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Ανθρωπότητα
γνωριμία με το πεδίο της φανταστικότητας

Εισαγωγή
Δεν έχει σημασία ποιος είμαι εγώ που γράφω αυτές τις γραμμές, γιατί η Ανθρωπότητα είναι
εκείνη που μου παρέχει τα μέσα, την έμπνευση και την άδεια να αποτυπώσω ότι ακολουθεί.
Οι γραμμές αυτές δεν γράφονται από κίνητρα φιλοδοξίας και αυτό καλείται να γίνει σαφές
σε εσένα, τιμημένε/η αναγνώστη/στρια.
Η ανάγκη που δημιούργησε αυτό το σύγγραμμα αφορά τη προσέγγιση της Ανθρωπότητας
με ένα πιο ανθρώπινο και ορισμένο τρόπο, προκειμένου να κατανοηθεί βαθύτερα το πεδίο
και οι ποιότητες που το συνθέτουν.
Τιμή σε εσένα που βρίσκεσαι εδώ…
Η Ανθρωπότητα σου απλώνει το χέρι, ζητώντας να συζητήσεις μαζί της με την ίδια Αγάπη
που μοιράζεσαι τις ανησυχίες σου που αδυνατείς να διαχειριστείς με τους γονείς και την
οικογένεια σου, προκειμένου να ανακαλύψεις λύσεις πέρα από τα προσωπικά σου σύνορα.
Αυτό ακριβώς προσφέρει η Ανθρωπότητα.
Φαντάσου ότι κάθε φορά που την επικαλείσαι, παρουσιάζεται με προθέσεις απερίγραπτης
αγάπης ολόκληρη η γενεολογία σου, προσφέροντας σου απλόχερα κάθε είδους απάντηση
και διέξοδο αναζητείς μέσα από τη σοφία της.
Αντιλαμβάνεσαι αλήθεια αυτό που μόλις διάβασες?
Όλες οι ανθρώπινες ενσαρκώσεις από το πρώτο άνθρωπο που πάτησε στη Γη μέχρι και
σήμερα βρίσκονται στο πλευρό σου όποτε τους ζητήσεις, κατά τη διάρκεια της
προσπάθειας σου να ανοίξεις το δρόμο που θα βαδίσουν οι μελλοντικές γενιές.
Όλες αυτές οι “άγνωστες” παρουσίες, συνθέτουν τον ορισμό της πραγματικής σου
οικογένειας.
Η Γη είναι το σπίτι σου και η Ανθρωπότητα η οικογένεια σου!
Όλοι Εκείνοι πριν από εσένα προετοίμασαν με ασφάλεια και πολύ φροντίδα τον ερχομό
σου και τη σταδιακή σου ενηλικίωση περιμένοντας να καταθέσουν στη χούφτα του χεριού
σου την πυρωμένη σκυτάλη του ανθρώπινου πνεύματος για τη συνέχιση της διαδρομής της
μέσα στο χρόνο.
Στα χέρια σου κρατάς την ίδια ακριβώς σκυτάλη που κράτησαν οι φανταστικότεροι
Άνθρωποι στην ιστορία της Ανθρωπότητας.
Αν έχεις χτίσει ένα τοίχος λόγω του μύθου που δημιουργήθηκε γύρω από τα πρόσωπα
τους, όλοι Εκείνοι μέσα από εμένα σου ζητούν να το γκρεμίσεις αυτή ακριβώς τη στιγμή
γιατί τους στερεί(ς) τη δυνατότητα να σε προσεγγίσουν ως αδερφό!
Το Έργο ζωής του καθενός συμβάλει στην οικουμενική πρόοδο της ανθρώπινης
αντίληψης, μέσα από τη θεμελίωση φανταστικών-ιστορικών σημείων αναφοράς.
Φρόντισε να αναγνωρίσεις αυτό το μεγαλείο τιμής που σου παρέχεται σε αυτή την
ενσάρκωση!
Όποια και είναι η έννοια που είχες σχηματίσει για την Ανθρωπότητα μέχρι σήμερα, σε
προ(σ)καλώ να τη προσεγγίσεις με τον αντίστοιχο τρόπο που συμπεριφέρεσαι στους
εκλεκτούς της καρδιάς σου.

Έναρξη
Θα αναρωτιέσαι πως ξεκινάει ένα τέτοιο βιβλίο?
Όσο πιο απλά γίνεται απαντά η Ανθρωπότητα…
Θα γνωριστούμε όπως δυο εν δυνάμει αγαπημένοι φίλοι.
Επέτρεψε μου να μη σου απευθύνω κοινότυπα ερωτήματα, καθώς με ενδιαφέρει
περισσότερο το πνεύμα παρά η κοινωνική σου ύπαρξη.
Δεν βρίσκομαι εδώ για να ασχοληθώ με θέματα του εφήμερου, αλλά για να συσχετιστώ
μαζί σου στο άχρονο.
Τίποτα δεν έχει νόημα για εμένα πέρα από τη δική σου πρόθεση για επαφή με το πεδίο μου.
Όσα και αν είναι τα ερωτήματα που δημιουργούνται αυτή τη στιγμή στο μυαλό σου,
καθησύχασε τα λέγοντας τους πως διαβάζεις αυτές τις γραμμές γιατί θα γίνεις ο
σπουδαιότερος άνθρωπος της εποχής σου.
