέλη….,
του οποίου το απόσπασμα 678, σώρρυ, 658 του βιβλίου του «Αλέξανδρος ή υπέρ αποίκων»….,
το που συνιστούσε, ο Αριστοτέλης, στον Αλέξανδρο να φέρεται στους κατακτημένους του λαούς
«ως ζώα και φυτά»…., «ως τύραννος»…., το ήξεραν άπταιστα και το εφάρμοζαν, κι εκεί, άπταιστα….! }
Ο κυβερνήτης τους Κιφτ, που καθιερώνει ένα έπαθλο για κάθε κρανίο Ινδιάνου στη Νέα Ολλανδία….,…..
|| …..ααααα…., ποίας χώρας Ποσειδώνας δεν είχε γιους – ιερά τέρατα…!; ||
οι Άγγλοι αποικιοκράτες, μεταγενέστεροι των Ολλανδών, που ακριβαίνουν το έπαθλο αυτό….:
το κρανίο του ντόπιου άνδρα είναι ακριβότερο από το της ντόπιας γυναίκας….,
[ Εμ, αφού δεν ήταν, ακόμα, πολεμίστριες οι ντόπιες γυναίκες….! ]
πλην των (!;) καλών / : ‘’πουλημένων…!; / Τσερόκι…., των μη άγριων και μη βάρβαρων ντόπιων….,
{ …..εχχχ…., αυτούς πρόλαβε και τους ‘’μεταμόρφωσε’’ ο ίδιος ο θαλασσο…..Μάστερ Ποσειδώνας….! }
που βαφτίζονταν, υποταγμένοι κι υπερήφανοι για τη δουλοπρέπειά τους, σε πολιτική ενσωμάτωσή τους…..!
( Ω, δυο, και μία, Ήπειροι έμειναν, ακόμα…., χααα, κι οι πέντε της Γης ‘’τέτοιες’’ εξεξεξευρωπαΐζονται….! )
Οι υπερδυνάστες αποικιοκράτες, κυρίως, πίστευαν πως οι πρόγονοι των ντόπιων κατάγονταν,
μάλλον, από….. τον γορίλλα, το κανκουρώ ή τον νορβηγικό ποντικό…., κι όχι από ανθρωποειδή….,
*[ …..τίιιιι…., ανθρωποειδή οι κάτω των «υιών του ανθρώπου/πων» κ. λ. π…!;
Α…., έχει κι άλλους….. Αδικούς…., χμ, ίσως και υποαδικούς….!
Ναι, οι που θα ‘’τρυπήσουν’’ τη Γη έως τον πάτο της και θα….. αναπνεύσουν υποϋπο’’γήινο’’ ‘’αέρα’’….,
‘’εξωγήινο’’…., ως εσείς, ω νυν αντιστοιχίες ‘’τους’’…., τρυπήσατε τον Ουρανό….,
λες και θέλετε να γίνετε υπέρ….. Αιθέριοι…., Οζοντικοίοιοιοιοι….!…..
Κι όσο πιο κάτω….. τόσο και πιο πολλοί και…!; Κι όσο πιο πάνω….. τόσο και πιο λίγοι κι εκλεκτοί…!; ]*
{ …..καθώς τους θεωρούσαν «ορδή άτιμων κλεπτών, τεμπέληδων, βρωμιάρηδων και ασεβών
που κάθε (!;) αξιότιμος άνθρωπος θα (!;) ευχόταν την ολοκληρωτική της εξολόθρευση…..»….:
1867, Διακήρυξη Weekly Leader της Τοπέκα….. }
κι έτσι, ’’συνεπώς’’, τους έσφαζαν και κατέστρεφαν ό,τι δικό τους….,….!
// Ναι, Αίσχος…., μα, χμ, πώς αλλιώς θα κατοικούνταν, ’’τελικά’’, η Γη, μόνο, απ’ την Παπαρία φυλή…!;
Και….. ’’τύφλα νά ‘χει κι ο «Κώδικας Μανού» των Ινδιών…., ρε πολιτισμέεεεενοι….! //
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{{ Αποικίες και αποικιοκράτες…..
▼ Λεξικό των Θρησκειών : Ελιάντε / Κουλιάνο :
Ένας ζηλωτής Ισπανός κι έποικος μοναχός [ Άραγε, φορούσε μαύρα φουστάνια, και, αυτός/τή/τό…!; ]
καταστρέφει τα θρησκευτικά βιβλία των Μάγια και μόνο τρία με ιερογλυφικά διασώζονται….! ▲
▬ Εγκ/δεια Χ. Πάτση : Άπαντα Θρησκειών :
Βέδες….: Το καθεστώς αυτό των Ινδιών, το που οι της κάστας των Σούντρα δούλευαν για τις άλλες 3 κάστες
κι ανέχονταν ως φυσική τη δουλεία τους…., που δε μπορούσαν να την αποτινάξουν με κανένα τρόπο….,
καθεστώς που οριζόταν ως κώδικας ‘’Μανού’’….,
■ ο προσβάλλων σοβαρά Βραχμάνο καίγεται ζωντανός…., (!;)
ο προσβάλλων Σούντρα ένα ιερό πρόσωπο καιγόταν στη γλώσσα ή, σε ελαφρότερη περίπτωση,
του έβαζαν ένα πυρακτωμένο σίδερο στο στόμα…., ως κι όποιος τολμούσε να υποδείξη σ ένα Βραχμάνο
*||* …..χμμμ…., που αυτοί, οι ‘’παντός καιρού’’ Βραχμάνοι, όπως και επί άλλων κατακτητών τους,
«κατόρθωσαν να συμμορφωθούν με τις περιστάσεις και να βρουν καινούργιους τρόπους επικύρωσης
και ‘’επιδιόρθωσης’’ της παλαιότερης κατάστασής τους»….!
Κάπως έτσι και οι ‘’θεοί’’ των κατακτητών προσαρμόζονταν αναλόγως σε ξένες μυθολογίες….,
σε τέτοιο βαθμό, μάλιστα, που να εκτοπίζουν, ανάλογα, τους ντόπιους ‘’τέτοιους’’,
βέβαια, και μετασχηματιζόμενοι…., ιδίως, οι εκτοπιζόμενοι, σαν πήγαιναν έως και στα άστρα,
ήτοι, στο εξωτερικό : σ’ άλλον ‘’ουρανό’’ με άλλα ‘’άστρα’’….: αστρικές θεότητες…., χμ….! *||*
τον τρόπο εκτέλεσης των καθηκόντων του καταδικαζόταν σε κάψιμο :
αυτιών, στόματος,….. με ζεματισμένο λάδι….,….!
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(// Ε, και ‘’σιγά τα μαρτύρια’’…., χμ, που, στην Αρχαία τρΕλλάδα, γίνονταν χειρότερα…, ως, λ. χ….:
ο Απόλλων έγδαρε ζωντανό τον περήφανο για την οργανοπαιξία του σάτυρο Μαρσύα….,
μόνο και μόνο γιατί έπαιξε καλύτερα απ’ τον Απόλλωνα, ως καυχιόταν,
το….. όργανό του….. το μουσικό…., ενώ του Μίδα, κοτζάμ βασιλιά της Φρυγίας,
του μεταμόρφωσε τ’ αυτιά σε αυτιά γαϊδάρου….,
που ψήφισε σε διαγωνισμό οργανοπαιξίας τον Μαρσύα κι όχι αυτόν….,…..
ή η αθάνατη Αθηνά…., που μεταμόρφωσε τη Μύριαμ του Ααρών, σώρρυ, τη Λυδή θνητή Αράχνη….,
που καυχιότανε ότι ύφαινε καλύτερα πέπλα, χμ, ‘’μυστηρίου’’…., διαφανή μεν….. αδιάφανα δε….,
από την Αθηνά…., την υφάντρα αδιαφανών μάλλινων πέπλων ‘’μυστηρίου’’….,
εξού και έγινε σχετικός διαγωνισμός μεταξύ τους…., που, σαν νίκησε η Αράχνη, η Αθηνά
τη μεταμόρφωσε σε αράχνη…., χμ, μάλλον, ‘’υδρ’’αράχνη….!
Ναι…., καθώς….. «δεν αρέσει στους θεούς και τις θεές να τους/τις προκαλούν»….,
ή ο…., ή η…., ή το…., ήηηηη….. ο/η/το….! //) ■
εφαρμοζόταν, μέχρι το 1860, στις Ινδίες, ακόμη και σε περιοχές
που ανήκαν στην, αποικιοκρατική, αγγλική αυτοκρατορία….!
|| Εμ, κυρίως, γι’ αυτό πήγαν κι εκεί, οι πολιτισμέεενοι Άγγλοι…., λες, και, Βραχμανόθεν ‘’καλεσμένοι’’….,
να, και, για να διατηρηθεί το, που ‘’τρεμόσβηνε’’, εκεί ντόπιο : γήινο φωςςςςς του πυρσού –τους….,
χα, που θα το μπόλιαζαν με το δικό τους ουράαααανιο κι άσβηστο : αθάνατο….! || ▬
♠ Κυριάκος Σιμόπουλος : Διανοούμενοι και καλλιτέχνες ευτελείς δούλοι της εξουσίας :
▪ Ξενοφών : Οι υπήκοοι πρέπει να πληρώνουν φόρους.
(!;) Ο μονάρχης θα προσπαθήσει να τους καταστήσει φτωχούς,
αποστερώντας τους από τα μέσα που θα μπορούσαν να βλάψουν την εξουσία του….:
«βουλόμενος αυτούς ως αμηχανωτάτους είναι, όπως ότι ταπεινότατοι και ευκαθεκτότατοι είεν»….:
Ξενοφών : Κύρου Παιδεία, Ζ΄, 5, 69….!
( Ξενοφών, Πλάτων, Ισοκράτης, Στράβων κ. α. λ….:
(!;) όλοι εγκρίνοντες την υποδούλωση λαών και την τυράννευσή τους
κι εμμένουν στην ανάδειξη ενός μονάρχη που υπακούει στις συμβουλές κάποιου φιλοσόφου….! )
Οι κατακτητές κατέχουν την επιστήμη του πολέμου….: Ξενοφών : Λακεδαιμονίων Πολιτεία, ΧΙΙ, 4….,
---- …..ω Παπάρι Ξενοφώντα…., μήπως βρήκες….. Άρειο….. ’’Τζίνι’’…!; ---(!;) και οι ηττημένοι πρέπει να ασχολούνται με αγροτικές εργασίες,
να πληρώνουν φόρους και να υποτάσσωνται στον νέο αυθέντη.
Ο Κύρος γράφει ο Ξενοφών, πρέπει να ακολουθήσει την πολιτική του «διαίρει και βασίλευε»,
για να ελέγχει τους υπηκόους του….! (!;)
▪ Αριστοτέλης : Ύστερα από την εκστρατεία του Αλεξάνδρου και την υποδούλωση των ασιατικών λαών
ο Αριστοτέλης θα απευθύνει στον παλαιό «μαθητή» του ένα υπόμνημα
με τίτλο «Αλέξανδρος ή υπέρ των αποίκων : απόσπασμα 658»,
στο οποίο τον συμβουλεύει να συμπεριφέρεται στους Έλληνες ως μονάρχης και στους άλλους ως τύραννος.
Και να μεταχειρίζεται τους κατακτημένους λαούς ως (!;) ζώα και φυτά :
«τοις μεν Έλλησιν ηγεμονικώς, τοις δε βαρβάροις δεσποτικώς χρώμενος,
και των μεν ως φίλων και οικείων επιμελούμενος, τοις δε ως (!;) ζώοις και φυτοίς προσφερόμενος» ….!
{ Εμ, και, γι’ αυτό, τελικά, σας καθιέρωσαν οι εκάστοτε ‘’τέτοιοι’’ και ‘’παρατέτοιοι’’, ω κωδικοποιητές,
ε, και να έχουν τις, και φορο, θεωρίες ‘’σας’’ κι οι θνητοί….. φως κι οδηγό μες στο τούνελ τους….,….!
Ναι, χξς΄ςςςς, και τι άλλο να προσθέσω εδώ κι εγώ ο σοκαρισμένος θνητός στα δικά σας σκατά….,
ω….. ευτελέστατοι δούλοι της….. Εξεξεξουσίας….! } ♠
◙ Παλαιά Διαθήκη :
▪ Δευτερονόμιον : 7 : 16 : Θεός / διά του Μωυσέως / :
«Θα (!;) εξολοθρεύσητε (!;) όλους τους λαούς, τους οποίους Κύριος ο θεός σας θα σας (!;) παραδώση,
χωρίς να δείξητε (!;) έλεος δι’ αυτούς, (!;) ώστε να μη λατρεύσητε τους θεούς των
διότι τούτο θα είναι παγίς διά σας»….!
---- Τεριρέμ και ραμ τιριρί…., ε φάτε και θείιιιια ούρδα με τυρί…., τα με θρησκαπόσκατα σαντιγύ….! ---▪ Έξοδος : 22 : 18,…..20 : Θεός / προς Μωυσή / : «Μη αφήσης μάγισσαν να ζη…..
Οποιοσδήποτε θυσιάζει εις θεόν άλλον εκτός του Κυρίου μόνον, να εξολοθρεύηται»….! (!;)
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( Ρε ‘’μούμιες’’, και, Ι. Χήδες : Ι. ΑΧήδες, από πότε δεν ήθελε : δεν ευδοκούσε θυσίες κι ολοκαυτώματα…!; )
▪ Ιησούς του Ναυή : 6 : 17 : Ιησούς του Ναυή / προς Ισραηλίτες / : ( …..ε, του Ναβί : ‘’θεο’’·κλητού….! )
«Η πόλις / της Ιεριχούς / με όλα όσα υπάρχουν εις αυτήν θα θυσιασθή / με κατάκαυση / εις τον Κύριον· (!;)
μόνον της Ραάβ, της (!;) πόρνης, θα φεισθήτε, αυτής και όλων όσοι είναι εις την οικίαν της μαζύ της,
διότι έκρυψε τους απεσταλμένους / …..ε, κατασκόπους….. / αγγέλους, τους οποίους εστείλαμεν»….!
[ Εμ, για να σωθείς κι απ’ τον Γιαχβέ….,/ πόρνη να γίνεις….. μανταμέ….!/ Ρε, άει και μη σας ξαναχέ….! ]
▪ Ιερεμίας : 27 (50) : 44 : (Προφητεία κατά της Βαβυλώνος) :
Γιαχβέ / διά του Ιερεμία / : «Ιδού ως λέων ανερχόμενος από το δάσος του Ιορδάνου,
(!;) εναντίον της ειρηνικής μάνδρας προβάτων,
[ Ε, όοοχι και καημένα, κι αυτά, τα ιμπεριαλιζέ επιτιθέμενα λεοντάρια Εβραιούδια….! Ρε, χξς΄ςς κι αλέ….! ]
ούτω ταχέως θα κυνηγήσω αυτούς από τον τόπον των και θα εγκαταστήσω εις αυτόν τον εκλεκτόν μου (!;).
(!;) Διότι ποίος είναι ως εγώ; (!;) Και ποίος θα αντισταθή εις εμέ;
Ποίος είναι ο ποιμήν, ο οποίος θα με αντιμετωπίση;»….!
( Α, ο «Νόμιος : ποιμήν» Απόλλων θα σε…., ω Γιαχβέ, και σκάσε, μην πάθεις τα του σάτυρου Μαρσύα….! )
---- Ε…., κι ας σιωπήσω, κι εδώ, ενώπιον του Κυρίουουου….: του….: εξεξεξολοθρευτή, λαοπαραδότη,
ανελέητου, πορνοφύλακα, ρατσιστή, καυχησιάρη,….! Σςςςς…., ρε, χξς΄ςςςς….! ---- ◙ }}
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=====================================================================
=====================================================================
Εσκιμώοι.
Θρησκεία….: ο Σαμανισμός….! Αυτοαποκαλούνται ίνουιτ : άνθρωποι….!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{{ Εξιλαστήριες κι εξευμενιστικές τελετές, θυσίες, οδηγίες, τύποι, γιορτές,…..
█ Λεξικό των Θρησκειών : Ελιάντε / Κουλιάνο :
▪ Εσκιμώοι….: Έκαναν, κι εδώ, οι Εσκιμώοι ιερείς, οι σαμάνοι, εξιλαστήριες κι εξευμενιστικές τελετουργίες
για τα πνεύματα των σκοτωμένων από αυτούς ζώων και ψαριών,….!
( …..ωχ, αμάν και όι – όι….,/ νεκρό ’’πνεύμα’’ πώς πουλούνε…../ κι οι σαμάνοι Εσκιμώοι….!
Ρε….. παγωμένοι αντιίνουιτ…., δεν πάτε να βρείτε, πρώτα, το πυρετό του πάγου….. κι ύστερα να….!
Ναι, και πόσα δίποδα…., «αλληγορικά»…., ζώα, ψάρια,….. σκοτώσατε, ρε αιμοβόροι δικτατορίσκοι,
σε….. ιερούςςς πολέμους…., εσωτερικούς, κυρίως…., σαφώςςς, ‘’ιεροεξεταστικά’’, κι εσείςςς…!; )
▪ Ινδιάνοι Β. Α, περιοχής των Η. Π. Α….:
έκαναν καθημερινές ιεροτελεστίες της βύθισης στο νερό, για επιβίωση….!
*||* Ε, κι εδώ, κι αυτό το νερό….. είναι νερό…., που, εδώ, ω, κυριολεκτούν οι κυριακοί κωδικοποιητές….!
Ναιαιαι…., δεν πρόκειται για «απορρυπαντικό νεροπλύσιμο»…., ως, λ. χ, με τον Απόλλωνα….,
που «χρειάστηκε να υποβληθεί σε εξιλασμό, πριν συγχωρεθεί, που μαζί με την Ήρα και τον Ποσειδώνα,
εξεγέρθηκε ενάντια του Δία, για να αποτιναχτεί ο τυραννικός ζυγός του»….,
χμ, ο….. που είδε….. ιμπεριάλ λάγνα το του Δία….. ’’νερό’’ : λαό….,
οπότε, «εις ανάμνησιν», «και οι θνητοί οφείλουν να τον έχουν σαν παράδειγμα και να μην ντρέπονται
(!;) να εξαγοράζουν τα σφάλματά τους, αφού ένας θεός αναγκάστηκε να κάνει το ίδιο»….,….!
Ννναιαιαι…., ούτε πρόκειται για το ‘’έτσι’’ και για ‘’τέτοιο’’ «απορρυπαντικό νεροπλύσιμο»
του «ρυπαρύ» Ιησού της Παλαιάς Διαθήκης….,
ως ούτε και για το ‘’έτσι’’ και για ‘’τέτοιο’’ «απορρυπαντικό νεροπλύσιμο» των ποδιών
των 12 ‘’άσεμνων’’ και «μη μετριοφρόνων» Μαρσυών, σώρρυ, μαθητών
του μυσταγωγούμενου «μυσταγωγού» : αρχιερέα Ι. Χ στο «Μυστικό Δείπνο» της 678 ης μύησής –τους….,
ούτε…., ούτε…., ούτε….!
Πάντως, τους….. αιθέριουςςςςς β,Β,ασιλιάδες : ‘’θ,Θ,εούς’’ τους έτρεφαν τα νερά : οι λαοί….,

33
και με….. επιβιωτικό τους ‘’μπάνιο’’….. ’’μέσα τους’’….. τους έκαναν…., οι ‘’θ,Θ,εοί’’ τα ‘’νερά’’….,
και, του δόγματος της «παρθενίας» του θρησκευτικού ιμπεριαλισμού…., εσωτερικού ή μη….,
// Ναι, κατά το «το μεγαλύτερο ψάρι τρώει το μικρότερο»…., ε, το ‘’γήινο’’ τρώει το υπο’’γήινο’’….! //
χμ, ναι…., τα….. ’’άγιαζαν’’….. ’’θ,Θ,εο’’φανειακά οι Κύριοι : Πνεύματα : Φωτιά :….,
α…., κι αποκτούσαν τα νερά, έτσι : με τον Κύριο – Φωτιά, και….. αιθεριοφυσαλίδεςςςςς….! *||*
▪ Κεντρική Αμερική : Θυσίες : αυτές γίνονταν, οπωσδήποτε, με αίμα, κυρίως ανθρώπων, | Τί, Υμίρειων…!; |
( Αίμα παντού…., και στο ‘’ήμερο’’ Γαλλικό Κολοσσιαίο…., και στο ‘’άγριο’’ Αμερικάνικο ‘’τέτοιο’’….,
χμ, που έχει, πάντα και παντού, Λευκάτειες θυσίες, για να αποτραπεί η θεία, Απολλώνεια, οργή….! )
που, συνήθως, το προμηθεύονταν από τα θύματά τους απ’ τους γειτονικούς λαούς, ως, λ . χ, οι Αζτέκοι….!
---- Εμ, τι, θα θυσίαζε ‘’νερά’’ από το’’ αίμα’’ του ο ‘’αιμο’’βόρος Κεντροαμερικάνος Υμίρ Ποσειδών….!
Ύστερα, πώς θα….. «αυξάνονταν και πληθύνονταν»…., ώστε να έχει….. ’’υδατικούς’’ πολεμιστές…..
και δη «σφραγισμένους» «παρθένους» : χμ, «αμώμους»…., που «δεν εμολύνθησαν με γυναίκες»….,
κατά τον μυστικοπαθή Ιωάννη της Απο,Επι,κάλυψης….: Α. Ι : 7 : 4, 5 και 14 : 3, 4, 5….,
ε, του Δόγματος της παρθενίας του μυστικοπαθούς ιμπεριαλισμού…., μωρή Τζοβάνα…!; ---Το αίμα εξασφάλιζε, κατ’ αυτούς, την κίνηση του Ήλιου….! [ Α, επιβίωναν αυτοί, επιβίωνε κι ο Ήλιος….! ]
Η γιορτή Π’ α τσι….: το άνοιγμα του στόματος….:
{ Ω ψοφίμια ‘’θεοί’’ της Γης…., κάντε….. ααααα….,
που….. ’’σας’’ έχω το αίμα της, από μένα, αναίμακτης θυσίας σας….! }
έκαναν επάλειψη του στόματος του αγάλματος του θεού με αίμα του θύματος….,
ενώ θεοί, λ. χ, της βροχής, αγαπούσαν, προτιμούσαν, το πολύτιμο (!;) αίμα των παιδιών….!
Εξαγωγή αίματος….:
γινόταν, κι εδώ, με τη θεαματική τεχνική του ξεριζώματος της καρδιάς με….. διάτρηση, δηλητήριο,….!
[ Ω, ναι, εκεί εσύ, ρε, αιματόλαγνε όχλε των πανηγυριών…., που θεάματα έχεις….. κι άρτο δεν έχεις….! ]
Τυπικό μετάνοιας….: η προσφορά του φόρου του αίματος….! ( Εχ, «Μυστήρια» δίχως αίμα γίνονται…!; )
▪ Αζτέκοι : οι με (!;) πολιτισμό μυστικοπαθούς ιμπεριαλισμού….:
|| Έι…., δόγμα της ‘’παρθενίας’’ του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού
είχαν, κι αυτοί, οι….. ’’πολιτισμένοι’’…!; Ή….. ’’οι άλλοι’’ κωδικο’’τέτοιοι’’ ‘’τους το έβαλαν’’ και…!; ||
έκαναν θυσίες (!;) ανθρώπων, με ξερίζωμα καρδιάς,(!;) μόνον, από ιερείς,
για να κινείται, αίματι, ο νέος Ήλιος…., ως κι ο (!;) πεπτωκώς παλιός….,
κι υπήρξαν, έτσι, εκατόμβες θυμάτων….,
ενώ, μετά τη θυσία, έκαναν ράντισμα, με αίμα, των εικόνων του θεού….!
(!;) Επίσης συνέβαινε κόψιμο του κεφαλιού του θύματος
(!;) και ιεροτελεστικό φάγωμα από το εκεί κανιβαλιστικό πλήθος,
μα, τέτοιο, και θεών, από άλλους ( Ε, ξένους ‘’τέτοιους’’ ή σωσίες τους….! ) θεούς
ή από αυτοτραυματισμό τους…., για να κατασκευαστή ένας (!;) νέος Ήλιος ή μια νέα Σελήνη
[ …..εεεεε…., για να μη ‘’κολλά’’ και να κινείται, συντηρητικά του, το….. ’’ηλιακό σύστημα’’….,
χρειάζεται και το ‘’σεληνιακό σύστημα’’…., υποσύστημά του ή μη….,
// …..ναι, και «η άμπελος» και «η συκή»…., ίσως, και «η φραγγκοάμελος» και «η φραγγοσυκή»….,
χμ, χρειάζονται…., για να έχουν να πίνουν ‘’μπόμπα’’ κοκτέιλ ‘’όλοι’’….:
‘’κότες’’ και ‘’πετεινοί’’, ‘’φραγγόκοτες’’ και ‘’φραγγοπετεινοί’’,…..!
Χξς΄, 666 καπιτάλ ή σοσιάλ ‘’τέτοιο’’….! //
για εξασφαλισμένους ‘’ιστορικούς συμβιβασμούς’’ τους…., που, γι’ αυτό, έως και την κάθε τρομοκρατία
’’αυτοί’’ την κάνουν….: την ποιούν, την κτίζουν, την δημιουργούν, την κατασκευάζουν….,
ω, στην κατάλληλη κοσμική στιγμή…., ως, τώρα : σήμερα….. έως και χρηματιστηριακά ‘’Μπουμ’’….! ]
ή μια νέα ανθρώπινη φυλή, στην ανάλογη κοσμική στιγμή….!
## …..εμ, συμβολικά πράματα…., αρχικά…., μα…., ‘’τελικά’’ και στην ανάλογη κοσμική στιγμή….,
νααααα, μια κατάκτηση γειτονικού, ή γειτονικών, λαού….: «νέα δημιουργία»…., εποικιστική ή μη….!
Χα…., κανιβαλιστική : καββαλιστική…., κι ο….. «Αδάμ Κάδμος» αλλάζει….. μορφή….,
ε, στα πλαίσια του «μυστικού σχεδίου του Θ,θ,εού»…., ε, ω «Μύριοι» λαφυρο’’τέτοιοι’’ πιστοί…!;
Ναι, παντού, σχεδόν, κανιβάλα Καββάλα….: Κατά τον Ιώσηπο : VIII : 89, ως και κατά τον Σουΐδα,
«οι Εβραίοι θυσίαζαν κάθε χρόνο έναν Έλληνα πραματευτή | Έιιι, προ του Αντίοχου του Επιφανή….! |
κατά τις θρησκευτικές τους διατάξεις, τον έτρωγαν και ορκίζονταν μίσος σε όλους τους Έλληνες»….!
Ναι, κατά τους μισέλληνες ιμπεριάλ 7 Μακκαβαίους και κατά τη μισέλληνα μαμά τους Σολομονή….,
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χμ, που Εβραιοκίνητοι, ως συνήθως, ραρο’’τέτοιοι’’…., χξς΄, Ελληνοορθόοοοοδ,λ,οξοι….,
της έκτισαν κι ομώνυμο ναό στη Θεσσαλονίκη….!
Ναιαιαι, κατά την πρόρρηση : θρησκευτική διάταξη του, και Εβραιο’’φάγου’’, Αρχικτήνους Γιαχβέ….:
Ζαχαρίας : 9 : 13, 14, 15…., ( Ο Μεσσίας και το κράτος του )…., Γιαχβέ / διά του Ζαχαρία / ….:
«Θα εξεγείρω το μίσος σου, Σιών [ εναντίον των τέκνων των Ελλήνων ]
και θα σε κάνω ξίφος ηρωικόν….. Θα κατακάψουν και θα ποδοπατήσουν / οι Σιωνίτες /
τους σφενδονίτας / τους Έλληνες / , θα πίουν το αίμά των ως οίνον
και θα γεμίσουν / από αίμα / τα σπονδεία…..»….!
Ναι…., ο πα τέρας του ‘’τέτοιου’’ Ι. Χ : Ι. ΑΧ…., που μέχρι και τα βρέφη διέταζε να συντρίβουν….:
Ησαΐας Α΄ : 13 : 13, 15, 16….: «…..τα βρέφη των Βαβυλωνίων θα συντριβούν
προ των οφθαλμών μου»…., χμ, κατά την ημέρα της μεγάλης του οργής….,
ε, ως κι ο στο πατητήρι της οργής του Ιησούς της Απο,Επι,κάλυψης του Ιωάννη : 2 : 20 έως 23….:
«…..και τα παιδιά της / της Ιεζάβελ / θα κτυπήσει / ο Ι. Χ / με θάνατον»….! Ρε ζα…., ουουουστ….! ##
▪ Νότια Αμερική : Ίνκα : έκαναν ανθρωποθυσίες, και, δεκάχρονων παιδιών,
επιλεγμένων για τη….. φυσική κι ηθική τους τελειότητα….,
{ Α, κι ο θεός του φωτόςςς Απόλλων για τη….. φυσική της τελειότητα ‘’αγάπησε’’, 7άκις, την Τειρεσία….,
την, μετά, άντρα μάντη Τειρεσία κ. ο. κ…., όταν ήταν 7 χρόνων…., ναι, ο παιδεραστής, κι αυτός….! }
που χαίρονταν, μάλιστα, γι’ αυτό…., γιατί, τάχα, θα πήγαιναν, έτσι, κατευθείαν στο επέκεινα….!
( …..όι…., ω, και, ισλαμο,καμικαζο,’’τέτοια’’ τεκνία….,
να…., σκεψομπουρντισμένο παιδί…., χαρά γεμάτο…., να, ‘’από την κορφή ως τον πάτο’’….! )
▪ Γερμανία : (!;) ανθρωποθυσίες : απαγχόνιζαν, πιστούς ή μη, αυτόθελα ή μη, σε δέντρα….,
σε ανάμνηση, ’’ανάλογων’’, απαγχονισμών θεών από θεούς…., ή από (!;) αυτοκτονία τους….!
▪ Ινδουισμός : Γενικά, κι εδώ…., ως και με άλλους, πριν και μετά κι από τους Ινδούς….,
προσφέρεται σε θεούς αίμα θυσίας, που θεωρείται, κι εδώ, ως κινητήρια δύναμη της ψυχής και του ήλιου,
αλλά και γάλα ή χυμός φρούτων στον (!;) Άγκνι – πυρ (!;)….!
---- Ωχ…., και….. τι κανιβάλα….. τι καββάλα ….! Ίδιο κι αυτό…., να…., με τα άλλα….! ---- █
◙ Χέλμουθ ντε Γκλασενάππ : Παγκόσμιος Ιστορία των 5 Μεγάλων Θρησκειών :
▪ Ινδοϊσμός : Τελετές : (!;) σεξ οργιαστικό, μέθη με αλκοόλ, (!;) για ύψωση προς το θείο,
|| Ναι…., μα προς τον όργιο Διόνυσο ‘’θεό’’ η ‘’τέτοια’’ κι από κάτω προς τα λιγότερο κάτω ύψωση….,
έστω, έτσι : λαθεμένα…., χα, που ο Διόνυσος είναι στον….. ’’πάτο’’…., στο - - - ….!
*/* Η κλίμακα είναι : ….. +++ ----- + - - + ή - + + - / ----- : παύλα /, + +, - +, + - - + ή - + + -, + -, - -, - - - ,….. */*
Εχ…., ναι…., που άλλο είναι η από άνω και προς τα περισσότερο άνω ύψωση….!
Και, στων Γιαχβετζήδων τα μεθύσια, τα ανάποδα είν’ ίσια…., ε, και στις σεξ∙«Αγάπες» των Εσσαίων….! ||
πόση κρασιού μες σε ανθρώπινα κρανία,….!

* Ωχ…., τι καββάλα….. τι κανιβάλα….!….. *

▪ Ιουδαϊσμός : Τελετουργίες Γιομ Κιππούρ : εναπόθεση αμαρτιών σ’ έναν αποδιοπομπαίο τράγο,
που τον έδιωχναν στην έρημο….! ( Γιορτή Τοράχ : Κέρατο κριαριού (!;) που διώχνει τους δαίμονες….! )
[ Α…., αυτούς, μόνο, το θυμίαμα από….. ορχιδέα τους διώχνει….!
Και….. αλοίμονο σε όποιον αντί τους, έως κι άκακο αρνί, τον βάφτιζαν ‘’ιεροεξεταστικά’’ τράγο….!
Και…., τι σύμπτωσις, κι εδώ….! Ίδια κανιβάλα καββάλα με τη γιορτή του «Διονυσίου Ελευθερωτή» :
«Διονυσίου Ελευθερέως»…., καθώς ‘’μας’’ διαφω,σκο,τίζει ο Πλούταρχος….:
«…..κι ύστερα ακολουθούσε ένας τράγος, που κάποιος τον έσερνε….,
και τέλος / Εμ, στο τέλος το φαλλο’’τέτοιο’’….! / ένας φαλλός.»…., εχ, έτσι και για ‘’τέτοια’’ κι εδώ….! ] ◙
♠ Ελληνική Μυθολογία : Ζαν Ρισπέν :
▪ Μαντεία : Ιερά του Απόλλωνος : (!;) Ανθρωποθυσίες….:
ιδίως, καταδίκων, που τα πτώματά τους τα μετέφεραν μακριά….,
και μαζί με αυτούς/αυτά και τα αμαρτήματα όλων των κατοίκων του νησιού Λευκάδα….!
{ Ω…., κι ώς τι τους/σας φαίνεται που τους/σας φαίνεται…., που, μόνο, ως νομίζουν/ζετε δεν είναι….! }
▪ Ερμής : Έλεγαν πως αγαπούσε πολύ τα γλυκά κι έτσι του πρόσφεραν γλυκίσματα, όπως και τις γλώσσες
των προς θυσίαν σφαγίων….! */ Εμ, γι’ αυτό ‘’πήγε από σάκχαρο’’ ο Έλλην Σατάν Άγκνι….! /*
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▪ Λύκασσος : …..Τέλος, βρίσκουμε ένα γιο του Άρη έως και στη Λιβύη : τον Λύκασσο, που είχε τη συνήθεια
να θυσιάζει στον πατέρα του ( …..όλους, ρε αρχαιοελληνοφιλή κτήνη Δωδεκαθεϊστές …!; ) όλους τους ξένους
που έφθαναν στη χώρα του….!
▪ Αφροδίτη : Στο ιερό της Αφροδίτης στην Πάφο ο κάθε μύστης λάβαινε ένα φαλλό και αλάτι….,
---- Χα, περιτετμημένοι φαλλοί….. κι «αλάτι της γης»…., κι αυτοί…., ε, και την ‘’πάστωναν’’ τη Γη….!
Ναι…., οι που…., με ‘’παστωμένο’’ πούτσο…., γαμούσαν, και, τον ‘’μούτσο’’…., εχ, τα γκόιμ : κτήνη….,
ναι…., οι που τους άρεζαν….. και τα ‘’ξινά’’….. και τα αρμυρά….. θείιιιια ‘’τέτοια’’….! ---και τα κορίτσια , πριν από το γάμο τους, (!;) έπρεπε να θυσιάσουν την παρθενιά τους
( Κι εδώ….. κυριολεκτούν οι Κυριακοί κωδικοποιητέςςςςς….,
οι που ‘’έτρωγαν καλά’’ τις….. Κυριακές…., χα, που ήταν του Κυρίιιιιου τα Σάββατα….! )
μέσα (!;) στο ναό της θεάς και προς (!;) όφελός τους. [ Ω, ιμπεριάλ παρθενία….. και βουρ και στα αιδοία….! ]
Ισχυρίζονται, μάλιστα, πως κάθε γυναίκα, (!;) τουλάχιστον μια φορά στη ζωή της,
(!;) έπρεπε να παραδοθεί στον πρώτο (!;) τυχόντα μέσα στο ιερό της Αφροδίτης….!
▪ Διόνυσος : Στην τελετή των Αγριονίων μυστηρίων,
( Αγριόνιος : άγριος + όνος….! Ε, Σατάν ζ·άγρας ώνειο….! )
[ …..που γινότανε νύχτα και προς τιμήν του Διονύσου,
μάλιστα, σ’ ανάμνηση των τριών θυγατέρων του βασιλιά Μινύα,
που τις τιμώρησε σκληρά, γιατί αρνήθηκαν να λάβουν μέρος στις προς τιμήν του λατρευτικές τελετές….. ]
// …..λοιπόννννν…., δίλημμα….: .αμήσι…..ή ‘’.αμήσι’’…!; //
ο ιερέας του Διονύσου καταδίωκε μ’ ένα γυμνό σπαθί στο χέρι
κι είχε το (!;) δικαίωμα να (!;) σκοτώνει (!;) όσες μπορούσε να φτάσει….!
| …..υπόλειμμα από ανθρωποθυσίες που προσφέρονταν άλλοτε στο θεό…., ωχ, και πού να ξεράσω….! |
( Ω σύγχρονοί μου Δωδεκαθεïστέςςςςς…., αν θα…., ‘’τέτοια’’ θα…!; )
Σε μύηση πιστών του Διονύσου επιζητούσαν να επικοινωνήσουν με το θεό με διάφορες τελετουργίες,
που κυριότερη είταν η (!;) «ωμοφαγία», δηλαδή να κομματιάζουν ζωντανά ζώα
και να τρώγουν το κρέας τους ωμό….!
---- …..Ω καββάλα κανιβάλα…., που Έλλην Σατάν ‘’σ’ έχει καβάλα’’….!
Αααα…., γι’ αυτό δεν επικοινωνούσαν με το θεόοο οι πιστοί μέχρι τότε στα….. ’’κουρμπάν’’ τους….,
που τα έτρωγαν βραστά ή ψητά…., χμ, ώσπου, επιτέλουςςς…., θεία έμπνευση σε ιερέα του και….! ---Οι μύστες τρώγοντας αυτό το κρέας / από τον σφαγιασθέντα ταύρο, το αγαπημένο ζώο του Διονύσου /,
[ Α, κι ο ‘’τραγο’’,’’κερατο’’,’’φάγος’’ Γιαχβέ ‘’είχε’’ ως αγαπημένο του ζώο τον ελληνικό ‘’τράγο’’….,
ιδίως, τον Έλληνα «Τράγο» : βασιλιά ο τραγο,βασιλο,σαρκο’’φάγος’’….:
Δανιήλ : 8 : 21 : Γαβριήλ / προς Δανιήλ / :
«…..Ο τράγος που είδες είναι ο βασιλεύς της Ελλάδος / ο Φίλιππος / το μέγας κέρας
μεταξύ των οφθαλμών του είναι ο πρώτος βασιλεύς / ο Μέγας Αλέξανδρος : Μ. Α / »….! ]
πίστευαν πως αφομοίωναν τη σάρκα του ίδιου του θεού κι έρχονταν έτσι σε απόλυτη επικοινωνία μαζί του.
Μετά το θάνατό τους, τους αναγνώριζε ο Διόνυσος Ζαγρεύς, | Ι. Χήδες, να, ‘’θεία κοινωνία’’ : μετάληψη….! |
που ο Ορφέας του ίδρυσε τα ορφικά μυστήρια,
και χάρη σ’ αυτόν περνούσαν μέσα σε άλλα σώματα, επειδή οι ορφικοί πίστευαν στη μετεμψύχωση….!
// Έι, ρε «αφομοιωμένοι», σύγχρονοί μου, Δωδεκαθεϊστέςςςςς…., αααααν θα…., ‘’τέτοια’’ θα….! //
▪ Καβείρια μυστήρια : ιεροτελεστίες καθαρμού της Σαμοθράκης προς τιμήν της Εστίας : για άφεση αμαρτιών,
ένα είδος εξομολόγησης, που οι πιστοί προσπαθούσαν να την αποφύγουν με διφορούμενες απαντήσεις….!
( Εμ, έμαθαν, πια, τα περί….. ‘’φακελλώματος’’….. και δεν….!
Ννναιαιαι…., φοβούνταν μη τους συνχέσουν με τον Απόλλωνα….,
ως συνέχεαν οι άλλοι τον φωτεινό Απόλλωνα με τον φωτεινό Ήλιο….!
Α, που έτσι συνέβη σε πολλούς….. αντιδιικούς εξομολογούμενους και νεροκαθαρμένους….,
χα, που «τον είχαν σαν παράδειγμα και δεν ντρέπονταν να εξαγοράσουν τα σφάλματά τους,
αφού και ο / ο αντιδιικός / θεός έκανε το ίδιο | εξιλασμό σφάλματος με νεροκάθαρση | »….! )
| Ρε, γιούρια…., και δεν πάτε στα….. καβούρια…., να τους κάνετε μο,υ,νοφορούμενες ερωτήσεις και….! | ♠
► Παλαιά Διαθήκη :
▪ Λευιτικόν : 4 : 35…..και 16 : 3….: Θεός / προς κληθέντα του Μωυσή….. /
«Ούτω ο ιερεύς θα ενεργήση εξιλασμόν υπέρ αυτού / του αμαρτήσαντος δωρητή προσφόρων /
διά το διαπραχθέν αμάρτημα και ούτος θα συγχωρηθή»…..
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και….. «Μόνον ως εξής θα δύναται ο Ααρών να εισέρχηται εις τον ηγιασμένον τόπονּ
με νέον μόσχον ως προσφοράν (!;) δι’ αμαρτίαν και κριόν (!;) ως ολοκαύτωμα»….!
---- Ω ‘’γκαστρόκοιλα’’ Ααρωνάρια…, αναμάρτητοι : μη θανατοποινίτες : μη ολοκαυτωματικοί….,
προσοχή στα λιπίδιά σας….: χυμό φρούτων….: +888%….. και….. ‘’απαχο’’ γάλα….: -666%….!
Και…., ω Ααρώναρε…., ο «χρυσός μόσχος» σου….. μήπως ήταν, ‘’έτσι’’, για αναίμακτη θυσία…!; ---▪ Γένεσις : 7 : 2 : Θεός / προς Νώε /….: «…..από όλα τα καθαρά ζώα θα λάβης ανά….. επτά ζεύγη….,
| …..έι…., «αλληγορικά ‘’τέτοια’’»…!; | από δε τα ακάθαρτα ζώα ανά ένα ζεύγος….»….!
{ Ω, σαν έχεις τόσα ‘’καθαρά’’…., ρε, τί το θες το ‘’ακάθαρτο’’…!; Για να ‘χεις, μόνο, έτσι, να παίζεις…!;
Και….. ’’έφαγε ένα, ‘’κατακλυσμιαίο’’, λαο,τσου,τσουναμικό σουτ’’ το τσανάκι του Γιαχβέ ο Νώε….,
μαζί με τα επίσης ‘’τέτοια’’ δικούς του…., χα, που άλλαξε χωροχρόνο…., χα, ‘’τσουΝ,υ,αμικά’’….!
Ναι…., νααααα…., βρε Νώε…., ‘’οπορτούνα’’ κι οπορτούνα…., πώς σε έπιασε ‘’φουρτούνα’’….!
Και….. προσοχή, ρε ‘’ανάποδε’’ Νώε…., μην τα πάρεις ανάποδα…., τα καθαρά με τα ακάθαρτα….,
και σου αρχίσουν να σε κατακτούν….. 70 φορές ιμπεριάλ επτάκις : 7άκις….!
Α, πρόσεχε, κι εσύ, ω ακαθαρτοφάγε Πέτρε…., ακόμα και στα 678 ιμπεριάλ ‘’φαγο’’οράματά σου….! }
▪ Γένεσις : 9 : 3 , 4 : Θεός / προς Νώε /….: «Παν ό,τι κινείται, παν ό,τι είναι ζωντανόν
θα είναι προς διατροφήν σας.
Όπως σας έδωσα άλλοτε τα χλωρά χόρτα, τώρα σας δίδω τα πάντα.
( Χμ, από φυτοφάγους, το λαό, ‘’τους κάνει’’, πια, πανφάγους…., εδώ και στη νέα τους εύφορη γη….!
Ε, να μη τρώνε κρέας μόνο οι πλούσιοι Νώε….!
Μα ο Νώε δεν έγινε….. ’’τρελή αγελάδα’’…., που ήταν πανφάγος από μικρός….,
ενώ οι Ισραηλίτες : Εβραίοι έγιναν ‘’τρελές αγελάδες’’, έτσι…., που δεν ήσαν εξαρχής πανφάγοι….! )
Μόνον δεν πρέπει να φάγητε σάρκα με αίμα, διότι το αίμα είναι φορεύς της ζωής»….!
[ Ε, τι άλλο από….: τυπο‘’τέτοια’’, ‘’αρπαχτοτέτοια’’,….: σχιζο’’τέτοια’’….. η….. Παλιοδιαθήκη….! ] ◄
▬ Καινή Διαθήκη :
▪ Παύλου : Προς Εβραίους : 9 : 7, 12, 24, 25 :
«…..αλλ’ εις το δεύτερον μέρος | της σκηνής | μπαίνει (!;) μόνον ο αρχιερεύς, μια φορά τον χρόνο,
και όχι χωρίς αίμα, το οποίον προσφέρει διά τον εαυτόν του ( Ε, οι μόσχοι κι οι κριοί διά τα Ααρωνάρια….! )
και διά τας (!;) εξ αγνοίας αμαρτίας του λαού»….: Το παλαιόν αγιαστήριον τύπος του νέου….,…..
«Εμπήκε | ο Ιησούς Χριστός | (!;) μια για πάντα
( Α, αφού ήταν αυτός ο Βούδ,δ,ας, σώρρυ, αυτός ο Ιησούς του «Μεγάλου Οχήματος» : «Μαχαγιάνα»,
σώρρυ, του της Καινής Διαθήκης….. στην τελευταία μετε,μ,ν,σάρκ,ψύχ,ωση
του 1ου Ιησού του «Μικρού Οχήματος» : «Χιναγιάνα», σώρρυ, της Παλαιάς Διαθήκης….,
ε, πια…., παναιώνιο Μεγάλο Δόγμα κι όχι πρόσκαιρο μικρό δόγμα….!
Ωχ, χιναγιάνες, μαγαγιάνες…., πώς μας ‘’παίζουν’’ οι ’’σουλτάνες’’…., να, οι διανοό πουτάνες….! )
εις τα Άγια των αγίων όχι με αίμα τράγων και μόσχων
αλλά με το (!;) δικό του αίμα και εξησφάλισε αιωνίαν λύτρωσιν»….:
Η δύναμις καθαρμού της θυσίας του Χριστού….,…..
«Διότι ο Χριστός δεν εμπήκε εις χειροποίητα Άγια των αγίων, που ήσαν αντίτυπα των (!;) αληθινών,
αλλ’ εις αυτόν τον (!;) ουρανόν, διά να εμφανισθή τώρα ενώπιον του Θεού υπέρ ημών.
// Ε, τότε, την έδρα του Μωυσή την είχε το εις την ‘’γην’’ : «κάτω Ιερουσαλήμ» Ρωμαιόφιλο ιερατείο….,
ενώ το εις τον ‘’ουρανό’’ : «άνω Ιερουσαλήμ», εξόριστο, μη Ρωμαιόφιλο ιερατείο δεν είχε ‘’τέτοια’’….! //
Ούτε εμπήκε διά να προσφέρη τον εαυτόν του θυσίαν πολλές φορές,
καθώς ο αρχιερεύς ο οποίος μπαίνει εις τα Άγια των αγίων
κάθε χρόνο με προσφοράν αίματος που δεν είναι δικό του,…..»….: Η θυσία του Χριστού μοναδική….!
[…..τα άνομα του χτες/ νόμιμα είν’ σήμερα….,/ πάντρελοι ελεγκτές/ ‘’μας’’ κλείνουν σε σύνορα….! ]
▪ Παύλου : Προς Ρωμαίους : 14 : 14 : Ξέρω και έχω πεποίθησιν εν Κυρίω Ιησού
ότι κανένα πράγμα δεν είναι αυτό καθ’ εαυτό ακάθαρτον·
ακάθαρτον είναι ένα πράγμα μόνον δι’ εκείνον που το θεωρεί ακάθαρτον….!
// Ε, τότε, μη ‘’μας τα πρήζεις’’ κι άλλο…., ρε πρήσκα Φαύλε…., κι άει στην Πρίσκα ή τη Φοίβη σου να….!
Έως εδώ και μη παρέκει…., που, αλλιώς, θα σε κράζουμε «ακαταπαύστως», ρε Κόρακα….! //
▪ Παύλου : Προς Γαλάτας : 4 : 10 : Φυλάττετε ωρισμένας ημέρας και μήνας και εποχάς και έτη….!
---- Εχ, και, γι’ αυτό : για το «αναμνηστικό» βρήκατε τον χρόνο σας….. και χάσατε τον διάχρονό σας….! ----
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▪ Λουκάς : 6 : 5 : Ιησούς Χριστός / …..προς Φαρισαίους, που τον κατηγορούσαν ότι καταργεί το Σάββατον,
ως αργία….. / : «Ο Υιός του ανθρώπου είναι κύριος του Σαββάτου»….!
{ …..α, κατά Κύρη : παλιοδιαθήκη….. και ο Υιός : νεοδιαθήκη….! Εμ, πώς…., ξανά, ‘’μανίκι’’….! } ▬
▌Κοράνι :
▪ Κεφ. Το Τραπέζι : Εμείς : Πιστοί, να είστε αληθινοί στις υποχρεώσεις σας. Επιτρέπεται να τρώτε
τη σάρκα όλων των ζώων που είναι άλλα από αυτά που σας έχουν μέχρι τώρα αναγγελθεί….!
Απαγορεύεται να τρώτε το ψοφίμι, το αίμα, και τη σάρκα του χοίρου, επίσης κάθε σάρκα που έχει αγιασθεί
με οποιοδήποτε όνομα άλλο από του Αλλάχ,….. Επίσης τα ζώα που έχουν θυσιαστεί σε είδωλα….!
---- …..Ουί…., ουί…., ω….. καθολίκ….. μεσιέ…., ω ψοφίμι….! ---▪ Κεφ. Η Αγελάδα : Εμείς : Να δοξάζετε τον Αλλάχ τις καθορισμένες μέρες…..
/ Μπραχ, Αλλάχ – σεϊτάν ‘’Τοράχ’’….! /
Αυτός θέλει να νηστεύετε ολόκληρο το μήνα / τον εορταζόμενο ιερό μήνα τους / για να Τον υμνείτε
και να Τον ευχαριστείτε για την καθοδήγηση που σας έδωσε….! [ Μουουουουου…., η Αγελάδα….! ]
▪ Κεφ. Μετάνια : Εμείς : Ο Αλλάχ (!;) έταξε τους δώδεκα μήνες όταν δημιούργησε τον ουρανό και τη γη.
Από αυτούς τέσσερις είναι ιεροί, σύμφωνα με την αληθινή πίστη. | Ε, κι οι άλλοι 8 ανίεροι…., ως ΕΣΕΙΣ…!; |
Γι’ αυτό να μην αμαρτάνετε σε βάρος της ψυχής σας παραβαίνοντας αυτούς….!
▪ Κεφ. Προσκύνημα : Εμείς : Για (!;) κάθε έθνος έχουμε (!;) Εμείς τάξει έναν τύπο λατρείας που τηρεί.
Ας μη φιλονικούν αυτοί μαζί σου γι’ αυτό. Κάλεσε αυτούς στο μονοπάτι του Κυρίου σου :
Εσύ έχεις οδηγηθεί (!;) σωστά….!
( Ε, λάθη τα σωστά σας…., χμ, και σωστά τα λάθη τους…., ρε….. άσωστοι….! )
▪ Κεφ. Μωάμεθ : Μωάμεθ : Ο Αλλάχ θα μηδενίσει τις πράξεις αυτών που δεν πιστεύουν
* Χξς΄ςς…., μηδέν….. από μηδέν….. μηδέν….! Και….. «μηδένα….. προ του τέλους….. μακάριζε»….! *
και εμποδίζουν τους άλλους να ακολουθήσουν το μονοπάτι Του. Τους πιστούς δε που κάνουν καλές πράξεις
και πιστεύουν σε αυτά που αποκαλύφθηκαν στο Μωάμεθ --- που είναι η αλήθεια του Κυρίου τους --Αυτός θα τους συγχωρέσει τις αμαρτίες τους και θα καλυτερέψει την κατάστασή τους….!
▪ Κεφ. Η Αγελάδα : Εμείς : Οι ανόητοι θα ρωτήσουν : «Τί τους έχει κάνει να αλλάξουν την κίμπλαμπ;»….. 1
[ 1 : Η κατεύθυνση που στρέφουν το πρόσωπό τους οι Μουσουλμάνοι όταν προσεύχονται.
Στην αρχή
|| …..χα, τότε που ‘’τα είχαν καλά’’ και ‘’τακίμιασαν’’ 70 φορές το ιμπεριάλ 7….! ||
οι πιστοί είχαν διαταχθεί να στρέφονται προς την κατεύθυνση της Ιερουσαλήμ (!;),
μετά προς τη Μέκκα (!;). ( …..α, σαν καλά…., φτου μασαλά…., μα….. φτου μπλιακ…., σαν κακά….! )
/ Ωχ, μια δεξιά….. μια ζερβά…., ε, άξιοι, και, για το….. «δοκιμαστικό» στραβολαίμιασμά τους….! / ]
…..Εμείς τάξαμε την προηγούμενή σας κίμπλαμπ έχοντες σαν μόνο σκοπό
να (!;) γνωρίσουμε ποιοι είναι οι αληθινοί οπαδοί του απόστολου και ποιοι θα τον αποκηρύξουν.
---- …..ω…., έτσι γνωρίζετε : γνωρίζεις….. ΕΣΕΙΣ : ΕΣΥ…!;
Εμ, γι’ αυτό οι μάντεις ΣΑΣ : ΣΟΥ ερμηνεύουν την άγνοιά ΣΑΣ : ΣΟΥ….! ---Ήταν πραγματικά μια σκληρή δοκιμασία αλλά όχι για αυτούς που ο Αλλάχ οδήγησε….!…..
…..Σε ρωτάνε / ω Μωάμεθ / για τις φάσεις της Σελήνης. Να πεις :
«Υπάρχουν εποχές καθορισμένες για την ανθρωπότητα και για προσκύνημα»….!
( Εμείς…., τα ηλιοτρόπια…., ‘’αφασία’’ στα….. σεληνοτροπιακά –τους…., εεεεε….! )
▪ Κεφ. Αυτή που ικέτευε : Εμείς : Αν όχι / …..αν δεν έχουν οι πιστοί να δώσουν ελεημοσύνες,
πριν από κάθε συνεδρίασή τους με τον Απόστολο….. / τότε (!;) τουλάχιστον να πείτε τις προσευχές σας
και να (!;) πληρώσετε το φόρο της ελεημοσύνης
και να δείξετε υπακοή στον Αλλάχ και τον απόστολό Του….!
---- Ω ρε, πάντα, χαμένοι…., πώς σας παίζουν τον ‘’παπά’’ με ντούμπλε φας ‘’παπακαλόγερο’’…..
κι είναι, πάντα, κερδισμένοι…., ναι, ω, και, από κίμπλαμπ στραβολαιμιασμένοι….! ---- ▌}$$}
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=============================================================
=============================================================
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Ινδιάνοι των βόρειων περιοχών.
Συναντάται, κι εδώ, ποικιλία μυθικών όντων….. και, κυρίως, ο ’’πολιτισμικός ήρωας’’….!
( Βρε, ελάτε κι εδώ….. να μας εκπολιτίσετε τους άγριους…., που οι ‘’ήμεροι’’ μας μυθο’’αύτωσαν’’….! )
Ο σαμάνος ιερέας, στον οποίο η γνώση αποκαλύπτεται μέσα σε όνειρο,
---- …..χμ, ναι…., η γνώση μέσα σε όνειρο :….. κι η παγγνωσία μέσα σε όραμα….!
Πάαατεεεερρρ…., τί, μοναδικά εσύ, ξέρεις από ‘’Μεγαλαδερφίστικα’’ «μυστικά σχέδια»…!; ---είναι το (!;) μοναδικό θρησκευτικό πρόσωπο της περιοχής…., ως και αλλού….,….!
[ …..χξς΄ςςςς…., και, στου παπά το μονοπώλιο…., γιούχα, φτου….. και ‘’ουδέν σχόλιο’’….,
κι ας, και, η, ’’αντίστοιχη’’, γνώση, μέρος της,
αποκαλύπτεται, αναποκωδικοποίητη, όντως κι αναλόγως, και, μες σε όνειρα, σε όλους, λίγες φορές….,
άνωθεν κι αναλόγως ανάλογη…., αναλόγως αποκωδικοποιητή σε λέξεις,….! Ε, ναι…., μα όχι κι έτσι….! ]
=================================================================
=================================================================
Ινδιάνοι Β. Α, περιοχής των Η. Π. Α.
Η συμπαντική δύναμη, που θεωρούνταν καλή ή κακή, αναλόγως, ( Ε, κι ο Γιαχβαλλαχσιβοδίας έτσι….! )
ενσαρκώνεται σε ορισμένες υπάρξεις….: (!;) ζώα, πουλιά, ψάρια,….. μα και (!;) αντικείμενα,…..
συμπαντική δύναμη που επικοινωνεί με τους ανθρώπους με τη μεσολάβηση των πνευμάτων,
που, προσωπικά, έχει κάθε άτομο….!
{ Τί, ’’σκουριαμένο τηλέφωνο’’ τα δίποδα κι έγκορμα «μικρά» πνεύματα : μέντιουμ…., ρε ‘’φακελωμένοι’’...!; }
// …..«Αχό!»….. και «Όχα!»….. κι από ‘’μύρο’’ μυθομπόχα….! Α, και ‘’μυστική αδελφοσύνη’’….! //
---- …..είχαν…., ως και άλλοι, άλλοτε κι αλλού…., (!;) μυστικές αδελφότητες από ιατρούς – μάντεις
σε θεοκρατική κοινωνία….. και με τη γυναίκα στο περιθώριο….! ---| …..χμμμ…., στων φαλλών τη φαλλική φαλλοκρατία….. φαλλική κι η κρατική τρομοκρατία….! |
▪ Μαγγανεία….: έκαναν καθημερινές ιεροτελεστίες της βύθισης στο νερό, για επιβίωση….!
[ Σκηνές που τραντάζονται….: σαφώς, από τους σαμάνους…., ήτοι, τους Ποσειδώνειους ιερείςςς,….! ]
Οι εορτές τους ήσαν εποχιακές, ως, λ. χ, κατά την ωρίμανση του καλαμποκιού, συμβόλου της ζωής….!
# Εμ, κυρίως, με συμβολισμούς…., οι τρισάθλιοι συμβολοπαίχτες…., κάνουν τους ‘’εμβολι,α,σμούς’’….! #
===================================================================
===================================================================
Ινδιάνοι των πεδιάδων,…..
Συναντάμε, κι εδώ, κάστες με ειδικό, μυστικό, λεξιλόγιο….,…..
---- …..α, μήπως, κι εδώ, τις πήγαν αυτές τις μυστικές τελετουργίες και τα μυστικά λεξιλόγια
( …..που, κατά τον δοτό της Ήρας Ηρόδοτο, «δεν επιτρέπεται να λένε λέξη» οι κωδικο’’τέτοιοι’’….,
χξς΄, «για λόγους θρησκευτικούς»….. ) οι κόρες του Αιγυπτίου Δαναού….,
που, αυτές, έφεραν τα ‘’τέτοια’’ και προς τιμήν της Δήμητρας «Θεσμοφόρια» στην Ελλάδα…!; ---όλα…., με σκοπό (!;) να βρεθούν πλησιέστερα στο….. Μεγάλο Πνεύμα….!
{ Χα…., της Σούπερ κάστας οι ‘’σιωπο’’μουγγοί…., όλα…., ειδικά και ‘’φανερά’’…., για το πουγγί….! }
Οι αποικιοκράτες δε…., για να πουλούν τον κάθε μορφής σίδηρό τους….,
επέτρεπαν στους ιθαγενείς να φτιάχνουν σιδερένια, πια, κι όχι ξύλινα, ξόανα, τοτέμ,…..
μα που, φορές, κατά το εκάστοτε συμφέρον τους, τα απαγόρευαν…., με νόμους ή και (!;) σφαγές,….!
*$* Οι μορμόνοι της Γιούτα, πίστευαν / …..χμ, τάχα, ναι….: μπλόφα….: ‘’ιερή’’ διπλωματία….! /
ότι οι Ινδιάνοι είναι (!;) οι 12 φυλές του Ισραήλ….!
[// …..ε, μάλλον, κι εδώ, θα έκαναν την περιτομή….. κορέ….,
ως τους Μπαρμπάρα και Ντογκόν της Δ. Αφρικής…., όπου…..
η τελευταία από τις….. έξι ντυόου ( μυσταγωγίες ) της περιτομής τους λέγεται….. κορέ….,
χμ, «η που σημειώνει την….. έ,Έ,ξοδο»…., ενώ προηγείται η πρώτη, φυσική, περιτομή….:
σύνολο…..7 ιμπεριάλ περιτομές….!
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Ναι, ω Αβρ,α,ά,μηδες…., οι υιοί του Κορέ τους έμαθαν τη δια κόρε ψη, σώρρυ, την κορέ….,
χμ…., που οι Ινδιάνοι, και, τότε, δεν ήξεραν ‘’γρι’’ από τόσο κωδικοποιητικά ‘’τέτοια’’….,
αφού, μάλλον, οι Εβραίοι ‘’κατακτητές’’ τους τα επέβαλαν, τελικά, και μέσω ‘’άλλων’’….!
Και…., αφού….. ώς κι οι θεοφώωωωωτιστοι Ινδιάνοι περιτέμνονταν…., ω Πετροπαυλάρια….,
μάλλον, πρέπει, όλοι να περιτέμνονται…., κι όλες να χειλοτέμνονται….,
και να μη….. ‘’τα κάνετε του πέους και του αιδοίου’’….. πεο,αιδοιο,’’θεο’’,λογικάαααα….!
Αλλά, πάλι…., έτσι που τόσο πολύ ‘’πολυδιδυμικά’’ μοιάζουν οι θρησκείες –σας….,
ποία θρησκείειειειεια να διαλέξουμε…., βρε….. πολυδιλημματοβάλτες διδυμιοσπάστες…!; //] *$*
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{##{ Πνεύματα, άγγελοι, ειδωλολατρικοί θεοί, ανθρωποψυχές,…..
►Λεξικό των Θρησκειών : Ελιάντε / Κουλιάνο :
▪ Ινδιάνοι των πεδιάδων,….:
Η αριστοκρατία, ως συνήθως, κι εδώ, έχει το (!;) μονοπώλιο της συνδιαλλαγής
με τα αμέτρητα προγονικά πνεύματα….!
/ …..ω, κι εδώ…., οι από κάτω….. ’’ελέγχουν’’, και, τους από πάνω…., χμ, κρατικώς κι αρίστως….! /
Πίστευαν, κι αυτοί, στην προΰπαρξη ενός ορισμένου αριθμού ψυχών και στη μετενσωμάτωση….,
που, πεθαίνοντας, φτερά πουλιών τις πήγαιναν, ως και τα πνεύματα, στο επέκεινα….: συμβολισμός….!
{ Χξς΄ςςςς…., ‘’φτερά και πούπουλα’’….. και ‘’μη μασάτε’’…., που, αλλιώς, ‘’θα την ξαναφάτε’’….! }
▪ Ινδιάνοι Β. Α, περιοχής των Η. Π. Α….: Η συμπαντική δύναμη, που θεωρούνταν καλή ή κακή, αναλόγως,
ενσαρκώνεται σε ορισμένες υπάρξεις….: ζώα, πουλιά, ψάρια,….. μα και αντικείμενα,…..
συμπαντική δύναμη που επικοινωνεί με τους ανθρώπους με τη μεσολάβηση των πνευμάτων,
που, προσωπικά, έχει κάθε άτομο….!
▪ Ανατολική Αφρική….: Δέχονται, λαοί της, ότι τα νεκροπνεύματα μπορούν να καταλάβουν το μέντιουμ,
που επικοινωνεί (!;) κατευθείαν μαζί τους….: πνευματιστικές θρησκείες και εξαγνισμού….,
* …..«Άμπρα – κατάμπρα»….. η κάθε, Σατάν, σαύρα…., ρεεεεε….. ’’έμμεσοι’’….! *
και, γι’ αυτό, θεωρείται (!;) απαραίτητο το να τα κατευνάζουν και να τους κάνουν περιοδικές προσφορές….!
▪ Σαμανισμός : Τα πνεύματα, εδώ, είναι, ορνιθόμορφα….!
[ Αχχχχχ…., κάποτε…., ‘’φώναξα’’.…: ’’πουλ – που – πουλ’’…..
και μου ήρθε μια….. φραγγοπετεινόμορφη φραγκόκοτα και με…., κι ήμουν για καιρό ‘’ακατεύναστος’’….,
ννννναι, που ώς κι οι Μελεαγρίδες φραγγόκοτες με θρηνούσαν ζωντανό, μετά….!
Γι αυτό, κι εσείς, μη…., για να μην ‘’την πατήσετε’’…., όπως κι εγώ…., κι εσείς….! ] ◄
▓ Χέλμουθ ντε Γκλασενάππ : Παγκόσμιος Ιστορία των 5 Μεγάλων Θρησκειών :
▪ Ισλάμ : Πνεύματα : είναι θνητά, από πυρωμένο (!;) άνεμο (!;) της ερήμου, καλά και κακά…., τα τζιν….!
{ …..ναι, ννναι…., θνητά και από….. πυρωμένο άνεμο η….. ’’εξαϋλωμένη’’ ‘’θεία’’ αστική τάξη….!
Και….. καλά, +, τα….. οξυγονούχα….. και….. κακά, -, τα Υδρογονούχα…!; }
Κατοίκησαν ( Α, να…., ‘’άυλα’’ υλικά τα πνεύματα : άγγελοι και διάβολοι….! ) στη Γη πριν από τον Αδάμ….:
αυτοέπαρση και ‘’πτώση’’ τους….!
(/ Εμ, έτσι : ‘’αλά’’ Π. Δ, προέκυψαν, κι εκεί, απ’ τους αγγέλους γίγαντες….. κι απ’ τους διαβόλους νάνοι….! /)
---- …..δυο ‘’τέτοιοι’’, πτωτικοί, κρεμάστηκαν απ’ τα πόδια…., σ’ ένα χαντάκι της Βαβυλώνας….,
από όπου (!;) διδάσκουν στους ανθρώπους τη (!;) μαγεία…., λένε….!..... Χξς΄ςςςς….! ---Ο Θεός στέλνει τον άγγελο Ίμπλις, τους τιμωρεί, διώχνοντάς ‘τους στο τελευταίο σημείο της Γης,
αλλά κι αυτός έγινε κακός και περήφανος….!
*// Χμ…., βρε, μπας και τον….. υπέβαλε ο ‘’Θεόςςς’’ τον άγγελο : πνεύμα Ίμπλις να γίνει ‘’Σατανάςςς’’….,
ώστε, ξεγελαστικά και μπερδευτικά των λαών : νερών, να παίζουν πιο άνετα το παιχνίδι τους….,
στους….. ’’Ιστορικούς Συμβιβασμούς’’ τους…., χα, για επιμερισμό έως και για μη εύρεση ευθυνών….,…..
ε, και που μαλώνουν στ’ αλήθεια μερικές φορές…!; //*
(!;) Τότε έπλασε τον Αδάμ, (!;) ελπίζοντας ότι θα ήταν, κι αυτός, καλύτερος απ’ τα τζιν….!
[ …..δηλαδήηηηη…., ρε Γάβ ριελ Μωάμεθ, στην πτώση –τους οφείλουμε την ύπαρξή μας…!;
Και…., αν μετανοιώσουν κι αυτοανορθωθούν :
αυτοαναγεννηθούν : αυτοαναστηθούν : αυτοεπανακληθούν…., θα….. ανυπαρκτοποιηθούμε…!; ]

40

▪ Ινδουιστές : πιστεύουν πως η γυναίκα (!;) δεν έχει ψυχή….!
( Τί, μόνο η θεά Σόμα : η κοσμική ψυχή έχει ψυχή…!; )
▪ Παλαιότεροι χριστιανοί θεολόγοι και Πατέρες της εκκλησίας….:
δεν αμφισβητούσαν την ύπαρξη των ειδωλολατρικών θεών, αλλά διακήρυσσαν πως ήταν δαίμονες,
που προέρχονταν από τις σχέσεις ξεπεσμένων(!;) αγγέλων με (!;) γήινες γυναίκες….!
Τώρα, οι νεώτεροι χριστιανοί θεολόγοι, τα θεωρούν αποκυήματα φαντασίας….! ( Α, πιο ‘’ξύπνιοι’’ αυτοί….! )
|| ▪ Παλαιά Διαθήκη : Γένεσις : 6 : 4 : Κατά τας ημέρας δε εκείνας, καθώς και μετά ταύτας,
έζησαν επί της γης γίγαντες, οι οποίοι εγεννήθησαν από τους υιούς του Θεού / άγγελοι : Γένεσις : 6 : 2 /
όταν ούτοι συνευρέθησαν με τας θυγατέρας των ανθρώπων·
* Βρε…., υλικοί οι ‘’άυλοι’’….! *
αυτοί ήσαν οι ήρωες, άνδρες ονομαστοί κατά την παλαιάν εποχήν….! ||
▪ Ιράν : πίστευαν πως οι ψυχές των θνητών είναι σποραδικά μέρη του πρωτόγονου Ανθρώπου….!
| Α, τί φύσεως…!; |
▪ Χριστιανοί,….: άλλοι….. η ψυχή είναι προϋπάρχουσα και δημιούργημα του Θεού…..
και άλλοι….. μη προϋπάρχουσα και μη δημιούργημα του Θεού….!
[ Ε, σχίσματα να γίνονται και….. πόστα και βόθροι βάθρα να προκύπτουν για τους σπουδαρχήδηδες….! ]
▪ Βραχμανισμός, Ινδοϊσμός,….:
Ψυχή….: Μετενσάρκωση….: οι πριν καλές στις τρεις πρώτες τάξεις – κάστες….:
βραχμάνους, πολεμιστές, βεσχίας…., ενώ οι πριν κακές σε….. σκύλους, έντομα,….! (!;)
{ Πίστευαν, πλην στους θεούς, και σε υπερανθρώπινες φύσεις, φυσικά πνεύματα,….!
Μετενσαρκώσεις θεών….! }
( * Μιμάνσκες : πνευματική ουσία, που δεν υπήρχε πάντα, σε (!;) κάθε αιωνιότητα….! )
Ψυχή : ζίβα : άλλοι πιστεύουν πως, μεταθανάτια, περιβάλλεται από ένα αόρατο σώμα,
/ Ε, του ψυχοσυλλέκτη….! Και, σαφώς, έχει, και, το ονειρικό σώμα της…., το που είχε στη Γη….,….! /
από υποτυπώδη ύλη με λεπτά αισθητήρια όργανα….: 5 αισθήσεις….,
ως και με όργανα ενέργειας….: βάδισμα, λόγος, έκκριση, αναπαραγωγή….,
μα και με όργανα ψυχικής ζωής….: πάθος, υποκειμενισμός, άτομο κι εγώ….!
▪ Πλουραλιστές : ψυχές ατομικές, αυτόνομες, ανεξάρτητες, προϋπάρχουσες….!
▪ Μονιστές : ψυχές ατομικά πνεύματα, μη ανεξάρτητα, μέρη του Παγκόσμιου Πνεύματος,
|| Ε…., κι αυτές…., από το εκ του Θεού μη φυσικό φως….! ||
[ * …..υπέργεια πνεύματα, μαζί με τους θεούς, σε επάλληλα στερεώματα : κατοικίες….,
ή υπόγεια πνεύματα : φίδια μαζί με δαίμονες….. ]
* Παλαιά Διαθήκη : Έξοδος : 20 : 4 : Θεός / προς Μωυσή / :
«Μη κατασκευάσης προς χάριν σου είδωλον με μορφήν οιουδήποτε αντικειμένου / ομοιώματος /,
ευρισκομένου εις τους ουρανούς υπεράνω ή εις την γην κάτω ή εις τα ύδατα κάτωθεν της γης»….!
---- …..χμ, τότε, η Εδέμ : Ισραήλ….. περιβάλλονταν από….. γεωουρανούς….,
μα ‘’σήμερα’’…., που….. αποβλήθηκαν οι Εβραίοι από….. οξαποκεί…., τίιιιι…!; ---- *
από το οποίο αποσπάστηκαν στην αρχή της δημιουργίας,
όπου θα ξαναγυρίσουν με την περιοδική αναμόρφωση του Σύμπαντος….!
▪ Μακκαβαίοι : Β΄ : 7 : 9 :…., ▪ Ησαΐας Α΄ : 26 : 19 :
όχι πίστη στην αθανασία, παρά, μόνο, στην ανάσταση των νεκρών….!
Παραδέχονταν ότι οι νεκροί φυτοζωούσαν σαν αδύνατες σκιές στην κόλαση,
πλην μερικών εξόχων και αγίων…., ως ο Μωυσής, ο Ηλίας, ο Ενώχ,….: αθάνατοι….! ▓
♠ Εγκ/δεια Χ. Πάτση : Άπαντα Θρησκειών :
▪ Βέδες….: Διά τον βεδικόν και τον βραχμανιστήν ιερωμένον οι Ασούρας, οι αόρατοι δεσπόται,
και αι πιτρίαι ή ψυχαί των προγόνων, έρχονται και κάθονται επάνω εις την χλόην
// Ε, τότε κι έτσι, ω πιστοί, μην πατάτε, τ ό τ ε, την χλόην και ‘’την πατήσετε’’….. την κάθε εκεί πιτρία….!
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Αλλά…., όχι…., δεν επιμένω…., κάνετε ό,τι θέλετε…., ναι, και δεν σας κόβω την, τυχόν, τύχη σας….,
που….. ποίος ξέρει…., μπορεί έτσι το χορτάρι : η χλόη να αποκτά θαυματουργικές ιδιότητες….!
Ννναι, και να έχετε να το αγγίζετε και να ξαναζωντανεύετε…., ω μισοπεθαμένοι – μισοζώντες πιστοί….,
ως το μισοπεθαμένο – μισοζώντανο (!;) ψάρι που ψάρεψε ο απλός ψαράς Γλαύκος….,
που, αμέσως και με το άγγιγμα του χορταριού /χλόης/, ξαναβούτηξε στη (!;) θάλασσα ολοζώντανο….,
μα κι ο Γλαύκος, μετά…., όπου, στη θάλασσα τον δέχτηκαν ο Ωκεανός κι η Τηθύς
και τον απογύμνωσαν απ’ τη θνητή του φύση και τον κατέταξαν μεταξύ των θεών της θάλασσας….! //
κατά την ώραν της θυσίας προσελκυόμεναι (!;) από το πυρ, τα άσματα και τις δεήσεις….!
[ Εμ, για να δικαιολογήσουν, και, το ρόλο τους οι ‘’αρπαχτοτέτοιοι’’, ‘’τέτοια’’ βρίσκουν…., για να….! ]
Ως προς την αθανασίαν της ψυχής, αι Βέδαι την βεβαιώνουν ρητώς και κατηγορηματικώς :
«Υπάρχει (!;) κάτι μέσ’ στον άνθρωπο που δεν πεθαίνει»….!
▪ Κινέζοι Βουδιστές : πνευματολάτρες, προγονολάτρες,….: στην οροφή του σπιτιού τους άφηναν τρύπα….,
για να μπαίνουν τα πνεύματα…., ως και στους τάφους τους…., για να βγαίνουν….!
---- Χα, τρύπια τρύπα τρύπησε τρυπητής τρυπότρυποςςςςς….. και ‘’του μπήκε’’ καλικάντζαρος….! ---- ♠
▼ Ελληνική μυθολογία : Ζαν Ρισπέν :
▪ Ερμής : ο ρόλος του θεού ψυχοπομπού αναπτύχθηκε ολοένα και περισσότερο.
{ Έιιιιι…., ή στον ήλιο ή στη σελήνη ή στο εξωσύμπαν….. μόνες τους πάνε…., θεο,νομο,προόριστα….! }
Στο Άργος, λόγου χάρη, πρόσφεραν θυσία στον Ερμή τριάντα μέρες ύστερα από κάθε θάνατο,
( Ω, μνημόσυνα ‘’χριστιανικά’’…., νααααα….! )
επειδή πίστευαν πως ασχολείται με τις (!;) ψυχές, όπως ο Απόλλων με τα (!;) σώματα….!
Έλεγαν πως αγαπούσε πολύ τα γλυκά κι έτσι του πρόσφεραν γλυκίσματα….,
ως, έτσι, και τις γλώσσες των προς θυσίαν σφαγίων….!
[ …..α, ‘’τελικά’’, θα μάθεις να αποκωδικοποιείς και….. αχ·αμνική ‘’σιωπή’’, βρε Απόλλωνα….! ]
▪ Η Έρις και τα δαιμονικά πνεύματα (!;) οι Κήρες : ήσαν οι κυριότερες δορυφόροι του Άρη….!
---- …..έιιιιι…., Ερι’’ουράνιος’’ αυτός….. θα είχε πιο πολλές….. Εριχθόνες νυμφο·Μαινάδες…!; ---Κατά τον Απολλώνιο τον Ρόδιο, κάθε άνθρωπος έχει την Κήρα του,
// …..τί, αγγελικά πνεύματα δεν έχει….. ως….. ’’ουρά του’’…!; Μόνο κακούς σπιούνους ‘’Ιέρωνες’’…!; //
παρούσα από τη γέννησή του ώς το θάνατό του….! ▲
▀ Κοράνι :
▪ Κεφ. Ο Νυχτερινός Επισκέπτης : Εμείς :
Για κάθε ψυχή υπάρχει (!;) ένας (!;) φύλακας που την (!;) παρακολουθεί….!
▪ Κεφ. Κεραυνός : Εμείς : Κάθε ένας έχει (!;) φύλακες αγγέλους μπροστά του και πίσω του,
που τον (!;) παρακολουθούν κατά διαταγή του Αλλάχ….!
| Α, πάνω του και κάτω του δεν έβαζες, Μωάμεθ, ‘’αναληπτές’’ σπιούνους πρακτόρους «ωτακουστές»…!; |
▪ Κεφ. Λατρεία : Εμείς : Να πεις / ω Μωάμεθ / : «Ο άγγελος που σας έχει αναλάβει θα μεταφέρει
τις (!;) ψυχές σας. || …..τί…., ψυχή = το «πιστεύω»…!; || Στον Κύριό σας θα επιστρέψετε όλοι….!
▪ Κεφ. Τα Ύψη : Εμείς : Κάναμε Εμείς τους διαβόλους φύλακες για τους άπιστους….!
{ Τί…., για να γίνουν πιο άπιστοί –σας….. και να τους…., ρε σχιζο’’τέτοιοι’’…!; }
▪ Κεφ. Το Αστέρι : Εμείς : Πολυάριθμοι είναι οι άγγελοι στον ουρανό,
και όμως η μεσολάβησή τους είναι μάταιη
---- Εχ, ‘’αγύριστο κεφάλι’’…., από κίμπλαμπ, κι αυτός…., ο δίποδος Γιαχβαλλάχ…., ναι….,
που, φορές κι ως ανήκων σε μεγαλύτερο ‘’τέτοιον’’, έχει και γι’ αυτόν….. κίμπλαμπ….! ---μέχρι που ο Αλλάχ να δώσει άδεια σε αυτόν που Αυτός διαλέγει (!;) και επιθυμεί….! ▀
▬ Καινή Διαθήκη :
▪ Ματθαίος : 18 : 10 , 11 : Ιησούς Χριστός : «Προσέχετε να μην περιφρονήσετε
κανένα από τους μικρούς τούτους. Διότι σας λέγω, ότι οι άγγελοί τους, εις τους ουρανούς,
βλέπουν πάντοτε το πρόσωπον του Πατέρα μου που είναι εις τους ουρανούς.
[ …..ε…., και οι γεωγήινοι μύστες….. και οι γεωουράνιοι μύστες….. μυσταγωγοφυλάγονται….! ]
( Ήλθε βέβαια ο Υιός του ανθρώπου να σώση το απολωλός» ) ….!

