
                                                                              
             17 --- 1΄ έως 17 --- 2΄ ) 
                              17 --- 1΄ ) 
                                                                  "Τεύχος" 1ον. 
                                                    Κεφάλαιον 1oν. 
                                                 .....   Θεογονία. ..... 
           [ Αρχιγονία ή αρχιγένεσις ή "αβιο"γένεσις ή αυτόματος γένεσις..... ]      #1)          @ 
                                  { "΄Αμεσες διαδοχικές φάσεις"..... } 
 
@ {΄Οπου….. #…..) ….: ανάλογες επεξηγηματικές παραπομπές….: στο τέλος του κάθε Κεφαλαίου….. } 
 
" !!!!! " * .....) 
.....Ο εντελώς αφόρτιστος και….. μη φυσικός αιθέρας -- συμμετρικό σύμπλεγμα αιθερονίων, 
το άκτιστο κι αυθύπαρκτο -- αυτοαίτιο "σκότος",        #2) 
που καλύπτει όλον τον χωρίς αρχή και τέλος πανχώρο και πανχρόνο : πανχωροχρόνο, 
υπάρχει εξ ολοκλήρου ως αδιάσπαστον "ον"….! 
                                                                                           [ Σελ. 37, σχ. O΄3΄ ] 
 
             { .....υπάρχει έτσι…., ώσπου αρχίζει να "αυτο"ανακλάται, μερικώς και ξαφνικά, 
                    / .....εκεί και τότε κι όπου και οπότε αρχίζει να προκαλείται μεγαλοτρύπα κενού..... / 
             να "αυτο"αντιστρέφεται -- να αλλάζουν κατεύθυνση ----- ….."προς τα πίσω" πια..... ----- 
             μερικά από τα ατέλειωτα αιθερόνιά του -- "αβιο"ρευστά του..… } 
              
 // ΄Ολα τα σχέδια στο 2ο "τεύχος" : το των σχεδίων είναι έγχρωμα κι η αρίθμηση των σελίδων είναι χειρόγραφη….:    
 σαφώς…., για να γίνουν κατανοητές, και, αυτές εδώ οι απόψεις…., 
 θα πρέπει να εκτυπωθούν τα εν λόγω σχέδια…., καθώς δεν είναι δυνατόν να πολυ·επαναλαμβάνονται….. // 

 
[[ : τα από….. " !!!!! " * .....) έως και την της Θεογονίας ‘’Φάση’’ 5) είναι διαφορετικά από τα σχετικά κι αναφερόμενα 
στο Κεφ. Αποκωδικοποιήσεις 1΄΄ ---- 2΄΄…., που τα προτιμώ, εγώ, πια, απ’ τα αντίστοιχα εδώ…., μόνο που θα πρέπει 

να γίνουν, όπου κι από όποιον συμφωνεί, κι οι ανάλογες αλλαγές…., λ.χ, στα περί Χωροχρόνου….,….. ]] 
 
"Φάση" 1) 
Πρωταρχικά, προκαλείται, ως πρώτη και τελευταία, μία μεγαλοτρύπα, τώρα, κενού, 
                [ …..σταδιακά….: αρχικά μικροτρύπα και τελικά μεγαλοτρύπα..... ] 
αυτομάτως ενεργός, σφαιρικού σχήματος,….. 
και, φυσικά, σκοτεινή, ελλείψει φωτιστικής πηγής -- αιτίας....!       #3) 
                                                                                                  [ Σελ. 37, "σχ." 0΄3΄΄ : !!!!! ] 
 
"Φάση" 2) 
"Παράλληλα" με τα της "φάσης" 1, 
       / …..σταδιακά : "έως" το σχηματισμό της μεγαλοτρύπας, της τώρα πιεστικής "προς τα έξω"….. / 
συμπιέζονται κι "ατακτοποιούνται"….. "αυτο"αντιστρεφόμενα, ----- ….."προς τα πίσω" πια..... ----- 
μόλις πέραν αυτής της αναπτυσσόμενης μεγαλοτρύπας κενού, 
όσα αιθερόνια του αιθέρα είναι κοντά της, 
ενώ τα μακράν αυτής αιθερόνιά -του μένουν, τελικά, ανεπηρέαστά -της....! 
 
Σαφώς, πρόκειται για "ατακτοποίηση" των εντός των ορίων δράσης -της αιθερονίων, άμεσα, 
ήτοι, χωρίς να προφτάσει να συμβεί "επιπλέον" κι έτσι αντιστροφική κινησιομετάδοση….! 
                                                                                            [ Σελ. 37, "σχ." 0΄3΄΄ : !!!!! ] 
 
"Φάση" 3) 
Προκαλούνται, σε 6 κυκλοεπίπεδα και 8 στο καθένα, 48 ρωγμές -- ζώνες κενού Ζ, 
                  [ .....επίσης, "παράλληλα" με τα των "φάσεων" 1 και 2….: σταδιακά..... ] 
                                                       / .....σαφώς, μόνον, στην επηρεαζόμενη αιθέρια "μάζα"..... / 
εξαιτίας της ως άνω συμπίεσης κι "ατακτοποίησης" των, όσων, αιθερονίων, 
φυσικά, σκοτεινές, ελλείψει φωτιστικής πηγής -- αιτίας....! 
                                                                             [ Σελ. 37, σχ. 0΄4 : 0΄3 ή, μετά, ( 0΄3 ) ] 
 
"Φάση" 4) 
Αμέσως, μετά από τις "φάσεις" 1, 2 και 3....: "Φάση" Α, 
        / ….."ακριβώς", στη "στιγμή" της τελείωσης του σχηματισμού της μεγαλοτρύπας κενού..... / 
96 ξεχωριστά ουδέτερα, Ω ή Ω +- -+, ηλεκτρικά φορτία   **/ ΄Οπου….. Ω….: αντί….. Q….. /** 
            | .....96 μη φυσικά αιθερόνια, Ω "βιο"ρευστά επί τόπου πια αυτά, τώρα…., 
            ευθύς πριν "αβιο"ρευστά επί τόπων….. και πιο πριν "αβιο"ρευστά επί τόπου…., 
            βεβαίως, ουδετέρου χρώματος, αλλά μη φωτιστικές πηγές -- αιτίες..... | 
προκύπτουν, ακινητοποιούμενα στις κορυφές των 48 ρωγμών κενού Ζ, 
άμεσα και, ούτως ή άλλως, ανεπανάληπτα....! 
                                                                                 [ Σελ. 37, ως σχ. 0΄3 ] 
 
Επίσης, προκύπτουν, αμέσως μετά, άλλα 24 ουδέτερα, Ω, ηλεκτρικά φορτία, συνολικά 120 Ω,  #4) 
όταν ενώνονται, σταδιακά, οι 48 ζώνες κενού Ζ…..     [ Σελ. 37, σχ. (Ο΄3) ] 
με τη σύγκλισή τους σε 6, διαφορετικά, ενεργειο"σημεία" -- μικρές "ρουφήχτρες" -- στρόβιλους, 
που συμβαίνουν στα κέντρα των 6 κυκλοεπιπέδων....!       [ Σελ. 37, σχ. Ο΄3 ]                                                                                                               
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               / …..κι ατακτοποιώντας τα εκεί αφόρτιστα αιθερόνια, τα στα 6 κυκλοεπίπεδα, 
               που δεν δείχνονται στα σχετικά σχήματα….. / 
 
΄Ετσι, σχηματίζονται τα 6 συμπλέγματα Ω αιθερονίων, 
τα….. 1α έως 6α,         [ Σελ. 37, σχ. Ο΄4,….. ] 
ενώ, και τώρα, μεγαλοτρύπα κενού και ζώνες κενού Ζ, όλα,  / .....και τα εκεί μικροσημεία κενού….. / 
είναι σκοτεινές, φυσικά, πάλι, ελλείψει φωτιστικής πηγής -- αιτίας....! 
 
       { .....η δε μεγαλοτρύπα κενού, η μέχρι τώρα πιεστική "προς τα έξω", 
       γίνεται ρουφήχτρα "προς τα μέσα", τώρα πια -- "ευθύς" ως ολοκληρώνεται, 
       ήτοι, ρουφήχτρα των, 6, συμπλεγμάτων 1α έως 6α, 
                           ----- …..μα κι απολύτως εξουδετερώτρα των 6 ενεργειοστροβίλων..... ----- 
       και, συνεπώς, εμπερίεχη -- μη κενή, από μια μικρομικροστιγμή και πέρα....: "Φάση" 4΄..… } 
                                                                                        [ Σελ. 37, σχ. Ο΄4 ] 
 
"Φάση" 5) 
Καθεστώς και συμμετρικό σύμπλεγμα 120 ουδετέρων αιθερονίων, σαφώς, μη φυσικών, 
 
          ** …..εσαεί "βιο"ρευστών Ω επί τόπου, και μόνον αυτών πια, παντού και πάντα, αδιαχωριστών, 
          ήτοι, μη διαχωριστών σε Ω + - και Ω - +….. και, μετά, σε Ω + και Ω -….,….! 
          Το "βιο", και εδώ, όχι….. βιολογικής προέλευσης -- βιο….. ** 
  ( ..... έ σ τ ω, σταθερό πανχωροχρονοστίγμα, ονομαστό Ουδέτερο "Βιο"ρευστό επί τόπου, Ο."Β"….. ) 
                         / .....μοιραία και πάντα Ω ηλεκτρισμού, μη φυσικού,..... αυτομάτως λειτουργικό,..... / 
 
προκύπτει "αβιο"γενώς, άμεσα και, ούτως ή άλλως, ανεπανάληπτα, 
κεντρικά της μεγαλοτρύπας, της, πριν, σφαιρικής και κενής, 
από την υπερταχύτατη σύγκλιση και συνένωση -- συμβολή απάντων των 120 Ω "βιο"ρευστών επί τόπου πια....! 
              | .....συμβολή, μαζί και, και, των ρωγμών -- ζωνών κενού Ζ....: όλα σε συμπλέγματα….. | 
                                                                       [ Σελ. 37, σχ. Ο΄4 ]         [ Σελ. 38, σχ. ( Ο΄4 ) ] 
 
H συμβολή δε αυτή 
συνοδεύεται κι από "παράλληλη" και κάπως τακτική και ταχύτατη επαναφορά, 
μόνον, των όσων διαταραγμένων αιθερονίων του αιθέρα, 
αφόρτιστων "ακόμα" κι αυτών, σε πρώην θέσεις, όχι αναγκαία στις ίδιες, που ήταν πριν....! 
 
           [ Προφανώς, η συμβολή -τους αυτή, γίνεται 
           λόγω της μοναδικής στον πανχωροχρόνο τοπολογικής ιδιότητας 
           της, αρχικά, απερίεχης μεγαλοτρύπας και, τελικά, εμπερίεχης ρουφήχτρας : ελκτήρα και αφελκτήρα, 
           ιδιότητας που προκλήθηκε "αστραπιαία", "ωρίμου της ώρας", πρώτα – πρώτα 
           και αμέσως πριν από την πρόκληση των απερίεχων ζωνών -- ρωγμών κενού Ζ..… ] 
 
΄Eκτοτε, ταυτόχρονα με την αυτόματο λειτουργία του Ουδέτερου "Βιο"ρευστού, αυτομάτως, 
αυτό το φαινόμενο, η μεγαλορουφήχτρα, παύεται, 
             / …..ως παύονται κι οι 48 ζώνες -- ρωγμές κενού Ζ και, "λίγο" πριν, οι 6 ενεργειοστρόβιλοι….. / 
ήτοι, παύει να υφίσταται, ως πριν, 
αφού διαφοροποιείται σχηματικά, υπολοιποποιείται -- "ανυπαρκτοποιείται", 
και, τελεσίδικα, ανενεργοποιείται -- αλειτουργικοποιείται απολύτως....!              #5) 
 
Αυτό, λοιπόν, το, Ο."Β", Ουδέτερο "Βιο"ρευστό -- Γεννήτρια : Δυναμό --...., 
              / …..που, σχεδιαστικά, στο σχέδιο ( Ο΄4 ) της σελίδας 38, δεν αποδόθηκαν "επακριβώς", 
              στη σύμπλεξή -τους, οι 72 σωματοκύκλοι –Του….,….. / 
είναι, πια, η πρώτη και μόνη, τώρα, "βιο"ενεργός -- ψυχοενεργός Οντότητα που αναφέρει τον πανχωροχρόνο….! 
 
