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ΠΡΟΛΟΓΟΣ:
Αγαπημένε Άνθρωπε,
Απευθύνομαι στην Ενότητά σου την Αδιάσπαστη και την Αδιαίρετη. Δεν
εξαιρώ κανένα κομμάτι του Εαυτού Ανθρώπου, γιατί όλα είναι δικά Μου,
αποτελούν εκπαιδευόμενα μόρια, που ακόμα δεν έχουν απόλυτα συντονιστεί
με την ιδιοσυχνότητα της Δόνησής Μου.
Σε Ευλογώ, διαμέσου αυτού του βιβλίου, που στα χέρια σου κρατάς. Και
αυτή η Ευλογία, είναι Ευλογία Διδαχής και Καθοδήγησης Θείας, που έρχεται
να συντονίσει το Άμορφο και την Εκδήλωση, τη Μορφή και το Ανεκδήλωτο,
δίνοντας από την Πηγή του Άμορφου και του Ανεκδήλωτου απτές μορφικές και
εκδηλωμένες συνθέσεις Τέλειας Διδαχής.
Εγκαινιάζω, Άνθρωπε, για σένα Νέα Εποχή, όπου τα πάντα θ’
αποκτήσουν την υφή της Αλήθειας, τη δομή της Τελειότητας, τη σύνθεση της
Αρμονίας, την Ουσία της Αγάπης και της Ενότητας.
Εισχωρώ μέσα στις λέξεις του βιβλίου αυτού, τις ενδύομαι και τις δονώ με
την Αναλλοίωτη Ενεργειακή Μου Ισχύ, τις καθιστώ Ζωντανή Πάλλουσα
Παρουσία του Λόγου‐Χριστού‐Μητέρα.
Το Απεριόριστο της Ύπαρξής Μου, με Άπειρη Κινητικότητα Υπερτέλειων
Ιδεών, εισέρχεται στον περιορισμό της λεκτικής σου έκφρασης και το
επεκτείνει. Καταθρυμματίζω τις οριοθετήσεις των λέξεων και τις αφομοιώνω
εντός Μου. Ενοποιώ τις λέξεις σου και τις μετουσιώνω σε Μυστηριακά,
Λειτουργικά κλειδιά ενεργοποίησης και Θείας Δραστηριότητας. Σε
απελευθερώνω από τα πλαίσια των υλικών συλλογισμών, διανοημάτων και
εκφράσεων. Ευλογώ τον νου, την αντίληψη και τη Συνείδησή σου, με την
Ατέρμονη Ροή Μου, και δίνω νέα ποιότητα και νέο ρυθμό στις διεργασίες τους,
ώστε να παράγουν Σπινθήρες Ζωής και να συμμετέχουν ενεργά στη
δημιουργική Αναγέννηση και Ανάσταση.
Σε απελευθερώνω από τα δεσμά σου, οποιασδήποτε μορφής ή σύνθεσης,
για να προχωρήσεις στην Ταύτισή σου με Εμένα. Ενώνω τον διαχωρισμό που
διαπράττεις ανάμεσα στον άνδρα και στη γυναίκα. Μέσα στις Άπειρες
παρακαταθήκες της Θεότητας, που εντός σου υπάρχουν, αφυπνίζω τον
Άνθρωπο‐Άνδρα‐Λόγο, τον Άνθρωπο‐Γυναίκα‐Λόγο, και τους ενώνω μέσα
στην Ουδετερότητα του Παντός, που Είμαι. Σε φέρνω σε επαφή και σύνδεση
με αυτή την Ουδετερότητα, ώστε να αντλείς και να διαχέεις ενοποιημένες
καταστάσεις Αρμονίας.
Σταθεροποιώ τη θέση σου, σαν Ενοποιημένος Άνθρωπος‐Λόγος, που
αποδέχεται την Ολότητα του Εαυτού του, την αγκαλιάζει, την αφομοιώνει και
την εμφανίζει στην πορεία της ανόδου και προσφοράς. Εξαγιάζω τους υλικούς

φορείς, που φέρεις, με διάφορες μορφικές απεικονίσεις, ώστε τα διττά
σκηνώματα του ανδρός και της γυναικός να δυνηθούν να εκπροσωπήσουν με
Απόλυτη Τελειότητα, Αλήθεια, Αρμονία, Ισορροπία και Αγάπη, τη Μοναδική
Ύπαρξη, την Αέναη και Ανεξάντλητη του Λόγου‐Χριστού‐Μητέρα.
Σε εισάγω στο στάδιο του εκπαιδευόμενου Θεουργού‐Λόγου και σου
αποκαλύπτω τα Νέα Μου Μυστήρια, που διατηρούν αμετάβλητη την Αλήθεια
Μου, καλύπτουν την Ολότητα των πεδίων, ενεργούνται στο Άχρονο,
τελούνται στο Άχωρο και με τη δονητική ισχύ τους εγκολπώνονται στο
Άμορφο του Πατέρα, ενώνοντας και αφομοιώνοντας τον Πυρήνα του
Ανθρώπου με την Άναρχη Αρχή της Ζωής, με το Άχωρο της Ύπαρξης. Σου
παρέχω το δικαίωμα να καταστείς Μυσταγωγός της Ζωής, της Γέννησης, της
Αναγέννησης, της Προσφοράς και της Ανάστασης.
Σε ενώνω με το βιβλίο αυτό και προκαλώ εντός σου ενεργειακές
ζυμώσεις, ώστε να οδηγηθείς στην εκλέπτυνση και άνοδο, που θα σου
επιτρέψει να κατανοήσεις την εσωτερική του Αλήθεια και την εξωτερίκευσή
της. Σου το παραδίδω εντός σου σαν Χάρη και Δωρεά, χωρίς να σου το
παρουσιάζω με περιττολογίες γήινες, παρά μόνο συνοδευόμενο από την
Ευλογία της Αγάπης Μου, που είναι απαραίτητη για τη μελέτη και
συνειδητοποίησή του.
Επισφραγίζω την αρχή και το τέλος της εντρύφησής σου πάνω στα κείμενα
με την Τριαδική Ομοούσια Ευλογία Μου, ώστε κάθε στιγμή να βρίσκεται
Αρωγός η Παρουσία Μου, σταθεροποιώντας τα ασταθή σου βήματα,
αποκαθιστώντας την Ισορροπία και την Αρμονία, όπου τη διαταράσσεις,
διευρύνοντας τον νου σου και αυξάνοντας την κινητικότητά του, όπου
αδυνατεί να ακολουθήσει τη Ροή Μου.
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