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                                  18 --- 1΄ ) 
                                                            Kεφάλαιον 2ον. 
                         ....."Φάσεις" -- Xρονικόν της Συμπαντικής Πανδημιουργίας..... 
@  [ ΄Οπου….. #…..) ….: ανάλογες επεξηγηματικές παραπομπές….: στο τέλος του κάθε Κεφαλαίου….. 
     Σαφώς, για να γίνουν πιο κατανοητά, και, αυτά εδώ…., θα πρέπει, πριν, να εκτυπωθούν τα σχέδια….. ] 
 
…..α)….. 
 
.....α΄) 

.....΄Ολα τα "μέχρι τώρα" απερίκλειστα και ποικίλα φωτο • "φωτο" • ϋλοχτίσματα....: 

όλες και όλοι, κάθε, φωτοψυχές, φωτο"ψυχές", βιο • "φωτο" "ψυχές", "φωτο" "ψυχές",…..     #21) 

φωτό • "φωτό" • σφαιρες, ψυχο • "ψυχο" • φωτοσυλλέκτες, "ψυχο" • "φωτο"συλλέκτες,….. 
φωτομηχανισμοί, φωτοκομπιούτερς, ως και οι άλλες, νομοδυναμικές και μη, συνθέσεις 

φωτο • "φωτο" • αιθερονίων....: τα….. 1 και Ψ....,…..        / Σελ. 33, σχ. α / 
"ξανα"τοποθετούνται μέσα στην κενή φωτόσφαιρα α΄, την εσαεί αμεγένθυτη, 
και που είναι, τώρα πια, σιαμαία, σε περιφερειακό σημείο, με το Ο."Β" -- Θεό....!      / Σελ. 33, σχ. α΄ / 

                 { Η φωτόσφαιρα α΄ δεν έχει προ • φωτόσφαιρες, και, κενού, τις -, 
                 και, και,για αυτό, εισέρχονται κι εξέρχονται, κ α ι, οι κάθε "φωτο"συνθέσεις, 
                 όπως, επίσης, και τα….. ενεργειοπαράγωγά, και, -τους, τα σήματά, και, -τους, ( τα Χ ),….. } 
 
΄Ηδη, όλα τα, μέχρι τώρα, "απερίκλειστα"        ---- .....τα στη ψευδοφωτόσφαιρα "β΄"..... ---- 
και "ποικίλα" υλοϋλοχτίσματα, όσα δεν εξαϋλώθηκαν, ( τα 2 ),              / Σελ. 33, σχ. α΄ / 
βρίσκονται, έτσι, τοποθετημένα 
                   [ …..και, τώρα πια, σταδιακά, και έως ένα "σημείο" -- έως το "νεκρό"χρονο, 
                   σε ένα σώμα -- συμπαντική πρώτη ύλη συρρικνούμενα…., 
                   ήτοι, τη στην β΄και "β΄" "συρρικνώτρα" δυνάμει και θείω δυναμικώ ενδοπροορισμώ συρρικνούμενα…., 
                   ως, μαζί -τους συρρικνούμενες, και η β΄ κι η "β΄"…., οι από μη φυσικό φως κι αυτές….. ]     #22) 
μέσα, πάντα στο κέντρο της, στη φωτόσφαιρα β΄, 
τη σιαμαία, πια τώρα, σε περιφερειακό σημείο, με τη φωτόσφαιρα α΄....!    / Σελ. 33, σχ. α΄ / 
 
.....β΄) 
.....Η φωτόσφαιρα β΄ 
                  

                                  | .....αυτή, η φωτόσφαιρα β΄, έχει προ • φωτόσφαιρες, και, κενού, τις -,..... | 
                                       / …...εμπεριέχοντας τη φωτούχο και λειτουργική συμπαντική πρωτοΰλη…., 
                                       την ούσα, και αυτή, ως κι όλα αυτά εδώ μέσα, σε "νεκρό"χρονο, τώρα πια….,….. / 
 
αποσυνδέεται κι απομακρύνεται από τη φωτόσφαιρα α΄, πρεπόχρονα, 
σε θέση, δεόντως μακρινή -Του, προτακτή κατά θεϊκή σκοπιμότητα, 
θείω νομοδυναμικώ προορισμώ....!                   / Σελ. 33, σχ. β΄ / 
 
Τα περικλεισμένα....: άψυχα, ψυχές, "ψυχές",….. 
               ---- .....κάθε χτίσμα της φωτόσφαιρας α΄, που είναι, ακόμα, σιαμαία με το Θεό..... ---- 
παραμένουν εκεί μέσα, σε κατάλληλο μέρος και συχνότητα, αναλόγως κάθε φορά, 
όντας όλος, ο ψυχόκοσμος,         #23) 
αναλόγως αυτοπροσδιοριστός -- "αυτοπροσδιοριστός", 
όλο και πιο πολύ, όλο και πιο πειστικά….,….!          / Σελ. 33, σχ. β΄ / 
 
.....γ΄) 
.....Η σε "νεκρό", κι αυτή, χρόνο φωτούχος συμπαντική πρώτη ύλη -- το συμπαντικό υλοπρωτόπλασμα 
              ---- .....ως η μόνη και σταθερή χωροχρονοΰλη της φωτόσφαιρας, και, β΄..... ---- 
ξαναρχίζει να συρρικνώνεται…., μαζί, ξανά, και, η β΄ κι η "β΄", 
μα κι η….. αρχισυρρικνώτρα, έστω, φωτοΰλη, για πρώτη φορά αυτή, 
                                                  / …..αρχή -- απο"νέκρωση" συμπαντικού χρόνου…., τώρα….,….. / 
πάλι, τη εκ των έσω συρρικνώτρα δυνάμει και θείω νομοδυναμικώ ενδοπροορισμώ, 
εις το έπακρον…., οπότε και σημειώνεται 
 
         / …..έκρηξη κι αυτής, "μαζί -- παράλληλα", και, της, στη β΄και "β΄", "συρρικνώτρας" φωτοΰλης, 
         της ήδη, πρωτίστως -τους, συρρικνούμενης…., που κι αυτή υφίσταται αλυσσιδωτές εκρήξεις, τότε, 
         με εισχώρηση ανάλογων και ειδικά συμβεβλημένων φωτοϋλών -της σε εκκολαπτόμενα "άστρα",..... 
         που, τελικά, ως σκόρπια κι ανένδομη πια, φωλιάζει εσαεί μέσα της, ήτοι, στην κάθε αστρική ύλη, 
         και γίνεται ένα με αυτήν, χωρίς να την αλλοιώνει κι ανασχηματίζει, πια,….. / 
 
η μεγάλη της ----.....-τους..... ---- κύρια έκρηξη, 
συνεπακολουθούμενη από πολλές δευτερεύουσες κι αλυσιδωτές,εκρήξεις, 
αλλά και από πολλά φαινόμενα, φυσικά και μη….!             / Σελ. 33, σχ. γ΄ / 
 
Δηλαδή, συντελείται, σταδιακά, η δημιουργία πάμπολλων πλανητικών συστημάτων       #24) 
και, προπάντων, ενός νέου, οσόπρεπου, περισυμπάντειου, του Ω4,….: Σελ. 36, σχ. 0΄ 2….,.….!     #25)    
/ .....μαζί και άλλων προπερισυμπάντειων : Σελ. 36, σχ. 0΄2΄..… /      #25΄) 
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Φυσικά, κι αυτό, και το περισυμπάντειον, σχηματίστηκε / .....αυτά σχηματίστηκαν..... / πρώτα -- πρώτα, 
               ( …..και ως, και, ταχυτερόπλαστον της ύλης ον το φως, ειδικά το μη φυσικό φως, εδώ κι έτσι….. ) 
άμα τη εκρήξει -τους, "κατ’ απόλυτον" σχηματικήν αντιστοιχίαν 
του προηγούμενου και διαλυθέντος : φωτόσφαιρα β΄,       / .....ως διαλύεται και η "β΄"..... /         #*) 

και, σαφώς, ομοουσίου του -- εκ μη φυσικού φωτός --  εξ ουδετέρων, Ω : Q, δακτυλιο • φορτίων....! 
 
Εμπεριέχει δε, το Σύμπαν -μας,        / .....πλην του φυσικού αιθέρα -- "φωτο"αιθερονίων..... / 
και, τον παναιώνια απαραίτητο κι ακίνδυνο μη φυσικό κι αφθαρτό αιθέρα, θεοπροϋπολογισμένο, 
τον όσον κι όπου κι όποτε φωτεινό -- φορτισμένο με μη φυσικό ηλεκτρισμό, αναλόγως, 
και τον όσον κι όπου κι όποτε σκοτεινό -- αφόρτιστο, αναλόγως, έκτοτε,….! 
                                                                              
               { Στο κέντρο του Σύμπαντος δημιουργείται….. κενόκλειστος, άφθαρτος, ακινητός, αυτόματος, 
               από μη φυσικό φως, ήτοι, φωτό, και αιθεροπαραγωγός….. φωτομηχανισμός -- κομπιούτερ, ( το 1 ), 
               αυτός, ο στο κέντρο -τους, στο 1Β….. του 2ου, 1Β, συμπαντοD.N.A…., πλην και άλλα 36 "τέτοια"…., 
               κι αυτόματα "συνεργαζόμενος" με αυτά τα 36…., ως και, και, με το περισυμπάντειον Ω4….,..... } 
                                                                / Σελ. 33, σχ. γ΄ /        / Σελ. 36, σχ. Ο΄2 και Ο΄2΄..... / 
 
Παράλληλα, σύμπας ο ψυχόκοσμος της φωτόσφαιρας α΄, μετά του Θεού,        #26) 
τελικά, ακριβοβλέπει -- ακριβοφωτογραφίζει -- ακριβοεντυπώνει, 
όπου κι όπως, στην ψυχομνήμη του, και, μη νοερά -- μη ονειρικά, και, πραγματικά, τώρα, 
τα από την έκρηξη, και, της συμπαντικής πρωτοΰλης κι έκτοτε συντελούμενα 
μες στο επίσημο πια Σύμπαν -μας…., που προβάλλονται, πάντα υπό προϋποθέσεις κι αναλόγως, 
στο διπλοκέντρο του διπλοκύκλου της / …..και τότε κι όπως διπλής….. / ψυχής -τους...., 
ήτοι, στο διπλοκύτταρο μνήμης -της, που είναι απεριορίστων καταγραφών -- εγγραφών....! 
 
           ( Συχνότητες ακριβοφωτογράφισης….: η 1Α6 --- 1Α / …..ή, μεταπτωτικά, η 1Β12 --- 1Β….. /….! 
           Συχνότητες αποφωτογράφισης --- "αποφωτογράφισης", μα και φωτογράφισης, αναλόγως,....: 
           η "1Α12΄" / …..ή, μεταπτωτικά, κι η 1Β….. / και, αναλόγως, και, του χρόνου στάσης, και, η 1Α, 
           ως, μάλλον, "ομοίως", και οι.....1Β9 και 1Β9΄…., ή, μάλλον, και οι 1Β6 και 1Β6΄….,.…. ) 
 
΄Ετσι, αλληλοσυνδιαλέγονται, φυσικά, κι όταν, πρεπόχρονα, δεν αναπαύονται,      #26΄) 
                / .....φανερώνοντάς -τους όλα τα απαραίτητα -- ακίνδυνα, και, ως….. μη υπερπεμπτουσία, 
                και κρύβοντάς -τους όλα τα επικίνδυνα : τα εκ των μη φανερωτών, και, ως υπερπεμπτουσία,..... / 
περί του προκείμενου και σταδιακά υλοποιούμενου Σύμπαντος -- θείου Συμπαντοονείρου, 
και, με νομολογικές, προπαντός, εξηγήσεις, περιγραμματικές και μη, 
καθέτως -- άμεσα -- απευθείας ενδοβλητές, σαφώς, μόνο, θεόθεν, μόνο, στα "2" θεοσυχνοτητούχα, 
ήτοι, ενδοβλητές, μόνο, στις ανθρωποψυχές και τις αγγελοψυχές…., ή και….. έμμεσα κι αλλιώς…., 
μα….. και, και, περί των δεόντων στάσεών -τους, των σχετικών με όλους κι όλα, 
όπου κι οπότε μέσα κι έξω από το Σύμπαν, όσους εκεί και σε αυτό κατά περίπτωσιν….! 
 
Και..... αυτό..... για να λειτουργούν, κατά τη θεία σκοπολογία -- νομολογία, 
 

   { .....θεο • δεοντολογικά : και οι, άκορμες πάντα, αγγελοψυχές, μόνο στον ΄Ηλιο -μας αυτές, 
   και οι, έγκορμοι, έμψυχοι, μόνο στη Γη -μας αυτοί…., όλοι, μόνον, πάντα και παντού, με 1ο, 1Α, ψυχοD.N.A..… } 
 
πάντα εναρμονισμένα, ως ενιαία κι ομόλογα χτίσματα -- πλάσματα, 
δηλαδή, συνδιαλεκτικές, και, για να τα κατανοήσουν όλοι όλα τα απαραίτητα, 
μα και για ανεμπόδιστη συνεργασία, μέχρι λίγο πριν από τον αναμενόμενο, δεδομένο, ανθρωποχρόνο….! 
 
.....δ΄)..... 
΄Ολος ο ψυχόκοσμος, τα ψυχοδυναμό κ.τ.λ της φωτόσφαιρας α΄,      #27) 
αφαιρείται από αυτήν και μένει εξωσυμπαντικά, κι αυτός, όπως και αναλόγως, 
απερίκλειστος κι "απερίκλειστος" και, και νομοδυναμικά, θεοελεγχόμενος….!     / Σελ. 33, σχ. δ΄ / 
 
΄Επειτα, τρία, 3, μόνον, σώματα αγγέλων, τρία εξ όλων των αγγελοσωμάτων, 
"πλήρες κύκλωμα"....: Ο1, Ο2, Ο3 σώματα, ταξινομημένα,      #28)       / Σελ. 35, σχ. Ο΄1 / 
μαζί με τους αντίστοιχούς τους ψυχοσυλλέκτες      #28΄) 
                                                    / Σελ. 36, σχ. Ο΄Α, Ο΄Β, Ο΄Γ, Ο΄Δ / 
 
        { .....ως, επίσης, μαζί και με τα, αντίστοιχά -τους, φωτοκομπιούτερς -- "κομήτες" -τους, 
        ίδια όλα και με την ίδια θεογνώση -- θεοσιωπή, τότε, την προς αναγκαίαν "χρήσιν" -τους, 
                                /…..ίδια και, παντόθεν, αναλλαχτή -- μη αλλαχτή….: και, για το ενδεχόμενο πτώσης….. / 
        ασύνειδα φωτοκομπιούτερς που, κι αυτά, πολλάκις, "παίζουν ρόλο, και υπερ, αγγέλων", 
                     || …..ως, "ομοίως", και τα φωτοκομπιούτερς του Σατανά…., 
                     μετά και "διαστρεβλούμενα"…., μα όχι εσωεπεμβατικά -τους, κατά το δοκούν -τους…., 
                     "παίζουν ρόλο, και υπερ,διατάνων"….. || 
        φυσικά, "όταν τα λειτουργούν, είτε για εγγραφές, είτε για συμβούλευσή -τους, είτε…., είτε….,….." } 
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και….. μαζί με τις δύο, 2, έστω, ανθρωποψυχές, 

τις μοναδικά εξω • εσω • συμπαντόσταλτες στη Γη, έκτοτε κι ως τώρα, και γι’ αυτό, 
τις βαλμένες σε "αυτόνομο" -- "ανεξάρτητο" αγωγιάτη -- περάτη ψυχοσυλλέκτη Ο΄Δ, 
εισέρχονται, "λίαν" αστραπιαία, "θείω ορισμώ", τότε…., 
τότε που, και, η κάθε, βλαπτική για τους ανθρώπους, συμπαντική ενέργεια, εξέλειπε, οσοχρείαστα…., 
οπωσδήποτε "διαμιάς" και κάθετη είσοδός -τους…., μες στο Σύμπαν….! 
 
Βεβαίως, εισέρχονται στο Σύμπαν έτσι, σύγκορμες -- κοινοσώματες, 
κι όλες, τότε, ως 1Α6 --- 1Α..... και, γι’ αυτό, υπερταχυτατοκινητές....: 
και κινητικά και λειτουργικά -- σκεπτικά…., ως, αναλόγως τους, θεοενστικτώδικα--θεοενεργούμενα, 
            ( .....ενώ, τώρα, ο Θεός είναι σε αντίστοιχη των συμπαντοαρχαγγέλων -μας συχνότητα...., 
            στην, αντίστοιχή -τους, των τριών αρχαγγέλων 1Α6 --- 1Α συχνότητα….: όλοι, ως κύκλωμα….. ) 
επικειμένου του, δεδομένου, ανθρωποχρόνου, 
διαπερνώντας διαμιάς -- κάθετα ό,τι το υλικό -- αστρική ύλη, αλλά….. και το περισυμπάντειο 
και τις τρεις "ρουφήχτρες" -- ζώνες κενού, τις -, και τα τρία προπερισυμπάντεια....,….! 
 
΄Ετσι, "τοποθετούνται", το ίδιο "λίαν" "αστραπιαία",        #29) 
τα μεν τρία, 3, αγγελοσώματα με τους, όσους, καθελογής ψυχοσυλλέκτες -- κομήτες -τους, 
που χωρούν "άπειρες" ψυχές, στον ΄Ηλιο, οπωσδήποτε στο κέντρο του,        #30) 
 
           // .....και με..... τα φωτοκομπιούτερς -τους....: όλα απειροελάχιστου μεγέθους…., που καταγράφουν, 
           αυτόματα, όχι μόνον τα της ψυχής -μας, ξεχωριστά, όταν αυτή είναι σε, όποια, υψηλή συχνότητα, 
           ήτοι, μόνον, θετικότατη και αρνητικότατη…., και τα στον ΄Ηλιο….. και τα στη Σελήνη…., 
           ακριβώς ομοίως και στα δυο αυτά άστρα…., και που κανείς άλλος πλην του Θεού δεν μπορεί 
           να τα παραβιάσει, για όποιον λόγο….,….. μα καταγράφουν, και, ομαδικά, και, τέτοιες κι έτσι ψυχές…., 
           ως και την εκάστοτε "Μοίρα" -- "θεό" --….., σαφώς, πάλι, μόνον, τη θετικότατη κι αρνητικότατη…., 
           όπως, επίσης, και, και, τα συνταρακτικά, τα ++ και τα - -, ανθρωπογεγονότα κι ανθρωποπράξεις….,….! // 
 
οι δε δύο, 2, ανθρωποψυχές, οι σε περάτη -- αγωγιάτη ψυχοσυλλέκτη Ο΄Δ,         #31) 
με "λίαν" "αστραπιαία", κεκτημένη, ταχύτητα στη Γη….! 
 
Αυτές οι δυο, λοιπόν, ανθρωποψυχές ενσωματώνονται 
στα δύο ανάλογά -τους γήινα ανθρωποσπέρματα, 
 
            / …..τότε ακριβώς…., ως σε συχνότητα 1Α, πια…., που ευθύς πριν και μέχρι τον ΄Ηλιο ως 1Α6 --- 1Α, 
            κάθετα μόνον και, και για αυτό, στα μόνον εκεί της Γης σχηματισθέντα ανθρωποσπέρματα….. / 
 
            { .....μόνον, οι 2 πρωτάνθρωποι 
                              | .....ως και πρωτ"άνθρωποι" και πρωτοφωτο"έμψυχα" στα πρόχειρα Σύμπαντα,..... | 
            "κυοφορήθηκαν", ως μόνον αυτές εξώσταλτες ψυχές, στο Σύμπαν -μας εξώκορμα -- εξωμήτρια, 
           όπως -- ‘’όπως’’ "κυοφορήθηκαν" έτσι εξωμήτρια κι "όλοι" "όλων" των έμβιων οι πρωτογονιοί,..… 
           βεβαίως, όλοι αυτοί, ως και οι απόγονοί -τους, συμπαντοσχημάτιστοι, "ψυχή" τε και κορμίω….,….. } 
 
τα ήδη σχηματισμένα από διάφορες βιοχημικές και άλλες διεργασίες....: 
δέσιμο σάρκας και οστών στο αφηρημένο -- ανθρωποποίηση -- "ενανθρώπιση"....!       #32) 
 
         [ Βέβαια, το αν ήταν πιότερα τα ανθρωποσπέρματα, πολύδυμα, εκεί ή και σε άλλο σημείο της Γης, 
                  / …..ή όποια άλλη, και για ό,τι βολευτική σε κάποιους, εκδοχή….. / 
         έστω, και χωρίς να είναι απαραίτητη προϋπόθεση, και, η καθετότητα κι ο αριθμός των αγγέλων, 
         δεν αλλάζει, όπου δεσμευτικά, τίποτα και σε τίποτα στην ουσία…., 
         απλώς αίρεται, κάπως, το, ‘’έστω’’ ανήθικο, πρόβλημα της ‘’αιμομιξίας’’ των απογόνων των δύο αυτών, 
         και, για τη διαιώνιση του είδους -μας…., αν και θα μπορούσαμε να αντι·πούμε για μη ομόαιμα σπέρματα….. ] 
 
Μ’ αυτόν τον τρόπο προκύπτουν τα μοναδικά έγκορμα όντα...., 
              | .....στο έτσι μόνον δυνατόν να γίνει τέτοιο, το πιο, τέλειο Σύμπαν..... -μας..... | 

τα με ψυχή εν : Θεώ • αγγέλοις • "ψυχαίς" • ....: συχνότητη...., 
τα μοναδικά της μοναδικής, και ως ανθρωποκατοίκητης, Γης….. του μοναδικού Σύμπαντος…., 
όπου, τώρα, όλοι κι όλα είναι έτσι και σε τέτοια απόσταση, μέσα κι έξω από αυτό, 
και, για τέτοια σωστή λειτουργία, και, αφού οι 2 ανθρωποψυχές είναι, πια, αλλιώς, έγκορμες, 
ως είναι, φυσικά, έτσι, μετά, κι οι απογονικές -τους….!           / Σελ. 33, σχ. δ΄ / 
 
.....ε΄)..... 
Η φωτόσφαιρα α΄, εντελώς άδεια πάλι, αποσυνδέεται…., 
τότε -- ευθύς μετά απ’ την αφαίρεση των χτισμάτων -Του απ’ αυτήν, 
πρεπόχρονα, θείω προορισμώ….,  / Σελ. 33, σχ. ε΄ / 
απομακρυνόμενη και κινούμενη, από τότε και στο εξής, πέριξ του Σύμπαντος....,      #33) 
κι έκτοτε ο Θεός παραμένει, κυρίως, Λόγος καθοδηγητικός -- συμβουλευτικός.....!           #34) 
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Κι αυτό, και, γιατί, πλέον, θα λειτουργούσε και μέσω των φυσικών νόμων, των συμπαντικών,     #35) 
τους οποίους έθεσε, άπαξ και διαπαντός, προτεροσυμπαντικά, 
αλλά, επίσης, θα λειτουργούσε, άμεσα ή έμμεσα, αναλόγως, 
και μέσα από τα ελεύθερα -- "ελεύθερα" έμψυχα όντα -- πλάσματά -Του, 
με τις, σχεδόν,"αδιάκοπες", νοερές και μη, συνδιαλεκτικές Αυτού με αυτούς, 
αναπόφευκτα, αναλόγως υπερλακωνικότατες συνδιαλεκτικές, 
τις πάντα, αναλόγως -τους, ενείκονες -- ενσήματες -- ενκώδικες….. συνδιαλεκτικές, 
τις πάντα σε πιότερες….. εικόνες -- σήματα -- κώδικες….. αποκωδικοποιητές μετά, πάλι, και αναλόγως -τους,….! 
 
