Υ∆ΡΟΧΟΟΣ

Πυραµίδες

Μεγάλη Πυραµίδα

Πέρασαν πολλοί αιώνες από τότε που ο άνθρωπος πρωτοαντίκρισε τη µεγάλη πυραµίδα
και γεύτηκε τα έντονα συναισθήµατα, που γεννιούνται απ’ αυτό το εκπληκτικό θέαµα.
∆έος και φόβο γεύεται ο άνθρωπος µπροστά στην πυραµίδα. ∆έος εξαιτίας των
οφθαλµών του και φόβο εξαιτίας του µυαλού του. Εντυπωσιάζεται ο άνθρωπος απ’ αυτό
το κολοσσιαίο δηµιούργηµα, που απέχει πολύ από τη δική του φύση. Παράλληλα
φοβάται, γιατί δεν µπορεί να αντιληφθεί τη δύναµη, που αναζήτησε και πέτυχε αυτήν τη
δηµιουργία. Ακόµα κι αν αρνείται τη θἐκή παρέµβαση, είναι αδύνατο να µη γευθεί το
φόβο.
Αν η πυραµίδα είναι ανθρώπινο δηµιούργηµα κι υπηρετεί την ανθρώπινη µαταιοδοξία,
ποιος είναι πραγµατικά ο άνθρωπος; Είναι ο άνθρωπος, ο θύτης, που υπηρετώντας τη
µαταιοδοξία του άσκησε εξουσία θανάτου πάνω σ’ ανθρώπους, για να δηµιουργήσει
ένα νεκρό µνηµείο; Είναι ο άνθρωπος το θύµα, που δεν µπόρεσε ν’ αντισταθεί στην
εξουσία απ’ όπου κι αν αυτή προέρχεται, σκορπίζοντας τη ζωή του πάνω στην άµµο της
ερήµου; Ποιες είναι οι συνθήκες, που οδηγούν τον άνθρωπο στη θυσία και µέχρι πού
είναι δυνατό να φτάσει αυτή; Ο άνθρωπος µπροστά στην πυραµίδα βλέπει την αλήθεια.
Βλέπει τον εαυτό του µικρό και θνητό και την πυραµίδα ένα έργο τεράστιο κι αθάνατο.
Η αλήθεια είναι αυτή η διαφορά και η θυσία που απαιτεί η δηµιουργία των αθάνατων
επιτευγµάτων. Στην πραγµατικότητα του δίνεται η δυνατότητα να δει αυτό, που
απαγορεύεται να γνωρίζει ο άνθρωπος και είναι το µυστήριο.
Για ν’ αρχίσει ν’ αντιλαµβάνεται ο αναγνώστης τη λογική των παραπάνω, θ’
αναφερθούµε σ’ απόλυτα ανάλογες καταστάσεις. Αντικρίζει ο άνθρωπος την πυραµίδα
κι εντυπωσιάζεται. Η σκέψη του πάει κατευθείαν σ’ αυτούς, που πήραν τις αποφάσεις
για την οικοδόµησή της και σ’ αυτούς, που θυσιάστηκαν γι’ αυτό. Ακόµα κι αν η
πυραµίδα είχε κάποια λειτουργική αξία, ακόµα κι αν έλυνε όλα τα προβλήµατα των
ανθρώπων, είναι αδύνατο να αιτιολογήσει την ανθρώπινη θυσία. Πώς είναι δυνατό
θνητοί άνθρωποι να θυσιαστούν για κάτι το οποίο είναι τόσο µακριά από τη φύση τους;
Ένα δηµιούργηµα αθάνατο που, ακόµα κι αν ήταν αποτελεσµατικό, οι ίδιοι δε θα
µπορούσαν να τ’ απολαύσουν. Πώς είναι δυνατόν ο ευφυής κι ανέµελος άνθρωπος να
σκόρπισε τη ζωή του για κάτι που απαιτεί θυσία ζωής κι υπόσχεται ποιότητα σε κάτι, που
χάνεται;
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Η αλήθεια σ’ αυτό το σηµείο αποκαλύπτεται. Ο άνθρωπος αγνοεί τον ίδιο του τον εαυτό
και την έννοια της ∆ηµιουργίας. Βλέπει τα είδωλα κι αγνοεί την πραγµατικότητα.
Στέκεται απέναντι στην πυραµίδα και κρίνει τους δούλους, που την έκτισαν. ∆εν τολµά
να κάνει το πλέον απλό.. να δει τον εαυτό του, να δει τον πολιτισµό του. Αν καταφέρει
και διαπιστώσει τις οµοιότητες, γίνεται Θεός. Ο Θεός µόνο έχει τη δυνατότητα να δει
τους δούλους να θυσιάζονται γι’ αθάνατα επιτεύγµατα αγνοώντας τη φύση τους. Ο Θεός
βλέπει τους σύγχρονους ανθρώπους να κάνουν το ίδιο. Πολεµούν µέχρι θανάτου οι
άνθρωποι, κι εξουσιάζουν τα παιδιά τους εν ονόµατι των πολιτισµών τους, που
υποτίθεται δηµιουργούν, για ν’ απολαύσουν καλύτερη ζωή. Ποια η διαφορά µεταξύ της
πυραµίδας κι ενός πολιτισµού; Ο άνθρωπος σήµερα έχει πατήσει τη Σελήνη κι έχει
άγνοια των πάντων. ∆ουλεύει µέρα και νύχτα, χωρίς ν’ απολαµβάνει αυτά που επιθυµεί
κι αισθάνεται πολιτισµένος εξαιτίας ενός πολιτισµού του οποίου αγνοεί το λόγο
ύπαρξης. Ο άνθρωπος υποτίθεται δηµιουργεί πολιτισµούς για ν’ απολαµβάνει και το
µόνο που τελικά κάνει είναι να φορτώνεται το κόστος που απαιτεί η διατήρησή τους,
ώστε να τους παραδίνει στις επόµενες γενιές. Αιώνες τώρα ο άνθρωπος κάνει αυτό το
πράγµα. Χτίζει έναν πανέµορφο οίκο κι αρνείται να µπει µέσα σ’ αυτόν, γιατί δεν
αντιλαµβάνεται τι κάνει. Ο οίκος έχει νόηµα κι αξία, όταν κατοικείται. Σε κάθε άλλη
περίπτωση παύει να έχει αυτήν τη σηµασία και γίνεται τάφος, εφόσον µόνο νεκροί τον
απολαµβάνουν.
Αν κατανοήσει ο αναγνώστης τα παραπάνω, κατανοεί το µυστήριο της πυραµίδας. Η
πυραµίδα δεν είναι τίποτε άλλο παρά µία προφητεία, που δόθηκε από το Θεό στον
άνθρωπο. Το σύνολο της πορείας του ανθρώπου είναι αποτυπωµένο πάνω στην
πυραµίδα. Ο σηµερινός παγκόσµιος πολιτισµός δεν είναι τίποτε άλλο παρά η πυραµίδα
που ο άνθρωπος, ενώ τη βλέπει, δε γνωρίζει τι πρέπει να κάνει. Βλέπει και δεν
καταλαβαίνει. Γνωρίζει τι είναι δυνατό να του προσφέρει ο πολιτισµός του και δεν
µπορεί να το ζητήσει. Έχει γνώση της ιστορίας του και παγιδεύεται µέσα σε δοµές, που
έχουν προσχεδιαστεί. Τρέχει µέσα στους διαδρόµους φθείροντας τη ζωή του, έχοντας
την ψευδαίσθηση ότι θα γίνει Θεός. Πώς είναι δυνατό να γίνει κάποιος Θεός, όταν
ακολουθεί τα ίχνη αυτών για τους οποίους υπάρχει γνώση ότι απέτυχαν; Ο άνθρωπος
έχει πάντα ως στόχο τη Θέωση. Εξαιτίας της απιστίας του όµως δε σέβεται τη φύση του,
εποµένως το ∆ηµιουργό, και πεθαίνει. Γεννιέται Θεός και πασχίζει να µορφωθεί, ώστε
να διαδεχθεί κάποιον, που σίγουρα έχει αποτύχει. Θαυµάζει βασιλιάδες και πολιτικούς
που απλά υπηρέτησαν έναν πολιτισµό που αξία έχει µόνον, όταν παραδίνεται στους
ανθρώπους.
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Η πυραµίδα περιγράφει τα όσα έχουν συµβεί µέχρι τώρα µ’ έναν τρόπο µοναδικό κι
ανεπανάληπτο. Ό,τι περιγράφουµε στο Μυστικό Σχέδιο, υπάρχει µέσα στην πυραµίδα.
Οι άνθρωποι γεύονται το θάνατο γιατί δεν µπορούν να σταθούν στο ύψος που απαιτεί η
θἐκή καταγωγή τους. Ο θάνατος είναι το φυσικό αποτέλεσµα µίας λανθασµένης
επιλογής εξαιτίας της λήψης λανθασµένων δεδοµένων. Αυτό είναι αναπόφευκτο, όταν ο
άνθρωπος δεν µπορεί να συνειδητοποιήσει την ταυτότητά του. Αγνοεί ο άνθρωπος τη
µεικτή του φύση και παγιδεύεται. Αγνοεί ότι είναι ταυτόχρονα και Θεός και ζωντανό
πλάσµα, που έχει ανάγκες. Αυτή η µεικτή φύση προσδιορίζει και τα λειτουργικά του
χαρακτηριστικά. Αν ήταν µόνον πνεύµα, ως Θεός θα παρέµενε σταθερά κοντά στο Θεό
Πατέρα και δε θα είχε ανάγκη να εργάζεται. Αν ήταν ζώο, θ’ αγωνιζόταν όπως τα
υπόλοιπα δηµιουργήµατα µόνο για την καθηµερινή επιβίωση.
Επειδή δε συµβαίνει τίποτε απ’ αυτά τα δύο ξεχωριστά, έχουµε την εµφάνιση των
σύνθετων φαινοµένων. ∆ηµιουργεί ο άνθρωπος πολιτισµούς, χρησιµοποιώντας τη
θἐκής προέλευσης ευφυ˙α του, για να βελτιώσει τη ζωή του ως πλάσµα της φύσης. Το
σώµα δεν του επιτρέπει να κατοικήσει στον ουρανό και το πνεύµα, του αρνείται να
βιώνει στη Γη κοινές συνθήκες µε τα ζώα.
Πρὀόν αυτής της εσωτερικής πάλης είναι ο συµβιβασµός της πυραµίδας. Ο άνθρωπος
ως ον —ο καθένας ξεχωριστά— θα πρέπει να πάρει ένα διπλό ρόλο. Ως υιός του Θεού,
Θεός, ν’ ανέβει στην κορυφή της πυραµίδας για να πλησιάσει όσο το δυνατόν τον
Πατέρα. Όµως ως δηµιούργηµα µε ανάγκες είναι υποχρεωµένος να συντηρεί αυτήν την
πυραµίδα, που εξασφαλίζει την παραπάνω συνθήκη. Ο άνθρωπος θα πρέπει να
σκέφτεται σαν υιός του Θεού και ν’ απαιτεί το σύνολο των όσων ο ανθρώπινος
πολιτισµός µπορεί να του προσφέρει, καθώς και να εργάζεται ταυτόχρονα για τη
διατήρηση αυτού του πολιτισµού.. να βρίσκεται ταυτόχρονα στην κορυφή της πυραµίδας,
αλλά ν’ αποτελεί κι ένα λιθάρι της. Σαν Θεός πρέπει να βρίσκεται έξω απ’ αυτήν και ως
άνθρωπος ν’ αποτελεί δοµικό στοιχείο της. Αυτός ο διπλός ρόλος είναι απαραίτητος για
την εξασφάλιση της Θέωσης. Ο Χριστός, ο Υιός του Θεού και Θεός το δηλώνει
ξεκάθαρα. Ο Πατέρας εργάζεται κι ο Ίδιος επίσης. Ο άνθρωπος µπορεί να γίνει Θεός
κι όµοιος του Υιού µόνον, όταν σέβεται την παραπάνω συνθήκη. Πλησιάζει τον Πατέρα
παρακολουθώντας τον Υιό.
Αυτά τ’ αναφέρουµε για ν’ αντιληφθούµε τι ακριβώς περιγράφει η πυραµίδα, έχοντας
γνώση της εµφάνισης του Υιού του Θεού. Ο Υιός είναι το πρότυπο για κάθε άνθρωπο κι
Αυτός που πραγµατοποιεί την ιδανική πορεία. Ο Υιός είναι ο µόνος, που είχε τη
δυνατότητα ως Θεός να βγει από την πυραµίδα και να σταθεί στην κορυφή της κι ο
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Ίδιος είναι Αυτός, που εργάστηκε όσο κανένας άλλος για τη δόµησή της. Η απουσία
Του λόγω της Θυσίας αποκαλύπτει την έλλειψη κορυφής στην πυραµίδα. Η γνώση των
παραπάνω αποκαλύπτει το πεδίο στο οποίο πρέπει ν’ αναζητήσουµε την προσφορά της