42
{ Α…., όποιος ‘’σώθηκε’’….. ’’σώθηκε’’…., μα, από τούδε και στο εξής, θα ‘’χάνεστε’’….,
για να ‘’βρίσκεστε’’ και ‘’να τα βρίσκετε’’…., ω απολωλότες….! }
▪ Αποκάλυψη Ιωάννη : 5 : 3 , 13 : Και κανείς εις τον ουρανόν ή εις την γην ή κάτω από την γην
δεν μπορούσε να ανοίξη το βιβλίον ή να το βλέπη.
[ Ωωωωω…., ναααα…., ένας καλός….. κι αυτός Εβραίος….. χξς΄, κάλός….! ]
Και άκουσα κάθε δημιούργημα, το οποίον είναι εις τον ουρανόν και εις την γην και κάτω από την γην
και εις την θάλασσαν και όλα όσα υπάρχουν εις αυτά….! ---- Έιιιιι…., Ωτακουστήηηηη….! ---▪ Παύλου : Προς Φιλιππησίους : 2 : 9, 10, 11 : Διά τούτο και ο Θεός τον υπερύψωσε / τον Ιησού Χριστό /
και του εχάρισε όνομα το ανώτερον από κάθε άλλο όνομα,
ώστε, εις το όνομα του Ιησού, να κάμψη κάθε γόνυ των επουρανίων και των επιγείων και των καταχθονίων,
και κάθε γλώσσα να ομολογήση ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν του Θεού Πατρός….!
|| Εχχχ…., ‘’αν δεν είχα μηνίσκο στα γόνατά μου…., θα γονάτιζα κι εγώωωωω…..’’….!
Α, κι εσύ, Δία, κάνε να προλάβεις να μηρο,γονατο,συλλάβεις ακόμα έναν Διόνυσο…., πριν ο Ι. Χ σε….! ||
▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : 8 : 5 , 6 : Διότι και αν ακόμη υπάρχουν, είτε εις τον ουρανόν
είτε εις την γην, λεγόμενοι θεοί --- όπως (!;) πραγματικά (!;) υπάρχουν πολλοί θεοί και κύριοι πολλοί --για μας όμως (!;) ένας Θεός υπάρχει, ο Πατήρ, από τον οποίον προέρχονται όλα
και εμείς ανήκομεν εις αυτόν, και ένας Κύριος Ιησούς Χριστός, διά του οποίου έγιναν τα πάντα
και εμείς δι’ αυτού….! / …..Αθηναίοι : «Τίποτα χωρίς τον Θησέα, που είναι ένας νέος Ηρακλής»….! /
* Ρε συ Π,Φ,αύλε…., όλο σε αυτούς, ως εάν υπήρχαν, απευθύνεται, και, ο της Π. Δ Γιαχβάραρος….! *
▪ Πέτρου Β΄ : 2 : 11 : Θρασείς, αυθάδεις, / οι ψευδοπροφήτες, οι ψευδοδιδάσκαλοι και οι αιρετικοί /
δεν φοβούνται να λοιδορούν ουράνια (!;) όντα / Ιούδα : 8 / ,
ενώ οι άγγελοι, αν και είναι κατά την ισχύν και την δύναμιν ανώτεροι,
δεν εκφέρουν ενώπιον του Κυρίου λοίδορον κρίσιν εναντίον των….!
|| Εμ…., είναι που κι οι ‘’άγγελοι’’ ‘’κατέχουν’’, και, από….. ’’Ιστορικό Συμβιβασμό’’….! || ▬ }##}
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------▪ Κοσμογονική δοξασία….. των Ινδιάνων των πεδιάδων….:
* Δημιουργία, καταστροφή, επαναδημιουργία κ. ο. κ….! / …..ως κι άλλοι πολλοί, πριν ή μετά τους,….! /
* Έψαχναν ενοράσεις, δέχτηκαν το αλκοόλ και τα παραισθησιογόνα φυτά απ’ τους αποικιοκράτες,
[ Να, χασίς και παραισθήσεις, ’’θρησκειοχασίς’’ και ψευδαισθήσεις…., χα, ως ‘’πάντα και παντού’’….! ]
που, πλην απ’ (!;) το εμπορικό κέρδος, τους αποχαύνωναν, τελικά, οι αποικιοκράτες τους ιθαγενείς….,
( …..αχ, αυτά τα καταραμένα 3 Μ….: Μ : 6…., Μ : 8…., Μ : 7….: ιμπεριαλισμός Νο 687….! )
αν και τους (!;) διευκόλυναν να αντέχουν τους πόνους απ’ τη μεγάλη θερμότητα
ή το (!;) αυτομαστίγωμα με ραβδιά…., σαν χόρευαν τραγουδώντας….,
---- * …..χορός του Ήλιου, χορός των πνευμάτων : αδελφότης των πολεμιστών….. ---για τον (!;) εξαγνισμό τους, έτσι, στις (!;) μυστικές ιεροτελεστίες του σάουνα,
τις οποίες τελούσαν για την εκβολή των ακαθαρσιών με τον ιδρώτα,….!
# …..με σάουνα, το ανόμημα, / το διώχναν…., ως του Απόλλωνα….!
Και….. πώς τους εξεξεξάγνιζαν : εξεξεξιλέωναν οι αποικιοκράτες τους ιθαγενείς…!;
Με την αλοιφή της Αριάδνης, που έδωσε στον Ιάσονα για να αντέχει τους πόνους….,
ή με το μείγμα του Νικόδημου…., που έδωσε στον Ιησού, ή τον σωσία του, όντας στο σταυρό,
για να αντέχει τους πόνους από τα καρφιά….,…!; #
Υπάρχει, κι εδώ, στους Ινδιάνους των πεδιάδων,
λατρεία, παράνομη ή νόμιμη, του παραισθησιογόνου μεξικανικού κάκτου πεγιότλ :
μεμβράνη, χόρτο του διαβόλου, που, κι αυτό, τους διευκόλυνε στην είσοδό τους σε οράματα
και, συνεπώς, στον κόσμο των πνευμάτων….,
{ Άντε, μαστουρώστε…., και έτσι…., και ‘’πετάξτε’’…., χμ, ‘’προς τα εμπρός και προς τα κάτω’’….,
ννναι, ω Τελλιάδες και Πελειάδες Πυθίες…, μα, μόνο, προσέξτε μην….. νευροπαρακρούσετε και σεις….! }
όπως, έτσι, και τα ψυχοτροπικά φάρμακα από το τοξικό φυτό τολοάσι….,
το οποίο τους έδιναν μάγοι και μυστικές αδελφότητες με μάσκες….!
/ …..χξς΄ςςςς…., όπου, κι ό,τι, μάσκα…., του Διαβόλου πάστα…., ’’τέτοιοι’’ ‘’τέτοιας’’ κάστα….! /
================================================================
================================================================
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4 --- 4 )
Κεντρική Αμερική.
▪ Οι Μάγια….:
* Θυσίες….: αυτές γίνονταν, (!;) οπωσδήποτε, με αίμα…., (!;) κυρίως ανθρώπων….,
που, συνήθως, το προμηθεύονταν από τα θύματά τους (!;) απ’ γειτονικούς λαούς, ως, λ. χ, οι Αζτέκοι….!
Το αίμα εξασφάλιζε, και, κατ’ αυτούς, την κίνηση του Ήλιου,….!
( Εεεεε…., αφού κινείται, εσαεί και σταθερά, σε ίδιους χρόνους…., ο Ήλιος….,
ίδιας ποσότητας και ενέργειας αίμα δίνουν στην κάθε φορά….! Εεεεε…!; )
* Η γιορτή Π’ α τσι….: άνοιγμα του στόματος….:
---- Αχ…., ω αιματόλαγνοι…., κάντε….. ααααα….. και θα ανέβει, ‘’έτσι’’, κι ο αιματοκρίτης σας….,
παρόλο που θα σας κατέβουν τα ερυθρά αιμοσφαίριά σας….! Ε, Μαγιαίικο Θαύμααααα….! ---έκαναν επάλειψη του στόματος του αγάλματος του θεού με αίμα του θύματος….,
ενώ θεοί, λ. χ, οι θεοί της βροχής, αγαπούσαν, προτιμούσαν, το πολύτιμο αίμα (!;) των παιδιών….!
| Ωχ, Γιαχβοδία της τεκνιακής αιμοβορίας : σκεψαυνανίσματος πρόσχετε…., κι εδώ…., ναι, κι άντε και….! |
* …..’’κόκκινη’’ βροχή και ‘’θεία’’….,/ άει σιχτίρ, ρασοαηδία….! *
* Εξαγωγή του αίματος….:
γινόταν, κι εδώ, με τη (!;) θεαματική τεχνική του ξεριζώματος της καρδιάς, με διάτρηση, δηλητήριο,….!
[ …..ουστ…., Καββάλα Κανιβάλα….,/ που Σατάν σ’ έχει καβάλα…..! ]
Τυπικό μετάνοιας….: η προσφορά του (!;) φόρου του αίματος…..!
( …..χξς΄, ’’πρώτος’’ αιώνας μεσαιώνας….. κι οι επόμενοι ίδια μούρη…., να, θρησκευτικό ‘’αγγούρι’’….! )
* Το παιχνίδι της μπάλας….: οι παίχτες της νικημένης ομάδας (!;) αποκεφαλίζονταν….!
* Επίσης, και θεοί και θεότητες αποκεφαλίζονταν, θυσιαζόμενοι, για διάφορους σκοπούς….,
/ Α, όχι κι οι ίδιοι, βρε, πάντα…., μα οι σωσίες τους…., τα αντικατάστατά τους….,
που, μάλλον, όλοι…., ξου, ’’θεοί’’ και ‘’θεές’’ : βασιλιάδες και βασίλισσες…., είχαν σωσιικά ‘’τέτοια’’….! /
ως, π .χ, για να προκύψη από το αίμα τους κάποιο φαγώσιμο φυτό, λ. χ, το καλαμπόκι….,
[ …..α, στο αρχαία Τρελλάντα…., από το αίμα του Λευκάτα, που προτίμησε το θάνατο
και ρίχτηκε στη θάλασσα…., παρά να τον βιάσει ο θεός του….. λ,σ,υκόφωτος Απόλλων….,
ως βίασε τους….: Υάκινθο, Άδμητο, Ιππόλυτο, Σικυώνιο κ. α. λ….. ’’σ,ι,υ,κάτους’’ ‘’τέτοιους’’….,
φύτρωσε στα βράχια, όπου χτύπησε πέφτοντας, ένα αντιγκεïκό φυτό…., η αντισυκέα….,
ναι, και να πάτε, όσοι στη Λευκάδα, να φάτε αντισύκα, για να γίνετε άντρες «αρσενικότατοι» : 100%….! ]
εξού και η μυθική καταγωγή του καλαμποκιού…., που, κατά άλλους, εκλάπηκε από τον ουρανό….,
ως ο Προμηθέας, αρχετυπικά, έκλεψε τη φωτιά από τους θεούς του Ολύμπου….,….!
{{ …..Ε…., ννννναι…., έκλεβαν και σπόρους καλαμποκιού…., για μεταφύτευση….,
και, οι βασιλιάδες των….. ανατολικών τόπων….. από τους βασιλιάδες των….. άλλων τόπων….,
φυσικά, όχι πάντα αναίμακτα…., καταπώς συνέβαινε και με κάθε….. τεχνογνωσία – ‘’φωτιά’’…., νερό,….!
Ναι, χμ, ως ο συνδικαλιστής Προμηθέας έκλεψε απ’ την άρχουσα τάξη της τότε ‘’Ελλάδος’’ τη ’’φωτιά’’….,
πριν ’’ασπαστεί’’ τον, δίποδο, Δία και την ‘’τέτοια’’ κλίκα του
και γίνει, έτσι και τότε, χμ, Υπουργός Εργασίας και Τεχνογνωσίας,….. κι αθάνατοςςςςς….,
να…., στον….. μυθο’’ϊστορικό’’ Συμβιβασμό τους….. κ. λ. π….! }}
===================================================================
===================================================================
Μεζίκα ή Αζτέκοι ή λαός του Ήλιου.
Ο πολιτισμός τους χαρακτηρίζεται ως (!;) πολιτισμός (!;) μυστικοπαθούς ιμπεριαλισμού….: 1325 μ. Χ….!
/ Χξς΄, ο θρησκευτικός λόγος τους είναι, κι εδώ, ως ‘’πάντα’’, καμουφλαρισμένα πολεμικά διαγγέλματα….! /
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{$${ Μυστικοπαθής θρησκευτικός ιμπεριαλισμός, μυστικά όπλα,
/ δόγμα της παρθενίας του θρησκοϊμπεριαλισμού / ,…..
▬ Λεξικό των Θρησκειών : Ελιάντε / Κουλιάνο :
▪ Αζτέκοι ή Μεζίκα ή λαός του ήλιου :
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ο πολιτισμός τους χαρακτηρίζεται ως πολιτισμός μυστικοπαθούς ιμπεριαλισμού….! ▬
▼ Χέλμουθ ντε Γκλασενάππ : Παγκόσμιος Ιστορία των 5 Μεγάλων Θρησκειών :
▪ Ισλάμ : πρώτος, κρυφός, στόχος τους….:
να επέλθει, τελικά, μετά από καταχτήσεις, Πανισλαμιστική ενότητα στη Γη….,
με την επιβολή του Ισλαμισμού σ’ όλες τις χώρες της….,κηρύσσοντας αυθαίρετα, πόλεμο κατά των απίστων,
μέχρι να γίνουν Ισλαμιστές…., με (!;) εξαίρεση τους λαούς που κατέχουν τις Γραφές….,
(!;) αρκεί, βέβαια, να πληρώνουν, ως υποταγμένοι, χαράτσι….!
{ Ε, αλά Π. Δ, Κ. Δ, Α. Ι,….. το Κοράνι είναι συρραφή των πολεμικών διαγγελμάτων, και, του Μωάμεθ….! }
▪ Λάο Τσε : Ταοϊσμός : σύλληψη του Λάο Τσε : μύθος….:
η 81 ετών μητέρα του τον συλλαμβάνει από μια ακτίνα ηλίου και ύστερα από 81 έτη, στα 162 της χρόνια,
τον (!;) γέννησε κάτω από μια (!;) δαμασκηνιά…., μένοντας 81 χρόνια έγκυος….!
|| Χξς΄ςςςς…., 81 χρόνια συστηματοποιούσαν κωδικικά…., χμ, κάτω από του Μάρα τη δαμασκηνιά….,
το δόγμα της παρθενίας του….. μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμούουου –τους….! ||
▪ Βούδδας : Προφητείες : τον ήθελαν κυρίαρχο του κόσμου και φωτιστή του,
κάτι που ο (!;) Βούδδας (!;) απευχότανε….!
■ Εγκ/δεια Χ. Πάτση : Άπαντα Θρησκειών :
Βέδες….: Οι εκεί και τότε ιερείς, εξηγώντας το / ιμπεριάλ / μυστικοπαθές όνειρο της μάνας του Μάγιας,
απεφάνθησαν ότι πρόκειται να γεννηθή από αυτήν ένα ένδοξο παιδί / ο Βούδδας /
προορισμένο να γίνη (!;) ή παγκόσμιος άρχοντας ή μεγάλος ασκητής….!
Έτσι λέγεται ότι όταν, μόλις, ήλθε στη ζωή έκανε (!;!;!;!;!;) επτά βήματα με κατεύθυνση προς το Βορρά
και είπε : (!;) «Είναι η τελευταία γέννησή μου. Είμαι ο μεγαλύτερος από όλα τα όντα»….!
( .....Επτά, 7….: και, αυτός ο αριθμός…., και σ’ αυτούςςςςς εδώ…., είν’ ιμπεριάλ κωδικικός αριθμόςςςςς….,
ο του εδαφικού ιμπεριαλισμού Νο 777…., οπότε οι ‘’τέτοιοι’’ γράφουν το όνομά του με 2 δ….: Βούδδας….,
αλά με 2 α και 2 ρ Αβραάμ και Σάρρα, αντίστοιχα…., οι του, και, εδαφικού ιμπεριαλισμού Νο 777….!
Και…., μ’ άλλα : ‘’Βουδ,δ,ικά’’ λόγια….: «Εγώ, οπωσδήποτε, πια, θα κατακτήσω τον ’’Βορρά’’….!»….! ) ■
▪ Ισραήλ : η βασιλεία του, γήινου, Δαυίδ κατά τον Ιεχωβά είναι (!;) αιώνια…., ---- Ννναι…., χξς΄ςς….! ---μα, μετά το θάνατο του γιου του Σολομώντα, το βασίλειό του διαμοιράστηκε….,
ώστε οι προφήτες και οι ψαλμωδοί προλέγουν
για τον ερχομό ενός, ’’ουρανό’’σταλτου, βασιλιά, απ’ το γένος του Δαυίδ,
ενός Μεσσία, αγγελιαφόρου του Θεού, που θα ερχόταν πάνω στα (!;) σύννεφα (!;) των ουρανών
# …..τί…., όχι του ουρανού…., ρε ταμαχτιάρηδες…!; Α, χα, είναι, και ο «ουράνιος θόλος : ουρανός»….!
Κι όλα τα…., πλούσια μεγαλοαστικά δίποδα…., ‘’σύννεφα’’ μαζί του…!; Και….. «παρθένα»…!;…..
Κάλέ Ι. Χήδες…., δυστυχώςςς…., ουχί αιώνιος κι ο Ι. Χ : Ι. ΑΧ….,
[ Να, γιατί ο Γλαύκος, σώρρυ, ο Ι. Χ, που, από απλό ψαρά, τον έκανε αθάνατο Νόμιο Απόλλωνα
και ξάπλωνε, βόσκοντας τα πρόβατά του, πλην υπό την άμπελον…., χμ, ως Γλαύκος….,
και υπό την συκήν…., χμ, ως Γλαύκη….,
«ήτο μεσίτης όχι ενός»…., μα 2 και πλέον….. σε ουρανό και σε ουρανούς….,
που διασκέδαζαν, πιλατεύοντάς ‘τον, συν ‘’Πιλάτοις’’, με ‘’μαλλιοτραβήγματα και μπάτσες’’….,
ναι, κι ο Γιαχβέ, εκείνη τη μέρα…., που δεν βγήκε το ουράνιο τόξο, ώστε να θυμηθεί τι του έταξε….,
ήτοι, και αθανασία και αιώνια νεότητα….. ]
που ο Ωκεανός Γιαχβέ του έδωσε, μόνον, ιστορική αθανασία και μυθολογική αιώνια νεότητα…..
κι όχι και ιστορική αιώνια νεότητα…., ναι, εξού και ξου και η «αιώνια ηγεμονία του»….,
που, όμωςςςςς, ίσως να επαληθευτούν οι προφητείες του Ιωάννη της Αποκάλυψης και να….,
οπότε…., αν έτσι…., ως…..«αρσενικός»…., θα επέλθει στη Γη….. Πανικός Πανχριστιανισμόςςςςς….! #
και που με το (!;) χάλκινο σκήπτρο του θα συντρίψει τους εχθρούς,
( Χα, κι αυτός, κι ο άλλος, κι ο παραάλλος…., όλοι –τους…., Τάλως…., τέρατα της «χάλκινης φυλής»….! )
ασκώντας μια αιώνια κυριαρχία με δυνάμεις και μέσα ουράνια και όχι γήινα αυτός,
και αναγγέλλουν την (!;) παγκόσμια ηγεμονία των Εβραίων….: Δανιήλ : 7 : 13, 14….!
[ …..χμμμμμ…., κάτι…., σημερινό…., 666ένιο…., μου θυμίζει κι αυτό….! ] ▲
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♠ Ελληνική Μυθολογία : Ζαν Ρισπέν :
▪ Μέγας Αλέξανδρος : εκεί στο άδυτο του μαντείου του Άμμωνος Διός στη Λιβύη….,
και όσο βημάτιζαν αυτοί που σήκωναν το άγαλμα του Δία,
και σύμφωνα με ορισμένα σημεία της φωνής του θεού….
του διαβεβαίωνε / ο γεροπροφήτης του Μ. Αλεξάνδρου /
πως ο θεός, ο Δίας, του παραχωρούσε αυτό που είχε, πριν λίγο, ζητήσει….,
δηλαδή, του διαβεβαίωνε την με όρο να γίνει πιστός του παραχώρηση της κυριαρχίας της γης….,
// …..α…., ο Ι. Χ ήταν λιγότερο Έλκανδρος…., πιότερο «αρσενικός»…., πιότερο Αλέξανδρος….,
εμ…., που έβαλε στον….. υλικό Γιαχβέ τον όρο της….. πνευματικοποίησής του….! //
οπότε κι ο Μ. Α, αφού το δέχθηκε, του διαβεβαιώνει, του Δία,
πως θα διατάξει στο εξής να λέγεται γιος του….!
---- Εχ, και, Αλέξανδρος λέγονταν…., μα ήταν, και, Έλκανδρος…., λες, κωδικικά, γυναίκαντρος….! ---▪ Αθηνά : η Αθηνά, λέει ένας ομηρικός ύμνος, «ξεπήδησε πάνοπλη από το αθάνατο κεφάλι,
πάλλοντας ένα αιχμηρό δόρυ.
{/ Ε…., τις ερωτικές ‘’ιδέες’’ του…., αιδοιικού ή εδρικού…., ερωτικού ιμπεριαλισμού
τις σκέφτονταν, ο Δίας, με το κάτω κεφάλι του…..
και τις πολεμικές ‘’ιδέες’’ του εδαφικού ιμπεριαλισμού με το πάνω κεφάλι του….,
ναι…., κι αμφότερες, και, ιμπεριάλ κωδικικές είναι…., α, και….. γεωταρακουνιστικέςςςςς….!
Κι ο Παρθενώνας της «αειπαρθένου» είναι ένα απ’ τα….. 7, ιμπεριάλ, θαύματα του…. υπο…..κόσμου…!;
Και, τότε, με τη γέννηση της….. «Τριτογένειας» Αθηνάς, ήταν που ο Δίας έκανε
την 1η στον υπόκοσμο Αγία Τριάδα με 2ο μέλος της κόρη : κουμ κι όχι γιο…!;
Και ο ιμπεριαλισμός της «αειπαρθένου» Αρτέμιδος, ως και της απαρθένου Δήμητρας κ. τ. λ ‘’τέτοιων’’,
τίνος Νου ήταν…!; Του 666, του 777, του 888, του 678, του 876, του 786, του 768, του 687,…!; /}
Ο μεγάλος Όλυμπος σείστηκε απ’ τα θεμέλιά του
// Ε, μάλλον, τότε, είχε, και, εσωτερική….. αντίδραση….. και κινδύνευε να σβήσει κι ο ‘’πυρσός’’ του….,
χμ, ναι…., τη συνωμοσία των….: Ήρας, Απόλλωνα και Ποσειδώνα…., που η θάλασσά του….! //
κάτω από το βάρος της γαλανομάτας θεάς κι ολόγυρα η γη αντιλάλησε μ’ ένα τρομερό βουητό.
Αναταράχθηκε κι η θάλασσα, και τα σκοτεινά της κύματα υψώθηκαν
--- ώσπου η νεαρή παρθένα Παλλάς : Αθηνά έβγαλε από τους αθανάτους ώμους της τα θεϊκά της όπλα --κι ο συνετός Δίας αναγάλλιασε»….!
( Σαν, σκεφτικά, ο Δίας φταρνίζεται …., ολάκερο το Σύμπαν ζαλίζεται….! Ωχ, μας ‘’τα’’ ζαλίσατε….! )
Ένας άλλος (!;) μύθος λέει πως ο Ήφαιστος επιχειρεί να βιάσει την παρθένο Αθηνά κι αποτυγχάνει….,
χύνοντας, όμως, το σπέρμα του στη γάμπα της….,
που, αηδιασμένη, το σκουπίζει με ένα κομμάτι μάλλινο ύφασμα,
---- …..τί…., δεν ήταν….. «λινό»…!;
Και ποίος πήρε την Εριχθόνα…!; Ο Ήφαιστος, που έβαλε 666 «παρθένα» ‘’σπερματοζωάρια’’…..
ή η Αθηνά…., που, μάλλον, δεν έβαλε ούτε ένα ‘’τέτοιο’’ ‘’ωάριο’’…!; ---που το πέταξε, έτσι, καταγής…., οπότε και γεννιέται, μόνο με το σπέρμα του Ηφαίστου, ο Εριχθόνιος….!
[ …..χξς΄…., στις, αναγκαστικές ή μη, ιμπεριαλιστικές τους συνουσίες…., πετυχημένες ή και μη….,
όλο και κάποιες χθόνες : γαίες : χώρες : κόρες : γιους : ‘’τσιμπάνε’’….. οι Εριδοσυνουσιαζόμενοι….!
Μα….. μόνο που το καημένο ‘’κρεβάτι’’ : οι καημένοι εκατέρωθεν λαοί ‘’σπάζουν’’ απ’ το πάθος τους….,
ναι…., σαν στης….. Εριχθόνας την ποδιά…., ερίζουν Ήφαιστος και Αθηνά….!
Και….. τι….. ’’εξεξεξωμήτριος κύηση’’ κι εδώωωωω…., λες κι απόσπαση προαστειακού μαχαλά….! ]
▪ Ήρα : Στο Ναύπλιο υπήρχε η παράδοση πως η Ήρα έκανε κάθε χρόνο, στην πηγή Κάναθο,
ένα λουτρό που της ξανάδινε την παρθενιά της (!;)….!
{ Εχ…., όταν οι λαοί : νερά ‘’στριμώχνουν’’ την εξεξεξουσία…., τότε, αυτή,
‘’τα παίρνει’’, σώρρυ, παίρνει ‘’ένα’’ ‘’λουτρό’’ μες σ’ αυτά…., ε, Καναθοκωδικοποιητικά….!
Κι αν τα λουτρόνερα ‘’γερνάνε’’…., αυτή….. ανανεώνεται και….. επιβιώνει….! }
/ Ε, την παρθενιά, και, του….. ’’πεπλο’’σκέπαστου μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού
εννοεί η….. ξέμουνη ’’νυμφομάνα’’….! /
▪ Ήρα και Άγγελος : Αναφέρουν και μίαν άλλη κόρη της Ήρας και του Δία, την Άγγελον,
που την μεγάλωσαν οι (!;) νύμφες. Οι σχέσεις μεταξύ μητέρας και κόρης δεν είταν περίφημες.
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Η Άγγελος έκλεψε απ’ την Ήρα μια (!;) αλοιφή, που η Ήρα τη θεωρούσε πολυτιμότατη,
| …..ε, που την είχε για….. δυναμωτικό λίφτινγκ της εξουσίας της….! |
και την έδωσε στην Ευρώπη στην κόρη του Φοίνικα.
Η Ήρα οργίστηκε τρομερά. Η Άγγελος κατάφυγε στην αρχή στο δωμάτιο μιας λεχώνας,
και μη βρίσκοντας τρόπο να γλιτώσει απ’ το θυμό της μητέρας της προσκολλήθηκε στις πομπές των ψυχών.
---- …..ε, ετερόθεν : Ηρόθεν…., ως και με τον εξιλασμό : εξαγνισμό του Απόλλωνα….,
την εξόρισε, παραδειγματικά και «εις ανάμνησιν», στο ‘’νεκρο’’ταφείο : φυλακή του Άδη….,
πλάι στις….. αναστές….. θανατοποινίτισσες ‘’ψυχές’’ : ‘’νεκρούς’’ : φυλακισμένους….! ---Τέλος υποβλήθηκε σε (!;) καθαρμό από τους Καβείρους,
στις όχθες του Αχέροντα, και από τότε ανήκε στον (!;) υποχθόνιο κόσμο….!
// …..α, κι αυτή….. ουχί αναστή…., δεν κρίθηκε άξια αναστάσεως : αποφυλακίσεως….,
ναι, που, τότε, ήταν βαριά αρρώστια : ‘’φυματίωση’’ : θανάσιμο αμάρτημα : «εξάπαντος» ‘’νέκρωση’’
η αποκάλυψη ‘’αποκρύφων’’ της πολεμοτεχνογνωσίας σε άλλους…., ιδίως, αλλοεθνείς….!
Ναι…., ούτε καν με αναστολή….. σε κατώτερο βαθμό εκδίκασης του ‘’φυματικού’’ κακουργήματος….,
ώστε με ένα καλό γιο της Θέμιδας : δικηγόρο να κριθεί, έστω, πλημμέλημα : συνάχι….,
χμ, και να είναι, για λίγο, «κοιμώμενη εν τη κονιορτώ της γης»….,
οπότε αναστή : άξια ανάστασης : αποφυλάκισης :….! //
*// Και τί…!; Για μια ‘’αλοιφή’’, την υποβίβασαν…., χμ, ‘’καθαρματικά’’ : ‘’καθαριστικά’’….., τελείως…!;
Απευθείας…., από….. ’’ουράνια’’….. ’’υποχθόνια’’…., χωρίς καν να γίνει, πριν, ‘’γήινη’’ : ‘’χθόνια’’…!;
Αχ, η καημένη ‘’μυστικο’’προδότρα Άγγελος….! Τι μοίρα κι αυτή…., να γίνει Κήρα : Δαίμονας….!
Ω καθάρματα Καβούρια…., ξου…., κι εσείςςςς κι η λυσσάρα Σάρ,ρ,α Ήρ,ρ,α….! Ούρααααα….!…..
Άντε, ρε Άδη με τους φυλακισμένους : νεκρούς σου…., αποφυλάκισέ την : ανάστησέ την….!…..
…..Τί…!; Όχι…!; Ε, θα κάνει υπομονή…., έως τον ερχομό του ανασταίνοντα : αποφυλακίζοντα Ιησού….,
ε, που, κυρίως, γι’ αυτό χάρηκε, ο φφφιλέλλην, όταν ‘’πήγαν’’ σ’ αυτόν οι εκεί Έλληνες : Ελληνιστές….! //*
▪ Απόλλων : Κατά τον Όμηρο, ο Απόλλων, γιος του Δία και της Τιτανίδος Λητούς,
[ Εμ…., για το που συνουσιάζονταν – ‘’συνουσιάζονταν’’ περισσότερο απ’ τους άλλους θεούςςς…..
ήταν Θεόςςς των θεώωων….. ο, ‘’πολύτεκνος’’, Δίας…., ε, και Δίαας…., αλά ιμπεριάλ Αβραάμ….!
Χμμμ…., και κάποιος/κάποια θα πρέπει να του κάνει μια….. ολική : αντιιμπεριάλ….. περι,πεο,τομή….!
Ναι…., κι αυτό, στις Δημοκρατίεςςςςςς…., ω νερά κι απόνερα : ω λαοί κι απόλαοι….,
γίνεται με την….. ψ,ή,ό,φο….! Ναι, ω κάθε λογής στρώματα του λαού, α·ψηφίστε ‘τους…., όλους….! ]
(!;) ηλιακός θεός, { …..τί…., αλά τον προκάτοχο, κι εξοστρακισθέντα από τον Δία, του Δία Ήλιο…!; }
κυρίως, της μαντικής, είταν μονάχα τεσσάρων ημερών σαν όρμησε από το ύψος του Ολύμπου
για να κάνει το ταξίδι που θα τον έφερνε στις πλαγιές του Παρνασσού.
( Ε, ιμπεριάλ ταξίδι…., μα χολή με ξίδι….! )
Μα η νύμφη Τελφούσσα που εξουσίαζε αυτή την περιοχή, αποτρέπει το θεό απ’ το σχέδιό του….!
|| Όμωςςς, αργότερα και άντρας «αρσενικός» κι αρσενο’’πηδηχτής’’, ξαναπήγε και την….. κατέλαβε….! ||
▪ Ερμής : Με το ηλιοβασίλεμα κινάει για την Πιερία,
«εκεί που τα αθάνατα | Τί, «αλληγορικά βόδια»…!; | βόδια των μακάριων θεών έχουν τους στάβλους τους
και βόσκουν σε χαρωπά βοσκοτόπια που ποτέ δε θερίζουν».
Αρπάζει 50 δαμάλια, που τα παίρνει μαζί του, φροντίζοντας να μπερδέψει με τέχνη τα χνάρια….!
Τέλος, γυρίζει βιαστικά στην κούνια του. Μπαίνει στην κατοικία του «από την κλειδαρότρυπα,
| ….: μεταμφιεσμένος…!; |
σαν (!;) φθινοπωρινή (!;) πνοή ή σαν ατμός»….!
*/ Έι…., κωδικικά…., πνοή ο εμπνευσμένος ‘’θεόθεν’’ ατμόςςς…!;
Ε, κι αφού….. «φθινοπωρινή»….. κι όχι παγο·χειμωνιάτικη….. θα ‘’ξαναχτυπήσει’’ ο οξαποδώ….!
Φυλαχτείτε, βρε αθάνατα βόδια…., που…..
την άνοιξη οι αμυγδαλιές ανθίζουν….. και….. την άνοιξη κι οι πόλεμοι αρχίζουν….,
ναι, ως και «ο κλάδος αμυγδαλής» του Τζερεμέ Ιερεμία…., ναι, ίσως, κι η ράβδος του Ααρών….! /*
● Ε…., ή….. ‘’πνοή’’ ή ‘’ατμός’’….! Μήπως έγινε, από ‘’θεία’’ τιμωρία, ξανά, νερό : ύδωρ : λαός….,
ο μόλις αιθερο,αερο,ποιηθείς : ‘’θεο’’ποιηθείς…., ο που πριν ήταν νερένιος : λαїκός…!;
Τί, ταξική, υποβίβαση του έκαναν γι’ αυτή τη κλοπή του συστηματοποιητή της κλεψιάς και της απάτης…!;
Εχ…., από μεγάλος μεγαλοαστός : ‘’ξηρός αέρας’’…., μικρός μεγαλοαστός : ‘’υγρός αέρας’’….,
χμ, από ψηλό βουνό…., λιγότερο ψηλό βουνό…., ψηλός λόφος,….!
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Όμως…., ω ’’ταξεω’’πλάστες, ω ‘’ανάποδοι’’…., μπερδεύετε και μας με….:
αιθέρα : πνεύμα : αέρα από εξατμισμένο νερό :….. / Α, μόνο το….. οξυγόνο…!; Το….. υδρογόνο τί…!; /
υδρατμούς, δροσιές : πνοές, νερό : ζεστό ή χλιαρό ή κρύο, πάγο….,…..
εχ…., ξέρουμε και, και, από κλίμα ψυχής…., χμ, και να αντιστοιχίζουμε αλληγορικώςςςςς….,….!
Ω αρνητικότατοι, - -, μόνο ο πάγος σας πρέπει…., ννναι…., κι ούτε καν το «κρύο νερό των πηγών»….,
που ‘’το παίζετε’’ ‘’θετικότατοι : ++’’, αιθέρας….!
Μα, ω ‘’αναποδόλογοι’’, έστω κι έτσι…., εξαϋλωμένη ύλη / …..έστω, νερένια….. / είναι οι ‘’θεοί’’ σας….,
που, ποτέ και οπωσδήποτε, δεν θα γίνουν όπως ο από μη φυσικό φως κι Ένας όντως Θεός….,
ούτε καν από φυσικό φως…., ούτε καν από βιοφως : φως βιολογικής προέλευσης….,….!….. ●
▪ Ήρα και Ήφαιστος : Ήρα : «Ανάμεσα στους αθανάτους μονάχα ο δικός μου γιος είναι σακάτης,
στραβοπόδαρος,
|| …..έι…., αρχικά, άσκημες, ασύμφορες, κόρες : χώρες….. κι άσκημοι, ασύμφοροι, γιοι : χώρες….! ||
γιατί μόλις τον γέννησα, τον έπιασα με τα ίδια μου τα χέρια και τον γκρέμισα στην πλατιά θάλασσα.
// …..α, να πρόσεχες….. και να φώναζες τον αρχιμάμο Γιαχβέ…., μωρή κροκοδειλόκλαυτη….! //
Μα η κόρη του Νηρέα, η Θέτις η ασημοπόδαρη,
*// Ωχ, τον ‘’έκαψες’’ τον μπαμπά σου Νηρέα, μωρή Θέτιδα….,
που…., «με τέχνη» : τέχνασμα : νεφθαλείμ :…., θα σας ‘’αδειάσει’’….!
Μπλόφα κάνει η ιμπεριάλα της ‘’ιερής διπλωματίας της απάτης’’ Ήρα….,
μπλόφα αλά Μωυσή και Φαραώ…., χα, ναι…., έτσι και με τον Νεφθαλείμ, σώρρυ, Ήφαιστο….!
Και από ‘’τέτοια’’, απορριπτικά, κόλπα της ‘’θαλασσοριξιάς’’ άλλο τίποτα η τρελληνική μυθολογία….! //*
τον περιμάζεψε και τον ανέθρεψε μαζί μ’ όλες τις αδελφές της»….!
▪ Ηρακλής : Ο Ηρακλής έδωσε στην Στερόπη, κόρη του Τεγεάτη Κηφέα, ένα βόστρυχο
από τα μαλλιά της Γοργόνας, που του είχε χαρίσει η Αθηνά.
Ο βόστρυχος αυτός ήταν μέσα σε μια υδρία.
{ Έι, μωρή Στερόπη…., με ‘’δανεικό’’ κι ‘’ουράνιο’’ : ‘’τριχο’’·’’Υμίρειο’’ νερό : λαό : στρατό : ύδωρ….,
χμ, τον μες σε ‘’Δούρειο ίππο’’…., σώρρυ, τον μες σε…..υδρία….,
φοβερίζατε και απωθούσατε τον Αρκαδικό στρατό…!; }
Της είπε πως, αν εμφανιζότανε στρατός / Αρκαδικός και κατά της πατρίδας της Τεγέας /,
θα μπορούσε να τον τρέψει σε φυγή, δείχνοντάς του τρεις φορές τον βόστρυχο πάνω απ’ τα τείχη,
προσέχοντας μόνο να μην τον κοιτάξει η ίδια….!
---- Ννναιαιαι, ω περίεργη Στερόπη…., μην τον κοιτάς, ψάχνοντάς ‘τον, πολύ…., θα ‘’τυφλωθείς’’….,
επικίνδυνη γαρ η ‘’αποκωδικοποίηση’’ του «ανεξιχνίαστου κι ανεξερεύνητου» ‘’τέτοιου’’….,
ε…., του κατέχοντος….. τρομερή, «ανεξιχνίαστη κι ανεξερεύνητη»….. πολεμική τεχνογνωσία….!
Ναι, να, ως κι εγώ…., που με μια, μα μοναδική, ματιά…., δια·βλέπω κωδικιζέ πως δεν είναι
από μαλλιά της άνω κεφαλής της Γοργόνας…., ε, ναι…., αφού έχουν….. αιδοιοφθείρες….! ---▪ Θησεύς : Όταν έγινε έφηβος ο Θησέας πήγε στους Δελφούς, να αφιερώσει στον Απόλλωνα τα μαλλιά του,
που τα έκοβε τότε για πρώτη φορά. [ Ρεεε, ‘’κόψτε τις τρίχες’’ στις Κεγχρεές, ‘’τριχο’’λόγοι Π,Φ,αύλοι….! ]
Ο Πλούταρχος, βιογράφος του Θησέα, αναφέρει ότι
το μέρος, όπου έγινε αυτή η ιεροτελεστία, ονομάστηκε Θησεία (!;).
{ Εχ, ρε λαοτζίκια, βοθρώστε τους…., που….. τόσες Θ,υ,η,σίες σας….. για κουρεμένες χρεωτρίχες….! }
Ο ίδιος συγγραφέας ισχυρίζεται ότι το έθιμο αυτό κατάγεται από τη φυλή των Αβάντων,
που κόβανε τα μαλλιά τους, για να μην έχουν από πού να τους πιάσουν οι αντίπαλοί τους,
όταν ερχότανε στα χέρια….! ♠
► Κυριάκος Σιμόπουλος : Διανοούμενοι και καλλιτέχνες ευτελείς δούλοι της εξουσίας :
▪ Ξενοφών : Κατά τον Ξενοφώντα η θεωρία του επεκτατισμού με εκστρατείες και σφαγές
έχει (!;) αγαθά κίνητρα κι εξασφαλίζει τις (!;) ευλογίες των θεών, που τοποθετούνται (!;) πάντοτε
στο πλευρό των δραστήριων κι ισχυρών.
Δικαιολογούνται, (!;) επομένως, οι πολεμικές κατακτήσεις, και ο εξαγνισμός των στρατιωτικών θριάμβων….:
«και ο θεός ούτως πως εποίησε (!;)»….: Ξενοφών : Κύρου Παιδεία : Β΄ : 3, 4….! ( Επομένως, άντε και….! )
Χαρακτηρίζει τον κατακτητή – σφαγέα λαϊκό ήρωα επειδή προσφέρει πλούτη, δόξα
και αξιώματα στους αχρείους συνεργάτες….: Ξενοφών : Κύρου Παιδεία : Β΄ : 3, 8….!
Ο κυρίαρχος της χώρας, γράφει ο Ξενοφών, στέφεται φιλόσοφος….! [ Άρα, ιμπεριαλισμός = φιλοσοφία…!; ]
Με τα έργα του καλλιεργούσε την ιδέα ενός μοναρχικού πολιτεύματος στην Ελλάδα
και μιας πανελλήνιας εκστρατείας για την κατάκτηση της Ασίας.
Επομένως, ο Ξενοφών υπήρξε ο πρώτος εμπνευστής των σχεδίων της μακεδονικής δυναστείας
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για την υποδούλωση της Ανατολής.
Το σύγγραμμά του «Κύρου Ανάβασις» υπήρξε στρατιωτικοπολιτικός οδηγός για τον Φίλιππο
και η «Κύρου Παιδεία» εγκόλπιο ιμπεριαλιστικής διδαχής για τον Αλέξανδρο και τους διαδόχους του….!
( Ωχ, γλωσσολαλιά και γλωσσοδεσιά μου προκαλείς, ω Τέρας της πολεμικής φιλοσοφίαςςς Ξενοφώντα….,
γι’ αυτό και σου προσφέρω, συμβολικά, έναν ιμπεριάλ φαλλό του Πρίαπου….. να τον εμπνέεις….! )◄
◙ Παλαιά Διαθήκη :
▪ Οβδιού : Στ. 1, 2 : Όρασις του Οβδιού. « (!;) Ούτω λέγει ο Κύριος περί της Εδώμ· ήκουσα αγγελίαν
από τον Κύριον, άγγελος εστάθη προς τα έθνη· ‘’σηκωθήτε!
Ας εγερθώμεν κατά του λαού τούτου εις πόλεμον’’!
{ Επομένωςςςςς, βουρ και καλά βόλια…., ρε αντράκλες…., «που και ο θεός ούτω πως εποίησε»….! }
Ιδού, θα σε καταστήσω / λαέ της Εδώμ / μικρόν μεταξύ των λαών
και θα είσαι αντικείμενον μεγίστης περιφρονήσεως!»….!
▪ Ιερεμίας : 1: 10, 11 : Κύριος / προς Ιερεμία / :
…..«δίδω (!;) εις σε (!;) σήμερον εξουσίαν (!;) επί των εθνών και των βασιλέων,
(!;) να εκριζώνης και να κατεδαφίζης, να αφανίζης και να ερημώνης, να οικοδομής και να φυτεύης».
Και ήλθεν ο λόγος του Κυρίου προς εμέ λέγων· «τί βλέπεις, Ιερεμία;».
Εγώ δε είπα· «βλέπω κλάδον αμυγδαλής».
Τότε ο Κύριος είπε προς εμέ· «ορθώς είδες, διότι προτίθεμαι να θέσω τον λόγον μου εις ενέργειαν»….!
---- …..χξς΄ςςςς…., άνοιξη οι αμυγδαλιές ανθίζουν…., άνοιξη και οι πόλεμοι αρχίζουν….!
Χμμμμμ…., του….. ’’θ,Θ,εο’’Ναβί : ‘’θ,Θ,εό’’κλητου Τζέρεμι ο….. τζερεμές : ζημιά….! ---▪ Ιερεμίας : 16 : 16 : ( Η επικειμένη εισβολή του εχθρού )
«Ιδού, ιδού αποστέλλω (!;) δι’ αλιείς πολλούς», λέγει ο Κύριος, «και θα αλιεύσουν αυτούς
και μετά ταύτα θα αποστείλω (!;) διά κυνηγούς πολλούς και θα θηρεύσουν αυτούς
από παν (!;) όρος και πάντα (!;) λόφον, και από αυτάς τας (!;) σχισμάς των (!;) βράχων»….!
( Εχ, να…., ρε….. Γλαυκόφιλοι κι Αρτεμιδόφιλοι ψαράδες και κυνηγοί, αντίστοιχα….,
‘’στρατολόγηση’’ απ’ όλες, σχεδόν, τις τάξεις….: νερο·λαïκές…., χμ, για αλιείς….,
βουνο·λοφο·αστικές…., χμ, για κυνηγούς….!
Α, κι ως προς τα «πολλά αλιεύματα και θηράματα»…., ε, αίμα, μα και ψέμα οι ψαράδες κι οι κυνηγοί….,
ναι…., που…., από τότε…., όπου ακούς πολλά αλιεύματα και θηράματα, πάρε μικρό καλάθι….! )
▪ Ιεζεκιήλ : 47: 13, 14, 15 : ( Τα όρια της χώρας ) : Ιεζεκιήλ : Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός
«ταύτα είναι τα όρια, διά των οποίων θα διαμοιράσητε την χώραν
προς κληρονομίαν μεταξύ των δώδεκα φυλών του Ισραήλ, δίδοντες εις τον Ιωσήφ (!;) διπλήν μερίδα.
[ …..α, πάντως, σήμερα…., και, το Γιαχβίδιο Αμέρικαν ‘’τέτοιο’’…., που γεωμοιράζει : ‘’κτηματολογεί’’….,
κοιτάζει πιότερο το ‘’ποιόν’’ του υπεδάφους…., παρά το εμβαδόν του εδάφους….!….. ]
Θα διαμοιράσητε αυτήν εξίσου και, καθώς ωρκίσθην με υψωμένην χείρα ότι θα δώσω την χώραν ταύτην
εις τους πατέρας σας, αύτη θα πέση εις σας ως κληρονομία. Ταύτα λοιπόν είναι τα όρια της χώρας·…..»….!
---- …..εμ…., χίλιες φορές τ’ ορκίστηκε…., χίλιες φορές, να, ψεύστηκε….! ---▪ Δευτερ.: 26 : 3 : Γιαχβέ / διά του Μωυσέως / :
«Και θα διακηρύξης επισήμως ενώπιον Κυρίου του Θεού σου,
‘’νομάς Αραμαίος ήτο ο πατήρ μου, κατήλθεν εις Αίγυπτο διά να διαμείνη εκεί με ένα μικρόν όμιλον,
και εκεί κατέστη έθνος μέγα, ισχυρόν και πολυάριθμον’’»….!
*[ …..έβοσκαν τα κατσίκια τους….,/ τα ‘’τούβλα’’…., εις τα αλώνια….,/ κοιμούνταν σ’ αχυρώνες….,/
μα μ’ ένα ‘’θαύμα’’ του ‘’θεού’’….,/ στα βασιλοσαλόνια….,/ «Νόμιοι» Απολλώνες….!…..
Ναι, που το ‘’ανήσυχο’’ ρυάκι : νομάς….. έκβαλε στον Νείλο :…., χμ, κι η Αίγυπτος ‘’έπαθε νίλα’’….! ]* ◙
█ Κοράνι :
▪ Κεφ. Το Νυχτερινό Ταξίδι : Εμείς : Αλλάχ : Ο Σατανάς θέλει τους ανθρώπους
να σέβονται τους (!;) οπαδούς του. Αν είστε αληθινοί πιστοί να σέβεστε μόνον Εμένα….!
{ Εχ, εμείςςςςς, πάντως, ως αληθινοί άπιστοι όλων σας των ‘’τέτοιων’’, «μόνον», ‘’σας γράφουμε’’….! }
▪ Κεφ. Το Νυχτερινό ταξίδι : Εμείς : Δοξασμένος είναι Αυτός που οδήγησε τους υπηρέτες Του
κατά τη διάρκεια της νύχτας από το Ιερό Τέμενος 2 / 2 : της Μέκκας /
στο άλλο Ιερό Τέμενος 3 / 3 : της Ιερουσαλήμ /,
( …..και από εκεί στο θρόνο του Αλλάχ, που συνοδεύεται από τον Άγγελο Γαβριήλ.
Μερικοί Μουσουλμάνοι σχολιαστές δίνουν μια κατά κυριολεξία μετάφραση
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σε αυτήν την παράγραφο, άλλοι την θεωρούν σαν ένα όραμα. )
|| Α, εδώ κυριολεκτεί ο Κύριοςςς Γιαχβαλλάχ….! Ναι, και ’’σχολάστε’’, κι ΕΣΕΙΣΣΣ, ρε σχολιαστές….! ||
του οποίου τους γύρω χώρους έχουμε (!;) Εμείς ευλογήσει, (!;) για να μπορέσουμε να δείξουμε σε αυτόν
μερικά από τα σημάδια Μας. Αυτός μόνο τα ακούει και τα βλέπει όλα….! █
▒ Καινή Διαθήκη :
▪ Ιωάννης : 3 : 14 : Όπως ο Μωυσής ύψωσε το φίδι εις την έρημον,
έτσι πρέπει να υψωθή ο Υιός του ανθρώπου….!
[ Ναι, απ’ τα κέρατα το κατά Α. Ι κερατούχο «αρνίον»….. και….. σσσουτ….! Κι εσείς, ω οφεογητευτές….! ]
▪ Πράξεις Αποστόλων : 16 : 9 : Κατά την νύχτα παρουσιάσθηκε όραμα εις τον Παύλον :
κάποιος άνδρας Μακεδών εστέκετο και τον παρακαλούσε λέγων, «Πέρασε εις την Μακεδονίαν
και βοήθησέ μας»….! { Βοήθειααααα…., είμαι ο, «ζων» : Ζήβας : Ζωντανός, Αλέξανδρος ο Μακεδών….! }
▪ Παύλου : Προς Ρωμαίους : 4 : 13 : Διότι (!;) δεν έγινε διά του νόμου η υπόσχεσις εις τον Αβραάμ
ή (!;) εις τους απογόνους του, ότι θα ήτο ο κόσμος κληρονομία του,
αλλά (!;) διά της δικαιώσεως που έλαβε διά πίστεως….!
▪ Λουκάς : 1 : 52 : Μαρία / μάνα Ι. Χ / : «…..Κατέβασε / ο Ιησούς / από θρόνους άρχοντας…..»….:
Ο ύμνος της Μαρίας….,….!
| …..ααααα…., η Μαριώ στις ψευδαισθήσεις….. και ο γιος ‘’χασίς ειδήσεις’’….! | ▒ }$$}
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------▪ Θυσίες των Αζτέκα ή Μεζίκα ή λαού του Ήλιου….:
γίνονταν θυσίες ανθρώπων, με ξερίζωμα (!;) καρδιάς, μόνο, από ιερείς, για να κινείται, αίματι, ο νέος Ήλιος,
ως κι ο πεπτωκώς παλιός….,
*/ Χμ…., ο, βασιλεύων, ήλιος της βασιλείας τους…., ε, η σελήνη της….. αντιβασιλείας τους….,…..
που, ως ‘’πάντα και παντού’’, τα….. βασιλόλαγνα….. τραγ·ιερατεία….,
φρόντιζαν, και, να ‘’κοινωνούν’’ τους βασιλείς με αίμα….. αντικαθεστωτικών – δίποδων σφάγιων….,
αυτών, δηλαδή, που τους αποδυνάμωναν και τους….. ακινητοποιούσαν….! /*
και υπήρξαν, κι εδώ, εκατόμβες θυμάτων….,
ενώ, μετά τη θυσία, έκαναν ράντισμα, με αίμα, των εικόνων του θεού….!
---- …..ε…., και οι, ‘’εικονοποιημένες’’, νεκρές ιδέες θέλουν ‘’τέτοιο’’….! ---Επίσης, συνέβαινε κόψιμο του κεφαλιού του θύματος και ιεροτελεστικό φάγωμα
απ’ το εκεί κανιβαλιστικό πλήθος….,
/ …..όχα, βασιλόλαγνα και βασιλόφρονα βαμπιρομπουλούκια…., άει στα παλούκια….! /
αλλά, τέτοιο, και θεών, από άλλους θεούς ή από αυτοτραυματισμό τους….,
( Εχ, έγιναν και κάτι….. βασιλοσυγγενικές ετερο‘’θυσίες’’ κι αυτο’’τέτοιοι’’…., στα ριζοβάθρια….,….! )
για να κατασκευαστή ένας νέος Ήλιος ή μια νέα Σελήνη
ή μια νέα ανθρώπινη φυλή, στην ανάλογη κοσμική στιγμή….!
{ …..’’θεοί’’, πιστοί και ‘’ράσα’’….,/ κι αυτοί…., βαμπίρ….,/ Διαβόλου ράτσα….!
Και, χα, στις ανάλογες ’’ιστορικές’’ στιγμές…., ανάγκα ή μη…., νααα ’’μια’’ διεύρυνση των τάξεων….,
που….. βάθρα και παραβάθρα δεν χωρούν πολλούς σατράπηδες….,
εμ, κι επομένωςςς, πολλές σατραπείες…., ιμπεριαλιζέ….,
νααα, εξεξεξόντωση ή μυγο,προσφυγο,ποίηση καταχτημένων λαών
και εποικισμός, στη γη τους, από ‘’νέα’’ ανθρώπινη φυλή….,
που τα υποκόσμια φίδια καραδοκούν, πάντα, στις ανάλογες κοσμικές στιγμές….! }
▪ Σήμερα….:
Ινδιάνικο Πάνθεον….: Ύψιστο Ον – Θεός Πατήρ…., Ιησούς Χριστός : Υιός – ήλιος….,….!
Η Παρθένος Μαρία ή η Παρθένος της Γουαδελούπης ή των Ινδιάνων….,
τάχα, το Δεκέμβρη του 1531, εμφανίσθηκε πάνω στον ιερό λόφο της θεάς των Αζτέκων Τοναντζίν,
*/ …..εχ, ‘’πάντα’’, πλούσιοι και ζάπλουτοι άρχοντες…., βουνίσιοι ή ορίσιοι…., ξεπουλούν πατρίδες….,
στους/στις «παρθένους» του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού….!
Και….. προσοχή στα 3, προδρομικά, Μ…., Μ. Μ. Μ….:
Merchant : Έμπορος, Missionary : Ιεραπόστολος, Master : Κατακτητής….: Ιμπεριαλισμός Νο 687….!
Ναι…., που πρώτα πάνε οι έμποροι : 6, μετά οι ιεραπόστολοι : 8 και μετά οι κατακτητές : 7….:
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άλλως, χμ, ιμπεριαλισμός Νο 666.888.777 ή 687….! /*
της άσπιλης || Χμ, κι αυτή, «παρθένος» του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού….! || μάνας
του Χουιτζιλοπόχτλι κι απευθύνθηκε στους αυτόχθονες σε γλώσσα ναχουάτλ
και, από τότε, αγρυπνά, λένε, κι εισακούει και τις πιο ταπεινές τους ευχές
[ …..ξυπνείστε, βρε, αυτόχθονες….,/ ξυπνείστε, πριν ξυπνείστε….,/
ορμούν οι ουρανόχθονες…../ κι είν’ ώρα….. ν’ αγρυπνείστε….! ]
καλύτερα από κάθε άλλη δύναμη, που πέρασε, ποτέ, από αυτήν την περιοχή της γης….!
( …..ε…., αφού δεν πραγματοποιούνταν, και, οι προφητείεςςςςς των ντόπιων προφητώωωωων….,
τι άλλο θα έκαναν…., κυρίως, οι χριστιανοί ιεραπόστολοι….,
χα, ιδίως, αυτοί, οι του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού….,
από το να τους κάνουν…., ξου, οι εξεξεξευρωπαïστέςςςςς…., να χαίρονται με ό,τι θυμούνταν…!;
Και…., χμ, αρχικά…., θα έφαγαν και ξύλο τα αγάλματα της Παρθέναςςςςς…., οσάκις δεν εισάκουε….,
μέχρι να πεισθούν οι ιθαγενείς…., οι που χτυπούσαν, τότε κι έτσι, τα των δικών τους….,
ότι η ιμπεριάλ Παρθέεεεενα, συχνά και λόγω ηλικίας…., βαριακούει, θαμποβλέπει,….! )
=====================================================================
=====================================================================
Νότια Αμερική.
▪ Ίνκα….:
ο θεός των Ίνκα Βιρακόσα, ο δημιουργός του κόσμου, που γεννήθηκε απ’ τον αφρό μιας, εκεί, λίμνης….,
[ Χμμμ…., αλά ‘’αστή’’ Αφροδίτη…., ‘’αστός’’ κι αυτός…., από….. ’’φυσαλιδ,αερι,ούχο αφρό νερού’’….! ]
περιπατεί επί των υδάτων….!
// Ε, ως κι ο Ι. Χ, μετά, κι αυτός, επί των υδάτων : νερών : λαών….: λαο’’κάθιστος’’….: Α .Ι : 17 : 15….,
χα, ως ο προφητεμένος υπό του Ελισσαιέ «επί των υδάτων πέλεκυς»….,
λες κι εξ αντιγραφής «διπλός πέλεκυς» του «λιχνιστή» και «ληνούχου : πατητηριούχου» Διονύσου….,
χμ, η διπλή αμφίστομη ρομφαία ο «λιχνιστής» και «ληνούχος : πατητηριούχος» Ι. Χ της Α.Ι….!
Βρε, εβραίκη κομμουνιστική λάβρα φωτιά και τσεκούρι : πέλεκυς η υπόθεσις…., ε, σε ‘’νέα’’ έκδοση….,
πέλεκυς : Λαβύρινθος : «labrus”….. το….. λάβρο Πράμα –τους, και –τους, και –τους….! //
* Κράτος, νόμος και θεός….: ο αυτοκράτορας, κι εδώ,….!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{#${ Ιπτάμενοι, διαπεραστές, αόρατοι, νεφελόντυτοι,….. περιπατούντες επί των υδάτων…..
▼ Λεξικό των Θρησκειών : Ελιάντε / Κουλιάνο :
▪ Αίγυπτος : βασιλιάς : πετά με μορφή πουλιού, σκαραβαίου, ακρίδας,…..
/….. στα πεδία των προσφορών, που βρίσκονται, έλεγαν, κι εδώ, στα….. ανατολικά του ουρανού….! /
▪ Νότια Αμερική : ΄Ινκα : ο θεός των Ίνκα Βιρακόσα…., ο δημιουργός του κόσμου….,
που γεννήθηκε απ’ τον αφρό, εκεί, λίμνης…., περιπατεί επί των υδάτων….!
▪ Βουδδισμός : Βούδδας : είναι υπερβατικό Ον, ο υιός με….:
1) απόλυτο σώμα, αυτοπολλαπλασιαζόμενο σε διάφορες εποχές, ή και σε μια εποχή, ως Σωτήρας μας….,
( Εχ, χξς΄…., όταν το ‘’υπερ’’,υπο,κοσμικό απόλυτο γίνεται κοσμικό σχετικό….,
συμβαίνει…., απολύτως σχετικά και μαζί σχετικώς απόλυτα…., σσσωτηρίιια του κόσμου….,
ε, με….. μετε,μ,ν,ψυχ,σαρκ,ωτικές μεταμορφώσεις της ιδέας Βούδδας…., όπου κι όποτε….:
Πατήρ Βασιλιάς – 1ος, τρ·αγιοτριαδικός, Κύριος : εγκαθετοποιητής του, υιού ή ‘’υιού’’, Υιού :….,….! )
2) αιθερικό σώμα, το της απόλαυσης, το στον παράδεισο – στην Αγνή Γη….,
[ Ε, Γη ο Ουρανός, χμ, έστω, Αγνή…., όπως αγνό : «παρθένο» το Δόγμα του θρησκοïμπεριαλισμού….,
‘’απείραχτη’’, ως Δόγμα, η ενσαρκωτή ‘’αιθερική’’ βασιλική ιδέα Βούδδας….:
Άγιο Πνεύμα – 2ος Κύριος : ‘’ψυχή’’ για ενσωμάτωση στον για ρόλο εγκάθετου βασιλιά….! ]
3) μαγικό σώμα, το της ενσαρκώσεως στη Γη μας…., ως Σωτήρας μας….!
// Ενσάρκωση της βασιλικής ιδέας Βούδδας….: 3ος Κύριος -- Υιός : εγκάθετος, βασιλιάς….!
…..Ωωωωω…., κι αυτοί εκεί…., Ινδία μεριά…., κι αν σώθηκαν….!
Ναι…., κατά κώδικα Μανού·λες….. που έκλαψαν….: απόλυτα, αιθερικά και μαγικάαααα….! //▲
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▬ Χέλμουθ ντε Γκλασενάππ : Παγκόσμιος Ιστορία των 5 Μεγάλων Θρησκειών :
▪ Αβραάμ, Δαυίδ,….: αναστήθηκαν εκ νεκρών…., περιβάλλονται από μια λάμψη….,
περνάνε μέσα από όλα και δεν επηρεάζονται από το νόμο της βαρύτητας….!
( Α, ως κάθε….. ’’άυλο’’ ’’αλαφροκάνταρο….! Και πούουου, βρε Χέλμουθ, τα διάβασες αυτά…!; )
▪ Μωάμεθ : Πάνω σε ένα (!;) μυθικό ζώο κάνει ένα θαυματουργό νυχτερινό ταξίδι….,
πρώτα στην Ιερουσαλήμ και, έπειτα, στον Ουρανό,
όπου συζητά με το Θεό για τα θρησκευτικά καθήκοντα των πιστών….!
[ Ω «αγράμματε» Φαέθονααα…., ω, αρχικά, Εβραιοκίνητε Μωάμεθ…., ήσουν….. πολύγλωσσος…!;
Και, να, το ιστορικό ‘’τέτοιο’’ πάν’ σε μυθικό ‘’τέτοιο’’ : ίσως, ο ομιλών γάιδαρος του /Ούγκου!;/ Διονύσου….,
ίσως, ο ‘’άλαλος’’ γάιδαρος του Ι. Χ, τότε και με τη «θριαμβευτική» του είσοδο στην Ιερουσαλήμ….,….! ]
▪ Βούδδας : …..μπορών να πολλαπλασιάζεται μαγικά….,
// Χξς΄ςςςς…., ‘’μπουρμπουλήθρες’’ ‘’διχοτομούμενες’’…., εμ, πολλαπλασιαζόμενες….!
Α, κι όταν επεκτείνεται ο Πατήρ Βασιλιάς βασιλέως, από γεωουρανό….. σε γεωουρανούς,
τότε, πολλαπλασιασμός των Υιών βασιλιάδων….. κι ο Βασιλιάς βασιλέως γίνεται Βασιλιάς βασιλέων….,
ναι…., και η Αγία Τριάδα….. επιμερίζεται….: ‘’Γαïτανάκι’’ Εξουσίας….! //
να πλανάται στο διάστημα….! | Τί…., πλάνεψε κι εξω’’γήινους’’…!; | ▬
♠ Γ. Ζωγραφάκης : Ινδικά κείμενα 2 :
▪ Βουδδισμός : Βούδδας : «Αδέλφια! μπορώ να φανερώσω ικανότητες αναρίθμητες
όντας πολλοί γίνoμαι ένας, καθώς από πολλούς που ήμουν, έγινα ένας.
[ Ναι…., ένα και μόνο, πια, ’’χουντικό σταγονίδιο’’….!
Κάλέ, να…., οι άλλοι Υιοί ‘’εκμηδενίζονται’’…., οι γεωουρανοί προσαρτούνται στον γεωΟυρανό…..
κι ένας εξ όλων των Υιών γίνεται ο μόνος Υιός στο, πια, Βασίλειο με ένα μόνο υποβασίλειο….,
ως εδώ, τάχα, ο Βούδδας : ενσάρκωση της ‘’τέτοιας’’, ενσωματωτικής σε έναν, ιδέας Βούδδας….!
Και υπάρχουν και ‘’πράματα’’, που, χωρίς, πριν, να έχουν ζήσει, πεθαίνουν….: ενσαρκωτές ιδέες,….! ]
( Νερό, ατμός, ‘’αιθέρας’’…., ‘’αιθέρας’’, ατμός, νερό….. κ. ο. κ….. ο «κύκλος των μετεμψυχώσεων»….!
Και…., ‘’τελικά’’…., ένας : μοναδικός ο ‘’αιθέριος’’ Βασιλιάς…..
και ‘’νερό’’ : βασιλιάς από….. πολλές, ‘’συμπαγείς’’, νεροσταλίδεςςς….: ατμός….! )
Ορατός ή αόρατος, μπορώ να περάσω μέσα από ένα τοίχο ή ένα βουνό σαν να ήσαν αέρας.
---- Έι…., απ’ την άλλη μεριά του τοίχου….. είν’ ο σωσίας : αντικατάστατο του Βούδ,δ,α….: αόρατος….!
Και….. είτε διαφανές : ορατό….. είτε αδιάφανο : αόρατο «το πέπλο»…., τα διαπερνά όλα….! ---Μπορώ να περπατήσω πάνω στα ύδατα σαν να ήσαν στέρεη γη.
// Τι είχες, Βούδδα…., ό,τι κι οι ‘’άλλοι’’ κάλοι….: Βιρακόσα, Ι. Χ, Ερμής, Άδης, Ποσειδών, Ηρακλής,….!
Βρε, αν κάνεις μεγάλη ‘’θυσία’’ στον Ποσειδώνα….,
ως ο….. «πολυμεταμορφούμενος» Αιγύπτιος «γέρος της θάλασσας» Πρωτέας….,
σου φτιάχνει «ένα δρόμο πάνω στη θάλασσα» και πας, διά θαλάσσης, όπου θες, «δίχως να βραχείς»….!
Ε, και ‘’ινδικό μπαχάρι στο τουρλού’’….! Επομένωςςςςς…., ψυχο…..ελκωθείτε….! //
Μπορώ ν’ αγγίξω με τα χέρια μου τον ήλιο και το φεγγάρι…..»….!
[ …..χα…., κι αυτόςςςςς….. στον ήλιο κάηκε….. και στο φεγγάρι ‘’το φυσά και δεν κρυώνει’’….! ] ♠
▀ Ελληνική Μυθολογία : Ζαν Ρισπέν :
▪ Ερμής / νεογέννητος / : …..Τέλος,…..γυρίζει βιαστικά στην κούνια του.
Μπαίνει στην κατοικία του «από την κλειδαρότρυπα, σαν φθινοπωρινή πνοή ή σαν ατμός»….!
▪ Άδης : Χάρη στην / Α…., και, σωστικοί –τους νόμοι…!; / «κυνή», περικεφαλαία από δέρμα σκύλου,
μπορούσε να γίνει αόρατος, τυλιγμένος μέσα σ’ ένα αδιαπέραστο σύννεφο….!
( Εμ, κι εγώ, αν είχα ‘’τέτοια’’ αστο,νεφελο,μαντρόσκυλα…., θα σας ‘’διαπερνούσα’’ ορατώς και μη….! )
▪ Οι χθόνιοι δαίμονες….: πνεύματα κηδεμόνες, της (!;) πρώτης, παραδείσιας, γενιάς των ανθρώπων….,
που η γη έκλεισε στα σπλάχνα της κι έγιναν οι προστάτες και οι φύλακες που κηδεμονεύουνε τους θνητούς,
(!;) παρακολουθώντας τις καλές ή τις κακές τους πράξεις….,
τυλιγμένοι μέσα σ’ ένα / Α…., και, σωστικοί –τους νόμοι…!; / (!;) σύννεφο, διατρέχουν όλη τη Γη,
σκορπώντας τον πλούτο : αυτό είναι ένα βασιλικό προνόμιο που έχουνε αποκτήσει….: Ησίοδος….!
---- …..κάνω το σύννεφο βροχή….,/ κι αυτοί, κι η αλήθεια τους, γυμνοί….!
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Και…., χμ…., τί…., εγώ….. Υπερβασιλιάς είμαι και….. ‘’έχω Τζίνι’’….. από μη φυσικό Αιθέρα…!; ---▪ Ηρακλής : Την ώρα που έκαιγε η πυρά, «ένα σύννεφο τύλιξε τον, νεκρό, Ηρακλή
/ Ε, το αντικατάστατό του….! /
και τον μετέφερε στον Ουρανό, ενώ βροντούσε ο κεραυνός»….: Σοφοκλής….!
| Α, με ’’αστική’’ συμμετοχή, να, και με Διική ’’βροντή’’…., φλουτ κι ‘’έξω’’ τον Βούδδα, ωχ, Ηρακλή….! | ▀
▓ Παλαιά Διαθήκη :
▪ Έξοδος : 33 : 9 : Και ευθύς ως εισήρχετο ο Μωυσής εις την σκηνήν (την της συναντήσεως),
κατήρχετο η στήλη της (!;) νεφέλης
{ Ε, και οι της αστικής τάξης…., νερό εξατμισμένο, σαν σύννεφο…., είναι, προπαντός, θυροφύλακες….! }
και ίστατο εις την είσοδον της σκηνής, (!;) ενώ (ο Θεός) συνωμίλει με τον Μωυσήν….!
▪ Έξοδος : 40 : 34,…..36, 37 : Τότε η νεφέλη εκάλυψε την σκηνήν της συναντήσεως
και η δόξα του Κυρίου επλήρωσε το κατοικητήριον….. Οσάκις δε η νεφέλη ανυψούτο από το κατοικητήριον
οι Ισραηλίται πάντοτε εξεκίνουν / για τις κατακτήσεις τους /, συνεχίζοντες την πορείαν των.
Εάν όμως η νεφέλη δεν ανυψούτο, δεν εξεκίνουν, μέχρι της ημέρας κατά την οποίαν ανυψούτο….!
[ Εμ, πολλάκις, οι πλούσιοι μεγαλοαστοί : ‘’πολεμικά αέρια’’ με ‘’νεφελόνια’’, είναι, και, πολεμοχορηγοί….,
όπως και σήμερα οι, και, πετρελαιόφιλοι….,
που, σαν δώσουν : ‘’σαν τα στάξουν’’, ως μη ‘’στέρφα’’ σύννεφα, ‘’υψωτικά’’, για την πολεμο‘’αιτία’’….,
τότε, γίνεται πόλεμος…., ε, κι αν όχι : ‘’αν δεν τα στάξουν’’…., δεν γίνεται πόλεμος…., πολλάκιςςςςς….,
ννναι…., που….. ’’δεν φέρνουν βροχή όλα τα σύννεφα’’…., ‘’στέρφα ή μη’’….! ]
▪Αριθμοί : 12 : 6,…..9, 10….: Είπε δε τότε·…..
*** …..ο Θεός Κύριος, κατελθών εντός στήλης νεφέλης,
( Ε, ως και σήμερα, οι της αστικής τάξης, κάτι σαν σύννεφο, συννεφομάνι, εδώ, και, βιοπολεμικοί….,
συνοδεύουν τους ‘’θεούς’’, ιδίως, στα….. παζαρικά, εμπορικά, ταξίδια τους….! )
εις τους Μωυσήν και τον Ααρών
και την Αιθιόπισσα γυναίκα του Ααρών, την Μαριάμ, που φθονούσαν τον Μωυσή,
διότι έλεγε / ο Μωυσής / πως μόνον διά μέσου αυτού / του Μωυσή / ομιλεί ο Κύριος,….. ***
…..Και εξήφθη η οργή του Κυρίου εναντίον αυτών
| του Ααρών και της Μαριάμ, που μίλησαν «εναντίον του δούλου του Μωυσέως» | και ούτος ανεχώρησε.
Και όταν η νεφέλη απεσύρθη από την σκηνήν, ιδού η Μαριάμ ήτο λεπρά, λευκή ως η χιών….!
---- …..Εμ, και η Αφροδίτη, όταν οργίστηκε ενάντια στις ανυπάκουές της βασιλοκόρες Προίτιδες,
«τις έστειλε μια αρρώστια, μια απαίσια λέπρα με αποτέλεσμα να γεμίσει άσπρους λεκέδες : λειχήνες
το δέρμα τους και να πέσουν τα μαλλιά τους…..»….! ---▪ Βασιλειών Δ΄ : 2 : 11 : Και ενώ εβάδιζον / ο Ηλίας με τον Ελισαιέ / συζητούντες,
αιφνιδίως, άμαξα πυρίνη και ίπποι πύρινοι διεχώρισαν αυτούς,
και ο Ηλιού ανέβη μέσω ανεμοστροβίλου εις τον ουρανόν….!
[ Ω λαοκυνηγημένε γιε του…. Ήλιου, Φαέθονα, ευτυχώς…., που, αλλιώς, θα σε ‘’έκαιγε’’ ο λαός….! ] ▓
► Καινή Διαθήκη :
▪ Αποκάλυψη του Ιωάννη : 15 : 8 : «Και εγέμισε ο ναός με καπνόν από την δόξαν του Θεού
( Εχ, σαν η νεφέλη γίνει, εξελκωτικός, καπνός από νεφέλια…., τότε, όλοι, σχεδόν, ‘’γίνονται καπνός’’….! )
και την δύναμίν του, ώστε δεν μπορούσε να μπη κανείς εις τον ναόν
πριν συμπληρωθούν αι (!;) επτά πληγαί των (!;) επτά αγγέλων»….!
{ Ε…., βιο,πολεμο,τεχνογνωσία και….. αγγελικόςςςςς ιμπεριαλισμός Νο 777….. του βιοσαμποτάζ….! }
▪ Ματθαίος : 26 : 64 : / Η δίκη του Ιησού ενώπιον του αρχιερέως / :
«Λέγει εις αυτόν / ο Ιησούς στον αρχιερέα Καïάφα / ‘’Συ το είπες.
Αλλά σας λέγω, ότι από τώρα θα ιδήτε τον Υιόν του ανθρώπου να κάθεται εις τα δεξιά της Δυνάμεως
και να έρχεται επάνω εις τα σύννεφα του ουρανού»….!
// …..ε, και, πολεμο’’σύννεφα’’ ουρανού : εξωτερικού κι εκτός γης : χώρας του Ισραήλ….!
Και….. νερο : λαο : κάθιστος….. και….. αερο : μεγαλο : κάβαλος ο Ι. Χ --- Ι. ΑΧ….,
ναι, να, ‘’ανώτερος’’ κι απ’ τους ουράνιουςςς αγγέλουςςς….! Άντε και αιθερο : Θ,θ,εο : κάβαλος….! //
▪ Ματθαίος : 24 : 30 : / Ο Ιησούς Χριστός προλέγει την καταστροφήν του ναού
και την συντέλειαν του αιώνος / : «Και τότε θα φανή εις τον ουρανόν το σημείον του Υιού του ανθρώπου
και τότε θα θρηνήσουν όλαι αι φυλαί της γης, και θα ιδούν τον Υιόν του ανθρώπου
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να έρχεται επάνω εις τα (!;) σύννεφα του ουρανού με πολλήν δύναμιν και δόξαν»….!
|| Έι, πότε…!; Α, πάει κι αυτός…., το ‘’καβάλησε το καλάμι’’…., ω, όχι…., το ‘’καβάλησε το σύννεφο’’….! ||
▪ Ματθαίος : 14 : 25 : Κατά την (!;) τετάρτην δε νυχτερινήν βάρδια ήλθεν εις αυτούς ο Ιησούς
/ …..στους μαθητές του, που «έλεγαν ότι είναι φάντασμα»….! /
περπατώντας επάνω εις την θάλασσαν….!
( Τί…., υπάρχουν και….. ’’νερο’’βάδιστα φαντάσματα…!;
Καλέ 12 Νηριίδες…., δεν είναι φάααααντασμα : σωσίαςςςςς του Ι. Χ…., ούτε ο Βιρακόσα….,
μα ο….. «εξ Αγύπτου κληθείς» ‘’υιός’’ του Ποσειδώνα….. Αιγύπτιος Πρωτέας….! )
▪ Πράξεις Αποστόλων : 1 : 9 : Όταν είπε αυτά, / …..ο Ι. Χ, σε ανάληψη….. / εσηκώθηκε εις τον αέρα,
( …..ωωωωω…., σαν σου δανείσει τα χάλκινα φτερά της….. η Γοργώ….,
γίνεσαι….. γοργοτάξιδο….. περιστερόφιδο και πετάς στα….. σύννεφα…., θαυματικάαααα….,….!
Ναι…., κι αν σου δανείσει και τα χρυσά φτερά της…., η Γοργώ….,
γίνεσαι….. υπεργοργοτάξιδο φτερωτό φίδι και πετάς ίσαμε τη Σελήνη : κατοικία του Φιδιού Σατανά….! )
ενώ εκείνοι / οι Απόστολοι / τον εκυττούσαν, και ένα σύννεφο τον απέκρυψε από τα μάτια τους….!
---- Ε…., στη….. συνοριακή γραμμή ‘’γης’’ κι ‘’ουρανού’’ ήταν, τότε, ο ‘’συννεφο’’παρμένος Ι. Χ….! ---▪ Πράξεις Αποστόλων : 8 : 39 : Όταν ανέβηκαν από το νερό / ο ευνούχος κι ο Φίλιππος /,
το Πνεύμα του Κυρίου άρπαξε τον Φίλιππον και δεν τον είδε πλέον ο ευνούχος….!
(( Α, κι αυτός ο ρουφιάνος ‘’καβαλούσε το σύννεφο’’…., χμ, γι’ αυτό κι έγινε….. αρχι·καββαλιστής….,
αλλάζοντας, έτσι : ευνουχίζοντας το πορτοφόλι του Αιθίοπα, κοινωνική τάξη ο τέως ‘’νερένιος’’….,
ο…., πια…., εις την….. Άζωτον του Ισραήλ….. ’’αιθέρια’’ ύπαρξη….,
ναι, μα με ‘’αιθέριες’’ ‘’φυσαλίδες’’ ’’αζωτούχο ύδωρ’’….! Και, γενικά, τι ‘’γραμματολογικές’’ αλχημείες….! ))
▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Β΄ : 12 : 2, 3, 4 : Ξέρω ένα άνθρωπον χριστιανόν // Α, μήπως ο Φίλιππος…!; //
ο οποίος προ δεκατεσσάρων ετών --- είτε με το σώμα, δεν ξέρω,
είτε εκτός του σώματος δεν ξέρω, ο Θεός ξέρει --- αρπάχθηκε έως (!;) τον τρίτον ουρανόν.
|| …..εχ, και, και, τα αντικατάστατα : σωσίες των χριστιανών ανθρώπων ‘’ουρανο’’αρπάζονται….,
να, ανάλογα με τον βαθμό μύησης…., σε ανάλογο, από τους ιμπεριάλ 7 ουρανούς, ουρανόοοοο….! ||
Και ξέρω ότι ο άνθρωπος εκείνος --- είτε με το σώμα είτε εκτός του σώματος δεν ξέρω, ο Θεός ξέρει --αρπάχθηκε εις τον παράδεισον και άκουσε ανέκφραστα λόγια (!;)
τα οποία δεν επιτρέπεται να επαναλάβη άνθρωπος….!
[[ Ναι, ‘’νοερά’’ : εκτός σώματος, ω ‘’αρπαγμένε’’….. Π,Φ,αύλε….,
«τότε»…., τότε που πήγες στο ‘’Θεό’’, στην Αίγυπτο…., πριν (!;) 14 χρόνια….!
Α, κι ο δοτός της Ήρας Ηρόδοτος, σχετικά με τα προς τιμήν της Δήμητρας Θεσμοφόρια μυστήρια,
γράφει τα εξής : «Για τις μυστικές τελετουργίες που οι Έλληνες ονομάζουν θεσμοφόρια,
είμαι υποχρεωμένος και πάλι για θησκευτικούς λόγους να μην πω λέξη,
εκτός από εκείνα που επιτρέπεται να λέει κανείς γι’ αυτό το θέμα»….!
Ναι…., που…., και, κατά τον Οβίδιο και σχετικά με τη μύηση του μικρού Τριπτόλεμου από την Αθηνά,
τα τρις προφερθέντα «μαγικά» λόγια, τα που του πρόφερε η Αθηνά του Τριπτόλεμου,
«στόμα κανενός θνητού δε θα μπορούσε να τα προφέρει»….,
ε, που τα μυστικά λόγια, «τα απόρρητα» : άρθρα πίστεως δεννν….!
Ναι, δεν επιτρέπεται να τα «κοινοποιείτε»…., κι ας τα «βυθομετράτε»….,
που, αν «ασέμνως» τα κοινοποιήσετε, δεν θα πάτε σε ανώτερο βαθμό μύησης : ανώτερο ουρανό….,
χα, και θα πάθετε, και, τα της «άσεμνης» και αποκαλυπτικής των ‘’αποκρύφων’’ της Ιάμβης : Βαυβούς….,
ε…., ναι…., το πολύ να γράψετε…., χξς΄, ως εδώ κι εσύ, ρε Π,Φ,αύλε…., ιαμβική θρησκείειεια….:
μισοκαλυμμένη και μισοακάλυπτη…., ως κι ο Σόλων σε ιαμβικό στίχο έγραφε τα ‘’τέτοια’’ του….! ]] ◄ }$#}
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------▪ Ναοί….: Οι ναοί των Ίνκα ήταν ανοιχτοί μόνο για τους ιερείς και τις (!;) παρθένες του Ήλιου,
τα πιο αγνά νεαρά κορίτσια, που τα διάλεγαν για εστιάδες : καλογραίες,
είτε για δεύτερες συζύγους των μεγάλων αξιωματούχων….!
[ Έιιιιι…., ‘’Αέρ,Αιθέρ,ινεςςς’’ υπάρξεις Μαινάδεεεςςς…., σατράπισσες με σατραπείες….,
‘’νύμφες’’ του δόγματος της παρθενίας του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμούουου….! ]
Ο αυτοκράτορας θεωρούνταν ως γιος του (!;) Ήλιου….,
{ Εμ, γι’ αυτό ήταν ’’ξηρό αέριο’’….! }
ενώ η αυτοκράτειρα ως κόρη της Σελήνης : αδελφής και συζύγου του Ήλιου….!
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/ Εμ, γι’ αυτό ήταν ‘’υγρό αέριο’’….! /
( …..+ και - σε συνουσία…., ε, κι εδώ, ‘’συνουσία’’….! )
Ο Αρχιερέας ήταν, (!;) πάντα, στενός (!;) συγγενής του αυτοκράτορα….!
[[ …..όι…., τι εκλεκτό το ‘’θεο’’σόι…., όι…., το εκλεκτικό βαμπιρολόι της οικογενειοκρατίας….,
χμ, παντού και πάντα, Ευμόλπιδες και Κήρυκες : τράγιες οικογένειες….,
σατανοψυχαπάρθενοι…., Πάπες μαζί με Καίσαρες…., σιαμαίοι και σχιζόφρενοι….! ]]
▪ Ανθρωποθυσίες….:
έκαναν, ’’τέτοιες’’, και, δεκάχρονων παιδιών, επιλεγμένων για τη φυσική κι ηθική τους τελειότητα….,
(!;) που χαίρονταν, μάλιστα, γι’ αυτό…., γιατί, τάχα, θα πήγαιναν, έτσι, κατευθείαν στο επέκεινα….!
|| …..Νωρίς ταΐζονταν/ ξερά χορτάρια….,/ στραβά τα δόντια τους….,/ ίσια σφαχτάρια….! ||
▪ Ιερείς….:
έκαναν (!;) προσεκτική εξέταση των σπλάχνων των θυσιαζόμενων ζώων….,
διαβάζοντας σ’ αυτά προβλέψεις για το μέλλον….!
|/ Α, έτσι, και μεταφητείες για το παρελθόν…., εξεξεξετάζοντας τα γεννητικά όργανα των σφάγιων….,
χα, ιδίως τους….. «τεθλασμένους όρχεις»…., ’’ως’’ θα έλεγε κι ο ορχεολόγος και γαμολόγος Μωυσής….! /|
====================================================================
====================================================================
Θρησκείες του τροπικού Δάσους / Ν. Αμερικής / .
▪ Θεός….: θεωρείτο ως το Υπέρτατο Ον….! / …..χξς΄…., ο Πατήρ του Υιού ή ‘’Υιού’’….! /
▪ Γιος του Θεού….: ήταν ο «πολιτισμικός ήρωας», (!;) με πιο έντονη παρουσία….,
( Α, ως κι ο….. ’’Υιός’’ ή, έστω, Υιός Ι. Χ : Ι. ΑΧ…., μετά από την….. αγιοτριαδική καθιέρωσή του…!; )
κι ανάμεσα των δύο, του Θεού και του γιου, ήσαν άλλες θεότητες….,….!
{ Χμ, τι θείο….. ‘’σάντουιτς’’….! Ε, ‘’φάτε’’ ‘το….! Και, εδώ, οι θεότητες, πολυμορφωτικό, Άγιο Πνεύμα…!; }
* Το αόρατο σύμπαν των, ζωόμορφων, θεών και θεοτήτων,
ήταν, και, κατ’ αυτούς, εφικτό, μόνον, με….. όνειρα, όραμα, δέος,….. μέσω φαρμάκων….!
[ …..δίποδα ‘’ανθρωπό’’μορφα….,/ είδωλα, να, ζωόμορφα….,/
εχ, βρε, πώς παίζουν ‘’όμορφα’’….,/ ε, να, ‘’θεό’’,δεό,μορφα….! ]
Η προγονολατρεία, κι εδώ, ήταν έντονη…., ενώ η γνώση θεωρούσαν πως ήταν φυσική ή επίκτητη,
καθώς όλα έχουν μια προέκταση στο αόρατο Σύμπαν….!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{$${ Εσχατολογία, σωτηριολογία, κρίση, ανάσταση νεκρών, μακαρισμοί, αλοιμονισμοί,…..
/ Έιιιιι…., όπου των βασιλιάδων σουτ και ήττα…., ε, εκεί και δημαγωγική εσχατολογία….,
α, και δίκαια μοιρασιά στην ‘’πίτα’’….! /
▒ Λεξικό των Θρησκειών : Ελιάντε / Κουλιάνο :
▪ Θρησκείες του Τροπικού δάσους / Ν. Αμερικής / :
Ο θεός Καρουκασαϊμπέ….: θεωρείτο ως ο δημιουργός του φυσικού κόσμου και των ανθρώπων….,
που, αφού προσβάλθηκε θανάσιμα από τους ανθρώπους,
αποσύρθηκε σ’ απροσπέλαστες περιοχές τ’ ουρανού….,
για να επιστρέψει στο τέλος του κόσμου…., οπότε θα καταστρέψει διά πυρός την ανθρωπότητα….,….!…..
▪ Γερμανοί : Εσχατολογία : όλα τα ουράνια φώτα, κι εδώ, σβήνουν….,
η γη τραντάζεται και βουλιάζει στη θάλασσα….,
και, μετά, αναδύεται, πάλι, ως ο οίκος του αγαθού και του αθώου….!
*// …..α…., σαν γίνει….. αόρατο το σύμπαν των ζωόμορφων θεών και θεοτήτων…., ήτοι, σαν εκπέσει….,
ο έκπτωτος Βασιλιάς κι οι βασιλείς του…., μάλλον, ‘’πάντα’’, σε ‘’μαστουρέ’’ ‘’όνειρο’’ ή ‘’όραμα’’….,
επανιδρύουν τα Β,β,ασίλειά τους : οίκους τους…., ‘’πάντα’’…., που φορές γίνονται και θαύματα….,
ναι, σαν κάποιος άλλος συνάδελφός τους Αρχιαρχιβασιλιάς : Αρχιθεός τους ελεήσει, «ελέω…..», και….! //*
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[ Άντε, ρε…., άντε…., ρίξτε, ανεπιστρεπτί, στον….. ’’κάδο μη ανακύκλω,ι,σης’’ τα….. σκουπίδια….! ]
▪ Ζουρβανισμός : Ιράν : Εσχατολογία : δοξασία : ποτάμι φωτιάς θα διαχωρίσει δίκαιους και άδικους….,
θα συμβή ανάσταση νεκρών, μετά από αυτοθυσία του Σωτήρα Ζωροάστρη….,
γιου του Ωρομάσδη, του δημιουργού του κόσμου και της ψυχής του Ζωροάστρη….:
οι αγαθοί πηγαίνουν, μεταθανάτια, στον παράδεισο….,
οι πονηροί στην κόλαση….. και οι ‘’χλιαροί’’ στο καθαρτήριο….!
---- Χα…., «Ζήσε Μάη….. να φας τριφύλλι…..»…., α, και….. ζήσε Αύγουστο….. να φας σταφύλι….:
ναι, να…., από όποια….. «άμπελο» επιθυμείςςςςς….: του Διονύσου, του Ιησού,….! ---- ▒
▀ Χέλμουθ ντε Γκλασενάππ : Παγκόσμιος Ιστορία των 5 Μεγάλων Θρησκειών :
▪ Ισλάμ : Εσχατολογία – Τέλος του κόσμου : …..αναστήλωση του Χαλίφου της χρυσής εποχής,…..
( Ναι, «εσαεί»…., ως και των : Δαυίδ, Ι. Χ,….. οι ‘’τέτοιες’’….! Χξς΄ςς, κατά το όοοραμα του Ιεζεκιήλ….! )
πτώση του, πάλι,….. Αντίχριστος : κακός άνθρωπος,….. τέρας αποκαλύψεως,…..
λαοί Γκογκ και Μαγκόγκ,….. επιστροφή…., λύτρωση….,…..
ο Ιησούς Χριστός σε 2η παρουσία σκοτώνει τον αντίχριστο με τη λόγχη του….,
βασίλειο του Ιησού Χριστού, χωρίς (!;) να καταργήσει το Ισλάμ,
// Α, χξς΄, αυτά συμφώνησε…., για τα μετά τα σικέ τους…., όλων των σχιζολαοπειραματιστών….,
ο Μωάμεθ με Εβραίους, σαν πήγε, πρώτα, στην Ιερουσαλήμ και, μετά, στον ουρανό : εξωτερικό, ε…!;
Λοιπόν…., Γιαχβαλλαχισμό….. ή Αλλαχογιαχβισμό…!; //
που….. θα παντρευτεί, θα κάνει παιδιά….,
{ Εμ, τι άλλο…., ως, κατά Α. Ι, «αρσενικός», πια, και….. με άλλο σώμα κι όνομα….: «αναγεννημένος»….!
Και, ω Μωάμεθ, ποίαν θα παντρευτεί…!; Την μετε,μ,ν,ψύχ,σάρκ,ωση της….. Μαριομαγδάλως…!; }
θα θυσιάσει όλους (!;) τους χοίρους (!;)…., / Εχ, δίποδους….! Ω «αλληγορικοί χοίροι»…., φυλαχτείτε….! /
θα ακυρώσει τους κεφαλικούς φόρους…., | Ω, οσονούπω, έρχεται, και μη πληρώνετε τους φόρους σας….! |
θα ζήσει (!;) 40 χρόνια,….. θα πεθάνει ως (!;) Ισλαμιστής…..
---- …..α…., Γιαχβαλλαχισμό….! Χμ, και το άλλο όνομα του Ι. Χ….. ‘’Ιμπραήμ’’ : ‘’Αμπραάμ’’ :…!;
Και…., ω Μωάμεθ…., πώς….. ως Ισλαμιστής…!; Μήπως θα έλθεις κι εσύ μαζί του και θα τον…!; ---και θα ταφή δίπλα στο Μωάμεθ….,….!
[ …..δίδυμες φάντες….,/ δίδυμοι τάφοι….,/ Γιαχβό,Αλλαχό,Διό,σκουροι…., να….,/ ε, να, τα διδυμιά….! ]
Νέα γη, κρίση, ανάσταση νεκρών,….. * Βιβλίο αγγέλων με πράξεις γήινων….. και ζυγαριά αμαρτιών….! *
|| Στου Μωάμεθ το….. ντοσιέ….,/ Παλιοδιαθήκη τουρλελέ….!
Ουί…., Μεσιέ….,/ που….. ’’κλωνο’’’’τέτοια σου έμαθαν οι Γάλλοι, ρε….! ||
Ο Θεός θα κατέβει στη Γη κι όλοι θα τον δουν καθαρά….,….! ---- Έι, και τα «ρυπαρά» ‘’γουρούνια’’…!; ---Διχογνωμίες, αιρέσεις, εκκλησίες, σχίσματα, σχολές,….: νομοκανονικές και μη….,….! ▀
▬ Εγκ/δεια Χ. Πάτση : Άπαντα Θρησκειών :
▪ Βέδες….: περιλαμβάνουν το δόγμα της δημιουργίας και της καταστροφής του σύμπαντος
σε περιοδικά διαστήματα….! ▬
► Ελληνική Μυθολογία :
▪ Ησίοδος : Μιλάει για τα «Νησιά των Μακάρων»,
( Μακάααααριοι κι οι….. ’’μακαριστοί’’….! )
τοποθετώντας εκεί τους εκλεχτούς των θεών ήρωες που γεννήθηκαν απ’ την 4η γενιά των ανθρώπων….,
μα τελικά – τελικά (!;) θα γίνουν δεχτοί όλοι όσοι έζησαν τίμια και δίκαια….,…..
ενώ ο Τάρταρος θα θεωρηθεί διαμονή όλων των ασεβών κι όλων των ενόχων, μια αληθινή «κόλαση»….!
▪ Μάντης Τειρεσίας / προς Αλκμήνη, μάνα του Ηρακλή / : «Θά ‘ρθει μια μέρα, που ο πεινασμένος (!;) λύκος,
βλέποντας το δειλό νεογέννητο (!;) ελάφι, ξαπλωμένο στη μονιά του, δε θα τολμάει να του κάνει κακό»….!
/*/ Α, λύκος ο αντι’’μεγαλαδελφικός’’ θάνατος….: ο ‘’Σατανάς’’…., ναι, κι ο Ηρακλής ‘’λυκο’’κτόνος Ι. Χ….!
Πάντως…., στο ιερό του «Λύκαιου» Δία στο Λύκαιον όρος της Αρκαδίας, γίνονταν ανθρωποθυσίες….!
Ννναι…., που ο «Λύκαιος» Δίας» είναι αχόρταγος….,
καθώς η περιφρονημένη του Δία Ειμαρμένη…., αλά Δήμητρα τον Ερυσίχθονα….,
τον τιμώρησε με το μαρτύριο της ακόρεστης πείνας….,
χμ, που, μόνο, αν θελήσει να τον κάνει Τυθωνέα, σώρρυ, τζιτζίκι….,
θα επαληθευτεί η πρρρρροφητεία, και, του/της Τειρεσία/Τειρεσίας….! /*/
{ Ρε…., χξς΄ςςςς…., αυτός/ή/ό είναι που συμβούλευε στους άρχοντες να κωδικοποιούν κάθε λόγο….,
για να διατηρούν και συντηρούν, εσαεί και μόνον έτσι, την εξουσία τους…!; } ◄
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▼ Παλαιά Διαθήκη :
▪ Δανιήλ : 12 : 1, 2 : («Θρίαμβος των δικαίων και ανάστασις νεκρών»)
Γιαχβέ / προς Δανιήλ / : «Κατά τον χρόνον εκείνον θα εγερθή Μιχαήλ, ο αρχάγγελος,
ο οποίος ίσταται φρουρός του λαού σου, και θα έλθη καιρός θλίψεως τοιαύτης,
( …..τί…., «από μηχανής θεός»…., χμ, «από μηχανής αντίθεος»…., και, ο Μιχαήλ…!; )
η οποία ουδέποτε εγένετο αφότου υπάρχει έθνος·
αλλά κατά τον χρόνον εκείνον ο λαός σου θα σωθή / ω Δανιήλ /,
ως και πας άνθρωπος του οποίου το όνομα είναι γραμμένον εις την βίβλον.
Και πολλοί (!;) εξ εκείνων οι οποίοι κοιμώνται εις την κονιορτόν της γης
// Χμ, οι υπαίθρια : ’’ανοιχτά’’ ‘’φυλακισμένοι’’ : παλουκο,αλυσσο,δεμένοι….: πλημμεληματοποινίτες….:
Ιεζεκιήλ : 37 : 1 έως 14 : Όραμα (συμβολικό) των ξηρών οστών· αναβίωσις του Ισραήλ ως έθνους…..
Ρε…., οι εξορισμένοι : φυλακισμένοι : νεκροί :….. του Έλληνα Άδη τί και πότε…!; //
θα εγερθούν, άλλοι μεν εις ζωήν αιώνιον, { Ε, τους φτάνει ο….. «πρώτος θάνατος»….! }
άλλοι δε εις αιώνιον ονειδισμόν και αισχύνην»….!…..
[ …..τί…., οι δεύτεροι : οι αισχυνθησόμενοι…., σε κακουργειοδικείο και σε ανώτερο βαθμό εκδίκασης
της ‘’ασθένειας’’ : πλημμελήματος τω Γιαχβέ…., θανατοποινίτες : ισοβίως / αιωνίως / ‘’νεκροί’’ :
φυλακισμένοι….. «εξάπαντος», αμετακλήτως και σε….. στερνό τους θάνατο : φυλάκιση…!; ]▲
♠ Καινή Διαθήκη :
▪ Αποκάλυψη Ιωάννη : 13 : 8 :
«Και θα το προσκυνήσουν / το θηρίο / όλοι οι κάτοικοι της γης, των οποίων το όνομα δεν έχει γραφή,
από τον καιρόν της δημιουργίας του κόσμου, εις το βιβλίον της ζωής του Αρνίου που είχε σφαγή»….!
|| Ε, δεν μπορούσαν δα οι Ιερωνικοί, σώρρυ, οι ιεροί «ωτακουστές» να τους φακελώνουν κι όλους….! ||
▪ Ματθαίος : 24 : 34 : Ιησούς Χριστός : «Αλήθεια
[ Ε, αφού όχι δις το «αλήθεια», δεν είσαι απόλυτα σίγουρος….! ]
σας λέγω, ότι (!;) δεν θα περάση η γενεά αυτή, (!;) πριν γίνουν όλα αυτά / τα της συντέλειας, Κρίσης,….. /….!
( Εχ…., Αλήθεια…., αφού μιλά με το «Πνεύμα της αληθείας, τον άλλον Παράκλητον»…., χξς΄ςςςς….! )
▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : 6 : 14 : «Ο δε Θεός και τον Κύριον ανέστησεν
και εμάς θα αναστήση διά της δυνάμεώς του»….!
{ Ε, τότε, άντε και….. «μίαν άλλην καλυτέραν ανάστασιν» : μια άλλη καλύτερη αποφυλάκιση….! }
▪ Ιωάννης : 5 : 28 : «Μη εκπλήττεσθε γι’ αυτό, διότι (!;) έρχεται ώρα,
που όλοι, όσοι θα βρίσκωνται εις τα μνημεία, | Χμ, οι στις ‘’κλειστές’’ φυλακές φυλακισμένοι : νεκροί….. |
θα ακούσουν την φωνήν του / του Ιησού / και θα βγουν έξω,…..»….!
[ …..εχ, άντε ντε…., επιτέλουςςςςς, να επαληθευτεί, και, «το όραμα των ξηρών οστών» του Ιεζεκιήλ….,
να…., το περί επανασύστασης του Ισραήλ : Φυλακής : Τάφου με τα ξηρά οστά : ‘’νεκρούς’ :….! ]
▪ Παύλου : Προς Εβραίους : 1 : 1, 2 : Αφού ο Θεός, κατά πολλούς και διάφορους τρόπους,
εμίλησε κατά την αρχαίαν εποχήν εις τους πατέρας διά των προφητών,
κατά τας εσχάτας (!;) αυτάς ημέρας μας εμίλησε διά του Υιού,
{ Εχ, και με τους Υιούς της Π. Δ εμίλησε…., μόνο που εκείνοι έκαναν κρα – κρα κι ο Ι. Χ πελ – πελ….! }
τον οποίον έκανε κληρονομίαν πάντων, διά του οποίου και εδημιούργησε τον κόσμον….!
▪ Ιωάννη Α΄ : 4 : 3 : (!;) Αυτό είναι το πνεύμα του αντιχρίστου, διά το οποίον έχετε ακούσει ότι (!;) έρχεται,
και (!;) τώρα είναι (!;) ήδη εις τον κόσμον….!
( Βοήθειααααα….! Θεία βοήηηηη….! )
▪ Ιακώβου : 5 : 8 : …..δυναμώστε τις καρδιές σας / ω αδελφοί /, διότι η έλευσις του Κυρίου (!;) πλησιάζει….!
---- …..ω…., ποίος Σατάν….. παρεκούμβησε τον διάχρονο….. και δεν πλησίασε ο Ι. Χ τον χρόνο…!; ---▪ Παύλου : Προς Εβραίους : 10 : 25 :
…..και να μη αμελούμε τας συναθροίσεις μας, καθώς συνηθίζουν να κάνουν μερικοί,
αλλ’ ας ενθαρρύνωμεν ο ένας τον άλλον και τοσούτω μάλλον
καθ’ όσον βλέπετε να (!;) πλησιάζη η Ημέρα….!
▪Πέτρου Β΄ : 3 : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 : …..Να ξέρετε πρώτα τούτο :
ότι θα έλθουν κατά τας τελευταίας ημέρας χλευασταί,
οι οποίοι θα ζουν κατά τας δικάς των επιθυμίας, και θα λέγουν, «Πού είναι η υπόσχεσις της ελεύσεώς του;
διότι αφ’ ότου εκοιμήθησαν οι πατέρες όλα παραμένουν τα ίδια, όπως ήσαν από την αρχήν του κόσμου».
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Τους διαφεύγει θεληματικά το ότι διά του λόγου του Θεού οι ουρανοί υπήρχαν παλαιόθεν
και η γη εσχηματίσθηκε από νερό και με νερό, / …..ναι, τσς, και τα φυτά έγιναν μετά κι από τον Ήλιο….! /
και ότι με τα ίδια μέσα καταστράφηκε ο τότε κόσμος, κατακλυσθείς με νερά.
Και οι σημερινοί (!;) ουρανοί και η γη είναι αποταμιευμένοι, δυνάμει του ιδίου λόγου, διά την φωτιά,
και διατηρούνται έως την ημέραν της κρίσεως και της καταστροφής των ασεβών ανθρώπων.
Ένα πράγμα να μη σας διαφεύγη, αγαπητοί, το εξής :
ότι μια ημέρα διά τον Κύριον (!;) είναι (!;) σαν χίλια έτη και χίλια έτη σαν μια ημέρα.
*// Ω σκατοηλίθιε Πέτρε…., δεν ‘’μπαλώνονται’’ έτσι, ή όπως άλλιώς, τα ως άνω ‘’τέτοια’’, και, του Ι. Χ….:
«Πλησιάζει», «έρχεται ώρα», «κατά τα εσχάτας αυτάς / εκείνας / ημέρας», «τώρα», «ήδη»….,…..
εμ…., ω Ι. Χήδες : Ι. Αχήδες…., και ‘’τσιμπείστε’’ ένα….. σπουδ…..αρχίδι….. και μια….. μαχαγιούγκας….!
Αχ, όταν οι Δίες ‘’πηδούν’’ αλκμήνειους λαούς…., οι 678 νύχτες κρατούν ίσαμε 666.777.888 νύχτες….! //*
(!;) Δεν καθυστερεί ο Κύριος την εκπλήρωσιν της υποσχέσεώς του, όπως νομίζουν μερικοί,
αλλά μακροθυμεί απέναντί μας, επειδή δεν θέλει να χαθούν μερικοί, αλλά να έλθουν όλοι εις μετάνοιαν»….!
▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : 10 : 11 : Όλα δε αυτά που συνέβαιναν εις εκείνους, ήσαν (!;) συμβολικά
/ Ωχ, συμβολική 1η παρ,απ,ουσία….. και ασύμβολη 2η απουσία….: Αριμαναχουραμάσδα και Σία….! /
και εγράφησαν διά να νουθετήσουν εμάς, εις τους οποίους (!;) έφθασε το τέλος των αιώνων….!
|| Αχ, γαμώ το ‘’κέρατό’’ –σας, έλεος, ρε θεο,λαο,μπαίχτες…., φτάαααανει το Τρ·άγιο ‘’δούλεμα’’….! ||
▪ Παύλου : Προς Εβραίους : 10 : 37 : Διότι γρήγορα, πολύ γρήγορα (!;) θα έλθη ο ερχόμενος
και δεν (!;) θα βραδύνη….! ---- Α…., ουχί γρήγορα : γοργά…., που η Αθηνά σκότωσε τη Γοργώ….! ---▪ Ματθαίος : 10 : 23 : Ιησούς Χριστός / προς μαθητές του / : «Σας βεβαιώ, ότι (!;) δεν θα προκάμετε
να τελειώσετε τας πόλεις του Ισραήλ (!;) έως ότου έλθη ο Υιός του ανθρώπου»….!
▪ Ματθαίος : 16 : 28 --- Μάρκος : 9 : 1 : Ιησούς Χριστός : «Σας βεβαιώ,
ότι (!;) υπάρχουν μερικοί από αυτούς που στέκονται (!;) εδώ, οι οποίοι (!;) δεν θα γευθούν τον θάνατον,
έως ότου (!;) ιδούν τον Υιόν του ανθρώπου να έρχεται εις την βασιλείαν του»….!
▪ Αποκάλυψη Ιωάννη : 1 : 3….: …..διότι ο καιρός / της 2ης παρουσίας του Ιησού / (!;) πλησιάζει….!
▪ Ιωάννης : 4 : 34, 35, 36 : Ι. Χ / προς μαθητές του / : «Δεν λέτε, ‘’ Τέσσερις μήνες ακόμη
| Τί, οι 4…., από τους 9 σ,Σ,τυγερούς ‘’μήνες’’ : έτη και κατά το «Νόμο της Στύγας»…., σ,Σ,τυγεροί…!; |
και ο θερισμός έρχεται’’; Σηκώστε τα μάτια σας, σας λέγω, και ιδέτε τα χωράφια ότι είναι άσπρα,
έτοιμα προς θερισμόν. (!;) Ήδη ο θεριστής παίρνει μισθόν και μαζεύει καρπόν…..»….!
▪ Παύλου : Προς Εβραίους : 11 : 35 : Γυναίκες έλαβαν τους νεκρούς των δι’ αναστάσεως,
άλλοι δε εβασανίσθησαν και δεν εδέχθησαν να αφεθούν ελεύθεροι (!;),
διά να επιτύχουν (!;) μίαν άλλην καλυτέραν ανάστασιν….!
[ Ε, νεκρός = φυλακισμένος…., τάφος : μνημείον : μνήμα = φυλακή….,
ανάσταση = αποφυλάκιση…., χμ, καλή έως κάλλιστη…., αναλόγως της ‘’ασθένειας’’ ή της ‘’αρρώστιας’’….!
Εμ…., τότε, μες στη φυλακή : τάφο ένιωθαν πιο ασφαλείς οι, ισοβίτες, ‘’τέτοιοι’’…., παρά έξω….! ]
▪ Παύλου : Προς Κολοσσαείς : 1 : 12, 13 :
«…..και ενταφιασθήκατε / ω Κολοσσαείς / μαζί του / με τον Ι. Χ / κατά το βάπτισμα,
( Αχ…., πριν απ’ το Δημοτικό Σχολείο : 2ος τάφος : φυλακή…., το βάπτισμα : 1ος τάφος : φυλακή….! )
κατά το οποίον και αναστηθήκατε μαζί του διά της πίστεως εις την δύναμιν του Θεού,
ο οποίος τον ανέστησε από τους νεκρούς.
{ Τί…., ο 1ος, τ ό τ ε, αποφυλακισθείς : αναστηθείς από το Ισραήλ : Τάφο : Φυλακή….. ήταν ο Ι. Χ…!; }
Ακόμη όταν ήσαστε νεκροί ένεκα των | …..ασθενειών….: Ησαΐας : 33 : 23, 24…!; | αμαρτιών σας
και του ότι ήσαστε απερίτμητοι, σας εζωοποίησε μαζί με αυτόν
και μας συγχώρησε όλας τας αμαρτίας μας»….!
---- Ε…., έχει και συμβολική ανάσταση : αναγέννηση : νέος άνθρωπος,…..
πλην από….. «νουθεσιακά συμβολικά συμβάντα»….! ---- ♠
█ Κοράνι :
▪ Κεφ. Οι Προφήτες : Εμείς : Η Μέρα της Εξιλέωσης / της Κρίσης / (!;) πλησιάζει….!
|| Ναι, ρε κιοπεκλέρ, πλησιάζει και δεν ακουμπά…., μα ’’παρακουμπά’’….! Γατς, μπραχ, γκιτ οραντά….! ||
▪ Κεφ. Προσκύνημα : Εμείς : Η Ώρα της Κρίσης είναι σίγουρο πως θα έλθει
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---δεν υπάρχει (!;) καμιά αμφιβολία γι’ αυτό. ( Έι, ρε ΕΣΕΙΣΣΣΣΣ…., και για τον….. Πανισλαμισμόοοοο…!; )
Αυτοί που είναι μέσα στο (!;) μνήμα θα αναστηθούν από τον Αλλάχ….! [ Α, κι εσείς σε Χώρα Φυλακή…!; ]
▪ Κεφ. Οι Άδικοι : Εμείς : Μήπως νομίζουν αυτοί οι άνθρωποι / οι άπιστοι /
πως δεν θα ξανάλθουν στη ζωή την μοιραία μέρα, την μέρα που ολόκληρη η ανθρωπότητα
θα σταθεί μπροστά στον Κύριο της Δημιουργίας;
Αληθινά τα κατάστιχα των αμαρτωλών βρίσκονται στο Σιντζίν. Θα γνωρίσεις τι είναι το Σιτζίν!
Είναι ένα σφραγισμένο βιβλίο….!
# Εμ, ρε λαοβαμπίρια, σφραγισμένοι όλοι οι ‘’φάκελοι’’…! Και τα του Ήλιου ‘’κομπιούτερς’’ έτσι…., ε…!; #
▪ Κεφ. Άνθρωπος : Εμείς : Αλλά ο δίκαιος / ως προς τον Αλλάχ / θα πιει από μια κούπα
βουτηγμένη στην Πηγή της Καμφοράς,….!
Ο Αλλάχ θα απαλλάξει / τους δίκαιους / από το κακό αυτής της μέρας / της Κρίσης /….! ( Τί, ακριτέοι…!; )
▪ Κεφ. Τα Πολεμικά Άλογα : Εμείς : …..όταν οι νεκροί (!;) ξεπεταχθούν από τα μνήματά τους….!
▪ Κεφ. Μαρία : Εμείς : Πόσες γενεές / απίστων / καταστρέψαμε Εμείς πριν από αυτούς,
πολύ πλουσιότερες και λαμπρότερες! Να λες : «Ο Φιλεύσπλαχνος δε θα ανεχτεί για πολύ τους άπιστους
μέχρι να γίνουν μάρτυρες της πραγματοποίησης των απειλών Του :
είναι μια (!;!;!;!;!;) εγκόσμια ( …..έιιιιι…., χξς΄ςςςς…., εγκόοοοοσμιααααα….! ) μάστιγα ή Ώρα της Κρίσης….!
Τότε θα γνωρίσουν τίνος είναι η χειρότερη κατάσταση και τίνος είναι η μικρότερη ακολουθία»….! █ }$$}
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------▪ …..Καββαλισμός : Kabbala….:
είναι η δυνατότητα να έχει ένα άτομο περισσότερες από μία ψυχές….,
που τις κερδίζει, σκοτώνοντας έναν εχθρό….!
[[ …..Ααααα…., τι κανιβαλισμός….. τι καββαλισμός…., τι κανιβάλα….. τι καββάλα….:
ίδια μούρη….. ίδιο θρησκαγγούρι…., ε, παντού και πάντα…., καλυμμένα ή μη…., τόσο, όσο, αναλόγως….!
Εχ, ναι…., όοοοολες οι θρησκείες είναι καββαλισμός με μάσκα….,
χμμμ, και τι περιμένατε…., να σας το πουν ευθέως, και, το ότι είναι σατανιστές ή άθεοι ή….!
Ω, και….. τι ομόνοια, οι ως άνω καββάλ πολύψυχοι, πια κι έτσι, στις ενάντιες ψυχές τους….! Ε…!; ]]
======================================================================
======================================================================

