2013 - Ενδιαφέροντα και προφητικά θέματα

υπό Λεοντίου Μοναχού ∆ιονυσιάτου
Μπορεί να ελέγξει κάποιος το νου των άλλων;
Κατ' αρχήν πρέπει να εξηγήσομε ότι έλεγχος δεν σημαίνει πειθώ, αλλά δυναστευτική
επίδραση σε ένα ή περισσότερα άτομα. Σε αυτό αναφερόμεθα, και αυτό είναι μεμπτό, γιατί
προσβάλλει
την
προσωπικότητα
του
ανθρώπου καταστρέφοντάς του την ελεύθερη
βούληση, το μέγιστο δώρο του Θεού που
κάνει τον άνθρωπο να ξεχωρίζει από τα ζώα.
Ο έλεγχος του νου ή "mind control"
αναπτύχθηκε σαν ένα "αμυντικό" εργαλείο
από εργαστήρια που δούλευαν για το στρατό
ή τις μυστικές υπηρεσίες κρατών, θίγοντας
όμως την προσωπικότητα των ατόμων, που
καταντούν πειραματόζωα χωρίς συνήθως να
το γνωρίζουν. Πρώτα οι Ναζί είχαν ξεκινήσει τα πειράματα ελέγχου του νου σε ευρεία κλίμακα
χρησιμοποιώντας συνήθως αιχμαλώτους γι' αυτά. Μετά συνεχίσθηκαν στις χώρες που
κατέλαβαν την Γερμανία (Αμερική, Σοβιετική Ένωση και Αγγλία), οι οποίες πήραν Γερμανούς
επιστήμονες αυτής της "ειδικότητας". Η CIA δημιουργήθηκε το 1947. Ένα αποχαρακτηρισμένο
έγγραφο της CIA με ημερομηνία 7 Ιανουαρίου του 1953 περιγράφει την δημιουργία πολλαπλών
προσωπικοτήτων σε 19 χρονών κορίτσια:
«Τα υποκείμενα αυτά έχουν σαφώς αποδείξει ότι μπορούν να περάσουν από μια
εντελώς ξύπνια κατάσταση σε μια ελεγχόμενη βαθιά «H» κατάσταση [ύπνωση]... μέσω
τηλεφώνου, με τη λήψη έγγραφου υλικού, ή με τη χρήση κωδικού, ή σήματος, ή με λέξεις, ο δε
έλεγχος εκείνων των υπνωτισμένων μπορεί να περάσει από ένα άτομο σε άλλο χωρίς μεγάλη
δυσκολία. Έχει επίσης δειχθεί, μέσω πειραματισμού με αυτά τα κορίτσια, ότι μπορούν να δρουν
αθέλητα ως ταχυδρόμοι για σκοπούς πληροφόρησης». (Από το βιβλίο Bluebird υπό Colin Ross,
που περιέχει πολλά έγγραφα της CIA. σελ. 32)
Σε ένα άρθρο του Science Digest το 1971, ο ∆ρ G. Η. Estabrooks αναφέρει:
«Κατά το 1920 οι κλινικοί υπνωτιστές έμαθαν να χωρίζουν ορισμένα άτομα σε
πολλαπλές προσωπικότητες, όπως του Jeckyl-Hydes. Κατά τη διάρκεια του Β Παγκοσμίου
Πολέμου, δούλεψα αυτήν την τεχνική με τον υπαξιωματικό του ναυτικού, που θα τον αποκαλώ
Jones (Τζόουνς). Χώρισα την προσωπικότητά του σε Τζόουνς A και B.
Ο Jones Α, μία φορά ένας «κανονικός» πεζοναύτης, έγινε εντελώς διαφορετικός.
Κουβέντιαζε το κομμουνιστικό δόγμα και το εννοούσε. Είχε καλωσορισθεί με ενθουσιασμό από
τα κομμουνιστικά κύτταρα (ομάδες), και του δόθηκε σκόπιμα μια ατιμωτική απομάκρυνση (από
το Ναυτικό). Ο Τζόουνς Β ήταν η βαθύτερη προσωπικότητα, ήξερε όλες τις σκέψεις του Jones
Α, και «του εντυπώθηκε» να μην λέει τίποτα κατά τη διάρκεια της συνειδητής φάσης. Το μόνο
που είχα να κάνω ήταν να τον υπνωτίζω, να έρθω σε επαφή με τον Jones Β, και είχα ένα
κατευθείαν αγωγό στο κομμουνιστικό στρατόπεδο». (Από το ίδιο βιβλίο Bluebird σελ. 167-169)
Τα προηγούμενα ήταν ήπια σχετικά πειράματα. Υπάρχουν πολύ βιαιότερα από αυτά.
Κάποια ήρθαν και στην δημοσιότητα, όπως η περίπτωση της Linda MacDonald (Λίντα
Μακντόναλντ). Αυτή δέχθηκε το 1963 μόνο από ηλεκτροσόκ 76,5 φορές περισσότερη ενέργεια
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από το μέγιστο επιτρεπτό όριο, με αποτέλεσμα να
καταστραφεί εντελώς η μνήμη της. Έγινε χωρίς τη θέλησή της
πειραματόζωο στα πλαίσια προγράμματος ελέγχου του νου
από τον Dr. Ewen Cameron. Τελικά η Αμερικανική δικαιοσύνη
της εκδίκασε 750.000 δολάρια το 1988. Φαντασθείτε μια
ασθενή που θέλει, για να είναι πιο σίγουρη ότι βρήκε ένα καλό
γιατρό, να επιλέγει τον πρόεδρο του Αμερικανικού και
Παγκόσμιου Ψυχιατρικού Συλλόγου. Αυτός όμως δεν ήταν
άλλος από τον δρ. Κάμερον που δούλευε για ένα από τα πιο
σαδιστικά πρότζεκτ της CIA, το "MKULTRA" για τον έλεγχο
του νου...