Ασχολούμαι μαζί σου, γιατί φέρεις μέσα σου κάθε τι αναγκαίο για να σηκώσεις στους
ώμους σου την Αγιότητα σου, παρακινώντας μέσα από τη ζωή σου και τους γύρω
(συν)ανθρώπους σου.
Μέσα από αυτές τις σελίδες σου παρέχονται όλες οι πληροφορίες που χρειάζεσαι για να
αντιληφθείς τη μεγαλειότητα που υπάρχει μέσα σου.
Είναι άκρως καθοριστική η σημασία που έχει η παρουσία σου για την εξέλιξη της εποχής
αλλά και για τη συνέχιση της Ανθρωπότητας.
Ό,τι και αν υπήρχε στη σκέψη σου ως ύψιστη τιμή και αναγνώριση της θνητότητας σου, θα
σου πρότεινα να το ανακαλέσεις καθώς για πρώτη φορά η γενιά σου και εσύ ο ίδιος
συμμετέχετε με απόλυτη επίγνωση στο να κάνετε το κόσμο φανταστικό.
Δεν κρατάς όπλο, αλλά πολεμάς
Δεν ακολουθείς κανένα πρότυπο, ωστόσο ηγείσαι
Έχεις σάρκα, αλλά λειτουργείς ως πνεύμα
Ζεις στο εφήμερο, αλλά δημιουργείς στο φανταστικό
Ό,τι και αν είναι αυτό που σε κρατά άγρυπνο/η τα βράδια, και που αδυνατεί να συμβιβαστεί
με επιχειρήματα της λογικής, ζητάει την άδεια σου για να εκδηλωθεί μέσα από εσένα!
Κανένας άλλος δεν μπορεί να εκφράσει το Έργο σου, γιατί αφενός δεν θα το άντεχε
σωματικά και αφετέρου γιατί δεν θα προσέφερε την ύψιστη δυνατή πληρότητα.
Η Ανθρωπότητα σου μιλάει απ ευθείας γιαυτό ακριβώς το λόγο.
Ο μόνος τρόπος για να αποκτήσει νόημα η ζωή σου είναι να δημιουργήσεις κάτι
φανταστικό, και αυτό ονομάζεται Έργο.
Το δικό σου Έργο ή αλλιώς η δική σου συμβολή στους αγέννητους του μέλλοντος.
Όχι λόγια, βιβλία, λέξεις και θεωρήματα αλλά “εργαλεία” και τρόπους που θα κάνουν τη
ζωή τους φανταστική και που θα συνδέονται μαζί σου κάνοντας τις κινήσεις σου και
εκφράζοντας την Αλήθεια σου/τους.
Τιμή σε εσένα που βρίσκεσαι εδώ.

Νόημα
Αυτός είναι ο λόγος ύπαρξης της Ανθρωπότητας.
Από εδώ και στο εξής καλείσαι να αξιολογείς την κάθε δραστηριότητα που θα εμπλέκεσαι,
ανάλογα με το νόημα που αυτή θα προσφέρει τόσο σε εσένα όσο και σε ολόκληρη την
Ανθρωπότητα, μετά το πέρας της ενασχόλησης σου μαζί της.
Οτιδήποτε αγγίζεις, εκφράζεις και δημιουργείς κατά τη διάρκεια της ζωής σου, καλούνται
να αποφέρουν πνευματική και οντολογική αναγνώριση όχι μόνο στην εποχή σου, αλλά στην
αιωνιότητα!
Πάψε επιτέλους να διστάζεις να αποδεχτείς το λόγο που βρίσκεσαι εδώ στη Γη, γιατί το
Έργο που καλείσαι να συνθέσεις μέσα από τη “θνητή” ζωή σου είναι Αθάνατο.
Το νόημα που αναζητάς δεν μπορεί να σου δοθεί υιοθετώντας σκέψεις παλαιότερων
εποχών. Πως θα μπορούσε άλλωστε όταν κάθε ενσάρκωση πρεσβεύει μέσα από κάθε της
αναπνοή το βάδισμα προς τη φανταστικότητα της σκέψης?
Η κάθε στιγμή της ζωής σου έχει δυο κλίμακες δράσης:
1. την ατομική-υλική-κοινωνική-θρησκευτική-μονοδιάστατη,
2. την συλλογική-πνευματική-οικουμενική-φανταστική-πολυδιάστατη.
Η πρόσβαση είναι διαρκώς ανοιχτή και ελεύθερη για όλους.
Κάθε συμπεριφορά που εστιάζει στη προσωπική ικανοποίηση αδιαφορώντας για την
προσωπική εξέλιξη, υιοθετώντας μια “αδιάφορη” συμπεριφορά ως άμυνα απέναντι στην
αδιαλλαξία διεύρυνσης κάθε στερεότυπου. Αυτό είναι το φαυλικό ταξίδι κάθε
προσεγγιστικής προσπάθειας απέναντι στο νόημα της ζωής έχοντας ως πυξίδα το
κοινωνικό αντιληπτικό και λειτουργικό περίγραμμα δράσης.
Αντίθετα κάθε πρόθεση προσφοράς και παροχής του προσωπικού σου χρόνου στο
συλλογικό καλό ανοίγει την “πύλη” της Ανθρωπότητας διαμορφώνοντας τη ποιότητα κάθε
ανθρώπινης απόπειρας σε υψηλότερα επίπεδα από τα ήδη υπάρχοντα.