4 --- 5 )
Αυστραλία.
▪ Αβοριγένοι….:
▪ Θεός….:
κι αυτοί…., είχαν πίστη σε έναν δημιουργό θεό, που αναπαύεται στα απόμακρα ύψη του Ουρανού,
και που, μόνο, για να παραβρεθεί στις πιο (!;) απόκρυφες μυσταγωγίες των γήινων πιστών του….,
εγκαταλείπει τον ουρανό…., απρόσιτο θεό, που, μάλλον, (!;) γι’ αυτό δεν τον επικαλούνται….!
( Ω, νά ‘τη, «μόνο» τώρα, η λαο’’αρμέχτρα’’ ανεπίκλητος Άδης….,
που «ωσφράνθη» ‘’απόκρυφη’’ τσίκνα σφάγιων ‘’θυσίας’’ σε ‘’μυσταγωγική’’ εορτή των πιστών….,
χα…., που η ‘’τέτοια’’ τσίκνα….. μέχρι και θεούςςςςς κατεβάζει από τον ‘’ουρανό’’ στη ‘’γη’’….!
Ε…., άμα, όμως, πουλά το λαο’’γάλα’’ κι αφήνει, και, τα ‘’προβατάκια’’ τους να πιουν λίγες στάλες….,
τον βαφτίζουν, «μόνο» τότε κι έτσι, Πλούτωνα….:
επικλητό, θεό του πλούτου με το «κέρας της αφθονίας» : και, νόμο….,
χα, αφθονία υλικών και πνευματικών αγαθών…., χξς΄ςςςς…., και σε ‘’νερά’’ και σε ‘’αέρια’’….! )
▪ Γιος του Θεού….,….:
ήταν, και, κατ’ αυτούς, ο «πολιτισμικός ήρωας»
ή και τα αυτογενή όντα της (!;) «ονειρικής περιόδου»….,
[ Τί…., αυτογενή : αυτοδημιούργητοι αυτοί οι πλούσιοι…!; Πιο πλούσιοι οι Υιοί από τον Πατέρα…!; ]
που εξαφανίσθηκαν είτε στα σπλάχνα της γης, είτε στον ουρανό…., οπότε…., αυτά
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/ …..χα, τα ουράνια : τα, πια, εις το εξωτερικό κι εκτός Αυστραλίας διαφυγόντα : ‘’αναληφθέντα’’….. /
απέσυραν την μεταξύ γης κι ουρανού (!;) γέφυρα,
*[ …..χμ, εκδίκηση του εγκαθέτου του ‘’Ουρανού’’…., εδώ, μάλλον, ξένου : ‘’ουράνιου’’ : μη ‘’γήινου’’….,
λόγω μη αποδοχής κι απόρριψής του…., πια…., εξορία του : ‘’ανάληψή’’ του : ‘’απογείωσή’’ του
και διαφυγή του : ‘’προσουρανισμός’’ του στο εξωτερικό : ουρανό….!
Έτσι…., μα στο εσωτερικό τους αυτά….,
| …..αφού τα άλλα πρόλαβαν να συνοδεύσουν τον ‘’γιο του Θεού’’….. |
κι οι πρώην ‘’Θεό’’δουλοι συγκυβερνήτες του, τα αυτογενή : ‘’γήινα’’ : ντόπια όντα….,
κι αυτά, όσα συνελλήφθησαν, εξορία στα….. υπόγεια εξορίσια….. του στη γη τους ‘’Άδη’’….,
χμ, μετά από….. αλσεροκίνητη ή αλσερινγκοκίνητη επανάσταση του λαού….!
Ναι, ρε κρυφτούλιακα κωδικοποιητή κι αυτού του ‘’μύθου’’….,…..
τέλος της, τελικά, εφιαλτικής, «ονειρικής περιόδου» τους…., χμ, της….. της ‘’1ης δημιουργίας….,
μάλλον, και τέλος της έτσι ‘’τέτοιας’’ θρησκείας τους….,
αυτονόμησή τους….. και αρχή….. της «πραγματικής περιόδου τους»…., της της ‘’2ης’’ δημιουργίας
από άλλα….: ντόπια και…., μάλλον…., αντι’’θεïκά, τότε, αυτογενή όντα…., τα αλσέρα ή αλσερίνγκα….,
όχι εκεί που ήσαν πριν…., μα σε άλλο τόπο…., πιο κατοικήσιμο κι εύφορο….! ]*
τονίζοντας έτσι τον οριστικό αποκλεισμό ανάμεσα σ’ αυτά τα 2 χωριστά επίπεδα, που είναι οντολογικά….!
{ Τί, ‘’ έφτιαξαν’’ και, διαχωριστή τους : F. I. R, «ουράνιο θόλο’’….. ’’αλά’’ Εβραίους….: Γέν.: 1 : 6, 7, 8…!; }
▪ Αλσέρα ή αλσερίνγκα…., τα υπεύθυνα για μια (!;) ‘’δεύτερη δημιουργία’’,
δηλαδή, για την οργάνωση του κόσμου σε (!;) κατοικήσιμο γεωγραφικό τόπο….,…..
[ …..χα, ’’ιερή γεωγραφία’’….. και, έτσι, μάλλον, ασφάλειά τους…..
και, αναλόγως, οι ‘’δημιουργίες’’ τους…., σαφώς, ανάλογες των θρησκοκαταχτήσεών τους….,….! ]
♦ Τα αυτογενή όντα, ως κι ο επικεφαλής τους ‘’πολιτισμικός ήρωας’…., | λέει ‘’εδώ’’ ο κωδικοποιητής….. |
κινούνταν / πριν την ’’απογείωσή’’ τους / λεύτερα μεταξύ γης κι ουρανού με μια σκάλα ή ένα δέντρο….!
// Ω, έτσι κι ο….. Δαλάι Λάμα : Δ. Λ Ιησούς Χριστός : Ι. Χ….:
Δαλάι Αντιλάμα : Δ. ΑΛ Ιησούς Αντίχριστος : Ι. ΑΧ….,
ναι, έτσι, στην 1η παρ,απ,ουσία του….: λεύτερος : ‘’λεύτερος’’….! //
|| Α, αν οι σκλαβωτές δεν είναι λεύτεροι κι ασύδοτοι…., ’’φύσει και μεταφύσει…., μα και παρά φύσει’’….,
τότε ποίοι θα είναι….. ’’υπό φύσει’’…., ’’φυσικοί και μεταφυσικοί’’…., σκλάβοι…!; || ♦
( * Η απόκρυφη λατρεία Κουναπίπι μιλά και για ‘’τρίτη δημιουργία’’, πολιτιστική, των Αβοριγένων….:
απόκρυφες γνώσεις ή το φαλλικό μεγάλο φίδι….! )
* Εμ, κι ο Μέγας Αλέξανδρος πολιτιστική ‘’τέτοια’’ έλεγε…., μα, κι αυτός ‘’αχόρταγος’’, ‘’φάλλισε’’….! *
// Ε, κάθε νικηφόρα εκστρατεία….. και εποικιστική ‘’δημιουργία’’….: Κουναπιποπολεμικό διάγγελμα….! //
---- Και, και, οι Ινδουιστές πιστεύουν πως πριν απ’ τον κόσμο μας υπήρχαν άλλοι κόσμοι….! -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{##{ Νέες δημιουργίες, αυτούσιων και νέων λαών,…..
● Ελληνική Μυθολογία : Ζαν Ρισπέν :
▪ Δευκαλίων….: Ο Δευκαλίων
/ …..ο γιος του Προμηθέα, κατά τον κατακλυσμό, ‘’ως’’ κι ο Νώε της Παλαιάς Διαθήκης των Εβραίων….! /
εκφράζει μια (!;) ευχή, αφού, διά (!;) του Ερμή, ο Δίας του εγγυήθηκε πως θα την πραγματοποιήσει,
(!;) όποια κι αν θα έκανε, αυτός κι η γυναίκα του Πύρρα, καθώς πριν του πρόσφεραν (!;) θυσία….!
Ο Ζευς αναθέτει (!;) αυτό το έργο στον Δευκαλίωνα και την Πύρρα….!
[[ Ε, αποικισμού…., σε ‘’άδεια’’ χώρα, κι εδώ, με ελληνικό : ύδωρ : νερό : λαό, έθνος, όχλο και γλώσσα….,
μα….. της ‘’κατώτερης’’ τάξης…., το ανάγνωσμα πρόσχετε….!
Και οι χαφιέδες του λαού : Δευκαλίων, Νώε κ. λ. π δεν νιώθουν, πάντα, βολικά στον τόπο τους….,
ιδίως, αν, ‘’ανεμο’’κινούμενη ή μη, αγριεύει : τρικυμιάζει
η εξ αιτίας τους υποφέρουσα λαο,νερο,θάλασσα….,
οπότε επιζητούν καταδιωκόμενοι : ‘’νερο’’πλημμυριζόμενοι : λαο,κυματο,σπρωγμένοι άλλη πατρίδα….! ]]
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Απ’ τις (!;) πέτρες που θα πετάξει πίσω του ο Δευκαλίων θα γεννηθούν (!;) άνδρες,
|| …..ναι…., αφού ο ιμπεριάλας άποικος Δευκ,α,λίων ‘’μπόλιαζε’’, μόνο, πέτρες : θνητές : χαμολαïκές….,
ενώ η Πύρ,ρ,α ‘’μπολιάζονταν’’, μόνο, με ντόπιους ή ξένους, αθανάτους : αστούς : ‘’ελαφρόπετρες’’….!
…..Ο εξαμηνίτικος και ερμαφρόδιτος Άγδιστης, πάντως και κατά Παυσανία, γεννήθηκε από μια πέτρα,
όπου πάνω της έπεσε το προïόν ονείρωξης : σπερματικής απώλειας σε νυχτερινό όνειρο του Δία….! ||
από εκείνες που θα πετάξει η Πύρρα θα γεννηθούν (!;) γυναίκες….!
---- Εχ, κι οι πάλαι ποτέ Εβραίοι, έτσι…., χα, από….. «αναμνηστικές»….. ’’πέτρες’’ του Ιορδάνη….,
χμ, εξού και ήταν, κατά Γιαχβέ, «σκληροτράχηλος λαός»…., κάτι σαν ‘’βαρύ ύδωρ’’….!
Και….. «ζωντανοί» εγγράμματοι εσείς…., χξς΄…., «από βασιλικό προνόμιο»…..
και….. «νεκροί» αγράμματοι : ‘’πετροντούβαρα’’ αυτοί….!
Μα ο Ι. Χ, κατά Α. Ι, στη 2η ‘’τέτοια’’ του, θα είναι «αρσενικός» εννιαμηνίτις….. κι όχι….. αγδιστικός….,
αφού η, τότε, μάνα του / η Μαρία και σε 2ή της γέννα…!; / δεν θα είναι ‘’πέτρα’’ : χαμολαïκιά….! ---Έτσι θα δημιουργηθεί (!;) αυτούσιος ένας καινούργιος λαός,
ξεχωριστά από τους καθ’ αυτό απογόνους του Δευκαλίωνα και της Πύρρας….!
Είναι μία (!;) διαφορά καταγωγής, που οι Έλληνες έδιναν σ’ αυτήν (!;) ιδιαίτερη σημασία.
Όλες οι (!;) βασιλικές και (!;) ηγεμονικές οικογένειες ισχυρίζονταν πως κατάγονταν
από τον Δευκαλίωνα και την Πύρρα
[ Ναι, ω ‘’Αιθέρ,αέρ,ινες’’ υπάρξεις…., ξιππασμένες, που ξεχάσατε τη λαϊκή : νερένια καταγωγή σας….,
προïόντα κανονικής : πραγματικής : μη ονειρικής συνουσίας –τους είστε….: αθάνατοι υιοί θεού…., χμ….,
κι όχι….. Εριχθόνια….. προïόντα από….. γκάστρωση ‘’πέτρας’’…., χμ, υιοί ανθρώπου ή ανθρώπων….! ]
και πως δεν είχαν τίποτα (!;) κοινό με τον απλό λαό που κατάγονταν από τις πέτρες
που είχαν πετάξει πίσω τους ο γιος του Προμηθέα και η γυναίκα του….!
*// Ε…., νααααα…., οι, υπεραστοί, ουράνιοι : οι όπου ο ‘’Θεός’’…., έλεγαν τους ε,κ,ν,τός ’’ουρανού’’ έτσι :
γήινους : υιούς ανθρώπου/πων :…., θνητούς….! //*
▪ Ησίοδος : κατ’ αυτόν….. ο Δίας, ο γιος του Κρόνου, δημιούργησε σε αυτήν εδώ την….. (!;) εύφορη….. γη
μια τέταρτη φυλή, πιο δίκαιη και πιο ενάρετη, την ουράνια φυλή των ηρώων
που οι προηγούμενοι αιώνες τους είχαν ονομάσει ημίθεους μέσα στο απέραντο σύμπαν….!
{ Εμ…., την ευφορότερη μερίδα οι ‘’ουράνιοι’’ την παίρνουν…., ενώ οι ‘’γήινοι’’ ‘’τον παίρνουν’’….! } ●
► Παλαιά Διαθήκη :
▪ Γένεσις : 7 : 11 : Μωυσής : κατακλυσμός του Νώε….: Κατά το εξακοσιοστό έτος της ζωής του Νώε,
ακριβώς (!;) δε την δεκάτην ημέραν του δευτέρου μηνός, / Χμ, στις 10--2--…., ε, προ ποίου Χριστού…!; /
όλαι αι πηγαί της μεγάλης αβύσσου εξέσπασαν και αι (!;) θυρίδες του ουρανού ηνοίχθησαν….!
*[[ Χμ, όποτε ‘’τα βρίσκουν σκούρα’’, αντιφάσκουν και βάζουν….. ή ‘’τσόντα’’ ή ‘’ημερομηνίες’’….,
ε, για παραπλάνηση και ‘’απόκρυψη’’ των κωδικικών πραγμάτων….!
Και, για πιο παραπλάνηση, ρίχνουν, ‘’κάποτε’’ και ‘’κάπου’’, ‘’μυστικώς’’ κι ένα, ε δ ώ , καράβι….,
να το βρουν, σικέ, οι ‘’επίγονοί’’ τους….. αιώνες μετά….. και να ‘’επαληθεύσουν’’ το ‘’τέτοιο’’….!…..
Ξου, μωρή Μουσίτσα Μωυσή…., να, χμ, λαϊκή : υδάτινη :….. επανάσταση σε ‘’γη’’ και ‘’ουρανό’’….,
‘’κατακλυσμός’’, ‘’χαμός στο ίσωμα’’….. κι ‘’όπου φύγει – φύγει’’….: φύλαξη σε ‘’ουράνια θυρίδα’’….,
και, και, ο ‘’κωδικοποιημένος’’, είτε «ντυμένος»….. είτε «γυμνός», Νώε…..
και οι δικοί του συγγενείς…., τα….. λαο’’σημαδεμένα’’ Γιαχβίδια πρακτοράκια….,….!
Ναι…., νααααα…., σβήνει και ο ‘’πυρσός’’ και η ‘’φωτιά’’ των εγκαθέτων του ‘’Γιαχβέ’’….!
Α, και τι χαζωραία ‘’σκορπούν’’:μοιράζουν τους κώδικες των θρησκειών οι, και, θρησκειοπλάστες….,
εχ, για να είναι ‘’αδύνατο’’ κι αναποκωδικοποίητο το….. κωδικοπάζλ….!….. ]]*
▪ Ησαΐας Β΄ : 65 : 17, 18 : «’’Διότι, ιδού, θα δημιουργήσω (!;) καινόν ουρανόν και καινήν γην,
και τα προηγούμενα δε θα μνημονεύωνται ούτε θα έρχωνται εις τον νουν·
οι δε άνθρωποι θα χαίρουν και θα αγάλλωνται διά παντός με παν ό,τι δημιουργώ (!;)
διότι, ιδού, δημιουργώ (!;) την Ιερουσαλήμ αγαλλίαμα και τον λαόν μου ευφροσύνην’’»….!
---- Τί…., θα τους αποκλείσει ο Γιαχβέ τις υποτροπές των φρικιαστικών γιαχβομνημών τους…!;
Α…., αποκλείεται…., γιατί ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει Γιαχβο’’μπολιασιά’’….! Ή ξεχνά…!; ---▪ Ησαΐας Β΄ : 66 : 22 : Όν τρόπον γαρ ο ουρανός καινός και η γη καινή, ά εγώ π ο ι ώ, μ έ ν ε ι ενώπιόν μου,
λέγει ο Κύριος, ούτως στήσεται το σπέρμα υμών και το όνομα υμών….: κείμενο στα αρχαία ελληνικά…..
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Μετάφρασις : «’’Διότι ως ο καινός ουρανός και η καινή γη, τα οποία θ α δ η μ ι ο υ ρ γ ή σ ω,
θ α π α ρ α μ ε ί ν ο υ ν ενώπιόν μου’’, λέγει ο Κύριος
’’ούτω το γένος σας και το όνομά σας θα παραμείνη’’»….: :
κείμενο, στα αρχαία ελληνικά, ποιώ, μένει : ενεστώτας….,
μετάφραση : μέλλοντας….: θα δημιουργήσω, θα παραμείνουν!!!!!
|| Ωχ, από μεταφραστικά ‘’τέεεεετοια’’….. σε Π. Δ και Κ. Δ….. άλλο τίιιιιποτα….!
Όλο….. ‘’γραμματολογικές’’ και ‘’αριθμολογικές’’ αλχημείες είναι….!
Και…., σαφώςςςςς…., για μπέρδεμα είναι, και, το ‘’χρονοτουρλού’’ τους….! ||◄
▀ Καινή Διαθήκη :
▪ Πέτρου Β΄ : 3 : 13 : «Αλλά σύμφωνα με την υπόσχεσίν του,
(!;) περιμένομεν (!;) νέους ουρανούς και νέαν γην, εις τους οποίους θα κατοική δικαιοσύνη»….!
▪ Αποκάλυψη του Ιωάννη : 21 : 1, 2, 3 : «Ύστερα είδα καινούργιον ουρανόν και καινούργιαν γην,
διότι ο (!;) πρώτος ουρανός [ Τί, κι ο διαχωριστής τους «ουράνιος θόλος : ουρανός» : Γέν. : 1 : 1 έως 8…!; ]
και η (!;) πρώτη γη έφυγαν, και η (!;) θάλασσα δεν υπάρχει πλέον.
{ Εχ, βρε, μη φοβάστε…., δεν κυριολεκτεί….! Άλλωστε μιλά για την τότε κι εκεί ανακατανομή….! }
Και είδα την πόλιν την αγίαν, την νέαν Ιερουσαλήμ,
[ Τί, το στον ‘’ουρανό’’ : Άγαρ εξόριστο ιερατείο κ. α. λ…!; ]
να κατεβαίνη από τον ουρανόν από τον Θεόν, ετοιμασμένη σαν νύμφη
στολισμένη διά τον άνδρα της. | Ννναι, θα….. την πάρετε και την….. έδρα του Μωυσή…., και, στην Άγαρ….! |
Και άκουσα φωνήν μεγάλην από τον ουρανόν να λέγη,
‘’Ιδού, η κατοικία του Θεού είναι μεταξύ των ανθρώπων· ---- Χα, των ντόπιων : γήινων :….! ---θα κατοικήση μαζί τους και αυτοί θα είναι λαός του και ο ίδιος ο Θεός
/ Ε, ο γιος του, χμ, που «το ίδιο κάνει»….! Ή θα μετακομίσει εκεί μαζί με το εξόριστό τους ιερατείο…!; /
θα είναι μαζί τους’’»….!
▪ Ματθαίος : 19 : 27, 28 : * Πέτρος : «Να εμείς που αφήκαμε όλα και σε ακολουθήσαμε
τί λοιπόν θα απολαύσωμεν;».
* Ιησούς Χριστός / προς Πέτρο και μαθητές του / : «Αλήθεια σας λέγω, ότι σεις, οι οποίοι με ακολουθήσατε,
όταν ο Υιός του ανθρώπου θα καθήση εις τον θρόνον της δόξης του εις την Νέαν Δημιουργίαν,
θα καθήσετε και σεις σε (!;) δώδεκα θρόνους, (!;) διά να κρίνετε (!;) τας δώδεκα φυλάς του Ισραήλ»….!
---- …..α…., η 13η φυλή, η του Ισμαήλ, ακριτέα θα μείνει…!; Και….. ’’εμείς’’….. τίιιιι…!; ---▪ Ιακώβου : 1 : 18 : «Επειδή το ηθέλησε / ο Θεός / μας εγέννησε με τον λόγον της αληθείας, ώστε να είμεθα
ένα είδος απαρχής των δημιουργημάτων του»….! ( Εχ, ‘’καλούπια’’ σ’ ‘’αυτή’’ τη νέα ‘’δημιουργία αυτοί….! )
▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Β΄ : 5 : 17 : «…..Ώστε εάν είναι κανείς ενωμένος με τον Χριστόν,
αυτός είναι καινούργιο δημιούργημα. Τα αρχαία επέρασαν, (!;) έχουν γίνει (!;) όλα καινούργια»….!
// Εχ, ‘’όταν ξυπνήσετε, να βγάλετε τις αρχαίες σας τσίμπλες, για να βλέπετε καινούργια όνειρα…..’’….! // ▀
▓ Κοράνι :
▪ Κεφ. Αλ Καφ : Εμείς : Χα μιμ. Αυτό το βιβλίο / το Κοράνι / αποκαλύφθηκε από τον Αλλάχ,
τον Μεγαλοδύναμο, τον Σοφό. Για να (!;) φανερώσουμε την αλήθεια
( Τί, ‘’έτοιμη’’ Σας την παρέδωσε ο Καθολίκ και Καββάλ Αρχιτέκτων Γαλλο,Φραγγο,Πετεινός Αλλάχ…!; )
δημιουργήσαμε Εμείς τον ουρανό και τη γη και όλα αυτά που βρίσκονται ανάμεσά τους.
Τα δημιουργήσαμε Εμείς αυτά να διαρκέσουν (!;) ένα καθορισμένο χρόνο.
{ …..α…., με….. Καθολικό….. ‘’κισμέτ’’, και, τα ισλαμικά κράτη…!; }
Και όμως οι άπιστοι αδιαφορούν στις προειδοποιήσεις Μας.
Να πεις : «Έχετε σκεφτεί αυτούς που επικαλείστε εκτός από τον Αλλάχ;
Δείξτε μου ποιο τμήμα της Γης έχουν αυτοί δημιουργήσει!
[ Ε, υπάρχει και, και, Ορθόδοξο ‘’κισμέτ’’…., χα…., τζινικό….! ]
Έχουν μερίδιο στον ουρανό; ( Χμ, άλα….. Κεφαλαία τιμή η Γη…., που με μικρό ο ο ουρανός….! )
Φέρτε μου μια γραφή που έχει αποκαλυφθεί πριν από αυτό
ή κάποιο άλλο ίχνος θείας γνώσης, αν αυτό που λέτε είναι αλήθεια»….!
▪ Κεφ. Αβραάμ : Εμείς : Τη μέρα που η γη θα μεταβληθεί σε μια διαφορετική γη
και ο ουρανός σε ένα καινούργιο ουρανό,
το ανθρώπινο γένος θα σταθεί μπροστά στον Αλλάχ, τον Ένα, τον Μεγαλοδύναμο….!
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▪ Κεφ. Το Σπήλαιο : Εμείς : Δεν τους κάλεσα Εγώ / τον Σατανά – Αρχιτζίν και τα τζιν – δαίμονές του /
να παραστούν σαν μάρτυρες στην δημιουργία του ουρανού και της γης,
ούτε της (!;!;!;!;!;) δικής τους δημιουργίας,
[ Μπα, ρε αντιφατικοί…., δεν δημιουργεί, μόνον, ο Γιαχβαλλαχδίαςςςςς…., όπως λέτε ευθύς ως άνω….:
Κεφ. Αλ Καφ : Εμείς : «Δείξτε μου ποιο τμήμα της Γης έχουν αυτοί δημιουργήσει»…!; ]
ούτε θα ζητούσα Εγώ την βοήθεια αυτών που θα οδηγούσαν το ανθρώπινο γένος σε χαμό….!
▪ Κεφ. Το Αστέρι : Μωάμεθ : …..και / πως / θα δημιουργήσει / ο Αλλάχ / όλα τα πράγματα πάλι,
πως είναι Αυτός που χορηγεί και πλουτίζει, πως Αυτός είναι ο Κύριος του Σίριου 1….!
/ 1 : ο αστερισμός του σκύλου που τον λάτρευαν οι ειδωλολάτρες Άραβες….:
εδώ, ο Κύριος των Ανατολικών τόπων….! Εμ, τι άλλο από σκυλοΚύριοςςςςς ο….. Πλούτων….! /
▪ Κεφ. Η Αράχνη : Εμείς : Να πεις / ω Μωάμεθ / :
[ Α, αραχνοΰφαντον «πέπλον» ‘’μυστηρίου η Αράχνη….. κι η Αθηνά μάλλινον «πέπλον» ‘’μυστηρίου’’….!
Μουουουουου η «χρυσή αγελάδα» του Ααρών….. και μου – μου η αγελάδα του Μωάμεθ….! ]
«Διατρέξτε τη γη και κοιτάξτε πώς ο Αλλάχ συνέλαβε τη Δημιουργία.
Μετά ο Αλλάχ θα δημιουργήσει τη (!;) Δεύτερη Δημιουργία…..»….! ▓ }##}
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------▪ Χαρακτηριστικά λατρείας, τύποι,….: έκαναν…., οι σαμάνοι ιερείς…., περιτομή, ράντισμα με αίμα….,
προκαλούσαν «λήθαργο» στον πιστό, για να θυμηθεί, τάχα, την ιερή καταγωγή του κόσμου,….!
Επίσης, τελετουργική αναγέννηση….: (!;) ’’θάνατος’’ ή εγχείρηση, και, από ιατρούς της αδελφότητας….,
και, έτσι και τότε, δαντικό, ταξίδι της ψυχής του θύματος στον ουρανό και την κόλαση,
αποκτώντας εξαιρετικές δυνάμεις,….!
/ Ουστ, ρε, οι όπου κι όποτε λαοναρκώτρες…., χξς΄, ρε ιμπεριαλιζέ πεοκομμένοι σχιζοπειραματιστές….! /
==================================================================
==================================================================
Δυτική Αφρική.
▪ Ασάντι….:
λαός της….. Αφρικής, κι αυτός…., που πίστευαν σε έναν επουράνιο θεό, τον Νυάμι,
που εγκατέλειψε τον κόσμο των ανθρώπων, εξαιτίας του αφόρητου θορύβου,
που έκαναν γυναίκες, κτυπώντας τους σπόρους για να τους κάνουν πολτό….,….!
*/ Ε, μάλλοννν, αναγκαστική εξορία του Νυάμι στο εξωτερικό : ουρανό,
από συνεχείς ’’διαδηλώσεις της κατσαρόλας’’….!
Χμ, δόξα τω όντι Θεώ…., έσβησε και ο ‘’πυρσός’’ και η ‘’φωτιά’’ κι αυτού….!
Μωρές Πελειάδεςςς και Τελλιάδες…., την….. προ,μετα,φητεία σαςςςςς….! /*
| Βρε, ’’σιωπή’’…., να φύγουν, ανεπίστροφα, όλοι οι, έως τώρα ’’θεό’’μασκοι, θεοί – σατανάδες….! |
===================================================================
===================================================================
Μπαρμπάρα και Ντογκόν του Μαλί.
Πίστευαν, λαοί της,
{ …..τί…., ‘’προηγμένοι’’…., και, ως προς αυτό…., αυτοί…!; }
πως η δημιουργία του κόσμου έγινε από έναν, αρχικά, ακίνητο λόγο,
που η δόνησή του καθορίζει σιγά – σιγά την ουσία και κατόπιν την ύπαρξη των πραγμάτων,
όπως και την σε σπειροειδή κώνο κίνηση του σύμπαντος, που διαρκώς (!;) επεκτείνεται….!
[ Έιιιιι…., μαφιοζο·σπείρες Ιμπεριάλεςςςςς….! ]
Χρησιμοποιούσαν τεχνικές κι εργαλεία για πιο εύκολο ακούμπισμα του λόγου στο στόμα….,
ως….. τον καπνό και την πίπα, το λιμάρισμα ή το βάψιμο των δοντιών, το τατουάζ του στόματος….!
---- Έι, ρε δονητέςςςςς…., έτσι : Β,Μπ,άρβαρα και Ντον – γκον ίστικα…., εμβολιάζατε, και, το νερό : λαό
με το δόγμα της παρθενίαςςς του μυστικοπαθούςςς θρησκευτικούουου σας ιμπεριαλισμούουου…!; ---▪ Σιωπή….:
είναι, και, κατ’ αυτούς, το (!;) μυστικό που (!;) αποσιωπάται….!
{ Εμ, κι εσάς, η μυστικοπάθεια σας ‘’έφαγε’’….! Ρε, κι εσείς, δοτοί της εκεί Ήρας Αφρικανοί Ηρόδοτοι….,
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μόνο, η αρνητική σιωπή αποσιωπάται…., ως σατανική…., ενώ η θετική σιωπή, τελικά, όχι…., ως θεία….! }
Αρχικά, δεν υπήρχε ανάγκη της γλώσσας…., / Ε, η ανάγκη της περισπαστικής χρήσης της βιογλώσσας….! /
γιατί….. ό,τι υπήρχε ενσωματώνονταν σε έναν ανήκουστο λόγο…., ( Χα, κι εδώ, ‘’διφορούμενος’’ λόγος….! )
αλλά, με την (!;) πτώση της ανθρωπότητας, εμφανίζεται η γλώσσα…., ως (!;) τιμωρία….!
** …..έιιιιι…., κοίτα…., και, ’’σιωπο’’προσέγγιση….. οι ‘’άγριοι’’…., ω….. λογοφλύαρε ‘’ήμερε’’….!
Ναι…., μα στην κυριολεκτική διάσταση αυτού του λόγου, εγώ κι εδώ κι έστω, ‘’τους βγάζω το καπέλο’’….!
Ναι…., μα μοιραία κι όχι «ως τιμωρία»…., χμ, που, μέσω του λόγου, θα ξαναφτάσουμε στη ‘’Σιωπή’’….! **
▪ Περιτομή….:
πίστευαν πως αφαιρεί από τον (!;) αντρόγυνο ( γυναίκαντρο ) τη (!;) θηλυκή του υπόσταση….,
*[[ Ιμπεριαλισμός : αρσενικός : +…., χμ, λες, υπερφυσικός κι αόρατος…., σκληρός….,
θηλυκός : -…., χμ, λες, φυσικός κι ορατός…., μαλακός…..
και….. αντρογυναικικός : + -….. ή γυναικαντρικός : - +….,
πιότερο μαλακός και λιγότερο σκληρός….. ή πιότερο σκληρός και λιγότερο μαλακός…., αντίστοιχα….,
χμ, άλλοτε ορατός….. κι άλλοτε αόρατος…., αντίστοιχα….,….. λεςςςςς….!
---- …..έι…., Γλαύκο ή Γλαύκη ή Άγδιστη κομίζουν…., κι αυτοί…!; ---Ναι…., που….. από….. ’’μαλακία’’ : ‘’ασθένεια’’ : ‘’αδυναμία’’ της….. ’’Δουρείας αλόγας’’ Εύας….,
χμμμμμ…., έτσι και κατ’ αυτούς…., μάλλον, του «ιερού διπλωμάτη» Αδάμ…., ‘’την πάτησαν’’….,
νομίζοντας οι δυο αυτονομιόφιλοι πως, έτσι, θα ξεγελούσαν τον Αντί’’Θ,θ,εο’’ ‘’Σατανά’’ : ‘’Όφι’’….,
που, τελικά, ‘’τους την έφερε’’ τους ‘’σχισματικούς’’ και τους έκανε….. Σατραπεία του….:
πτώση και ε,Ε,ίσοδό τους στον δικό του ‘’ουράνιο’’ παράδεισο…., χμ, «την κόλαση»….,
ως τον έλεγε κι ο ‘’Θ,θ,εός’’…., τον….. άλλο παράδεισο….,
τον με την άλλη τεχνογνωσία…., ιδίως, την πολεμική…., ‘’που τους έδωσε : φανέρωσε’’ ο ‘’Σατανάς’’….!
[ …..που κι αυτός κι ως ‘’τέτοιος’’ : αυτονομιόφιλος τα ‘’ίδια’’ έκανε, πριν, και απο’’Θ,θ,εο’’ποιήθηκε….. ]
Αυτήν την τεχνογνωσία : αυτό το «μήλο της τεχνο γνώσης», που ο ‘’Θ,θ,εός’’ τους την απαγόρευε….,
χμ, να μη γυρίσουν και, τελικά, τον καταλάβουν…..
και γίνουν, τότε κι έτσι, ‘’τα πάνω….. κάτω και τα κάτω….. πάνω’’….:
γη ο Ο,ο,υρανός….. κι η γη Ο,ο,υρανός….,…..! ]]*
(!;) οπότε…., στερημένος απ’ τη θηλυκότητά του…., αναζητεί σύζυγο…..
{ Ε, ‘’αλλιώτικη’’ σύζυγο, να, μάλλον, ύπανδρη : «υποβαθρική» κι όχι βαθρική ή ανωβαθρική….. Ήρα….! }
κι έτσι εμφανίζεται η έννοια της κοινότητας….!
[ ▪ Ακροβυστία….: το ορατό (!;) υπόβαθρο του Ουανζό….:
μαγική, παρεκτραπείσα θηλυκότητα του ανθρώπου, από την πτώση του ανθρώπινου γένους,….! ]
{ …..χμ…., κάνουν και οι με ‘’θηλυκότητα’’ Εύες ιμπεριαλισμό….: θηλυκό : φυσικό : ορατό : - :….,
καθώς οι Αδάμηδες / ιδίως, οι Αδάμ Κάδμοι / κάνουν ιμπεριαλισμό αρσενικό : υπερφυσικό : αόρατο : +….,
ε…., κι όταν ‘’τα βρίσκουν’’….. κάνουν ανάλογο ιμπεριαλισμό….: αντρογυναικικό ή γυναικαντρικό….! }
---- Α…., εγώ κι εδώ…., ‘’σας βγάζω….. γλώσσα’’…., χμ, ‘’πλήρως κι αυθορμήτως’’….,
αν και έχει ‘’κάποια’’ βάση το ευθύς ως άνω….,
μα…., δυστυχώς…., δημαγωγολόγια είναι…., που ιμπεριαλιστική είναι, και, η περιτομή….! ---Η φυσική περιτομή γίνεται στην πρώτη μυσταγωγία της παιδικής ηλικίας, την ν’ ντόμο….,
ενώ η τελευταία από τις έξι διαδοχικές ντυόου ( μυσταγωγίες ), η (!;) κορέ, σημειώνει την έ,Έ,ξοδο….,
*// Ααααα…., κι εδώ…., Εβραίικα κωδικοπράματα τα….. Πράματα….: κορέ…., έ,Έ,ξοδος….,…..
χμ, λες κι ήταν κι αυτοί οι εκεί 12 φυλές των….. φαλλοκρατών Εβραίων….,
ως, τάχα, κι οι Ινδιάνοι των πεδιάδων της Αμερικής…., που οι μορμόνοι της Γιούτα
τους θεωρούσαν ότι είναι οι 12 φυλές του Ισραήλ….: μπλόφα της «ιερής διπλωματίας»….,
των οποίων το λόγο, μάλιστα, ‘’αυτοί’’ θα τον κωδικοποίησαν….. έτσι : με «μάλλινο πέπλο»….! //*
για να επανασυνδέσει το άτομο με τα θεία γνωρίσματα της πληρότητας και του αυθόρμητου….!
( Χα…., «πλήρης κι αυθόρμητος» ο συνδετικός κρίκος :
το δόγμα της παρθενίας του μυστικοπαθούς ιμπεριαλισμού τους….,
ννναι…., οι ‘’υποκαταστηματικοί : θυγατρικοί’’ του ‘’ουρανού’’ ‘’γήινοι’’….,
χμ, αλά πτωτικά κι αλλαξόπιστα Γιαχβίδια : Αβρ,α,άμ…., οι εδώ τέως πτωτικοί κι αποσυνδεθέντες….,
μα, τώρα κι έτσι, επανασυνδεθέντες….! )
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{&&{ Περιτομή, κλειτοριδεκτομή, ακροβυστία…..
● Λεξικό των Θρησκειών : των Ελιάντε / Κουλιάνο :
▪ Αυστραλία : Αβοριγένοι : γίνονταν περιτομή από τους σαμάνους ιερείς σε όλους….!
| Έιιιιι…., να…., ιμπεριάλ Κουναπιπικές νέες δημιουργίες…., χξς΄, «πολιτιστικές»….,
«απόκρυφες» και «φαλλικές» : «Μεγαλοφιδίσιες»….: «αντρικείες» :….,….! |
▪ Ανατολική Αφρική : Κι εδώ, κάνουν….. περιτομή, κλειτοριδεκτομή, χειλοτομή….!
/ Ε, θα είχαν, κι αυτοί, και, βασίλισσες του θρησκευτικού ιμπεριαλισμού : αυτόνομες ή μη, Σάρ,Ήρ,ρ,ες….! /
♠ Παγκόσμιος Ιστορία των, 5 Μεγάλων, Θρησκειών : Χέλμουθ Γκλασενάππ :
▪ Περιτομή Μωάμεθ και Ισλαμιστών…., ως Ιησού και ‘’Χριστιανών’’….! ♠
▬ Παλαιά Διαθήκη : Γένεσις : 17 : 4 :
▪ Θεός / προς ενενηνταεννιάχρονο Αβράμ / : «εγώ δε, ιδού, έκαμα συμφωνίαν με σε·
/ την της περιτομής / θα γίνης ο απόγονος πλήθους εθνών.»
( Έιιιιι…., ‘’καμωματιάρη’’ Αβρ,α,άαααμ…., πρόσεχε την φιλοβαθρική….. ’’Εύεια’’….. Σάρ,ρ,α ‘’σου’’….,
---- …..α, ως και τους….: Ααρών και Μύριαμ….! ---χμ, μη ‘’σου βγει’’, από «υποβαθρική», ανωβαθρική…., ισότιμή σου ή πλέον σου…., αλά Ήρ,ρ,α….! ) ▬
▓ Καινή Διαθήκη:Παύλου :
▪ Παύλου : Προς Ρωμαίους : 4 : 11, 12, 16 :
«…..και έλαβε | ο Αβραάμ | το σημάδι της περιτομής
σαν σφραγίδα που επιστοποιούσε την δικαίωσίν του βάσει της πίστεως, που είχε (!;) όταν ήτο απερίτμητος.
---- Εχμ…., για επανασύνδεσή τους «με τα θεία γνωρίσματα της πληρότητας και του αυθόρμητου»….,
οι….. τέως πτωτικοί : αλλαξόπιστοι…., μα επανασυνδεθέντες, ως Γιαχβικοί πάλι πια και ‘’ε,Ε,ξοδούχοι’’,
χμ, «μυσταγωγικά’’, κι έστω με την 6η ντυόου…., τηννννν….. κορέ….! ---Και (!;) έτσι είναι πατέρας όλων που πιστεύουν όταν είναι απερίτμητοι,
διά να λογαριασθή και εις αυτούς η πίστις των διά δικαίωσιν,…..»….: Το παράδειγμα του Αβραάμ….!
▪ Παύλου : Προς Γαλάτας : 6 : 15 : «Διότι εν Χριστώ ούτε η περιτομή ούτε η ακροβυστία έχουν αξίαν,
αλλά η νέα δημιουργία»….!
*[[ Μπα…., ρίχνει την ιμπεριάλ μάσκα του…., ‘’ζορισμένος’’ που ‘’τον μυρίστηκαν’’….,
ή μπλοφάρει ο «ιερός διπλωμάτης»….. Ι. Χ : Ι. ΑΧ…!;
Πάντως, όλο για «παρθένο» μυστικοπαθή θρησκευτικό ιμπεριαλισμό μιλά
ο, κατά Ιωάννη Από/Επι/καλυπτή, «μη μολυνθείς με γυναίκες : παρθένος»…., μα «πεπλοκαλυμμένα»….,
ε…., και ο Παλιοδιαθηκικός ‘’τέτοιος’’…., ευθέως κι αυτός ο της Π. Δ….,
και ο Νεοδιαθηκικός ‘’τέτοιος’’…., κυρίως, παραβολικά….. αυτός….,
χμ, σαν δεν πραγματοποίησαν το σχέδιό τους….!
Όμωςςςςς…., μετά, πάλι, και γι’ αυτό…., έτσι : απροκάλυπτα : με ευθέα πολεμικά διαγγέλματα….,
στην αισχρότατη Αποκάλυψη του ακροβυστιόφιλου Ιωάννη…., του….. του σκληρού ιμπεριαλισμού….,
χμ, «αρσενικός», πια, ο με άλλο όνομα κι από γέννα κι όχι από ‘’κατάληψη’’ εκ Βηθανίας Ι. Χ….!…..
---- …..εμ, ρε Ι. Χ…., ‘’τέτοια’’ αντιπεριτομικά κι αντιακροβυστικά έλεγες….,
μπλοφάροντας….. ως «ιερός θρησκοδιπλωμάτης»…., και, να, ο Ιωάννης σε….. ’’μαλώνει’’….! ---…..Σκληρά…., μαλακά…., σκληρά…., μαλακά….,….. ε, ναι, ω ιμπεριάλ Σκληροί Μαλάκες….! ]]* ▓ }&&}
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------==================================================================
==================================================================
Ανατολική Αφρική.
Δέχονται, λαοί της, ότι τα πνεύματα των νεκρών μπορούν να καταλάβουν το μέντιουμ,
που επικοινωνεί (!;) κατευθείαν μαζί τους….: πνευματιστικές θρησκείες και εξαγνισμού….,
και, γι’ αυτό το λόγο, θεωρείται απαραίτητο το να τα κατευνάζουν
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και το να τους κάνουν περιοδικές προσφορές….!
▌Χξς΄, έτσι, και, σήμερα…., εμπαίζουν τα τοιαύτα σατανίδια, οι αντιστοιχίες κι αυτών εδώ, λαούς κι άρχοντες,
σαφώς, με στημένες, συνηθέστατα, ’’θεατρικές’’ παραστάσεις…., τα, χξς΄, μέντιουουουουουμ….,
που ‘’πουλούν πνεύμα’’, ασφαλώς, επί χρήμασι, οι ‘’αστοιχείωτοι’’ ερμηνευτές αγνοιών των ‘’τέτοιων’’….,…..
ή, ομοίως, κάνουν, εμπαιχτικά πάντα, και οι αστρολόγοι, και, σήμερα….,
που προβλέπουν το μέλλον κάποιου, και, σε σχέση με την ημερομηνία και τον τόπο της γέννησής του….,
εχ, λες και γίνεται να μπορεί να γνωρίζει κάποιος, αυτόματα ή μη,
και, την επηρεαστική δύναμη που έχει η συγκεκριμένη φυσική αστρική ενέργεια,
και, των Χ΄ άστρων στην Ψ΄ στιγμή και στον Α΄ τόπο….. στον καθένα…., έστω….!
* …..έι…., μήπως, τσσσς, ξέρουν, όπως για τη Σελήνη, και δεν μας το λένε, μεταφυσικά,
αν κατοικούνται τα εν λόγω άστρα από…., ’’τόσες κι έτσι’’, άκορμες, βεβαίως…., ψυχές….,
οπότε θα ξέρουν, χα, και, την ψυχοδυναμική τους,…!; Χξς΄ςςςς….! * ▌
Κι εδώ, στην Α. Αφρική, κάνουν….. περιτομή, κλειτοριδεκτομή, χειλοτομή….!
{ Εχ…., από τότε που ‘’θεο’’ποιήθηκε το πέος και το αιδοίον….,
χμ, από τους φαλλικούς κι αιδοιïκούς θρησκο’’τέτοιους’’….,
να…., και, πεολογία μαζί και αιδοιολογία….: ‘’τραβεστί : ‘’Αγδιστική’’ ’’θεο’’λογία….! }
Κάνουν, επίσης, θυσίες ( Τί, «αλληγορικών…..»…!; ) βοδιών, για να απαλλαγούν από τις αρρώστιες….!…..
[ Έι, αν, όμως, πρόκειται για θρησκευτική σχιζοφρένια…., να, χμ, αυτοθυσία…., για μη εξάπλωσή της….! ]
Άφυλος ο δημιουργός κατά δοξασία του λαού Μπαντού της Κεντρικής Αφρικής….! / Να, άφυλος, ε, ναι….! /
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{%{ Φύλο Θεού,….. ιδιότητες…..
● Λεξικό των Θρησκειών : Ελιάντε / Κουλιάνο :
▪ Λαός Μπαντού της Κεντρικής Αφρικής : Δοξασία : Άφυλος Δημιουργός….!
( Α…., κι αυτοί…., ‘’έφτασαν’’, χμ, και στον….. ουδέτερο, + - ή - +, ιμπεριαλισμό….!
// …..Ερμαφρόδιτο…., χμ…., αλλά….. 50% +….. και 50% -….: Ακινησία….,
μα έχει και κίνηση μες στην Ακινησία…., ως έχει και ακινησία μες στην Κίνηση….,….!
Και…., σαφώς…., έχει και άλλες Ακινησίες….:
την του, όποτε, Θεανθρώπου : +++ ---- - + + -….: ‘’+ οο’’ ---- - + + - ή + - - + 0….,
την του Θεού : + οο ---- - οο….. μαζί και, σταυροειδώς, - οο ---- + οο….,….! //
Όμωςςς…., τώρα πια…., γιατίιιιι…!; ) ●
█ Χέλμουθ ντε Γκλασενάππ : Παγκόσμιος Ιστορία των 5 Μεγάλων Θρησκειών :
▪ Ισλαμισμός : Ισλάμ : Αλλάχ : άμορφος, αόρατος,….! █
▼ Ελληνική Μυθολογία : Ζαν Ρισπέν :
▪ Δίας : αρσενικός ( + ) και επίσης μια νύμφη ( - ) αθάνατη : γεννήτωρ Αθηνάς, Διόνυσου,….!
* …..ως…., αντρόγυνοι ή, άλλως, γυναίκανδροι…., ο ‘’θεός’’ Φθα των Αιγυπτίων,
ο ‘’θεός’’ Ζουρβάν των Ιρανών….,….!
Πάντως…., και, οι αντιδωδεκαθεϊστές…., μη βρίσετε….: « .αμώ το .ουνί του Δία»….,
που….. είτε με πέος είτε με αιδοίον…., ‘’πάντα’’, .αμάει αυτόςςςςς…., ναι, ‘’ως’’ κι η Ήρ,ρ,α….!
Α, και…., αν….. ούτε….. ούτε…., γκαστρώνει ώς και ‘’πέτρες’’….. σε….. ονειρώξεις….! * ▲
♠ Κοράνι :
▪ Κεφ. Παράταξη μάχης : Εμείς :
Προσπαθούν / οι άπιστοι / να σβήσουν το φως του Αλλάχ με τα στόματά τους,
αλλά ο Αλλάχ θα (!;) τελειοποιήσει το φως του, όσο και αν δεν αρέσει αυτό στους άπιστους….!
( Ωχ, ρε Μωάμεθ…., μέχρι να ‘’εξαϋλωθεί’’ κι αυτός…., θα μαθαίνει ‘’πλιατσικικά’’ ο ‘’πολύ νερένιος’’….!
Και….. τα σκοτάδια του πότε τα τελειοποίησε…!; ) ♠
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▓ Καινή Διαθήκη :
▪ Παύλου : Προς Εβραίους : 13 : 8 : Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος χθες και σήμερον και αιωνίως….!
{ Ω Π,Φ,αύλε, ούτε ως Δόγμα έτσι…., που….. με 678 μεταμορφώσεις….. έγινε καρκινικό μόρφωμα….! }
▪ Ιωάννου Α΄ : 1 : 5 :….. ο Θεός είναι φως και δεν υπάρχει καθόλου σκοτάδι εις αυτόν….!
/ Ω, ναι…., Γιαχβέ Πράμα….! Και….. βάφτισαν το σκοτάδι φως….. και δεν λογίζονταν ως τυφλοί….! /
▪ Ιωάννου Α΄ : 4 : 12 : Τον Θεόν δεν τον έχει ιδή κανείς ποτέ….!
| Τί, φακιρικές…., απουσίεςςςςς οι τόσες…., στην Παλιοδιαθήκη, ιδίως…., παρουσίεςςςςς –του…!; | ▓ }%}
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=================================================================
=================================================================
4 --- 6 έως 4 --- 8 )
4 --- 6 )
Βουδδισμός.
▪ Βούδδας….:
σημαίνει, στον άθεο βουδδισμό, φωτισμένος κι είναι, (!;) πιθανόν, (!;) και (!;) αυτός, ιστορικό πρόσωπο….!
{ Α, μ’ ένα τόνο μυθονέρι….. μες σ’ ένα ποτηράκι ιστοριόκρασο…., ε, δύσοσμη αοσμία….. κι αυτός….!
Και…., απουσία του Θεού…., από πού φωτίστηκε τόοοοοσο…!; Από τη Δ. Ε. Η της Ινδίας…!;
Και…., αν από τη Δ. Ε. Η…., ποίος πλήρωσε το λογαριασμό…!; Τα ‘’νερά’’ ή τα ‘’αέρια’’…!;….. }
Κατά μία ινδική παράδοση, Βούδδας σημαίνει θείος άνθρωπος….!
( Χα, αν ήταν κι η μάνα του ‘’καθορόαιμη’’ βασίλισσα…., θα ήταν θεόςςς…., ούτε καν θεάνθρωπος….! )
▪ Γέννηση του Βούδδα….:
η σύλληψη κι η κυοφορία του εθεωρείτο…., ως θεωρείται και σήμερα σε πολλούς βουδδιστές….,
πως ήταν άσπιλες…., ο τοκετός του (!;) παρθενικός
---- …..Α…., και της….. ’’υδάτινης’’ Μαρίκας του Ιησούλη έτσι….!
Ναι….. του δόγματος της «παρθενίας» του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμούουου….! ---και με σημάδια αποκαλυπτικά ενός (!;) βασιλέα (!;) του κόσμου….!
[[ …..ννννναι, ρε Αρπαχτικά θρησκειοïμπεριάλες…., καθώς…., ακριβώς και μεταγενέστερά του….,
και, ο Ι. Χ : ήτοι, ο Ιησούς Χριστός…., βλέπε : Ιησούς Αντίχριστος : Ι. ΑΧ….,
ως, αυτός, πάλι, έτσι ακριβώς – ‘’ακριβώς’’, και, ως προς άλλα σχετικά, και, με τον Βούδ,δ,α….!
Έι, κι αυτοί : Βούδ,δ,ας, Ιησούς Χριστός,….: Ιμπεριάλ Ιδέες…., ενσαρκωτές και πολυ·ενσεσαρκωμένες Ιδέες
ανά τους αιώνες κι ανά χώρες…., ως, και, σε Π. Δ και Κ. Δ….,…..! ]]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{&&{ Σημεία γέννησης, θανάτου,…..’’θεανθρώπων’’…..
█ Λεξικό των Θρησκειών : Ελιάντε / Κουλιάνο :
▪ Βούδδας : γέννησή του με σημάδια αποκαλυπτικά ενός (!;) βασιλέα του κόσμου….! █
▼ Ελληνική Μυθολογία : Ζαν Ρισπέν :
▪ Γέννηση της Αθηνάς : Η Αθηνά, λέει ένας ομηρικός ύμνος, { Διόμηρεεε : όμηρε του Δίιια, ου – ου….! }
«ξεπήδησε πάνοπλη από το αθάνατο κεφάλι, του Δία, πάλλοντας ένα αιχμηρό δόρυ.
Ο μεγάλος Όλυμπος σείστηκε απ’ τα θεμέλιά του κάτω από το βάρος της γαλανομάτας θεάς,
κι ολόγυρα η γη αντιλάλησε μ’ ένα τρομερό βουητό. Αναταράχθηκε κι η θάλασσα,
και τα σκοτεινά της κύματα υψώθηκαν
// Ω Ποσειδόνα…., συνωμότη, με την Ήρα και τον Απόλλωνα…., μα κι εσύ Άδη…., ‘’κρονιοτρέμεις’’…!; //
---- …..ώσπου η νεαρή (!;) παρθένα Παλλάς : Αθηνά
έβγαλε από τους αθανάτους ώμους της τα θεϊκά της όπλα ---- κι ο συνετός Δίας αναγάλλιασε»….!
*** Ε, αφού δεν γεννήθηκε, κι αυτή, βρέφος, την ‘’πλιατσίκευσε’’ απ’ αλλού την ως έτσι ιμπεριάλ ‘’τέτοια’’
και, μάλλον, «παρθένα» με ‘’παρθενορραφή’’….!
Ναι…., έχει και ‘’παρθενορραμμένες…..’’ Ιδέες : Τζίνια….. της άνω κεφαλής….,
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ως έχει, και, ‘’κνημο,γονατο,ραμμένες’’ ‘’τέτοιες’’…., ξου, κατά τα Διονυσιακά ‘’γεννομυστήρια’’….!
Ρε μαρή ‘’παρθενόραφτη/φτε’’ Αθηνά, εγώ σου γράφω τον Παρθεν,Αχυρ,ώνα σου….,
το σύμβολο του αρχαιοελληνικού ‘’τέτοιου’’ ιμπεριαλισμού…., ως…..«’’Παρ,ρ,θενώ,ώ,να’’»….! *** ▲
▬ Χέλμουθ ντε Γκλασενάππ : Παγκόσμιος Ιστορία των 5 Μεγάλων Θρησκειών :
▪ Βούδδας :
Λένε οι μυθολόγοι του πως έγιναν θαύματα κατά τη γέννησή του : φωτισμός ουρανού από μία λάμψη,….!
( Αχ, ευλογημένη αρχή…., καταραμένο τέλος…., χμ, του ‘’σκασμού’’….! ‘’Σιωπή’’, ρεεεεε….! )
Θάνατος Βούδδα : υπερφυσικά φαινόμενα : βίαιος σεισμός, ηχήσανε τα τύμπανα των θεών,
κάψιμο σώματός του, που, όταν κάηκε, μια πηγή με ουράνια προέλευση έσβησε τη φωτιά της πυράς….!
*[[ Εμ, τα έμαθε ο εις βοράν ‘’Θ,θ,εός’’ για τα σχεδιαζόμενά σας….. επτά ιμπεριάλ βήματά του προς βοράν
και ‘’του τη φύλαγε’’….. κι έσβησε και τον ‘’πυρσό’’ και τη ‘’φωτιά’’ του…., με ‘’νερά’’ της πηγής του….,
του έβγαλε το δεύτερο ιμπεριάλ δ από το Βούδδας και το έκανε Βούδας…., ναι, με χαρά αυτός….,
κι ας λυπήθηκαν οι άλλοι κι αλλού συνάδελφοί του βασιλείς : ‘’θεοί’’…., έστω, αυτού του Βούδ,δ,α….,
οι που έλεγαν Σατανά : Μάρα τον….. βόρειο ‘’Θ,θ,εό’’….,
ως έλεγαν έτσι : ‘’Σατανάδες’’ : Μάρες αυτούς….. κι αυτός κι οι δικοί του….!
Χμ…., βαρούσαν τα….. στρατιωτικά τους τύμπανα σε ένδειξη πένθους κι αλληλεγγύης….,
για τον Ηρακλή, σώρρυ, ‘’Βούδ,δ,α’’…., που ως σώμα κάηκε….,
μα ως ιδέα μετεμψυχώνεται σε επίδοξους ‘’τέτοιους’’….,
α, χα, και με….. ’’ανάσταση’’ ‘’νεκρών’’…., και, μετενσαρκώνεται….!
Και…., μήπως τους κατέλαβε : κατέκτησε τους Ινδούς, τ ό τ ε, ο βόρειος ‘’τ,Τ,έτοιος’’…..
και, αυτός, ο Βούδ,δ,ας…., ως και, εκείνος, ο Ηρ,ρ,ακλής έτσι….,
ε, με μεσολάβηση ‘’ο,Ο,υράνιων’’ μεγαλοαστών αμφότεροι….,
αποφυλακίστηκε : αναστήθηκε και αναλήφθηκε σε ‘’ο,Ο,ρανό’’ ‘’κολλητών’’ του ‘’τ,Τ,έτοιων’’….,
ενώ οι Ινδοί «έκαψαν το | σωσιικό | σώμα του» : ‘’σκότωσαν το ‘’τέτοιο’’ τους ιμπεριάλ όνειρο ή όραμα….,
ννναι, και τα υπόλοιπα είναι….. των ‘’αποκρυφτούληδων’’ κωδικοποιητών «παραμύθια για γρηές»…!; ]]*
▪ Μωάμεθ : Γέννησή του : έγινε με θαύματα….: (!;) άγγελοι (!;) άνοιξαν την καρδιά του παιδιού Μωάμεθ,
(!;) για να του βγάλουν ό,τι κακό….!
( Ε, τότε…., αν έτσι…., που, μάλλον, έτσι…., ‘’αγγελο’’’’μυημένος από κούνια’’ ήταν κι αυτός….,
και….. ’’φτιαγμένος’’ πήγε, μετά κι ως ‘’μεγαλήλικας’’, στη Γαλλία…., χμ, ίσως, απ’ τα 12 ώς τα 30 του….,
όπου πήρε, Καισαροπαπόθεν, το πτυχίο της Ιμπεριάλ πολεμικής τέχνης….,
ενώ το ντοκτορά το πήρε…., ο ’’ανοιχτόκαρδος’’, μόνο, στη μια του καρδιά…., ο ‘’διπλόκαρδος’’….,
στην, έστω, πατρίδα του ’’δι’ αλληλογραφίας’’’…., ε, ‘’Κορα,ν,κ,ίστικα’’ σκόρπιας….! ) ▬
▀ Κυριάκος Σιμόπουλος : Διανοούμενοι και καλλιτέχνες ευτελείς δούλοι της εξουσίας :
▪ Μέγας Αλέξανδρος : σημείον γέννησής του : Παράδοση : πυρκαγιά στο ναό της Αρτέμιδος της Εφέσου….,
νίκη Φιλίππου, του πατέρα του, σε δύο μάχες….!
{ Α…., αυτός…., καταραμένη ευλογημένη αρχή….. ή ευλογημένη καταραμένη αρχή….. και….! } ▀
♠ Παλαιά Διαθήκη :
▪ Το βιβλίον του Ιωήλ : 3 : 3, 4, 5 : ουράνια φαινόμενα προμηνύοντα την ημέραν του Κυρίου :
Γιαχβέ : «Θα κάμω θαυμαστά σημεία εις τον ουρανόν και επί της γης, αίμα και πυρ και στήλας καπνού.
Ο ήλιος θα μεταβληθή εις σκότος και η σελήνη εις αίμα πριν έλθη η ημέρα του Κυρίου,
η μεγάλη και τρομερά»….!
---- Εχ…., ‘’τέτοια’’, μη κυριολεκτικά, συμβαίνουν στα….. προκάτ…., και ‘’πάν’’’ και ‘’κάτ’’’….! ---- ♠
► Καινή Διαθήκη :
▪ Ματθαίος : 27 : 45 : Θάνατος του Ιησού Χριστού :
Από την (!;) έκτην ώραν έγινε σκοτάδι εις (!;) όλην την (!;) γην μέχρι της (!;) ενάτης ώρας….!
[ Εμ, ολάκερος Δίας, σώρρυ, Ι. Χ : Ι. ΑΧ – Σελήνη μπήκε μπρος στον Ήλιο και εξεξεξέλειψε….: έκλειψη….!
Αχ, και λίγο, ‘’τρίωρο’’, διάλειμμα : ανακωχή, για ξεκούρασις, ο ιμπεριαλισμός Νο 678….! ]
▪ Ματθαίος : 27 : 50, 51, 52, 53 :
Αλλ’ ο Ιησούς, αφού εφώναξε ακόμη μία φορά με δυνατή φωνή, άφησε το πνεύμά του.
Και αμέσως το καταπέτασμα του ναού εσχίσθηκε σε δύο κομμάτια από επάνω έως κάτω,
* Καλά – καλά, ρε λυσσο,εξουσιο,μανείς…., θα….. την πάρετε την….. έδρα του Μωυσέως….. εσείςςς….! *
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και η γη εσείσθηκε
// Ναι…., ώς κι οι ‘’γήινοι’’ ‘’ταράχτηκαν’’…., ίσως, και οι ‘’ουράνιοι’’….,
που….. άλλοι τον ήθελαν ‘’μαλακό’’ : ‘’έτσι’’….. κι άλλοι ‘’σκληρό’’ : αλλιώς : «αρσενικό»….! //
και οι βράχοι εσχίσθησαν
( Τί, οι βραχικοί : αστοί….. σκληροπυρηνικοί ‘’τέτοιοι’’ : Ι. Χικοί…., ως κι οι μη ‘’τέτοιοι’’ : αντιΙ. Χικοί….,
δεν θα διχάζονταν…!; )
και τα μνήματα άνοιξαν και πολλά σώματα | …..χμ, έμψυχα σώματα…!; | πεθαμένων αγίων αναστήθηκαν.
Και όταν εβγήκαν από τα μνήματα μετά την ανάστασίν του / του Ιησού Χριστού / ,
ήλθαν εις την αγίαν πόλιν και παρουσιάσθησαν σε πολλούς….!
*(( Ωωωωω, άμα τη εκπνοή του…., να, κι αναστάσεις : αποφυλακίσεις….. νεκρών : φυλακισμένων….!
Ννναιαιαι…., μα…., εδώ…., μόοοοονον, αγίων : ρασο’’τέτοιων’’…., ‘’Μωυσεωναϊκών’’….!
Και, έστω έτσι, πώς, εκεί στο Ρωμαιοκρατούμενο Ισραήλ, κατάφεραν ν’ αποφυλακίσουν : αναστήσουν
φυλακισμένους : νεκρούς…., χμ, ‘’ξεγραφτέους’’ ισοβίτες…., που ήταν, τότε, ‘’αδύνατη’’ έως αδύνατη
η αποφυλάκιση : ανάσταση ισοβιτών φυλακισμένων μη Ρωμαίων….: Ισραηλιτών,…..
και δη αυτών των σούπερ αντικαισαρικών ιερέων….,
που υπήρχαν κι οι ‘’βολεμένοι’’ Καισαρόφιλοι ιερείς….,
---- …..χμ, όπως, λ. χ, των που, κατά Παύλο, περίμεναν μια άλλη καλύτερη ‘’ανάσταση’’….:
ποφυλάκιση με μετατροπή του εις ισόβια ποινή…., ή και του εις θάνατον…., σε μικρότερη ποινή….! ---που των Ρωμαίων, ισοβιτών / …..ή θανατοποινιτών : ‘’πεθαμένων’’….. / και μη, ήταν δυνατή….,
ως ήταν δυνατή κι η αποφυλάκιση : ανάσταση των, και, Ισραηλιτών ‘’νεκρών’’ :
‘’κοιμώμενων’’ εν τη κονιορτώ : εν τη υπαίθρω και παλουκοδεμένων μικροποινιτών….,…!;…..
…..Και….. ναός, βράχοι και μνήματα…../ αλληγορίαςςςςς….. ρήματα….! ))* ◄ }&&}
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ Επιλογή από (!;) μυθο,ιστοριο,λογικά στοιχεία….:
* 16 χρόνων (!;) παντρεύεται / ο Βούδδας / δυο (!;) πριγκίπισσες….!
Τρεις (!;) φορές βγαίνει έξω απ’ το παλάτι και τον σοκάρουν….:
Α] τα γηρατειά…., Β] ο πόνος…. και 3] ο θάνατος….!
Στην τέταρτη έξοδό του από το παλάτι συναντά έναν ασκητή,
που, στο πρόσωπό του, βλέπει τη γαλήνη και την ειρήνη….!
Έτσι και τότε, εγκαταλείπει το παλάτι και γίνεται (!;) ασκητής (!;) με το όνομα Γκαουτάμα….!
---- Α, οι ‘’ασκητές’’ του Σατανά…., εδώ, Μάρα…., βεβαίως, αλλάζουν μαφιοζιζέ και ιμπεριαλιζέ όνομα….,
μα και ασκητέςςς του Θεούουου…., εδώ…., αλλάζουν, φορές, μαφιοζιζέ και ιμπεριαλιζέ όνομα….,
ιδίως, όταν τους διαλέγουν για να παίξουν το ρόλο του ιεραπόστολου : Missionary….,
να…., και να είναι, έτσι, ένα από τα 3 ιμπεριάλ Μ….: Μ. Μ. Μ….! ---* Αρχικά ασκείται στη γιόγκα…., ασκεί, δοκιμαστικά, σε 5 μαθητές του αυστηρότατους πειθαναγκασμούς….,
ώσπου, τελικά, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο πειθαναγκασμός είναι ανόητη άσκηση….!
{{ …..ναι, να, ’’τελικά’’, και τα πειραματόζωα ξέρουν καλύτερα
και απ’ το ανόητον των, κι έτσι, πειραματικών ασκήσεων / …...των της ‘’τέτοιας’’ «υπακοής»….. / …..
και απ’ την ανοησία των, κι έτσι, πειραματιστών….,
που, χα, σπάνια, αυτοπειραματίζονται στα σκληρά….!
Έι, πόσοι σχιζο‘’γέροντες’’, σε μονές ή μη, ‘’Ι. Χήδων’’ σχιζοφένιασαν υποτακτικούς τους με ‘’τέτοια’’…!; }}
* Δέχεται…., ενώ, τότε, το απαγόρευε…., προσφορά ρυζιού….,
το τρώει….. κι οι μαθητές του τον εγκαταλείπουν για αυτήν την αδυναμία του….!
[[ …..ωχ…., εντάξει…., ή είσαι….. ή δεν είσαι…., ως δάσκαλος….,
μα…., ’’πάει πολύ’’…., με μια τέτοια παράβαση, αδυναμία…., ανθρώπινον γαρ…., και, εγκατάλειψη….!
Μάλλον, θα συνέφαγε πολλάκις με….. πλούσιους Κούντα…., ε, και γι’ αυτό τον άφηναν…., ως τον Ι. Χ….!
Και, σαφώς, κι εδώ, άλλοι, ’’απόκρυφοί’’, ήσαν οι εν λόγω λόγοι…., ω ωραιοποιητές Βουδ,δ,ολόγοι….! ]]
* Ασκείται κάτω από μια συκιά…., / …..αλλού, μηλιά….! / τον επιτίθεται ο Μάρα, ο Διάβολος ή Θάνατος,
τον νικά….. και γίνεται Βούδδας : κάτοχος των τεσσάρων αληθειών….!
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|**| …..έιιιιι…., στις προηγούμενες επιθέσεις του Μάρα….,
κάτω από ποιό ‘’δέντρο’’ ασκούνταν, ω Βουδ,δ,ολόγοι, και δεν…!; Κάτω απ’ του Μάρα τη….. μηλιά…!;
Τέλος πάντων…., είτε «υπό την συκήν»….. είτε «υπό την μηλιάν»…., το ίδιο κάνει…..: «υπό Μάραν»….!
Και μπορεί, άσκηση, και «υπό την άμπελον» του….. Αντιμάρα…., ως κι ο διπλοπαίγνιδος Ι. Χ : Ι. ΑΧ….,…..
ή….. ως κι ο Διόνυσος…., και «υπό την άμπελον»….. και «υπό την συκήν»….,
το….. «κατ’ εξοχήν αφιερωμένο σε αυτόν», κι αγαπημένο του, οπωροφόφο….,
από το ξύλο του οποίου , μάλιστα, έφτιαχναν τα αγάλματά του κι ένα από τα σύμβολά του, τον φαλλό….,
μεταξύ δε των οποίων συμβόλων του ήταν τα φύλλα κισσού και αμπέλου…., μα κι η καββάλ κουκουνάρα….,
δίπλα στην οποία κουκουνάρα…., που παραμέρισε….,
μαζί με….. τη συκιά, τα κληματόφυλλα και τα κισσόφυλλα…., όλα τα αφιερωμένα του οπωροφόρα….,
έβαλαν οι κωδικοποιητές «μυσταγωγοί» και τον λωτό…., σύμβολο των Βουδ,δ,ιστών….,
χμ, + και - σε ‘’συνουσία….,
όπως σύμβολο είναι και….. η Ιερή Συκιά : προάστειο των Αθηνών…., όπου, πάντα, σταματούσαν οι μύστες
των προς τιμήν της Δήμητρας Μεγάλων Μυστηρίων της Ελευσίνας, πριν φτάσουν στην Αθήνα….,…..
ή….. κι ο διπλοπαίγνιδος Οδυσσέας…., που…., ως αφηγείται…., για να γλιτώσει από τη Χάρυβδι….,
«άδραξε τα κλωνιά της στο βάραθρο συκιάς κι έμεινε κρεμασμένος εκεί σαν νυχτερίδα….»….,…..
ή…., ή…., ήηηηη….!
[ …..«αλληγορικά….. δένδρα, φυτά,…..»….: μηλιά, συκιά, άμπελος,….: εξουσιοδένδρα, εξουσιοφυτά,….. ]
Ναι…., κι εσύ ω….. φραγγοστάφυλο μαζί και φραγκόσυκο….. Γκαουτάμα….. Βούδ,δ,α….,
χα…., που κι εσύ λίκνισες σε λίκνο, και για να τον ‘’κοιμίσεις’’ μαστουραϊζέ, τον ινδικό πολιτισμό….!
Και ‘’χαίρω’’ πολύ…., ο ‘’ιμπεριαλιστής’’ του πνεύματος εγώ….. κι όχι των γκάου – γκάου ιμπεριάλ όπλων….,
ο….. Ζήβας : ζωντανός στην, ελληνική, γλώσσα μου…., Ζίβαν : ζωντανός στην, ινδική, γλώσσα σου….,
ναι, και, προσεχώς κι αν ζήσω, χμ, και, Ζίνα : νικητής : πνευματοκατακτητής…., ναι…., σα φώςςςςς….! |**|
▪ Βούδδας….: κάτοχος των τεσσάρων αληθειών….:
1η) Τα (!;) πάντα….., όλα τα εφήμερα : γέννηση, παρακμή, ασθένεια,….. είναι πόνος….,
2η) Ρίζα του πόνου είναι η επιθυμία….,
3η) Αναίρεση της επιθυμίας συνεπάγεται και αναίρεση του πόνου….. και…..
4η) Αποκαλύπτει την οχταπλή ατραπό, μέση οδό, που οδηγεί στην επάλειψη του πόνου….:
α) Γνώμη…., β) Σκέψη…., γ) Λόγος…., δ) Πράξη…., ε) Μέση ύπαρξη : αζίβα…., ζ) Προσπάθεια….,
η) Προσοχή….. και θ) Θεωρία….!
(( …..Έιιιιι…., με + και -….. στα + και -….: σύν, πλήν, βαση…., ασθένεια και παρακμή…., πόνος….,
κι ο θάνατος…., στο +- -+0, όπου κι η γέννηση…., μοιραίος
και…., τόσον, όσον, αναλόγως…., κοντινός….,….: έτσι, ο αρνητικοθετικός -+ και θετικοαρνητικός +-….!
Με + και +….. στα + και +….: υπερβατική, υπέρβαση…., ανάκαμψη και υγεία…., απονιά….,
κι ο θάνατος…., στο +- -+, όπου κι η γέννηση…., μοιραίος
και…., τόσον, όσον, αναλόγως…., μακρινός….,….: έτσι, ο θετικότατος ++….!
Με - και -….. στα - και -….: υποβατική, υπέρβαση….: ανάκαμψη και υγεία…., απονιά….,
κι ο θάνατος…., στο +- -+0, όπου κι η γέννηση…., μοιραίος
και…., τόσον, όσον, αναλόγως…., μακρινός….,….: έτσι, ο αρνητικότατος - -….!…..
// Ιδές, σχετικά, στο 1ο Σιωπολόγιο…., όπου θα ιδείς τα περί ‘’Θεανθρώπου’’ +++ ---- -++-…..
μα και περί ‘’Σατανοκατθρώπου’’ - - -…., μα και τα κάθε λογής ψυχο, και ‘’ψυχο’’, D.N.A….,….! // ))
--------------------------------------------------------$$$$$-------------------------------------------------------------------◙ Κήρυγμά του….:
( …..οι οπαδοί του, αρχικά, ήσαν….: ασκητές, βραχμάνοι, βασιλιάδες,….. )
[ Α…., σαν πάρα πολύ….. ’’ετερόκλητο’’ το ‘’κοπάδι’’ σου…., κυρίως, για αρχή…., ω, εσύ εδώ, Βούδδα….,
και, έτσι, πολύ ύποπτο…., που βρωμο’’μυρίζει’’, σε ‘’όλα’’, προκάτ…., αν έτσι….,
ε, που έτσι, κι εδώ, ως και με όλους τους ’’ομοειδείς’’ σου ‘’τέτοιους’’….. «χρήστες του άδικου μαμωνά»….!
Μα….. κι οι ‘’αέρινοι’’…., με….. ‘’σουτ’’…., ’’γίνονται αέρας’’ και….! ]
▪ Ήταν, αρχικά, αντίθετος στην εισδοχή των γυναικών στο δρόμο του μοναχισμού….,….!
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// …..ω φαλλοκράτη Βούδδα…., κι εσύ…., βγάλε το ‘’φαλλό’’ απ’ το κρανίο σου….,
για να έχεις….. πιο ’’θηλυκή’’ σκέψη…., πιο αρτιμελόλογη κι αρτιμελόπραχτη….,
που, αλλιώς, να…., μέση οδός + και - ( ή - και + ) ….. έως ακραία οδός - και -….,
κι η Νιρβάνα σου…., η + +, έστω, κι όχι η - -…., απλά, επιδίωξή σου κι όχι κατάχτησή σου…., ναι….! //
▪ Πρόβλεψή του….:
η παρακμή του Νόμου ( Ντάρμα ) , οι ζηλοφθονίες των αντιπάλων οπαδών του,
οι παράλογες διαμάχες των (!;) μοναχών του, οι αιρέσεις επί των αιρέσεων των πιστών του,….:
γενικά, το αλαλούμ που ακολούθησε, και, εδώ, μετά από το θάνατό του….!
/*/ …..’’παλιά τους τέχνη κόσκινο…..’’….!
Και…., ω Βούδδα…., ’’θρησκεία’’ για ‘’δυο και πλέον’’…., παρακμή και διάλυση…., μοιραία….,…..
ενώ…., ’’θρησκεία’’ για ‘’έναν’’, μόνον…., ακμή και….. σύνθεση…., μοιραία….,….! /*/
[ * Αρχάτ….: η ύπαρξη που φθάνει στη Νιρβάνα και δεν επιστρέφει στον κύκλο των μετενσαρκώσεων….! ]
---- Ε…., ανεπίστροφα είναι τα ασύλληπτα….. Δόγματα….! ---{ Αχό…., μια η βιοζωή…., ένας ο βιοθάνατος…., εδώ ‘’κάτω’’…., και τα δυο….. ανεπανάληπτα….,…..
και, αναλόγως ανάλογα, ‘’χίλιες’’ οι ‘’ψυχοαναγεννήσεις’’ κι οι ‘’ψυχοαναθάνατοι’’,
εκεί ‘’πάνω’’….. κι εδώ ‘’κάτω’’….! }
▪ Ο δρόμος του Βουδδισμού είναι, στην ουσία, ο δρόμος της εκμηδένισης του εγώ
και, συνεπώς, του κόσμου των φαινομένων….!
{/ Εμ…., στο + και - εγώ…..πολλά εκμηδενίζονται…., χμ, έως και το….. μηδέν…., ενώ στα άλλα εγώ….! /}
▪ Μεγάλες, αντιφάσεις του….:
είναι….. αιώνιος ο κόσμος και όχι αιώνιος…., περατός και άπειρος….,
ούτε υπάρχει μετά θάνατον ψυχή ούτε δεν υπάρχει….,….!
*|* …..ω «Παντογνώστη» Βούδδα…., χα, υπαρκτέ ανύπαρκτε….. ή ανύπαρκτε υπαρκτέ….,
στην επόμενη, χμ, μετενσάρκωσή σου…., θα….. κατασταλάξεις και θα μας τα ορθοπείς, μικρέ,…..
που….. κάλλιο ‘’αγνωστικισμός’’….. παρά ‘’παντογνωσία’’ και μεγαλοαντιφάσεις….,
άρα, και, ‘’κράξιμό’’ σου…., πλην κι αν ομολογούσες, και, το δικό μου….:
«…..τόση και όσον εύστοχα σιωπηλή γνώση, και, μου μπόρεσα να αποκωδικοποιήσω…..
τόση, και όση κι όποτε…., ’’ανεπικίνδυνη’’…., ως ‘’πρέπει’’…., καταθέτω….!»….! *|*
▪ Βούδδας….: Οι μόνοι ηθοποιοί του Σύμπαντος είναι ο Πόνος και η Εξάλειψη….:
«Υπάρχει μόνον Πόνος, δεν υπάρχει αυτός που πονά. Δεν υπάρχει δράστης, υπάρχει μόνο δράμα.
Το Νιρβάνα υπάρχει, αλλά όχι αυτός ή αυτή που το ζητά.
Ο Δρόμος υπάρχει, αλλά όχι αυτός ή αυτή που τον περπατά…..»….: Βισούντχι, Μάγγα, 16….!
/|/ Χμμμ…., μια βόλτα στο Θέατρο της Γης…., που έπαιζε, και, το συμπαντικό έργο…., ήταν κι η ζωή μου….!
Κι όμως…., δεν ήμουν εκεί…., παρά, μόνον, οι ηθοποιοί του έργου….,
και εγώ θεατής, μάλλον, μόνον, μέσα στη φαντασία τους….!
Αλλά….. κι οι ηθοποιοί αυτού του έργου δεν ήταν εκεί….,
που….. ούτε το, τελικό – επίσημο, έργο ανεβάστηκε….,….!…..
Εχ…., μήπως θα πρέπει να ρωτήσω τον….. όντως….. Δημιουργό….: σεναριογράφο, σκηνοθέτη,…..
και, για το αν ‘’είμαστε’’, ακόμα, στις….. ονειρικές Του, πρόχειρες ή επίσημη, συμπαντοπλασίες…!; Ε…!; /|/
▪ Στόχος διδασκαλίας….:
η σωτηρία…., που προκύπτει από την παύση της άγνοιας….!
(*( …..έιιιιι…., προπαντός και κυριοτάτως…., χρειάζεται ανάλογο ’’αίσθημα’’ και ανάλογες ευπραξίες….,
που αυτά ‘’γράφουν’’ και ‘’ξεγράφουν’’ στο κύτταρο μνήμης της ψυχής, κι όχι η γνώση…., κι ας κι αυτή….,
και αρχή, έτσι και τότε, ανάλογης, ’’σωτηρίας’’…., ε, ναι, και….. αρκεί – ‘’αρκεί’’….! )*)
---------------------------------------------------------$$$$$-------------------------------------------------------■ Βουδδισμός και αιρέσεις….:
μετά το θάνατο του Βούδδα.…,
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/ …..χξς΄…., ως συνέβη πάντα και παντού και με όλους τους, τάχα ‘’έτσι’’, Ιδρυτές θρησκειών….! /
*[ …..κι αφού ο αγαπημένος του μαθητής Άναντα μετέδωσε τον προφορικό λόγο του Βούδδα….,
|| Όχα…., χμ, «κατά κεραία και κατά γιώτα»….. ο «αγαπημένος του» Ιωάννης, σώρρυ, Άναντα….! ||
ο οποίος Βούδδας…., τάχα, και, αυτός…., αν, έστω, αυτός, υπαρκτός…., δεν άφησε γραπτό λόγο….,
οπόοοοοτε κανείς δεν μπορεί να ξξξξξέρει, ούτε καν κατά προσέγγιση, το τι είπε κι έκανε ποιος….,
μα και το τι δεν είπε και δεν έκανε ποιος….. ]*
ακολούθησαν αιρέσεις επί αιρέσεων…., σχίσματα επί σχισμάτων….,
[ Ε, διαίρει και βασίλευε…., κατά το δοκούν – συμφέρον…., και πόστα να προκύπτουν….. κι ας….! ]
σαφώς, αιρετικοί και σχισματικοί, με δικές τους, ανάκατες, δοξασίες και δόγματα….,
που, κατά μερικούς, ο Βούδδας απεχθάνονταν το δογματίζειν….,….!
Επίσης, ακολούθησαν….. και σύνοδοι,….. για τα….:
( Ωχ…., αλά….. αλληλοαναθεωρητικές….. Οικουμενικές Συνόδους των Ι. Χήδων….! )
αν ο Βούδδας ήταν ανάμεσα σε μια ανθρώπινη και σε μια υπερβατική τάση…., αν ήταν Αρχάτ….,
{ …..αν, δηλαδή, έφτασε στη Νιρβάνα…., που, καθώς λένε πιστοί του, δεν έχει υπόσταση….,
οπότε, έτσι ‘’φτασμένος’’, δεν επιστρέφει στον κύκλο των μετενσαρκώσεων….,
ήτοι, αν ήταν ‘’θεάνθρωπος’’….! }
|| …..όχα…., χξς΄, υπάρχει κι η, ανάποδη, ‘’Νιρβάνα’’….. - - - …., η του Σατανοκατθρώπου….! ||
αν ήταν απελευθερωμένος ή όχι από την αμαρτία…., ή αν εξετίθετο ή όχι στην αμαρτία….,
αν ήταν τρωτός….. ή όχι τρωτός από την αμαρτία : ήτοι, Αρχάτ….,
| Χα, η μόνη του αμαρτία ήταν που δεν αμάρτησε ο αμαρτιοάτρωτος, ω ονειρωξοπαρμένοι τους….! |
αν υπόκειτο ή όχι σε ονειρικούς, νυχτερινούς, πειρασμούς…..
---- Χξς΄ςςςς, ούτε στο όνειρό του ‘’ερωτο’’σκέφτηκε, και, ιμπεριάλ συνεργασία με τον….. ’’Μάρα’’….! ---* Έι…., ψιτ…., μήπως φταίτε, εσείς, βρε κοπάδια τους, περισσότερο….,
και, που, και, δεν τους περιφρονείτε…., να, πια, τους ‘’τέτοιους’’ με τα ‘’τέτοια’’ τους…!; *
αν αποπλανούνται οι Αρχάτ : κεβαλίν, από τις θεές, στα όνειρά τους….,
[ …..έι, ’’ονειρα’’ τα όνειρα….. κι ‘’οράματα’’ τα οράματα…., α, κι οι ‘’θεές’’….. ’’Δούρεις αλόγες’’….! ]
αν βοηθιόταν στην αναζήτηση γνώσης άνωθεν….,
| Ε, αφού φωτίστηκε «υπό την, ιμπεριάλ επταβήματην, Μαρικήν συκήν ή μηλήν»….! |
αν μπορεί να φτάσει στην Ύψιστη Αλήθεια με την επιφώνηση «Αχό!»….,
( Ναι, ννναι…., με «Αχό!»….. και ‘’χω – χω – χω’’…., ή, χμ, με «Όχα!»….. και ‘’ωχ – ωχ – ωχ’’….! )
αν μπορεί να συμβή σωτηρία κατά χάρη του Βούδδα ή του Θεού ή αυτοπροσπάθητα….. κ. α. π….!
{ Ε…., ό,τι, περίπου, συνέβη και με τους άλλους ‘’τέτοιους’’…., πριν ή μετά από αυτόν….!
Αχ, έστω…., και ποιον αφήνουν να σώσει το λαό του μόνος…., που σπάνια τους ξεφεύγει κι όσο….,
που, πάντα, οι ‘’ουράνιοι’’ ‘’Μεγάλοι Αδελφοί’’ : ‘’Θ,θ,εοί’’
και οι ‘’υπο’’’’ουράνιοι’’ Αντι’’Μεγάλοι Αδελφοί’’ : ‘’θ,Θ,εοί’’
καραδοκούν κι εξεξεξαρτούν ‘’γαίες’’….. μέσω των εκεί εγκαθέτων τους….. Αρχηγών….! }
Ο προγενέστερος Βουδδισμός : Χιναγιάνα / Χμ, κάτι σαν την Παλαιά Διαθήκη των Εβραίων….! /
ονομάζεται, μειωτικά του, Μικρό Όχημα….,
ενώ ο μεταγενέστερος Βουδδισμός : μαχαγιάνα ονομάζεται Μεγάλο όχημα….!
/ Χμ, κάτι σαν την Καινή Διαθήκη των Εβραίων….! /
[ Εχ, το έχει η ‘’μοίρα’’ των ‘’απογόνων’’, κι αυτό, το να ‘’σνομπάρουν’’ τους ‘’προγόνους’’ τους….!
Ωχ, και φανταστείτε τις αναμεταξύ των του Μ. Ο και των του Μ. Ο διαμάχες…., ε, αλά τους Ι. Χήδες….! ]
* 1197 και 1203….: Καταστροφή Βουδδιστικών διδασκαλιών από τους Τούρκους….! *
( Ναι…., αλλά τα ‘’γιώτα’’ κι οι ‘’κεραίες’’ του λόγου του έμειναν, θαυματικά, τσσσσς, αναλλοίωτα….,
τα ‘’τέτοια’’ του προφορικού λόγου του…., τα μη πτερόεντα….,
χμ, που η λαλιά φεύγει…., μα η αντιλαλιά μένει….! )
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Ο Βούδδας, λένε, είχε αρνηθεί την βραχμανική αντίληψη του άτμαν : της ψυχής….!
{ …..εχχχχχ…., ‘’Βαβέλ’’…., που άλλοι λένε ότι το είπε…., άλλοι λένε ότι δεν το είπε…., κι αυτό….,
μα τι σημασία έχει…., αφού….. ο ίδιος ομολογούσε πως….. υπήρχε…., χωρίς να υπάρχει…., χα….! }
▪ Χιναγιάνα….:
κι εδώ, ο Βούδδας απεικονίζεται σιωπηλός σε ανάπαυση, αποτραβηγμένος στο Νιρβάνα….!
Στόχος της θεωρίας αυτής για Αρχάτ : Κεβαλίν, μόνον,….!
\\ …..αχό, έστω, καθιστός και σε ανάπαυση….: Αρχάτ και σιωπηλός +++ --- +- -+…., ειρηνο·θεάνθρωπος….!
Όχα, έστω, όρθιος και σε ‘’ανάπαυση’’….: ’’Αρχάτ’’ και σιωπηλός - - - ….: πολεμο·σατανοκάτθρωπος….!
Και….. με ‘’τέτοιον’’, ’’εαυτουλίστικο’’, στόχο…., μένεις στα + και -…..
κι ως τι σου φαίνεται, ω Χινα,μαχα,γιανίτη….! \\
▪ Μαχαγιάνα….:
στόχος της θεωρίας αυτής για Αρχάτ, μα και αυτοθυσία προς όφελος όλης της ανθρωπότητας….!
// Ε…., ’’εθελοντισμός’’ κι ‘’αυτοθυσία’’….. και, ανάλογα, ’’ένσημα’’….. για μια θέση στον ήλιο….,…..
ω ‘’εαυτούληδες’’…., που, ’’μόνο’’, ’’σκλαβωμένο χρόνο’’ έχετε και δεν….. ‘’εθελοντίζετε’’….! //
▪ Μποτισάττβα….:
στόχος….. η παρουσία στον κόσμο….. ως ομιλών, πράττων, βοηθών δύστυχους,….!
([ Α…., γιατί όχι…. και, και, συγγράφων…!; Χμμμ, για να κωδικοποιούν, πιο εύστοχα, και, το λόγο του….,
στα κωδικοποιητήριά τους…., μέχρι και επί αιώνες….! ])
▪Βουδδιστική λογική του «πιθανού τρίτου δρόμου»….:
Βούδδας….: εδώ…., είναι υπερβατικό Ον, ο υιός με….:
1) απόλυτο σώμα, αυτοπολλαπλασιαζόμενο σε διάφορες, ή και σε μια, εποχές…., ως Σωτήρας μας….,
2) αιθερικό σώμα, το της απόλαυσης, το στον παράδεισο --- στην Αγνή Γη….,
3) μαγικό σώμα, το της ενσαρκώσεως στη Γη μας…., ως Σωτήρας μας….!
[ Α…., αν όλοι τους, οι ‘’τέτοιοι’’, ήσαν, μόνο, το 2ο…., χμ, απ’ τα 3…., ε, μόνο, Ιδέα….. ανενσαρκωτή….,
θα είχαμε, κιόλας, σωθεί προ πολλού…., ννναι…., αφού ‘’θα πέθαινε…., χωρίς να γεννηθεί’’….! ]
▪ Γιογκακάρα….:
μια, από τις μεγαλύτερες, σχολή της Μαχαγιάνα, που κηρύττει πως…..
«Το Σύμπαν είναι μια νοητή κατασκευή και, κατά συνέπεια, δεν διαθέτει καμιά ‘’πραγματικότητα’’,
αλλά είναι απλά μια παραίσθηση.»….!
( Χα, κι αυτοί, είναι, ακόμα, στις σχεδιαστικές, πρόχειρες ή επίσημη, συμπαντοπλασίες του Θεού…!; )
▪ Κινέζικος Βουδδισμός, Ινδοκινεζικός Βουδδισμός, Βουδδισμός Ν. Α Ασίας, Κορέας, Ιαπωνία, Θιβέτ,….:
Κίτρινοι μοναχοί, κόκκινοι μοναχοί….,….!
{ …..εχ…., ως ‘’πάντα’’…., κατά τόπους, χρώματα….. και….. ’’έγχρωμοι’’ πόλεμοι και πτώματα….!
Και ’’χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα’’….., ’’μα και τον μπαμπά του…., αλιά του’’….! }
▪ Προσηλυτισμός….:
ώς και αυτοκρατόρων ή αυτοκρατειρών…., που έκαναν το Βουδδισμό επίσημη θρησκεία….,
---- …..α…., και τον ‘’νεωτεριστή’’ : ‘’καινοτόμο’’ Ερμή….,
τον του….. με «πέπλο» μυστηρίου Νο 666….. οικονομικού ιμπεριαλισμού Νο 666….,
έτσι τον υποδέχτηκαν όλοι οι Ολύμπιοι ‘’τέτοιοι’’…., με χαρά….! ---(!;) ενώ οι μοναχοί, τότε κι έτσι κι όπου εκεί, έγιναν ευνοούμενοι των αυτοκρατόρων και προνομιούχοι….!
/*/ Εμ, ό,τι ‘’επικίνδυνο’’ επισημοποιείται…., κι έτσι, πριν, επεξεργάζεται, χμ, κατά το ανεπικίνδυνόν τους….,
κι όποιος…., ’’ενδοτικός’’ – ‘’Πτωχοπροδρομικός’’…., ‘’πρωτο’’φορέας του…..
ευνοείται, αυτοκρατορικώς, κι ετεροκρατείται : αυτοκρατοροκρατείται….,
ενώ οι ‘’άλλοι’’ : οι αντίθετοι δεννννν….!….. /*/
================================================================
================================================================
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Γερμανία.
▪ Κοσμογονία,….:
Πίστευαν, οι αρχαίοι Γερμανοί, πως, αρχικά, υπήρχε το κενό….. και, μετά, ο κόσμος του θανάτου,…..
* …..Έιιιιι…., τίποτα από το τίποτα…., ανυπαρξία από την ανυπαρξία…., έιιιιι….! *
κι ότι από τη φωτιά, σε ένωσή της με τον πάγο, πρόκυψε ο ανθρωπόμορφος γίγαντας Υμίρ….!
(// …..ω, που τον έθρεψε…., χμ, αλά Δία και κατσίκα : νύμφη Αμάλθεια….,
// …..ή…..«ελαφίνα Αμάλθεια»…., η….. «με το φημισμένο κέρας της αφθονίας»….,
το που έδωσε ο Αχελώος στον Ηρακλή…!; //
σκληρή κι αυτή…., μάλλον, παγο’’τέτοια’’….,
η αγελάδα / …..α, σκληρο,παγο,νύμφη…!; / Αουτχούμλα, που βγήκε απ’ τον ‘’πάγο’’….!
Ε, να μη τους έβγαιναν, κι οι δυο αυτοί : Δίας και Υμίρ, μαλακές ‘’κότες’’ ή ‘’φραγγόκοτες’’…..
και, τότε κι έτσι, τους «λαλήσει ‘’τρις’’ ο ‘’Πετεινός’’»…., χμ, ή ο ‘’Φραγγοπετεινός’’….,
μα….. «αρσενικοί» σκληροί ‘’Πετεινοί’’…., χα, ή ‘’Φραγγοπετεινοί’’….!
Και, σαφώς, όλα τα ως άνω ‘’Πτηνά’’….. σε ανάλογες ‘’διαβαθμίσεις’’….: τα του όντως Σατανά….! //)
Από τον ιδρώτα της δεξιάς μασχάλης του Υμίρ ξεπήδησε ένα ζευγάρι γιγάντων…..
και πως οι δυο κνήμες του γέννησαν, η μία με την άλλη, έναν γιο….!
[ Ωχ, είναι να μη μπλέξουν τα μπούτια τους οι γίγαντες…., που, τότε, ιδές τον Άρη…., το Παπάρι….! ]
Επίσης…., πάντα, εδώ, κατ’ αυτούς…., | Ε, όλα «αλληγορικά ‘’τέτοια’’»….! |
από τη σάρκα του Υμίρ προκύπτει η γη….,
από το αίμα του τα νερά…., από το κρανίο του ο ουρανός…., από τα οστά του τα βουνά….,
από τα μαλλιά του τα δέντρα, από δυο δέντρα οι δυο πρωτάνθρωποι….. κ. λ. π….!
|| …..Ε, να, τα ως άνω, ‘’γεω’’στρωμάτωση και ταξεωστρωμάτωση….: ‘’Γαϊτανάκι/κια’’….! ||
Η κίνηση των άστρων πιστεύετο πως γίνεται από τους θεούς….!
{ Έι, θεοί που, διαρκώς, ‘’κουνιούνται’’, αδύναμοι, και, να κινούν ό,τι δήποτε….! ’’Κουναπίπι’’, ρε,…!; }
▪ Φλαμουριά – κοσμικός άξονας….: κάτω απ’ αυτήν γίνεται το (!;) καθημερινό συμβούλιο των θεών….!
* …..κάτω απ’ τη φλαμουριά…../ κοπριά και ‘’γκλαμουριά’’….,/
‘’Φίδι’’ θα τη φάει λαός…../ και θα λείψει κι ο Μποχός….! *
Σε αυτήν (!;) στηρίζεται ο (!;) ουράνιος θόλος….!
Ένα ελάφι
[ …..Ε, ελαφίνα νύμφη του Ντίντχ χογγρ η αγελάδα Αουτχούμλα : τροφός του Υμίρ….,
ναι, ως ‘’τέτοια’’ ελαφίνα νύμφη κι η κατσίκα Αμάλθεια : τροφός του Δία….!
Όμως, οι άγραφες γραφές –τους λένε πως….. ο Γερμανός Τάλως θα σκοτώσει το Φίδι…..
και με τη μασέλα του θα πριονίσει τη φλαμουριά….,
αν δεν ανακαλύψει το πριόνι, ως ο Έλλην Τάλως…., χα, και θα ξεκουράσει την ελαφίνα : νύμφη….,
ναι…., κι οι θείειειοι θεοίοιοι θα συνεδριάζουν «υπό την του Σατάν Διονύσου Μάρα Ιερή Συκιά»….! ]
τρώει το φύλλωμά της, ο κορμός της σαπίζει και το φίδι Ντίντχ χόγγρ καταβροχθίζει τη ρίζα της….!
---- …..α, κοίτα….. κακό, μα εύστοχο, προαίσθημα οι….. ‘’Μεγάλοι’’ ’’Αδ,ε,ό,λφοί’’….!
Αμ, δε….. που θα κάνουν…., ως τις ‘’’’τρελές’’’’ ‘’’’αγελάδες’’’’…., και ‘’’’τρελά’’’’ ‘’’’ελάφια’’’’….! Μα….! ---▪ Εσχατολογία….:
όλα τα ουράνια φώτα, κι εδώ, σβήνουν…., η γη τραντάζεται και βουλιάζει στη θάλασσα…..
και, μετά, αναδύεται, πάλι, ως ο οίκος του αγαθού και του αθώου….,…..!
|| Όχα…., βρε….. Γ,ερμα,νο,α,φρόδιτεςςςςς….! ||
▪ Θεοί….: άλλοι είναι δημοφιλείς, ’’μόνον’’, στους ευγενείς….. και άλλοι, μόνον, στο λαό,….!
{ Α…., ταξικές ‘’αντιστοιχίες’’…., ωρέ…., αλά Εβραίους….: Ελωχείμ : θεοί των πλουσίων….,….! }
▪ Ανθρωποθυσίες….: απαγχόνιζαν…., πιστούς ή μη, αυτόθελα ή μη…., σε δέντρα….,
/ Χάιλ, ω, σώρρυ, χάλι ιερόοοοο σε γιορτή ανάμνησης….! Άντε και….. γιορτάστε….. κα,νι,ββαλέ….! /
σε ανάμνηση, ’’ανάλογων’’, απαγχονισμών θεών από θεούς…., ή από αυτοκτονία τους….,….!
====================================================================
====================================================================
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Δυισμός.
‘’Αρχικά’’, ήταν Ιρανικός…., ’’μετά’’, διείσδυσε σε όλες, σχεδόν, τις θρησκείες….:
Βουδδισμό, Χριστιανισμό, Ελληνική θρησκεία, Ινδουισμό, Ισλαμισμό, Ιουδαïσμό,…..
πριν καταλήξουν, μερικές, στη (!;) μονοθεΐα….,….!
/ Α, νααααα κάτι καταχτήσεις και θρησκευτικές μεταλλάξεις….! Και πού την είδατε τη μονοθεΐα…!;
Στους….. ’’Ιστορ,μυθολογ,ικούς Συμβιβασμούς’’ των…., έστω…., αντιθέτων…..’’δυο’’ – ‘’ενός’’…!; /
▪Δυισμός….:
είναι η αντίθεση δύο αρχών….: καλού και κακού….: δυαρχισμός….!
// …..ω σπουδαρχήδηδες…., κοινώς, σπουδαρχίδια….,
σώρρυ…., αγνωστικιστής, κι εδώ, εγώ…., έχει, αυτός, σχέση με τον….. διδυμιοïσμό…!; //
▪ Ριζοσπαστικός δυισμός….:
είναι η δοξασία περί δυο αιωνίως συνυπαρχουσών αρχών…., συνδημιουργών….:
η δημιουργία, εδώ, (!;) από περιττώματα….,….!
|*| …..ε, ήτοι, χμ, πρωκτόκοσμος, σκατόκοσμος, ’’πολιτισμένος’’ υπόκοσμος….: ’’διδυμιόκοσμος’’….,….!
Αυτό είναι που λένε μερικοί – μερικοί….: «Του τα ‘σπασε τα διδυμιά ριζικά»….,
ναι, και ’’σπάστε’’….. εσείς οι απ’ την ’’Κορυφή’’…., ξου, μην και….! |*|
▪ Βογόμιλοι….: Ο Σατανάς δεν είναι δημιουργός, αλλά, μόνον, οργανωτής : αρχιτέκτων του κόσμου….!
Ακουστική σύλληψη του Ιησού Χριστού….!
|---| …..ε, αλλού, με απλό άγγιγμα / αφή / λουλουδιού η Ήρα γεννά τον Ήφαιστο….,
αλλού, με φάγωμα / γεύση / λαχανικού : μαρουλιού η Ήρα γεννά την Ήβη….,
αλλού : εδώ, η Μαρία, μυρίζοντας / όσφρηση / τον….. κρίνο του….. αγγέλου Γαβ ριήλ….,
αλλού, εδώ, η Μαρία, ακούγοντας / ακοή / τα λόγια του αγγέλου Γαβ ριήλ….,
αλλού με μια ευχή….: η Ήρα προς τη Γαία…., οπότε συλλαμβάνει και γεννά το τέρας Τυφωέα….,
αλλού αυτογκάστρωτα….: ο/η Δίας/Δία στην Αθηνά…., ο Φθα….,…..
[ Χμ, βλέποντας…., έστω, και, σε όραμα : οπτασία : ό,τι βλέπει κάποιος με τα μάτια / όραση / …., πού…!; ]
ε, ιμπεριαλιστικό γαμήσι, και, των 5 αισθήσεων οι αναίσθητοι….,
α, ανάλογα με το τι είδους ‘’ερωτικό’’ ιμπεριαλισμό ήθελε ο κάθε ιμπεριάλ ‘’βιτσιόζος’’ ‘’τέτοιος’’….! |---|
[[ …..ωχ…, τι άλλο σας ‘’τέτοιο’’ θα ακούσουν τα μάτια μας…..
και τι άλλο σας ‘’τέτοιο’’ θα ιδούν τα αυτιά μας…., ω καββάλ τέκτονες κι αρχιτέκτονες μασ ώντες όνοι….! ]]
==============================================================
==============================================================
Ζαϊνισμός.
▪ Μαχαβίρα….: ο ιδρυτής του Ζαϊνισμού, σύγχρονος του Βούδδα, Μέγας Ήρωας, Ζίνα ή κατακτητής….!
---- …..όχα, προβλέπεται διπλό και σύγχρονο το θείιιιιο Έγκλημα….,
το της βασιλο,βραχμανο,λαοκατάχτησης….! ---▪ Μυθική βιογραφία του….:
αφού συνελήφθη στο Μπιχάρ σε μια οικογένεια Βραχμάνων….,
{// Εχ, βραχμανο’’σύλληπτος’’, κι αυτός, ο ‘’Κύριος’’ του θρησκευτικού ιμπεριαλισμού…., κι εδώ….,
που….. οι Μεγάλες….. Αδελφο·Ιδέες…., ’’προπαντός’’, ρασοσυλλαμβάνονται…., ουχί τυχαία….,
εξού και σιαμαίο…., εσαεί και παντού, σχεδόν…., το Κασαροπαπείον ….! //}
το έμβρυό του μεταφέρθηκε από το θεό Ίντρα στη μήτρα της πριγκίπισσας Τρισάλα….,
*[ Χμ, ’’δανεική μητέρα’’ κι αυτή….. και, μάλιστα, βασιλο’’τέτοια’’…., κι εδώ….!
Και…., οι επιδαψιλευτές – ‘’πλιάτσικοι’’ ρασοβραχμάνοι….. έμαθαν…., κι αυτοί κι έστω κι αργά….,
και, τα περί του Δόγματος της παρθενίας του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού….,
κάπου από ‘’έξω’’ : από κάποιον ‘’ουρανό’’…., να, του θεοποιημένου Αρχι·βασιλιά Ίντρα….,
που….. τελειοποιημένη : εμβρυοποιημένη την πάει εκεί και τότε και….! ]*
ώστε το παιδί να γεννηθεί σε βασιλική οικογένεια….,
| Α, βασιλομανία οι ‘’όνομα και μη χωριό’’….! |
που, δήθεν, 14 ή 16 όνειρά της προειδοποιούν τη μητέρα για τη θαυμαστή γέννησή του…., του Μαχαβίρα….,
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[ …..ε, όχι κι όνειρα ‘’τέτοιες’’, μεγαλεπήβολες, επιδιώξεις….!
Οράματα : οπτασίες…., ρε, ξου…., που, και, γι’ αυτό, ήσαν 14 ή 16…., που, αλλιώς, ως όνειρα, 1 ή 2….! ]
που, από την κοιλιά της μάνας του, πριν γεννηθεί, θαυματουργεί….!
( …..όχα…., σίγουρα πράματα…., που ’’απ’ την κοιλιά’’ τα ‘’κέρατα’’…., σημεία, να, και τέρατα….! )
Μετά…., γίνεται (!;) ασκητής για 12 και πλέον χρόνια….,
|| Έιιιιι…., κι οι σατανιστές έχουν…., και, και, καλοπερασάκηδες…., ασκητές – ‘’ασκητές’’….,
μάλιστα, κι αυτοί, σωσιούχους, αντικαταστατούχους….! ||
φτάνει στη Νιρβάνα, φωτίζεται και κερδίζει, έτσι, την κεβάλα : ζνιάνα, ήτοι, την (!;) τέλεια παντογνωσία….,
πάνω σε ό,τι υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρξει σ’ όλους τους κόσμους….!
*// Ωχ…., όταν το σκοτάδι των σκοταδιστών κατασκοτίζεται….,
ώς και περί της ‘’μοίρας’’ όλων των κ,ο,ω,λοβακτηριδίων κισμετογίνονται τελειογνώστες….!
Εχ, και μην αυτογελειοποιείστε…., που η γνώση είναι χαοτικά ατελείωτη….!
‘’Πλην’’ κι αν εννοείτε την, ‘’περικλεισμένη’’, συμπαντική γνώση, χμ….,
και όχι την, απερίκλειστη, εξωσυμπαντική γνώση….,
που, κι αυτή : η συμπαντική είναι ‘’ατέλειωτη’’….,
ναι, που, μόνο, τα περί βιοD. N. A είναι ‘’ατέλειωτα’’…., ε, και πόσο, μάλλον, συν όλα τα άλλα….! //*
Γίνεται, τότε κι έτσι, κεβαλίν, αρχάτ, απελευθερωμένος απ’ όλες τις ανάγκες της ανθρώπινης φύσης
| Ε, έτσι είναι στη….. σατανοκατθρώπιση, απανθρωπισμός και ’’απονιά’’ κατ,αν,θρώπινης φύσης….! |
και πάνω από τον πόνο…., που είναι αποτέλεσμα της ύπαρξης των πιο πάνω αναγκών….:
διατροφής, έκκρισης κ. λ. π…., συνιστώντας, μάλιστα, μέχρι και την αυτοκτονία με νηστεία….!
// Ω ‘’άυλε’’ Μαχαβίρα, χμ, αυτόκτονε, δασ κάλε που συμβούλευες….. και συμβουλή δεν εκράτεις….!
Και, αφού, ως λεν, δεν έτρωγες, γιατί ξόδευες τόσο ’’χαρτί υγείας’’….! Χμ, για τις….. ‘’εκκρίσεις’’…!; //
Δέχεται την ιδέα της επανενσάρκωσης του ζώντος μέρους ( το της ζίβα : ψυχής ) της ανθρώπινης ύπαρξης
(!;) σε όλα τα ζωικά βασίλεια, με απώτερο σκοπό να φτάσει κανείς στη νιρβάνα….!
=================================================================
=================================================================
Ζουρβανισμός ( Ιράν ).
▪ Ζουρβάν….: σημαίνει μοίρα, τύχη,….!
[ Εχ, Ζουρβάν, λοιπόν, και ’’την κάτσατε’’, σώρρυ, ’’την κάνατε’’ την τύχη σας….! ]
Είναι, κατά δοξασία, και, των αρχαίων Ιρανών, μυθικό ον….: αντρόγυνος, γυναίκα και άντρας μαζί….,
*$* …..χξς΄…., αλά Δία στην Αθηνά,….. αλά Φθα,….! Και…., δηλαδή…., τί….!;
Είχε και πέος και αιδοίον…., και, αλά ερμαφρόδιτο Άγδιστη : γιο/κόρη του Δία και μιας ‘’πέτρας’’….,
χμ, ο….. ανύπαρκτος μεν….. αυτογκάστρωτος δε…., ο ‘’τραβεστοτέτοιος’’…!;
Να, για να ξέρουμε, εξαρχής, και, το τι ‘’θεο’’λογία να προσδοκώμεν…., πεο και αιδοιο ‘’τέτοια’’ μαζί….!
Ρε, μπας κι ‘’έπιασε’’ ο Δίας τον Άγδιστη με πέτρα : θνητή και ‘’ντρέπονταν να το πει…!;
Και δεν πιστεύω πως και το μπάσταρδο του Ιακώβ με τη δούλη : ‘’πέτρα’’ Ζεφλάν…., ο Γαδ = τύχη….,
να ήταν κι αυτό ερμαφρόδιτο….. και εξαμηνίτικο….,
χα, του της μπάσταρδης τύχης του ‘’πρόωρου’’ : ‘’άγουρου’’ οικονομικού ιμπεριαλισμού Νο (+) 666….,
που…., όμωςςς…., σαν κάποιος Διόνυσος ‘’του τα κόψει’’ : τον ευνουχίσει αλά τον/την Άγδιστην/στη….,
είναι του ‘’στείρου’’ οικονομικού ιμπεριαλισμού Νο -666….! *$*
(!;) αυθύπαρκτος, που αυτογκαστρώνεται στο (!;) ‘’μητρικό του στήθος’’
[ Α, κι ο γαμπρόνυμφος Δίας αυτογκαστρώθηκε στο μητρικό κεφάλι του
και γέννησε έτσι την Αριμαναχουραμάσδεια : + και - Ζουρβάνα Γάδα Αθηνά….,
που του έφερε….. γνήσια κι όχι μπάσταρδη….. τύχη….:
απέτρεψε την εναντίον του συνωμοσία των….: Απόλλωνα, Ήρας και Ποσειδώνα….! ]
και γεννά, τότε κι έτσι, τον Ωρομάσδη / Αχούρα Μάσδα / και τον Αριμάν….!
( Ααααα…., αυτοί θα είναι πιο ‘’υψηλο’’‘’τέτοιοι’’ απ’ τον Διόνυσο….,
που, μάλιστα, δευτερο’’πιάστηκε’’ στον μηρό του Δία….!
Και….. οι αυθύπαρκτοι κι αυτοδημιούργητοι ζάπλουτοι Μελχισεδέκ, φορές, αυτοθεοποιούνται και….! )
▪ Ωρομάσδης….:
Άλλοι λεν πως αυτός δημιουργεί τον κόσμο για 3.000 χρόνια κι ο Αριμάν τον ‘’καταστρέφει’’….!
Για 9.000 χρόνια κάνουν ‘’εκεχειρία’’ ανάμεσά τους….!
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[ Ααααα…., ούτε οι….. Ησαύ και Ιακώβ να ήταν, πια…., οι «κοιλιόθεν» ερίζοντες….,
δεν θα γίνονταν….. του Ετεοκλή και του Πολυνείκη….! ]
▪ Ιστορία κόσμου : 12.000 χρόνια….!
Άλλοι λεν πως δημιουργοί του κόσμου είναι ο Ωρομάσδης : των καλών….. κι ο Αριμάν : των κακών….,
{ …..έιιιιι…., σκέτο, μόνο, καλός : +….. ή σκέτο, μόνο, κακός : -….. αδύνατον….:
…..+++ ---- -++- / ή +- -+ / , ++, -+, ., +-, - -, - - - , ….. }
έχοντες τη βασιλεία απ’ τον πατέρα τους Ζουρβάν για 9.000 χρόνια….,….: μύθοι επί μύθων….!
// Όχα….. κι αναδυναμωθείτε….. και, μετά, ξανα’’παίξτε’’…., σ,Σ,τυγερά….! //
Ο Ωρομάσδης δημιουργεί την (!;) ψυχή του Ζωροάστρη : αρχή 4ης χιλιετίας….!
* Ε, κι ο, επίσης, ψυχοπλάστης, Αριμάν, σε αντίπραξη, δημιουργεί την ψυχή του Αντιζωροάστρη….! *
▪ Κόσμοι….: πνευματικός και υλικός….: δημιουργία σε….. έξι στάδια….!
▪ Εσχατολογία….: δοξασία : ποτάμι φωτιάς θα διαχωρίσει δίκαιους κι άδικους….,
θα συμβή ανάσταση νεκρών, μετά από αυτοθυσία του Σωτήρα Ζωροάστρη….:
προφήτης και Αγαθή θρησκεία….!
---- Χα, σάμπως, και, αλά Ιησού Χριστό : Ιησού Αντίσχριστο….,
ε, που….. όποτε ήττα τους…., να, κι η Μεσσιοϊδέα….! ---Οι αγαθοί πηγαίνουν, μεταθανάτια, στον παράδεισο, οι πονηροί στην κόλαση
κι οι ‘’χλιαροί’’ στο καθαρτήριο….!
===================================================================
===================================================================
Θιβέτ.
Αρχαία θρησκεία….:
Δοξασία τους….: ο πρώτος βασιλιάς κατέβηκε απ’ τον ουρανό, από ένα βουνό,
[ Ε…., θα έδωσε πολύ χρήμα στον Αρχιβασιλιά ο ζάπλουτος : ψηλό βουνό….. του ‘’ουρανού’’….,
ο εισηγμένος εκεί βασιλιάς του Θιβέτ…., ο έξωθεν : ‘’ουρανόθεν’’ χρισμένος….! ]
με μια σκάλα ή με ένα σχοινί….!
** Εχ…., μια λοξασία λέει πως ο τελευταίος ‘’τέτοιος’’…., μάλιστα, σύντομα…., εισηγμένος ή μη….,
θα κατεβεί λίγο πιο κάτω, με ασανσέρ και σχοινοδεμένος, το ψοψίμι,
στον επίγειο Άδη του….. κοινωνιοD.N.A…., για ’’βασιλικό πολτό’’….,
αν δεν αυτοαποβαθρωθεί σε σωματική του κατάληψη σε θέρετρο…., που, αλλιώς, σε φέρετρο….! **
Οι αρχαïκοί βασιλείς επέστρεφαν ( Ο Απόλλων συνόδευε το άψυχο σώμα τους…!; ) σωματικά στον ουρανό,
{ Εμ, όταν τους ’’σουτάριζαν’’, ‘’προσωρινά’’, ‘’εκτός γηπέδου’’ : εκτός γης…., πάλι, στον ‘’ουρανό’’….,
τότε επέστρεφαν σώματί τε και ψυχή…., είτε ως ‘’βουνά’’….. είτε ως ‘’λόφοι’’….,
ενώ όταν τους ‘’ισοπέδωναν’’ : ‘’πεδιαδοποιούσαν’’…., τότε, πήγαιναν στη Σελήνη, μόνο, ψυχή….,
χα, που ο Ερμής συνόδευε, έτσι, την άκορμη ψυχή τους….! }
χωρίς ν’ αφήνουν πίσω / ‘’Οριστικό τέλος’’ της ιδέας : ψυχής βασιλείας…!; Δημοκρατία…!; / το πτώμα τους :
ανάληψή τους, κι εδώ,…..!
---- Έιιιιι…., Ηρακλήηη…., Βούδ,δ,ααα…., Ιησούουου Χριστέεε….,….. τα….. αντικατάστατά σας….!
Και….. προσοχή στους….. ’’τυμβωρύχους’’….! ---( …..εχ…., στη Γη σε Βάθρο…., στη Σελήνη σε Βάθρο….. και στο Εξωσύμπαν σε ‘’Βόθρο’’….! )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{__{ Αναλήψεις : θεοποιημένων, βασιλιάδων, «θεανθρώπων» κ. α. λ…..
▬ Λεξικό των Θρησκειών : Ελιάντε / Κουλιάνο :
▪ Αίγυπτος : ανάληψη βασιλιά, που κορυφώνεται, σαν ο ηλιακός δίσκος δέχεται το βασιλιά στην αιωνιότητα :
θεολογία του ναού του Ρα στην Ηλιούπολη….!
▪ Θιβέτ : οι αρχαïκοί βασιλιάδες / Α, κι ο Ιησούς ήταν ‘’τέτοιος’’ και….! / επέστρεφαν σωματικά στον ουρανό,
χωρίς να αφήνουν πίσω το πτώμα τους….: ανάληψή τους….!
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▪ Ιουδαïσμός : Οραματική λογοτεχνία : Βιβλικός Ενώχ : δοξασία :
αναληφθείς | …..τί…., ’’οριστικά’’…!; | σώματί τε και ψυχή, προαγόμενος στην τάξη των αγγέλων,
μα έχει διατηρήσει ορισμένες ιδιότητες, ως το ότι έχει αρθρώσεις,….! ▬
▪ Ταοïσμός : Τσαγκ --- Σζάο Λιγκ / διάδοχος του Λάο Τσε, ιδρυτού του Ταοïσμού / :
Έφτιαξε ελιξήριο της αθανασίας…., έγινε αθάνατος και υψώθηκε – αναλήφθηκε,
μαζί με τη γυναίκα του και δύο μαθητές του, προς τον γαλάζιο ουρανό….!
*(( …..Χμ, έτσι…., και….. ο Νυάμι, ‘’θεός’’ του λαού Ασάντι της Δυτικής Αφρικής….,
ο που εξοστρακίστηκε…., λαόθεν και με ‘’απεργία της κατσαρόλας’’….,
κι αναλήφθηκε – υψώθηκε : φυγαδεύτηκε στο εξωτερικό : ‘’ουρανό’’…!;
Και….. έφαγε εκεί ‘’ελιξήριο αθανασίας’’ : ‘’βασιλικό πολτό’’….. ή λούστηκε
στην πηγή με το θαυματουργό νερό, όπου λούστηκε ο Γλαύκος κι έγινε αθάνατος…!;
Ναι…., και, μάλλον, εκεί…., ως κι οι εδώ ‘’τέτοιοι’’…., αναβίωσε : επαναπέκτησε βασίλειο…..
ξανάναψε ο ‘’πυρσός’’ κι η ‘’φωτιά’’ του….,
ε, που ο φιλοξενητής του ‘’τέτοιος’’ του έδωσε σατραπεία : βασίλειο….,
χα, που όλο και κάποια λαο : νερο : πλημμύρα / εποικιστικό, ή και μη, κατακλυσμό….. /
θα του έκανε….. «κατά χάριν»…., μα ‘’με το αζημίωτο’’….!
Άλλωστε…., μπορεί αυτοί να φεύγουν με ‘’άδεια’’ στέμματα….,
αλλά όχι και με ‘’άδεια’’ πορτοφόλια…., ναι, που έχουν, διά παν ενδεχόμενον,
και στον ‘’ουρανό’’ και στη ‘’γη’’ : ‘’ουρανό’’, και ‘’γήινα’’ και ‘’ουράνια’’ πορτοφόλια….! ))*
▓ Ελληνική Μυθολογία : Ζαν Ρισπέν :
* Ηρακλής : Κατά το Σοφοκλή, την ώρα που έκαιγε η πυρά, / το σώμα του, νεκρός ων /
«ένα σύννεφο τύλιξε τον Ηρακλή και τον μετέφερε στον Ουρανό, ενώ βροντούσε ο κεραυνός»….! ▓
▀ Κυριάκος Σιμόπουλος : Διανοούμενοι και καλλιτέχνες ευτελείς δούλοι της εξουσίας :
* Οι νεκροί ηγεμόνες της Περγάμου ανεβαίνουν στον ουρανό --- γίνεται «μετάστασις» --και λατρεύονται ως θεοί «Σωτήρες» και «Ευεργέτες»….! ▄
▼ Παλαιά Διαθήκη :
▪Βασιλειών Δ΄ : 2 : 11 : Και ενώ εβάδιζον / ο Ηλίας με τον Ελισαιέ / συζητούντες, αιφνιδίως, άμαξα πυρίνη
και ίπποι πύρινοι διεχώρησαν αυτούς, και ο Ηλιού ανέβη μέσω (!;) ανεμοστροβίλου εις τον ουρανόν….!
// Ε, κι εδώ, οι….. ’’ουράνιοι’’ μεγαλοαστοί : ‘’άνεμος’’ φυγαδεύουν τον επικηρυγμένο Αρχιφονιά….,
με πύρινη : βασιλική άμαξα και πύρινα : βασιλικά άλογα…., ε, αμφότερα, υψηλής τεχνολογίας….!
Ναι…., χα…., και….. ποίοι μπορούν να μπουν σε ‘’ανεμοστρόβιλο’’…., έτσι ώστε να…!; // ▲
♠ Καινή Διαθήκη :
▪Αποκάλυψη του Ιωάννη : 11 : 12 : Οι δυο μάρτυρες : «Τότε άκουσα φωνήν δυνατήν από τον (!;) ουρανόν
που τους έλεγε, / τους δυο, (!;) νεκρούς, μάρτυρες / ‘’ανεβήτε εδώ’’.
( Ω Τζώνυ…., από ποίον…., εκ των…..7…., ‘’ουρανό’’ ήταν οι αποφυλακιστές των 2 ‘’τέτοιων’’…!; )
Και ανέβηκαν εις τον ουρανόν, μέσα σε (!;) σύννεφο, και οι εχθροί των τους είδαν»….!
▪Λουκάς : 24 : 51 : Και ενώ τους ευλογούσε, / ο Ιησούς Χριστός τους μαθητές του /
αποχωρίσθηκε απ’ αυτούς και εφέρετο επάνω (!;) εις τον ουρανόν….!…..
---- …..χξς΄…., οι που ‘’μέσα’’ ‘’διακυβεύονται’’…., ε, ‘’έξω’’ φυγαδεύονται….! ---- ♠ }__}
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------===================================================================
===================================================================

