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                     19 --- 1΄ έως 19 --- 3΄ ) 

                                       19 --- 1΄ ) 

                                                         Κεφάλαιον 3ον….: ψυχή, ‘’ψυχή’’,….. 
 
*( …..για να γίνουν πιο κατανοητά, και, αυτά, θα πρέπει να εκτυπωθούν τα στο 2ο "τεύχος" σχήματα -- σχέδια….. )* 
 

 Συνειδητό / ή συνείδηση* / είναι το εκάστοτε εξαγόμενο της όσης επεξεργασίας 
του όσου περιεχομένου της κάθε ψυχής, κυρίως, εξαιτίας των όποιων προβολών ή εντολών 
                   / .....συγχρόνων ή μη -- μονών, απομονωτών ,αναλόγως του δώθε ή κείθε "κοιτάγματός" της,..... / 
που γίνονται ή δίνονται                      
                                                         | .....βεβαίως, μέσω των όποιων χορδών....: ανόδων και καθόδων της, 

                                                         πάντα αναλόγως, "αυτόθεν" ή ετερόθεν, γηινόθεν κι ουρανόθεν,..... | 
στο κύτταρο μνήμης -- πυρήνα -- κέντρον του κύκλου της….! 
 
Κι είναι αυτές που τη βοηθούν ή όχι || …..τόσον...., όσον...., αναλόγως..... || να έχει αντίληψη -- γνώση 
του καλού, του καλλίστου,..... του κακού, του κακίστου,..... και όχι μόνον....! 
 
            / …..ή συνείδηση* : όχι αυτό που εννοούμε, ήτοι, τη φωνή του, ανάλογης Δεοντολογίας, καθήκοντος..... / 

      [ .....ιδές : 2ο "τεύχος", σχήματα, και, με το 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A : Σελ. : 23, 24, 27, 28, 29 ] 
 

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

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

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

4) Υποϋποσυνείδητο : Tο υποσκότεινο βάθος / το υποκάτω / της ψυχής....: 1η κάθοδος, ΑΖ---, Ζ΄Η΄|, ΑΖ΄Η΄. 
5) Εξωσυνείδητο : To υπερυπερφωτεινό ύψος / το υπερυπεράνω / της ψυχής....: εξωάνοδος, B1Γ1|,….. 
6) "Εξω"συνείδητο : Το υποϋποσκότεινο βάθος / το υποϋποκάτω / της ψυχής....: "εξω"κάθοδος, B΄Γ΄|….! 
 
               ( …..όλες οι ως άνω χορδές, | και ---, είναι αυτές, μα κι ό,τι, ανάλογο, "βγαίνει" 

               από το κύτταρο μνήμης της ψυχής, παλιό ή νέο , και "καθρεφτίζεται", τότε, και, σε αυτές….. ) 
 

*[[ * Κύτταρο μνήμης ψυχής : το πρώτο πρόσωπο της ψυχής, ο κυρίως εαυτός, το κυρίως εγώ, το εγώ, 
* 2η άνοδος : το υπερεγώ,..... * 1η άνοδος : το υπερυπερεγώ,..... 
* εξω---υπερ1η --- άνοδος : το εξωεγώ,..... 
* 2η κάθοδος : το υποεγώ,..... * 1η κάθοδος : το υποϋποεγώ,..... 
* "εξω"---υπο1η --- κάθοδος : το "εξω"εγώ,....! 
 

                                       / Ψυχή : Ο΄….. Σώμα ψυχής : +οο, +0, +- -+0, -0, +οο. / 
 
             ( …..άνω, άνοδος, ανεβαίνω,….: άνθρωπος….,….. κάτω, κάθοδος, κατεβαίνω,….: κάτθρωπος….,….. ) 
 
           /*/ * Το εκάστοτε, του όποιου γήινου έμψυχου μαζί και έμ"ψυχου", Είναι..... είναι....: 
           το εκάστοτε βιοείναι -του μαζί με το εκάστοτε ψυχοείναι -του....! 

           * Το βιοείναι….. είναι : η εγκεφαλική βιο  "φωτο" "ψυχή" και ό,τι αφορά στο βιοσώμα -- κορμί -του….! 
           * Το Ψυχοείναι..... είναι : ο κυρίως εαυτός, μόνος ή μαζί με όποιους…., ή όποιον, αναλόγως…., 
           δευτερεύοντες εαυτούς -του, τα δευτερεύοντα εγώ του, "τα άλλα εγώ του"…., 
           ο επιμεριστός κυρίως εαυτός σε άλλους, προπάντων, παλιούς κυρίως εαυτούς….,….! 
 
           Τονιστό και το πως είναι….. άλλο το συνειδητό της ψυχής κι άλλο το "συνειδητό" της "ψυχής", 
           σαφώς, σε μας…., που, αυτή, η, εγκεφαλική, "ψυχή" -μας…., παρόλο που έχει χορδές, και, ΖΗ| και Ζ΄Η΄|…., 

           / …..αυτές, "μόνο", για "ανάλογη" συνεργασία, και, με τη φωτοψυχή -μας,….. / δεν έχει, αντίστοιχα, 
           και υπερυπερσυνείδητο κι υποϋποσυνείδητο…., 
           ως, πάλι, άλλο είναι, και, το αίσθημα της ψυχής κι άλλο, και, το "αίσθημα" της "ψυχής"…., σαφώς, σε μας…., 

           ως, πάλι, άλλα, και, τα….. εγώ -τους….,….! /*/ 
 
Eυνόητοι δε είναι, και, οι εκάστοτε εσωτερικοί διάλογοι, συνειδητά ή μη, 
        ( ….."μυστικοί" -- χωρίς λόγια / …..ή, αναλόγως, και με "λόγια"….. / με τους άνωθεν και τους κάτωθεν….. ) 

του / …..αναλόγως παρεμβολέως και κυρίως χειραγωγού….. / κυρίως εγώ της κάθε ψυχής..... με..... 

τα, ή το, εκάστοτε ανάλογα / …..κι όλα αναλόγως παρεμβλητά κι απομονωτά….. / δευτερεύοντα εγώ της….! 
 
Επίσης, ευνόητοι είναι κι οι εκάστοτε, εξωτερικοί, "διάλογοι", και, του κυρίως εγώ της χ΄ ψυχής, και, με 
το κυρίως εγώ της ψ΄ ψυχής, που, η κάθε μια, μένει μόνιμα και, ως κενόκλειστη, "ακίνητη", "κεντρικά" 

του εγκεφάλου του κορμιού που τη "φιλοξενεί", ήτοι, "επί" της, εγκεφαλικής, "ψυχής" -της….! ]]* 
 
                    ======================================================================= 
 
*)..…Ασυνείδητο άτομο, δηλαδή, άτομο χωρίς συνείδηση -- αντίληψη, 
                   / .....η ψυχή ούσα στο, ηλεκτροσοκικό κ.λ.π σημείο 1Β, στιγμιαίως, είναι σε κατάσταση στιγμιαίας 

                   ασυνειδησίας, αναλόγως υποτροπιάζουσας..... όντας, μετά, η ψυχή και σε άλλες συχνότητες..... / 
είναι μόνον το άτομο που υπέστη παντελές, τεχνητό ή φυσικό ή μη φυσικό, ηλεκτροσόκ -- Ε.C.T, 

(ως οι πρωτάνθρωποι, που έπαθαν, μη φυσικό, ψυχοE.C.T και, μοιραία : ‘’μοιραία’’, και, "φυσικό", "ψυχο"E.C.T…..) 
μέχρι τη στιγμή που αρχίζει να επανακτά τη μνήμη του….! 
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Κι αυτό, η επανάκτηση, και, της ψυχομνήμης του ηλεκτροσοκισμένου, γίνεται, 
               //…..βέβαια, κι αναλόγως, γίνεται η επανάκτησή -της, 
               κυρίως, μέσω της 2ης ανόδου -- χορδής ΔΕ| και μέσω της 2ης καθόδου -- χορδής Δ΄Ε΄|….: 
               οι του, ανάλογού -τους, συγκεκριμένου….! 

               Οι 1ες άνοδοι και κάθοδοι ΖΗ| και Ζ΄Η΄|,….. είναι οι του, ανάλογού -τους, αφηρημένου….! // 
κυρίως, μέσα από προσωπικές εμπειρίες, παρατηρήσεις,..... των γήινων, προσώπων ή δρώμενων, 
οπότε κι αρχίζει να αντιλαμβάνεται -- συνειδητοποιεί, όπως και όσον, τον συγκεκριμένο κόσμο, 
άρα, μοιραία -- ‘’μοιραία’’, όσο σιωπηλά, και τον αφηρημένο -- "αφηρημένο", σε σχέση, και, με το άτομό του….! 
                     ---- .....δηλαδή, να αποκτά εσωτερική συνείδηση -- αυτογνωσία, μα και εξωτερική, 

                     ήτοι, / …..όχι εξωσυνείδηση ή "εξω"συνείδηση….. / συνείδηση -- κάθε αυτο  ετερο  γνωσία..... ---- 
 
[ .....αφού, και μεταπτωτικά, το, όποιο, "θρησκευτικό" αίσθημα είναι αναπόφευκτα έμφυτο, εμφυτευτό, 
μιας και, βέβαια, σχηματίζονται, μοιραία, κατά τις μετατοπίσεις της ψυχής στο σώμα της 
οι του, αναλόγου, αφηρημένου, και, 1ες άνοδοι και, και, 1ες κάθοδοι…., "πάντα" κι αναλόγως, 

οπότε / ….."αναπόφευκτα", μα όχι πάντα..… / συμβαίνει 
ανάλογη συνάντηση -- ‘’συνάντηση’’ με τους υπεργήινους, ανεπαίσθητη -- "ανεπαίσθητη" ψυχο‘’συνάντηση‘’ , 

                  --/-- .....αλλά, έτσι, "μυστικά" κι ασυνείδητα, άμεσα κι ομοσυχνότητα….. ή μη…., αναλόγως, 
                  και..... με, ήδη, τέτοιους -- επικοινωνήσαντες..... γήινους..... --/-- 
και, ‘’πολλάκις’’, κάθε ανάλογη κι άμεση επικοινωνία μαζί -τους, συνειδητή ή μη, κάθε εμφύτευση,….! 

           ---- .....Σαφώς, απτωτικά, θα υπήρχε κοινό σε όλους τους ανθρώπους "θρησκευτικό" αίσθημα, 
           αλλά όχι και..... "θρησκείες", εκκλησίες, εικόνες, σχετικά έθιμα κ.λ.π..! ---- ] 
 
                     ====================================================================== 
 

                      **)   / Ιδές στα σχήματα του 2ου "τεύχους" : και, 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A : Σελ. : 23, 24, 27, 28, 29. / 

           {$$${ * Σημείον Δ ή, με προβολή στο Α, πυρήνα ψυχής, ΑΔ---, 

χορδή ΔΕ| ή, με προβολή στο Α, ΑΔΕ....: 
φωτεινό σημείο, ή, αντίστοιχα, κεραία, φωτεινή χορδή -- κλωστή....: 
νεύρο ψυχής, μη φυσικό ηλεκτρόδιο ή 2η άνοδος -- υποδοχεύς ή απορροφητής, 
/ λήπτης, μα και δότης / γήινης ή ουράνιας ψυχο ή "ψυχο" ηλεκτροενέργειας, 
άμεσα ή μη, αναλόγως κάθε φορά, 
σε, ανάλογες "μυστικές" συναντήσεις κι επικοινωνίες, και, μεταξύ γήινων και ουράνιων...., 
                    ( …..οπότε είναι ανάλογης διαμέτρου και οι, σύγχρονοι με άλλους, 

                    αντίστοιχοι ηλεκτρικοί παλμοί σφαίρικς -- η πάντα σφαιρική λάμψη του φωτοστεφάνου..… ) 
αγωγός -- αιτία….. ανάλογης αντιλήψεως -- αισθήσεως, αισθήματος, 
λήψης / μετά ή και άνευ….. / και πομπής μυνήματος μαζί και αισθήματος, 

ή, "μοιραία", μόνον, αισθήματος, πάντα αναλόγως….!     / …..άμεσα : ομοσυχνοτήτως, κι εδώ….. / 

             // Περί φωτοστέφανων και σκοτοστέφανων….: Σελ. : 13, 1ο…., 18, "1ο"…., και 32, 2ο…., σχ. ….. // 
 
* Σημείον Δ΄ ή, με προβολή στο Α, πυρήνα ψυχής, ΑΔ΄---, 

χορδή ΔΕ| ή, με προβολή στο Α, ΑΔ΄Ε΄....: 
σκοτεινό σημείο ή, αντίστοιχα, κεραία,σκοτεινή χορδή -- κλωστή....: 
νεύρο ψυχής, μη φυσικό μαγνητόδιο ή 2η κάθοδος -- υποδοχεύς ή απορροφητής, 
/ λήπτης, μα και δότης / γήινης ή ουράνιας ψυχο ή "ψυχο" μαγνητοενέργειας, 
άμεσα ή μη, αναλόγως κάθε φορά, 
σε, ανάλογες "μυστικές" συναντήσεις κι επικοινωνίες, και, μεταξύ γήινων και ουράνιων...., 
                  ( …..οπότε είναι ανάλογης διαμέτρου και οι, σύγχρονοι με άλλους, 

                  αντίστοιχοι μαγνητικοί παλμοί σφαίρικς -- το πάντα σφαιρικό σκοτάδι του σκοτοστεφάνου..… ) 
αγωγός -- αιτία….. ανάλογης αντιλήψεως -- αισθήσεως, αισθήματος, 
λήψης / μετά ή και άνευ..… / και πομπής μυνήματος μαζί και αισθήματος, 
ή, "μοιραία", μόνον, αισθήματος, πάντα αναλόγως….! 
 
* Σημείον Ζ ή, με προβολή στο Α, πυρήνα ψυχής, ΑΖ---, 

χορδή ΖΗ| ή, με προβολή στο Α, ΑΖΗ....: 
υπερφωτεινό σημείο ή, αντίστοιχα, κεραία,υπερφωτεινή χορδή -- κλωστή....: 
νεύρο ψυχής, μη φυσικό ηλεκτρόδιο ή 1η άνοδος -- υποδοχεύς ή απορροφητής, 
/ λήπτης, μα και δότης / ουράνιας ψυχοηλεκτροενέργειας, 
σε, ανάλογες, "μυστικές" συναντήσεις κι επικοινωνίες, και, μεταξύ γήινων και ουράνιων, 
 
                                      -------------------------------------------------------------------------------------- 
             *||* Η εξωάνοδος Β1Γ1|, στους διπλόψυχους θεανθρώπους ΟΟ΄΄, μόνο, είναι, και, απορροφητής, 
άμεσα, θείας -- εξωουράνιας ψυχοενέργειας, οπότε, τότε, στο 2ο ψυχοD.N.A, ως και στο 1ο, 
φωτίζονται, τελικά -- ‘’τελικά’’, όλοι, ανεξαιρέτως και μόνον έτσι, οι σφαίρικς -- σημαντήρες της ψυχής ουδέτερα 
και γίνονται ένας, μόνον, σφαίρικ -- σημαντήρας….. και, μόνον, ως 1Β12 --- 1Β….,….! 
Ευνόητα, εδώ, όλα αυτά ισχύουν, κυρίως, για τους γήινους έτσι, ενώ για τους….. 
αγγέλους, 1ο, 1Α, ψυχοD.N.A, και διατάνους, "1o", "1Α", ψυχοD.N.A, ισχύουν "σχεδόν" έτσι….! 
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                    // Τονιστό δε και το πως στους "όπως" θεανθρωπιζόμενους υποτροπιάζει, πάντα, έκτοτε, 
                    το εκ της χορδής Β1Γ1| ληπτό υπεραίσθημα -- το, και, η θεία "νέμεσίς" -του….. και -του,….! 
                    Αρχικά, βέβαια, μετά τη θεανθρώπιση…., "όλες" οι γνώσεις του, αυτόματα κι "ασταμάτητα", 
                    αντιπαλαίουσες, "εξουδετερώνονται", σε "ατέλειωτο" μεθύσι κι "επιστημονικό παραλήρημα", 
                    σαφώς, και, λόγω ανάλογης, "θεοπρόκλητης", ψυχοεντορφίνης...., 
                    ώς να φτάσει, τελικά και "ξεμέθυστος" -- χαμηλοέκστατος, ( …..οπότε μπορεί, και, να συγγράψει….. ) 
                    στον όσο καθαρό λόγο, κι αναλόγως….! 

                    Ανάλογα δε συμβαίνει και με τους σατανοκατθρωπιζόμενους….. // 
 

     Βεβαίως, αξίζει να τονιστεί και το πως κάθε στροβίλισμα -- περιστροφή, και, του ψυχοπυρήνα 
    οφείλεται και στις εν λόγω προβολές στον, κυρίως πομποδέκτη, πυρήνα -- οθόνη ψυχής, 
    προβολές…., εφόσον, βέβαια, υπάρχει, όπως θέλοντας ή όπως μη θέλοντας, "ανοιχτή γραμμή"..! 
    Επίσης κι αναλόγως, αυτό το στροβίλισμα -- περιστροφή του πυρήνα, και, της ψυχής, 
    οφείλεται, και, στις εντός κι εκτός της διαφορές θερμοκρασίας, 

    κυρίως, λόγω του εντός κι εκτός της ψυχοκαιρού, τις αναλόγως αντιμετωπιστές...., ιδίως, ενστικτώδικα….!  

              ( .....στην ηλεκτροσοκική θέση -- συχνότητα αμνησίας 1Β, στο….. 50% +..… και 50% -…., 
              κι όπου "εξουδετερώνονται" ίσες κι αντίθετες δυνάμεις κι ενέργειες…., στο….. ούτε….. ούτε…., 
              έχουμε, "τελικά", ουδετερότητα κι ακινησία και, μάλλον, διόλου στροβίλισμα…., που…., 
              για να ξαναξεκινήσει να λειτουργεί και να μετακινείται, και, η ψυχή, ως, λ.χ, σε λιποθυμία ή σε σοκ, 
              χρειάζονται ανάλογα εξωτερικά αίτια…., ή κι εσωτερικά -- ανάλογες, βιο και ψυχο, ζυμώσεις….,…. 

              ως, λ.χ, χρειάζεται, έξωθεν αίτιο ,υγρασία, στα νεκροφανή βρύα, για να ξαναλειτουργήσουν,….. ) ….. *||* 
                                 ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
και γήινης ψυχοηλεκτροενέργειας, σε, ανάλογες, "μυστικές" συναντήσεις 
κι επικοινωνίες μεταξύ γήινων, άμεσα ή μη, αναλόγως κάθε φορά, 
                      ( …..οπότε είναι ανάλογης διαμέτρου και οι, σύγχρονοι με άλλους, 

                      αντίστοιχοι ηλεκτρικοί παλμοί σφαίρικς -- η πάντα σφαιρική λάμψη του φωτοστεφάνου..… ) 

αγωγός -- αιτία….. ανάλογης αντιλήψεως -- αισθήσεως, αισθήματος, / αισθήματος : υπεραισθήματος / 

λήψης / μετά ή άνευ..… / και πομπής μηνύματος μαζί και αισθήματος, 
ή, "μοιραία", μόνον, αισθήματος, πάντα αναλόγως….! 
 
* Σημείον Ζ΄ ή, με προβολή στο Α, πυρήνα ψυχής, ΑΖ΄---, 

χορδή Ζ΄Η΄| ή, με προβολή στο Α, ΑΖ΄Η΄....: 
υποσκότεινο σημείο ή, αντίστοιχα, κεραία, υποσκοτεινή χορδή -- κλωστή....: 
νεύρο ψυχής, μη φυσικό μαγνητόδιο ή 1η κάθοδος -- υποδοχεύς ή απορροφητής, 
/ λήπτης, μα και δότης / ουράνιας ψυχομαγνητοενέργειας, 
σε, ανάλογες, "μυστικές" συναντήσεις κι επικοινωνίες, και, μεταξύ γήινων και ουράνιων, 
             / .....και ποτέ εξωουράνιας, και, στους σατανοκατθρώπους..... με την, τότε, "εξω"κάθοδο Β΄Γ΄| ,..... / 
και γήινης ψυχομαγνητοενέργειας, 
σε, ανάλογες, "μυστικές" συναντήσεις κι επικοινωνίες μεταξύ γήινων, 
άμεσα ή μη, αναλόγως κάθε φορά, 
                     ( …..οπότε είναι ανάλογης διαμέτρου και οι, σύγχρονοι με άλλους, 

                     αντίστοιχοι μαγνητικοί παλμοί σφαίρικς -- το πάντα σφαιρικό σκοτάδι του σκοτοστεφάνου..… ) 
αγωγός --  αιτία….. ανάλογης αντιλήψεως -- αισθήσεως, αισθήματος, 
λήψης / μετά ή άνευ..… / και πομπής μηνύματος μαζί και αισθήματος, / αισθήματος : υπεραισθήματος / 

ή ,"μοιραία", μόνον, αισθήματος, πάντα αναλόγως..… }$$$} 
 
         [[ Φυσικά, οι χορδές που κάθε φορά σχηματίζονται ως ατρεμούλιαστα, |, ευθύγραμμα τμήματα, 
         με τις μετατοπίσεις της ψυχής στο άυλο σώμα της, 

         --/-- .....ατρεμούλιαστες, τελικά..... και με τη σταθεροποίηση της ψυχής σε κάποια θέση μνήμης, 
         ήτοι, όταν, δηλαδή, το, ανάλογο, γνέμα -- νήμα -- γνέψιμο στο στόχο της είναι σταθερό, 
         ιδίως, αφού, ήδη, έχει ξεπεράσει, η ψυχή, κάθε….. σόκ, θόρυβο, φόβο, τρακ, υποτροπή....,..... 

         και, κυρίως, κάθε ανατρεπτική συνήθεια, μα και κάθε πόνο,....! --/-- 
         είναι και τρεμουλιαστές : διακεκομμένες και τρεμουλιαστές : "κοίλες", κυρίως, ως με τα ηλεκτροσόκ : Ε.C.T....! 
 

          ---- .....τρεμουλιαστές, τουτέστιν, ασταθεροποίητη ψυχή σε κάποια θέση μνήμης, 
          ήτοι, όταν το, ανάλογο, γνέμα -- νήμα -- γνέψιμο στο στόχο της είναι ασταθές, 
          ιδίως, αφού δεν έχει ξεπεράσει, η ψυχή, κάθε….. σόκ, θόρυβο, φόβο, τρακ, υποτροπή....,..... 
          και, κυρίως, κάθε ανατρεπτική συνήθεια, μα και κάθε πόνο,....! 
          Αυτό δε το γεγονός του μη ξεπεράσματός –τους…., ήτοι, του πόνου, του φόβου κ.λ.π.…, 
          συνεπάγεται, τότε,       / …..μα όχι πάντα στις, όποτε, σταθεροποιημένες ψυχές….. / 
          σκεπτικό τραύλισμα -- δυσκεψία, αθελητότητες, 
          χάσιμο εξουσίας -- χειραγώγησης του κυρίως εγώ -της στα επί μέρους εγώ -- "εγώ" -της, 
          έως και ξαφνική μετατόπιση, μικρή ή και μεγάλη, αναλόγως, στο άυλο σώμα της, της ψυχής, 
          κάτι που, συνήθως, διακρίνεται, κι αυτό, και, από τό "παίξιμο" των βιοματιών της....! ---- ..... ]] 
 
                  ============================================================= 
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                           * ) 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A : σελ. 23, 24, 28, 29, 27, / 13΄ / ….,σχ. ….: 
 
* 1B1 έως 1Β12..... και 1Β1΄ έως 1Β12΄ / πλην 1Β..... / ....: Το κύτταρο μνήμης της ψυχής βρίσκεται 
κάθε φορά αλλού, στο χώρο του άυλου σώματός της....! 
Σε κάθε μια από αυτές τις 24 φάσεις, το κάθε ένα από τα 24 -- "24" συνειδητά της ψυχής 
είναι διαφορετικό, από φάση σε φάση, 
 

             ||.....ως είναι διαφορετικό, ακόμα και στην ίδια φάση -- συχνότητα, 
             εφόσον..... άλλο είναι το κοιτάζοντας αυτή -- το κυρίως εγώ της μόνον αριστερά 
             και άλλο το κοιτάζοντας μόνον δεξιά….! 
             Π.χ, στην 1Β3 θέση μνήμης : δεξιά, προβολή ΔΕ| και ΖΗ|, μαζί ή μη, και αριστερά, προβολή Δ΄Ε΄|….! 
             Είναι δε αδύνατον το να κοιτάζει, συγχρόνως, και αριστερά και δεξιά...., μονόψυχος ων…., 
             πλην, μόνον, ο θεανθρωπισθείς διπλόψυχος ΟΟ΄΄…., μα όχι ως 1Β12 --- 1Β, 

             οπότε κοιτά….. σε όλα και σε τίποτα ή, άλλως, σε τίποτα και σε όλα….. || 
 
εξαρτώμενο, πάντα και κυρίως, από τη θέση μνήμης -- συχνότητα 
στην οποία βρίσκεται το κύτταρο μνήμης της, συνεπώς και από τις, δώθε -- κείθε, 
σύγχρονες, ή τη μονή, προβολές που γίνονται -- εντολές που δίνονται σ’ αυτό, αυτόπαθα ή μη, 
οπότε και υπάρχει φυσιολογικά, / …..τόσον,όσον,αναλόγως..... / και, εσωτερική ομόνοια ή διχόνοια, 
εκτός κι αν συμβούν, όπου είναι δυνατόν, ανάλογες εσωτερικές υποτροπές, προπάντων....! 
                 ( .....και, μαζί με ανάλογα, ανατρεπτικά, εσώκορμα και μη, προσκείμενα γεγονότα κ.λ.π..... ) 
 
Και, και, αυτές οι "ταχείες" υποτροπές, "συνήθως", συντελούν 
                  / ….."συχνά" ανεπαίσθητα κι απαρατήρητα και, συνήθως, μαζί με άλλα εξωτερικά αίτια, 
                  ή και, και, εσώψυχα κι εσώκορμα αίτια, ως, λ.χ, σε πόνο, σε μέθη, σε αδενοεκκρίσεις,….. 
                  "μέσω", κι αναλόγως, της εγκεφαλικής "ψυχής", όταν, φυσικά, αυτή, είναι σε….. 

                  ισχυρότερη, από την ψυχή,συχνότητα….. / 
στο να μετατοπίζεται, πια, η ψυχή δώθε -- κείθε 
στο λιγότερο καλό ή κάλλιστο.....ή στο λιγότερο κακό ή κάκιστο…., αναλόγως, 
εξ ού και οι, όπως, καθελογής, ανάλογες, συναισθηματικές διακυμάνσεις, και όχι μόνον....! 
 
         / Στους θεανθρώπους, ιδίως στους εσώκοσμους, κι αφού τους "διώξει", και, ο Θεός…., μετά…., 
         και, αυτές οι υποτροπές, συν άλλοις, συντελούν, υπερσπανιότατα, στο να γίνονται οι δυό ψυχές -τους 

         μέχρι και 1Β6 --- 1Β6, ήτοι, διπλόψυχοι -- μονόψυχοι Ο΄΄ ή, αναλόγως, και τανάπαλιν....,..... / 
 

     { 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A : Κοινωνία ανθρώπων μαζί και κατθρώπων, παράδεισος μαζί και κόλαση, αναλόγως,....! 

     1ο, 1Α, ψυχοD.N.A….: κοινωνία, "μόνον", ανθρώπων…., παράδεισος….! } 
 

      [ Στις, όπως, ουδέτερες "θέσεις μνήμης" -- θέσεις αμνησίας 1Β, + - -+, και "1Α12΄", += ή, άλλως κι έστω, και =+, 
      κυρίως σε αυτές, η ψυχή είναι, αντίστοιχα, όπως, ουδέτερη….: ούτε..... ούτε....,..... ούτε..... ούτε….. 
      και….. ούτε….. ούτε….. ούτε…., ήτοι, εδώ, εξουδετερώνονται, ή "εξουδετερώνονται", μοιραία, σε αυτήν 
                       / .....και λόγω του ότι βρίσκεται σε αυτά τα σημεία -- συχνότητες -- θέσεις..... / 

      ισόποσες, ή "ισόποσες", κι ενάντιες δυνάμεις -- φωνές -- προβολές -- εντολές -- εαυτοί --..... ]  
 
Τουτέστιν, εδώ, στο 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A, η ψυχή -- το κύτταρο μνήμης της βρίσκεται, 
κάθε φορά, αναλόγως, ανάμεσα σε....:                     [ 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A : Σελ. : 23, 24, 27, 28, 29…., σχ….. ] 

.....( υπερναί ) ( +οο, ΑΖΗ ) και ναι ( +0, ΑΔΕ ή ΔΕ| ) και ( όχι ) ( -0, ΑΔ΄Ε΄ ή ΑΔ΄--- )..... 
/ 1Β1 έως 1Β6 / : εσωτερική ομόνοια ή διχόνοια,                 ( …..θετικός+ ή αρνητικοθετικός -++ : ++-….. ) 
αναλόγως του, "ή", "κοιτάγματος" του κυρίως εγώ…., 
πλήν ανάλογης υποτροπής και υπερίσχυσης του ο,τιδήποτε...., όπου..... και αν....,..... 