Δηλαδή, είναι αυτό που γίνεται, "από μέσα προς τα έξω", 
η πρώτη και τελευταία αρχή….. μαζί και….. το πρώτο και τελευταίο τέλος….. του πανχωροχρόνου, 
του μονόαρχου και μονότελου -- του συναρχότελου, πια....! 
 
Είναι δε, το Ο."Β", το μοναδικό και, έ σ τ ω, εσαεί Ακινητόν σημείον αναφοράς του πανχωροχρόνου....: 
το….. Απόλυτο Παρόν….. 
ή, έστω, και, "θερμοκρασιακά", το….. Απόλυτο Μηδέν ή το….. Απόλυτο Πανμηδέν --- Μηδενάπαν : 
το….. απολύτως….. όλα και τίποτα ---- τίποτα κι όλα….!        #6) 
 
Κι είναι Ακινητόν, γιατί..... μόνον Ακινησία μπορεί να είναι 
 
               ( .....τουτέστιν, άλλοτε κίνηση, όσον, ως λειτουργικό -- ξύπνιο, 
               ή, αναλόγως, ως "αλείτουργο" -- ύπνιο...., 
               κι άλλοτε ακινησία, "Σώματί τε και Ψυχή", απολύτως, ως αλείτουργο -- πανύπνιο, 
               ή, αναλόγως, ως λειτουργικό -- πανξύπνιο…., βεβαίως, επιτόπια πάντα..… ) 
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το αρχή μαζί και τέλος του πανχωροχρόνου, 
το, πάντα, απερίκλειστο όντως Ον, / …..έστω, αιθερόκλειστο..... / ως η σταθερή Ουσία 
η ταυτισμένη, μόνιμα κι αδιαχώριστα, με το ακινητό πανχωροχρονοστίγμα -- κέντρο της σφαιρικής μεγαλοτρύπας : 
το σταθερό, συναρχότελο, πανχωρικό μαζί και πανχρονικό στίγμα....! 
 
      { .....Χρονική περίοδος..... από " !!!!! " * ….. έως τη "Φάση" 1....: μακρόχρονος....! 
      Χρονική περίοδος..... από τη "Φάση" 1 
      έως και τη "Φάση" 5 -- έως και το σχηματισμό του Ο."Β. "....: μικρομικροστιγμή, 
      ήτοι, πολύ πιο λίγο από το δικό -μας μηδενικό χρόνο, τον συμπαντικό και φυσικό..… } 
 
Eν συντομία, αυτή η Ουσία του πανχωροχρόνου, η οποία πρόκυψε ως άνω, έτσι, ή, έστω, "έτσι", 
 
               ( .....και που η ίδια, τελικά, μετά, παναιώνια κι επίσημα πια, 
               θα τον διαχωρίσει σε εξωσυμπαντικό και εσωσυμπαντικό χωροχρόνο..... ) 
 
γίνεται και είναι….. ο μοναδικής ψυχοδομής Θεός, 
 
           / .....η "αυτοαιτία", ως αποτέλεσμα της αυτοαιτίας, ονομαστή και ως η αυτοαιτία..... / 
 
ο Λειτουργός Θεός ---- η Λειτουργός Ψυχή -- Ψυχές και το λειτουργούν Σώμα αυτής -- αυτών....:: 
Ψυχή -- Ψυχές....: ( 48 : 1 έως 48..... )..… Σώμα αυτής -- αυτών....: ( 72 : 1 έως 72..... )....! 
                                                                                                                                    [ Σελ. 38, σχ. ( Ο΄4 ) ] 
 
Αρχικά, ο παμπολύστροφος και πολυσυχνότητος Θεός, σαφώς, ο άυλος Ψυχή τε και Σώματι…., 
ο "υπερσυχνότατα" ψυχοενεργειοπαραγωγός, 
ήτοι, παραγωγός δυναμικών Ψυχοαιθερονίων -- παραγωγός δυναμικού Ψυχοαιθέρα, 
με "αστραπιαία" διακυμαινόμενες λειτουργικές -- σκεπτικές ταχύτητες, 
με άλλη συχνότητα κάθε φορά και αναλόγως, 
αυτοδιαλέγεται κι αυτογνωρίζεται, αυτοβλέπεται κι αυτοανακαλύπτεται....: αυτοπροσδιορίζεται....! 
 
΄Ετσι, και Ψυχοπειραματικά, μετά, διαπιστώνει την απόλυτη κυριαρχία Του στον πανχωροχρόνο, 
έ σ τ ω…., ‘’πλην’’, μόνον, της μη ανατρεπτής συγκυρίας του ακινητού πανχωροχρονοστίγματος, 
που Τον κρατεί Ακινητό, κι όχι, και, γιατί είναι, τώρα, "νόμω", περικλεισμένος από τον αιθέρα, 
τον, δυνάμει και τρόπω Του, πλείστα εξωθητό και, ως προς αυτό, δυναμικά "εξουδετερωτό"....! 
 
Παράλληλα, απόλυτα μόνος, πλάθει όνειρα -- σχέδια και, και, "συμπαντο"σχέδια, υλοποιητά και μη, 
και, "πρωτίστως" και υπερυπερταχυτάτως, τα "εξώκορμα..... χέρια" -Του, τα "εξωχέρια" -Του….! 
 
Είναι δε κι αυτά  / …..τα "εξώκορμα χέρια" -Του, τα "εξωχέρια" -Του….. / 
διάφοροι ενσυχνότητοι μηχανισμοί, φωτοϋλόπλαστοι 
και…., αναλόγως…., κινησιοδότες, ανιχνευτικοί, αιθερο"σπάστες", αιθεροπαραγωγοί,….. 
 
      / …..ως, και, αιθεροπαραγωγό είναι, και, το..… αφθαρτό, κενόκλειστο κι ακινητό φωτοκομπιούτερ 
      που είναι στο Συμπαντοκέντρο -μας…., βεβαίως, κι αυτό από μη φυσικό φως, από φως…., 
      καταπώς είναι έτσι και τα άλλα 36 "τέτοια"….. που βρίσκονται στον συμπαντικό άξονα….. / 
 
       // .....με τους οποίους αιθερο"σπάστες" μηχανισμούς, "ανιχνευτικά", "έσπασε", όχι κατάστρεψε, 
       τον αιθέρα "επ’ άπειρον -- χαοτικά", δηλαδή, πρωτίστως, τον "ατακτοποίησε"….. // 
 
μα και ποικίλα ( υπερταχύτατοι ) εις την "νιοστήν ρίζαν" 
και κινητικά και λειτουργικά -- "σκεπτικά"....! 
                      ( ....."εσώκορμα χέρια" -Του -- "εσωχέρια" -Του...: οι πολυσυχνότητές -Του..... ) 
 
Και, αυτούς τους μηχανισμούς, τους έπλασε ως ων σε συχνότητες χαμηλότερες της συχνότητάς -Του 48 ---- 72 μεν, 
αλλά….. όντων αυτών….. υψηλότερων των συχνοτήτων με τις οποίες έπλασε 
τα πιο κάτω φωτοκομπιούτερς -Του, τις "εξώκορμες Ψυχές" -Του, 
μα, έτσι, και όλων, σχεδόν, των πιο κάτω…., και, για να μη μπορούν να είναι πλάστες, και, τέτοιων, 
ουδενός, παρά, μόνον, "χρήστες" -τους, οσόπρεπα και όσων, τα "όποια" ψυχοπλάσματά -Του….! 
 
Επίσης, πλάθει, μαζί, και τα φωτοϋλόχτιστα, φωτο, κομπιούτερς -Του….: 
τις "εξώκορμες ψυχές" -Του….: «ψυχές»….! 
Σε αυτά δε τα φωτοκομπιούτερς -Του καταχωρεί -- εγγράφει, πάντα με….. κάθετη προβολή, 
τότε κι άλλοτε, επιλεκτικά και μόνον για πρακτικούς, κυρίως, σε σχέση με πλάσματά -Του, λόγους, 
"ό,τι" γνώση -Του, "όποια" ( υπερπεμπτουσία ) εις την "νιοστήν ρίζαν" -Του, 
ως ων σε συχνότητα 48 ---- 72....: η μέγιστη των μεγίστων συχνότητά -Του, 
ως λειτουργικός -- πανξύπνιος ων και σε απόλυτη Ακινησία….! 
 
         ( .....΄Ολα δε α υ τ ά, και, τα φωτοκομπιούτερς -Του, 
         τα ( υπερταχύτατα ) εις την "νιοστήν ρίζαν" και κινητικά και λειτουργικά -- "σκεπτικά"…., 
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         είναι φανερωμένα μεν, αργότερα, στα ψυχοπλάσματά -Του, ως "κατασκευές", 
         αφανέρωτα δε, εις αυτά, ως περιεχόμενον, 
         και ως αδύνατον…., αδύνατον, ως μη έχοντα την ανάλογη δυνατότητα, 
         και, ( υπερταχύτατης ) εις την νιοστήν ρίζαν λειτουργίας, θείας, μόνον, και, αυτής..… ) 
 
      [[ Επιπροσθέτως, πλάθει…., τότε και μετά κι υπερταχυτάτως…., κι άλλα φωτοκομπιούτερς, 
                ----- .....και ως "καθρέφτες", αδιάψευστοι μάρτυρες, των ψυχοπλασμάτων -Του, μετά..... ----- 
      όχι ως ων σε συχνότητα 48 ---- 72,  */ ΄Ολες οι συχνότητες του Θεού είναι ουδέτερες….. /* 
      αλλά ως ων σε πολύ χαμηλότερες αυτής συχνότητες, πάντα αναλόγως -τους, 

      πλείστα περισσότερα των ως άνω…., όμως, με νοητή σ’ αυτά γνώση -Του, 

      μα και για καταγραφή όλων των, και, εκεί και τοτινών -τους, γνώσεων,αισθημάτων,..... -τους,..… ]] 
 
Στη συνέχεια, δημιουργεί κι άλλα, διάφορα, ενσυχνότητα φωτοϋλοχτίσματα....:         #7) 
συνθέσεις, πάλι, από μη φυσικό φως,     / …..και "εξωχερικώς" -- και νομοδυναμικώς….. / 

από ποικίλα, Ψυχοπαράγωγά -Του, Ψυχοαιθερόνια, από Ψυχοπαράγωγες, έστω, φωτοΰλες....: 

από Ω +- -+ ή Ω, από Ω +- ή Ω -+, από Ω + και Ω -,….. όλα, αυτά, ανάλογα....!      #8) 
      ( * Οι όροι / κι εδώ, ως και άλλα, πιθανόν, κι αλλού / είναι, μάλλον, δόκιμοι, ως και οι καινοφανείς….. ) 
 
Δηλαδή, δημιουργεί δημιουργήματα θεοπαράγωγα -- από φως εκ θείου φωτός, όλα τα ως άνω, 

αλλά και τα ευθύς ως κάτω….,    / .....σαφώς…., απουσία υλοΰλης -- ύλης..... / 

ήτοι, από μη φυσική, έστω, φωτοΰλη, φωτόυλα -- άυλα -- αιθέρια....:: 

 
                 1ον....: άψυχα χτίσματα...., 
ως, λ.χ, ....: φωτοσώματα -- θήκες αγγέλων κι "αγγέλων"…., φωτόσφαιρες -- "μήτρες" ψυχών...., 
φωτόσφαιρες -- "μήτρες" "ψυχών"...., ψυχοσυλλέκτες, "ψυχο"συλλέκτες κ.α.λ...., 
όλα ποικίλα κι ανάλογα με το κάθε, ήδη "προσχεδιασθέν", "Σύμπαν", 
αλλά κι ανάλογα με τους κάθε "ανθρώπους" -τους και, "κυρίως", ανθρώπους -τους...., 
                                                                             ( .....εδώ, "ανθρωπική" και ανθρωπική αρχή..... ) 
χτίσματα που, άλλα μεν, τα πιο πολλά, είναι ενσυχνότητα, άλλα δε, τα πιο λίγα, και ασυχνότητα...., 
                 και..... 
    / …..ως, μπορών να είναι, ο μόνος, και, ψυχογεννήτωρ -- ψυχοπλάστης, μα κι ο μόνος, και, ψυχοκτόνος..... / 
                 2ον....: έμψυχα και "έμψυχα" χτίσματα -- πλάσματα....: 
ψυχές αγγελικές κι ανθρώπινες....,       #9) 
ψυχές "αγγελικές" κι "ανθρώπινες"…., 
μα και φωτο"ψυχές"....: ζωικές, ιχθυικές, πτηνικές....,    #10) 
όλες, εδώ και τώρα, ψυχές και "ψυχές", άκορμες....!      #11) 
 
Επιπλέον, δημιουργεί με ύλη,       #12) 
προκύψασα, από έκρηξη ειδικά συμβεβλημένων, καθελογής, έστω, Ψυχοαιθεριονίων -Του…., 
ποικίλα υλοϋλοχτίσματα -- υλικά χτίσματα, αλλά και….."φωτο" "ψυχές" 
 

           ## …..και….. βιο • "φωτο" "ψυχές", που είναι "κατά αντιστοιχίαν" της ανθρωπο • φωτοψυχής, 

           ήτοι, ανθρωποβιο • "φωτο""ψυχές", κι "ακριβώς" ως οι ανθρώπινες, εγκεφαλικές, βιο • "φωτο""ψυχές" μας, 
           για λόγους προσαρμοστικότητας -- συμβατότητάς -τους στους, ανάλογους, υποδοχείς -τους….! 
 