4 --- 7 )
Ινδουισμός.
Γενικά, κι εδώ, ως και με άλλους, πριν και μετά κι από τους Ινδούς, προσφέρεται σε θεούς αίμα θυσίας….,
που θεωρείται, κι εδώ, ως η κινητήρια δύναμη της ψυχής και του ήλιου….,
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αλλά και γάλα ή χυμός φρούτων στον Άγκνι – πυρ….!
/ Χμ, προσοχή, ω βραχμανο’’τέτοιοι’’, μην αποθάνετε, κι εσείς, από λιπίδια….! Γι’ αυτό, πια, ’’light’’….! /
Συνιστάται, μέσω αυτού, ….: γιόγκα, εγκράτεια, παρατήρηση, αναπνευστικές τεχνικές,σωματικές στάσεις,
εσωτερίκευση, συγκέντρωση, διαλογισμός, ενοποιημένη θεωρία,….. με σκοπό τη διοχέτευση ενεργειών….,
ώστε να κυκλοφορούν, αυτές, με έναν συγκεκριμένο ρυθμό στις κύριες αρτηρίες του πιστού….!
{ Ε, ναι…., μα….. προσοχή, πλην στην….. ‘’τέτοια’’ διοχέτευση, και στην….. ’’αποτέτοια’’ αποχέτευση….! }
Χίλιες μαχαγιούγκας απαρτίζουν μια κοσμική περίοδο, κάλπα, που ονομάζεται Εβδομάδα του Βράχμα….!
[ Αχό, η ’’Μεγάλη Εβδομάδα’’, και, του, πάντως, θα κρατήσει λίγα, ακόμα, χρονάκια των 365 ημερών….:
όντως, Προφητεία –μου….! Πέεετροοο…., μετά από πόσες μαχαγιούγκας θα έρθει εκ 2 ου ο ‘’Ι. Χ’’…!; ]
==================================================================
==================================================================
Ιουδαïσμός.
▪ Οραματική λογοτεχνία….:
( Οραματική = οπτασιακή : βλεπόμενη με τα….. βιομάτια…!; Ή με τα ψυχομάτια…!; Φανταστική…!;
Ωχ…., φαντάσου φανταστική φαντασία φανταζόμενη φανταστικώς φανταστικά φαντάσματα….!
Ε, να και τα επτά, 7, Φ της αρρωστημένης, ως σατανικής, φαντασίας –σας….: φφφφφφφ….!
Αέραςςςςς…., ρεεεεε…., που….. αέρα εμαγείρευε…., μη τρέχα και μη γύρευε…., ω παπατρέχα….! )
▪ Βιβλικός Ενώχ….: δοξασία / …..Παυλική,….. /….: αναληφθείς (!;) σώματί τε και (!;) ψυχή,
( Ε, είδαμε : οραματιστήκαμε : οπτασιαστήκαμε…., που, κωδικικά, έχει κι ‘’ανάληψη’’, ‘’μόνο’’, σώματι….:
την του σωσία : αντικατάστατού –τους…., φορέςςςςς….! )
προαγόμενος στην τάξη των (!;) αγγέλων,
[ Ε…., Π,Φ,αύλε, επίσημος πράκτορας : άγγελος, πια, ‘’αθάνατος’’ ο Ερμής,, ωχ, σώρρυ, ο Ενώχ….! ]
αλλά έχει διατηρήσει ορισμένες ανθρώπινες ιδιότητες, όπως το ότι έχει αρθρώσεις….,….!
{*{ …..εμ, ξεχωριστός άγγελοςςς αυτός…., χμ, μην και τον μπερδεύει με τους άλλους ο Κεμώχ Ελ Γιαχβέ….,
ο, αρχικά, έγκορμος κι ανάρθρωτος κι αυτός, ένυλος, και, μετά, ’’άυλος’’ : πνευματικόςςς…., ο….. Γιαχβέ….,
που κι αυτοί, κατά τοτινή δοξασία των, είχαν, και, βιοσώμα, σαν το δικό μας…., μα χωρίς αρθρώσειςςς….,
χμ, όμως με ‘’τέτοιο’’…., που γκάστρωναν, μόνον, τις όμορφες : «ευειδείς» θνητές….,
πριν τους κάνουν ασώματους – άκορμους : ‘’αέρηδες’’, μετά….: αστούς, μεγαλοαστούς,….!
Ναι, που…., ως ‘’αέρινες’’ υπάρξεις…., δεν έχουν, και, αρθρώσεις…., χα, που, μόνο, τα ‘’νερά’’ έχουν….!
Και….. μήπως, πέρα απ’ τις αρθρώσεις του, ο ’’καταληφθείς’’ Ενώχ διατήρησε και τίποτα….. ’’τέτοιο’’…!;
Α, για να προσέχουν οι άλλοι, οι όπως εγκόρμως, αναληφθέντες, ω τρισάθλιοι, μη και τους ‘’τετοιώσουν’’….,
ως ‘’τέτοιωσαν’’ οι…., έγκορμοι, μα ανάρθρωτοι…., άγγελοι ‘’μερικές’’ όμορφες κοινές θνητές….,
χα, που, έτσι και τότε, αναπαράχθηκαν επίγεια και ‘’γιγάντωσε’’ το είδος ‘’μας’’….: Γέν .: 6 : 2, 4….! }*}
▪ Εσσαίοι….:
ήσαν δυιστές, κατά τα χειρόγραφα ντοκουμέντα, που βρέθηκαν το 1977 στη Νεκρά θάλασσα (Κουρμάν)….!
Πίστη στην ύπαρξη 2 Πνευμάτων, του καλού και του πονηρού,
που είχαν διαμοιράσει τις γενιές των ζωντανών….!
* …..χμ…., ’’ανατολικοί και δυτικοί τόποι….. και….. κατθρώποι και ανθρώποι’’….! *
▪ Καββάλα….: / …..κυρίως, το Τοράχ : Πεντάτευχος του Μωυσή,….. / ….:
α) Θεοσοφικοθεουργική….. και….. β) εκστατική….:
Ιουδαϊκός μυστικισμός, που γυρίζει στις παλιές αριθμολογικές και γραμματολογικές θεωρίες….!
| …..έι…., και, λεξαριθμολογικές…!; |
[/ Χμμμμ, επιστροφή στα….. ’’Κάδμεια’’ φοινικικά γράμματα και αριθμούς…., τα ‘’εμφυλιοσπαρτικά’’….,
τα «σπαρτά»…., σαν τα «σπαρτά» απ’ τον Κάδμο δόντια ενός δράκοντα, που ο Κάδμος σκότωσε…!; /]
[[ Άλααααα’’….,/ αριθμοί’’ και ‘’γράμματα’’….,/ μάσκες Σατάν στα ‘’Πράματα’’….,/ Καββάλα Κανιβάλα….! ]]
▪ Κοσμολογικό σχήμα, κατά τους Καββαλιστές,….:
* 10 σεφιρότ….: πιθανόν, αντιστοιχούν στις 10 εντολές / και θείες ιδιότητες / ….,
[ Χμ…., «Ου ποιείς»….: «ποίει»…., ναι, και έχουν, κάμποση, γνώση οι Φύλακες…., κι ας….! ]
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* 22 οδοί….: πιθανόν, αντιστοιχούν στα 22 γράμματα της αλφαβήτου των Εβραίων….,
/ …..χξς΄…., μα και στα 22, μόνον, βιβλία –τους, τότε, που….. /
* 4 (!;) πνευματικά σύμπαντα, που εκτείνονται το ένα μετά το άλλο κι από πάνω προς τα κάτω….:
1ον) Ατσιλούτ….: σημαίνει εκπόρευση….. και περιλαμβάνει 10 σεφιρότ,
που σχηματίζουν (!;) τον Αδάμ Κάδμο, τον πρωταρχικό άνθρωπο….,
[ Τί, του εμφυλιογνώστη βασιλιά της….. επτάπυλης Θήβας Κάδμου…!; Ή απ’ το καρκινογόνο κάδμιο…!; ]
2ον) Μπεριγιάχ….: σημαίνει δημιουργία….. και περιλαμβάνει (!;) 7 χεκχαλότ μαζί και το μερκαμπάχ….,
3ον) Γιετσιράχ….: σημαίνει σχηματισμός….. και περιλαμβάνει τα αγγελικά τάγματα….. και…..
4ον) Ασιγιάχ….: σημαίνει κατασκευή….. κι είναι το αρχέτυπο του ορατού κόσμου….,
( Ε, αυτά, ιδίως, τα ξέρουν, ‘’κάλλιστα’’, οι ‘’μυημένοι’’ μασ ώντες όνοι 33 ου βαθμούουου και άνω….!
Και….. κολλημένοι – ‘’κολλημένοι’’ μεν….. ανεξάρτητοι – ‘’ανεξάρτητοι’’ δε….! )
όπου η είσοδος σε αυτόν είναι δύσκολη, εξαιτίας της παρουσίας του κακού ή σίτρα άχρα,….!…..
*// Αχ, το ένα σύμπαν τους με ου….. και τα….. τρία τους με αχ…., ε, Γιαχβικά πνευματοπράματα….!
‘’Γαϊτανάκι’’ γεωστρωμάτωσης μαζί και ταξεωστρωμάτωσης αλά Σατάν….: Αιθέριος, αέριοι,
υγρασιακοί, ατμικοί, δροσικοί, παχνικοί, νερικοί, παγικοί….,….. σε Κορφοβούνι ή πιο πάνω….,
σε βουνο,Κορφο,πλαγιά…., σε βουνά…., σε λόφους…., σε βράχους…., σε βουνίσιες ή μη πηγές….,
σε ρυάκια…., σε ποτάμνια…., σε θάλασσα…., σε υποθαλάσσια γη….,…..!
Ναι, το ζείτε….. κι αντιστοιχίστε ‘τα εσείς σ’ αυτό ‘’Γαϊτανάκι’’ τους…., καθώς υπάρχουν ποικίλα άλλα….,
που σαν σε σκόρπιο παζλ τα δίνω κι εδώ….,
ε…., κι ονειρευτείτε : φανταστείτε : σχεδιάστε :…..το, απτωτικά και παραδείσια, Θείο Γαϊτανάκι….! //*
█ Η θρησκεία, λοιπόννννν, κυρίως, των σημερινών Εβραίων είναι η Αγία Παράδοση : η «Τορά»….,
που περιλαμβάνει την Παλαιά Διαθήκη : Π. Δ και το Ταλμούδ…., ενώ η Καμπάλ ή Καμπάλα ή Καββαλά,
κληρονομιά απ’ τον Αβραάμ, κληρονομιά του, τάχα, απ’ τον Γιαχβέ – Ων – Άττον – Άμμων – ….. σ’ αυτόν,
που τα ερμηνεύει, καθώς έχει ‘’μυστικά’’ κλειδιά, που όποιος τα ξέρει κυριαρχεί σ’ αγγέλους και δαίμονες….,
/_/ …..χμ…., οι αυλότροφοι φιλόσοφοι κωδικοποιητές είχαν υποχείριά τους….. τους βασιλείς….,
κυρίως, τους αγράμματους…., πλην κι αν αυτοί ήταν και φιλόσοφοι…., και ‘’μυστικοκλειδούχοι’’….,
που, μόνον έτσι, κατά τον Έλληνα μάντι : κωδικοποιητή Τειρεσία
μπορούσαν να δυναμώνουν και να διαιωνίζουν την εξουσία τους….!
Όμωςςςςς…., εγώ, ο ‘’βαθροαλεργικός’’, έχω ένα Αιθέριο Τζίνι…., που…., να…., ε, νααααα….! /_/
ενώ, μέσω του Ιωσήφ, πέρασε και στους Αιγυπτίους….,….!
---- …..εμ, γι’ αυτό : για καββαλοποίησή τους, τον δέχτηκαν…., ως και, και, τον Δανιήλ οι….,….!
Μήπως και τον Μέγα Αλέξανδρο δεν τον δέχτηκαν, αμαχητί, οι Εβραίοι….,
χμ, κι αυτοί, ανταλλάσσοντας Ελληνοκαββαλικές κι Εβραιοκαββαλικές ‘’τέτοιες’’ Ιδέες…!;….. ---Ιδρυτής του Τάγματος των Καββαλιστών είναι ο (!;!;!;!;!;) Ευαγγελιστής Ιωάννης….,
…..ο θεός τους είναι ερμαφρόδιτος, αντρόγυνος…., θεός μαζί και / ….. θηλυκός…!; / Σατανάς….,
( Έι, μήπως…., γι’ αυτό…., ως με ισόποσα + και - …., αλληλοεξουδετερωμένος….. κι αυτοί θεοίοιοι…!;
Ναι…., οι….. αλληλαγαπημένοι Καββαλιστές…., είτε ως Χριστιανοί….. είτε ως Ισλαμιστές…..
είτε ως Ινδουιστές….. είτε ως Βουδδιστές….,….. ‘’τέτοιοι’’….! )
μελετά δε το Ταλμούδ : πολιτικοθρησκευτικό (!;) κώδικα όρθιος, δηλαδή, σε στάση προς πόλεμον,
/ …..τσς, αλά….. Δία, Αθηνά, Βούδδα,….. /
που, καθιστός, δείχνει ειρηνικό χαρακτήρα….,….!
| …..τσς, αλά….. Δία, Αθηνά, Βούδδα,….. |
*[ …..χξς΄ςςςς…., αλά Γιαχβέ και Γιαχβίδια της Π . Δ….,
α, και αλά Χίτλερ…., που το βιβλίο του «Μάιν Καμπφ» είναι ίδια η Π. Δ…..
κι ο Χίτλερ ίδιος….. Γιαχβέ…., ο που…., με τα Γιαχβίδιά του, Αβραάμ, Μωυσή κ. λ. π….,
σκότωσε, ο ‘’Γιαχβέ’’, συνολικά, πολύ πιο πολλούς Εβραίους από τον Χίτλερ….,
με τον οποίο Χίτλερ συνεργάζονταν, ’’πάντα’’, τα ανά χώρας Κ. Ι. Σ : Κεντρικά Ισραηλιτικά Συμβούλια….,
εξού και προνόμιά ‘’ τους’’…., τότε κι επί Χίτλερ…., λένε….! ]* █
==============================================================
==============================================================
Ισλαμισμός.
Σλμ….: σημαίνει υποταγή (στον Αλλάχ)….! Μουσλίμ….: σημαίνει υποταγμένος ( στον Αλλάχ )….!
{ Άει…., γκιουλέ – γκιουλέ…., Τ,ρ,αγοί….. κι υποταγή….. και 666 : χξς΄ εξεξεξάκροκα αυγά Τουρκίας….!
Κι ο Μωάμεθ ήταν από βρέφος ταγμένος : ‘’«αγγελοκαρδιανοιγμένος»’’….. αλά φρανσέ….. στο ‘’θεό’’…!; }
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▪ Μωάμεθ….:
‘’1ον ‘’ θαύμα….: ο (!;) αγράμματος Μωάμεθ διαβάζει με ευκολία το βιβλίο που του δείχνει ο Γαβριήλ….!
*// Ναιαιαι…., νννα…., «κου και ο κο…., του και α τα…., όλο μαζί…., ορνίθα…., ίσως, Στυμφαλίδα….,
ννναι, ρε κουτορνίθια…., κι άει να μάθετε πως….. το κου, το ο, το του και το α….. έκαναν την κότα…..
και το….. α, το υ, το γου και το ο….. έκαναν το αυγό…., χμ, για να μην ψάχνετε, και, για το αν…..
η κότα έκανε το αυγό….. ή το αυγό την κότα…., που….. τα περί πετεινού περιττεύουν, κι εδώ….!
Ως δε προς τα περί φραγγόκοτας και φραγγοπετεινού….,
μα κι ως προς τα περί φραγγοστάφυλου και φραγγοσυκιάς…., αλληγοριστί…., βρείτε ‘τα εσείς….! //*
▪ Ιμπλής….: είναι ο έκπτωτος άγγελος…., ο Σατανάς….!
/ …..χμ, αυτονομηθείς αντί’’θεος’’…., πρώην σύν’’θεος’’ : συμβασιλιάς : τσιράκι :….,
ενώ αλλού, ως μη έκπτωτος : ως μη αποσχισθείς, ’’αυθύπαρκτος’’ ‘’θεός’’….,
φορές αντί’’θεος’’, φορές αδιάφορος,….! /
[ …..έι, Ιμπλής….. και, χα, τσίμπλες στα κλεισμένα μάτια των….. ’’τυφλοσουρτοσουρμένων’’….! ]
▪ Τα τζαμιά δεν έχουν βωμό….!
* Ναι, μόνο, βωμούς σφαγίων ψυχών έχουν…., που οι άλλοι βωμοί…., οι των σφαγίων, και, κορμιών….,
είναι εκτός τζαμιών…., στα πεδία των μαχών…., κυρίως….,
ναι…., των μαχών…., ε, για την πολεμοαιτία του Αλλάχ : Γιαχβαλλάχ : Γιαχβαλλαχδία :….! *
▪ Χαλίφηδες….: Πρώτος Χαλίφης ήταν ο πεθερός του Αμπού Μπακρ και, μετά, συνήθως, συγγενείς του….!
( …..όι – όι…., / …..σόι σορολόι, κι εδώ, το σκυλολόι….. / και οι λαοί τους σε μοιρολόι….,/ όι – όι….! )
Θεοποίηση χαλίφηδων και ιμάμηδων….. και….. μετενσάρκωσή τους….!
{ …..ε…., Αλλάχ χαλίφ κι Αλλάχ ιμάμ….. και μπαïλντί ιμάμ…., ω ‘’μπαïλντισμένοι’’….! }
▪ Η γενεαλογία του Μωάμεθ…., πλην και άλλα σχετικά, απετέλεσε, κι εδώ, αιτία σχίσματος….!
// Ρε βλάσφημοι, χμ…., ποίο ανάγωγο σεïτάν ογλάν αμφιβάλλει πως…..
ο ‘’Ούγκος’’ Μωάμ ήταν απευθείας Αλλαχοκατάγωγος και ‘’σχίζει’’, ανάγωγα, τους σχιζο’’τέτοιους’’….,
σαν, μάλιστα, το είπε με λαλιά ανθρώπου δημοσία κι ο γαϊδουρόμορφος γάιδαρος, που τον βόλταρε…!;
Μωάμ….: / όχι παρατσούκλι / πριν την ιμπεριάλ περιτομή του λέγονταν Μωάμεθ….,
μα…., ‘’έτσι’’ και με τον Αβράμ : Αβραάμ και Σάρα : Σάρρα…., ας τον πούμε….. και Μωάμ….! //
▪ Κατά τον 10ο αιώνα, συμβαίνει ο εξισλαμισμός των Σελτζούκων Τούρκων,
οπότε, στον 11ο αιώνα, η ισχύς του Ισλάμ (!;) εκφράζεται με τους Τούρκους….!
(/ Ε, και μετά απ’ το ιμάμ μπαïλντί του ιμάμ…., να, κι ένα Σελτζούκ σουτζούκ λουκούμ του Μωάμ….! /)
▪ Σούφηδες / σουφ σημαίνει μάλλινα ρούχα /….:
( Ο «μάλλινος πέπλος» των ‘’αποκρύφων’’ ‘’μυστηρίων της Αθηνάς πώς λέγονταν…!; Σούφρα φερετζέ…!;
Κι ο «αραχνοΰφαντος πέπλος» της θνητής Αράχνης πώς…!; Ταραντούλα φερετζέ…!;….. )
είναι οι μουσουλμάνοι ασκητές,
[ Α, μοναστήρια δεν έχουν, μα ασκητές έχουν….! ]
οι φακίρηδες ή δερβίσηδες…., που, συχνότατα, είναι σε κόντρα με τους κοσμικούς ιμάμηδες…., κι αυτοί….,
οπότε τους συμβαίνουν….. βασανισμοί, εκτελέσεις,….! ---- !;!;!;!;!; ---======================================================================
======================================================================
Κέλτες.
Το κελτικό βασίλειο ήταν ιερό….. και η ιερότητά του κερδίζονταν (!;) με τη σεξουαλική επαφή
του μελλοντικού βασιλιά με την αλογίσια Μεγάλη θεά Ριάννον, που αντιπροσώπευε το βασίλειό του,
ή με ένα (!;) υποκατάστατο της αλογίσιας Μεγάλης θεάς Ριάννον….!
//* Χα, και άλογα….. και βασιλοπαράλογα….. και ‘’ζωντανή’’ ‘’τσόντα’’ στον ‘’πεινάλα’’ το λαό….,
ε, να μη δια·βλέπει το….. αλληγορικόοο : συμβολιστικόοο : κωδικικόοο του….. πράματος….! *//
Γίνονταν, δηλαδή, δημόσια συνουσία του μελλοντικού βασιλιά της Ιρλανδίας
με μια λευκή φορβάδα, που, μετά, το κρέας της βράζονταν και τρώγονταν απ’ τους εκεί….!
( …..έι, να…., οι Κέλτες προφέρουν το όνομα της αλογίσιας θεάς ‘’τους’’….,
ενώ οι Έλληνες το όνομα της κόρης που προέκυψε από τη συνουσία
του μεταμορφωμένου σε άλογο Ποσειδώνα και της μεταμορφωμένης σε φοράδα Δήμητρας
«δεν επιτρέπονταν να προφερθεί το όνομά της»…., χμ, που πιο μυστικοπαθείς οι….. Τρέλληνες….! )
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[[ …..ωωωωω…., να που έχει και ιερή ‘’τσόντα’’…., βασιλο,’’θεο’’,κτηνοβατική….,
χμ…., ιερότητα από σεξ, δημοσία,….: φανερό ‘’μυστήριο’’….! Ρε, βασιλο’’μάσα’’ και γαμαλληλούιααααα….!
Α, και μια ‘’απόκρυφη’’ παράδοση, ω παραδομένοι πιστοί τους, λέει πως…..
σε όποιες Κέλτισσες, ακόμα και στείρες, ‘’έπεφτε’’ αλογίσιο κρέας με βασιλοσπέρμα…., ε, αυτές, τότε κι έτσι,
γκαστρώνονταν και γεννούσαν, αυθημερόν και θαυματικώςςςςς, Κένταυρους : αλογοκατθρώπους….,….!
…..Πάντωςςςςς…., είτε τη βασίλισσα συμβολίζει το άλογο είτε το λαό…., κι ο λαός θα….. ’’τη φάει’’….,
χμ, δημοσία….. άλλων, εξω’’γήινων’’, δήμων : λαών :….!….. ]]
===================================================================
===================================================================
Κομφουκιανισμός.
Δεν είναι θρησκεία….! Ιδρυτής του ήταν ο Κομφούκιος…, κατά τον 6ο π.Χ. αιώνα…., και είναι (!;) άθεος….!
▪ Κομφουκιανική ηθική….:
είναι (!;) αστική και όχι (!;) αριστοκρατική…., διακρίνεται σε παλαιό και νέο κομφουκιανισμό….,
// …..χμ, κάτι σαν Π. Δ και Κ. Δ…., κάτι σαν τα των Βουδδιστών Μικρό και Μεγάλο όχημα….,….!
…..Α…., σε σκληρές του λαού αντιστάσεις…., ανανεώνεται το παλιό…., χα, νεομασκέ….! //
ασχολείται, κυρίως, με το πώς να ζήσει κανείς ως καλός, χρήσιμος, πολίτης….,
δεν έχει ιερείς, μοναχούς κ. λ. π…..!
{*{ …..ε, δεν είναι δα κι οι αυτοκρατορίες…., ιδίως, οι ιδιόρρυθμες…., ίσες Χούντες με τις βασιλείες….,
ώστε να χρειάζονται ‘’τέτοιες’’ θρησκείες….. με τα ‘’ρέστα’’ τους….!
Άλλωστε…., σε Σούπερ Χούντες…., ιδιόρρυθμες όλες….,
οι άρασοι ‘’Πτωχοπρόδρομοι’’ – Πάπες του κάθε Καίσαρα
είν’ το ίδιο με τους ρασοφόρους ‘’τέτοιους’’…., που κι η, όποια κι όπως, αθεΐα….. ‘’θεός’’ : ’’θεϊσμός’’ είναι….!
Ω λαέ, ‘’Χαίρε’’, κι εσύ κι εκεί και τότε, ‘’λεύτερε μες στη σκλαβιά σου και δούλε μες στη λευτεριά σου’’….! }*}
======================================================================
======================================================================
Μεσοποταμία.
Οι θεϊκές δυνάμεις ταυτίζονται, κι εδώ, με τις δυνάμεις της φύσης….!
{ Όχα, κάθε φυσική δύναμη : «μη μαλακία»….. και θεόςςςςς…..
και κάθε αφύσικη αδυναμία : «μαλακία»….. και αντιθεόςςςςς…., χξς΄ςςςς….! }
▪ Βασιλιάς Γιλγαμές του Νουρούκ….:
ήταν φασίστας και τύραννος….. και, τάχα, ήταν κατά τα 2/3 θεός και κατά το 1/3 άνθρωπος….!
♦ …..ε, τα, 2/3, θεϊκά ποσοστά του τα πήρε απ’ τον ‘’θεό’’ βασιλιά μπαμπά του….,
χα, τον….. αιθέριο : οξυγονικό :…., Ο2….,
και τα, 1/3, ανθρώπινα ποσοστά του απ’ την ‘’κοινή’’ θνητή : άνθρωπο : μη βασίλισσα μαμά του…!;
Χα, την ‘’αέρια’’ μεν κατά χάρη του μπαμπά του…., έτσι εξεξεξαγνισμένη και ‘’αεριο’’ποιημένη….,
‘’υδατική’’ : ‘’λαϊκιά’’ δε…., ε…., έτσι, εξατμισμένο ‘’ύδωρ’’ : μάλλον, ‘’δροσιά’’…., υδρογονική : Η….,
ναι, ο νόθος βασιλογιόςςςςς….! Το ‘’τέτοιο’’ του, άραγε, ήταν αιθέρινο ή ‘’υλικό’’…!;
Ναι, έτσι ’’νερένιοι’’, ‘’Ο2Η’’, γεννιούνται…., μα, στη μικροστιγμή, θαυματικά ‘’αεριοποιούνται’’….!…..
Βρε…., μπας κι η Γοργόνα…., η αδελφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου….,
// …..ε, κι αυτός ‘’μυστηρίως’’ γεννηθείς….:
από τη μάνα του Ολυμπιάδα με κάποιον άλλον ‘’θεό’’….: κι οι δυο ‘’κερατο’’παίδια….! //
που η μισή, απ’ τη μέση και πάνω, ήταν άνθρωπος κι η άλλη μισή, απ’ τη μέση και κάτω, ψάρι….,
ήταν εντελώς κοινή θνητή κι όχι κόρη του…., μάλλον, με ‘’κουτσό’’, και, το 3 ο ‘’πόδι’’…., Φιλίππου….,
’’υιοθετημένη’’ και εις πείσμα : ‘’σπάσιμο’’ της γυναίκας του Αφροδίτης, σώρρυ, Ολυμπιάδας….,
της….. ’’μυστηρίως’’ ‘’γκαστρωθείσης’’ ‘’κερατούς’’ στον γιο της Μεγαλέξανδρο…!;
Ναι…., υιοθετημένη του Ήφαιστου, σώρρυ, Φιλίππου κοινή θνητή….: ανθρωπόψαρο….:
από μπαμπά άνθρωπο : έστω, πεδινό ή ‘’επιφάνεια’’ θάλασσα, λίμνη,…..
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κι από μάνα νερένια : λαϊκιά…., ‘’πάτο’’ θάλασσα, λίμνη,…..
ως κωδικικά κι ‘’απόκρυφα’’ το ‘’δείχνουν’’, μόνο, οι κωδικογράφοι ‘’μυθολόγοι’’ : ‘’ιστοριολόγοι’’….,
που ο Φίλιππος, μάλλον, θα την εμφάνιζε ως κόρη του με κάποια άλλη….:
‘’θεά’’ ή κοινή θνητή….!….. ♦
// …..ωχ…., ήταν να μην του υπερίσχυε του Γιαλγαμές η θεία φύσιςςςςς…., έναντι της ανθρώπινηςςςςς….,
εξού και….. φασισμός, τυράννια και….. Γιλ·γαμές και Γιλ·δερνές….!
Και, δηλαδή, αν ήταν κατά τα 2/3 σατανάς και κατά το 1/3 κάτθρωπος…..τί…!; Σατανοκάτθρωπος…!; //
===================================================================
===================================================================
Μυστήρια.
Το (!;) φύλο, η (!;) τάξη και τα (!;) οικονομικά μέσα….. εξασφάλιζαν (!;) συμμετοχή στα μυστήρια….!
* Χα…., άνδρας, αστός/ και με ‘’κλεμμένο’’ πορτοφόλι….,/
πάντα, έχει τόσα….,/ όσα δεν έχουν όλοι οι χαχόλοι….! *
▪ Ιερά ζώα θεών….:
θεωρούνταν ο χοίρος, ο ταύρος, ο τράγος,….. οικόσιτα και μη, ως, επίσης, και πουλιά, ψάρια, έντομα,….!
|| Ε…., σαφώς, πλην των….. κο,ω,λοβακτηριδίων…., των νυχτερίδων….,….! ||
=====================================================================
=====================================================================
Προϊστορικοί χρόνοι…..: 6.000.000 χρόνια και πλέον…..
Οι άνθρωποι, ’’αρχικά’’, ήσαν άγριοι, είχαν ως τροφή τα ζώα και τα ψάρια…., μετά δε και τα φυτά….!
---- …..α…., προπτωτικά του Σατανά και των συν αυτώ…., ήσαν ‘’ήμεροι’’…..,
μα με….. ηλεκτροσόκ….: βιοηλεκτροσόκ στην από βιοφώς ‘’ψυχή’’ τους
και με….. μη φυσικά στην από μη φυσικό φως ψυχή τους….. αγριοποιήθηκαν….! ---Μετά, απόκτησαν και θρησκευτικές δοξασίες…., αφού ήταν, πια, (!;) ανάγκη η δημιουργία θεού ή θεάς….:
θεά της γεωργίας, θεός της σιδηρουργίας,…..και η, σχετική, γνώση τους ήταν ανάλογη….! [ ………….!; ]
===================================================================
===================================================================
Ρωμαίοι.
Θεοποίηση…., (!;) εν ζωή, κι εδώ, (!;) αυτοκρατόρων και (!;) συγγενών τους….: λατρεία, ιερείς, τελετές,….!
▪ Λυκάνθρωποι, Luperci, της Ρώμης….:
( …..α, αυτοί, μάλλον, θα προέκυψαν από συνουσία του «Λύκ,αι,ου Δία» : ‘’Lup,..,us Jupiter’’
και κοινής θνητής….! Ε, και…., αφού…., νααααα…., «Deus deis, et hominibus, lupus…..»….:
«ο Θεός στους θεούς, και τους ανθρώπους, λύκος…..»….,
άρα…., κατά το….. «κι ο θεός ούτω πως εποίησεν»….,
και….. «homo hominibus / …..et Deis…!; / lupus»….:
«ο άνθρωπος στους ανθρώπους / …..και στους Θεούς…!; / λύκος…..»….! )
μαστίγωναν, με μαστίγιο από δέρμα τράγου, τις στείρες γυναίκες, για να γίνουν γόνιμες….!
|| …..εχ…., αν, στη….. Φαλλορώμη, και, φαλλοάνδρες ήσαν στείροι….,
χμμμμμ, που, ’’ποτέ’’, δεν ήσαν….. ιμπεριάλ….. στείροι….,
θα υφίσταντο, άραγε, κι αυτοί κι έτσι και γι’ αυτό, ’’τραγο’’μαστιγώματα…!;
Ω, και τι και πώς γόνιμος θρησκοϊμπεριαλισμόςςςςς….! ||
================================================================
================================================================
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Σαμανισμός.
▪ Σαμάνος….:
θεωρούνταν ως (!;) μάγος, που έφτανε ή οδηγούσε άλλους στην έκσταση και τη θεραπεία….!
Τα πνεύματα, εδώ, είναι ορνιθόμορφα….!
[ Ω, κι εδώ…., και τα….. στυμφαλιδόρνιθα πνεύματα κάνουν….. πλιάτσικο…., μαγικώςςςςς….!
Και…., εδώ…., τί κότα : ορνίθα…., τί πετεινός…., τί φραγγόκοτα…., τί φραγγοπετεινός….,…!; ]
====================================================================
====================================================================
Σιντοϊσμός.
Είναι η εθνική θρησκεία της Ιαπωνίας….: έκαναν μαντεία απ’ το κόκαλο χελώνας,
[ Εμ, ω ‘’χελώνες’’, και, γι’ αυτό ‘’μείνατε πίσω’’….. στα ‘’θρησκευτικά’’….. πράματα….! ]
οιωνοσκοπία απ’ την ωμοπλάτη σφάγιου,….!
( …..ννναιαιαι….,/ κι απ’ του ‘’τέτοιου’’ τους τα ‘’τέτοια’’….,/ τσούρμο μαντάτα και μπερεκέτια….! )
===================================================================
===================================================================
Ταοϊσμός.
▪ Θρησκεία σε μορφή (!;) εσωτερικής (!;) αλχημείας….: μαγεία,….!
/*/ ‘Ει, βρε….. έσω ή έξω….. ‘’δεμένοι’’, ’’τζίφος’’ κι η αλχημεία τους…., ’’τζίφος’’ κι η μεταφυσική τους….,
’’τζίφος’’ κι ο ‘’λυμένος’’ γρίφος….. και….. ’’λήγοντες πιάνει’’ κι η Ζωή και ο Θάνατος ‘’δεκατριάρι’’….,
ουαί, αλί και τρισαλί….! /*/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{**{ Ελιξήρια μακροζωίας, αθανασίας…..
▓ Λεξικό των Θρησκειών : Ελιάντε / Κουλιάνο :
▪ Κίνα : Ταοїσμός : 217 π. Χ : ο αυτοκράτωρ Σιχ Χουάνγκ – Τι στέλνει μια αποστολή,
για να βρουν το ελιξήριο της μακροζωίας, και πνίγονται 6.000 νέοι στα νησιά των Μακάριων Αθανάτων….!
---- Ωχ…., ‘’σκούρα τα πράματα’’…., ρε Σιχ Χουάγκ – Τι…., σβήνει και ‘’πυρσός’’ και ‘’φως’’ σου….,
α, και κάνε όπως κι ο Τσαγκ – Σζάο – Λιγκ…., ε, όπως, μάλλον, κι ο Νυάμι των Ασάντι….! ---▪ Αρχαία ελληνική μυθολογία….:
ο βασιλιάς Πελίας στέλνει αποστολή
( …..τους αργοναύτες…., με επικεφαλής τον Ιάσονα….. )
στο νησί του Φινέα, για να του κλέψουν (!;) το χρυσόμαλλο δέρας….: ελιξήριο αθανασίας
και, συνάμα, τζίνι – πνεύμα, που πραγματοποιεί τις επιθυμίες του κατέχοντός ‘το….,….!
*[ Χξς΄, η αμβροσία των Ολυμπίων θεών τους εμπόδιζε να γεράσουν…., χμ, ως και την εξουσία τους….!
Και….. πιο σίγουρο από την….. μαγική και ‘’θαυματική’’….. κωδικοποίηση : χρυσόμαλλο δέρας :…..
δεν υπάρχει…., όντωςςςςς…., που…., άλλοι ‘’το παίρνουν’’….. κι άλλοι ‘’τους το δίνουν’’….!
Και….. επιδαψιλεύσειςςςςς – πλιάτσικο πνευματικών αγαθών…., κι εδώ…., με βία ή αβίαστα…!;
Α, ‘’κινδυνεύεις’’, Πελία, ή ‘’τα θέλεις όλα’’….!; Ε…., αν όλα…., βρες τα ρασομέντιουμ τις Πελειάδες….,
χμ, να σου ανάψουν τον αναμμένο σου ‘’πυρσό’’….. της αθανασίας
και να σου σβήσουν, αλά Γλαύκο ο Ωκεανός, τον σβησμένο σου ‘’πυρσό’’….. της αιώνιας νεότητας….!
Ε…., ναι…., αφού έχεις αθανασία….. ιστορική…., ‘’το έκανες’’….:
ή απ’ αυτές ‘’την πήρες’’…., ή βύζαξες, κρυφά κι αλά Ηρακλή και γι’ ‘’αυτό’’, απ’ τα βυζιά της Ήρας….,
ή σε έριξε….. η Δήμητρα, ως τον Τριπτόλαιμο, στη φωτιά και γι’ αυτό…..
ή η Θέτις, ως τον Αχιλλέα, στη φωτιά και γι’ αυτό….! ]*
▪ Κίνα : Τσαγκ – Σζάο – Λιγκ : Έφτιαξε ελιξήριο αθανασίας…., έγινε αθάνατος και υψώθηκε – αναλήφθηκε,
μαζί με τη γυναίκα του και 2 μαθητές του, προς το γαλάζιο ουρανό….!
[ Εχμ, κι ο φιλόσοφος Εμπεδοκλής αυτοαναστήθηκε κι ανάστησε την κυρά του Πανθεία κι αναλήφθηκαν….! ]
( …..εχ…., οι…. αναληφθέντες : λαο‘’σπρωγμένοι’’ στο εξωτερικό : ‘’ουρανό’’….,
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αφού δεν μπορούσαν να έχουν αθανασία….. ιστορική στη γη : χώρα….. τους….,
την βρήκαν σε χώρα : γη….. του εξωτερικού : ‘’ουρανού…., οι ‘’καημένοι’’ δικτατορίσκοι….! ) ▓ }**}
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=====================================================================
=====================================================================
Χετταίοι.
Θεοποίηση βασιλιάδων, κι εδώ, με λατρεία τους…..με αγάλματά τους…., με ναούς τους….,….!
( …..δόξα εν ζωή και χρήμα…../ και…., μετά ‘την…., λόξα, μνήμα,….! )
====================================================================
====================================================================
Χαναάν.
Ο Ελ / κάτι σαν Δίας / είναι ο αρχιθεός των πολυθεϊστών Χαναναίων :
αρχιβασιλιάς και πατέρας των θεών : βασιλέων….,
Θεός των θεών – Βασιλιάς των βασιλιάδων…., που έχει για σύζυγο τη θεά βασίλισσα Αθιράτ ή Ασεράχ….!
[ …..χμ, ‘’κάτι σαν’’ την «βασίλισσα των ουρανών»….: Ιερεμίας : 7 : 18 και 44 : 17, 18….!
Και, ω….. Νωίτες Ι. Χήδες : τέως Ελτζήδες, νααα…., είχαν, κι αυτοί : οι καταραμένοι του Νώε Χαναανίτες,
και, θρησκεία…., χα, εκτοπισμένη, όμωςςς, απ’ τους της φυλής του ‘’Ιούδα’’….. Ιούδα…., εεεεε…!; ]
=====================================================================
=====================================================================
Ωκεανία : Νησιά Ειρηνικού Ωκεανού.
Δοξασία….: ανθρωποπλασία από (!;) πηλό….: πήλινη γυναίκα, εμφύσηση ζωής,….!
---- …..έιιιιι…., ο άνδρας από φαλλό…., ρε φαλλοκράτεςςςςς….! Ο άντρας από τί…!; ---{ Χμμμ…., ίδια καμώματα, κυρίως, με τα, ως προς τα παιδικά του χρόνια, ’’απόκρυφα’’ του Ι. Χ….:
ζωντάνεμα πήλινων περιστεριών…., χξς΄ςςςς….! }
=======================================================================
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=======================================================================
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 --- 8 )
* Βιβλιογραφία….: Παγκόσμιος Ιστορία των 5 μεγάλων θρησκειών :
του Χέλμουθ ντε Γκλασενάππ….. *
Εβραίοι…..
▪ Ιεραρχία….:
Πατριάρχες, επίσκοποι, πρεσβύτεροι, διάκονοι….: προστριβές, σχίσματα,….!
/ Βρε αρχομανείς αρχι,δ,ερείς, άντε και προστριφτείτε και ξεσχισθείτε, ιεραρχικώς και ιερώςςςςς….! /
▪ Επίσκοπος Ρώμης….:
(!;!;!;!;!;) …..είπε….: «Είμαι ο διάδοχος του Αγίου Πέτρου»…..
[ Χμ, κατά το ‘’προκάτοχο’’ Καββάλ σατανίδιο, σπουδαρχίδι,….. και το διάδοχο ‘’τέτοιο’’….! ]
και πήρε τα πρωτεία της Χριστιανοσύνης….,
( …..α, άλλο το ‘’καλαμο’’καβάλεμα κι άλλο το ‘’ραβδο’’’’τέτοιο’’….! )
διακηρύσσοντας υποταγή στην κρατική εξουσία της Ρώμης….!
/ …..χξς΄, τα εγκάθετα….. μη κάθετα…., χα, καθολικάαααα….,
ώς και μπροστά στους συνεργάτες –τους….. Μουσολίνηδες, Χίτλερους,….!
Ννναι, υποταγή και στην πιο διεστραμμένη εξεξεξουσία…., αλά Πέτρο, Παύλο,….! /
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Έτσι έχουμε….: παρασκήνιο, τυποκρατία, προνόμια….: πάπα μονάρχη….,
(!;) μεταρρυθμίσεις του λόγου της Π. Δ και της Κ. Δ….,
|| Εχ, άφησαν και λίγα γιώτα και κεραίες του προφορικού λόγου του Ι. Χ…., να ‘’τυφλοσούρνεστε’’….! ||
(!;) όπου θεωρούσαν πως περιόριζε την ανεξαρτησία της σκέψης….,
* Όχα, τότε ήταν που η σκέψη έγινε ανεξάρτητα εξηρτημένη και, μαζί, εξηρτημένα ανεξάρτητη….! *
(!;) μα και μεταρρυθμίσεις δογμάτων….: περί Αγίας Τριάδας, ανάστασης, αμώμου συλλήψεως,….:
βιβλικούς κι αντιβιβλικούς,….!
---- …..εμ, κι εδώ, αλά….. ορθόδοξξξξξες Οικουμενικές Συνόδους….:
η μια : οι μεν….. αφορίζει/αφορίζουν και αναθεωρεί/αναθεωρούν ….. την/τους δε/δε….,….! ---( ▪ Ιεραπόστολοι….: υποχρέωναν τους γυμνούς ιθαγενείς να ντύνονται, κάτι που τους αρρώσταινε….! )
[ …..ο σκανδαλισμός των σκανδάλων….. 3 Μ….. ή το σκάνδαλο των σκανδαλιστών….. 3 Μ…!; ]
▪ Προπατορικό αμάρτημα….:
θεωρείτο ως η αιτία της ενσαρκώσεως του Θεού….!
* Χα…., ’’αιτία δίχως αφορμή….. κι αφορμή δίχως αιτία’’….! *
▪ Ρωμαϊκό τελετουργικό….:
(!;) «Ω όμορφο λάθος, που άξιζε να έχει έναν τέτοιο και τόσο μεγάλο Λυτρωτή!»….!
[[ …..ω, άσχημο λαοδούλεμα που κάνουν οι όμορφα βολεμένοι, οι κορακοντυμένοι ‘’λυτρωμένοι’’….!
Ναι…., χμμμμμ…., ’’Ω όμορφο λάθος…. ξεπαρθένιασμα….,
που άξιζε να έχει έναν ‘’τέτοιο’’ και τόοοσο μεγάλο Κάλο παρθενορράφτη και δη αειπάρθενο….!’’….! ]]
▪ Κόσμοι τρεις….:
* ο των πνευμάτων, ο των σωμάτων και ο των ανθρώπων….! ( Χξς΄, ταξικά πράματα….. στα πράματα….! )
* Ο των πνευμάτων….:
άγγελοι και διάβολοι….!