                                    || .....δρόμος της αρετής....: ( +οο ) +0 ( -0 ) ή ( υπερναί ) ναι ( όχι )..... || 

.....ή….. υπερναί ( +οο, ΑΖΗ ή ΖΗ| ) και ( ναι ) ( +0, ΑΔΕ )..... 
/ 1Β7 έως 1Β12 /....: κυρίως, εσωτερική ομόνοια....,          ( …..υπερθετικός ++….. ) 
πλην ανάλογης υποτροπής και υπερίσχυσης..... κακίστου...., όπου..... και αν....,..... 

                 || .....δρόμος της υπεραρετής....: +οο (+0 ) ή υπερναί ( ναι )..... || 
 

.....ή..... ( ναι ) ( +0, ΑΔΕ ή ΑΔ--- ) και όχι ( -0, ΑΔ΄Ε΄ ή Δ΄Ε΄| ) και ( υποόχι ) ( -οο, ΑΖ΄Η΄ )..... 
/ 1Β1΄έως 1Β6΄ / ....: κυρίως, εσωτερική διχόνοια ή ομόνοια...., 
αναλόγως του, "ή", "κοιτάγματος" του κυρίως εγώ....,                 ( …..αρνητικός - ή θετικοαρνητικός +- - : - -+….. ) 
πλην ανάλογης υποτροπής και υπερίσχυσης του ο,τιδήποτε...., όπου..... και αν....,..... 

                 || .....δρόμος της κακίας....: ( +0 ) -0 ( -οο ) ή ( ναι ) όχι ( υποόχι )..... || 
 

.....ή..... ( όχι ) ( -0, ΑΔ΄Ε΄ ) και υποόχι ( -οο, ΑΖ΄Η΄ ή Ζ΄Η΄| )..... 
/ 1Β7΄ έως 1Β12΄ / ....: κυρίως, εσωτερική ομόνοια....,                ( …..αρνητικότατος ή υποαρνητικός - -….. ) 
πλην ανάλογης υποτροπής και υπερίσχυσης..... καλλίστου...., όπου..... και αν....,..... 
πάντα φυσικά, κι εδώ...., εφόσον προϋπήρξαν κι αυτά....,..... 

                         || .....δρόμος της υποκακίας....: ( -0 ) -οο ή ( όχι ) υποόχι..... || 
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                // ΄Οπου υπογραμμισμένο, και, το….: υπερναί, ναι, όχι, υποόχι,….. +οο, +0, -0, -οο,….. αντίστοιχα, 

                σημαίνει πως το κύτταρο μνήμης της ψυχής είναι μες σε έναν από τους άνω σωματοκύκλους….. // 
 
{//{ .....Σαφώς, ο υπερσπανιότατα και όποιος θεάνθρωπος, το θεάριο για τους "άλλους", 
 

                    *// .....ο λαμβάνων, μέσω της πλείστα μεθυσοφόρας κεραίας -- χορδής Β1Γ1|, 

       / …..πλην, τότε -- μικροστιγμιαία, κι ανάλογο υπεραίσθημα, αφού δεν λειτουργούν οι αισθήσεις του….. / 
                    και, υπερστενογραφικότατο, υπερλακωνικότατο και δυσαποκωδικοποιητό έγγραφο μήνυμα, που 
                    εμπεριέχεται σε κουκίδα -- σημείο μη φυσικού φωτός -- σε μη φυσικό, του Θεού, Ψυχοαιθερόνιο, 

                    κι η οποία κουκίδα, κι εδώ, εμφυτεύεται στο κέντρο του πυρήνα της στο +οο ψυχής, της Ο΄1,..... //* 
 
ο 1Β12 --- 1Β, +++ --- +- -+, ο διπλόψυχος ΟΟ΄΄….: η Ο΄1 ψυχή του στο 1Β12 και η Ο΄2 στο 1Β, 
ο "μόνιμος" υπάλληλος ή εφημέριος κι επινύχτιος του Θεού, 
 

                 ---- ….."αλκοολικός", / …..μα έμπειρος μύστης..... πια..… / κυρίως, με το "θεοποτό", δυσμεθυστός πια, 
                 ο φάρος -- σημαδουροβάλτης -- σκοπελοδείχτης -- ηλεκτραγγέλτης --..... των συνέμψυχών του, 
                 ο, όσον, "ξετρυπωτής" του Σατανά, ο διά του Λόγου του ξεναγός στο "΄Ονειρο" του Θεού, 
                 το Ηλεκτρόφωνο, ο μεταμορφωμένος, μα και ο όσον μεταμορφωτής των άλλων 

                 και "μεσίτης" -τους, μετά, για να συνδεθούν, και, με το Θεό…., ο, όπως, διπλόψυχος πια….! ---- 
 
είναι, τότε, σε κατάσταση υπερυπερομόνοιας ---- ουδετερότητας...., και….. εδώ, ως διπλόψυχος ΟΟ΄΄ ων, 
δεν είναι δυνατόν, ποτέ, να υπάρχουν, όποιες, υποτροπές, και, λόγω υπερταχύτητας….! 
Δηλαδή, είναι....: η μια ψυχή -- το κέντρο της, η Ο΄1, "ανάμεσα" σε....: 

υπερυπερναί ( υπερ +οο, Β1Γ1|) και υπερναί ( +οο, Ζ1Η1| ) και ναι ( +0, Α1Δ1Ε1 ) : υπερυπερομόνοια..... 
και η άλλη ψυχή -- το κέντρο της, η Ο΄2, ουδέτερη....: ούτε..... ούτε....,..... ούτε..... ούτε....,....: ουδετερότητα....! 
 

               || .....δρόμος, "θεοδρόμιον -- θεοστάσιον", της υπερυπερομόνοιας ---- ουδετερότητας....! 
               Είναι δε αναλόγως…., η Ο΄1 και Ο΄2, στις φάσεις 1Β11---1Β1, 1Β10---1Β2, 1Β9---1Β3 κ.λ.π….: 
               Ιδές στα ανάλογα σχήματα των σελίδων του 2ου "τεύχους"….: 

               13΄, 1ο, 1Α, ψυχοD.N.A, και 27, 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A….! || 
 

        // Βεβαίως, στην 1Β12 --- 1Β, και στην 1Α6 --- 1Α, λαμβάνεται, πάντα, ανακουφιστικότατο, θαυματικό, 
        υπεραίσθημα -- θεοψυχοενέργεια, εφόσον μείνει η ψυχή εδώ για μικροστιγμή, άμεσα -- απευθείας, 
                                    | ….."έτσι" και στους σατανοκατθρώπους, τους 1Β12, τους - - - ..... | 
        μα επικίνδυνο τέτοιο για μακροστιγμή…., και, λόγω πολλής παραγωγής, έτσι, ψυχοεντορφίνης…., 
        μα και λόγω του ότι η δεύτερη ψυχή του θεανθρωπιζόμενου και διπλοψυχιζόμενου είναι 

        στο, και, ηλεκτροσοκικό σημείο -- μεταίχμιο 1Β, οπότε, μένοντας πολύ, και,"σβήνουν", και, μνήμες….. // 
 
Επίσης, ο 1Β12΄ ,ο - - - , έστω, ο υπερσπανιότατα κι όποιος σατανοκάτθρωπος, το Μαγνητόφωνο, 
το σατανάριο / σατανάριο : κατά το πλανητάριο / για τους "άλλους", ο ποτέ, εδώ, διπλόψυχος ΟΟ΄΄, μα, πάντα, Ο΄, 
είναι σε κατάσταση υποομόνοιας ή, άλλως, υπερμέγιστης ομόνοιας,    / …..σελ. 29, σχ. 1Β12΄….. / 
δηλαδή, η ψυχή του -- το κύτταρο μνήμης της 

είναι "ανάμεσα" σε..... υποϋποόχι ( υπο -οο, Β΄Γ΄| ) και υποόχι ( -οο, Ζ΄Η΄| ) και όχι ( -0, ΑΔ΄Ε΄)..... 
και, "εδώ", δύναται, μάλλον λόγω ταχύτητας, να συμβαίνουν ανάλογες υποτροπές καλλίστου, αν το ’χε ποτέ πριν….! 
 

                    || .....δρόμος, "σατανοδρόμιον -- σατανοστάσιον", της υποϋποκακίας..... || }//} 
 
                               ----------------------------------------------------------------------------------- 
**[[ Εδώ, μα και στο 1ο και "1ο" ψυχοD.N.A, παντού και πάντα, 

το κάθε ναι / ….. ή το κάθε είναι έτσι..... ή το κάθε πρέπει..... / 

                        ( …..τα των ανόδων….. 2 : ΔΕ| και 1 : ΖΗ|…., ναι και υπερναί, αντίστοιχα,….. ) 
εκφράζει, και, αυτόματα, ενστικτώδικα ή μη, αναλόγως, το..... 
ναι / κάνε / στο καλό ή κάλλιστο, ανθρώπινο ή θείο…., τόσον, όσον, αναλόγως…., 
 

   // .....και, συγχρόνως, όχι / μην κάνεις / στο κακό ή κάκιστο, κατθρώπινο ή σατανικό…., τόσον, όσον, αναλόγως...., 
   γενικώς, αποδοχή, και, του θείου Νόμου -- της θείας δεοντολογίας 

   και συγχρόνως απόρριψη, και, του σατανικού νόμου -- της σατανικής δεοντολογίας....! // 
 

ενώ..... το κάθε όχι / …..ή το κάθε είναι αλλιώς..... ή το κάθε δεν πρέπει..... / 

                 ( …..τα των καθόδων….. 2 : Δ΄Ε΄| και 1 : Ζ΄Η΄|…., όχι και υποόχι, αντίστοιχα,….. ) 
εκφράζει, και, αυτόματα, ενστικτώδικα ή μη, αναλόγως, το..... 
όχι / μην κάνεις / στο καλό ή κάλλιστο, ανθρώπινο ή θείο…., τόσον, όσον, αναλόγως....! 
 

      { .....και, συγχρόνως, ναι / κάνε / στο κακό ή κάκιστο, κατθρώπινο ή σατανικό…., τόσον, όσον, αναλόγως...., 
      γενικώς, αποδοχή, και, του Σατανικού Νόμου -- της Σατανικής δεοντολογίας 

      και συγχρόνως απόρριψη, και, του θείου Νόμου -- της θείας δεοντολογίας….. } 
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*-----* Τονιστό δε το ότι ο Θεός…., ως ο από θεανθρώπινο 1Α6 --- 1Α, ή 1Β12 --- 1Β, και πάνω, 
ως ο μονίμως υψωμένος…., μοιραία μεν, μα κι από γονική : πατρική -- μητρική επιλογή…., || Τί άλλο και γιατί...!; || 
πάνω από όλα τα καθελογής γήινα "συμπλέγματα"...., ούτε εύχεται..... ούτε καταριέται...., 
 
            /*[ .....καταπώς φέρεται, τάχα, να κάνει 
            μέσα από κρυπτοσατανιστικές, με μάσκα θεϊστική, θρησκείες, τις +- -, ή, στην ουσία, τις - -, 

                      |/ .....αδιαμφισβήτητα, από αυτές τις θρησκείες,    / ……με "αγάπη" λέγεται, και, αυτό, κι εδώ,….. / 
            πρόκυψαν, εντούτοις, με ανάλογη αφομοίωσή –τους…., πλην και, όσον κι όπου, ‘’υπερθετικός’’ λόγος…., 
            και, άνθρωποι -++, πάμπολλοι, και άνθρωποι ++, αναλογικά, λίγοι,….: 
            αισθήματι, ‘’λόγω’’, έργω….. και, συχνά, λόγω ανάλογης καθαρότητας,..... 

            και, που, παλιά, ήταν, μερικοί, ως προς πολλά, "ινδάλματά" -μου…..,….. /| 
            βλάσφημες και, πονηρά συστηματικά και κακοπροαίρετα,θεομειωτικές, "θεοκτόνες", βολευτικές,….. 

            θρησκείες αξιοκόλαστων, βλάσφημων, φιλοϋστερόφημων       / …..κυρίως, διαστρεβλωτών..... / 
            και σπούδαρχων "Θεολόγων -- χαζοθεολογούντων ", "ιδρυτών" "θρησκειών", 
            προπαντός, των επίσημων και χιλιομπαλωμένων -- χιλιοεπεξεργασμένων κατά το δοκούν….,….. 

                          / …..τελικά, επίσημων, προπαντός, λόγω ακινδυνότητάς -τους στο εκάστοτε σατανοκράτος….. / 
            στις, συνηθέστατα κι ανέκαθεν, κρυπτοσατανιστοκρατούμενες χώρες της Γης,….! 
 
            ΄Ολοι αυτοί, λοιπόν, για να περάσουν σε άλλους, κυρίως, τις κουτοπόνηρες σατανοαπόψεις -τους, 

                   ( …..«…..δείξε μου το Θεό -σου…., να σου πω ποιος όντως είσαι, πίσω από τις μάσκες -σου.....»….. ) 

            τις κατανεμένες / …..και όχι "αφελώς" ανακατεμένες….. / με όσον καθαρές θεοαπόψεις άλλων, ως μάσκα, 
            και, για να τις εξουδετερώσουν, "για να σκοτώσουν τη μονοθεΐα", οι, βεβαίως, πολυθεϊστές, 
            ή, έστω, και οι δυαρχιστές…., προπάντων, και λογοαλχημιστικά, πλην και με άλλα σατανοφακιρικά, 
            τις έβαλαν επιτυχώς, πρόστυχα και φακιρολογώντας ενοχοποιώντας Τον, στο στόμα, κυρίως, του Θεού, 
            ως, δήθεν, και, δικές –Του…., όπως άλλοι, ύστερα, τους έκαναν το ίδιο...., κ.ο.κ,..... και, "τελικά", δείχνουν 

            έναν, αηδιαστικό και σχιζοφρενή, "Θεό" +- - και πλέον, ως, έτσι, και τους "αγγέλους" -του….,..... ]*/ 
                                                       ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
μα απλά, ο υπεραδικημένος και χωρίς ίχνος δόλου Θεός, δείχνει το δρόμο της Αρετής και το δρόμο της Κακίας 
στα ελεύθερα -- "ελεύθερα" πλάσματά -Του, που, και έτσι, ελεύθερα -- "ελεύθερα", διαλέγουν…., 
"βασικά", αφεαυτού…., την πορεία -τους, αναλόγως του σκοπού που θέλουν να εξυπηρετήσουν, 
αναλόγως του εκάστοτε, καθελογής, βολέματος και συμφέροντός -τους, και -τους..... *-----*   ..... ]]** 
 
              ======================================================================== 
 
                            *).....2ο, 1Β, ψυχοD.N.A....: σελ. 23, 24, 28, 29 και 27 / και 13΄ /….,σχ. ….: 
…..το σώμα της ψυχής, εδώ, είναι πολύπλοκον οικοδόμημα -- Λαβύρινθος....! 
 
* Συχνότητα άμεσης, "χωρίς" ενδιάμεσον **, επικοινωνίας με το Θεό, σαφώς, στην "υπερμικροστιγμή", 
είναι, μόνον, η 1Β12 ---- 1Β, "ο, σταθερός, αριθμός ραδιοτηλεφώνου -Του.....", 
η διπλοθέση "τηλεόρασης" -- φωτογράφισής Του -- το θεάριο,  / …..θεάριο : κατά το πλανητάριο….. / 
θέση -- συχνότητα, όπου, μοιραία και πάντα, συμβαίνει σιαμαιϊκή διπλοψύχιση, ΟΟ΄΄,....! 

             // ….."χωρίς" ενδιάμεσον **….:      / …..όλοι…., τότε, στην ανάλογή -τους συχνότητα….. / 
             Θεός : Αριθμητής…., 
             άγγελοι και ηλιακοί νεκροί….: κλασματική γραμμή…., 
             θεανθρωπιζόμενος : παρονομαστής….,….. …..=> 

             => ο….. "απόλυτος"  -- σχετικός ΄Ενας…., τότε….,….! // 
 
* Συχνότητες, κανονικής -- θεόπρεπης, άμεσης -- απευθείας επικοινωνίας με τους αγγέλους 
 
             // …..αυτές...., αλεξοσάτανες, αλεξοδιάτανες, αλεξοκάτθρωπες,..... αλεξόΚακες..... συχνότητες, 
             τόσον, όσον, αναλόγως…., σαφώς, εφόσον είναι στερεές σε μια συχνότητα και ανυπότροπες….! 
             Εδώ, οι ψυχές είναι, ανάλογα, ανεπηρεαστές, και, από μαγνητικούς, - -, παλμούς -- σφαίρικς, 
             με "αδιαπέραστο" περιψύχειο -- υμένα ψυχής και, έτσι, δεν έχουν, και, έστω, αρθριτικά ψυχής,....! 

                            ---- .....αλέξω : απομακρύνω...., μα και….. απορρίπτω, αρνούμαι,..... ---- // 
 
είναι οι..... από 1Β7 έως 1Β12....: οι των ιπταμένων σε, "από..... 1ο..... έως 6ο", ουρανό….! 
 
* Συχνότητες, κανονικής -- σατανόπρεπης, άμεσης -- απευθείας επικοινωνίας 
με τους διατάνους και με το Σατανά, αντιστοίχως, 
 
           // …..αυτές...., αλεξόθεες, αλεξάγγελες, αλεξάνθρωπες,..... αλεξόΚαλες..... συχνότητες, 
           τόσον, όσον, αναλόγως…., σαφώς, εφόσον είναι στερεές σε μια συχνότητα κι ανυπότροπες….! 
           Εδώ, οι ψυχές είναι, ανάλογα, ανεπηρεαστές, και, από ηλεκτρικούς, ++, παλμούς : σφαίρικς, 
           με "αδιαπέραστο" περιψύχειο : υμένα ψυχής και, έτσι, δεν έχουν, και, έστω,αρθριτικά ψυχής,..... 
           μα όχι κι από αυτούς του, τότε κι εκεί τυχόν κοντινού -τους, θεανθρώπου, και λόγω απόστασης 

           και λόγω του ότι είναι, τότε, άμεσα ενεργούμενον : ‘’ενεργούμενον’’….. του Θεού -- γήινης "νεμέσεως"....,….! // 
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είναι, κυρίως, οι..... από 1Β7΄ έως 1Β12΄, με τους διατάνους, και η, με το Σατανά, 1Β12΄....! 
                   ( .....συχνότητες επικοινωνίας….: πάντα, σε..… 1o, "1o" και 2o ψυχοD.N.A…., 
                   εφόσον, πληρούται η κύρια προϋπόθεση για αυτό, 
                   και που είναι το να μείνει -- κολλήσει η ψυχή σε όποια από αυτές τις συχνότητες, 
                   αυτοσυγκεντρωτικά, τόσο, όσο χρειάζεται, 

                   ώστε να γίνει, και, η ανάλογη εμφύτευση μηνύματος ή αισθήματος...., ή και των δυο, αναλόγως..... ) 
 
* Οι..... από 1Β1 έως 1Β6 / …..κυρίως, μέσω 1ης ανόδου ΖΗ|….. / 

και οι.... από 1Β1΄ έως 1Β6΄ / …..κυρίως, μέσω 1ης καθόδου Ζ΄Η΄|….. / συχνότητες 
είναι συχνότητες, κυρίως, έμμεσης επικοινωνίας, και, με αγγέλους και, και, με διατάνους, αντίστοιχα…., 
τόσο, όσο, αναλόγως,..... συχνότητες του, ανάλογα, / ευσυλληπτού / φυσικού, 
συνηθισμένου, συγκεκριμένου, κόσμιου,....! 
 
* Ενώ...., οι..... από 1Β7 έως 1Β12 / …..μέσω της 1ης ανόδου ΖΗ|….. / 

και οι..... από 1Β7΄ έως 1Β12΄ / …..μέσω της 1ης καθόδου Ζ΄Η΄|….. / συχνότητες 
είναι συχνότητες, κυρίως, άμεσης επικοινωνίας με αγγέλους κ.λ.π και διατάνους κ.λ.π, αντίστοιχα…., 
τόσο,όσο,αναλόγως,..... συχνότητες του, ανάλογα, / δυσυλληπτού / "υπερ"φυσικού, 
"υπερ"συνηθισμένου, "υπερ"συγκεκριμένου -- αφηρημένου, "υπερ"κόσμιου,....! 
                                                           ( …..το "υπερ", και, εδώ…., υπερ ή υπό…., αναλόγως….. ) 
 

Επίσης οι ως άνω συχνότητες του αφηρημένου είναι και συχνότητες ψυχο  βιο  όρασης 
                                            /*…..σαφώς, μόνον, σε αντανάκλαση….. */ 

             / .....μα όχι τα ίδια βιο  ψυχο  ορατά, τόσα κι ομοίως, και στους "δύο", ήτοι, τους ++,….. και - -,….! 
             Βέβαια, κι αυτό, είναι δυνατό, στους, λόγω ανάλογης "πολυμύησης", "χαρισματικούς", μα σπανιότατα....! / 

ανάλογων, υπερφυσικών, φαινομένων και ‘’φαντασμάτων’’ / …..ως εδώ, κι όχι ως στα αλλού φακιρικά -τους….. / 
ή, άλλως, "άυλων" -- φωτόυλων και υπερφυσικών φαινομένων και ψυχοοντοτήτων....! 
 
         ============================================================= 
 
                * ) "1ο", "1Α", ψυχοD.N.A, αυτοπαράβασης,…. : σελ. 14 και 15, σχ. "1Α6΄" έως "1Α18΄",….: 
 
* "1Α7΄" έως "1Α18΄"..... / …..πλην "1Α12΄"..... / ....: Το κύτταρο μνήμης της ψυχής βρίσκεται 
κάθε φορά αλλού, στο χώρο του άυλου σώματός της....! 
Σε κάθε μια από αυτές τις 12 φάσεις, το κάθε ένα από τα 12 --- "12" συνειδητά της ψυχής 
είναι διαφορετικό, από φάση σε φάση, εξαρτώμενο, πάντα και κυρίως, από τη θέση μνήμης – συχνότητα 
στην οποία βρίσκεται το κύτταρο μνήμης της, συνεπώς και από τις, δώθε -- κείθε, 
σύγχρονες, ή τη μονή, προβολές που γίνονται -- εντολές που δίνονται σε αυτό, 
πάντα αυτόθεν -- ιδιόπαθα εδώ, / …..ως και στο Σατανά..... / αφού δεν υπάρχει πτώση διατάνων, 
 
              { .....στους διατάνους, "και στο Σατανά", όμως, δίνονται -- "δίνονται" και αυτόθεν και ετερόθεν, μεταπτωτικά, 
              ήτοι, και αναμεταξύ τους, από συνδιάτανούς τους…., κάτι που είναι διαφορετικό….! 
              Αλλά….. και στους σπανίως, καλοπροαίρετα, αυτοδιατανιζόμενους αγγέλους, μεταπτωτικά, 
              είναι, επίσης, διαφορετικό, η διατανοποίηση, 

                             / …..και, και, αυτό, σε μας, ας μας λείπει….. και ο σκοπός ας μην αγιάζει, και, τα μέσα….. / 
              γιατί υπάρχει μεν "κακή" διάθεση και "κακές" πράξεις εκ μέρους -τους, 

              αλλά με καλό σκοπό, για την επιβολή του θείου δικαίου....,….. } 
 
οπότε και υπάρχει, φυσιολογικά, / …..τόσον, όσον, αναλόγως..... / παντού εσωτερική διχόνοια, 

              ----- .....διχόνοια, και, λόγω της συνεχούς ενόχλησης, και, των ηλεκτραγγελτών αγγέλων....,..... ----- 
και στον, όποτε, αυτο, σατανοκάτθρωπο, "1Α18΄", εξ ού κι οι καθελογής, ανάλογες, 
ψυχολογικές -- συναισθηματικές διακυμάνσεις / …..και όχι μόνον….. / του αυτοκατθρώπου, 

και που / …..πλην, και, της αγγελοενόχλησης….. / έχει "πάντα" υποτροπή καλλίστου, μα και καλού...., 

αφού, βέβαια, πριν, ήταν…., που θα ήταν, αν…., και τέτοιος, εδώ κι απτωτικά,….! / …..υπόθεση….. / 
 
Τουτέστιν, εδώ στο "1ο", "1A", ψυχοD.N.A, η ψυχή -- το κύτταρο μνήμης της βρίσκεται, 
κάθε φορά αλλού, αναλόγως, ανάμεσα σε....: 
.....( υπερναί ) ( +οο, ΑΖ---- ) και ναι ( +0, ΔΕ| ) και ( όχι ) ( -0, ΑΔ΄--- ) και ( υποόχι ) ( -οο, ΑΖ΄---- ), 

αλλά..... και ( υποϋποόχι ) ( -οο, ΑΒ΄Γ΄ )..... 
/ "1Α6΄" /....: εσωτερική διχόνοια....,              ( …..αρνητικοθετικός ---- "ουδέτερος", "++="….. ) 

               |/.....διχόνοια…., αφού δεν τους αφήνουν ήσυχους, απτωτικά, ούτε "δευτερόλεπτο", 
               και, οι άγγελοι τους αυτοκατθρώπους...., σαφώς, δεν θα τους άφηναν, 

               αφού δεν πρόλαβε να συμβεί,          ( …..υποθετικώς λέγεται κι εδώ, για "βοήθεια"….. ) 

               λόγω της, "αμέσως" μετά την ανθρωποπλασία, πτώσης του Ο2 σώματος….. |/ 
μη ανατρέψιμη διχόνοια, μιας κι εκπροσωπούνται, συγχρόνως, "όλες" οι δυνάμεις, 
χωρίς, εδώ, να "εξουδετερώνονται"....,….. 

                  || .....σημείον.....( "υπεραρετής" ) "αρετής" ( κακίας ) ( υποκακίας ) και ( υποϋκακίας )..... || 
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.....ή..... ναι ( +0, ΑΔΕ) και ( όχι ) ( -0, ΑΔ΄Ε΄ ) και ( υποόχι ) ( -οο, ΑΖ΄Η΄ ) 

και ( υποϋποόχι ) ( -οο, ΑΒ΄Γ΄ )..... 
/ "1Α7΄" έως "1Α11΄"..... /....: εσωτερική διχόνοια..... 
                                               ( …..αρνητικοθετικός =+ ή, έστω, και += ή, έστω, και = : - -….. ) 

               || .....δρόμος της..... "αρετής"..... ή "αρετής" ------ κακίας --- υποκακίας --- υποϋποκακίας..... || 

                          / "1Α12΄"….: "ουδέτερος" "+=’’ ή, έστω, και ‘’=+"…., ούτε….. ούτε….. ούτε….. / 
 

.....ή..... ( ναι ) ( +0,ΑΔΕ ή ΑΔ---- ) 

και όχι --- υποόχι ----- υποϋποόχι ( -0 --- -οο, ΑΔ΄Ε΄ ή Δ΄Ε΄|--- ΑΖ΄Η΄ ή Ζ΄Η΄| ----- ΑΒ΄Γ΄ ή Β΄Γ΄| )..... 
/ "1Α13΄" έως "1Α18΄" /....: εσωτερική διχόνοια.....        ( …..θετικοαρνητικός += ή = : - -….. ) 

                     || .....δρόμος της..... κακίας --- υποκακίας --- υποϋποκακίας ------ "αρετής"..... || 

                                  *) { Ο αυτοσατανοκάτθρωπος "1Α18΄", - - - , έστω, "όπως" και ο 1Β12΄, - - - ,..... } 
 
                *) ....."1o" ψυχοD.N.A....: σελ. 14 και 15, σχ. "1Α6΄" έως "1Α18΄"….: 
…..εδώ, το σώμα της ψυχής είναι, θα ήταν, πολύπλοκον οικοδόμημα -- Λαβύρινθος 
                / …..αν και δεν υπάρχει, και εδώ, καμιά μετατόπιση των άυλων σωματικών κύκλων….. / 

και        /.....σε όποια συχνότητα...., σε όποια..... από "1Α6΄" έως και, έστω, "1Α18΄"....,..... / 

υπάρχει, θα υπήρχε, ανάλογη "μυστική συνάντηση" κι επικοινωνία,            / .....απτωτικά γαρ..... / 
κυρίως, με αγγέλους -- "αγγέλους", θεοδιάτανοι, πλην και με γήινους ηλεκτραγγέλτες, θεοκάτθρωποι, 
οι οποίοι, φυσικά τότε, παίζουν ρόλο, ως ευεργέτες ανθρώπων, ηλεκτραγγέλτη -- φωτιοδείχτη, 
ρόλο επαναφορέα του, τυχόν, αυτοκατθρωπιζόμενου, καθελογής, παραβάτη στον βατέο χώρο, 
που είναι        / …..και, και, ο +οο, χώρος του σώματος της ψυχής, κατά τη θεία σκοπολογία, φυσικά….. / 
το κυρίως απομαγνητιστήριο -- αποαρνητιστήριο της ψυχής….! 
 
                                --------------------------------------------------------------------------------------------     
[***( ..........ήτοι, στον, καθαρτήριό -του, βατέο +οο χώρο του σώματος της ψυχής….! 
Οι τύψεις ή το έσωθεν -- "έσωθεν" ανάλογο πλήγμα 
ή η τιμωρία -- εσωΕρινύες -- έλεγχος, και, εκ της 1ης ανόδου ΖΗ|, όπου αυτή, και εδώ, είναι μοιραίες….! 
 

