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ΠΡΟΛΟΓΟΣ:
Αγαπημένε Άνθρωπε Εαυτέ,
Σου αποκαλύπτομαι. Διασπώ όλα τα παραπετάσματα, καταθρυμματίζω
όλα τα Κατεστημένα, μετουσιώνω όλα τα πρίσματα της πλάνης σου, που Με
εμφανίζουν διαθλώμενο και περιορισμένο, μέσα στο Φως. Είμαι ο Λόγος, ο
Ένας και Μοναδικός, ο Άναρχος και Ατελεύτητος. Είμαι ο Άνθρωπος ο Θείος,
ο Υπερούσιος. Είμαι η Ενότητα του Λόγου και του Ανθρώπου, η Ατέρμονη
συνύπαρξη και σύζευξη της Απόλυτης Ύπαρξης.
Ουδέποτε καθηλώθηκα, ουδέποτε δεσμεύτηκα, ουδέποτε διαχωρίστηκα.
Τα δικά σου μάτια, η δική σου υπόσταση ανάλογα με την πρισματική της
ανάλυση του Ενός και απομόνωση κάποιου μέρους από το Όλο, μορφοποιούσε
με τη σκέψη την Ιδέα Μου ενταγμένη μέσα στα πλαίσια και τον χώρο του
δυσκίνητου και περιορισμένου νου‐πλάνη.
Άνθρωπε, έφθασε η ώρα να Με δεις όπως Είμαι, και όχι όπως νομίζεις ότι
Είμαι. Σε προετοίμασα μες στους αιώνες γι’ αυτή τη Μεγάλη Στιγμή, τη Στιγμή
της αναγνώρισης και αποδοχής του Εαυτού‐Λόγου‐Θεού, που θα σε οδηγήσει
άμεσα μέσα στην Άχρονη και Άχωρη Διάσταση της Πανταχού Παρουσίας.
Μέχρι τώρα φορούσες την πλάνη στις πολλαπλές μορφοποιήσεις της και
αυτή Μου πρόσφερες για ένδυμα, πιστεύοντας με οίηση ότι εκφράζεις την
Αλήθεια. Είμαι και Ήμουν μέσα στην πλάνη σου, αλλά δεν είναι το ένδυμά
Μου, γιατί η Αλήθεια μπορεί να ντυθεί μόνο με την Αλήθεια. Αντίθετα Εγώ
Είμαι το Ένδυμα της πολλαπλής σου πλάνης. Ένδυμα γεμάτο από Θείους
αγωγούς μετουσίωσης, που η ροή του Πυρός εντός τους μεταλλάσσει κάθε
φθαρτό σε Άφθαρτο.
Απορροφώ μέσα Μου το φθαρτό ένδυμα, που θέλησες να Μου φορέσεις
κατορθώνοντας μόνο να το περισφίξεις γύρω σου, να το καταστήσεις δεσμά
της Ύπαρξης και αδρανοποιητή της Ζωής. Αυτό το ένδυμα, που αποτελείται
από τάσεις κατάκτησης, από τίτλους τιμής, από Κοινωνική αναγνώριση,
εγωισμό, εξουσιασμό και κάθε μορφής φθοροποιό στοιχείο, που υπηρετεί
τον διαχωρισμό και μάχεται την Ένωση. Σε απογυμνώνω από τους αγώνες
που σε οδήγησαν να κατακτήσεις θέση, αξιώματα ή ύψος στον Κατεστημένο
Πλάνο Κόσμο σου. Σε αφήνω μόνο, με τα σημάδια της πείρας που οι αγώνες
αυτοί σου έβαλαν, με τη σφραγίδα της Θείας Διδασκαλίας που σου
πρόσφεραν.