[ …..Έι…., «αλληγορικά άποδα» : δίιιιιποδααααα…., και, αυτοί….! ]

* Ο των σωμάτων….:
1η μέρα : δημιουργία φωτός…., 2η μέρα : δημιουργία υδάτων και ουρανών….,
3η μέρα : δημιουργία γης και φυτών….,
*// Έι, ρε σαπρόφυτα, χωρίς ήλιο φυτά…!; Μπας κι έκανε, γι’ αυτά, πρώτα, ειδικό ‘’θερμοκήπιο’’…!;
Ω επιστήμονεςςςςς, αυθαιρεσίιιιια….!
Ωρέ, ’’αλλιώς’’, κωδικικά, ‘’είναι’’….. κι όψεσθε στα περί ‘’Γένεσης’’ της Π.Δ….!
Ναι…., και, γεωστρωμάτωση μαζί και ταξεωστρωμάτωση….:
και…., και, αλά….. Απο,Επι, κάλυψη Ιωάννη…., ‘’Γαϊτανάκι’’ διπόδων….:
ζώων, φυτών, ψαριών, πουλιών,….: ’’νερών’’ – ‘’υδάτων’’ – λαών…..
και….. φωστήρων, άστρων,…..’ ’αερίων’’ : αρχόντων,….. σε….! //*
4η μέρα : δημιουργία ουρανίων φωστήρων : ήλιος κ. λ. π….,
5η μέρα : δημιουργία ψαριών και πουλιών…., ζώων υδάτων και αέρος….,
και….. 6η μέρα : δημιουργία ζώων γης, ξηράς και….. ανθρώπων….!
▪ Λατρεία….: αρχικά, λατρευόταν, μόνον, ο Θεός….,
μετά, όμως, υπάρχει λατρεία και….. ανθρώπων, αγγέλων, νεκρών,….: λείψανα, εικόνες,….!
[ Ε, προκειμένου να δικαιολογούνται κι οι Καισαρο’’μισθοί’’, ’’ιμπεριαλισμός’’ και στη λατρεία…., ξου….!
Ννναι….. έτσι…., που ήθελαν και οι….. ’’αέρινοι’’ θεοποίηση…., ως θεοποιούνταν κι οι ‘’αιθέριοι’’….! ]
▪ Μυστήρια….:
θεωρούσαν πως είναι (!;) από μόνα τους αποτελεσματικά,
ως εμπεριέχοντα υπερφυσική και θαυματική δύναμη….!
{ …..άξιοι ώς κι οι ανάξιοι….,/ απ’ του Γιαχβέ τους την αιτία….,/
πάντα, που ‘χει αποτέλεσμα…../ θαύμα κι επιτυχία….!…..
Εμ…., ’’τέτοια’’ λένε και κάνουν οι ‘’τέτοιοι’’ κωδικο‘’μυστήριοι’’…., κι όταν αποτυγχάνουν….!
Και….. ιμπεριάλ 7 ‘’μυστήρια’’ του σωματικού και ψυχικού ιμπεριαλισμούουου Νο….. 786…!; }
▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : κεφ. 4, εδ.1….: «Έτσι πρέπει να μας θεωρούν οι άνθρωποι,
σαν υπηρέτας του Χριστού και οικονόμους μυστηρίων του Θεού»….!
( Ω…., ω κάτθρωποι, να…., κι από….. μυστηριο’’‘κονόμα’’ ‘’ουδέν’’ άλλο….! )
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■ Βάπτισμα, ασυνείδητων, νηπίων….:
Σύνοδος Φλωρεντίας….: οι ψυχές των αβάπτιστων, (!;) με το βάρος του προπατορικού αμαρτήματος,
κατεβαίνουν, (!;) αμέσως, (!;) στην κόλαση, για να (!;) τιμωρηθούν….,….!
/*/…..χα…., ακριβώςςςςς, ω τυχεροί χριστιανοβαπτισμένοι….,
που….. ό,τι θυμάστε χαίρεστε….. κι ό,τι ξεχνάτε δεν λυπάστε…., ρε αξιολύπητοι….!
Κόλαση ώς κι οι άφταιγοι…., ουστ από κει, ρε ‘’άπραγοι’’….,
που, για όλα, έχετε λύσεις κι απαντήσεις…., προκάτ και, διά παν ενδεχόμενον, ‘’έτοιμες’’….!
Γρήγορα, έτσι, βαπτιστείτε και βαπτίστε, τα βρέφη σας…., χμ, για κωδικική ‘’Θ,θ,εο’’εξεξεξάρτηση….! /*/
[ …..Ρε Κάλοί…., τα, όσα, αβάπτιστα βρέφη, και, των Βαβυλωνίων, που ο Γιαχβέ διέταζε
«να συντριβούν προ των οφθαλμών του, κατά την ημέρα της μεγάλης οργής του»….:
Ησαΐας Α΄ : 13 : 13, 15, 16…., ή, πάλι, και τα όσα ‘’βρέφη’’ της Ιεζάβελ….,
που ο Ι. Χ απειλούσε ότι θα τα σκοτώσει, γιατί αυτή ‘’τους’’ ήταν ‘’άτακτη’’….: Α. Ι : 2 : 20 ώς 23….,
έι σχιζο’’τέτοιοι’’, κι αυτά, θα πάνε στην κόλαση πρώτα για να τιμωρηθούν…!; Χξς΄ςςςς….!
Ρε, δεν τα….. ‘’αερο’’βαπτίζετε, ‘’κοιλιόθεν’’, από τότε που αποκτούν ψυχή και ‘’ψυχή’’, ‘’εμβρυικά’’,
να έχετε κι έχουν εξασφαλισμένο τον παράδεισο….! ] ■
1. βάπτισμα…..
||…..από το νεροβάπτισμα….. κάλλιο το ‘’αερο’’βάπτισμα….! ||
( Χα, κάτι σαν το….. «καθαρτικό» / Τί, απ’ το προπατορικό –σας αμάρτημα…!; / βάπτισμα στη θάλασσα
των «αλληγορικών χοίρων», πριν απ’ τη θυσία τους, στα προς τιμήν της Δήμητρας‘’Μυστήρια’’….! )
2. ομολογία…..
{*{ …..ναι, ννναιαιαι…., ένας οι τρεις ‘’Κύριοι’’….: θεόςςςςς, γιοςςςςς και πνεύμααααα….,
χα, κορυφαίο δόγμα εξεξεξάρτησης χωρών και λαών….,
χμ, αρκεί να είναι αιώνια, και, η βασιλεία…., ξου, που….. γι’ αυτό….. σας ενδιαφέρει τόσο η ‘’τέτοια’’….,
που….. ομολογούμενη Υποταγή : ’’βασιλικό όρκο’’ θέλουν οι….. ανομολόγητοι Τ,ρ,αγοί….!
Ααααα…., και, ομολογούντες την πίστη –σας…., να προφέρετε με τον ίδιο τόνο
τα άρθρα του «Πιστεύω»…., ως και οι των, προς τιμήν της Δήμητρας, Ελευσινίων ‘’Μυστηρίων’’ ιεροφάντεις
πρόφεραν ομοιοτονινά τα δικά τους άρθρα Πίστεως, ουστ, τα ονομαζόμενα «απόρρητα», χξς΄ςςςς….! }*}
3. Αγία Κοινωνία…..
/*/ …..ωχ…., σαν πολλές και ξένες…., τσςςςς, ειδωλολατρικές…., προσμίξεις δεν έχει, και, το κρασί σας….,
που….. κοκτέιλ – ‘’μπόμπα’’ – ‘’σφηνάκι’’ το καταντήσατε…., κι αυτό….. κι ως τι σας φαίνεται….!
Ω, ναι…., και οι « ειδωλολάτρες» πιστοί του Διονύσου, στα Αγριόνια ‘’Μυστήρια’’, έπιναν ωμό αίμα ταύρου,
αγαπημένο ζώο του Διονύσου…., χμ, ως είδος «Αγίας Κοινωνίας»…., πιστεύοντας πως έτσι
θα τους αναγνώριζε ο Διόνυσος μετά το θάνατό τους…., πλην που πίστευαν, ως και με την πόση οίνου,
ότι έτσι «συμμετείχαν στη θεία φύση του Διονύσου»….,….!
Ναι…., ως κι οι πιστοί του….. ’’προ’’ Ι. Χ….. Μίθρα…., χμ, αυτού που «ο Σατανάς, για να μειώσει τον Ιησού,
τον έβαλε να πει» το….. «Λάβετε, φάγετε τούτον ό εστί το σώμα και το αίμά μου»….! /*/
[ Έιιι, ω κωδικοποιητές…., όλα τ’ άλλα…., να, τα πάμπολλα όμοια των θρησκειών…., ο Σατανάς τα…!; ]
4. Μετάνοια – εξομολόγηση…..
|#| …..εχ…., έστω…., μα….. ’’μια συχώριο…., δυο συγχώριο…., έχεις βγει κι από το όριο’’….!
Και….. το συχώριο έχει όριο….. και δεν είναι για εμπόριο….!
Ωωωωω…., ννναιαιαι…., έτσι…., αλά….. Καβείρια ‘’Μυστήρια’’…., όπου και μετάνοια και εξομολόγηση….,
χμ, ναι…., που κι ο θεός του φωτός Ιησούς, σώρρυ, Απόλλων….,
χα, «η προσωποποίηση της πολύ υψηλής και πολύ ευγενικής ιδέας του εξιλασμού και της συγγνώμης»….,
«χρειάστηκε να υποβληθεί σε εξιλασμό, πριν να συγχωρεθεί»….,
ε, για την με τους Ποσειδώνα και Ήρα συνωμοσία του κατά του Δία….,
τσς, για την «υπό την συκήν» συνωμοσία τους….,
χμ, οπότε κι έτσι και γι’ αυτό….. και «οι άνθρωποι οφείλουν να τον έχουν σαν παράδειγμα
και να μη ντρέπονται να εξαγοράζουν τα σφάλματά τους, αφού ένας θεός αναγκάστηκε να κάνει το ίδιο»….,
ννναιαιαι…., αφού….. και «ο θεός ούτω πως εποίησεν»….,….! |#|
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▬ ▪ …..συγχωρούνται όλα κάτω, μα πάνω η τιμωρία….!
* Χααααα…., γελάτε…., που τους ξεγελάτε, αυθαίρετα…., μα….!
Και….. ένα κακό σβήνει με ένα…., ίσο και μόνον εδώ κάτω…., καλό…., ως κι αντίστροφα….! *
▪ Επιείκεια….: απαλλάσσει μόνο από την ποινή, μα όχι και από το αμάρτημα….!
[ Ναι, ’’φυλακή δεν μπαίνεις…., μα στερείσαι, και, των πολιτικών σου δικαιωμάτων’’ εδώ κάτω….,
ω ‘’σημαδεμένε’’ και «χαραγμένε» με το….. «χάραγμα» του….. ’’μεσαποκεί’’ Ι. ΑΧ….! ]
▪ Οι προσευχές των συγγενών και τα τρισάγια ελαφρύνουν την οδύνη των τιμωρούμενων…..
{ …..εχ…., δικαιολογία μνημόσυνων….!….. Α, και, αφορολόγητα έσοδα οι κελεμπιοφόροι….,
ω, που….. «άγγελος παίρνει την ψυχή και ο παπάς τα φράγκα»….,
ε, και χαρά στο μάγκα με τη ματσαράγκα….!
Έι, κι εκεί ‘’πάνω’’…., σε Ήλιο, μα και σε Σελήνη…., ’’γλείψιμο και μέσο’’ δεν χωράει, απολύτως….,
που….. ’’κάθε κατσίκα κρέμεται απ’ την ουρά της….. και κάθε τράγος από τα κέρατά του’’….! } ▬
5. Ύστατο χρίσμα σε ετοιμοθάνατο…..
[[ …..χμμμμμ…., «άγγελος παίρνει την ψυχή….. και ο παπάς τα φράγκα»….! ]]
6. Ιερωσύνη…..
{{ …..ε…., και, τώρα πια…., ’’κι αν είστε…., κι αν δεν είστε’’…., ω, και, βασιλοτσιράκια….,
που, πλην από τη βασιλευόμενη δημοκρατίιια, υπάρχει και, και, η ’’προεδρευόμενη’’ δημοκρατίιια….!
Όχι, βρε, το ίδιο είναι : ένας οι ‘’τρεις’’….! Ναι, και στις δημοκρατίεςςς των χωρίς στέμμα βασιλιάδων….! }}
7. Γάμος…..
// …..χξς΄ςςςς…., κάλλιο από την ‘’τέτοια’’ του παπά…..
είναι, και φτάνει, έστω, κι η ευχούλα της μαμάς και του μπαμπά…., σαφώς, πάντα, πρώτα η του Θεού….!
Αμυστήρια αλληλούια, λοιπόν, και ουχί….. ’’μυστήρια’’ γαμαλληλούια….! //
* Τα 7 μυστήρια, το καθένα ξεχωριστά, συμβολίζονται με τα 7 χρώματα του ουράνιου τόξου, της ίριδος,….! *
( Α…., και, οι….. ιμπεριάλ 7 ‘’χορδές’’ της ‘’λύρας’’ του Απόλλωνα με αυτά τα 7 συμβολίζονταν…!; )
|$| Ω, τα | Έι, κωδικοποιημένα κι αυτά….! | χρώματα του ουράνιου τόξου : σημείου υπενθύμισης διαθηκών
στον ξεχασιάρη Γιαχβέ σας μάραναν, ρε πτώματα….!
Και….. προσοχή, και, στα οπτικοακουστικά εφφέ κατά τα βαφτίσια, τους γάμους κ. λ. π….,
χμ, για να έχετε, ω εκμοντερνισμένοι, επιτυχή….. προβολή, συνάντηση κι ενδοβολή….. με….,
μα και στη μεγαλοψυχία σας…., μη συγχωρήσετε….. μετανοημένο, κοινωνήσαντα, ομολογήσαντα,…..
και, το Σατανά….. και ‘’πάμε πιο κατά διαόλου’’…., χωρίς ύστατο χρίσμα και με….. ’’πολιτική’’ κηδεία….! |$|
▪ Κατ’ αυτούς…., οι νεκροί θα αναστηθούν ως τριαντατριάχρονοι…., καθώς ο Ιησούς Χριστός….!
|| …..ω, ακριβώς 33 Χ 20 + 6 =…..888…., α, χα, ξέρω, και, προπαίδεια…., -222 Χ -3 = 666 ετών….,
ρε μπουρδέ – μπερδέ απαίδευτοι μασ ώντες όνοι 33ου βαθμού….! ||
▪ Η εκκλησία τίθεται κάτω απ’ τη (!;!;!;!;!;) διαρκή επίδραση του Αγίου Πνεύματος λένε οι….:
Ρωμαιοκαθολικοί, ορθόδοξοι,….!
{#{ …..εεεεε…., είναι να έχεις να πληρώνεις τον….. ‘’λογαριασμό ρεύματος’’….,
εξού και το διαρκώς κι αδιάαααακοπα φεγγοβόλο της εκκλησίαςςςςς….!
Ναι…., και, μάλλον, γι’ αυτό είναι….. διαρκώςςς αλάνθαστοςςς, και, ο Πάπαρος : Παπάρι του Σατάν Άρη….!
Ναι…., έτσι και οι «Ιερές Σύνοδοι», και, των ορθοδόξξξξξων….,
ως και οι «Οικουμενικές Σύνοδοι», και, των ορθοδόξξξξξων…., σχιζοφρενικά αντιφατικές….,
ε, που έχουν μέσα τους…., όλεςςς…., και τον Παλαιό Παράκλητο…., αντιδιασταλτικά, Πνεύμα ψεύδους….,
και τον «Νέο Παράκλητο, δηλαδή το Πνεύμα της αληθείας», που έλεγε κι ο Ι. Χ : Ιωάννου : 14 : 14 ώς 17….,
χμ…., που πίνουν οίνο….. και από τον στην Αίγυπτο Αμπελώνα της Άνω Ιερουσαλήμ…..
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και από τον στο Ισραήλ αμπελώνα της Κάτω Ιερουσαλήμ….,
ε, ίσως, συγχρόνως κι ως ‘’μπόμπα’’ κοκτέιλ, κι ούζο από σύκα της….. καρπερής συκιάς του Συκεουργού….!
Και…., ως προς τις αντιφάσεις τους και τα αίσχη τους, και, σε αυτές….,
οι…., Θεομπαίχτες και λαομπαίχτες, μα και ‘’Θεοκτόνοι’’ και ‘’λαοκτόνοι’’…., παναπαντησάκηδες
απαντούν πως….. σε όλα ενεργεί το ίδιο «Άγιον Πνεύμα» του Θεούουου….,
και πρίν ‘τες και κατά ‘τες και μετά ‘τες…., που όλα είναι μες στο «μυστικό σχέδιο του Θεού»…., χξς΄….!
Το που δεν ξέρουν, λένε, ποιο είναι…., μα….. το πως υπάρχει το ξέρουν
οι, συν Καισάροις ‘’κισμετοπλάστες’’, Πάπες του όντως Σατανά….,
εκ των οποίων, σαφώς, μόλις ένα μικρό ποσοστό απ’ αυτούς του Καισαροπαπείου θα ιδούν παράδεισο….,
καθώς, όντως, είναι «στενή» η Πύλη του στον Ήλιο παραδείσου των ψυχών των ηλιότροπων ανθρώπων….,
ενώ φαρδιά η Πύλη της στην Σελήνη ‘’κόλασης’’ – Κόλασης των ψυχών των σεληνότροπων κατθρώπων….,
ε, και πιο φαρδιά η της εξωσυμπαντικής Κόλασης της φωτόσφαιρας α΄….!
Ναι, κι ως τι τους φαίνεται, που τους φαίνεται, ότι είν’ έτσι ως τα λεν οι κρυπτοαντίθεοι ή, έστω, άθεοι….! }#}
▪ Αιρέσεις Ι. Χ….:
μονοφυσίτες, μόνο θεία φύση ο Ι. Χ…..
( Χμ, απόλυτη υποταγή ο ‘’υιός’’ στον ‘’ουράνιο’’ ‘’Πατέρα’’ τουουου….!
Τσς, κι από τότε που έγινε κατά τα 3/3 του θεός ο Ι. Χ…., ο θεός έγινε Κάτθρωπος κατά τα 3/3 του….! )
/ Ε…., χμ, έστω έτσι…., μα όχι κι έτσι…., ωρέ μονο’’τέτοιοι’’ Βουδδιστές, σώρρυ, ‘’χριστιανοί’’….! /
και διπλοφυσίτες, Νεστοριανοί, θεία + ανθρώπινη φύση….!
{ Χμ, υποταγή του ‘’υιού’’ στον ‘’ουράνιο’’ ‘’Πατέρα’’ τουουου….,
ναι…., μα και λίιιιιγη πρωτοβουλία του υιού…., νααα…., και filioque….,
χα…., που κι ο Ι. Χ έβαζε όρους στον Γιαχβέ….!
Κάλέ…., ναι…., ήταν, αλά….. Γιλ γαμές, κατά τα 2/3 θεός και κατά το 1/3 άνθρωπος ο Γιλ δερνές….! }
( Ψιτ, βρε κολεόπτερα…., ψιτ και ‘’φλιτ’’….! )
* Ελληνική ορθόδοξη εκκλησία και αιρέσεις της….!
[ Χα, πόστα για σπουδαρχήδηδες να προκύπτουν κι ας ‘’πάν’ παλιάμπελο και νιάμπελο’’….!
Ω, και τι ορθόοοοοδοξα βλέπουμε και….! ]
* Άγιον Πνεύμα….: filioque….!
// Ε, ρε εσείςςς…., δίνει, φορές, ο Αρχιβασιλιάς στους εγκαθέτους του βασιλιάδες την πρωτοβουλία….!
Ναι…., εδώ και με τον Ι. Χ : Ι. ΑΧ…., κι εκ του υιού εκπορευόμενον….,
χμ, όταν ‘’το έπαιζε’’….. «υπό την συκήν»….. ’’αυτοκέφαλος’’ Φαέθων….,
για λίγο, ’’διαχειριστής’’, ’’Καισαροπαπο’’αδεία, της Μεσσιανικής υπόθεσης και….! //
* Ι. Χ….: «Θα παρακαλέσω τον Πατέρα να στείλει άλλον Παράκλητο – Άγιο Πνεύμα»….!…..
( Έι, ρε εσείςςς, και, ελληνοορθόδοξοι…., η αγιοπνευματική σας ανισορροπία είναι θέμα συσκευασίας…..
ή θέμα ημερομηνίας λήξης του….. α·παράκλητου – Κυρίουουου…!; )
=======================================================================
=======================================================================
Ισλάμ.
▪ Πρόδρομοι του Μωάμεθ….:
Αδάμ, Νώε, Λωτ, Αβραάμ, Ισμαήλ, / από τον Ισμαήλ κατάγονται οι Άραβες / Ισαάκ, Ιακώβ, Ιωσήφ, Μωυσής,
Ααρών, Δαυίδ, Σολομών, Ηλίας, Ελιέζερ, Ιώβ, Ιωνάς, Ζαχαρίας, Ιωάννης ο Βαπτιστής και Ιησούς….,….!
//…..στου Μωάμεθ τον μπαξέ…../ του Διαβόλου τα ‘’σουξέ’’….! Οψόμεθα….! Ξου και ξε….!….. //
▪ Γέννηση του Μωάμεθ….:
έγινε με θαύματα….: άγγελοι άνοιξαν την καρδιά του παιδιού Μωάμεθ, για να του βγάλουν ό,τι κακό….!
* …..ωχ, ρε ‘’ψωραλέοι’’…., και, μετά, καρδιά ‘’κουτί Πανδώρας’’….. κι η ελπίδα ‘’ψώρας’’….,
που….. η….. εναίμακτη….. ’’εγχείρηση’’ των….. δίποδων διατάνων, σώρρυ, αγγέλων επέτυχε…..
και…., ‘’μυημένος’’ πια κι έτσι.…, ’’ο ασθενής έγινε….. ασθενέστερος’’….! *
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Ως παιδί ο Μωάμεθ ήταν προβατοβοσκός και καμηλιέρης…., ενώ, μετά, έγινε έμπορος….,
( Α, από ‘’νωρίς’’ είχε το ένα από τα τρία Μ : Merchant : έμπορος : 6 ο ιμπεριάλας Νο 666.777.888….! )
[ Ω, έτσι κι ο Δαυίδαρος, από βοσκός, βασιλιάς…., από ‘’πάτος’’ ‘’νερό’’, με εξεξεξάτμιση, ‘’αιθέρας’’….,
μα όχι κι αντιπρόσωπος του Γιαχβαλλάχ….! Ερμήδες, Γλαύκηδες,Τριπτόλεμοι, Αχιλλείς, Ηρακλείς,….! ]
οπότε, στα ταξίδια του, (!;) παντού, τον αναγνώριζαν, «ήδη», / οι θεοφώτιστοι ‘’χρίστες’’ του /
ως τον αναμενόμενο προφήτη του Θεού….!
{ …..εμ, κάτι ξέρουν από….. τραγίλα τα τραγαγήματα του Αρχιτράγου,
οι προκατασκευαστές τραγίων προ,μετα,φητών….!
Χμ, ‘’κι οι νόμιοι : βοσκοί Βούδ,δ,ας και Ι. Χ κολωνίζονταν και μυρώνονταν…..
με κολώνια και μύρο ειδικής μάρκας…., για να σκεπάζουν την….. τραγίλα τους…..’’….!
Ρε ΕΣΕΙΣ…., μπας και πήγε ο Διόνυσος Μωάμεθ στην Γαλλία : Φραγγιά….,
για να βρει καλύτερη ποικιλία σταφυλιού…., χμ, ή και….. φραγγοστάφυλου….,
κι έκανε τον γάιδαρο του εκεί και τότε αμπελουργού να μιλά με ανθρώπινη φωνή….,
που έλεγε στους Φράγγους….. πως ο Μωάμεθ είναι ο Μέγιστος των Μεγίστων Προφήτης
του….. Γιαχβαλλαχδία….. και τον αναγνώριζαν ως τον αναμενόμενο προφήτη του….,
όπως, έτσι, και με το γάιδαρο του Μωάμεθ, που ‘’τέτοιο’’ διαγκάριζε, σαν βόλταρε στη χώρα του…!; }
▪ Δοξασίες….:
παρουσίαση (!;) του Θεού σ’ αυτόν, (!;) με τη μορφή του Γαβριήλ, που του αναθέτει την αποστολή του….!
[ …..έιιιιι…., η μάσκα είναι ο….. ή ο….. είναι η μάσκα…, έι γκιουζέλ ογλάν…!;
Και….. γιατί να θέλει δικιά του μορφή ο, κατ’ ΕΣΑΣ, άμορφος Αλλάχ….,
αφού μπορεί και μεταμορφώνεται…., ως έτσι και με τον Γαβριήλ….,
καταπώς, και, οι μαφιοζιζέ μεταμορφωνόμενοι μεταμορφωτές του σχιζοδωδεκάθεου των Τρελλήνων…!; ]
// …..εχ…., ανάθεμα στο ανάθεμα….,/ γη που γιομεί με αθωόαιμα….!
…..Σού ‘παν πως ο, ανύπαρκτος, ’’θεός’’ τους/ τους έχρισε, «στο σχέδιο του», βοσκούς σου….,/
κι εσύ τους πίστεψες τους Θύτες και τους δόθηκες….,/ σφαχτάρι τους και θύμα…., του χαμού σου….! //
Θεραπεύει αρρώστους, κάνει θαύματα | …..α, κι αυτός….. ’’«τροφιμοτρόπος»’’…!; | με τρόφιμα,
---- …..τί…., πολλαπλασιασμό τους και πρόσθεση…., ή διαίρεσή τους κι αφαίρεση…!; ---ανασταίνει νεκρούς…., ως, λ. χ, τους γονείς του,
που πέθαναν ειδωλολάτρες, μα τους ανασταίνει για λίγο, τους κάνει να πιστέψουν στον Ισλαμισμό
κι έτσι πηγαίνουν στον παράδεισο….!
[ Μμμμμ, και, τις πεθερές του τί…., βρε Μωαμάρια…!;
Καλά…., ρεεεεε…., όσες θρησκείες διάβασαν οι «σπάρτες»…., όλες τις αντέγραψαν….,
έτσι που να έχει ο «αγράμματος» «σπαρτός» Μωάμεθ από όλων των ‘’τέτοιων’’ τις χάρες…!;
Ναι…., μόνο απ’ τις Χάριτες δεν πήρε το χάρισμα της «σεμνής ηδονής» ο άγριος σεξομανής….! ]
♠ …..άλλοι, ιδίως, νεώτεροι, βιογράφοι του (!;) δεν τον παρουσιάζουν, και, ως θαυματοποιό….,
ενώ άλλοι βιογράφοι του, μυθολόγοι κι ωραιοποιητές, τον δείχνουν ως φρόνιμο κι αναμάρτητο,
( Ε, δεν ήταν δα και της «σεμνής ηδονής»….! Ναι…., ούτε στα γυναικο.αμήσια ούτε στα λαο.αμήσια…! )
αλάθητο κι απαράμιλλο θαυματοποιό, ως και μετά το θάνατό του : θαύματα στον τάφο του….! ♠
|| ….α, ’’τύφλα να έχουν’’, χμ, και, οι προγενέστεροί του «αξεπέραστοι»….: αναμάρτητοι κ. λ. π….! ||
* Πάνω σε ένα μυθικό ζώο κάνει ένα θαυματουργό νυχτερινό ταξίδι…., πρώτα, στην Ιερουσαλήμ
και, έπειτα, στον (!;) Ουρανό, όπου συζητά (!;) με το Θεό για τα θρησκευτικά καθήκοντα των πιστών….!
|#|…..ααααα…., με τον φτερωτό Πήγασο πήγε εκεί κι εκεί κι εκείειειειει….!
Και….. τετ α τετ, χμ, ή τσικ του τσικ η συζήτηση με το Θεόοοοο…., βρε…!; Α, μην πάμε κι αδιάβαστοι….!
Όμως, ο δίποδος Αλλάχ δεν του έδειξε του…., και, αρχικάαααα, Εβραιοκίνητου…., Μωάμεθ
τα οπίσθιά του, ’’διαζυγικά’’, ως ο δίποδος Γιαχβέ….. του Μωυσή στο όρος Σινά….!
Και το ιστορικό, σώρρυ, μυθικό, ζώο ήταν, κι αυτό, τετράποδο, γάιδαρος ομιλών, ή δίποδο ή άποδο…!;
Πάντως, το ‘’προξενιό’’ έγινε στην Ιερουσαλήμ….. και τα ’’θεογάμια’’
κάπου στον Ευρωπαϊκό Ο,ο,υρανό : εξωτερικό…., ε, Γαλλία μεριά….! |#|
Πέθανε τη μέρα των γενεθλίων του…. , θαυματικά , με τη μορφή του Γαβριήλ….,
/ Εμ, αφού ήταν άμορφος ο Αλλάχ….,
ποίου άλλου, ομορφονιού, τη μορφή θα φορούσε ο παραμορφωμένος…!; /
ενώ προετοίμαζε εκστρατεία κατά του Βυζαντίου…., το 632 μ. Χ….,
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{ Α, ένα, «φρόνιμο κι αναμάρτητο, αλάθητο κι απαράμιλλο», φονοθαύμα λιγότερο, χα, δεν βλάπτει….! }
μένοντας άταφος μερικές μέρες….. και μη αφήνοντας διαδόχους….!
| Ε, όχι, δεν τον έφαγαν ούτε τα όρνεα…., που κανένα δεν ήθελε να αυτοκτονήσει, τρώγοντάς ‘τον…..! |
Αλλά….. οι ‘’επίγονοί’’ του συνέχισαν τις κατακτήσεις του….: Περσία, Συρία, Αίγυπτο, Καρχηδόνα,
Β. Αφρική, Ισπανία, Ν. Γαλλία, Αφγανιστάν, Κωνσταντινούπολη,…..με σκοπό την επιβολή του Ισλάμ….,
*// …..τσς…., μα που, έτσι, μοιραία κι εδώ, επηρεάστηκε….,
από τον Χριστιανισμό έως και από την αρχαία Ελληνική φιλοσοφία…., και όχι μόνον….,
προκαλώντας αιρέσεις κι αλλαγή της δογματικής του…., του….. τουρλού….. Ισλάμ….,
ως, λ. χ, στο θέμα της ανάστασης των νεκρών, της αιωνιότητας του κόσμου, των νόμων,
της λατρείας, της πίστης στους αγίους και στα θαύματα, της σχέσης θρησκείας και κράτους….,
που ήθελαν να είναι ένα αδιαίρετο σύνολο σε θεοκρατικό καθεστώς….! //*
ώστε, τελικά, να επέλθη (!;) Πανισλαμιστική ενότητα στη Γη, που ήταν (!;) 1ος, (!;) κρυφός, στόχος τους….!
[ …..αχ, κάτι, ’’τέτοιο’’ : θείοοοοο υποψιαστήκαμε, κι εμείς,
διαβάζοντας τα τόσα πολεμικά ‘’του’’ διαγγέλματα….,
τα ‘’τέτοια’’ του μυστικοπαθούς, θρησκευτικού, ιμπεριαλισμούουουουου…., μα….! ]
▪ Συνέβη, λένε, παρουσία αγγέλου (!;!;!;!;!;) στον ύπνο του με χειρόγραφο σε μετάξι….,
|| …..ναι…., σε μετάξι….. από….. μεταξο…..σκώληκα…., ε, και….. σε τι κι από τι άλλο…!; ||
οπότε, ξυπνώντας, άκουσε ουράνια φωνή που του επιβεβαίωνε ότι είναι….. Θεόσταλτος…!
* Όχα…., γαβ, γαβ, γαβ….. ο Γαβ ριήλ….. κι ο Μωάμεθ….. κρα – κρα – κρα….! *
Τότε, έπεσε κάτω, λες κι εχτυπήθη από βαρύ φορτίο….,
/ Ε, πια, ως μυημένος ναγκουάλ κουφάλ καββάλ φακίρ…., αλά Δαυίδ της Π. Δ, αλά Ζαχαρία της Κ. Δ,….! /
τα μέλη του έτρεμαν, ιδρώτας σκέπαζε το πρόσωπό του,
*[ …..χξς΄…., ένας μύθος –τους λέει πως ίδρωσαν κι οι μασχάλες του
και με τον ιδρώτα της δεξιάς μασχάλης του έπλασε, αλά Υμίρ, ένα ζευγάρι γιγάντων….,
ενώ, αλά Μωάμεθ και κατ’ αποκλειστικότητα κι επιπλέον, από τον ιδρώτα της αριστερής του μασχάλης
έπλασε 7….. ιμπεριάλ νάνους…., ναι, χωρίς κοκκινοσκουφίτσα, που αυτή είν’ απ’ άλλο παραμύθι….! ]*
έβγαζε αφρούς απ’ το στόμα του,…..
[ Εμ, όλα τα λυσασμένα του Σίριου σκυλιά αφρίζουν, απ’ το κακό τους….! ]
και νόμιζε πως άκουγε μια βροντή, κάποιο θόρυβο,….!
{{ …..ααααα…., όπως στους Ι. Χήδες Βοανεργέςςςςς με το Άγιο Πνεύμααααα….!
Ω…., κι η επιβεβαίωση ότι είναι ο Απεσταλμένος του Θεούουουουου
ήταν, χα, από….. αποκωδικοποίηση της βροντής, του θορύβου….!
Ε, όχι, ρε, και τόσος θόρυβος για το….. ’’Απόλυτο Τίποτα’’….! }}
▪ Αρραβωνιάστηκε την Αϊσά στα (!;) επτά της χρόνια και την παντρεύτηκε στα δέκα της….!
// …..εξού και, και, της Αïσάς του το, λερναιόυδρο και πρόωρο, ‘’κέρατο’’….!
Χμ, και τι σύμπτωσις του ερωτικού ιμπεριαλισμού, χμ, Νο….. 710….!
Ννναιαιαι…., ως κι ο παιδεραστής Απόλλων την….. επτάχρονη και 7άκις αλλαξόφυλη Τειρεσία….,
που, όμωςςςςς, δεν την παντρεύτηκε ούτε ως γυναίκα Τειρεσία ούτε ως άντρα Τειρεσία….,
εεεεε…., ούτε σε νόμιμο γάμο ούτε σε παράνομο….,
χμ, πλην που την/τον ‘’αρραβωνιάζονταν’’ ‘’αποκρύφως’’….. κι αποφανέρως τον/την ‘’εμβολίαζε’’….! //
▪ Οι κάτοικοι της Μέκκας λάτρευαν έναν θεό με το όνομα Αλλάχ…., ως κι οι Άραβες, που είχε δυο κόρες….,
τις θεές Αλλάτ, την Αλ Ούζα και τη Μανάτ…., ως μεσολαβήτριες της θείας χάριτος….,
που, όμως, ήταν ξεχασμένοι και λατρευόμενοι, μόνο, από τους Χανίφ….,
μα ο Μωάμεθ τους ξαναέφερε στο προσκήνιο, καταργώντας τις δυο θεές, κόρες του Αλλάχ….!
[ …..χμ…., ’’κάλλιο Αλλάχ με γιο θετό’’…., παρά Αλλάχ με κόρες δυο….: σύστημα νά ‘ναι φαλλικό….!
Και…., σε ποίον εκ των δύο Αλλάχ πιστεύετε, ρε Μουσλίμια…!;
Α, και στον ‘’σύκο’’, π ι α, Γιαχβαλλάχ….. και στον ‘’στάφυλο’’, π ι α, Αλλάχ…., χμ, ω μονοθεϊστέςςς….! ]
▪ Περιτομή Μωάμεθ,
---- …..ααααα…., προ παντός…., ιμπεριάλ περιτομήηηηη….! ---χρήση Εβραίικων τύπων λατρείας….: σκοπίμως, για να προσηλυτίσει εύκολα Εβραίους….!
Αρχικά, τους χριστιανούς ιερείς και μοναχούς, ως και τους Εβραίους, τους θεωρούσε
ως τους καλύτερους φίλους του….: Κοράνι : 5 : 85….,
μετά, ως άπιστους, ψεύτες κι αξιοκόλαστους….: Κοράνι : 9 : 30….!
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{ …..εμ…., κι αυτά, είναι επόμενα….. στα ’’τέτοια’’ ’’διαπλεκόμενα’’….!
Και…., όσο καλά…., γκελ – γκελ – γκελ…., ω Ιερουσαλήμ γκιουζέλ….,
μα…., όσο κακά…., γκιτ – γατς – μπραχ…., ω Σεϊτάν μπουρσούκ’….,
ννναι, το….. ’’φουστούκ’’…., χμ, αλά Γιλ γαμές και Γιλ δερνές του Νουρούκ…., ω Μουσλίμ τουρούκ….! }
▪ Το Κοράνι έχει 114 κεφάλαια – σουτάτες….,
// Α, πολυκεφαλιούχο και πολυ’’κεφαλαιο’’ύχο…., χξς΄, με πολεμικά διαγγέλματα και τσιόχ παρά….! //
[ …..ε, κυρίως…., συρραφή πολεμικών διαγγελμάτων : ’’προγραφών’’, και, του Μωάμεθ….! ]
κηρύττει, αυθαίρετα κι αυτό, τον πόλεμο κατά των απίστων (!;) μέχρι να γίνουν Ισλαμιστές….,
(!;) με εξαίρεση τους λαούς που κατέχουν τις Γραφές….,
(!;) αρκεί, βέβαια, να πληρώνουν, ως υποταγμένοι, χαράτσι….!
( …..χξς΄ςςςς….,/ όλα, ρε, όλα, για το χαράτσι….,/ ώς και στους, ’’κλειστόστομους’’, ’’Απάτσι’’….! )
▪ Ζαΐντ ίμπν Θαμπίτ….:
συνέταξε το Κοράνι (!;) άτακτα, (!;) γιατί ο Μωάμεθ του ζητούσε συνεχώς
να βάλει νέες αποκαλύψεις ανάμεσα στα αρχαία αποσπάσματα,
να (!;) διασκευάσει προηγούμενες, ποιητικά ή πεζά,….:
αραβικοί μύθοι Ιουδαϊκής ή Χριστιανικής προέλευσης….,
απαντήσεις από δήθεν προφορικά ρητά, τα Χαντίθ, του Μωάμεθ….!
[[ …..έιιιιι…., ράψε – ξήλωσε…., ’’τσόντα’’ στην ‘’τσόντα’’….,
χμ, κάλτσες του Ίμπλις έγιναν, και, τα σώβρακα του Αλλάχ….!
…..Α…., οι Σατανάδεςςς τους και οι Θεοίοιοι –τους….. ξεράσματα αρρωστημένης φαντασίας….,
όλοι τους άθλιοι Παζαρτζήδες…., να…., σχετικοί, ρευστοί και ‘’κουνιστοί’’….,…..
κι οι άνθρωποι – πιστοί τους είναι….. δούλοι σκλαβώτριας λευτεριάς….!
‘’Σκοτώστε’’ τα….. Φαντάσματα…., άει…., και λευτερωθείτε….! ]]
▪ Αλλάχ….: άμορφος….!
* Ναι, μα, χα, πώς Γαβριελ ο παραμόρφωσαν τον άμορφο…!; Εχ, κι αυτό, είναι σούπερ θαύμααααα….! *
▪ Το φως – η γνώση παρομοιάζεται με τον Μωάμεθ, υιό, απ’ όπου πηγάζουν όλα….!
/ …..όχα…., νααααα…., βάφτισε το σκοτάδι φως….. ο υιός….. και ο….. Πατριός τυφλός….! /
▪ Δημιουργία κόσμου….: σε έξι ημέρες…., διά του θείου λόγου…., από το τίποτα….!
( Ναι, ναι, χμ, σε 6, συμβατές, ημέρες…., μα….. πώς γίνεται, ανάμεσά τους,
να μεσολαβούν 666, ασύμβατες, νύχτες…., αγνοώ….! )
7 Γαίες // …..έιιιιι…., ανθρωποκατοίκητες, βρε Μωαμεθάρια….. ή, χμ, κατθρωποκατοίκητες…!; //
σε 7 ουρανούς, ο ένας πάν’ απ’ τον άλλον,
| …..τί, αγγελοκατοίκητοι και διατανοκατοίκητοι…., ρε….. ’’ουρανο’’πλακωμένοι…!; |
κι άλλοι 7 ουρανοί από φως και πολλές αιθέριες περιοχές, ( Εχχχ, αυτό το ιμπεριάλ νούμερο 7, κι εδώ,….! )
και παράδεισος σε 7 διαιρέσεις και 6 κολάσεις κάτω από τη Γη μας….!
{ Έιιι, 666 κολάσεις…., για να χωρέσετε….! }
1η και 2η μέρα….: δημιουργία γης….! / Α…., χμ, ποίας γης από τις επτά γαίες…!;Της όγδοης…!; /
3η και 4η μέρα….: δημιουργία όλων όσων είναι πάνω απ’ τη γη….! [ Ψιτ, κάλέ…., τα….. κάτω της πότε…!; ]
5η και 6η μέρα….: δημιουργία ουρανών….!
|| Ωχ, τι….. «αλληγορικό τουρλού»…., σχιζό, πάζλ….! Σαν σκορδαλιά χωρίς σκόρδο….:
αυθαιρεσία με αυθεραισίες…., αλά Παλαιά Διαθήκη…., ζωικό και φυτικό βασίλειο γης χωρίς ήλιο….! ||
Μετά, ανάλογα με τα εκάστοτε ερωτήματα, έδωσαν οι Ισλαμιστές και τις απαντήσεις τους….!
* Αχχχ…., και πώς γίνεται να μαθαίνει και, και, ο Αλλάχ…., χξς΄ςς, «τελειοποιώντας το φως του»….,
μόνον, όταν μαθαίνουνε κι αυτοί…!; *
▪ Δυο άγγελοι
( Χμ, ποίας Γαίας από τις 7…!; Και….. του ανατολικού ουρανού….. ή του δυτικού ‘’τέτοιου’’…!; )
ερωτεύτηκαν 2 επίγειες νέες | Γίγαντες προέκυψαν κι εδώ…!; | και τιμωρήθηκαν με κρέμασμα απ’ τα πόδια
/ …..εμ…., γι’ αυτό βλέπουν, και, οι μάγοι ίσια τα ανάποδα….. κι ανάποδα τα ίσια….! /
σε ένα χαντάκι στη Βαβυλώνα, από όπου διδάσκουν τους ανθρώπους τη μαγεία…..!
{ Έι, έγκορμοι και δίποδοι κι οι άγγελοι…., αλά Π. Δ…., χμ, και προσοχή, και, στα απόκρυφά σας….! }
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▪ Πνεύματα….:
είναι θνητά, // Εχ, και, εδώ το Θεό ‘’σκοτώσατε’’…., τα ξόανα θα σας ‘’τη γλίτωναν’’, ρε πτώματα,….! //
από πυρωμένο άνεμο της ερήμου,
|| …..χα…., αφού η Γη έγινε στις δυο πρώτες νύχτες, σώρρυ, μέρες της δημιουργίας…..
και μετά όλα τα άλλα…., ε, γεώπλαστα κι αυτά όλα τα ‘’τετράποδα’’ ή ‘’άποδα’’ δίποδα….! ||
καλά και κακά…., τα τζίν….!
Κατοίκησαν στη Γη / Α, τα έγκορμα πνεύματα…!; / πριν απ’ τον Αδάμ….: αυτοέπαρση και ‘’πτώση’’ τους….!
[ Βρε, μεταχειρισμένη Γη μας έδωσε ο Αλαλαλλάχαρος….. και μας εμπαίζουν κι οι Γιαχβετζήδες….! ]
Ο Θεός στέλνει τον άγγελο Ίμπλις, τους τιμωρεί, διώχνοντάς ‘τους στο τελευταίο σημείο της Γης,
// …..έι…., ω τζινολόγοι, ψάξτε καλύτερα…., μη μας ξανα’’πέσουν’’ και….! //
αλλά κι αυτός έγινε κακός και περήφανος….!
/ …..εμ…., Γαβ κι αυτός….! /
(!;) Τότε έπλασε τον Αδάμ, ελπίζοντας ότι θα ήταν, κι αυτός, καλύτερος απ’ τα τζιν….!
* …..ωωωωω…., τι Αλλαχική παντογνωσία….. οι υπανάπτυκτοι….! Άκου….. «ελπίζοντας»….! *
Έτσι έχουμε…., πάντα, κατ’ αυτούς εδώ….: πτώση του Αδάμ,
δίωξή του στην κορυφή του Αδάμ στην Κεϋλάνη, όπου υπάρχει το αποτύπωμά του….!
[ …..Νααααα, ένα αποτύπωμα….. από ‘’νεφέλια…., ίσαμε το των….. ’’ουράνιων’’ ‘’U. F. O’’….! ]
Η Εύα διώχνεται στη Μέκκα, όπου, μετά από (!;) 200 χρόνια, ξανασυναντιώνται στο όρος Αραφάτ,
( Έι, στα πόσα της χρόνια έγινε κλημακτηριόπαρτη η άτεκνη στα 200 τόσα χρόνια της…!;
Κάλέ…., την 2η ή 3η….. μετε,μ,ν,ψύχ,σάρκ,ωσή –της εννοούν….,
ως, πάντα και παντού, με όλους τους….. αθανάτουςςςςς ‘’τέτοιους’’…., α, και τις ‘’τέτοιες’’….! )
όπου έκλαψαν (!;) μαύρο δάκρυ (!;) χαράς και βάφτηκε η πέτρα της Καάβα μαύρη….!
● Ε, και προ αυτών ήταν μαύρη…., μα, να, για να ‘’δέσει’’ με το παραμύθι τους έτσι….!
Α, κεραυνός του Δία ήταν που το έκανε…., ως έκανε μαύρη κηλίδα σε….. Φείδειο μάρμαρο….!
Άλλωστε, έτσι, και ο Μωυσής διάλεξε, καιγόμενη, βάτο, χμ, για το γνωστό, αθαύματο, θαύμα….,
αφού οι εκεί και, και, τότε, σχιστόλιθοι είχαν φυσικές, πολύ προ κι εκείνων, ζωγραφιές ‘’βάτους’’….,
οπότε, για δήθεν αποτύπωση του ‘’θαύματος’’…., σαφώς, σικέ κι αυτό…, διάλεξε βάτο καιγόμενη….! ●
Η Εύα πέθανε στο λιμάνι της Μέκκας Ζίντα, όπου, ακόμα και σήμερα, δείχνουν τον τάφο της….!
( Ωχ, και του Αδάμ ο τάφος….. πού…!;
Εκεί που ‘’μας’’ κατουρά ο Σατανάς Ίμπλις η αρχιαλεπού σας…!; )
▪ Μωάμεθ….:
θεωρείται ως υιός και λόγος του Αλλάχ : Μωάμεθ : «Ήμουν ήδη προφήτης, όταν ο Αδάμ βρισκόταν ακόμα
ανάμεσα στο νερό και το χώμα»….: / Ε, ως ιδέα, κι εσύ, πρωτύτερά του ‘’συνελήφθης’’ ‘’σχεδιαστικά’’….! /
---- …..ουστ, νερό και ναργιλέ, ω, σώρρυ, άργιλο…., βρε θρησκομαστούρια Μουσλίμια, κι εσείς….,….! ---/ Ααααα…., αυτός ο αλλαξόταξος θα ξεπεράσει και το Γιαχβίδιο τον Ι. Χ…., κάλέ σειςςςςς….! /
όχι απεσταλμένος σε έναν εκλεκτό λαό, μα σε όλους τους κατοίκους της Γης….:
[ Ου…., και λίγη….. ιμπεριάλ εξαγωγή θρησκειοφασισμού…., χα, για την χωρίς αφορμή αιτία….! ]
αντίθεση με το Κοράνι τα άλλα βιβλία τους….! ( Χμ, και το Κοράνι έχει αντιθέ,φά,σεις….! Οψόμεθα….! )
Άγιοι, μάρτυρες, ευσεβείς ερημίτες / …..και θαυματουργοί, που δεν λατρεύονται,….. /
βρίσκονται στο εορτολόγιό τους….!
|| …..ννναι…., ως παντού και πάντα…., υπάρχουν…… τράγιοι…., μα και, όντως, άγιοι….! ||
▪ Λείψανα Ιερουσαλήμ και Δελχί….: μαλλιά του Μωάμεθ,….!
*// Όχα…., από…., κωδικικά…., αντιγραφικές….: ‘’ανω’’,’’κατω’’,τρίχες και μπόχα….. άλλο τίποτα….!
Άντε, βρε τριχολόγοι…., κάντε μια….. Υμίρεια…., χμ, Ομάρεια…., ‘’τριχο’’,’’δεντρο’’,δημιουργία….!
Και…., και, βρωμοανάσα του Μωάμεθ…., ως οι Ι. Χήδες Καθολικοί δεν έχετε κρατήσει…!;
Να…., για να δούμε αν ήταν….. ‘’ξηρό αέριο’’ ή ‘’υγρό αέριο’’….. ο αιθέρας της παντογνωσίας….! //*
Οι πιστοί, οι ψυχές τους, περιμένοντας την τελευταία κρίση, ζουν σε μια πηγή της Μέκκας,
ενώ οι ψυχές των άπιστων ζουν σε μια πηγή του Χαντραμάουντ….!
( Εχ, βρε άκριτοι και μη ‘’τέτοιοι’’…., ένας – ένας…., μη σπρώχνεστε….,
που….. όλοι θα πάρετε…., ό,τι δώσατε…., μα κι ό,τι…., ενώ έπρεπε…., δεν δώσατε….! )
▪ Εσχατολογία – Τέλος του κόσμου….:
…..αναστήλωση του Χαλίφου της χρυσής εποχής,…..
|| Χα…., κάτι σαν την….. μυριοπόθητη…., των Εβραίων, κυρίως…., αποκατάσταση του Ισραήλ….,
‘την που κι οι τρ,ανθ,Έλληνες, ορθόοοοο,δ,λ,οξοι, Ι. Χήδες επιθυμούν κι εύχονται…., σαν ψάλλουν….:
«Ας ανοικοδομηθούν τα τείχη της Ιερουσαλήμ….,….!»….! ||
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πτώση του, πάλι,….. Αντίχριστος : κακός άνθρωπος,….. τέρας αποκαλύψεως,…..
[ Ωχχχχχ…., δεν φτάνουν τα τόσα Ποσειδώνεια τέρατα του….. Κορα,ν,κ,ίου…!; ]
λαοί Γκογκ και Μαγκόγκ,….. επιστροφή…., λύτρωση….,…..
( Ουφ, επιτέλους…., να κι η λύτρωση των αλύτρωτων σε….. ταινία τρόμου….,
ε, της Εταιρίας των Εταίρων….. «Πανικών και….. ΣΙΑ»….! )
Ο Ι. Χ σε 2η παρουσία σκοτώνει τον αντίχριστο με τη λόγχη του….,
βασίλειό του Ι. Χ, χωρίς να καταργήσει το Ισλάμ, που….. θα παντρευτεί, θα κάνει παιδιά…., / Χα….! /
θα θυσιάσει όλους τους χοίρους,…..
( Έιιι, δίποδα γουρούνια, φυλαχτείτε…., που τους «συμβολικούς χοίρους» εννοεί η Δήμητρα Μωάμ….! )
θα ακυρώσει τους κεφαλικούς φόρους….,
*/ Ααααα…., οδός Κόλασης…., μα…., ε, να…., ελπίδα Παραδείσου ‘’στο κουτί της Πανδώρας’’….,
και, φοροαπαλλαγή, βρε λαοτζίκια, από τους φορομπήχτες σας….! Υπομονή…., λοιπόννν….! /*
θα ζήσει 40 χρόνια,…..θα πεθάνει ως Ισλαμιστής…..και θα ταφή δίπλα στον Μωάμεθ….,…..
[ …..εμ…., ενωμένοι ‘’στη ζωή’’ και ‘’στο θάνατο’’….. οι….. ’’δίδυμοι’’ ’’Διόσκουροι’’….! ]
νέα γη…., κρίση…., ανάσταση νεκρών,….. ο Θεός θα κατέβει στη Γη κι όλοι θα τον δουν καθαρά….,….!
// Ε, πολυσαλάτα…., Γιαχβαλλαχική και βάλε…., να, μια από τα ίδια…., ’’μελετημένα’’ αμελέτητα….! //
---- * Βιβλίο αγγέλων με πράξεις γήινων….: Κοράνι : 17 : 14…., και ζυγαριά αμαρτιών….! ---▪ Καθήκοντα ισλαμιστών, λατρευτικοί νόμοι, δίκαιο ιδιοκτησίας, κληρονομικό δίκαιο, δικονομία,
συζυγικό και ποινικό δίκαιο, Ιερός Πόλεμος, τρόφιμα τελετών, απελευθέρωση σκλάβων,….:
διχογνωμίες, αιρέσεις, εκκλησίες, σχίσματα, σχολές,….: νομοκανονικές και μη….,….!
Προσευχή 5 φορές τη μέρα, φορολογία, μα κι ελεημοσύνη στους φτωχούς,
νηστεία κατά το μήνα του Ραμαζανιού : Ραμαντανιού….,
προσκύνημα στη Μέκκα, έστω, μια φορά στη ζωή τους,….!
( …..χξς΄ςςςς…., Γιαχβαλλαχικά πράματα….. τα νεοπαλιοδιαθηκικά πράματα….! )
Η περιτομή δεν αναφέρεται στο Κοράνι, αλλά γίνεται….!
Χοιρινό κρέας απαγορευμένο…., ως μιαρό και δαιμονικό….!
*** Ι. Χ : εναπό,μετά,θεση δαιμονίων σε 2.000 Γιομκιππούρειους χοίρους,
χμ, κι απαγόρευση χοιροφαγίας…., που, μάλλον, από το Ισραήλ έκαναν εισαγωγή χοίρων….,
ε, απογόνους, όχι των ως άνω και με τον Ι. Χ 2.000 αποδιοπομπαίων «αλληγορικών χοίρων»,
μα των άλλων, που κόλλησαν Εβραίικη δαιμονίτιδα…., ίσως και τρ·Ελληνική : Δημητραϊκή….! ***
Πολυγαμία….: Ο Ισλαμισμός επιτρέπει στους άνδρες, (!;) μόνον, να έχουν έως 4 γυναίκες….!
[ …...χμμμμμ, μάλλον, να κατέχουν….! Και οι γυναίκες τίιιιι…!; ]
Ερωτικές σχέσεις….:
πλην και με τις συζύγους τους…., μόνο με σκλάβες (!;) που τους ανήκουν….!
// Ω…., με τόσα σεξοένσημα στο των αγγέλων βιβλίο με τις ‘’πράξεις’’ τους….,
αδιαμφισβήτητα, κερδισμένος ο παράδεισος….! Γκιουλέ – γκιουλέ και γιαβάς – γιαβάς…., μην και….! //
▪ Μυστικισμός….:
Στοιχεία του….: Αυτοσυγκέντρωση, μέθη έκστασης, ασκητισμός, ταπεινώσεις, πνευματικές ασκήσεις,
αναπνευστικές ασκήσεις, απαγγελίες, άγριες κραυγές με σπασμούς,….: ωρυόμενοι….,…..
άρνηση των πρόσκαιρων αγαθών,….: σουφί, δερβίσηδες, ζητιάνοι, φακίρηδες,….!
Συγκερασμός δοξασιών, «πιστεύω», παντοθεϊστικά…., αιρέσεις, σχίσματα, διωγμοί, φόνοι,….!
---- Ε, αυτό κι αν είναι….. γνήσιο, κυρίως, ινδικό τουρλού…., ω ωρυόμενοι Γαβ Σίριοι ….! ---▪ Μωάμεθ….: ο πιο τέλειος άνθρωπος,
/ Ε, δεν μπορεί…., όλο και θα είχε κανέναν λεκέ στο….. ‘’πριαπικό’’ του….! /
με αδιάκοπο το Άγιο Πνεύμα πάνω του, φως,
{ …..ρε, όταν ‘’του άλλαζαν τα φώτα’’, ’’τις γεννήτριες’’, του Αλαλαλαλλάχ…., τότε, τί…!; }
(!;) που περνά, διαδοχικά, στους αδιόριστούς του διαδόχους του….!
* Ω, τι συνεχές, ’’κύκλωμα’’ Αλλαχαδιόριστων….!
’’Τύφλα νά ‘χει’’ το, χα, εναλλασσόμενο, των Γιαχβοδιορισμένων….!
Έιιιιι…., Γιαχβετζήδες κι Αλλαχτζήδες…../ τέλειες πυγολαμπίδες….! *
▪ Χαλίφηδες…., διορισμένοι, πια,….. και….. αποδοχή ή απόρριψή τους,…!
΄Οποιος αναγνωρίζει τον Ιμάμη….. περνά στα ουράνια….,
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( …..ωωωωω…., φάτε, ρε, Ιμάμ μπαïλντί, να μην μπαïλντίσετε,
χα, σε μετενσάρκωση ή μετεμψύχωση…., ωχ, 8.400.000 φορές….! )
όποιος όχι….. ξαναγίνεται ζώο για 8.400.000 φορές στη Γη / …..Ινδοϊστικό….. / ….,
πριν ξαναγίνει άνθρωπος….! [ …..ναι…., ννναι…., ω κάτθρωποι…., εξωσυμπαντικάαααα….! ]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{$${ Αποδοχή, απόρριψη : θεών, θεόσταλτων,…..
τιμωρία απίστων, δικαίωση πιστών, προδοσίες τους,…..
▼ Λεξικό των Θρησκειών : Ελιάντε / Κουλιάνο :
Ισλάμ : Όποιος αναγνωρίζει τον Ιμάμη….. περνά στα ουράνια….,
όποιος όχι…., ξαναγίνεται ζώο για 8.400.000 φορές στη Γη / Ινδοïστικό / πριν ξαναγίνει άνθρωπος….! ▲
▓ Χέλμουθ ντε Γκλασενάππ : Παγκόσμιος Ιστορία των 5 Μεγάλων Θρησκειών :
▪ Πιστοί του Βούδδα : πρώτοι πιστοί του ήσαν απ’ την τάξη των πολεμιστών….,
απ’ τους οποίους προερχόταν…., απ’ τους (!;) βασιλιάδες, απ’ τους (!;) ευγενείς,
απ’ τους (!;) πλούσιους εμπόρους….,….. [ Α, ως κι ο Ι. Χ….! ]
η (!;) εταίρα Αμπαπάλι, η, μετά, ιέρεια και ποιήτρια ύμνων….,…..
|// Χα, εταίρα Αμπαπάλι…., ε, πόρνη Μαγδαληνή, πάλι…., που δεν λείπει η πουτάνα απ’ τη ρουφιανιά….! //|
ευγενείς κυρίες από ανώτερες τάξεις, συγγενείς του….!
( Χμ, ως οι τροφοί κι ακόλουθες του Ι. Χ ‘’τέτοιες’’…., ως οι ‘’Μαινάδες’’ ‘’τέτοιες’’ του Διόνυσου….,….! )
1ος λαïκός που κερδήθηκε στη θεωρία του ο πλούσιος γόνος ενός εμπόρου Γιάσχας….!
---- …..τί…., πλούσιος και λαϊκός : πλούσιον ‘’πτωχόν ύδωρ’’…!;
Α, ακόμα, δεν εξαϋλώθηκε : εξεξεξατμίστηκε …., ώστε να γίνει….. πλούσιον ’’πτωχόν αέριον’’….! ---Δώρα, και, σ’ αυτόν, κυρίως, από πλούσιους, που τον ευεργετούσαν…., ως και τους μοναχούς του….! (!;)
▪ Προδοσία Βούδδα : ο φιλόδοξος εξάδερφός του Ντεβαντάτα εξαπέλυσε άγριο ελέφαντα επάνω του,
για να τον σκοτώσει, επειδή ο Βούδδας, φτάνοντας σε μεγάλη ηλικία, αρνήθηκε να τον κάνει διάδοχό του….,
ατυχώς…., όπως απέτυχε να επιφέρει σχίσμα στην κοινότητα των πιστών του….,
οπότε, έτσι, τιμωρήθηκε με αρρώστια και θάνατο, πηγαίνοντας στην κόλαση ως χείριστος κακούργος….,
[ Χμ, στις Φυλακές του Ινδού Άδη…., ως με ‘’αρρώστια’’ : κακούργημα…., ως….. θανατοποινίτης….! ]
μα, τελικά, κι αυτός, θα εξαγνιστεί (!;) και θα γίνει (!;) Βούδδας….! / Ρε, πως εξαγ,νί,ορά,ζονται οι ποινές….! /
( Τί…., τελικάαααα…., έτσι κι ο Μάρα : Σατανάς…!; ) ▓
● Γ. Ζωγραφάκης : Ινδικά κείμενα 2 : Βουδδισμός :
▪ Βούδδας : «Όποιος βλέπει το Νόμο (Ντάρμα) βλέπει εμένα, και όποιος βλέπει εμένα, βλέπει το Νόμο»….!
---- Εμ, ρε γκαστρόκοιλε, γουρονικός ο Μανού σας, σώρρυ, ο Νόμος σας….! Άρα, κι εσύ, τί…!; ---▪ Ανάντα /μαθητής του Βούδδα/ :
«…..έτσι ό,τι καλό έχει λεχθεί, κάθε καλός λόγος, είναι λόγος του Μακαρίου»….!
[ Α, γι’ αυτό, οι πιστοί του είναι μακάριοι….. «πτωχοί τω πνεύματι»…., κι ας ξέρουν πολλά ‘’τουρλού’’….! ]
▪ Βούδδας : «Πρέπει να διαλογίζεσθε και να καταλαβαίνετε τα σημεία της δοξασίας που είναι καταληπτά :
πρέπει να πιστεύετε και να παραδέχεσθε τα άλλα, λέγοντας :
(!;) ‘’Τούτο ανήκει στην περιοχή του Βούδα και δεν είναι προσιτό σε μένα’’»….!
--//-- …..ναι…., ρε ψοφίμι Βούδ,δ,α…., σε σένα ανήκει το ‘’μανίκι’’ : ήττα νίκη…..
και σε μένα τον….. αδιάκριτο ιχνευτή….. η νίκη….. νίκη…., χα, ννναι…., πια…., Ζή,β,ν,ας….! --//-▪ Βούδας : «Τώρα, αν κάποιος πει για μένα, (λέγει ο Βούδας), γνωρίζοντας και βλέποντας,
πως η (!;) υψηλή (!;) αρειανή επιστήμη μου και η εσωτερική μου ενόραση
δεν είναι (!;) υπερανθρωπίνης φύσεως,
---- Ναιαιαι…., ρε θρασίμι…., ‘’τέτοιες’’ είναι…., ως εξω’’γήινες’’…., χα, ως εκ του ‘’ουρανού’’….! ---ότι διδάσκω ένα Νόμο βγαλμένο απ’ τη λογική και την πείρα
και που η έκφρασή του, είναι κάτι απόλυτα προσωπικό,
αν αυτός δεν ανακαλέση, κι αν δεν μετανοιώση και δεν εγκαταλείψη τούτη την σκέψη,
θα υπάγη στην κόλαση»….!
( Ρε, μπας κι ο Ι. Χ ήταν, και, Βουδδιστής…!; Και τι άλλο από ΠαπΑρεία γνώση ο ΠαπΑρειόφυλος….! ) ●
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█ Παλαιά Διαθήκη :
▪ Έξοδος : 9 : 26 : Και μόνον εις την γην Γεσέμ, (!;) όπου ήσαν οι / πιστοί του τότε / Ισραηλίται,
δεν έπεσε χάλαζα….!
▪ Έξοδος : 11 : 6, 7 : Θεός / προς Μωυσή / :
…..’’εις ολόκληρον την χώραν της Αιγύπτου / της των απίστων του /
θα γίνη μέγας θρήνος, οποίος ουδέποτε συνέβη, ουδέ θα συμβή πλέον.
Αλλά προς πάντας τους Ισραηλίτας, από ανθρώπων μέχρι κτήνους, ουδέ σκύλος θα υλακτήση,
εις τρόπον ώστε να γνωρίσητε, ότι ο Κύριος κάμνει (!;!;!;!;!;) διάκρισιν μεταξύ Αιγυπτίων και Ισραηλιτών’’….!
▪ Έξοδος : 20 : 4, 5, 6 : Θεός / προς Μωυσή / : «Μη κατασκευάσης προς χάριν σου είδωλον
με μορφήν οιουδήποτε αντικειμένου / ομοιώματος / ,
ευρισκομένου εις τους ουρανούς υπεράνω ή εις την γην κάτω
ή εις τα ύδατα κάτωθεν της γης· δεν πρέπει να προσκυνήσης αυτά ουδέ να τα λατρεύσης
διότι εγώ, ο Κύριος ο Θεός σας είμαι (!;) ζηλότυπος Θεός,
(!;) τιμωρών τα τέκνα διά τας αμαρτίας των πατέρων των, [ Ω, «αμαρτίαι γονέων παιδεύουσι τέκνα»….! ]
μέχρι της τρίτης και τετάρτης γενεάς όσων με μισούν· (!;)
ελεών όμως μέχρι της χιλιοστής γενεάς όσων με αγαπούν και τηρούν τας προσταγάς μου»….! (!;)
( Ρεεεεε ‘’Θεοκτόνοι’’ σχιζογιαχβετζήδες …., άει σικτίρρρρρ…., ω….. σ,οι,ι,κτίρμονες….! )
▪ Έξοδος : 22 : 18,…..20 : Θεός / προς Μωυσή / : « (!;) Μην αφήσης μάγισσαν να ζη…..
Οποιοσδήποτε θυσιάζει εις θεόν άλλον εκτός του Κυρίου μόνον, (!;) να εξολοθρεύηται»….!
▪ Ναούμ : 1 : 1, 2,…..6 : Λόγος περί της Νινευή. Βιβλίον της οράσεως Ναούμ του Ελκωσαίου.
«Θεός ζηλότυπος κι εκδικητής είναι ο Κύριος, (!;) εκδικητής και πλήρης οργής είναι ο Κύριος.
(!;) Εκδικείται ο Κύριος τους εναντίους του και διατηρεί οργήν κατά των εχθρών του»…..
«Ποίος ημπορεί να σταθή προ της οργής του; Ποίος να υπομείνη τον σφοδρόν θυμόν του;
Η οργή του χύνεται ως πυρ και οι βράχοι συνθλίβονται ενώπιον αυτού»….. ( Βοήθειααααα…., με….! )
▪ Αριθμοί : 16 : 32 : Η γη άνοιξε το στόμα της και τους κατάπιε, με όλους τους οίκους των
και όλους τους ανθρώπους τους ανήκοντας εις τον Κορρέ || …..θεία τιμωρία,
που στασίασε, κι αυτός, κατά του Μωυσέως….. || και όλα τα αγαθά των….!
---- ….. Εμ…., ρε Κορ,ρ,έ…., δεν έκανες, και, την….. 666η σου Ντυόου : κορέ : περιτομή….! ---- █
▬ Καινή Διαθήκη :
▪ Παύλου : Προς Ρωμαίους : 11 : 28 :
«Εν σχέσει προς το ευαγγέλιο είναι εχθροί του Θεού προς χάριν σας, (!;)
/ …..Ισραηλίτες στους οποίους «έπεσεν εν μέρει αναισθησία»,
«έως ότου εισέλθει ο πλήρης αριθμός των εθνικών»….. /
αλλ’ εν σχέσει προς την εκλογήν των από τον Θεόν είναι αγαπητοί εις αυτόν, (!;)
χάριν των προπατόρων των»…..
(29) «διότι τα χαρίσματα και η κλήσις του Θεού είναι πράγματα που δεν ανακαλούνται»….! (!;)
(( Ωχχχχχ…., από ανακλήσεις….. ο Κασσάνδρειος Απόλλων, σώρρυ, Γιαχβέ….. άλλο τίποτα….!
…..Κι αν προπάτορα έχεις τίμιο….,/ το εχθρό’’θεος’’ να είσαι/ δε σού ‘ν’ διόλου επιζήμιο….!
Σαν σε χρειάζεται ο ‘’θεός’’/ πιόνι στο σχέδιό του….,/
χάρη σου δίνει, που εκλεκτό/ σ’ έχει στο….. ’’απαυτό’’ του….,/ σώρρυ, εις το μυαλό του….,/
που αν τού ‘σουνα αχρείαστος….,/ αλί σου και φουρτούνες….,/
θα τα ξεχνούσε όλα του….,/ χάρη και προπατόρους….,/ που έτσι στους οπορτούνες….,….! ))
▪ Αποκάλυψη του Ιωάννη : 16 : 1 : «Πηγαίνετε και χύσατε τις (!;) επτά φιάλες
του (!;) θυμού του Θεού εις την γην»….! [ Ααααα, πολύ με θυμώνεις, ρε Κτήνος, και θα σε χ,ύ,έ,σω….! ]
▪ Λουκάς : 11 : 23 : Ιησούς Χριστός: «Όποιος δεν είναι μαζί μου, είναι εναντίον μου
και όποιος δεν μαζεύει μαζί μου, σκορπίζει»….!
[ Ρε ανεμομαζώματα κι ανεμοσκορπίσματα…., υπάρχουν κι οι αδιάφοροι…., οι που ‘’σας γράφουν’’….! ]
▪ Παύλου : Προς Φιλιππησίους : 2 : 14, 15 : (!;) Όλα να τα κάνετε χωρίς γογγυσμούς και αμφισβητήσεις,
διά να γίνετε (!;) άψογοι και ακέραιοι, παιδιά του Θεού άψογα
μέσα σε μια γενεά (!;) διεφθαρμένη και διεστραμμένη,
μεταξύ των οποίων (!;) λάμπετε εις τον κόσμον σαν αστέρια,…..»….!
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▪ Παύλου : Προς Ρωμαίους : 8 : 33 : «Ποιός θα κατηγορήση τους εκλεκτούς του Θεού;
Ο Θεός τους δικαιώνει. Ποιός θα καταδικάση;»….! (!;)
{ Ωχ, ρε σχιζοχριστιανοί, συνεχίστε να ενοχοποιείτε τον όντως Θεό, για να γίνουν τα δικά σας ‘’τέτοια’’,
έεετσιιι…., και….. θα συνεχίζετε να ‘’τρώτε’’ καλά…., ξουουου, απορημένοι για τα άλλα ‘’τέτοια’’…. ! }
▪ Ιωάννης : 10 : 30 : Ιησούς Χριστός : «Εγώ και ο Πατέρας είμεθα (!;) ένα»….!
---- …..ννναι…., ρε….. Ετεοκλή…., μα….. από….. «οιδιπόδειο σύμπλεγμα»….! ---▪ Ιωάννου Α΄ : 4 : 2, 3 : Με τον εξής τρόπον αναγνωρίζετε το Πνεύμα του Θεού : / Χξς΄ κι ουστ, ρε ζα….! /
κάθε πνεύμα, το οποίον ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθεν ως (!;) άνθρωπος, είναι (!;) από τον Θεόν,
και κάθε πνεύμα, το οποίον δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθεν ως (!;) άνθρωπος,
δεν είναι (!;) από τον Θεόν»….! { Έιιι, ρε σειςςς…., υπάρχει κι ο με μάσκα ανθρώπου κάτθρωπος….! }
▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : 9 : 9, 10 : «Εις τον νόμον του Μωυσέως είναι γραμμένον,
Δεν θα κλείσης το στόμα του βοδιού που αλωνίζει.
[// …..Α, και η ‘’αροτρία»’’ Αθηνά διέταζε στον ιερέα της γιορτής της καλλιέργειας της γης….,
τον «επιφορτισμένο να χαράζει το ιερό αυλάκι στους πρόποδες της Ακρόπολης»….,
να απαγγέλνει αυτά τα λόγια…., χμ, «που τα χαρακτήριζε ένας τόσο μεγάλος ανθρωπισμός»….,
«…..δεν θα σκοτώσεις τον ταύρο που τραβάει το αλέτρι»…., ναι…., ως ο «αρότριος» Μωυσής….!
Εεεεε…., άλλο είναι το βοηθός του χαράζοντος κωδικοποιητικά πλαίσια….: ταύρος που….,
κι άλλο το βοηθός του επεξεργαστή κωδίκων….: βόδι που….!
Και…., προσοχή, ω βοηθοί δίποδα βόδια…., μπλοφάρει ιερά ο «ιερός διπλωμάτης» Μωυσάραρος….,
ναι…., κλείστε ‘το εσείς το στόμα σας…., μην μπει κανένα….. θρησκειοάγκανο μέσα του και πνιγείτε….!
Α…., και να ξέρετε πως…., τότε και με το άγκανο στο στόμα σας….,
όσο μιλάτε….. τόσο αυτό πάει πιο βαθιά στο λαρύγγι σας…., οπότε πνίγεστε….. ’’κωφαλαλικά’’….! //]
Μήπως νοιάζεται ο Θεός για τα βόδια; Ή μιλεί αποκλειστικά για μας;
{// …..εχ…., πλην από τους, για σφάγια, «αλληγορικούς χοίρους» της Ιησούλας Δήμητρας….,
έχει και…., και, για σφαγιαστές…., «αλληγορικά βόδια»….. της Δήμητρας Μωυσούλας,
της Δήμητρας Παυλίνας,….. ω τρισάθλιοι σατάν καββάλ αλληγοριο,συμβολο,παίχτες….!
Ναι, ρε καββαλέ ‘’μυστικό’’ ζώον Φ,Π,αύλε…., ρε «αλληγορικό βόδι»…., για σας είναι γραμμένο….,
που οι Κυριακοί του Κυρίιιιιου, ποτέ, σχεδόν, δεν κυριολεκτούν…., μα αλληγοριοπαίζουν….!
Όλοι σας δίποδα ζώα στο ζωολογικό κήπο του Σατάν Γιαχβέ….:
αλληγορικά τα….. φυτά, ζώα, ψάρια, πουλιά,….. οι….. αυτόφωτοι και μη αστέρες,….. όλα δίποδα….,
ο ουρανός…., η γη….,….. χμ, ‘’γεωστρωμάτωση’’ και ταξεωστρωματική αντιστοίχιση,….!
Ναι, ω προεξάρχοντες «Αδάμ Κάδμοι» της Καββάλ Διεθνούς Συνωμοσίας μασ ώντες όνοι Εβραίοι,
όλα «αλληγορικά» : της Γένεσης, των παραβολών του Ι. Χ : Ι. ΑΧ, του Ιωάννη του Απο,Επι,καλυπτή….,
χα, όλα και παντού και πάντα, καββαλέ καλυμμένος «Αδάμ Κάδμος» και….,
όπως και τα ‘’τέτοια’’, ‘’δημιουργήματα’’ της καββαλέ ‘’καλυμμένης’’ ‘’δημιουργίας’’ των καββαλιστών….:
«Υμίρ Κάδμου» των Γερμανών…., «Πουρούσα Κάδμου» των Ινδών….,
«Ρα Κάδμου» Αιγυπτίων «Ναïκών»…., «Φθα Κάδμου» Αιγυπτίων «Ναïκών»….,
«Δία Κάδμου» Ελλήνων «Ναïκών»…., «Προμηθέα Κάδμου» Ελλήνων «Ναïκών»….,….!
Ε, και ο πλέον καββάλ ‘’τέτοιος’’ ο πανταχού και πάντα παρών, μα στο παρασκήνιο, «Κάδμος Κάδμος»,
ο ‘’απόκρυφος’’….. Παν…., ο του Πανικού Αρχι’’τέτοιος’’ της ‘’Μυστικής’’ Διεθνούς Συνωμοσίας….,
ο ενσαρκούμενος διαχρονικά Αρχιτέκτοντας κι Αρχι’’σπάρτης’’ του εμφύλιου σπαραγμού….,
ο Μέγας «Σπάρτης»….. ’’δρακόντειων’’….. «σπαρτών»….. ‘’ζιζανίων’’ στους λαούς….,
ο εκάστοτε ‘’πολύψυχος’’ ‘’Θεός’’ της Γης….,
ε, ‘’πολύψυχος’’ από φόνους του «αλληγορικών : ζώων, πουλιών, δέντρων,…..» κατά δοξασία τους….!
Ρεεεεε…., ουουουουουστ…., σκυλιά του Σατάν Σίριου…., χξς΄ςςςς….! //}
Πραγματικά για μας είναι γραμμένον (!;), διότι εκείνος που οργώνει την γην, οφείλει με ελπίδα να οργώνη,
και εκείνος που αλωνίζει, να αλωνίζη με ελπίδα ότι θα έχη μέρος του καρπού»….!
/ Ννναιαιαι…., μη βόδια τα βόδια…., μα λογο,αριθμο,φακίρηδεςςςςς της….. Καισαροκονόμας….! /
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▪ Ματθαίος : 10 : 14, 15 : Ιησούς Χριστός : «Και εάν κανείς δεν σας δεχθή ούτε ακούση τους λόγους σας,
τότε, όταν θα βγήτε από το σπίτι ή από την πόλιν εκείνην, τινάξατε την σκόνην των ποδιών σας.
Αλήθεια σας λέγω, ότι πιο λίγο θα υποφέρουν τα Σόδομα και τα Γόμμορα
κατά την ημέραν της κρίσεως παρά η πόλις εκείνη»….! (!;)
( Εχχχχχ…., τι μονοθεïστές….. τι πολυθεïστές…., τι μονοσατανιστές….. τι πολυσατανιστές….!
Ίδια σκατά κι ίδια απόσκατα…. κι οι μεν κι οι δε…., μα και πολλοί….. παρά τοις μεν και παρά τοις δε….! )
▪ Ματθαίος : 22 : 7 : Η παραβολή των γάμων : Ιησούς Χριστός : «Και ο βασιλεύς εκείνος,
/ …..του οποίου τους δούλους – προσκλητές εφόνευσαν οι καλεσμένοι στο γάμο του υιού του,
όπου δεν ήθελαν να πάνε….. / όταν το άκουσε, ωργίσθηκε και έστειλε τον στρατόν του και εξωλόθρευσε
τους φονιάδες εκείνους και έκαψε την πόλιν τους»….! \ Γάμος : λαο…..γαμήσι η πολεμο Γιαχβ αιτία….! \
[ Μμμμμ, ράβω κοστούμι του γαμπρού….. και νυφικό της νύφης…., αμφότερα, μαύρα : νεκρικά….! ]
▪ Λουκάς : 9 : 53, 54, 55, 56 : Αλλά οι κάτοικοι / της Σαμάρειας / δεν ήθελαν να τον δεχθούν,
/ τον Ιησού με τους μαθητές του / διότι επήγαινε (!;) εις την Ιερουσαλήμ.
Όταν είδαν αυτό οι μαθηταί του Ιάκωβος και Ιωάννης, είπαν, «Κύριε, θέλεις να (!;) πούμε
να κατεβή φωτιά από τον ουρανόν και να τους καταφάγη (!;) όπως έκανε και ο Ηλίας;».
Εκείνος εγύρισε, τους επέπληξε και είπε, «Δεν γνωρίζετε (!;) ποίου πνεύματος είσθε. Ο Υιός του ανθρώπου
δεν ήλθε να καταστρέψη την ζωήν των ανθρώπων αλλά να τους σώση». Και επήγε σε άλλο χωριό….!
---- Αχχχχχ…., επιτέλουςςςςς…., κι έστω και αντιδιασταλτικά…., λίγη άμασκη υποκρισία ο Ι. Χ….,
ενώ ο Τζακ κι ο Τζων…., ως εξ άλλου πνεύματος…., ως εκ του Παλαιού παρακλήτου….,
ναι…., έστω…., κι όχι ως εκ του Νέου Παρακλήτου, «δηλαδή, του Πνεύματος της αληθείας»….,
αυθόρμητοι και εκδικητικά Γιαχβίδια αλά μεγαλοφωτιοβάλτη Παύλο, σώρρυ, Ηλία….,
που, ως ‘’μύστες’’, ακόμα, κατωτέρου βαθμού, δεν ξέρουν, και απ’ τον Ι. Χ, ότι ο Ι. Χ μεταμόρφωσε
τον υλικόοοοο Γιαχβέ σε πνευματικόοοοο Θεόοοοο….!
Χμμμ, κι όταν βρίζω, κι εγώ, τον Σατάν Σεληνία…., χξς΄, Ηλία…., ‘’εσείς’’ ‘’μας βρίζετε’’…., ε….! ---▪ Λουκάς : 13 : 2, 3, 4 : Και ο Ιησούς τους απεκρίθη, (!;) «Νομίζετε ότι αυτοί οι Γαλιλαίοι
επειδή έπαθαν αυτά, ήσαν περισσότερον αμαρτωλοί από όλους τους άλλους Γαλιλαίους;
Όχι σας λέγω, αλλ’ εάν δεν μετανοήσετε, θα χαθήτε όλοι κατά τον ίδιο τρόπο.
Ή εκείνοι οι (!;) δέκα οκτώ που έπεσε επάνω τους ο Πύργος του Σιλωάμ και τους εσκότωσε,
νομίζετε ότι ήσαν περισσότερον αμαρτωλοί από όλους τους άλλους κατοίκους της Ιερουσαλήμ;»….! (!;)
( Έι, σε εσένα, ρε Σιλωάμ : ‘’θεό’’σταλτε, που έλειπες 18 χρόνια…., απ’ τα 12 έως τα 30 σου…., τί…!; )
▪ Ιωάννης : 8 : 28, 29, 30 : Προειδοποιήσεις διά την κατάκρισιν των απίστων….:
Ο Ιησούς λοιπόν τους είπε, «Όταν θα υψώσετε τον Υιόν του ανθρώπου, τότε θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι
(!;) και ότι δεν κάνω τίποτε από τον εαυτόν μου αλλά καθώς ο Πατέρας μου με εδίδαξε, αυτά λέγω.
Και εκείνος που με (!;) έστειλε είναι μαζί μου, δεν με άφησε μόνον ο Πατέρας,
διότι εγώ κάνω (!;) πάντοτε όσα του είναι αρεστά». Ενώ έλεγε αυτά πολλοί επίστευσαν σ’ αυτόν….!
[ Ρε Ι. Χ : Ι. ΑΧ…., κι αυτοί οι άν,κάτ,θρωποι…., που δεν μπορούν να φανταστούν
ούτε το πώς θα ήταν ως, κατά τον όντως Θεό, Άνθρωποι….,
θα μπορούσαν, λες, να φανταστούν το πώς θα ήταν
ο ‘’τελειότερος’’ Αντίχριστος με μάσκα Χριστού, έστω….,
ή κι ότι εσύ δεν είσαι, έστω, ο Ι. Χ…., μα ο ‘’τελειότερος’’ Ι. ΑΧ…!; ] ▬
►Κοράνι :
▪ Κεφ. Το Σπήλαιο : Εμείς : Η κόλαση είναι η ανταμοιβή τους :
(!;) επειδή δεν είχαν πίστη και ειρωνεύτηκαν τους Αποστόλους Μου και τις αποκαλύψεις Μου….!
( ▪ Κεφ. Αλ Φουκάν : Κοίταξε / ω Μωάμεθ / τα επίθετα / παρατσούκλια / που χρησιμοποιούν για σένα….! )
---- …..χμμμμμ…., ουαί σου και αμάν….. μπρε ‘’φαλακρέ’’ Ελισαιέ…., σώρρυ, Μωάμ….! ---▪ Κεφ. Η Αγελάδα : Εμείς : Ποιός εκτός από έναν (!;) ανόητο άνθρωπο
θα αποκήρυττε την πίστη του Αβραάμ;….!
/ Α, ω σεϊτάν κιοπέκ, βρίζεις ανόητο κι εμένα…., λοιπόννν…!; Ε, ουστ, ρε χξς΄….! Μουουου, μπρςςς….! /
▪ Κεφ. Ίμραν : Εμείς : Εκείνος που διαλέγει πίστη διαφορετική από αυτήν του Ισλάμ, θεωρείται άπιστος
και δεν θα έχει θέση στον μελλούμενο κόσμο….! (!;) [ Εμ, θέση στον Ήλιο θέλουμε κι όχι στη Σελήνη….! ]
▪ Κεφ. Αυτή που ικέτευε : Εμείς : Αυτοί που εναντιώνονται στον Αλλάχ και τον απόστολό Του
θα (!;) ταπεινωθούν. Ο Αλλάχ έχει (!;) καθορίσει : «Θα θριαμβεύσω σίγουρα, Εγώ και οι απόστολοί Μου».
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Ισχυρός είναι ο Αλλάχ και μεγαλοδύναμος….!
{ Μπρε…., μπας κι έγινε Πανισλαμισμός και δεν….! Και….. σαν λίγο με….. Πανικό Τ,τ,ον βλέπω….! }
▪ Κεφ. Κάμαρες : Εμείς : Οι αληθινοί πιστοί είναι αυτοί που (!;) πιστεύουν στον Αλλάχ και τον Απόστολό Του
και δεν αμφιβάλλουν (!;) ποτέ, και αυτοί που μάχονται για χάρη Του αφιερώνοντας (!;) και τα πλούτη τους
και τους εαυτούς τους. (!;) Τέτοιοι είναι αυτοί που έχουν αληθινή πίστη….!
{ Μπρε άσωστοι, βουρ…., δώστε και σώστε…., αφού είναι για την Γιαχβαλλαχοδιική πολεμοαιτία….!
Δώστε…., γιατί αυτοί….. μοιάζουν πολύ, και, με τους 12 ‘’τέτοιους’’ του Ολύμπου….,
που και τι δεν έκαναν σε εκείνους που….. δεν θυσίαζαν σ’ αυτούς και τους απέρριπταν….,….! }
▪ Κεφ. Αλ Φουκάν : Εμείς : Να πεις / Μωάμεθ / στους άπιστους :
// Το Εμείς….. για πληθυντικό ευγενείας….. ή που είναι πολλοί εαυτοί η σχιζοδιχασμένη προσωπικότης…!; //
«Λίγο (!;) νοιάζεται ο Κύριός μου αν δεν τον επικαλείστε»….!
( Εμ, εμείςςςςς να ιδείς τι σκασίλα έχουμε για τον τρισάθλιο….! )
▪ Κεφ. Νυχτερινός Επισκέπτης : Αλλάχ : Κάνουν (!;) σχέδια εναντίον σου / ω Μωάμεθ / :
Αλλά εγώ / ο Αλλάχ /, επίσης (!;) έχω τα σχέδιά Μου.
Γι’ αυτό να ανεχτείς τους άπιστους, και να τους αφήσεις για λίγο….!
|| Ω, τι «ιερή διπλωματία» ο «ωτακουστούχος» μπλοφατζής Ιέρων Μωάμ….,
που κάνει ‘’μαμ’’, και, τους αντιμωαμίτες….! || ◄ }$$}
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------▪ Πίστη σε Σατανά….:
άλλοι όχι….: αιρέσεις,….!
[ Ε, αφού δεν πιστεύουν στο Σατανά…., αυτοί…., δεν γίνεται να πιστέψουν και στα….. κουμ του….! ]
▪ Γιεζίντι….:
οι αιρετικοί αυτοί….. λένε πως κατάγονται από (!;) διδύμους,
που γεννήθηκαν από σπόρο του Αδάμ σε μια (!;) υδρία….: οι καλύτεροι άνθρωποι….,
( Εμ, ω του Καββάλ «Αδάμ Κάδμου» ρατσιστές εσείςςς, // Α, εκ του Ελισαιεόθεν λεπρωθέντος Γιεζί...!; //
δεν φταίμε εμείς οι χειρότεροι κάτθρωποι…., χα, οι Ευικοί : οι της αντικαββάλ «Εύας Αρμονίας»….,
που δεν γεννηθήκαμε από διδυμιά, σώρρυ, από δίδυμους ‘’Αλλαχόσκουρους’’ : «παιδιά του σωλήνα»
και σας αποφεύγουμε τους ‘’τέτοιους’’…., ννναι…., που υπάρχουν και με μάσκα σεïτάν….. τσ·ογλάν….! )
ενώ, οι χειρότεροι, από σπόρο της Εύας…., παράσιτα, που αποφεύγουν τους αληθινούς πιστούς….! (!;)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{&&{ Καταγωγή τάξεων, φύλων,…..
♠ Λεξικό των Θρησκειών : Ελιάντε / Κουλιάνο :
▪ Θιβέτ : Δοξασία : Ο πρώτος βασιλιάς κατέβηκε απ’ τον ουρανό…., από ένα βουνό
με μια σκάλα ή με ένα σχοινί….!
| …..εξού και ιερά, κληρονομικά, βασίλεια, και, στο Θιβέτ….! |
[ Ε, εισηγμένος και με τη ‘’μεσολάβηση : ‘’προξενειό’’ βουνού : πλούσιου αστού, ή και πλούσιος αστός,
χμ…., άλλους, ‘’γήινους’’ ‘’τέτοιους’’, για να τους ανεβάζει, ταξικά’’, στα ψηλά, με μια ‘’σκάλα’’….,
ως κι άλλους ‘’γήινους, πάλι ‘’τέτοιους’’, για να τους κατεβάζει, ταξικά, στα χαμηλά, με αυτήν….,
ενώ…., κυρίως, τα, στα χαμηλά, ‘’νερά’’ : χαμολαό να τα πνίγει με ένα ‘’σχοινί’’….! ] ♠
▓ Χέλμουθ ντε Γκλασενάππ : Παγκόσμιος Ιστορία των 5 Μεγάλων Θρησκειών :
▪ Ινδία : Βραχμανισμός, Ινδοϊσμός,….:
Οι τάξεις στην Ινδία ήσαν τέσσερις….:
κατάγονται (!;) από το στόμα, τους βραχίονες, τους μηρούς του Πουρούσα,
του πρωταρχικού όντος…., αναλόγως….! Οι Βραχμάνοι ισχυρίζονται ότι είναι ανώτερη τάξη,
---- …..εεεεε…., αυτοί, οι Βραχμανο’’τέτοιοι’’ κατάγονται από το….. στόμα του Υμίρ Πουρούσα….,
ναι…., που κατέχουν τον θείοοοοο Λόγο τουουουουου…., χξς΄, οι οικογενειοκράτες….! ---που όλοι (!;) οφείλουν να τους τιμούν, ως (!;) «θεούς ανάμεσα στον κόσμο των ανθρώπων»….!
|/ Μανούουουουου….! /| ▓
▌Εγκ/δεια Χ. Πάτση : Άπαντα Θρησκειών --- Βέδες….:
Το γεγονός ότι κάποιος βρισκόταν σε ανώτερη ή κατώτερη κοινωνική κατάσταση
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ήταν (!;) απόλυτα φυσικό και (!;) αναντίρρητα αποδεκτό,
( …..εεεεε, ουουουστ…., απολύτως αναντιρρήτως, ρε απολυμένα σκυλιά του….. Μάρα….! )
αφού ήταν (!;) αποτέλεσμα ή πληρωμή για όσα κανείς είχε κάνει σε μια (!;) παλαιότερη ζωή του….! ▐
► Ελληνική Μυθολογία : Ζαν Ρισπέν :
▪…..Ο Δευκαλίων
( ο γιος του Προμηθέα, κατά τον κατακλυσμό, / ’’ως’’ κι ο Νώε της Παλαιάς Διαθήκης των Εβραίων….. /
εκφράζει μια ευχή, αφού, διά του Ερμή, ο Δίας του εγγυήθηκε πως θα την πραγματοποιήσει,
όποια κι αν θα έκανε, αυτός κι η γυναίκα του Πύρρα | Τί, Πύρ,ρ,α…!; | , καθώς του πρόσφεραν θυσία….! )
λοιπόν, ζητάει, από τον Δία, τη δημιουργία μιας καινούργιας ανθρώπινης φυλής….!
Ο Ζευς αναθέτει αυτό το έργο στον Δευκαλίωνα και την Πύρρα….!
Απ’ τις πέτρες που θα πετάξει πίσω του ο Δευκαλίων θα γεννηθούν άνδρες,
από εκείνες που θα πετάξει η Πύρρα θα γεννηθούν γυναίκες….!
Έτσι θα δημιουργηθεί αυτούσιος ένας καινούργιος λαός,
ξεχωριστά από τους καθ’ αυτό απογόνους του Δευκαλίωνα και της Πύρρας….!
Είναι μία διαφορά καταγωγής, που οι Έλληνες έδιναν σ’ αυτήν ιδιαίτερη σημασία.
Όλες οι βασιλικές και ηγεμονικές οικογένειες ισχυρίζονταν πως κατάγονταν
από τον Δευκαλίωνα και την Πύρρα
και πως δεν είχαν τίποτα κοινό με τον απλό λαό που κατάγονταν από τις πέτρες
που είχαν πετάξει πίσω τους ο γιος του Προμηθέα και η γυναίκα του….!
▪ Στο υπερπολυτελές ιερό του Διός στην Ολυμπία, το λειτούργημα της ερμηνείας των χρησμών του Δία
είχε ανατεθεί, σαν σε κληρονομικό προνόμιο, σε τρεις οικογένειες, που, οι της μίας, ισχυρίζονταν
πως κατάγονταν κατευθείαν από τον Απόλλωνα…., αφού, τάχα, μια πρόγονός τους, η Ευάδνη,
είχε αποπλανηθεί από αυτόν και γέννησε έναν γιο, που, κατά την προφητεία του θετού πατέρα της Αιγύπτου,
θα γινόταν ο περιφημότερος μάντης μεταξύ των θνητών, και ποτέ δε θα ‘σβηνε η γενιά του….,
οι της άλλης….. από τον ξακουστό ήρωα και μάντη Αμφιάραο….,….!
[ Έτσι, κι οι Ασκληπιάδες, συντεχνία ιερομάντεων, που ισχυρίζονταν ότι είναι απόγονοι του Ασκληπιού….! ]
// …..Ουφ, ννναιαιαι…., παντού και πάντα…., λαομπαίχτες….. ’’Ευμόλπιδες και Κήρυκες’’….! //
▪ Οι κάτοικοι της Λακωνίας και της Μεσσηνίας, για να (!;!;!;!;!;) εξηγήσουν την καταγωγή τους,
(!;!;!;!;!;) επινόησαν, επί πολλές γενεές, διάφορους (!;!;!;!;!;) μύθους, όπου δρουν διάφορα πρόσωπα,
που μερικά από αυτά, γίνανε (!;) από τα δημοφιλέστερα της ελληνικής μυθολογίας….! ◄
▼ Κυριάκος Σιμόπουλος : Διανοούμενοι και καλλιτέχνες ευτελείς δούλοι της εξουσίας :
▪ Πλούταρχος : Θησεύς, 24—5 : «η (!;) θεία πρόνοια έδωσε (!;) στους ευπάτριδες
( …..αριστοκράτες : άγιες, θεοκατάγωγες, οικογένειες – επίσημο ιερατείο….!
Ιερείς και ιέρειες : απλοί δημόσιοι υπάλληλοι….! )
{ Έιιιιι, ο καλύτερος ‘’εγκάθετος’’ είναι ο ‘’οριζοντιωμένος’’….! }
το (!;) δικαίωμα να είναι αυτοί που (!;) θα γνωρίζουν τα θεία, να (!;) δίνουν (!;) τους άρχοντες
και να είναι (!;) οι νομοδιδάσκαλοι και οι (!;) εξηγητές του θείου και του ανθρώπινου δικαίου»….! ▲
▀ Κοράνι :
▪ Κεφ. Χρυσά Στολίδια : Εμείς : Είμαστε (!;) Εμείς που τους δίνουμε τις ζωές τους σε αυτόν τον κόσμο,
(!;) υψώνοντας μερικούς σε ανώτερη τάξη από άλλους,
ώστε να μπορεί (!;) ο ένας να παίρνει τον άλλο στην υπηρεσία του….!
▪ Κεφ. Γελάδα : Εμείς : (!;) Όποιον θέλουμε Εμείς, τον ανεβάζουμε σε (!;) ανώτατα αξιώματα….!
[ …..ε, τι άλλο…., όλοι –τους….. «ελέω ΥΜΩΝ – ΕΣΟΥ»….! ] ▄
█ Καινή Διαθήκη :
▪ Παύλου : Προς Ρωμαίους : 9 : 17, 18 : Διότι λέγει η Γραφή εις τον (!;) Φαραώ,
Γι’ αυτό ακριβώς σε ανύψωσα, διά να δείξω (!;) διά σου (!;) την δύναμίν μου
και να διαλαληθή το όνομά μου εις όλην την γην.
Άρα λοιπόν (!;) όποιον θέλει ελεεί, και όποιον θέλει τον κάνει σκληρόν….!
---- …..έι, ψιτ, ρε σειςςςςς…., όταν, μετά, τον χαμήλωσε…., τον υψωμένο του Φαραώ….,
ως χαμήλωσε τους υψωμένους του….. Κύρο και Ναβουχοδονόσορα….,
ήταν γιατί ήθελε, «ακριβώς», να δείξει την ακριβοπλήρωτη αδυναμία : «μαλακία» του…!; ----
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▪ Πέτρου Α΄ : 2 : 9, 10 : Σεις όμως / οι Εβραίοι / είσθε γενεά που ο Θεός (!;) εδιάλεξε,
βασιλικόν ιερατείον, έθνος άγιον, λαός δικός του διά να εξαγγείλετε τας θαυμαστάς πράξεις εκείνου,
που σας εκάλεσε από το σκοτάδι εις το θαυμαστόν του φως,
σεις που κάποτε δεν ήσαστε λαός του Θεού (!;),
{ Α, και, τότε, τί σχιζο’’τέτοια’’ σας έκανε…!; Ξεχάσατε ή…!; }
τώρα όμως είσθε λαός του Θεού,
σεις που άλλοτε δεν ήσαστε ελεημένοι, τώρα όμως ελεηθήκατε (!;)….! █
// …..ουστ, κι αυτά, τα ρατσιστοσχιζό σας, να ‘’τα πουλήσετε’’ στους Γιαχβαλλαχοβραχμοδιιτζήδες’’….,
ω ναρκισσο’’τέτοιοι’’ ‘’σκούροι’’….! // }&&}
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------======================================================================
======================================================================
ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ.
Α] (!;) Φυσικές θρησκείες….:
Πρωτόγονοι και Σιντοϊστές της Ιαπωνίας : Παντοθεϊστικές….!
Β] Θρησκείες του (!;) αιωνίου νόμου του κόσμου….:
1) Ινδοϊστές, 2) Ζαϊνιστές, 3) Βουδδιστές, 4) Οικουμενιστές….!
Γ] Θρησκείες της (!;) ιστορικής αποκαλύψεως του Θεού….:
1) Ζωροαστρικοί, 2) Ιουδαίοι,
3) Χριστιανοί….: Ελληνοορθόδοξοι, Ρωμαικαθολικοί Διαμαρτυρόμενοι….: αιρέσεις τους….,
4) Μουσουλμάνοι….: Σουννίτες και Σχίτες….!
|| * Ασία….: τόπος προέλευσης (!;) όλων των μεγάλων θρησκειών….! ||
( Εεεεε…., νααααα…., όλεςςςςς…., φανερά τουρλού….. από το κρυμμένο Τουρλού των τουρλού
της….. πανάρχαιας….. ‘’«Παραβάτιδος του Χρόνου»’’….. «Διεθνούς Συνωμοσίας»….! )
▪ Ινδουιστές….:
* Οι Ινδουιστές πιστεύουν πως η γυναίκα δεν έχει ψυχή….!
* Χμ, πιο κάτω κι από τα, έμ’’ψυχα’’, ζώα,…!;
Άρα, μόνον, οι άνδρες μετεμψυχώνονται…., εχ, άξια, κολαστικά τους….! *
* Ο Ινδοϊσμός δεν έχει ιδρυτή….!
[ Έστω…., μα και να είχε, αν αντί –τους, θα ‘’τον έτρωγαν’’ τα παμφάγα ζα οι βραχμάνοι….! ]
* Πριν από τον κόσμο μας υπήρχαν άλλοι κόσμοι….!
{ Χα, τους χάλασε αυτούς ο θεός, που ξέχασε να φτιάξει τους βραχμανο’’τέτοιους’’ της κάθε θρησκείας….! }
* Αυτοθεοποίηση των βραχμάνων….!
( …..εμ, εξεξεξουσία γαρ…., και, επί κατακτητών τα γλοιώδη, έμψυχα, δίποδα ζα κι αυτοί….,
που διαμόρφωσαν, κατά το βρώμικο βόλεμά τους, τις…., στην Ινδία, κι όχι μόνο…., θρησκείες τους….! )
* Κεντρικό δόγμα….:
/ …..ωχ…., τα δόγματα σας μάραναν, ρε αμετάκλητα λαοβαμπίρια….! /
η μετεμψύχωση…., ως τιμωρία για λάθη προηγούμενης ζωής με άλλη συνείδηση….!
[[ …..όι – όι, ω άτυχα ζώα,….. μετεμψυχώσεις, ιδίως, των, ρουφιάνων, βραχμάνων….!
…..Και….. τί νόημα έχει, χμ, έτσι, κι η μετεμψύχωση…., ρε ανόητοι….,
έτσι…., που κανείς δεν θα ήξερε…., έστω, έτσι…., ποιος ήταν και τι έκανε τότε και πριν…!;
Ααααα…., το διαπίστωνε από την ταξική του θέση…., χξς΄ςςςς….!
Και…., αφού η γυναίκα δεν έχει ψυχή…., οι ψυχές των ανδρών, ρε,
μετεμψυχώνονται, μόνο, σε αρσενικά….. ζώα,…!;
Τί…., και στα θηλυκά…!; Α, γι’ αυτό έχουν….. ’’κρίση φύλου’’ οι άνδρεςςςςς…., κι ας το….!…..
Και…., ω ‘’σιδηρο’’δέσμιοι δογμάτων….,
δόγμα που ανατρέπεται….,/ θρησκείες και συστήματα,/ αυτόματα, ανατρέπει….,/
που πάνω τους εχτίσθησαν…../ και κράτησαν στο χρόνο….,…../
εξού δεν ‘’επιτρέπεται’’,/ και, η ανατροπή τους….,/ που, ασύμφορα και όλα σας,/ σαφώς, τα ανατρέπει….! ]]
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{%{ Μετεμψύχωση, μετενσάρκωση,…..
◙ Λεξικό των Θρησκειών : Ελιάντε / Κουλιάνο :
Ινδιάνοι Β. Α, περιοχής των Η .Π. Α :
Η συμπαντική δύναμη…., που θεωρούνταν καλή ή κακή, αναλόγως…., ενσαρκώνεται
σε ορισμένες υπάρξεις….: ζώα, πουλιά, ψάρια,….. μα και (!;) αντικείμενα,…..
συμπαντική δύναμη που επικοινωνεί με τους ανθρώπους
με τη μεσολάβηση των πνευμάτων, που, προσωπικά, έχει κάθε άτομο….!
---- …..τί…., μήπως, και τα αντικείμενα έχουν μεσολαβητές και ‘’φύλακές’’ τους πνεύματα…!;
Αποκλείεται…., που, αλλιώς, δεν θα μου χαλούσε το Made in India καζανάκι τουαλέτας….,
ε, που θα το φύλαγε το πνεύμα…., καθώς, χμμμ, ‘’συμπαθώωωωω’’, και, τις ‘’θρησκείες’’ –τους….! ---- ◙
▬ Παγκόσμιος Ιστορία των 5 Μεγάλων Θρησκειών : Χέλμουθ ντε Γκλασενάππ :
Σε άλλους Ινδουιστές, ο Βισνού, είναι ο ανώτατος Θεός, προσωποποιών το νόημα
της ηθικής του κόσμου…., σωτήρας του κόσμου, που μετενσαρκώνεται (!;) σε….:
χοίρο, άνθρωπο, λιοντάρι, ψάρι, χελώνα, αγριόχοιρο, νάνο,….!
Ενσάρκωση = ταπείνωση….: του Βισνού….!
( Ε, αν ‘’συνωμότησε’’, από λάθος –του, ενάντια στον εαυτό του ο Αρχιαρχιβασιλιάς….,
τί άλλο από ‘’τέτοια’’ αυτοταπείνωση…!; )
Ράμα, βασιλιάς…., Κρίσνα, βασιλιάς….: ενσαρκωμένοι του Βισνού….! ▬
♠ Εγκ/δεια Χ. Πάτση : Άπαντα Θρησκειών :
▪ Βέδες….:
Το πρώτο δόγμα της….. Σαμσάρα, είναι το δόγμα της μετεμψύχωσης ή της μετενσάρκωσης….,
κατά το οποίο οι ψυχές…., μετά από ένα διάστημα ύπνου ή αδράνειας,
ή ως αλλιώς μπορεί να χαρακτηρισθή η περίοδος
ανάμεσα σε μία καταστροφή και μία αναδημιουργία του κόσμου,
έρχονται και μπαίνουν μέσα σε (!;) φυτά, ζώα, δαίμονες, θεούς και ανθρώπους….!
Το δεύτερο, το δόγμα της….. Κάρμα, αναφέρεται στα έργα εκείνα που προσδιορίζουν
το σε τι θα ενσαρκωθή η ψυχή στην νέα παραμονή της στην ενεργό κατάσταση
και με το δόγμα αυτό ταίριαζε το κοινωνικό σύστημα του χωρισμού σε 4 τελείως ξεχωριστές τάξεις….!
Το γεγονός ότι κάποιος βρισκόταν σε ανώτερη ή κατώτερη κοινωνική κατάσταση
ήταν (!;) απόλυτα φυσικό και (!;) αναντίρρητα αποδεκτό,
αφού ήταν αποτέλεσμα ή πληρωμή για όσα κανείς είχε κάνει σε μια παλαιότερη ζωή του….!
[ Ρε μετενσαρκωμέεενοι…., ποίος και πώς σας το είπε κι αυτό…!; Ή από….. Βραχμανογνωσία…!; ] ♠
► Ελληνική Μυθολογία : Ζαν Ρισπέν :
Οι μαθητές του διάσημου φιλοσόφου Πυθαγόρα
{ Έι, Πυθαγόοορα…., εσύ διάβασες τα δόγματα Σαμσάρα και Κάρμα ή αυτοί τα δικά σου ‘’τέτοια’’…!; }
/ πρωταγωνιστή (!;) της θεωρίας της μετεμψύχωσης / ισχυρίζονταν….,
με βάση τον μύθο του Αιθαλίδη, σύμφωνα με τον οποίο ζήτησε από τον Ερμή να διατηρεί την ανάμνηση
απ’ όλα όσα θα του συμβούν στα διάφορα σώματα απ’ όπου θα περνούσε διαδοχικά η ψυχή του….,
πως η ψυχή του Αιθαλίδη είχε (!;) ενσαρκωθεί στον Πυθαγόρα….!
[ Ε…., αφού είχε κατανοήσει και συνεχίσει καλύτερα απ’ όλους το πνεύμα του έργου του….! ] ◄ }%}
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Βουδδισμός : προσωπική θρησκεία….!
( Χμμμμμ…., προσωπικό ‘’τουρλού’’…., μα…., ως όλες οι ‘’τέτοιες’’…., να, με την ίδια συνταγή….! )
* Χριστιανισμός : εκκλησιαστική θρησκεία….!
---- …..κάλέ…., ο Πάπας κάνει κουμάντο στο Παπείο…., ο Καίσαρας στο Καισαρείο….,
ε, και στο Καισαροπαπείο…., ως ‘’δίδυμοι και σιαμαίοι’’….., κι οι δυο μαζί κι αναλόγως….! ---* Οικουμενισμός : α) κοινωνική, β) κρατική….! // Α, ’’κοινωνική’’ ή κρατική….: θρησκευτική τρομοκρατία….! //
▪ Βουδδισμός….: Θεός….: έχει το κάρμα του, υπόκειται στη Σαμσάρα, στο φυσικό νόμο,
{ Ειμαρμένη….. Ειμαρμένη/ και του ‘’Δία’’ η σκεβρωμένη….,/
η στραβή κι η συφιλιάρα,/ που ‘’την έφαγε’’ η Σαμσάρα….! }
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μα γεννιέται με την εμφάνιση κάθε νέου κόσμου, πρώτος απ’ όλα τα όντα,
εξαιτίας των πριν καλών του πράξεων….!
*// …..ε, κάποτε, σαν πέφτουν σε χέρια ζώντων ‘’ζώων’’, καθελογής βραχμανο’’τέτοιων’’,
κι οι υπερφυσικοί Θεοί, χμ, θεΐζουν φυσικά…., που τους….. νιρβανίζουν : ανυπαρκτοποιούν….!
Και, ρε σειςςςςς, οι θεοί σας που μετεμψυχώνονται,
δεν έφτασαν στη Νιρβάνα, ώστε να μη μετεμψυχωθούν…!;
Και….. όπου λαός / νερό / ‘’ακέφαλος’’…., νά σου κι ένας βασιλιάς ‘’Θ,θ,εός’’….,
πρώτος και ‘’κεφαλή’’ του….: ‘’αιθέρας’’ και ψυχή του…: Νόμος….. βασιλικός….! //*
▪ Οι ιδρυτές θρησκειών χτίζουν θρησκείες πάν’ στ’ ακλόνητα και στεργιωμένα δόγματα προκατόχων τους….!
[ Έιιιιι…, με αίματα και πτώματα…../ στεριώσανε τα δόγματα….,/
και…., πάνω τους, που χτίσανε,/ θρησκείες…., μας ‘’μπουρντίσανε’’….,/