         // .....καταπώς μοιραίος είναι, μεταπτωτικά, 

         κι ο έλεγχος, και, εκ της 1ης καθόδου Ζ΄Η΄|, όπου αυτή, και, στους πριν φυγοσάτανους….! // 

                        ---- …..μα, έστω, μοιραίος, και, και, υπό του κυρίως εαυτού ---- αρχηγού -- "αρχηγού" έλεγχος, 
                        ως μη αυτοαποδεκτός σε αυτοκριτική…., αναλόγως….. ---- 
 

          {{ .....κάθε 1η, κυρίως "ψυχοκόρος" και φιλοφωτοϋλιστική, άνοδος ΖΗ| 
          και κάθε 1η, κυρίως "κορμοκόρος" και φιλοϋλοϋλιστική, κάθοδος Ζ΄Η΄|, 
          αμφότερες, είναι ανάλογοι δικαστές ψυχής, βάσει ανάλογης / θείας ή σατανικής, αντίστοιχα / δεοντολογίας, 
          ενώ κάθε θέση μνήμης μπορεί να θεωρηθεί, και, ως εδώλιο 
          της ανάλογα κατηγορούμενης ψυχής...., πλην, και, επιδοκιμαστήριο…., τόσον, όσον, αναλόγως….! 
 

       * ΄Ανοδοι και κάθοδοι,           / …..όλες, είναι παρεμβλητές στο κυρίως εγώ της -- στον πυρήνα της,….. / 

                ---- ....."όλες", οι χορδές |, αναλόγως, είναι, και, καθρέφτες ψυχής, στόματα ψυχής, έδρες της,..... ---- 
       είναι οι πρίζες της ψυχής, ρευματοδότες μαζί και ρευματολήπτες,..... 
       καθώς….. οι 1ες κάθοδοι Ζ΄Η΄| κι οι 1ες άνοδοι ΖΗ| 
       είναι αγωγοί υπεραισθήσεων -- "αισθητήρες", του, ανάλογού -τους, αφηρημένου, 
              ----.....πυρήνας ψυχής….: είναι, και, το ταμπλό, η κεντρική της πρίζα,….. "το κυρίως εγώ" της..... ---- 
       ενώ..... οι 2ες άνοδοι ΔΕ| κι οι 2ες κάθοδοι Δ΄Ε΄| 
       είναι αγωγοί αισθήσεων -- αισθητήρες, του, ανάλογού -τους, συγκεκριμένου….! 
 

       ** ΄Ανοδοι και, σκωπτικές -- εχθρικές τους, αντιάνοδοι -- κάθοδοι, 

                  |-----| .....αυτές, οι κάθοδοι, είναι, αναλόγως, κολακεύτριες κι "ομιλούσες" προς τον κυρίως εαυτό, 
                  έστω, λ.χ, στον, υποκριτικό, "πληθυντικό ευγενείας", 
                  σε αντίθεση με τις ανόδους, ειδικά τις 1ες -- 1η, ανόδους -- εαυτούς -- εγώ...., που είναι, αναλόγως, 
                  κυρίως, μη κολακεύτριες -- μη χαϊδευτικές, και, κι ως εκ τούτου, περισσότερον περιθωριοποιημένες 
                  από τον, εγωιστή, κυρίως εαυτό -- κυρίως εξουσία, τότε, που, αυτός, αν δεν τις απομονώσει, 

                       / …..και μη "αντέχοντας" τις, ανάλογες, προστακτικές και παρεμβλητικές φωνές, κυρίως, αυτών….. / 
                  και, τις μετατρέπει, ανάλογα ταχέως και λίαν συνήθως, σχεδόν, όλες, κι αυτές, σε πρώτο πρόσωπο, 

                  βολευτικά του αυτοξεγελώμενος..... |-----| 
       όλες, είναι οι ανάλογες άγκυρες -- "άγκυρες" της ψυχής, ως, λ.χ, στη φάση 1Β2, όπου….. 
       η 1η άνοδος, ΖΗ|, είναι η επουράνια "άγκυρά" της στο ουράνιο μέρος του άυλου σώματός της…., 
       η 2η άνοδος,ΔΕ|, είναι η επίγεια άγκυρά της στο γήινο μέρος του άυλου σώματός της….. 

       και η 2η κάθοδος, Δ΄Ε΄|, είναι η ύφαλη "άγκυρά" της στο ενάλιο μέρος του άυλου σώματός της….,….! }} 
 
Επίσης, μοιραίες είναι, κατά την κάθε παράβαση, και, οι ανάλογες αντιστροφές 
των…., θείων…., προβολών, αισθημάτων, προθέσεων κ.λ.π...., σε αυτόν…., μα αυτοπαθώς…., 
ως, μοιραίο είναι, και, το ανάλογο αναποδογύρισμα -- "ο αναγραμματισμός" 
της Αλήθειας σε Ψέμα...., τόσον ,όσον ,αναλόγως….! 
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Π.χ...., και, αλληγορικά…., στους με 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A…., με δεδομένο το ότι 

ο +οο / ή..... +οο, +0 : και, 1B7 έως 1B12 / χώρος του άυλου σώματος της ψυχής είναι θερμάστρα 

κι ο -οο / ή..... -οο, -0 : και, 1Β7΄έως 1Β12΄ / χώρος του άυλου σώματος της ψυχής είναι ψυγείο..... 

και το ότι η ψυχή κινείται δώθε ή κείθε, ή ....,          / .....2ο, 1Β, ψυχοD.N.A..... / 
δεν σημαίνει πως φταίει, έστω, μόνον, η θερμάστρα, ή, έστω, ΄Ηλιος, ή το ψυγείο, ή, έστω, Σελήνη…., 

              / …..ούτε κι αυτοί---ά που, τυχόν, τα "τροφοδοτούν", ψυχο ενεργειακά…., όποτε, όσο κι αναλόγως..... / 
για τις, μοιραία κι αυτόματα, επώδυνες κι ανάλογες αλλαγές του ύδατος -- της ψυχής, ή, έστω, Γης…., 
όντας, ή πορευόμενη, αυτή σε όποιο από αυτά….! 
Πάντως, η ψυχή -- ύδωρ συναντά το Θεό, άμεσα -- απευθείας, ως εξατμισμένη….! 
 
Δηλαδή...., αν στο 1Β10΄ η "όση" ψυχή -- το "όσον" ύδωρ είναι πάγος 

και μετά πάει, όπως και έστω, στο 1Β10,        ---- ....ως κι αντίστροφα..... ---- 
και τότε υποστεί επώδυνα την ανάλογη και μοιραία αλλοίωση…., 
αυτό, δεν σημαίνει πως "φταίει" για τον πόνο -- πλήγμα -- τύψη, ‘’μόνον’’, η θερμάστρα ή ό,τι άλλο, 
μα "φταίει", κυρίως, η ίδια η εν λόγω ψυχή....!        

                      [ …..συνεπώς, πιότερο έως "εντελώς", φταίμε εμείς….. ] 

          || .....μα..... αγγελοβλογητά -- θεοβλογητά, όταν πάει, μετανοητικά -- εξιλεωτικά, ιδίως, συνειδητά, 
          και αγγελοτιμωρητά, όμως, όταν πάει τυχαία, μα, μόνον, μια άκρως ειδική περίπτωση κατθρώπου, 
          πράγμα που συμβαίνει, ανάλογα, και διατανοτιμωρητά, κυρίως, σε μια ειδική περίπτωση ανθρώπου...., 
          αφού στη μετάνοια, κυρίως, του κατθρώπου χαίρονται οι άγγελοι κι ο Θεός, και οι συν αυτοίς, 

          ενώ λυπούνται οι διάτανοι κι ο Σατανάς, και οι συν αυτοίς…., σαφώς, και αντιστρόφως….. || …....... )***] 
                           -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
΄Ετσι, τότε κι απτωτικά, και με τη μεσολάβηση, και, του όποιου ηλεκτραγγέλτη αγγέλου, 
επαναφέρεται / …..θα επαναφέρονταν, ως αναστρέψιμο κι έτσι….. / "στον βατέο δρόμο.....", 

οπότε και μετασχηματίζεται -- ανασυντίθεται -- ανασταίνεται,       / …..και με εξιλέωσή -της….. / 

ανάλογα,η ψυχή του εν λόγω / …..σπανιότατα εδώ..… / εκτραπέντος και "μεταστατικού" παραβάτη, 
του αυτοεπαιρόμενου σχισματικού -- αιρετικού και καταστολέα και των συνέμψυχών του, πια, 
έως "εκμηδενίσεως" της βλαπτικής του επιδραστικότητας σε αυτόν και σε άλλους, 
έως και αποβολής --  "αποβολής" από την ψυχή του εν λόγω πραξικοπηματία κι αυτοπαραβάτη 
των αυτοϋπόβαλτων πνευματικών προϊόντων...., των εκ της αυθυποβολής -του….! 
 
Αυτή δε η επαναφορά γίνεται, εδώ, με τη μεσολάβηση, και, των υπερθετικών ανθρώπων, των ++, 
και, κυρίως των όποιων θεανθρώπων, των 1Α6 ---- 1Α, 
που τότε παίζουν κι αυτοί, αναγκαία, ρόλο συνηλεκτραγγέλτη των αγγέλων, ήτοι, ""αγγέλων""....! 
 
Βέβαια, αν, που δεν, θα χρειαζόταν, έστω, έτσι τότε, θα δολοφονείτο, διά φόνου, ο κάθε παραβάτης, 
 
                 ----- .....ο επίδοξος γήινος πανδικτάτορας....: o αποστάτης, ο αιρετικός,..... 
                 ο λιποτάχτης για θητεία της ψυχής του στον αβατέο -- μη ερευνητέο χώρο του σώματός της, 
                 λ.χ, για κακή χρήση ουσιών, τεχνολογίας,..... σε βλαβερά πειράματα και μέσα επιβολής, 

                 / ακόμα, έτσι, και χάριν αστείου….. / του, και άνωθεν, προβλεπτά επικίνδυνου, 

                 που θα εδολοφονείτο, τελικά, έστω, αν δεν…., και, για τη σωτηρία αθώου....,..... ----- 
 
αλλά και ψυχοενεργειακώς, όπως, π.χ, με καρδιακή προσβολή, εγκεφαλικό, υπεροξεία ψυχοαρθρίτιδα,..... 
μετά από συνεχή "σβούρα" της ψυχής του στο σώμα της και, κυρίως, με στάση -της στο "1Α12΄", 
ή και στο 1Α, ως εξωστέος / …..και εξωστός….. / ων εκ του Παραδείσου....! 
 
               =============================================================== 
 
                          *) 1o, 1A, ψυχοD.N.A : σελ. 9, 10 και 13΄, σχ. ….. 
 
* 1A1 έως 1A6..... και 1Α1΄ έως 1Α5΄ / …..πλην 1Α..... / ....: Το κύτταρο μνήμης της ψυχής βρίσκεται 
κάθε φορά αλλού, αναλόγως, μα μόνον, στον θετικό ή στον υπερθετικό χώρο του σώματός της....! 
Σε κάθε μια από αυτές τις 11 φάσεις, 
             ---- .....οπότε, εδώ κι αλλού -- σε άλλες φάσεις, η όποια ψυχή είναι, και, αναλόγου "βεληνεκούς"..... ---- 
το κάθε ένα από τα 11 --- "11" συνειδητά της ψυχής είναι διαφορετικό, από φάση σε φάση, 
εξαρτώμενο, πάντα και κυρίως, από τη θέση μνήμης -- συχνότητα 
στην οποία βρίσκεται το κύτταρο μνήμης, συνεπώς και από τις, δώθε -- κείθε, 
σύγχρονες, ή τη μονή, προβολές που γίνονται -- εντολές που δίνονται σε αυτό, αυτόθεν ή ετερόθεν, αναλόγως, 
οπότε και έχουμε φυσιολογικά, / …..τόσον, όσον, αναλόγως..... / πάντα, εσωτερική ομόνοια, 
 
            { .....ομόνοια…., πλην στους τυχόν τέως παραβάτες -- αυτοκατθρωπισθέντες, έστω, 
            οπότε, σε αυτούς, σπανιότατα, κι ας ήδη έχουν "καθαρίσει" -- απομαγνητιστεί, μπορεί να τους συμβεί, 
            όπου γίνεται, ανάλογη, εσωτερική υποτροπή, όποιου, τέως αρνητικού εαυτού -τους, 
            είτε από ανάμνηση….. είτε από τυχόν εκεί πλάι του άλλον, τότε, αυτοκατθρωπιζόμενο 

            και έτσι κατθρωπιστή -του -- προκλητικό -του..… } 
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εξ ού και οι καθελογής, ανάλογες, ψυχολογικές -- συναισθηματικές διακυμάνσεις, 
φυσικά κι εδώ, και όχι μόνον....!                 [ …..Κοινωνία, "μόνον", ανθρώπων, παράδεισος..... ] 
 
Τουτέστιν, εδώ στο 1ο, 1Α, ψυχοD.N.A, η ψυχή -- το κύτταρο μνήμης της βρίσκεται 
κάθε φορά, αναλόγως, ανάμεσα σε....: 

.....υπερναί ( +οο, ΑΖΗ ή ΖΗ| ) και ( ναι ) ( +0, ΑΔΕ ή ΑΔ---- )...., 
/ 1Α1 έως 1Α6 / ....: πάντα και οπωσδήποτε, εσωτερική υπερομόνοια,     (…..υπερθετικός ++….. ) 

      ---- .....όταν, βέβαια, είναι η ψυχή, το κύτταρο μνήμης της -- κέντρο κύκλου της, εδώ..... ---- 
καθόλου ανατρέψιμη ομόνοια, απτωτικά γαρ…., 
πλην στους τέως παραβάτες -- τέως αυτοκατθρωπισθέντες, από υποτροπή.....κακού -- κακίστου, 
ανάλογου και όπου κι αν....,….. 

                       || .....δρόμος της υπεραρετής....: +οο ( +0 ) ή υπερναί ( ναι )..... || 
 

.....ή..... ( υπερναί ) ( +οο, ΑΖΗ ) και ναι ( +0, ΑΔΕ) ....,         ( …..θετικός + ή, άλλως, ++….. ) 
/ 1Α1΄ έως 1Α5΄ / ....: πάντα εσωτερική ομόνοια, πλην στους τέως παραβάτες, όπου και αν...., 
στους οποίους είναι πιθανόν να έχουμε υποτροπή και, αναλόγως, υπερίσχυση αρνητικού εαυτού, 
σαφώς, ευκολότερα εδώ από ό,τι στους υπερθετικούς, όταν, δηλαδή, είναι αυτοί υπερθετικοί, 
και γι’ αυτό, όσοι θα γίνονταν παραβάτες, και, έστω, αν δεν θανατώνονταν, ως τιμωρία, ως επίμονοι, 
μάλλον, θα ήταν στο εξής έκτοτε..... πλειστάκις κι αναγκαστικά υπερθετικοί...., αλλά...., 
             / …..όχι, βέβαια, τόσο, για τιμωρία -τους, μα για ασφάλεια των άλλων και για παν ενδεχόμενον….. / 
πάντα υποτακτικοί κι "ανενεργοί" -- μη ενεργούμενα…., 
σε αντίθεση με τους παρά λίγο πτωτικούς αγγέλους, τότε, κατά την παράβαση του Ο2....,....! 

                     || .....δρόμος της αρετής....: ( +oo ) +0 ή ( υπερναί ) ναι..... || 

        / Σημείον Β ή Β1 ( Β1 )….. , που γίνεται χορδή Β1Γ1|,….. αναλόγως,….: εξωσυνείδητο..... / 
 
          { Σαφώς, ο όποιος και όποτε, μα υπερσυχνότατος, θεάνθρωπος, ο 1Α6 -- 1Α, ο διπλόψυχος ΟΟ΄΄, 
          είναι πάντα, τότε που είναι θεάνθρωπος, σε κατάσταση υπερυπερομόνοιας --- ομόνοιας, 
          δηλαδή…., η μια ψυχή του -- το κέντρο της, η Ο΄1, βρίσκεται "ανάμεσα" σε...: 
          υπερυπερναί ( υπερ+οο, Β1Γ1| ) και υπερναί ( +οο, Ζ1Η1 | ) και ναι ( +0, Α1Δ1--- ) ..... 
          …..και η άλλη ψυχή του -- το κέντρο της, η Ο΄2, βρίσκεται ανάμεσα σε....: 

          υπερναί ( +οο, Α2Ζ2Η2) και ναι ( +0, Α2Δ2Ε2) .....,….. 

                                            || .....δρόμος της υπερυπεραρετής --- αρετής..... || 
          Αναλόγως με τα ως άνω….. είναι και η Ο΄1 και Ο΄2 ψυχές του θεανθρωπιζόμενου 

          στις φάσεις 1Α5 --- 1Α1, 1Α4 --- 1Α2 και 1Α3 --- 1Α3 ....,….. } 
 
                          --------------------------------------------------------------------------------------- 
        *[[ Αξίζει δε να τονιστεί το πώς….. "εντοπιζόμενος", κυρίως, αυτός, ο όποιος κι όποτε θεάνθρωπος, 
από το Σατανά και τους δικούς -του…., βεβαίως μεταπτωτικά, 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A…., 

            / …..καταδιώκεται, αν γίνει μη τόσο, και, αλεξο"σάτανος", που γίνεται να γίνει, μα δυσκολότατα, 
            δηλαδή, έτσι διπλόψυχος Ο΄΄ κ.λ.π...., ως από 1Β6 --- 1Β6, 

            και που ευκολότατα ξαναγίνεται, όπως, διπλόψυχος ΟΟ΄΄….. / 

                   ---- …..μα "καταδιώκεται", τότε, όποτε, κι από την αντίθετή -του, ασύνειδη, "Μοίρα -- θεό"..... ---- 
καταδιώκεται, "μόνον" αυτός πάντα, συστηματικά, προπάντων έμμεσα 

              / Η άμεση καταδίωξή -του, και, από διατάνους, σε ανάλογες θέσεις, είναι επικίνδυνή -τους…., 

              που, και, αυτόν τον ρόλο παίζουν οι νεκροί της Σελήνης…., σε τέτοιες, κυρίως, περιπτώσεις….. / 

και μέσα απ’ τους γήινους, όποτε, κατθρώπους       / …..και, κυρίως, μέσα απ’ τους μονίμως πέριξ -του….. / 
χωρίς οπωσδήποτε και να το συναισθάνονται, και, οι κάτθρωποι, 

          / .....ως, "έτσι", καταδιώκεται, προπάντων έμμεσα και μέσα από τους γήινους, όποτε, ανθρώπους, 
          χωρίς οπωσδήποτε και να το συναισθάνονται, και, οι άνθρωποι...., 
          και ο, όσον, σατανοκάτθρωπος, σαφώς, και, από τους Αρχαγγέλους και τους αγγέλους -τους...., 

          μα, και, αυτόν τον ρόλο παίζουν οι νεκροί του ΄Ηλιου…., σε τέτοιες, κυρίως, περιπτώσεις….. / 

εστιάζοντας ποικίλα εμποδιστικά,           | …..και, ο αλλαχτής των ψυχοσυχνοτήτων, και, -μας, Σατανάς….. | 

                 / .....προπαντός, για να μη λυθεί το μεταφυσικό ζήτημα, το Αίνιγμα πια ευθύς μεταπτωτικά….. / 
όσον γίνεται, την προσοχή -τους πάνω -του, 
συνηθέστατα ευκολότερα απ’ ότι οι άγγελοι πάνω στον κάθε κι όσον σατανοκάτθρωπο….! 
 
Κι αυτό συμβαίνει γιατί, συνηθέστατα, τους βοηθούν, και γι’ αυτό, 

                 / …..πλην του ότι ταχύτατα κι εμποδιστικά εναλλάσσονται αυτές οι συγκυρίες….. / 
πιότερο , και οι, συνηθέστατα " μαγνητοηλεκτρικές, ψυχοενεργειακές συγκυρίες στη Γη και οι ηλεκτρομαγνητικές", 
αν και δεν τους χρειάζονται και τόσο, τους διατάνους, αφού τους βοηθά, και, το όποιο κομφούζιο….! 
 
Αυτό δε το κομφούζιο, κυρίως, ευθύνεται για πάρα πολλά κακά…., εσώψυχά μας και μη, μοιραία, 
κι όχι, πολλάκις, τότε, και, ο Σατανάς, που δεν έχει, τότε κι όπως, συμμετοχή σε όλα αυτά, 
που, και, για το κομφούζιο, φτάνει που είναι στη Σελήνη και με "1ο", "1Α", ψυχοD.N.A….! 
Επίσης, και για πολλά καλά…., εσώψυχά -μας και μη, μοιραία, 
δεν ευθύνονται, πολλάκις, τότε, και, οι άγγελοι, που δεν έχουν, τότε κι όπως, συμμετοχή σε όλα αυτά, 
και που, και, για αυτά, φτάνει που είναι στον ΄Ηλιο και με 1ο, 1Α, ψυχοD.N.A….! 
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Το ότι δε οι περισσότεροι γήινοι έμψυχοι είναι, γενικά και συνολικά έκαστος, -+, θετικοί ή, άλλως, αρνητικοθετικοί, 
δεν σημαίνει και το πως δεν ψυχοβλέπουν, συνηθέστατα, μέσω της χορδής Δ΄Ε΄|, 

κάτι που φταίει, κι αυτό, για τις, συνηθέστατα και γενικά, "-+" / ή και, αναλόγως, "+-" / ψυχοενεργειακές συγκυρίες...., 

που….. δεν χρειάζεται να είναι κι ισχυρότερες, και, για να γίνει, και, ό,τι ψυχοκακό….! ]]* 
 
                ================================================================= 
 
                         *) 1ο, 1Α, ψυχοD.N.A....: σελ. 9, 10 και 13΄…., σχ. ….. 
…..εδώ, το σώμα της ψυχής είναι απλό οικοδόμημα 
και γίνονται….. στις συχνότητες 1Α1 έως 1Α6….. άμεσες -- απευθείας "μυστικές" συναντήσεις κι επικοινωνίες 
ομοσυχνότητων / …..οπωσδήποτε και..... πάντα και παντού..… / ανθρώπων και, και, αγγέλων..… 
και, ομοσυχνοτήτως πάντα, "υπερμικροστιγμιαία", στη διπλοψυχιστική συχνότητα 1Α6 --- 1Α, 
άμεση -- απευθείας επικοινωνία θεανθρώπων και Θεού….,....! 
  
                 =============================================================== 
                 =============================================================== 
 

                                                                    19 --- 2΄ ) 
 
                                * ) 1ο και "1ο" ψυχοD.N.A : σελ. 9, 10, 13΄ και 14, 15….,σχ. ….: 
 
              // * 1Α6 έως "1Α18΄"....: νοητός άξονας περιστροφής της ψυχής στο, βατό, άυλο, σώμα της..... // 
 
* 1A7 έως 1Α12....: αβατό.....                                            * "1Α19΄" έως "1Α24΄"....: αβατό..... 
                                             * 1Α6 και πλέον έως "1Α18΄" και πλέον....: βατό..... 
 
                 * ) 2ο ψυχοD.N.A : σελ. 23, 24, 28, 29, 27…., σχ. ….: 
 
* 1B13 έως 1Β18....: αβατό.....                                           * 1Β13΄ έως 1Β18΄....: αβατό..... 
                   * 1Β12 και πλέον έως 1Β12΄ και πλέον....: βατό..... 
                                ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
                          * ) 1ο --- "1ο", ή 1ο ή "1ο", ψυχοD.N.A….: 
 
* "1A6΄" / ή 1Α6΄ / έως "1Α18΄" και πλέον....: αβατέο...., όπου, και γιατί, "η Σιωπή γίνεται λόγος" 
και..... "λευκό φως του Θεού αναλύεται αυτόματα σε πολύχρωμη φασματική βεντάλια....."...., 
οπότε και αρχίζει η αντιστροφή του οτιδήποτε θετικού σε οτιδήποτε αρνητικό, 
βεβαίως, και, μετατρέπεται κι η μία Αλήθεια σε πάμπολλων εκδοχών και πιθανοτήτων Ψέμα….. 
                      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                   * ) 2ο ψυχοD.N.A….: 
 
* 1B1΄ έως 1Β12΄ και πλέον....: αβατέο..... 
 

{ Βεβαίως, αβατέο μέρος -- χώρος του σώματος της ψυχής είναι…., σε σχέση με το 1ο και "1ο"…., 
πάντα κατά τη θεία δεοντολογία…., και το από 1Β1 έως 1Β6, όπου η ψυχή, εδώ, είναι -++, 
αλλά, καθότι το από 1Β7 έως 1Β12 και πλέον είναι, πια, μεταπτωτικά, 

πάντα, λίαν δύσβατο…., έστω, βατέο και το από 1Β1 έως 1Β6..... } 
         ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                 * ) 1ο ψυχοD.N.A….: 
 
* 1Α6 και πλέον έως 1Α5΄....: βατέο.....           / Σαφώς, τα….. βατέο κι αβατέο….. κατά τη θείαΔεοντολογία….. / 
 
        / * 1Α6΄ ή "1Α6΄"....: "βατέο" -- αβατέο...., σαφώς, "τιμωρητέο" και "τιμωρητό" -- τιμωρητέο και τιμωρητό..! 
        Από εδώ και πέρα, >, αρχή πόλωσης, αμαύρωσης..... της ψυχής..... / 
 
                         * ) 2ο ψυχοD.N.A….: 
 
             // * 1Β12 έως 1Β12΄....: νοητός άξονας περιστροφής ψυχής στο, βατό, άυλο, σώμα της..... // 
 
* 1B7 έως 1Β12....: βατέο.....         και….. * 1Β1 έως 1Β6....: έστω, βατέο..... 
                                    
*) 1Β και "1Α12΄"....: τα μεταίχμια…., 
     / Επίσης, ως "μεταίχμιο", και, η αυτο ή ετερο, ηλεκτριστική συχνότητα 1Α6΄ ή "1Α6΄" -- σημείον....: αρχή πόλωσης, 
     αμαύρωσης ή μείωσης λάμψης της ψυχής..… κι αύξησης του σκοτισμού της…., 

  ήτοι, μείωσης φωτοστέφανων και αύξησης σκοτοστέφανων….,….. / 
  αβατέα μεταίχμια...., και, λόγω του ότι είναι επικίνδυνα, κυρίως, ως ηλεκτροσοκικά,....! 
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Το ίδιο 
       / …..εδώ κι ως ευθύς κάτω, το αβατέο, περίπου, και αναλόγως της παραμονής της ψυχής σε αυτές τις θέσεις 

       μνήμης -- "θέσεις αμνησίας"….. / 
ισχύει και για τις, και, "τέτοιες" -- τέτοιες θέσεις.....-- συχνότητες, τις 1Α, 1Β9, 1Β9΄, αλλά και 1Β6 και 1Β6΄ …., 
τις ηλεκτριστικές έως κι ηλεκτροσοκικές…., τόσον, όσον, αναλόγως….!     / .....1ο, "1ο" και 2ο ψυχοD.N.A..... / 
 
               ===================================================================== 
 
*) 1A, 1Α6΄ ή "1Α6΄" και, κυρίως, "1Α12΄"….: συμπληγάδες -- "διάσελα", 
σημεία όπου, πάντα, και, αυτόματα, δημιουργείται άμεσα τότε, και…..τόσον, όσον, αναλόγως…., 
         / .....διοχετευόμενη, πάντα, στο κύτταρο μνήμης της ψυχής,..... και, και, "ηλεκτραγγελτικά"..... / 
αφόρητη, "αφόρητη", ενέργεια -- ανάλογη σειρήνα, όπως και σε αγγέλους και διατάνους..... 
                                                                                           / .....1ο και "1ο" ψυχοD.N.A..... / 
 
 *) 1Β9, 1Β9΄, 1Β6, 1Β6΄ και, κυρίως, 1Β….: 
συμπληγάδες -- "διάσελα", σημεία όπου, πάντα, και, αυτόματα, δημιουργείται άμεσα τότε, 
       / …..διοχετευόμενη, πάντα, στο κύτταρο μνήμης της ψυχής,..... και, και, " ηλεκτραγγελτικά"..... / 
και….. τόσον, όσον, αναλόγως…., αφόρητη ενέργεια -- ανάλογη σειρήνα....,….. / .....2ο ψυχοD.N.A..... / 
 

|| .....κύτταρο μνήμης -- πυρήνας της ψυχής....: 

         / .....κυρίως, όντας υπερθετική και πλέον..... και..... υποαρνητική -- αρνητικότατη και πλέον..... / 

φωτοσκοτοπολλαπλασιαστής, ψυχοκυτταρογενετιστής ή ψυχοκυττογενετιστής, ανιχνευτής,..... || 
              
                                         =========================================================== 
 
                * ) 1o ψυχοD.N.A….: 
 
* 1A1΄ έως 1Α5΄....: εύβατο έως λιγότερο εύβατο...., το φυσικό ++..... 
/ συναισθήματα ανάανα, ++, +οο +0,..... * 1Α6΄ : ανάανα---κατάκατα, ++ ---- =,..... +οο +0 -0 ---- -οο..... / 
              ( …..αντίστροφα….: 1Α5΄ έως 1Α1΄….: λιγότερο εύβατο έως εύβατο….. ) 
                       // …..άνω, άνοδος, ανά, άνθρωπος…..  και….. κάτω, κάθοδος, κατά, κάτθρωπος….. // 
* 1Α1 έως 1Α6....: δύσβατο έως περισσότερο δύσβατο...., το υπερφυσικό ++..... 
/ συναισθήματα ανάανα, ++, +οο +0..... /        ( ….: συναισθήματα : και, συναισθήματα….. ) 
 
* 1Α6 --- 1Α....: υπερδύσβατο...., το υπερυπερφυσικό +++ ---- ++..... 
/ συναισθήματα υπερανάανα +++ η μια ψυχή, η Ο΄1, κι ανάανα ++ η άλλη ψυχή, η Ο΄2 : +++ ---- ++. / 
 

|| Υπαπαντή Θεού και Ανθρώπου..... και Θεοφάνεια στον ΄Ανθρωπο και Ανθρωποφάνεια στο Θεό, 
ενανθρώπιση Θεού κι ενθέωση Ανθρώπου....: θεανθρωπο -- Θεο -- γάμια, γάμος,….: 1Α6---1Α….. 