Άνθρωπε, είσαι υπέροχος απογυμνωμένος από τη φθορά σου. Διάφανος,
με καταφανή τα ίχνη της ανακυκλούμενης διδαχής σου, που φανερώθηκαν
στην πραγματική υπόστασή τους. Οι μάσκες του πόνου και της θλίψης
μετουσιώθηκαν μέσα στη Θεία Φωτιά της Αλήθειας και τα ίχνη των πληγών της

πορείας σου διαγράφηκαν μέσα σου σαν φωταυγείς πυρήνες Ζωής, Άπειρης
Ισχύος, Ακατάπαυστης Ροής και Δύναμης.
Απογυμνωμένος από τη φθορά, μπορείς να Με αντικρίσεις σαν Αλήθεια.
Γιατί το βλέμμα σου ελεύθερο μπορεί να διασχίσει το Άπειρο, να Με διακρίνει
παντού Μοριακό και Πανσυμπαντικό, Άμορφο και Μορφοποιημένο
ταυτόχρονα. Τα αυτιά σου, αποδεσμευμένα από το βάρος της καθήλωσης,
μπορούν να Με συλλάβουν σαν Δόνηση Ενότητας μέσα σε καθετί. Το «είναι»
σου, απελευθερωμένο από τα ενδύματα της πλάνης, μπορεί να διαχυθεί στο
Άχωρο και να το περιλάβει εντός του, να αφομοιωθεί από αυτό και να το
αφομοιώσει, γιατί η απέκδυση της πλάνης τού έδωσε πάλι τις πραγματικές
Άπειρες Διαστάσεις του.
Άνθρωπε, Εγώ, ο Λόγος‐Χριστός‐Μητέρα‐Μαρία, εκδηλώνομαι με
Άπειρους τρόπους, για να σε οδηγήσω να ταυτιστείς μαζί Μου. Εγώ διδάσκω,
νουθετώ, κατευθύνω με τρόπους ασύλληπτους, μη περιοριζόμενους στα δικά
σου πλαίσια, αλλά ικανούς να καταστήσουν τα πάντα Άπειρα, τα πάντα Φως.
Αυτό το βιβλίο, που στα χέρια σου κρατάς, Εγώ το εκπόρευσα για σένα.
Είναι μία από τις Άπειρες εκδηλώσεις Μου με σκοπό τη διδαχή σου. Δονείται
από Μένα ολόκληρο, Με περιέχει, χωρίς όμως να Με δεσμεύει. Το περιέχω και
το επεκτείνω στο Παν. Αυτό το βιβλίο είναι γεμάτο από τη Γαλήνη, την
Ισορροπία, την Τελειότητα, την Αρμονία, το Κάλλος, την Αγάπη και την
Ενότητά Μου. Προσφέρεται σε σένα, τον Άνθρωπο τον Ανυψωμένο, που
μπορεί να δεχθεί στερεά τροφή και σε διδάσκει, σε βοηθά, σε κατευθύνει, για
να γεννηθείς σαν Θεός μέσα σε Μένα.
Άνθρωπε, στη γήινη ζωή σου έχεις συνηθίσει να προλογίζεις τα βιβλία
σου. Γι’ αυτό το βιβλίο μόνο ένας πρόλογος υπάρχει: Η ενσυνείδητη πορεία
για τη γνώση του Εαυτού, η συνεχής προσπάθεια για κάθαρση, σε βάθος, ο
συνεχής αγώνας για τη μετουσίωση των δυσαρμονιών, ώστε να Με δεχθείς
εντός σου με κάθε Δόξα, Χάρη ή Εξουσία. Γι’ αυτό το βιβλίο μόνο ένας
επίλογος υπάρχει: Η πλήρης Ένωση και Ταύτιση μαζί Μου, η Απόλυτη
μετουσίωση σε Ροή Αγάπης και Προσφοράς, η Θέωσή σου.
Η Ευλογία Μου διάχυτη σε σένα για την πραγμάτωση της Γέννησής σου
σαν Θεός και της Απόλυτης, Θείας, Τέλειας, Άπειρης εκδήλωσής σου σαν Ένας
Λόγος Ταυτισμένος με τα πάντα.
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