           ΄Ετσι, μες στα πρόχειρα Σύμπαντα…., φορές, ως….. σαν και σε μας….. σιαμαίες, ψυχή και "ψυχή", 

              / …..μα και χωρίς ανθρωπο • βιο"φωτο" "ψυχή", αφού, θεονόμω, προέκυπταν κι ανθρωποσπέρματα….. / 
           εισέρχονταν, εσωεγκεφαλικά, σε έμβρυα ή σε μεγάλης ηλικίας όντα, φορές δε, τότε, και με την αποβολή 

           της όποιας, ήδη, σχηματισθείσης, πάντα εσωεγκεφαλικά, σε αυτά βιο • "φωτο""ψυχής" -τους….,….. 
 

           Επίσης, έπλασε και βιο • "φωτο""ψυχές", που είναι, ακριβώς ή μη, ως οι των έμ"ψυχων" όντων, μας, 

           και που, όλα αυτά, μόνον εγκεφαλική βιο • "φωτο" "ψυχή" έχουν….. κι όχι, μαζί, και φωτοψυχή…., 
           παρεκτός…., μα μόνο σε πρόχειρα σύμπαντα αυτά…., τα….. και με βιο "φωτο" "ψυχή" 
           και με…., κοινόδομη και σιαμαία κι "επί" αυτής…., φωτο"ψυχή"….,….. ## 
 
                            * .....πάντα άκορμες και δοκιμαστικά…., 

                                       / …..πλην μερικών ανθρωπο βιο • "φωτο" "ψυχών" και μερικών φωτοψυχών….. / 

                            ως μη εγκορμοποιητές, όλες αυτές, οι "φωτο" "ψυχές" κι οι βιο • "φωτο" "ψυχές"….,..... * 
 
και άλλες τέτοιες "φωτο"συνθέσεις…., μα, όλες αυτές, από φυσικό φως, από "φως" : "φωτό", 
ήτοι, από "φωτο" "σωματίδια" εκ λειτουργικής ύλης....,…..      #13) 
επιδεχόμενος κι αναλόγως αισθανόμενος την εκπεμπόμενη ενέργειά -τους, καθώς και όλων, 
οπόθεν…., ως ων ο ισχυρότερος, παντού, και, φωτοπολλαπλασιαστής -- ραντάρ -- ....!              #14) 
                 / Θεός : ο μόνος υλοπλάστης -- παραγωγός ύλης "εκ του μη όντος", εκ του μη φυσικού φωτός..... / 
 
΄Ετσι, ακολουθεί μακροχρόνια εξασκητική περίοδος, 
μόνον ονειρικών, "συμπαντικών" προγραμματισμών, όπως, παράλληλα, και συμπαντικού…., 
τουτέστιν, πλάθει, μόνον, νοερώς -- σχεδιαστικώς κι άλλα πρόχειρα Σύμπαντα….! 
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        { .....προκύπτοντα, κάθε φορά κι όσα πρόχειρα Σύμπαντα, "Σύμπαντα", υλοποιήθηκαν, ύστερα, 
        από έκρηξη ύλης εις το έπακρον συρρικνούμενης, 
        ύλης φωτούχου πάντα….! 
                    ---- …..καταπώς φωτούχος είναι, μετά, και η αρχέγονη ύλη στο επίσημο Σύμπαν -μας, 
                    ήτοι, ύλη μαζί με μη φυσικό…., έστω, Ψυχοπαράγωγό –Του…., φως..... ---- 
        Κι αυτό, η υλοποίησή -τους, γινόταν, σχεδόν, πάντα, όντας η ύλη με….. 
        διαφορετική νομογεννήτρα -- "ονειρο"ενδόβλητή -Του, έστω, φωτοΰλη, 

        δηλαδή, ύλη μαζί με….. μη φυσικό φως -- φωτοΰλη διαφορετικής σύμπλεξης..! } 

 

Από αυτά δε τα πρόχειρα Σύμπαντα, τα, μόνον κατ’ αυτόν, πιο τέλεια, μερικά, 

τα πραγματώνει πειραματικά, μετά, συγχρόνως και μη συγχρόνως πλαστά, 
όντας, αυτά, πλείστα μικρογραφικά και….. όλα χαλαστά και κοντινά Του….! 
Κι αυτά, έγιναν, για "ανθρώπους" και, "κυρίως", αν και όχι τόσο κατάλληλα, για ανθρώπους,     #15) 
όντας….. άλλα μεν "αγγελούχα" κι αγγελούχα..... άλλα δε μη "αγγελούχα" κι αγγελούχα….,....! 
 
Κατόπιν, μέσα σε μερικά, πάλι, από αυτά εγκορμοποιεί 
                                          ---- ....."ωρίμου της ώρας", όπως εξώσταλτες, κι αναλόγως..... ---- 
και φωτο"ψυχές"....: ζωικές, ιχθυικές, πτηνικές,.....     / .....όχι όλες...., μα μερικές....,….. / 

και "ανθρωπο" • ανθρωπο • ψυχές….,           / .....όχι όλες...., μα μερικές....,….. / 
πάντα δοκιμαστικά και συσχετιστικά εδώ και τώρα....!       #16) 
 

Αυτές, λοιπόν…., κυρίως, τις, "τυχόν", εγκορμοποιηθείσες ανθρωπο • "ανθρωπο" • ψυχές, 

          /* …..ανθρωπο • "ανθρωπο" • ψυχές….: ανθρώπινες ψυχές κι "ανθρώπινες" ψυχές, κι εδώ….. */ 
μα και τις έγκορμες / …..τις που είναι πάντα "συμπαντο"σχημάτιστες….. / απογονικές -τους, 
τις χρησιμοποιεί 
          ( …..ως τις χρησιμοποιούσε και πριν, εξω"συμπαντικά" κι άκορμες τότε….. ) 
σε πάμπολλα πειράματα : πολυέμμεσα και άμεσα…., κι ανάλογα με την περίπτωση….!        #17) 
 
            { .....χρήση -τους, και, για κάθε….. υπερκατασκευές -τους, συνήθως, ταχυτατόπλαστες, τότε, 
                     / .....βεβαίως, μόνον, ανθρώπινες….. υπερκατασκευές...., ως εξαιρετικά δυνατόν -τους..... / 
            ως κι εξ ενστίκτου -τους κατασκευαζόμενες....: 
            εκ..... πρόθεου ή προάγγελου ενστίκτου….: καλοπροαίρετα...., μα και, μόνον δοκιμαστικά, 
            και εκ..... προσάτανου ή προδιάτανου ενστίκτου….: "κακοπροαίρετα"..…       #9) 
                            Περί ενστίκτων….: Κεφάλαιον 3ον….,….. } 
 
Δηλαδή, τις χρησιμοποιεί, και, σε "επώδυνα" πειράματα, αλλά "θεατρικά", 
            [ .....εκτός από τα παραδεισένια κι ανώδυνα πειράματα, τα "φυσικά" και, και, σε αντιδιαστολή..... ] 
πολλάκις ως μαριονέττες -Του και εξ ορισμού -Του εντός ορίων διαιώνιστες....! 
 
"Παρομοίως", μερικώς, χρησιμοποιεί και τις, "τυχόν", εγκορμοποιηθείσες φωτο"ψυχές"….: 
ζωικές, ιχθυικές, πτηνικές,…..    / …..που, φορές, ως ανάντεχες έγκορμα, κορμοθανατωθείσες….. / 
και τις | …..τις που είναι πάντα "συμπαντο"σχημάτιστες….. | έγκορμες απογονικές -τους…., 
καθώς χρησιμοποιεί και τις 

/ …..τις που είναι όλες, απογονικές και μη, "συμπαντο"σχημάτιστες….. / έγκορμες βιο • "φωτο" "ψυχές", 
τις από βιο "φως"….. ζωικές, ιχθυικές, πτηνικές,…... 
 
    { Βέβαια, σε κορμιά όντων προέκυπταν κι άλλες τέτοιες βιο"φωτο""ψυχές", εκτός σχεδίου Του, και, μόνο εδώ, 
    ανόμοιες, 
    και, αυτό, δεν σημαίνει…., ανεξαιρέτως σε όλες, έγκορμες ψυχές και "ψυχές"…., πως και το, κυτταρικό, 
    βιοD.N.A -τους είναι, απαραιτήτως, έτσι, επειδή έχουν, αναμεταξύ -τους, αντιστοιχίες….. } 
 
και που είναι, όλες αυτές, οι των ευθύς ως άνω δυο κατηγοριών, αναμεταξύ -τους, 
 

              ( …..όλες αυτές…., οι εντός σχεδίου -Του βιο • "φωτο" "ψυχές"…., 
              είναι ίδιες, παντού και πάντα, αναμεταξύ -τους, 
              μα….. όχι ίδιες και οι φωτο"ψυχές", ως και οι, αντίστοιχές τους ή μη, βιο "φωτο" "ψυχές" -τους….. 
                        / …..ως είναι, ανόμοιες αναμεταξύ -τους, και, και, οι "ανθρώπινες" ψυχές….. / ….. ) 
 
διαφορετικής….. δομής, λειτουργίας, δύναμης,….! 

             / .....σαφώς, χρήση, και, των ως άνω δύο κατηγοριών, των φωτο"ψυχών" και βιο • "φωτο" "ψυχών", 
             πάντα πολυέμμεσα και ποτέ άμεσα, και, ως μη "ψυχο"συχνοτητούχος ο Θεός..... / 
 
Κι αυτή, φυσικά, η χρησιμοποίησή -τους γίνεται, κυρίως, μέσω, των εδώ και τώρα, όπου αγγέλων, 
μα και..... ανθρώπων,       #18) 
ήτοι, ανθρώπων υπερσυχνά κι αναλόγως, τώρα, θεοκίνητων, αγγελοκίνητων, 
αλλά και, υπερσπάνια, αυτοκίνητων....! 
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Τελικά…., 

έτοιμος πια, αφού εξαΰλωσε -- κονιορτοποίησε ό,τι το υλικό, όσα….. και όχι όλα….,      #19) 

"πάντα" με προτιθέμενους νόμους ενεργώντας, "εξωχερικά" -- νομοδυναμικά, 
 
           / .....μα….. ---- …..μόνον εδώ, και, πριν, ως δυνατόν….. ---- και με μη προτιθέμενους νόμους....: 
           βεβαίως, πάντα, έξωθεν παρεμβατικός, άμεσα ή μη…..και ποικιλότροπα….. / 
 
και μετά από απόκτηση, σκοπίμως, της κατά την κρίσιν –Του 
απαραίτητης συμπαντολογικής "παν"νομογνωσίας -- "παν"ωριμότητας, 
 
                       / …..’’κάτι σαν’’ και τα, γνωστά,…: «εποίησον καλώς…..», «εποίησον λίαν καλώς…..»,….. / 
 
          [ .....κι αφού η γνώση είναι, οπωσδήποτε, ατελειωτή -- χαοτική, 
 
                       ---- .....συνεπώς, μάλλον, θα ήθελε να ξέρει, μόνον, τα υπέρ απαραίτητά -Του...., 
                       αν και θα μπορούσε, και τότε, να ξέρει πολύ περισσότερα και πιο λεπτομερώς….. ---- 
 
          ως κι εκ τούτου, συνεπώς, κι αφού δεν υπάρχει Παντογνωσία, 
          μάλλον, δεν είναι..... βλασφήμια, θεομείωση,….. το..... 
          «..…μάλλον, ο Θεός δεν είναι, και, έτσι, Παντογνώστης.....»..… ] 
 
καταλήγει, επίσημα πια,          / .....και, ακόμα, μόνο σχεδιαστικά..... / 
στο δικό μας, μακρινό -Του, Σύμπαν..... και, γενικά, στην….. επίσημη Πανδημιουργία -Του….! 
 