           ---- .....προβολή…., συνάντηση…., ενδοβολή...., κι εδώ..... ---- || 
 
/// Στο 1ο ψυχοD.N.A υπάρχει, αναλόγως, ευκολία αυτοσυγκέντρωσης, εγγραφής μηνύματος,....! 
Η ψυχή είναι μεγαλάντεχο κομπιούτερ, χρησιμοποιητή -- ενεργοποιητή, εύκολα, από "τους άνω", 

        ( Σαφώς, αναλόγως, αφού, πάντα, ισχύει  / …..μα ως προϋπόθεση δυνατότητας βοήθειας απ’ τους άνω….. / 
        το….. "για να βοηθηθείς...., ανάλογα, βοηθάς.....", γιατί….. αλλιώς….. δεν γίνεται να γίνει 

        στο για ελεύθερα -- "ελεύθερα" πλάσματα θεοπλασθέν Σύμπαν -μας….. ) 

                          [ Στη σκιά...., ως +- - και - -, δεν ζεσταίνει ο ΄Ηλιος….,....: 2ο ψυχοD.N.A….. ] 

 και, στους γήινους…., μα όχι εύκολα ενεργοποιητή και στο 2ο ψυχοD.N.A, ήτοι, όντας σ’ αυτό η ψυχή αυτών,..... /// 
 
             ================================================================ 
 
              * ) "1ο" ψυχοD.N.A….: 
 
* / .....1Α6΄ ή "1Α6΄"....: εύβατο -- "εύβατο"...., το φυσικό -- "φυσικό" = ++,..... / 
 
* "1A7΄" έως "1Α11΄"....: "εύβατο" έως λιγότερο "εύβατο"...., το "φυσικό" =+ ή, έστω, και += ή = : - -..... 
/ συναισθήματα ανακατάκατα, = +, +0 -0 ---- -οο..... / 
 
* "1Α13΄" έως "1Α18΄" ....: δύσβατο έως περισσότερο δύσβατο...., το υπο"φυσικό" += ή, έστω, και =+ ή = : - -..... 
/ συναισθήματα κατακατάανα, +=, +0 -0 ---- -οο..... / 
 
* "1Α18΄"....: δυσβατότατο....,το υποϋπο"φυσικό" - - - ..... / συναισθήματα, υποκατάκατα, κατακατάκατα, - - - ,..... / 

     || …..αυτοενκατθρώπιση και….. μη υπαπαντή με όποιον άνωθεν…., 
     πλην, έστω, ετερόπαθα -- ετερόθεν, μα υποθετικώς κι εδώ, με όποιον εκεί, πρώην ή τότε, σατανοκάτθρωπο…., 

     σταδιακή "έκλειψη" αγγέλων και Θεού, σταδιακή αγγελο  Θεο  "αφάνεια",..... || 
 
               ============================================================ 
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                  * ) 2ο ψυχοD.N.A….: 
 
* 1B1 έως 1Β6....: εύβατο έως λιγότερο εύβατο...., το φυσικό - ++..... 
/ συναισθήματα αναανάκατα, - ++, +οο +0 -0..... / 
 
* 1Β7 έως 1Β12....: δύσβατο έως περισσότερο δύσβατο...., το υπερφυσικό ++..... 
/ συναισθήματα ανάανα, ++, +οο +0,..... / 
 
* 1Β12 --- 1Β....: υπερδύσβατο...., το υπερυπερφυσικό +++ ---- +- -+..... 
/ συναισθήματα υπερανάανα, αναανάανα, +++ η μια ψυχή, η Ο΄1, 
και ουδέτερο +- -+..... η άλλη ψυχή, η Ο΄2 : +++ ---- +- -+,..... / 
 

|| Υπαπαντή Θεού και ανθρώπου..... και Θεοφάνεια στον ΄Ανθρωπο και Ανθρωποφάνεια στο Θεό, 
ενθέωση Ανθρώπου κι ενανθρώπιση Θεού : θεανθρωπο -- Θεο -- γάμια,γάμος,….: 1Β12---1Β….. 

      ---- .....προβολή...., συνάντηση...., ενδοβολή...., κι εδώ..... ---- || 
 
* 1Β1΄ έως 1Β6΄....: εύβατο έως λιγότερο εύβατο...., το "φυσικό" + - -..... 
/ συναισθήματα κατακατάανα, + - -, +0 -0 -οο,..... / 
 
* 1Β7΄ έως 1Β12΄....: δύσβατο έως περισσότερο δύσβατο...., το υπο"φυσικό" - -..... 
/ συναισθήματα κατάκατα, - -, -οο -0,..... / 
 
* 1Β12΄....: δυσβατότατο...., το υποϋπο"φυσικό" - - - ..... 
/ συναισθήματα υποκατάκατα, κατακατάκατα, -0 -οο, - - - ,..... / 
 

|| …..υπαπαντή Σατανά και Κατθρώπου...., 1Β12΄, 
και Σατανοφάνεια στον Κάτθρωπο και Κατθρωποφάνεια στο Σατανά, 
ενσατάνωση Κατθρώπου κι ενκατθρώπιση Σατανά : Σατανοκατθρωπο--Σατανο--γάμια, γάμος,.…. 

            ---- .....προβολή...., συνάντηση...., ενδοβολή...., κι εδώ.....  ---- || 
 
         { Επανατονιστό δε..... το ότι γίνεται να συμβαίνουν, όπου κι όπως είναι δυνατόν, 
         "πολλάκις", όσον κι αναλόγως, υποτροπές άλλων, αντιθέτων, αισθημάτων, 

         βεβαίως, με ανάλογη μετατροπή των εν λόγω, εκάστοτε, αισθημάτων..… } 
 
[{* Ευνόητον δε..... το πως..... το ορθότερον, περί των συναισθημάτων, είναι....: 
όπου θετικός κι αρνητικός βαθμός..... είναι ανάλογα συναισθήματα,..... μέσω των αισθήσεων…., 
 

                         --/-- .....και, φυσικά, εδώ, υπάρχει, γενικά, ανάλογη "υποκειμενικότητα" της ψυχής, 
                         ως, επίσης, κι ανάλογη ερμηνεία, και, του μεταφυσικού ζητήματος..… --/-- 
 
και..... όπου υπερθετικός βαθμός και πλέον….. κι υποαρνητικός βαθμός και πλέον..... 
είναι υπερσυναισθήματα και πλέον..... και υποσυναισθήματα και πλέον,…..αντίστοιχα, 
όχι μέσω των αισθήσεων....! 

                          ---- .....και, φυσικά, εδώ, υπάρχει, γενικά, ανάλογη "αντικειμενικότητα" της ψυχής, 
                          ως, επίσης, κι ανάλογη ερμηνεία, και, του μεταφυσικού ζητήματος..… ---- 
 
΄Οταν λέγεται, εδώ, λ.χ, αναανάκατα - ++..... και κατακατάανα +- - συναισθήματα, 
σε χλιαρές - ++ και ++- ψυχές, αντίστοιχα, 
 

          / .....π.χ, ως στην 1Β3, -++, και στην, το αντίστροφό -της, 1Β3΄, +- -…., 
          οπότε, και στις δυό περιπτώσεις, η ΔΕ| κι η ΖΗ|…..και…..η Δ΄Ε΄| κι η Ζ΄Η΄|, αντίστοιχα…., 

          πάντα αναλόγως και μοιραία, ενοχλούν -- "ενοχλούν", προπαντός, τον, εγωιστή, κυρίως εαυτό..… / 
 
εννοείται, γενικά, πως πρόκειται για τα δυνατό να αποκτηθούν συναισθήματα στην ίδια συχνότητα, 

κι αυτό, γιατί…., / είναι δυνατό / στην ίδια, και, χλιαρή, εδώ - ++, συχνότητα, εδώ στη φάση -- θέση 1Β3, 

( …..βέβαια, η ψυχή, που έχει "φύσει" αυτή τη δυνατότητα….. ) ενατενίζει αμφίπλευρα, μα όχι σύγχρονα….! 
 
Δηλαδή, είτε να έχει….. μόνον….. ανάανα, τα ++, συναισθήματα, όταν κοιτά προς το +οο 
και δεν έχει τότε, κυρίως στους εσωτερικούς διαλόγους της, και, ως μάσκα την 2η κάθοδο…., 
είτε..... μόνον..... κατά -- κάτω, τα -, συναισθήματα, όταν κοιτά προς το -0….,….! 
Επίσης, οι άνοδοι, 1η ΖΗ| κι η 2η ΔΕ| , αναμεταξύ τους, και τα ανάλογά -τους, δευτερεύοντα,εγώ…., 
και οι κάθοδοι,1η Ζ΄Η΄| κι η 2η Δ΄Ε΄|, αναμεταξύ τους, και τα ανάλογά -τους, δευτερεύοντα,εγώ…., 
είναι, "πάντα" και σε όποια συχνότητα, σε "συνασπισμό"..... και "σύμφωνες" -- σύμφωνες, 

καθώς, αν και συμφωνούν, όσον, αλληλοαντιδρούν, ιδίως οι 2ες στις 1ες, από αβολεψιά κ.λ.π..... *}] 

                  */ Ευνόητον…., ίσα κι αντίθετα, και, συναισθήματα συναντώμενα, όπου, "εξουδετερώνονται"..... /* 
   
       =============================================================================== 
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                   * ) 1o ψυχοD.N.A : σελ. 9, 10 και 13΄, σχ. ….: 
 
* 1A1 έως 1Α6....: υπερθετικός βαθμός ++, ΖΗ| και ΔΕ| ή ΑΔ ----,..... 
( π.χ, κάλλιστος ++ ) ( Παν κάλλιστον, +, ΖΗ| , μετά καλού, +, ΔΕ| ή ΑΔ ----….. ) 
 
                       * 1Α6....: υπερθετικός βαθμός +++ ή ++..... ( π.χ, κάλλιστος των καλλίστων ) 
 
* 1Α6 --- 1Α....: υπερυπερθετικός βαθμός +++, Β1Α1Γ1| Ζ1Α1Η1| Α1Δ1 ----, η Ο΄1..... 
και συγκριτικός βαθμός + --- +, ΖΗ| ΔΕ|, η Ο΄2 : +++ ----- ++ ή +++ ----- + --- +..... 
( π.χ, υπερκάλλιστος --- καλλίων +++ --- ++ ) ( Παν υπερκάλλιστον, η Ο΄1, +++, 
μετά καλλίονος, η Ο΄2, + --- + : και στις δυο ψυχές, εδώ και τώρα, Ακινησία..... ) 
 
                      * 1A....: συγκριτικός βαθμός ++ ή + --- +, καλός + --- κάλλιστος +..... ( π.χ, καλλίων ) 
 
* 1Α1΄ έως 1Α5΄....: θετικός βαθμός ++, ΖΗ| ΔΕ|,..... 
( π.χ, καλός ++ ) ( Παν καλόν, +, ΔΕ|, μετά καλλίστου, +, ΖΗ|….. ) 
 
{[ *…..1Α6΄ ή "1Α6΄" :..... --- υπερθετικός --- θετικός ------ αρνητικός --- υποαρνητικός --- ...., 
.....+ --- + ------ - --- -....,….. --- ΑΖ---- ΔΕ| ------ ΑΖ΄---- ΑΔ΄---- ---….,..... ή "συγκριτικός"..... 
( π.χ,..... --- κάλλιστος --- καλός ------ κακός --- κάκιστος ---..... 
ή καλλίων ------ κακίων...., ++ ------ - --- - ..... ) 
ή "ουδέτερος" ++=,….. ]} 
           --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                    * ) "1ο" ψυχοD.N.A : σελ. 14 και 15, σχ. ….: 
 
* "1Α7΄" έως "1Α11΄"....: "θετικός" =+ ή, έστω, και += ή = : - -..... 
( π.χ, "καλός" =+ ) ( Παν "καλόν", +, ΔΕ|, μετά κακού, -, Δ΄Ε΄|, και κακίστου, -, Ζ΄Η΄|….. ) 
 
* "1Α13΄" έως "1Α18΄"....: υπο"θετικός" βαθμός += ή, έστω, και =+ ή = : - -..... 
( π.χ, κακός --- κάκιστος += ) ( Παν κακόν --- κάκιστον, =, Δ΄Ε΄| ----- Ζ΄Η΄|, μετά "καλού", +, ΔΕ| ή ΑΔ ----,..... ) 
 
             * "1Α18΄"....: υπο"θετικός" βαθμός +=..... ( π.χ, πλέον κακός --- κάκιστος ) 
 
* "1Α18΄"....: υποϋπο"θετικός" βαθμός - - - , Β΄Γ΄| Ζ΄Η΄| Δ΄Ε΄|..... 

( π.χ, υπο  κακός --- κάκιστος ) 

( Παν υπο  κακόν --- κάκιστον, - - - , Β΄Γ΄| Ζ΄Η΄| Δ΄Ε΄|, μετά εκμηδενισμένου καλού, ΑΔ ---, πια, 
αδυίστως και άνευ ουδετέρου - + + -, άνευ διπλοψύχισης ΟΟ΄΄,….. ) 
 
* "1A12΄"....: "συγκριτικός", ή "ουδέτερος", βαθμός += ή =+ : "καλός" ------ κακός --- κάκιστος 
ή κακός --- κάκιστος ------ "καλός"..... ( π.χ, "καλλίων" ---- "κακίων" ή "κακίων" ---- "καλλίων" )….. 
 
[ Γενικά, όπου συγκριτικός βαθμός, στα τελματικά σημεία --- συμπληγάδες, 

          / .....για αυτό, "στο ύψος τους", υπάρχουν, αποτελματώτρες ή τελματώτρες σειρήνες, ανάλογες,..... / 
δημιουργείται η επιθυμία…..σύγκρισης, αλαζονεία, εγωπάθεια, αντιταπείνωση,..... 

και, ως εκ τούτου, είναι αβατέα σημεία, πλην, και, για την ηλεκτροσοκική επικινδυνότητά -τους,..... ] 
          --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                     * ) 2ο ψυχοD.N.A : σελ. 23, 24, 28, 29 και 27…., σχ. ….: 
 
* 1B7 έως 1Β12....: υπερθετικός βαθμός ++, ΖΗ| ΔΕ|,..... 
( π.χ, κάλλιστος ++ ) 
                       // Εδώ, "σπάει ο καθρέφτης της αυτοανάκλασης", σπάει ο εγωισμός,..... // 
( Παν κάλλιστον, +, ΖΗ|, μετά καλού, +, ΔΕ|...., και άνευ κακού, -, Δ΄Ε΄|, και κακίστου, -, Ζ΄Η΄|..…) 
 
             * 1Β12....: υπερθετικός βαθμός ++ ή +++..... ( π.χ, κάλλιστος των καλλίστων ) 
 
* 1Β12 --- 1Β....: υπερυπερθετικός βαθμός ----- ουδέτερος, +++ ----- +- -+..... 
( π.χ, υπερκάλλιστος ----- ουδέτερος, +++ ----- +- -+ ) 
( Παν υπερκάλλιστον, +++, Β1Α1Γ1| Ζ1Α1Η1| Δ1Ε1|, η Ο΄1 ψυχή, 
μετά ουδετέρου +- -+, η Ο΄2 ψυχή, ήτοι, μετά….. ούτε….. ούτε….. ούτε….. ούτε….., 
και στις δυο ψυχές, εδώ, Ακινησία..... ) 
 
                     * 1Β6....: συγκριτικός βαθμός -++ ..... ( π.χ, καλλίων ) 
 
* 1Β1 έως 1Β5....: θετικός βαθμός -++, ΖΗ| ΔΕ|  Δ΄Ε΄|,..... 
( π.χ, καλός, -++, έστω..... ) 
(Παν καλόν, +, ΔΕ|, μετά καλλίστου, +, ΖΗ|, αλλά και μετά κακού, -, Δ΄Ε΄|,….. ) 
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* 1Β7΄ έως 1Β12΄....: υποαρνητικός βαθμός - -, Δ΄Ε΄| Ζ΄Η΄|,..... 
( π.χ, κάκιστος - - ) ( Παν κάκιστον, -, Ζ΄Η΄|, μετά κακού, -, Δ΄Ε΄| και άνευ καλού, +, ΔΕ|, και καλλίστου, +, ΖΗ|..… ) 
 
                        * 1Β12΄....: υποαρνητικός βαθμός - - ή - - -..... ( π.χ, κάκιστος των κακίστων ) 
 
* 1Β12΄....: υποϋποαρνητικός βαθμός  - - - , Β΄Γ΄| Ζ΄Η΄| Δ΄Ε΄|,..... 
( π.χ, υποκάκιστος - - - ) ( Παν υποκάκιστον, - - - , Β΄Γ΄|, μετά κακού, -, Δ΄Ε΄|, και κακίστου, -, Ζ΄Η΄|….. 
και άνευ ουδετέρου - + ----- + -…., αδυίστως, άνευ διπλοψύχισης,….. ) 
 
                           * 1Β6΄....: συγκριτικός βαθμός +- - ή, έστω, και - -+..... ( π.χ, κακίων ) 
 
* 1Β1΄ έως 1Β5΄....: αρνητικός βαθμός + - -, Ζ΄Η΄| Δ΄Ε΄| ΔΕ|,..... 
( π.χ, κακός + - -) ( Παν κακόν, -, Δ΄Ε΄|, μετά κακίστου, -, Ζ΄Η΄|, αλλά και μετά καλού, +, ΔΕ|..… ) 
 
         ============================================================= 
 
*) Κάθε, και για όποιον λόγο, μετατόπιση της ψυχής στο σώμα της συνεπάγεται, μοιραία, πρώτα, 
κι αλλαγή               / …..και λόγω ανάλογων….. ψυχοζυμώσεων, ψυχοθερμοκρασιών,..... / 
συμπεριφοράς -- ψυχική μεταμόρφωση ανάλογου βαθμού….. 
και, ύστερα, μέσω της έτσι κι όσον μετατοπιζόμενης "ψυχής" -της, και, ανάλογης κορμικής λειτουργίας κι αύρας…., 
              || …..όχι, βέβαια, Μεταμόρφωση κορμικής όψεως, ως, ψευδώς, στους άθλιους συμβολοπαίχτες,..... || 
ενώ, και, η απότομη και ξαφνική της μετατόπιση, για όποιον λόγο, δώθε ή κείθε του σώματός της, 
συνεπάγεται, πολλάκις, και, ανάλογη κι αιφνίδια εμφάνιση 
‘’χαρισματικών’’ ψυχικών και σωματικών -- κορμικών ιδιοτήτων, 
σαφώς, αναλόγως εξελίξιμων και "εξουδετερωτών"….!                / 1ο, "1ο", 2ο….. ψυχοD.N.A / 
              // ΄Ολα τα ‘’χαρίσματα’’ μαζί είναι αδύνατον να τα έχει ένας…., σαφώς, ούτε κι ο, "τέως", 1Β12 --- 1Β…., 
              ιδίως, όταν εξαντλητικά λογοασκείται, "μοιραία", "αυτοεξουδετερούμενος", ο 1Β12 ---1Β,..... 

              και που, βέβαια, αυτός, προπάντων, δείχνεται στον κόσμο ως….. εν Θεώ….. Αρχισαλός….. // 
 
                     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*[[ …..καταπώς, έτσι, εξελίξιμα κι "εξουδετερωτά", είναι και τα, υπερφυσικά, μεγαλοθαύματα 
και τα, φυσικά, μικροθαύματα, όλα κάτω από ανάλογες προϋποθέσεις και συγκυρίες συντελούμενα, 

όλα, μικρο  μεγαλο  θαύματα, αμέσως ή και όχι αμέσως εκδηλωτά, αναλόγως….! 
…..Επίσης, προκειμένου περί θαύματος υπό ενεργητή -- θαυματοποιού, 
ήτοι, υπό….. +++ ----- +- -+, ++, - - και, έστω, - - - , 

           // .....στις περισσότερες περιπτώσεις, πραγματικά, θαυματοποιοί είναι 
           οι ---- όσοι τότε σε ανάλογη "βάρδια" ---- ανάλογοι "άνωθεν", και οι όποιοι, έτσι, νεκροί -τους, 
           οπότε, κι εδώ, μπορεί να γίνει πολλαπλό θαύμα, σε πολλούς "ομο"συχνότητους συγχρόνως, 
           και, ανεπαισθήτως -τους…., αφού….. 

           «άλλον προσπαθείς να βοηθήσεις και, πολλάκις, άλλος, "κατάλληλος", βοηθιέται…..»….. // 
"όλα" εξαρτώνται, κυρίως, από το πόσο συνειδητά "ανοιχτό" μπορεί να είναι ή να γίνει το 

                      ---- .....οπότε γίνεται θαύμα όχι τυχαία -- όχι εξ απροόπτου κι ανεπαίσθητα..... ---- 
αντικείμενο του ενεργητή -- το, αναλόγως πάντα, προκείμενον να ευεργετηθεί άτομον….! 

               ( …..και, και, αλληγορικά….: ενεργητής -- αγγελοενεργούμενον, ο ++,….: σόμπα, ήλιος,….. 

               και….. ενεργητής -- διατανοενεργούμενον, ο - -,….: ψυγείο, σελήνη,….. ) 
 
Αυτό, λοιπόν, το άτομο, συνήθως, αντιστέκεται…., αμφιβάλλον και αμφιβαλλόμενον, 
αν και θα ήθελε εντελώς -- "εντελώς" την ευεργεσία, και δεν πάει σε ανάλογες υψηλές συχνότητες, 

     ---- …..όχι, βέβαια, απαραίτητα στην ίδια συχνότητα, αυτό, με τον ενεργητή -- άνωθεν ενεργούμενον….. ---- 
κυρίως, λόγω πρόκλησης, τότε κι έτσι, έξωθεν κι όχι έσωθεν, έστω, και, αρθριτικών, και, της ψυχής -του, 

ψυχοαρθριτικά που προκύπτουν            / …..αυτά….. όχι, οπωσδήποτε, πάντα….. / 
με, όση, απορρόφηση απ’ την ψυχή, μέσω χορδών της, των αντίθετών της ψυχοφωτοαιθερονίων, 
μα, κυρίως, όταν η ψυχή -του, του αντικειμένου του ενεργητή -- θαυματοποιού, είναι ‘’χαμηλά’’ -++ 
κι ο τοπικός, κυρίως,"θεός -- Μοίρα", ο ορατός -- "ορατός", είναι ‘’υψηλά’’ : - -….,….! 
Επίσης, προκύπτουν αυτά τα ψυχοαρθριτικά, κι όταν η ψυχή -του είναι ‘’χαμηλά’’ +- -, 
κι ο τοπικός, κυρίως,"θεός" -- "Μοίρα", ο ορατός -- "ορατός", είναι ‘’υψηλά’’ : ++….,….! 
 
Τότε κι έτσι,η ψυχή -- το κυρίως εγώ -- ο κυρίως εαυτός του αντικειμένου του ενεργητή, 
έστω, θαυματοποιού, συνήθως, εξασθενισμένη, κι έτσι εξασθενίζουσα και τον επίδοξο ενεργητή της, 
αλλάζει, αναλόγως, στάθμη ψυχοενέργειας, 

       ( ….."πρωτίστως", τότε, και η, εγκεφαλική, "ψυχή" αλλάζει στάθμη "ψυχο"ενέργειας…... ) 

                       / …..πλην, και, για "αυτοάμυνα" και από ενδιάμεσο φόβο,….. / 
ανάλογα με τον, άλλο πια, σκοπό, "συμφέρον","βόλεμα",..... -της...., 
και δεν επιτυγχάνεται το επιθυμητό κι επιδιωκόμενο αποτέλεσμα….! 

        / ….. καταπώς μπορούν κι αλλάζουν στάθμη, για όποιον λόγο, και….. τόσον, όσον, αναλόγως…., 

        και τα έμ"ψυχα" : ζώα, πουλιά κ.λ.π..... / ..... ]]* 
               ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Φυσικά, τέτοια εμφάνιση ψυχοσωματικών ιδιοτήτων, από μετατόπιση της ψυχής στο άυλο σώμα της, 
συμβαίνει, και, γιατί, συνεργάτες όντας κορμί και ψυχή, 
ψυχή κι εγκεφαλική "ψυχή" -μας, ψυχοD.N.A και "ψυχο"D.N.A, αλληλο"επηρεάζονται" ποικιλότροπα….! 
 
       // .....όπως και το "ψυχο"κύτταρο, έτσι και το ψυχοκύτταρο, ως "ανοιχτό σύστημα" -- δυναμό, 

                         / …..και που, και, αναμεταξύ τους, έχουν αναλογίες -- αντιστοιχίες..... / 
       έχει, κι αυτό, και λειτουργικές, ποικίλες ιδιότητες, 
       ως, λ.χ, ερεθιστικότητας, τροπικότητας, μεταβολισμού, 
       ομοιόστασης, αφομοίωσης, φωτοσύνθεσης ή σκοτοσύνθεσης, αναλόγως, "αυτο"δυισμού…., 

            | …..όχι δυισμό, και, από εμφύτευση, τότε κι έτσι, θεόθεν, όποιας ψυχής Ο΄ -- ενός Ω Ψυχοαιθερονίου..... | 
       ενώ….. κάθε βιολογική αρρώστια έχει και την αντίστοιχή -της ψυχολογική,..: 

       ιδές στην προτελευταία σελίδα αυτού του, του 3ου, Κεφαλαίου….. @ ….. // 
 
΄Ητοι, εμφανίζεται, μετατοπιζόμενη η ψυχή στο άυλο σώμα της, από συχνότητα σε συχνότητα, 
αλλαγή και ψυχοχημικών λειτουργιών, ή και "νόμων", μα και βιοχημικών, ήτοι, "ψυχο" και βιο…., 
"ζυμώσεις", πολλάκις,..... ως, πάλι, έστω, και, αλλαγή, λ.χ, και, της μουσικότητάς -της, 
ήτοι, ανάλογη αλλαγή της παραγόμενης, με τις δώθε -- κείθε μετατοπίσεις της στο σώμα της, μουσικής…., 
                                   / …..έστω, κι εδώ, λογοτεχνικά….. / 
που, αναλόγως, είναι με άλλες….. νότες, συγχορδίες και "συγχορδίες",..... κάθε φορά….. κ.λ.π….! 
 
                     ------------------------------------------------------------------------------------------- 
/// Οι ξαφνικές και για όποιον λόγο μετατοπίσεις της ψυχής στο άυλο σώμα της, δώθε -- κείθε, 

συνεπάγονται κι ανάλογες αυξομειώσεις της τάσης της,            / Κι "αυτά", αφορούν, και, στην "ψυχή"….. / 
ανάλογες αυξομειώσεις της παραγόμενης ψυχοενέργειας, εδώ, π.χ, ψυχοεντορφίνης, 
ως η αντίστοιχη βιοεντορφίνη -- φυσική "ηρωίνη"…., ήτοι, εκρεόμενης, 
μα κι απορροφούμενης έξωθεν, φωτοουσίας -- ψυχοφωτοαιθερονίων, που ρυθμίζει…., εκτός και άλλων…., 
τις διαθέσεις της ψυχής, το βαθμό της έκστασής της, το βαθμό της έμπνευσής της κ.α.λ….! 
 
Οι καταστάσεις δε αυτές συνοδεύονται, συγχρόνως και πολλάκις, από ψυχολογικά φαινόμενα, 
αντίστοιχα των βιολογικών -- κορμικών φαινομένων, 
ως, λ.χ, σε ξαφνική -- διαμιάς, κυρίως, μετατόπιση της ψυχής από το 1Β1 στο 1Β8, 
ή, ομοίως, και από το 1Β1΄ στο 1Β8΄, από….. απότομο φόβο, συντρόμαγμα, σοκ κ.λ.π…., 
συμβαίνουν, αναλόγως, ποικίλα και, πολλάκις, δύσφορα σκεπτικά -- λειτουργικά ψυχοφαινόμενα....: 
ανάλογης, ++ και - -, ορθοστατικής υπέρτασής της, σκοτοδίνης της, ιλίγγου της,….! 
 
Αντίστροφα…., σε διαμιάς, κυρίως, μετατόπιση της ψυχής από το 1Β8 στο 1Β1, 
ή και από το 1Β8΄ στο 1Β1΄, από….. απότομο φόβο, συντρόμαγμα, σοκ κ.λ.π…., 
συμβαίνουν, αναλόγως, ποικίλα και δύσφορα, πάλι, σκεπτικά -- λειτουργικά ψυχοφαινόμενα....: 

ανάλογης…., - ++ και +- -…., ορθοστατικής υπότασής της, σκοτοδίνης της, ιλίγγου της,..... /// 
 

    [ Τα….. -++ και +- -….: τάση ή, αναλόγως, και υπόταση…..! Υπέρταση ++ και υπέρταση - -….! 

    1Β….: λιποθυμία, νεκροφάνεια, πλήρης απώλεια των αισθήσεων,….. όλα, κι εδώ, κυρίως, περί ψυχής….. ] 
                    ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Eπίσης, σε κάθε μετατόπιση της ψυχής στο άυλο σώμα της,        / …..ψυχοσώμα : σάμπως, και, μίξερ….. / 
 
            { Σώμα κύκλου κάθε ψυχής : κύκλοι….. +οο, +0, -0, -οο : πόλοι έλξης -- ελκτικές δυνάμεις της ψυχής..... } 
 
          [ Σε αντιδιαστολή, οι 72 ουδέτεροι κύκλοι του άυλου Σώματος της Ψυχής -- των Ψυχών του Θεού 
          κινούνται επιτόπια κι αυτοί, ως επιτόπια κινούνται κι οι 48 ουδέτεροι Ψυχοκύκλοι Του, γύρω από..... 