Αυτός αγαπημένε/η είναι ο μόνος τρόπος να προσφέρεις πληρότητα στον εαυτό σου αφού
κάθε στιγμή που δίνεις υπόσταση σε κάτι “άυλο”, μετατρέπεις το φανταστικό σε
ρεαλιστικό επηρεάζοντας ολόκληρη την πορεία ολόκληρης της εποχή σου.
Έχεις κάτι φανταστικότερο να κάνεις?
Το που επιλέγεις να εστιάσεις, καθορίζει το επίπεδο της σκέψης και των Έργων σου.
Ο χρόνος που επιλέγεις να επενδύσεις πάνω σε αυτή τη κλίμακα θα καθορίσει το μέγεθος
και τον αντίκτυπο της παρουσίας σου στις μελλοντικές γενεές.
Πόσο πιο απλά χρειάζεται να σου πει κάποιος ότι εσύ είσαι ο νέος Διαφωτισμός και το νέο
πολίτευμα της Δημοκρατίας, επηρεάζοντας όχι μόνο το παρόν αλλά και το μέλλον!
Καταλαβαίνεις άραγε το μέγεθος της ευθύνης που προσφέρεται σε κάθε άνθρωπο, στο να
μπορεί να διαμορφώσει μέσα από τη ζωή του σε μηδενικό ή σε ύπατο βαθμό, τον ορισμό
του πολιτισμού και της Αγιότητας.
Τιμή σε εσένα που βρίσκεσαι εδώ.

Δράση
Μέχρι ποιο βαθμό αντέχεις να ανακαλύπτεις τη μεγαλειότητα της δημιουργίας?
Τόλμησε να αγγίξεις κάθε τι που θεωρείς ότι είναι αντισυμβατικό με το μήνυμα που ως
ψυχή έχεις ανάγκη να μεταδόσεις, και θα ανακαλύψεις πως όλα τα μέσα θα εξευγενίζονται
όσο θα τα αξιοποιείς προκειμένου να υπηρετήσουν την Αγάπη σου για τους μελλοντικούς
σου προγόνους.
Η Ανθρωπότητα είναι η ουσιαστική οικογένεια σου.
Λέγοντας προγόνους αναφέρεσαι στο παρελθόν, λέγοντας γονείς αναφέρεσαι στο παρόν,
λέγοντας παιδιά σου αναφέρεσαι στο μέλλον.
Αναλογίστηκες ποτέ ότι ΕΣΥ είσαι άχρονος αφού συνδέεσαι με όλους τους παραπάνω ως
γονιδιακή-σωματική αλλά και πνευματική ύπαρξη?
Η ζωή των ανθρώπων που δεν θα γνωρίσεις ποτέ θα γίνει φανταστική λόγω της δικής σου
δράσης στο χωροχρόνο του τώρα.
Εσύ θα αφήσεις πίσω σου εργαλεία για χέρια και σώματα πολύ πιο δυνατά και φωτισμένα
από τα δικά μας, ως ελάχιστο φόρο τιμής απέναντι σε αυτούς που μετά από εμάς θα
διδάξουν το φως της Ανθρωπότητας και σε άλλους γαλαξίες.
Πως θα μπορούσε αυτός που θα καταργούσε το πόλεμο να το γνωρίζει, αν τα δικά σου
χέρια δεν λειτουργούσαν μέσα από τα ποιήματα, τους στοχασμούς και τη δράση σου ως
υπενθύμιση για την αποστολή του?
Αν εσύ είσαι ξύπνιος σε μια εποχή όπου καλλιεργείται ο ύπνος, δεν είναι δώρο Θεού το
γεγονός ότι καλείσαι να αποτελέσεις το ξυπνητήρι ολόκληρης της ανθρώπινης φυλής?
Κάθε σου βήμα ένα σκούντημα, κάθε σου λόγος ένα κουδούνι που χτυπά, κάθε σου δράση
μια αφύπνιση χωρίς αναβολή!
Χτύπα φανταστικέ αναγνώστη, χτύπα!
Γίνε πετεινός λίγο πριν το ξημέρωμα, γίνε το χάδι της μαμάς ή της γυναίκας σου μαζί με το
χαμόγελο πριν την καλημέρα, γίνε ο σκύλος που τραβά τις κουβέρτες και σε γλύφει για να
ξυπνήσεις, γίνε η είδηση που θα μετατρέψει κάθε κοινωνικό άτομο σε Άνθρωπο.
Αυτή είναι η δράση όλων των όντων και των ζώων που σε περιβάλλουν. Ζουν για να μην
εναπαναπαυτείς και κοιμηθείς. Είσαι πολύ πιο πολύτιμος από όσο νομίζεις.
Γίνε λοιπόν και εσύ ένα φανταστικό πλάσμα όχι ζώο, όχι θρησκεία, όχι τίποτε από αυτά που
έχεις συναντήσει, όχι αυτό που θαυμάζεις απεριόριστα, όχι αυτό που λαχταράς, αλλά
ακόμη περισσότερα!