΄Ομως…., αυτές οι συνδιαλλεκτικές….. "διακόπηκαν"..... με την επιθυμούμενη         #36) 
και σχεδιαζόμενη 
                              / .....σχεδιαζόμενη, σχεδόν, από την εγκατάστασή -τους στον ΄Ηλιο, 
                              ανεπιτυχώς, και,ολική, ήτοι, και, των τριών σωμάτων..... / 
αποστασία και πτώση   [ .....σαφώς, "αντικαταστάθηκαν", "ανάλογα", υπερηλιακά..... ] 
του κορυφαίου Αρχαγγέλου, Ηλεκτραγγέλτη -- Φωτιοδείχτη....: 
"1Α΄6" ....: «.....Στοπ...., 1Α6΄ --- "1Α6΄", φωτιά....!»....! 
             { .....που, τελικά, έγινε, ο Αρχιπλάνος, Αρχηλεκτροθέτης -- Αρχιφωτιοβάλτης....:              #37) 
             "1Α18΄" : «.....Και, ελάτε εδώ….. έως και στο "1Α18΄" -σας, δείτε -μας, μη φωτιά…., 
             που, να, ακίνδυνη είναι κι αυτή η "Σιωπή" -- "Σιωπηλή Γνώση" --…..»….. } 
 
Αυτός δε ο λόγω θέσης Αρχάγγελος ήταν ένας εκ των τριών μεγαλοδύναμων συσσωματαρχών, 
των αναμεταξύ -τους ισοδύναμων     
                    | …..τελείως ακινητών, ως όντες, οι 3, σε σωματοδακτύλιο κενού….. | 
και, πρόδηλα κι αναγκαία κι αναλόγως -τους, πολλαπλάσιας δύναμης 
σε σχέση με τους άλλους 36 μικροδύναμους αγγέλους,        / Σελ. 35, σχ. Ο΄1….. / 
τους, κι αυτούς, διαφοροδύναμους αναμεταξύ τους, τους σχεδόν "κινητούς" τότε κι εκεί....! 
 
Και, αυτός, βεβαίως, ο σχισματικός και Αρχιδιάτανος, Σατανάς πια, θεώρησε, "δήθεν", 
 
     [ .....μιας και μπορούσε πια, μακράν του Θεού, αυτόβουλα, ανεμπόδιστα -- "ανεμπόδιστα", να περνά 
     και πέραν της "1Α6΄" συχνότητας, προς το -οο, στις της απαγορευμένης, "αυτοληπτής", αρνητικής, "Σιωπής", 
     τότε, στις αντιστρεπτικές του θείου Λόγου -- της θείας Σιωπής συχνότητες, 
     μα, αντιστρεπτικές, και, της εικόνας -- μορφής του Θεού….,….. ] 
 
ως "ταχυδακτυλουργικά" τρικς και φακιρολογίες τις εξηγήσεις του Θεού…., 
ο αρχιπροδότης και υποκινητής -- πειραστής για γενική αποστασία, 
κυρίως, για πλήρη "ελευθεριοποίηση" -- ασυδοσιοποίησή -τους…., 
και…., αφού ανυπάκουσε, επίορκα, στο Θεό, τελικά, για τελευταία φορά…., 
μαζί κι οι συνεργάτες του μικροδιάτανοι…., 
         / .....πάντα, έτσι, ταραχοφόρα, και στα έμ"ψυχα" όντα και στους, και, έμψυχους ανθρώπους..… /    #37΄) 
χειραγώγησε, κι αυτός, με αυτοχειραφέτηση και, "τελικά", αμετανόητα, πια, την ψυχή του, 
μετατοπίζοντάς ’την, πλείστα αρνητικά....: "1Α18΄" ή - - - ...., "μόνιμα" έτσι,        #38) 
έως τα σήμερα, στον αβατέο -- αρνητικό χώρο του σώματος της ψυχής του....! 
 
Δηλαδή, "στάθηκε" σ’ αυτόν τον οποίο ο Θεός όρισε ως απαγορευμένο -- αβατέο χώρο,       #39) 
                 [ …..αβατέο, και ως ων, μοιραία αντιστρεπτικός της σωστής -- βέβαιης γνώσης, της όποιας θετικής, 
                 μα, μοιραία πάλι, κι ως ων αντιστρεπτικός της όποιας θετικής ψυχοενέργειας, ψυχοαισθήματος,….. ] 
αβατέο για όλα τα έμψυχα πλάσματά Του...., 
και..... ακριβώς..... στο 1,5 CM - σημείο....: "1Α18΄"....,    / .....ή, αντιστοίχως, και,-μας, 1Β12΄….. / 
όπου "στάθηκε" για λόγους, κατ’ αυτούς, ασφάλειάς -τους και διόλου επικοινωνίας τους με το Θεό, 
διόλου άμεσης, μα όχι και διόλου / …..πλην, "σπανίως", και καθ’ υποτροπήν….. / έμμεσης....: 
αναλόγως, μέσω αγγέλων, ηλιακών όλων τώρα, μα, μετά, και σεληνιακών, τους του Ο2 σώματος….! 
 
          { .....διπλόψυχοι αυτοί μεν πάντα, αλλά μόνον έτσι πια....: Ο΄΄, "1Α", "1o", ψυχοD.N.A, 
          και ποτέ πια, και, έτσι....: OO΄΄...., όλοι αυτοί, ο Σατανάς κι οι διάτανοί -του…., 
          αφού, ήδη,                  [ Σχέδια….. σελίδος 13΄ ] 
                              /.....οπωσδήποτε, πρώτα, έτσι…., ως O΄΄ 1Α3 --- 1Α3 και, μετά, ως Ο΄΄ 1Α,..... / 
          ηλεκτροσυγκολλήθηκαν οι, ομόκεντρες πια, τότε κι έτσι, σιαμαίες, ψυχές -τους, ελαφρά, 
          μα "βαριά" και "ανεπανόρθωτα" έτσι, μετά, στο "0", ως "1Α12΄",      [ Σχ. "1Α12΄", σελ. 14 ] 
          μα όχι, εδώ, ως σε βαρύ ηλεκτροσόκ…., 
          και που, μόνον, ως 1Α6 --- 1Α ξαναξεκολλούν και ξαναγίνονται διπλόψυχες OO΄΄ κ.λ.π..… } 
 
Τοιουτοτρόπως, συνάρμοσε την ψυχήν του, την διπλόψυχη Ο΄΄, και αυτός, "μόνιμα" εκεί, 
στο 1,5CM -, στο "1Α18΄", έκτοτε, και με φόβο -- "φόβο"..... και χωρίς -- "χωρίς" τύψεις πια, 
βεβαίως, μη υφιστάμενος, κι αυτός κι οι, όσοι, συνδιάτανοί του, βαρύ ηλεκτροσόκ -- E.C.T, 
         / …..μάλλον, ευτυχώς, και, για μας…., ευτυχώς, και, γιατί είναι, έτσι, της, όσον, "ελεγχόμενης τρέλας"….. / 
περνώντας, αυτόβουλα ή μη….. κι αναλόγως, "πολλάκις", και, από το 3CM -....: 
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το, αναλόγως, και, "αργο" • ηλεκτροσοκικό σημείο του σώματος της ψυχής τους….! 
                                                                                   5 
 
Κι αυτό το έπραξε, το έπραξαν, αντιτασσόμενος, αντιτασσόμενοι, με απείθεια, στη θεία βούληση, 
σαφώς, και, υποαντιλογικότατα -- υποαρνητικότατα....: - - - ....! 
 
            ( .....υπό, Β΄Γ΄|  ....: κι εδώ, αντίθετο….. και όχι ίσον, "μόνον" εδώ, με το, υπερ, Β1Γ1|,....! 

            Τουτέστιν, ούτε ο αυτοσατανο • Σατανάς είναι, και, ίσος με το Θεό…., 
            μα ούτε είναι, αυτός, και, ίσος με τους θεοαγγέλους…., 
            βεβαίως, ούτε κι οι σατανομικροδιάτανοι είναι, και, ίσοι με τους θεομικροαγγέλους…., 
            αλλά….. ούτε και ο σατανοκάτθρωπος είναι, και, ίσος με τον θεάνθρωπο…., 
            ήτοι, άλλο το 1Α6---1Α -τους, το των αγγέλων, κι άλλο το "1Α18 ΄" -τους, το των διατάνων, 
            ως και….. άλλο το 1Β12 --- 1Β -μας….. κι άλλο, έστω, το 1Β12΄ -σας….,….. ) 
 
Με άλλα λόγια, παρεκτραπείς και διασπασθείς πια...., έγινε....:       / .....και μοιραία πια..... / 
αντιθεματοφύλακας του θείου Νόμου...., 
αντιστροφιστής κι αναγραμματιστής έως, πάντα και συμφερτικά -του, πλαστογράφος, 
όπου και οπότε, του θείου Λόγου...., αντίλογός Του, αντιενεργός -- αντιδραστικός Του...., 
o ψευτιστής ψυχών -- ψυχονοθευτής με..... κάτω, τα -, υλικά, 
o μεταπλάστης θεοφώτιστων -- θεοφώτεινων ψυχών..... σε σατανοσκότεινες, αναλόγως….! 
 
          {{ .....τα....: θεοσκότεινος, θεομηνία, 
          θεοπάλαβος, θεοπλανεμένος -- πλανεμένος με εκ Θεού ενέργεια πλάνης,..... 
                     [ .....ως ακόμα και διάφορες, κουτοπόνηρες, θρησκέμπορες τελετές, όπως, λ.χ, οι λιτανείες,..... 
                     και γιατί, και, ο καιρός ορίστηκε θεόθεν, προτεροσυμπαντικά κι άπαξ διά παντός, 
                     και γιατί, αν, έστω, εισάκουε, έτσι, κι έβρεχε, έτσι, ο Θεός,      / .....ή όχι...!; / 
                     θα έβρεχε,πρώτα -- πρώτα και χωρίς άλλο, εκεί που…..πεθαίνουν από λειψυδρία....,....! 
                     Επίσης….,προπαντός, και η, θεομειωτική, εξίσωση θεανθρώπου και Θεού, 
                     αλλά και η, σατανομειωτική, εξίσωση σατανοκατθρώπου και Σατανά, 
                     ευκρινώς, είναι, ανάλογη η κάθε μια εξίσωση, βλασφημία και "βλασφημία", αντίστοιχα....,..… ] 
          είναι, κακοπρόθετες βλασφημίες….. ή, έστω, "απρόθετες" -- αφελείς βλασφημίες....! 
 
          Βέβαια…., με "δεδομένο" το ότι "μερικοί", και, υπερθετικοί, ++, και πλέον 
          είναι πιθανόν, ιδίως τώρα, στη δυσκολότατη ζωή, και, -μας, να σχιζοφρενιάζουν -- να "τα χάνουν", 
          για διάφορους, και ανεξάρτητα από αυτούς, συνήθως, λόγους ο καθένας, 
          χωρίς να φταίει, φυσικά, και, ο Θεός…., θεωρούνται…., / …..’’όπως’’, αντίστοιχα, κι οι σατανοπάλαβοι..... / 
          μόνον έτσι, ως έχοντες "ιδεί"…., έμμεσα ή μη και ανάντεχα…., και, το Θεό…., θεοπάλαβοι....,….! 
          Ευνόητα, τότε και γι’ αυτό, ευθύνεται, πλην και το που δεν τον "αποδέχονται" έτσι "μεθυσμένο" κι οι πλάι του, 
          και η ‘’μεθυστική’’ ψυχοεντορφίνη που, αυτο, προκύπτει τότε κι έτσι, ως και η, τότε, βιοεντορφίνη….! 
          …..Επίσης…., το ότι, και, οι άγγελοι "παραπλανούν" ελάχιστες φορές, και, για λόγους ασφάλειάς -του, 
          πλην κι ανωριμότητάς -του, και, κάποιον….. πολύ υπερθετικά φιλόθεο κι επίδοξο θεάνθρωπο….,….. 
          και, αυτό είν’ άλλο κι άσχετο με τα περί, και, «θεοενέργειας πλάνης» στα των, όλων, θρησκειών ‘’τέτοια’’…., 
          όπου τα Θεόθεν «δοκιμαστικά» ‘’κολλούν’’, μόνον, στα πρόχειρα και δοκιμαστικά σύμπαντα….,….. }} 
 
Επίσης, έγινε ο πρώτος με παραισθήσεις και πρώτος παραισθησιαστής, 
ο πρώτος παράφρων -- φιλόκακος -- ....."τρελός"…., όμως, της, όσον, "ελεγχόμενης τρέλας"...., 
 
            || .....βεβαίως, αυτενεργά…., ως, απτωτικά, θα γινόταν, αυτενεργά….. 
            και μη αυτενεργά -- από άλλον τέτοιον κι από πριν παραβάτη….. 
            και ο κάθε παραβάτης του θείου Νόμου άνθρωπος -- ‘’άνθρωπος’’..... || 
 
ο που...., από ψυχή ελαφρότητας και άνωσης, και, των ανθρώπων, και, Ανθρωποποιός, 
δηλαδή, από φωτοτροπιστής κι αναστολέας -- ανελκυστήρας : ο που στέλνει άνω....: 
προς τα εμπρός και προς τα πάνω, έγινε ψυχή βάρους και κάτωσης, και, αυτών...., 
δηλαδή, σκοτοτροπιστής και καταστολέας -- καθελκυστήρας : ο που στέλνει κάτω....: 
προς τα πίσω και προς τα κάτω, και, Κατθρωποποιός....! 
 
Ομοίως, από διαφανής θετιστής και φωτοδότης -- διαφωτιστής..... 
έγινε αδιαφανής αρνητιστής και σκοτοδότης -- διασκοτιστής....,..... 
από χαιρέκαλος..... έγινε χαιρέκακος....,..... 
από κατεξοχήν μυητής -- κατηχητής των ανθρώπων στα, όσα και μετά, θεία μυστήρια 
κι από κατεξοχήν μεταδότης, και, της θείας χάριτος σε αυτούς, όποτε…., 
έγινε κατηχητής στο Ψέμα -του και ψευτο -- χρησμο -- δότης...., όπως..... σε όσους.....κι όποτε...., 
και, αναλόγως, πρωτοδότης, άμεσα ή μη, και, της θεομονωτικής -- θεοπολωτικής του σατανοενέργειας, 
ήτοι, από αρχιφωτιστής έγινε αρχισκοτιστής και "ομιχλεγέρτης" -- αρνητισμοθέτης ψυχών....! 
 
Επίσης, από τακτοποιητής της γνώσης, και, των γήινων έμψυχων..... 
                                                                    / Ιδές, και, αυτό κομπιουτερίστικα….. / 
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έγινε, όποτε, ατακτοποιητής αυτής, και, για να μη λυθεί "το Αίνιγμα" πια....,..... 
.....αλλαχτής / …..και, εξαιτίας της πτώσης -του και -τους….. / της συνοχής των σωματικών κύκλων 
της κάθε, γήινης κι έγκορμης, ψυχής, 
                                                                                    6 
         
          || .....μα..... όχι έτσι, ως….. όπως αδύνατον…., αδύνατον, και, ως έχων άλλο κι αλλιώτικο D.N.A…., 
          όχι, και αλλαχτής και, και, του "ψυχο"D.N.A και των έμ"ψυχων" όντων…., 
 
                       ( …..άλλο η μετατόπιση -- σύγκλιση των "ψυχο"σωματοκύκλων -τους, και, προς την "ψυχή" -τους, 
                       και, μέσω των χορδών -τους ΔΕ| και Δ΄Ε΄|, 
                       κύρια, όσων, έμ"ψυχων", εκεί πλάι στους 2 πρωτανθρώπους….. ) 
 
          των οποίων, όμως, μοιραία και με την πτώση -του, μείωσε, και, την ενστικτική -τους ικανότητα….. || 
 
τουτέστιν, αλλαξοποιός του, του 1ου -τους..... σε 2ό "-τους"...., ψυχοD.N.A -τους...., 
ως, παράλληλα και μοιραία έτσι αλλαξοποιός, και του D.N.A της εγκεφαλικής "ψυχής" -τους…., 
αλλά….. όχι, απαραίτητα, και του D.N.A των βιοκυττάρων –τους….,….! 
 
΄Ετσι, κατά συνέπεια, από κυρίως ανθρωποκράτης..... έγινε κυρίως κατθρωποποιός -- κτηνοποιός, 
που….. από το κατάυψο -- το ένανο -- ενάνοδο -- μέρος του άυλου σώματος της ψυχής του 
πήγε στο κατάβαθο -- έγκατο -- ενκάθοδο --…., 
ο "βάλτης"     / …..αναλόγως κληρονομούμενου κι αλληλομεθιστάμενου : ‘’χακκερικά’’, λες….. / 
ιού -- αρνητικών συχνοτήτων 
στο κύτταρο μνήμης της ψυχής των πρωτανθρώπων, μοιραία και στις των απογόνων -τους, 

ο ρακο • μετα • πλάστης μικραγγέλων κι ανθρώπων, ο ρακοσυλλέκτης -- κατθρωποσυλλέκτης,….! 
 
Επίσης, από θείος θαυματοποιός στους μη παραβάτες του Θείου Νόμου..... 
έγινε αντιθείος θαυματοποιός στους κάθε παραβάτες του Θείου Νόμου....,….. 
.....όσον...., ψυχακουστής -- παραβιαστής του σκεπτικού ασύλου, όπερ, και τότε, αντιθείον, 
όποτε / …..κι όπου του συμφέρει, σαν γίνεται..... / γίνεται να μπορεί να το κάνει κι αυτό, κι αυτός, 
με ανάλογο, τότε κι έτσι, μπέρδεμα ή μη -- διόρθωμα, αναλόγως, της κάθε γνώσης, και, των γήινων, 
            ( …..γνώση που, μόνο, υπό του Θεού μπορεί να σβηστεί από το κύτταρο μνήμης της εντελώς ή μη….. ) 
σαφώς, τότε, κι ως ο κατεξοχήν τυποκράτης και τυποθέτης πάνω στην, όπου κι όση, θεία Αλήθεια, 
 / .....ο που την καλύπτει με ό,τι ψεύτικο -- αρνητικό, με ό,τι -, και την κάνει….. μη άλαθη -- και, με άλη : πλάνη..... / 
πάνω στην Ουσία των πραγμάτων, άμεσα ή έμμεσα -- σε ομοσυχνότητους ή μη….,….! 
 
Με άλλα λόγια, έγινε ασαφής "χρησμο"δότης….. από σαφής χρησμοδότης…., 
ως αλλαξόπιστος -- αλλαξοθεοφιλόσοφος πια κι αυτός, αντιπολιτευτής του Θεού....,..... 
.....αντίθεος -- θεΐδιον -- Θεομάχος και, μάλλον, χωρίς καμιά αυτόθελη "εκεχειρία"....! 
 
          [[* .....που...., μετά, σαν επαληθεύονται ακριβώς -- ακριβώς, στο Σύμπαν, οι προφητείες του Θεού, 
          όσες, βέβαια, θυμάται -- "θυμάται", ή του, τους, τις θυμίζουν και, και, οι εκεί μικροάγγελοι, και….. 
          διαπιστώνει, σαν ταλαντεύεται κι αυτός, το τραγικό, κυρίως για τους γήινους, λάθος -του, και -τους, 
          "τα παίζει όλα για όλα" και παύει να ταλαντεύεται, τότε, και, ’’για να σώσει το τομάρι -του’’…., 
          προπαντός, από φόβο Θεού και αυτοάμυνα, δύσπιστος όντας, "πάντα", και μένει ανεπίστροφος…., 
 
                                       ----- .....ανεπίστροφος…., έστω, ακόμα και σε 
                                       υπό του Θεού…., και, υπό των νεκρών –Του…., 
                                       "άφεση" των αμαρτιών -του και -τους, όπερ "παράλογον"...., 
                                       και, επίσης, τότε κι έτσι, απιστευτό -του…., και -τους...., 
                                       "άφεση"..... που, έστω, παζαρευτικά, θα δινόταν, αν και άδικον--"άδικον", 
                                       εάν ειλικρινώς μετάνιωνε και αυτός, και τώρα, 
                                       "σώζοντας" έτσι γενιές και γενιές, και, έμψυχων....,....! 
 
                    Αλλά…., χμμμ, επειδή….. ο, Αντικειμενικός : Πανδικαιοσύνη, Θεός δεν κάνει, ολωσδιόλου, παζάρια, 
                    ως και εμείς…., το αμέσως ως άνω, είναι, μόνον, "ανθρωπίνως" υποθετικό....,….! 
                    ΄Αλλωστε…., πολλά, και από αυτά…., και, από τα μεταθανάτιά -μας…., 
                    έχουν θεοπροοριστεί, προσυμπαντικά και αμετάκλητα : άπαξ δια παντός…., και, ως "Μοίρα"….. ----- 
 
          έτσι…., γιατί απολύτως κανείς δεν θα άντεχε, τελικά, εξαιτίας της Κακίας -- Τρέλας -του, 
          να συμβαίνουν τόσα δεινοπαθήματα..... σε τόσο πολλούς..... και για τόσους αιώνες..… *]] 
 
Γενικά, έγινε αντίθετος σε όποια θετική….. έννοια, κατάσταση, αίσθημα, πρόθεση, βούληση,..... 
και, μάλιστα, όποιας διακύμανσης θετικής, ιδίως της θετικότατης και πλέον αυτής, 
κυρίως, από....: αυτοέπαρση, εγωπάθεια, φθονανθρωπία,….. 
και, για την κορμική -τους εμπειρία, από φθονανθρωπία…., 
μα, προπαντός, από επιθυμία εξίσωσης, και πλέον, με το Θεό…., κι ας "άτυπτος"....! 
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               {/ .....δηλαδή, έγινε διάτανος..... από διάταση.....!     .....Θέωση :..... 1Α6.....1Α..... 1Α5΄. 
                ....."Ξεθέωση" : "1Α6΄" ή 1Α6΄.     …..Αντιθέωση : "1Α7΄"..... "1Α18΄",..... /} 
 
Βέβαια, προηγούμενα, πριν απ’ την, όση, μονιμοποίηση της ψυχής του στο 1,5CM -, στο "1Α18΄", 
ενέσπειρε, "αβίαστα", ζιζάνια -- αμφιβολίες σε….. μερικούς αγγέλους και των τριών σωμάτων, 
                                                                                   7 
             
        / …..τελικά, ανεπιτυχώς, μα και εξαιτίας -τους μπόρεσε κι απεκόπη, 
        αλλά είναι συγχωρητοί, που επανόρθωσαν με το παραπάνω, 
        ως όσον κι όποτε θεοενεργοί -- θεοενεργούμενα πια, αφού πριν, σε ψυχοκάθαρση, "κατακαθάρισαν"….,….. / 
 
και, με πονηρές έως ηλίθιες υποθέσεις -του,          #40) 
και για να βοηθηθεί μεταπτωτικά, καταπώς πίστευε χαζοχαρούμενα και λαθεμένα, 
στην αποκοινοσωματοποίηση -- καθεκαστοποίησή -του, και -τους....!      #41) 
             { Σαφώς, το ότι..... ο α΄, λ.χ, έστω,άγγελος, δεν είναι δυνατόν να ξέρει όσα κι ο β΄, λ.χ, ο Θεός, 
             και, ως κι εκ τούτου, το ότι είναι μοιραίο να έχει ο α΄, όσες κι όπως, αμφιβολίες απέναντι στον β΄, 
             εδώ, τον "κυρίαρχο του παιχνιδιού" Θεό…., μα, εν τούτοις, παντοδίκαιο κι "αποκαλυπτικό"…., 
             και τότε, ο α΄, να καταδικάζει άλλους, και, σε μαρτύρια, 
             αυτό δεν σημαίνει πως, και, ο Σατανάς δικαιούται να έχει, και, αυτό ως ελαφρυντικό -του, που..… } 
 
Ασφαλώς,προηγήθηκαν πολλές, και "μεταπειστικές", 
υπό του Θεού προς αυτούς συμβουλές -- διαταγές, νοερές και μη, 
αρχικά "άμεσες" και μετά έμμεσες, αναλόγως…., μα άκαρπες....!         #42) 
             [( …..έμμεσες συμβουλές -- διαταγές, και, γιατί δεν γίνεται να έχει ο Θεός, 
 
                                       [ …..αφού….. μόνον αυτό…., και υπέρ Θεού νόμω…., μπορούσε να διαλέξει….! ] 
                         / …..ο, πάντα, έτσι, ουδετεροσυχνότητος Θεός…., δεν γίνεται…., και, και, ως Πατέρας…., 
                         και, και, για αυτό κι έφτιαξε έτσι το επίσημο Σύμπαν…., ήτοι, όχι για μαριονέττες πλάσματα….! 
                         ΄Αλλωστε, μόνον, με 1ο, 1Α, ψυχοD.N.A γινόταν να γίνει, και, ο ψυχόκοσμος κι όχι με άλλο….. / 
 