          αυτήν -- αυτές κι όχι αυτή -- αυτές μέσα σε αυτό, βεβαίως, κι όταν είναι Ακινησία : ως 48 --- 72..... ] 
 
από θέση μνήμης σε θέση μνήμης -- από οπτικό πρίσμα σε οπτικό πρίσμα, 
 
             ||* …..όπου κι αποκτά τα αναλόγως επηρεαστικά της, και της, κι υποτροπιάζοντα βιώματά –της 
 

                    ----- .....βιώματα τα οποία, κι αναλόγως, εντυπώνονται -- χαράσσονται, "συνήθως" αυτόματα, 
                    στον πυρήνα -- "σκληρό δίσκο" της ψυχής -- κομπιούτερ, 
                              / "Παράλληλα", μετά από την ψυχή, ως ταχυτερόγραφη, και στον της "ψυχής"…., μα αλλιώς….. / 
                    κυρίως, ανάλογα με τον τότε βαθμό της έντασης της ψυχής -- τη ζωηρότητα της αντίληψής της, 
                    της προσοχής,…..       | .....φυσικά, και εφόσον αυτά, επιπλέον, αρχειοθετούνται καταλλήλως..... | 
                    οπότε και "σώζονται" στο κύτταρο μνήμης της -- πυρήνα της, 
                    και που είναι αναλόγως επανακλητά ως αναμνήσεις, σαφώς, επανακλητά, μα ακριβώς -- ακριβώς, 
                    στη συχνότητα που αποκτήθηκαν και…..τόσον, όσον, αναλόγως..... ----- 
 
             μα και τον, εξαιτίας των χαραγμάτων, και, από τις κάθε προβολές, χαρακτήρα της, 

             τον, σαφώς, αναλόγως διακυμαινόμενο...., αναλόγου βαθμού κάθε φορά….! *|| 
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το εκάστοτε περιεχόμενο της ψυχής 
             / .....που βρίσκεται, πάντα, στον πυρήνα -- κύτταρο μνήμης της, που είναι και πομποδέκτης,..... / 
κοντρολάρεται -- επεξεργάζεται, ταχυτητικώς, διαφορετικά στον πυρήνα -- στομάχι της.…, ήτοι….: 
 
* / 1ο,1Α,ψυχοD.N.A....: 
1A1 έως 1Α6....: ταχυτάτως ++…., 1A6 --- 1A : υπερταχυτάτως +++ ---- ++…., 
1Α1΄ έως 1Α5΄....: ταχέως ++....,..... /                 | "1Α6΄"....: ταχέως -- "ταχέως" ++ - - ..... | 
 
* ...../ "1ο", "1Α", ψυχοD.N.A....: 
"1A7΄" έως "1Α11΄"....: ταχέως =+ ή, έστω, και += ή = : - -...., "1Α12΄" : "ταχέως" -- ταχυτάτως +=…., 
1Α13΄" έως "1Α18΄"....: ταχυτάτως += ή, έστω, και =+ ή = : - -…., 
"1A18΄" ....: υπο ( υπο, ή το υπερ,….: πλέον ) ταχυτάτως -=,..... / 
 
* ...../ 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A....: 
1B1 έως 1Β6....: ταχέως -++…., 1B7 έως 1Β12....: ταχυτάτως ++…., 
1Β12 ---- 1Β : υπερταχυτάτως +++ ---- +- -+…., 
1Β1΄ έως 1Β6΄....: ταχέως +- -, 1Β7΄ έως 1Β12΄....: ταχυτάτως - -, 
1Β12΄ : υπο(υπερ)ταχυτάτως - - - ….. / 
 

{ Γενικά…., όπου ++ , +οο, και πλέον, ζεστό…., κι όπου - -, -οο, και πλέον, κρύο…., / Eδώ, 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A….. / 
συμβαίνει "καταλυτική" επιτάχυνση -- τόνωση ψυχής, 
κυρίως, εξ αναλόγου "άνωθεν" ή "γύρωθεν" εμφύτευτης -- "εμφύτευτης" ψυχοενέργειας,....: 
ενεργούμενη, ή μη, ψυχή μεγάφωνη,..... 
ενώ...., όπου -++, +0, χλιαρό…., και +- -, -0, χλιαρό…., συμβαίνει ανάλογη εκτόνωση ή ατονία ψυχής....: 

ψυχή μικρόφωνη,..... } 
 
    [[* Επίσης, γενικώς, αν…., όπου σώμα ψυχής…..τοποθετηθούν οι ανάλογες έννοιες 

    και στον ανάλογο βαθμό -τους,             / …..2ο, 1Β, ψυχοD.N.A….. / 
    η, αρχικά ουδέτερη, ψυχή μετακινούμενη, όπως, στην κλίμακα -- άυλο σώμα της, 
    "είναι" δυνατόν να ευρεθούν, και σε ποσοστά, κι οι δυνατές, όποιες, διακυμάνσεις -της, 
    καθώς..... "όλα" κι όλοι είναι με διακυμάνσεις, πλην του Θεού, κι ας έχει διάφορες συχνότητες….! 
    Π.Χ...., ψυχή λογικής θετικού βαθμού, ψυχή λογικής υπερθετικού βαθμού,..... 
    ψυχή "λογικής", ή αντιλογικής, αρνητικού βαθμού, ψυχή "λογικής", ή αντιλογικής, υποαρνητικού βαθμού,..... 
    ή…., άλλως, ψυχή λογικής Λογικής ++, ψυχή τρελής λογικής -++ ή -+, 
    ψυχή ουδέτερη…., 1Β,….: ούτε….. ούτε….. ούτε….. ούτε…., 
    ψυχή λογικής τρέλας +- - ή +-, ψυχή τρελής Τρέλας - - ,….. ή….. προσευχή, -++ ή -+ και +- - ή +-…., έλλογη…., 
    προσευχή, ++, +++ ---- +- -+ και - -, - - - …., άλογη...., η της "Σιωπής κι Απραξίας -- Αταραξίας", 
    ή..... ψυχική και κορμική υγεία τάδε βαθμού..... ή ηθική τάδε βαθμού,..... 
    ή, κυρίως, άμεση κι από έκσταση, έμπνευση και φαντασία τάδε βαθμού,.....κ.λ.π....! 

           ( Στο -+….: το - είναι επιθετικός προσδιορισμός του +…., 

           στο +- το + είναι επιθετικός προσδιοροσμός του - κ.λ.π….. ) 

    Φυσικά, και, οι εν λόγω βαθμοί καλούνται έτσι, καθώς ξεκινά -- γεννιέται η ψυχή….. ή στο 1Β ή 1Α.....*]] 
                --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
     *) .....Σκάλα 1ου, 1Α, ψυχοD.N.A ( …..μαζί και "1ου", "1Α", ψυχοD.N.A….. ) : σελ. 9, 10, 13΄, 14, 15….,σχ. ….: 
 
6 --- "0"         6      5      4       3     2      1       "0"      1΄      2΄      3΄      4΄       5΄       6΄     ( .....1o..... ) 
1A6 --- 1A    1Α6  1Α5  1Α4  1Α3 1Α2  1Α1    1Α     1Α1΄  1Α2΄  1Α3΄  1Α4΄  1Α5΄  1 Α6΄ (      <<     ) 
 
6΄ ή "6΄"            "7΄"         "8΄"        "9΄"         "10΄"        "11΄"        "12΄"            ( ….."1ο"….. ) 
1 Α6΄ ή "1Α6΄"    "1Α7΄"    "1Α8΄"    "1Α9΄"     "1Α10΄"    "1Α11΄"    "1Α12΄"       (        <<       ) 
 
"12΄"       "13΄"        "14΄"        "15΄"        "16΄"        "17΄"       "18΄"        "18΄"          ( ….."1ο"….. ) 
"1Α12΄"   "1Α13΄"    "1Α14΄"    "1Α15΄"   "1Α16΄"    "1Α17΄"   "1Α18΄"   "1Α18΄"      (      <<         ) 
 
* 6 --- "0" : άμεση εξωσυμπαντική --- εξωουράνια αντίληψη...., "πεμπτουσία",       / Αντίληψη : αντι λήψη…!; / 

εξωουρανοτροπισμός --- θεοτροπισμός +++ --- ++, ακίνητης , διπλο  ψυχής ΟΟ΄΄....,..... 
.....μηδενισμός, και, του ιδιωτικού χρόνου της ψυχής..... 

|| ....."πορεία", "στάση", ψυχής....: στο παντού και πουθενά ---- στο πουθενά και παντού...., 

εξωυπερανάβαση..... || 
 
* Από 1Α1 έως 1Α6....: ουράνια αντίληψη...., ουρανοτροπισμός ++, ιπτάμενης,ψυχής..... 

|| .....πορεία ψυχής....: προς τα εμπρός και υπεράνω....., υπερανάβαση..... 

* Από 1Α6 έως 1Α1 : υπερκατάβαση..... || 
 
* / 1Α6....: Ζενίθ Ουρανού του σώματος της ψυχής…., 
διαχωριστικό σημείο….. ουράνιας….. και εξωουράνιας ή εξωσυμπαντικής αντίληψης….. / 



2 18 

                                                                                     18 
* / "1Α6΄"....: "παραλία" του σώματος της ψυχής, τέλος ονείρου -- αρχή εφιάλτη...., αντιστροφές...., 
τέλος των χα -- χα ή του τραγουδιού της ζωής, αρχή των αχ -- αχ ή του μοιρολογιού της ζωής..... / 
 
* Από 1Α5΄ έως 1Α1΄....: γήινη αντίληψη...., γεωτροπισμός ++, βαδίζουσας, ψυχής..... 

|| .....πορεία ψυχής....: προς τα εμπρός και άνω...., ανάβαση..... 

* Από 1Α1΄έως 1Α5΄ :..... κατάβαση..... || 
 
* / 1Α : ΄Εβερεστ του σώματος ψυχής, διαχωριστικό σημείο….. γήινης….. κι ουράνιας αντίληψης….. / 
 
* Από "1Α7΄" έως "1Α11΄"....: "υπόγεια" αντίληψη...., "υπογεωτροπισμός" =+, "βαδίζουσας", ψυχής..... 

|| .....πορεία ψυχής....: προς τα πίσω και κάτω...., "κατάβαση"..... 

* Από "1Α11΄" έως "1Α6΄" : "ανάβαση"..... || 
 
* / "1Α12΄"....: παραλία του σώματος της ψυχής, όλα, σαφώς, και, ό,τι, μεταφορικά, εκπροσωπούν….. / 
 
* Από "1Α13΄" έως "1Α18΄"....: θαλάσσια --- υποθαλάσσια αντίληψη....,    | …..θάλασσα : Ειρηνικός..... | 

θαλασσο  υποθαλασσο  τροπισμός +=, κολυμπούσας σε.....θαλασσογή --- βούρκο…., ψυχής..... 

|| .....πορεία ψυχής....: προς τα πίσω και υποκάτω...., κατάδυση --- υποκατάδυση..... 

* Από "1Α18΄" έως "1Α13΄" :.....ανάδυση --- υποανάδυση..... || 
 
* / "1Α18΄"….: "πάτος" θάλασσας ----- "φλούδα" της Γης….. / 
      * / ....."1Α18΄" ....: "πορεία", "στάση", ψυχής….: στο πίσω και υποϋποκάτω…., 
      σαφώς, εδώ, έστω, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει σ’ αυτόν "εξω"αντίληψη, ούτε και εξωαντίληψη, 
      ήτοι, στον αυτοκάτθρωπο και απτωτικά…., παρά, μονάχα, σκεπτικό αυτοκατασκεύασμα, 
      ως απτωτικά…., μα και, και, αυτό, υποθετικά….! 
          -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                   * ) 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A....: σελ. 23, 24, 28, 29, 27…., σχ. ….: 
 
* 12 --- 0             12      11       10       9      8       7      6       5       4      3       2      1       0 
1B12 --- 1B      1B12  1B11   1B10  1B9  1B8  1B7  1B6   1B5  1B4  1B3   1B2  1B1  1B 
0      1΄       2΄       3΄      4΄      5΄      6΄      7΄      8΄       9΄      10΄       11΄      12΄       12΄ 
1Β    1Β1΄  1Β2΄   1Β3΄ 1Β4΄  1Β5΄  1Β6΄  1Β7΄  1Β8΄  1Β9΄  1Β10΄  1Β11΄  1Β12΄   1Β12΄ 
 
* 12 --- 0 : άμεση εξωσυμπαντική --- εξωουράνια αντίληψη...., "πεμπτουσία", 

εξωουρανοτροπισμός --- θεοτροπισμός +++ ---- +- -+, ακίνητης, διπλο  ψυχής ΟΟ΄΄....,..... 
.....μηδενισμός, και, του ιδιωτικού χρόνου της ψυχής..... 
                // .....ενθρόνιση του Θεού στο θρόνο -- πυρήνα της, στο +οο : Ο΄1, ψυχής του 
                διπλόψυχου θεανθρώπου..... και εγχώρηση, σ’ αυτήν, την Ο΄1, στον μικροστιγμιαίο ενεστώτα της, 

                όλων των εγχωρητών χρόνων...., του διαχωροχρόνου....,..... σαφώς, μέσω της χορδής Β1Γ1|..... // 
 

|| ....."πορεία", "στάση", ψυχής....: στο παντού και πουθενά ---- στο πουθενά και παντού, 

εξωυπερανάβαση..... || 
 
* Από 1Β7 έως 1Β12....: ουράνια αντίληψη...., ουρανοτροπισμός ++, ιπτάμενης,ψυχής..... 

|| .....πορεία ψυχής....: προς τα εμπρός και υπεράνω...., υπερανάβαση..... 

* Από 1Β12 έως 1Β7: υπερκατάβαση..... || 
 
* / 1Β12....: Ζενίθ Ουρανού του σώματος ψυχής…., 
διαχωριστικό σημείο…..ουράνιας…..και ουράνιας ή εξωσυμπαντικής αντίληψης….. / 
* / 1Β6....: ΄Εβερεστ του σώματος ψυχής, 
διαχωριστικό σημείο….. γήινης….. και ουράνιας αντίληψης….. / 
 
* Από 1Β1 έως 1Β5....: γήινη αντίληψη...., γεωτροπισμός -++, βαδίζουσας, ψυχής..... 
|| .....πορεία ψυχής....: προς τα εμπρός και άνω...., ανάβαση..... 
* Από 1Β5 έως 1Β1: κατάβαση..... || 
 
* / 1Β....: παραλία του σώματος ψυχής...., 
διαχωριστικό σημείο..... θαλάσσιας….. κι υποθαλάσσιας και πλέον….. αντίληψης..... 
και….. γήινης….. κι υπεργήινης και πλέον..... αντίληψης..... / 
 
* Από 1Β1΄ έως 1Β5΄....: θαλάσσια αντίληψη...., 
θαλασσοτροπισμός +- -, κολυμπούσας σε θάλασσα, / …..έστω, Ειρηνικός / ψυχής..... 

|| .....πορεία ψυχής....: προς τα πίσω και κάτω...., κατάδυση..... 

* Από 1Β5΄ έως 1Β1΄: ανάδυση..... ||            / ....."εκ της θαλάσσης το Κτήνος -- Σατανοκάτθρωπος"..... / 
                  / * 1Β6΄....: πάτος θάλασσας...., Ειρηνικού....: 
                  διαχωριστικό σημείο….. θαλάσσιας….. και υποθαλάσσιας αντίληψης….. / 
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* Από 1Β7΄ έως 1Β12΄....: υποθαλάσσια, ή....."υπόγεια",αντίληψη...., 
Υποθαλασσοτροπισμός - -, ή "υπογεω"τροπισμός - -, "υπογεω"τρυπούσας, ψυχής..... 

 || .....πορεία ψυχής....: προς τα πίσω και υποκάτω...., υποκατάδυση..... 

* Από 1Β12΄ έως 1Β7΄....: υποανάδυση..... || 
                   ---- .....* 1Β12΄....: φλούδα της Γης.....: 
                   διαχωριστικό σημείο….. υποθαλάσσιας….. και "εξω"υποθαλάσσιας αντίληψης….. ---- 
 
* 1Β12΄....: "εξω"αντίληψη...., δυνατόν, σεληνιακή -- Σατανική αντίληψη - - -, 
σεληνοτροπισμός --- σατανοτροπισμός - - -, "ακίνητης",ψυχής..... 

|| ....."πορεία" ψυχής....: προς τα πίσω και υποϋποκάτω...., "εξω"υποκατάδυση..... || 
 
                =============================================================== 
 
               *)          ( απτωτικά..... ) 1ο, και ....."1ο", ψυχοD.N.A....: 
 
Θεοκρατικό Σύστημα....: υπάρχουν, σύθεοι -- συμπολιτευόμενοι, άγγελοι και άνθρωποι, μόνον, 
 
               / .....πιθανόν, θα υπήρχαν, αν δεν γινόταν πτώση, και, αντίθεοι -- αντιπολιτευόμενοι 

               αυτοκάτθρωποι, ιδιόπαθα ή….. και ετερόπαθα κι από άλλον εκεί και τότε τέτοιον..… / 
 
και, ευνόητα, επικρατεί ευνομία -- ευταξία μέσα στα πλαίσια της θεϊκής Δεοντολογίας 
σε όλες τις τάξεις -- βαθμίδες "ιεραρχίας" αγγέλων τε και ανθρώπων..... 
         / …..πλην στις ελάχιστες, μεμονωμένες, περιπτώσεις, έστω, με τους αυτοκατθρώπους..... / 
 
                                *)    ( μεταπτωτικά..... ) 2ο ψυχοD.N.A....: 
 
Θεοκρατικό μαζί και Σατανοκρατικό Σύστημα....: 
υπάρχουν..... και, σύθεοι, άγγελοι..... και, αντίθεοι, διάτανοι..... και άνθρωποι..... και κάτθρωποι....,..... 
και, ευνόητα, επικρατεί        /…..από την αγριοποίηση των πρωτανθρώπων έως και σήμερα..... / 
πρωτογονισμός και, μετά, το :..... άλλοτε κι αλλού..... έτσι, "+",..... άλλοτε κι αλλού..... αλλιώς, "-",..... 
άλλοτε κι αλλού..... έτσι, "+",..... μαζί και αλλιώς, "-",..... κ.λ.π....! 
 
            || Πάντα, και με όποιο ψυχοD.N.Α, κάθε πλάσμα του Θεού έχει την ατομικότητά -του, 

            τον ξεχωριστό χαρακτήρα -του, την ιδιοσυστασία -του,..... πάντα και αναλόγως εξελικτή..... || 
                -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                   *)   ΄Ενστικτο….: 
ή πρώτη, προλέγουσα, προφθάνουσα φωνή             / …..λόγω της, υπερφύσει, μεγίστης της ταχύτητας….. / 

στο κύτταρο μνήμης -- στον κυρίως εαυτό της κάθε ψυχής,            || …..άμεσα ή, και, έμμεσα, αναλόγως..... || 
 
                 ---- .....όσο πιο κοντά προς το +οο ή προς το -οο, αναλόγως, είναι 
                 το κύτταρο μνήμης της ψυχής, τόσο και πιο δυνατά και καλά της "ακούγεται"...., η φωνή :…., 
                 ενώ, αντίθετα, όσο πιο μακριά από αυτά είναι αυτό, το κύτταρο μνήμης της, 
                 τόσο και πιο εξασθενημένα και όχι καλά της "ακούγεται"…., η φωνή : ...., 

                 άμεσα, έμμεσα και, πάντα, αναλόγως….. ---- 
 

εσωτερική φωνή -- προ  δια  αίσθημα -- διαντίληψη --...., 
τότε προκύπτουσα, νέα, αλλά και επαναφερόμενη, τότε, παλιά,…..: 
 
1oν).....Β1Α1Γ1|, άμεσα πρόθεος...., μόνον, στους 1Α6 --- 1Α και στους 1Β12 --- 1Β..... 
                       
2ον).....ΖΗ|, άμεσα προάγγελος -- προνοητής -- πρόδρομος -- προλέγων...., 
στους 1Α1 έως 1Α6 και στους 1Β7 έως 1Β12..... 
 
3ον).....Β΄Γ΄|, άμεσα προσάτανος -- προνοητής -- πρόδρομος -- προλέγων, μόνο, στους 1Β12΄..... 
 
              / .....στους, απτωτικά, παραβάτες -- αυτοκατθρωπιζόμενους, στους "1Α18΄", 
              δεν υπάρχει, δεν θα υπήρχε, έτσι, μα αλλιώς, ήτοι, αυτοπρο"σάτανος", προ"σάτανος",..... / 
 
4ον).....Ζ΄Η΄|, άμεσα προδιάτανος -- προνοητής -- πρόδρομος -- προλέγων, στούς 1Β7΄ ώς 1Β12΄..... 
 
       / .....στους, απτωτικά, παραβάτες -- αυτοκατθρωπιζόμενους "1Α7΄" έως "1Α18΄" 
       δεν υπάρχει, δεν θα υπήρχε, έτσι, προ"διάτανος", μα αλλιώς, ήτοι, αυτοπρο"διάτανος",..... 
       ή, έστω, προ"διάτανος" από άλλους, "ανώτερούς" τους, εκεί και τότε ή πριν, διατανοκατθρώπους….. / 
 
5ον).....άμεσα ανένστικτος...., μόνο, στους "1Α12΄" και στους 1Β, 
δηλαδή, αντίστοιχα, στους += ή =+, ήτοι, στους….. ούτε…., ούτε…., ούτε….. 
και στους +- -+, ήτοι, στους…..ούτε...., ούτε....,.....  ούτε...., ούτε....,….! 
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Εδώ, κύρια, σε αυτά τα δυο μεταίχμια, του ανένστικτου, φυσικά, σε αυτούς, τους "1Α12΄" και τους 1Β, 
υπάρχει, σχηματίζεται κύρια, τότε, το ανάλογο "αίσθημα"….. της ανοστιάς -- αδιαφορίας --…., 
 
      || ....."αίσθημα" --….,….. όποιας κι όπως, αδιαφορίας -- ανοστιάς -- ουδετερότητας,….. 
      που, διακυμαντικά, υποτροπιάζει, δευτερογενώς, 
      τόσον, όσον, αναλόγως, "παντού", σε "όλες" τις θέσεις μνήμης, 
      όταν, "παρασκηνιακά", και, μες στον πυρήνα της ψυχής, 
      κυρίως, ισάριθμα κι ισόποσα αντίθετα ψυχοστοιχεία, θετικά κι αρνητικά, 
      αλληλο"εξουδετερώνονται" -- αλληλο"εκμηδενίζονται" 

      προκαλώντας, "επί σκηνής", ανάλογο, ουδέτερο….. "αίσθημα" --….,..... || 
 
βεβαίως, εκτός της, κι εδώ, μα πρωτογενώς, σχιζοφρένιας, 
 
            ---- .....σχιζοφρένιας,….. πάντα ανάλογης του χρόνου παραμονής της ψυχής σε αυτά, 
            οπότε, τελικά, και είναι ανάλογη κι η μείωση της ικανότητας της ψυχής να θυμάται 
            με το να "διαβάζει τα εκάστοτε αναζητούμενα περιεχόμενα του πυρήνα -- σκληρού δίσκου -της", 
            αφού και φθείρεται "η βελόνα" -- κέντρο πυρήνα της και, εν αγνοία της -- ασυνείδητά -της, 
            "τακτοποιούνται" πολλά περιεχόμενα με άλλους κωδικούς,τίτλους,..... καταλόγους αρχείων...., 

            κάτι για το οποίο ευθύνεται πολλάκις, "εξίσου", και, η..... "Μοίρα  -- θεός -- Τύχη -- Ζωή....."..... ---- 
 
μα….. και….. αμόκ, σκεπτικού ή μη τραυλίσματος, μέγιστης των μεγίστων σκοτοδίνης, αναισθησίας, 
αμνησίας, λιποθυμίας -- αποχαύνωσης -- νεκροφάνειας, μέχρι, αναλόγως, και οριστικός θάνατος....,….! 
 
|| ΄Ολα τα ένστικτα είναι, πολλάκις, αναλόγως απομονωτά από τον κυρίως εαυτό της κάθε ψυχής, 
ή και μη απομονωτά, κύρια, στις πολύ ψηλές συχνότητες, ένθεν κακείθεν, ως, τότε, υπερδύναμές -του, 
όπως, επίσης, είναι απομονωτοί και οι άλλοι δευτερεύοντες εαυτοί από τον κυρίως εαυτό της, 
ήτοι, των εντός του πυρήνα της παλιών…., μα….. και των "εκτός" του πυρήνα της νέων…., 

              / .....οπότε, σαν τους απομονώνει, μπορεί να θεωρηθεί πως "δεν σκέφτεται πριν σκεφτεί....."..... / 
αφού….. αυτός, ο κυρίως εαυτός της κάθε ψυχής, σαφώς, σε σχέση, και, με την, εγκεφαλική, "ψυχή", 

μπορεί, και, να ενεργεί κι αποφασίζει, πολλάκις, ανεξάρτητα από αυτούς, μα και από τα ένστικτα..... || 
 

*[ Ευνόητο δε είναι το πως ο αθανατός Θεός -- Πηγή, ο μόνος στερεότυπος -- "μονόμορφος", 
δεν έχει πρόθεο -- "προαίσθημα", με την ως άνω έννοια, 
σαφώς, όντας στη μοναδικά δική Του, και, 1Α6 --- 1Α συχνότητα, δηλαδή, και, στην 48 --- 72....! 
Οι άλλες συχνότητές Του, η κάθε και για κάθε κατηγορίας πλάσμα Του….: 
αγγέλους κι ανθρώπους, εδώ, μόνον, 
είναι "μεταισθήματα" για αυτόν, τον Θεό, και, 48 --- 72, και όχι "προαισθήματα"....! 
…..΄Ομως, είναι δυνατόν η συχνότητά Του, και, 48 --- 72, τότε και για αυτές τις συχνότητες, όποτε…., 
να χαρακτηριστεί, έστω, ως ο κορυφαίος πρόθεός -τους....! 
Τουτέστιν, λ.χ, μια "χαμηλή" συχνότητά Του 1Α6 --- 1Α έχει ως πρόθεο 

την αμέσως υψηλότερή της συχνότητά Του 1Α6 --- 1Α..... κ.ο.κ....! ]* 
                --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                        *)    2ο, 1Β, ψυχοD.N.A....: 
 
                            ---- .....αλληγορικά..... και με όσον εύστοχες ορολογίες κι εδώ..... ---- 
 
* .....1Β7 έως 1Β12 : ψυχές ++, ήλιος...., τροπικότατου καιρού, θερμότατες ++...., 
οι ανήκουσες στα ηλιοτρόπια -- αγγελοτρόπια...., του +οο χώρου του άυλου ψυχοσώματος…., 
εύκολα αγγελοβοηθούμενες...., άμεσα και, πάντα, αναλόγως….. 
 
[ .....μόνον μεταπτωτικά, 
συμβολιστικά εκφράζοντας το όποιο αφηρημένο με αισθητά σημεία, λ.χ, ψυχή πεταλούδα ++....! 
 

         / …..απτωτικά δεν θα υπήρχαν ούτε σύμβολα, ούτε θρησκείες, ούτε λόγος κ.λ.π...., 
         πλην από αυτές -- αυτά….. που θα φτιάχνονταν από ειδικές ομάδες "πρωτο"ανθρώπων…., 

         ως αναφέρθηκε…., τις Αποκαλυπτικές, και, για το ενδεχόμενο πτώσης διατάνων…., κ.λ.π….. / ] 
 
* 1Β1 έως 1Β6 : ψυχές -++, ηλιοφέγγαρο...., τροπικού καιρού, θερμές ή χλιαρές -++...., 
οι ανήκουσες στα -++ γεωτρόπια -- γεωστάσια…., του +0 χώρου του άυλου ψυχοσώματος….! 
---- .....μόνον μεταπτωτικά, συμβολιστικά εκφράζοντας το όποιο συγκεκριμένο 
με αισθητά σημεία, λ.χ, ψυχή πεταλουδόφιδο -++....! ---- 
 
* 1Β1΄ έως 1Β6΄ : ψυχές +- -, φεγγαροήλιος...., πολικού καιρού, ψυχρές ή χλιαρές +- -...., 
οι ανήκουσες στα +- - γεωτρόπια -- γεωστάσια…., του -0 χώρου του άυλου ψυχοσώματος….! 
---- .....μόνον μεταπτωτικά, συμβολιστικά εκφράζοντας το όποιο συγκεκριμένο 
με αισθητά σημεία, λ.χ, φιδοπεταλούδα +- -....! ---- 
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* 1Β7΄ έως 1Β12΄ : ψυχές - -, φεγγάρι...., πολικότατου καιρού, ψυχρότατες - - ...., 
οι ανήκουσες στα σεληνοτρόπια -- διατανοτρόπια...., του -οο του άυλου ψυχοσώματος…., 
εύκολα διατανοβοηθούμενες...., άμεσα….. και, "πάντα", αναλόγως….! 
 