(Για την Λίντα γράφει το Bluebird στις σελ. 181-187)
Το πρότζεκτ "MKULTRA" κράτησε 20 χρόνια, από τις 19 Απριλίου του 1953 που
ξεκίνησε. Ενέπλεξε σ' αυτό 80 Ινστιτούτα, συμπεριλαμβανομένων 44 κολλεγίων και
πανεπιστημίων, καθώς και νοσοκομεία, φυλακές και φαρμακευτικές βιομηχανίες. Οι πιο
τρομακτικές μελέτες περιλάμβαναν τη χρήση ασθενών, συχνά κάποιων ακούσια, σαν
πειραματόζωων σε έρευνες έκθεσης σε ακτινοβολία. Το επιστημονικά πιο διάσημο
πανεπιστήμιο του Αμερικανικού έθνους, δηλ. το MIT, έτρεφε διανοητικά καθυστερημένα αγόρια
κλειδωμένα στη Σχολή Fernald στη Μασαχουσέτη με ραδιενεργό πλιγούρι βρώμης. Τα αγόρια
"φτιάχτηκαν" να πιστεύουν ότι ήταν μέρος ενός «επιστημονικού κλαμπ». Στους γονείς τους
ειπώθηκε μόνο ότι τα παιδιά ετρέφοντο με δίαιτα πλούσια σε σίδηρο!... Μόνο το 1994 η
κυβέρνηση Κλίντον αναγκάστηκε να διερευνήσει το όλο θέμα των πειραμάτων όπως το
προηγούμενο, μετά από εντοπισμό επιζώντων από ακτινοβολίες, υπό της Eileen Welsome, που
παρουσίασε στην εφημερίδα Albuquerque Tribune η οποία για τα άρθρα αυτά κέρδισε σειρά
βραβείων Pullitzer. ∆ημιούργησε τότε ο Κλίντον τη «Συμβουλευτική Επιτροπή για τα Πειράματα
Ακτινοβολίας σε Ανθρώπους (Advisory Committee on Human Radiation Experiments ACHRE)», με εντολή «να διερευνήσει και να υποβάλει έκθεση σχετικά με τη χρήση ανθρώπων
ως αντικείμενο της ομοσπονδιακά χρηματοδοτούμενης έρευνας που τους έγινε χρήση
ιονίζουσας ακτινοβολίας». Το Υπουργείο Ενέργειας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι περίπου
16.000 άνδρες, γυναίκες και παιδιά χρησιμοποιήθηκαν ως πειραματόζωα ακριβώς στα
μέσα της δεκαετίας του 1970.
Ο ίδιος ο πρόεδρος Κλίντον, στις 3 Οκτωβρίου 1995, ζήτησε επίσημα συγνώμη
από τα θύματα των ερευνών:
«Χιλιάδες πειράματα επιχορηγημένα από την κυβέρνηση πραγματοποιήθηκαν σε
νοσοκομεία, πανεπιστήμια και στρατιωτικές βάσεις σε όλο το έθνος μας. Μερικά ήταν
αντιδεοντολογικά όχι μόνο με τα σημερινά πρότυπα, αλλά και με τα πρότυπα της εποχής στην
οποία έγιναν. Απέτυχαν μαζί και στη δοκιμασία των εθνικών μας αξιών και στη δοκιμή του
ανθρωπισμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής προσφέρουν μια ειλικρινή συγγνώμη σε
εκείνους τους πολίτες μας που υποβλήθηκαν σε αυτά τα πειράματα, τις οικογένειές τους και τις
κοινότητές τους. Όταν η κυβέρνηση κάνει λάθος έχουμε την ηθική υποχρέωση να το
παραδεχτούμε». (πηγή)
Για τα πειράματα της CIA σε παλιότερη εποχή είναι αποκαλυπτικά τρία κυρίως βιβλία.
α) το Bluebird, στο ποίο ήδη αναφερθήκαμε, β) το Mind Controllers υπό Armen Victorian,
και γ) το A Nation Betrayed υπό Carol Rutz. Μπορείτε να βρείτε και online περισσότερες
πληροφορίες.
Πιο σύγχρονες μέθοδοι και τεχνολογίες:
Το 2012 η Veritas Scientific ισχυρίζεται ότι αναπτύσσει τεχνολογία η οποία θα μπορεί να
"εισβάλλει στις σκέψεις". Η νέα τεχνολογία, αποτελείται ουσιαστικά από ένα ειδικό «κράνος που
διαβάζει τη σκέψη» που σχεδιάστηκε να μετρά την εγκεφαλική δραστηριότητα των υποκειμένων
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μέσω ειδικού ηλεκτρο-εγκεφαλογραφήματος, ενώ παράλληλα πιθανά γνωστές εικόνες θα
διαπερνούν τον οπτικό αισθητήρα. ∆ίχως αυτό να προξενεί ουδεμία έκπληξη, η Veritas
Scientific επέλεξε να προσεγγίσει την πιο προσοδοφόρο αγορά: τον στρατό των Η.Π.Α... Ο Eric
Elbot, διευθύνων Σύμβουλος της Veritas, δήλωσε ότι επιθυμεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία
του από τον στρατό των Η.Π.Α «ώστε να βοηθηθούν στο να ξεχωρίζουν τους εχθρούς από τους
συμμάχους». Επίσης, ο Elbot φαντάζεται τη νέα αυτή τεχνολογία να χρησιμοποιείται από την
αστυνομία, το σύστημα δικαιοσύνης κατά τη διάρκεια δικών και κατά τις διαπραγματεύσεις
εξαγορών ή συγχωνεύσεων επιχειρήσεων...«Βέβαια και αποτελεί ένα πιθανό ‘διαβολικό’
εργαλείο» δηλώνει ο Elbot. «Εάν η κυβέρνηση αποκτήσει αυτή τη συσκευή, τότε μπορούμε να
πούμε ότι η κατάσταση θα είναι πολύ επικίνδυνη»... Ναι αλλά αφού πουλάει την τεχνολογία στο
στρατό, πως νομίζει ότι δεν θα την έχει η κυβέρνηση;...
Κατά το NBC η τεχνολογία που χρησιμοποιεί η Veritas Scientific δεν είναι νέα. Ήλεκτροεγκεφαλογραφία (Electroencephalography - EEG) χρησιμοποιείται από δεκαετίες. Και το τρυκ
με τις γνωστές φωτογραφίες στις οποίες το μάτι μπορεί να αντιδρά διαφορετικά από ότι στις
άγνωστες, δεν είναι επίσης ξένο σήμερα στους ανακριτές όλου του κόσμου. Το διασυνδεδεμένο
με υπολογιστή κράνος απλώς βοηθάει καλύτερα στη συλλογή των παρατηρήσεων των
εξεταζομένων.