Είναι δε αυτή, η επίσημη, η εσωσυμπαντική….: υλοϋλική -- υλική και μη, 
ορατά -- "ορατά" και αόρατα -- "αόρατα"...., 

και η εξωσυμπαντική….: μόνον, φωτο • "φωτο" • βιο"φωτο" • υλική -- άυλη, 
ορατά -- "ορατά" και αόρατα -- "αόρατα"....,….!      #20) 
……………………………………………………………………………………………………………… 
              ======================================================================= 
 
                         17 --- 2΄ ) 
                                               Κεφάλαιον 1ον.....#.....)….. 
 
             @        [ ….. #…..) ….: ανάλογες επεξηγηματικές παραπομπές….. ] 
 
#1) 

....."όπως", π.χ, κατ’ απουσίαν ζωικής μορφής -- κατ’ απουσίαν γονέων -- αβιογενώς, 

παράγονται -- γεννιούνται πρωτογενείς, άγονοι, βιοοργανισμοί 
από τη σύνθεση, φυσικών, ανόργανων ή οργανικών ουσιών...., 
"έτσι", κι εδώ, από τη σύνθεση μη φυσικών κι ουδέτερων αιθερονίων, Ω +- -+ / ή Ω -+ +- / ή Ω, 
παράγεται -- γεννιέται, "αβιο"γενώς, 
               / …..και….. πώς αλλιώς…., ως προς αυτό…., αλλά….. και….. ως προς τα άλλα…!; / 
πρωτογενής, άγονος, "Βιο"οντότητα -- πρωτογενές, άγονο, Ουδέτερο "Βιο"ρευστό -- ....: 
συμμετρικός Θεός εκ συμμετρικού μέρους του συμμετρικού αιθέρα....! 
 
         {{ Βέβαια, εάν ο πανχωροχρόνος ήταν, εξαρχής, απολύτως κενός, άρα, ανενεργός, χωρίς αιθέρα, 
                           ---- .....ευνόητα, αμφότερα, συγχρόνως αυθύπαρκτα -- αυτοαίτια….. ---- 
         δεν θα ήταν δυνατόν, ποτέ, να προκύψει απολύτως τίποτα, 
                  / .....αφού….. από το κενό δεν είναι δυνατόν να προκύψει απολύτως τίποτα κι οπωσδήποτε....: 
                  τίποτα εκ του τίποτα -- ανυπαρξία εκ της ανυπαρξίας..... / 

         ήτοι, η θεογονία οφείλεται, βασικά, στην αυτοΰπαρξη 

         του ενεργειοπαραγωγού, (!;!;!;!;!;) , ως περιστρεφόμενου, αιθέρα, του, σαφώς, μη φυσικού….. }} 
 
#2) 
.....συμμετρικό σύμπλεγμα μη φυσικών αιθερονίων -- "αβιο"ρευστών,      / "Αβιό" : αφόρτιστων,….. / 
άκρως απειροελάχιστων κι αφόρτιστων, των….. "κάτι σαν το τίποτα"…., 
 
                          / .....ούτε Ω +- -+ ή Ω, ούτε Ω +- ή Ω -+, ούτε Ω +, ούτε Ω -,..... / 
          [ .....που αφήνουν, ενδιάμεσά τους, ίσες κι ομοιόσχημες μικροτρύπες -- σημεία κενού, 
          σε "παράλληλη" διάταξη κι αυτές, ως είναι "παράλληλα" και όλα τα αιθερόνια του αιθέρα..... ] 
 
όμοιων....: ισομέγεθων, σφαιρικών, σκοτεινόχρωμων…., ήτοι, "σκοτόνια"…., 
σιαμαίων σε περιφερειακό σημείο, άφθαρτών      / …..μα μόνο θεόθεν φθαρτών, όσων, έστω….. / 

και "αργο"περιστρεφόμενων προς την ίδια κατεύθυνση, μόνον, "προς τα μπρος", έστω, …., 
όλα, τώρα, έτσι, επιτόπια και μακροχρόνια στον άναρχο και άτελο πανχωροχρόνο, 
που δεν εμπεριέχει ο,τιδήποτε άλλο....! 
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#3) 
.....μεγαλοτρύπα, στο μέρος εκείνο του αυθύπαρκτου -- αυτοαίτιου πανχωροχρόνου, 

όπου, από αυταίτιο νόμο -- αυταοαίτια αιτία και ξαφνική συγκέντρωση πλείστης "αβιο" • ενέργειας, (!;!;!;!;!;) , 

αρχίζει η όση / …..μερική και "προς τα πίσω" πια, έστω, ,..… / "αυτο"αντιστροφή του αιθέρα….,….! 
 
#4) 
.....μόνον 120 αφόρτιστα αιθερόνια, ασταθή, τώρα πια, κι αυτά, πανχωροχρονοστίγματα, 
ακινητοποιούνται, σταδιακά, "για λίγο", και φορτίζονται με….. 

ουδέτερο, Ω : Q, ηλεκτρισμό, σαφώς, μη φυσικό….!      / …..φωτόνια, έτσι, πια....: "βιο" • φωτό..... / 
 
Φορτίζονται, δηλαδή, όσα, και μόνον όσα, πρώτα 96, συνέβη να βρεθούν….. τα κέντρα -τους 
στις κορυφές των 48 απολύτως κενών ζωνών -- ρωγμών Ζ 
και όσα, και μόνον όσα, ύστερα 24, συνέβη να βρεθούν….. τα κέντρα -τους 
στο σημείο ένωσης, μετά, των ίδιων 48 ζωνών -- ρωγμών Ζ....! 
 
#5) 
.....και, έστω αναφερτό…., και, αυτό το, δυσφανές πια, μικροϋπόλοιπο της μεγαλοτρύπας κενού 
είναι ουδετέρου, Ω : Q, χρώματος, μόνον, όταν το Ο. "Β" -- Θεός λειτουργεί, 
όσον και υπερσυχνότατα, ως…..πανξύπνιος ή ξύπνιος…..ων, 
               / …..μα και ως, σπάνια, ύπνιος ων "λειτουργεί" -- Ψυχοενεργειοπαράγει και φωτίζει….. / 
ήτοι, είναι αδιακύμαντου ουδετέρου χρώματος, 
           | …..πάντα, πια, ούτως ή άλλως, είναι αλείτουργο -- ανενεργό το δυσφανές αυτό κενό….. | 
άσχετα από το αν ηλεκτροδοτείται αυξομειωτικά -- διακύμαντα....,….. 
…..ενώ είναι αδιακύμαντου σκοτεινού χρώματος, μόνον, "όταν" το Ο."Β "-- Θεός, υπερσπανιότατα, 
"ανενεργοποιείται" -- "λαθροβιώνει", ως "λειτουργών" πανύπνιος ων…., 
οπότε είναι "μη" Ψυχοενεργειοπαραγωγός και μη φωτίζων, ήτοι, παράγει μεν Ψυχοαιθερόνια, τότε, 
αλλά που δεν εκφεύγουν έξω -Του, αυτά και τότε, μα μετά…., ως, όπως, ξύπνιος, ή και ύπνιος, ων….! 
 
#6) 
…..Θεός :…., και, ως το Απόλυτο ΄Απειρο, +- -+ οο….: ‘’σταυροειδώς’’….: +οο --- -οο ------ +οο --- -οο…., 
το Απόλυτο Παρόν,….! 
 
            ( ΄Οπου +οο και -οο, αφορά σε όποιον και σε ό,τι -του, και, μες στο Σύμπαν -μας, και, ως οντότητα, 
            αφού το Σύμπαν είναι….. πεπερασμένον…., άρα, κι αυτά, εννοείται,….. εντός εισαγωγικών….,….. ) 
                / …..το Απόλυτο Μηδέν : και, ως που δεν εμπεριέχει καμιά θερμότητα και καμιά ψυχρότητα,….. / 
                                                                                                                      [ Σελ. 34, σχ. .....α..... έως δ΄΄ ] 
#7) 
.....δημιουργεί…., 
                  / …..μόνον, αυτός, κι, έτσι, ως έχων, μοναδικά κι εσαεί, σταθερό σημείο συναρμογής, 
                  ο αθανατός, και μη αυτοκτονητός, Αυτός….. / 
παίρνοντας, Ψυχοπαράγωγά -Του, Ψυχοαιθερόνια, 
δηλαδή, Ω, κι όχι αιθερόνια φορτισμένα από Αυτόν : ‘’Ψυχοαιθερόνια’’, 
άρα θεοφόρτιστα -- Πλαστοφόρτιστα, ήτοι, "Ω", 
ή από τους φωτομηχανισμούς -Του, πάλι, "Ω", άρα πλασματοφόρτιστα…., 
και τα δυο "Ω", "Ψυχοαιθερόνια" και μη, "από" τον αιθέρα…., 
            / .....και "εξωχερικά" -- και νομοδυναμικά....: ποικιλότροπα και ποικιλόμεσα..... / 
ο οποίος αιθέρας, έκτοτε, διαρκώς και ποικίλα μετασχηματίζεται, ο "πλησίον" Του κι όχι όλος, 
μετασχηματισμοί που συνοδεύονται, για διάφορους κι ευνόητους λόγους, από ποικίλα φαινόμενα, 
         { .....άλλα, τώρα, μόνον, μη φυσικά..... κι άλλα, μετά, και, φυσικά....: τότε, οπότε, αναλόγως..... } 
ως, λ.χ,....: αστραπές, έλξεις, απώσεις, εκρήξεις, στρόβιλους, 
ποικιλόσχημες και ποικιλομεγέθεις τρύπες και ζώνες κενού..... κ.α.π....! 
                                        / …..Ψυχή -- Ψυχές Θεού….: Ψυχόνιο -- Ψυχόνια Θεού….,….. / 
 
#8) 
.....καθώς, συνδεόμενα, ίσα κι αντίθετα Ω+ και Ω- φορτία, 
έστω, "σωματίδιο" με το αντι"σωματίδιό" του, "εξουδετερώνονται", 
και τα, τα όπως…., φυσικά….. και τα, τα έτσι κι εδώ και τώρα όπως συμπλεγματικά…., μη φυσικά, 
δηλαδή, δίνουν "ανάλογα" Ω +- ή Ω -+ ηλεκτρικά φορτία, ως και αντίστροφα, 
εδώ, στον μη φυσικό ηλεκτρισμό....! 
          /*…..και, και, oι ορολογίες κ.λ.π….. είναι, μάλλον, δόκιμες, κι εδώ, και όσον εύστοχες…..  */ 
 
[[ .....΄Ενα 
 
    ---- …..όλα άφθαρτά, / …..μα μόνο θεόθεν φθαρτά, οπωσδήποτε όντας….. / ως μη φυσικά, κι αυτά..... ---- 
 
Ω ή Ω +- -+….. Ψυχοαιθερόνιο χωρίζεται σε ένα διπλό Ω ++ και σε ένα διπλό Ω - -….: 
ίσα και μισομεγέθη του, από διάσπαση, Ψυχοαιθερόνια…., 
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ή…., θεόθεν ή μη διασπώμενο κι αναλόγως πάλι…., αυτό, ήτοι, το Ω ή Ω+- -+, 
χωρίζεται και….. σε ένα διπλό Ω +- και σε ένα διπλό Ω -+….: 
ίσα και μισομεγέθη του, από διάσπαση, Ψυχοαιθερόνια,….. 
 
              /....."ως" η Ω…., και, ανθρωπο…., ψυχή Ο΄ -- ψυχόνιο προκύπτει, μα αντίστροφα, 
              από ένα διπλό Ω++ και από ένα διπλό Ω - -….: ίσα και μισομεγέθη της αιθερόνια…., 

              κατά την αγγελο • ανθρωπο • ψυχοπλασία....: Σελ. 1, σχ. ..... , ΟΑ..... , .....ΟΑ΄….. / 
 
ενώ….: ένα, διπλό, Ω +- ή Ω -+, από διάσπαση, Ψυχοαιθερόνιο 
χωρίζεται σε ένα, απλό, Ω + και σε ένα, απλό, Ω - ….: 
ίσα και μισομεγέθη του, από "διπλο"διάσπαση, Ψυχοαιθερόνια…., 
ενώ…., πάλι, αμφότερα ίσα, από διάσπαση, Ψυχοαιθερόνια,….: 
ένα, διπλό, Ω +-…..ή Ω -+….. συν ένα, διπλό, Ω +-…..ή Ω -+….. 
ισούται με ένα Ω ή Ω +- -+….: διπλασιομέγεθό τους, από συνένωση, Ψυχοαιθερόνιο..... κ.ο.κ….! 
 