---- .....μόνον μεταπτωτικά, συμβολιστικά εκφράζοντας το όποιο αφηρημένο 
με αισθητά σημεία, λ.χ, φίδι - -....! ---- 
          
                        // …..έτσι….. και στο 1 ο και "1 ο" ψυχο D.N.A….. // 
           ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                  ***)         / .....ψυχή….: "σάμπως".....η Γη..... / 
 
[ ** 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A....: 
Εποχή ψυχής μετακινούμενης στο άυλο σώμα της....: 
* 1Β1 έως 1Β6....: ΄Ανοιξη ψυχής...., -++, 91,5 μερόνυχτα..... 
* 1B7 έως 1Β12....: Καλοκαίρι ψυχής...., ++, 91,5 μερόνυχτα..... 
* 1Β....: ούτε..... ούτε..... ούτε..... ούτε....,..... 0 μερόνυχτα..... 
* / 1Β12 --- 1Β....: εξωσυμπαντική εποχή ψυχής....,+++ ---- +- -+..... / 
 
* 1Β....: ούτε..... ούτε..... ούτε..... ούτε....,...... 0 νυχτόμερα..... 
* 1Β1΄ έως 1Β6΄....: Φθινόπωρο ψυχής...., +- -, 91,5 νυχτόμερα..... 
* 1Β7΄ έως 1Β12΄....: Χειμώνας ψυχής...., - -, 91,5 νυχτόμερα..... 
                 / ..... * 1Β12΄....: "εξω"συμπαντική εποχή ψυχής...., - - - ….. / 
* 1Β6 : διακεκαυμένη σώματος ψυχής.....       * 1Β6΄ : διαπεψυγμένη σώματος ψυχής..... 
* 1Β : ούτε διακεκαυμένη σώματος ψυχής ούτε διαπεψυγμένη σώματος ψυχής, έστω, ισημερινός..... ] 
 
[ ** 1ο, 1Α, ψυχοD.N.A....: 
Εποχή ψυχής μετακινούμενης στο άυλο σώμα της....: 
* 1A1΄ έως 1Α5΄....: ΄Ανοιξη ψυχής...., ++, 182,5 μερόνυχτα..... 
* 1Α1 έως 1Α6....: Καλοκαίρι ψυχής...., ++, 183 μερόνυχτα..... 
* 1Α....: μεταίχμιο ΄Ανοιξης και Καλοκαιριού ψυχής...., 0 μερόνυχτα..... 
                    / * 1Α12 --- 1Α....: εξωσυμπαντική εποχή ψυχής…., +++ ---- ++..... /….. ] 
 
[ ** "1ο", "1Α", ψυχοD.N.A….: 
Εποχή ψυχής μετακινούμενης στο άυλο σώμα της....: 
* "1Α7΄" έως "1Α11΄"....: "΄Ανοιξη" ----- "Φθινόπωρο -- Χειμώνας" ψυχής...., +=, 182,5 μερόνυχτα..... 
* "1Α6΄"....: και "΄Ανοιξη"….. και "Φθινόπωρο -- Χειμώνας" ψυχής…., "++ =", "0" μερόνυχτα..... 
 
* '"1Α12΄"....: μεταίχμιο "΄Ανοιξης" και Φθινοπώρου -- Χειμώνα ψυχής...., "+=", "0" νυχτόμερα..... 
* "1Α13΄" έως "1Α18΄"....: Χειμώνας ψυχής...., +=, 183 νυχτόμερα..... 
        / * "1Α18΄" ....: "εξω"συμπαντική εποχή ψυχής....,  - - - ….. /..... ] 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                        * ) 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A….: 
.....μόνον, μεταφορικά η, κάθε, ψυχή....!        / 1Β...: ισημερία ή, άλλως, ισονυχτία..... /      / t : χρόνος….. / 
           { * 1Β12 ---- 1Β....: η ψυχή, τότε, εξωσυμπαντικής, διαχρονικής, "θείας" ώρας.....     / t : +++ ---- +- -+ / } 
 
[ .....μεταπτωτικά, οι εσωσυμπαντικές ώρες της ψυχής από τη μικροστιγμή, 
<6π.μ. +- ---- -+  ή 1Β -- χαραυγή, που αρχίζει να λειτουργεί, 
αμέσως μετά από το σχηματισμό -- γέννησή της, είναι σε, δυνατή, πορεία....: 
α) από χαραυγή έως μεσημέρι....,..... β) από μεσημέρι έως σούρουπο....,..... 
γ) από σούρουπο έως μεσάνυχτα....,..... δ) από μεσάνυχτα έως χαραυγή..... κ.ο.κ..... ] 
 
      ***                                                                                                                           *** 
/μεσημέρι/                                                      <==α)                                                /χαραυγή/                
 <12μ.++ ,       <11π.μ.++,    <10π.μ.++,  <9π.μ.-++ ,    <8π.μ.-++ ,  <7π.μ.-++ ,   <6π.μ.+- ---- -+ 
 1B12---1B11 , 1B10---1B9 , 1B8---1B7,  1B6---1B5 ,   1B4---1B3 ,  1B2---1B1 ,    1B ( t : +- ---- -+) 
 12μ.++>,         1μ.μ.++> ,     2μ.μ.++> ,   3μ.μ.-++>  ,    4μ.μ.-++>  ,  5μ.μ. -++>,     6μ.μ.+- ---- -+> 
/μεσημέρι/                                    β)==>                                                                  /σούρουπο/ 
 
/σούρουπο/                 γ)==>                                                                                     /0, μεσάνυχτα/ 
6μ.μ.+- ---- -+>,   7μ.μ.+- -> ,  8μ.μ.+- -> ,    9μ.μ.+- ->,    10μ.μ.- -> ,    11μ.μ.- -> ,    12μ.- -> 
1Β ( t : +- -+) ,      1Β1΄---1Β2΄, 1Β3΄---1Β4 , 1Β5΄---1Β6΄, 1Β7΄---1Β8΄, 1Β9΄---1Β10΄, 1Β11΄---1Β12΄ 
.....<6π.μ.-+ ---- +-, <5μ.μ.+- -,  <4μ.μ.+- -,   <3μ.μ.+- - ,    <2μ.μ.- - ,      <1μ.μ.- - ,      <12μ.- - 
 /χαραυγή/                                            <==δ)                                                           /0,μεσάνυχτα/ 
                                                     { 1Β12΄ ....: η ψυχή, τότε, "εξω"συμπαντικής ώρας..... } 
 
          ================================================================== 
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                           * ) 1ο, 1Α, ψυχοD.N.A....: 
.....μόνον, μεταφορικά η ψυχή....!      / 1Α....: ισημερία….. /     / t : χρόνος….. / 
         { * 1Α6 --- 1Α....: η ψυχή, τότε, εξωσυμπαντικής, διαχρονικής, "θείας" ώρας.....     / t....:+++ ---- ++ / } 
 
( .....προπτωτικά ή απτωτικά, οι εσωσυμπαντικές ώρες της ψυχής από τη μικροστιγμή, 
<6π.μ.++ ή 1Α -- χαραυγή, που αρχίζει να λειτουργεί, 
αμέσως μετά από το σχηματισμό -- γέννησή της, είναι σε, δυνατή, πορεία....: 
α) από χαραυγή έως μεσημέρι....,..... β) από μεσημέρι έως σούρουπο....,..... 
γ) από σούρουπο έως μεσάνυχτα....,..... δ) από μεσάνυχτα έως χαραυγή..... κ.ο.κ..... ) 
 
                                                                                                                  ***  
/μεσημέρι/                                                    <==α)                                 /χαραυγή/ 
<12μ.++,   <11π.μ.++, <10π.μ.++, <9π.μ.++,  <8π.μ.++,    <7π.μ.++,   <6π.μ.++ 
 1Α6 ,         1Α5 ,          1Α4 ,          1Α3,          1Α2,             1Α1,           1Α ,( t : ++) 
 12μ.++>,   1μ.μ.++>,    2μ.μ.++>,   3μ.μ.++>,  4μ.μ.++>,     5μ.μ.++>,   6μ.μ.++> , 
 /μεσημέρι/                            β)==>                                                         /σούρουπο/ 
 
/σούρουπο/                           γ)==>                                                      /0,μεσάνυχτα/ 
6μ.μ.++>,      7μ.μ++>,    8μ.μ.++>,  9μ.μ.++>, 10μ.μ.++>, 11μ.μ++>, 12μ.++ ---- = > , 
1Α ( t: ++),       1Α1΄,         1Α2΄,         1Α3΄ ,       1Α4΄,          1Α5΄,          1Α6΄, 
.....<6π.μ.++,  <5μ.μ.++,  <4μ.μ.++,   <3μ.μ.++,  <2μ.μ.++,  <1μ.μ++,    <12μ.++ ---- = 
 
/χαραυγή/                                        <==δ)                                                 /0,μεσάνυχτα/ 
 
         ================================================================= 
 
                                   * ) "1ο","1Α",ψυχοD.N.A....: 
.....μόνον, μεταφορικά η ψυχή....!      / * "1Α12΄"....: ισονυχτία ή, άλλως, ισημερία..... /   / t : χρόνος….. / 
      { * "1Α18΄"....: η ψυχή, τότε, κυρίως, για τους διατάνους, μεταπτωτικά -τους, 
                           / .....και, έστω, απτωτικά των διατάνων, και για τους αυτοπαραβάτες..... / 
                           "εξω"συμπαντικής ώρας....!        / t : - - - / 
 
( .....απτωτικά για τους αυτοκατθρωπιζόμενους και μεταπτωτικά για τους διατάνους...., 
οι εσωσυμπαντικές ώρες της κάθε αυτοσκοτοτροπίζουσας ψυχής 
από τη μικροστιγμή της παράβασης…..και πτώσης, 
0, 12μ.++ ---- => ή "1Α6΄" -- μεσάνυχτα, είναι, σε δυνατή -- "δυνατή", πορεία....: 
α) από μεσάνυχτα έως χαραυγή....,….. β) από χαραυγή έως μεσημέρι....,..... 
γ) από μεσημέρι έως σούρουπο....,….. δ) από σούρουπο έως μεσάνυχτα.....κ.ο.κ..... ) 
 
    *** 
/0, μεσάνυχτα/                                α)==>                                                               /χαραυγή/ 
12μ.++ ---- =>,  1μ.μ.+=>,     2μ.μ.+=>,     3μ.μ.+=>,      4μ.μ.+=>,      5μ.μ.+=>,     6π.μ.+=>, / += ή, έστω, και =+….. / 
"1A6΄" ,             "1Α7΄" ,        "1Α8΄" ,       "1Α9΄",         "1Α10΄",          "1Α11΄",     "1Α12΄", 
.....<12μ.++ ---- =,<11μ.μ+=,  <10μ.μ.+=,  <9μ.μ.+=,      <8μ.μ.+=,      <7μ.μ.+=,      <6μ.μ.+=..... 
/0,μεσάνυχτα/                                                    <==δ)                                           /σούρουπο/ 
 
                       / …..κι εδώ...., χμ, η ανατολή είναι δύση..... και οι ανάποδοι είναι ίσιοι..... / 
/χαραυγή/ :.....                          β)==>                                                                    /μεσημέρι/ 
6π.μ.+=>,        7π.μ.+=>,     8π.μ.+=>,     9π.μ.+=>,   10π.μ.+=>,    11π.μ.+=>,     12μ.+=>,  / += ή, έστω, και =….. / 
"1Α12΄",          "1Α13΄" ,     "1Α14΄",        "1Α15΄",       "1Α16΄" ,        "1Α17΄",          "1Α18΄" 
.....<6μ.μ.+=,    <5μ.μ.+=,    <4μ.μ.+=,     <3μ.μ.+=,      <2μ.μ.+=,     <1μ.μ.+=,        <12μ.+= 
/σούρουπο/                                             <==γ)                                                        /μεσημέρι/ 
 
           // Συχνότητα 1Β, ή 1Α,....: εδώ, συμβαίνει η αρχή, μα και το τέλος της κορμικής ζωής της ψυχής….! 

           " Η ρίζα της, κορμικής, ζωής της ψυχής..... είναι στο φέρετρό -της..... "..... // 
 
       =================================================================== 
       =================================================================== 
 

                                                               19 --- 3΄ ) 
 
                                                              ** ) 
* 1A1 έως 1Α6, / 1ο, 1Α, ψυχοD.N.A / .....και..... 1Β7 έως 1Β12 , / 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A /....: αγγελοάνθρωποι ++,..... 
 
/[ 1Α6 --- 1Α και 1Β12 --- 1Β : θεάνθρωποι +++ ---- ++ και +++ ---- +- -+, αντίστοιχα...., 
θεόπνευστοι, οι πλέον τηλαυγείς, κυρίως, τότε….. όποτε είναι έτσι…., 
"θεόσταλτοι" ή φέροντες, στους άλλους, ελπίδες θεογέννητες, 
φυσικά, κι αυτοί, πάντα αναλόγως της μετέπειτα κι εκάστοτε εξέλιξής -τους..... ]/ 
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* .....Αγγελοάνθρωποι, υπερθετικοί, ++....: σκαιώδεις αρχηγοί κοινωνιών, 
 
                                 / …..περί….. ποσοστών και άλλων….: 2ο "τεύχος", σελ. 12, 26, 31….. / 

     *{{ .....σε κοινωνίες ανθρώπων με 1ο, 1Α, ψυχοD.N.A….. 
     οι, υπερθετικοί ++, αγγελοάνθρωποι θα ήταν αρχηγοί κοινωνιών, ανθρώπων θετικών + ή, άλλως, ++, 
     με "παρατηρητές" τους, "μόνιμα", θεανθρώπους, τους, ΟΟ΄΄, +++ ---- ++, ή, οι ίδιοι, μετά, Ο΄΄, ++,….! 

          [ .....θα ήταν οι "Μούσες" των ανθρώπων, θετικών, + ή, άλλως, ++, άντρες και, φυσικά, και, γυναίκες, 
          κατά ανθρωποεπιλογήν ή κατά αγγελοεπιλογήν, αναλόγως...., 
          αν φυσικά δεν γινόταν αποστασία και πτώση διατάνων, προτού να σχηματιστούν κοινωνίες, 
          κοινωνίες, μόνον, ανθρώπων -- "κατά κόσμον μοναχών" 
          και, όλων, ομόγλωσσων -- άγλωσσων -- σιωπηλών -- "εκτοαισθητικών" --...., 
          "σάμπως", και τώρα, τα νήπια, πριν μάθουν να μιλούν με λέξεις 
          και με την περισπαστική χρήση της γλώσσας, οπότε, πάλι, πριν μιλήσουν έτσι, και αυτά, 

          σκέφτονται ανάλογα "σιωπηλά" -- ενείκονα -- ενκώδικα -- ενσήματα --..... ] 
     σε κοινωνίες ευνομίας -- θεονομίας στήν ασύνορη Γη του ενός και μόνον λαού του Θεού,..... 

                    /* …..σε Καθεστώς Δημοκρατίας των καλλίστων….. "δικτατόρων"….. */ 
 
     ενώ….. 
     σε κοινωνίες "ανθρώπων" με 2ο ψυχοD.N.A..... οι αγγελοάνθρωποι ++ θα έπρεπε να είναι αρχηγοί κοινωνιών, 
     αλλά υπερσπανιότατα είναι αρχηγοί…., αφού….. κυριαρχούν, είναι αρχηγοί, 

                  / …..όπως, και προπαντός, φακιρολογώντας σε "εύπιστους" μαζόχους….. / 
     συχνότατα, οι διατανοκάτθρωποι, οι υψηλά - -…., συχνά, οι κάτθρωποι, οι υψηλά +- -...., 
     σπάνια, οι άνθρωποι, οι χαμηλά -++, και, σπανιότατα, οι αγγελοάνθρωποι, οι χαμηλά ++,….! 
      
     Σαφώς, οι υπερσπανιότατοι θεάνθρωποι -- οι υπερ λόγω κι υπερ αισθήματι, 
     ως και οι "θεάνθρωποι" -- οι υπερ αισθήματι, μόνον…., "εξαρχής" μεταπτωτικής ζωής, 
     δεν παίζουν ρόλο αρχηγού κοινωνιών ποτέ, μα πάντα ρόλο περιθωριακού παρατηρητή, πάλι, 
     και, σχεδόν, αθόρυβα έως κι ανυποψίαστα...., "σιωπηλά", ρόλο αντισατανά 

     με "παράλληλη -- σύγχρονη" θητεία των ψυχών -τους, τότε, σε Γη, Ουρανό κι εξωουρανό,..... }}* 
 
περισσότερον ουράνιοι -- υπερκόσμιοι και λιγότερο γήινοι -- κόσμιοι, οι αγγελοάνθρωποι ++, 
περισσότερον η ψυχή τους στον +οο χώρο του ψυχοσώματος..... και λιγότερο αλλού...., 
μάλλον, χωρίς οικογενειακές και άλλες υποχρεώσεις...., κατά κόσμον ασκητές, της αυτοθυσίας,.... 
μα, και, οικογενειούχοι….,….! 
 
Μεταθανάτια, πολιτογραφούνται, οι, υπερθετικοί ++, αγγελοάνθρωποι, 
              || .....όλοι...., παντού και πάντα, αλάνθαστα....! Λαθρεπιβάτες δεν υπάρχουν ποτέ....! || 
εκ θείου προορισμού κι αυτομάτως, στο εξωσύμπαν, πλάι στο Θεό, αφού το επιθανάτιο εξαγόμενο 
         ( …..και, και, αυτό, αυτοεξάγεται, κάπου, και, στον πυρήνα της ψυχής, ώς και ανά στιγμή...., 
         αλλά και στα φωτοκομπιούτερς του ΄Ηλιου και της Σελήνης…., 

         μα, μάλλον, μόνον, τα ++ και πλέον και τα - - και πλέον….. ) 
της επίγεια αποκτηθείσης ψυχοενέργειάς -τους είναι, οπωσδήποτε....: ++..... και +++ ----- ++ : 1ο, 1 Α, ψυχοD.N.A, 
                         / …..ή..... ++….. και +++ ----- +- -+ : 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A….. / 
αγγελοανθρωπικό ή θεανθρωπικό, αντίστοιχα….! 
 
΄Ολοι, θα, ήσαν αθανατοί μεν, μα θα ήσαν, όπως, θανατοί -- θνητοί από πολλούς αιώνες και πέρα, 
"κατά αυτεπιλογήν" και, όποτε κι αν, για λόγους "χωρητικότητας και διαιώνισης"…., έστω κι όταν…., 
πρώτα οι λιγότερο θετικοί και έπειτα οι περισσότερο θετικοί…., σαφώς, απτωτικά…., 
που, βέβαια, θα ήσαν, οι υπερθετικοί, και με λιγότερα από τους άλλους λάθη -- "λάθη", 
κυρίως, απτωτικά -- προπτωτικά....! 
 
* ΄Ανθρωποι + ή, άλλως, ++, 1Α1΄ έως 1Α5΄..... ---- 1ο, 1Α, ψυχοD.N.A ----....: 

                       / …..κι οι άνθρωποι -++, 1Β1 έως 1Β5...., 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A..… / 

        ( Περί ποσοστών,….: 2ο "τεύχος", σελ. 12, 1ο, 1Α, ψυχοD.N.Α και σελ. 26, 31, 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A….. ) 
μέλη κοινωνιών…., 

      / …..ως είναι, μοιραία, μέλη κοινωνιών, συνηθέστατα κι ανάλογα, και τώρα, σε κοινωνίες 2ου ψυχοD.N.A, 

      και οι, οι πιότερο γηινότροποι, +- - και οι, οι πιότερο σεληνότροποι, - -...., ευνόητα, κι οι άλλοι, οι -++ και ++,….. / 
περισσότερον κόσμιοι -- γήινοι -- γηινότροποι και λιγότερον υπερκόσμιοι -- ουράνιοι -- ηλιότροποι, 
περισσσότερον η ψυχή τους στον +0 χώρο του ψυχοσώματος..... και λιγότερον αλλού…., 
συνήθως, οι κόσμιοι αυτοί, με οικογενειακές και άλλες υποχρεώσεις....! 
 
Μεταθανάτια, πολιτογραφούνται όλες, κι αυτές, οι άνθρωποι + ή, άλλως, ++ : 1ο ψυχοD.N.A….. 
και, οι άλλες, οι άνθρωποι + ή, άλλως, -++,…. : 2ο ψυχοD.N.A…., 
εκ θείου προορισμού κι αυτομάτως, όποτε, στον ΄Ηλιο, πλάι στους αγγέλους, 
αφού το επιθανάτιο εξαγόμενο της επίγεια αποκτηθείσης ψυχοενέργειάς -τους 
είναι οπωσδήποτε....: + ή, άλλως, ++, 1ο ψυχοD.N.A…., 
και + ή, άλλως, -++, 2o ψυχοD.N.A…., αντίστοιχα, θετικό, +, και θετικό -- "θετικό", + --- "+",….! 
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     ( Αδιαμφισβήτητα, απτωτικά, "όλοι", οι άνθρωποι + ή, άλλως, ++, 
     θα ήταν ελεύθεροι, αν θα το ήθελαν, να ζήσουν και ως "μονίμως" αγγελοάνθρωποι ++ 
     ή και ως θεάνθρωποι, όσον, ως "συναρχηγοί" κοινωνιών....! 
 

                   ---- .....Οι σελίδες όλων των μητρώων πολιτογράφησής -μας, εν ζωή και μεταθανάτια, 
                   οι….. στα ηλιακά και σεληνιακά φωτοκομπιούτερς, αναλόγως, 

                   είναι, παντού και πάντοτε, θεόθεν, άγραφες..... ---- ) 
 

        / "Συνολικό", επιθανάτιο, εξαγόμενο επίγεια αποκτητής ψυχοενέργειας, 
        μηδενικό….. ή ουδέτερο, κι "ουδέτερο"….,….: 

        1Α, "1Α12΄", 1Β..... και..... 1Α6, 1Α6΄, 1Β6, 1Β6΄, 1Β9 και 1Β9΄....:: αδύνατον να συμβεί....! / 
 
* "1Α7΄" έως "1Α18΄" και, έστω, "1Α18΄" ....: παραβάτες : αυτοκατθρωπιζόμενοι, απτωτικά, /"1ο", "1Α", ψυχοD.N.A/ 
και 1Β1΄ έως 1Β12΄ και, έστω, 1Β12΄....: κάτθρωποι +- - ...., διατανοκάτθρωποι - -..... 
και, έστω, σατανοκάτθρωποι - - - , παραβάτες / αυτο -- "αυτο" / κατθρωπιζόμενοι κι αυτοί, 
μεταπτωτικά....!  ----- 2ο,1Β,ψυχοD.N.A ----- 
 
Οι, απτωτικά, παραβάτες, επίδοξοι πανδικτάτορες ‘’αλά Σατανά κ.λ.π’’, και αυτοαντίθεοι, όχι όλοι…., 
μα….. αυτοί που, όσοι, θα αντιτάσσονταν, έτσι εντελώς κι επίμονα και όχι λίγο, στη θεία δεοντολογία, 
έστω, θα θανατώνονταν κορμικά….. με όποιον, "μόνον", ψυχοτρόπο….. 
              / Βέβαια, δεν θα υπήρχε, και, τέτοια περίπτωση, κάτι που, για "ευνόητους", λόγους αναφέρεται….. / 
και, μετά, όχι και ψυχικά και με "ευθανασία" στη φωτόσφαιρα α΄, 
βεβαίως, μόνον, υπό του Θεού, του μόνου γνωρίζοντος τον τρόπο ψυχοθανατωτή....,….! 
 
Οι δε, μεταπτωτικά, αυτόθεν -- "αυτό"θεν ή ετερόθεν, παραβάτες, 
μεταθανάτια, πολιτογραφούνται, μοιραία κι αυτόματα, στη Σελήνη, πλάι στους διατάνους…., 
όλοι, και οι +- - και οι - - και, έστω, και οι - - - ....,       / .....κι έως της εκσυμπάντωσής -τους..... / 
αφού το επιθανάτιο εξαγόμενο της επίγεια αποκτηθείσης ψυχοενέργειάς -τους είναι, 
οπωσδήποτε....: +- -, - -, - - - : αρνητικό, υποαρνητικό κι υποϋποαρνητικό, αντίστοιχα, 
και που, μετά απ’ την τιμωρία τους στη φωτόσφαιρα α΄, συνεχίζουν να ζουν εκεί έξω -της…., μα, μόνο, οι γήινοι….! 
 
*) Είναι δε κάπως ευνόητο το πως οι…., τελικά, χλιαροί και άτονοι…., 
νεκροί γήινοι -++, οι γενικώς στη Γη μαγνητοηλεκτροκίνητοι, 
και οι +- -, οι γενικώς στη Γη ηλεκτρομαγνητοκίνητοι,..... οι ηλιακοί κι οι σεληνιακοί, αντίστοιχα, 
 
        /*/ …..οι, με τελικό επιθανάτιο άθροισμα, ++, εξωσυμπαντικοί, οι γενικά στη Γη ηλεκτροκίνητοι, 
        και οι, με τελικό επιθανάτιο άθροισμα, - - ή κι οι - - -, σεληνιακοί, οι γενικά στη Γη μαγνητοκίνητοι, 
        δεν περνούν από καθαρτήριο ψυχοσυλλέκτη….: ακριτέοι -- ‘’ακριτέοι’’, 
        μα, αυτόματα εκεί, παθαίνουν αυτοκάθαρση…., 
        αφού, τελικά, είναι αναλόγως "καθαρότατοι" -- "τελειότατοι", 
        δηλαδή, ήδη στη Γη αναλόγως καθαρισθέντες με ανάλογες, κυρίως, πράξεις 
        ισοφαριστικής -- "ισοφαριστικής" και σωτήριάς -τους μετανοίας....! 
        ΄Ετσι, όσοι σεληνιακοί +- - και πλέον γίνονται, σε μόνιμους ψυχοσυλλέκτες, -++ και πλέον 

        και, μετά, θελήσουν να ξαναγίνουν +- - και πλέον, ξανακαθαρίζουν, μα, πάλι, σε μόνιμο ψυχοσυλλέκτη….. /*/ 
 
στους φιλτραριστήριους --  καθαρτήριους ψυχοσυλλέκτες, 
           ( …..όπου η αναπόφευκτη διαδικασία της κάθαρσης είναι αναλόγου χρόνου, έως και "αιώνα"….. ) 
απομαγνητίζονται -- χάνουν τους αρνητικούς ρύπους -- τιμωρούνται για τα αρνητικά 
και αποηλεκτρίζονται -- χάνουν τους θετικούς ρύπους -- τιμωρούνται για τα θετικά…., αντίστοιχα, 
και, μοιραία και παντού, "μόνον" με θεοπροόριστο νόμο....! 
 
Δηλαδή, π.χ, ένας, έστω έτσι, -++, 75% ++ και 25% - .....τιμωρείται, ηλιακά, μόνον, για τα 25% -...., 
ενώ ένας +- -, έστω έτσι, 75% - - και 25% +.....τιμωρείται, σεληνιακά, μόνον, για τα 25% +....! 
           [ Και στον ΄Ηλιο..... και στη Σελήνη...., οι -++..... κι οι +- -, αντίστοιχα…., πληρώνουν, χωρίς αμνηστία, 
           τα ανάλογα "ψυχοχρεωλύσιά" -τους..... και έχουν, όλοι και πάντα, μόνον, 2ο, 1Β, ψυχοD.N.A…., 

           ενώ οι υπερθετικοί ++ και πλέον, οι εξωσυμπαντικοί, και 1ο και "1ο" και 2ο ψυχοD.N.A, αναλόγως….. ] 
 
Αξίζει δε να τονιστεί το πως δεν κρίνονται απ’ το Θεό και τους δικούς Του, όσον θεατές -τους, 
ή από το Σατανά και τους δικούς του, όσον "θεατές" -τους...., οι -++ και +- -,αντίστοιχα…., 
          / …..πλην ελαχίστων κaι "ειδικών" εξαιρέσεων σε ΄Ηλιο και σε Σελήνη, 

          που, και, ετεροκρίνονται, ήτοι, και, από θανόντες μας, αλλά κι από, όπου, αγγέλους και διατάνους….. / 
απλά, όλοι,γίνονται, από θείο προορισμό, και με ανάλογη "βοήθεια", αυτόματα -- αμέσως, 
στους καθαρτήριους ψυχοσυλλέκτες, θεάνθρωποι και Σατανοκάτθρωποι, αντίστοιχα, 
και έτσι τότε έχουν την ανάλογη ικανότητα, άκορμοι πλέον και….. ανάλογα αντικειμενικά, 
να αυτοκριθούν "ανενόχλητοι" και μετανοητικά, αναλόγως στην κάθε περίπτωση, 
έως τελείας, ανάλογης κι επώδεινης, κάθαρσής -τους, τιμωρούμενοι ποικιλότροπα και πάντα ονειρικά, 
οπότε, κι έτσι ονειρικά, με το ονειρικό κορμί τους, αισθάνονται, ως κι εμείς στα ενύπνια όνειρά -μας, 
ήτοι, ως εάν θα είχαν το βιολογικό τους κορμί, τις κορμο -- ψυχο και ‘’ψυχο’’-- αισθήσεις....! 
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         { ΄Ετσι, όταν κάποιοι, θανόντες, +- -,    / …..ή, "έτσι", και, και, οι - ++,….. / 

         όντας σε καθαρτήριο ψυχοσυλλέκτη, ομο  συχνοτητοτίζονται με +- - ζώντες γήινους έμψυχους 
         αυτονομίζεται από τέτοιους γήινους, κάπως έτσι, ότι αυτοί είναι σε, ένσαρκη, μετεμψύχωση κάποιου, 
         κι ότι, τάχα, έχουν ζήσει και άλλες ζωές πριν και αλλού κι εκεί…., 

         εκεί, και όποτε, που αυτοί νομίζουν από πλάνη…., ενώ, στην ουσία και πιθανόν, συζούν "μυστηριακά"….,....! } 
 
Επίσης, και, μετά απ’ την κάθαρση, στους μόνιμους ψυχοσυλλέκτες πλέον, δεν υπάρχει,πάντα, 
 
       | …..πάντα : πλην, και, σ’ όσους, λ.χ, χρειάζεται, αυτοί, να δικάσουν, σαφώς, σε χαμηλές συχνότητες….. | 

            / …..καθώς το φύλο της κάθε ψυχής καθορίζεται, κύρια -- ‘’κύρια’’, από το φύλο του κορμιού που την έχει..... / 

              ( Σαφώς, ο Θεός, οι άγγελοι, ο Σατανάς κι οι διάτανοι, κάθε άκορμη ψυχοοντότης, δεν έχει φύλο,….. ) 
 
μήτε φύλο, μήτε, η παλιά, γήινη, συγγένεια, μήτε συναισθηματισμοί και υποκειμενικότητες, 
μήτε ψυχο και "ψυχο"…..γενετικές…..ανωμαλίες…., μήτε...., μήτε....,....! 
        // Λ.χ, ως, και, ένα "νταουνάκι -- μογγολάκι" παύει από μια….. στιγμή και πέρα 
        να έχει την καθυστερημένη -- ατελή ψυχοσκέψη 
        που είχε, μάλλον, λόγω βλάβης της εγκεφαλικής "ψυχής" -του εδώ κάτω στη Γη, 
        και, αφού πια δεν είναι έγκορμη, και, η ψυχή του...., ως κι η "ψυχή" -του, 
        που, πάντα και παντού, είναι σιαμαίες, και που, άκορμες και μεταθανάτια, κι από ένα σημείο και πέρα, 

        η ψυχή "περιθωριοποιεί" τη σιαμαία "ψυχή" -της, που, υπερσυχνότατα, λαθροβιώνει….,....! // 
 
*) .....΄Ολοι οι νεκροί, ως και…..οι άγγελοι, οι διάτανοι κι ο Θεός, 
αισθάνονται -- βλέπουν με το ή τα, αναλόγως, ψυχομάτι ή ψυχομάτια -τους, 
σάμπως και "ό,τι" κι εμείς με τα βιομάτια -μας....! 
 