Γίνε αυτό που προορίζεσαι να γίνεις μέσα από τη δράση και συμβολή σου στην
Ανθρωπότητα. Εκεί θα συναντήσεις το φανταστικά που τόσο καιρό προσπαθούμε να σου
γνωστοποιήσουμε.
Βρίσκεσαι εδώ για να καταργήσεις την εικόνα που έχεις σχετικά τις δυνατότητες του
εαυτού σου, υπηρετώντας οτιδήποτε υπηρετεί το κάλεσμα της φανταστικότητας σου.
Γίνε ΕΣΥ! Ένα σώμα ύψιστης έκφρασης Αγάπης, μέσα από τη μοναδικότητα μιας ψυχικής
σύνθεσης που καθημερινά απομυθοποιεί το ορισμό της Αγιότητας.

Αναζητήση
Κάθε άνθρωπος του πλανήτη αμφιταλαντεύεται ανάμεσα στα ερωτήματα ζωής και τις
αντίστοιχες απαντήσεις που ο ίδιος αποδίδει σε αυτά.
Φανταστικέ/η αναγνώστη σημασία δεν έχουν καμία σημασία οι θεωρίες και οι πληροφορίες
που συναντάς στο δρόμο της ζωής, καθώς η συνειδητή επιλογή μιας στάσης ζωής θα είναι
αυτή που θα διαχωρίσει τη γνησιότητα της από τον εντυπωσιασμό.
Όσο καταφέρνεις να μένεις αμετάβλητος από τις διακυμάνσεις αμφιβολίας σχετικά με την
αποτελεσματικότητα και την εμβέλεια της δικής σου προσφοράς, αδιαφορώντας για τις
αντίστοιχες των γύρω σου τόσο πιο σαφής θα σου γίνεται ο δρόμος που καλείσαι να
ακολουθήσεις.
Η εποχή που διανύουμε καλείται να κατεδαφίσει κάθε στεγανό και ορισμένο όχι από
επαναστατικά κίνητρα, αλλά από μια αυθεντική ψυχική αδιαλλαξία τυφλής υπακοής σε
οτιδήποτε δεν εξετάστηκε μέσα από το μικροσκόπιο της Αγάπης.
Κάθε άνθρωπος λειτουργεί ως καταλύτης επεξεργάζοντας ποιότητες και εκπομπές που
συνεχίζουν να παράγονται από την αδιαφορία και την άγνοια.
Εστίασε σε εσένα. Φρόντισε να καλλιεργείς όσο το δυνατόν περισσότερο τις δυνατότητες
της ψυχής σου παρέχοντας μέσα και κυρίως μια οικουμενική αντίστοιχη πρόθεση
αποκάλυψης της φανταστικότητας ολόκληρης της ανθρώπινης φυλής.
Πάψε να αναλώνεσαι στη συγκριτική έρευνα του Έργου σου με το αντίστοιχο των
συνανθρώπων σου, γιατί καθυστερείς τη συμπαντική εξέλιξη.
Η γήινη πραγματικότητα δεν είναι τίποτε περισσότερο από μια βιωματική ερευνητική
προσπάθεια κάθε ανθρώπου στην ανακάλυψη ενός “αντιδότου” για το κακό! Κάθε
ενσάρκωση σου παρέχει πλήρη ελευθερία συμμετοχής (ή και αποχής) σε οποιοδήποτε
πεδίο επιλέξεις να συμβάλεις στο όνομα της Ανθρωπότητας.
Πως είναι λοιπόν δυνατόν να επικαλείσαι τη δημιουργία ενός αντίδοτο για όλο το πλανήτη,
όταν κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικό τρόπο που μεταβολίζει και ενεργεί μέσα από την
Αγάπη?
Τα ψυχικά σου χαρίσματα αποτελούν την εγγύηση για την γνησιότητα κάθε Έργου που θα
αποκτήσει υπόσταση μέσα από το υλικό σου σώμα.
Μην αμφιβάλεις στιγμή για αυτό.
Η συμπαντική “υγεία” ή ισορροπία αν προτιμάς θα επέλθει όταν το αντίδοτο που θα παράγει
κάθε άνθρωπος κατά τη διάρκεια της ζωής του θα ενωθούν από κοινού παρέχοντας σε
κάθε είδος της Θεϊκής δημιουργίας, τη δυνατότητα ίασης και απομάκρυνσης μιασματικών
προϊόντων που δρουν περιοριστικά απέναντι στη πρόσληψη και έκφραση άπειρης Αγάπης.
Είσαι ιερός/η από τη γέννηση, αλλά μπορείς να γίνεις Άγιος/α μετατρέποντας τις ψυχικές
αναζητήσεις και τα μεγάλα υπαρξιακά ερωτήματα σε απλές κατανοητές απαντήσεις,
καταργώντας έτσι την ουτοπία κάθε ανθρώπινης ανικανότητας να συναντηθεί με το
Δημιουργό του!
Δράσε ως Άγιος σε άγνοια! Πλησίασε την άγνοια, το φόβο, την απελπισία, τη αδιαλλαξία, το
θυμό, το μίσος, την εκδίκηση, τη δύναμη, τη λαγνεία με τον ίδιο τρόπο που ένας γονέας
πλησιάζει έναθυμωμένο παιδί και μέσα από την αγκαλιά σου κατάθεσε το αντίδοτο που θα
του επιτρέψει να δει τη μοναδική Αλήθεια, την Αγάπη.