     */ …..το κάθε, και, Ω ή Ω+- -+ Ψυχοαιθερόνιο -- φως εκ θείου φωτός….. 
     σε αντιδιαστολή, και, με το κάθε "Ω" ή "Ω+- -+", 
     ήτοι, το, και, από μηχανισμό -Του φορτιζόμενο αιθερόνιο -- "φως εκ θείου φωτός"….. /* ….. ]] 
 
#9)                        (* …..οι λεπτομέρειες, και, εδώ, στην πρώτη ανάγνωση, ας περιττεύουν….. *) 
.....αγγελικές κι ανθρώπινες ψυχές, άκορμες, εδώ και….. προ"συμπαντικά" και προσυμπαντικά, 
είτε ως θετικές+ ή ++ είτε ως υπερθετικές++ ή +, αναλόγως, ήτοι, ως διπλόψυχες Ο΄΄ κι αντίστοιχα, 
οι..... +, ή, άλλως, ++,….: 1Α1΄ έως 1Α5΄..... και..... οι..... ++ ή, άλλως, +….: 1Α1 έως 1Α6, +++, 
 
       / .....και..... οι "+++ ---- ++" : "1Α6 --- 1Α"...., ξανά, διπλόψυχες "ΟΟ΄΄"...., 
      οι που, αναλόγως, μόνον αίσθημα παίρνουν, "μοιραία", κι όχι, μαζί, και γνώση...., ως οι ΟΟ΄΄…., 
      άμεσα -- απευθείας -- ομοσυχνοτήτως και….. πάντα και παντού….. / 
 
μα και….. οι +++ ---- ++ : 1Α6 --- 1Α, οι τότε κι έτσι, ξανά, διπλόψυχες ΟΟ΄΄, 
οι που, αναλόγως, και ανάλογο αίσθημα παίρνουν, μαζί, και γνώση....: 1o, 1Α, ψυχοD.N.A όλες οι ως άνω….! 
                      / .....ανάλογα σχήματα των σελίδων….. 9, 10 και 13΄....:1ο, 1Α, ψυχοD.N.A….. / 
 
Αυτές, λοιπόν, αναλόγως εκπαιδευτικά και δοκιμαστικά, τότε, μα και μετά, στα πρόχειρα σύμπαντα, 
όσες χρησιμοποιήθηκαν…., με μετατόπιση στο ψυχοσώμα -τους, 
 
                 / …..και καθ’ υποβολήν, πριν και θεόθεν, οι αγγελοψυχές -- άγγελοι, ως θεοδιάτανοι, 
                 και καθ’ υποβολήν, πριν κι αγγελόθεν ή θεόθεν, αναλόγως, οι ανθρωποψυχές, ως θεοκάτθρωποι, 
                 αυτόπαθα -- "αυτόπαθα" ή κι ετερόπαθα, ψυχοκινητικά….. εδώ….. κι αναλόγως….. / 
 
μετατρέπονται / …..όσες..... κι όχι όλες, βέβαια….. / έως και σε υποϋποαρνητικές ψυχές....: 
μα, όλες πια έτσι, μόνον, διπλόψυχες Ο΄΄….: 
σε ++ = (*( = : - - )*) ….: 1Α6΄ ή "1Α6΄"....: 1ο  --- "1ο", 1Α --- "1Α", ψυχοD.N.A...., ή, άλλως, και 1ο και "1ο",….. 
 
          ---- .....ανάλογα σχήματα των σελίδων 14 και 15….: "1ο", "1Α", ψυχοD.N.A..... ---- 
 
σε +=….: "1Α7΄" έως "1Α11΄"…., σε =+ : "1Α13΄" έως "1Α18΄" 
 
     / ....."1Α12΄", += ή =+: και, "ηλεκτροσοκικό" -- ηλεκτροσοκικό σημείο...., τόσον, όσον, αναλόγως..... / 
                {{ .....και..... σε " - - - " : " "1Α18΄" " ....,"διπλόψυχες" "Ο΄΄"…., οι που, αναλόγως, 
                μόνον αίσθημα παίρνουν, "μοιραία", κι όχι, μαζί, και γνώση...., ποτέ θεόθεν έτσι…., 
                μα από όποιους, πριν και με άδεια του Θεού, αυτοαντιστραφέντες….: ο πρώτος αυτόθεν…., 
                και που, ποτέ και πουθενά, δεν δυίζονται -- δεν διπλοψυχίζονται, ήτοι, ως ΟΟ΄΄….,….. }} 
 
και σε - - - : "1Α18΄", οι που, αναλόγως και μοιραία -- "μοιραία" εδώ, 
και ανάλογο αίσθημα παίρνουν, μαζί, και γνώση…., ποτέ θεόθεν έτσι…., μα από τέτοιους πριν…., 
και που, ποτέ κι εδώ κι έτσι, δεν δυίζονται -- διπλοψυχίζονται….., ήτοι, ως ΟΟ΄΄…., 
πλην, μόνον και ξανά, ως 1Α6 --- 1Α…., 
στη….. θεανθρωπική ή θεαγγελική συχνότητα,οι ανθρωποψυχές κι οι αγγελοψυχές, αντίστοιχα….: 
"1ο", "1Α", ψυχοD.N.A όλες οι ευθύς ως άνω....! 
 
Αρχικώς, βέβαια, εδώ και τώρα, και, προ"συμπαντικά", δηλαδή, η κάθε θεοσυχνοτητούχος ψυχή, 
ουδέτερο ψυχόνιο Ω ή Ω+- -+, ήτοι, οι αγγελοψυχές -- άγγελοι κι οι ανθρωποψυχές, ως 1Α, 
           / .....ως γεννιέται κι είναι, αρχικά, άγραφη, "ουδέτερο" "ψυχόνιο" Ω+- ή Ω-+, και, η κάθε….. 
           "ψυχή",….. και, εδώ, όλες…., μα….. και πάντα και παντού….. / 
στην "αβιο"γενή, πάντα και παντού, γέννησή της, είναι άσπρο χαρτί -- άγραφη -- Τabula Rasa….! 
 
Ευθύς μετά, όμως…., και, εδώ…., ως….. 1Α6 --- 1Α….. και με κάθετη προβολή…., 
 
              / .....όχι με το Θεό…., και οι "ψυχές" και οι "αγγελικές" κι οι "ανθρώπινες" ψυχές..... / 
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          *[[ .....πάντα, όποτε κάθετη θεοπροβολή…., στη, δικιά της, συχνότητα 1Α6 --- 1Α : 
          διπλόψυχη OO΄΄, 1ο, 1Α, ψυχοD.N.A…., 
 
                 { .....ή, μεταπτωτικά, όποτε κάθετη -- "κάθετη" θεοπροβολή…., μα όχι έτσι…., 
                 στην, κάθε κι όποτε αντίστοιχή -της,1Β12 --- 1Β : οι διπλόψυχες OO΄΄, 2ο,1Β,ψυχοD.N.A, 
                 καθώς..... "1Α18΄" --- "1Α12΄" : OO΄΄..... και..... 1Β12΄--- 1Β : OO΄΄...., 
                 ήτοι, και, σατανοκατθρώπιση με δυισμό, δεν γίνεται, "πια", να υπάρχει, ούτως ή άλλως, 
                 και, γιατί ο ψυχόκοσμος "θεομπολιάστηκε" κι έγινε, και, "δεσμευτικά" -Του, με 1ο, 1A,ψυχοD.N.A : 
                 θέση 1Α : οι σωματοκύκλοι της ψυχής είναι διατεταγμένοι έτσι….: +οο, Ο΄, +0, -0 --- -οο..... 
                 κι όχι με το αντίθετό του, θέση, έστω, "1Α" : οι σωματοκύκλοι της ψυχής :+oo --- +0, -0, Ο΄, -oo..… } 
 
          κυρίως, αφού....: άλλο είναι η των ανθρώπων η 1Α6 --- 1Α..... / .....ή 1Β12  --- 1Β / …., 
                    / .....κι άλλο η συχνότητα του, στα δικά -μας μέτρα θεϊκού, Υπεριδανικού -- του Υπερύψιστου,..... / 
          άλλο αυτή η των μικροαγγέλων...., άλλο αυτή η των μεγαλοαγγέλων….. 
          και..... άλλο αυτή, η μέγιστη των μεγίστων, η του Θεού : 48 --- 72 : 1 έως 48 --- 1 έως 72….! 
 
          Παρομοίως, είναι άλλο οι των αγγέλων, και, οι θετικές κι υπερθετικές….. συχνότητες…., 
          ως….. είναι άλλο, και, αυτές, οι των νεκρών, άκορμων, ανθρώπων….. 
 
               ---- .....μα και, και, οι αρνητικές κι αρνητικότατες….. συχνότητες των καθελογής διατάνων είναι άλλο…., 
               ως και οι των νεκρών, άκορμων, κατθρώπων είναι άλλο…., 
               βέβαια, οι νεκρικές αυτές, σε σχέση με τις, αντίστοιχες--"αντίστοιχες" πάντα, αρνητικές 
               κι αρνητικότατες των ζωντανών, έγκορμων κι αισθησιούχων, κατθρώπων..… ---- 
 
         και..... άλλο, αυτές, οι των ζωντανών, έγκορμων κι αισθησιούχων, ανθρώπων…., 
         και, και, γιατί, συσχετιστικά, άλλης ισχύος -- "βεληνεκούς" 
         είναι η κάθε κεραία από πλάσμα σε πλάσμα….. κι από κατάσταση σε κατάσταση…., 
         σαφώς, ψυχοδυναμικά, ή και, και, δομικά…., κι εδώ, όπου, δηλαδή, έχουν διαφορετική δομή,….. 
         αφού, και, οι αγγελοψυχές κι οι ανθρωποψυχές έχουν "ίδια" ψυχοδομή….,….. ]]* 
 
κάθετη προβολή….. κι ως 1Α6 --- 1Α….. στην Ψυχή -- Ψυχές του Θεού, 
 
           | ....."όπως" θα ήταν και απτωτικά στους απογόνους των δυο, έστω, πρωτανθρώπων…., μα….. 
           ποτέ και διόλου έτσι πια, με, και, υπό του Θεού, κάθετη προβολή…., 
           και, σε αυτούς τους δυο….. και τους απογόνους -τους….. και μεταπτωτικά κι εσωσυμπαντικά….. | 
                          / …..κι ο οποίος Θεός είναι στην ανάλογή -τους συχνότητα, στην κάθε -Του 1Α6 --- 1Α...., 
                          τότε κι εκεί, προ"συμπαντικά" και προσυμπαντικά….,….. / 
 
γίνεται, εδώ και τώρα, προ"συμπαντικά", η κάθε θεοσυχνοτητούχος κι άκορμη ψυχή, κι αναλόγως, 
όσον, έγγραφη -- εμμηνύματη μαζί και εναισθήματη, άμεσα και μόνο θεόθεν,….: +++ --- ++,ΟO΄΄, 
με σύγχρονη τότε μεταβίβαση ανάλογών -τους θείων ιδιοτήτων,….! 
           / …..κατά την "αβιο"γενή γέννησή της, όχι ως 1Α, έτσι, μα ως αμέσως μετά γινόμενη 1Α6 --- 1Α : 
           ανάλογα σχήματα της σελίδας 1,….. και, τελικά, της σελίδας 9,….. / 
 
[[ Τονιστό δε και το ότι..... κατευθύς κατά την ψυχοπλασία, εσωσυμπαντικά κι εδώ στη Γη -μας, 
στις συχνότητες 1Α, προπτωτικά, και 1Β, μεταπτωτικά, κυρίως, στην πρώτη--πρώτη 
μικροστιγμιαία, "φωτογράφιση"…., συμβαίνει, αναλόγως, και, μέσω της, εγκεφαλικής, "ψυχής", 
                     / …..σαφώς, "πρωτίστως", στην φωτοψυχή….. /      ( ….."έτσι" και τότε….. και στα έμ"ψυχα"….. ) 
           | …..πλην κι από ανάλογη "φωτογράφιση" πολλών δρώμενων, τότε, σε υλικά και μη….. | 
και, ανάλογη μεταβίβαση γονικών κληρονομικών παραγόντων από γονιό σε παιδί τους…., 
κληρονομικών…., δηλαδή, όσων δυνατόν να κληρονομηθούν, τότε…., 
και αναλόγως εξελικτών…., ή κι εξουδετερωτών μετά…., 

ήτοι, γενικά, βιο • ψυχο • "ψυχο" • λογικών παραγόντων…., όπως….: βιο ή κορμο • ψυχο • "ψυχο"….: υγείας, 
ενστίκτων, γνώσης, ιδιοτήτων, ταλέντων, χαρακτηριστικών,….. ]] 
 
           {* Βεβαίως, μερικές, μόνον, ανθρωποψυχές παραμένουν ακόμα και μέχρι σήμερα, άγραφες, 
           ήτοι, "κοιμώμενες", σε κατάλληλη θέση μνήμης, αμέσως -- αμέσως μετά από τη γέννησή -τους, 
           έστω, για ειδικούς ρόλους και λόγους…., σε κάθε, πιθανές, εκδοχές..… *} 
 
#10) 
.....φωτο"ψυχές"...., εδώ, πλασμένες από, θεοπαράγωγα, Ψυχοαιθερόνια, 
κι όχι από "Ψυχοαιθερόνια", ήτοι, από θεοφόρτιστα αιθερόνια…., 
           / .....άλλες μη εγκορμοποιηθείσες..... κι άλλες, λίγες, εγκορμοποιηθείσες….. σε "Σύμπαντα"..... / 
σε αντίθεση με τις….. από φυσικό φως, από "φως", "φωτό", "φωτό"πλαστες : "φωτο" "ψυχές", 
τις….. ποτέ και πουθενά εγκορμοποιηθείσες, που ποτέ και πουθενά, πλην εδώ κι έτσι, δεν προέκυψαν….! 
 