             και, αρνητοσυχνότητες, και, αφού δεν γίνεται να έχει την πλέον παράλογη συχνότητα : 
             την, έστω, ανάλογη, και, του Σατανά…., την πλέον τρελή -- έγκακη συχνότητα, 
             έστω, την κάθε "1Α18΄"  ---- "1Α12΄"…., ήτοι, την - - - ------ =+…., 
             παρά, μόνον, την, ανάλογη, και, των αγγέλων, την πλέον λογική -- έγκαλη συχνότητα….: 
             την κάθε, ουδέτερη και επικοινωνιακή -Του, 1Α6 ---- 1Α….,….. )] 
 
Τελικά, δυστυχώς, ο Σατανάς, και οι συνδιάτανοί -του, 
αφού με ηλεκτροσόκ -- E.C.Τ αγριοποιεί τότε τους δύο, 2, πρωτανθρώπους, 
 
          *{{ .....που...., δυστυχώς, δεν αυτοκτόνησαν, όπως τους συνεστήθη θεόθεν προτεροσυμπαντικά, 
          και..... μόνον για τέτοιο ενδεχόμενο, 
                                  ---- Βέβαια, δεν γινόταν, "επίγεια" και μη, και, να τους το υποβάλλουν άγγελοι...., 
                                  αλλά ούτε, έστω, και, ηλιακές, ανθρωποψυχές….. ---- 
          ώστε, και τοιουτοτρόπως, να αναγκαστούν, ο Σατανάς κι οι συνδιάτανοί του, 
          τότε και, και, έτσι -- ‘’ορφανοί’’ ενεργουμένων, να επιστρέψουν, "θεοθανατωτέοι", στο εξωσύμπαν...., 
          και που, φυσικά, πάλι έτσι, 
 
                    // .....αφού σε άλλους, δεδομένους, ανθρωποχρόνους : "δευτερο" ή "τριτο" κ.ο.κ ανθρωποχρόνους, 
                    για λίαν ελάχιστες φορές….,                   | …..κι ακόμα όχι…., δεν συνέβη ακόμα….. | 
                    θα ξανασχηματιστούν, ομοιοτρόπως, ανθρωποσπέρματα...., μόνον, στο ίδιο σημείον της Γης, 
                    θεοπροόριστα και, και, για κάθε ενδεχόμενο…., σαφώς, μόνο, πτώσης…., άλλης, ως αυτήν κι αν….! 
                    Σίγουρα…., καθώς το Σύμπαν φτιάχτηκε αθανατό : Θεονόμω ‘’θνητό’’ και ‘’ανασταινόμενο’’…., 
                    ακόμα, έστω, και σε περίπτωση ολικής εξαφάνισης του ανθρώπινου είδους…., 
                    αφού, βέβαια, συμπληρωθούν οι ανάλογες προϋποθέσεις, 
                    και, μοιραία τότε, απουσία Σατανά κ.λ.π...., ευνόητα, σε κάποιον, από τους λίγους, 
                    δεδομένο ανθρωποχρόνο…., θα ξανακατοικηθεί, ομοίως, η Γη από ανθρώπους….,….. // 
 
          θα ξαναπλάθονταν, ως άνω, επίσης όμοιοι -- επίσης κατά το "δυνατόν" τελειότατοι άνθρωποι, 
          ψυχή τε και σώματι…., και, ασφαλώς, με άλλες εξωσυμπαντικές ανθρωποψυχές….. 
          και, βεβαίως, με άλλους ηλιακούς αγγέλους….,….. }}* 
 
και επιτρεπουσών των καθελογής,φυσικών και μη,συγκυριών, 
                    / …..αφού αυτό διάλεξαν -- "το έπαιξαν λαχείο", αδιαφορώντας για την κάθε κι όπου ζημιά….. / 
αυτοτοποθετείται ολόσωμος -- "ολόσωμος" κι εγκαθίσταται έτσι, 
μόνιμα έως σήμερα, στη Σελήνη, "πάντα" στο κέντρο της, 
 

      [ .....ήτοι, κυρίως, και, εκ….. "θεο" • ανθρωπο •.....εξαναγκασμού μετακινούμενος...., σπανίως…., 
      μα, δυστυχώς, και, για μας, όποτε συμβαίνει έτσι, ασφαλώς -τους, 
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      παραμένει/παραμένουν, πάλι, μες στη Σελήνη….,       μόνο, για "μικροστιγμή"….. και υπερελαχιστότατα 
μακριά από το κέντρο -της….. ] 
 
εκπέμποντας, και, παρασιτικά, αναλόγως, στους δικούς -του, και -τους, έστω, "-666 " χιλιόκυκλους....: 
ως..... «Ράδιο, TV, Σελήνη» ή..... Ράδιο, TV, "U.F.O" -- U.F.O....,….!………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
                  ==================================================================== 
                                                                                    8 
 
       18 --- 2΄ ) 
                                          Κεφάλαιον 2ον.....#…..)….. 
                @       [ ….. #…..) ….: ανάλογες επεξηγηματικές παραπομπές….. ] 
 
#21) 
.....ήδη, τώρα, άλλες..... ψυχοσυλλεκτόβαλτες, "ψυχο"συλλεκτόβαλτες, 
σωματόβαλτες, "σωματό"βαλτες…., αλλά και, αναλόγως, άλλες..... άβαλτες….,....! 
 
΄Ολες, βέβαια, οι ψυχές -- δυναμό είναι ενσυχνότητες και παραγωγοί ψυχοενέργειας, ως κι οι άλλες, 
φυσικά, αναλόγου της εκάστοτε συχνότητάς τους, πάντα και παντού, κι εκφεύγουσας έξω, 
 
   || …..πλην στην….. απαράγωγο*….. συχνότητα, θέση "μνήμης" -- θέση αμνησίας, "1A12΄", ως και, όπου, ύπνου : 
   "1o", "1Α", ψυχοD.N.A..... ή και, μεταπτωτικά, στην "αντίστοιχή" της 1Β : 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A….! 
  …..Απαράγωγο*….: ήτοι, παράγουσα μεν ενέργεια, μα μη εκφεύγουσα έξω της, αλλά "μέσα" της…., 
  και που, φυσικά, εκφεύγει έξω της μετά και σε όποια συχνότητα ούσα αυτή….. || 
 
πάντα, όπως, θετικής ψυχοενέργειας παραγωγοί, τώρα κι εδώ, μες στη φωτόσφαιρα α΄, 
όντας, μόνον, με 1ο ψυχοD.N.A….! 
         ( "1Α7΄" έως "1Α18΄" : "1o", "1Α", ψυχοD.N.A : σχ. σελ.14, 15 )    ( 1Α6΄ ή "1Α6΄" : 1o---"1o" ψυχοD.N.A ) 
 
Αυτή, λοιπόν, η παραγόμενη ψυχοενέργειά -τους, ως εκφεύγοντα ψυχοαιθερόνια Χ, συγκεντρώνεται 
             / .....φυσικά, ξεχωριστά η ψυχοενέργεια και ξεχωριστά η "ψυχο"ενέργεια, πάντα και παντού..... / 
και, κάθε φορά, αφαιρείται, αυτομάτως,       | .....ως, μ ό ν ο ν εδώ, αφαιρείται κι η "ψυχο"ενέργεια..... | 
από τη φωτόσφαιρα α΄, την μη προπερισυμπαντειούχο…..και από μη φυσικό φως κι αυτή…., 
και εδώ, ως υπέρμετρη -- παραπανίσια, όποτε, και ως αναλόγως επηρεαστική -- "μεθυστική", 
         ( …..ως είναι επηρεαστική        / …..όση και για όσο χρόνο, αφού, κάποτε και νόμω, "εξουδετερώνεται"….. / 
         και η στο Σύμπαν -μας φυσική ενέργεια -- "βαρόμετρο", η, τελικά, στα προπερισυμπάντεια κενού..... ) 
πάντα εκ θείου προορισμού -- εκ θείου Νόμου, ξεχωριστά κι εδώ, γι’ αυτό κι έτσι….! 
 
΄Ετσι ακριβώς, αργότερα και θεονόμω, αφαιρείται και η εκάστοτε εσωσυμπαντική ψυχοενέργεια....: 

το εν • δις -- "δις" • "συχνότητο", ψυχόμετρο -- ο ψυχογράφος -- ο ψυχοπαλμογράφος -- ....!       #21΄) 
 
#21΄) 

…..σάμπως οι / …..οι των ψυχοαντανακλάσεων...... / ομαδο • κύκλοι 1 και 1΄....:     / Σελ.38, σχ.O5 και Ο6 / 
             | .....σε μας…., "ο ψυχογράφος" -μας, "ο ψυχοδείκτης", το φωτόμετρο "μαζί" και σκοτόμετρο..... | 
οι, όχι πάντα σιαμαίοι, κύκλοι της παραγώγου ψυχοενέργειας, και, των ανθρωποψυχών, 
ψυχοενέργειας όπως θετικής εδώ μέσα στη φωτόσφαιρα α΄….,….! 
 
        {*{ ….. ( …..ως είναι, στην α΄, θετική, +, και η παραγόμενη "ψυχο"ενέργεια…., η των βιο "φωτο" "ψυχών", 
                    που είναι φυσική κι επιδρά, όπου κι αναλόγως, "σχεδόν", παρόμοια με την των φωτοψυχών 
                    και την των φωτο"ψυχών"…., ή, έστω, και, "ουδέτερη"…., η από μερικές εκ των άλλων….. ) 
 
        || .....τώρα...., που όλες οι ψυχές, εδώ μέσα στη φωτόσφαιρα α΄, είναι, πια, μόνον, 
        με 1ο ψυχοD.N.A, κανείς κύκλος, -, της ομάδος 1΄ δεν υπάρχει, όπως….,     / Σελ.38, "ως" σχ.Ο5 / 
        είτε ως σιαμαίοι σε περιφερειακό σημείο με όποιους + από τους της ομάδος 1..... 
        είτε ως ομόκεντροι, σε "φάση" ηλεκτροσοκική, πάλι, με όποιους + από τους της ομάδος 1,..… || 
 
              / …..άλλο το "ουδέτερη" ψυχή "1Α12΄", += ή =+...., άλλο το "ουδέτερη" ψυχή ++=, 1Α6΄ ή "1Α6΄"…., 
              άλλο το ουδέτερη ψυχή 1Β, +- -+..... 
              κι άλλο το "ουδέτερη" ψυχή ΟΑ΄ ή 1Α΄, "+- -+"….:  
              σχέδια σελ.1 των σχεδίων, κατά την ψυχοπλασία,..… / ..... }*} 
 
Επίσης, θετική είναι, μετά, η ψυχοενέργεια, προπτωτικά, μες στο Σύμπαν και για όσο χρόνο, 
με ανθρώπους 1ου ψυχοD.N.A, τους δυο πρωτανθρώπους, 
εκτός στις μες στο δυάνθρωπο, έστω, Σύμπαν / …..μα υποθετικές….. / προπτωτικές περιπτώσεις, 
                  | …..υποθετικές, μιας και δεν πρόλαβε να συμβεί αυτοκατθρώπιση, μήτε των πρωτανθρώπων..... | 
και, αυτοκατθρωπιζόμενων, σαφώς, απτωτικά των διατάνων, ήτοι, με "1ο", -τους, ψυχοD.N.A….! 
 
          *[[ Μεταπτωτικά…., όντας οι άνθρωποι -- "άνθρωποι" με 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A, 
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          ο κάθε, κι ο σε πολλές "φάσεις", ψυχοπαλμογράφος είναι, πάλι, όργανο μέτρησης τάσης και πίεσης 
 
     || …..με ψυχοσκόπηση εκ μέρους του κάθε ουράνιου, κυρίως, παρατηρητή των σφαίρικς 
     1 και 1΄…., ομο’’συχνοτήτως"…., 
     που είναι ασύνειδος ψυχοπαλμογράφος….. και χωρίς κύτταρο μνήμης….. κι ασυχνότητος….! || 
 
          της παραγώγου ψυχοενέργειας…., ήτοι.…, της ηλεκτρομαγνητικής, ++-, της μαγνητοηλεκτρικής, - -+, 
          της ηλεκτρικής, ++,….. της μαγνητικής, - -,….. πάντα και….. τόσον, όσον κι αναλόγως,....! 
                                                                                   9                                                            
           
          Εδώ και μεταπτωτικά, σαφώς, "πρόκειται", προπαντός, για το εκάστοτε και τελείως συνολικό ποσό 
          της συμπαντικής ψυχοενέργειας : αναλόγως, ++-, - -+, ++,- -,..... 
                        | .....ανάλογων ψυχοβόλτ κάθε φορά..... | 
          συναθροισμένο, τελικά,θείω προορισμώ, πολύ πέραν της Γης, της Σελήνης και του ΄Ηλιου, 
          και, για να μην "ταράσσονται" ανάλογα, κι αναλόγως, και, οι κύκλοι του κάθε άυλου ψυχοσώματος…., 
          είναι, δηλαδή, ο συμπαντικός ‘’«θεός»’’...., 
      / …..ήτοι, το συνολικό άθροισμα -- η ‘’συνισταμένη’’ των τοπικών ή επί μέρους ‘’«θεών»" μες στο Σύμπαν..... / 
          βεβαίως, και διαφόρων φορτίων κάθε φορά..... και αναλόγως….,….! 
 
                 # .....ενώ..… οι από εξισορροπιστική αντικατάσταση των πτωτικών "αγγέλων" άγγελοι 
                 έχουν αλλού, νόμω -- αυτομάτως φευγάτη, την εκάστοτε εκρεόμενη ψυχοενέργειά -τους, 
                 μακράν πάντων, πρωτοφευγάτη έξω και μόνον προς το Θεό….! 
                 …..Επίσης, "αργο", φευγάτοι έξω, έτσι,νόμω -- αυτομάτως, είναι και οι εκάστοτε ‘’«θεοί»" : ‘’θεοί’’ -μας, 
                 οι ομαδοκύκλοι….. 1 και 1΄ της σελίδας 38…., 
                 ξεχωριστά και, τελικά, μη ξεχωριστά -- ενωμένοι…., αλλά και οι των αγγέλων και διατάνων, πάντα, 
                 και ποτέ προς τη Γη, πλην στις ομοσυχνότητες "μυστικές" συναντήσεις με τους γήινους….. # 
 
                     ( .....όχι, βέβαια, φευγάτες έξω από το Σύμπαν -μας και προς το Θεό, 
                     έτσι, κι οι εκάστοτε "ψυχο"ενέργειες, μα και κάθε άλλη φυσική ενέργεια, 
                       / …..έτσι, όχι φευγάτες, κι οι κορμοαύρες -μας κι οι, μέσα -τους, των εγκεφαλικών "ψυχών" -μας….. / 
                     ως μη δυνάμενες,.....αφού δεν έχουν την απαραίτητη ικανότητα -- ταχύτητα, 
                               | .....ως την έχουν οι από μη φυσικό φως προερχόμενες ψυχοενέργειες, ψυχοσήματα,..... | 
                     να διαπεράσουν τα προπερισυμπάντεια κενού -- τις "ρουφήχτρες", τις -, όπου και είναι 
                     / …..έως να χαθούν, όντας μες στις -….. / τελείως μη επηρεαστικές των έγκορμων γεω "ψυχών",….! 
 
                    "Ψυχο" "θεός" -- "ψυχο" "θεοί" ή "ψυχο" "Μοίρα" -- "ψυχο" "Μοίρες"..... 
                    και, κάθε "συντοπίτης" -του ---- -τους, ψυχο"θεός" -- ψυχο"θεοί"..... 
                    αλληλο"επηρεάζονται" ---- ή και όχι….. ---- και αυτοί, τόσον, όσον,αναλόγως..… ) ..... ]]* 
 
Μεταπτωτικά, πάλι, λοιπόν, στους με 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A, "αυτός" ο, ο πάντα ασύνειδος, ψυχογράφος, 
ήτοι, ο σκόρπιος -- "σκόρπιος" ψυχο"θεός" -- ψυχο"θεοί", 
ονομαστός και….. "Μοίρα" -- "Μοίρες", συνολική -- τοπικές, ο..... οι...., αρχικά, "πλησίον" της Γης, 
ο κάθε κι όλο μετασχηματιζόμενος κι αλλάζων ‘’συχνότητα’’ "θεός" -- "θεοί" ή "Μοίρα" -- "Μοίρες", 
 
                [ Οι κύκλοι 1, οι +, είναι η καλή Μοίρα…., ενώ οι κύκλοι 1΄, οι -, είναι η κακή Μοίρα…., 
                ‘’ως’’ είναι, έτσι κι ανάλογη Μοίρα, και, ο, ο έσω κι έξω μας αντικτυπών, προγονικός πολιτισμός,….. ] 
 
που μετασχηματίζεται, κυριοτάτως, γιατί μετασχηματίζονται ψυχικά αυτοί που τον παράγουν, 
που τον ---- -τους "μοιράζονται" όλοι, όσοι, κι αναλόγως, 
 
          || .....που είναι, κι αυτός,   
                       / …..πάντα και υπό προϋποθέσεις…., κυρίως, την της ομο’’συχνοτητοποίησης"….. / 
          αισθηματογόνος και αισθηματοφόρος, 
          και ποτέ γνωσιούχος, μα γνωσιομεταπλάστης…., διαφορετικά κάθε φορά κι αναλόγως….. || 
 
σε σχέση, και, με αυτούς που τον παράγουν, όπως…., τους….. "επηρεάζει", όπως….! 
          / Φανερό δε το ότι είναι, "συχνά" κι αναλόγως, και, ‘’επηρεαστός’’ "μας", προπαντός, ενστικτώδικα….. / 
 
Τουτέστιν, και, εδώ, εμείς, λ.χ, σκεπτόμαστε -- λειτουργούμε ψυχικά, όπως σκεπτόμαστε, "ανάκατα", 
ιδίως, μη αυτοσυγκεντρωτοί, "πολλάκις", και, κάτω από την πίεσή -της, της "Μοίρας"--των "Μοιρών", 
          | …..ήτοι, μοιάζει, έστω, η -, με πέτρα που ρίχνουμε, και, εμείς ψηλά και, συνήθως, πέφτει πάνω μας..... | 
αφού "επιδρά" ανάλογα στην κάθε ψυχή, προπαντός στην κάθε έγκορμη και κοντινή της, 
φέροντας, ‘’αναγκαστικά’’, κάτω από "τη βελόνα" -της "πολλάκις", 
      / …..και λόγω της, ανάλογης, μέθης που της προκαλεί η, και τότε κι έτσι, προκύπτουσα ψυχοεντορφίνη….,….. 
      όποτε γίνεται να γίνεται κι αυτό…., ή, αυτό, σάμπως σε….. "στατικό ηλεκτρισμό"….,….. / 
αναλόγως ποικιλοτάχυτα, "για διάβασμα", διάφορα κι "αντίθετα" περιεχόμενα του πυρήνα της….! 
 
Για αυτό, λοιπόν, κυρίως, εξού κι η, ανεξέλεγκτη κι ανεπιθύμητη, "πολλάκις", 
σκεπτική και συναισθηματική ακαταστασία της, ξαφνικά και "απρογραμμάτιστα"…., 
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πράγμα, βέβαια, που συμβαίνει και για άλλους λόγους,                        / Ιδές, και, αυτό, κυρίως, κομπιουτερίστικα 
και ‘’σαν σε ζάππιγκ’’….. / 
"ως", και, σε φυσική "μέθη" από βιοεντορφίνη, ή από κατά υπερβολήν, ανάλογες, αδενικές εκκρίσεις, 
ανάλογες τροφικές υπερβολές ή μη, ή από ποτό, ή από κάθε ενέργειες : φυσικές, βιολογικές κ.α.λ….! 
 
Ευνόητα, και, αυτό γίνεται μέσω της έτσι και τότε, "πρωτίστως", επηρεαζόμενης εγκεφαλικής "ψυχής", 
με την οποία συνεργάζεται, και "αλληλοεπηρεαστικά", η ψυχή…., 
που, έτσι και τότε, μόνον, ως υπερδύναμη αυτής, ήτοι, ως οσοχρείαστα υπερθετική ++, μπορεί να….. 
καλο"συνεργαστεί" μαζί της, ανεπηρέαστη κι επιβαλλόμενη, και, σε αυτήν, την, και, μεθο,"ψυχή"….! 
                                                                                   10 
      

      ( …..εγκεφαλικής "ψυχής"….. -μας, βιο • "φωτο "ψυχής" -μας,                 #39΄) 
      και "κατά αναλογίαν -- αντιστοιχίαν" της φωτοψυχής -μας, κυρίως, για ομαλή συνεργασία -τους…., 
      και που, φυσικά, κατά την πτώση και ευθύς με την αλλαγή του ψυχοD.N.Α 

      των δυο πρωτανθρώπων -μας, άλλαξε, μαζί, και το βιο • "φωτο" "ψυχο"D.N.A -τους, από 1ο σε 2ο, 

      ως "κοινόδομο", σε αντίθεση με το, μάλλον, αναλλαχτό, βιο • "φωτο" "ψυχο"D.N.A 
      των έμ"ψυχων" όντων της Γης μας, 
      που μόνο τέτοιο, εγκεφαλική "ψυχή", έχουν….. κι όχι και φωτοψυχή, ως κι εμείς….. ) 
 
Με άλλα λόγια, και, αυτή η πολυ"επιμεριστή" "Μοίρα" -- "Μοίρες" είναι αυτό που 
συνηθίζουμε να το λέμε, και, «η ζωή..... ή..... η τύχη.....»...., 
 

         / .....και που είναι, "σπάνια", βιο • ορατή -- βιο • "ορατή" σε υπερβατικούς, τους θεανθρώπους, 
         και, ίσως "έτσι", αν όχι, και "διαστρεβλωτικά", σε υποβατικούς, τους σατανοκατθρώπους..... / 
                          | …..ο ασυνείδητος -- ο χωρίς συνείδηση, όμως, "θεός" του Χ΄ τόπου, ο "επιμεριστός"..... | 
 
η τοπική και μη, οι κάθε, και όπου κι όπως, κύκλοι 1 και 1΄...., 
η, αναλόγως....: (ανα)ανάκατη, ++-, ανάανη, ++,..... (κατα)κατάανη, - -+, κατάκατη, - -,....! 
 
          */{ Φυσικά, δεν παρέχει / …..αφού, ως πάντα και θεοπροόριστα αδύνατον, δεν περιέχει….. / γνώση 
          αλλά μόνο ενέργεια, ως προκλήτρα -- "δότρα" ανάλογων αισθημάτων, 
          "άμεσα στους ομοσυχνότητούς -της και αναλόγως έμμεσα στους αλλοσυχνότητούς -της", 
          και, όπως "θέλει", "πολλάκις", συντελεί στο να ανακατανέμονται και να μεταβάλλονται…., 
          πάντα…., τόσον, όσον, αναλόγως…., οι γνώσεις, και -μας, μα και τα αισθήματα -- διαθέσεις,….! 
 
          ΄Ομως, κι αυτή, τοπική και μη, η αντίθετή –τους, είναι όχι έτσι και τόσο επηρεαστική, ως άνω, 
                                 | …..μα, ναι σε υποτροπές…., όπου….. και σε χαμηλές συχνότητες..... | 
          στους, όποτε και κάθε, πλέον -της υπερβατικούς….:    / "΄Ετσι", και στους υποβατικούς - - και πλέον….. / 
          στους ++, στους αισθήματι, μόνο, "+++ ---- +- -+", και στους, αισθήματί τε και γνώσει, +++ ---- +- -+….! 
 