Μια εταιρεία λανσάρει τώρα συσκευή
που φοριέται στο κεφάλι για να αλλάζει τη
λειτουργία του iphone εξ αποστάσεως μέσω
εγκεφαλικών μηνυμάτων. ∆εν νομίζω η ιδέα
να δεσμεύεις το κεφάλι σου με αυτό το
κατασκεύασμα πχ για να αλλάζεις τραγούδια
στο iphone είναι τόσο βολική, αλλά με την
νανοτεχνολογία στο μέλλον η υποδούλωση
μπορεί
να
μοιάζει
ακόμη
και
...ελκυστική!... (Το
νάνο-μέτρο
είναι
1
δισεκατομμυριοστό του μέτρου).
Οι πιο προχωρημένες έρευνες γίνονται με τσιπς που κατασκευάζονται με
νανοτεχνολογία και τοποθετούνται σαν εμφυτεύματα σε διάφορα σημεία, μέσα ή γύρω από τον
εγκέφαλο. Αυτά αλληλεπιδρούν με υπολογιστικά συστήματα και στο τέλος έχομε μια (ασύρματα
πλέον) διασυνδεδεμένη νοητικά ομάδα ανθρώπων και υπολογιστών... Η έρευνα και ανάπτυξη
FET και ICT (του νέου "υπολογιστή - γλώσσας του εγκεφάλου") επιτρέπει στους υπολογιστές να
διαβάσουν και να μάθουν τα ανθρώπινα πρότυπα σκέψης με τη χρήση ενέσιμης διεπαφής
εγκεφάλου - μηχανής. Τα πειράματα αυτά (εκτός των τελουμένων υπό των μυστικών
υπηρεσιών) ξεκίνησαν μετά το 2.000.
Υπάρχει βέβαια ένα τεράστιο ηθικό θέμα. Ο Professor Goran Hermerén λέει σχετικά:
«Το νέο λογισμικό για το interface του εγκεφάλου-μηχανής στα νάνο-ηλεκτρονικά σε
συνδυασμό με την "νέα τεχνολογία της πληροφορίας στην
Ευρώπη" εφοδιάζει τους ερευνητές με τις δυνατότητες για
την ανάγνωση και τη λήψη "εικόνων του λογισμικού" του
δικτύου νευρώνων του εγκεφάλου. Μια μέθοδο που
παρέχει υψηλής ανάλυσης αντίγραφα της γνωστικής
συμπεριφοράς του εγκεφάλου και της ανθρώπινης
αντίληψης... Αυτές οι μέθοδοι έρευνας είναι άγνωστες στο
νομικό σύστημα της κοινωνίας μας! Λοιπόν, πώς μπορεί
η έρευνα στον εγκέφαλο από "σοβαρούς" (εγκληματικούς)
οργανισμούς στον τομέα των ICT-FET να σταματήσει»;
(πηγή)
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Πέρα από τις εγκληματικές ενέργειες που είναι προφανώς ανεπίτρεπτες, ο άνθρωπος
σήμερα φαίνεται να αγνοεί το πόσο σημαντική είναι η ελευθερία του. Αυτά τα πειράματα του νου
θίγουν καίρια την ελεύθερη προαίρεσή του, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται από ένα Σουηδό
επιστήμονα:
«Όταν η επιστήμη παράγει αποτελέσματα που αλλάζουν τη νευροβιολογική περιγραφή
της ανθρώπινης συνείδησης, τι έχει απομείνει από τις έννοιες ότι οι άνθρωποι έχουν ελεύθερη
βούληση και προσωπική ευθύνη για τις πράξεις τους»; (πηγή)
Και αν κάποιος συνεργεί στην απώλεια της δικής του ελευθερίας, επηρεασμένος από
κακές συγκυρίες, όπως πολιτικές, οικονομικές, και κοινωνικές, ας μην νομίζει ότι τα πράγματα
τελειώνουν μόνο με υλικές συνέπειες. ∆εν έχομε μόνο σώμα αλλά και ψυχή που ζωοποιεί το
σώμα και είναι αιώνια. Στη ζωή αυτή «δίνομε εξετάσεις» κατά τον γέροντα Παΐσιο, για το αν
είμαστε άξιοι να ζήσομε σαν παιδιά του Θεού μαζί Του στην αιωνιότητα, στον νέο, πνευματικό
πλέον Παράδεισο, στην επουράνια Ιερουσαλήμ. Αλλά εκεί μόνο ελεύθερα όντα μπορούν να
μπουν. ∆εν θα μπουν ζώα ή μηχανές, ούτε ζωώδεις άνθρωποι, όπως λέει ο Ευαγγελιστής
Ιωάννης στην Αποκάλυψη: «έξω οι κύνες και οι φαρμακοί (μάγοι) και οι πόρνοι και οι
φονείς και οι ειδωλολάτρες και πας ο αγαπών και παράγων το ψεύδος» (Αποκ. ΚΒ-15).
Εξ άλλου οι δυνάμεις του κακού προσπαθώντας να πάρουν τον διοίκηση της Γης στα
χέρια τους, χρησιμοποιούν την τεχνική της υποδούλωσης μέσω ηλεκτρονικού ελέγχου, κοινώς
τσιπαρίσματος. Η Ευρώπη πρώτα θέλει ένα ενιαίο είδος ταυτότητος, και μετά (όπως στην
Αμερική) θέλουν να τσιπάρουν όλους τους πολίτες, σαν να είναι ζώα, που θα τα τηλε-χειρίζονται
με την σύγχρονη τεχνολογία. Και οι ταυτότητες της Ευρώπης, και το σφράγισμα των ίδιων των
ανθρώπων είναι αντιχριστιανικά και πνευματικά ολέθρια. Έχομε σε πολλά σημεία αυτού του site
γράψει για τις αντιδράσεις του γέροντος Παϊσίου σε τέτοιες πρακτικές. Στο θέμα της ελευθερίας
της προσωπικότητας συνάπτεται και το θέμα των εγκληματικών ενεργειών που μπορεί να
πράξει κάποιος κατά διαταγή άλλου ανθρώπου ή και υπολογιστή ακόμη... οπότε το κακό
μεγαλώνει...