Επίσης, οι βιο • "φωτο" "ψυχές", πάντα και παντού, πρωτογονικές και μη, οι ποτέ εξώσταλτες, 
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                / …..πλην…., εξω"συμπαντο"σχημάτιστες κι εξω"συμπαντό"σταλτες" αυτές…., 
                οι βιο"φωτο" "ψυχές" οι σιαμαίες με, κοινόδομές -τους κι εγκορμοποιηθείσες, φωτο"ψυχές",….. / 

είναι….. "συμπαντο" • συμπαντο • σχημάτιστες....: 
μες στα "γεω"σχημάτιστα, "συμπαντικά", κορμιά -τους….. 
ή….. μες στα γεωσχημάτιστα, συμπαντικά, κορμιά -τους, αντίστοιχα…., 

ευνόητα, από "φως" βιολογικής προέλευσης όλες αυτές, ήτοι, βιο • "φωτο" "ψυχές"….! 
              ---- …..όμως, όχι "συμπαντο"σχημάτιστες και οι, οι μόνον εδώ στα "Σύμπαντα", φωτο"ψυχές",….. 
              Σαφώς, από αυτές, μόνον, οι πρωτογονικές ήταν εξω"συμπαντο"σχημάτιστες….,….. ---- 
 
#11) 
.....βεβαίως, εξαιρούνται της ακορμοποίησης ελάχιστες, μετά, φωτο"ψυχές", 

ως κι ελάχιστες "ανθρωπο" • ανθρωπο • ψυχές, εγκορμοποιηθείσες, συγχρόνως και μη, αναλόγως, 
 
                    { .....ως, σε διάφορους χρόνους, εξώσταλτες....: 

                    φωτο"ψυχές", "ανθρωπο" • "αγγελο" • ψυχές 
                                               / .....μα, αυτές, οι ως άνω "τρεις", μόνον, πολυέμμεσα θεόσταλτες, 
                                               πάντα, κι όχι άμεσα, ως μη θεοσυχνοτητούχες..... / 

                    και..... ανθρωπο • αγγελο • ψυχές….! 
                                   / .....αλλά, αυτές, οι ως άνω "δυο", και θεόσταλτες, όπως…., ως θεοσυχνοτητούχες, 
                                   μα…., φορές κι όποτε γινόταν…., και αυτοείσβαλτες, ευκαιριακά....: 
                                   μόνον αυτές εδώ κι έτσι, κι αυτοείσβαλτες, ήτοι, αυτοείσβαλτες, και, λόγω που ήταν 
                                   σε μικρή απόσταση τα πρόχειρα Σύμπαντα σε σχέση με το Θεό….. / ….. } 
 
στα, σχετικά μικροχρονοσχημάτιστα / …..πρόχειρα, μα όλα θνητά….. / ψευδοΣύμπαντα -- "Σύμπαντα"….! 
 
Είναι δε, τα περισσότερα ψευδοΣύμπαντα, πλείστα διάφορα, και αναμεταξύ -τους, 
μα πιο πλείστα διάφορα και με το, το σχετικά μακροχρονοσχημάτιστο, επίσημο κι αθανατό Σύμπαν -μας....! 
 
Επίσης, εξαιρούνται της ακορμοποίησης κι οι 2 εξώσταλτες ανθρωποψυχές, οι των 2 πρωτανθρώπων -μας, 
              / …..μετά κι όπως….: μόνον, άμεσα -- "άμεσα" θεοκίνητες αυτές, και, λόγω που είναι 
              σε μεγάλη απόσταση, κυρίως, η Γη -μας σε σχέση με το Θεό….. / 

οι δύο μοναδικά, έως σήμερα, πρωτο • εγκορμοποιηθείσες, μετά, στο επίσημο Σύμπαν.....-μας....! 
 
#12) 
.....υλοποιεί....: μετατρέπει, κυρίως, με τα "εξωχέρια" -Του, ήτοι, και νομοδυναμικώς, 

το θεοφως σε….. ύλη -- υλοΰλη, 

δηλαδή, μετατρέπει τα ειδικώς συμβεβλημένα, Ψυχοπαράγωγά -Του, Ψυχοαιθερόνια σε ύλη…., 
πάντα, όλα, και, αυτά, με άκρως -- άκρως αστραπιαία αποκτούμενη νομογνωσία κ.λ.π…., 
ως ων, τότε, στη μέγιστη των μεγίστων  συχνότητα 48 ---- 72, 
τελείως μόνος -- χωρίς καμιά συνεργασία των, "ανίδεων" θεατών, ψυχοπλασμάτων -Του....! 
 
#13) 
.....τουτέστιν, συνθέσεις από φυσικά φωτο"σωματίδια", από "φωτο" "σωματίδια", 

προκύψαντα από λειτουργική και "φωτο"βόλο ύλη -- υλοΰλη…., 

καθώς….. δεν προκύπτει ύλη -- υλοΰλη, ποτέ και οπωσδήποτε, 
από έκρηξη, φυσικών, "φωτο" "σωματιδίων" εξ άλλης ύλης..… λειτουργικής και φωτοβόλου….! 
 
*[[ .....ούτε, βέβαια, "προκύπτουν", ήτοι, πλάθονται, μόνο, θεόθεν, φωτοψυχές και φωτο"ψυχές" 
από "φωτο" "σωματίδια", παρά, μόνο, "προκύπτουν", ήτοι, πλάθονται, μόνο, θεόθεν, "φωτο" "ψυχές", 

ως προκύπτουν, ήτοι, αυτοπροκύπτουν, θείω νόμω και, και, έγκορμα, βιο • "φωτο" "ψυχές" 

από βιολογική ύλη, βιο • ύλη, που….. και, και, τέτοιες έπλασε παρουσία και βιο • ύλης, μετά…., 
αλλά που ποτέ και πουθενά, κι αυτές, δεν εγκορμοποιήθησαν…., 
πλην, ως αναφέρθηκε, οι, οι σιαμαίες -τους, των ανθρωποψυχών και των φωτο"ψυχών"….,….! 
 
Είναι -- έχουν δυνατότητα, αυτές, τουτέστιν, οι, πάντα και παντού, κι εκεί, άκορμες, "φωτο" "ψυχές", 

μα και, και, οι "πάντα"….. "συμπαντο" • συμπαντο • σχημάτιστες βιο • "φωτο" "ψυχές"…., 
 
              */\/ .....σαφώς, είναι -- έχουν δυνατότητα μικρής εκπομπής και λήψης, οι ως άνω "δύο", 
              και ως μη έχουσες ειδικές κεραίες, ήτοι, 
 
           |---| .....αφού δεν έχουν και τους ανάλογους "ψυχο"σωματοκύκλους, ήτοι, τους, μονούς, +οο και -οο, 
           παρά, μονάχα, τους, τους μονούς -- απλούς, +0 και -0 και +-0΄ ή -+0΄ "ψυχο"σωματοκύκλους….! 
           Αλλά...., κι αν, έστω, είχαν, και, τους, μονούς, +οο και -οο, θετικότατους κι αρνητικότατους, αντίστοιχα, 
 

              ( …..ως έχουν τέτοιους, και, οι δικές -μας, εγκεφαλικές, βιο • "φωτο" "ψυχές", σαφώς, και, για ανάλογη 
              συνεργασία με την ψυχή…., αφού, έτσι, μετατοπιζόμενη στο άυλο σώμα της η, εγκεφαλική, "ψυχή", 
              σχηματίζει, στους +οο και -οο, τις ανάλογες χορδές "ΖΗ|" και "Ζ΄Η΄|", αντίστοιχα, μα και την "Β΄Γ΄|", 
              τις μη, "μόνο" σε σχέση με τους "αναλόγους" άνω, συχνοτητούχες…., 
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                           /…..αυτοί, οι άνω, επικοινωνούν με τους όπου γήινους, "μόνο", με την ψυχή….. / 
              ως σχηματίζει και, και, την "ΒΓ|", που δεν είναι, όμως, θεοσυχνοτητούχος….! 
              ΄Ομως…., μέσω της "ΒΓ|"….. διπλο"ψυχ"ίζεται κι αυτή…., όποτε και αν…., 
              αλλά…., μόνον και συγχρόνως κι αν…., όταν η ψυχή διπλοψυχίζεται στην τελόφασή -της….! 
              Και….. αν, αυτή, δεν συνυπήρχε με τη φωτοψυχή…., ως, έτσι, και σε πρόχειρα Σύμπαντα…., 

              θα ήσαν, οι έχοντες, μόνον, αυτήν, την βιο•"φωτο" "ψυχή", απλώς, "ανώτερα", από τα άλλα, όντα….! ) 
 
           πάλι από, φυσικό, βιοφως θα ήταν…., οπότε και θα ήταν, πάλι, 
           μικρής εκπομπής και λήψης, έστω, λίγο μεγαλύτερης από ό,τι αλλιώς….! |---| 
 
              ειδικούς τηλεπομποδέκτες, τις 1ες, ειδικές ανόδους και καθόδους, 
              τις της….. αγγελοσυχνότητας κ.λ.π…., τις υψηλότατες...., 
              μα ούτε και, και, την εξωάνοδο -- υπερ, 1η, άνοδο, την της, για αυτό, θεοσυχνότητας….: 
              ιδές στα ανάλογα σχέδια με τα ανθρωποψυχοD.N.A 
              και στα περί συνείδησης ή συνειδητού στην αρχή αρχή του 3ου Κεφαλαίου....: 
              όλα τα σχέδια, έγχρωμα όλα, είναι, πάντα, στο 2ο "τεύχος"….. /\/* 
 
μικρής εκπομπής και λήψης, μοιραία…., μα είναι, πάντα, φύσει ταχυκινητές….. 
και σκεπτικά -- λειτουργικά, εσώκορμες και μη όντας, και κινητικά, εξώκορμες όντας….! 
                   / …..σαφώς, όχι έτσι οι πάντα και παντού άκορμες "φωτο" "ψυχές"….. / 
 
  { .....όχι έτσι -- τόσο μικρής πομπόληψης και οι ‘’φωτο’’ "ψυχές" : ζωικές, ιχθυικές, πτηνικές,..... 
  αφού είναι ‘’φωτό’’πλαστες, ήτοι, από μη φυσικό φως, 

                       / …..μα….. μη θεοσυχνοτητούχες κι αυτές….. κι οι "ανθρωπο" • "αγγελο" •  ψυχές….,….. / 

  και που…., σε σχέση με τις "φωτο" "ψυχές"….. και, και, τις βιο • "φωτο" "ψυχές"…., 

     | …..όλες οι ‘’φωτο’’ "ψυχές"….. μαζί και οι ανθρωπo • αγγελο • φωτοψυχές, 
     οι "δυο" μόνες θεοσυχνοτητούχες, είναι κι οι πιότερο όλων υπερφύσει υπερταχυτατοκινητές…., 
     ως "μοναδικά" έχουσες +οο και -οο ψυχοσωματοκύκλους…., 