             ---- .....ή ως κι "ό,τι" κι εμείς στα ενύπνια όνειρά μας, χωρίς τα βιομάτια μας, με ονειρικό κορμί, 
             καθελογής και αναλόγως ταχύτατα ενύπνια όνειρα που συμβαίνουν, όπως και, και, τα θαύματα, 
             μόνον, στους "επιταχυντές" χώρους του άυλου σώματος της ψυχής, ως ++ και - -…., 
             δηλαδή, μόνον, στον, της άνωσής -της, +οο και στον, της κάτωσής -της, -οο, 

             σαφώς, όταν το κέντρο αυτής βρίσκεται σε αυτούς τους σωματοκύκλους -της....! ---- 
 
Επανατονιστό δε το ότι ζουν -- αισθάνονται μέσω ημών ποικίλα γήινα, όσοι κι όποτε, 
μέσω ενός ή και μέσω πολλών συγχρόνως…., τόσον, όσον, αναλόγως...., άμεσα -- ομοσυχνοτήτως, 
σαφώς στις άμεσες -- πραγματικές -- μη νοερές "μυστικές" συναντήσεις κι επικοινωνίες, 
πάντα επαισθητά στους γήινους με 1ο ψυχοD.N.A...., 
και, σχεδόν, πάντα ανεπαίσθητα στους γήινους με 2o ψυχοD.N.A...., 
όχι, όμως, σχεδόν, πάντα ανεπαίσθητα και στους, όποτε,υπερβατικούς ++ και υποβατικούς - -….,....! 
 
Και…., σαφώς, και, στους νεκρούς, ισχύουν ανάλογες δεοντολογίες περί της, όσης, συζωής 
με τους ζωντανούς της Γης -μας...., πάντα, φυσικά, εφόσον καθίσταται δυνατόν 
να συντελεσθεί η πάντα πρεπόχρονη για συζωή συνάντηση των ψυχών -τους 
και η, όση, τηλεπικοινωνιακή -- τηλεπαθητική συνταύτισή -τους….,.....! 
 
              ================================================================ 
 
            * ) ....."΄Εμψυχα" ή έμ"ψυχα "όντα του Σύμπαντός -μας : ζώα, πουλιά, ψάρια,....: σελ.39, σχέδια….: 
 
η "ψυχή" τους δεν θεωρείται ως ψυχή, 
       / .....έχουν "συνείδηση".…, μα όχι, και, συνείδηση...., ως έχουν…., μόνον…., εγώ, υπερεγώ και υποεγώ,….. / 
αφ’ ενός μεν διότι δεν είναι, όπωσδήποτε, από φως εκ θείου φωτός, 
ήτοι, από….. "σάρκα εκ της σαρκός του Θεού", ως είναι κι οι δικές -μας φωτοψυχές κληρονομικώ τω τρόπω, 
αλλά από φυσικό φως -- βιο"φως", βεβαίως, βιολογικά, εμβρυικά, σχηματισμένο, και, αυτό…., 
αφ’ ετέρου δε διότι δεν έχουν 1ες ανόδους, ή 1η άνοδο, σαφώς, και υπερ 1η άνοδο, τη ΒΓ| ή Β1Γ1|, 
            ---- .....ως δεν έχουν και 1ες, ή 1η, καθόδους, σαφώς, ούτε και υπο 1η κάθοδο, την Β΄Γ΄| ....,..... ---- 
τις του έξω και πέρα από τις αισθήσεις αντιληπτού….! 
        / …..έχουν, μόνον, τις του εναισθήτως αντιληπτού….. ανόδους, καθόδους….. και συχνότητες….. / 
 
Με αυτές, λοιπόν, τις ανόδους, τις--την ΖΗ|, γίνεται έμμεση επικοινωνία με το Θεό, και, μέσω αγγέλων, 
και άμεση, και, σε μας, ήτοι, μόνον, στους όποτε θεανθρώπους, με την υπερ1η άνοδο, την Β1Γ1|…., 
φυσικά, και, για αυτό έχουν, μόνο, γήινη αντίληψη και δεν έχουν συνείδηση, και, περί Θεού κ.λ.π, 
ήτοι, και, ως μη θεοσυχνοτητούχα όντα….! 
 
΄Ετσι…., δεν έχουν….: πρόθεο, προάγγελο, προδιάτανο και προσάτανο….. ένστικτο, 
άσχετα, αν επικοινωνούν, και, άμεσα με αγγέλους και διατάνους…., 
        / …..στην ομοκεντροποίηση, 1Β΄12, ως και στην κάθε 1Β6 και 1Β6΄, έχουν….. ανένστικτο….. / 
παρεκτός, κι αναλόγως, έχουν….: προάνθρωπο και προκάτθρωπο ένστικτο…., ως έχουν τέτοια, φυσικά ένστικτα, 
βεβαίως, κι αναλόγως, και με τους θετικούς ή αρνητικούς νεκρούς….,….! 
                               ( …..πριν γίνουν -- ‘’πλαστούν’’ οι άνθρωποι στη Γη -μας…., λειτουργούσαν αλλιώς….. ) 
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΄Εχουν, εκ γεννετής, σώμα "ψυχής" από απλά -- μονά, ίσα, αντίθετα 

κι εναλασσόμενα Ω + και Ω - βιο  "φωτο"αιθερόνια…., αυτά, έξι, 6…., συν….. ένα Ω+- ή, άλλως, -+…., 7, 
το +-0΄ ή -+0΄, το κεντρικό και εσαεί ακίνητο, επί του οποίου γεννιέται η "ψυχή" -τους, "Ο΄",….! 
 

       / …..η "ψυχή" -τους είναι απλή -- μονή, από 1 "Ω", ήτοι, Ω+- ή Ω-+, βιο  "φωτο"αιθερόνιο, "Ο΄", 
       "ψυχόνιο", "ουδέτερη", αδυιστή -- μη διπλοψυχιστή…., κι αυτή, αρχικά, άγραφη, και όχι διπλή Ω+- -+, 
       ως είναι κι οι δικές -μας, ψυχές και "ψυχές" -μας, διπλές κι άγραφες κατά γέννησή -τους…., 

       και, για αυτό, αυτές, και, οι δικές -μας ψυχές και "ψυχές", είναι δυιστές -- διπλοψυχιστές….. / 
 

Επίσης, έχουν -- παράγουν βιο  "φωτο"σφαίρικς,      / …..αναλόγως -μας βιοορατούς….,….. / 
ανάλογους κάθε φορά σφαίρικς…., ήτοι, φωτοστέφανα και σκοτοστέφανα….. ανάλογα με την….. 
στάθμη "ψυχο"ενέργειας όπου βρίσκονται, ήτοι, σφαίρικς : φωτοστέφανα και σκοτοστέφανα…., 
μαζί και από τα δυό….. ή και μόνον από της μιας κατηγορίας….. και αναλόγως….! 
 
Βέβαια, δεν έχουν τέτοιους, σφαίρικς, κι όταν συγκλίνουν για διάφορους, εξωπιεστικούς, λόγους, 
οι "ψυχο"σωματοκύκλοι προς το+-0΄ και την, ομόκεντρή του τότε, πια, "ψυχή" τους, 
ώς και την, σπάνια, ομοκεντροποίησή τους, την, και, ηλεκτροσοκική, / …..π.χ, σε στατικό ηλεκτρισμό….. / 
οπότε δεν έχουν, κατά τη σύγκλισή τους, κι ανάλογες "ψυχοενέργειες", +- θετικοαρνητικές….. ή -+ αρνητικοθετικές, 
μα "ουδέτερες" +- ή -+, αφού, τότε και συγκλιτικά, κι ως ισόποσες, "εξουδετερώνονται", αυτόματα….! 
 
Τότε και μετά κι από τη σύγκλιση των 6…., και, αρρωσταίνουν εύκολα, και, κορμικά…., 
ενώ δεν αρρωσταίνουν εύκολα, σαν, και που, είναι η "ψυχή" -τους μες σε +0 και -0 "ψυχο"σωματόκυκλο, 
οπότε, όσο πιο κοντά πάει η "ψυχή" -τους προς το όποιο κέντρο των 6 "ψυχο"σωματοκύκλων….. 
τόσο και πιο υψηλές λειτουργικές -- "σκεπτικές" "ψυχο"ταχύτητες αναπτύσσουν και έχουν….. 
και….. τόσο και πιο πολύ +, ή -+, ή τόσο και πιο πολύ -, ή +-, "ψυχο"ενέργεια έχουν, αναλόγως…., 
  ( μόνο στο 1Β12 και 1Β12΄ γίνεται να ‘χουν, αντίστοιχα, καθαρή θετική, +, και καθαρή αρνητική, -, "ψυχο"ενέργεια…., 
  μα και σε όποια άλλη φάση….. από 1Β1 έως 1Β11, πλην της 1Β6, 
  και από 1Β1΄ έως 1Β11΄, πλην της 1Β6΄, γίνεται αυτό, φυσικά, μόνο, όταν "κοιτάζουν" σε μια, μόνο, ανάλογη, χορδή, 

  απομονώνοντας τις άλλες, τις στην ίδια φάση, δυο…., ή κι αντίστροφα….,….. ) 
άρα, είναι και αναλόγου βαθμού ζεστές ή κρύες "ψυχές"…., τότε κι έτσι….,…..! 
 
΄Ετσι, ως έχοντα "μόνον" αυτούς τους "ψυχο"σωματοκύκλους, τους +0 και -0, 
και, συνεπώς, μόνον, τις….. του κόσμιου -- φυσικού -- συνηθισμένου -- των εντός των αισθήσεων….. κεραίες, 
τις, ηλιοτροπικές, ΔΕ| και τις, σεληνοτροπικές, Δ΄Ε΄|….,      / Εδώ, ήλιος και σελήνη, ως φυσικά άστρα….. / 
έχουν, και στους "δυο" όντας η "ψυχή" -τους, ανάλογη εσωτερική ομόνοια 
κι ανάλογη εσωτερική διχόνοια…., +, -+, - και +-…., 
πάντα, τόσον, όσον, αναλόγως…., εξού κι η δυσαρρωστία -τους, τότε…., 
πλην στις φάσεις 1Β12 και 1Β12΄, οπότε, μόνον εδώ, έχουν, μόνον, ανάλογη εσωτερική ομόνοια….! 
 
Επίσης, έχουν ταραχή και "ευ"αρρωστία κατά, και από, τις συγκλίσεις των, 6, "ψυχο"σωματοκύκλων 
προς και μες στην "ψυχή" και στον, τότε ομόκεντρό -της, +-0΄, ή -+0΄ "ψυχο"σωματοκλύκλο, τον 7ο, 
εξωγενώς, / …..μα και, λ.χ, στα ενύπνια όνειρά -τους και, εσωγενώς….. / οπότε, τότε και συγκλιτικά των 6, 
δεν έχουν….. και, και, διλήμματα -- "διλήμματα"…., δηλαδή, ‘’τα….. χάνουν -- "χάνουν"’’….,….! 
 
Επίσης…., έχουν…., μόνον…., ανάκατα, -+, κατάανα, +-, άνω, +, και κάτω, -, συναισθήματα, πάντα, αναλόγως, 
σαφώς, και "ουδέτερα", +- ή, άλλως, -+, και, κατά την ομοκεντροποίηση, και, του "ψυχο"κύκλου 
με τους 6, "βασικούς", "ψυχο"σωματοκύκλους, που αποτελούν το "βασικό", άυλο, "ψυχο"σώμα -της, 
που είναι, μόνον, "καθέτως" βατό…., μόνον, προς το κέντρο των 6, 
και, ευνόητα, δεν έχουν, και, την αίσθηση, και, του βατέου κι αβατέου….! 
 
        || Σχηματοαπεικόνιση, άκρως μεγεθικά, έστω, της "ψυχής", και του σώματος αυτής, των "έμψυχων"….: 
        κατά την "ψυχο"γέννηση, "έτσι", +0, "O΄" ---- +-0΄ ή -+0΄, -0…., όλα από 3CM,….: σελ. 39, σχ. 1Β….! 
 
        Κατά την, ενδοεμβρυική, "ψυχο"πλασία, "ψυχή" και "ψυχο"σωματοκύκλοι είναι, πια, ομόκεντροι…., 
        οπότε και γίνεται…., και, τότε, πλην και εξωτερικών φωτογραφίσεων…., τότε…., και, μεταβίβαση….: 
        βιοκορμικών, "ψυχο"λογικών παραγόντων και υγείας -τους, "ψυχο"ενστίκτων, ιδιοτήτων κ.λ.π…., 
        αναλόγως εξελικτών και εξουδετερωτών -- "εξουδετερωτών"….,….! 
        Βεβαίως, αμέσως μετά από την, αστραπιαίως, "ολοκλήρωση" αυτής…., αποκεντρώνονται 

        και παίρνουν, "τελικό", δομικό σχηματισμό…., ως στο σχέδο 1Β της σελίδας 39….,….. || 
 
΄Ομως, τα περισσότερα από αυτά τα είδη, συνήθως, μπορούν να "ψυχο",μετα,κινούνται, 
/ …..πλην και επιτόπια αυτή….. / να αλλάζουν συχνότητα, σαν σε χειραγώγηση, στο σώμα της "ψυχής" τους, 

            | .....όταν δεν τα κινεί, και, η "αντίθετη" και μεγαλυτεροδύναμή -τους "Μοίρα" -τους...., και, και, -μας, 

            τότε…., οπότε συγκλίνουν, και, προς αυτήν, την, τότε, ακίνητη….. | 
ανάλογα με το ποια στάθμη ενέργειας τα βολεύει -- συμφέρει…., και σαν σε αυτοάμυνα, 
                   ---- .....κάτι που πολλά ζωικά όντα τα χαρακτηρίζει, και στο που, και, θα κοιμηθούν κι ονειρευτούν, 

                   αναλόγως, ως "φιλάρεσκα" της μιας ή της άλλης στάθμης "ψυχο"ενέργειας..... ---- 
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ήτοι, ή στην της, όπως, θετικής.…. ή στην της, όπως, αρνητικής…., 
και, τότε, πάλι, αναλόγως, και, "ψυχο"μεταμορφωτικά….,….. 
καταπώς -- ‘’καταπώς’’ κι εμείς μπορούμε, όσο κι ανάλογα, να μετακινούμε, και, την ψυχή μας στο σώμα της....! 
 
{ .....Αδιαμφισβήτητα, κατά τη θεία, φιλάνθρωπη προπάντων, δεοντολογία, απτωτικά, 
σε κοινωνίες ανθρώπων, μόνον, θα καταεξημερώνονταν τα περισσότερα, αν όχι όλα, σταδιακά και σύντομα…., 
και ψυχοενεργειακά και βιοτεχνολογικά…., 
ώστε όλα να συνυπάρχουν φιλικά και, τελικά, κανένα -- "κανένα" να μην είναι σαρκοφάγο,….! 
 
Κι αυτό….. θα γινόταν, πάντα με οσοχρείαστο έλεγχο της πολλαπλασιαστικότητάς -τους, 
και διά της υπερευφυούς τότε τεχνολογίας των ανθρώπων...., 
ενώ, παράλληλα και σιγά--σιγά και, κυρίως, τεχνολογικά…., θα καταεξαφανίζονταν μερικά εξ αυτών, 
μα και πολλά επικίνδυνα και άχρηστα γήινα είδη φυτών, ουσίες, μικροοργανισμοί,..... 

και τα ως τότε προκύψαντα, μα και τα όποτε θα ξαναπρόκυπταν κάτω από τις ίδιες συγκυρίες..... } 
 
     ================================================================= 
 
                   * ) Λήψη, πάντα άμεση, "στενο"έγγραφου μηνύματος...., "μοιραία", μέσω της ΖΗ| και Ζ΄Η΄|,….. 

                   μα, "μοιραία", και αισθήματος...., αναλόγως κορμο  ψυχο  μεταμορφωτική,....: 
 
            ---- Λήψη, άμεση, πάντα, τηλεπαθητική -- χωρίς τη μεσολάβηση των αισθήσεων..... ---- 
 
αποκρυπτογραφητέου μηνύματος και, αναλόγως, αποκρυπτογραφητού….. 
                    / …..τότε, κατά την αποκρυπτογράφηση, το κύτταρο μνήμης της ψυχής 
                    είναι στις συχνότητες του αισθητού, ως -++ και +- -, αναλόγως, 

                    ήτοι, αντίστοιχα, ως 1Β1 έως 1Β6 και 1Β1΄έως 1Β6΄…., βεβαίως, εδώ και μόνον εδώ….. / 
με λέξεις -- έννοιες, λόγο, σχήματα, σύμβολα κ.λ.π...., 
αναλόγως, βοηθουσών ή μη των, εσώψυχων ή εξώψυχων, συγκυριών....! 
 
{ Τονιστό δε το ότι..... όλοι, ονειρευόμενοι, 

        / …..καθώς όλοι μας, και, ονειρευόμενοι, πάμε σε υπερθετικές++ κι υποαρνητικές- - συχνότητες….. / 
παίρνουμε, μα….. όχι πάντα -- σπανιότατα, μυστικώς -- "μυστικώς", 

       ( …..μα, συχνά κι αναλόγως, τότε κι ονειρευόμενοι, παίρνουμε ανάλογο αίσθημα -- πνεύμα….. ) 
συνειδητά ή μη, ανάλογα, κι αναλόγως κάθε φορά, έγγραφα κι ερμηνευτά μηνύματα "ανωθεν", 

                            ---- .....μηνύματα που αποκωδικοποιούνται σπάνια..... και σπάνια συνειδητά....,..... ---- 
εν ανυπόπτω χρόνω και γραμμένα, σαφώς, στον….. "αυτόματο τηλεφωνητή" της ψυχής -μας....! } 
 
           * ) Βασικές Προϋποθέσεις προσφοράς, ομοσυχνοτήτως, έγγραφου μηνύματος, ή κι αισθήματος,....: 

                    / …..πλην της "συμβατότητας" στα….. ‘’Words’’ -τους…., ‘’ως κομπιουτερίστικα’’….. / 
 
         |----| Σατανόθεν και εκ των δικών -του…., όλων αυτών ψυχοτυφλωτών…., 
         προπαντός, στους κατεξοχήν κατθρώπους, 
         στους οποίους..... σκόπιμα -- πονηρά δίνονται, κυρίως, λαθεμένα έγγραφα μηνύματα…., 
         "αδιακρίτως"...., με….. γρίφους, κόλπα, τρικς, πανουργίες, υπεκφυγές,..... 

         όλα επικίνδυνα, γενικώς, και εκ προθέσεως συγχυσιοφόρα -- σατανοδεοντολογικά..... |----| 
 
η αυτογνωστική ωριμότητα, και, του επίδοξου λήπτη,        
                                | …..ωρίμου της ώρας και της ώρας -του….. | 

                   // …..αφού, ήδη, τον προγνωρίζουν, τον έχουν προεπισημάνει, 

                   προσφραγίσει και "κωδικά προβαφτίσει"        ( …..και, μέσω των εκεί φωτοκομπιούτερς….. ) 
                   οι άνωθέν του, κυρίως οι "ομόαιμοι" κι ανάλογοί -του : 

                   αναλόγως, Θεός, άγγελοι,..... Σατανάς, διάτανοι,..... // 
οπότε είναι ανάλογον αυτής το μήνυμα, μα όχι κι ανάλογον αυτής και το "μοιραίο" αίσθημα….! 
 
/*/  .....ο κάθε "φαρμακο"δότης γιατρός" ξέρει....: ήτοι, δεν θα είχε κανένα νόημα, όπερ δώρον άδωρον, 
να έδινε, λ.χ, και, ο χ΄ άγγελος στον ψ΄ αγράμματο, μα αισθήματι, αγγελοάνθρωπο, υπερθετικό ++, 
έγγραφο μήνυμα, με υπεργνώση…., μη οσόπρεπα αποκρυπτογραφητή -του…., 
βέβαια, ούτε και, δοτό -τους, αναλόγως ανάλογο αίσθημα, ήτοι, άγραφο πνεύμα -- υπεραίσθημα….! 
Και, και, για αυτό, πολλάκις κι όσον επιτυχώς, και, τον εμποδίζουν, κι οι άγγελοι, να γίνει περισσότερο θετικότατος, 
αφού κι αυτόματα του προκύπτει κι αυτό, το αίσθημα -- ψυχοενέργεια…., και, ως επικίνδυνο…., 
άσχετα αν, τότε, κι έτσι, θα μπορούσε να γίνει, αυτοδίδακτα, και, πιο έξυπνος…., 
όπως, εμποδίζουν, σαν χρειάζεται…., και άλλους γύρω -του….,….! 
 
Σαφώς, ο Σατανάς κι οι δικοί -του δίνουν ,σχεδόν, έτσι, στους κάθε κατθρώπους, κι αναλόγως -τους, και αίσθημα, 
μα….. ανάλογα επιλεκτικά…., πονηρά…., και γνώση…., 

ιδίως όταν αυτή είναι, κι ανεπικίνδυνά -του, επικίνδυνη για τους γήινους…..,….! /*/ 
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|| ..... …..«…..ο την ψυχήν αυτού καθορών, "ωσαύτως", και, τον Θεόν καθορά.....»....: 
ήτοι, αυτός που γνωρίζει "εντελώς" την ψυχήν του, συνεπώς, γνωρίζει """εντελώς""", και, το Θεό, 
η….. εν τω πνεύματι θεοπτία…., ήτοι, ο θεανθρωπισθείς….! 
 
Ευνόητα, παίρνει, αναλόγως, ανάλογο, εδώ υπερλακωνικότατο, έγγραφο μήνυμα, 
και αίσθημα…., κατά τη θεανθρώπισή -του…., "μοιραία ", ωρίμου της ώρας -του και της ώρας, 
ως παίρνει…., ή τ ο ι, του προκύπτει…., κι εδώ, μοιραία έτσι κι αυτόματα…., 
και το, ανάλογα εξελίξιμο, "χάρισμα" -- τελέντο της βιοοράσεως 

          ---- .....και το της κάθε αντανακλάσεως φωτεινών και σκοτεινών ψυχών..... κ.α.π, όποτε….. ---- 
και το της αντανακλάσεως της Ψυχής του εκτός Σύμπαντος Θεού, 
η….. εν τη βιοοράσει θεοπτία,....! 
 

   / …..σαφώς, βιοοράσεως, και….. το της δικής -του, των δικών -του,….. που την, τις, παρακολουθεί πειραματικά...., 
   ο διπλόψυχος ΟΟ΄΄ θεανθρωπισθείς…., το, όποτε κι όσον κι αναλόγως, θεο’’ενεργούμενο’’…., 

   μα, έτσι, και, τη δική -τους, και όσοι άλλοι ++ και, έστω, - - αναλόγως -τους το μπορούν,….. / 
 

                                 (----) Αναμφίβολα, τα, σχετικά, "εν τη ακοή"...., ως κ.α.λ…., είναι 

         / …..αν δεν είναι, έστω, και, αυτο"παραισθήσεις", από ανεξέλεγκτη ζωηρή φαντασία..... / 
                                 σικέ φακιρολογίες 

                                           | "Κάθε" Λόγος, ανάλογα, είναι ένα από τα πιο δυνατά "μάγια" -- θαύματα..... | 
                                 και ποικίλα φακιρικά….. φάλτσων, ψευτών, θεατρίνων, 
                                 κρυπτοσατανιστών, ήτοι, των με μάσκα θεϊστή, τσαρλατάνων, 
                                 μωροφιλόδοξων και φιλοϋστερόφημων, των δήθεν "φτασμένων", που, 
                                 βλάσφημα -- "άναντρα", βάζουν λόγια -τους σε στόματα άλλων, μα και πράξεις, 
                                 ως….. του Θεού , των αγγέλων,..... κύρια, για να "τα περάσουν" στους αφελείς….! 
                                 .....Κι είναι αυτοί που, ως τρισάθλιοι και σατανάρεστοι συμβολοπαίχτες, 

                                             / …..όλων αυτών, αναιξερέτως, ψυχοφθαλμαπατητών -- ψυχωταπατητών,….. / 
                                 παρουσιάζουν τα όποια οράματα -- ακούσματα του ψυχοματιού –τους 
                                 ως, τάχα, οράματα των βιοματιών -τους, τα, δήθεν, "εν τη οράσει"...., 
                                 και, ως, τάχα, ακούσματα των βιοαυτιών -τους, τα, δήθεν, "εν τη ακοή"….! 
                                 Δηλαδή, ότι, δήθεν, οι άνωθεν, και, μιλούν, και φωναχτά, με λέξεις κ.λ.π, 
                                 μα, επίσης, τάχα, ότι μιλούν, και, «εν είδει….. πουλιών, ζώων,…..»…., 
                                 και που, τότε κι έστω έτσι, μιλούν εγγαστρίμυθοι, προφανώς, σατανοφακίρηδες....! 

           / …..«΄Αλλα τα μάτια, ίσια, του, ταπεινού, φανερομονοθεϊστή, θεϊστή...., 

          κι άλλα τα μάτια, στραβά, του, αλαζόνος, κρυπτοπολυθεϊστή, Σατανιστή....,…..»….. / 
 
                                 …..Με την ευκαιρία, όλα τα "εμψυχα" "μιλούν", ποικιλοτάχυτα, 

                                           / .....και με….. συμβολικές κραυγές, συμβολικά σφυρίγματα, "ψυχο"ενέργεια,..... / 
                                 κυρίως, με δικούς -τους κώδικες,…..που μερικοί είναι κοινοί σε όλα τα είδη, ανεξαιρέτως, 

                                 και οι περισσότεροι είναι κοινοί, μόνον, στα ομοειδή -τους..... (----) || 
 
Επίσης, άλλη βασική προϋπόθεση προσφοράς, 
και, έγγραφου μηνύματος άνωθεν, θεόθεν ή αγγελόθεν…., ωρίμου της ώρας και της ώρας -του…., 
μεταπτωτικά πάντα εδώ, είναι κι ο πρότερος βίος, δηλαδή, το πόσο θετιστής και το πόσο αρνητιστής προϋπήρξε, 
αφού η αρνητικότητα,      / .....ως υποτροπιάζει κι η θετικότητα στους κατθρώπους..... / 
και, υποτροπιάζει, λειτουργώντας αντίθετα, και, με την πρόθεσή -τους…., επικίνδυνα....,....! 
 
                      * ) Βασικές Προϋπoθέσεις σωστής αποκρυπτογράφησης έγγραφου μηνύματος....: 
                                       ---- .....για όλους, θετιστές και αρνητιστές...., και, "αμέσως" μετά από τη λήψη..... ---- 
 
εκτός από….. την έλλειψη, ανάλογων για την κάθε κατηγορία, εσώψυχων ή εξώψυχων εμποδίων, 
ως, λ.χ, ανάλογες υποτροπές, φόβος, πόνος, κούραση, υποχώρηση από τους αρχικούς στόχους,..… 
είναι και….. η έλλειψη, ανάλογης, αυτοέπαρσης, θορύβων,….. 
αλλά και….. η ύπαρξη επιμονής, υπομονής, 
ανάλογης και όσης, στην κάθε κατηγορία, αυταπάρνησης -- αυτοθυσίας, 
προηγούμενης, σχετικής, κι ανάλογης μύησης....: "Σιωπή και Απραξία -- Αταραξία.....", 
ως κι η ύπαρξη κάθε, ανάλογης, ανεξαρτησίας -- απεξάρτησης,..... κ.α.λ....! 
 