Εδώ
Κάθε δικαιολογία ή αναβολή πηγάζει από μια στιγμιαία άρνηση αναγνώρισης της
αναγκαιότητας που φέρει η παρουσία σου.
Πως τολμάς αλήθεια να υπονομεύεις την ίδια σου την Αγιότητα?
Εδώ, μάλιστα εδώ λαμβάνουν όλα χώρο προκειμένου να σου γίνει απόλυτα σαφές πως
όποτε επιλέγεις να δρας υλοποιώντας το Έργο σου ολόκληρος ο κόσμος γίνεται
φανταστικός.
Κάθε φορά που καταθέτεις μια σκέψη σου σε χαρτί με όποια μορφή σου ταιριάζει, κάνεις
τον ήλιο της επόμενης μέρας λαμπρότερο! Αποδεσμεύεις ολόκληρο τον πλανήτη από την
αμαρτωλότητα που με τόσο “αθωότητα” κατόρθωσαν να του προσδώσουν, χρέος ιερό και
αδιαπραγμάτευτο για όλους τους Πατέρες και τους φανταστικούς ανθρώπους που πάτησαν
το πόδι τους πάνω στη Γαία.
Εδώ φανταστικό πλάσμα χρειαζόμαστε τη σοφία που υπάρχει σε κάθε κύτταρο σου, που
ακόμη και μέσα από το σωματικό σου θάνατο λειτουργείς ευεργετικά “αγιάζοντας” το ίδιο
το χώμα και όλους εμάς που βαδίζουμε πάνω του.
Δεν ζητά ο κόσμος θαύματα πλέον, ζητά αλήθειες που μπορούν να συγκινήσουν τη ψυχή
του ανατρέποντας τη δικτακτορικότητα των σκέψεων δύναμης και συμφέροντος.
Πόσο ευγενής απαίτηση…
Γιαυτό το σώμα σου είναι τόσο ανθεκτικό, για να το κόψεις στα δυο προκειμένου κάθε
συνάνθρωπος σου να πειστεί ότι η προσφορά μέσω της Αγάπης δεν γνωρίζει σύνορα.
Εδώ, εδώ αυτή ακριβώς τη στιγμή έχει σημασία πως θα διαχειριστείς την ευθύνη σου στο
να ταρακουνήσεις ακόμη και τον ίδιο τον πλανήτη, τροφοδοτούμενος/η από τη ψυχική σου
αναγκαιότητα, να προκαλέσεις δάκρυα ρωγμής σε κάθε ιδεολογία που περιορίζει τη
Αγιότητα της παρουσίας κάθε ανθρώπου.
Κλόνισε τη παγκόσμια κοσμοθεωρία της επιβίωσης και της αναπαραγωγής, εισάγοντας
στους στην φανταστικότερη περίοδο όλων των εποχών, αυτή ενός Έργου για την
Αθρωπότητα.
Όλοι μας δουλεύουμε ατομικά για το συλλογικό καλό, γιαυτό είναι καθοριστικής σημασίας
κάθε ανθρώπινη φωνή να αποτελεί το μέσο έκφρασης ψυχικών και όχι της νοητικών
αναγκών.
Μείνε στη σιωπή αν προτιμάς, θα παρατηρήσεις πως ακόμη και και αυτό δουλεύει!
Φρόντισε όμως να καταλάβεις ότι η παρουσία σου αυτή τη στιγμή εδώ μόνο τυχαία δεν
είναι, καθώς για πρώτη φορά οικοδομείται στο πλανήτη ένα παγκόσμιο μοναστήρι και εσύ
εκτελείς “χρέη” μοναχού-πολίτη-δασκάλου-θεραπευτή-καθοδηγητή.
Εδώ θα συνταχθεί το κείμενο που θα γίνει το νέο ευαγγέλιο για όλες τις θρησκείες του
κόσμου, θέτοντας υποψηφιότητα για το νόμπελ του Θεού.
Η αγιότητα σου θα αναδυθεί εδώ. Σε αυτή τη ενσάρκωση θα αναγκάσεις ολόκληρη την
Ανθρωπότητα να εξελιχθεί σε Homo Fantastikus, κάνοντας το παγκόσμιο αυτό μοναστήρι
εξομολογητήριο και κέντρο εκμάθησης Αγιότητας για κάθε κοσμικό πλάσμα.
Τιμή σε εσένα που βρίσκεσαι εδώ.

Μόνος
Αν ο Θεός επέλεγε έναν άνθρωπο για να σηκώσει στους ώμους του μέσα από το Έργο του
τη συνέχιση της Ανθρωπότητας, να είσαι βέβαιος ότι Εσύ θα ήσουν η πρώτη του επιλογή.
Είδες που φτάσαμε?
Ακόμη και τώρα που διαβάζεις αυτές τις γραμμές αλήθειας, αδυνατείς να αναγνωρίσεις τη
πολυτιμότητα που φέρεις, λόγω των κοινωνικών προγραμματισμών.
Ωστόσο εσύ που διαβάζεις αυτές τις γραμμές ανήκεις σε εμένα την Ανθρωπότητα και όχι
στη κοινωνία, γεγονός που από μόνο του εξηγεί το λόγο που είσαι για εμένα πολύτιμος και
για τη κοινωνία αναλώσιμος.