          Κι αυτό γίνεται, "μόνο" σε αυτούς, ελαχιστότατα έως καθόλου, σαφώς, όταν είναι τέτοιοι…., 
          "οπότε" την ‘’επηρεάζουν’’ αυτοί, με πόνο -τους κι όσοι, συνειδητά και "σπάνια" μπορώντας αυτό, 
          και ως αναλόγως ‘’ενεργούμενα’’ των ομοσυχνοτήτων -τους άνωθεν,      / …..2ο, 1Β, ψυχοD.N.A….. / 
          έως, και, "εξαλλαγής" της, ήτοι, με σιωποαυτοσυγκέντρωση κι ανάλογη, αυταπαρνητιστική, ενδοβολή, 
 
                                   / …..πλην και εξ ενστίκτου -- ενστικτώδικα…., μα ασύνειδα τότε….. / 
                   ( …..ενώ, συγχρόνως, επηρεάζουν, ανάλογα πάντα και μεταστροφικά, και γήινες, κυρίως, ψυχές….. ) 
 
          σαφώς, την ‘’επηρεάζουν’’ * , μα "σπάνια", ως ούσα ‘’ξεπεραστή’’ και, τότε, μη επηρεαστική -τους….! 
          * …..την ‘’επηρεάζουν’’….: ήτοι, περιορίζουν τη δραστικότητα -- επηρεαστικότητα της δυναμικής –της….! }/* 
 
[([ Τονιστό δε και το πως..... αυτή η "Μοίρα" --"Μοίρες"....:           / …..εδώ, 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A….. / 
κάλλιστη, ++, κύκλοι, της ομάδας 1, 1, 2, 3, 4....,….. καλή -- κάλλιστη, κύκλος 5….,….. 
καλή, ++-, κύκλοι 1, 2, 3, 4....,….. ουδέτερη, +- -+, 1Β -της και, και, ομοκεντροποιητικά -τους, 1 --- 1΄,..... 
κακή, - -+, κύκλοι, της ομάδας 1΄, 1, 2, 3, 4....,….. κακή -- κάκιστη,κύκλος 5….,….. 
κάκιστη, - -, κύκλοι 1, 2, 3, 4....,..... αναλόγως στην κάθε φορά...., 
                               / Σελ. 38, σχ. Ο6, μεταπτωτικά…., και σχ. Ο5, προπτωτικά κι απτωτικά….. / 
είναι..... αυτή, αυτές, όπου προσεύχονταν, όπου κι όπως, και, οι αρχαίοι ΄Ελληνες, 
οι πρόγονοί -μας, / …..πλην και..... "τω αγνώστω, ασυλλήπτω -τους, ακόμα, Θεώ"..... / σαφώς, γνωρίζοντας, 
και, την "επιμεριστικότητά" -της…., ενστικτώδικα και διόλου τυχαία κι όπως το διαισθάνονταν...., 
μα και την, ‘’εκατέρωθεν’’, επηρεαστικότητά -της….! 
 
Κι αυτό, και, γιατί "ήξεραν", προπαντός από όποιο ένστικτο, πως..... αφενός μεν παίζει, απλώς, ρόλο, 
όχι και τόσο καθοριστικό, στην μετέπειτα πορεία της, έγκορμης, ζωής -της στη Γη, 
η πρώτη μετατόπιση της ψυχής στο σώμα -της, αμέσως μετά από τη γέννησή -της στη θέση 1Β, 
συνεπώς, και το "ποια" θα ήταν η πρώτη -της συχνότητα 
και η, τυχόν, πρώτη, "υπερφυσική" -- "μυστική", συνάντηση κι επικοινωνία -της, 
έτσι με 2ο ψυχοD.N.A....,.....             ----- .....με 1ο ψυχοD.N.A..... όχι -- "όχι" καθοριστικό ρόλο..... ----- 
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αφετέρου δε και το πως παίζει σπουδαίο κι ανάλογο ρόλο, και για αυτά, η τ ό τ ε "Μοίρα" -- "Μοίρες", 
ήτοι, η "Δύναμη του Καλού" -- "θεός" --...., κύκλοι 1...., η των φιλόκαλων -- θεϊστών, 
ή η "Δύναμη του Κακού" -- "θεός" --...., κύκλοι 1΄, η των φιλόκακων -- σατανιστών….,….! 
 
Στην ουσία, μάλλον, προσεύχονταν, έτσι και με..... "τυφλή" ή μη..... ’’ενδοβολή’’ σε αυτήν -- αυτές, 
για να την -- τις αλλάξουν…., μάλλον, να την ‘’επηρεάσουν’’…., 
κατά την επιθυμία -τους, συν τοις άνωθεν, κι αναλόγως, 
ούτως ώστε να υπερισχύσει η μια, η όποια επιθυμητή -τους, από τις δυο...., καταπώς πίστευαν…., 
ενώ, παράλληλα, συνειδητά ή μη κι αναλόγως, περιστοίχιζαν -- περιψύχιζαν το νεογνό, του έφραζαν, και, με τον 

ενεργειο -- ψυχο -- μανδύα -τους, και, τη ‘’μελλοσχημάτιστη’’, "αγνώστω χρόνω", έστω, και, φωτο • ψυχή..… ])] 
                                                                                     11 
 
#22) 
.....ύλη…., ήδη, κάθετα εμβολιασμένη      | .....και, και, για αυτό….. μεταπλαθόμενη σταδιακά..... | 
με νομογεννήτρες και συρρικνώτρες, μη φυσικές, συμπλεγματικές Ω φωτοΰλες, "ονειρο"ενδόβλητες, 
και που χωρίς αυτές, και μόνο με αυτές, 
ως και σε πρόχειρες συμπαντοπλασίες,           [ …..μα με άλλης σύμπλεξης Ω φωτοΰλες σ’ αυτά..... ] 
δεν θα πρόκυπτε, ποτέ, τέτοιο γόνιμο, αθανατό Σύμπαν…., τέτοιο γόνιμο, ως μακρινό -Του, 
και μόνο για ελεύθερα -- "ελεύθερα" πλάσματά -Του 
κι όχι για, όσον, μαριονέττες, ως στα, κοντινά -Του, πρόχειρα και θνητά Σύμπαντά -Του....!     #22΄) 
 
       ----- Βέβαια, για αυτό, προπαντός, για το ότι έφτιαξε Σύμπαν για ελεύθερα -- "ελεύθερα" πλάσματα 
       κι όχι για μαριονέτες -- "κούκλες κουρδιστές" -- νευρόσπαστα, 
       αξίζει να λέγεται Θεός..... ο Δημιουργός των πάντων….. 
       κι όχι γιατί, έστω, από "σύμπτωση", θέει -- τρέχει μοναδικά εξαιρετικά, σαφώς, σκεπτικά – λειτουργικά….! ----- 
 
#22΄) 
.....φυσικά, καθώς, τότε και μετά, "αργο"μεταπλάθεται σταδιακά κι "αποσπασματικά", 
θείω προορισμώ, η συμπαντική πρωτοΰλη, σαφώς, όντας όλοι κι όλα μέσα στη φωτόσφαιρα α΄, 
           [ …..και, και, από και "μαζί" με τις νομογεννήτρες και συρρικνώτρες συμπλεγματικές φωτοΰλες, 
           έως, τελικά, "συγχρόνου" εκρήξεώς -τους….. ] 
ξαναγίνονται, εξ αφορμής κι επιπλέον, υπό του Θεού, παράλληλα και συσχετιστικά, 
εξηγήσεις κι υποδείξεις, γενικές ή μη, για τα μέχρι τότε συμβάντα, μα και για τα μελλούμενα....,….! 
 
΄Ητοι, οι ως άνω εξηγήσεις είναι σχετικές με όλα τα ενδεχόμενα γεγονότα -- πιθανές εκδοχές, 
κυρίως, περί των τυχόν αγγελοπροκλητών ή και περί των τυχόν ανθρωποπροκλητών, αναλόγως, 
και, προπαντός, είναι σχετικές με το ενδεχόμενο της, όσης, μόνιμης διατανοποίησης αγγέλων 
και της, μοιραίας μετά, όσης κι ανάλογης, αγριοποίησης και κατθρωποποίησης ανθρώπων, 
μα και σχετικές με το ενδεχόμενο αυτόβουλης, όσης, κατθρωποποίησης ανθρώπων, 
χωρίς καμιά απολύτως διατανοποίηση, κανενός, αγγέλου και πτώση σώματος....,....! 
               || .....κάτι που πρώτιστα…., έτσι, όμως, δοκιμαστικά, 
               προκλήθηκε σε πρόχειρα Σύμπαντα σε μερικούς εκεί μέσα, και, ανθρώπους -- ‘’ανθρώπους’’..... || 
 
Σαφώς, αυτές οι εξηγήσεις γίνονται με διάφορες ερωταπαντήσεις, 
περιγραματικές κυρίως, εκατέρωθεν, αναλόγως ταχύτατα…., 
πάντα, φυσικά, αναλόγως….. ενσήματες -- "ενείκονες" κι άλογες -- "άγλωσσες"…., 
αυξάνοντας, έτσι, και, θεόθεν, επιπλέον και, και, τις γνώσεις αυτών, 
που καταγράφονται, οσόπρεπα, και στα ανάλογά -τους φωτοκομπιούτερς -- "καθρέφτες" -τους.....! 
 
          *[[ Ευνόητα, όλα, τα ως άνω, γίνονται με….. μονοσυχνότητες, κυρίως άμεσες, συνδιαλέξεις 
μεταξύ αγγελοψυχών κι ανθρωποψυχών….. και Θεού, 
ήτοι, πάντα κι απ’ "οπουδήποτε", στην ανάλογή -τους συχνότητα 1Α6 --- 1Α : 1o ψυχοD.N.A...., 
ίδια συχνότητα ονόματι, αλλά άλλης ταχύτητας, θεϊκής, στην κάθε περίπτωση....: 

αγγελο • ανθρωπο • περίπτωση, 
τη μοναδική για άμεση -- απευθείας συνδιάλεξή -τους μετά του Θεού, ανάλογα υπερταχύτατη….! 
 
Συνδιαλέγονται δε, αναλόγως, κι αναμεταξύ τους, και όλοι οι του ψυχόκοσμου, τότε κι εκεί, 
και στην 1Α6 --- 1Α -τους..... και στις επιτρεπτές συχνότητες....: 
στις από 1Α1 έως 1Α6, θετικά ταχυτάτως, και στις από 1Α1΄ έως 1Α5΄, θετικά ταχέως..,….! 
                                             [ …..ανάλογα σχέδια….. στις σελίδες 13΄, 9 και 10….. ] 
 
Φυσικά, σε τυχόν, σπάνιες, περιπτώσεις, μόνον τότε, παράβασης του θείου Νόμου, 
και, από….. γήινους….. ανθρώπους, ήτοι, αυτοκατθρώπους, απτωτικά, για αφ’ εαυτού κατθρωποποίησή -τους, 
και, οι άγγελοι, τότε θεοδιάτανοι, ως κι οι γήινοι υπερθετικοί και πλέον, τότε αγγελοάνθρωποι και πλέον, 
θα έπαιρναν, πάντα, και, ανάλογες θέσεις μνήμης : "1o", "1Α", ψυχοD.N.A : σχέδια σελίδων 14 και 15….! 
 
           / …..βέβαια, και, οι άγγελοι, ως κι οι νεκροί, πάντα κι από όποια συχνότητα και με όποιον, "μιλούν", 
           μόνον, με, αποκωδικοποιητέους κι αποκωδικοποιητούς, κώδικες -- ενείκονα σήματα,..... / 
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 Ήτοι, από "1Α7΄" έως "1Α18΄"..... και, έστω, "1Α18΄"...., 
όμως, σκόπιμα από πλευράς, και, αγγέλων, 
για το θεόπρεπον, και….. τόσον, όσον, αναλόγως…., και, πάντα, τελικά, επιτυχώς κι "αβλαβώς", τότε, 
μέχρις επαναφοράς τους στη θεία δεοντολογία -- στις επιτρεπτές συχνότητες…., 
ή, και "μέχρις εξοντώσεώς -τους, των παραβατών, ψυχοενεργειακώς, κυρίως, κι αναλόγως, 
και, μάλλον αναγκαία, με τη βοήθεια των γήινων έμψυχων, των, τότε και για αυτό, και, έτσι, άμεσα"..! 
 
Προφανώς, κι εδώ, σ’ εμάς, και, τώρα που είναι με 2ο ψυχοD.N.A : σελ. 23, 24, 28, 29, 27…., οι, έστω, άνθρωποι 
και που γίνονται καθελογής κάτθρωποι, από 1Β1΄ έως 1Β12΄ και, έστω, 1Β12΄ : 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A, 
"αντίστοιχες" θέσεις μνήμης των "1Α7΄" έως "1Α18΄"..... και, έστω, "1Α18΄" : , "1o", "1Α", ψυχοD.N.A, 
οι άγγελοι, όσοι, παίρνουν μεν αυτές τις συχνότητες του, έκτακτου, "1ου", ‘’1Α’’, ψυχοD.N.A τους, 
και θεία συναινέσει, προπάντων, αλλά..... σπανιότατα κι οσοχρείαστα, και τώρα και πάντα….,….! 
                                                                                 12 
 
Αυτό δε, μεταπτωτικά, το πράττουν, και για επαναφορά -τους σε θετικές και πλέον συχνότητες, 
σε "ειδικές" περιπτώσεις, οι άγγελοι…., 
 
                               ( …..αν και, και, αυτό είναι ρόλος "μερικών", όχι μονίμως έτσι αυτοί, ηλιακών νεκρών….. ) 
     / ....όπως θα το έπρατταν, αν…., κι απτωτικά και με τους αυτοπαραβάτες, ως ακίνδυνο τότε..... / 
              | …..το πράττουν, και, οι άγγελοι, αυτό, την θεοδιατανοποίηση -- αρνητικοποίησή -τους, 
              μεταπτωτικά, επιτυχώς…., μα κι "ανεπιτυχώς", αναλόγως…., ως "επικίνδυνο" $…., 
              για αυτούς μεν, τους ουράνιους κι άκορμους, πλείστα λιγότερο επικίνδυνο…., 
              για μας δε, τους γήινους κι έγκορμους, πλείστα περισσότερο επικίνδυνο..... | 
 
σπανιότατα, αφού κάτι τέτοιο συμβαίνει, μεταπτωτικά, πάμπολλες φορές στο "δευτερόλεπτο", 
το να γίνονται, δηλαδή, έκτοτε, μεταπτωτικά, οι άνθρωποι.....κάτθρωποι....: 1Β1΄ έως 1Β12΄ και πλέον....: 
 -+, συχνότατα...., - - , συχνά...., "- - -" , σπάνια..… και - - - , σπανιότατα κι ίσως….,….! 
         $ …..«Συν Αθηνά και χείρα κίνει…..»….: η "Αθηνά" παραμένει "Αθηνά", και, γιατί δεν κινεί, 
         κι όχι από έλλειψη αγάπης, το χέρι της, ήτοι, και, γιατί δεν παίρνει ανάλογη, για τότε, συχνότητα….. ….. ]]* 
 
#23) 
.....ως…., 1ον,....: ψυχόκοσμος ξεχωριστός, 
 
            ( .....κάθε αγγελοψυχή και "αγγελοψυχή", κάθε ανθρωποψυχή και "ανθρωπο"ψυχή, 

            ως και κάθε….. βιο"φωτο" • φωτο • "ψυχή",….. όλες, ξεχωριστές, μα και μη, 
            είναι μέσα στο ιδιωτικό της, άυλο, σώμα η κάθε μια, ως και η κάθε "φωτο" "ψυχή"….,….. 
            αφού δεν είναι δυνατόν να υπάρξει, ποτέ και οπωσδήποτε, και, ψυχή ασώματη, 
            δηλαδή, ένα σκέτο, Ω και Ω +- ή Ω-+, ψυχόνιο ή ένα σκέτο Ω+- ή Ω-+, "ψυχό"νιο….,….. ) 
 
μερικώς ακοινοσώματος….. και μη ψυχοσυλλεκτόβαλτος, 
και νομοδυναμικώς ελεγχόμενος -- οριοκίνητος και "μετέωρος" μετά, σαφώς, εξωσυμπαντικά, 
δηλαδή, και, μετά την έξοδό τους από τη φωτόσφαιρα α΄, και για ειδικούς "ρόλους" έτσι…., 
 
           // .....οι κάθε "ψυχές" : ζωικές, ιχθυικές, πτηνικές,….. 
           είναι, εσαεί, και τότε και για πάντα, "ψυχο"συλλεκτόβαλτες 
           και δεν υπάρχουν, ποτέ και πουθενά, καθαρτήριοι κι αγωγιάτες "ψυχο"συλλέκτες, 
           αλλά, μόνον, μόνιμοι, που είναι συγχρόνως και "καθαρτήριοι", 
           αφού δεν τίθεται σε αυτές, και, θέμα ηθικής…., και, ως έχουσες το ακαταλόγιστο….. // 
 
μα και ως…., 2ον,....: ψυχόκοσμος μη ξεχωριστός, κοινοσώματος….. και ψυχοσυλλεκτόβαλτος, 
άγγελοι και ανθρωποψυχές,αντίστοιχα….! 

              | .....οι "ανθρωπο" • "αγγελο" • ψυχές είναι ""ψυχο""συλλεκτό • ""σωματό"" • βαλτες, αντίστοιχα,..... | 
 
          [ .....βγαλτές ψυχές και "ψυχές" :     / …..όλες βγαλτές, μόνον, θεία βουλήσει και δυνάμει -- τρόπω….. / 
          νομοδυναμικά και μόνον εξωσυμπαντικά βγαλτές, ως, π.χ, οι πάντα άκορμες αγγελοψυχές, 
          οι βαλτές "εσαεί" μες σε πολυδακτύλιο σώμα -- "κορμί", οι κοινοσώματες -- σύγ"κορμες" 
          και προορισμένες να εισέλθουν στο Σύμπαν μαζί, και, με τις δύο, 2, κοινοσώματες ανθρωποψυχές, 
          τις βαλτές / …..και, μόνο κι όποτε, θεοπροόριστα…..βγαλτές….. / σε κοινό αγωγιάτη ψυχοσυλλέκτη Ο΄Δ, 
          και οι οποίες επρόκειτο πολύ αργότερα να εγκορμοποιηθούν στη Γη -μας..! 
         …..Τονιστό δε και το ότι οι μες σε αγωγιάτη ψυχοσυλλέκτη Ο΄Δ ψυχές των 2 πρωτανθρώπων,ήταν, 
          και, για λόγους, απολύτου, καθετότητας, στο πτωτικό σώμα 02, στη "θέση" του αρχιαρχαγγέλου Ο2, 
          τότε, κατά την ανθρωποποίηση….. ] 
 
Επίσης, κοινοσώματες είναι και άλλες αγγελοψυχές, 
και οι, όσες, μόνιμα εξωσυμπαντικές, και οι, μετά και όσες κι αναλόγως,"έκτακτα" εσωσυμπαντικές, 
οι προς, τυχόν, εξισορροπιστική αντικατάσταση, πτωτικών αγγέλων, όσων, μες στο Σύμπαν -μας, 
πάντα αναλόγως του ενδεχομένου τακτού ρόλου τους, πάντα "μετέωρες" αυτές εξωσυμπαντικά, 
                       / Εσωσυμπαντικά δεν υπάρχει, ποτέ, καμιά ψυχή και "ψυχή" άβαλτη και μετέωρη..... / 
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σαφώς, τακτός ρόλος και κατ’ αυτεπιλογήν και κοινή συναινέσει, αναλόγως....! 
 
Και, φυσικά, τότε κι έτσι, είναι : κοινοσώματες, ψυχοσυλλεκτόβαλτες, "ψυχο"συλλεκτόβαλτες, 
οι αγγελοψυχές, οι ανθρωποψυχές και οι "ψυχές"…., αντίστοιχα, 
αναπόφευκτα -- απαραίτητα κατά ομάδες….. και….. για διάφορους λόγους -- σκοπιμότητες….,….! 
  
#24) 
.....δημιουργείται το Σύμπαν, όπου ο Θεός όρισε να υπάρχει, επαρκώς, 
συμμετρική σχέση των μερών του προς το σύνολο..... με....: 
αρμονία, συναρτησία, συνεκτικότητα, τακτικότητα, συνθετικότητα, κανονικότητα,..... 
και για να είναι αθάνατο και σε αέναη εξέλιξη, προπάντων, αυτοαναζωογονητική...., 
μα και για να λειτουργούν με ανεμπόδιστη συνεργασία "όλοι και με όλα"…., 
όπως και, και, για εξοικονόμηση -- μη κατασπατάληση κάθε χρήσιμης ύλης και ενέργειας….,….! 
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#25) 
.....χωρίς το, αθάνατό, περισυμπάντειον είναι αδύνατη η ομαλή κι αέναη λειτουργία του Σύμπαντος, 
όπως κι είναι έτσι, σε ισορροπική διάταξη, τα άστρα κ.λ.π, και ως ενιαία κι ομόλογα χτίσματα....! 
 
Βέβαια, το ότι υπάρχουν, "και", απειροελάχιστοι μικροοργανισμοί χωρίς περίβλημα, και μονοκύτταροι, 
και, παρόλο αυτό, μένουν σε όση ισορροπική διάταξη των "μερών" -τους, 
αυτό δεν σημαίνει πως και με τέτοιο παράδειγμα -- επιχείρημα -- αναγωγή μπορεί να υποστηριχτεί 
πως και το Σύμπαν γίνεται να είναι έτσι, χωρίς περισυμπάντειον....! 
 
          { .....εδώ, παραβλέπουμε την αποδεικτική, "μόνον" για αυτούς αποδεικτική, εμπειρία 
          των όπως θεανθρωπιζόμενων 1Β12 --- 1Β, 
          που με τα βιομάτια τους αξιώθηκαν, όσοι, να ιδούν….. αντανακλαστικά, "αστραπιαία" και μη, 
                 ---- .....και να τα ερμηνεύσουν, όσον άλαθα, και, με τα ψυχομάτια -τους, οι θεανθρωπισθέντες….. ---- 
          στην "ατμόσφαιρά" -τους…., "μπροστά" -τους…., και το περισυμπάντειον -- φωτόσφαιρα 
          και τα προπερισυμπάντεια -- φωτόσφαιρες και τους ψυχοσυλλέκτες και τους ‘’ψυχο’’συλλέκτες 
          ως και τις αντανακλάσεις των ψυχών και των "ψυχών"….. κ.λ.π, 
          πολύ πέραν της μιας φοράς, αναλόγως…., και που, αρχικά κι από πλάνη, μερικοί, τα εξέλαβαν 
          ως φυσικούς ,"ηλεκτρομαγνητικούς", παλμούς, σφαίρικς,….. διάφορων σχηματισμών….,….. } 
 
Κι αυτό….. γιατί οι εν λόγω τέτοιοι μικροοργανισμοί ζουν και είναι έτσι διατακτικά, 
μόνο και μόνο, γιατί έχουν ως περίβλημά –τους 
"φωτο"περίβλημα, από φυσικό φως -- από "φως", βιό ή μη, ήτοι,"στατικό" ενεργειοπερίβλημα, 
που, άμα τη οριστική εξαφανίσει του -- άμα τη απομακρύνσει του 
ή και άμα τη μετατροπή του σε άλλο, μη περιβληματικό -τους, 
εξαφανίζονται, μοιραία και αυτόματα, πεθαίνουν οριστικά και αμετάκλητα....! 
 
                   ( Βεβαίως, υπάρχει και "θάνατος" μετακλητός -- προσωρινός, κι όχι μόνιμος -- αμετάκλητος, 
                   αφού η ψυχή είναι, ακόμα, στο κορμί της, που, ποτέ κι οπωσδήποτε, σαν το αποχωρισθεί, 
                   δεν επιστρέφει εις αυτό....: βλέπε, όπου, μα..... απομυθοποιητά....: φαινόμενο….. 
                   λαθροβίωσης -- νεκροφάνειας και "νεκρανάστασης", ως, λ.χ, με τα, σαφώς, ά"ψυχα" βρύα,..… ) #25΄) 
 
#25΄) 
.....από το περισυμπάντειο, το αδιάσπαστό, το επίσημο, 
 
        / .....όπως δεν μπορούσε να εισέλθει ή να εξέλθει τίποτα το υλικό -- υλοϋλικό, 
        και, από "κάθε", πρόχειρο, περι"συμπάντειο"…., επίσης, αδιασπαστό 
        και, πάλι, από μη φυσικό φως πλασμένο…., και γιατί ήταν, σε μερικές περιπτώσεις, 
        "συνοδευόμενο" από, αδιαπέραστα των υλικών, Ω και - "προπερισυμπάντεια"..... / 
 
δεν μπορεί να εισέλθει, από το εξωσύμπαν μες στο Σύμπαν, 
 
            */// .....αν γινόταν, ε, θα το έπραττε, κι αυτό, και, ο Θεός, ρίχνοντάς -μας αποκαλυπτικό "υλικό", 

            "υλικό" γραμμένο σε ανάλογο, φυλαγμένο, έστω, υλικό "συμπαντο" • αντικείμενο, σαφώς, έμμεσα 
            και γραμμένο, μόνο, από "συμπαντο"ανθρώπους, τότε, και συμπαντοανθρωπόγλωσσα, 
            ή θα έβαζε και τέτοιους συμπαντικούς νόμους, ώστε να γράφονταν τέτοια "στοιχεία", 
            σε ενδεχόμενο πτώσης, σε βράχο, λ.χ, και, με ακτίνες, έστω,"Χ΄", όπερ, όμως, δεσμευτικό σε πολλά, 
            για να "πέσει", και, εξ Αποκαλύψεώς -του, ο όποιος Σατανάς…., 
            μα…., τότε κι έτσι, θα έπρεπε να είναι αλλιώς, και, το Σύμπαν….,….! 
 