Θυσίας. Αν πρέπει ο κάθε άνθρωπος να πάρει κάποιον ρόλο στο εσωτερικό της
πυραµίδας, ο Υιός θυσιάστηκε εξαιτίας αυτού του ρόλου.
Ο παγκόσµιος πολιτισµός είναι το σύνολο του όγκου της πυραµίδας. Η περιγραφή της
πυραµίδας ακολουθεί το Μυστικό Σχέδιο ως θέµα στο συγκεκριµένο βιβλίο, γιατί πρέπει
ο αναγνώστης να γνωρίζει τις συνθήκες, που γέννησαν τον πολιτισµό αυτόν. Μόνο
µέσω αυτής της γνώσης είναι δυνατό να γίνει αντιληπτή η αξίας της πυραµίδας. Αν
αγνοεί ο άνθρωπος τα όσα συνέβησαν µέχρι να φτάσουµε σ’ αυτό το εκπληκτικά υψηλό
επίπεδο γνώσης, είναι αδύνατο ν’ αντιληφθεί το εσωτερικό της πυραµίδας και την αξία
των διαδρόµων της και των άλλων εσωτερικών της χώρων. Ό,τι είναι οι λίθοι για την
πυραµίδα, είναι οι άνθρωποι για τον πολιτισµό. Η διαφορά όµως βρίσκεται στο γεγονός
ότι οι λίθοι είναι άψυχοι κι ο οικοδόµος τους τοποθετεί στη σειρά που πρέπει, χωρίς να
υπολογίζει τίποτε άλλο, παρά µόνο την επιστηµονική του γνώση. ∆εν υπάρχει
περίπτωση να σκεφτεί ότι ευνοηµένος είναι ο λίθος, που βρίσκεται στην κορυφή κι
αδικηµένος αυτός της βάσης, που παίρνει το µεγαλύτερο φορτίο. Ανάλογα µε την
ποιότητα του λίθου υπάρχει και η τοποθέτηση.
Αυτό µε τους ανθρώπους είναι αδύνατο να συµβεί. Ο Θεός είναι Πατέρας όλων των
ανθρώπων και η αγάπη Του είναι δεδοµένη. Επιδίωξή Του ήταν να χτίσει ένα σύστηµα,
που για να πάρει το οριακό ύψος, θα έπρεπε να υπάρχει εξουσία. Κάποιος θα έπρεπε
να είναι πιο ψηλά από τους υπολοίπους, ώστε ν’ αρχίσει να παίρνει µορφή το
οικοδόµηµα. Όσο απαραίτητος κι αγαπητός είναι ο υιός Του ο βασιλιάς, τόσο
απαραίτητος κι αγαπητός είναι κι το υιός Του ο εργάτης που µατώνει στο εργοστάσιο.
Είχε ο Θεός τους λίθους αλλά δεν υπήρχε περίπτωση ν’ αδικήσει κανέναν. ∆εν ήθελε
για κανένα λόγο να ξεχωρίσει κάποιους αδικώντας τους υπολοίπους. Η επιλογή Του
ήταν τέλεια και ήταν η δηµιουργία συνθηκών παγίδευσης.
Ο µόνος, που πραγµατικά αδικήθηκε υπέρ των ανθρώπων ήταν ο Ίδιος µε την
ανθρώπινη µορφή του Υιού. Είναι αδικία ένα όµορφο ανθρώπινο πλάσµα να θυσιάζει
τη ζωή του στα τριάντα τρία Του χρόνια. ∆εν υπάρχει δόξα, που ν’ ανταλλάσσεται µε τη
ζωή. Αδίκησε ο Θεός τον Υιό Του. Για τι να πρωτοκλάψει στο Σταυρό ο Χριστός; Για το
κορµί του, που αιµορραγούσε; Για τη νεότητα, που θυσιαζόταν; Για τον έρωτα που δεν
απόλαυσε; Για τη φτώχεια που έζησε; Με τι ανταλλάγµατα; Τη δόξα; Ακόµα κι αν
αγνοήσουµε ότι δεν υπάρχει γελοίο ανθρωποειδές, που να µην εκµεταλλεύτηκε το
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όνοµά Του, ουδεµία αξία έχει η δόξα µπροστά στη ζωή. Ο Χριστός θυσιάστηκε από
αγάπη προς το Θεό και τον άνθρωπο. Θυσίασε τη ζωή Του, για να ζήσουν οι επόµενες
γενιές καλύτερα. Ο Υιός αδικήθηκε από το Θεό, όταν πήρε τη γνώση. Όλοι οι
υπόλοιποι άνθρωποι αδικούνται κατά πρώτον από τον ίδιο τους τον εαυτό και µετά από
τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι πάντα είχαν επιλογές, ενώ ο Υιός όχι. Απλά οι άνθρωποι
είναι πονηροί και προτιµούν το σκοτάδι, γιατί τα έργα τους είναι πονηρά. Αυτήν την
πονηριά εκµεταλλεύεται ο Θεός και δοµεί το σύστηµα. Όσο πιο ισχυρό γίνεται το
σύστηµα και το σκότος που προκαλεί, τόσο πιο ισχυρό φως παραδίνεται στον άνθρωπο.
Όµως η απιστία του και η πονηριά του τον κάνουν θύµα και τον βυθίζουν στην Κόλαση.
Η γνώση όλων αυτών αποκαλύπτει και τον τρόπο οικοδόµησης της πυραµίδας. Ο Θεός
δεν αδίκησε κανέναν και η πυραµίδα υψώνεται χωρίς άσκηση εξουσίας Άνωθεν. Ο
ανθρώπινος πολιτισµός, ενώ είναι δυνατό να δοµηθεί µέσω της εξουσίας του Θεού παρ’
όλ’ αυτά υψώνεται χωρίς αυτήν. Ενώ φαινοµενικά λόγω της παρουσίας του Υιού
φαίνεται ως θείο έργο, δεν είναι, παρά είναι ανθρώπινο.
Το αντίθετο κι αυτό είναι το παράδοξο συµβαίνει µε την πυραµίδα. Φαινοµενικά η
πυραµίδα φαίνεται ως ανθρώπινο έργο, ενώ στην πραγµατικότητα είναι θείο. Ο Θεός
έκτισε την πυραµίδα υπηρετώντας πολλαπλά το Σχέδιο Του. Η πυραµίδα υπήρχε πάνω
στη Γη, πριν γεννηθεί ο άνθρωπος. Η πολλαπλότητα, σ’ ό,τι αφορά τη χρήση της από το
Θεό, γίνεται αντιληπτή µέσω της γνώσης που προσφέρει και των φαινοµένων που
προκαλεί ως θέαµα. Η πυραµίδα είναι µία λίθινη βίβλος, που χιλιάδες χρόνια πριν
γνωστοποιούσε τι πρόκειται να συµβεί. Υπηρετεί το Σχέδιο γιατί την κατάλληλη στιγµή θ’
αποκαλύψει τη θεία δύναµη. Είναι όµως άκρως απαραίτητη και για το λόγο ότι φέρνει
το θνητό κι αδύναµο άνθρωπο απέναντι στο αθάνατο, το άφθαρτο και το τεράστιο. Η
ευφυ˙α του ανθρώπου από εκείνο το σηµείο κι έπειτα τον παρασέρνει. Ξυπνά η
µαταιοδοξία του κι επιδιώκει στόχους πέρα από τη λογική που επιβάλλει η φύση του.
Νοµίζει λανθασµένα ότι είναι ανθρώπινο έργο και ζηλεύει την αιώνια δόξα αυτού που το
έφτιαξε. Προσπαθεί να την αποσπάσει και τείνει προς την εξουσία, εφόσον τα µεγέθη
είναι πέρα από τις δυνατότητες του ανθρώπου ως άτοµο. Η ευφυ˙α του τον ωθεί να
παγιδεύει τους ανθρώπους µ’ αποτέλεσµα να παγιδεύεται, εφόσον βρίσκεται διαρκώς
πίσω του η ευφυ˙α του Θεού.
Ο Θεός σε πρώτη φάση καταφέρνει να κάνει αυτό, που πάντα είναι το βασικό για έναν
οικοδόµο. ∆ιαχωρίζει τους λίθους ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Αλλού
τοποθετούνται οι σκληροί, οι µαλακοί, οι µεγάλοι κι οι µικροί. Από τη στιγµή που οι
άνθρωποι δεν είναι ίδιοι µεταξύ τους, µπροστά σ’ ένα µυστήριο φαινόµενο αντιδρούν
διαφορετικά, επειδή αντιλαµβάνονται διαφορετικά πράγµατα. Λόγω της διαφορετικής
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αντίληψης οµαδοποιούνται και διαχωρίζονται µόνοι τους ανάλογα µε την ευφυ˙α τους.
Ενώ µέχρι τότε η ευφυ˙α δεν έπαιζε κανένα ρόλο κι ο άνθρωπος ήταν τέλειος, µε τη
βοήθεια του µυστηρίου αλλάζουν τα δεδοµένα. Οι ευφυείς αναζητούν την αθανασία
εκµεταλλευόµενοι τους λιγότερο ευφυείς κι αυτοί τους υπολοίπους. Σ’ αυτόν το
διαχωρισµό βοηθούν και τα διάφορα φυσικά φαινόµενα, που τροµάζουν τον άνθρωπο
όπως είναι, οι αστραπές, οι βροντές, οι πληµµύρες. Ο άνθρωπος αφέθηκε ελεύθερος
στη φύση, µέχρι να ολοκληρωθεί αυτός ο διαχωρισµός κι αµέσως µετά άρχισε να χτίζει
τον πολιτισµό του απόλυτα όµοια µε την πυραµίδα.
Η πυραµίδα δεν είναι µία πυραµίδα αλλά ένα σύµπλεγµα τριών πυραµίδων µε
διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ήταν αδύνατο να χτιστεί διαφορετικά, γιατί δε θα
µπορούσε να πάρει τον τελικό της όγκο. Είναι αδύνατο χωρίς τη γνώση του Μυστικού
Σχεδίου ν’ αντιληφθεί ο αναγνώστης τι συµβαίνει. Με βάση τη γνώση µας θα
προσπαθήσουµε να δούµε την κατάσταση από την πλευρά του Θεού ως υιοί Του, ως
Θεοί. Θα προσπαθήσουµε να κτίσουµε το ίδιο οικοδόµηµα µε την ίδια µέθοδο. Τα
εφόδια που έχουµε είναι τα εξής: µία Γη ικανή να φέρει φορτία από πλευράς αντοχής,
άνθρωποι, που είναι δυνατό ν’ αλλάξουν χαρακτηριστικά και ν’ αποτελέσουν τους
λίθους, και ειδική γνώση που δίνει χαρακτηριστικά στους ανθρώπους και άρα
δηµιουργεί διαφορετικούς τύπους λίθων. Για ν’ αλλάξουν οι άνθρωποι θα πρέπει να
πάρουν γνώση.. άρα θα πρέπει να προκαλέσουµε το αµάρτηµα. Η γνώση για το Θεό
είναι ταυτόχρονα και γνώση για τον Υιό. Ο Θεός τοποθετείται στον ουρανό κι ο Υιός
παίρνει τη µορφή του Φωστήρα. Στόχος είναι να δοµηθεί σύστηµα τόσο ισχυρό, ώστε να
είναι δυνατό να εισέλθει σ’ αυτό ο ίδιος ο Ήλιος, χωρίς να το καταστρέψει.
Ο άνθρωπος της Βαβυλώνας επιλέγεται για να πραγµατοποιήσει το αµάρτηµα. Παίρνει
γνώση περί Θεού και χτίζει το πρώτο σύστηµα προκαλώντας στη Γη τροµερά φαινόµενα.
Η ανθρωπότητα µπαίνει στην πατριαρχική εποχή κι εξαφανίζεται το σύνολο των
δέντρων και των χόρτων της Γης. Υπάρχει ένας φωστήρας και στη Γη, θάλασσα κι
έρηµος. Μέσα στην έρηµο υπάρχει πάντα ποταµός, εφόσον, για να υπάρξει φωστήρας,
πρέπει να υπάρξει δωρεά και άρα ύδωρ. Ο Θεός, όπως και κάθε καλός οικοδόµος,
χτίζει πάντα µακριά από τη θάλασσα, εφόσον απειλείται το οικοδόµηµα απ’ αυτήν. Σ’
αυτήν την περίπτωση όµως είναι υποχρεωµένος να χτίσει δίπλα σε ποταµό, εφόσον
αυτός συνδέεται µε το φωστήρα. Ο ποταµός είναι ο Ευφράτης και η κορυφή της
πυραµίδας η Βαβυλώνα. Ευφράτης = 36 = Κατακλυσµός = Ύδωρ ζων = Παιδεία. Ο
ποταµός δίνει την παιδεία, ώστε να παρακολουθεί ο άνθρωπος τον ουρανό και να
παραµελεί τη γη, που µετατρέπεται σε έρηµο. Ποταµός µέγας = 54 = ∆ωρεά του Θεού.