Σε καλώ να χαράξεις ένα νέο δρόμο προς την Αγιότητα, μέσα από τη ζωή σου!
Μάλιστα καλά άκουσες, αυτό θα αποτελέσει το Έργο της ζωής σου ή αλλιώς τη
συνεισφορά σου στις μελλοντικές γενιές.
Πάρε μερικά λεπτά προκειμένου να αναλογιστείς πόσο σπουδαία είναι η τιμή που σου
παρέχεται, και όταν το κατανοήσεις θα αντιληφθείς ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο ευγενές για
τη ψυχή και τη Γαία.
Από εδώ και στο εξής ο χρόνος δεν σου ανήκει, καθώς ολόκληρη η εξέλιξη της
Ανθρωπότητας θα καθοριστεί από το τρόπο διαχείρισης του. Δεν σου ζητώ να γίνεις
μοναχός, ούτε να θεωρήσεις τον εαυτό σου εσώκλειστο και περιορισμένο.
Το αντίθετο μάλιστα!
Για πρώτη φορά σε καλώ να ανοίξεις τα μάτια σου και να δεις τον εαυτό σου, στη
φανταστικότερη εκδοχή του. Για πρώτη φορά σε καλώ να καταργήσεις όλους τους
ορισμούς που τα λεξικά αποδίδουν στην ελευθερία, ώστε να την περιγράψεις εκ νέου Εσύ.
Όχι ακαδημαϊκά, ούτε επιστημονικά, μα ανθρώπινα, αληθινά, σαν να σε ρωτούσε ένα παιδί
τι πραγματικά κρύβεται πίσω από αυτή τη λέξη. Για πρώτη φορά σε καλώ αντί της λογικής
στρατιώτης, να είσαι εσύ ο στρατηγός των σκέψεων σου για το καλό όλων των όντων.
Αντιλαμβάνεσαι τώρα γιατί θα είσαι μόνος?
Η απόλυτη ελευθερία γεννά την ευθύνη προστασίας όσων “κοιμούνται” τον ύπνο της
κοινωνικής αναβλητικότητας. Εσύ θα επαγρυπνάς για όλους αυτούς που θα σε θεωρούν
χαμένο και διαφορετικό, μέσα από την εύρεση νέων τρόπων αφύπνισης ολόκληρου του
γένους.
Στης ελευθερίας τον ωκεανό μόνο κολύμπι υπάρχει, καθώς τα κύματα δεν συγχωρούν
καμία στιγμιαία παύση. Μην επιτρέψεις στο μυαλό αδύνατο να το βαφτίσει, γιατί σε κάθε
απλωτή νέους τρόπους πλεύσης θα συλλέγεις. Γίνε όπως τα παιδιά που κάνουνε τα πάντα,
μέχρι τη στιγμή που θα τους πεις “αυτό δεν γίνεται σταμάτα”.
Γίνε εσύ ο Άγιος που τα παιδιά προσμένουν, όχι για τα δώρα αλλά για το μονοπάτι μιας
παιδικής ενηλικίωσης που οδηγεί στη εξαγνισμό της χαράς, της αναβάθμισης της ευτυχίας
και κυρίως στην πλήρη κατάργηση της αμαρτίας.
Τιμή σε εσένα που βρίσκεσαι εδώ.

Αθανασία
Το πραγματικό νόημα που περικλείει αυτός ο ορισμός είναι η Αγάπη.
Ποιο άλλο μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για μια αιώνια ύπαρξη?
Το αναλογίστηκες ποτέ αυτό?
Ο λόγος που κάθε άνθρωπος υπήρξε και θα υπάρξει στη Γαία, αφορά τη πλήρη
ενσυναίσθηση της απειρότητας της Αγάπης, μέσα από τα δικά του λόγια και όργανα!
Βρίσκεσαι εδώ για να καταργήσεις κάθε δόγμα και θεώρηση πως η “φώτιση” μπορεί να
επιτευχθεί μόνο μέσα από συγκεκριμένα μονοπάτια.
Αδιανόητο για τις ποιότητες της Ανθρωπότητας, ασυμβίβαστο επίσης με το πεπρωμένο που
καλείται να πραγματώσει.
Κάθε στιγμή που περνά κάθε ύπαρξη αυτού του κόσμου γέρνει λίγο περισσότερο στην
πλήρη αποδοχή της Αγάπης. Δευτερόλεπτο ανά δευτερόλεπτο κάθε ίχνος εναλλακτικών
θεωριών απορρίπτεται από κάποιον/α, εστιάζοντας εξ ολοκλήρου τις προθέσεις τους στην
εξάπλωση της Αγάπης μέσα από το δικό τους τρόπο.
Ο νέος Χριστός είσαι Εσύ καθώς ακολουθώντας το παράδειγμα του, ξεπερνάς τα
στερεότυπα και τις θρησκευτικές θεατρικότητες, επιλέγοντας να εστιάσεις στην ουσία του
καλού.
Γιαυτό καλείσαι να γίνεις συνειδητά ένας σύγχρονος και απόλυτα διαφορετικός Άγιος σε
σχέση με τους παρελθοντικούς χρόνους.