            Και…., αν, έ σ τ ω, υπήρχαν αλλού στο Σύμπαν μας εξωγήινοι, σε κάποια άλλη Γη, 
            όπου δεν σημειώθηκε προδοσία και πτώση αγγέλων κι αγριοποίηση των ανθρώπων -της, 
            θα μας βοηθούσαν κι αυτοί, και,τεχνολογικά…., 
            όπως θα μας βοηθούσαν έτσι, πάλι, ομοίως, κι άλλοι κι από άλλη Γη εξωγήινοι, 
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            οι, έστω, πολύ πριν από μας πλασθέντες             και αγριοποιηθέντες ομοιοτρόπως, σαφώς, από 
άλλους πτωτικούς "αγγέλους", 
            και, συνεπώς, πριν από μας αποαγριοποιηθέντες….,….! 
 
            Βεβαίως, και σε πρόχειρα Σύμπαντα, υπέστησαν, και, ανάλογα ηλεκτροσόκ, άρα, κι αγριοποίηση…., 
            και, και, οι εκεί και τότε άνθρωποι -- ‘’άνθρωποι’’…., μα ορισμένοι…., που, "τελικά", αποαγριοποιήθηκαν 
            κι έφτιαξαν, όχι, μόνο, λόγω αυτού, και, γλώσσες, έλλογης, συνομιλίας, σάμπως για κάθε ενδεχόμενο, 
           πιο πολλές από εδώ, πλην και….. άλλων, που εδώ, στο Σύμπαν -μας δεν συμβαίνουν ποτέ….! 
 
            Φυσικά…., η πτώση εδώ και στους δυο πρωτανθρώπους, έγινε προτού να προλάβουν, 
            και, να αφήσουν, αυτοί κι οι αμέσως απόγονοί -τους, στους μετέπειτα απογόνους -τους, 
                       ( …..σαφώς, ειδικές ομάδες και για αυτό το ενδεχόμενο αποστασίας…., όπερ γνωστόν -τους,….. ) 
            απτά δείγματα της θείας προέλευσης του ανθρώπινου γένους…., όχι μόνον τεχνολογικά κ.λ.π…., 
            αλλά και άλλα…., όπως και γραπτά….. σε όποιες πιθανές ανθρωπογλώσσες μετά…., 
            και σε όποιο….. εσαεί φανερό σημείο….. της Γης….,….. ///* 
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ούτε και να εξέλθει, από το Σύμπαν στο εξωσύμπαν, τίποτα το υλικό 
όσο μικρότατο κι αν είναι αυτό, ποτέ και οπωσδήποτε....! 
 
             [ .....παρά, μονάχα, εισέρχεται ή εξέρχεται το όποιο και όπως φωτοϋλόχτισμα, 
             ως υπερφύσει υπερταχυτατοκινητό, μα και τα τέτοια σήματα κι ενέργειά -τους, 
             όμως, όχι, βέβαια, και το όποιο κι όπως, και από μόνο του, "φωτο"ϋλόχτισμα, 
             το από φυσικό φως, το από "φως"…., ως, ανεπαρκώς για αυτό, φύσει ταχυκινητό, 

             όπως, π.χ, και, οι γεωσχημάτιστες, και, στο Σύμπαν μας βιο • "φωτο" "ψυχές", 
             που παραμένουν, εσαεί, μεταθανάτια, όλες, "ψυχο"συλλεκτόβαλτες, 
             πάντα, σε ένα, μόνο, άστρο μες στο Σύμπαν….,     / …..βεβαίως, όχι, έτσι, οι ανθρωπο’’ψυχές’’….. / 
             ως παραμένουν στο Σύμπαν και τα σήματά -τους κι η "ψυχο"ενέργειά -τους…., 
             ώσπου να χαθούν, κι αυτά, στα προπερισυμπάντεια -- στις ζώνες κενού -….. ] 
 
Κι αυτό...., και ως προς τα υλικά…., γιατί…., 
μόλις προ του περισυμπάντειου, αλλά και πολύ πιο μέσα, φυσικά, σε μη αστρούχα μέρη…., 
υπάρχουν αδιαπέραστά -τους, και -τους, προπερισυμπάντεια -- ζώνες κενού, οι -….! 
                         { .....ανάμεσα αυτά, τα - , σε φωτόσφαιρες, Ω, ουδετέρου φορτίου..... } 
 
Δηλαδή, αυτά τα - προπερισυμπάντεια κενού είναι, σαφώς, και, από έξω προς τα μέσα, διαπεραστά, 
μόνον, από το μη φυσικό φως, τα φωτοϋλοχτίσματα, τα σήματα και τη φωτοενέργειά -τους, 
καθώς..... ό,τι το υλικό, "φως", "φωτό"χτισμα, "φωτο"σήμα, "φωτο"ενέργεια,….. 
πέφτει εκεί μέσα στις -, μένει εκεί επάπειρον "έτσι" 
ή και, αναλόγως, μεταλλασσόμενον έως και εξαϋλούμενον....! 
 
Βεβαίως,τέτοιες ζώνες κενού -- "ρουφήχτρες" κενού -- προπερισυμπάντεια, - ,.…. και ζώνες Ω 
υπάρχουν 
 
           / .....συνολικά, και..... από μέσα προς τα έξω...., έξι ζώνες....:          [ Σελ. 36, σχ. Ο΄2 και Ο΄2΄ ] 
           τα προπερισυμπάντεια….. Ω1, -1, Ω2, -2, Ω3, -3..... και μία, Ω4, το περισυμπάντειον....: επτά..... / 
 
στις μη αστρούχες περιοχές του Σύμπαντος....: 
1Β13 έως 1Β18 μαζί και 1Β13΄ έως 1Β18΄....: 2o ΣυμπαντοD.N.A,       / Σελ. 36, σχ. Ο΄2΄ / 
σε "αντιστοιχία" με το 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A, 
ή, "αντιστοίχως", 1Α7 έως 1Α12 μαζί και "1Α19΄" έως "1Α24΄"....: 
1ο και "1o", 1Α και "1Α", ΣυμπαντοD.N.A, το θεοπροόριστα αρχικό…., 
           / …..σαφώς και θα γινόταν, έτσι, ούτως ή άλλως, και το 2ο, 1Β, συμπαντοD.N.A….. / 
σε "αντιστοιχία" κι εδώ, ως προς τις συχνότητες μόνο, 
με το 1ο --- "1ο", 1Α --- "1Α", και, ανθρωποψυχοD.N.A....! 
 
#*) 
Και, η φωτόσφαιρα β΄ -- "περισυμπάντειο"          / Σελ. 33, και, σχ. α / 
είναι "ομοία" με το περισυμπάντειο,      / Σελ. 36, σχ. Ο΄2 / 
όπως "ομοία" είναι και με τα τρία, 3, Ω προπερισυμπάντεια….:          / Σελ. 36, σχ. Ο΄2΄ / 
σχηματικά, λειτουργικά,..... μα όχι "ομοία", ούτε κι ομοία, και, δυναμικά, μεγεθικά,....! 
 

Επίσης, τα φωτόπλαστα αγγελο • "αγγελο" • σώματα είναι όμοια....!     / Σελ. 35, σχ. Ο΄1 / 
 

Επίσης, οι φωτόπλαστοι ανθρωπο • "ανθρωπο" • ψυχοσυλλέκτες είναι όμοιοι…., 
μα και / …..και αυτοί φωτο….. / οι των φωτο"ψυχών" είναι έτσι…., σαφώς, μόνον, μόνιμοι, 
αφού οι άλλοι, οι καθαρτήριοι κι αγωγιάτες, εδώ και προσυμπαντικά, δεν υπάρχουν, και, γι’ αυτές....! 
                                                                                          / Σελ. 36, σχ. Ο΄Α, Ο΄Β, Ο΄Γ, Ο΄Δ / 
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 Eπίσης, όμοιοι -- "όμοιοι" με τους ως άνω είναι κι οι 

συλλέκτες των βιο • "φωτο" "ψυχών", 
και, οι μες στο Σύμπαν -μας…., αλλά είναι "φωτό"πλαστοι και συμπαντοσχημάτιστοι αυτοί, 
          / …..ως, όμοιοι, κι οι "συμπαντο"σχημάτιστοι…., "όλοι" από φυσικό φως, από "φως", "φωτο"….. / 
και κοινών, μα και μη, ιδιοτήτων, σε σχέση με "όλους" τους ως άνω..… και, μόνον, μόνιμοι….,….. 
και, φυσικά, αυτές : οι ‘’ψυχές’’ των έμβιων, μεταθανάτια, κεντρικά 
σε άστρο του δικού -μας πλανητικού συστήματος….! 
 
#26) 
.....όπως, κατασκευαστικά -- δομικά, μπορεί να είναι "πλασμένες" οι ανθρωποψυχές, 
τα ανθρωποψυχοD.N.A, όλες πανομοιότυπες αναμεταξύ τους, 
έτσι, ακριβώς πανομοιότυπες αναμεταξύ τους, 
                  | …..και κατά "απόλυτον" δομικήν αναλογίαν -- αντιστοιχίαν με τα ανθρωποψυχοD.N.A..... | 
είναι πλασμένες κι όλες οι αγγελικές ψυχές, τα αγγελοψυχοD.N.A, 
αλλά και όλες οι διατανικές ψυχές, τα διατανοψυχοD.N.A, 
ήτοι, σαφώς, όταν έχουν ή θέλουν ή μπορούν να έχουν, αναλόγως, το ίδιο ψυχοD.N.A, 
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        ( Οι άγγελοι, κι οι διάτανοι, δεν μπορεί να έχουν, έτσι, 2ο ψυχοD.N.A, παρά, μόνο, 1ο και "1ο"….,         
        πλην σε άστρα πολύ πέραν και "κάτω" απ’ τη Γη -μας…., όπερ γνωστόν -τους…., / …..’’πάνωθέ’’ -της 1ο….. / 
        όπου, μοιραία, γίνονται με 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A, ως και οι πτωτικοί του Ο2 σώματος άγγελοι…., 
        και που, παρόλο κι αυτό, και, για αυτό δεν δοκίμασαν να πάνε εκεί "κάτω" οι πτωτικοί…., 
        πλην και που, και, εκεί "κάτω", δεν θα μπορούσαν να έχουν καμιά -- ‘’καμιά’’ "σχέση" με τους γήινους….! 
        Με άλλα λόγια μόνον μία ήταν η, και συμφέρουσα, επιλογή -τους…., η Σελήνη….! ) 
 
μόνο που, σε σχέση, και, με τις ανθρώπινες, οι αγγελικές, κι οι διατανικές, 
είναι, αναλόγως, και, μεγαλυτεροδύναμες, πάντα κι οπωσδήποτε....! 
 
Επίσης, κι αναμεταξύ τους οι αγγελοψυχές, και οι διατανικές, είναι διαφοροδύναμες...., 
ως, πάλι, οι πάντα ισομεγέθεις ανθρωποψυχές       || …..κι οι, όσες, ισομεγέθεις αγγελοψυχές,..... || 
είναι αναμεταξύ τους διαφοροδύναμες, αναλόγως της θέσης μνήμης -- της συχνότητάς τους,....! 
 
Επίσης, οι ανθρωποψυχές / μπορεί να….. / είναι, αναλόγως, και, της συχνότητάς τους, 
άλλοτε, πλειστάκις, μεγαλυτεροδύναμες κι άλλοτε, ολιγάκις, μικροτεροδύναμες, ψυχοδυναμικά, 
σε σχέση με τις "ψυχές"...., ενώ κάτι ανάλογο συμβαίνει και στις "ψυχές" αναμεταξύ τους..... 
και στο ίδιο είδος και σε διαφορετικά είδη....! 
 
         /[ Η βιοενέργεια -- κορμική ενέργεια, η κορμική αύρα, είναι άλλο, και, από την "ψυχική" ενέργεια…., 
        σε όλα τα είδη, έμψυχα και έμ"ψυχα", 
 
                     ----- .....αν και συνεργάζεται ψυχή και, και, εγκεφαλική -της "ψυχή"….. 
                     και, στη συνεργασία τους αυτή, αλληλο"επηρεάζονται", 
                     και, αυξάνοντας ή μειώνοντας, αναλόγως, το ένα, και, τη δύναμη του άλλου…., 
                     όπως και αλληλο"φωτογραφίζονται"…., τόσον, όσον κι αναλόγως…., 
                     στην "παράλληλη" συζωή -τους…., που, μετά, ευθύς επιθανάτια…., 
                     ως αλληλένδετες--σιαμαίες…., δεν αποχωρίζονται ποτέ και πουθενά…., 
                     μα…., "από ένα σημείο και πέρα" η "ψυχή" "περιθωριοποιείται", θεονόμω, 
                     και λαθροβιώνει…., "εσαεί"….,….. ----- 
 
        ήτοι, είναι άλλο και ξεχωριστό -- "ξεχωριστό" μες στο κορμί, μα όχι κι έξω από αυτό : "πάνε μαζί"….. ]/ 
 
               [[* Ευνόητα, όλες οι ψυχές κι οι "ψυχές" : Θεού, αγγέλων / διατάνων /, ανθρώπων / κατθρώπων /, 
               ζωικών οργανισμών : "ψυχές", ανθρωπο"ψυχές"…., 
                  ( …..σαφώς, ο Θεός, ως κομπιουτερίστικα…., Ψυχή – Ψυχές, και, ‘’με….. Word 2.000 εις την Ν’’….. ) 
               μα κι οι, έστω, ‘’«ψυχές»’’ -- τα, όσα, ενσυχνότητα φωτό και "φωτό" χτίσματα…., 
               παρομοιαστές, πλην, κυρίως, και, με τα τεχνοκομπιούτερς -μας, 
               και με τα κεραιούχα -- τα έχοντα πομπό και δέκτη τεχνοραντάρς…..-- εντοπιστήρες,….! 
 
               ΄Ετσι…., αυτές, αλληλοεπικοινωνούν -- αλληλο"επικοινωνούν", άμεσα ή έμμεσα, αναλόγως, 
               μέσω των ανάλογων συχνοτήτων, πάντα κι από παντού, βέβαια, όπου κι όταν γίνεται, 
               δεδομένου, μάλιστα, του ότι η ταχύτητα του μη φυσικού φωτός, φωτοπλάσματος,….. 
               και η κινητική και η σκεπτική -- λειτουργική,          / .....ως κι η ενέργεια, τα σήματα,..... -του..… / 
               είναι, σαφώς, πολύ μεγαλύτερη από αυτήν του φυσικού φωτός, του "φωτο"πλάσματος….. *]] 
 
Κι αυτό, η μεγαλύτερη από μας ψυχοδύναμη των αγγέλων είναι έτσι, 
προπαντός, γιατί όλοι οι άγγελοι, εξωσυμπαντικοί και, κυρίως, εσωσυμπαντικοί, 
είναι προορισμένοι, θεόθεν κι εξαρχής, να παίζουν, και, έπειτα, διάφορο ρόλο, 
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        (/ …..κι αρκεί ένας άγγελος για, όποια κι όση και αναλόγως, εξυπηρέτηση, μα "ομοσυχνοτήτως", 
        πάμπολλων γήινων ανθρώπων…., 
                                                ---- …..έτσι….. κι οι διάτανοι σε κατθρώπους….. ---- 
        όπως, έτσι και για πολλούς γήινους ανθρώπους, αρκεί και ένας νεκρός κι άκορμος του ΄Ηλιου….! 
                 | …..έτσι….. κι οι νεκροί κι άκορμοι της Σελήνης σε γήινους κατθρώπους….. | /) 
 
          // .....ως αγγελιαφόρες ψυχές ανάμεσα Θεού και ανθρώπων 
 
                                 ---- …..ή και….. / …..αναλόγως, μα μόνον έμμεσα….. / 
                                 ρόλο ανάμεσα Θεού και, "ιδιαίτερων", κατθρώπων με "1ο" ή 2ο ψυχοD.N.A..… ---- 
 
          κι ως θεματοφύλακες του θείου Νόμου….! 
          Και, σαφώς, δεν χρειάζεται να αλλάζουν βάρδια για να ξεκουράζονται, 
          αφού και κοιμούνται και ξέρουν το πώς και σε ποιες συχνότητες γίνεται, και, να "ξεμεθούν", 
          "αστραπιαία", από το "θεοποτό", ήτοι, στις θετικές κι όχι, τότε, στις θετικότατες συχνότητες,..… // 
 
ρόλο διερμηνευτή -- αναμεταδότη -- φερέφωνου θείων εντολών προς τους ανθρώπους, 
τότε μόνον κι εκεί όπου θα αδυνατούσαν οι άνθρωποι….,....! 
                                                                                    16 
         
        || Νέκταρ κι αμβροσία εξ Εξωουρανού....: καθελογής, αναλόγως δοτές, γνώσεις μαζί με 
        υπεραισθήματα…., ή, αναλόγως, μόνον, άγραφη θεοψυχοενέργεια...., θεοδοτές -- θεοδοτά σε….. 

        θεο • αγγέλους 1Α6 --- 1Α,..... και σε θεο • ανθρώπους 1Α6 --- 1Α,..... και 1Β12 --- 1Β,..… 
        σαφώς, άμεσα -- απευθείας, "ομο"συχνοτήτως, ωρίμου της ώρας και της ώρας -τους,…..         
        αν και στην τελόφαση 1Α6 ---1Α ή 1Β12 --- 1Β, ως κι αλλού κι ανάλογα, αυτοπροκύπτει, αυτόματα, 
        το ανάλογης ποσότητας αυτοϋπεραίσθημα, μα και ανάλογη κι αυτόματη επεξεργασία 
        της ήδη αποκτηθείσης, και, γνώσης -τους….. 
        και που, μετά, αυτά, εξελίσσονται αναλόγως….. || 
 
          {{** .....Βέβαια, άγγελοι 1Α6 --- 1Α κι άνθρωποι….. 1Α6 --- 1Α και 1Β12 --- 1Β 
          παίρνουν         / ….."πάντα", την ανάλογή -τους, ποσοτικά και, φυσικά, "ποιοτικά"….. / 
          ίδια -- "ίδια" "πάντα", και μόνον από αυτή τη συχνότητα άμεσα -- απευθείας, θεϊκή ψυχοενέργεια, 
          άγραφη κι αμηνύματη, δηλαδή, απλό υπεραίσθημα, "μοιραία", 
 
                               || .....ο κάθε, και, άνωθεν δότης, κάθε φορά, κρίνει αν θα δοθεί ή όχι γνώση, 
                               αναλόγως του.....οπωσδήποτε           ---- ..... και, και, για σίγουρη λήψη..... ---- 
                               ομοσυχνότητου -- "ανοιχτόγραμμου" ενδιαφερόμενου λήπτη -του, 
                               και..... κατά συνείδησίν -του ---- κατά Θεόν -του..… || 
 
          μα, όχι πάντα, και έγγραφη -- εμμηνύματη, ήτοι, ψυχοενέργεια που εμπεριέχει γνώση….! 
 
                     ( …..γνώση, εύκολα αποκρυπτογραφητή, αλόγως, από ανθρώπους με 1ο ψυχοD.N.A, απτωτικά, 
                     και δυσκόλως αποκρυπτογραφική, έλλογα,….. από ανθρώπους με 2ο ψυχοD.N.A, μεταπτωτικά, 
                     πέραν της, δοτής, "ευερμηνευτής" μονολεκτικής γνώσης..... εξ ενστίκτου, τότε....: 
                     της του πρέπει -- ναι..... και της του δεν πρέπει -- όχι…., πάντα αναλόγως….! 
 
                     Τονιστό δε και το πως, μόνο, μέσω της, εγκεφαλικής, "ψυχής" -μας μπορούμε να μεταφράζουμε 
                     με λέξεις την, πάντα, άλεξη "Σιωπή" της ψυχής -μας…., και, και, για αυτό, στα πρόχειρα σύμπαντα, 
                     έγιναν τα σχετικά πειράματα, αφού, κύρια, μέσα από το λόγο θα ξαναγυρίσουμε στη "Σιωπή"….. ) 
 
          Παρομοίως, παίρνουν, έτσι άμεσα -- απευθείας, και οι άνθρωποι από τους αγγέλους….. 
 
                           / …..όμως, πολλάκις, επιλεκτικά αγγελόθεν κι αναλόγως…., 
                           αφού είναι, βέβαια, αναλόγως, πάλι, επηρεαστική, στο λήπτη, 
                           έως και μεθυστική -- αναστατωτική κι επικίνδυνη, η εν λόγω ψυχοενέργεια -- πνεύμα, 
                           ψυχή τε και σώματι…., όπως είναι κι ακίνδυνη, αλλιώς…., οπότε και δίνεται, 
                           ωρίμου της ώρας του αντικειμένου της ως άνω προσφοράς…., του λήπτη…., 
                           σαν δεν τον "διώχνουν", ή….. σαν δεν τον "παραπλανούν"….,….. / 
 
          ή….. και οι άνθρωποι από τους ανθρώπους, ομοσυχνοτήτως πάντα και..... χωρίς λέξεις….,….! 
 
          [ .....εμφυτευτικά....,           / …..ιδές τα σχέδια με τα ψυχοD.N.A….. / 
          μέσω του υπερυπερσυνειδήτου, χορδή -- κεραία ΖΗ|, 
          ή του υποϋποσυνειδήτου, χορδή -- κεραία Ζ΄Η΄|, αναλόγως....,.....: 
 
                           συνηθέστατα συνειδητά και σπανιότατα όχι συνειδητά, οι δότες, 
                           κυριοτάτως, μέσω του υπερυπερσυνειδήτου, ΖΗ|, 
          δίνουν οι άγγελοι στους ανθρώπους, όπως και στους συναγγέλους τους....,..... 
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                           .....καταπώς, συνηθέστατα συνειδητά και σπανιότατα όχι συνειδητά, οι δότες, 
                           κυριοτάτως, μέσω του υποϋποσυνειδήτου, Ζ΄Η΄|, 
          δίνουν κι οι διάτανοι στους κατθρώπους, όπως και στους συνδιατάνους τους....,..... 
 
                           .....καταπώς, σπανιότατα συνειδητά και συνηθέστατα όχι συνειδητά, οι δότες, 
                           κυριοτάτως, μέσω του υπερυπερσυνειδήτου, ΖΗ|, 
          δίνουν κι οι άνθρωποι στους συνανθρώπους τους....,..... 
                           .....καταπώς, σπανιότατα συνειδητά και συνηθέστατα όχι συνειδητά, οι δότες, 
                           κυριοτάτως, μέσω του υποϋποσυνειδήτου, Ζ΄Η΄|, 
          δίνουν κι οι κάτθρωποι στους συνκατθρώπους τους....,..... 
 
          .....ακόμα και αλλόγλωσσούς τους…., 
          αφού η ενείκονη γνώση είναι κοινή -- μονόγλωσση 
          και όσον μεταγλωττιστή σε όλες τις γήινες γλώσσες, πάντα...., 
          όπως, επίσης, και το "μοιραία" δοτό αίσθημα -- ψυχοενέργεια, 
          το πάντα και παντού "μονόγλωσσο" -- κοινό, 
          είναι πάλι αναλόγως μεταγλωττιστό -- μεταφραστό..... έτσι....! 
 