οι που….. με ξένα ‘’κόλλυβα’’…../ μας κάνουνε ‘’μνημόσυνα’’….,/ δικά τους σαν δεν βρήκανε….,/
κι όλα του Καισαροπαπείου…../ ’’γάντι’’.…, μα και χαρμόσυνα….! ]
▪ Οι παλαιότεροι χριστιανοί θεολόγοι, όπως και (!;) οι Πατέρες της εκκλησίας,
δεν αμφισβητούσαν την ύπαρξη των ειδωλολατρικών θεών, αλλά διακήρυσσαν ότι ήταν δαίμονες,
που προέρχονταν από τις σχέσεις ξεπεσμένων (!;) αγγέλων με (!;) γήινες γυναίκες….!
{{ …..α, ήταν από τότε που η, πολυθεïστική, θεολογία τους
‘’έπαυσε’’ να είναι….. πεολογία, αιδοιολογία,….. και είχαν….. άμμωμη σύλληψη….. Πνεύματοςςςςς….,
α, και…., απροφυλάκτως…., ’’ασυσκεύαστη’’….,
ωρέ ‘’πλανεμένοι’’ πλάνοι και δαιμονισμένοι…., όσοι…., και….. τόσον, όσον, αναλόγως….!
Και….. τι ξεπεσμός οι ‘’ουράνιοι’’ άααααγγελοι…., χμ, να συνουσιάζονται με ‘’γήινες’’….,
χα…., αφεντικό με δούλα του…., ‘’αέριο’’ αστός με ‘’νερό’’ χωριάτω….!
Αλλ’ όμως…., πως θα ‘’μας’’ προέκυπταν οι….. γιγάντιοι….. ‘’αιθέριοι’’ ‘’θεοί’’….,
που, μάλλον, ως από ξεπεσμένους ‘’τέτοιους’’…., ξέπεσαν κι αυτοί…., κάνοντας τα ίδια….,
μάλιστα, δίνοντας, κωδικικά, αλληγορική / …..τί…., οντολογική…!; / διάσταση στο ‘’απαυτό’’….,
ε…., εξού και εξέπεσαν κυριολεκτικά…., έγιναν έκπτωτοι, τελικά…., να, που ‘’σβήνει’’ το είδος τους….! }}
Σήμερα, οι νεώτεροι χριστιανοί θεολόγοι, τα θεωρούν αποκυήματα φαντασίας….!
/ Εχ, επιτέλους λίγο ‘’φωςςς’’….! Βρε σεις οι νεώτεροι ‘’τέτοιοι’’, μάσκες του Σατανά ήσαν, κι αυτοί….! /
▪ Απόδειξη δογμάτων με ψευδοθαύματα κι απόδειξη της δύναμης της αλήθειας με όποιο τρόπο….! (!;)
// Ρε, αφού ο σκοπός αγιάζει τα μέσα…., κι αυτά, όπως και τ’ άλλα, χμ, παραγράφονται ως αμαρτίες….!
Άλλωστε, κι αυτό, το λέει, και, το….. κατά….. Φακίριο Σαδίστιο…., στο κεφ. κ΄ λ΄ , εδ. μ΄ ν΄….,
που, στα χωριάτικα, προφέρονται ως….. κουλού….. μουνού….! //
▪ Η, ινδική, παραβολή των εκ γενετής τυφλών και του ελέφαντα….,
/ Ααα, η πολύυυ εύευευστοχη…., χμ, αρκεί, βέβαια, ο ελέφαντας να είναι ελέφαντας κι όχι….! /
όπου ο κάθε τυφλός έχει άποψη περί του πώς είναι ο ελέφαντας ανάλογα με το που τον ψηλάφισε,
ανάλογα με το ‘’οπτικό πεδίο’’ του και την εμπειρία του :
άλλο η καθ’ ημάς αλήθεια κι άλλο η καθ’ αυτό αλήθεια….!
======================================================================
======================================================================
Κομφούκιος.
▪ Κομφούκιος….: 551 έως 479 π. Χ….!
Η μητέρα του προσευχήθηκε στο πνεύμα του βουνού κι έμεινε (!;) ανεξήγητα έγκυος στον Κομφούκιο….!
[ Χα, οι που ‘’φουσκωμένα’’ ‘’ουρανο’’εξηγιόντουσαν, εμ, κι ανεξηγήτως ‘’γηινο’’γκαστρωνόντουσαν….,
ιδίως, σαν ‘’το έκαναν’’ στο βουνό και με μεγαλοαστό : ψηλό βουνό….,
ή και βασιλιά : όρος άλλης χώρας…., εκεί που υπάρχουν νεράιδες : ‘’δανεικές μητέρες’’….!
Ε, αλά πριγκίπισσα Τρισάλα και γιο της Μαχαβίρα : ιδρυτή του Ζαϊνισμού….,
ο οποίος…., «αφού συνελήφθη στο Μπιχάρ σε μια οικογένεια Βραχμάνων….,
το έμβρυό του μεταφέρθηκε από το θεό Ίντρα στη μήτρα της πριγκίπισσας Τρισάλα,
ώστε το παιδί να γεννηθεί σε βασιλική οικογένεια…..»…., ννναι…., ασιατικά πράματα τα Πράματα….! ]
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* Κομφούκιος : «Ό,τι δε θέλεις να σου κάνουν, μην το προξενείς στον άλλον»….: Κεφ. ο Ευγενής….!
/ …..έι…., σιγά, ρε Κομφούκιε…., μη σε ακούσει, και, ο, παναντιγραφάκιας, Ιησούληςςςςς….! /
▪ Οργάνωση Κράτους….: Η θεωρία του για τις σχέσεις πολίτη και αρχόντων….!
[[ Ε, κάπως έτσι …., σαφώς, στα επίσης κωδικιζέ ’’απόκρυφα’’…., ο ‘’αλλιώτικος’’ κωδικοποιητής Τειρεσίας,
σώρρυ, Σόλων, σώρρυ, Ηρόδοτος, ωχχχχχ, ο Κομφούκιος….:
«Ω…., θα σου φτιάξω κωδικιζέ εγώ…., μαζί με τους συνεργάτες μας…., ω Αυτοκράτορα,
‘’δεξιότεχνα’’ και με δόλια ‘’δολώματα’’…., μια θεωρία λαïκής υποταγής….,
που, όλα, σχεδόν, ’’θα σου πάνε ρολόι’’….,
‘’λεύτεροι να νιώθουν μες στη σκλαβιά τους και δούλοι μες στη λευτεριά τους…..’’….!»….! ]]
▪ Άθεος ο κομφουκιανισμός…., μα, και, σήμερα κρατική θρησκεία….:
συγκερασμός Βουδδισμού και Ταοϊσμού….:
για ανάδειξη της ηθικής των αρχαίων προγόνων του, και τους,….: συντηρητικός αριστοκράτης….!
Λατρεία του Κομφούκιου….!
|| …..αχόοοοο…., χωριάτικο τουρλού – τουρλού….. κι αρχοντοσαλάτα νέου και παλιού καιρού….:
Μικρό και Μεγάλο Όχημα, Παλαιά και Καινή Διαθήκη….,….!
…..Σαν καράβι, στη Γη,/ ταξιδεύει η Ζωή…../ κι έξω μένουμε μεις….!
Κράτη, να, Φυλακές…../ κι οι ‘’θρησκείες’’ Κελιά…../ στα Πουλιά της ψυχής….! ||
==================================================================
==================================================================
Λάο Τσε και Ταοϊσμός.
▪ Λάο Τσε….:
σύγχρονος του Κομφούκιου, / γέννησή του : το 604 π. Χ /
μα διαφορόγνωμος ως προς τον Κομφούκιο…., ατομιστής και μυστικιστής….!
▪ Σύλληψη του Λάο Τσε….:
μύθος….: η 81 ετών μητέρα του τον συλλαμβάνει από μια ακτίνα ήλιου
*// Μπα…., και πώς βγήκε πιότερο σεληνότροπος ο ηλιοκαμένος…!;
Και….. της Σάρρας σου και της Ελισάβετ σου το δανεικό κι εσύ, μωρή ‘’στεγνόμουνη’’ μύγα Τσε – τσε….,
που….. «ώδυνες όρος….. και έτεξες μυν»….!
Και….. 81 χρόνια έκαναν οι ‘’τέτοιοι’’….. για να ‘’συλλάβουν’’, ’’οριστικά’’,
το δόγμα της παρθενίας του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού –σας…!; //*
και ύστερα από 81 έτη, στα 162 της χρόνια, τον γέννησε κάτω από μια δαμασκηνιά….,
[ Ε, όχι, ρε…., γίγας θάμνος ήταν…., εξού και γίγας μυς των 678 κιλών ο ‘’τέτοιος’’….! Ούρααααα….! ]
μένοντας 81 χρόνια έγκυος….!
|#| …..εχχχχ…., τόσα χρόνια ---- …..συμβατά, ρε…!; ---- εγκαστρίτις…., να, κινέζος….. μεταφήτης….!…..
Χα, ‘’τύφλα νά ‘χει’’ κι ο απών Ιωνάς, ο που έμεινε κωδικιζέ στην κοιλιά του ‘’κήτους’’ : φυλακής 3 μέρες,
εμ, κι αυτός για….: συμμόρφωση, διαμόρφωση, αναμόρφωση,….. ’’παραμόρφωση’’….!…..
…..Λοιπόοοοον…., κι εδώ, ως και σε όλες κι όλων και πάντα τις μυθολογίες, τις τουρλού με ‘’ιστορίες’’….,
το Πνεύμα – Κύριος….: ντόπιο ή μη, ή ντόπιο και σε διασταύρωση με ξένο…., τόσο, όσο, αναλόγως….,
ο και μετά από τη γέννα του επεξεργάσιμος έως και επαναγεννητός Κύριος….,
σαφώς, έμμασκος και μεταμορφωτός….,
{ Ξου, ως άλλος Διόνυσος, στο μηρό του Δία, σε 2η, μα και πλέον, ’’γέννα’’ του…., για ‘’αρτιμέλεια’’….,
αν και οι μη ‘’αρτιμελείς’’ δικοί τους…., βλέπε : Ήφαιστος – Πνεύμα…., πάντα, τους χρειάζονται,
κυρίως, για ‘’δικαιολογία’’ στους ‘’διαμαρτυρόμενους’’ ‘’σακάτηδες’’ λαïκούς….! }
’’γεννιόταν κι εκπαιδεύονταν : ‘’δουλεύονταν’’ – επεξεργάζονταν….. επί δεκαετίες…., εδώ 81 έτη….,
χμ…., στα Αρχοντικά κωδικοεργαστήρια…., χξς΄, εσωσωματικής κι εξωσωματικής ‘’γονιμοποίησης’’….,
ώσπου, ’’τελικά’’, χα, να τον….. υπαπαντήσει κι ο, ανυποψίαστος – ‘’ανυποψίαστος’’, λαός….!…..
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Έι…., κι όταν επανασύσταση – αποκατάσταση του, πριν, καταδιαλυμένου Κράτους του βασιλιά κυρίου….,
με την άδεια, συμφέροντί του, ή μη του παρασκηνιακού Κυρίου των κυρίων, να, του «Μεγάλου Αδελφού»….,
ε, να, και η ανάσταση…., μα κι η ‘’2α’’, ξου, παρουσία του κυρίου – ενσαρκωτού βασιλο·Πνεύματος….!
Ω…., κι ο Ιησούςςςςς…., μπορεί να έμεινε στην κοιλιά της μάνας του, ακριβώςςςςς, εννέα μήνες….,
μα ο λόγος τουουουουου…., ‘’έμβρυο’’…., ‘’λόγος του σωλήνα’’ : κατά το «παιδί του σωλήνα»….,
έμεινε περί τα 200…., Συμεωνικά κι εν Αιγύπτω…., χρόνια στο/στα Καναθικό/ικά κωδικοποιητήριο/ρια….,
ώστε, ‘’τελικά’’, να τον ‘’γεννήσουν, διαμορφώσουν, ‘’τελειοποιήσουν’’ και να ‘’μας’’ τον δώσουν ‘’αρτιμελή’’….,
ννννναι…., και προς σωτηρίιιιιαν ‘’μαςςςςς’’…., εχχχχχ, μόνο, προς σωτηρίιιιιαν –τους….! |#|
Διετέλεσε, ο Λάο Τσε, κυβερνητικός υπάλληλος στα αρχεία του Αυτοκράτορα….!
/ …..ε, εξού και….. πανταχού προκάτ ληξιαρχεία…., μα….. τα Πουλιά δεν χωρούν στα αρχεία….! /
▪ Έργα του : 81 κεφάλαια * Ω, όσα και τα κωδικιζέ γκαστροχρόνια της μαμάς του ο αλλαξό,αντί,γραφος….! *
με παραφράσεις, διαστρεβλώσεις κ. λ. π έργων άλλων…., αντιγραφή….!
\_\ Εεεεε…., οι ‘’Διόνυσοι’’ γεννιούνται, πολλάκις, χωρίς να πεθάνουν, σε αναστάσεις δίχως θάνατό τους….,
χα, σε ’’αναλήψεις’’ απ’ την κοιλιά της μάνας τους, δανεικής ή μη,
και, με ’’Καισαροτομές’’, στο μηρό του ‘’μπαμπά’’ ή, χμ, αλλού….,
και, να, η….. «εκ 2ου παρουσία» τους….,….. έως ’’τέλειας’’ κρυπτοσατανοποίησής τους….,
ήτοι, των…., βασιλοφορετών, κυρίως…., Κυρίων – Πνευμάτων….! \_\
▪ Λάο Τσε….: «Αυτόν που ο Ουρανός θέλει να σώσει, τον προστατεύει με την αγάπη…..»….!
♦ Α, μάλλον, από ουρανοθέληση, και για προστασία, έμεινε 81 χρόνια στην κοιλιά της μαμάς του….!
Και…., τι αντιγραφέςςςςς αλλήλοιςςςςς…., οι ‘’σατανόοοοοσταλτοι’’…., χξς΄, λες και, έτσι, όλα θεόθεννν….!
Ε, κι εδώ…., όπου….. ρατσιστοΟυρανός…., ο ανατολικός ‘’τέτοιος’’….. ‘’Σελήνη’’ μεριά…., και Βασιλιάς….,
χα, όπως και με τη ‘’σύλληψη του Κομφούκιου…., βουνό : μεγαλοαστός ή ξένος βασιλιάς….,
χα…., που, και, στους Ασιάτες είναι….:
▪ Ουρανός = Βασιλιάς : Θεός : Πνεύμα : Αιθέρας….,
στη Βουνοκορφή…., ως με σώμα…., ή ιπτάμενος, ως ασώματος…., χμ, «υπό μορφήν…..»….,
ο διαπερνών, και, τοίχους….,….. / Α, και τον προ Θεού : π. Θ άναρχο κι άτελο πανχωροχρόνο….! /
▪ ατμόσφαιρα…., ως ασώματοι και ιπτάμενοι…., ή Βουνοπλαγιά,
/ …..με την ψηλότερη β,Β,ουνοκορφή του ‘’Ουρανού’’ : Γης…., όπου ο Θεός….. /
ως με σώμα….. = θεΐδια και υποθεΐδια : άγγελοι, διάτανοι, πνεύματα,….: αέρας : πνοή….,…..
▪ πηγή βουνού ή πεδιάδας : μεγαλοαστοί ή μικροαστοί διαφόρων διαβαθμίσεων : αρχηγοί, υπαρχηγοί,…..
ατμός, υγρασία, δροσιά, ‘’ιπτάμενη’’ ‘’νεροφυσαλίδα’’,…..
| Ε…., αναλόγως και τα ανάλογα ποσοστά τους σε νερό κι ‘’αέρα’’….: ‘’αλά’’ Γιλγαμές, Γοργόνα,….. |
με τα νερά τους : «λαούς και όχλους, έθνη και γλώσσας» τους : Α. Ι : 17 : 15….,
κι αυτοί με ανάλογες….. μορφώσεις και μεταμορφώσεις….,
υλικές : ποικίλα ενσώματοι….. και μη υλικές : ποικίλα ασώματοι….,…..
▪ λίμνη/ες =….,….. ▪ ποτάμι/ια =….,….. ▪ ρυάκι/ια : νομάδες,….. =….,….. ▪ θάλασσα =….,…..
▪ υποθαλάσσια γη =….,…..
| …..α, και….. νεράιδες, νύμφες,….. των πηγών, των λιμνών,….. |
χμ, και….. ▪ ‘’έξω και κάτω από την υποθαλάσσια γη’’ =….,
ω πολυθεϊστέςςς και μονοθεϊστέςςς…., χμ, οι με….. «εμφυσημένο στο σώμα σας θεο,βασιλο,πνεύμα»….,
με, ως μεταίχμιο, «ουράνιο θόλο» : ουρανό διαχωριστή τους…., ναι,να, κι άλλοι Ουρανοί : Γαίες….,
έτσι κι ως άνω πάλι…., που…., αν ήσαν φιλικοί με τον ευθύς ως άνω Βασιλιά = Ουρανό : Γη….,
αλληλοαναγνωρίζονταν ως ‘’συνάδελφοι’’ Θεοί….,
μα…., αν όχι…., ως συνήθως κι αλλού κι άλλοτε…., να…., Θεοί και Σατανάδες….,….!
Ννναι…., που…., έτσι που η ‘’Μοίρα’’ είναι πιο ‘’παιχνιδιάρα’’
από τους….. πλάστες των μοιρών και των ‘’γ,Γ,αϊτανιών’’….. Θεούς, θεΐδια,…..
και τους ρίχνει στον δικό της «Κάδο ανακύκλωσης’’»….,
ε, να, και ανάλογος, κι αναλόγως, ‘’κύκλος υδατοποίησης : μετενσαρκωσιοποίησης
και αεριοποίησης : μετεμψυχωσιοποίησης κ. ο. κ…., χα, μάλλον….!….. ♦
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▪ Τάο….: η αρχική αιτία, ο νόμος, το αιώνιο και παγκόσμιο ον,
η υπέρτατη αρχή του ηθικού και φυσικού κόσμου, παράδεισος κι ηθική, πρωτάνθρωποι,….!
|| …..φτού, λοιπόν…., να μη ματιαστεί κι η ανηθικότητα της ηθικής σας….,
ααααα…., και….. ο «όμορφός σας κόσμος…., ο ηθικός κι αγγελικά πλασμένος…..»….,
ναι…., ω…..’’πρωτόκοσμε’’ : πρωκτόκοσμε : ‘’πολιτισμένε’’ υπόκοσμεεεεε….! ||
▪ Μετά…., άλλοι Τσε….,
[/ Α…., αν, κι αυτοί, έμειναν τόσα, χα, ’’συμβατά’’, χρόνια στην κοιλιά της μαμάς τους….,
μα όχι σύγχρονοι…., τόσοι ‘’κλώνοι’’ του που προέκυψαν…., έκτοτε….,
είμαστε, απαισίως, στο 678.876 μετά Τσε και μύγες τσε – τσε που μας τσίμπησαν και χανόμαστε….! /]
αναπαραστάσεις του απείρου, του χωροχρόνου, σχετικότητα των αντιθέσεων, γιόγκα,….!
▪ Λάο Τσε….: κλητός….! Ταόκλητος – θεόκλητος….. και θεοποιημένος από τους πιστούς του….!
// …..εμ, πώς αλλιώς, οι πιστοί τους, θα μαντρώνονταν, ως κοπάδια, τόσο οικτρά…., νααααα….! //
▪ Τσουάγκ Τσε….:
διάδοχος του Τσε….: «Ένας άνθρωπος, που ,στο όνειρό του, πίστεψε πως ήταν πεταλούδα,
δεν μπορεί να ξέρη αν, στ’ αλήθεια, είναι άνθρωπος ή πεταλούδα,
γιατί η ανθρώπινή του ύπαρξη μπορεί, το ίδιο, να είναι το όνειρο μιας πεταλούδας…..»….!
[ Α, κι εγώ, Τσουάγκ Τσε, που με ονειρεύτηκα στο Όνειρο του Τάο, και, ‘’προφητο’’φάγο και το πίστεψα….,
τί είμαι…!; ’’Ταοΐδιο’’….. ή, χμ, ονειρική παραίσθηση της Ταοαίσθησης…!;
Και προσοχή στις ‘’ψυχοονειρώξεις’’ σαςςςςς…., μην εκτιναχθεί, αλά Δία, ψυχοσπέρμα σε ψυχή ‘’πέτρας’’
και προκύψουν ερμαφρόδιτες ιδέες : αγδιστικές….. και….! ]
▪ Λαϊκός Ταοϊσμός….:
μαγεία, μυστικισμός, δεισιδαιμονίες,…..αναμεμιγμένος με βουδδιστικές δοξασίες….,….!
{ Έιιιιι, ανακατέψτεεεεε, κατανέψτεεεεε…., ε, και ‘’καταρρεύστε’’, χα, μες στο, νεοταξικό, ’’Μίξερ’’….! }
▪ Αυτοκρατορικός Ταοϊσμός….:
χρυσό χάπι αθανασίας, που όμως (!;) επέσπευδε τον θάνατο του ‘’λήπτη’’….!
|| Ω, ο καλύτερος αυτοκράτορας, βασιλιάς,….. ως κι όλα τα κληρονομικώς ‘’τοιαύτα’’…., είν’ ο τελευταίος….,
όι οικτρά κι εξουδετερωμένα, και, τώρα πια, θρησκειομαστούρια…., όι και μυριοόι σας, και σας….!
Εμ…., ω σύγχρονά μου Τάο και Ταοΐδια : αντιστοιχίες –τους…., θα σας δώσω…., να σας δίνω….,
ένα τόοοοοσο μεγάλο χάπι….. Α∙Θανασίας….,
που θα επισπεύσει τον ‘’«εξάπαντος»’’ θάνατο, και, της ψυχής σας….!
Ννννναι…., κι ας μείνουμε….. ’’αψυχοι : απνεύματοι’’ οι με ‘’τέτοιο’’ «εμφυσημένοι»….,
χμμμ…., μα….. αφού….. το….. εκπνεύσουμε….. οριστικά κι αμετάκλητα….:
‘’Νέα, ‘’μόνον’’, Ανθρωποπλασία’’…., ναι…., σε Γη…., ανισόπεδη μεν….. επίπεδη δε….,….! ||
▪ Τσαγκ – Σζάο – Λιγκ….: Γεννήθηκε το 34 μ. Χ….!
[ χα…., και πέθανε του Οσίου Ποτέ….! Ε…., σαφώς, ’’ανάποδα’’…., κι αυτό….! ]
Έφτιαξε ελιξήριο της αθανασίας…., έγινε αθάνατος και υψώθηκε – αναλήφθηκε,
*[ Ρε ‘’σκεψομπουρντισμένα’’…., μπας και όλοι οι αναληφθέντες αναλήφτηκαν….,
χμ, οι ’’παραβάτες του Χρόνου’’….,
επειδή δεν μπορούσαν να αποδείξουν την…., από ελιξήριο…., αθανασία τουςςςςς….,
ως κι ο Γλαύκος, σώρρυ, Ι. Χ, που τον ήθελαν, παλιές προφητείες του Ισραήλ να μένει εσαεί στη Γη….,
και, ως αδύνατον, αναλήφτηκε / …..ε, φυγαδεύτηκε στα εξωτερικά….! / στους ουρανούς,
χα, τους ανατολικούς…., πλάι στον αστερισμό του….. Σκύλου – Σίριου….,
‘’σκαλωμένος’’ στο 666ό σύννεφο – ξόβεργα : παγίδα για Φίδια….. αριστερά της Σελήνης…!; Ε…!; ]*
μαζί με τη γυναίκα του / …..έι, το ’’κέρατό’’ του τί…!; / και δύο μαθητές του, προς το γαλάζιο ουρανό….!
Μετέδωσε μυστηριώδεις αποκαλύψεις και μαγικό σπαθί και καθρέφτη,
{ Τι…., μπόρεσε κι έγινε…., ο Ταλμούδ Τειρεσίας…., φιλόσοφος κωδικοποιητής των ‘’τέτοιων’’…!; }
που του έδινε δύναμη να κυριαρχή στα πνεύματα,….!
( Μαγοσπαθιά, μαγοκαθρέφτες,….. ψεύτες, ψέματα κι αίματα,….. και ‘’πουλημένα πνεύματα’’….! )
========================================================================
========================================================================
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4 --- 9 έως 4 --- 10 )
4 --- 9 )
Δυτικές θρησκείες….: οι της Αποκαλύψεως….: Ιουδαϊσμός, Χριστιανισμός, Ισλαμισμός.
Δημιουργία του κόσμου από το τίποτα…., οι ως άνω τρεις θρησκείες….,
( …..έιιιιι…., τίποτα από το τίποτα…., ανυπαρξία από την ανυπαρξία….!
Και, βέβαια, η δημιουργία όλων έγινε από….. μη φυσικό φως, θεοφώς….! )
ενώ ο Βουδδισμός, ο Ταοϊσμός,….: από ύλη….!
[ Εχ, από ’’αντιύλη’’, βρε υλοπαρμένα κι εσείς….! Ε, κι η ύλη από τί…!; ]
Χριστιανισμός, Ιουδαïσμός….: μονογεωκεντρικές θρησκείες : μία γη ανθρώπων….! \ Ε, πολυουρανικές….! \
|| Εχ…., να μια….. Πανιουδαϊκή , πανχριστιανικώς, Εβραίκη παγκοσμιοποίηση με έδρα το Ισραήλλλ….! ||
Ινδουισμός, Βουδδισμός, Ισλαμισμός….: 7 γαίες,….:
πολυγεωκεντρικές θρησκείες : πολλές (!;) γαίες ανθρώπων….!
[ …..α…., τουλάχιστον, οι Ισλαμιστές ήθελαν….. Πανισλαμισμό…., ‘’τέτοια’’ παγκοσμιοποίηση….! ]
/ Και…., έιιιιι…., ξεχάσατε και τους επταγήινους….. κατθρώπους, ρεεεεε κιοπεκλέρ Γκόιμ….! /
▪ Άγιος Αυγουστίνος….:
Γη = δίσκος : επίπεδη, τετράγωνη,
[ Εμ, αφού στην Α. Ι «4 άγγελοι στέκονταν στις 4 γωνίες της γης, συγκρατούντες τους 4 ανέμους της γης»,
σαφώςςς, τετράγωνη η γη….: Α. Ι : 7, 1….! ]
κι όχι σφαίρα…., φέρουσα αντίποδες χωρισμένους από μας με θάλασσες,
οπότε, έεεεετσι, ως σφαίρα, θα διαψεύδονταν η Αγία Γραφή….!
{ …..α, το παραδεχτήκατε, πια, ω Ι. Χήδες…., ε…., μα…., ’’θαυματικώς’’…., χμ, δεν διαψευστήκατε….!
Ξου, ρε…., όπου σας βολεύει…., επιστημονοαντιγραφάκηδες…., νύχτιοι αντιεπιστήμονεςςςςς….!
Και….. πού είδατε Γη και Ουρανό, με κεφαλαίο το γ και το ο, στην Παλαιά Διαθήκη….,
αλλά και στην Καινή Διαθήκη…!; / …..πάντα με μικρά….. ο και γ : ουρανός και γη….. κι όχι τυχαία….! /
Αυτό….. μια φορά, μόνο, στην Αποκάλυψη του Ιωάννη….,
ναι…., κι αυτό σε επικεφαλίδα κι από τους κωδικοποιητές της ‘’«Βιβλικής Εταιρείας»’’….,
στο κεφάλαιο 21 : Ο νέος Ουρανός και η νέα Γη….,
χμ, που ‘’φανερός’’ τους πόθος, ‘’πια’’, η Παγκοσμιοποίηση αλά Ισραηλέ…., σε Γη και σε Διάστημα….! }
---------------------------------------------------$$$$$----------------------------------------------------$$ Θεωρία της Αγίας Τριάδος…..
…..συναντάται σε πολλές θρησκείες….:
* Συρία….: Θεός (Μπαάλ)…., θεά (Μπααλάθ) και το παιδί τους….!…..
* Αίγυπτος….: Όσιρις, Ίσιδα (Άγιο Πνεύμα), Ώρος….!…..
* Βραχμανισμός….: Βράχμα, Βισνού, Σίβα….: τρεις διαφορετικές μορφές του μοναδικού αρχικού όντος….:
τριαδική υπόσταση, Αγία Τριάδα….: Τριμουρτί….!
---- Έιιιιι…., κι ο Δίας με την κόρη του…., την «Τριτογένεια» Αθηνά…., Αγία Δι,Τρι,άς…!; ---■ Χριστιανισμός….: η μόνη Χριστο·θεανθρωπο·κεντρική θρησκεία του κόσμου….!
|| …..ξουουου…., εξού και ο μοναδικός ναρκισσισμός τους….. και ξου στους δολίως ‘’θεοκτόνους’’….! ||
▪ Άγιο Πνεύμα….: το εννούσαν σαν γυναικεία μορφή, περιστεράς,….! / Πελ πουλ πελ, ω Πελειάδεςςς….! /
▪ Οικουμενικές Σύνοδοι : Αποφάσεις τους : η καθιέρωση του δόγματος της Αγίας Τριάδος :
τρεις υποστάσεις που μετέχουν στην ίδια ουσία και στην ίδια ενέργεια….!
---- …..ε…., και πώς, ρε σχιζοζά, ‘’η μία ανέτρεπε κι αναθεμάτιζε κι αναθεωρούσε την άλλη’’…!; ---■ Κοράνι :
▪ Κεφ. Το Τραπέζι : Άπιστοι είναι αυτοί που λένε : «Ο Αλλάχ είναι ο ένας από τους τρεις».
Δεν υπάρχει παρά μόνο ένας Θεός….! ■
▌Καινή Διαθήκη :
▪ Ιωάννου Α΄ : κεφ. 5, εδ. (6) 7, 8 : ( Αυτός είναι εκείνος που ήλθε δι’ ύδατος και αίματος,
ο Ιησούς Χριστός· όχι μόνον με το ύδωρ αλλά με το ύδωρ και το αίμα.
| Ε, καλά…., και νερένιος : λαïκός : ανθρώπινος από μαμά…..
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και αιθέριος : αιμάτινος : μεγαλοαστός : ‘’θείος’’ από μπαμπά….! |
Και το Πνεύμα είναι εκείνος που δίνει μαρτυρίαν, διότι το Πνεύμα είναι η αλήθεια. )
{ Α, ποίο απ’ όλα τα Πνεύματα : Κύριοι είναι η Αλήθεια…!; Έιιι, ξαναγυρίσατε στον άλλο Κύριο….!
Το πριιιν Πνεύμα : Παράκλητος….. ή το μετάαα Πνεύμα : Παράκλητος…!; Ένα και σύμφωνα…!;
Ιωάννου : 14 : 14, 15, 16, 17….: Ι. Χ / προς μαθητές του / : «Εάν με αγαπάτε,
θα τηρήσετε τας εντολάς μου. Και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας δώση
άλλον Παράκλητον, διά να μένη μαζί σας αιωνίως, το Πνεύμα δηλαδή της αληθείας,…..»….,
χμ, λες και το πριν Πνεύμα : Παράκλητος ήταν το Πνεύμα του ψεύδους….! Αέρααααα….! }
«Τρεις είναι εκείνοι που μαρτυρούν
[ εις τον ουρανόν ο Πατέρας, ο Λόγος και το Άγιον Πνεύμα και αυτοί οι τρεις είναι ένα | άυλα άυλα |
---- …..έι…., σύμφωνοι είναι…!; Και,’’τώρα’’, ο Υιός πού…!; ---και (!;) τρεις είναι εκείνοι που μαρτυρούν εις την γην ] , *1
το Πνεύμα / …..τί…., το ουράνιον Άγιον Πνεύμα ή άλλο, σκέτο, Πνεύμα…!; / και το ύδωρ και το αίμα
| ‘’άυλα άυλα’’ | και οι (!;) τρεις είναι (!;) σύμφωνοι»….!
---- …..έι…., ένα είναι…!; Και ο Ι. Χ είχε….. Άγιον Πνεύμα ή Πνεύμα…!; ---*1 Το εντός της παρενθέσεως [ ] δεν υπάρχει εις τα (!;!;!;!;!;) κυριώτερα (!;) χειρόγραφα….!
/ Εμ…., δεν μπαίνει μπάλωμα πάνω σε ύφασμα που γλιστρά…., ως θα έλεγε ο μόδιστρος Ι. Χ….! / ▌
# …..χα, ναι…., βρε σχιζοδογματιστές…., τρεις – ‘’τρεις’’ είναι οι Κύριοι….:
* ο Ένας, ο Θεός, στο Εξωσύμπαν, εσαεί ανεπιμεριστός κι αναλοίωτος….,
ο πολύ, 48, ψυχος, Ψυχή – Ψυχές….,
* ο ένας – πολλοί, ο ‘’θεός’’ – η ‘’Μοίρα’’ : ‘’Ειμαρμένη’’ – η ‘’Τύχη’’ – η ‘’Ζωή’’, στο εσωσύμπαν κι ασύνειδος,
εκάστοτε κι αναλόγως επιμεριστός κι αλλοιωτός…., πολυποίκιλη ψυχοενέργεια….,
* και, ’’υπερσπανιοτάτως’’, ο ένας…., έγκορμος αυτός…., θεανθρωποποιηθείς, στη Γη…., με διακυμάνσεις….,
’’Κυριούχος’’ – Θεοπνευματούχος, εκάστοτε κι αναλόγως ‘’επιμεριστός κι αλλοιωτός’’….,….!…..
…..Ε…., έτσι…., μεταπτωτικά των σατανάδων…., κι οι τρεις – ‘’τρεις’’….. Δεσποινίδοι….,
’’απομονωτικά’’ τους, όμως…., ως ‘’μέρος’’ του πολυποίκιλου εσωσυμπαντικού ‘’Κυρίου’’….,
να, και….. ’’τσιμπείστε’’ τα….. τριαδικά τους…., χμ, τα….. τρία δικά σας….!
( Δες, σχετικά, στο 1ο Σιωπολόγιο….! ) # }}
-------------------------------------------------$$$$$------------------------------------------------------▪ Ασκητισμός….:
πρωτοκαθιερώθηκε απ’ τους αρχαίους Έλληνες….: Ορφικοί….,
ως, λ. χ, Πυθαγόρας, Εμπεδοκλής, Πλάτωνας,…..
Στωικοί και νεοπλατωνικοί….: θεωρούσαν τη γήινη ζωή σαν μια πρόσκαιρη ζωή σε μια φυλακή….,
ελπίζοντας σε μια υπεργήινη ύπαρξη….: άρνηση κόσμου, ασκητισμός,….!
*/* Α, αξιολογικά, πρώτα ο Θεός…., μετά οι άγγελοί του με τις ανθρωποψυχές των πεθαμένων μας….,
μετά οι, αυτοπροσφερόμενοι κι αυτοδιατιθέμενοι στο Θεό και προς κάθε χρήση, ασκητές,….. του Θεού….,
εγκόσμιοι κι αποκόσμιοι…., αισθήματι και μη….. θεανθρωποποιηθέντες και μη…., όσοι τους έτσι….,…..
μετά…., έστω, κι ας…., οι μοναχοί,….. / ….ε, μα….. λίγοι τους….! / και μετά ‘’όλοι οι άλλοι’’….,έτσι ή μη….,
ναι, ω άνθρωποι και ω κάτθρωποι….!….. Ιδές, σχετικά, στο 1 ο Σιωπολόγιο….: ’’γαïτανάκι’’….! */*
▪ Μοναχισμός : Αίγυπτος….: μοναχοί του Σέραπι….! Κούρεμα μοναχών : αιγυπτιακό έθιμο….,
| Ε, κι εδώ, έστω, σάμπως για πόλεμο κατά του ‘’Σατανά’’….! |
Αντώνιος και Παχώμιος : Αιγύπτιοι, ιδρυτές του μοναχισμού,
με εξωτερικές επιρροές, και, λόγω εμπορικών σχέσεων….!
( Εμ, ό,τι γίνεται εμπόριο….. ’’κουρεύεται’’…., ναι, κι άει ‘’κουρευτείτε’’, όσοι Καισαρομοναχο’’τέτοιοι’’….! )
▪ Ιράν….:
* μύθος πρωτόγονου Ανθρώπου, που κατέβηκε από τον κόσμο του φωτός στην ακατέργαστη ύλη,
και που, τελικά, θα απαλλαγή από τα δεσμά της ύλης….,….!
||…..ναι, βρε…., εξωσυμπαντόσταλτες…., δυο, έστω…., κι από μη φυσικό φως ανθρωποψυχές…..
κι ενσωμάτωσή τους, ωρίμου της ανθρωποώρας, στα ήδη, όπου, σχηματισθέντα ανθρωποσπέρματα….,
αβιογενώς – πρωτογενώς και, θεοπροορίστω νόμω, σε ειδική ‘’γαστέρα’’….,
έστω, και σε άλλο ’’ομο’’είδος….,
που δεν αλλάζει δα, κι αυτό κι έτσι, και τίποτα το σημαντικό….,….!….. Ιδές, σχετικά, 1ο Σιωπολόγιο….! ||
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* Οι ψυχές των θνητών είναι σποραδικά μέρη του πρωτόγονου Ανθρώπου….!
[ Όχα, βρε…., κληρονόμηση ψυχοστοιχείων και νόμου ’’ψυχοσύνθεσης’’….,
από πρόγονο σε απόγονο…., θεοπροόριστα…!; ]
* Εσχατολογικές αντιλήψεις, αγγελολογία Περσών, μοιρολατρεία των Ζερβανιτών,….!
// Χμ, ή από….. κατοχή….. ή από ’’εμπορική’’ συναλλαγή κι αλληλοαντιγραφή…., στα ’’ταξίδια’’ τους….,
( Ε, που «όχι μόνο δι’ εμπορίαν…., μα και διά θεωρίαν / πλιάτσικο, και, πνευματικών αγαθών / »….! )
είναι κι οι θρησκευτικές ομοιότητες Εβραίων και Περσών, ως κι άλλων έτσι, και….. ποιος….. ποιον….! //
* Η διήγηση της σφαγής των νηπίων της Βηθλεέμ έχει την αντιστοιχία της στο μύθο του Κρίσνα….!
|| Άλα αντιστοιχίες οι καθελογής αντιγραφές….! Ε, έτσι, κι ο μύθος, εξ αντιγραφής, ’’ιστορία’’…., να….!
Ναι, κι αυτός, ο Βούδδας…., ως κι ο Ιησούςςς Χριστόςςς…., υπάρξει, λόγω τε και πράξεσι…., μύθος….,
μύθος, με λίγη ‘’ιστορία’’, κι ο μύθος τους, και τους….,
ενώ οι άλλοι…., οι ‘’θαμμένοι’’ και σε μύθους ‘’περασμένοι’’…., και ‘’Βούδδας’’ και ‘’Ιησούς Χριστός’’….,
ιστορικοί – ‘’ιστορικοί’ μεν…., ούτε ‘’μύθος’’ δε….! Χα, βρε ‘’ανυποψίαστοι’’, ’’περαστικά’’ σας….!….. ||
Ο θείος του Κρίσνα, ο Κάνσα, ο κακός βασιλιάς της Μαθούρα,
θανάτωσε (!;) όλα τα παιδιά / 14.000 / του βασιλείου του, που γεννήθηκαν τον ίδιο καιρό με τον Κρίσνα,
γιατί του είχαν προφητεύσει πως ο ανηψιός του θα τον δολοφονούσε, για να του πάρει το θρόνο του,….!
● Σφαγή νηπίων….: Ματθαίος : 2 : 16 : Τότε ο Ηρώδης, επειδή είδε ότι εξαπατήθηκε από τους μάγους,
εθύμωσε πάρα πολύ και έστειλε και εσκότωσε όλα τα παιδιά / 14.000 / εις την Βηθλεέμ
και εις όλα τα περίχωρά της από δύο ετών και κάτω,
σύμφωνα προς τον χρόνον, τον οποίον εξακρίβωσε από τους μάγους….! ●
▪ Αυτοκράτορας Θεοδόσιος….: απαγόρευση ειδωλολατρείας….!
// …..ενώ ο, χμ, Τράγιος Κωνσταντίνος….. ’’δίπορτο’’…., πάντα προφίλ…., ποτέ αν φας….! //
▪ Αυτοκράτορας Ιουστινιανός….: κλείνει την παλιά δημόσια σχολή των Αθηνών….,
μα…., όπου δεν μπόρεσε να επιβληθή, ως στην Ελλάδα….,
προσαρμόσθηκε, και, σκόπιμα, δόλια, με επήρεια….: λατρεία αγίων, εικόνες, αντιγραφή ιδεών,….!
( …..ε…., ’’παλιά τους….. αιματο·τέχνη….. κόσκινο…..’’…., άσπρο – μαύρο ντούμπλε φας….!
Το ‘’δούλεμά τους’’, σώρρυ, ’’η δουλειά τους’’ να γίνεται….. κι ας….! )
======================================================================
======================================================================
Χριστιανισμός.
* Αυθεντικότητα γραπτών Κ. Δ….: αμφισβητείται….:
|| Ε, αυτό έλλειπε…., το να μην αμφισβητείται κι αυτή,
μα κι η ιστορικότητα, όλων, σχεδόν, αυτών, κι εδώ….. κι έτσι….!
Η απομυθοποίησή τους, έστω και τώρα πια, η αρχή της σωτηρία σας, το ‘’τέλος’’ του χαμού σας….! ||
διαμάχες για 150 χρόνια, (!;) ώσπου καταλήγουν σε μια – ‘’μια’’….,
ως και πολλές επιστολές αποστόλων, νεκρών όντων αυτών, γράφτηκαν στο 1ο ήμισυ του 2ου αιώνα μ. Χ….:
αλλοιώσεις μεταφραστών τους…., διασκευές κατά το δοκούν – βόλεμά τους, και τους,…..! (!;)
[[ …..γιούριααααα…., κοπτοράψε – ξήλωσε και ξανακοπτοράψε…., κι εδώ….,
κάλτσες του Γιαχβέ Σατάν έγινε το σώβρακο του Σατάν Γιαχβέ….!
150, και πλέον, χρόνια μοδίστρες…., έχουν κοπτοράψει κωδικιζέ:κρυπτογραφιζέ κι αυτές, στα μέτρα τους….,
ώσπου να καταλήξουν, οι νικήτριες των διαμαχών, σε….. μια – ‘’μια’’ ‘’κάλτσα του Διαβόλου’’….,
και που…., αν ‘’νικούσαν’’ – εγκαθετοθέτονταν παρά τω Καίσαρι,
’’τότε’’, οι άλλες, οι αντίπαλές τους, μοδίστρες….,
ω, τότε…., μπορεί και να προέκυπτε, με τα κοπτοραβοξηλώματά τους, έως και ’’σουτιέν από σώβρακο’’….! ]]
▪ Μεσαίωνας….:…..
|*| …..ωχ…., όλες οι κωλοφωτιές – πυγολαμπίδες χρειάζονται μεσαιωνικό σκοτάδι,
για να φανεί η κωλολάμψη του σκοταδιού τους…., α…., και του….. εωσ,φωσ,φόρου….!
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Και…., ω θρησκο’’τέτοια’’ εσείςςςςς…., μην ανοίγετε καταματωμένες σελίδες….,
που, τότε, θα πρέπει όλοι…., ναι, όλοι και όλων των θρησκειών…., κυρίως, των επίσημων και κρατικών….,
να διαβάζετε επ’ άπειρον, και μόνο για τα εκάστοτε και όπως θύματά σας, ξου, επιμνημόσυνα ευχέλαια….! |*|
▪ Κράτος – Εκκλησία….:
Πάπας Γρηγόριος Ζ΄….: αυτοχρίζεται αυτοκράτορας, 1073 -- 1085….:
ανώτερος από κάθε κοσμική εξουσία….,
( Έιιιιι…., όπου…., κοσμική εξουσία….: υποκοσμική εξεξεξουσία….!
Και προσοχή μη την συγ χέσετε με την υπερκόσμια και υπερ,υπο,’’τέτοια’’ του Παπαροπάπαρου….! )
αλλά καθαιρείται από τον αυτοκράτορα Ερρίκο Η΄, που τον αφορίζει….!
* Ω, ’’χέστηκε’’ κι ο κοσμικός Έρρικ ο Η΄, για τον, τζούφιο, αφορισμό του υπερκοσμικού Ρασοφασίστα….!
Κι άει και ‘’κουρευτείτε’’, ρε εξεξεξουσίες : κοσμική κι εκκλησιαστική, πριν από την κάθε πάλη σας….! *
▪ Βογόμιλοι….:
Ταύτιση Γιαχβέχ με Σατανά….!
//*…..εχ, βρε άμυαλοι Βογόμιλοι…., δώσατε, έστω, και την παραμικρή, σημασία
στη….: θεοβλάσφημη, θεωμειωτική και ‘’θεοκτόνα’’….. Παλαιά Διαθήκη : Π. Δ των Εβραίων….,
όπου ο, τάχα, όντως Θεός, «ο τα + και - ποιών», είναι άκρως χειρότερος από τον, τάχα, όντως Σατανά….,
‘’τέτοιος’’, που θα μπορούσε να συλλάβει, μόνο, νους του πιο διεστραμμένου σατανοκατθρώπου….!
Άλλωστε, στην Π. Δ τους, κυρίως, ο, κάθε, Σατανάς, με τη βρωμοπαρέα του, όντας ‘’τσόντα’’ κομπάρσος,
’’την έβγαλε καθαρότατη’’…., όπως, και, σε…., ξου, ’’τέτοια’’…., Καινοδιαθηκικά συγγράμματα….!
Και, ’’στο πάνω – πάνω της….. γραφής’’…., έτσι όπως μας τα παρουσιάζουν τα σχιζοεβραίικά τους,
τα με, 1ο και στερνό, στόχο να πλήξουν, δόλια, τη μονοθεΐα…., καθιερώνοντάς ‘την, έτσι, μα και το Θεό….,
δείχνουν έναν – ‘’έναν’’ Θεό άκρως χειρότερο από τον όποιο Σατανά….,
μα και αυτοί…., οι, και, τότε Εβραίοι…., είναι, και, έτσι, ξεπεραστές κάθε σατανικότητας….!
Έιιιι…., πουλείστε στα ‘’ζα’’ τα, και, ‘’θεοκτόνα’’ φούμαρά –σας….,
ω….. αξιοκόλαστοι συνεχιστές –τους…., ω όπως Ι. Χίδια – Χριστιανάρια….! *//
▪ Γη….:
θεωρείτο, Χριστιανόθεν, ως κέντρον του Σύμπαντος ή κι όχι : αιρέσεις, συγκρούσεις,….!
/ Γ , γ , ….. Ο , ο ….! /
{ Έι, όλα, σαφώς, για της εξεξεξουσίας το Βάθρο…., οι που την κατάντησαν της σατέν Σελήνης Βόθρο….! }
■ Οικουμενικές Σύνοδοι….: Αποφάσεις τους….:
▪ η καθιέρωση του δόγματος της Αγίας Τριάδος…., άρθρα συμβόλου της πίστεως….,
{{ …..εμ, πώς αλλιώς θα βόλευαν τον καμουφλαζέ….. ‘’Θεοκτόνο’’….. Ι. ΑΧ – Ιησού Αντίχριστο….,
τον, τάχα, Ι. Χ – Ιησού Χριστό…., τον με ‘’πειστική’’ μάσκα Χριστού….,
παρά, μόνο, κοντά σε έναν, ‘’τέτοιον’’, Αντίθεο Θεό…., χμ, που «και ο θεός ούτως πως εποίησεν»…!;
Α, και, γι’ αυτό τόση εμμονή για την καθιέρωση του, ’’τέτοιου’’, συμβόλου της πίστης σας
και την ομολογία, κι ως προς αυτό, από τα κοπάδια σας…., ω σπουδαρχίδηδες Καισαροθρήσκαρχοι….,
που, βεβαίως, φοβάστε μην και παρουσιαστεί και σας ξεσκεπάσει, λόγω τε και πράξει,
κάποιος γνήσιος Αντίχριστος…., ήτοι, Χριστός…., ‘’Θεοαναστητής’’…., μα και….. ’’κωδικο’’σπάστης σας….,
αφού ξέρετε πως ο, ’’τέτοιος’’, Ιησούς Χριστός ήταν, κι είναι, είς εξ όλων των ‘’τοιούτων’’, ο Αντίχριστος….,
άρα, κι ο γνήσιος Αντίχριστος είναι, σαφώς, ο Χριστός…., ‘’θεόσταλτος’’….. κι όχι ‘’σατανόσταλτος’’…!; }}
▪ ο Ι. Χ = πλήρης θεότης….,
[_[ …..χξς΄…., ’’καινό’’ κενό…., πλήρες ‘’παλαιό’’ κενό…., ανακαίνιση του παλαιού είναι το ‘’νέο’’’….,
ε, που, ’’λίγο’’, στα….. ’’κέρατα’’ διαφέρουν και….! ]_]
▪ κατά πνευματομάχων, που υποστήριζαν πως το Άγιο Πνεύμα είναι κατώτερο απ’ το Θεό και τον Ι. Χ….!
[[ Έιιιιι, τρεις Δεσποινίδοι είναι οι τρεις Κύριοί σας…., ω κρυπτοσατανίδια, αφελείς και κουτοπόνηροι….,
μυριόμασκοι σε σχιζοθρησκοκαρναβάλι…., κορμο και ψυχο, αιματοβαμμένο…., κι ας οι μαζόχοι….!
Τρεις σχιζο ‘’τέτοιες’’ τριχο·μονάδες, που σε…., μοναδικό, ως εκ του αποτελέσματος…., κλάσμα
έχουν εξαγόμενο το Μηδέν, το πλήρες κενό καινό, το τζούφιο Μηδέν, κι αυτό, ’’πανκτόνο’’….!
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Εεεεε…., θεοποιημένους βασιλιάδες λατρεύετε και υμνείτε…., Άγιες Τριάδες….. Τράγιες Εξεξεεξάδες….,
άλλοτε με εγκάθετους γιους, άρασους ή μη, του Κυρίου :
’’Θεού’’ : ’’Μεγάλου Αδελφού’’ του εξωτερικού : ουρανού στις εξεξεξαρτώμενές του χώρες : γαίες…..
κι άλλοτε, πάλι αυτού και σ’ αυτές, με κούμια : κόρες τις ‘’τέτοιες’’ εκκλησίες του….,…..
ε, και το Πνεύμα, πάντα, ο ίδιος καββάλ ιμπεριάλ συνδετικός τους κρίκος,
ναι, σε σκαιώδεις και μη ‘’τέτοιες’’ τρι,εξ,άδες….! ]]
▪ Μαρία = θεοτόκος ή Χριστοτόκος…., δύο φύσεις του Ι. Χ…., λύση διαμαχών, αλληλοαφορισμοί,….!
## …..ουρςςς…., ουρςςς…., αλληλοφαγωθείτε…., και, για τα….. διφυσικά του…., έστω, και, θεατρικά….!
Nαι, ω Ι. Χήδες : Ι. ΑΧήδες….: μισελληνισμός : ( …!; ) 7 τρισαναθέματα κατά της Ελλάδος :
Ζ΄ ( …..7η ) Ο. Σ, της Ειρήνης της Αθηναίας….,
εκλογές Πατριαρχών, χμ, «ισόπαπων»…., ως του σιχαμερού ανθέλληνα Γρηγορίου του Ναζιανζηνού….,
συκοφαντίες, κατάρες, αφορισμοί, δολοπλοκίες, αγιάσεις, αποαγιάσεις,….!
Κι όλα, κι αυτά, χα, από σκουλήκια επισκόπους κι αυτοκράτορες, συχνά, Εβραιόφιλους, Τουρκόφιλους,…..
ω…., από το ανισόρροπο Άγιο Πνεύμα…., ουστ, το μεγαλείο του σχιζοΓιαχβέ στο αποκορύφωμά του….,
που τη μια έλεγε κι έκανε άλλα….. και την άλλη άλλα….. ο οπορτούνας….,
ως η Ε΄ Ο. Σ αφόρισε τις πρώην ‘’τέτοιες’’, τις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Ο. Σ,
αλλά και αγίους…., χμ, Πατέρεςςςςς της Εκκλησίας…., ή η Ζ΄ Ο. Σ τις Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Ο. Σ….,
ενώ η Στ΄ Ο. Σ όριζε πως….. ο πατριάρχης είχε το δικαίωμα να αφορίζει και….. νεκρούςςςςς….!
Ναι, όλες συγκλήθηκαν από αυτοκρατοροψοφίμια του Βυζ,Μποχ,αντίου και Τραγίους ρασο’’τέτοιους’’….:
Μεγάλοι κι Άγιοι….: Κωνσταντίνος, Θεοδόσιος, Ιουστινιανός, Αγία Ειρήνη η Αθηναία,….! ##
▪ Μονοφυσίτες, ορθόδοξοι,….:
άλλοι….: μόνο θεός…., άλλοι….: μόνο άνθρωπος…., κι άλλοι….: και τα δυο μαζί…., ο Ι. Χ….!
/ …..ψψψψιτ, κάλέ…., υπάρχει και….. σατανοκάτθρωπος….,
‘’δυο’’ στη συσκευασία του ενός…., χμ, και με….. νυχτομηνία λήξης…., ναι, ω μελλο’’καταληκτοί’’….! /
▪ Παρθενολογία….:
περί της Μαρίας….: προ και μετά τη γέννα παρθένος, αειπάρθενος,….: αιρέσεις, σύνοδοι, διαμάχες,….!
\\\ …..χα, ννναι…., αφού μια Εβραία μαμή…., εχμ, «η πρώτη που είδε το θαύμα»…., το επιβεβαίωσε….,
και το της ‘’άσπιλης σύλληψης’’….. και το της, μετά τη γέννα, παρθενίας της Μαρίας….,
ως και μια, δύσπιστη, εκεί και τότε, Σαλώμη…., που της το είπε, η μαία, και το διαπίστωσε με το δάχτυλο,
που της το έβαλε, «διά να ερευνήση την φύσιν αυτής»….. και να το πιστέψει….:
‘’Απόκρυφο Ευαγγέλιο’’…., ωχ, για κλάμα και για γέλιο…., Φανερό Δυσαγγέλιο…., ρε δαιμονισμένοι….!
Ε, κι αφού μας το επιβεβαιώνουν αυτές οι 2….,
ω παρθένοι του δόγματος της παρθενίας του μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού….,
ξου, και κανείς άλλος δακτυλο, ή άλλως, ’’σκόπος’’…., ουδέν άλλο σχόλιο…., που οι αφοριστέςςςςς….! \\\
▪ Αγία Τριάδα…:
τρεις υποστάσεις που μετέχουν στην ίδια ουσία και στην ίδια ενέργεια…., ομοούσιες,….!
/ Χα, ανούσια κι ανενεργά τα ανισόρροπα τριπλοανυπόστατα…., έιιι…., από τούδε και στο εξής….! /
▪ Άρειος….: Ι. Χ = κατώτερος από τον πατέρα του….: αφορισμός του….!
[ Ε, αφού λέει ο «ισόθεος» Ιησούς : «διότι ο Πατέρας μου είναι μεγαλύτερος από εμέ» : Ιωάννης : 14 : 28….! ]
// Όχα, τελικά, ανώτερος ο Ιησούς, ρε Άρειε…., και φαίνεται…., και, που τον….. παραμέρισε….,
άρα, καλώςςςςς σε αφόρισαν…., χμ, τυχερό…., ’’Ζουρβάν’’ ή ‘’Γάδ’’…., ‘’τέτοιο’’…., κι εσύ,….! //
▪ Ψυχή….:
προϋπάρχουσα και δημιούργημα του Θεού…..
*/ Εχ, ως συνήθως, έτσι κι αλλιώς….. και….. αλλιώς κι έτσι…., ω ‘’θεο’’λόγοι της φραγγοκοκοροουράς….,
να…., ’’κοκορέτσι’’, ρε…., κι άντε και σε άλλες….. φραγγοκοκορομαχίες….! /*
και μη προϋπάρχουσα και μη δημιούργημα του Θεού….!
[ Ιδές, σχετικά, 1ο Σιωπολόγιο :
δημιουργία, και, ψυχών κ. α. π…., και, των πρωτανθρώπων, προσυμπαντικά….,
και, κληρονομικώ θεοπρονόμω, σχηματισμός ψυχής στους απογόνους τους….,….! ]
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▪ Πάπας….: αλάθητο του πάπα, κυριαρχία του, πρωτεία,….: παποκεντρισμός….!
{{ …..ωχ, η μόνη αμαρτία του κάθε Πάπαρου είναι, χμ, το που δεν αμάρτησαν ποτέ και κανείς τους….,
ε, σαφώς, ως προς το Σατανά…., που….. ‘’θεό’’, ‘’κρυφά’’, τον έχουν και ως θέλουν, χα, ’’τα’’ ‘’βλέπουν’’….,
α…., αν δεν είναι, κιόλας, άθεοι….!
Ε, οι σταθεροί ‘’παρθένοι’’ στο ‘’τέτοιο’’ δόγμα του θρησκευτικού ιμπεριαλισμού….. αλάθητοι είναι….! }}
========================================================================
========================================================================
Βραχμανισμός…..Ινδοϊσμός.
( Έι, σχεδόν, ίδιοι…., απλά, κι εδώ, ‘’αντικατάσταση’’ Παλαιάς τους Διαθήκης με Καινή…., ε, κατ’ ανάγκη….! )
▪ Βραχμανισμός….:
όχι από το Θεό Βράχμα…., μα από το Βραχμάνος…: ιερέας….: αιώνες προ Βούδδα….!
* Εχ, το ίδιο δεν είναι Βράχμα και Βραχμάνος…., ως αυτοθεοποιημένοι, κι αυτοί, ισόθεοι Βράχμες…!;
Βραχμάνος Βράχμα γέννησε και το αυγό τον πετεινό….! Κίκιρίκουουουουου…., ωρέ κικιρίκια….! *
▪ Ινδοϊσμός….:
φαλλική λατρεία, θεοποίηση φυτών, ζώων,….. πίστη στο θεό Σίβα, τον κύριο του κόσμου….!
/ …..φαλλοί φελοί….! Ε, με τόσους φαλλούς, πώς να μη ‘’μας τη φαλλίσουν’’…!;
Μα….. ώρα είναι να….. ’’φαλιρίσουν’’….! /
▪ Λατρευτικές γιορτές….:
εμπόριο, πανηγύρια, παζάρι, φακιρικά,….. ιερή κόμπρα, πρόσφορα,
συνύπαρξη ασυμβίβαστων αντιθέσεων,….!
|| Χξς΄, συν και πλην σε συνουσία….: φαλλικά πράματα, κι εδώ…., εχ, καρναβαλοπανηγύρια τα φαλίρια….! ||
1) Πίστη….: αιωνιότητα κόσμου σε διαρκή ανανέωση….!
Δεν πιστεύουν σε ένα 1ο και μοναδικό δημιουργό της θρησκείας τους κι αγνοούν την 1η αρχή του κόσμου….!
[ …..του Μάρα οι….. ’’σιωπο’’μουγγοί….,/ πάνω απ’ όλα το πουγγί….,/
σήμερα έτσι…., εχτές αλλιώς….,/ ως τους συμφέρει…..ο εμπαιγμός….! ]
2) Δεν έχουν δόγματα υποχρεωτικά για όλους,
*/ Α, και, στα βραχμανικά γαμήσια….,/ δεν χρειάζονται….. ’’βαφτίσια’’….!
Ωωω, και σώρρυ για την αισχρότης…., μα έπρεπε να ομοιοκαταληκτήσω, κι εδώ, ω ανομοιοκατάληκτοι….!
Χα…., όχι, ρε μυστήριοι…., εννοώ τα ίσια του μυστηρίου του γάμου…., άλλως, τα γαμηλιώτικα….! /*
ούτε βάζουν στο στόμα κανενός Θεού – Βράχμα, προφήτη, Βούδδα,….. σκέψεις κι επινοήσεις τους….!
( Ωχ, καλά τώρα…., απ’ αυτά, τουλάχιστον επί παντοδυναμίας των Βραχμάνων, άλλο τίποτα….!
Και…., αφού αυτοανακηρύχτηκαν ισόθεοι – ισόβραχμοι…., τι να τα θέλουν τα άλλα στόματα….!
Και….. ο ‘’Κώδικας Μανού…., ο ‘’προσφάτως’’ καταργηθείς…., δεν ήταν Δόγμα…!; )
3) «Αιώνια θρησκεία», «Αιώνια Αλήθεια»,….: μεταλλασσόμενη διαρκώς….!
[ …..’’κάλτσες τα σώβρακα…../ και τα σουτιέν ζαρτιέρες’’….,/
ω σεις Κιρκομεταλλάκτες….,/ που μας φράξατε με φράκτες….,…../ ναι, του Μάρα ‘’καμαριέρες’’….! ]
Σύνολο από μεταφυσικές ηθικές και κοινωνικές πεποιθήσεις….!
{ Νααααα, ένα παντουρλού με….. χίλιες και μία σαντιγές…., και, στο Ινδικό θρησκομίξερ….,
κι άει να βρεις, ’’τελικά’’, και, σ’ αυτή την ‘’αιθέεερια’’ ’’αφρόοοκρεμα’’, τι ’’μπήκε’’ πού κι από πού….!
Άει και ψαχτείτε, ρε ’’μπασμένοι’’….! }
▪ Ντάρμα….:
κοσμικός Νους : κυβερνήτης κόσμου, που εκδηλώνεται τόσο μες στη φυσική
όσο και μες στην πνευματική ζωή….!
/…..χμ, λειτουργική Σκέψη….. ή, χα, λειτουργική Ασκεψία…., ο….. υπο·κοσμικός Νους…!; /
▪ Τάξεις….: Κάστες….:
ήσαν 4 : κατάγονται απ’ το στόμα, τους βραχίονες, τους μηρούς του Πουρούσα,
του πρωταρχικού όντος, ανάλογα….:
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( Έι, ως φαλλική θρησκεία, ποιοί κατάγονται απ’ το φαλλό του Σίβα…!; Ε, να, οι ρουφιάνοι οι Βραχμάνοι….!
Α…., κι αν δεν ήταν φαλακρός ο Πουρ,δ,ούσα…., π,ορδές οι τριχοκατάγωγοι….! )
1) Βραχμάνοι….:
ισχυρίζονται ότι είναι ανώτερη τάξη, που όλοι οφείλουν να τους τιμούν,
ως «θεούς ανάμεσα στον κόσμο των ανθρώπων»….!
\\ …..ε…., τιμή στους άτιμους και άρπαγες, λοιπόν, και….. ουστ, ρε….. ’’Αρπυοαρπαγμένα’’….! \\
Πρόσφορα, φόροι, διαμάντια, βία, αρπαγή περιουσιών, τελετές,θυσίες…., μονοπώλιό τους….! (!;)
Δύναμη των τύπων τους…., τόση, ώστε και (!;) οι θεοί να υποκλίνωνται
[ Εμ, με τόσα διαμάντια κ. λ. π….,’’σκυφτοί’’ κι οι βασιλο’’τέτοιοι’’ τους, μπρος στα ρασολαοβαμπίρια….! ]
και, εξαναγκασμένοι, να εκπληρώνουν τις ευχές τους…., (!;) αυτά, ώς και σήμερα….:
χρώμα τους το άσπρο….! || …..ααααα…., άσπρο, λοιπόν, χμ, το χρώμα της αγνότηταςςςςς….! ||
2) Επιτηρητές πολεμιστές – Ξαντρίγια….:
από αυτούς κατάγονται οι βασιλείς,….: χρώμα τους κόκκινο….!
|_| Ω πορφυρογέννητα βαμπίρ, ’’γαλαζοαίματοι’’, χμ, πρώην κοκκινοαίματοι, ψψψιτ….! ’’Φφφλιτ’’….! |_|
3) Βεσχίας – προμηθευτές τροφής….:
χρώμα τους το κίτρινο….!
[[ Όχα, κίτρινο…., που έκαναν, κι αυτοί, τους Σούντρας και τους Πανκάμας να κιτρινίζουν, και, από φόβο….,
ιδίως, μπρος στους συμπαίχτες σπούδαρχους, τους Βραχμάνους και τους Ξαντρίγιας, τους Πανικούς….! ]]
4) Σούντρας – υπηρέτες των τριών, ως άνω, καστών….:
χρώμα τους το βαθύ γαλάζιο….!
|| Ε, βαθύ γαλάζιο…., αν και μη ‘’γαλαζοαίματοι’’ αυτοί…., χμ, ως….. ’’θαλασσοπνιγόμενοι’’…., σαφώς….! ||
Οι τρεις πρώτες τάξεις….: γεννημένες δυο φορές…: δικαστές, εξηγητές,….!
* …..χα…., ’’Διονυσιακά’’ μυστήρια….! Δυο γεννήσεις….. και….. δεκαδυό μετεν’’τέτοιες’’….! *
▪ Οι Πανκάμας….: παρίες, λαός, (!;) μιαρές τάξεις, που επιμερίζονται σε 5 κάστες με (!;) 3.000 υποτάξεις….!
---- …..α…., αυτοί…., από την γεωστρωμάτωση….,
δεν άφησαν ούτε προεξοχή μιας σπιθαμής γης για….. ’’αντιστοιχιακή’’….. ’’ταξεωστρωμάτωση’’….! ---$ …..χξς΄ςςςς…., γαϊτανάκι με υπογαϊτανάκια…., υπογαϊτανάκια με υποϋπογαϊτανάκια….,
υποϋπογαϊτανάκια με υποϋποϋπογαϊτανάκια….,…..
α, και το περικλεισμένο με περισυμπάντειο Σύμπαν
είναι η με ζωντανούς ‘’παίκτες’’ ‘’τηλεόραση’’ του Θεού…., εεεεε….! $
* Λοιπόν, διαίρει…., χμ, τα υποταγμένα μιάσματα…., και βασίλευε…., εχ, αμίαστε Υποτάκτη Δεσποινίδε….! *
▪ Ψυχή….:
Μετενσάρκωση….: οι πριν καλές ψυχές στις τρεις πρώτες τάξεις….: βραχμάνους, πολεμιστές, βεσχίας….,
ενώ οι πριν κακές ψυχές σε σκύλους, έντομα,…..!
\\ …..ωχχχχχ…., ρε ρασοκτήνη…., ναρκισσορατσισμός….. και μετά….. θάνατον…!;
Άει και στις….. - - - Νιρβάνες σας, ρουφιάνοι του Μάρα Βραχμάνοι, σκουπίδια για χωματερή, κι εσείς….! \\
▪ Πίστη….:
πλην στους θεούς, και σε υπερανθρώπινες φύσεις, φυσικά πνεύματα,…..!
/ …..ω, πρόσφορα να δίνουν, χμ, τα λαομαζόχια…., μη μείνουν, και, νηστικοί κι οι θεοί, χμ,….. κι ας….! /
▪ Μετενσάρκωση θεών….!
# …..ε, με τόσες αμαρτίες…., κι αυτοί οι….. τετράποδοι δίποδοι…., δίκαια η τιμωρία τους….,
μα….. τα στραβόξυλα ξόανα στην ‘’πυρά’’ της απόλυτης περιφρόνησης θα ισιώσουν….!
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Όμως…., δεν μας λένε, οι αντιφατικοί κι εδώ, σε τι μετενσαρκώνονται….!
Μάλλον, στο αέρα…., ε, τον φυσικό…., που….. αέρα εμαγείρευε…., κι εδώ…., μη τρέχα και μη γύρευε….! #
1) Βέδες, 2) Βραχμάνες, 3) Ουπανισάδες….:
τρία ιερά κείμενά τους….!
[ …..εμ, τί άλλο από ιερά…., τα….. τραγιοβραχμανίστικα…!; ]
▪ Βέδες….:
* Για τους θεϊστές….: συντάχτηκαν κι αναγγέλθηκαν (!;) από τον κύριο του κόσμου….!
(( Α, μέσω ψυχοδιαδικτύου, χμ, σε εξεξεξαιρετικούς χάκερς χρήστες του…., καίτοι άχρηστούς μας….! ))
* Για τους πανθεϊστές….: προήλθαν, κατά καιρούς, απ’ την παγκόσμια θεότητα….!
{ …..εμ, δόσεις – δόσεις το φαρμάκι….! Υπακτικάαααα, ρεεεεε….! }
* Για τους άθεους…., τους Σανκύες….: δεν είναι αιώνια, αλλά υπάρχουν σε κάθε νεογέννητο κόσμο,
με την ίδια μορφή που είχαν στον κόσμο που εξαγνίστηκαν….!
| …..έι, παράξενοι, και ύποπτοι, άθεοι κι αυτοί…., ’’κρυπτοαντίθεοι’’ και, τάχα, άθεοι αδιάφοροι, ε…!; |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{##{ Θεόπνευστα κείμενα…..
♠ Χέλμουθ ντε Γκλασενάππ : Παγκόσμιος Ιστορία των 5 Μεγάλων Θρησκειών….:
▪ Βέδες : * Για τους θεïστές….: συντάχτηκαν κι αναγγέλθηκαν από τον κύριο του κόσμου….!
* Για τους πανθεïστές….: προήλθαν, κατά καιρούς, απ’ την παγκόσμια θεότητα….!
* Για τους άθεους…., τους Σανκύες….: δεν είναι αιώνια, αλλά υπάρχουν σε κάθε νεογέννητο κόσμο,
με την ίδια μορφή που είχαν στον κόσμο που εξαγνίστηκαν….!
▪ Βούδδας ή Βούδδο….:
[ ….. ο αυτοχαρακτηριζόμενος, (!;) λεν, ως ο (!;) ασύγκριτος κύριος,….!
Τόσο ο Βουδ,δ,ισμός…., έστω, του Βούδ,δ,α…., όσο κι ο Γιαν,ν,ισμός, έστω, του Μαχαβίρα….,
αρνούνταν τη θεοπνευστία των βεδών….! ]
ξυπνημένος από τα σκοτάδια της πλάνης / Τί, των βραχμανοβεδών που διάβασε και τον….. κοίμισαν…!; /
με το φως της γνώσης…., όχι από θεία αποκάλυψη, ούτε από μελέτη των ιερών κειμένων,
αλλά, μόνον, με (!;) δικά του μέσα…., ούτε από διδασκαλίες των δασκάλων του….! ♠
█ Κοράνι :
▪ Κεφ. Η Αγελάδα : Εμείς : (!;) Δεν θα υπάρχει εξαναγκασμός στη θρησκεία. ( Χξς΄ςςςς….! )
Η αληθινή καθοδήγηση (!;) ξεχωρίζει τώρα από την πλάνη….! [ …..εεεεε…., χξς΄….! ]
▪ Κεφ. Γυναίκες : Εμείς : Έχουμε Εμείς αποκαλύψει σε εσένα το Βιβλίο με την (!;) αλήθεια,
ώστε να παρεμβαίνεις ανάμεσα στους ανθρώπους (!;) με αυτά που σου έχει δείξει ο Αλλάχ….!
▪ Κεφ. Ίμραν : Εμείς : Αυτή είναι μια διήγηση για αυτά που είναι (!;) κρυμμένα.
Εμείς τα (!;) αποκαλύπτουμε σε εσένα….!
▪ Κεφ. Μαρία : Εμείς : Σου αποκαλύψαμε Εμείς το Κοράνι στην γλώσσα (!;) που μιλάς / ω Μωάμεθ /
ώστε να επικαλείσαι στενούς δεσμούς με τα ουράνια και να προειδοποιείς ένα (!;) ευτυχισμένο έθνος….! █
► Καινή Διαθήκη :
▪ Ιωάννης : 7 : 16 : Απεκρίθη τότε εις αυτούς / τους Ιουδαίους / ο Ιησούς,
«Η διδασκαλία μου δεν είναι δική μου, αλλά εκείνου που με έστειλε»….! (!;)
▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : 2 : 13 : «Γι’ αυτά μιλάμε, όχι με λόγους
που μας τους εδίδαξε ανθρώπινη σοφία, αλλά με λόγους που τους εδίδαξε το Πνεύμα το Άγιον,
---- …..έι, ποίο εκ των δύο…., το ‘’συκο’’Πνεύμα της αληθείας ή το ‘’σταφυλο’’Πνεύμα του ψεύδους…!; ---ερμηνεύοντες (!;) πνευματικά πράγματα εις (!;) πνευματικούς ανθρώπους….!
{ …..τί…., η….. ντόπια : ανθρώπινη : γήινη σοφία….. κατώτερη από την ξένη : ‘’θεїκή : ‘’ουράνια’’…!; }
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▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : 2 : 7 : «…..αλλά κηρύττομεν (!;) μυστικήν σοφίαν του Θεού,
που ήτο (!;) κρυμμένη και την οποίαν προώρισε ο Θεός προ των αιώνων προς (!;) δόξαν μας»….!
[ …..εμ…., για σας προορισμένη…., Γιαχβοβραχμοδιόθεν….,
ώς και, και, «το μάλλινο πέπλο» της Αθηνάς…., εχμμμμμ, και το της Αράχνης αραχνοΰφαντο….! ]
▪ Ιωάννης : 5 : 19 : Ιησούς Χριστός : «Αλήθεια, αλήθεια σας λέγω, δεν μπορεί ο Υιός να κάνη
από τον εαυτόν του τίποτε, παρά μόνον ό,τι βλέπει τον Πατέρα να κάνη,
διότι εκείνα που κάνει εκείνος, αυτά ομοίως κάνει και ο Υιός»….!
{ …..ξου…., ό,τι βλέπει….. βλέπει…., ό,τι κάνει….. κάνει…., για να ‘’μας’’ ‘’ξεκάνει’’…..
ο μασόνος 33ου βαθμού…., που έβλεπε, εν Αιγύπτω, το ‘’Θεό’’ από τα 12 έως τα 30 του…., κυρίως….! }
▪ Αποκάλυψη του Ιωάννη : 1 : 1 : Αποκάλυψις του Ιησού Χριστού, την οποίαν (!;) του έδωκε ο Θεός,
διά να δείξη εκείνα που πρέπει να γίνουν (!;) γρήγορα….!
( …..αμ, δε….! Ούτε αργά…., ούτε γοργά : γρήγορα…., που έχασε όλα τα φτερά της Γοργούς….!
Ε, ποτέεεεε…., χα…., που…., για να γίνει η 2η…., θα έπρεπε να γίνονταν κι η 1η….! )
▪ Λουκάς : 1 : 1, 2, 3, 4 : Επειδή πολλοί επεχείρησαν να συντάξουν διήγησιν διά τα γεγονότα,
που συνέβησαν μεταξύ (!;) μας, σύμφωνα προς όσα μας παρέδωκαν εκείνοι που (!;) από την αρχήν
ήσαν (!;) αυτόπται μάρτυρες και υπηρέται του κηρύγματος, απεφάσισα και εγώ,
που (!;) παρακολούθησα (!;) όλα (!;) από την αρχήν (!;) με ακρίβειαν,
( …..χμ, πιο αυτόπτηςςςςς κι απ’ τους αυτόπτεςςςςς ο μη αυτόπτηςςςςς….: Θαύμααααα….,
ανώτερο κι απ’ το των Ελλήνων, εκατοντάδων, μυθολόγων περί των ‘’τέτοιων’’ και των ‘’τέτοιων’’ τους….! )
να σου καταγράψω (!;) κατά σειράν, ευγενέστατε Θεόφιλε,
διά να γνωρίσης την (!;) βεβαιότητα των πραγμάτων που (!;) εδιδάχθηκες….!
▪ Παύλου : Προς Γαλάτας : 1 : 8 : Αλλά και αν εμείς οι ίδιοι ή κάποιος (!;) άγγελος από τον (!;) ουρανόν,
---- …..άλλα : ανώ,κατώ,τερα ο Παυλάκηςςςςς….. κι άλλα : κατώ,ανώ,τερα ο Γιαννάκηςςςςς….!
Ε, τί…!; Και που έγραψαν, μερικοί, και, ‘’τέτοια’’, ρε Π,Φ,αύλε…., τα εξεξεξαφάνισαν κι αυτά….! ---σας κηρύξη διαφορετικόν ευαγγέλιον από εκείνο, που παραλάβατε, ας είναι (!;) ανάθεμα….! ◄ }##}
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------▪ Μιμάνσκες….:
πνευματική ουσία, που δεν υπήρχε πάντα, σε κάθε ( …!; ) αιωνιότητα….!
|$| …..ψιτ, βρε ‘’χρονοσπάστες’’…., βρε ’’αθάνατοι’’ θνητοί…., μία είναι η αιωνιότητα….!
Αν ήταν, ρε, πολλές…., έστω…., δεν θα υπήρχε καμμία ως τέτοια….!
Άντε και αιωνία η μνήμη, και, της αιωνιότητας…., όχα….! Α, μήπως επιμερίζουν την παναιωνιότητα…!; |$|
▪ Θρησκευτική ευλάβεια….:
στην αγελάδα, στον Γάγγη ποταμό, στους ιερούς τόπους, (!;) αποδοκιμασία του γάμου των ξηρών γυναικών,
*/ …..έιιιιι, ουουουουου…., τα νεκροφανή βρύα θέλουν υγρασία, για να ξαναζωντανέψουν….,…..
κι η νεκροφανής και στείρα ‘’Σιωπή’’ σας θέλει έναν….. Ζίβαν….,
πάλι και πάλι, σε….. Θεογάμια – σε μετά του Θεού γάμου του….,
για την τελευταία –της νεκροφάνεια…., την της, ξηρής, ‘’Σιωπής’’ σας,
ωρέ αμετάκλητα ’’πεθαμένα’’ ‘’σιωπο’’φαλλίδια….! /*
ελευθερία πίστης σε θεούς, // Ε, έχει και σκλαβώτρια ελευθερία….! // πνεύματα, κοσμολογίες,…..
αρκεί να κάνει, ο πιστός, ό,τι χρειάζεται για να συνεχίζεται η κοινωνική τάξη….!
[ Ε, αλλοίμονο, πια, ω, κι εσείς, συνεχιστές, και, τους, της «ελέω Βράχμα» κοινωνικής τάξης….!
Να…., κι ήσυχα τα προβατάκια,/ όλο τάξη, ζούσαν, πάλι….,/
ώς το ‘’Πάσχα’’, που τα φάγαν…../ οι βοσκοί τους και ‘’οι άλλοι’’….! Άει, και καλήν απολογίαν….! ]
● Θεότητες που αντιπροσώπευαν φυσικά φαινόμενα, ήλιο, σελήνη, γη, αυγή, φωτιά, θύελλες,….!
Πολιούχοι θεοί….: σωτήρες….!
* …..πόλη και ινδικό κρατίδιο….,/ πόλη και βασιλιάς θεός….,/
σωσμένο κάθε σπουδαρχίδιο….,/ πλην, άσωστος, «το μίασμα» ο λαός….! *
Καταχτητές….: επηρεάζουν κι επηρεάζονται….! ●
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▪ Βραχμάνες….:
ιερά κείμενα….: ο Βράχμα – αρχική αιτία όλων – ιερή δύναμη κρυμένη σε όλα τα πράγματα….!
# …..εμ…., χαζοκρυφτούλι κι ο Βράχμα…., χαζοκρυφτούλι κι οι Βραχμάνοι….!
Και όσοι ψάχνουν, ακόμα, για τον ‘’κρυμμένο θησαυρό’’, και, τους….,
είναι γιατί δεν κατάλαβαν, ακόμα, ---- …..α, τάχα…!; ---- πως είναι άνθρακας ο ‘’θησαυρός’’, και, τους….,
ναι, και ο της….. πρώτης τους ουσίας…., και, ο της δεύτερής τους…., χα, και ο της….. πεμπτουσίας τους….!
Άλλωστε, ’’δεν γίνονται, ποτέ, σωσίβια τα κουρέλια…., κι ας γίνονται τα σώβρακα σουτιέν’’….! #
▪ Πάνθεό τους….:
Βράχμα, Βισνού, Σίβα….!
▪ Βράχμα….:
δημιουργός του κόσμου, όχι από το χάος, αλλά από τον εαυτό του, αρχική αιτία….!
( Έιιιιι…., τριχοτόμηση η ‘’διχοτόμηση’’ της Τρίχας…!; Χμ, ναι, ναι, μά τους….: Δία, Ποσειδώνα κι Άρη….!
Εμ, άλλο είναι, ρε, η δημιουργία της ύλης από θεοφώς….,
ε, και μη μου ‘’τα’’ μπλέκετε με τα πολυθεïστικά τους….! )
Στη λατρεία δεν τοποθετήθηκε, ποτέ, στην ανώτατη θέση…., σε σχέση με άλλους θεούς….,
μα ήταν κάτι σαν (!;) αρχάγγελος,….! / Χα, προηγούνται οι, ανάποδα κρόνιοι, υιοί….! /
▪ Θεός Πρατζαπάτι….:
κύριος των δημιουργημάτων…., με ανώτερα απ’ τον Βράχμα στοιχεία αυτός….. και κατ’ άλλους….!
*/ Ωχ, ποιός είναι κύριος….. και ποιός δεσποινίδος…., και, σε αυτό το….. επιμερισμένο Χάος…!;
Ω, κι εδώ, άλλος : ο Βράχμα έπλασε κι άλλος : ο Πρατζαπάτι ‘’έκλασε’’….,
άλλος έσπειρε κι άλλος θέρισε….! Εμ, βασιλοδυναστείεςςςςς και εγκάθετοί –τους «Ναïκοί»….! /*
▪ Βισνού….:
σε άλλους Ινδουιστές είναι ο ανώτατος Θεός, προσωποποιών το νόημα της ηθικής του κόσμου….,
σωτήρας του κόσμου, | Ρε κανείς : Δίας, Ποσειδώνας, Άρης,….. δεν σας σώζει….! | που μετενσαρκώνεται
σε….:
χοίρο, άνθρωπο, λιοντάρι, ψάρι, χελώνα, αγριόχοιρο, νάνο,….!
/ Α, και σε….. κ,ο,ω,λοβακτηρίδιο, μήπωςςςςς…!; /
Ενσάρκωση = ταπείνωση….: του Βισνού…..
( Ε, φορές, κι οι ‘’προσομοιώσεις’’ τους είναι ανάλογες
με την εκάστοτε εκ,προ,τίμηση του κάθε κωδικοποιητή….! )
Ράμα, βασιλιάς…., Κρίσνα, βασιλιάς….: ενσαρκωμένοι του Βισνού….!
[ …..εχ…., η χείριστη των χειρίστων ταπείνωση η ‘’τέτοια’’….. ενσάρκωση….!
Η κάλλιστη των καλλίστων τους ‘’τέτοια’’….. σε….. Πανκάμας…., χα,….! ]
▪ Κρίσνα….:
ο βασιλιάς Κάνσα από τη Μαθούρα, διατάζει να θανατωθούν όλα τα νεογέννητα αγόρια του βασιλείου του,
μα ο, συνομίληκός τους, Κρίσνα, που οι προφητείες τον ήθελαν ‘’άρπαγα’’ του θρόνου του, γλιτώνει…..
και αργότερα σκοτώνει τον Κάνσα και γίνεται, τότε κι έτσι, ηγεμόνας της Μαθούρας….!
Από (!;) 16.000 γυναίκες γέννησε (!;) 180.000 (!;) γιούς….!
// …..σεξομανής, κι αυτός, ο, χξς΄, θεοκατάγωγοςςςςς…., α, κι ανώτεροςςςςς κι απ’ τον Σολομώντα….,
α, κι ανώτερος κι από τον Ωκεανό…., που, κατά τον Όμηρο, είχε 3.000 γιους και 3.000 θυγατέρες….! //
[ …..χμ, η….. ’’αναπλήρωση’’ των, ως άνω, σφαγμένων….. και ‘’σβήσιμο’’ της Αμαρτίας ταύτης….!
Και…., από 16.000 πειράματα…., 180.000 ‘’πειραματόζωα’’ του Μάρα….!
Ούρα…., και, στη Μαθούρα….! Και…., ω γαμο’’τέτοιοι’’…., σας παρακαλώ….,
πείτε μας…., και, εσείς που ‘’πνεύμα’’ πουλάτε…., πειραματιζόμενοι, και, με το Πνεύμα….,
πόσα χρόνια έζησε ο αρσενοτόκος…., πόσα ‘’τέτοια’’ αντιστοιχούν στην κάθε νύχτα …., ή και μέρα….,
αφαιρετέων των πριν και μετά την ‘’τέτοια’’ ικανότητά του…., μα και των τζούφια ‘’τέτοιων’’…., ώστε να…!; ]
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▪ Σίβα….:
ο πιο λαϊκός θεός των Ινδοϊστών….: εύσπλαχνος….,
---- …..α, νά ‘τος κι ο….. Αντιελωχείμ των Ινδών…., που το «πέπλο μυστηρίου και πλάνης» του
το ύφανε η Ινδή θνητή….. Αράχνη…., η ‘’υδρ’’αράχνη….. Ταραντούλα –τους….! ---δημιουργική, μα και καταστροφική δύναμη του σύμπαντος, ασκητής, κύριος του κόσμου….!
\\ …..όχα…., τόοοοοσα πολλά…., + και -…., κι εδώ…., χμ, στη συσκευασία του ενός….!
Ωχ…., που μόλις διάβασα το….. «ο πιο λαïκός θεός…..»…., και, ως….. επωνυμικά μου….. ομόηχος….,
παραλίγο να φώναζα….: «Δικέ μου….!»….,
μα ευτυχώς που διάβασα και τα άλλα…., ιδίως, τα πλανο,πεπλο,ενεργειακά…., και δεννννν….! \\
▪ Άλλες θεότητες….:
Θεοί….: του κεραυνού, της φωτιάς, του ανέμου, του νερού, των τεσσάρων σημείων του ορίζοντα,….!
Θεές….: της χολέρας, του πυρετού, των θεομηνιών, της πολυμάθειας, της γονιμότητας,….!
---- …..χξς΄…., Άγιοι, προφήτες, ήρωες, δαίμονες, πνεύματα….: Αλαλούμ….! ---♦ Βράχμα, Βισνού, Σίβα….: τρεις διαφορετικές μορφές του μοναδικού αρχικού όντος….:
/ Να…., τρεις μάσκες του ενός κανενός –τους στο σώβρακο του κάθε Βραχμάνου…., ω Αλαλούμιοι….! /
Τριαδική υπόσταση, Αγία τριάδα….: Τριμουρτί….!
{ …..έι, Τριμουρτί….. και θα σου….. Ζηβασούρθει…., στην….. τριμούρη…., ’’τρις’’….,
χμ, και θα γίνεις, όντωςςςςς, ’’Ζιβανμούρτι’’…., πλην από….. ’’Ζιβανμούκτα’’…., ω Κατάρα Μάρα….! } ♦
▪ Μυστήρια : 16, σανσκάρας….:
τελούνται από (!;) άρρενα μέλη των (!;) ανωτέρων τάξεων….!
( Τί, αστική δημοκρατία και μεγαλοαστοί ‘’τέτοιοι’’….. ή βασιλο,βραχμανο,βασιλεία και αυλικοί ‘’τέτοιοι’’…!; )
▪ Θεός….:
άλλοι, φυσικός και ηθικός νόμος….. ή, άλλοι, παντογνώστης, μα αμέτοχος στα του κόσμου,…..
[ Ε, οι εκεί και τότε εγκάθετοι της Διεθνούς Συνωνοσίας….. «σκαιώδης Κυβέρνηση» του παρασκηνίου….! ]
ή, άλλοι, η προπατορική κοσμική ουσία και μαζί το ανώτατο ον….:
αιρέσεις….:
/ Αχό, αιρετική πολυσαλάτα….. με σαντιγύ….. ’’υπακτικό’’….! Ε, όλα τους, ανάλογα με το τι μάθαιναν….! /
η ανώτατη θεία χάρη ως απαραίτητος όρος για να φτάσει κανείς στη σωτηρία….!
* Ω ‘’μύστες’’ των Ινδικών’’μυστηρίων’’, χαρά στους θεόχαρους, λοιπόν, και λύπη στους θεοάχαρους….!
Ναι, μωρές Θαθάθες, οι καλές πράξεις έχουν χάρη, χμ, πολύ περισσότερη κι απ’ τα εύχαρα λόγια….! *
▪ Ισλαμική κατάκτηση και….: καταστροφή ναών, αιχμαλωσίες, φόνοι, θρησκευτικοί πόλεμοι, διωγμοί,
προσηλυτισμός, αναγκαστικός ή μη, ιδίως των «μιαρών», κατώτερων, τάξεων, ανταγωνισμοί,…..
ως και, μα ανεπιτυχής, προσπάθεια ενοποίησης των 2 θρησκειών τους στα πλαίσια του μονοθεϊσμού….!
|| …..α, ανεπιτυχής…., ’’ναι’’…., μα, να, πάλι, μια….. ’’Λερναία ΄Υδρα’’…., Ινδοïσλαμική….! ||
▪ Βρεττανική κυριαρχία κι εκμοντερνισμός Ινδοϊσμού, τυπολατρεία, εικόνες,…: πολυσυλλεκτική θρησκεία….!
[ Εχ, εδώ κι αν προέκυψε ’’Λερναιόυδρη’’ εξεξεξουσία και θρησκευτικό παντουρλού….,
ννννναι…., μα ο κώδικας Μανού ίδιοςςςςς….! ]
▪ Ινδοϊσμός….:
χωρίς ισορροπημένο σύστημα γνώσεων περί θεού και κόσμου….:
( Ω ’’συστηματικά’’ ανισόρροποι…., τί…!;
Κάλλιο, βολευτική –σας, θεο,κοσμο,αγνωσία….. παρά, μη βολευτική –σας, θεο,κοσμο,γνωσία…!; )
θεϊστικός, πανθεϊστικός, άθεος…., με διχασμένες απόψεις
περί ύπαρξης και φύσης του θεού και της ψυχής….,
κάτι που, τάχα, ο Κρίσνα, και, περί τούτων, εξηγεί στον ήρωα Αρζούνα….!
{ …..ούνα…. ούνα….. οπορτούνα…../ και σας έπιασε η Φουρτούνα….! }
▪ Βέδες….:
από θεία αποκάλυψη….: ύμνοι κι επικλήσεις κατά τις ιεροπραξίες,
τραγούδια κατά τις προσφορές των θυσιών, μαγικά τραγούδια,…..
| Να, κι ωδή στον Τράγο–μετεμψύχωση του Ιρανού Ζουρβάν (Γαδ) ….: Τραγωδία….! Σχιζομαινάδεςςς….! |
εγχειρίδια, παιδαγωγικά βιβλία διάφορων επιστημών, παραδόσεις,
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αγώνες θείων βασιλιάδων εναντίον άλλων βασιλιάδων των δαιμόνων….:
τροποποιήσεις επί τροποποιήσεων….!
[ Α…., το βραχμάν τουρλού θέλει φανταστική φαντασία…., για εκμοντερνισμό…., κι αυτό….,
όπως και το ιμάμ ‘’τέτοιο’’….. ή και το ραβίν ‘’τέτοιο’’….. ή και το σαμάν ‘’τέτοιο’’….. ή και το….! ]
▪ Γλώσσα βεδών….:
Σανσκριτική…., τάχα, η γλώσσα των θεών και (!;) αρχική γλώσσα της ανθρωπότητας….!
/ Χμμμμμ…., η Βαβέλ λείπει…., ααααα, κι η….. ’’Σιωπή’’….! /
▪ Μετάσταση των ψυχών….:
σωτηρία….: κατά χάρη….. ή ο καθείς κι από μόνος του….: σχολές….!
* Ε, στο….. κοινωνιο,ψυχο,D. N. A έχει και ψυχοκαρκίνο…., από….. ’’καδμική’’ σεληνιακή μετάσταση….! *
■ Η Αντίληψη του κόσμου….:
▪ Κοσμικό σύστημα….:
γήινος δίσκος με κέντρο το βουνό Μερού, που περιτριγυρίζεται από θάλασσες και ηπείρους….!
{{ …..ωωωω…., θρησκευτικός ναρκισσοτοπικισμός….. και, όχα, όλη η Γη γυρίζει γύρω –τους….,
εξού και, κρυφή φιλοδοξία τους, Πανκράτος και Πανδικτάτορα
με έδρα, βλέπε : κώλο, τις Ινδίες…., να, και, και, αυτοί…., ξουουουουου….!
Και….. Τμώλος, σώρρυ, Μερού ο 1ος –τους ζάπλουτος : ψηλό βουνό…., σχεδόν, όρος….,
που βασιλοποιήθηκε και αυτοθεοποιήθηκε στην ασιατική ήπειρο με τις λαο,‘’νερο’’,θάλασσες…!; }}
▪ Υπόγεια….:
κατώτεροι κόσμοι, κατοικίες δαιμόνων, πνευμάτων – φιδιών, κολάσεις – τόποι τιμωρίας κακοποιών….!
/ …..χμμμμμ, για τους κακούς, ιδίως, των ‘’κλιμακοστασίων’’ είναι κι αυτά τα εξορίσια του Ινδού Άδη….! /
▪ Υπέργεια….:
ανώτεροι κόσμοι σε επάλληλα στερεώματα – κατοικίες θεών και πνευμάτων….!
[ …..χμμμμμ…., για τους καλούς των ‘’ρετιρέ’’ είναι κι αυτά…., τους «ελέω Βράχμα»….!
…..ουρανο,γεω,στρωμάτωση….. και, αντιστοιχιακή, ταξεω,’’αεριο’’,στρωμάτωση….! ]
/ …..«αυγό του κόσμου»….: αμέτρητα, τέτοια, στα κενά του σύμπαντος….! /
( …..εμ, και, αυτά του διάβασαν, και, του Μωάμεθ…..
και 7 φορές γεω’’μπερδεύτηκε’’, χα, άντε και τρία αυγά Τουρκίας στην Ινδοϊσλαμική, πια, ομελέτα σας….! )
▪ Ψυχή….: ζίβα….: ( Ζ,ί,ύ,ήβας….. και….. ζίβαε : ζυβάι : ζήβα : ζήτω….: εμ ψυχωθείτω…., ω ψυχή μου….! )
άλλοι…., πιστεύουν πως, μεταθανάτια, περιβάλλεται από ένα αόρατο σώμα,
από υποτυπώδη ύλη με λεπτά αισθητήρια όργανα….: 5 αισθήσεις….,
ως και με όργανα ενέργειας….: βάδισμα, λόγος, έκκριση, αναπαραγωγή….,
μα και με όργανα ψυχικής ζωής….: πάθος, υποκειμενισμός, άτομο κι εγώ….!
* Ε, εξού και ‘’ονειρικό σώμα’’ της ψυχής, μεταθανάτια,….. και εκτοαισθήσεις οι εκτο’’παραισθήσεις’’….! *
▪ Πλουραλιστές….:
ψυχές ατομικές, αυτόνομες, ανεξάρτητες, προϋπάρχουσες….!
▪ Μονιστές….:
ατομικά πνεύματα, μη ανεξάρτητα, μέρη του παγκόσμιου Πνεύματος,
από το οποίο αποσπάστηκαν στην αρχή της δημιουργίας,
όπου θα ξαναγυρίσουν με την περιοδική αναμόρφωση του Σύμπαντος….!
Άλλοι….: Θεός – Θεός Βράχμα….: | …..και + και -….. |
υπόκειται σε νόμους φθοράς….: ζωή του….: (!;) 31 τρισεκατομύρια χρόνια….,
άλλοι….: αθάνατος…., απρόσωπος ή προσωποποιούμενος…., δημιουργός ύλης….,
άλλοι….: όχι δημιουργός, μα, απλά, ρυθμιστής…., ασύδοτος τύραννος,….,
* Έι…., ασύδοτε τύραννε κι ‘’αφηρημένε’’ Μάρα…., κι εδώ, ’’τη βγάζεις καθαρή’’….,
χα, με την ‘’καλή’’ δουλειά των «ναïκών» τουρλουποιών…., ε, με το ‘’καλό’’ ’’δούλεμα’’ δουλειά….! *
άλλοι….: άλλων εκδοχών και πιθανοτήτων….!
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▪ Ντάρμα….:
αιώνιος Νόμος…., που εκδηλώνεται ως….: φυσικός νόμος….. ή ηθικός νόμος…..
ή μαγικός και δογματικός κανόνας….: μυστήρια….!
▪ Αιρέσεις και σχολές τους….:
δεν αλληλοδιώκονται, δεν κάνουν θρησκευτικούς πολέμους μεγάλης γεωγραφικής έκτασης, παρά μικρής….!
[ Ε, έτσι : μικρούς, που δε μπόρεσαν να βουδ,δ,οκάνουν επτά (7) ιμπεριάλ μεγάλα βήματα προς βορράν….! ]
▪ Τελετές….:
σεξ οργιαστικό, / Ε, όλα κι όλα…., ’’αυτο’’εκμοντερνισμός, κι εδώ, και ερωτικός ιμπεριαλισμός Νο 678….! /
μέθη με αλκοόλ, (!;) για ύψωση προς το θείο,
|| …..στου Βραχμάνου τα μεθύσια…., τα ανάποδα είναι ίσια….,
ναι…., ώς και τα τράγια γαμήσια της….. Χαριτωμένηςςςςς ‘’ιερής’’ «σεμνής ηδονής» –τους….! ||
πόση κρασιού μες σε (!;) ανθρώπινα κρανία,
θεραπείες υδραργύρου, για να φτάσουν στην αθανασία του σώματος κι εξαγνισμό της ψυχής,
* Μουμιοποιήσεις // : θεραπείες υδραργύρου:…!; // Κοράνι : Κεφ. Ιωνάθαν :
Εμείς : «Θα σώσουμε Εμείς το σώμα σου σήμερα / ω Φαραώ /, για να μείνεις σημάδι στην αιωνιότητα,
γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι αδιαφορούν για τα σημάδια Μας»….! *
αυτοβασανισμοί….: ασκητές…., γιόγκα…., / Έιιιιι…., με τα απλά ‘’λύνονται’’ τα πολύπλοκα…., ρεεεεε….! /
φυλαχτά με σύμβολο (!;) το φαλλό του Σίβα…., ο οποίος θεός Σίβα δημιουργεί στην ψυχή (!;) την τύφλωση
και το θάμπωμα (!;) με ενέργεια πλάνης, για (!;) απόκρυψη αλήθειας….!
[ …..Σίβα ‘’τυφλώνει’’ κωδικιζέ….. και Ζήβας ξε’’τυφλώνει’’ αποκωδικιζέ…..
και….. και την φαλλίσατε’’ και ‘’φαλιρίσατε’’…., ρε….. άζιβοι : σατάν ψοφίμια του ‘’αποκρυφισμού’’….! ]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{##{ Ετσιθελισμός του Θεού, διακρίσεις, ενέργεια πλάνης,…..
▬ Χέλμουθ ντε Γκλασενάππ : Παγκόσμιος Ιστορία των 5 Μεγάλων Θρησκειών :
▪ Θεός Σίβα : (!;) δημιουργεί στην ψυχή την τύφλωση και το θάμπωμα με ενέργεια πλάνης,
για απόκρυψη της αλήθειας….! ( Ε, λίγοι να ξέρουν την αλήθεια των κωδικοποιημένων –σας ‘’τέτοιων’’….! )
▪ Λάο Τσε : «Αυτόν που ο Ουρανός θέλει να σώσει, τον προστατεύει με την αγάπη…..»….! [ Ουουουστ….! ]
▪ Βουδδισμός : (παλιά θεωρία) : μονάχα (!;) μερικά όντα έχουν εκλεγεί
(!;) για να καταλάβουν τη θέση του Βούδδα….! ▬
▼Ελληνική Μυθολογία : Ελιάντε / Κουλιάνο :
▪ Ο Αχιλλέας θα πει : «Αν ο κραταιός Ποσειδών μας χαρίσει καλό ταξίδι,
την τρίτη ημέρα θα φτάσουμε στα καρπερά ακρογιάλια της Φθίας»….!
Απόλυτος κυρίαρχος της θάλασσας, ο Ποσειδών, τίποτα δε συμβαίνει στο βασίλειό του δίχως την άδειά του.
Κρατάει στα χέρια του την τύχη των καραβιών που οργώνουν τα νερά….!
Οι Έλληνες, σαν έγιναν δύναμη ναυτική και μετέφεραν τον πόλεμο στη θάλασσα,
απόδωσαν στον Ποσειδώνα τις μεγάλες νίκες τους, ιδιαίτερα κατά τους μηδικούς πολέμους.
Του απένειμαν την προσωνυμία «σωτήρ», όταν μια τρικυμία σκόρπισε τον περσικό στόλο….!
( Κυριάκος Σιμόπουλος : Διανοούμενοι και καλλιτέχνες ευτελείς δούλοι της εξουσίας :
Αλλού, με την εμφάνιση του Αλεξάνδρου, του «Μεγάλου», γράφει ο Πλούταρχος,
στα περί διάβασης της στρατιάς του στα στενά των ακτών της Παμφυλίας,
η φουρτουνιασμένη θάλασσα, ξαφνικά, γαλήνεψε εντελώς και τα στρατεύματα πέρασαν με άνεση
από την επικίνδυνη στενωπό – «κρημνώδη και παρερρωγότα»….! )
▪ Η νόμιμη σύζυγος του Δία Ήρα, εκδικητική και ζηλότυπη καθώς ήταν, ως αφηγείται ο Όμηρος στην Ιλιάδα,
μεταχειρίστηκε δόλο για να κάνει το γιο της Αλκμήνης, νόθο γιο απ’ τον Δία, Ηρακλή
υποτακτικό ενός άλλου θνητού, του Ευρυσθέα, πριν ακόμα δει το φως….!
Ο Απολλόδωρος ο Αθηναίος λέει πως ο Δίας χάρισε στον Σαρπηδόνα, γιο του με την Ευρώπη,
τριπλάσια χρόνια ζωής από ό,τι δίνει, συνήθως, στους άλλους ανθρώπους….!….. ▲
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▓ Παλαιά Διαθήκη :
▪ Γένεσις : 11 : 7 : Θεός / …..προς αγγέλους του…!; / : «Εμπρός, ας (!;) κατέλθωμεν
και ας δημιουργήσωμεν τοιαύτην (!;) σύγχυσιν εις την γλώσσαν των / των Βαβυλωνίων /,
ώστε να μη εννοή ο εις την γλώσσαν του άλλου»….: Πύργος Βαβέλ (Σύγχυσις) ….!
---- …..ω….. ομο,ι,ούσιοι Βαβελοποιοί ΕΣΕΙΣ κι εσείς….: Ε,ε,σύ….! ---▪ Έξοδος : 11 : 6, 7 : Θεός / προς Μωυσή / :
…..’’εις ολόκληρον την χώραν της Αιγύπτου θα γίνη μέγας θρήνος,
οποίος ουδέποτε συνέβη, ουδέ θα συμβή πλέον. Αλλά προς πάντας τους Ισραηλίτας,
από ανθρώπου μέχρι κτήνους, ουδέ σκύλος θα υλακτήση,
εις τρόπον ώστε να γνωρίσητε, ότι ο Κύριος κάμνει (!;) διάκρισιν μεταξύ Αιγυπτίων και Ισραηλιτών’’….!
▪ Έξοδος : 9 : 26 : Και (!;) μόνον εις την γην Γεσέμ, όπου ήσαν (!;) οι Ισραηλίται, δεν έπεσε χάλαζα….!
▪ Ιεζεκιήλ : 14 : 9 : «Και εάν ο προφήτης πλανηθή και είπη λόγον,
(!;) εγώ ο Κύριος επλάνησα τον προφήτην εκείνον, και (!;) θα εκτείνω την χείρά μου κατ’ αυτού
και θα (!;) εξολοθρεύσω αυτόν από το μέσον του λαού μου Ισραήλ»….!
[ …..ω πρρρρροφήτεςςςςς…., ω αγγεία του Κεραμικού, σώρρυ, του Κεραμέως Φθα….,
τί άλλο από σερβιέτες μιας χρήσης στο .ουνί του γυναίκανδρου Δία, σώρρυ, Φθα είστε…!; ] ▓
♠ Καινή Διαθήκη :
▪ Παύλου : Προς Θεσσαλονικείς Β΄ : 2 : 11, 12 :
Διά τούτο (!;) ο Θεός θα στείλη μίαν ενέργειαν (!;) παραπλανητικήν,
ώστε να πιστέψουν εις το ψεύδος (!;), διά να κατακριθούν όλοι όσοι δεν επίστεψαν εις την αλήθειαν
αλλ’ έδειξαν ευχαρίστησιν εις το κακόν»….!
( …..ουστ, ρε καββάλ αρχικτήνος : αρχιγκόιμ Σίβα Γιαχβέ…., Εβραιοφάγε ‘’Μεγάλε Αδ,ε,ό,λφέ’’….! )
▪ Παύλου : Προς Ρωμαίους : 11 : 7, 8, 9, 10 : «…..Ποιό λοιπόν είναι το συμπέρασμα;
---- …..εεεεε…., στα «Κάδμεια Μυστήρια»…., συμπέρασμα…., «Σικτίρια»….! ---Εκείνο που εζητούσε ο Ισραηλιτικός λαός δεν το επέτυχε,
ενώ οι εκλεγέντες το επέτυχαν· οι λοιποί επωρώθησαν, καθώς είναι γραμμένον :
Ο (!;) Θεός τους έδωσε πνεύμα ναρκώσεως, μάτια να μη βλέπουν και αυτιά να μην ακούουν
(!;) μέχρι της σημερινής ημέρας.
{ Βρε άγαδοι : αζούρβανοι : άτυχοι, ένας αποκωδικοποιητής ‘’οφθαλμίατρος’’ κι ‘’ωτορινολαρυγγολόγος’’
δεν βρέθηκε, «μέχρι τότε» να τους .αμήσει αποκωδικιζέ τους «αλληγορικούς ‘’τέτοιους’’»…!; }
Και ο Δαυίδ λέγει : Η τράπεζά των ας γίνη παγίδα, ενέδρα, αιτία πτώσεως (!;) προς ανταπόδοσίν των.
Τα μάτια τους ας σκοτεινιάσουν, ώστε να μη βλέπουν· κύρτωσε την ράχι τους (!;) για πάντα.»….!
▪ Παύλου : Προς Ρωμαίους : 9 : 11, 12, 13…..και…..16, 17, 18….:
«…..και (!;) ενώ δεν είχαν ακόμη γεννηθή
/ ο Ιακώβ κι ο Ησαύ : αντιστοιχιακά, «δυο έθνη, λαοί, χώρες»….: Γέν.: 25 : 23…., ως και κόρες : χώρες /
και (!;) δεν είχαν κάνει τίποτε καλόν ή κακόν, (!;) διά να μείνη η πρόθεσις του Θεού κατ’ εκλογήν,
η οποία (!;) δεν εξαρτάται από έργα αλλά (!;) από εκείνον, ο οποίος καλεί,
ελέχθη εις αυτήν / στη μάνα των….. διδύμων Αλκμήνη, σώρρυ, Ρεβέκκα /,
Ο μεγαλύτερος (!;) θα δουλέψη εις τον νεώτερον, καθώς είναι (!;) γραμμένον,
Τον Ιακώβ (!;) αγάπησα, τον δε Ησαύ (!;) εμίσησα.»…..
και…... «….. (!;) Ώστε λοιπόν (!;) δεν εξαρτάται
από την θέλησιν ή την προσπάθειαν του ανθρώπου, (!;) αλλά από το έλεος του Θεού.
Διότι λέγει η γραφή εις τον Φαραώ, Γι’ αυτό ακριβώς σε (!;) ανύψωσα, διά (!;) να δείξω διά σου
την δύναμίν μου | Εμμμ, πώς αλλιώς ο Παντοδύναμοςςςςς…!; Ωωωωω, και τι….. σχιζοσυλλογιστική….! /
και να διαλαληθή το όνομά μου εις όλην την γην.
(!;) Άρα λοιπόν όποιον θέλει ελεεί και όποιον θέλει τον κάνει σκληρόν»….! [ Ναι, ρε «βούκεντρα», ννναι….! ]
▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Β΄ : 6 : 2 : «…..διότι λέγει / ο Θεός / Εις καιρόν (!;) ευνοίας σε άκουσα
και εις ημέραν (!;) σωτηρίας σε εβοήθησα.
Ο καιρός ευνοίας είναι (!;) τώρα, η ημέρα σωτηρίας είναι (!;) τώρα»….!
▪ Παύλου : Προς Γαλάτας : 1 : 15 : «Όταν όμως (!;) ευδόκησε ο Θεός, / παρά τα (!;) εγκλήματα του Παύλου /