Οι έρευνες πάνω στον έλεγχο του ανθρώπινου εγκεφάλου, εξελίσσονται τόσο γρήγορα
που οι πολίτες και οι φορείς προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου δεν προλαβαίνουν να
ενημερωθούν, και οι τεχνικές πειραματισμού έχουν ήδη εφαρμοστεί επάνω τους, σχεδόν πάντα
εν αγνοία τους!
Λένε πχ σε ένα site Σουηδοί επιστήμονες: «Εδώ στη Σουηδία διαπράττονται στην
έρευνα (του εγκεφάλου) και την ανάπτυξη, εγκλήματα κατά των θεμελιωδών δικαιωμάτων
μας ως πολιτών. Αυτό συμβαίνει τώρα στη Σουηδία! Ένας αριθμός των ατόμων που ζουν
στη Σόλνα (της Στοκχόλμης) έχουν τους εγκεφάλους τους "σε ομηρία" τα τελευταία τρία
χρόνια. Μια υποβοηθούμενη από υπολογιστή απευθείας σύνδεση έχει γίνει στα
αντικείμενα - εγκεφάλους. Nano-εμφυτεύματα έχουν εγχυθεί χωρίς τη συγκατάθεση των
υποκειμένων, κατά την επίσκεψή τους στο Νοσοκομείο. Μετά την ένεση, τα αντικείμενα
συνδέθηκαν με τους υπολογιστές της έρευνας. Λογισμικό για την ανάπτυξη συνθετικής
τηλεπάθειας δουλεύει όλο το εικοσιτετράωρο αρχής γενομένης μετά από νοσοκομειακές
επισκέψεις»...
Τα πειράματα στον ανθρώπινο εγκέφαλο είναι εξαιρετικά πολύπλοκα: «∆έκα
ερευνητικές ομάδες από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους πρέπει να προσπαθήσουν να
κατανοήσουν τον ανθρώπινο εγκέφαλο σε όλη την πολυπλοκότητά του, από το γενετικό
επίπεδο ως τη συμπεριφορά. Αυτό απαιτεί τη συμμετοχή διαφόρων επιστημονικών κλάδων,
όπως της ψυχολογίας, τη ψυχιατρικής, της γενετικής, της μοριακής βιολογίας και της
νευροφυσιολογίας. Μαθηματική μοντελοποίηση, προσομοίωση σε υπολογιστή και σύγχρονες
τεχνικές απεικόνισης θα χρειαστούν επίσης για να περιγράψουν πολύπλοκες σχέσεις στον
εγκέφαλο». (πηγή)
«Το exocortex είναι ένα θεωρητικό τεχνητό εξωτερικό σύστημα επεξεργασίας των
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πληροφοριών που θα μπορούσαν να αυξήσουν τις βιολογικές, υψηλού επιπέδου γνωστικές
διαδικασίες, ενός εγκεφάλου». Όπως λένε Σουηδοί επιστήμονες, "Exocortex" μπορεί ειδικότερα
να σημαίνει "ο εγκέφαλός σας στο διαδίκτυο"! πηγή
∆εξιά σχηματικά
ένα
BCI
(BrainComputer Interface) ή
ένα
πρότυπο
διασύνδεσης εγκεφάλου υπολογιστή. πηγή
"Αισθανόμουν
σαν ξένος στο σώμα
μου" λέει ο Magnus
Olsson,
μετά
που
δέχτηκε
εμφύτευση
τσιπ (ακούσια) στον
εγκέφαλό του: vimeo
(video).

«Το όνομά μου είναι Magnus Olsson, είμαι 38
ετών, σπούδασα οικονομικά στο Cesar Ritz στην
Ελβετία, το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο του Παρισιού
και το Χάρβαρντ της Βοστώνης, στις ΗΠΑ, κατά τη
διάρκεια των ετών 1988-1991. Το 1994 άρχισα την
εταιρεία Jon Sandman, που έγινε γνωστή μάρκα
στη βιομηχανία του κρεβατιού... Πέτυχα στη ζωή
μου και είχα συναντήσει, επίσης, μια υπέροχη
γυναίκα με την οποία είχα δύο παιδιά. Είναι τώρα
13 και 16 ετών. Αλλά όλη αυτή η αρμονία και η επιτυχία ήρθε σε αιφνίδιο τέλος. Αυτό συνέβη
πέντε και μισό χρόνια πριν. Μετά από αυτό, η ζωή είναι ένας συνεχής αγώνας για επιβίωση...
Όλα ξεκίνησαν μετά που είχα γίνει δεκτός στο νοσοκομείο (της Στοκχόλμης) Άγιος Γεώργιος
(Capio). Ήταν την άνοιξη του 2005. Είχα ναρκωθεί και πρέπει ή να έχουν τοποθετήσει ή να
έχουν εγχύσει με ένεση ένα εμφύτευμα στο κεφάλι μου»...
∆είτε σχετικό βίντεο-ντοκουμέντο από την προκαταρτική σάρωση ραδιοσυχνοτήτων
από τον ICAACT (International Center Against Abuse of Covert Technologies) στο Croydon του
Λονδίνου στις 27 Απριλίου 2012, που επιβεβαίωσε την ύπαρξη ενός τουλάχιστον εμφυτεύματος
(τσιπ RFID) στο κεφάλι του κ. Magnus Olsson από τη Σουηδία.
«Ναρκώνεται, λέει το Σουηδικό site όπως λέει και ο ίδιος στην tv, και ξυπνάει σαν ένα
διαφορετικό πρόσωπο. Η ζωή του έχει αρχίσει να αλλάζει. Η φωνή που έρχεται από το πουθενά
μπορεί να του πει τι ώρα είναι: τη σωστή ώρα. Τα διανοητικά και ψυχολογικά βασανιστήρια και
ο έλεγχος αρχίζουν να λαμβάνουν χώρα. Από τη μια πλευρά, του λένε φοβερά πράγματα, όπως
το «ποτέ δεν πρόκειται να ξυπνήσεις» όταν πάει για ύπνο κάθε βράδυ, ή «είμαστε
απογοητευμένοι που ξύπνησες» κάθε φορά που ξυπνούσε το πρωί. Από την άλλη πλευρά,
μπορούν να χειρίζονται τα αισθήματα και τις αντιλήψεις του, και να δημιουργούν τα πιο θετικά
συναισθήματα». πηγή
Πολλά άλλα περίεργα και επικίνδυνα πειράματα συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο για να
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μας βοηθήσουν υποτίθεται σε κάτι... Όροι όπως τεχνητή μνήμη, τεχνητή τηλεπάθεια, βιοτσίπς
και βιοκομπιούτερς, δίκτυο εγκεφάλων, είναι μερικοί από όσους χαρακτηρίζουν σύγχρονες
έρευνες στον τομέα ελέγχου του νου.