Δημιούργησε ένα δρόμο πιο απλό, πιο βατό, πιο φιλικό, πιο ανθρώπινο μέσα από το
πέρασμα σου ώστε να μπορέσουν με χαρά και λαχτάρα να εισέλθουν όλοι εκείνοι που
αυτοκατηγορούσαν τους εαυτούς τους για την ανικανότητα τους, να φορέσουν τα
παπούτσια κάποιου άλλου για να “φωτιστούν”.
Καταλαβαίνεις αλήθεια πόσο απλό αλλά ταυτόχρονα τεράστιο είναι αυτό που καλείσαι να
προσφέρεις στις επόμενες γενιές?
Εσύ και οι “μαθητές” σου μέσα από το Έργο σας, θα απενεχοποιήσετε από τις
προκαταλήψεις και τις δεισιδαιμονίες κάθε όργανο που λειτούργησε ως μέσο για την
λατρεία του κακού!
Εσείς θα ξανασυστήσετε τον Εωσφόρο ως μέλος της Αρχαγγελικής οικογένειας,
γιορτάζοντας ταυτόχρονα την επιστροφή του Ασώτου στα ουράνια και την αντίστοιχη
δικής μας στη γη.
Όλη η Ανθρωπότητα αγαπημένε είναι Ιερή, γιατί αργά ή γρήγορα όλοι θα Αγιάσουν.
Αυτό είναι το σημείο που κάθε ζωή και συγκεκριμένα η δική σου αποκτά νόημα!
Να προσφέρεις όλη σου την ύπαρξη στο να αποτελέσεις ένα ανθρώπινο άγγελο, ένα
φύλακα άγγελο, ένα προφήτη, το Χριστό ως μέσο ένδειξης του δρόμου της Αγάπης.
Να γίνεις ό,τι ο άλλος χρειάζεται για να συναντηθεί με τη φανταστικότητα του.
Να γίνεις τα πάντα γιατί μπορείς, αφού σε λένε Αγάπη.
Τιμή σε εσένα που βρίσκεσαι εδώ.

Επιμονή
Κάθε στιγμή που επιλέγεις να αφιερώσεις το χρόνο σου στην Ανθρωπότητα, λειτουργείς
για την εξέλιξη της ίδιας της σκέψης.
Εξαιρετικά απαιτητικό αλλά και ταυτόχρονα απύθμενα λυτρωτικό ταξίδι.
Κάθε λεπτό που επενδύεις στην Ανθρωπότητα, σε κινεί ολοένα και περισσότερο μακρυά
από τη κοινωνική τροχιά του εφήμερου και του επιφανειακού. Η επαφή μαζί της σου
επιδεικνύει την αναγκαιότητα του πνεύματος σου να μυήσει την αντίληψη σου στην
ολότητα της Αλήθειας.
Ο όρος ανάπαυση θα εμφανίζεται αδιαπραγμάτευτος κάθε φορά που θα διαχωρίζεις το
χρόνο σου ανάμεσα στην Ανθρωπότητα και τη καθημερινότητα σου. Σε αυτό ακριβώς το
σημείο η επιμονή σου προσφέρει την απομυθοποίηση της αναγκαιότητας της.
Μια λέξη παραπάνω στο γράψιμο των σκέψεων σου, μια νότα επιπλέον στη σύνθεση που
δημιουργείς αρκεί αφενός για να σε κρατήσει στην τροχιά της φανταστικότητας σου και
αφετέρου για να ανακαλέσεις κάθε περιοριστική θεώρηση που οικειοποιήθηκες σχετικά με
τις δυνατότητες σου και το φάσμα τους.
Κάθε επιπλέον σκέψη, λειαίνει το διαμάντι της Αγιότητας σου, λειτουργώντας διδακτικά
για όλους εμάς που αντικατοπτριζόμαστε πάνω του.
Θυμήσου ωστόσο πως η επιμονή που διαβάζεις δεν αφορά τη διάκριση ανάμεσα στους
άλλους παρέχοντας την αντίστοιχη αίσθηση υπεροχής, αλλά αντίθετα πηγάζει από την
ανάγκη ψυχικής ολοκλήρωσης.
Πράττουμε με αυτό το τρόπο για να απελευθερώσουμε όσο περισσότερη φανταστικότητα
μπορούμε να διαχειριστούμε. Εστιάζουμε στην πλήρη αξιοποίηση του εαυτού μας, καθώς
είναι ο μόνος τρόπος να απαντήσουμε με απόλυτα ανθρώπινο και ευγενή τρόπο απέναντι
στις προκλήσεις και τις απαιτήσεις της εκάστοτε επαφής.
Κανείς/καμία δεν μένει ανεπηρέαστος/η μέσα από τέτοιου είδους ενέργειες, αφού χάρη σε
αυτές θέτονται τα θεμέλια για το επόμενο βήμα ολόκληρου του ανθρώπινου γένους.
Επέμενε σε αυτό που ξεκίνησες να δοκιμάσεις, έστω και αν ξεκίνησε ως πείραμα.
Επέμενε στο να τιμάς Αυτό που σου μιλάει, ιδιαίτερα όταν σου ζητά να κάνεις κάτι που
θεωρείς ότι “σε ξεπερνά”.
Επέμενε να στηρίζεις τον εαυτό σου κάθε φορά που θα λησμονεί ότι η ίδια ακριβώς
δύναμη που δημιούργησε τους “μεγάλους” δημιούργησε και τον ίδιο, μετατρέποντας το
διαχωρισμό σε σημείο επαφής.