6

Υ∆ΡΟΧΟΟΣ

Πυραµίδες

Ποταµός µέγας Ευφράτης = 90 = Βασιλεύς της Βαβυλώνος = Ανθρωποκτόνο σύστηµα
= Κύριος των ανθρώπων = ∆ένδρον της γνώσης.
Ο Θεός εµφανίζει τον Υιό Του µε γνώση και άρα ως Βασιλέα και χτίζει το πρώτο
σύστηµα στον κόσµο. Το ύψος αυτό είναι το ύψος της Βαβυλώνας κι ο άνθρωπος
υψώνεται από τη Γη. Βαβυλών = 19. Ο άνθρωπος βρίσκεται πλέον στο ύψος του 19ου
σκαλιού της πυραµίδας, εποµένως στην είσοδό της. Το ύψος αυτό είναι οριακό, γιατί
όπως είδαµε µόνο στη Μεσοποταµία υπήρχαν οι απαραίτητες συνθήκες. ∆όθηκε γνώση
να δαµαστεί ένας µεγάλος ποταµός και το σύστηµα επεκτείνεται στο χώρο, που πληρεί
κάποιες πρὁποθέσεις. Αν ο άνθρωπος δεν ήταν πονηρός, θα φερόταν σαν Θεός και θ’
απολάµβανε µία πυραµίδα, που µειώνει την απόσταση από τον ουρανό, που θα τον
κρατούσε σε µόνιµη επαφή µε το Φωστήρα κι έναν ποταµό ευεργέτη, εφόσον ο
ποταµός νικά την έρηµο. Η εξουσία όµως τον παρασύρει και τον βυθίζει στο σκοτάδι.
Όχι µόνο δε διατηρεί επαφή µε το Θεό, αλλά κι εγκαταλείπει το επίπεδο της Γης.
Επειδή δεν µπορεί ν’ ανέβει ψηλότερα αρχίζει και σκάβει τη Γη.
Η πυραµίδα αυξάνει το εσωτερικό της ύψος διαρκώς, όχι επειδή υψώνεται η κορυφή,
αλλά επειδή πέφτει το ύψος όπου είναι τοποθετηµένη η βάση. Στη Γη αυξάνει η
επιφάνεια της βάσης της πυραµίδας όχι λόγω νέας γνώσης, που αγγίζει περισσότερους
ανθρώπους αλλά γιατί ο άνθρωπος αρέσκεται να ζει µέσα στο σκοτάδι και να
παρασέρνει σ’ αυτό τους ανθρώπους. Το µήκος του καθοδικού διαδρόµου προσδιορίζει
το ύψος της περίεργης αυτής πυραµίδας της οποίας η µία πλευρά είναι δυσανάλογα
µεγάλη σε σχέση µε την άλλη. Οι άνθρωποι σκάβουν διαρκώς, χωρίς να καταλαβαίνουν
πού βρίσκονται. Η ανάγκη αυτή για σκάψιµο ξεκινά από την ύπαρξη της άµµου. Ο
φωστήρας εµφανίστηκε αλλά αυτό απαίτησε δωρεά. Υπήρχαν άνθρωποι, που πήραν
γνώση κι αντιδρούσαν στην εξουσία. Το σύστηµα απειλείται απ’ αυτούς και το γνωρίζει.
Οι άθλιοι άρχισαν να ψεύδονται για να νικήσουν την άµµο που προκαλούσε την
αστάθεια. Κόκκοι της άµµου = 56 = ∆ιδακτοί Θεού = Υιοί του Θεού, ενώ, Άµµος της
ερήµου = Πνευµατικά δικαιώµατα = 70. Ενώ η άµµος ήταν επιθυµητή στην αρχή, για
να καταστρέψει τη ζωή πάνω στη Γη, µε τη δόµηση του συστήµατος άρχισε να γίνεται
ανεπιθύµητη. Καταστροφή της ζωής πάνω στη Γη σηµαίνει να µη ζει ο άνθρωπος ως
ευφυές ον. Να µην έχει άποψη και να µην ενεργεί αυτόβουλα. Με τη δωρεά γνώσης
παύουν να υπάρχουν οι διαφορετικές απόψεις και λόγω του Σχεδίου κυριαρχεί η
άποψη των νεκρών, που παρανοούν το σύνολο των Γραφών. Αυτοί όλοι είναι η άµµος
και είναι επιθυµητοί µέχρι να δοµηθεί το σύστηµα. Από τη στιγµή που αυτό δοµήθηκε,
οι άθλιοι γνωρίζουν ότι η παρανόηση της δωρεάς δεν µπορεί να γίνεται πάντα και άρα
υπήρχε κίνδυνος. Άρχισαν να προσθέτουν ψέµα στο ψέµα κι αυτοπαγιδεύτηκαν. Η
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διπλή γραµµή στον καθοδικό διάδροµο αποκαλύπτει την οριακή κατάσταση, που
ακολούθησε την ίδρυση της Βαβυλώνας.
Μέχρι εκείνο το σηµείο η Βαβυλώνα δεν είχε χαρακτηριστικά µονιµότητας. Τα ψέµατα
ήταν τόσα, ώστε και το σύστηµα να επιβιώνει και οι άνθρωποι, χωρίς να το απειλούν, να
µπορούν να επιβιώνουν. Από εκείνο το σηµείο κι έπειτα δεν υπάρχει δρόµος
επιστροφής. Η Βαβυλών = 19 = Αγάπη, µετατρέπεται απόλυτα σε Βαβυλώνα = 20 =
Τάφος = Λάκκος = Ασία = Αρχή. Ο ένας ψεύτης παγίδευε τον άλλο. Ξέχασαν γιατί
τους δόθηκε η γνώση και από ποιον. ∆εισιδαιµονίες και προλήψεις άρχισαν όχι µόνο
να βγάζουν την άµµο από το εσωτερικό της πυραµίδας, αλλά και να τρυπούν το βράχο.
Οριακό σηµείο είναι ο λάκκος στο τέλος του διαδρόµου, που είναι µία ανεστραµµένη
αίθουσα. Ο άνθρωπος έχασε τον προσανατολισµό του και δε γνωρίζει τι κάνει. Η
οροφή αυτής της αίθουσας είναι λεία γιατί χρησιµοποιείται ως δάπεδο. Σκάβει για να
βγει, αγνοώντας ότι βυθίζεται µέσα στη Γη. Το βάθος είναι οριακό γιατί από ένα σηµείο
και πέρα δεν υπάρχει ενδεχόµενο να χειροτερεύσει η κατάσταση. Όταν ο άνθρωπος
γίνεται πιο δουλικός από σκύλο και πιο άβουλος από πρόβατο έχει φτάσει στα όρια. Οι
άνθρωποι της Βαβυλώνας κινούνται σ’ αυτόν το διάδροµο που είναι ένα τούνελ.
Το πρόβληµα, που γεννιέται µετά την επίτευξη αυτού του στόχου είναι ότι ο διάδροµος
αυτός πρέπει να πάρει πανίσχυρα χαρακτηριστικά και ταυτόχρονα να υπάρχει
φαινοµενική διέξοδος, χωρίς να είναι η πραγµατική. Ο Θεός, χωρίς ν’ αλλάξει κανένα
βασικό δεδοµένο µέσα στην κοινωνία αυτού του τύπου δηµιουργεί την Αίγυπτο. ∆ίνει
τροµερή γνώση σ’ αυτήν, διαφοροποιώντας την από τη Βαβυλώνα. Η Αίγυπτος σ’ αυτήν
τη φάση είναι το πρώτο πώµα του ανοδικού διαδρόµου. Οι Αιγύπτιοι είναι θύµατα της
τροµερής γνώσης τους. Η τεράστια γνώση τούς παγιδεύει, επειδή από τη µία πλευρά
δεν ξεφεύγουν από τη λογική της Βαβυλώνας κι από την άλλη βλέπουν τον Ήλιο. Είναι
καθηλωµένοι, γιατί προσπαθούν να πετύχουν το αδύνατο. Προσπαθούν να πλησιάσουν
το φωστήρα που βλέπουν. Μπορούν να περπατήσουν αντίθετα από τους Βαβυλώνιους
αλλά δεν το επιχειρούν. Η γνώση της Αιγύπτου µπορούσε να καταστρέψει άκαιρα τη
Βαβυλώνα αλλά αυτό δεν επιτράπηκε. Αν κατέρρεε η Βαβυλώνα, θα παρέσερνε και το
σύστηµα της Αιγύπτου, που συντηρούνταν από την αντιπαλότητα. Ο Θεός έστρεψε τους
Αιγυπτίους προς την εξωτερική πλευρά κι αποτέλεσµα αυτού ήταν να µην καταλυθεί το
σύστηµα της Βαβυλώνας αλλά να δηµιουργηθεί ένα διαφορετικό.
Η µινωική Κρήτη είναι το δεύτερο στη σειρά πώµα, που στηρίζεται µόνο στα δύο
προηγούµενα βήµατα. Η Βαβυλώνα συντηρεί το σύστηµα της Αιγύπτου και µαζί µε την
Αίγυπτο το σύστηµα το Μινωικό. Μέχρι στιγµής έχουµε όπως και στο Σχέδιο δύο
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επεµβάσεις του Θεού.. µία στη Βαβυλώνα και µία στην Αίγυπτο. Ο καθοδικό διάδροµος
κι ο Μινωικός πολιτισµός είναι ανθρώπινα δηµιουργήµατα, εξαιτίας της ύπαρξης των
συστηµάτων και της γνώσης των Βαβυλωνίων και την Αιγυπτίων αντίστοιχα. Όλα αυτά
τα στοιχεία αρχίζουν και αλληλοεπηρεάζονται, δηµιουργώντας µία δυναµική που
εµποδίζει τη γενική κατάρρευση. Η Αίγυπτος µε τη γνώση της δεν επιτρέπει στους
Βαβυλώνιους να νικήσουν τη δεισιδαιµονία τους, εποµένως δεν επιτρέπει την
κατάρρευση του διαδρόµου. Η µινωική Κρήτη παγιδεύει τους Αιγυπτίους, που µε τη
γνώση τους προσπαθούν να δηµιουργήσουν σύστηµα ανώτερο. Αυτό γίνεται λόγω της
δυνατότητας που έχει αυτό το σύστηµα να µεταλλάσεται χωρίς να χάνει τα
χαρακτηριστικά του κατ’ αυτόν τον τρόπο εκτονώνει τη δύναµη κάθε νέας πρότασης.
Ο Θεός επεµβαίνει για τρίτη φορά και γεννά τους Ιουδαίους. Αυτό ήταν αναγκαίο, γιατί
έπρεπε ο καθοδικός διάδροµος να έχει συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, µόνιµο βάθος
και ν’ αντέχει σε κάθε σεισµό, χωρίς να απειλείται µε κατάρρευση. Αυτό γίνεται, επειδή
οι Ιουδαίοι έχουν σχέση µε τους Βαβυλώνιους και κινούνται στον ίδιο χώρο. Ο ηγέτης
τους και µόνο παίρνει αιγυπτιακή γνώση που είναι η τελειότερη. Οι Βαβυλώνιοι έχουν
πλέον αιγυπτιακή γνώση, χωρίς να ξεφεύγουν από τη Βαβυλώνα, ενώ οι Αιγύπτιοι
αδυνατούν από τότε κι έπειτα να εξέλθουν από την πυραµίδα στην περίπτωση που θα
χάσουν το φως τους. Ο Θεός µέσω όλων αυτών καταφέρνει να έχουν αναπτυχθεί
οριακά τα συστήµατα ξηράς και να µην απειλούνται από καµία δύναµη. Η Βαβυλώνα
δεν καταρρέει εξαιτίας των Ιουδαίων από το εσωτερικό της, ενώ το µινωικό µοντέλο
κάνει δυνατή την επαφή µε τη θάλασσα. Η δυνατότητα επαφής µε τη θάλασσα σηµαίνει
ότι δεν απειλείται το σύστηµα από τη γνώση. Από τη στιγµή που η µινωική Κρήτη
επιβιώνει ως σύστηµα, αρχίζει και µεταλλάσσεται εξαιτίας της γνώσης και δεν απειλείται.
Αυτή η περίεργη κατασκευή µπορεί πλέον ν’ αγγίξει τη θάλασσα, που την απειλούσε
όταν άρχισε η κατασκευή της.
Τέταρτη επέµβαση του Θεού και δωρεά των Επών. Οι άνθρωποι της πατριαρχίας µε τη
βοήθεια των Επών µπορούν να καταφέρουν µόνο ό,τι οι Αιγύπτιοι.. να δοµήσουν
σύστηµα, που να µην απειλείται από τη θάλασσα αλλά, χωρίς να έχει την ισχύ των
ασιατικών. Ο Μυκηνἀκός πολιτισµός είναι το είδωλο του Μινωικού από την πλευρά της
θάλασσας. Οι Αιγύπτιοι παγιδεύονται από τη µία πλευρά και κάποιοι άλλοι, που δε
γεννήθηκαν ακόµα θα παγιδευτούν από την άλλη, εφόσον από πίσω στέκεται η µεγάλη
Αίγυπτος. Ο Θεός επιθυµεί να γεννηθούν οι Έλληνες κι αυτό είναι δυνατόν να γίνει
µόνο, χωρίς να επέµβει άµεσα και τους τροµάξει. Η περίπτωση των Ελλήνων απαιτεί