                Περί συνείδησης κ.λ.π..... ιδές στο επόμενο, 3ο, Κεφάλαιο, στην αρχή του…..  ]  ….. **}} 
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Επίσης, αυτό, η μεγαλύτερη από μας ψυχοδύναμη των αγγέλων είναι έτσι, 
και γιατί είναι προορισμένοι να παίζουν, οι άγγελοι, 
ως ο πάντα αυτόφωνος Θεός, όπου θα μπορούσαν αυτοί και θα αδυνατούσαν οι άνθρωποι, 
                           / .....νέκταρ και αμβροσία εξ Ουρανού..... / 
ρόλο, αυτόφωνου, ερμηνευτή -- μεταδότη δικών τους εντολών προς τους ανθρώπους, τους....: 
άλλοτε ετερόφωνους, ως σε περιπτώσεις αδυναμίας -τους και άνωθεν, τότε, βοήθειας, 
και άλλοτε αυτόφωνους, ως σε περιπτώσεις που θα μπορούσαν…., όσοι, όποτε κι αναλόγως…., 
και να τακτοποιούν, όσο, κάθε φορά τις στο κύτταρο μνήμης -- "σκληρό δίσκο"….. -τους γνώσεις, 
 
              / …..καθώς η συγκρότηση της περιεχόμενης γνώσης στην ψυχή είναι ανάλογη, και, με τη 
             συχνότητα, που αυτή βρίσκεται…., μα, όσον, κάλλιστη ++ στις υπερθετικές, τις αγγελοσυχνότητες..... / 
 
όπου είναι γραμμένες με….. καταλόγους, τίτλους,..... αρχειοθετημένες, για κάθε ευκολία τους,..... 
και να δίνουν λύση σε ενδεχόμενες, δεδομένες κι ελάχιστες, ανάγκες -- προβλήματά τους, 
 
          */ Βεβαίως…., λύση…., και απτωτικά, πλην των αγγέλων…., 
          θα έδιναν και οι υπερθετικοί ++ και οι θεάνθρωποι -- θεανθρωπισθέντες +++ --- ++ γήινοι έγκορμοι άγγελοι : 

          ρόλος -τους….. αυτοθυσιαστικός -- "αυτοθυσιαστικός", ως έχοντες συν • προϊδεί, και, τον εαυτό τους 

          σε πάμπολλες εκδοχές,      [ …..και για πολυ • αυτογνωσία..... ]      / .....νέκταρ και αμβροσία εκ Γης ..... / 
          ως, λ.χ, γνώση, πλην και εξ ενστίκτου, φαρμακευτικών ιδιοτήτων φυτών και άλλων…., 
          σε, τυχόν, έστω, βαρύ τραυματισμό…., μα, και τότε, έτσι, 
          εάν, που δεν θα επέρχετο, επέρχετο οριστικός θάνατος…., θα ήταν και οριστικά αμετάκλητος..... /* 
 
οπότε και δεν θα υπήρχε λόγος καθοδηγητικής επέμβασης άνωθεν....! 
 
Δηλαδή, αλληλοβοηθούμενοι οποτεχρείαστα,         / ΄Αγγελοι : Σελ. 35, σχ. Ο΄1 /        #26΄) 
και, για να είναι, τελικά, όλα τα θεοπλάσματα υπερδιαισθητικά…., ως το ψάρι σολομός, λ.χ...., 
και, έτσι, να μπορούν να βρίσκουν όλοι το Θεό -- Πηγή -τους, 
συνειδητά, ή και ενστικτώδικα -- "τυχαία", οπωσδήποτε ψυχοενεργειακά και όσον εύκολα....! 
 
#26΄) 
.....σαφώς, και εδώ και τώρα, "συχνά", υπάρχουν διαστήματα ύπνου -- ανάπαυσης, και, των ψυχών, 
οπότε και, φυσιολογικά, σημειώνεται, 
              ** .....πλην, αντιθέτως, στα, υπερταχύτατα, ενύπνια, αυτόπαθα ή μη, όνειρά -τους….! 
              Βεβαίως, "συν"ονειρεύεται κι ο Θεός, αυτόπαθα, αλλά…..και ‘’μη’’....: μα "ομο"συχνοτήτως -τους..... ** 
ανάλογη, μείωση της κινητικότητας της όποιας ψυχής, μα και της συνείδησής της, 
                                || .....όπως και των, επίσης ονειρευόμενων, κάθε "ψυχών"..… || 
σε όποια θέση μνήμης, εδώ,         / …..που μπορεί να είναι, ανάλογα, και θέση ξύπνου η κάθε μια..... / 
δηλαδή, από 1Α6 έως και 1Α5΄...., ως διπλόψυχοι: Ο΄΄...., 
ή, αναλόγως, ως διπλόψυχοι ΟΟ΄΄....: 1Α5 --- 1Α1 και 1Α4 --- 1Α2,….!        (1Α3 --- 1Α3 : Ο΄΄..…) 
 
Συχνότερα, βεβαίως, τώρα κι εδώ, υπάρχουν διαστήματα υπερανάπαυσης -- υπερύπνου…., 
μόνον, υπεργαληνιότατου "αισθήματος",….: του..... «.....όλα και τίποτα ---- τίποτα και όλα.....», 
δηλαδή, ως διπλόψυχοι ΟΟ΄΄, 1Α6 --- 1Α…., όπως τέτοια υπάρχουν και για τους αγγέλους….! 
          / .....και, και, για τους διατάνους αλλού, ανάλογα…., μα πάντα, πια, ως Ο΄΄,..... / 
 
Αλλά και για το Θεό, υπάρχουν, ομοίως…., ήτοι, τέτοια διαστήματα ύπνου Του, 
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μα και υπερύπνου Του....: του..... «.....όλα και τίποτα -- τίποτα και όλα.....»....: 
ήτοι, ως 48 --- 72 : Ακινησία και εσωτερική "λειτουργία"...., 
ή, έτσι πάλι, άλλοτε κι αναλόγως, ως 48 ---- 72 : Ακινησία και πανλειτουργία….! 
 
#27) 
.....ο συνήθως λειτουργών ψυχόκοσμος και γι’ αυτό παράγων "ηλεκτρικούς" παλμούς : σφαίρικς, έτσι…., 
εδώ, μόνο, με 1ο, 1Α, ψυχοD.N.A, πάντα "πολύχρωμους" και "πολυδακτύλιους", 
 
           [ …..μα κι ουδέτερους -- ‘’ουδέτερους’’….: 
           μόνο, ως σε….. θεαγγελική ή θεανθρωπική, τελοφασική, συχνότητα….. ] 
                         / .....ως παράγει "πολύχρωμους" σφαίρικς κι ο "ψυχό"κοσμος..... / 
 
σε αντίθεση με τον Θεό, τον λειτουργούντα 
                               || …..ή και μη λειτουργούντα, αναλόγως της θέλησής -Του και των λόγων..... || 
και παράγοντα,              // …..ή και "όχι" παράγοντα, ως σε "λαθροβίωση" -- πανύπνο, αναλόγως..... // 
πάντα, έναν, "μικρόν ή μεγάλον", αναλόγως της έντασής Του -- αναλόγως της συχνότητάς Του, 
‘’μονόχρωμο’’ και "μονοδακτύλιο" Ω ηλεκτρικό παλμό σφαίρικ, "απείρως" ταχυτατοαναπτυσσόμενον, 
          ( .....πάντα ουδετέρου, Ω, ‘’χρώματος’’ σφαίρικ -- σημαντήρα, ως ων, μόνον, από Ω φωτοαιθερόνια..... ) 
ως έχων, έτσι, άυλο, Σώμα, πάντα, μη εισερχόμενο στην Ψυχή -- Ψυχές Του 
και Ψυχή -- Ψυχές, πάντα, μη εισερχόμενη -- εισερχόμενες στο Σώμα αυτής -- αυτών....! 
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#28) 
.....βεβαίως, ομοιοσώματα 
             / .....αφού έγιναν και μικρότερα ή μεγαλύτερά -τους με μικροδύναμους ή μεγαλοδύναμους αγγέλους..... / 
και 3, αναγκαία 3 τότε, και για να μπορούν να εισέλθουν οι ανθρωποψυχές στο Σύμπαν, στη Γη 
και για παραμονή των δύο, 2, έστω, ανθρωποψυχών σε 1ο ψυχοD.N.A, τότε και για πάντα έτσι, 
μα και, και, για ανάλογη δυνατότητα σχηματισμού 1ου, 1Α, ψυχοD.N.A και στους απογόνους -τους, 
 
              ( …..που, αλλιώς, από μόνες τους και έτσι και για αυτό, όχι δυνατότητα…., και, οι απογονικές -τους, 
              σε αντίθεση με τα άλλα έμ"ψυχα" όντα, ως άπαξ κι αμετασχηματιστά πλασθέντα, 

              και που δεν αλλάζουν, ποτέ κι όπως, βιο • "φωτο" "ψυχο"D.N.Α…., παρά, μόνο, ταράσσονται, για όσο, 
              οι "ψυχο"σωματοκύκλοι, μόνο, συγκλιτικά και προς το κέντρο του κύκλου, και, της "ψυχής τους"….. ) 
 
δηλαδή, και τέτοιας, έτσι και τότε, διάταξης και "ηλεκτροσυγκόλλησης" 

των σωματο • κύκλων της ψυχής αυτών....: 
+οο, +0, -0 ---- -οο....: 1ο, 1Α, ψυχοD.N.A…., σχέδια σελίδων 2 και 5….! 
 
Φυσικά, το ότι οι ψυχές υπερθετικού βαθμού....: ++....: 1Α1 έως 1Α6 ή 1Β7 έως 1Β12 
και υπερυπερθετικού ή υπερθετικότατου βαθμού....: 1Α6 --- 1Α.....ή 1Β12 --- 1Β, 
μεταθανάτια, βγαίνουν, κι ανάλογα "ελκόμενες", από μόνες τους, απ’ το Σύμπαν, 
 
              || .....όσο πιο μεγάλη ταχύτητα έχουν, δηλαδή, όσο πιο πολύ θετικότατες, επιθανάτια, είναι, εδώ, 
              τόσο πιο γρήγορα κι εύκολα βγαίνουν, και, αυτές, οι ++, από το Σύμπαν, βέβαια, "από μόνες τους"..... || 
 
αυτό είναι άλλο, αφού ο τότε "ανάλογος" ομοούσιος πόλος "έλξης" -τους είναι πλέον ισχυρότατος, 
σε αντίθεση με τον ετερούσιο πόλο "έλξης" στα ανθρωποσπέρματα, 
                                       / …..σαφώς, κατά την ανθρωποπλασία….. / 
τον πλέον ανίσχυρο πόλο "έλξης" των δύο εξωσυμπαντόσταλτων, τότε, ανθρωποψυχών....!      #28΄) 
 
#28΄) 
.....ψυχοσυλλέκτες....: μόνιμοι Ο΄Α...., καθαρτήριοι Ο΄Β...., 
αγωγιάτες -- περάτες Ο΄Γ και Ο΄Δ....,..... όλοι, σχεδόν,          / Σελ. 36, σχ. O΄Α, Ο΄Β, Ο΄Γ, Ο΄Δ / 
 
               || .....όλοι, σχεδόν κομήτες…., αφού υπάρχουν….. και, ενσυχνότητοι, "αυτόνομοι" -- "ανεξάρτητοι", 
               ‘’ως’’ κι ο περάτης των εξωσυμπαντόσταλτων ανθρωποψυχών των δύο πρωτανθρώπων, 
               βεβαίως, κατά την ανθρωποπλασία…., αλλά κι οι άλλοι, οι πάντα εξωσυμπαντικοί..... || 
 
είναι, "μοιραία", / ενσυχνότητοι / κομήτες των αντίστοιχων αγγελοσωμάτων -- αγγελοομάδων….! 
 
                                    ( .....ή των διατανοσωμάτων -- διατανοομάδων, μετά..... ) 
              ..... { .....και, οι αντικαταστατικές του Σατανά αγγελοομάδες 
                   δεν, δεν χρειάζεται, έχουν ψυχοσυλλέκτες...., μα, έτσι : πτωτικά, έχουν…… άλλα….. } 
 
Σε αντίθεση με τους δύο πρώτους, τους Ο΄Α και Ο΄Β, τους εντός ορίων "ετεροκίνητους", 
οι αγωγιάτες -- περάτες, Ο΄Γ και Ο΄Δ, είναι πάντα, εκεί κι αλλού, εντός ορίων "αυτοκίνητοί"...., 
ενώ, πάλι, τα διάφορα ομόκεντρα δακτυλίδια -- δακτύλιοι που τους αποτελούν, 
όπως και τα, συμπλεγματικά, σωματοδακτυλίδια...., / Σελ. 36, σχ…..και σελ. 35, σχ. Ο΄1 / είναι…., 
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από μέσα προς τα έξω, διατακτικά...., ως τα στα σώματα των αγγέλων σωματοδακτύλια….,….: 
κενό, Ω+, κενό, Ω, κενό, Ω-,..... κ.ο.κ....! 
 
#29) 
.....εσωσυμπαντικός πια χωροχρόνος, και, των, σκοπολογικά, τριανταεννιά, 39, τώρα, αγγέλων….. 
και των δύο, 2, ανθρωποψυχών, ελεύθερων -- "ελεύθερων" πια...., και….. 39….. σε 37 θέσεις 
              / …..όλοι…., και οι αντικαταστατικοί του πτωτικού Ο2 σώματος…., πρωτοχρησιμοποίητοι….. / 
στα 3 αγγελοσώματα του ΄Ηλιου…., 37…., όσα και τα φωτοκομπιούτερς….. 
που είναι, όμως, στον συμπαντικό άξονα…., 
και, μάλιστα, οι 3 αρχάγγελοι, των 3 σωμάτων, σε θέσεις "αντίστοιχες", και, με 
το ανθρωποψυχοD.N.A, ήτοι, με τις "εξέχουσες" θέσεις….. 1Β12, 1Β και 1Β12΄….,…..! 
 
#30) 
.....1ο ψυχοD.N.A, πάλι, τώρα, στην ενσυμπάντωσή -τους…., αναλόγως διπλόψυχοι ΟΟ΄΄....: 
τώρα, 1Α6 --- 1Α και, μετά κι αναλόγως, 1Α5 --- 1Α1, 1Α4 --- 1Α2, 1Α3 --- 1Α3,..... κ.ο.κ...., 
μα και, διπλόψυχοι Ο΄΄, 1Α6 έως 1Α6΄ κ.λ.π...., οι άγγελοι, μα και οι 2 ανθρωποψυχές, έτσι, μετά….! 
 
…..Αυτές οι 2 ανθρωποψυχές, λοιπόν…., μόλις κατά την εγκορμοποίηση -- ενσωμάτωσή -τους 
στα τότε -- "τότε" σχηματισθέντα και σε ειδική "γαστέρα" ευρισκόμενα γήινα ανθρωποσπέρματα…., 
γίνονται, "αναγκαία και προσαρμοστικά", 1Α, διπλόψυχοι -- μονόψυχοι, Ο΄΄, ως από 1Α3 --- 1Α3,..… 
και….. αμέσως μετά 1Α6 --- 1Α, ήτοι, ΟΟ΄΄,….. και….. κ.ο.κ….! 
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#31) 
.....ο οποίος, αυτόνομος, Ο΄Δ αυτομάτως αποσυντίθεται -- σκορπά, θεοσκόπιμα και θεοπροόριστα, 
εις τα εξ ων συνετέθη, εις τα συμπλεγματικά Ω+ αιθερόνια, στη γήινη ατμόσφαιρα,βεβαίως, 
                   / .....αν και ενσυχνότητος, και παρόλο αυτό, ανεπίστρεπτος στον ΄Ηλιο....: 
                   όχι, βέβαια…., ως αδύνατον να πλαστούν ή να προκύψουν…., και, έτσι πλαστές, και, ψυχές….. / 
αμέσως μετά από την, αναπόφευκτα επιτυχή, ενσωμάτωση των δύο ανθρωποψυχών 
σε δύο, δίδυμα και ξεχωριστά, ανθρωποσπέρματα....: ψυχοεγκορμοποίηση -- ανθρωποπλασία....! 
 
#32) 
.....μόνο σε εκείνο το σημείο της Γης, το κατάλληλο, τότε, για κάθετη ενσωμάτωση….! 
            { .....επανατονιστό…., τότε...., γιατί παρόμοια ανθρωποσπέρματα θα σχηματιστούν, ομοίως, 
            μετά, / …..κι ακόμα δεν συνέβη αυτό….. / σε άλλες φάσεις του…., δεδομένου, "δευτερο" ή "τριτο" κ.ο.κ…., 
            ανθρωποχρόνου, θεοπροόριστα και λίαν ελάχιστες φορές και, πάλι, μόνο, στο ίδιο σημείο της Γης…., 
            και, και, για κάθε ενδεχόμενο…., σαφώς, μόνον, πτώσης…., άλλης…., ως αυτήν κι αν….. } 
 
#33) 
.....το Σύμπαν κινείται πέριξ του Θεού 
                  / .....κίνηση πέριξ της Ακινησίας….: σαφώς, ‘’ωσεί θεωρητός ως εσαεί Ακινησία’’….. / 
και η φωτόσφαιρα α΄, "έκτοτε", πέριξ του Σύμπαντος, από μια στιγμή και πέρα -- πρεπόχρονα....! 
                            / .....κίνηση πέριξ της κίνησης πέριξ της Ακινησίας..... / 
Θεός : σάμπως ο ΄Ηλιος -μας…., Σύμπαν : σάμπως η Γη -μας…., φωτόσφαιρα α΄ : σάμπως η Σελήνη -μας....,….! 
 
#34) 
.....ορίσας, ήδη, και άλλους νόμους, τρόπους και μέσα, αυτομάτως χρησιμοποιητά και μη, 
αναλόγως των εκάστοτε προϋποθέσεων και λόγων, βέβαια, ποικίλως και μερικώς έως πολύ, αυτοπεριορισθείς....! 
Δηλαδή, από πολυδύναμος, παντοδύναμος -- "παντοδύναμος", έγινε ολιγοδύναμος, 
προπαντός, από υπερτελειότατη αγάπη για την ελευθερία -- "ελευθερία", 
την πρώτιστη αρχή της συμπαντοπλασίας,          ---- .....ο, προπαντός, για αυτό, Θεός..... ---- 
πλάσης ελεύθερων -- "ελεύθερων" πλασμάτων           / .....έτσι ολιγοδύναμος..... / 
και όχι μαριονετών -- "μαριονετών"....!     | .....έτσι πολυδύναμος..... |        #34΄) 
 
#34΄) 

.....μιας και "τίποτε" άλλο, και, υλο • "φωτο" • φωτο • χτίσμα δεν χρειαζότανε, πια, να κάνει, 
παρά, "μόνο", συμπαράσταση, ως, λ.χ, αποστολή, λίγο αργότερα, δυστυχώς, άλλων αγγελοσωμάτων….. 
προς εξισορροπιστική -- "εξισορροπιστική" αντικατάσταση    / …..ανάλογη με πτώση ενός αγγελοσώματος….. / 
του Ο2 αγγελοσώματος, κυρίως, διατανικού -- σατανικού πια τότε, 
με άλλα αγγελοσώματα, με όσα έπρεπε, κι όχι μόνο μ’ ένα…., ούτε με τρία…., μα με δυο….. και σε δύο άστρα….! 
 
    [[ ..... // .....μα, αγγελοσώματα χωρίς διόλου κάθε ψυχοσυλλέκτες…., καταπώς είν’ κι οι ηλιακοί ψυχοσυλλέκτες, 
    οι οποίοι, οι ηλιακοί, χωρούν άπειρες ψυχές, 
    βέβαια, "μόνο" τις του 2ου ψυχοD.N.Α -+ , ως θα χωρούσαν, κι αν απτωτικά, και τις του 1ου ψυχοD.N.Α ++- ή -++, 
    αφού οι…., στη Γη κι επιθανάτια αθροιστικά…., 
    ++, "+++ ---- ++", +++ ---- ++, ‘’+++ ---- +-+’’ και +++ ---- +- -+…., 1ου και 2ου….. ψυχοD.N.Α, 
    ανήκουν στο εξωσύμπαν, θείω προορισμώ, 
    όπου ζουν με άλλη "γεύση ζωής", σχετικά, και, με τις ηλιακές, πάντα κι όπως…., 
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    ως δυνατόν να είναι, μόνον αυτοί παντού πια, και με τα τρία ψυχοD.N.A…., αναλόγως….,….. // 
 
              { …..σαφώς, η αποστολή των αντικαταστατικών αγγέλων έγινε ψυχοδυναμικά κι όχι νομοδυναμικά, 
              εδώ και τώρα, μόνον με τη δική Του 1Α6 --- 1Α, ίσως, 48----72, συχνότητα -- Δύναμη -- Ψυχοενέργεια, 
              την ανώτατη πάντων των συχνοτήτων -Του..…    / .....48 ----- 72 : 1 -- 48 ----- 1 -- 72..... / 
              Κατώτερες, της 48 --- 72, συχνότητες….: 1 --- 1 έως 72…., 2 --- 2 έως 72…., 3 --- 3 έως 72 κ.λ.π….. }  
                  ( ΄Ολοι οι στο Σύμπαν, γήινοι, νεκροί έχουν, θεονόμω και σκόπιμα, 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A….. ) 
                          / Οι δυο πρωτόπλαστοι, οι ψυχές και ‘’ψυχές’’ -τους, είναι στο Εξωσύμπαν, πλάι στο Θεό….. / ]] 
 
Βέβαια, η αντικατάσταση δεν έγινε στον ΄Ηλιο…., μα σε άλλες δύο αστρικές θέσεις -- 
-- σε κέντρα άλλων δύο άστρων του πλανητικού μας συστήματος, πιότερον μακράν και "πάνω" από τη Γη…., 
ήτοι, μόνον, εκεί που θα μπορούσαν να έχουν, μόνον, 1o, 1Α, ψυχοD.N.A…., 
ποτέ μετέωρα -- στον αιθέρα -- "στον αέρα"....!     / ....."άλλο" "γαϊτάνι" τότε πια..... /     #34΄΄) 
 
#34΄΄) 
…..αναπλήρωση, εκεί, στο ελλειπές "κύκλωμα" του ΄Ηλιου, από άλλο αγγελοκατοίκητο σώμα, 
του κενού που άφησε το O2 σώμα με την αυτόπτωσή του ήταν αδύνατη, και τότε και πάντα....! 
Κι αυτό, και, γιατί η επιπλέον, όποια κι έτσι, ψυχοενέργεια κι η παρουσία τόσων, 3, αγγελοσωμάτων 
στον ΄Ηλιο…., ή και άλλου κι αλλού, λ.χ, έστω, στο κέντρο της Γης…., κι ενός επιπλέον στη Σελήνη 
θα μπλοκάριζε, μοιραία, περισσότερο βλαπτικά…., κι ασύμφορα για όλους…., 
τη λειτουργία της κάθε έγκορμης, γήινης, ψυχής και "ψυχής" 
με την πλεονάζουσα, έτσι και τότε, κοντινή τους, επηρεαστική δύναμη -- πίεση, 
που, τότε κι έτσι, μάλλον, ποτέ δεν θα αποαγριοποιούνταν….! 
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           *([ .....όπως, πάλι, θα τις μπλοκάριζε, ασύμφορα και για το Σατανά και τους διατάνους του, 
           η μόνιμη παραμονή -τους στο κέντρο της Γης, όπου και για αυτό δεν εγκαταστάθηκαν εκεί, 
           μα στη Σελήνη,....!     / …..και για τη σχέση κίνησης Ήλιου, Γης και Σελήνης….. / 
 
           Επίσης, πλέον ασύμφορό -τους θα ήταν 
                         / .....ασύμφορο και για τους γήινους, και, ως προς το να αποαγριοποιηθούν, και, "τόσο νωρίς", 
                         ώστε να τους έχουν ενεργούμενά -τους, όσον, τελικά..… / 
           η πτώση και των τριών, 3, σωμάτων,                  ---- .....όχι με διατάνους μόνον..… ---- 
                                    { .....πράγμα που, μάλλον, θα συνεπάγονταν και τη μόνιμη αγριοποίηση των ανθρώπων, 
                                    μα….. έτσι….. και καθόλου κι από κανέναν, ποτέ, "ενεργοποίησή" -τους…., 
                                    ήτοι, ενεργούμενά -τους…., οπότε και θα ήταν άσκοπη κι ασύμφορη η πτώση -τους….. } 
           πάλι, τελικά, στη Σελήνη, κάτι που επιπόλαια το σχεδίαζαν, όσοι,     /…..όχι κι οι άλλοι 2 αρχάγγελοι….. / 
           προπτωτικά και όντες στον ΄Ηλιο, και δεν έγινε, τελικά, για αυτό, κυρίως, ως "δώρον άδωρον", 
           δηλαδή, η ολική πτώση ή, έστω, η πτώση των δύο αγγελοσωμάτων, 
           κάτι που τους ήταν ήδη γνωστό και πιστευτό -τους, τότε…., ενώ, τώρα κι εδώ, και, "πιστευτό" -τους, 
           ως, και εξωσυμπαντικά, πειστικά θεοεξηγηθέν.....και τότε και εκεί..… ])* 
 
΄Ετσι, δεν έγινε τέτοια αναπλήρωση στον ΄Ηλιο ή, έστω, στη Σελήνη ή στη Γη, 
και, και, γιατί, έτσι…., μεταξύ ΄Ηλιου και Γης χρειαζόντουσαν, και νομοτελειακά, τρία, 3, μόνον σώματα, 
ούτε "χιλιοστό" πιο κάτω ή πιο πάνω από τον ΄Ηλιο, έτσι…., 
μα και γιατί μέχρι στον ΄Ηλιο είναι, αβλαβώς κι αμπλοκαρίστως, και, -μας, το "βεληνεκές" του Θεού, 
πράγμα που είναι, μάλλον κι αυτό, "δεσμευτικό" ως προς το να υπάρχει κι άλλη ανθρωπούχος Γη 
μες στο περιστρεφόμενο ‘’γύρωθέ’’ -Του Σύμπαν…., 
                  || .....άλλο έγκορμη ψυχή, ευκολοτεροεπηρεαστή, κι άλλο άκορμη, δυσκολοτεροεπηρεαστή…., 
                  που….. μόνον, και παντού, από φωτοενέργεια επηρεάζεται…., όταν είναι άκορμη…., 
                  μα και όταν είναι έγκορμη…., οπότε, "μόνον", από την εγκεφαλική "ψυχή" της "επηρεάζεται", 
                  βεβαίως, όχι δομικά…., αλλά….. λειτουργικά,δυναμικά,….. 
                  όπως είναι άλλο κοινοσώματη αγγελοψυχή,..… κι άλλο ακοινοσώματη αγγελοψυχή,….. || 
φυσικά, όλα, και για πλήρη και σωστή, κατά τη θεία δεοντολογία, βεβαίως, αλληλοεπικοινωνία....! 
 