Κι αυτές, οι ως άνω προϋποθέσεις, είναι,συγχρόνως, και βασικές προϋποθέσεις, πλην και άλλων, 
και, για την ανύψωση ή καταβάθωση του κάθε επίδοξου λήπτη, αναλόγως…., 
αλλά και βασικές προϋποθέσεις, πλην και άλλων, 
για τη δυνατότητα "φτασίματος" κι εμφύτευσης, τότε, του σχετικού λήμματος....! 
 
Φυσικά, η, έλλογη, αποκρυπτογράφηση του όποιου έγγραφου λήμματος…., βέβαια, πάντα κι ανάλογα…., 
στις συχνότητες του +0 και -0 χώρου του άυλου σώματος της κάθε ανθρωποψυχής και κατθρωποψυχής, αντίστοιχα, 
είναι διαφορετικής, ανάλογης, εξήγησης από συχνότητα σε συχνότητα μετά….! 
        / .....σαφώς και προπάντων, παίζει ανάλογο ρόλο, και, η εγγραμματοσύνη του κάθε λήπτη..... / 
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Και..... όσο σε πιο μεγάλη συχνότητα, στο +0 ή στο -0, ανάλογα, γίνεται η, αποκρυπτογράφηση...., 
σαφώς…., με λέξεις, σχήματα, εικόνες,….. τόσο και πιο, ανάλογα, ορθή ή "ορθή, αντίστοιχα," είναι, 
σαφώς, αρχικά,στον πυρήνα της -- "εν τω πνεύματι"....! 
 
Δηλαδή, π.χ...., στους θετικούς + ή, άλλως, -++ θεϊστές, ήτοι, εδώ, στους 1Β1 έως 1Β6…., 
γίνεται καλύτερη, θεϊκή, επεξεργασία κι αποκρυπτογράφηση, έστω, στο 1Β5, 
 
                     / .....και, γιατί συμβαίνει μικρότερη "αντιστροφή" του, όσον, θετικού σε, όσον, αρνητικό..... / 

         [*[ .....ως συμβαίνει και με τα ενύπνια όνειρα, 
         διακοπτόμενα ή μη, αποκωδικοποιούμενα στον έλλογο +0 και -0 χώρο του ψυχοσώματος…., 
         που, γενικά και με ανάλογη της συχνότητας ταχύτητα, βλέπονται, μόνον, στο +οο ή στο -οο…., 
         όπου "μεθά" η ψυχή, και, λόγω υπερπαραγωγής, και, ψυχοεντορφίνης, τότε κι εκεί, στο +οο και -οο, 
         ήτοι, στο….. άλεξο, άλογο, μα….. ενείκονο, ενσήματο, ενκώδικο…., χώρο του ψυχοσώματος, 
         όπου, και, λόγω μεγίστης εκεί κάθε ταχύτητας, δεν χωρούν, και, λέξεις….,….! 
 
         Τα περισσότερα, λοιπόν, είναι αυτοκατασκεύαστα όνειρα…., "μεθυσμένα όνειρα μεθυσμένων"…., 
         όνειρα χωρίς, ανάλογο, προφητικό ή κι ενστικτικό, μήνυμα άνωθεν, 

                            ---- …..ή και εκ του ονειρευόμενου τέτοιο, αυτοπροφητικό,….. ---- 
         σαφώς, αναξιόπιστα και μη αξιοπρόσεχτα τα περισσότερα...., 
         αφού, συνηθέστατα, παίζουν ανάλογο ρόλο διάφοροι, άσχετοι, συγχυστικοί παράγοντες,..... 
         ως…., λ.χ…., έτσι….. και….. καθώς….. πολλά όνειρα δεν "ολοκληρώνονται" άπαξ…., 
         ενώ ονειρεύεται κάποιος πως κολυμπά στη, ζεστή, θάλασσα, 
         τότε, ένα ψυχρό κύμα αέρος, το οποίο δέχεται μέσω του κορμιού του, 
         στον ελαχιστότατο χρόνο, αντιστρέφει τό ίδιο όνειρο 

         και αυτός ο κάποιος, έτσι κι αυτόματα, πιθανόν να βρεθεί να κάνει μετά σκί στο, κρύο, βουνό....,..... ]*] 
 
από ότι, έστω, στο 1Β2, καλύτερη…., ιδίως "κοιτάζοντας" πολύ προς το +οο και ΖΗ|….,….. κ.ο.κ...., 
ενώ, π.χ...., στους αρνητικούς - ή,άλλως +- - σατανιστές, ήτοι, εδώ, στους 1Β1΄ έως 1Β6΄…., 
γίνεται καλύτερη, σατανική, επεξεργασία κι αποκρυπτογράφηση, έστω, στο 1Β5΄, 
         / .....και, γιατί συμβαίνει μικρότερη "αντιστροφή" του, όσον, αρνητικού σε, όσον, θετικό..... / 
από ότι, έστω, στο 1Β2΄, καλύτερη…., ιδίως "κοιτάζοντας" πολύ προς το -οο και Ζ΄Η΄|....,..... κ.ο.κ....! 
 

( "Κοιτάζοντας" : "ενατενίζοντας" , η ψυχή,..... ούτε προς το +οο..... ούτε προς το -οο...., / .....όχι όντας στο 1Β..... / 
σταθερά κι ακίνητα, λ.χ, σάμπως όταν κάποιος προσπαθεί, και, να θυμηθεί κάτι, 

                   ---- .....οπότε το βλέμμα των, σταθερών κι ακίνητων, βιοματιών είναι απλανές -- "άδειο"...., 
                   ως έτσι και στους αφηρημένους….. ---- 
συμβαίνει να είναι μεν, τότε, αυτή, η ψυχή, όσον ακίνητη στο σώμα της, 
αλλά όχι κι εσωτερικά ακίνητη…., όπου, πλην κι άλλων, κινείται, "ασυναίσθητα", τo περιεχόμενό της μπροστά στη 
"διαβάζουσα" αυτό "βελόνα" -της, αναλόγως…., κάτι που, πιθανόν, το καταλαβαίνει κανείς σε άλλο χρόνο...., 
και, τότε κι έτσι, είναι,το εν λόγω υποκείμενο, και, σε αφηρημάδα ή λανθάνουσα συνείδηση 
και η οποία αφηρημάδα,….. συνεχιζόμενη, μπορεί να φτάσει μέχρι, και, σε….. σκοτοδίνη, λήθαργο,..... 

δηλαδή, σε κατάσταση συνειδητού -- ασυνειδήτου....! ) 
 
*{ Ευνόητον είναι και το πώς θα ‘ταν τα ως άνω και στο 1ο και στο "1ο" ψυχοD.N.A, /και στα πρόχειρα Σύμπαντα/ 
δηλαδή, σε….. ανθρώπους, αυτοκατθρώπους, αγγέλους...., ως και..... το πώς είναι τα ως άνω σε….. διατάνους,....! 
 
Βεβαίως, οι άγγελοι αποκωδικοποιούν, ανάλογα, και στον +οο και στον +0...., πάντα χωρίς λέξεις, 

                ---- .....ο έναρθρος λόγος είναι, μόνον, ανθρώπινη -- "ανθρώπινη" ανάγκη, μεταπτωτικά, 
                κυρίως, για να ξαναφτάσουμε στον, όσο χαμένο, μη Λόγο -- στην, όσο χαμένη, Σιωπή 
                και, έτσι, να λυθεί, αναλόγως…., ναααα...., και, το μεταφυσικό ζήτημα....! ---- 
μα, πάντα, με ανάλογες εικόνες,….. σήματα, σύμβολα,.....        / .....ως, έτσι, κι "οι νεκροί" -τους..... / 
που, όλα, και αυτά, είναι φωτοκλωστούχες κουκίδες -- σημεία ανάλογου φωτός...., 
και που..... τα αποκωδικοποιούν..... άλλα..... στο +οο..... και άλλα..... στο +0.....,….! 
 
Αντιθέτως…., οι διάτανοι, "1ο" ψυχοD.N.A, αποκωδικοποιούν, ανάλογα και μοιραία συγχρόνως, στο -οο ----- -0 
και, για διάφορους λόγους, και, στο +0...., πάντα, κι αυτοί, χωρίς λέξεις, 

μα, πάντα, με ανάλογες εικόνες,….. σήματα, σύμβολα,.....            / .....ως, έτσι, κι "οι νεκροί" -τους..... / 
που, όλα, και, αυτά, είναι φωτοκλωστούχες κουκίδες -- σημεία ανάλογου φωτός...., 

και που..... τα αποκωδικοποιούν..... άλλα..... στο -οο ----- -0..... και άλλα..... στο +0...., αναλόγως….,....! }* 
 
           --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
           --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                          * ) .....2ο, 1Β, ψυχοD.N.A : 
 
* Από 1Β7 έως 1Β12...., δηλαδή, η όποια ψυχή ούσα, το κέντρο της, στο +οο...., ως ++,..... 
είναι σε μη δίλημμα...., ανάμεσα σε δυο θεία ναι, ή αντισατανικά όχι, τα ΖΗ| και ΔΕ|….,….! 
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* Από 1Β7΄έως 1Β12΄...., δηλαδή, η όποια ψυχή ούσα, το κέντρο της, στο -οο...., ως - - ,..... 
είναι σε μη δίλημμα...., ανάμεσα σε δυο σατανικά ναι, ή αντιθεία όχι, τα Ζ΄Η΄| και Δ΄Ε΄|….,….! 
 
* Από 1Β1 έως 1Β6...., δηλαδή, η όποια ψυχή ούσα, το κέντρο της, στο +0....,ως -++, 
είναι σε δίλημμα...., 
ανάμεσα σε "δυό" αντίθετες γνώμες,..... σε δύο θεία ναι, ΖΗ| και ΔΕ|, κι ένα αντιθείο όχι, Δ΄Ε΄|,....! 
           ---- .....΄Ομως, και εδώ, όσο κοιτάζει -- ενατενίζει σταθερά..... μόνον προς το +οο, 
           οπότε, αυτόματα, απομονώνεται -- περιφρονείται το όχι, η Δ΄Ε΄|…., όπερ ωστικό προς το +οο…., 
           είναι, κι αναλόγως, δυνατόν….. να είναι, τότε πάλι, όσον, σε μη δίλημμα, 
           και, και, απομονώνοντας τη μια από τις δυο χορδή -- κεραία, τη ΔΕ| ή τη ΖΗ|, 
           ταχύτατα κι αναλόγως του τι θέλει…., 
           που, όμως "όχι" σε μη δίλημμα…., τελικά, καθώς η ψυχή "κοιτά", συνήθως, 

           μια δώθε και μια κείθε, θέλοντας….. ή μη -- και, εκ των πραγμάτων αναγκασμένη….! ---- 
 
* Από 1Β1΄ έως 1Β6΄...., δηλαδή, η όποια ψυχή ούσα στο -0...., ως +- -, 
είναι σε δίλημμα...., 
ανάμεσα σε "δυό" αντίθετες γνώμες,..... σε δύο αντιθεία όχι, Ζ΄Η΄| και Δ΄Ε΄|, κι ένα θείο ναι, ΔΕ|,....! 
            --/-- .....΄Ομως, και εδώ, όσο κοιτάζει -- ενατενίζει σταθερά..... μόνον προς το -οο, 
            οπότε, αυτόματα, απομονώνεται -- περιφρονείται το ναι, η ΔΕ|…., όπερ ωστικό προς το -οο…., 
            είναι, κι αναλόγως, δυνατόν….. να είναι, τότε πάλι, όσον, σε μη δίλημμα, 
            και,και,απομονώνοντας τη μια από τις δυο χορδή -- κεραία, τη Δ΄Ε΄| ή τη Ζ΄Η΄|, 
            ταχύτατα κι αναλόγως του τι θέλει…., 
            που, όμως "όχι" σε μη δίλημμα...., τελικά, καθώς η ψυχή "κοιτά", συνήθως, 

            μια δώθε και μια κείθε...., θέλοντας….. ή μη -- και, εκ των πραγμάτων αναγκασμένη….! --/-- 
 
|| Ευνόητον δε και το πώς είναι..... στο 1ο ψυχοD.N.A..... τα ως άνω σχετικά....: 
από 1Α5΄ έως 1Α1΄ .....και..... από 1Α1 έως 1Α6...., η όποια ψυχή ούσα, το κέντρο της, 
στο +0 ή στο +οο, ως θετική + ή, άλλως, ++ και θετικότατη ++, αντιστοίχως, είναι σε μη δίλημμα….! 
 
Επίσης, στο..... "1ο" ψυχοD.N.A ....: από "1Α6΄" έως "1Α18΄"...., δηλαδή, η όποια ψυχή ούσα, το κέντρο της, 
στο +0 ή, αναλόγως, στο -0 ---- -οο, 

              ----…..απτωτικά, και οι αυτοκατθρωπιζόμενοι, και, μεταπτωτικά κι αναλόγως, και οι διάτανοι,..... ---- 

ήτοι, αντίστοιχα, ως….. =++, =+, +=,       / …..πλην, σε μη δίλημμα, ως - - - , "1Α18΄", όπως κι ο Σατανάς..... / 

είναι σε δίλημμα....,....! || 
 
{ ΄Οπου δίλημμα..... και....: διμορφία, διβουλία, διπλοπροσωπία, διχογνωμία, διχόνοια, διάσταση,..... 
βεβαίως, και, μεταξύ των αντιθέτων εαυτών της ψυχής....,..... κάθε, κι ανάλογη, αρρώστια…., 
ενώ, όπου μη δίλημμα….. και....: 
μονομορφία, μονοβουλία, μονοπροσωπία, μονογνωμία, ομόνοια, ένωση,..... 

βεβαίως, και, μεταξύ των ομοίων εαυτών της ψυχής....,….. κάθε, κι ανάλογη, υγεία….,….. } 
 

*) [ Το 1Β1 έχει "εκμαγείο" -- "αρνητικό ομοίωμα" το, αντίστροφό -του, 1Β1΄...., 

    το 1Β2 έχει..... το 1Β2΄..... κ.ο.κ...., αλλά….. όχι και..... το 1Β12 ---- 1Β..... το 1Β12΄..... ] 
           ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                      * ) .....2ο, 1Β, ψυχοD.Ν.Α : 
 
* Από 1Β7 έως 1Β12 και πλέον, δηλαδή, όπου ++ και πλέον, ήτοι, όπου +οο και "πλέον"…., 
το υπερκόσμιο, το υπερφυσικό, το ασυνήθιστο, το αφηρημένο, το πέρα κι έξω από τις αισθήσεις, 
             / …..και…., κι εδώ κι αναλόγως…., και, το "πέρα κι έξω από….. φυσικούς νόμους"….,….. / 

το ανάλογο κι άμεσα θαυματικό -- "απίθανο"....,         || Ιδές, και, αυτό ραδιοτηλεοπτικά, τηλεφωνικά,..... || 
όπου γίνεται "μυστική" συνάντηση και επικοινωνία, αναλόγως, 
με το υψηλότατο -- ιδανικό -- αγγέλους, και με αγγέλους…., ήτοι, και με τους ηλιακούς νεκρούς, έτσι, 
μα….. και με το υπερυψηλότατο  -- υπεριδανικό -- Θεό -- το απόλυτα σωστό, ως 1Β12 --- 1Β, 
συνάντηση με τα, ανάλογα, ‘’φαντάσματα’’ -- τις φωτόϋλες και υπερφυσικές ψυχές....: ξέφωτο....! 
 

        [ * Από 1Β1 έως 1Β6, δηλαδή, όπου -++, ήτοι, όπου +0…., το….. -++….: κόσμιο, φυσικό, συνηθισμένο, 

        συγκεκριμένο, το εντός των αισθήσεων, το ανάλογο κι έμμεσα θαυματικό -- πιθανό….,….. ] 
 
* Από 1Β7΄ έως 1Β12΄ και πλέον, δηλαδή, όπου - - και πλέον, ήτοι, όπου -οο και "πλέον"…., 
το υποκόσμιο, το υποφυσικό, το ασυνήθιστο, το αφηρημένο, το πέρα κι έξω από τις αισθήσεις, 
               / …..και…., κι εδώ κι αναλόγως…., και, το "πέρα κι έξω από….. φυσικούς νόμους"….,….. / 

το ανάλογο κι άμεσα θαυματικό -- "απίθανο"....,       || Ιδές, και, αυτό ραδιοτηλεοπτικά, τηλεφωνικά,..... || 
όπου γίνεται "μυστική" συνάντηση και επικοινωνία,αναλόγως, 
με το χαμηλότατο -- "ιδανικό" -- διατάνους, και με διατάνους…., ήτοι, και με τους σεληνιακούς νεκρούς, έτσι, 
μα….. και με το υποχαμηλότατο -- υπο"ιδανικό" -- Σατανά -- το "απόλυτα" λάθος, ως 1Β12΄, 
συνάντηση με τα, ανάλογα, ’’φαντάσματα’’ -- τις φωτόϋλες και υποφυσικές ψυχές....: ξέσκοτο....! 



2 31 

                                                                                    31 

       [ * Από 1Β1΄ έως 1Β6΄, δηλαδή, όπου +- -, ήτοι, όπου -0…., το….. +- -….: κόσμιο, φυσικό, συνηθισμένο, 

       συγκεκριμένο, το εντός των αισθήσεων, το ανάλογο κι έμμεσα θαυματικό -- πιθανό….,….. ] 
 
                                   * ) .....1o, 1A, ψυχοD.N.A : 
* Από 1Α5΄ έως 1Α6 και πλέον, δηλαδή, όπου ++..... και….. ++ και πλέον....: ξέφωτο....! 
 
|| * 1A1 έως 1Α6 και πλέον....: το υπερκόσμιο, το υπερφυσικό, το ασυνήθιστο, το αφηρημένο, 
το πέρα κι έξω από τις αισθήσεις, το ανάλογο κι άμεσα θαυματικό -- "απίθανο"...., 
όπου γίνεται "μυστική" συνάντηση και επικοινωνία με το υψηλότατο -- ιδανικό -- αγγέλους, 
και με αγγέλους…., ήτοι, και με τους ηλιακούς νεκρούς, | …..τους στη Γη θετικούς + ή, άλλως, ++ : +0….. | έτσι…., 

                       / …..η Σελήνη, τότε, άδεια….. / 
μα….. και με το υπερυψηλότατο -- υπεριδανικό -- Θεό -- το απόλυτα σωστό, ως 1Α6 --- 1Α, 
συνάντηση με τα..... ’’φαντάσματα’’ -- τις φωτόϋλες και υπερφυσικές ψυχές....,….. || 
 
[ * Από 1Α1΄ έως 1Α5΄, δηλαδή, όπου + ή άλλως, ++, ήτοι, όπου +0…., σαφώς, έως το θεόπρεπο 1Α5΄, 
το….. + ή, άλλως, ++….: κόσμιο, φυσικό, συνηθισμένο, συγκεκριμένο, το εντός των αισθήσεων, 
το ανάλογο κι έμμεσα θαυματικό -- πιθανό….,….. ] 
 
                                 * ) ....."1ο", "1Α', ψυχοD.N.A : 
* Από "1Α6΄", ή 1Α6΄, έως "1Α18΄" και "1Α18΄" , - - - ,…..: "ξέσκοτο" -- ξέσκοτο...., αναλόγως….,….! 
 
[ * Από, έστω, "1Α7΄" έως "1Α12΄", δηλαδή, όπου += ή =+ ή = : - -, ήτοι, όπου +0, σαφώς, μετά το "θεόπρεπο" 1Α6΄, 
το….. =++….: υποκόσμιο, υποφυσικό, συνηθισμένο, συγκεκριμένο, το εντός των αισθήσεων, 
το ανάλογο αυτοθαυματικό -- πιθανό…., ήτοι, αυτόθεν -- αυτόματα, απτωτικά γαρ….,….! 
 
* Από, έστω, "1Α13΄" έως το "1Α18΄", δηλαδή, όπου += ή, έστω, και += ή = : --, ήτοι, όπου -0 ----- -οο…., 
το…..+=….: υποκόσμιο, υποφυσικό, ασυνήθιστο, αφηρημένο, το πέρα κι έξω από τις αισθήσεις, 
το ανάλογο αυτοθαυματικό -- "απίθανο"…., ήτοι, αυτόθεν -- αυτόματα, απτωτικά γαρ….,….. ] 
 
// ΄Οπως...., επειδή, κάποιος, δεν μπορεί να βιοϊδεί , λ.χ, τα τηλεοπτικά κύματα, και, "στον αέρα", 
δεν μπορεί και να αρνηθεί το ότι υπάρχουν αυτά…., ενώ βιοβλέπει τηλεόραση,….. 
έτσι, "ομοίως", και δεν μπορεί να αρνηθεί και την ύπαρξη, και, του Θεού, 

επειδή δεν μπορεί να βιοϊδεί.....         ----- .....πλην και της δικής -του ψυχοαντανακλάσεως..... ----- 
την ψυχοαντανάκλαση, και, του Θεού, 

φυσικά, "ελλείψει της αναγκαίας για αυτό, και, κεραίας, ενισχυντή,.....", "ελλείψει, και, της Β1Γ1|",..... // 
 
                ====================================================== 
 

@ ..... ".....ενώ.....κάθε βιολογική αρρώστια έχει και την αντίστοιχή -της ψυχολογική,....."....: 
 

     [ .....εκτός, και, από....: έλκος του κέντρου του κύκλου -- στομάχου της ψυχής από….. οξυικές, - , ψυχο  ουσίες, 

     ψυχοδαλτωνισμό,….. κι "έμφραγμα" του κέντρου του κύκλου -- καρδιάς της ψυχής, και, από ψυχο  λιπίδια...., -, 

     και καταρράχτης οφθαλμών -- χορδών της ψυχής από / …..όπερ ψυχοοφθαλμοπορνεία….. / συνουσίες 
     του κυρίως εαυτού με τις καθόδους -της….. και, συνεπώς, και, με το Σατανά....,..... κ.α.π....,....! 
     …..Κάνετε παραβολές, γιατί, παραβολή τη παραβολή…., 

     ιδίως, φωτοψυχή κ.λ.π..... ως κομπιουτερίστικα...., έτσι, "φτάνετε"....,..... ] 
 
Π.χ...., τώρα κι εδώ...., βιο CA...., ψυχοCA....,….. κι όπου..... CA..... καρκίνος....,….! 
 
Σαφώς…., ως και σε δημοκρατικό, θεϊκό, έστω, μικροκοινωνιο, και ψυχο, D.N.A...., 
           *( …..κοινωνιοD.N.A…..: όπου κοινωνία….. ψυχή κινούμενη πάνω στο, αναλόγως εννοιούχο, 

           άυλο σώμα της, σάμπως στο ψυχοD.N.A….,….. )* 
όπου….. κάποιος έμψυχος γίνεται παραβάτης στο Θεό και, συγχρόνως, παραστάτης στο Σατανά 
                 / .....και "σχιζοφρενικά"...., μα..... με ελεγχόμενη τρέλα -- κακία, 

                 κυρίως, από μωροφιλοδοξία κι αρχηγομανία, καταπώς και ο Σατανάς..... τότε....,..... / 
και ανατρέπει το..... δημοκρατικό, θεϊκό, έστω, καθεστώς, επιβάλλοντας Χούντα...., 
                 | .....δεν χρειάζεται, βέβαια, να είναι, όπως κι οπωσδήποτε, μεγαλυτεροδύναμος.....κι εδώ....,..... | 
και μετά "κατατρώγει", και, τις ψυχές των συνέμψυχών -του....,….. 
…..έτσι -- "έτσι", ομοίως -- "ομοίως", και, με το κάθε βιοD.N.A…., 
που, τελικά και όσον, συνεργάζεται, μέσω της, εγκεφαλικής, "ψυχής", με το ψυχοD.N.A…., 
κάποιο βιοκύτταρο γίνεται μεγαλοπαραβάτης…., επιτυχώς, πια, πραξικοπηματικά αυτονομείται, 
                                               / .....έστω, 1Β10΄..... ή, αλοίμονο, 1Β12΄..... / 

          / …..είτε από, εξ αναλόγου "ντοπαρίσματος", σχιζοφρένια..... είτε από άλλο λόγο..… / 
και δεν υπακούει ούτε στην, 1η Εξουσία του, ψυχή ούτε στην, 2η Εξουσία του, εγκεφαλο"ψυχή",..... 
οπότε, έτσι, γίνεται καρκινικό -- φάγο κύτταρο...., 
μα και, και, με προπαγάνδα, αφού υπάρχει κώδικας αλληλο --τηλε-- επικοινωνίας, και, μεταξύ -τους, 
σε άλλα κύτταρα, σαφώς, του ιδίου κορμιού, μεθίσταται και τα κάνει, κι έτσι, συνφάγα κύτταρά του….! 
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Αδιαμφισβήτητα…., αυτό μπορεί να συμβεί πολλάκις...., αλλά ανεπιτυχώς πραξικοπηματικά, μα…., 
                  / .....είτε ως καλόηθες καρκίνωμα, 1Β1΄ έως 1Β5΄,                | 1Β6΄ : μεταίχμιο….. | 

                  είτε ως κακόηθες, 1B7΄ έως 1Β12΄..... / 
τελικά, με τον α ή β τρόπο…., επαναφέρεται αυτό στη σωστή και φυσιολογική -του λειτουργία….. 
και αποφεύγεται, και, το πραξικόπημα, ήτοι, και η κορμική, μα κι η ψυχική και "ψυχική" καρκίνωση….! 
 
΄Ομως…., αν κάτι τέτοιο συμβεί πλειστάκις...., πάει, κάποτε, και κολλά, επιτυχώς πια, 
έστω, στο 1Β10΄, δηλαδή, εξαλλάσσεται και γίνεται, σταδιακά, μεγαλοπαραβάτης, 
ίδιος 
              // …..αυτός έτσι..... ως ευθύς πιο άνω...., στο παράδειγμα της επαναφοράς…., 

              κι όχι ως ευθύς κάτω..., ως στο *# ) παράδειγμα….. // 
Σατανάς...., σούπερ αρνητιστής…., και πιότερο αδηφάγο…., επίδοξος Πανδικτάτορας….! 
                         { Σαφώς, φταίει, κυρίως, η κακοσυνήθιστη ψυχή, για αυτό....: *# ) ..... } 

                                                / Ψυχή και κορμί ασύμβατα...., και, αρρώστιες προκύπτουν..… / 
 
( Ψυχή….: συνηθέστατα, ως θετική -++ και ως αρνητική +- -…., είναι αδύναμη, 
το κορμί εύκολα αρχηγεύει και εύκολα προκύπτουν βιολογικές και ψυχολγικές αρρώστιες,….! 
Αντιθέτως…., και, πάντα, τόσον, όσον, αναλόγως,….. 
σπανιότατα, ως θετικότατη ++ και αρνητικότατη - - είναι δυνατή, 

αρχηγεύει, και, στο κορμί….. κι αρρώστιες, αναλόγως, θεραπεύονται…., τότε…., μα και δεν προκύπτουν….. ) 
 

*# ) Π.Χ, σε, μια, περίπτωση CA πνεύμονος, έστω, καπνιστή,....: 
σε ένα ολιγάντεχο πνευμονικό κύτταρο 
συγκεντρώνονται, ανεπιθύμητά -του, καρκινικές ουσίες, ως….. πίσσα, νικοτίνη κ.α.λ....,....! 
 
Αυτό, τότε, στέλνει μήνυμα στην ψυχή…., / …..και,μέσω της "ψυχής"….. / πως δεν τις αντέχει άλλο…., 
και….. 
 
          ( …..μιας κι η ψυχή, "παράλληλα" κι η "ψυχή", κακοσυνήθιστη πια, παραβλέπει το μήνυμά -του..... 
          και πάλι καπνίζει...., ήτοι, ο κάτοχός -της, -τους, 
          βιο -- ψυχο -- "ψυχο" -- φθαρτικά, η ίδια παραβάτισσα, έστω, και, "θέλοντας χωρίς να θέλει", 

          αν και της απαγορεύεται..... κι άνωθέν -της..... να θέλει κι έτσι..… ) 
 
το ίδιο αυτό βιοκύτταρο, ανεξέλεγκτο πια, το μες στον δύσπνοο και υποφέροντα πνεύμονα…., 
μη εισακουόμενο…., πραξικοπηματεί, με βοήθεια άλλων, λιγότερο ή μη υποφερόντων, 
και αρνητικοποιείται, πολλάκις, 
και..… / …..πριν...., οσάκις...., επανελθόν..…  / κολλά, τελικά επιτυχώς, σε - - συχνότητές -του...., 
 

                      // …..ήτοι, κολλά το βιο  κύτταρο μνήμης -του, ο πυρήνας της βιο ""ψυχής"" -του...., 

                              ---- …..σαφώς, εδώ, όχι της, εγκεφαλικής, βιο  "φωτο" "ψυχής"….. ---- 

                      καθώς, μάλλον και πρώτα, λειτουργική, ήτοι, ""ψυχο""λογική, είναι η, CA, βιο  αρρώστια -του..... // 
 
όχι για το γενικό καλό, το ψυχό -- κορμό -- πρεπο καλό, μα για δικούς -του λόγους....,….. 
ώσπου, στο τέλος, σκοτώνει, και, τον πάσχοντα, οριστικά…., αν δεν θεραπευτεί, και, ιατρικά...., 
και η "φιλοξενούμενη" στο εν λόγω κορμί ψυχή, μαζί -της κι η, σιαμαία, "ψυχή" -της, 
τότε κι έτσι, εκκορμίζεται άδοξα….,….!……………….. 
     ……………………………………………………………………………………………………. 
          ================================================================== 
          ================================================================== 