     "μοναδικά", ήτοι, μοναδικά, εάν εξαιρέσουμε τις ανθρώπινες εγκεφαλικές βιο•"φωτο" "ψυχές"…., 
     με τις οποίες, και, έγκορμα, συζούν, μα που δεν είναι, άμεσα, θεοσυχνοτητούχες, ως οι από μη φυσικό φως….. | 
  είναι, ανάλογα, υπερφύσει ταχυτατοκινητές..… } ..... ]]* 
 
#14) 
.....αυτή δε, η καθελογής ενέργειά -τους, και αυτών, Του είναι, βεβαίως, υπολογιστή, 
 
         || .....καθώς Του είναι υπολογιστή έως και προϋπολογιστή κι η "κάθε" συμπαντική -μας ενέργεια, 
         μα και τα "κάθε" φαινόμενα και πάμπολλα μελλούμενα να συμβούν μες στο επίσημο Σύμπαν, 
         πράγματα….. φανερωτά -τους, όσα…., ήτοι, φανερωτά -τους, και, ως αποκωδικοποιητά -τους….! 
         Αυτά, λοιπόν, τα αποκωδικοποιητά -τους, εδώ και….. προ"συμπαντικά" και προσυμπαντικά, 
         τα περισσότερα, τα φανερώνει, κυρίως, στους αγγέλους, δηλαδή, στις αγγελοψυχές, 
         που τα αναμεταδίδουν, κυρίως άμεσα και "τηλεπαθητικά", και, στους ομοσυχνότητούς -τους…., 
         πλην κι αναμεταξύ -τους…., και, στους όποτε, εδώ και άκορμους, υπερθετικούς ++, 
         τους, άκορμους, αγγελοανθρώπους, στους υπερθετικούς ++, 
         που, μετά, κι αυτοί 
                    / …..μα ως θετικοί αποκωδικοποιητές + ή ++, ήτοι, ως από 1Α1΄ έως 1Α5΄, 1ο, 1A, ψυχοD.N.Α, 
                    αλλά, πάντα, χωρίς λέξεις : αλλιώς….. ενσήματα -- ενείκονα -- ενκώδικα --…., 
                    ενώ, μεταπτωτικά, στο Σύμπαν -μας, 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A, τα αποκωδικοποιούν, και, με λέξεις,….. / 
         τα αποκωδικοποιούν, όσα κι όσον εύστοχα -- κι όσον υπερθετικά, πάντα αναλόγως….,….. || 
 
οπωσδήποτε κι οπουδήποτε όντας αυτά, ήτοι, τα ακριβοβλέπει, μάλλον, και, με παλμοσκόπηση....: 
άμεσα, μέσω των εσωαισθητήρων -- της πολυσυχνότητάς -Του, ήτοι, μέσω των "εσωχεριών" -Του, 
ή και έμμεσα, μέσω των εξωαισθητήρων -- των ενσυχνότητων φωτομηχανισμών -Του, 
ήτοι, μέσω των "εξωχεριών" -Του…., σκόπιμα έμμεσα, αν και αχρείαστό -Του κι αυτό…., μα χρειαζούμενο για 
άλλους σκοπούς, ήτοι, για λόγους "προσέγγισης" με όσους ήτο δυνατόν, αναλόγως κάθε φορά....! 
Άλλωστε, ακόμα και το ότι έκανε τόσα πρόχειρα Σύμπαντα, αυτό, δεν σημαίνει πως και με λιγότερα, 
ή, ίσως, και με ένα μόνον, πρόχειρο, δεν θα μπορούσε να φτιάξει, έτσι, το επίσημο Σύμπαν μας, 
που, φυσικά, τα έφτιαξε κι αυτά, κυρίως, για να βοηθήσει, κατανοητικά, και, τους αγγέλους…., 
"καταπώς"….. και, εγώ….. και, τώρα….. και, με σας…., και, με λόγια….,….! 
 
#15) 
.....άνθρωποι....: οι έχοντες ανθρώπινη ψυχή, ως ακριβώς κι εμείς, φωτόπλαστη….: 

θεο • αγγελο • "αγγελο" • "ανθρωπο" • "ψυχο" •.....συχνοτητούχο...., 
ήτοι…., θεοσυχνοτητούχο, αγγελοσυχνοτητούχο κ.λ.π….! 
 
΄Αγγελοι....: οι έχοντες αγγελική ψυχή, / ΄Ανθρωποι κι άγγελοι….: και, ψυχικά, κοινόδομοι -- "κοινό"δομοι….. / 
            / …..οι διάτανοι, έστω, διατανική και ο Σατανάς, έστω, σατανική...., "1o", "1Α", ψυχοD.N.A….. / 
όπως ακριβώς οι άγγελοι, οι στο δικό μας μοναδικό Σύμπαν, 
και που είναι, οι αγγελοψυχές, φωτόπλαστες και          ---- .....κι εδώ, και, με 1o, 1Α, ψυχοD.N.A..... ---- 
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               || ….."όπως" ήταν και οι των δύο πρωτανθρώπων -μας, απτωτικά, έτσι, με 1ο, 1Α, ψυχοD.N.A....: 
               δομικά, λειτουργικά -- σκεπτικά,..... μα, οπωσδήποτε όντας, όχι και δυναμικά, μεγενθυτικά,..… || 

θεο • "αγγελο" • "ψυχο" • ανθρωπο • "ανθρωπο" •.....συχνοτητούχες….! 
 
                              { .....όπως φωτόπλαστες είναι, κληρονομικώ, σπέρματι, τω τρόπω, 
                              και οι ψυχές των απογόνων των δύο πρωτανθρώπων -μας..... } 
 
Σε αντίθεση, "άνθρωποι" και "άγγελοι"....:       / …..και, και, "άγγελοι"….: σαφώς, ποτέ έγκορμοι….. / 
οι έχοντες "ανθρώπινη" κι "αγγελική" ψυχή, αντίστοιχα, και, αμφότερες, μη θεοσυχνοτητούχες…., 
 
            || …..όμως, που είναι διαφορετικής….. δομής, λειτουργίας, δύναμης,..... με όλες τις "δυο" ως άνω, 
            όμως, όχι και με όλες τις ως κάτω…., αλλά….. κι αναμεταξύ -τους είναι ποικιλόδομες….. 
            και χωρίς +οο και -οο ψυχοσωματοκύκλους….! 
            Επίσης είναι έτσι, διαφορετικής….. δομής, δύναμης,….. με "όλες" τις ως άνω….. 
            και οι, κι αναμεταξύ τους, ποικιλόδομες φωτο"ψυχές"…., 
            που είναι κι αυτές, οι φωτο"ψυχές", όλες, χωρίς +οο και -οο "ψυχο"σωματοκύκλους….! 
            Και…., οι ως άνω αυτές, όλες, πλην τις ανθρωποψυχές και αγγελοψυχές…., υπάρχουν, 
            μόνο, μες σε πρόχειρα Σύμπαντα…., αλλά και έξω -τους...., μα, ποτέ, όχι στο δικό -μας..… || 
 

φωτόπλαστη ψυχή....: ανθρωπο • αγγελο • "αγγελο" • "ψυχο" • .....συχνοτητούχο, 

και….. ανθρωπο • "ανθρωπο" • αγγελο • "ψυχο" • .....συχνοτητούχο, αντίστοιχα….,….! 
 
Φωτο"ψυχές"....: ζωικές, ιχθυικές, πτηνικές,....: φωτόπλαστες, από Ψυχοαιθερόνια, ως κι οι ως άνω, 
εξω"συμπαντό"πλαστες κι εξω"συμπαντό"σταλτες, μόνες ή μη, σε….. μεγαλοοργανισμούς και μη, 
αλλά και σε ανάλογα σπέρματα…., τα μες σε ειδικές γαστέρες -- μήτρες…., 
διαφορετικής δομής, λειτουργίας, δύναμης,.....     / …..πλην κι αναμετάξυ τους…… / 
και με "όλες" τις ως άνω φωτοψυχές….,        /…..και με "όλες" τις "φωτο" "ψυχές"….. / 

μα….. και με "όλες" τις ως κάτω, κοινόδομες όλες αυτές, βιο • "φωτο" "ψυχές"….,....! 
 

Σε "αντίθεση", βιο • "φωτο" "ψυχές"....: ζωικές, ιχθυικές, πτηνικές,....: πάντα, βιο • "φωτό"πλαστες, 

από φυσικό βιοφώς, από βιο"φώς", "πάντα", εσω • "συμπαντο" • συμπαντο • σχημάτιστες, 
διαφορετικής….. δομής, λειτουργίας, δύναμης,..... με όλες τις ως άνω ψυχές, ανθρώπινες κι αγγελικές, 
μα και με πολλές….. "φωτο" "ψυχές", "ανθρωπο"ψυχές, "αγγελο"ψυχές και φωτο"ψυχές"....,….! 
 
       / …..ήτοι, και ίδιας, "πολλάκις", με μερικές από τις ευθύς ως άνω ψυχές και "ψυχές"..... / 

                 */ Οι μες στο Σύμπαν -μας βιο • "φωτο" "ψυχές", πάντα κι όλες ανεξαιρέτως, είναι κοινόδομες….. /* 
 

Βέβαια, οι….. φωτο • "φωτο" • βιο"φωτο" • "ψυχές", έχουν ανάλογη συχνότητα επικοινωνίας, 
και άμεσα, με όλους τους ως άνω, πλην με το Θεό, και, γιατί στερούνται της θεοσυχνότητας….! 
 
#16) 
..... "πολλάκις", και εδώ, και προσυμπαντικά, υπάρχουν ανάλογα ανθρωποκορμιά, 
μάλλον, λόγω ανάλογων ανθρωποψυχών.....κ.λ.π....,           / .....ανθρωπική --….. αρχή..... / 
 
       [[[ .....ολίγον πιθανόν, η αλλαγή, και, του ψυχοD.N.A των δύο πρωτανθρώπων, από 1ο σε 2ο, 
       να επέφερε κι "αλλαγή" και του βιοD.N.A -τους, ήτοι, του βιοκυτταρικού -τους…., μεταπτωτικά, 
       έστω, από / ….."θεόθεν ειδικώ προνόμω"….. / 1ο….. σε 2 ο….. βιοD.N.A, εσωσυμπαντικά –μας, 
 ----- …..ούτως ή άλλως, πάντως, από…., μάλλον, ‘’για όσο θα έπρεπε’’…., αθάνατοι, τότε, έγιναν θνητοί….. ---- 
       και….. εξακολουθητικά, και των απογόνων -τους...., σαφώς, μεταπτωτικά, στο Σύμπαν -μας….! 
       Βέβαιο, όμως, είναι, το πως άλλαξε, "παράλληλα" με το ψυχοD.N.A και το "ψυχο"D.N.A -τους, 

       ήτοι, και το της, εγκεφαλικής, βιο • "φωτο" "ψυχής" -τους, των δυο πρωτανθρώπων…., 
       μα, μοιραία, εξακολουθητικά, και των απογόνων -τους…., 
       σαφώς, πολύ πριν από την εφηβεία των δύο…., προτού κάν αποκτήσουν παιδιά….,….! 
 