Από πνευματική άποψη πρέπει να επισημάνομε:
Στην Ορθοδοξία δεν αγνοούμε τη σχέση που έχει ο εγκέφαλος με την καρδιά στον
άνθρωπο. Γνωρίζομε ότι το αληθινό κέντρο που συνδέει όλες τις δυνάμεις του ανθρώπου είναι η
καρδιά, και αν παύσει να λειτουργεί αρμονικά, σε σχέση με τις επιθυμίες, το θυμό, και τις
σκέψεις (λογισμούς) φιλτράροντας το κάθε τι που περνάει από το μυαλό, τότε ο άνθρωπος
κινδυνεύει να αρρωστήσει ψυχικά, να γίνει εμπαθής και να χαθεί πνευματικά. Όχι μόνο η
παραμέληση του σωστού ρόλου της καρδιάς, αλλά ακόμα και η τεχνητή παράκαμψη της σειράς
των εγκεφαλικών λειτουργιών αρρωσταίνει τον άνθρωπο. Αυτό διαπιστώθηκε και στα σύγχρονα
πειράματα που χρηματοδοτεί η DARPA, μία υπηρεσία του Αμερικανικού Πενταγώνου, για
τεχνολογίες που θα επεμβαίνουν στο μυαλό των στρατιωτών ώστε οι τελευταίοι να κάνουν πχ
εντοπισμό απειλών πριν το συνειδητό μέρος του εγκεφάλου να έχει επεξεργασθεί τις
πληροφορίες. Αλλά όπως είπε ένας νευροεπιστήμονας: «Η ψυχοπάθεια (psychopathy)
συνδέεται με την παράκαμψη των ανασταλτικών μηχανισμών ελέγχου του προμετωπιαίου
φλοιού, και θέλουμε πραγματικά ψυχοπαθείς στρατιώτες»; πηγή
Γιατί όμως η προσπάθειά μας να έχει δοθεί μόνο στον εγκέφαλο και τις λειτουργίες του;
Προφανώς διότι υπάρχει άγνοια του ότι έχομε και ψυχή που δεν ανήκει σε αυτό τον φθαρτό
κόσμο, και δεν είναι κάποια άγνωστη διάστασή του όπως λένε οι ανόρθοδοξα σκεπτόμενοι...
περισσότερα για την ψυχή και τις πνευματικές οντότητες
Στην εποχή μας, ιδιαίτερα, πολλοί έμαθαν να ζουν μόνο εγκεφαλικά, και μάλιστα στη
∆ύση. Είναι "οι διαβασμένοι" όπως τους λέει ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, που πάσχουν όμως
από έλλειψη ολοκληρωμένης και αρμονικής προσωπικότητας, με αποτέλεσμα να γίνονται
επικίνδυνοι για τις ιδέες τους. Και είναι αυτές δύο ειδών: οι ιδέες που αφορούν τον συνάνθρωπό
τους, και αυτές που αναφέρονται στον Θεό... Έχουν δηλ. νοσηρό ανθρωπισμό και θεολογία.
Αυτό δυσκολεύει τους ίδιους στο να ζουν αληθινή πνευματική ζωή, και στο να μας
καταλαβαίνουν ως παραδοσιακά Ορθοδόξους.
Έλεγε χαρακτηριστικά ο γέροντας Σωφρόνιος Σαχάρωφ (+1993), που είχε ζήσει πολλά
χρόνια στη ∆ύση: «Με τον τρόπο που προσεύχονται οι ∆υτικοί δεν μπορούν να
καταλάβουν τις πολύωρες προσευχές των Ορθοδόξων Μοναχών. Αυτοί με μισή ώρα
προσευχή κουράζονται, γιατί προσεύχονται με το μυαλό, διανοητικά. Οι Ορθόδοξοι
προσευχόμαστε με τον νου (καρδιακά)». (Α 04)
Οι εγκεφαλικά σκεπτόμενοι δημιούργησαν αιρέσεις οι οποίες με τη σειρά τους
υπερτονίζουν την ανθρώπινη λογική και τους συλλογισμούς, γυρνώντας τους διανοητές πίσω,
στην κατάσταση πριν την Πεντηκοστή: «Οι Ιουδαίοι προσεύχονταν με την λογική τους. Την
ημέρα της Πεντηκοστής δόθηκε στους Αποστόλους το Άγιον Πνεύμα ως πύρινες
γλώσσες και κατάλαβαν ένα άλλο είδος προσευχής, την καρδιακή προσευχή. Πρώτη
φορά προσεύχονταν με την καρδιά τους». (Α 08)
Ο ξερός εγκεφαλικός τρόπος κατανόησης δημιουργεί κακό θεολογικό υπόβαθρο. Είναι
γνωστή η θεολογική αντιπαράθεση του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά με τον δυτικό μοναχό
Βαρλαάμ, και η αδυναμία του τελευταίου, αλλά και των παπικών μέχρι σήμερα, να κατανοήσουν
σωστά τις δογματικές θέσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας, που δεν αποτελούν παρά την
ανάπτυξη των θέσεων της Εκκλησίας των πρώτων Χριστιανικών χρόνων.