τους λεπτότερους των χειρισµών, γιατί ένα οποιοδήποτε σφάλµα είναι δυνατό να
καταστρέψει τον κόπο χιλιάδων ετών. Η ποιότητα των Επών εξασφαλίζει αυτήν τη
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λεπτότητα, επειδή τα Έπη δίνουν τη δυνατότητα σε κάποιον να θεωθεί. Αυτή η Θέωση
είναι επικίνδυνη για το Σχέδιο, γιατί είναι πρὀόν γνώσης και όχι απλά αποτέλεσµα που
προκύπτει εξαιτίας του σεβασµού της ανθρώπινης φύσης. Αυτός, που θεώνεται είναι
επικίνδυνος, γιατί συνδέεται µε το Θεό, που έχει δοµήσει τα προηγούµενα συστήµατα..
άρα τα απειλεί. ∆εν είναι εποµένως ο άνθρωπος, που θα σεβαστεί τη ζωή και θ’
απολαύσει τον έρωτα, µ’ αποτέλεσµα να υποτιµηθεί από τα συστήµατα. Οι άνθρωποι
αυτής της γνώσης πρέπει θεωρητίκα να έχουν τη δυνατότητα Θέωσης ενώ πρακτικά να
επιδίδονται στο κυνήγι της δόξα που οδηγεί στη θυσία.
Τα Έπη καταφέρνουν να δηµιουργούν τις παραπάνω συνθήκες κι αποτέλεσµα αυτού
είναι η δηµιουργία της Κιβωτού. Η Κιβωτός είναι ένα σύστηµα χαλαρό, που βαστά τους
Έλληνες ενωµένους και δεν επιτρέπει σ’ αυτούς να απειλούν, ούτε τη θάλασσα ούτε την
έρηµο. Ο Έλληνας γνωρίζει ότι η Θέωση είναι δυνατή µακριά από τη διαφθορά των
συστηµάτων και παρ’ όλ’ αυτά προσπαθεί να την απολαύσει στα πλάισιά τους. Επιλέγει
να πραγµατοποιήσει το αδύνατο, εφόσον δεν υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες. Το
αµέσως επόµενο πρόβληµα που αντιµετωπίζει ο Θεός είναι ότι, ενώ το σύστηµα ξηράς
αγγίζει τη θάλασσα, η Κιβωτός θα πρέπει να το προσεγγίσει από την πλευρά που δε θα
το απειλεί. Αν οι Έλληνες κατευθύνονταν απευθείας προς τη Βαβυλώνα θα διαλυόταν
το σύστηµα της κι ο παγκόσµιος εξελληνισµός θα οδηγούσε στις ελληνικές λύσεις των
πόλεων κρατών. Η Κιβωτός έπρεπε ν’ αγγίξει την Αίγυπτο και γι’ αυτό ήταν απαραίτητα
τα είδωλα. Ο Μινωικός και Μυκηνἀκός πολιτισµός λόγω οµοιότητας έκαναν δυνατή τη
σύνδεση των Ελλήνων µε το σύστηµα ξηράς. Η φιλοσοφία σ’ αυτήν την περίπτωση δε
νικά το σύστηµα, γιατί η αντίθετη τάση είναι η γνώση του Θεού, που δόθηκε στους
Αιγυπτίους. Το τρίτο πώµα στηρίζεται στο δεύτερο κι είναι δυνατή η συνύπαρξη µέσα
στον περιορισµένο χώρο της ανατολικής Μεσογείου του συνόλου των κοσµοθεωριών.
Η δηµοκρατική Αθήνα συνυπάρχει σ’ απόσταση αναπνοής µε την Αίγυπτο και τη
Βαβυλώνα, χωρίς να απειλεί. Οι Έλληνες σέβονται τα συστήµατα, γιατί φοβούνται την
Αίγυπτο. Αν δεν υπήρχε αυτή, θα αποµυθοποιούσαν τα πάντα και θα διέλυαν τη
Βαβυλώνα. Ο Θεός µέσω των περσικών πολέµων δηµιουργεί την απαιτούµενη
αντιπαλότητα ώστε οι Έλληνες να εγκαταλείψουν κάθε προσπάθεια διάλυσης των
συστηµάτων. Από εκείνη την περίοδο και πέρα οι Έλληνες αδυνατούν να σκεφτούν
πέρα από τα όρια που έχει θέσει ο Θεός και συνδέουν τη φιλοσοφία µε το σύστηµα.
Αυτό ήταν απαραίτητο, γιατί ο Θεός στην αµέσως επόµενη φάση θ’ αναζητούσε την
επέκταση. Η επέκταση αυτήν είναι δυνατή µε τη γέννηση του Υιού του Θεού.
Σ’ αυτό το σηµείο είναι χρήσιµο να διευκρινίσουµε ότι Υιός του Θεού είναι ο άνθρωπος
γενικά, αλλά κι ένας άνθρωπος συγκεκριµένος. Απ’ αυτό προκύπτει αυτό, που
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αναλύσαµε στο Μυστικό Σχέδιο. Ένας λαός, που έχει τη γνώση του Υιού, είναι στο
σύνολό του Υιός. Το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Ο Θεός γεννά τον Υιό Του δύο φορές
µέσω δύο διαφορετικών λαών εξαιτίας των διπλών ιδιοτήτων του Υιού. Η ιδιοµορφία σ’
αυτήν την περίπτωση είναι ότι τα Έπη δίνουν τέτοια γνώση, ώστε αυτός, που την παίρνει
να έχει χαρακτηριστικά Υιού. Ο Υιός ως άνθρωπος και Υιός ως λαός µόνο στην
περίπτωση των Ελλήνων έχουν κοινή γνώση. Ο Αλέξανδρος κι ο απλός Έλληνας είχαν
την ίδια παιδεία κι ήταν Υιοί. Η βασιλική ιδιότητα του Αλεξάνδρου ήταν το
χαρακτηριστικό που τον ξεχώριζε από τους υπολοίπους.
Στην περίπτωση των Ιουδαίων αυτό δε συµβαίνει. Η ίδια µητέρα γεννά τους Ιουδαίους
και το Χριστό αλλά υπάρχει διαφορά τεράστια στη γνώση. Αυτό είναι απαραίτητο, γιατί
υπάρχουν διαφορετικές απαιτήσεις από τον κάθε λαό. Ο Θεός επιθυµούσε την εργασία
του ελληνικού λαού ως σύνολο µέσα στις δοµές. Στην περίπτωση των Ιουδαίων
απαιτούσε την εργασία του Υιού µε την ανθρώπινη µορφή προστατεύοντας τ’ αρχικά
χαρακτηριστικά του λαού . Ο Θεός επιθυµούσε ν’ αλλάξει κλίµακα κι αυτό θα ήταν
δυνατό µόνο µε την εµφάνιση ενός εξαιρετικά µεγάλου σε µέγεθος Υιού. Αυτό πρακτικά
σηµαίνει ότι το πρόβληµα είναι να γεννηθεί ένας λαός µε γνώση, ώστε ν’ αποκτήσει
χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου.
Αυτό είναι τροµερά δύσκολο στην περίπτωση των Ελλήνων, γιατί η γνώση του καθενός
προσφέρει βαθµούς ελευθερίας, που απαγορεύουν τέτοιου είδους πρακτικές. Ο Υιός ως
άνθρωπος πείθεται να θυσιαστεί. Ο Υιός ως λαός δύσκολα. Αυτό είναι δυνατόν να
επιτευχθεί µόνο µέσω της δηµιουργίας παραδόσεως που ωθεί τους ανθρώπους σε
κοινές απόψεις και κοινές πρακτικές. Οι Έλληνες µισούσαν την παράδοση και
γνώριζαν τον κίνδυνο που αυτήν προκαλούσε. Ο Θεός παρακάµπτει αυτό το πρόβληµα
µέσω των περσικών πολέµων. Οι περσικοί πόλεµοι παγιδεύουν του Έλληνες, γιατί
δηµιούργησαν τη µισητή παράδοση. Από εκείνη τη στιγµή κι έπειτα ήταν θέµα χρόνου η
παγίδευσή τους. Ο Θεός προετοιµάζει µεθοδικά τη γέννηση του Υιού Του κι ενισχύει τη
Μακεδονία. Ο χαλαρός ελληνικός κόσµος στον οποίο ο κάθε Έλληνας είχε δυνατότητα
Θέωσης είναι έτοιµος ν’ αποκτήσει τη µονολιθικότητα που απαιτεί το Σχέδιο. Η Γη
προετοιµάζεται να δεχτεί το πελώριο σώµα του Υιού του Θεού. Το σώµα γίνεται ορατό
το 337 π.Χ. κι ο αναγνώστης θα πρέπει να θυµάται αυτήν τη χρονολογία. Εκείνο το
χρόνο ο Φίλιππος ο βασιλιάς της Μακεδονίας αποσπά από τους Έλληνες την
υποστήριξη τους στην εκστρατεία εναντίον της Βαβυλώνας. Η Αθήνα της δηµοκρατίας
δέχεται το νεαρό Αλέξανδρο µε τιµές βασιλιά. Ο νεαρός βασιλιάς ήταν µόλις 18 ετών.
18 = Πτώµα = Ουαί = Χξς. Ο ελληνικός κόσµος βρίσκεται κάτω από την εξουσία του
βασιλιά της Μακεδονίας κι ακολουθεί τη βούλησή του. Βασιλεύς της Μακεδονίας = 99
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= Μαινόµενος ∆ιόνυσος. Βασιλεύς των Ελλήνων = 80 = Αθάνατος άνθρωπος =
Στρατηγός αυτοκράτωρ. Οι Έλληνες εγκαταλείπουν τη θάλασσα κι επιτίθενται στη
Βαβυλώνα. Αγνοώντας τον κίνδυνο µπλέκονται στις δοµές της και προσπαθούν να
δοµήσουν σύστηµα εκµεταλλευόµενοι τη γνώση τους. Ο Αλέξανδρος αποθεώνεται και
πεθαίνει. Όµως αυτό που µένει είναι η κοσµοκρατορία, έστω και σ’ εµβρυακή µορφή,
έστω και χαλαρή. Ο Αλέξανδρος µε την απουσία του δηµιούργησε ένα τεράστιο
πρόβληµα, εφόσον δηµιούργησε έναν ισχυρότατο θρόνο κάτω από την εξουσία του
οποίου βρισκόταν και η Αθήνα. Το σύστηµα της Μακεδόνικης αυτοκρατορίας είναι η
δεύτερη πυραµίδα και το ύψος της κορυφής της είναι στο επίπεδο του θαλάµου της
βασίλισσας. Οι Έλληνες παγιδεύονται κι εγκαταλείπουν τη θάλασσα υπηρετώντας το
σύστηµα. Η εργασία τους είναι ο εξωρἀσµός του έργου του Αλεξάνδρου και η
καλλιέργεια ενός τύπου παιδείας, που διατηρεί τον άνθρωπο στο σύστηµα αλλά, χωρίς
να τον σκοτώνει. Κατά τη διάρκεια των ελληνιστικών χρόνων της Αλεξάνδρειας χτίζεται
ο διάδροµος, που φαίνεται σαν ανοδικός.
Όπως βλέπει ο αναγνώστης πρώτα µπαίνουν τα πώµατα και µετά χτίζεται ο διάδροµος.
Εκεί που υπήρχε θάλασσα και η µετακίνηση γινόταν µέσω πλοίου, έγινε διάδροµος.
Από εκείνη τη στιγµή όλοι οι λαοί της αυτοκρατορίας έχουν το δικαίωµα να παίρνουν
γνώση και θεωρητικά να κινούνται στον ανοδικό διάδροµο. Λέµε θεωρητικά, γιατί οι
πονηροί άνθρωποι διαιωνίζοντας τις τοπικές παραδόσεις, διατήρησαν τους λαούς στον
καθοδικό διάδροµο. Η εµφάνιση του Αλεξάνδρου παγίδευσε το σύνολο των λαών που
ανέµεναν το Μεσσία κι ανάµεσα σ’ αυτούς ήταν και οι Αιγύπτιοι της τέλειας γνώσης. Οι
Αιγύπτιοι παγιδεύτηκαν γιατί δε γνώριζαν το Μυστικό Σχέδιο, που βασίζεται στην
επανάληψη και πίστεψαν ότι είδαν αυτό που προετοιµάστηκαν να δουν. Αυτό που
προετοιµάστηκαν να δουν ήταν αυτό, που ήταν αποτυπωµένο στα σύµβολά τους.. τον
ταύρο µε τη Σελήνη στα κέρατά του. Ο ταύρος είναι ο άντρας, που σκορπάει το φως της
Σελήνης. Ταύρος = 27 = Όφις = Άνδρας = Άρσεν, ενώ, Σελήνη = 34 = Έλληνες =
Κιβωτός = Μακεδόνας. ∆ε γνώριζαν ότι ο Θεός αυτόν τον ταύρο τον γέννησε για να τον
θυσιάσει υπέρ της Σωτηρίας των ανθρώπων. Νόµιζαν ότι ήταν ζωντανός, ενώ αυτός