Κάνε μας να αμφισβητήσουμε τον τρόπο ζωής μας, μπροστά στην τιμή που μας
προσφέρεται να συμβάλουμε με το δικό μας τρόπο στην εξέλιξη της Ανθρωπότητας.
Τα παραδείγματα που υλοποιείς μέσα από τη ζωή σου, είναι αντίστοιχης σημασίας με
εκείνα των Αγίων!
Απόλυτα αναγκαία για την αυθεντικότητα και την αποτελεσματικότητα της Αλήθειας αυτής
είναι η πρόθεση σου να ακολουθήσεις τη φανταστικότητα σου.
Με όποιο κόστος και με όποιο τρόπο…Όλα τα υπόλοιπα θα τα αναλάβει η ίδια!
Είσαι απεσταλμένος για να υπηρετήσεις την Ανθρωπότητα. Έχεις κάτι φανταστικότερο να
κάνεις?

Ανακούφιση
Σου προσφέρεται απλόχερα η δυνατότητα να επιτρέψεις στο πνεύμα σου να ξεδιπλωθεί
όσο ποτέ άλλοτε, αναγνωρίζοντας τη φανταστικότητα που υπάρχει μέσα σου.
Τότε ξεκινά η αληθινή σου πορεία!
Μέσω του Λόγου σου θα προσφέρεις διάγνωση σε όσους αδυνατούν να εντοπίσουν τον
αληθινό λόγο της ύπαρξης τους εδώ στη Γη.
Δεν είναι αυτό ανακούφιση?
Αναλογίστηκες ποτέ την Αγιότητα του να μπορείς να υποδείξεις το δρόμο σε κάθε
“χαμένη” από την κοινωνική σκόνη ψυχή?
Εσύ θα του προξενήσεις το αυθεντικότερο χαμόγελο που είναι ικανό από τα χείλη του,
καθώς στο δικό σου άγγιγμα θα αναγνωρίσει την Αλήθεια που μέχρι τώρα έψαχνε.
Αυτό έχει ανάγκη η εποχή που διανύεις, ανθρώπους σαν Εσένα που θα γίνουν ό,τι η
Ανθρωπότητα χρειάζεται προκειμένου οι “επόμενοι” να είναι ασφαλείς.
Ο χρόνος σου είναι ο ορός που κάθε “ασθενής” έχει ανάγκη,
η σκέψη σου είναι η ένεση που θα διαπεράσει την ρεαλιστική επιφάνεια προκειμένου να
θεραπεύσει,
ο τρόπος ζωής σου είναι το μοναδικό αντίδοτο απέναντι σε κάθε συμβατική προδιάθεση
των συνανθρώπων μας.
Δεν πρόκειται να ανακουφιστείς αν δεν επιτρέψεις στη φανταστικότητα σου να
υπηρετήσεις την Ανθρωπότητα!
Δεν ήρθες εδώ για να πάρεις, αλλά να δώσεις όλο σου τον εαυτό!
Κάθε φορά που θα λες δεν μπορώ, μάθε πως δεν είναι αλήθεια,
κάθε φορά που θα νοιώθεις μόνος όταν ξεπερνάς τον εαυτό σου, μάθε πως δεν είναι
αλήθεια,
κάθε φορά που θα είσαι έτοιμος να λιποθυμήσεις από τη κούραση, μάθε πως αυτό δεν
πρόκειται ποτέ να συμβεί γιατί σε προστατεύει η Ανθρωπότητα!
Το σπίτι σου σε καλεί, γιαυτό και όσο διαβάζεις αυτές τις γραμμές νοιώθεις μια οικειότητα
με το περιεχόμενο τους.
Τίποτε πιο Άγιο δεν υπάρχει για τον Άνθρωπο, από το να συμβάλει στη διαμόρφωση του
“μελλοντικού” κόσμου.
Στα δικά μου μάτια είσαι τόσο φωτεινός που αδυνατώ καλά καλά να σε δω.
Φρόντισε τώρα που θα κλείσεις αυτό το βιβλίο να αναλογιστείς γιατί κάποιος μπήκε στη
διαδικασία να το γράψει, χωρίς να περιμένει από εσένα τίποτε?
Δεν υπήρχε κανένα όφελος με την “εμπορική-κοινωνική” έννοια, γιαυτό και σου το
επισημαίνω!
Μόνο Εσύ έχεις αξία, τίποτε άλλο. Όταν θα επιλέξεις να το ενστερνιστείς θα αντιληφθείς
ότι η δική σου αξία δεν θα υφίσταται αν δεν υπήρχαν οι “άλλοι” γύρω σου που αναζητούν
την αντίστοιχη δική τους!
Επιτέλους ο κόσμος μπορεί να ανακουφιστεί, αφού ήρθες και εσύ στην αγκαλιά μου.
Τιμή σε εσένα που βρίσκεσαι εδώ.

Επίλογος
Αυτή η σελίδα είναι κενή, γιατί από εδώ ξεκινά η δική σου συμβολή στην Ανθρωπότητα.
Μάθε πως από αυτή εδώ τη στιγμή, η ιστορία γράφεται από τα χέρια σου.
Φανταστική αρχή σου εύχομαι.