Λέει ο γέροντας Σωφρόνιος: «Ο Βαρλαάμ ισχυριζόταν ότι οι φιλόσοφοι που
εργάζονταν με την λογική βρίσκονταν σε υψηλότερη θέση από τους Προφήτες, γιατί η
όραση των Προφητών ήταν «πολλώ χείρω της νοήσεως». Απαντώντας ο άγιος
Γρηγόριος ο Παλαμάς λέγει ότι η όραση των Προφητών ήταν ανώτερη του νου (λογικής)
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των φιλοσόφων, γι' αυτό και η προφητική καθαρότητα είναι «συλλειτουργός, κατά την
θεολογία, των αγγέλων». (Α 13)
Αυτή η διαφορά νοοτροπίας θέλει αγώνα για να ξεπερασθεί, ακόμη κι όταν ένας δυτικός
βαπτισθεί Ορθόδοξος: «Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ Ανατολής και ∆ύσεως. Ένας
∆υτικός που βαπτίζεται Ορθόδοξος, θα περάσει πολλά χρόνια μέσα στην Ορθόδοξη
Εκκλησία, με καθοδήγηση εμπείρου πνευματικού οδηγού για να αποκτήσει καθαρό
Ορθόδοξο φρόνημα και ήθος... Αυτός είναι λόγος που δεν μπορεί να γίνει «ένωση των
Εκκλησιών»... Η «ένωση των Εκκλησιών» είναι δύσκολη, έως αδύνατη. Όσοι ομιλούν για
«ένωση Εκκλησιών» δεν γνωρίζουν ούτε την νοοτροπία των ετεροδόξων ούτε το ύψος
της Ορθοδοξίας».(Α 17)
Πριν να αναφερθούμε σε άλλες μεθόδους ελέγχου του νου, πρέπει να απαντήσομε στο
ερώτημα που εύλογα γεννιέται από τα προηγούμενα: πόσο μπορεί να προχωρήσουν
επιστημονικά, μπορούν θεωρητικά να φτάσουν να διαβάζουν με (αρκετή) ακρίβεια τη σκέψη;
Ο γέροντας Σωφρόνιος παρατηρώντας τις εξελίξεις πρόβλεψε, ως φαίνεται, ότι θα μας
απασχολούσε τώρα αυτό το ερώτημα, και από θέση κύρους, σαν Θεόπτης και πληροφορημένος
άνωθεν, μας λύνει την απορία: «Στην ∆ύση οι άνθρωποι ζουν με τον εγκέφαλο, δηλαδή
έχουν κέντρο της ζωής τους την λογική. Έτσι, αν οι επιστήμονες ανακαλύψουν ένα
μηχάνημα, τότε θα μπορέσουν να διαβάσουν τις σκέψεις των ανθρώπων και να τους
κατευθύνουν. Όσοι, όμως, ζουν με την καρδιά, μέσα στην οποία ενεργεί η Χάρη του
Θεού, και προσεύχονται καρδιακά, αυτοί έχουν το χάραγμα του Σταυρού μέσα σε αυτήν
και κανείς δεν μπορεί να τους ελέγξει πνευματικά. Αυτοί έχουν την ελευθερία του
πνεύματος». (Α 56)
Βέβαια αυτό σημαίνει πως μόνο οι αληθινοί Χριστιανοί, που όχι μόνο είναι βαπτισμένοι,
αλλά και διατηρούν τη χάρη του Θεού μέσω των Μυστηρίων της Εκκλησίας και της προσευχής,
θα ξεπερνούν τις τεχνολογικές και λοιπές παγίδες που υποδουλώνουν στα αντίχριστα κέντρα
εξουσίας. Με άλλα λόγια όσοι έχουν Χριστό στην καρδιά τους, τότε Αυτός κλείνει και
ουδείς μπορεί να ανοίξει, και πάλι Αυτός ανοίγει και ουδείς μπορεί να κλείσει. (Αποκ. Γ 7)
Το 2008 βγαίνει στη δημοσιότητα ένα
βιβλίο του Τζέημς Κάσμπολτ (James Michael
Casbolt), τον οποίο βλέπετε δεξιά, με τον
τίτλο «Πράκτορας θαμμένος ζωντανός, η
αυτοβιογραφία του διοικητή James
Casbolt (2008)». Αναφέρεται, έτσι, στον
εαυτό του, γιατί μεγάλωσε σε υπόγειες
βάσεις των μυστικών υπηρεσιών.
Στο πρόσωπό του συνδυάστηκε ο
γενετικός έλεγχος με τον έλεγχο του νου
(mind control):
«Γεννήθηκα στο Λονδίνο το 1976. Επιλέχθηκα πριν γεννηθώ, για ένα πρόγραμμα μιας
υπηρεσίας αντικατασκοπείας ελέγχου του νου και γενετικής ενίσχυσης, το οποίο είναι γνωστό ως
Project Mannequin. Αυτό το πρόγραμμα διενεργείται με άκρα μυστικότητα και κατηγοριοποιείται
στα άκρως απόρρητα αυτής της χώρας, και αυτό είναι το πρώτο βιβλίο που γράφεται γι' αυτό.
Μπήκα στο πρόγραμμα με τη γέννησή μου, λόγω των σπάνιων γενετικών ιδιοτήτων που
διαθέτω, τις οποίες αναζητούν οι χειριστές του προγράμματος, και λόγω της εμπλοκής της
οικογένειάς μου στην κοινότητα της αντικατασκοπείας και των Ιλλουμινάτι»...
Ο Κάσμπολτ λέει ότι το Project Mannequin που είναι πρόγραμμα ελέγχου του νου
και γενετικής επέμβασης, τρέχει από το 1972, από την Αμερικανική National Security
Agency (NSA), η οποία δραστηριοποιείται σε πολλές χώρες πέραν της Αμερικής. Επίσης λέει
ότι οι 6-όροφες υπόγειες εγκαταστάσεις της NSA στην Αγγλία, γνωστές στους κύκλους των
-7-

υπηρεσιών πληροφοριών σαν βάση AL/499 βρίσκονται 200 πόδια κάτω από τη μικρή πόλη
Peasemore στο Berkshire. Ο ίδιος λέει:
«Πουλήθηκα στο πρότζεκτ. Πολλοί από τους πολίτες έχουν επίσης
χρησιμοποιηθεί στο πρόγραμμα από μικρά παιδιά. Ο λόγος είναι η δημιουργία
προγραμματισμένων "υπνωτισμένων" πρακτόρων με τη χρήση εξελιγμένων
ηλεκτρονικών (δηλαδή) βασισμένης σε υλικό υπολογιστών (hardware-based) ύπνωσης.
Αυτά τα άτομα προγραμματίζονται από την NSA για την εκτέλεση μελλοντικών
καθηκόντων, που καθορίζονται από την NSA, για να γίνουν ως ενήλικες, άνθρωποι για
"χτυπήματα". Οι "υπνωτισμένοι" είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματοποιούν μια τεράστια
ποικιλία από προ-προγραμματισμένες εργασίες μερικές φορές με λίγη γνώση των
ιατρικών διαδικασιών του Προγράμματος Mannequin, λόγω των προηγμένων τεχνικών
διαγραφής της μνήμης».
