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ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 

Αγαπημένε Αδελφέ Άνθρωπε, μπαίνουμε σε μία Νέα Κοσμική περίοδο, που 
το Θέλημα του Θεού όρισε να διαχυθεί το Φως Του σε όλη την ανθρωπότητα, 
χωρίς  εξαιρέσεις,  χωρίς  φραγμούς,  χωρίς  όρια.  Μπαίνουμε  στην  Κοσμική 
περίοδο  που  η  Θεία  Θέληση  επέλεξε  για  να  διαχύσει  τη  Φωτοχυσία  και  τη 
Χάρη  του  Αγίου  Πνεύματος  σε  όλους  τους  ανθρώπους,  μορφωμένους  και 
αμόρφωτους,  σημαντικούς  και  άσημους,  επιστήμονες,  καλλιτέχνες  ή  απλούς 
εργάτες. 

Δεν υπάρχουν περιορισμοί και όρια στη διάχυση της Χάρης και του Φωτός 
και  αυτό  θα  καταδειχθεί  έμπρακτα  αυτή  την  Κοσμική  περίοδο  από  πάρα 
πολλούς  ανθρώπους,  που  φλεγόμενοι  από  το  Θείο  Αναλλοίωτο  Πυρ, 
επισκιαζόμενοι και κατεχόμενοι από τη Χάρη της Θείας Φωτιάς του Παναγίου 
Πνεύματος,  θα  δώσουν  φανερά  δείγματα  της  Θείας  Ανυπέρβλητης  Παροχής. 
Αυτά  τα  δείγματα  θα  έρθουν από απλούς  ανθρώπους,  που  η φλογερή πίστη 
τους, η καθαρή αγάπη τους, η εσωτερική τους καλλιέργεια και εκλέπτυνση θα 
τους οδηγεί, μα θα έρθουν και από αυτούς που παρουσιάζουν ελλείψεις στην 
πίστη, ελλείψεις στη σταθερότητα της αγάπης τους, ελλείψεις στην παραδοχή 
της  ύπαρξης  του  Θεού  και  αδιαφορία  για  την  Πνευματική  εσωτερική  τους 
καλλιέργεια. 

Αυτή  την περίοδο δεν θα οδηγήσει μόνο η πίστη στη φανέρωση έντονων 
Θείων  δειγμάτων,  αλλά  και  τα  έντονα  δείγματα  θα  οδηγήσουν  στην 
εγκαθίδρυση  και  φανέρωση  της  συνειδητής  πίστης  και  της  συνειδητής 
έκφρασης της ένωσης του Ανθρώπου με τον Θεό. 

Ο  Θεός  έχει  αποστείλει  πνεύματά  του  Εκλεκτά  σε  όλες  τις  κοινωνικές 
τάξεις και σε όλους τους κλάδους μόρφωσης, επιστημών και τέχνης. Αυτά τα 
πνεύματα είναι προορισμένα να φανερώσουν τις Θείες Αλήθειες μέσα από τη 
δική τους ειδικότητα, τη δική τους ιδιομορφία και ιδιαιτερότητα. Παραμένουν 
καλυμμένα μέχρι να έρθει η κατάλληλη στιγμή να φανερώσουν το Έργο, για το 
οποίο  έχουν  αποσταλεί,  και  να  ενημερώσουν  την  ανθρωπότητα  με  ευρύτητα 
πνεύματος για Θείους Νόμους και Αλήθειες. Μέχρι να φθάσει αυτή η στιγμή, 
τα  πνεύματα  αυτά  μπορεί  φαινομενικά  να  βρίσκονται  σε  αποκοπή  από  τον 
Θεό,  να  αρνούνται  την  ύπαρξή  Του.  Στην  ουσία  βρίσκονται  άρρηκτα 
συνδεδεμένα  μαζί  Του,  αλλά  δεν  μπορούν  να  Τον  δεχθούν  περιορισμένο, 
ενταγμένο  μέσα  στα  πλαίσια  και  στα  όρια  της  ύλης,  στα  κατεστημένα  της 
σκέψης,  προσαρμοσμένο  στις  ανθρώπινες  αντιλήψεις  της  πλάνης  και  της 
αναλήθειας.  Αυτά  τα  πνεύματα  καλλιεργούνται  συνεχώς  με  όλους  τους 
τρόπους,  εσωτερικά  και  εξωτερικά,  εκπαιδεύονται  από  τον  Θεό,  μέχρι  τη 



στιγμή που η υπόστασή τους θα φθάσει στην απαραίτητη ετοιμότητα,  για να 
φανερώσει τους απεριόριστους Νόμους της Θεότητας. 

Αυτή  την Κοσμική περίοδο θα φανερωθούν επεκτάσεις  των ήδη γνωστών 
νόμων, που θα οδηγήσουν τον άνθρωπο στην κατανόηση του Σύμπαντος, στην 
απελευθέρωσή του από το χρόνο, το χώρο και τα δεσμά της ύλης. Θα βρεθούν 
νέοι τρόποι χρησιμοποίησης της ενέργειας, καθώς θα ανακαλυφθούν και νέες 
μορφές  ενέργειας,  που  βρίσκονται  εγκλωβισμένες  μέσα  στην  ύλη, 
περιορισμένες από τη μικρή δυνατότητα δεκτικότητας του νου του ανθρώπου. 
Θα φανερωθούν νέες μορφές έκφρασης, που θα διαχέουν Αρμονία. 