/*/ Ο "Ουρανός" έχει "αξία", μόνον, όταν στολίζουν τη Γη ανθρώπων κορμιά…., σαφώς, μη άγριων…., 
γιατί, βέβαια, οι άνω ζουν, και "ταυτιστικά", εν τοις κάτω, ως κι αντίστροφα, 
   | .....μες σ’ έναν ή, συγχρόνως κι αναλόγως : ομοσυχνοτήτως, μες σε πολλούς γήινους…., ως κι αντίστροφα..... | 
αναλόγως, βεβαίως γήινα, άμεσα και μη, μέσω, και, των ανάλογων συχνοτήτων….! 
Και, και, για αυτό έπλασε ο Θεός, έγκορμο, τον ανθρωπόκοσμο στη Γη, 
προπαντός, και, για να ζει και αυτός, έτσι, γήινα, όσον και όποτε, 
άμεσα -- απευθείας και μόνον μέσω των θεανθρώπων....: 1A6 --- 1A….,     / ....: ή 1B12 --- 1B ….. / 
απτωτικά, ευκολότατα και υπερσυχνότατα….. και, μεταπτωτικά, δυσκολότατα και υπερσπανιότατα, 
όντας, φυσικά, τότε και για αυτό, στην, ανάλογη, δικιά -τους και -Του..... συχνότητα..… /*/ 
 
#35) 
.....κυρίως,γήινους και περιγήινους νόμους, αναπόφευκτα εμποδιοπροκλητούς, πολλάκις, 
ως, λ.χ, οι σεισμογόνοι, οι πλημμυριογόνοι κ.λ.π νόμοι…., 
όμως, με…., έστω, τελικά…., αποφευκτές ζημίες, και, στα κορμιά των ανθρώπων, 
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                              / .....μα, πολλάκις και….. των ζώων, των πουλιών κ.α.λ..... / 
και ως κι εξ ενστίκτου των προφυλαχτοί, "εξ Ουρανού" προειδοποιημένοι, μα και τεχνολογικά….! 
 
        |_| .....π.χ, σε περίπτωση αστραπής ή κεραυνού,       ---- …..ή, και, σεισμού…..,….. ---- 
        και στο πρώτο -- πρώτο στάδιο της, δεδομένης, τεχνολογικής -τους εξέλιξης, κι όχι πολύ, αργότερα, 
 
                ---- .....μη μπορώντας κανείς απολύτως εκ των άνωθεν 
                να αποτρέψει κι εξαφανίσει, οπωσδήποτε, ούτε και μέσω γήινων, 
                και, τον κεραυνό ή την αστραπή…., τότε και, ιδίως, στο πρωταρχικό στάδιο της τεχνοεξέλιξής -τους…., 
                αλλά και μη μπορώντας πάντα οι όποιοι γήινοι 
                να υπολογίσουν        / …..όπως μπορούν οι άγγελοι και, προπαντός, ο Θεός….. / 
                το πότε και το πού θα πέσουν, αστραπιαία, σε άνθρωπο ή αλλού..… ---- 
 
        οπότε θα τηλεπροειδοποιούνταν επακριβώς, και σαν σε ανάλογο προαίσθημα, ιδιαιτέρως, 
        μα και μέσω των θεανθρώπων και των αγγελοανθρώπων, για το τι θα έπρεπε να γίνει τότε, 
        ώστε κανείς να μην πάθει ζημία....,    / …..ως και μέσω των ενστίκτων της, εγκεφαλικής, "ψυχής"….. / 
        όπως πάλι, εξ ενστίκτου, εν τω πνεύματι, θα διέβλεπαν, όσον ‘’χαρισματικοί’’ -- ταλεντικοί όντες, 
        ανάλογες θεραπευτικές ή μη ιδιότητες….. βοτάνων, ουσιών κ.α.λ..… |_| 
 
Επίσης, αναπόφευκτα εμποδιοπροκλητά -- επικίνδυνα.....πρόκυπταν…., μα και προκύπτουν…., 
άμεσα ή μη…., / …..και εξαιτίας των "ανθρώπων", και, τώρα πια….. / βλαβερά...., λ.χ, μικρόβια, φυτά, ιοί, 

ψυχο • βιο • επηρεαστικά μέταλλα, ενέργειες,.....και μερικοί άχρηστοι, όχι όλοι, "ζωικοί" οργανισμοί, 
κάτω από τις ίδιες προϋποθέσεις -- συγκυρίες με άλλα, μοιραία, διόλου απαραίτητα, βλαβερά, 
κι όχι γιατί το ήθελε ο Θεός….! 
                                                                                   21 
 
[[ …..Τονιστό δε και το πως…., φορές…., σε υπερθετικές συχνότητες, ++, 1Α1 έως 1Α6…., 1ο, 1Α, ψυχοD.N.A, 
και 1Β7 έως 1Β12…., 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A…., ως και πλέον αυτών,   / ….."έτσι" και στους αρνητιστές - -….,….. / 
ενεργοποιούνται θαυματικά…., πλην και των κάθε ενστίκτων…., σταδιακά και….. τόσον, όσον, αναλόγως…., 
"παράλληλα", και, με τις, ανάλογα θεραπευτικές, ανάλογες αδενικές και μη εκκρίσεις…., 
και μηχανισμοί αυτοβιοθεραπείας, τότε κι έτσι, με τις μετατοπίσεις της ψυχής και "ψυχής" -της…., 
σαφώς, μετατοπίσεις στο, άυλο, φωτοσώμα και στο, άυλο, βιο"φωτο"σώμα -τους, αντίστοιχα….,….. ]] 
 
#36) 
.....ανυπολογιστή και ανεμποδιστή πτώση, αφού, έτσι, αυτοπεριοριστικά, ελεύθερα -- "ελεύθερα", 
καθώς δημιούργησε τα πλάσματά -Του ο Θεός, Του ήταν αδύνατον να προγνωρίζει 
                    / …..ως μόνον ο μαριονετούχος Πλάστης μπορεί να προγνωρίζει…., 

                    αφού….. αυτός που απολύτως προ • ορίζει….. αυτός και απολύτως προ • γνωρίζει….. / 
για τις εκάστοτε, καλές ή κακές, προθέσεις, προπαντός, των έμψυχων πλασμάτων -Του, 
οπουδήποτε κι αν θα ήταν αυτά, κυρίως, εσωσυμπαντικά, 
δηλαδή, να προγνωρίζει, "τώρα" κι όπου, το τι θα κάνουν ή τι θα σκεφτούν "ύστερα" κι όπου, 
ώστε, τότε, και, να αντικατασταθούν....!       #36΄) 
 
#36΄) 
.....δεν θα μπορούσε να τοποθετηθεί, προ ή μετά, νομοδυναμικά…., ή να σχηματιστεί, πάλι έτσι…., 
κάποιος ανάλογος και για αυτό, "μηχανισμός" ή κάτι άλλο, 
λ.χ, εμποδιστικός φωτοϋλομανδύας…., 
ήτοι, από μη φυσικό φως : φωτο, μόνον, έστω, τέτοιος, αδιαπεραστός -τους, 
γύρω από τον ΄Ηλιο, άμα "τη χτίσει" του, ή και άμα τη τοποθετήσει των τριών αγγελοσωμάτων, 
ούτως ώστε να εμπόδιζε την, όποια κι όποτε, αντιθεϊκή αποστασία και πτώση….! 
 
           ***{ Γενικά, κι εδώ, ως κι αλλού, όπως είναι ευνόητον, 
           εάν το α΄ γινόταν αλλιώς…., έτσι που, και, να μη μπορεί να γίνει ή να λειτουργήσει το β΄ έτσι, 
           πολλά και τίποτα δεν θα γινόταν έτσι, τελικά, τόσο σωστά…., 
           αφού όλα μέσα στο Σύμπαν είναι έτσι….. "ομόλογα" κι αλληλένδετα….. 
           και..... εάν, έστω, αφαιρεθεί ένας κύριος κρίκος σε αυτήν την "αλυσίδα", 
           παρασυρτικά -- δεσμευτικά και τελικά, σπάει όλη η "αλυσίδα" -- όλο το "οικοδόμημα"….,….. }*** 
 
Κι αυτό γιατί, και, οι ψυχές, όλες, 

                 // .....αλλά κι οι βιο • "φωτο" "ψυχές"....: ζωικές, ιχθυικές, πτηνικές,..... 
                 οι από φυσικό, βιό, φως πλασμένες και, πάντα, γεωσχημάτιστες, είναι έτσι πλασμένες, ως είναι, 
                 οι σε κάθε είδος, ώστε να διαπερνούν μεταθανάτια κάθε αστροΰλη, για αστροκεντρική θέση, 
                 όχι, όμως, και τις ζώνες κενού -- τα προπερισυμπάντεια, τις -…., 
                 μα, επίσης, όχι και να ξεκολλούν από τους "φωτο" "ψυχο"συλλέκτες -τους, 

                 οι οποίοι σχηματίστηκαν "ευθύς" κατά την δημιουργία της Γης -μας, θείω προ • ορισμώ,….. // 
θα έπρεπε, για πάντα, να είναι έτσι πλασμένες και με τέτοια διεισδυτική ικανότητα, 
ως και είναι, ώστε, έτσι προικισμένες, να διαπερνούν τα πάντα, 
όλες, και, σχεδόν πάντα, ευθέως -- καθέτως….! 
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        ( …..μα, όχι, κι αυτές, και να ξεκολλούν, τελικά, από 
τους φορτισμένους δακτύλιους -- κορμιά τους, 
       ως και, από τους αφόρτιστους κενούς δακτύλιους, οι τρεις, 3, αρχάγγελοι…., 
       παρά μονάχα θεία βουλήσει κι αυτό….. και, μόνον, εξωσυμπαντικά…., 
       νομοδυναμικώ τω τρόπω ή και θεοψυχοδυναμικώ  -- θεο’’ψυχοκινητικώ’’.…. ) 
 
#37) 
.....και, βέβαια, στο "μέλλον", όπως κι όποτε, κατάδικος εξωσυμπαντικά, μες στη φωτόσφαιρα α΄, 
την με ιδιότητα πρεπόχρονης κι ως "επιδόρπιο" ευθανασίας....: 
                               / Ε, μάλλον, όχι ευθανασία και για τους κατθρώπους….. / 
φυλακή -- σωφρονιστήριο -- ψυχιατρείο -- ..... -του, και -τους...., 
νικημένος..... είτε από άλλους είτε από τον εαυτό του είτε εκ των πραγμάτων -- εκ του "θεού" -- "Μοίρας",….. 
και αυτός, ο Σατανάς, και οι συνδιάτανοί του και οι όσοι συσσυνωμότες -τους κάτθρωποι, 
             [[ .....οι από ιδιοτέλεια, και κατ’ επιλογήν -τους, ψυχοφθόροι -- ψυχοψευτιστές, τα ράκη, 
             οι εκθεΐζοντες -- ξεθεωτές, οι ματαιόδοξοι μορφωτές τερατοψυχών, οι αξιοκόλαστοι, 
             οι...., οι...., οι..... αποδιοπομπαίοι από το Σύμπαν σαδιστές αθώων, όπως, ανθρώπων..… ]] 
κάτθρωποί -τους..... εξαρχής ζωής στη Γη....: οι, τελικά, - -, - - - ,....! 
 
        */ Ευνόητα…., τότε και έτσι…., με την ήττα των διατάνων κ.λ.π…., 
        και με την αποβολή από το Σύμπαν -μας των αντικαταστατικών του Ο2 πτωτικού σώματος, 
        μα και με την άμεση αντικατάσταση του Ο2 πτωτικού σώματος στον ΄Ηλιο, 
        πάλι, από "αχρησιμοποίητους" αγγέλους…., 
        όπως, έτσι, τότε, και με άμεση αντικατάσταση, και των αγγέλων των Ο1 και Ο3 σωμάτων…., 
        οι τότε στη Γη έγκορμοι έμψυχοι θα επαναφερθούν, αυτόματα,  | …..πλην κι η βιο"φωτο" "ψυχή" -τους….. | 
        από το 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A, στο 1ο, 1Α, ψυχοD.N.A, οπότε θα είναι και, και, αθανατοί, για όσο….,….. /* 
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Επίσης…., όσοι στη Σελήνη μεταστράφηκαν…., από όσο αρνητιστές, σε όσο θετιστές…., 
σαφώς και λογικά, αυτοί, θα εξαιρεθούν από τη Δίκη στη φωτόσφαιρα α΄, τότε…., 
ως ήδη αντισατανιστές, εφόσον, βέβαια, θα έχουν, και τότε, θετικό και πλέον εξαγόμενο ψυχοενέργειας, 
ενώ….. οι υπόλοιποι αρνητιστές θα είναι, κάποτε, οπωσδήποτε σίγουρα κατάδικοι, θεία βεβαιότητι, 
σίγουρα…., γιατί, αλλιώς, ο Θεός, λογικά, "ευθύς" μεταπτωτικά, θα είχε χαλάσει το Σύμπαν 
και θα έφτιαχνε άλλο, βεβαίως, πανομοιότυπο....! 
 
                  | Επανατονιστό δε το ότι η μεταθανάτια πορεία της ψυχής γίνεται αλανθαστά και άλαθρα, 
                  αφού έχουν θεοπροοριστεί, και, στάνταρ ειδικές "ζώνες" και νόμοι "απορρόφησής" -της..... | 
 
        { .....κι ούτε σημαίνει ότι…., επειδή κάποιος γήινος αρνητικός ή αρνητικότατος και πλέον, έστω, 
        μπόρεσε κι έγινε, όσον, θετικός ή, έστω, κι υπερθετικός -- θετικότατος, μεταθανάτια και σεληνιακά…., 
        μεταπηδά, ξεβρώμιστος -- αποαρνητισμένος πια, στον ΄Ηλιο, αυτόματα, τότε και για αυτό, ως θετικός, 
        ή, έστω, έξω από το Σύμπαν, ως υπερθετικός και πλέον, έστω, 
        αλλά, φυσικά, παραμένει εκεί, αναλόγως απαραίτητος -- θεοχρήσιμος πια κι αυτός, 
        ως παραμένουν στη Σελήνη κι οι αδιατανοποίητοι άγγελοι, 
        όσοι, έστω, του Ο2 σώματος, ως αντιαντίθεοι -- αντισατανάδες, ούτως ή άλλως, "μόνιμα"….! 
 
        …..Επίσης, παρομοίως, παραμένουν στον ΄Ηλιο 
        και οι θετικοί, όταν γίνονται μεταθανάτια κι εκεί στον ΄Ηλιο υπερθετικοί και πλέον...., 
        και που, βέβαια, τελικά και, σχεδόν, όλοι, ζουν, κυριοτάτως, ως θεάνθρωποι, σχεδόν, πάντα….,….. } 
 
Ευνόητο δε είναι πως, αν, έστω, έφτιαχνε "πολλά" Σύμπαντα : σύγχρονα, παράλληλα και κύκλω…., 
                   / .....όπως και στις πρόχειρες συμπαντοπλασίες, μα πράγμα….. διαφορετικό..... / 
π.χ, κύκλω -- κυκλικά, και χαλούσε το ένα, 
                   ( …..όπου…., έστω, σε ένα, ως στο δικό -μας, και μόνο σε αυτό…., θα σημειώνονταν πτώση….. ) 
τότε και μοιραία, ως αναπόφευκτα αλληλένδετα, θα χαλούσαν όλα, και, τα άλλα 
με την ανατροπή της συνεκτικής τους ισορροπίας, κάτι που θα συνεπάγονταν, και, τον άδικο θάνατο, μοιραία, 
όλων των αναίτιων έγκορμων έμψυχων κι έμ"ψυχων", και, αυτών των Συμπάντων, 
αν και λογικά, μα με πίκρα, θα δεχόντουσαν, κι εξαρχής πτώσης αυτοθυσιαστικά, έναν τέτοιο χαλασμό, τότε κι έτσι, 
κι ας η κορμική εμπειρία, όσων, της κάθε ψυχής και "ψυχής" είναι, μοιραία, ανεπαναληπτή…., 
κι ας ο Θεός περίμενε να περάσουν "χιλιετίες και χιλιετίες"…., ώσπου να γίνει, και, η Γη -μας….! 
 
΄Ομως, και να Του ήταν, έστω, δυνατόν να πλάσει, οπωσδήποτε, 
κι άλλα "απειράριθμα" Σύμπαντα στον άπειρο πανχωροχρόνο…., όσα, όποια και οπωσδήποτε…., 
εκτός από το δικό μας….,        / .....καταπώς κι οι άνθρωποι μπορούν να γεννούν "απειράριθμα"..... / 
Του αρκούσε ένα Σύμπαν, όπως Του αρκούσαν τόσες, όσες κι όποιες έπλασε, ψυχές, κυρίως…., 
 
                           | .....αν και θα μπορούσε μες σε "μήτρες" ψυχών,..... τις φωτόσφαιρες, ως στην α΄, 
                           να πλάθει -- γεννά, χαοτικά, απειράριθμες, και, ψυχές….. | 
 
όπως, πάλι, Του αρκούσε το που…..     
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                         / Τί άλλο….. και γιατί...!; …..Ε, όχι και να υπόφεραν, έτσι, κι άλλοι, ως κι εμείς….! / 
έχει το Σύμπαν -μας μία μόνον ανθρωπούχο Γη και μερικές, και, μη ανθρωπούχες "Γαίες"....! 
 
Τονιστό δε το ότι..... ήταν συμφέρουσά -τους η πτώση -τους τότε…., 
            | Τελικά, στη Σελήνη…., αφού παίζει ανάλογο ρόλο κι η κίνησή –της 
            σε σχέση με τον ΄Ηλιο και τη Γη…., μα κι η απόσταση….. | 
οπότε ήταν δύο, 2, μόνον οι γήινοι έμψυχοι, 
 
        ( .....ή, έστω, ελαχιστότατοι....: από..... πολυδιδυμία, οι πρωτάνθρωποι....,..... μολονότι….. 
        για το ότι, ως υποστηρίζεται κι εδώ, ήταν δύο, 2,..... υπάρχουν "λογικά" επιχειρήματα, 
        πλην της απολύτου καθετότητας και, και, του αριθμού των, ηλιακών, τότε, αγγέλων….! 
        Μα, και, αυτό είναι, τώρα, ασήμαντον αναφοράς, αν και οποιαδήποτε άλλη εκδοχή ανθρωποπλασίας, 
        π.χ, ενσωμάτωση των δυο ανθρωποψυχών σε δυο, "ανάλογους", πιθήκους, έστω…., ή και αλλιώς…., 
        πάλι, δεν θα άλλαζε, ουσιαστικά, τίποτα και σε τίποτα….! 
        Γνωστό δε το ότι η πολυχρωμία του ανθρωπογένους, οι φυλές, 
        οφείλεται, κυρίως, σε κλιματολογικές συνθήκες….. ) 
 
τότε πτώση κι όχι αργότερα, πριν κάν να προλάβουν 
να δημιουργήσουν κι αφήσουν έτσι, "παντού", απτά και τρανταχτά -- θαυμάσια δείγματα 
κι αποκαλυπτικά σημεία, καθελογής, της θείας -τους προέλευσης, τεχνολογίας και γραφτού λόγου, 
ως συνδετικούς κρίκους ανθρώπων και Θεού, στις επόμενες γενιές -- στους απογόνους τους...., 
πτώση πρεπόχρονη, κατ’ αυτούς, τότε που 
και οι, μόνο για τους δύο αυτό, συμπαντικές συγκυρίες, οι μη φυσικές και οι βιο"ψυχ"ικές, 
                 / …..άλλο πτώση -τους στη Γη με δύο….. 
                 κι άλλο πτώση -τους στη Γη με πολλούς, και, έμψυχους….. / 
ήταν κατάλληλες κι ευνοϊκές στα αντιθεϊκά σχέδιά -τους....!       #37΄) 
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#37΄) 
.....βέβαια, μοιραία, όλες οι ως άνω αταξίες -- διαταραχή ψυχοενεργειακών ισορροπιών, 
προκαλούσαν, κι ανάλογα αντίκτυπα, και, στις ψυχές των δύο, έστω, πρωτανθρώπων, 
φυσικά, όσο συνέβαιναν…., όντας, τότε, και τα 3 σώματα στον ΄Ηλιο…., 
 
             | …..ίσως, αν, κι ανάλογη "αλλαγή" -- μετακίνηση των σωματοκύκλων, και, του ψυχοD.N.A -τους..... | 

                     ---- Τονιστό δε το ότι..... με όποια, και, πτώση…., όχι απλή μετακίνησή -τους στον ΄Ηλιο…., 
                     του ενός ή των δύο ή, και, των τριών σωμάτων...., 

                     πάντα, οι άνθρωποι, μόνον, 2ο, 1Β, ψυχο, και "ψυχο", D.N.A γινόταν να έχουν..... ---- 
 
και οι οποίες δύο ψυχές, αφού ενσωματώθηκαν στα ανθρωποσπέρματα, βεβαίως, προπτωτικά, 
περικλείστηκαν σε ειδική γαστέρα, που συνδέονταν τότε, μέσω "ομφάλιου λώρου", 
με ειδικό τμήμα υδρογής, τροφό, γαστέρα, που σχηματίστηκε κι αυτή 
κάτω από διάφορες βιοχημικές κ.α.λ διεργασίες, 
 
  / …..όπερ δεσμευτικό σε πολλά….! Ε, έστω, και κάποιο, θηλυκό, ζώο -- τροφός -τους…., συν αγγέλοις….! / 
         [ …..καταπώς πρόκυψαν κι "όλοι" οι άλλοι βιοοργανισμοί, λόγω ανάλογων, ειδικών -τους, συγκυριών, 
         σε πολλά σημεία, ή και μόνο σε ένα, το ίδιο είδος, στη Γη -μας πάντα κι αναλόγως, 
         κυρίως, μεγάλοι βιοοργανισμοί, στην πρωτογέννηση -- αγονογέννησή τους, 
         αφού κυοφορήθηκαν, ομοίως, "εξώκορμα -- εξωμήτρια", σε ανάλογες γαστέρες -- "μήτρες", 
         για πρώτη, αλλά όχι και για τελευταία, φορά, αυτοί....,….. 
         ενώ..... άλλοι βιοοργανισμοί, όπως και πολλά φυτά, παράσιτα κ.λ.π, για διάφορες αιτίες, 
         δεν πρόλαβαν κάν να ολοκληρωθούν και να γεννηθούν, ώστε να διαιωνιστούν….,….. ] 
 
και μετά γεννήθηκαν κι έζησαν, όσο, με όποια θετική, καθαρή, ψυχοενέργεια....: 
1ο ψυχοD.N.A, με "μονοδύναμη -- μεγαλοδύναμη"..… κι αγγελοφρόντιστοι, ώσπου "μεγάλωσαν",….! 
 