Λέει επίσης ο Κάσμπολτ ότι, το πλείστον των μυστικών υπηρεσιών στο Ηνωμένο
Βασίλειο και τις ΗΠΑ «διοικείται από διεφθαρμένες φατρίες των "Φωτισμένων" βαθμών του
Τεκτονισμού (33ος βαθμός και άνω). Τα πάντα στο Πρόγραμμα Mannequin είναι
οργανωμένα με το αποκρυφιστικό σύστημα της Εβραϊκής Καμπάλας με τη χρήση
τέτοιων εσωτερικών μεθόδων, όπως η αριθμολογία και η αρχαιομετρία (προηγμένη
απομακρυσμένη προβολή)». Για το ότι υπάρχουν εσωτερικοί βαθμοί, μεγαλύτεροι του 33ου, στη
Μασονία, δείτε περισσότερα από Μασόνο 90ού βαθμού!
Ενδιαφέρουσα είναι η αποκάλυψη του Κάσμπολτ για την χρήση της Καμπάλα και γενικά
του αποκρυφισμού από τις μυστικές υπηρεσίες, προκειμένου να δημιουργήσουν άτομα
υποχείρια σ' αυτούς. Μήπως για να προωθούν και ελεγχόμενους με τεχνικές ύπνωσης
πολιτικούς και οικονομολόγους; Ας θυμηθούμε την σύνδεση των γονιών καθώς και του ίδιου του
προέδρου Ομπάμα με τις Μυστικές Υπηρεσίες, και την κάθε άλλο παρά ηθική πολιτεία του: τι
έστιν Ομπάμα. Επίσης ας θυμηθούμε ότι άλλαξε το όνομά του με αποτέλεσμα μέχρι να γίνει
γνωστή η αλλαγή να μην βρίσκεται σύνδεση της παιδικής με την μετέπειτα σταδιοδρομία του.
Γιατί άλλαξε το όνομά του; Πριν λεγόταν Μπάρρυ Σοετόρο, μετά Μπαράκ Χουσσεΐν Ομπάμα.
Το Μπαράκ σημαίνει ευλογημένος, και το πλήρες όνομα (Μπαράκ Χουσσεΐν Ομπάμα) έχει
αριθμό 2009! Να λοιπόν πως οι αριθμοί "υποδείκνυαν" τον κατάλληλο για πρόεδρο το 2009,
στους προληπτικούς αποκρυφιστές! Για τους Ορθοδόξους Χριστιανούς οι αριθμοί δεν έχουν
προληπτικό χαρακτήρα, αλλά απλά επιβεβαιώνουν τα νοήματα που υπάρχουν στα Βιβλικά
κείμενα, σε σχέση με τα συμφραζόμενα. Προφανές είναι επίσης ότι δεν δεχόμεθα το Πυθαγόρειο
"οι αριθμοί κυβερνούν τον κόσμο"... αλλά υπάρχει αρμονία στη ∆ημιουργία η οποία
φανερώνεται και με αριθμούς.
Λέει ακόμη ο Κάσμπολτ: «ο αριθμός ασφαλείας μου στο Πρόγραμμα Mannequin
ήταν X4566-2, και ήμουν διοικητής 5-μελούς μονάδας που αποτελούνταν από τέσσερις
άνδρες και μία γυναίκα. Ακόμα και αυτό ήταν βασισμένο στην Καμπάλα, καθώς στα
πέντε μέλη (πεντάλφα) εκπροσωπούνται κάθε ένα από τα πέντε στοιχεία: αέρα, νερό,
φωτιά, γη, μέταλλο / πνεύμα». Και λέει επίσης ότι «η φονική μας μονάδα (των 5 ατόμων) ήταν
μέρος μιας 15μελούς ομάδας "∆έλτα" και η ομάδα ήταν χωρισμένη σε τρεις μονάδες. Κάθε
μονάδα αποτελείται από τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα. Ήμουν γνωστός ως Commander
Michael Prince». (Θυμηθείτε και τη συμμετοχή ομάδας ∆έλτα στην εξόντωση του Μπιν Λάντεν).
Σε συνέντευξή του το 2007 ο Κάσμπολτ λέει: «Ο Βarry King που είναι στενός μου φίλος
και ήταν αξιωματικός ασφαλείας στο Wackenhut το 1979, και συγκεκριμένα στη βάση AL/499
NASH Berkshire, μου είπε ότι το σχέδιο της NSA ήταν να μπουν μικροτσίπς σε όλον τον κόσμο
στην Αγγλία, με κρανιακά εμφυτεύματα κατά τις στρατιωτικές απαγωγές (MILABS), πριν το 2009.
Οι σατανικές φατρίες στην NSA δουλεύουν υπερωρίες με το στρατό σ' αυτή τη χώρα, με
στρατιωτικές απαγωγές κάθε βράδυ, χρησιμοποιώντας τα μαύρα, τριγωνικά αεροσκάφη ‘Firefly’,
που έχουν δοκιμαστεί στην Area 51 στις ΗΠΑ και τα αναφέρω λεπτομερώς στη συνέντευξη.
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Μόλις έμαθα σήμερα, (το 2007 που δόθηκε η συνέντευξη) ότι κατεβαίνουν οι διακόπτες των
αναλογικών σημάτων στις τηλεοράσεις το 2009 και αυτές θα λειτουργούν μόνον με ψηφιακή
σύνδεση. ΜΑ ΦΥΣΙΚΑ! Η NSA θέλει να "συντονιστούν" όλοι στους ψηφιακούς της
παλμούς και να συνδέονται με τους υπερ-υπολογιστές της, σαν τον υπολογιστή "τέρας",
που βρίσκεται στο Pine Gap στην Αυστραλία, μέσω των κρανιακών τους εμφυτευμάτων,
μέχρι το 2009»...