       Επίσης, είναι βέβαιο και το ότι…., απτωτικά…., 
       και τα έμ"ψυχα" της Γης -μας, με την είσοδο του ψυχόκοσμου μες στο Σύμπαν -μας, 
       σταδιακά κι έκτοτε, θα "χρησιμοποιούσαν", πια, μοιραία -- "μοιραία" και θεόπρεπα πια, 
       συνηθεστάτως, μόνο θετικές και "θετικές" συχνότητες και "ψυχο"ενέργειες, ήτοι, μόνο + και "+", 
 
                    // Τα "+" και "-" είναι όταν, στην ίδια θέση, "κοιτά" η "ψυχή" τους, σε μία μόνο, ανάλογη, χορδή….. // 
 
              **/ …..έτσι, θα ήταν, τα έμ"ψυχα", κι άλλο και για πάντα έκτοτε…., όντα, μόνον, φυτοφάγα….. 
              κι όχι και σαρκοφάγα…., ως, και, σήμερα….! 
              Και….. όποιος θέλει Του το συγχωρεί….,     / …..εγώ, αρχικά, όχι…., μα, και, τώρα, πια, "ναι"….. / 
              που αλλιώς κι εξαρχής, ή και προ, του εμ"ψυχο"χρόνου, οπωσδήποτε, δεν γινόταν να γίνει, και, αυτό, 
              ούτε, τότε, και, άγγελοι, και για αυτό, να βρίσκονταν στο Σύμπαν -μας και κοντά στη Γη -μας….! 
              Φυσικά, τότε κι αν…., έστω, αν…., θα έπρεπε, πάλι, να επιστρέψουν στο εξωσύμπαν, οι άγγελοι αυτοί, 
              λίγο πριν από τον, δεδομένο, ανθρωποχρόνο…., 
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              και, για λόγους ψυχοενεργειακής αναγκαιότητας…., που, όμως, πολύ πιθανόν, προδοτικά κι αυτοί, 
              να αυτοδιατανοποιούνταν και να δέσμευαν, έτσι,  πολύ έως εντελώς, και ως προς το να δημιουργηθούν, 
              πολλά ---- …..και, και, ανθρωποπλασία….. ---- στη Γη -μας….,….! /** 
 
      κι όχι….. και αρνητικές, -, "αρνητικές", "-", αρνητικοθετικές, -+, και θετικοαρνητικές, +-, 
                         | …..θετικότατες ++ κι αρνητικότατες - - συχνότητες και "ψυχο"ενέργειες….. δεν έχουν, 
                         ως μη έχοντα τους ανάλογους "ψυχο"σωματοκύκλους +οο και -οο, αντίστοιχα….. | 
      πράγμα που, κι αυτό κι όσο πρόλαβε όπως θετικό, με την πτώση του Ο2 σώματος ανετράπη, 
      σε αυτά, τα έμ"ψυχα", που, στο Σύμπαν, μόνο, το ίδιο πάντα και παντού, και, "ψυχο"D.N.A έχουν 
      και που….. άλλο είναι το όταν…., και, έτσι, και, κατά την πτώση…., 
      ταράσσονται, μόνο, συγκλιτικά και προς το κέντρο της ακίνητης, τότε, και, "ψυχής" -τους,….. ]]] 
 
που, έτσι, είχαν εδώ / …..ή θα είχαν, όσον, πάντα….. / ευκαιριακό, μα "υπεραιώνιο", παρόν, ως είδος, 
και, οι άνθρωποι, χωρίς "πολύ" μέλλον, όντας ανεπαρκώς "γόνιμα", και, γι’ αυτό, τα θνητά "Σύμπαντα"....! 

 
#17) 

.....σαφώς, όλες τις, έγκορμες πια, "ανθρωπο" • ανθρωπο • ψυχές και κάθε "ψυχές", 
εδώ και τώρα, τις χρησιμοποιεί ανεμπόδιστα και χωρίς "καμιά", αυτόβουλη, αυτόπαθη, μεταστροφή 
αγγέλων σε διατάνους, μα….. και "κανενός" άλλου….,....! 
 
{ βεβαίως, αμέσως ευτιμωρητή, τέτοια αυτόβουλη μεταστροφή εδώ,    / …..αν...., έστω...., αν..... / 
πράγμα "αδύνατον", ως έχων, μοιραία έτσι κοντά -Του, 
ο Θεός αυτές μαριονέττες -- "μαριονέττες"…., μα ευγενικώς, 
και που τα μικροχρονοσχημάτιστα "Σύμπαντα" αυτά είναι θνητά και "συντόμως" χαλαστά, 
ως, εδώ, πειστικά γνωστόν -τους και, ως κι εκ τούτου, μη αυτοτολμητόν εκ μέρους -τους, τότε,..! } 
 
#18) 
.....που..... και αυτοί, οι άνθρωποι, όπως κι εμείς, έχουν, πάντα, κι εδώ, 
έτσι και για αυτήν την, πολυέμμεση, θεοχρήση, 
δύο -- "δύο" κεραίες, δύο -- "δύο" συχνότητες, τις 2ες….! 
          / Ιδές σχήματα με τα ψυχοD.N.A, μα και στα περί συνείδησης στην αρχή του 3ου Κεφαλαίου..... / 
 

Αυτές δε είναι, αναλόγως, ανάλογες -- ειδικές, και, για τέτοια, πολυέμμεση, θεο • δια • επικοινωνία....: 
μία -- "μία" η 2η θετική -- άνοδος..... και μία -- "μία" η 2η αρνητική -- κάθοδος...., 
ως….. / μπορούν να….. / έχουν τέτοιες και οι στα "Σύμπαντα" και οι στο Σύμπαν -μας άγγελοι...., 
βέβαια, ανάλογα με το ποια κεραία κι από ποιο ψυχοD.N.A διαλέγουν αυτοί να έχουν….,….! 
 

Επίσης, πιότερες τέτοιες κεραίες -- συχνότητες των δύο -- "δύο", και για δια • επικοινωνία, 

                   | …..όχι, βέβαια, παρόλο αυτό, και για, άμεση, θεο • επικοινωνία…., ως μη θεοσυχνοτητούχα….. | 

έχουν, μα όχι όλες, οι "ανθρωπο"ψυχές, οι "αγγελο"ψυχές και, και, οι φωτο • βιο"φωτο" • "ψυχές"…., 
σαφώς, αυτές, υπαρκτές, / …..ως, όσες, εγκορμοποιητές..… / μόνον, στα πρόχειρα Σύμπαντα....! 
 
#19) 
.....εκτός..... όλων των ψυχών, των "ψυχών" 
και των λοιπών, φωτό και "φωτό", χτισμάτων….,….. βεβαίως, και μερικής χρήσιμης ύλης, 

που την χρησιμοποίησε, μετά, ως πρωτοΰλη -- πρωτόπλασμα -- αρχέγονη συμπαντοΰλη, 

       / …..άκρως ελαχιστότατη σε όγκο…., έστω, 10 κ.ε…., μα πάμπολλων τόνων βάρους….. / 

               ---- .....με "μαγιά" την….. συμπαντο • νομογεννήτρα, συρρικνώτρα,….. μη φυσική φωτοΰλη..... ---- 

σαφώς, για τη δημιουργία του, τελικά, τελειότατου Σύμπαντός -μας...,…..! 
 
#20) 
.....αυτό, φυσικά, το Σύμπαν -μας, είναι έτσι…., όπως είναι….,        / .....ανθρωπική αρχή..... / 
μόνο και μόνο γιατί τα έμψυχα όντα του εμείς, και μόνο εμείς, είμαστε έτσι, ως είμαστε, και, κορμικά, 
               ---- .....σαφώς, και, σε συνδυασμό, και, με τυχόν πτώση προδοτών αγγέλων..... ---- 
μα….. και τα κορμιά μας, τελικά, έστω, "τελικά", είναι, το χωρίς άλλο, αναλόγως τέτοια, 
γιατί κι οι ψυχές μας είναι, από τελική θεοεπιλογή, τέτοιες....,….! 
 
        *[[ …..Τονιστό δε το ότι..... Ψυχή, ήτοι, Ψυχή -- Ψυχές και σώμα αυτής -- αυτών, ως του Θεού, 
        και άλλος θεός, μόνον, κι έτσι, από ουδέτερα, Ω, φωτοαιθερόνια, 
        ήτοι, και, από Ψυχοαιθερόνια, ή μη, είναι αδύνατον, ώς και θεόθεν, να πλαστεί….! 
        Κι ούτε είναι εγκορμοποιητές, αυτές, ποτέ, όπως κι ο Θεός, έτσι κι αλλιώς, εσωσυμπαντικά και μη, 
        παρά, μόνον, οι σε, ανάλογο, ψυχοσώμα, και, από Ω ++, Ω+, Ω - και Ω - - …., 
        και, ως, και, κι οι δικές μας…., που, σάμπως και πιο πάνω, κι εδώ,αναφέρθηκε….! 
 
        Κι αυτό, γιατί, μόνον, από "έρωτα" και συνένωση κάθε θετικού και κάθε αρνητικού 
        συμβαίνει, και τέτοια, βιοϋλο μαζί και, έστω, φωτοϋλο δημιουργία, και, κορμί μαζί και ψυχή…., 
        ως….. και κάθε κι όπως υλοδημιουργία, και, στο Σύμπαν -μας….! 
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        Επίσης, έτσι, δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν, και, ψυχές -- ψυχόνια…., 
        ήτοι, και, και, άκορμες και χωρίς ψυχοσώμα ψυχές -- ψυχόνια…., 
        μόνον, κάθε θετικές, + ή ++….. ή, μόνον, κάθε αρνητικές, - ή - -…., 
 
              { ....."πνεύματα" -- ψυχές, μόνον, του Καλού ή "πνεύματα" -- ψυχές, μόνον, του Κακού 
              δεν γίνεται να υπάρχουν...., ούτε ισοδύναμα….. ούτε διαφοροδύναμα….! 
              ΄Οσοι, βέβαια, δυαρχιστές και πλέον…., πονηρώς, ή και αφελώς…., το πιστεύουν, και, βολευτικά -τους, 
              κι αυτό, μα κι όποια άλλη εκδοχή, κυρίως, για να παραμένουν σατανίδια, λόγω τε και πράξει, 
              άτυπτοι και χωρίς να "κρατούν μια, έστω,πισινή" για άλλο…., να…., ενδεχόμενο…., 
              αυτό είναι επιλογή -τους….. και….. ’’«κάθε τράγος από τα κέρατά -του κρέμεται»’’….. } 
 
        καθώς...., βασικότατα και πλην της επιλογής, αυτό που, πάντα, "μπορεί" και καθορίζει, 
        και, το ποιόν της / της αρχικά ουδέτερης / ψυχής, και της δικιάς -μας, του διπλού Ω ψυχονίου Ο΄, 
 

                ---- ....."όλες" οι ψυχές, ακριβώς κατά τη γέννησή -τους, είναι ουδέτερες, Ω, όλες με θεο•προνόμο, 
                ενώ, κι, οι "ψυχές", τότε και κατά τη γέννησή -τους, είναι "ουδέτερες", ‘’Ω+-‘’ ή, άλλως, ‘’Ω-+’’,….. ---- 
 

        είναι το / μόνον, ως άνω / από όποια Ω ψυχο • σώμα -της….! 
                                                     ( Ω / Q / : εδώ, ως προς το ψυχοσώμα, όχι Ω +- -+….. ) 
 

        Επιπροσθέτως…., πώς θα λειτουργούσαν έτσι…., μονές, ή και διπλές, κι α • ψυχο • σώματες….. 
        και πώς θα γινόταν, εδώ, και, εγγραφές, θεόθεν ή μη…., 
        στις, εν τη γεννέσει τους άγραφες, και, ψυχές από ένα, σκέτο, ανάλογο, ψυχόνιο….,…!; ]]* 
 
Ομοίως, παρασυρτικά -- εξακολουθητικά -- δεσμευτικά,        / .....ως και οι άγγελοί -μας..... / 
και πολλοί συμπαντικοί, γήινοι και, έστω, "γήινοι", καθελογής οργανισμοί 
 
           * .....άλλοι εκ προορισμού -Του..... και άλλοι τυχαία -- συγκυριακά είναι έτσι, ως είναι...., 
           μα…., παρόλο τούτο, πάντα και όλοι εδώ στη Γη -μας, είναι κοινοδομό"ψυχοι"….! * 
 

είναι, βεβαίως, γι’ αυτό, έτσι, ως είναι, εδώ, στη μόνη ανθρωπούχο στο Σύμπαν Γη, στη Γη -μας, 

αλλά, έστω, και σε άλλες πιθανές "Γαίες" του Σύμπαντός -μας, πρόδηλα, μη ανθρωπούχες, 
μα….. και μη μεγαλοοργανισμούχες….,    | …..πλην, μόνον, έστω, μικροοργανισμούχες….. | 
 
         // …..ούτε έχουσες, οι "Γαίες" του Σύμπαντός -μας, και, "ανθρωποειδή"…., 
         ήτοι, όντα με "ανθρώπινες" ψυχές και όντα με μη "ανθρώπινες" ψυχές…., 
         δηλαδή, όντα με "ανθρωπο"φωτοψυχή ή και όντα με φωτο"ψυχή"…., 
         τέτοιες…., που, μόνον, στα πρόχειρα Σύμπαντα υπήρξαν…., 

         ούτε όντα με όποια βιο • "φωτο" "ψυχή"…., ούτε…., ούτε….. // 
 
και, λόγω έλλειψης, και, των ακριβώς ανάλογων συνθηκών, και, ανθρωποπλασίας....,....!…………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
               ===================================================================== 
               ===================================================================== 