            ---- Επανατονιστό δε το ότι..... δεν γινόταν να γίνει πτώση, και,αγγέλων, για το θεόπρεπο, ώστε, έτσι, 
            να υποβάλλουν στούς πρωτανθρώπους να αυτοκτονήσουν...., ούτε τότε, μα ούτε και μετά.…, 
            αφού, ούτως ή άλλως, θα ήταν χειρότερα….. ---- 
 
΄Ετσι, και έτσι, μ’ αυτήν την όποια θετική, ψυχοενέργεια, κυρίως, ψυχοενέργεια, και "ψυχο"ενέργεια, 
ενέργεια -- "μονοδύναμη -- μεγαλοδύναμη", μα, κυρίως, με την υπερθετική, την πλέον δραστική, 
      | .....μα και, έστω, εν ανάγκη, και με "αυστηρότατη" ψυχοηλεκτριστική, επίπληξη, κι αγγελόθεν, αρχικά,..... | 
            ( Άγγελοι κι άνθρωποι επικοινωνούν, όπως, ενεργειακά με τα έμβια όντα, αφού, και, αυτά, ως τα νήπια, 
            δεν γνωρίζουν, και, από λέξεις κι απλώς "μεταφράζουν" ενέργειες και μέσω -τους προθέσεις,….. ) 
κατόρθωναν να επιβάλλονται          / .....και να επιζούν ακίνδυνα…., σαφώς, οι 2 προπτωτικά..... / 
                       ---- .....αρχικά…., αν και, μοιραία, τότε, θα ήταν "αναγκασμένοι", οι ζωικοί οργανισμοί, 
                       να χρησιμοποιούν, μόνον, τις, όπως, θετικές -τους συχνότητες…., πλην σε ανυπακοή….. ---- 
στους τυχόν, έστω, εχθρικούς ζωικούς οργανισμούς, τους καθελογής, κοντινούς και "μακρινούς"….! 
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Κι αυτό….. θα το κατόρθωναν μετά, και βιο •  
τεχνολογικά, περισσότερον εύκολα και..... ευγενικά...., 
δίνοντας παράλληλα και, σχεδόν, αδιάκοπα, ποικιλοσυχνότητοι όντες, οι άνθρωποι της Γης -μας, 
"αναφορά" στον επίσης ποικιλοσυχνότητο αγγελόκοσμο, όπως, άμεσα ή μη, και στον….. 
"μονοσυχνότητο" -- πολυσυχνότητο Θεό -- πρωτογενή Πηγή Ψυχοενέργειας, 
βέβαια, αναλόγως, χωρίς την περισπαστική χρήση της γλώσσας, 
ήτοι, σιωπηλά, χωρίς λόγο, άλογα, νήπια, με άλογο λόγο, 
ενσήματο -- ενείκονο -- ενκώδικο -- εν’’αισθήματο’’ --....! 
 
Αυτή, λοιπόν, και αυτή, η "μονοδύναμη -- μεγαλοδύναμη" των δυο πρωτανθρώπων 
χάθηκε εξολοκλήρου και έγινε, αρχικά, τέλεια πολυαδυναμία -- μεγαλοαδυναμία, 
τότε, μάλλον, πριν από την εφηβεία -τους…..και πριν ακόμα τεκνοποιήσουν, 
              ---- …..πάντως, αρχικά…., αν και, κι αυτό, δεν έχει καμιά σημασία να το ξέρουμε..... ---- 
με το τελείως βαρύ ηλεκτροσόκ -- E.C.Τ, το, φυσικά, μη τεχνητό, και, μάλλον, σε δόσεις….,     #39΄) 
μάλλον, σε δόσεις, λόγω της, όσον δυνατής -τους, αντίστασης 
εκ μέρους των 2 αυτών πρωτανθρώπων....! 
 
          /*/ .....τότε, κατά τα ηλεκτροσόκ, οι διπλοψυχές, τελικά και βέβαια Ο΄΄, των δυο πρωτανθρώπων 
                                 [ Σελ. 19, σχ. 1Α΄6 ή "1Α΄6" ή 1 Β ] 
         είναι στο / …..και, ηλεκτροσοκικό, αναλόγως….. / σημείον 4,5CΜ -+ +-, στο 1Β, στο 0 -+ +-, 2ο ψυχοD.N.A, 
         "αντίστοιχο" του 3CM +- -+, ή, άλλως, 6CM +- -+, 1ο και "1ο" ψυχοD.N.A...., 
         σημεία…., όλα τα ως άνω…., ληθογόνα, αμνησιογόνα, σχιζοφρενιογόνα, αμοκογόνα, αποχαυνωσιογόνα, 
         λιποθυμιογόνα,..... και, προπαντός, ηλεκτροσοκικά…., τόσον, όσον, αναλόγως….. /*/ 
               (/ …..Βέβαια, και, λίγο αργότερα από αυτά…., και, οι, άγριοι, απόγονοι των δυο πρωτανθρώπων 
               έπαιρναν "Σιωπή", αναλόγως -τους εκ των άνωθεν, μα αδυνατούσαν να την αποκωδικοποιήσουν, 
               ως με φθαρμένη, εγκεφαλική, "ψυχή", φθαρμένα εγκεφαλικά κύτταρα, μα και με φθαρμένη ψυχή…., 
               κάτι, όμως, που επιτυγχάνετο, σταδιακά, αργότερα και με την αποκατάστασή -τους….,….. /) 
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Αυτά δε τα μη φυσικά ηλεκτροσόκ -- E.C.T τούς έγιναν μέχρι τελικής αμνησίας -- απώλειας 
της ενσήματης τηλεπικοινωνίας, μέχρι τελικού σκοτισμού της ψυχής -τους, "εικόνα την εικόνα"…., 
ώσπου….. "έπεσε η ασφάλειά -τους",               / .....μα και κάθε άλλης επικοινωνίας..... / 
ήτοι, τηλεπικοινωνίας με…..αγγέλους ,Θεό, μα και διατάνους....,      / .....βεβαίως, κι αναμεταξύ -τους..… / 
δηλαδή, ηλεκτροσόκ μέχρις ολοκληρωτικής αγριοποίησης -- αποανθρωποποίησής -τους....! 
 
΄Ετσι…., μοιραία ήταν κι η μετατροπή, και, του ψυχοD.N.A των δυο πρωτανθρώπων από 1ο σε 2ο, 
και, και, εξαιτίας αυτής της πτώσης του Ο2 σώματος και..... του τόσου πλησιάσματός του στη Γη, 
ήτοι, σώματος και ενοίκων του "αυτόνομου και αδιασπαστού" Ο2…., 
και που παραμένει στη Γη..... μέχρις επιτυχίας, όσης, των σκοπών του….. και τους...., των, όσων, διατάνων....! 
         { .....αλλά, παράλληλα, έτσι, συμβαίνει και μετατροπή -- εξαφάνιση, και, της θεϊκής δεοντολογίας, 
         που μετά γίνεται…., τόσον, όσον, αναλόγως...., θεϊκή μαζί και θεϊδική -- αντιθεϊκή..! 
                ---- …..σιγά -- σιγά, με την επαναφορά της μνήμης -τους, μα και με την σταδιακή απόκτηση, 
                μοιραία έτσι, της ενσήματης επικοινωνίας -τους με τους άνω, να, οπωσδήποτε συντελεσθείσης..… ---- } 
 
         [[ Αρχικά, λοιπόν, οι, άγριοι πια, 2 πρωτάνθρωποι, μετά από τα ηλεκτροσόκ, μα κι οι απόγονοί -τους, 
         δεν είχαν την απαραίτητη ικανότητα σταθεροποίησης της ψυχής τους, και της "ψυχής" τους, 
         σε μια θέση μνήμης, ώστε να σχηματίζουν ατρεμούλιαστες, |, χορδές επικοινωνίας με τους άνω και τους κάτω, 
         ήτοι, δεν είχαν την επαρκή για αυτό ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης, 
         μα, σιγά -- σιγά, την απέκτησαν και μπορούσαν, πια, να επικοινωνούν, 
         όσο σιωπηλά, και, με τους άνω, συνειδητά κι ενστικτώδικα, 
         και, με..... συνθήματα, κραυγές, σφυρίγματα, χειρονομίες, αναπαραστατικά σχέδια,..... αλλά και….. 
         να αρθρώνουν, ανάλογα, τον πρώτο τους λόγο, όπου κι όπως, ε, για να ξαναφτάσουν στη Σιωπή....! 
 
         Λόγος....: πρώτα, επιφωνήματα, ως….. ά, χά, χώ,..... +...., χαράς..... ή….. ά, άχ, ώχ,..... - ...., λύπης...., 
         έ, αχά,..... +...., επιδοκιμασίας..... ή έ, αχά,..... - ....., αποδοκιμασίας...., έι,..... πρόσκλησης...., 
         έπειτα, κραυγές μαζί με συνθηματικά σφυρίγματα, ως….. έι ώπ,.... λ.χ, οι ξυλοκόποι,..... 
         ή έγια μόλα,..... λ.χ, οι ψαράδες,..... κ.λ.π, ώσπου άρχισαν να αναπτύσσουν λόγο, θρησκείες,..... ]] 
 
Σκοπός δε των ηλεκτροσόκ..... ήταν, και, να τους ελέγχουν, πρωτανθρώπους κι απογόνους τους, 
ως, δήθεν, υπερυπερδύναμοι πια και "κατ’ αποκλειστικότητα", και, μετά, με την όση αποκατάσταση 
της μνήμης τους, με δικές τους μόνον εντολές, σαφώς, συμφερτικά -τους "ημισόκαλες", 
να ζουν, τότε κι έτσι, μόνον αυτοί μέσα τους, καταπώς πίστευαν, 
ως, τάχα, τότε, όντες οι άνθρωποι, μόνον, με "1ο",’’1Α’’, ψυχοD.N.A…., ήτοι, ως +- -, - - και - - - κάτθρωποι....! 
 
(*( Ξανατονιστό…., η μεταπτωτική, τυχόν, μετάνοια του τέως αρχιαρχαγγέλου και, λόγω θέσης, κατεξοχήν 
συνδετικού κρίκου μεταξύ Θεού κι ανθρώπων, ήτοι, του Σατανά, μα και των συνδιατάνων του, 
και η, συνεπώς, "άμεση", επιστροφή -τους κοντά στο Θεό,       ( …..τότε, αρχικά, έστω, "συγχωρητοί"….. ) 
θα σήμαινε 
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             / …..εκτός της αντικατάστασής -τους στον ΄Ηλιο από άλλο, όμοιο, σώμα αγγέλων 
             και της αποβολής από το Σύμπαν των αντικαταστατικών -τους αγγελοσωμάτων,….. / 
μοιραία, και την επαναφορά, και, των ψυχών των πρωτανθρώπων..... από 2ο σε 1ο ψυχοD.N.A, 
ως και την πλήρη κι "άμεση" επιδιόρθωση της, ήδη ηλεκτροσοκικά, βλάβης της μνήμης των…., 
και, ξανά, την, για όσο, αθανατοποίσή -τους….. )*) 
 
#38) 
.....όπως ήθελε κι αυτός και μπόρεσε, παρασέρνοντας, βεβαίως, κι άλλους του Ο2 σώματός -του…., 
όσους.…, απαραιτήτως πλειοψηφικά…., ασφαλώς και οποτεσύμφορά -του και -τους....! 
Βέβαια, και, αυτός, ο - - -, ή, άλλως, = -, Σατανάς, γίνεται και = και, λίγο,=+, αναλόγως, πονηρά πάντα, 
πλην, κυρίως,              / .....μερικές φορές αυτό…..κι αναλόγως της εκάστοτε "ιδιοσυγκρασίας" -του..... / 
κι εκ των πραγμάτων -- εκ του, μα "πολύχρονα", πιότερο θετικού παρά αρνητικού "θεού" -- "θεών", 
οπότε γίνεται -- μεταμορφώνεται επικινδύνως -του, -τους, και "άγγελος του φωτός", 
γίνεται, δηλαδή, και ++…., τόσον, όσον, αναλόγως τότε….,....! 
 
#39) 
......όπως, επίσης, απαγορευμένο -- επικίνδυνο, εσαεί, είναι, θα ήταν, 
και το όποιο κι όπως πλησίασμα, και, των αγγέλων στη Γη, δηλαδή, ώς και, και, με 1ο ψυχοD.N.A, 
πολύ δε περισσότερον απαγορευμένο -- επικίνδυνο, και, για τους γήινους έμψυχους, είναι, θα ήταν, 
και το όποιο, το πάντα ψυχοκαρκινογόνο -- ψυχοαρνητικοποιό, πλησίασμα των διατάνων στη Γη, 
                  ---- ....."πάντα κι οπουδήποτε" αυτοί..... είναι με "1ο", βεβαίως, ψυχοD.N.A..... ---- 
το, προπαντός, εξαλλαγοποιητικό, και, του ψυχοD.N.A των ανθρώπων....! 
 
#39΄) 
…..βεβαίως…., τότε, κατά τα μη φυσικά ηλεκτροσόκ -- Ε.C.T, "παράλληλα",        / …..όχι πάντα έτσι….. / 
και με τη μοιραία μετατόπιση της, εγκεφαλικής, "ψυχής" στο άυλο σώμα της…., συνέβησαν, τελικά, 
και φυσικά ηλεκτροσόκ -- E.C.T και σε αυτήν, ήτοι, και στην "ψυχή"….! 
Σαφώς, και, αυτά, όταν γίνονται σε μας…., όπως, και τεχνητά, τώρα κι εδώ…., 
αφήνουν ανέπαφη -- ‘’ανέπαφη’’ την φωτοψυχή -μας…., ‘’ως κι αντίστροφα’’,….! 
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Επίσης, συμβαίνουν, και στις ως άνω δύο μας, μη φυσικά και φυσικά E.C.T, σαν κολλούν αυτές 
στο, και, ηλεκτροσοκικό σημείο 1Β -τους, οπότε προκύπτουν : λιποθυμία, αμόκ, σχιζοφρένια κ.α.λ….,….. 
κι όπου, στο 1Β -τους, δεν έχουν, και, σφαίρικς, ήτοι, ούτε φωτοστέφανα ούτε σκοτοστέφανα….,….!  
 
#40) 
.....λ.χ, και, κάπως έτσι τα ενείκονα σήματά -του, -τους, αποκωδικοποιημένα σε δικά μας λόγια....: 
«.....αφού εμείς μπορούμε να κάνουμε, εδώ, στους ανθρώπους, και, ληθογόνα ηλεκτροσόκ, 
άρα και ο "θεός", εκεί, ο ‘’«μόνος»’’ ακινητός, "ακινητός", αγνώστω τω χρόνω, κάποτε…., 
μπόρεσε και μας έκανε, εμάς τους κινητούς, και, το ίδιο, δηλαδή, ηλεκτροσόκ, "έξω από το Σύμπαν", 
                      / .....«το οποίο προϋπήρχε πάντων ημών...., μάλιστα,....!»….. / 
ψευδαισθησιογόνως -- παραισθησιογόνως, και δεν μπορεί, και, αυτό, τώρα κι από εκεί, 
να μας κάνει το ίδιο, και λόγω απόστασης,..... άρα….. είναι τρικς οι εξηγήσεις -του και πλάνες,..... 
συνεπώς, πρέπει να ξαναθυμηθούμε και το πραγματικό -μας παρελθόν, 
σαφώς, στις απαγορευμένες, κατ’ αυτόν, συχνότητες….. και αστρομέρη,..... 
αφού, πια, για όποιους λόγους, αδιάφορους, μάλλον, για τεστ διαπίστωσης της δύναμής του, 
ή κι ως "παιχνίδι" -του, μας απελευθέρωσε και αποδέσμευσε από το "ηλεκτρικό" -του πεδίο....,....!»....! 
 
#41) 
.....αλλά..... και πίστευε, ομοίως λανθασμένα, χαζοχαρούμενος έως κι ηλίθιος, 
ο πλείστα μυθοπλάστης και, "τελικά", θύμα της μυθοπλασίας -του αυτός, προπαντός, 
στην εγκορμοποίησή του, και τους, ο φθονών τις ανθρωποψυχές για την κορμική τους εμπειρία….! 
΄Ητοι, πίστευε στην εισχώρησή -του, και -τους, σε κορμιά απογόνων των 2 πρωτανθρώπων, κι έτσι, 
μα και στην, έτσι, κορμική αθανατοποίησή τους..... τη, δήθεν, δυνάμει -του και -τους...., 
φυσικά, μετά από την σχεδιαζόμενη αφαίρεση, μόνο, των ψυχών τους--την ψυχοκτονία τους, 
πράγμα αδύνατον και, μάλιστα, μη προσπαθηθέν, ποτέ, και, από φόβο, έτσι, ήττας -τους...., 
ούτε τότε…., που ήταν δύο…, μα ούτε και μετά…., που ήταν περισσότεροι….!      #41΄) 
 
#41΄) 

.....επανατονιστό δε το ότι..... οι, κοινοσώματες, αγγελο • διατανο • ψυχές 
δεν είναι δυνατόν να διασπασθούν, ξεχωριστά -- ατομικά, εξωδακτυλιακά, 
/ .....ούτε κι οι σε "δακτύλιο" κενού τρεις αργάγγελοι..... / ή κι οπωσδήποτε αλλιώς, 
καθώς κάθε σώμα είναι, θεοπροόριστα, αυτόνομο κι οπωσδήποτε αδιασπαστό, και, για να αυτοαναπαράγεται 
επάπειρον "σύσσωμα" έτσι, ως πλήρες κύκλωμα, καταπώς και στη φωτόσφαιρα α΄....! 
                   / .....καταπώς κι η κάθε ανθρωποψυχή με τη, σιαμαία,"ψυχή" -της, και, μες στο βιοκορμί της..... / 
 
Επίσης, τονιστό και το ότι…..ο κάθε άγγελος ή διάτανος, μικροδύναμος ή μη, έχει, όσον, δυνατότητα….. 
σκεπτικής ανεξαρτησίας, αυτοδιάθεσης…., τόσον, όσον, αναλόγως…., φυσικά, τέλειας, τελειότατης,....! 
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        {{ .....κι ούτε σημαίνει ότι ο πολύ κοντινός του 
μεγαλοδύναμου Σατανά, όποιος, μικροδιάτανος, 
                     / .....αν και παίζει, πολλάκις, μικρό ή μεγάλο, αναλόγως, ρόλο, και, η διάρκεια κι η απόσταση..... / 
       είναι, αναπόφευκτα, και σκεπτικά, έρμαιο -- ενεργούμενό -του...., εκεί, στη Σελήνη….! 
       Κι αυτό γιατί μπορεί -- "μπορεί" ο, όποιος, μικροδιάτανος…., ως κι ο, όποιος, μικροάγγελος εκεί, "πάντα"…., 
       και, να πάει σε αλεξοσάτανες συχνότητες, τις ++ και…., μάλλον, και στην "+++ --- ++"…., οι διάτανοι…., 
                      ( …..όχι όμως έτσι και τόσο, και ο Σατανάς…., ως πλέον ασύμφορο και πτωσιοφόρο -τους….. ) 
                                 ---- …..οι στο πτωτικό σώμα Ο2 μικροάγγελοι το μπορούν αυτό ευκολότερα….. ---- 
       οπότε κι εκμηδενίζεται -- "εκμηδενίζεται", σταδιακά, η δύναμη, και, του Σατανά, 
       με κίνδυνο, βέβαια, για "όλους" του Ο2 σώματος, να ανατραπεί η ισχυροποιός του πλειοψηφία, εκεί, 
       που, μοιραία έτσι, συνεπάγεται και την αυτοεκσυμπάντωσή -τους, σαφώς, ολική του Ο2….! 
       Δηλαδή…., αυτό σημαίνει 
       πως..... κι ο πιο μικρός αυτού διάτανος, πραξικοπηματικά, σχεδόν, "τον έχει στο χέρι -του"...., 
       αλλά, τότε κι έτσι και για αυτό, είναι ‘’ανάλογες’’ οι συμπεριφορές, και, του Σατανά, και, προς αυτόν….. }} 
 
Ευνόητο δε, απαραίτητος όρος, και τότε, για την αποσιαμαιοποίηση -- σωματική αποκοπή 
του Ο2 σώματος..... από τα άλλα δύο, ισοδύναμα και σιαμαία, ηλιακά σώματα: τα Ο1 και Ο3, 
και, συνεπώς, για την πτώση του, τότε κι έτσι, 
είναι μεν η πλειοψηφία, αλλά και, μάλλον οπωσδήποτε, η συμμετοχή σ’ αυτήν την πλειοψηφία 
και των δύο ακραίων συν"αγγέλων" του Ο2 "αγγελο"σώματος, δηλαδή, των 6Ο2 και 6΄Ο2....! 
 
#42) 
.....με κορυφαία την προσταγή -- συμβουλή -Του, προπαντός στους 3 αρχαγγέλους, κι έστω, έτσι και με λόγια....: 
«.....Μη μου τους κύκλους ταράξετε, και, των ανθρώπων...., γιατίιιιι....!»....,….. ή τη ‘’συμβουλή’’ -Του....: 
«.....Αν γίνουν αυτά κι αυτά, ως αιτία,θα συμβούν αυτά κι αυτά, ως αποτέλεσμα, ευνοήτως, 
όπως, περίπου, συνέβησαν προτεροσυμπαντικά, δοκιμαστικά, στα πρόχειρα Σύμπαντα, 
κι ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες -του ελεύθερα, 
αφού, ήδη,προγνωρίζετε..... ότι..... για κάθε εκδοχή…., έστω, όποτε και αν…., 
και….. σάμπως δεσμευτική -μου "Μοίρα"…., 
τα έχω όλα, ως εξίσου Πατέρας -σας, αυτομάτως ρυθμισμένα κι ακριβοπαντοδίκαια, άπαξ διά παντός, 
μα κι αμετάκλητα….. και για θετιστές και για αρνητιστές....! 
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Δοκιμάστε, όσοι δύσπιστοι, τολμήστε..…και / …..αργά μεν, σίγουρα δε….. / θα υποστείτε τα ανάλογα, 
τα δέοντά -σας, ακριβώς -- ακριβώς, όπως τα έχω κιόλας κανονίσει...., 
εεεεε, να...., ακρίβεια την οποία βλέπετε και στο, ακριβοπλασμένο, Σύμπαν....! 
 
΄Ειιιιι...., τίιιιι άλλο...!; Κάνετε, δηλαδή, ό,τι κακό..... κι όποια ασωτεία θέλετε κι επιθυμείτε 
κι ο Πανάγαθος, χμμμμμ, Πατέρας -- Θεός θα σας συγχωρήσει, χα, και, "κατά χάριν"…., 
χωρίς δε την επώδυνη κι οσόπρεπη ψυχοκάθαρση, 
με..... ένα..... απλό ή μη / …..σε Γη, σε Ουρανό και σε Εξωουρανό….. / συγγνώμη, 
μα..... και με άλλα..... "ψιλά"...., έστω, και απολύτως ειλικρινά, 
αν έρθετε / …..ή ‘’σας στείλουν’’….. / , και, εδώ, ακάθαρτοι….,….. και θα σφάξει για χατίρι -σας, σε όσους τυχόν, 
στους μετανιωμένους ασώτους, "τον τράγο τον σιτευτό"..... και..... κανένα -σας πρόβλημα...!; 
 
Και...., αν, μεταπτωτικά, έστω, στη..... Γη..... δεν θα πρέπει, "πολλάκις", να ισχύει 
το….. "ένα -σου..... και ένα -μου.....", 
σαφώς, και, για να μη γίνονται έτσι, όπου, χειρότερα, "και", τα γήινα πράγματα...., 
εδώ...., όμως...., πάντα, πρέπει, ως ακριβοπαντοδίκαιον και διόλου επικίνδυνον, να ισχύει, κι ισχύει, αυτό.…: 
το..... "ένα -σου..... και ένα -μου..... και…., 
γιατί κι εγώ..... κι άλλοι, άφταιγα κι εξαιτίας -σου, και, βασανιστήκαμε...., εεεεε,να, και….. ΄Ενα -μας....,"...., 
και, γιατί, εδώ, είναι πλείστα διαφορετικά....,....!»....: 
και, κάπως έτσι τα ενείκονα σήματά Του, αποκωδικοποιημένα σε δικά μας, γήινα, λόγια....,....!….. 
……………………………………………………………………………… 
             =================================================================== 
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