Επομένως,  την  Κοσμική  αυτή  περίοδο  το  Άγιο  Πνεύμα  θα  καλύψει  τα 
πάντα.  Θα  διαχυθεί  στις  επιστήμες,  στην  τέχνη,  στην  εφεύρεση,  για  να 
ανυψώσει  και  να  αναγάγει  τα  πάντα  στην  Αρμονία,  στην  Ισορροπία,  στην 
Απόλυτη  Αλήθεια  του  Ενός,  που  περικλείει  τα  πάντα,  των  πάντων  που 
συνταυτίζονται στο Ένα. 

Αγαπημένε  Άνθρωπε  επιστήμονα,  καλλιτέχνη,  εφευρέτη,  λάβε  την  κλήση 
της  επέκτασής  σου  και  σε  άλλα  πεδία,  της  μετουσίωσης  των  ιδεών  και  της 
έκφρασής σου μέσα στο Θείο Πυρ, για να αναχθούν σιγά σιγά οι αποκαλύψεις 
σου  και  οι  εκφράσεις  σου  μέχρι  την  Απόλυτη  Αλήθεια  της  Θεότητας,  που 
περικλείει τα πάντα. Μετατρέψου σε φλεγόμενη υπόσταση που αντλεί από την 
Απειρότητα  της  Θεότητας,  από  την  Πανσυμπαντική,  Αναλλοίωτη  Πηγή  της 
Θείας Ενέργειας,  για να διευρύνει  τον νου της και να τον μεταστοιχειώσει σε 
Θείο  Νου,  σε  Νου  Άπειρο,  που  χωράει  το  Παν.  Μετατρέψου  σε  φλεγόμενη 
υπόσταση  που  αντλεί  από  την  Απειρότητα  της  Αρμονίας  και  της  Τελειότητας 
τους  ήχους,  τα  χρώματα,  τις  εκφράσεις,  ώστε  να  φανερώσει  στον  άνθρωπο 
Αρμονίες,  ήχους και  εκδηλώσεις άλλων πεδίων, ώστε ο άνθρωπος να φθάσει 
στην εκδήλωση της Θείας Τελειότητας του Φωτός. 

Αγαπημένε Αδελφέ Άνθρωπε, καταρτίστηκες, ώστε να έχεις και εξωτερικά 
τα εφόδια που θα σε διευκολύνουν στη φανέρωση υψηλότερων καταστάσεων. 
Μην  αφήνεις  την  κατάρτισή  σου  να  σταθεί  εμπόδιο  στη  φανέρωση  της 
Αλήθειας. Μην  την καταστήσεις υλικό φραγμό,  δεσμό που σε  καθηλώνει στα 
γνωστά πλαίσια της ύλης και δεν σε αφήνει ελεύθερο να διατρέξεις τα πεδία. 
Χρησιμοποίησέ την. Κατάστησέ την υπηρέτη της έμπνευσης, βοηθό και αρωγό 
σου,  μέχρι  να  φθάσεις  στο  σημείο  να  ξεπεράσεις  την  ανάγκη  της  γνώσης, 
ταυτιζόμενος  με  την  Απόλυτη  Γνώση,  που  κατέχει  τα  πάντα,  ισορροπεί, 
εναρμονίζει και ενώνει τα πάντα. 

Χρησιμοποίησε  τα  εφόδιά  σου,  όχι  σαν  δεσμά,  αλλά  σαν  προωθητικές 
δυνάμεις  που  θα  σε  εξακοντίσουν  στα  Σύμπαντα,  θα  φέρουν  μέσα  σου  τη 
συνειδητή  γνώση  και  βίωση  των  Ανυπέρβλητων  Νόμων  της  Αρμονίας  και 
Τελειότητας και θα σε οδηγήσουν στη συνειδητή φανέρωση των Θείων αυτών 
βιωμάτων,  με  σκοπό  την  άνοδο  του  συνόλου  της  ανθρωπότητας,  την 
αποδέσμευση, απελευθέρωση και συνεχή διεύρυνση του ανθρώπινου νου, την 
καλλιέργεια  και  αναγωγή  της  αισθητικής,  της  ακουστικής,  της  τέχνης,  την 



ταύτιση και την ένωση της ανθρωπότητας με την Απόλυτη Αλήθεια, με τη Θεία 
Πηγή Ενέργειας των Αναλλοίωτων δυνάμεων. 

Λάβε  την  κλήση,  Αγαπημένε  Άνθρωπε,  για  να  μετουσιωθείς  και  να 
μετουσιώσεις,  για  να προσφερθείς  και  να προσφέρεις. Απορροφήσου από  το 
Φως  και  την  Αλήθεια,  λάβε  από  το  Φως  και  την  Αλήθεια,  μετουσιώσου, 
διάχυσε και διαμοίρασε ό,τι λαμβάνεις, για να ενώσεις το Παν με την Αλήθεια, 
ώστε  να  πάψουν  να  διαχέονται  οι  δυσαρμονίες  της  αναλήθειας,  των 
περιορισμών  και  της  πλάνης,  ώστε  τα  πάντα  να  αναχθούν  ενωμένα  στην 
απολυτότητα της Θείας Ενέργειας, που περικλείει τα πάντα, συνέχει τα πάντα, 
εκδηλώνει τα πάντα, είναι τα πάντα, σε μορφή και Άμορφο, σε Εκδήλωση και 
Ανεκδήλωτο. 

Αφιερώνεται με πολλή Αγάπη στον Άνθρωπο,  χωρίς περιορισμούς,  και σε 
όλους  εκείνους  που  από  Πίστη  και  Αγάπη  βοήθησαν  με  κάθε  τρόπο  και 
συνετέλεσαν στην παρουσίασή του. 

                                         Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ 
 