ήταν εσφαγµένος. Μεσσίας, που κάνει πολέµους, δε νοείται. Το τραγικό ήταν ότι ούτε
µετά το θάνατό του δεν αντιστάθηκαν. ∆εν πολέµησαν ούτε τους γελοίους τούς
διαδόχους, που διατηρούσαν τη νεκρή εικόνα του Αλεξάνδρου για να εξουσιάζουν.
Ταύρος εσφαγµένος = 75 = Χρυσός µόσχος = Αλέξανδρος ο Μακεδών = Έλληνας
Μεσσίας = Βασιλεύς της Γης, ενώ, Νεκρός ταύρος = 60 = Κοσµοκράτορας = Μέγας
Βασιλεύς = Καρδιά της Γης.
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Ο Θεός σ’ αυτό το σηµείο δεν επεµβαίνει καθόλου κι αφήνει τους Έλληνες να
εκµεταλλευτούν την αναγνώριση των Αιγυπτίων προς όφελος τους. ∆ουλεύουν µέρα και
νύχτα για να δοµήσουν ένα σύστηµα που θα τους ευνοεί απόλυτα. Ακολουθώντας τη
φιλοσοφία του Αριστοτέλη διατηρούν τον καθοδικό διάδροµο και τελειοποιούν τον
ανοδικό. Ο τελευταίος είναι η ασφάλεια τους, εφόσον διατηρούνται πάντα κοντά στην
κορυφή έχοντας τη δυνατότητα να ξεφύγουν από το σύστηµα, αν για τον οποιονδήποτε
λόγο χάσουν τα δικαιώµατα τους. Υπολογίζουν βέβαια χωρίς τον ξενοδόχο, που σ’
αυτήν την περίπτωση έχει άλλα στο µυαλό του. Εκείνη την εποχή µε τη δυνατότητα που
έδινε η παγκόσµια γνώση οι Έλληνες απέκτησαν την παιδεία, που τους επιτρέπει να
πετούν. ∆υνατότητα πτήσης σηµαίνει ότι αποδέχεται κάποιος το σύστηµα ξηράς αλλά ως
πνεύµα µπορεί και πλησιάζει το Θεό. ∆εν είναι δηλαδή ανάγκη να µπει εκ νέου στη
θάλασσα.
Οι Έλληνες δηµιούργησαν αυτού του είδους την παιδεία κι εξασφάλισαν τη δυνατότητα
να ξεφεύγουν όποτε θέλουν από το λαβύρινθο του βήµατος τέσσερα. Ο µόνος κίνδυνος
που ήταν δυνατό να προκύψει, ήταν από την εγκατάλειψη των βασικών ελληνικών
αρχών που έδινε αυτή η παιδεία. Ποτέ δεν πρέπει Έλληνας να βαστά πνευµατικά
δικαιώµατα, αν δεν θέλει να πεθάνει. Αυτός που δίνει συµβουλές είναι ο ∆αίδαλος κι
αυτός που πρέπει ν’ ακούει ο Ίκαρος. Ποτέ ο Έλληνας δεν πρέπει να πετά ψηλά και ν’
απειλείται από τον Ήλιο και ποτέ το αντίθετο, εφόσον υπάρχει θάλασσα. Οι Έλληνες
εκείνης της εποχής έµπαιναν όποτε ήθελαν στον ουρανό, εφόσον η πυραµίδα σ’ εκείνο
το σηµείο είχε άνοιγµα. Αν ο Αλέξανδρος άφηνε πνευµατικά δικαιώµατα οι Έλληνες θα
εγκατέλειπαν το σύστηµα και δε θα εργάζονταν γι’ αυτό. ∆εν άφησε όµως και σ’ εκείνο
το σηµείο δηµιουργήθηκε ένα άνοιγµα, που εκείνη τη στιγµή ήταν το υψηλότερο σηµείο
της νέας πυραµίδας.
Η νέα πυραµίδα είναι αυτή του συστήµατος των ελληνιστικών βασιλείων και
χαρακτηριστικό της είναι ότι, ενώ είναι έργο του Υιού του Θεού, δεν έχει αρκετό ύψος
και είναι ασθενής.. το ύψος είναι εξαρτώµενο της κλίσης της πλευράς κι οριακή κλίση
έχει µόνο το σύστηµα της Βαβυλώνας. Η κλίση συνδέεται µε την εξουσία. Όσο πιο
σκληρή εξουσία τόσο µεγαλύτερη κλίση, εφόσον είναι δυνατό να επιτευχθούν
µεγαλύτεροι κι υψηλότεροι στόχοι, που είναι πιθανόν να µην είναι αποδεκτοί απ’ όλους.
Η κλίση αυτής της πυραµίδας είναι αποτέλεσµα της ύπαρξης των Ελλήνων και του
ανοίγµατος που υπάρχει στην κορυφή. Η εξουσία δεν µπορεί να πάρει οριακές
αποφάσεις, γιατί οι Έλληνες είναι δυνατό να ξεφύγουν από την πυραµίδα και να την
καταστρέψουν. Ο Θεός αυτά τα γνωρίζει και µεγαλοφυώς δηµιουργεί τη Ρώµη και την
ισχυροποιεί. Μία πόλη από το πουθενά βρίσκεται σε ελάχιστο χρόνο σε θέση να
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διεκδικεί την κοσµοκρατορία. ∆εν έχει ούτε γνώση ανάλογη των Ελλήνων ούτε σύστηµα
ανάλογο της Ασίας. Ισχύς της είναι η αδυναµία της πυραµίδας, που ρέει δίπλα στον
Ευφράτη, που σ’ αυτήν την περίπτωση έχει κι ελληνική γνώση. Ευφράτης = 36 =
Παιδεία = ∆αίδαλος.
Η πυραµίδα αυτήν είναι ετοιµόρροπη και η ισχύς της Ρώµης πειρασµός. Είναι
πειρασµός και για τους Ρωµαίους και για τους Έλληνες. Οι Ρωµαίοι έχουν την ευκαιρία
να γίνουν πλούσιοι, χωρίς να εργαστούν. Οι Έλληνες έχουν την ευκαιρία να
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σ’ ένα σύστηµα αρκετά ισχυρότερο από το καταρρέον.
Ο οριζόντιος διάδροµος είναι το µήκος της µετακίνησης της πυραµίδας που έκτισε ο
Αλέξανδρος, για να αγγίξει η κορυφή της τη Ρώµη. Οι Έλληνες πέφτουν θύµατα, γιατί
δεν αντιλαµβάνονται την παγίδα. Όσο κινούνται στον ανοδικό διάδροµο βρίσκονται
πάντα κοντά στο άνοιγµα της πυραµίδας και άρα στη Βασιλεία των Ουρανών. Όταν
δέχονται να υπηρετήσουν τη Ρώµη µπαίνουν στο διάδροµο, που οδηγεί στο θάλαµο της
βασίλισσας. Σ’ αυτόν το διάδροµο όπως και µέσα στο θάλαµο δεν υπάρχει άνοιγµα.
Αυτό συµβαίνει γιατί οι Έλληνες γίνονται δούλοι των Ρωµαίων. Όταν υπηρετούν τον
Αλέξανδρο, υπηρετούν τους εαυτούς τους κι εποµένως έχουν δικαίωµα απόφασης.
Όµως όταν υπηρετούν τους Ρωµαίους, τις αποφάσεις τις παίρνουν οι Ρωµαίοι που δεν
έχουν καµία διάθεση αυτοκατάργησης και καµία δηµοκρατική παράδοση.
Σ’ αυτήν τη φάση ο Θεός πετυχαίνει να περάσει την εξουσία στα χέρια των Ρωµαίων,
ώστε στην επόµενη φάση αυτοί να έχουν εξουσία και όχι οι Έλληνες. Η πυραµίδα αυτή
δεν είναι ιδιαίτερα ασθενής αλλά ούτε και ισχυρή. Αυτό συµβαίνει, γιατί βρίσκεται στο
βήµα τέσσερα αλλά οι Έλληνες υπάρχουν έστω και χωρίς εξουσία.. άρα µπορούν να
διαφύγουν. Οι Έλληνες ουσιαστικά δεν απειλούνται από κανέναν, εφόσον η
αυτοκρατορία υπάρχει εξαιτίας της γνώσης τους. Από τη µικρή πυραµίδα της
Βαβυλώνας, όπου φωστήρας ήταν η Αφροδίτη µέσω του Αλεξάνδρου, πήγαµε στην
πυραµίδα της Ρώµης, όπου φωστήρας είναι η Σελήνη. Η Σελήνη δεν απειλεί τους
Έλληνες κι είναι δυνατό να µπουν στη Βασιλεία των Ουρανών.
Πέµπτη και τελευταία επέµβαση του Θεού είναι η γέννηση του Χριστού. Ο µέγας
Χριστός ο Υιός του Θεού, ο πιο ισχυρός, ο πιο ευφυής άνθρωπος πού πάτησε το πόδι
Του πάνω στη Γη. Κανένας δεν επηρέασε τη ζωή του ανθρώπου όπως ο Χριστός. Ό,τι
υπάρχει, είτε καλό είτε κακό, τ’ οφείλουµε σ’ Αυτόν που αγάπησε τον άνθρωπο όσο
κανένας άλλος. Περιγράφοντας την πυραµίδα είδαµε τι συµβαίνει στην κορυφή και δε
µελετήσαµε τη βάση. Η εξουσία άφησε εκ του πονηρού τους λαούς να διατηρούν τις
παραδόσεις κι αυτό σήµαινε ότι τους άφηνε να περιφέρονται στον καθοδικό διάδροµο.
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Η ισχυρότερη παράδοση είναι αυτή των Ιουδαίων. Αν οι λαοί περιφέρονται στο
διάδροµο, οι Ιουδαίοι είναι εγκλωβισµένοι στο λάκκο. Αυτοί επιλέχθηκαν από το Θεό,
για να δώσουν την ισχύ που απαιτούσε η κατασκευή ως θείο έργο. Ανάµεσα σ’ αυτούς
γεννιέται ο Κύριος των κυρίων ο Υιός του Ανθρώπου, ο Χριστός, σ’ ανύποπτο χρόνο
ανάµεσα σε φτωχούς κι απείρως µακριά από τα παλάτια της Ρώµης. Ο νεαρός αυτός
Ιουδαίος έχει την υπέρτατη γνώση. Γεννιέται στο λάκκο και διατυπώνει το Λόγο, που
είναι δυνατό να λυτρώσει τον άνθρωπο, όπου κι αν βρίσκεται. Έχει τέτοια ισχύ, ώστε
µόνος Του και χωρίς καµία βοήθεια από ανθρώπους τρυπά την πυραµίδα κι ανοίγει
διάδροµο, που ενώνει το λάκκο µε το επίπεδο της Ρώµης και των Ελλήνων. Το φρέαρ
δεν είναι δουλεµένο από ανθρώπους κατά τρόπο ανάλογο µε τους διαδρόµους, γιατί
είναι έργο του Χριστού και λόγω δικαιωµάτων δεν επιτρέπεται στους ανθρώπους ν’
αγγίζουν το Λόγο Του. Το φρέαρ είναι απλά ένα άνοιγµα. ∆εν είναι διάδροµος στον
οποίο µπορεί κάποιος να περιφέρεται. Ο Ιουδαίος µπορεί µέσω αυτού να λυτρωθεί και
ν’ ανέβει στο επίπεδο στο οποίο διεκδικείται η Βασιλεία των Ουρανών. Έχοντας τη
δυνατότητα ν’ ανέβει σ’ αυτό το επίπεδο, έχει ταυτόχρονα τη δυνατότητα να επιλέξει
µεταξύ του συνόλου των επιλογών. Είναι επιλογή του πλέον αν θα περιφέρεται στο
λάκκο ή στον ανερχόµενο διάδροµο και στην προέκτασή του που είναι η µεγάλη στοά.
Ο Έλληνας αντίθετα, εξαιτίας αυτού του Λόγου που συνοδεύεται από δικαιώµατα,
κινδυνεύει, γιατί αν µπει στο φρέαρ γκρεµίζεται στο λάκκο. ∆εν είναι διάδροµος, ώστε η
γνώση να προστατεύει τον άνθρωπο. Αν κάποιος µπει µέσα στο φρέαρ δεν µπορεί να
πιαστεί από πουθενά, εφόσον δεν επιτρέπεται.
Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι, αν ο Έλληνας δεχτεί το Λόγο του Χριστού, εξαιτίας των
Αποστόλων υποχρεώνεται να εξιουδἀστεί. Πάει κατ’ ευθείαν στο λάκκο. ∆ε γίνεται λίγο
Ιουδαίος, εφόσον κατανοεί περισσότερα. Είτε κατανοεί είτε όχι, ακολουθεί τους ίδιους,
που είναι Ιουδαίοι. Όπως βλέπει ο αναγνώστης το φρέαρ έχει διπλή σηµασία και θα
δούµε πώς λειτουργεί. Λυτρωτικό είναι για τους Ιουδαίους και καταδικαστικό για τους
Έλληνες.
Ο Χριστός ήταν γεννηµένος Άνωθεν κι αυτό σηµαίνει ότι κινήθηκε από πάνω προς τα