120
ο οποίος με (!;) ξεχώρισε από (!;) την κοιλιά της μητέρας μου και με εκάλεσε διά της χάριτός του,…..»….!
[ Έι, κάθε, από κοιλιά, ξεχωρισμένος….. ‘’κουρδισμένος’’ και προκάτ ‘’μυημένος’’ κωδικο’’τέτοιος’’….! ]
▪ Ιωάννης : 19 : 11 : Απεκρίθη ο Ιησούς, / στον Πιλάτο / (!;) Δεν θα είχες καμίαν εξουσίαν εναντίον μου,
(!;) εάν δεν σου είχε δοθή άνωθεν»….!
[ Εχ, στο ‘’Ιερό Κόλπο’’ κι ο πιλατεύων ‘τον…., τον Γλαύκο, ή Γλαύκη : κουκουβάγια, Ι. Χ…., Πιλάτος….! ]
▪ Παύλου : Προς Ρωμαίους : 1 : 26, 28 : …..Διά τούτο τους παρέδωσε (!;) ο Θεός εις πάθη ατιμωτικά,…..
Και επειδή δεν έκριναν άξιον λόγου το να έχουν ορθήν γνώσιν διά τον Θεόν,
τους παρέδωσε (!;) ο Θεός εις ανάξιον νουν, ώστε να κάνουν εκείνα που δεν αρμόζει»….!
▪ Ιωάννης : 6 : 44 : Ιησούς Χριστός : «Κανείς δεν μπορεί να έλθη σ’ εμέ,
(!;) εάν ο Πατέρας που με έστειλε δεν τον ελκύση, και εγώ θα τον αναστήσω την εσχάτην ημέραν»….!
▪ Μάρκος : 4 : 10, 11, 12, 13 : Και όταν ήτο μόνος, τον ερωτούσαν εκείνοι που ήσαν μαζί του και οι δώδεκα,
σχετικώς με την παραβολήν / την του σπορέως /. Και τους έλεγε / ο Ιησούς / :
«Σ’ εσάς έχει δοθή το να γνωρίζετε τα μυστήρια της βασιλείας του Θεού,
εις δε τους έξω, όλα γίνονται με παραβολάς, ώστε (!;) να κυττάζουν καλά αλλά (!;) να μη βλέπουν,
και (!;) να ακούουν καλά αλλά (!;) να μη καταλαβαίνουν,
(!;) μη τυχόν μετανοήσουν και συγχωρηθούν αι αμαρτίαι των»….!
*/ …..ω κάλοί αλληλο,εμφυλιο,σπαρασσόμενοι και μη «ταπεινόφρονες» : εξουσιομανείς 12 «σπαρτοί»
του δρακοντοφονιά «Ιησού Κάδμου»…., αλληγορικά ‘’τέτοια’’ είναι τα των παραβολών του Ι. Χ : Ι. ΑΧ….! /*
▪ Παύλου : Προς Ρωμαίους : 8 : 20 : 21 : «Διότι η πλάσις υποτάχθηκε εις την ματαιότητα, (!;) όχι θεληματικά,
αλλά (!;) εξαιτίας εκείνου που την υπέταξε, με την ελπίδα ότι και αυτή η πλάσις θα ελευθερωθή
από την δουλείαν εις την φθοράν, διά να μπη εις την ένδοξην ελευθερίαν των παιδιών του Θεού»….!
▪ Παύλου : Προς Ρωμαίους : 11 : 32, 33, 34, 35, 36 :
Διότι (!;) ο Θεός έκλεισε (!;) όλους εις απείθειαν, διά (!;) να τους ελεήση όλους.
[ Εμ, αφού ήταν όλο μύξα…., δεν θα έκαιγε τον Γιάννη : όλους, για να του/τους την αλείψει….,
κατά το….: «Θα σε κάψω, Γιάννη, να σ’ αλείψω μύξα, ώστε να γειάνει…., το έγκαυμα, ω καμμένοι….! ]
( Ε, νααααα…., όλους….. και όχι «θεληματικά» τους…., χμ, αυτός Θεόςςς….. αυτός και Σατανάςςς….! )
(!;) Ω βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως του Θεού! Πόσον ανεξερεύνητοι είναι αι κρίσεις του,
πόσον ανεξιχνίαστοι αι οδοί του! (!;) Διότι ποιός εγνώρισε την σκέψιν του Κυρίου;
Ή ποιός έγινε (!;) σύμβουλός του; Ή ποιός του έδωσε πρώτος κάτι, ώστε να λάβη ανταπόδοσιν;
Διότι από αυτόν και δι’ αυτού και εις αυτόν είναι τα πάντα. Εις αυτόν ας είναι η δόξα αιωνίως· αμήν»….!
▪ Ιακώβου : 1 :13, 14, 15, 16, 17, 18 : Κανένας ας μη λέγει, όταν πειράζεται, «Από τον Θεόν (!;) πειράζομαι»,
διότι ο Θεός δεν (!;) πειράζεται από το κακόν και ο ίδιος (!;) δεν πειράζει κανένα.
---- Α, οι με «μανία καταδίωξης» σχιζοφρενείς….. αυτοπειράζονται….!
Ε, κι ο αρχισχιζάκιας κι ‘’έχων τον Σατανά μέσα του’’ Γιαχβέ….. αυτοπειράζεται….! ---Ο καθένας πειράζεται όταν παρασύρεται και δελεάζεται από την δικήν του επιθυμίαν.
Έπειτα η επιθυμία, όταν συλλάβη, γεννά την αμαρτίαν, η δε αμαρτία, όταν ωριμάση, γεννά τον θάνατον.
{ Ννναιαιαι…., ρε ‘’ανεπιθύμητε’’ κάτοχε των «τεσσάρων αληθειών» Βούδ,δ,α…., σώρρυ, Τζακ….,
αφού και ο Γιαχβέ ούτω πως επεθύμησε….! Ννναιαιαι, ρε….! }
Μη πλανάσθε, αδελφοί μου αγαπητοί· (!;) κάθε δόσις καλή και κάθε δώρον τέλειον είναι από επάνω,
έρχεται από τον Πατέρα των φώτων, εις τον οποίον δεν υπάρχει (!;) αλλαγή ή επισκίασις ένεκα μετατροπής.
[ Χμμμμμ…., κι ο Αρχιπλάνος Απόλλωνας ήταν θεόςςς του φωτόςςς….,
μα, να, κάτι…., και, κωδικιζέ «αλληγορικά»…., σκοτο’’μπολιάσματα’’ σε άντρες και γυναίκες….,
α, και σε επτάχρονα κοριτσάκια…., ίσωςςςςς κι αγοράκια….,
ε, που, έτσι : και, κωδικικά, άλλαζαν φύλλο και γίνονταν, αντίστοιχα, Τειρεσίοι και Τειρεσίες….! ]
Επειδή το ηθέλησε, μας εγέννησε με τον λόγος της αληθείας,
( Α, κι εδώ, πια, ο «νέος Παράκλητος, δηλαδή το Πνεύμα της αληθείας» : το «υπό συκήν», πια….,
που η ψευδ«άμπελος» ξεράθηκε διά της κατ,ά,ού,ρας του «μη ενός μεσίτου» Ι. Χ : Ι. ΑΧ….! )
ώστε να είμεθα ένα είδος (!;) απαρχής των δημιουργημάτων του….! / Ε, νέα δημιουργία με «σπάρτες»….! /
▪ Παύλου : Προς Εβραίους : 13 : 8 : Ο Ιησούς Χριστός είναι (!;) ο ίδιος χθες και σήμερον και αιωνίως (!;) ….!
|| Εχ, ρε…., στην Απο,Επι,κάλυψη του Ιωάννη θα είναι….. αλλο,ον,α,όματος «αρσενικός» Τειρεσίας….! ||
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▪ Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : 12 : 11 : Όλα αυτά / τα χαρίσματα / ενεργεί το ένα και το αυτό Πνεύμα,
το οποίον τα (!;) διανέμει εις τον καθένα ιδιαιτέρως (!;) όπως αυτό θέλει….!
( Αχ, σαφώςςς, ως και εις τας «σχιζΙεράς Συνόδους»…., α, και εις τας «σχιζΟικουμενικάς» ‘’Τοιαύτας’’….! )
▪ Παύλου : Προς Εβραίους : 6 : 3 : Αυτό θα κάνωμεν, (!;) εάν επιτρέψη ο Θεός….!
▪ Ιακώβου : 4 : 15 : Να λέγετε μάλλον, «Εάν ο Κύριος (!;) θελήση,
θα (!;) ζήσωμεν και θα (!;) κάνωμεν τούτο ή εκείνο….!
{ Τώρα, όμως, που ο Ζωντανός Δεσποινίδος θέλει να σας .αμήσει κωδικιζέ…., τί θα κάνετε, ρε ψοφίμια…!; }
▪ Παύλου : Προς Θεσσαλονικείς Α΄ : 2 : 18 : Διά τούτο ηθέλαμε να έλθωμεν σ’ εσάς,
εγώ μεν ο Παύλος και μια και δυο φορές, αλλά (!;) μας εμπόδισε ο Σατανάς….!
▪ Ματθαίος : 10 : 29, 30, 31 : Ιησούς Χριστός / προς τους μαθητές του / :
«Δεν πωλούνται δύο σπουργίτια | …..ε, δυο δούλοι….! | για μία πεντάρα;
Και όμως ένα από αυτά δεν πέφτει εις την γην, χωρίς την θέλησιν του Πατέρα σας. (!;)
* Ε, έτσι και με τον Δία τον απομύιο : προσφυγο,μυγο,διώκτη…., απ’ τον ‘’ουρανό’’ του στη ‘’γη’’ τους….! *
Ενώ σ’ εσάς και οι τρίχες της κεφαλής είναι όλες μετρημένες. (!;)
Μη φοβάσθε λοιπόν· έχετε μεγαλύτερην αξίαν από πολλά σπουργίτια / …..ε, δούλους….! / »….! ♠
► Κοράνι :
▪ Κεφ. Κεραυνός : Ο Αλλάχ δεν αλλάζει την τύχη ενός λαού εκτός αν αλλάξουν αυτό
που βρίσκεται στις καρδιές τους. Αν θέλει να (!;) τους ταλαιπωρήσει με κάποια δυστυχία,
κανένας δεν μπορεί να εναντιωθεί. Εκτός από Αυτόν δεν έχουν κανένα προστάτη….!
Αυτός ρίχνει τα ατροπελέκια Του (!;) σε όποιον / κυρίως, από τους απίστους / Αυτός θέλει….!
Κανένας δεν μπορεί να οδηγήσει αυτούς που ο Αλλάχ έχει αφήσει (!;) να παραπλανηθούν….!
[ Ω, σύγχρονά μου, πειραματόζωα της 678ης μετε,μ,ν,ψύχ,σάρκ,ωσης του Καββάλ Γιαχβαλλαχδία Κάδμου….,
του ευρισκομένου Αρχι…..μ,ορ,ασ,μ,όνου εις….. U. S. A, σώρρυ, εις Γιούτα….,
έι, φυλαχτείτε απ’ τα αστροπελέκια του….! Α, κι ασφυξιογόνες μάσκες για τα ‘’νεφέλια’’….! Βιοθυσία θα….! ]
▪ Κεφ. Ιωσήφ : Εμείς : Δείχνουμε (!;) τον οίκτο Μας (!;) σε όποιον Εμείς θέλουμε,
*/ …..χξς΄…., σχιζοετσιθελισμός ΤΩΝ/ΤΟΥ….. και….. σχιζορατσισμός ΤΩΝ/ΤΟΥ….!
Όμωςςςςς…., από τότε που οι αρχι…..τέκτονες : συν∙κτίστες ΕΣΕΙΣ
‘’έφαγαν’’ τον Αρχι…..κτίστη : τέκτονα ΕΓΩ…., χτίζοντας τον αντιπύργο….. στη Βαβέλ….,
κουμάντο, πια, οι ΕΣΕΙΣ…., χμ, κι ο ΕΓΩ….. ‘’συνταξιούχος’’ στο γηροκομείο του «Φθα Κάδμου»….! /*
και ποτέ δε στερούμε τον δίκαιο / τον κατά ‘’Αλλάχ’’ δίκαιο’’ / από την ανταμοιβή του….!
Εξαίρουμε την γνώση αυτού / εδώ, ως προς τον Ιωσήφ / που Εμείς θέλουμε,…..
Ο Κύριός μου δείχνεται καλός σε όποιον θέλει….! (!;)
▪ Κεφ. Η Αγελάδα : Εμείς : Αυτός δίνει σοφία (!;) σε όποιον θέλει,
και αυτός που δέχεται το δώρο της σοφίας είναι πλούσιος πραγματικά….!
( …..χα…., γάλα στα….. Φ,Π,αύλα….. «βόδια» της η Αγελάδα….. και αριάνι στα….. «αποβόδια» της….,
πλην κι αν…., κι αυτά, ως κι ο Μέγας Αλέξανδρος στον Άμμωνα Δία…., ζητήσουν…., ε, ανταλλάγμασι….,
να γίνουν «βόδια» της…., θυσιάζοντάς ‘της 678, κλεμμένες ή μη, μπάλες 678άφυλλου τριφυλιού….,
οπότε, κι έτσι, πίνουν….. ώς και αφρόγαλα…., α, κι ώς και ανθότυρο με….. ‘’αερό’’,’’δροσό’’,μελι….. και….! )
▪ Κεφ. Αυτό που έρχεται : Εμείς : Έτσι λοιπόν, αν αυτός είναι (!;) ευνοημένος,
(!;) η μοίρα του θα είναι ειρηνική και κήποι χαράς τον περιμένουν / στον παράδεισο /….!
▪Κεφ. Χρυσά Στολίδια : Εμείς : Ο Ιησούς δεν ήταν παρά ένας (!;) θνητός που του δείξαμε Εμείς
την εύνοιά μας και τον κάναμε (!;) παράδειγμα για τους Ισραηλίτες….!
▪ Κεφ. Αυτή που ικέτευε : Εμείς : Η δολοπλοκία είναι έργο του Σατανά,
που έτσι προσπαθεί να ενοχλήσει τους πιστούς.
Και όμως δεν μπορεί να τους βλάψει καθόλου, παρά μόνο με τη θέληση του Αλλάχ. (!;)
Στον Αλλάχ ας εναποθέσουν οι πιστοί την εμπιστοσύνη τους…..!
▪ Κεφ. Τα Ύψη : Εμείς : Κάναμε Εμείς τους διαβόλους φύλακες για τους άπιστους….! (!;)
|| …..διάβολοι Αρχιδιαβόλων….,/ φύλακες είναι των ‘’χαχόλων’’….,/ και ‘’τα κάνανε των κώλων’’….! ||
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▪ Κεφ. Γυναίκες : Εμείς : Οι υποκριτές προσπαθούν να εξαπατήσουν τον Αλλάχ,
αλλά είναι ο Αλλάχ που τους εξαπατά….. (!;)
[ Ε, οι ιμπεριάλ καταπατητές….. και εξαπατούν….. και επταπατούν….. και οχταπατούν…., 678άκις….! ]
Δε μπορείτε να οδηγήσετε τον άνθρωπο που ο Αλλάχ έχει παραπλανήσει….! (!;)
▪ Κεφ. Ιωνάθαν : Εμείς : Κανένας δεν μπορεί να πιστεύει / Ε, τότε, τί μας τα…!; /
παρά μόνο με τη θέληση του Αλλάχ. (!;)
// …..ω….. ΕΣΕΙΣΣΣΣΣ…., άλλο….. πιστεύω….. κι άλλο….. ‘’πουστεύω’’….! //
Θα ρίξει τη μάστιγά του πάνω στον αναίσθητο….!
▪ Κεφ. Οι Συνασπισμέμες Φυλές : Εμείς : Να πεις / ω Μωάμεθ / :
Ποίος μπορεί να σας προστατέψει από τον Αλλάχ αν Αυτός θέλει να ρίξει πάνω σας τη μάστιγά Του; (!;)
Και ποίος μπορεί να τον εμποδίσει από το να σας δείξει οίκτο;».
* …..ωχχχ…., ποιός Κάτθρωπος εμποδίζει τον….. σ,ο,ικτίρμονα Άνθρωπο….. να ‘’τους δείξει’’…!; *
Δε θα βρουν κανένα εκτός από τον Αλλάχ να τους προστατέψει ή να τους βοηθήσει….!
▪ Κεφ. Γονάτισμα : Εμείς : Σκέψου / ω Μωάμεθ / !
Ποιός εκτός από τον Αλλάχ, μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο
που κάνει την ασέλγειά του θεό του, τον άνθρωπο που ο Αλλάχ (!;) σκοπίμως παραπλανά,
σφραγίζοντας τα αυτιά του και την καρδιά του και καλύπτοντας τα μάτια του; Δεν θα δείξετε ενδιαφέρον;….!
{ Εχ, σιχτίρ, ρε….. ’’κουφαντές’’, ‘’τυφλωτές’’, ‘’αποκαρδιωτές’’…., σιχτίρ, ρε γονατιστές των λαών….! }
▪ Κεφ. Ορδές : Εμείς : …..Αληθινά, αυτός που ο Αλλάχ παραπλανά δεν έχει κανέναν να τον οδηγήσει. (!;)
Αλλά αυτός που ο Αλλάχ καθοδηγεί δεν μπορεί κανένας να τον παραπλανήσει. (!;)
[ Α, κι η πεπλοπλέχτρα Αθηνά έλεγε ‘’τέτοια’’…., μα η πεπλοϋφάντρα, θνητή, Αράχνη ‘’της την έφερε’’….! ]
Δεν είναι ο Αλλάχ μεγαλοδύναμος και ικανός να εκδικηθεί….;….!
▪ Κεφ. Η Μέλισσα : Εμείς : Τέτοιοι είναι αυτοί που οι καρδιές τους και τα αυτιά τους
έχουν σφραγιστεί (!;) από τον Αλλάχ, τέτοιοι είναι οι αδιάφοροι. Θα χαθούν σίγουρα στη μέλλουσα ζωή….!
▪ Κεφ. Το Τραπέζι : Εμείς : Δεν μπορείτε να βοηθήσετε έναν άνθρωπο
αν ο Αλλάχ θέλει (!;) να τον παραπλανήσει….!
▪ Κεφ. Νίκη : Εμείς : (!;) Για αυτούς που δεν πίστεψαν στον Αλλάχ και τον Απόστολό Του
έχουμε Εμείς ετοιμάσει μια αστραφτερή φωτιά. Του Αλλάχ είναι το βασίλειο του ουρανού και της γης.
Αυτός συγχωρεί όποιον Αυτός θέλει και τιμωρεί όποιον Αυτός επιθυμεί. (!;)
Ο Αλλάχ είναι επιεικής και σπλαχνικός….!
{ Αχ, ρε σχιζο’’τέτοιοι’’…., αν, και, αυτό δεν είναι ’’ελεγχόμενη’’ σχιζοφρένια…., τότε, τί άλλο είναι…!;
Ανεξέλεγκτη λογική…!; Ή….. ανεξέλεγκτα ελεγχόμενη κι ελεγκτικά ανεξέλεγκτη….. τρέλα…!; }
▪ Κεφ. Η Αγελάδα : Εμείς : Με τέτοιες (!;) παραβολές ο Αλλάχ παραπλανά πολλούς και φωτίζει πολλούς….!
|| …..Μουουουυου…., ω ‘’βόδια’’…., παραβολικά, θα φάτε 678 κιλά γάλα….,
μα, κυριολεκτικά, 876 κιλά αέρα….! Αέρααααα…., χα, για την πολεμοαιτία του Γιαχβαλλαχβραχμοδία….! ||
▪ Κεφ. Ο Άνθρωπος : Εμείς : Εμείς τους δημιουργήσαμε (!;) / τους άδικους άπιστους, ω Μωάμεθ /
και χαρίσαμε δύναμη στα μέλη και τις αρθρώσεις τους,
αλλά αν θέλουμε Εμείς μπορούμε να τους αντικαταστήσουμε με άλλους ανθρώπους. (!;)
{ …..ωχ, θα γίνει των….. «σπαρτών» του «σπάρτη» Κάδμου….:
εμφυλιοσπαραγμός…., ναι…., και, μόνο, 5 θα γλιτώσουν…., «υπόλοιπο»…..στο Ισραήλ….! }
Αυτό είναι μια (!;) προειδοποίηση. Εκτέλεσε αυτό το θέλημα,
ακολούθησε το σωστό μονοπάτι που οδηγεί στον Κύριο.
Δεν μπορείς να έχεις θέληση, παρά μόνο μέσα από τη θέληση του Αλλάχ. (!;)
Ο Αλλάχ είναι σοφός και παντογνώστης….!
▪ Κεφ. Διωγμός : Εμείς : Καμιά δυστυχία δεν έρχεται παρά μόνο με τη θέληση του Αλλάχ. (!;)
▪ Κεφ. Συμβουλή : Εμείς : Δικά του είναι τα αγαθά του ουρανού και της γης.
Αυτός / ο Αλλάχ / δίνει (!;) με αφθονία τα αγαθά (!;) σε όποιον Αυτός θέλει
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και φειδωλά (!;) σε όποιον αυτός επιθυμεί. Αυτός γνωρίζει όλα τα πράγματα….!
( Εχμ…., γι’ αυτό τον είπαν…., από Άδη…., Πλούτωνα….! )
Αν ήθελε ο Αλλάχ θα μπορούσε να έχει κάνει όλους αυτούς να έχουν μια θρησκεία. (!;)
{ …..έι…., δηλαδή, τί…!; ‘’Μο,υ,νοθεΐα’’…!; }
Αλλά ο Αλλάχ δείχνει τον οίκτο του σε όποιον θέλει,
οι άδικοι δεν έχουν κανένα που να τους δείξει φιλία ή να τους βοηθήσει….!
▪ Κεφ. Ιστορία : Εμείς : Δεν μπορείτε να κατευθύνετε αυτόν που θέλετε : (!;) είναι ο Αλλάχ που κατευθύνει
αυτόν που Αυτός θέλει. Αυτός γνωρίζει καλύτερα αυτούς που χρειάζονται καθοδήγηση….!
[ Ναι, και το «βόδι» που αλωνίζει….. και τον «ταύρο» που οργώνει η Γιαχβαλλαχαθηνά τα κατευθύνει….! ]
▪ Κεφ. Δημιουργός : Εμείς : Ο Αλλάχ αφήνει στην πλάνη αυτόν που Αυτός επιθυμεί
και καθοδηγεί αυτόν που Αυτός θέλει….! (!;)
▪ Κεφ. Οι Έλληνες : Εμείς : Αλιφ λαμ μιμ. Οι Έλληνες νικήθηκαν σε μια γειτονική χώρα 1.
/ 1 : από τους Πέρσες, στη Συρία, το 615 μ. Χ. Ο Μωάμεθ είναι με το μέρος των χριστιανών, (!;)
όχι με το μέρος των ειδωλολατρών Περσών. /
Αλλά σε λίγα χρόνια αυτοί οι ίδιοι θα (!;) νικήσουν :
(!;) τέτοια είναι η θέληση του Αλλάχ στο παρελθόν και το μέλλον.
Αυτή τη μέρα οι πιστοί (!;) θα χαρούν την βοήθεια του Αλλάχ. Αυτός δίνει νίκη σε όποιον Αυτός θέλει….!
{[ …..Α α α….,/ αυτός, και, για τα λάφυρα….,/ ώς κι Έλληνες στα ‘’άχυρα’’….,/
μπλόφα και διπλοπαιξία….,/ ‘’Ιερή’’ διπλωματία….,/
που ‘’σπυριά βγάζει’’, σαν βλέπει,/ Έλληνες του «Κάδμου Δία»….,/
ως κι ο Ιησούς, σαν ‘’είδε’’,/ μπρος του Έλληνες ‘’τουρίστες’’….,/
που, από χαρά, ‘’αλλεργία’’….,/ κι έκραξε το «είναι ώρα…..», / για να δοξαστεί η Φλώρα….! ]}
▪ Κεφ. Η Αγελάδα : Εμείς : Αυτός / ο Αλλάχ / θα συγχωρέσει αυτόν που θέλει
και θα τιμωρήσει αυτόν που Αυτός επιθυμεί. Αυτός εξουσιάζει όλα τα πράγματα….! (!;)
▪ Κεφ. Το Νυχτερινό Ταξίδι : Εμείς : Ο Κύριός σας / ω πιστοί / δίνει με αφθονία σε όποιον Αυτός θέλει
και φειδωλά σε όποιον Αυτός επιθυμεί. (!;) Αυτός γνωρίζει και παρατηρεί τους υπηρέτες Του….! ◄ }##}
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------▪ Κοινωνικότητα….:
πρωινό μπάνιο της εξάγνισης, / …..αχόοοοο…., άντε και στο με ψυχοσαμπουάν…., όσοι ψυχολεροί….! /
περισυλλογή της εσπέρας, δεοντολογίες,….!
[ …..όχα, ρε μπόχα…., όλο δεοντολογία…., και για σένα ‘’ούτε μία’’…., ω λαορουφιάνε Βραχμάνε….! ]
▪ Πεπρωμένο όλων….: θεών, ανθρώπων κ. λ. π….: με χαρακτήρα ανεξερεύνητης αυθαιρεσίας….:
/ …..τσς…., η αυθαιρεσία της αυθαιρεσίας…., ω αυθαίρετοι της αυθαίρετης αυθαιρεσίας….! /
Διαφωνίες ως προς τα τελετουργικά….! ( …..ωχ, αυτά σας μάραναν, και, τώρα, ρε τετελεσμένα….! )
▪ Ινδουιστές….: «Ό,τι δεν υπάρχει εδώ….. δεν υπάρχει πουθενά…..»….!
*/ …..χμ, φορές, έτσι λένε και τα ‘’τέτοια’’ στη Σελήνη, και, περί Θεού…., για να παρηγοριούνται….!
Όμως, δείτε ‘το κι ανάποδα, βρε ανάποδοι, ως….:
«Ό,τι υπάρχει εδώ…., υπάρχει παντού….!»…., χα…., και, τότε, τίιιιι….!….. /*
====================================================================
====================================================================