κάτω, όταν δεν ήταν ορατός. Από τη στιγµή που γεννιέται Ιουδαίος ανάµεσα στους
Ιουδαίους, και άρα στον κάτω κόσµο, αρχίζει και κινείται αντίθετα διδάσκοντας στην
Ιουδαία. Από το λάκκο ξεκινά µία πορεία ζωής και βαδίζει προς την αποθέωση. Φτάνει
στο σηµείο που όρισε ο Αλέξανδρος και σταυρώνεται. Φεύγει κι Αυτός προς τον Πατέρα
Του όπως ο Αλέξανδρος. Η διαφορά όµως είναι ότι ο Χριστός είναι Κύριος των πάντων
κι έχει δικαίωµα εξουσίας. Στην οριακή στιγµή πριν από τη Σταύρωση ακολουθείται από
δούλους Ιουδαίους κι αφήνει δικαιώµατα. Αυτά τα δύο έχουν ως αποτέλεσµα ο Κύριος
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των κυρίων να µη σφραγίζει το άνοιγµα, αλλά τους ουρανούς, και τη βασιλεία τους την
ορίζει όπως θέλει ο Ίδιος. Ο αχανής ουρανός παίρνει τέλεια χαρακτηριστικά αλλά
ορίζεται απόλυτα. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι εφόσον ο Θεός έδωσε στους ανθρώπους
τη γνώση των εννοιών, όπως θάνατος, Αιώνιος Ζωή, Κόλαση, κάτω κόσµος κλπ. µόνο
µε τη γνώση Του αυτά αποφεύγονται ή κατακτούνται. Μέχρι τότε οι άνθρωποι
χρησιµοποιώντας γνώση, είτε από αυτήν του Θεού είτε τη δική τους, προσέγγιζαν την
αλήθεια σε διάφορες αποστάσεις. Οι Έλληνες εξασφάλισαν την παρουσία τους στην
κορυφή, επειδή είχαν τη δυνατότητα να έχουν την ελάχιστη δυνατή απόσταση από την
αλήθεια. Όλες αυτές οι προσεγγίσεις από τη στιγµή που δίνονται στον κόσµο ως
παιδεία, είναι τύποι ουρανών και ο φιλόσοφος φωστήρας. Ο Υιός Κύριος δηµιουργεί µε
την εµφάνισή Του πρόβληµα σ’ αυτό ακριβώς το σηµείο. Είναι κάτοχος της γνώσης της
αλήθειας και την παραδίδει. Από εκείνο το σηµείο κι έπειτα δεν έχει νόηµα η
προσέγγιση. Το άνοιγµα δεν κλείνει από τη στιγµή που υπάρχει επαφή µε την αλήθεια.
Το νέο στοιχείο όµως είναι ότι δεν εξέρχεται κάποιος απ’ αυτό το άνοιγµα στους
ουρανούς, αλλά εισέρχεται σ’ έναν απόλυτα προσδιορισµένο χώρο. Υπάρχει ο θάνατος
ή ο κάτω κόσµος ως έννοια, αλλά όπως την ορίζει πλέον απόλυτα ο Υιός Κύριος. Οι
Έλληνες δεν µπορούν να βγουν από την πυραµίδα αναπτύσσοντας προσωπική άποψη.
∆εν τους αφαιρείται η δυνατότητα να κατακτήσουν τη Βασιλεία των Ουρανών αλλά αυτή
είναι πλέον σαφέστατα ορισµένη. Από τον ανοδικό διάδροµο ο άνθρωπος καταλήγει σ’
αυτήν, αλλά έχει τη µορφή της µεγάλης στοάς, που από τα δεδοµένα είναι µέσα στην
πυραµίδα. Κανένας δεν µπορεί να βγει έξω από την πυραµίδα. Το µοναδικό
πλεονέκτηµα των Ελλήνων είναι πλέον η δυνατότητα να πλησιάσουν το θάλαµο του
Βασιλέως αλλά αυτό είναι πλέον χωρίς ουσία, εφόσον την εξουσία την έχει ο Κύριος.
Το να έχει κάποιος την γνώση να ελέγχει τον βασιλιά και να προσδιορίζει τα όρια της
εξουσίας του στα κανονικά επίπεδα είναι πρακτικά άχρηστο όταν αυτός δεν έχει την
εξουσία.
Το µόνο πράγµα, που ήταν δυνατό να σώσει τους Έλληνες εκείνη την εποχή, ήταν η
συµβουλή του ∆αιδάλου. Ο Ίκαρος όµως µέθυσε και παράκουσε. Ίκαρος = 34 =
Έλληνες. Οι Έλληνες δε στάθηκαν µακριά από τον Ήλιο και καταστράφηκαν. Θεός
Ήλιος = 61 = Αντίχριστος = Άκρατος οίνος. Φωστήρας Ήλιος = 77 = Υιός του
Ανθρώπου = Θεός ∆ιόνυσος, ενώ, Κύριος του Ηλίου = Πνευµατικά δικαιώµατα =
Οικοδεσπότης = 70 = Χάραγµα του θηρίου. Αν οι Έλληνες έµεναν συµπαγείς και δεν
εγκατέλειπαν τον ανοδικό διάδροµο, τίποτε το αρνητικό δε θα συνέβαινε γι’ αυτούς. Οι
Απόστολοι µε τα δικαιώµατα τους θα εκχριστιάνιζαν τους ανθρώπου της βάσης και θα
εγκατέλειπαν την κορυφή. Οι Έλληνες όµως ακολούθησαν τη µοίρα του Υιού του Θεού
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και πέθαναν. Αυτό έγινε επειδή ο Χριστός έδωσε δικαιώµατα και το Λόγο Του σε
Ιουδαίους. Τους ονόµασε καθαρούς και τους ανέβασε στο επίπεδο των Ελλήνων.
Έλληνες = 34 = Καθαροί.
Οι Έλληνες πήραν τον οίνο και µέθυσαν, εφόσον ακολούθησαν Ιουδαίους. Οι Ιουδαίοι
βλέπουν τον κόσµο ανάποδα. Κάνουν ακριβώς τ’ αντίθετα απ’ αυτά που πρέπει.
Νοµίζουν ότι, όταν χαίρονται θυµώνει ο Θεός. Νοµίζουν ότι, όταν ερωτεύονται,
αµαρτάνουν. Γι’ αυτό είναι ο λάκκος σαν ανεστραµµένη αίθουσα. Η παγίδα είναι ότι οι
Ιουδαίοι µαθητές δεν εγκατέλειψαν τον ιουδἀσµό, όταν έφτασαν στο επίπεδο των
Ελλήνων. Βρίσκονταν στο σηµείο από το οποίο ο ανοδικός θάλαµος οδηγεί είτε στη
Βασιλεία των Ουρανών είτε στο φρέαρ της αβύσσου. Βλέποντας τον κόσµο ανάποδα
επέστρεψαν στο λάκκο νοµίζοντας ότι κατακτούν τη Βασιλεία των Ουρανών. Οι
Έλληνες υπερεκτιµώντας τη γνώση τους ακολούθησαν. Νόµισαν ότι θα σταµατούσαν
όπου ήθελαν καθορίζοντας από µόνοι τους το επίπεδο στο οποίο θα ζούσαν.
Γκρεµίστηκαν στο λάκκο κι έγιναν Ιουδαίοι. Από εκείνο το σηµείο δεν ξαναγυρνά
κάποιος στην κορυφή, γιατί δεν το επιτρέπουν οι δούλοι.
Όλοι οι Έλληνες όµως δεν ήταν δυνατό να παγιδευτούν και γι’ αυτό ο Θεός ανέλαβε
να τους παγιδεύσει. Μετακινεί το κέντρο εξουσίας από τη Ρώµη στη Νέα Ρώµη.
Παραδίνει την εξουσία στους Έλληνες και τους ξαναεκµεταλλεύεται. Καθώς γεύονται εκ
νέου την εξουσία, προσπαθούν να την αυξήσουν. Οι πατέρες της εκκλησίας
αναλαµβάνουν να δουλέψουν το στόµιο του φρέατος της αβύσσου, ώστε να είναι
ελκυστικό και όχι αποκρουστικό. Εκείνη την εποχή δοµείται τέλεια κι ο θάλαµος του
Βασιλέως. Μέχρι το 800 µ.Χ. δεν είχε µένει ούτε ένας Έλληνας, που να περιφέρεται
στον ανοδικό διάδροµο. Η εξουσία ξαναπερνά στα χέρια της Ρώµης και το σύνολο των
ανθρώπων µέχρι τη Γαλλική Επανάσταση περιφέρεται στον καθοδικό διάδροµο και στο
λάκκο, χωρίς να απειλεί τη δοµή. Το µόνο που επιδιώκεται από εκείνο το σηµείο κι
έπειτα είναι η επέκταση της βάσης στο µεγαλύτερο µέρος του πλανήτη.
Επειδή η γνώση είναι εγκλωβισµένη µέσα στην πυραµίδα, το ύψος της εξαρτάται µόνο
από την επιφάνεια έδρασής της. Οι άνθρωποι έχουν πλέον τη δυνατότητα να γίνουν
Θεοί και νέα γνώση δεν είναι δυνατό ν’ αυξήσει το ύψος. Το οριακό ύψος το πετυχαίνει
ο Θεός µε την επέκταση και την οριακή κλίση. Αυτό γίνεται, γιατί ο Ιουδαίος Χριστός
ξαναγυρνά την κοινωνία στο βήµα της Βαβυλώνας. Οι πλευρές της πυραµίδας δεν
έχουν πλέον κλίση 26 µοιρών στην οποία δίνει ο Υιός εξουσία. 26 = Υιός. Η κλίση
είναι η κλίση, που έχει δοθεί στην αρχική πυραµίδα της Βαβυλώνας. Ο λιθοξόος κι
αρχιτέκτων δίνει την οριακή κλίση, εφόσον αυτός ενδιαφέρεται µόνο για τη βέλτιστη
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κατασκευή και όχι για τους ανθρώπους. 51 = Λιθοξόος = Κεφαλή γωνίας =
Υπερίωνας. Όλους αυτούς τους αιώνες οι άνθρωποι υποφέρουν προσπαθώντας είτε ν’
ανέβουν στη Βασιλεία των Ουρανών περνώντας το θυσιαστήριο είτε να παραµείνουν
στο υψηλό επίπεδο που κατέκτησαν, χωρίς να γκρεµιστούν από τους δούλους. Φρέαρ
της αβύσσου = 73 = Θυσιαστήριον = Αδώνιδος κήποι = Αχίλλειος πτέρνα = Κάτω
κόσµος του Θεού. Μέσα στο φρέαρ βρίσκονται και βασανίζονται οριακά οι δούλοι, που
όµως αγνοώντας το βασανισµό τους εµποδίζουν τους ανθρώπους να λυτρωθούν. Το
σπήλαιο, που υπάρχει στο φρέαρ είναι αυτό που ο Χριστός ονοµάζει σπήλαιον ληστών.
Σπήλαιον Ληστών = 74 = Βασιλεία του κόσµου = Καινή Ιερουσαλήµ = Υποχρεωτική
αγαµία = Κλείς της αβύσσου = Παρθενικός υµήν. Η τελική σύνθεση των πυραµίδων
είναι πλέον η πυραµίδα της Αιγύπτου και είναι η τελική κατασκευή.
Ενώ χρησιµοποιήθηκε ο Ευφράτης της µεταβλητής γνώσης, οριακά ο ποταµός είναι ο
Νείλος = 35, εφόσον οριακά ο φωστήρας είναι ο Ήλιος. Ο Θεός έκτισε την πυραµίδα
δίπλα στο Νείλο και η κατασκευή ήταν τέλεια. Επέλεξε την Αίγυπτο(ς) = 38 = Έρηµος
κι έχτισε το σύστηµα του Ηλίου. Ύψωσε στην έρηµο Σηµεία µεγάλα και τέρατα = 77 =
Φωστήρας Ήλιος = Αρχή της κτίσεως. Ο Θεός ύψωσε στην άβυσσο τον “όφι τον
αρχαίο”, για να µπορεί ο άνθρωπος να ζήσει στο µέλλον ως Θεός. Θυσίασε τον Υιό
Του, ώστε να γίνει µέσω της θυσίας των ανθρώπων τεράστιος και πανίσχυρος, ώστε,
όταν αναστηθεί, τα ίδια χαρακτηριστικά να πάρει ο καθένας από εµάς. Έδωσε ιδιότητες
στον Υιό, που οδηγούν σε συγκεκριµένο αποτέλεσµα. Πυραµίς = Βασιλεύς = 39.
Πυραµίδα = 35 = Κύριος. Εµφανίστηκε ο Βασιλεύς και κατόπιν ο Κύριος. Πυραµίς του
Ηλίου = 74 = Βασιλεία του κόσµου = Βασιλεύς του Ηλίου. Πυραµίδα του Ηλίου =
Οικοδεσπότης = 70 = Κύριος του Ηλίου. Πυραµίς της Αιγύπτου = 87 = Κύριος των
Ιουδαίων, ενώ, Πυραµίδα της Αιγύπτου = 83 = Υιός της απωλείας. Το σύνολο των
όσων περιγράψαµε µέχρι εδώ και αφορούν την δόµηση της πυραµίδας θα τα δούµε
σχηµατοποιηµένα για να διευκολυνθεί ο αναγνώστης στήν κατανόηση των όσων
συνέβησαν.

ΣΧΗΜΑΤΑ
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Σχήµα - α
Γη

Σε πρώτη φάση υπάρχουν τα δεδοµένα της ∆ηµιουργίας. Υπάρχουν οι
άνθρωποι µε πλήρως ανεπτυγµένα τα χαρακτηριστικά τους και ένας
άγνωστος Θεός.

Σχήµα - β
Θάλασσα

Σ’ αυτήν τη φάση έχουµε τη λήψη γνώσης περί Θεού από τον άνθρωπο και
συµβαίνει αυτό που οι Γραφές ονοµάζουν “προπατορικό αµάρτηµα”. Είναι
ο πρώτος κατακλυσµός και είναι καθοριστικός.

Σχήµα - γ

Θάλασσα

Γη

Ευρώπη

Ασία

Αποτέλεσµα αυτού του κατακλυσµού είναι η δηµιουργία σύνθετων φαινοµένων, που οφείλονται στις ιδιοµορφίες των χώρων που δόθηκε η γνώση.
Ο χώρος της Ευρώπης παραµένει υπό συνθήκες κατακλυσµού, ενώ ο
χώρος

της

Ασίας,

λόγω

Ευφράτη

κλπ,

αναπτύσσει

χαρακτηριστικά, που οδηγούν στη δηµιουργία συστήµατος.
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Σχήµα - δ

Έρηµος

Ασία

Σ’ αυτήν την περίπτωση µελετάµε µόνον την Ασία, εφόσον η Ευρώπη δεν
αλλάζει χαρακτηριστικά. Στην Ασία λόγω της γνώσης που δόθηκε και της
ανάγκης ύπαρξης εξουσίας για την πραγµατοποίηση των έργων υποδοµής,
αποσύρονται τα νερά και αυτό που αποµένει είναι η έρηµος. Έρηµος είναι
το σύνολο των ανθρώπων που έχουν µία συγκεκριµένη άποψη και δεν
δρουν αυτόβουλα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι δυνατό να εξουσιαστούν και
αποτελούν την πρώτη ύλη για τη δόµηση συστήµατος.

Σχήµα - ε

Οι υψηλοί στόχοι του συστήµατος, συνδυαζόµενοι µε την αθλιότητα των
εξουσιαστών, δοµούν την πρώτη πυραµίδα, που είναι αυτή της Βαβυλώνας
και εδράζεται στην Ασία. Για τη διατήρηση της ισχυρής δοµής της είναι
απαραίτητο ακόµα και η έρηµος να εξαφανιστεί από το εσωτερικό της. Απ’
αυτήν την ανάγκη ξεκινά το σκάψιµο µέσα στην γη, που αποτελεί τον
καθοδικό διάδροµο.
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Σχήµα - ζ

Μέσω του Αιγυπτιακού πολιτισµού τοποθετείται το πρώτο πώµα, που οδηγεί
στη δόµηση του ανοδικού διαδρόµου.

Σχήµα – η

Το ίδιο συµβαίνει µε την ανάπτυξη του Μινωικού πολιτισµού.

Σχήµα - θ

ÈÜëáóóá
Åõñþðç

Ãç
Áóßá

Ο Θεός δίνει γνώση στους Ιουδαίους, ώστε ο καθοδικός διάδροµος να γίνει
ισχυρότατος και να χτιστεί ο λάκκος µε απόλυτα χαρακτηριστικά. Η
κατασκευή αυτή είναι δυνατό να έρθει σε επαφή µε τη θάλασσα, χωρίς να
καταστραφεί. Το λεπτό σηµείο εδώ είναι ότι η µεν κατασκευή δεν
κινδυνεύει, αλλά δε µπορεί ταυτόχρονα να επηρεάσει και τη θάλασσα.
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Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι δε µπορεί να επεκταθεί πέρα από τα
προσδιορισµένα όριά της.

Σχήµα - ι
ÈÜëáóóá
Åõñþðç

Ãç
Áóßá

Μέσω της δωρεάς των Επών δηµιουργείται η κιβωτός, που είναι ένα χαλαρό
από πλευράς εξουσίας σύστηµα, αλλά τόσο ισχυρό, που είναι αδύνατο να
εξαφανιστεί. Αυτή η κιβωτός, λόγω της Αιγύπτου και των περσικών
πολέµων, συνδέεται µε το σύστηµα ξηράς και σταθεροποιείται ως το τρίτο
πώµα.

Σχήµα - κ

Åõñþðç
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Η γέννηση του Αλεξάνδρου είναι καθοριστική σ’ αυτό το σηµείο.
Αποθεώνεται ο ίδιος και δηµιουργεί το θάλαµο του Βασιλέως στον ουρανό.
Η Βαβυλώνα είναι η χήρα βασίλισσα που ασκεί την εξουσία, που είναι η
εµβρυακή µορφή της κοσµοκρατορίας. Οι Έλληνες ως λαός ακολουθούν
τον Αλέξανδρο και χτίζουν τον ανοδικό διάδροµο, εντάσσοντας σε ένα
χαλαρό σύστηµα και χώρους της θάλασσας.

Σχήµα - λ

Ñþìç

∆ηµιουργείται η Ρώµη και η πυραµίδα µετακινείται παράλληλα, ώστε η
εξουσία ν’ ασκείται µέσα από το θάλαµο της βασίλισσας. Αυτό που
επιτεύχθηκε µέχρι αυτό το σηµείο, είναι η µετακίνηση του συστήµατος στο
χώρο της Ευρώπης. Η χαλαρή εξουσία είναι εξουσία που ασκείται µέσα στο
χώρο της βασιλείας. Αυτό που πρέπει να συµβεί είναι να εµφανιστεί Κύριος,
ώστε αυτά τα χαρακτηριστικά να γίνουν απόλυτα και η εξουσία να γίνει
τύπου Βαβυλώνας. Εκείνη την εποχή γεννιέται ο Ιησούς και δηµιουργεί το
φρέαρ της αβύσσου.
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Σχήµα - µ

ÍÝá Ñþìç

Ñþìç

Η κοσµοκρατορία περνά στη Νέα Ρώµη και ό,τι δηµιούργησε ο Αλέξανδρος
παίρνει τέλεια και πανίσχυρα χαρακτηριστικά. Οι θάλαµοι ισχυροποιούνται
και λαµβάνουν οριακές διαστάσεις. Ο ουρανός και η παιδεία επίσης. Το
800 µ.Χ. είναι η καθοριστική χρονολογία, γιατί το σύνολο του χώρου της
βασιλείας λαµβάνει χαρακτηριστικά οίκου και η εξουσία είναι τύπου
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Βαβυλώνας. Το σύνολο του χώρου ελέγχεται απόλυτα και ο Κύριος
εξουσιάζει Γη και ουρανό. Κύριος = Πυραµίδα = 35.