4 --- 10 )
Βουδδισμός.
■ Βούδδας ή Βούδδο….:
▪ Αυτοχαρακτηρίζονταν, λένε, ως ο ασύγκριτος κύριος, / Ρε κοντέ, με αυτοέπαρση ‘’χάνεις πόντους’’….! /
(!;) ο μόνος οδηγός που υποδεικνύει στους άλλους το μονοπάτι της σωτηρίας
[ …..έιιιι…, αμέτρητα πάμπολλοι σώθηκαν…., κυρίως, για ‘’επάνω’’, και ασφαλέστερα….,
με δική τους προσπάθεια…., ή κι ‘’απροσπάθητα’’….,

124
ως και άθεοι…., ξεχωρίζοντας, με οδηγό τη συνείδηδή τους, το καλό από το κακό…..
και παίζοντας, κατά Θεόν, σωστά το ρόλο τους στην κοινωνία…., ιδίως, ως πολίτες….! ]
και δίδει θεία φώτιση κι ευσπλαχνία, με υπερφυσικές δυνάμεις….! (!;)
{_{ …..έιιιιι…., με τα απλά και φυσικά….,/ μπαίνεις στα υπερφυσικά….,/
όχι ζουρλά και ‘’μαγικά’’….,/ μα ταπεινά και συνετά….!
Έιιιιι…., όσοι, στον αγώνα τους να ‘’υψωθούν’’, επεδίωξαν να αποκτήσουν ‘’μαγικές’’ – φακιρικές δυνάμεις,
με τρικς κι άλλα απατηλά και σατανικά…., ---- Βλέπε : ’’αυτοβασανισμοί’’, ’’μετακίνηση αντικειμένων’’,….! ---κι όχι να αποκωδικοποιήσουν…., συν Θεώ, αγγέλοις,….. και, τη ‘’Σιωπή’’ –τους….,
όσον επιτυχώς και ειλικρινώς…., που αυτό είναι το κυρίως ζητούμενο….,
πλην και να προσφερθούν, ως υπερθετικοί, πια, ’’στο Θεό’’, ως θεïστές, και, για να ενεργήσει δι’ αυτών….,
ε, αυτοί, λοιπόν, ή ‘’κόλλησαν’’….. ή ‘’έπεσαν’’….. και κατάντησαν….. λογοπραξοφακιρίδια του Σατανά….!
Μάλιστα δε, πολλοί, αυτο ή ετερο, πλανεμένοι, τότε κι έστω, νόμισαν
πως….. αυτά τα πλάνα τερτίπια –τους ‘’βοηθούν’’ το Θεό….,
με δικαιολογίστικα – σοφιστίστικα επιχειρήματα του στιλ….: «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα»….!
Κι αυτό είναι πράγμα αντιθείον…., και, που παραπλανά….,
αλλά κι απομακρύνει, ως κάθε ψέμα, απ’ την αλήθεια της ‘’πραγματικότητας’’ και της φυσικότητας….,
που, μόνον έτσι, οδηγείται κανείς στα υπερφυσικά --- υπερκόσμια --- …., ’’Θεού μεριά’’, βεβαίως….,
κι ας πολλά απ’ αυτά γίνεται να μπορούν να τα κάνουν ως υπερθετικοί…., / …..οι αρνητικότατοι άλλα….! /
μα, κυρίως, από μόνοι τους και ‘’εξ ενστίκτου’’ τους….,
ως, λ. χ, να διαβάσουν, ’’χοντρικά’’, τη σκέψη του άλλου….,
πράγμα αντιθείο…., ιδίως το κατ’ επιδίωξη…., ως παραβιάζον το, ιερό, σκεπτικό άσυλο του άλλου….,….! }_}
▪ Βούδδας….: μπορούσε, λένε, να ξαναφέρνει στη μνήμη του τις αναρίθμητες προηγούμενες ζωές του,
ως και τις προηγούμενες, μα και επόμενες, των άλλων….,….!
|#| Χμ, στο ‘’μίξερ’’ της ψυχής, ιδίως, κατά τα ενύπνια όνειρα, αυτοπρόκλητα κι αμηνύματα, σχεδόν πάντα….,
μπορεί ο οποιοσδήποτε…., προπαντός, από, ‘’σχετική’’, ‘’φορετή’’ έμμονη ιδέα….,
‘’να ιδεί τον εαυτό του σε πιθανές εκδοχές και πιθανότητες, μα και σ’ απίθανες εκδοχές και πιθανότητες’’….!
Και είναι όλες…., οι τέτοιες και, τάχα, προηγούμενων ζωών του….,
‘’διανθισμένες’’ με άγνωστα, και, σ’ αυτόν στοιχεία….,
καθώς, βέβαια, η σκέψη….: ψυχοσκέψη και ‘’ψυχο’’σκέψη….. λειτουργεί κι ενύπνια….,
με ‘’λόγο’’ και εικόνα και σε χαμηλές συχνότητες ύπνου….,
οπότε…., έ τ σ ι, αυτά, στις μικρομικροστιγμές του ονείρου, κωδικοποιημένα, μεταπλάθονται ‘’αυθαίρετα’’
και, αποκωδικοποιούμενα ανάλογα με το πότε και σε ποια συχνότητα ύπνου ή ξύπνου, παραπλανούν….!
Κι αυτό γιατί….. ένα…., το ίδιο όνειρο μιας υψηλής συχνότητας….,
π. χ, στον υπερθετικό χώρο του ‘’σώματος’’ της ψυχής η ψυχή…., το κύτταρο μνήμης της….,
’’μαζί’’ – ‘’συνεργασιακά’’ κι η βιο’’ψυχή’’ : η εγκεφαλική ‘’ψυχή’’….,
βλέπεται, συχνά, και πέραν της μιας φοράς…., που….. γι’ αυτό….. και τα θυμόμαστε….,
αποκωδικοποιούμενο με οικείους μας κώδικες, σήματα, εικόνες,….. πάντα, αναλόγως….!
( …..έι…., άλλωστε…., πολλάκις…., άλλα είναι τα όνειρα της από μη φυσικό φως ψυχής…..
κι άλλα τα όνειρα της από ‘’φως’’ βιολογικής προέλευσης ‘’ψυχής’’…., πλην, βέβαια, των κοινών τους….! )
Έτσι…., μόνον πλάνη και υπερβολή, ή και ψέμα, είναι τα αυτοεπαρσιακά, και, του Βούδδα, εδώ….,
τα περί προηγούμενων ζωών…., αυτού, χμ, και των άλλων…., αρρωστημένη φαντασία….,
και ιδίως τα περί, χα, κι επόμενων ζωών…., αυτού και άλλων….,
αφού προγνωρίζει ο που προορίζει…, πάντα…., τόσον, όσον, αναλόγως…., και που ούτε ο ίδιος ο Θεός….,
---- …..που έφτιαξε το Σύμπαν με βασική αρχή την ‘’ελευθερία’’…., ως ‘’όλα’’ το δείχνουν, κι αυτό….,
κι έτσι…., αυτοπεριορίστηκε….. και δυναμικά….. και προγνωριστικά….,
καθώς δεν έφτιαξε ένα Σύμπαν για μαριονέττες…., ώστε να ελέγχει απολύτως τον κόσμο
και να τα προγνωρίζει κισμετολογικά όλα – ’’όλα’’, και, τα των πλασμάτων Του….! ---ασχολείται με τέτοια ζουρλά…., πόσον δε μάλλον ο….. ’’χωρίς συνείδηση’’ Βράχμα, χμ, Θεός….,
που, κατά πολλούς Ινδουιστές, κι αυτός, μετενσαρκώνεται….,….! [ Ιδές, σχετικά, 1ο Σιωπολόγιο….! ] |#|
▪ Λένε, επίσης, οι μυθολόγοι του πως συνέβησαν θαύματα κατά τη γέννησή του
και κατά την παιδική του ηλικία….,
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κατέχων πλήρη γνώση της κατάστασης του σύμπαντος και της σκέψης των άλλων προσώπων….!
[#[ …..έι…., η γνώση…., και η συμπαντική…., είναι χαοτικά ατελείωτη….,
οπότε…., όποιος λέει πως έχει πλήρη γνώση του φάσματός της…., / χμ, ’’χοντρικά’’…..’’ναι’’….. /
// …..κάλέ…., ’’εδώ’’, μόνο, το βιοD. N. A είναι πόσοι τόμοι….,
πόσοι δε μάλλον τόμοι το ψυχοD. N. A…., ή και το ‘’ψυχο’’D. N. A….,
που είναι…., ιδίως, η ψυχή μας…., μικρογραφία, και, του Σύμπαντος….,…..
πόσοι δε μάλλον τόμοι το συμπαντο’’D. N. A’’…., μα και τα άλλα ‘’D. Ν. A’’….,….! //
ήτοι, γνώση της κατάστασης του σύμπαντος…., μα….. και, ‘’Μεγαλαδελφίστικα’’, της σκέψης των άλλων….,
χμ, έτσι δόλια…., για να τους ‘’ακινητοποιεί’’ θρησκειοïμπεριαλίστικα κι ‘’αμαχητί’’….,
ε, τότε κι έτσι, αυτογελειοποιείται…., ως τότε κι έτσι οι, ’’τάχα’’, πιστοί του….,
που, σχεδόν, πάντα, τους ‘’κερδίζει’’, και ‘’βολευτικά’’ τους, κατά ‘’Καισαροπαπικήν’’ επιβολήν….!
Άλλωστε…., πάντα και παντού, άσχετοι κι ανίκανοι τελείως, και, για ‘’τέτοια’’ τρικς…., στημένα….,
‘’φτιάχνονται’’…., μυθοποιητικά τους και σε….. μυθοπλαστικά ‘’εργαστήρια’’ ‘’Ιερών Συνόδων’’….,
‘’τέτοιοι’’…., χρειαστοί πάντα…., σικέ ‘’τέτοιοι’’ με σικέ ‘’τέτοια’’…., ατομικά ή σωσιικά ή….. κρυφοομαδικά….,
και, για τον κάθε πόλεμο με τους ‘’αντι’’διαπλεκόμενους ‘’τέτοιους’’ κι ‘’αντιπάλων’’ στρατοπέδων….! ]#]
Ο Βούδδας…., ο μπορών να πολλαπλασιάζεται μαγικά….,
/ Α, ναγκουάλ σωσίες παντού και πάντα…., αντι,υπο,κατάστατα, ’’άγγελοί’’,….. τους….! /
να πλανάται στο διάστημα….!
// Ε, τα έχουν, κι ‘’αυτά’’ τα τέρατα, τα οφθαλμαπατικά ‘’κέρατα’’…., πλην όσων, ’’τέτοιων’’, ψεμάτων….! //
▪ Γέννηση Βούδα….: Γενεαλογικά, κατάγεται από θεοποιημένους βασιλιάδες….!
[ Α, ορθά – κοφτά….: ’’όλοι’’ κρυπτοσατάνες με μάσκα θεïστή…., κι οι πράξεις τους, ιδίως, το δείχνουν….! ]
Χρονολογία γέννησης….: ποικίλει….! / Ε, ως κωδικικά βόλευε, ιδίως, στο βασιλοβραχμανείο…., κι αυτή….! /
Όταν η τελευταία του μετεμψύχωση ζούσε στον ουρανό του Τουσχίτα,
χαμήλωσε το βλέμμα του στη γη, για να διαλέξει έναν τόπο, μια οικογένεια, μια μητέρα,
όλα κατάλληλα για την (!;) αναγέννησή του…., και, τελικά, η επιλογή του στάθηκε (!;) στη βασίλισσα Μάγια,
( Ωχ, επιτέλουςςς, ο Ιησούς διάλεξε μια κοινή θνητή….. κι όχι βασίλισσα….! Ναι, ο «ιερός διπλωμάτης….! )
σύζυγο του βασιλιά Σχουντοντάνα, που, τότε κι έτσι, έκανε μια ευχή αγιότητας,
παρακαλώντας το σύζυγό της να μη συνουσιασθούν….!
|$| …..εχ…., κάθε φορά, κυρίως, που, από το φασισμό τους, και, οι, χμ, Κύριοι βασιλιάδες
κινδύνευαν να χάσουν την εξεξεεξουσία τους….,
ή θα έβαζαν, ξου, προφήτες – υποτακτικά τους να αποπροσανατολίσουν, παντοιοτρόπως, το λαό…..
ή θα προκατασκεύαζαν ‘’θεόσταλτους’’ Μεσσίες…., διαφορετικούς, χμ, από αυτούς….,…..
‘’τελικά’’…., έιιιιι…., ‘’τελειοποιημένους’’…., «υψωμένους Υιούς…..» που έλεγε κι ο Ιησούς….,
κι έτσι, «ελέω Θεού», εξιδανίκευαν και διαιώνιζαν την τρομοκρατοεξεξεξουσία τους….! |$|
▪ Όνειρο της Μάγια….: άσπρος ελέφαντας ήλθε στο πλάι της….: [ Χμ, ωσεί Δίας σε μεταμορφώσεις του….! ]
σκέψεις και ζωή της θρησκευτικής….. και, μετά από (!;) 10 μήνες,
*/ Εμ, με ένα μήνα παραπάνω μες στην κοιλιά της μαμάς του, γι’ αυτό, μας προέκυψε Βούδ,δ,ας….!
Κι αν ήταν παραπάνω από δέκα, ως δεκαετίες με άλλους, θα τον ταύτιζαν, εξαρχής, με τον Βράχμα….,
ή θα μας τον εμφάνιζαν να αυτοταυτίζεται πιότερο με αυτόν…., ω κωδικο’’τέτοιοι’’….! /*
γέννησε το Βούδδα, που από παιδί ήταν σοφός και πολυγνώστης και ξεχώριζε από τα άλλα παιδιά….!
( Ε,έτσι, κι ο Τριπτόλεμος Τειρεσία Ι. Χ κι από παιδί, στα σοφά ‘’απόκρυφα’’, ξεχωριστός Δαλάι Λάμα ήτο….! )
▪ Σύλληψη….: άσπορη, υπερφυσική….,
μα (!;) επτά μέρες μετά απ’ τη γέννησή του πέθανε…., (!:) γιατί συνουσιάστηκε με το βασιλιά άντρα της….!
{{ …..ααααα…., ενήλικες και ενσυνείδητοι να έχετε σύλληψη….. θεοπνεύματος ή θεοαισθήματος….,
άμεσα, ως θεανθρωπιζόμενοι : +++ ---- -++-…., ήτοι, ως υπερυπερθετικοί ---- ουδέτεροι….,
και έμμεσα, μέσω αγγέλων κι ανθρωποψυχών, ήτοι, ως υπερθετικοί ++…., ή και, έτσι, και θεο μηνύματος….,
αναλόγως αποκωδικοποιητέου και αποκωδικοποιητού….!
Και…., ’’εντάξει’’…., αφήστε, κατά μέρος, τα ‘’ζουρλο’’παρθενολογικά σας….!
---- …..ε, και περί αυτού…., μα και περί των ευθύς ως άνω…., ιδές, σχετικά, στο 1ο Σιωπολόγιο….! ----
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Σαφώς, μόνο, με παρθένα…., ε, τι άλλο, από ‘’παρθενορραφή’’…., ψυχή, καθαρότατη κι αγνότατη….,
γίνεται κι αυτό….,…..εμ…., και….. να προσέχουν οι ‘’παγόψυχοι’’, και, το πώς πλησιάζουν τον Ήλιο….,
που δε θα φταίει, και, για το αν θα πάθουν…., διότι τον Ήλιο τον πλησιάζουν, επωδύνως, ’’εξατμισμένοι’’….!
…..Αυνανίας το Κεφάλαιον πρόσχετε…., ιμπεριάλ 7 φορές…., χα….! }}
▪ Γέννηση και θαύματα….: φωτισμός ουρανού από μία λάμψη….! / …..ω, τι θρησκειοόπιον των λαών….! /
Ο σοφός Αζίτα προφήτευσε το μεγαλείο του Βούδδα….!
[ Ε, όποιος είναι Καισαρο’’προφήτης’’ είναι σοφός…., ως ο Αζίτα Συμεών ή, άλλως, Συμεών Αζίτα….,
χμ, και οι μη Καισαροπαπικοί μεταφήτες είναι της «μωράς σοφίας»….! ]
Ταξιδιώτες από την Περσία ή την Αίγυπτο πάνε, τότε, εκεί….!
* …..χξς΄ςςςς…., ως ‘’τρεις’’, πράκτορες, μάγοι…., χμ, κι εξ αντιγραφής, και, αυτού…., στον Ι. Χ….! *
▪ Βούδδας :
«Ήμουνα χαϊδεμένος μικρός, πολύ χαïδεμένος. Αρωματιζόμουνα μόνο με σάνταλο από την Μπεναρές»….,
---- …..τί…., στα Ινδικά, σάνταλο λέγονταν το κωδικικό –τους….. μύρο…., ω Res…!; ---ζώντας σε τρία παλάτια με αυλητρίδες // Άλα χαρέμι ο βασιλόπαιςςς….! // ειρηνικά, μα δεν ένιωθε ευτυχής….!
[*[ …..εμ, και, γι’ αυτό, βρε ’’βουτυρόπαιδο’’, στα γεράματα,
έφαγες, στου Κούντα, ‘’μυστικόδειπνο’’, κέρασμα φαγητό από αγριογούρουνο,
ω πλουσιότροφε ‘’ασκητή’’…., «εσύ»….,
που, χμ, εκτιμούσες το καλοπροετοιμασμένο γεύμα….,ω κρεατοφάγε κι εσύ….,
και ‘’έσκασες’’, όπως λένε οι ‘’δικοί’’ σου, από βαρυστομαχιά….,
που, μάλλον…., όπως και με τον Ι. Χ…., και, για τέτοια και συχνά…., που δεν μας τα λένε κι οι Ι. Χήδες….,
σου έφευγαν, κι εσένα, οι μαθητές σου, κι όχι, τάχα, ως μας λένε, επειδή δέχτηκες τροφή απ’ άλλους….! ]*]
▪ Προφητείες….:
τον ήθελαν κυρίαρχο του κόσμου, | Χα, προφήτες του….. θρησκευτικού ιμπεριαλισμούουουουου, κάλέ….! |
/ και φωτιστή του / κάτι που ο Βούδδας το απευχότανε….! * Ωχ, ποιος να ξέρει, κι εδώ, τι….. και ποιος….! *
▪ Μια θεότητα με μορφή ασκητή του παρουσιάζεται….! Παντρεύεται….! Γιος του ο Ραχούλα….!
Ντύθηκε ασκητικά ρούχα, που μια θεότης του τα έφερε….! [ Έι, φορεμένος ρόλος κι έλξης σας ο πόλος….! ]
// Α, ασκητήςςςςς : Βραχμάνος τον έβαλε, και αυτόν, στο προκάτ ‘’ιερό κόλπο’’
τον με σωσίες ‘’ναγκουάλ’’ εργολογοφακίρη…!; //
▪ Το πιστό κι αγαπημένο του άλογο, μη αντέχοντας το χωρισμό τους, πέθανε
και ξαναγεννήθηκε σε ουράνιο κόσμο με μορφή μιας θεότητας….!
/ Ε, κάτι σαν το της αλογίσιας θεότητας των Κελτών, Ιρλανδών, Ριάννον…., κάτι σαν το σκυλί Σίριο….,
κάτι σαν τον γάιδαρο του Διόνυσου….,….! /
▪ Αυτοβασανισμοί, νηστεία, ασκήσεις σκέψης, μελέτη κάτω από μια μηλιά – δέντρο θείας φώτισης….!
*[ Εχ, μηλιά, έστω, κι όχι, ως αλλού, κάτ’ απ’ άλλο θάμνο….! Σιωπή : σκασμός και μην ακούσω μιλιά….!
Και…., ’’τελικά’’…., ποιας ποικιλίας μηλιά είναι δέντρο της θείας φώτ,σκότ,ισης…..
και ποιας ποικιλίας μηλιά είναι δέντρο σατανικής σκότ,φώτ,ισης….. ποίος γνωρίζει…!
Πάντως, να προσέχετε μη μπερδέψετε, και, μηλιά με φιρικιά….! Αυτό κι αν θα είναι ψυχο‘’φιρφιρίκι’’….! ]*
Μετά από (!;) 7 χρόνια του επήλθε θεία φώτιση, τελικά, επιτυχία για Γνώση….: έγινε, έτσι, Βούδδας….!
// …..χμ, με 7 ιμπεριάλ βήματα προς Βορράν….. και 7 γαίες….!
Ε, ιμπεριαλιζέ, Βούδ,δ,ας….. από Βούδας…., ως Αβραάμ από Αβράμ…., ως Σάρρα από Σάρα….! //
▪ Σε τρεις νύχτες αγρύπνιας είχε διαδοχικά….:
1) την ανάμνηση των ιδίων του μορφών από πρώην ζωές του,
// Όχα, πάντα, γκαστρόκοιλος…., λες και δεν έκανε ‘’Σιωπή’’…., που η ‘’Σιωπή’’ καίει, και, λίπη….! //
2) τη γνώση της επανενσαρκώσεως των άλλων πλασμάτων,
* Ναι…., ώς και των….. κ,ο,ω,λοβακτηριδίων….. της Χξς΄ γενιάς….! *
3) τη συνείδηση των 4 ευγενών αληθειών και το μηδενισμό των τριών κακών….:
α] αισθησιακή ευχαρίστηση,
[ Ε, ως ’’ευγενής’’ της «σεμνής ηδονής» ο Χαριτωμένος αυτός, έκανε ευγενικές ‘’τέτοιες’’….! ]
β] φιλοδοξία και γ] άγνοια….!
▪ «Η σωτηρία βρίσκεται στον μετανιωμένο», λένε πως έλεγε….!
( Α, υπάρχουν και ’’θανάσιμα’’ αμαρτήματα, ‘’που δεν ισοφαρίζονται με τίποτα’’, και, εδώ κάτω….! )
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▪ Ο Διάβολος, ο Μάρα, τον βάζει σε πειρασμό
*[[ …..εεεεε…., κι εμείς, από μόνοι μας και κατ’ επιλογή μας, μπαίνουμε σε πειρασμούς…..
και μην ‘’τα φορτώνουμε’’…., συχνότατα, τα κακά μας…., σε άλλους…., χα, σε….. ’’Εύες’’….,
ως…., μα, χμ, σπάνια…., τα καλά μας…., στο Θεό κ. λ. π….!
Δεν είμαστε δα και μαριονέττες, και, τους….! Ε, ρε χαζοκισμετάκηδες…!;
Πάντωςςς…., ω Μάρα…., πιθανόν να σου έρθει και να φωτιστεί και «υπό την….. σουρβιάν σου»….,
ήτοι, «υπό την, αγκαθερήν, αγριομηλιάν σου»…., ο, πριν, «υπό την μηλιάν» φωτισθείς….,
ως κι ο Ι. Χ, μετά, «υπό την συκήν»….. και, πριν, «υπό την άμπελον»….,….!
Ναι, και μη θλίβεσαι…., που έχει ο καιρός γυρίσματα…., να πληρωθούν τα πείσματα….! ]]*
και με φοβέρες και υποσχέσεις τον παρακινεί να αλλάξει απόφαση
και να μην ψάχνει την αλήθεια, αρχικά…., μα, αργότερα, τον παρακινεί να μπει στη Νιρβάνα,
για να μείνει κρυφή στους ανθρώπους η θεωρία για τη σωτηρία….! // : τί, Νιρβάνα = απο….. Κρύπτης…!; //
[ …..ω…., όχι και πως, ο Διάβολος, δεν ξέρει πως
γίνεται να υπάρχει επιστροφή του Νιρβανοποιημένου στα ‘’καθ’ ημάς’’…., έστω, και δυσκολότατα….,
ή του θεανθρωποποιημένου, πάλι, στα ‘’καθ’ ημάς’’….! Τότε, ποίο το νόημα….. και ποία η ελπίδα…!; ]
▪ Η θεωρία της σωτηρίας….:
ένας μύθος λέει πως αναρωτήθηκε αν πρέπει να τους την πει….,
αφού η γενεά του καιρού του δεν ήτο ώριμη γι’ αυτά, μα, τελικά, με θεία προτροπή, τους την αποκάλυψε….!
{ Ω, ’’εντάξει’’, δεν λέγονται ‘’όλα’’, ως επικίνδυνο, ιδίως σήμερα, και, προπαντός, τα ‘’επιστημονικά’’….,
αλλά όχι και τα, έτσι ή ‘’άλλως’’ τους, σωτηριολογικά….!
Τέτοια, σχεδόν, έλεγε, και, ο Ι. Χ και, χμ, σε «ώριμη ώρα» κι από «ανώριμη γενιά», ’’σταυρώθηκε’’….! }
▪ Εκλογή πρώτων μαθητών του….:
πέντε ασκητές, που τους υποβάλει σε σκληρούς αυτοβασανισμούς, τον εγκαταλείπουν, γι’ αυτό,
// Έι, οι όντως θείοι και μεγάλοι πειραματιστές βγάζουν…., και, αυτά…., τα μεγάλα συμπεράσματά τους
με πειραματόζωο τον εαυτό τους…., βρεεεεε….! //
κι έτσι αποκηρύσσει τον αυτοβασανισμό ως μέσο για να φτάσει κανείς στη σωτηρία,
ως και τις μέσω αισθήσεων χαρές….!
|| Ψιιιιιτ…., γενικώς, ’’οδός’’ : ’’κάλλιστη καρδιά’’….. και….. παν μέτριον μέτρον άριστον…., και, τώρα πια….,
που….. τα ‘’υπέρμετρα’’ μέτρα ‘’ας είναι’’ για αυτούς που αυτοπροσφέρθηκαν ‘’απολύτως’’…., έστω….! ||
Κηρύσσει, τότε, τη μέση οδό, γι’ αυτό, τη μέτρια απάρνηση του κόσμου με….:
σωστή σκέψη, απόφαση, πράξη, ζωή, επιθυμία, μελέτη, αφαίρεση, σωστό λόγο : οχταπλό μονοπάτι….!
▪ Ευγενείς αλήθειες σχετικές με….: βάσανα, γέννηση,…. κατάργησή τους…..
και δρόμο και τρόπους που οδηγούν στην κατάργησή τους….!
▪ (!;) Ζούσε με φιλευσπλαχνίες, δίδασκε (!;) ανάλογα με το ακροατήριό του την ηθική….,
σε άλλους δίδασκε μόνο τη θεωρία της κοσμικής ανταπόδοσης
και τους υποσχόταν, σε αντάλλαγμα, τις ευχαριστίες του ουράνιου κόσμου
ή μια (!;) καλή (!;) αναγέννηση πάνω στη γη…., ενώ στους (!;) ικανότερους τα εξηγούσε καλύτερα….!
// …..ω, δυστυχώς ή ευτυχώς, πολλά λέγονται αναλόγως εξηγημένα…., μα όχι πλάνα και φακιριζέ….,
ως οι των ‘’Μυστηρίων’’ –τους….: Βούδδας, Ιησούς Χριστός, Αθηνά, Δήμητρα, Διόνυσος,….! //
▪ Νιρβάνα….:
τη συνιστούσε σε άλλους, για το σβήσιμο των αμαρτιών τους, σαφώς, αυτός εδώ, μοιραία κι αυτόματα….!
( Έι, σαφώς, το ταξίδι προς τη ‘’Νιρβάνα’’ συνεπάγεται…., και, ‘’συνάμα, προϋποθέτει σβήσιμο μικρών’’….,
μοιραία κι αυτόματα, και, ’’σβήσιμο’’ αμαρτιών…., σφαλμάτων,….. που, αλλιώς, δεν….!
Και, ναι, υπάρχει, ανάλογη κι αναλόγως, και ‘’Νιρβάνα’’ του Μάρα…., πλην απ’ την Βραχμική, έστω….! )
▪ Ηθική Βούδδα….:
εντολές….: ου φονεύσεις, ου ψεύδεσθαι, ου κλέψεις, ου μοιχεύσεις, ου μεθείν,….
πενία, πλήρης αγνότητα,….: για μοναχούς και μοναχές…., και στους λαϊκούς μύστες τα ενδιάμεσα….,….!
// …..χα…., κάτι σαν, και, τον «Νόμο του Μωυσέω», δηλαδή….! Και….. ποίος αντιγράφει ποίον…!; //
▪ Πιστοί του Βούδδα….:
πρώτοι….. απ’ την τάξη των (!;) πολεμιστών…., απ’ τους οποίους (!;) προερχόταν…., απ’ τους βασιλιάδες,
απ’ τους ευγενείς, απ’ τους πλούσιους εμπόρους…., | Χξς΄, τι ’’«ορθός χρήστης του άδικου μαμωνά»’’….! |
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# Α, πάλι, πολύ ‘’επιπόλαιο’’, ύποπτο και λάθος τακτικής…., τουλάχιστον, στην αρχή κι αμέσως….,
/ …..όταν, μάλιστα, δεν ήθελε τις γυναίκες ως μοναχές σε μοναχικά τάγματά του….. /
εκτός κι αν…., έστω όπως τα λένε…., δεν τον ενοχλούσαν οι βρωμερές πράξεις τους….,
[ …..ε, χμ…., εκτός κι αν ήταν προκάτ –τους….!
στα πλαίσια του, πιθανόν κι εκεί, θρησκευτικού ιμπεριαλισμού, εσωτερικού ή εξωτερικού….! ]
οπότε, μάλλον κι αν όχι ‘’παλαιόθεν’’, συμβιβάστηκε μαζί τους και ‘’καθιερώθηκε’’…., ως ακίνδυνός τους….,
που, διαφορετικά και ως δικαιολογημένα επικίνδυνός τους, κάθετα όχι….! #
{ * Δεχόταν στην τάξη του μόνον εκλεκτούς και ικανούς να τηρούνε τους μοναστικούς κανόνες….!
1ος λαϊκός που κερδήθηκε στη θεωρία του ο (!;) πλούσιος γόνος ενός εμπόρου Γιάσχας….! }
η εταίρα Αμπαπάλι, η, μετά, ιέρεια και ποιήτρια ύμνων…., /…..χμ, ‘’ως’’ κι η Μαρία Μαγδαλινή του Ι. Χ….! /
ευγενείς κυρίες από ανώτερες τάξεις,
| …..χμ, ως, και, η διακόνισσα του Ι. Χ σύζυγος του επιτρόπου του Πιλάτου Χουζά,….! |
συγγενείς του….,…!…..
(!;) Δώρα, και, σ’ αυτόν, κυρίως από πλουσίους, που τον ευεργετούσαν, (!;) ως και τους μοναχούς του….!
▪ Πρώτη βουδδιστική κοινότητα….:
ο φιλόδοξος εξάδερφός του Ντεβαντάτα / …..ε…., κάτι σαν (!;) Ιούδας του…., κι εδώ….! /
εξαπέλυσε άγριο ελέφαντα επάνω του, για να τον σκοτώσει….,
επειδή ο Βούδδας, φτάνοντας σε μεγάλη ηλικία, αρνήθηκε να τον κάνει διάδοχό του….,
ατυχώς…., όπως απέτυχε να επιφέρει σχίσμα στην κοινότητα των πιστών του….,
οπότε, έτσι, τιμωρήθηκε με αρρώστια και θάνατο, πηγαίνοντας στην κόλαση ως χείριστος κακούργος….,
αλλά, τελικά, κι αυτός, θα εξαγνιστεί και θα γίνει Βούδδας…., λέεεεενε….!
*/ …..ω…., σίγουρα…., και, κατ’ αυτούς εδώ τους, χμ, ’’μεγαλόψυχους’’….,
έτσι, ώς κι ο Διάβολος, ο Μάρα, θα Βουδδοποιηθεί, τελικά,
και ’’κούνια που τους κούναγε’’, κι αυτούς….! /*
▪ Μέλη κοινότητας πιστών του Βούδδα….:
από όλες τις τάξεις…., σε τάγματα χωρίς τάξεις….!
▪ Αρνιόταν την επικράτεια των βραχμάνων…., / …..εχ…., αυτοί, πια, κι αν ήταν….. εξεξεξουσία….! /
ήταν κατατοπισμένος στις διδασκαλίες τους…..
[ …..άρα…., χμ, άρα Μάρα….. και….. τί από μόνος του ‘’έφτασε’’ στη Νιρβάνα’’…., ωρέ…!; ]
και τους νικούσε σε ρητορικούς αγώνες….!
---- α…., κι ο Ι. Χ…., ωρυόμενος και μη….! ---Αγωνίστηκε εναντίον της πίστεως των βραχμάνων,
σύμφωνα με την οποία συγκεκριμένες ιερές τελετές σβήνουν αμαρτίες….!
( …..ε…., αν έτσι…., ορθότατα τους ‘’πολέμησε’’…., μα ποιον να πιστέψεις….,
σαφώς, κι ως προς τα περί αυτού του Βούδδα….! Αχ, αυτή η μυριοπόθητη ‘’«έδρα του Μωυσέως»’’….! )
▪ Θάνατος Βούδδα….:
υπερφυσικά φαινόμενα : βίαιος σεισμός, | …..τί, με θύματα…!; Ε, τότε, ξου, ρε σχιζοΒράχμα, κι εσύ….! |
ηχήσανε τα τύμπανα των θεών,
*// Χα, πάντως, ο τυμπανισμός του, της κοιλιάς του, και, ως γέρος, ήταν, σαφώς, από βαριομάσες….!
Και, ε, τον ‘’κλάψανε’’ τυμπανο‘’κλασικά’’ οι συνάδελφοί του βασιλιάδες, σαν μάθανε πως πέθανε….! //*
κάψιμο σώματός του, που, όταν κάηκε, μια πηγή με ουράνια προέλευση έσβησε τη φωτιά της πυράς….!
([ …..χα…., έτσι και με το νεκρό σώμα του Ηρακλή….: …..την ώρα που έκαιγε η πυρά,
«ένα σύννεφο τύλιξε τον, νεκρό, Ηρακλή / ….ε, το σωσιικό αντικατάστατό του….! /
και τον μετέφερε στον Ουρανό, ενώ βροντούσε ο κεραυνός»….: Σοφοκλής….!
Κι εδώ…., στο συμβολικό τους ‘’τέτοιο’’…., με το οποίο ενέπαιζαν το λαό τους : νερό τους….,
πάλι οι της, εδώ ‘’ουράνιας’’, μεγαλοαστικής τάξης : πηγής….. φλουτ κι ‘’έξω’’ και τον Βούδδα….!
Ε, μάλλον, έσβησαν τη ‘’φωτιά’’ που τον ‘’έκαψε’’….. και ξανάναψαν τον «πυρσό» του….,
ναι…., του Βούδδα….. στην….. 666η μετενσάρκωσή του….. ή στην 888η μετεμψύχωσή του….! ])
[*[ Όχα, από φακιρικά λόγου τε και πράξης, άλλο τίποτα κι εδώ…., ως, σχεδόν, παντού και πάντα….:
οι εύπιστοι – χαχόλοι μαζοχολαοί στον πάτο και πλανεμένοι…., να ζουν αργοπεθαίνοντας….,
και οι κρυπτοπιστοί – ξύπνιοι του Σατανά στην κορυφή…., πλάνοι και σαδιστές….,
με, έτσι, εδραιωμένη την σατανοεξεξεξουσία τους…., συνηθεστάτως, να ζουν ζώντας….! ]*]
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▪ Αναγνώριζε πως η ανθρώπινη διάνοια δε θα μπορούσε να φτάσει ούτε σε ένα όριο του διαστήματος….,
|$| …..μωρέ, τώρα πια, έτσι που αποκωδικοποιήθηκε, όσον, κι η ‘’σιωπο’’’’τεχνογνωσία’’ του Θεού….,
κι αυτό, είναι, ’’χοντρικά’’ και ’’ευστοχότερα’’ δυνατό….!
Μπορεί, κυρίως, οι ψυχοηλεκτρομαγνητικές και άλλες συγκυρίες να βασανίζουν όσο ποτέ,
και, τους μεγαλοθεïστές…., αλλά η ‘’σιωπο’’τεχνογνωσία της εποχής μας….,
και, με εύστοχες….. παραβολές, συσχετισμούς, αντιστοιχίσεις κ. α. λ….,
τους βοηθά, όσο ποτέ άλλους και παλαιών, κυρίως, εποχών, να ‘’εξηγήσουν’’ το ‘’Αίνιγμα’’….,
το ‘’μεταφυσικό’’, κυρίως…., πάντα, τόσον…., όσον…., αναλόγως….!
Περιττό δε να τονιστεί το ότι, πέρα απ’ τις όποιες διαφωνίες, που μπορεί να έχουμε μαζί με μερικούς….,
ιδίως, στα….. ’’θεοκτόνα’’…., σε όσα λόγια τους ‘’βάζουν στο στόμα του Θεού’’ κ. α. λ….,
για να ‘’τα περάσουν’’…., μάλλον, μόνον έτσι…., στους αφελείς…., τα βολευτικά τους και τους….,
θαυμάζουμε το επίπεδο πολλών γνώσεών τους…., ή, έστω, ‘’τους’’…., κι ας….!
Άλλωστε, όσοι….. και ηλιακά, αυτοί ‘’έχουν δικαιωθεί’’ από τον όντως Θεό…., τεθνεότες γαρ….,…..
κι εμείς είμαστε οι που θα πρέπει να ξεπληρώσουμε, κυρίως, τα όσα σφάλματά τους,
που μας καταδίκασαν…., νααααα…., σε….. Πανωλεθρία….! |$|
ούτε σε ένα αρχικό σημείο του χρόνου….,
/#/ …..ιδές αρχή 1ου Σιωπολογίου….: αυθύπαρκτος – αυτοαίτιος πανχωροχρόνος, άναρχος κι άτελος….,
αυθύπαρκτα – αυτοαίτια μη φυσικά κι αφόρτιστα αιθεριο’’σωματίδια’’…., ‘’κάτι σαν το τίποτα’’….,
αυτοαντιστροφή τους….. και φόρτισή τους, σε ζώνες κενού Ζ, με μη φυσικό φως….,
αβιογενής γέννηση του Ενός Θεού…., ως ‘’αυτοαιτία’’ από….. αυτοαιτία….,
που είναι, έτσι πια, το συναρχότελο του πανχωροχρόνου….,
ήτοι, η πρώτη και τελευταία αρχή μαζί και το πρώτο και τελευταίο τέλος του πανχωροχρόνου….,
το….. απόλυτο Παρόν…., το ‘’+ - ---- - +οο’’….,…..
τελικός, επιμερισμός, Θεόθεν, του πανχωροχρόνου σε εσωσυμπαντικό και εξωσυμπαντικό….,
‘’νεκροφανής’’ – ‘’παγωμένος’’ συμπαντικός, μας, χωροχρόνος…., στο ‘’μηδέν’’ του….,
‘’ανάσταση’’ τούτου….. με συμπαντική δημιουργία
σε ένα ‘’συμμετρικό’’ κι επιτυχές ‘’ντόμινο’’ των ‘’δευτερολέπτων’’ του….,…..
ναι, όλα υπό προϋποθέσεις…., αφού, και, στο Σύμπαν μας, τίποτα απολύτως δεν είν’ απροϋπόθετο….! /#/
ούτε σε μια αυθύπαρκτη αρχική αιτία, ως αναγνώριζε την άμεση αλληλοεξάρτηση όλων των φαινομένων,
«μια δεδομένη αιτία διαδέχεται ένα δεδομένο αποτέλεσμα»….: ’’θεωρία της σχετικότητας’’….!
|*| …..ω…., κι αγνωστικιστής ο Βούδδας, και, περί τούτου…., ‘’ήτοι’’, περί Θεού : Βράχμα…., τάχα….,
αν είναι έτσι…., ως μας τα λένε εδώ…., κι όχι παντογνώστης…., ως μας τα λένε άλλοι κι αλλού….,
αφού…., αν έτσι…., δεν ήθελε να ιδρύσει τη ‘’θρησκεία’’ του πάνω σε βάσεις, και, των Βραχμάνων,
οι οποίοι όλα τα καπηλεύονταν και τα ιδιοποιούνταν συμφεροντοδιαστρεβλωτικά….,
που τους πολεμούσε, λένε, κι αυτός…., ο, ξύπνιος, θεïστής χωρίς θεό…., κι ας, μετά, τον….,
αλλά….. οι όσον επιτυχείς θεωρίες του, για να φτάσει κανείς στη Νιρβάνα, έστω…., στην εφαρμογή τους….,
ήταν, κι αυτές, έστω, αρκετές, για να ενωθεί, ο πιστός του, ’’ασυναίσθητα’’, με τον, έστω, Βράχμα – Θεό….!
Ε, κι όχι και πως, αυτός, αλά Μάρα : Σατανά, ‘’αυτο’’ανακηρύχθηκε, Καββαλέ, Βράχμα – Θεός Κάδμος….! |*|
▪ Δεν πίστευε στον ερχωμό ενός (!;) ουράνιου βασιλείου στον κόσμο, ούτε στην τελική μεταμόρφωσή του….!
Καταδίκαζε το δήθεν θεοκρατικό καθεστώς των βραχμάνων….!
* Εχ, ποιος Βούδδας, από αυτούς – αυτόν εδώ, είναι Βούδδας….. και ποιον να πιστέψεις….!
Εεεεε…., κι εδώ…., έστω…., ο, όσο, ‘’θαμμένος’’…., ο….. άλλος ‘’Βούδδας’’…., ε, ‘’Βούδας’’….! *
■ Διδασκαλία του Βούδδα….:

---- …..χα…., ποίου εξ όλων…!; ----

▪ Δεν άφησε κανένα γραπτό τεκμήριο, λένε….!
// Ε, λοιπόννν…., σχεδόν, παντού…., όπου ακούτε πως κάποιος «σοφός»…., προπαντός, διάσημος….,
δεν άφησε γραπτά κείμενά του…., που αυτή θα ήταν η τελική αγωνία κι επιδίωξή του…., και τι άλλο….,
να είστε ‘’απολύτως’’ βέβαιοι πως….. άφησε…., μα…., ως ασύμφορα της….. εξεξεξουσίας,
διαστρεβλώτριας ή εξαφανίστριας λόγων τε και έργων πολλών σοφών….,
συνήθως, δόλια, φονευμένων της…., και της….!
Α, και….. ή τα καπηλεύτηκαν και ιδιοποιήθηκαν, αναλόγως, άλλοι και με άλλο όνομα….,
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ή τα παρουσίασαν, τάχα, έτσι ή περίπου έτσι, ως προφορικά ‘’κηρύγματα’’ των εν λόγω «σοφών»….,
ή τα εξαφάνισαν εντελώς…., είτε ‘’εντελώς’’…., ως ‘’απόκρυφα’’….,
με απλή αναφορά στο όνομα τέτοιων σοφών…., ή….. ή….:
βλέπε : ο άλλος Σωκράτης, ο άλλος Χριστός, έστω, Ιησούς, ο άλλος Βούδας, ο άλλος Χ΄, ο άλλος Ψ΄….! //
▪ 480 π. Χ….: θάνατος του Βούδδα….! [ Έι, φυσικός ή προκάτ ‘’τεχνητός’’ ή προκάτ ‘’φυσικός’’ ή…!; ] ▪
Ο λόγος του, (!;) μόνο, προφορικός, ήταν στη μητρική του γλώσσα «μαγκαντί»…, / Έι, Ψευτόμαγκεςςς….! /
που μεταφέρθηκε…., γραμμένος, τελικά, με παρερμηνείες, διαστρεβλώσεις,…..
στη (!;) σανσκριτική γλώσσα, αλλά και στη γλώσσα παλί….!
{ Ρε…., δεν πάτε να πουλήσετε αλλού τα….. ’’τέτοια’’ σας…. , ω….. ’’τετοιό’’ψυχοι…., του στιλ….:
‘’Μου είπε ο Τέτοιος Χ΄….. πως, στου Τέτοιου Ψ΄ το τέτοιο, του είπε ο Τέτοιος Ω΄ πως…..
ο Τέτοιος Α΄ του είπε, προφορικά, τα τέτοια…..’’….! }
Αυτά που υπάρχουν έκτοτε είναι σα λόγια του Βούδδα, που συντάχτηκε 2 αιώνες μετά, αναπλασμένος….!
( …..χα…., όπως, ’’ακριβώς’’ : «δυο αιώνες μετά», και, με τον Ι. Χ…., αυτόν που μας παρουσιάζουν….,
που, κι ‘’εδώ’’, τον δεχόμαστε, έστω, έτσι…., και όχι ωσεί τον άλλο….. Χριστό….! )
▪ Αρνείται εντελώς την ύπαρξη μιας αιώνιας αρχικής ουσίας,
από όπου θα προερχόταν με την εξέλιξη κάθε τι το πνευματικό και υλικό…..
και ότι πίσω από όλα τα φθαρτά κρύβεται, οπωσδήποτε κάτι άφθαρτο….! / Ιδές αρχή 1ου Σιωπολογίου….! /
▪ Δεν πίστευε στην ψυχή…., συνεπώς και στην μετεμψύχωση….,
// Εμ, κι οι ψυχίατροι δεν πιστεύουν στην ύπαρξη της ψυχής…., μα κάνουν ψυχιατρικήηη, αναλόγως, ε….! //
αλλά στην μετενσάρκωση του νόμου….: φυσικές και πνευματικές και ηθικές δυνάμεις….,
*[ Ε, αφού και ηθικές…., άρα κι ανάλογες, ενσύνειδες, λειτουργικές σκέψεις…., άρα, προς τι κι οι απιστίες….!
Μήπως για να κρύψει, κι αυτός εδώ κι έτσι, την κρυφή του πίστη, μόνον ή μη, σε ανήθικες δυνάμεις…!; ]*
ρεύμα συνείδησης διαρκώς μεταβαλλόμενον…., σε πολλές μετενσαρκώσεις έως τη Νιρβάνα….!
| Χμ, άλλο το φως της λάμπας…., άλλο η λάμπα…., άλλο η Δ. Ε. Η….,….. και μη μπουρδέ μπερδέ….! |
▪ Όλα είναι, κατ’ αυτόν, μη πραγματικότητες….,
απειράριθμες μορφές έκφρασης του Νόμου, του Ντάρμα : γη, νερό, φωτιά, αέρας….: υπαρξιακοί φορείς….!
---- …..χμμμμμ…., σε τόσο υψηλή βαθμίδα του λογομίξερ….. ’’χτύπησαν’’ τόσα ‘’υλικά’’…..
κι άντε να τα βρεις και να τα ξεχωρίσεις….: ποιος και τι και πότε και πώς και πόσα….. έβαλε….,
που ’’κρεμοποιήθηκαν’’ πολλαπλά και μυριότροπα….,
χώρια τα, και, ινδικά ‘’καρικεύματα’’ της πολυσαλάτας…., ω….. ‘’Ηρακλειτίδιο’’ Βό δι : Βού δα….! ---Η (!;) κατάργηση του Ντάρμα….: κατορθωτή από ‘’όλους’’….! / Εχ, κατορθωτά, μόνον, τα υπαρκτά….! /
▪ Βραχμάνοι….:
μια αμετάβλητη πνευματική μονάδα μπαίνει στον κόλπο μια μητέρας….: γέννηση….!
[ Ε, κι αυτοί, πια, αρκεί να τον ‘’κολλήσουν’’, τον Βούδδα, στον Βράχμα…., που τόσο τους βόλευε….,
χμ, έτσι όπως τον ‘’έπλασαν’’ και μετέπλασαν…., κι αυτόν….! ]
▪ Διδάσκαλοι του Βούδδα….: και, βραχμάνοι….!
/ Α…., αν έτσι…., ’’χριστιανικά’’ πράγματα…., μάλλον, σατάν προκάτ….! /
▪ Παραδέχονταν ότι (!;) προ αυτού υπήρξαν κι άλλοι Βούδδες….. και πως οι θεοί είναι (!;) υλικοί, θνητοί….!
( Εχ, ήταν που σκόπευαν να ‘’πλάσουν’’, βολευτικά τους, κι άλλους, ’’καλύτερους’’, λαοσωτήρεςςςςς,
ε, κι αλά….. πνευματικούςςςςς….. ‘’Ι. Χήδες’’….! )
*[ Ε, τα είδωλα, ναι, είναι θνητά….! Ο όντως Θεός και, και, οι καθελογής ψυχές, και ‘’ψυχές’’, Του όχι….,
παρά, κι αυτές, κι οι ψυχές, μόνον, θεοπρόκλητα….. θνητές….,…..
που ο Θεός είναι, ’’καταδικασμένα’’, Αθάνατός….,
σαν….. ούτε να αυτοκτονήσει μπορεί….,….. και ποίος ο λόγος…., ωρέ ‘’θεοκτόνοι’’….!
Πάντως…., έτσι ως ‘’μας’’ τα λένε κι αυτοί…., να, οι λαοί είναι πιο ‘’αθάνατοι’’ απ’ τους ‘’αθάνατους’’….,
ε, που οι….: ‘’βασιλείες’’ : ‘’αέρια’’, ‘’αυτοκρατορίες’’,…..εξαφανίζονται…., μα οι λαοί : νερά μένουν….! ]*
▪ «Όποιος βλέπει τη διδασκαλία μου…..βλέπει εμένα τον ίδιο», λένε πως έλεγε….!
( Ω, κάτι σαν κι ο Ι. Χ…., απ’ την ίδια…. ’’συνταγή’’…., ’την που φτιάχνουν κι οι Τ,ρ,αγοί….! )
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▪ Διαιρέσεις οπαδών του, σχίσματα, διχόνοιες,…..!
[ …..οι Θύτες αδιαίρετοι….,/ σε σχίσμα ‘’εμείς’’ τα θύματα….,/
άσπρο….. μαύρο….. σε κοκτέιλ….,/ μαύρο χαίρει…., άσπρο κλαίει….! ]
▪ Ιεραπόστολοί του…., χορηγηθέντες…., προσηλύτισαν, κυρίως, ξένους πρίγκηπες, αυτοκράτορες,….!
// …..ω κάθε ιεραπόστολε του ιδεολογικού ιμπεριαλισμού Νο 888…., ω κάθε….. Missionary….! //
▪ Ινδίες…: Βουδδιστική ένωση….! Μαγικές τελετουργίες, αφορισμοί,….!
▪ Μυστικά γραφτά του Βούδδα….: αμφισβητήθηκαν….!
/ Όχα, ως παντού και πάντα, ’’τέτοια’’…., ’’απόκρυφα’’….! /
▪ Μικρό όχημα….:
Ιερά κείμενα….: σχολές….: συλλογή κανόνων, αλλαγές τους, αιρέσεις επί αιρέσεων,
ύμνοι, διδακτικές ομιλίες,….! Εξωτερικός κόσμος….: άναρχος και άτελος κόσμος….!
Δεν παραδέχεται ένα μοναδικό κοσμικό σύστημα, μα έναν ατέλειωτο αριθμό συστημάτων….!
Αρχή : παράδεισος : όντα από φως, ουδετέρου γένους, τρεφόμενα με λεπτή τροφή….!
Εσωτερικός κόσμος….!
---- Αχό…., γενικά, ’’μίξερ και πολυσαλάτα’’, και, λόγω πολλών σαλατοποιητών : κωδικοποιητών….,
ε, κάτι σαν την Π. Δ των Εβραίων….! ---Στη Νιρβάνα ούτε μπορούν να ιδούν, αλλά ούτε και να ακούσουν τις προσευχές των πιστών….! (!;)
---- …..χμ, κι εδώ πρόκειται για άλλη Νιρβάνα…., όχι την, αρχική, του Βούδδα….! ---Βούδδας….: πλαισιώνεται από (!;) δαίμονες, πνεύματα, θεότητες,….!
* Εμ…., αυτά τα ‘’τέτοια’’ φέρουν….. και οι ‘’επιμειξίες’’ και οι ‘’επιμείξεις’’ τους…., και τους….! *
▪ Μεγάλο όχημα….:
Έμψυχα όντα και άψυχη ύλη….! Το κενό….: το μόνο αμετάβλητο….: η Νιρβάνα….!
|| …..Ε, άλλης, ‘’επιμείξεως’’ το Κεφάλαιον πρόσχετε…., άντε…., χα, κάτι σαν την Κ. Δ των Εβραίων….! ||
Οι 6 συντελεστές του κόσμου….: γη, νερό, φωτιά, αέρας, αιθέρας, συνείδηση….!
[ …..εχμ…., κι η πνοή, κι ο ατμός, κι η υγρασία, κι η δροσιά, κι η πάχνη, κι ο πάγος,….! ]
▪ ( Παλιά θεωρία )….:
μονάχα μερικά όντα έχουν εκλεγεί / Χμ, από ποιόν, ρε άθεε…!; / για να καταλάβουν τη θέση του Βούδδα….!
( Σιγά, ρε….. Στέντορα…., μη σας ακούσουν, πάλι, και, οι Ισραηλίτες….. και σας αντιγράψουν κι εδώ….! )
▪ Λατρεία….: λιτανείες, προσφορές, γιορτές,….:
*// Έιιιιι…., ω κοπάδιααααα…., ω όχλε για τα πανηγύρια και σε άθλιες παραστάσεις κράχτες….,
έι, σεις…., που σας έκλεισαν τα φακίρια στους θρησκευτικούς, να, φράχτες….,…..
η….. απολύτως….. άτυπη λατρεία σώζει…., ασφαλώς….,
ενώ η, όποια κι όπως, έντυπη λατρεία ‘’σώζει’’ έως σκοτώνει….. μπερδέ μπουρδέ….! //*
είναι, λένε, αποτελεσματικές…., όχι γιατί ευχαριστούν υπεργήινες οντότητες,
μα γιατί από μόνες τους αυτές οι πράξεις είναι αποτελεσματικές….,
γεννούν δε ωρισμένες δυνάμεις και προκαλούν μια υπέροχη αξία….! (!;)
$$ …..αχχχχχ…., ως ‘’τώρα’’, που οι θεοί ήταν θνητοί και υλικοί…., ήθελαν τις προσφορές των πιστών….,
που, βεβαίως, τα έπαιρναν, κρυφά – ‘’κρυφά’’, οι βραχμανο’’τέτοιοι’’….!
Τώρα, όμως, που ξεσκεπάστηκαν, με λαοαηδία, οι θεοί, χμ, κι οι βραχμανο’’τέτοιοι’’…., και, αλά Ι. Χήδες….,
χα…., κι έγιναν αθάνατοι και άυλοι : πνευματικοί…., οι θεοί…., δεν τα χρειάζονται μεν….,
αλλά…., λένε οι παναπαντησάκηδες και πανταυτοδικαιολογούμενοι….,
οι προσφορές γεννούν, στον προσφέροντα, δυνάμεις….,….!
---- Έι, δύναμη να σας ‘’χέσουν’’ πατόκορφα, γεννούν, ρε…!; Όχα…., μα θα τους λερωθούν τα….! ---Ω, ναι…., και κάνουν γκαστρόκοιλους και γκαστροπορτόφολους
τους ρουφιανοΒραχμάνους και τους ρουφιανο‘’ομοκαστίτες’’ τους….!….. Εεε, πια, είναι κι οι μισθοί….! $$
Μαγικές, κρυπτικές, φράσεις….! // Χα, ως παντού και πάντα, άμπρα κατάμπρα….. και κρα – κρα….! //
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▪ Ο Βουδδισμός δεν αξιώνει από τους πιστούς του να του ανήκουν αποκλειστικά
και να διακόψουν κάθε δεσμό που τους ενώνει με άλλες θρησκείες…., κι ας τις θεωρεί ατελείς….!
/*/ …..όχα…., με….. τόσο ‘’δεμένον τον γάιδαρό τους’’…., τι τους χρειάζονται ‘’τέτοιες’’ αξιώσεις κ. τ. λ….!
Όταν, όμως, ’’τους λύνονταν ο γάιδαρός τους’’….. και έτρεμαν τα βοθροβάθρα τους….,
τότε να δείτε τι σκλαβώτρια σκλαβιά επέβαλαν, δολίως, κι αυτοί, στο λαό τους….,
φυσικό ή επίκτητο – κατάκτητο….! /*/
=====================================================================
=====================================================================
Θιβέτ.
Κληρονομικές ιερατικές δυναστείες….!
{ …..Δαλάι Λάμα…., γαμάει γάμα….. και γαμαλληλούια….: αινείτε τον Σατανά…., συνήθως, και, εδώ….!
Γιλ γαμέςςςςς….. και Γιλ δερνέςςςςς….! }
=======================================================================
=======================================================================
Ο Κινεζικός οικουμενισμός.
▪ Ουρανός….: πνεύμα…., Γη….: ύλη….., άνθρωπος….: πνεύμα + ύλη….:
τα τρία συστατικά του Σύμπαντος = το Παγκόσμιο Ένα….!
/ …..χμ, εξωσυμπαντικά…., τί…!; /
▪ Νόμος….:
κυβερνήτης για λειτουργία….!
* Εχ, βρε, άπαξ και διά παντός έθεσε, και, τους φυσικούς νόμους ο όντως Θεός….! *
▪ Αρχικά….:
Γιανγκ : πρωταρχική θετική δύναμη, αρσενικό,….. και Γιν : πρωταρχική αρνητική δύναμη, θηλυκό,…..
που, των δύο αυτών, προηγείται το Βου – Τσι : έλλειψη αρχής….!
[[ …..έιιιιι…., εκτός από το + και - …., όπου πολλοί, χμ, ’’βολευτήκατε’’…., σαφώς, επίγεια και….. φυσικά….,
υπάρχουν….. και το + - και το - +…., ισόποσα….. ’’ερμαφρόδιτα’’…., και το + - - + και το - + + -….,
και το +++ ---- + - - + ή, ‘’άλλως’’, +++ ----- - + + -…., και….. και….,….. τα….. του εσωσύμπαντος….,…..
και….. εξωσυμπαντικά…., τέτοια…., ’’ρεζέρβες’’ και μη….: πλάσματα του Θεού….,
και….. το….. Παντοουδέτερο….: ο Θεός….: το + - - + οο ή, ‘’άλλως’’, - + + -οο / …..οο : άπειρο….. / ….!….. ]]
▪ Μετά….:
Υπέρτατος άρχων : Θεός : ο Σανγκ….: μια φορά μόνο έγινε ανθρωπόμορφος και συνομιλεί, τότε, με βασιλιά
{ Α, Βασιλιάς με βασιλιά…., μια φορά, κι η ‘’κουτσουλιά…., ε, κι η θρησκεία, πάντα, μια….: Υπερδόγμα….! }
κι εκεί που περπάτησε στα ίχνη του η μητέρα του Χου Σι, προπάτορος της Δυναστείας των Σου Κι,
έμεινε έγκυος σ’ αυτόν….: υιός του Ουρανού, του Θεού….!
|| Ε, χμ, ’’ανεμογκάστρι’’ στις….. γυναίκες του δρόμου….. και….. του βασιλιά το ‘’κέρατο’’, κι εδώ,….!
Π,Φ,αύλε…., Πέτρε…., χμ, έτσι : Σαγκικά και τα ρούχα σας γίνονταν θαυματικάαααα και…!; ||
▪ Αυτοκρατορική θρησκεία χωρίς κλήρο, μα με υπαλλήλους ιερείς….!
*** Όχααααα….. και….. ’’σκόρδα’’…., χμ, για το….. κάθετο….. ξε‘’μάτιασμα’’….!
Καιρός ήταν να δούμε και λαïκούς κληρικούς : σκορδαλιά χωρίς σκόρδο…., ήτοι, σκόνη σκόρδο….,
που σ’ ‘’ένα’’ διαφέρουν με τους κληρικούς κληρικούς : σκορδαλιά με σκόρδο, ήτοι, σκόρδο σκόρδο….,
κι όμως…., δεν διαφέρουν…., παρά, ’’μόνο’’, στη….. ’’συσκευασία’’…., καισαρική ή μη….! ***
Θεοί, δαίμονες, προγονολατρεία, πνεύματα,….!
( …..αχ…., ό,τι βολεύει, προπαντός, το εκάστοτε βασιλοβραχμανείο….. κι αναλόγως….! )
=================================================================
=================================================================
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Ιουδαïσμός.
▪ Εβραίοι….: πολυθεϊστές….,….!
[ Ε, κι αυτοί…., ώσπου να ‘’κάτσουν’’ στον κόλπο του Γιαχβέ Σατάν…., μετά δε στον του Σατάν Γιαχβέ….,
---- …..εχ…., κάποτε, όμως, θα ‘’κάτσουν’’ στον κόλπο του….. άλλου Πρίαπου ‘’Γιαχβέ’’….! ---‘’έκατσαν’’ σε κόλπους και κόλπους…., χα, και, μάλλον, γι’ αυτό, ήσαν….. πολυ’’κολπάκηδες’’….! ]
▪ Άλλοι θεοί θεωρούνταν κύριοι άλλων χωρών και άλλοι άλλων…., αλλά ως ίσοι….!
/$/ …..χμ, οι ισοδύναμοι κι αντίπαλοι….. ούτε νικούν….. ούτε νικούνται…., μάλλον, ε….!
Και, σαφώς…., και, εδώ…., θεός κατ’ εικόνα και ομοίωση ανθρώπων Βασιλιάς….,
μα….. και κατά την επιθυμία τους….: Μωυσής,….. και κατά την παραγγελία –τους….: Ααρών,….. κ. λ. π….!
Και….. Γιαχβέ, Αλλάχ,….. Βράχμα,….. βρε, πώς κι όλοι, οι ’’μοιρασμένοι’’, είναι με αχ…., οι σαδιστές….! /$/
▪ Δευτερονόμιο….:
Αιώνιος ονομάσθηκε ο θεός των θεών….!
*/ …..ω…., όταν επιβάλλονταν, όπου ήθελαν, και, οι Ισραηλίτες….,
τον έκαναν…., τον Ιεχωβά, τον, μετά, Γιαχβέ κ. λ. π…., Θεό των θεών….,
χα, με οριστικό τύπο…., ως ο άλλος Δίας….,….. κι όταν όχι…., έ, έναν από όλους….! /*
Παλιά, ο Ιεχωβάς ήταν ένας τύραννος, μα που έδινε στους ανθρώπους ηθικές εντολές, δεσποτικά….!
---- Χμ, ενώ, μετά, ως πνευματικόςςςςς, ’’έσφαζε με το βαμβάκι’’, πιστούς του και μη, ο σχιζάκιας….,
σε επίδειξη της δύναμής του και προς δόξαν του…., ο Αρχιλοξίας…., ζηλότυπος, εκδικητικός,….! ---▪ Ισραήλ :
Η βασιλεία του Δαυίδ κατά τον Ιεχωβά είναι αιώνια…., μα, μετά το θάνατο του γιου του Σολομώντα,
το βασίλειό του διαμοιράστηκε…., ώστε οι προφήτες και οι ψαλμωδοί
προλέγουν για τον ερχωμό ενός βασιλιά, που με το χάλκινο σκήπτρο του θα συντρίψει τους εχθρούς,…..
και αναγγέλουν την παγκόσμια ηγεμονία των Εβραίων….!
{*[ Έι, όταν ξυπνήσετε, ρε σχιζοφαντασμένοι…., ’’προεξάρχοντες’’ του θρησκευτικού ιμπεριαλισμού….,
να βγάλετε τις τσίμπλες από τα μάτιας σας….,
για να βλέπετε, κι άλλους, ‘’καλύτερους’’ εφιάλτες…., ’’συνεχώς’’….,
ώσπου να ‘’συμμορφωθείτε’’, κι εσείς, και να αρκεστείτε στα του….. οίκου σας….,
μην και μείνετε, οριστικά, άγαιοι κι απάτριδες…., ρε γεωσκάνδαλα….,
που….. κι άλλον Ιησού Χριστό…., αυτόν, ήτοι, Ιησού Αντίχριστο με μάσκα Χριστού, έστω….,
δεν θα δώσετε στη Γη…., ποτέ και οπωσδήποτε…., ωρέ σχιζο,κρυπτο,σατανίδια…., κι εσείς….!
Ε, το πολύ – πολύ να έχετε για λίγο ακόμα, ξου, την, οικονομική, παγκόσμια ηγεμονία του Μαμωνά….! ]*}
---------------------------------------%%%%------------------------------------------▪ Ζαρατούστρας / Ζωροάστρης /….: Πέρσης προφήτης…., με οπαδούς του τους Μαλδαίους….!
Θεωρία του….:
1ον) Η ιδέα ότι η Ιστορία έχει αρχή και ορισμένο τέλος…., | Έι, η Μυθολογία είναι….. αναρχότελη…!; |
2ον) Η πίστη ότι πριν από το τέλος του κόσμου θα εμφανισθεί ένας σωτήρας, που θα το προκαλέσει….,
[[ Όχααααα….,/ σωτήρας χουλιγκάνας….,/ ε…., ’’της πουτάνας’’….!
Και…., «Όταν τ’ άστρα θε να πέσουν»…../ πάνω στις γυμνές ψυχές σας….,/
σε ποιόν ύπνο θά ‘σαστε….,/ στης χαύνωσης…., στης νάρκωσης….,/ ή στης αποπνευμάτωσης….,/
αχ, κουφιοκέφαλε ντουνιά….,/ που γέρνεις ‘’αριστερά μεριά’’….,/
του Πάπα και του Καίσαρα/ που ασπάζεσαι ‘’βαγγέλια’’…../
και βρήκες ίσιο θάνατο….,/ με τη ζωή ανάποδη….,/
και ‘’άξια’’ νυχτώθηκες…../ από Νυχτιά τετράποδη….!»…!; ]]
3ον) Η πεποίθηση ότι οι νεκροί θα αναστηθούν για κρίση, ανάλογα με τις πράξεις τους….. και…..
4ον) Η ελπίδα ότι, μετά την ήττα των κακών, οι καλοί θα ζήσουν αιώνια….!
▪ Σουάν…: σωτήρας και νεκραναστητής….!
---- Χμ, κι αυτοί, μαζί με τους Χριστιανούς και τους Ισλαμιστές, εξ αποκαλύψψψψψεως….!
Έιιιιι…., γιούρια και….. αποκαλυφθείτωσαν…., που, αλλιώς, δεν σωζόμαστε….! ---▪ Οι Ιουδαίοι οικειοποιήθηκαν αυτές τις ιδέες
* Τί, μόνον αυτέςςς…!; Να, η Σούπερ θρησκειο·Πολυσαλάτα….! ’’Τυφλοσούρτεςςς’’….! Και μόνον αυτοί…!; *
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και τις μετασχημάτισαν με ανάλογες προσαρμογές στα δικά τους….: σύνθεση παλιών ιδεών με τις νέες….,
( …..είν’ η δουλειά τους πάστορες….,/ στις μεταλλάξεις μάστορες….! )
όπου όλοι οι λαοί θα συναθροισθούν κάτω από (!;) την καθοδήγηση του (!;) Ισραήλ,
(!;) εκλεκτού λαού του Θεού, // Ξου, ρε σατανοϋιόθετα, ξου κι ‘’υπόθετα’’….! // και ιδέα ενός κοντινού τέλους
|/ Όχααααα…., ναι…., κοντινούουου…., που το είδαν, χα, κι οι….. κοντινοίοιοιοι του Ι. Χ : Ι. ΑΧ…! /|
με ανάσταση των νεκρών από το γένος του Δαυίδ : γήινος άρχοντας….: αρχαία δοξασία – ελπίδα….!
// …..α, τσομπανογιός ο Δαυίδ…., μαραγκογιός ο Ιησούς…., χμ, και ο κλητήρας Δήμαρχος….!
Βρε…., πώς τα ‘’νερά’’ έγιναν ‘’αέρας’’,….. κι ο ‘’αέρας’’….. αέρας….. καπνιστός : καπναέρας….! //
( …..τα είδαμε…., τα είδαμε….,/ γελάσαμε και κλάψαμε….,/
γελόκλαυτα τα φτύσαμε…../ κι ‘’απ’ την αρχή αρχίσαμε’’….! )
-----------------------------------------%%%%------------------------------------------▪ Τελετουργίες Γιομ Κιππούρ….: εναπόθεση αμαρτιών σ’ έναν αποδιοπομπαίο τράγο,
που τον έδιωχναν στην έρημο….!
---- Ι. Χ, χα, σάμπως….. Κίρκη….,….: «συμβολικοί δαίμονες»….. και….. «συμβολικοί χοίροι»….!
Εχ…., παρόλα κι αυτά, μωρή ’’Κίρκη’’…., τα….. ’’γουρούνια’’….. θα ξαναγίνουν ‘’άνθρωποι’’…..
και θα φτάσουν στην αληθινή…., την αμετάλλαχτή…., ’’Ιθάκη’’…., και, εις πείσμα….! ---( * Κέρατο κριαριού που διώχνει τους δαίμονες….: Γιορτή Τοράχ )
{ …..χξς΄…., ρε, κόψτε το ‘’θέατρο’’, ή, κάλλιο, το λαιμό σας,
που οι κερατούχοι δεν διώχνονται, μα έλκονται, με κέρατα….! }
▪ (!;) Τροποποιήσεις συμβολισμών, (!;) για να θυμίζουν γεγονότα των βιβλικών, κυρίως, μύθων….!……….
*// Χμ, ναιαιαιαιαι…., μα εμείς τι φταίμε να….! Ε, νααααα, ρε τραγαγήματα του Σατανά….!
Όχααααα, ρε θρησκειομπόοοοοχααααα,….! Χξς΄ςςςς….!….. //* ……….
=======================================================================
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