Η πυραµίδα είναι η µεγάλη κατάθεση του Θεού και το αποτέλεσµα της Θυσίας του Υιού.
Μεγάλη πυραµίς = 60 = Μέγας Βασιλεύς = Κοσµοκρατορία = Χιτών άρραφος =
Καρδιά της Γης, ενώ, Μεγάλη πυραµίδα = Αιώνιον πυρ = ∆ιδακτοί του Θεού = Υιοί
του Θεού = 56.
Αυτό που µένει να δούµε είναι τι αποµένει να γίνει, ώστε ο άνθρωπος να απολαύσει
τους καρπούς των κόπων του. Αυτό βέβαια µε τη γνώση τού Μυστικού Σχεδίου αλλά και
µε βάση τη λογική είναι εύκολο να ειπωθεί. Θα πρέπει να γεννηθεί ο Υιός του Θεού και
να πάρει την εξουσία λυτρώνοντας τους ανθρώπους. Η σηµερινή αθλιότητα είναι
αποτέλεσµα της εξουσίας της πόρνης. Οι άνθρωποι περιφέρονται µέσα στους
διαδρόµους της πυραµίδας αλλά την εξουσία τη φέρουν δούλοι, που ωθούν την πόρνη
σε πορνεία. Η εξουσία του παγκοσµίου συστήµατος ασκείται στο επίπεδο που ορίζει ο
διάδροµος του θαλάµου της βασίλισσας και λόγω των δικαιωµάτων είναι αδύνατο να
εισέλθουν στη µεγάλη στοά οι άνθρωποι ως σύνολο. Η πόρνη δεν είναι δυνατό να
νικηθεί εκ των κάτω. Θα πρέπει να οδηγηθεί σε σφάλµα, ώστε να δηµιουργηθούν οι
απαραίτητες συνθήκες. Το σφάλµα όπως είδαµε σχετίζεται µε τους Έλληνες. Μετά τη
Γαλλική Επανάσταση άρχισαν να γεννιούνται Έλληνες κι αυτό ήταν απόλυτα
ελεγχόµενο. Αυτό που συνέβη µέσα στην πυραµίδα ήταν το σύστηµα µέσω του
συστήµατος της παιδείας να βοηθά ορισµένους να ξεφύγουν από το λάκκο. Η
ιδιοµορφία σ’ αυτήν την περίπτωση είναι ότι όλοι αυτοί δεν µπορούν ν’ ανέβουν στο
ύψος που απαιτεί η διεκδίκηση της Βασιλείας των Ουρανών, µέσω του φρέατος,
εφόσον ο Λόγος του Χριστού προστατεύεται.
Όλοι αυτοί κινούνται ανοδικά αλλά µε ρυθµούς απελπιστικά αργούς, που κάνουν την
πορεία αυτήν πορεία ζωής. Ανεβαίνουν αντίθετα στον καθοδικό διάδροµο και
ξεφεύγουν από τη θρησκοληψία. Μέχρι αυτό το σηµείο φτάνουν όλοι όσοι έχουν τη
βασική παιδεία της ∆ύσης. Από εκείνο το σηµείο κι έπειτα απαιτείται εξαντλητικός κόπος
και θυσία. Πρέπει να διαπεραστούν τα τρία γρανιτικά πώµατα, που είναι πανίσχυρα.
Αυτά τα πώµατα αντιπροσωπεύουν το σύνολο της γνώσης που δίνεται στον άνθρωπο
στο ανώτατο επίπεδο παιδείας. Παίρνει γνώση περί Θεού ώστε να µην κινείται προς την
έξοδο και να παγιδεύεται σαν τους αρχαίους Αιγυπτίους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο
παγιδεύεται στη λογική του συστήµατος και παίρνει σταθερή κατεύθυνση προς τα άνω.
Όταν το κατορθώνει αυτό το σύστηµα δεν απειλείται, γιατί είναι αδύνατον, όταν οι
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συνθήκες δεν είναι ιδανικές, να προκύψει οτιδήποτε. Ο Έλληνας της ∆ύσης καθυστερεί
υπερβολικά µέχρι να αγγίξει το δεύτερο γρανίτη κι είναι ουσιαστικά άχρηστος όταν
παίρνει τη γνώση των Ελλήνων. ∆εν έχει δυνάµεις να κινηθεί στον ανοδικό διάδροµο
αλλά κι όταν τις έχει, διαπιστώνει ότι δεν τον συµφέρει ν’ απειλήσει τα αδύναµα
πνευµατικά δικαιώµατα τους τέλους του ανοδικού διαδρόµου. Ενώ αυτά τα δικαιώµατα
είναι ανίκητα στο φρέαρ και το κάνουν απροσπέλαστο, στην περίπτωση του ανοδικού
διαδρόµου αυτό δε συµβαίνει. Εκ του πονηρού οι Έλληνες της ∆ύσης φράσσουν το
διάδροµο στους οµοεθνείς τους και τους παγιδεύουν. Περνούν το γρανίτη και γίνονται
οι ίδιοι γρανίτης για τους επόµενους. Γρανίτης = 42 = Χοίροι = Εθνικοί.
Εδώ το σύστηµα έκανε το σφάλµα ότι προσπάθησε να ελέγξει έναν αµιγώς ελληνικό
χώρο όπως το ελληνικό κράτος µέσω αυτής της πρακτικής. Αυτό είναι αδύνατο γιατί οι
Έλληνες δεν ακολουθούν πορεία ζωής µέχρι τον εξελληνισµό τους. Όταν όλοι
περνούν τους γρανίτες µε ευκολία, ποιοι θα τους εµποδίσουν; Το σφάλµα ήταν που
επιτράπηκε σ’ ένα λαό να έχει αφετηρία τον τρίτο γρανίτη και ν’ αγγίζει τον ανοδικό
διάδροµο. Οι ∆υτικοί παίρνουν υπεραξία, όταν παίρνουν το ρόλο του γρανίτη, ενώ οι
Έλληνες και ειδικά οι νέοι είναι πρακτικά αδύνατον ν’ απολαύσουν σαν σύνολο τέτοιου
είδους προνόµια. Οι Έλληνες της ∆ύσης βρίσκονται ψηλότερα από τους οµοεθνείς τους
στον τοµέα της γνώσης και δεν επιτρέπουν την απειλή. Αντίθετα στην Ελλάδα τα πάντα
είναι συγκεχυµένα. Ειδικά σήµερα, εν έτη 1994, η γελοιότητα των “εκλεκτών”, Ελλήνων
είναι εµφανής σ’ όλα τα επίπεδα. Αντί να σπρώχνουν το λαό προς τα πίσω στεκόµενοι
µπροστά του, σέρνονται από πίσω του όπως τα βαρίδια στα πόδια των σκλάβων.
Προσπαθούν να καθυστερήσουν ένα λαό, που ήδη άρχισε την πορεία του.
Σ’ αυτό το σηµείο αποκαλύπτεται και το ερώτηµά µας για την απόλαυση των κόπων. Ο
λαός αυτός µπορεί να γεννήσει τον Υιό που τον ενσαρκώνει και στη συνέχεια να
εξοµοιωθεί µ’ αυτόν όπως στην περίπτωση του Αλεξάνδρου. Μεσσίας από την πλευρά
των Ιουδαίων δεν µπορεί να γεννηθεί, γιατί τα ζώα θα τον εξοντώσουν. Το φρέαρ είναι
πορεία, που ο καθένας πραγµατοποιεί µόνος του και γι’ αυτό κινδυνεύει. Όµως στην
περίπτωση του ανοδικού διαδρόµου τα πάντα είναι διαφορετικά. Αν ένας κινηθεί προς
τα επάνω αµέσως ακολουθεί ο λαός και το λαό τον ακολουθούν λαοί. Αυτός που θα
γεννηθεί είναι ο Μεσσίας, που θα πρέπει να είναι παρθένος γιατί ακολουθεί γάµος.
Παρθένος Μεσσίας = 93 = Νεανίσκος Μεσσίας = Κορυφή της πυραµίδος. Αυτός θ’
ανεβεί πάνω στην κορυφή της πυραµίδας ελκύοντας όλους τους ανθρώπους προς
αυτήν. Το µυστήριο αυτού του ανθρώπου είναι ότι πρέπει να γεννηθεί έχοντας υπάρξει
στη Γη και άρα έχοντας γεννηθεί. Θα γεννηθεί αυτός για τον οποίο υπάρχουν στοιχεία
ότι έχει ήδη γεννηθεί. Ο Υιός του Ανθρώπου θα πρέπει να γεννηθεί τη στιγµή που εµείς
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γνωρίζουµε ότι ο Χριστός ήταν αυτός. Αν γεννιόταν ο Χριστός ξανά θα ήταν αυτός ο
παρθένος. Τι συµβαίνει; Η λύση του µυστηρίου βρίσκεται στο µύθο του ∆ιονύσου. Οι
άνθρωποι είδαν το ∆ιόνυσο γιατί απέβαλε η µητέρα του πριν συµπληρωθεί ο χρόνος
κύησης. Ενώ ο άνθρωπος πρέπει να συµπληρώσει εννέα µήνες στην κοιλιά της µητέρας
του ο ∆ιόνυσος εµφανίστηκε στη Γη άκαιρα και θα δούµε πώς. Υιός του Ανθρώπου =
Θεός ∆ιόνυσος = 77 = Εξακόσια εξήκοντα έξ.
Το σύνολο του µυστηρίου βρίσκεται στο διπλό τοκετό, που είναι την πρώτη φορά
φυσικός ενώ τη δεύτερη αφύσικος. Ο Θεός ∆ιόνυσος είναι ο Υιός του Θεού και
γεννιέται απ’ Αυτόν και τη Σοφία Του. Όταν δίνει γνώση ο Θεός γεννιέται ο Υιός Του.
Όταν έδωσε τα Έπη ο Θεός γεννήθηκαν οι Έλληνες κι εποµένως ο Υιός Του. Γέννησε
το θηλυκό σύστηµα τους Έλληνες κι ο Θεός τον Υιό Του δίνοντάς Του όµως την τελική
µορφή, εφόσον Τον γεννά άνθρωπο. Οι Έλληνες ως Υιός, λόγω προέλευσης, εφόσον
δεν γεννιούνται από το Θεό Κύριο, δεν έχουν την τελική µορφή κι απ’ αυτό προκύπτουν
τα προβλήµατα. Ο Υιός έχει τέλεια και ατελή χαρακτηριστικά ταυτόχρονα. Τα τέλεια τα
κατέχει ο Υιός ως άνθρωπος, που είναι ο Αλέξανδρος, και τα ατελή ο Υιός ως λαός, που
είναι οι Έλληνες. Η Σεµίλη = 35 = Εκκλησία = Ολυµπιάδα = Ευρώπη = Όλυµπος,
γέννησε τους Έλληνες γεννώντας ταυτόχρονα και τον εκφραστή τους, που ήταν ο
Αλέξανδρος και άρα ο ∆ίας. Η χρονολογία που αναφέραµε πιο πάνω ως σηµαντική
είναι το 337 γιατί υπάρχει ταυτόχρονα ένας ελληνικός κορµός κι ένας ήρωας, που
ενσαρκώνει τον κορµό. Η Σεµίλη γεννά τον κορµό, που είναι ο Υιός του Θεού σε
µεγάλη κλίµακα κι ο Θεός τον Αλέξανδρο. Η εικόνα του Ασιάτη Αλεξάνδρου, που είναι
η εικόνα του ∆ία, εξοντώνει τη Σεµίλη και οι Έλληνες µπαίνουν άκαιρα στο σύστηµα,
που είναι δυνατό να τους εξοντώσει. Το βρέφος είναι ο ελληνικός λαός, που
ενσαρκώθηκε από τον Αλέξανδρο και πέθανε εξαιτίας της εικόνας του.
Σ’ αυτό το σηµείο τελειώνει ο τοκετός από το θηλυκό σύστηµα και το βρέφος
κινδυνεύει, αν δεν επέµβει ο Θεός. Το πρώτο πράγµα που κάνει ο Θεός είναι να
προστατεύσει το βρέφος µε κισσό από το πυρ, που καίει τον κόσµο εκείνης της εποχής.
Ο Θεός αλλάζει την κλίµακα και πάλι, αφαιρώντας την ιδιότητα του Υιού από λαό και
αποδίνοντάς την και πάλι σε άνθρωπο. Γεννιέται ο Χριστός στον κάτω κόσµο των
Ιουδαίων, που σ’ άλλη περίπτωση, όπως λέει ο Ίδιος στον Πιλάτο δε θα συνέβαινε. Ο
Υιός δεν κινδυνεύει από το πυρ, εφόσον Κισσός = 43 = Κάτω κόσµος. Ακολουθεί την
πορεία του στον κάτω κόσµο και µετά τη Σταύρωση αποθεώνεται. Με την ανθρώπινη
µορφή παίρνει τη µορφή του ∆ία και προσπαθεί να σώσει το βρέφος. Το βρέφος
σώζεται µόνο, όταν η γνώση του δεν καταστρέφεται. Η γνώση καταστρέφεται, όταν
δίνεται άκαιρα και δεν προσφέρει τίποτε.
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Ο Χριστός δίνει πνευµατικά δικαιώµατα σ’ ανθρώπους, που δεν απειλούν τη γνώση µε
ερµηνεία άκαιρη κι απλά τη µεταφέρουν. Ο ∆ίας προστατεύει το βρέφος µέσω των
πνευµατικών δικαιωµάτων, ώσπου να συµπληρωθεί ο χρόνος κύησης. Μηρός του ∆ιός
= 70 = Πνευµατικά δικαιώµατα. Το βρέφος όµως είναι νεκρό αυτό το διάστηµα. Είναι
ο χρόνος που πρέπει ο Υιός να µείνει στην καρδιά της Γης. Υιός αγαπητός = Θείο
βρέφος = 61 = Νεκρός Θεός = Νεκρόν βρέφος = Αντίχριστος. Σ’ αυτό το διάστηµα
είναι νεκρός κι εποµένως είναι ο πρωτότοκος των νεκρών και Βασιλεύς της Βαβυλώνας.
Πρωτότοκος των νεκρών = 90 = Κύριος των ανθρώπων = Βασιλεύς της Βαβυλώνος =
Εξακόσια εξήκοντα έξ έτη. Εξακόσια εξήκοντα έξ = 77 = Θεός ∆ιόνυσος, και Χξς = 18
= Πτώµα. Οι τρεις ηµέρες που ο Χριστός αναφέρει είναι οι τρεις µήνες, που είναι
απαραίτητοι για τη συµπλήρωση του χρόνου του τοκετού. Μήνας = Ηµέρα = 24. Κάθε
µήνας έχει 666 χρόνια, εφόσον το θηρίον θα καθίσει στο θρόνο του σ’ αυτό το
διάστηµα. Θηρίον = 42 = Ιησούς. Όταν νικηθεί το θηρίον το κόκκινον κι εποµένως τα
πνευµατικά δικαιώµατα θα εµφανιστεί ο Υιός. Αυτό θα γίνει όταν ανοίξει ο µηρός του
Πατέρα Του και άρα όταν υπάρξει δωρεά. Η δωρεά αυτή θα γίνει το 1994 που είναι το
τέλος του ένατου µήνα. Απ’ αυτό µπορούµε να βρούµε το χρόνο που έγινε η σύλληψη
αλλά και το χρόνο που έγινε η αποβολή εφόσον γνωρίζουµε τις εµφανίσεις του Υιού. 9
Χ 666 = 5994. Το Σχέδιο εξελίσσεται για περίπου 6000 χρόνια. Η σύλληψη έγινε το
βράδυ του 3996 π.Χ. Αυτό που µας ενδιαφέρει είναι να βρούµε το χρόνο της αποβολής.
Αποβολή µε ελπίδες επιβίωσης για το βρέφος, πριν τη συµπλήρωση του πέµπτου µήνα,
είναι αδύνατο να γίνει, γιατί το έµβρυο έχει φοβερές ατέλειες. Το έµβρυο µοιάζει µε
βρέφος µετά τον πέµπτο µήνα. Έµβρυο = 26 = Υιός, Βρέφος = 33. Ο πέµπτος µήνας
συµπληρώνεται το 670 π.Χ.
Το έµβρυο εκείνη την εποχή είναι ορατό µόνο στην Ευρώπη και φτάνει στην τελειότερή
του µορφή τον “χρυσό αιώνα” της Αθήνας. Στα µέσα του έκτου µήνα οδηγείται σε
αποβολή η Σεµίλη. 670-333=337. Το βρέφος αποκτά κορµό τεράστιο και βούληση
ανθρώπου. Αποβάλλεται στο χώρο της Ασίας κι είναι ορατό απ’ όλον τον κόσµο. Το
υπόλοιπο του έκτου µήνα αφήνεται να πεθάνει και η ιδιότητα του Υιού σβήνει. Ο Θεός
αναλαµβάνει να το σώσει βάζοντάς το στον έβδοµο µήνα που είναι το έβδοµο βήµα της
ανθρωπότητας. Αυτός ο µήνας αρχίζει το 4 π.Χ. που είναι η χρονιά που εµφανίστηκε ο
Χριστός στη Γη. Ο Χριστός δε γεννήθηκε στον κόσµο των Ιουδαίων, παρά έπεσε σ’
αυτόν από τον άνω κόσµο. Από εκεί τον πήρε ο Πατέρας Του και τον έβαλε στο µηρό
Του. Όλα αυτά υπάρχουν µέσα στην πυραµίδα ως στοιχεία και τα περισσότερα έχουν
βρεθεί από τους ανθρώπους. Αυτό βέβαια που έχει σηµασία είναι ότι ο χρόνος
ωρίµανσης έφτασε και η ανθρωπότητα έχει τη γνώση αλλά και την υποδοµή να πάρει το
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σύνολο της δωρεάς και να προστατεύσει το κεφάλαιό της. Να προστατεύσει τη γνώση
και το σύστηµα που δίνει αξία σ’ αυτήν τη γνώση.
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