Αν και ο ίδιος ο Κάσμπολτ είχε περάσει από τη διαδικασία της ύπνωσης, και επομένως
όσα λέει μπορεί να μην αποτελούν πλήρη αποδεικτικά στοιχεία αλλά απλά μία ερμηνεία από τη
δική του οπτική γωνία των όσων του συνέβησαν, δεν είναι καθόλου αντιφατικά αυτά και άσχετα
με όσα είδαμε πριν να γίνονται από τη CIA, και πιο πρόσφατα στη Σουηδία... Η αμνησία που
επιβλήθηκε μετά την εγγραφή των διαφόρων προγραμμάτων στον εγκέφαλό του, άρχισε λέει ο
Κάσμπολτ, να υποχωρεί το 2006. Έτσι από ότι θυμήθηκε:
«Τουλάχιστον πέντε προγράμματα Mannequin και ένα σωρό σχετικά υποπρογράμματα μου έχουν αποκαλυφθεί. Αυτά εγκαταστάθηκαν σε μένα και ταξινομούνται
σύμφωνα με ελληνικά γράμματα, τα οποία είναι επίσης το όνομα των συγκεκριμένων
εγκεφαλικών κυμάτων. Για παράδειγμα, Άλφα, Βήτα, ∆έλτα, Γάμμα, Θήτα και Ωμέγα. Το
πρόγραμμα Theta (Θήτα) είναι ένα PSI /τηλεπαθητικό πρόγραμμα που μου δίνει τη
δυνατότητα να βλέπω σωματικά, τα βαθμωτά στη βάση τους, ράδιο ηχητικά κύματα.
Μπορώ επίσης να χειριστώ αυτά τα ηχητικά κύματα με το μυαλό μου»!
Είναι πολύ σημαντική η πληροφορία ότι τα κύματα του εγκεφάλου που έχουν την
ονομαζόμενη τηλεπαθητική ιδιότητα είναι βαθμωτά στη βάση τους, και μπορεί όποιος έχει
εμφύτευμα στον εγκέφαλο και κατάλληλο "προγραμματισμό" να τα δει και να τα τροποποιήσει!
Τα βαθμωτά κύματα (scalar waves) λέγονται και βαρυτικά. Φαίνεται ότι οι μυστικές υπηρεσίες
ξέρουν πολύ καλά γι' αυτά. Όσον αφορά το ενεργειακό πεδίο των κυμάτων αυτών, ας μην
απατώνται οι Ορθόδοξοι από τις ανατολίτικες θρησκευτικές αντιλήψεις και νομίζουν ότι
πρόκειται περί της ψυχής.
Πρόκειται για φυσικό ενεργειακό πεδίο που όμως επηρεάζεται από την ψυχική μας
διάθεση. Η ψυχή όπως είπαμε δεν ανήκει στον φθαρτό αυτό κόσμο. Είναι γνωστό από τις
διδαχές των Πατέρων ότι τα ζώα έχουν θνητή "ψυχή" διότι δεν έχουν λογικό για να κριθούν για
τις πράξεις τους. Μάλιστα στα ζώα μεταδόθηκε η εμπάθεια από τους ανθρώπους, όπως επίσης
η φθορά και ο θάνατος απλώθηκε σε όλη τη φύση, σαν συνέπεια της πτώσης των
πρωτοπλάστων. Γα τα ζώα η ψυχή, επειδή είναι θνητή, μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα φυσικό
ενεργειακό πεδίο που κρατάει το σώμα στη ζωή, αλλά διαλύεται με τον θάνατό τους. Αλλά για
τον άνθρωπο, που η ψυχή του είναι λογική, δηλ. είναι εικόνα του Θεού με ελεύθερη βούληση
που της δόθηκε η δυνατότητα να γίνει όμοιά Του στην αρετή, δεν ισχύει το ίδιο. ∆ιότι η ψυχή του
ανθρώπου για να έχουν νόημα τα προαναφερθέντα προσόντα της, έπρεπε και όντως
δημιουργήθηκε αθάνατη. Γι' αυτό υπάρχει η επιβοήθησή μας όχι μόνο από ζώντες
πνευματικούς ανθρώπους, αλλά και από κεκοιμημένους Αγίους. Και επειδή η ανθρώπινη ψυχή
είναι λογική και μπορεί να επιλέξει την απομάκρυνση από τον Θεό, υπάρχει εκτός από
επουράνια πόλη και καταχθόνια κόλαση ή γέεννα, όπως είπε ο Κύριος: «Μη φοβηθείτε από
αυτούς που σκοτώνουν το σώμα, την δε ψυχή μη δυναμένους να σκοτώσουν. Να
φοβηθείτε δε μάλλον αυτόν (τον Θεό) που μπορεί και την ψυχή και το σώμα να απολέσει
στη γέεννα». (Ματθ. Ι 28)
Τα πειράματα λοιπόν μπορεί να ανακαλύψουν εγκεφαλικά κύματα ή περίπλοκα
ενεργειακά πεδία, αλλά αυτά είναι μόνο ένα εργαλείο της ψυχής του ανθρώπου που
συνεργάζεται με το σώμα, και όχι η ίδια η ψυχή ή κάποιο τμήμα της. Γιατί η ψυχή είναι απλή (σε
σχέση με τον υλικό κόσμο) κατά τους Πατέρες, ενώ το σώμα είναι σύνθετο και φθαρτό (ως τη
Συντέλεια). «∆ιότι η μεν ψυχή είναι άτρεπτος κατά την φύση και την ουσία»..., λέει ο άγιος
Συμεών ο Νέος Θεολόγος, και προσθέτει: «το δε σώμα όμως, είναι και κατά την φύση
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τρεπτό, καθώς είναι και σύνθετο, και κατά την ουσία ρευστό, διότι κτίσθηκε από ύλη
φθαρτή και ρευστή»... (άπαντα, τ. 1ος, λόγος 25ος). Και ο άγιος Ιωάννης ο ∆αμασκηνός λέει:
«ψυχή είναι ουσία απλή, ασώματη, αόρατη με τους σωματικούς οφθαλμούς κατά την
φύση της, ασχημάτιστη...». (Έκδοση ακριβής, 26_Περί ανθρώπου).
Για το λόγο αυτό γράψαμε ότι η παράσταση της ψυχής στον υλικό κόσμο μας είναι ένα
μαθηματικό σημείο. Έτσι η ψυχή δεν είναι ανιχνεύσιμη με υλικά μέσα. Όμως γενικά η έρευνα
φαίνεται να είναι πίσω, αγνοώντας προφανώς αυτό που ξέρουν μόνο τα στρατιωτικά
εργαστήρια, και ιδιαίτερα ότι τα πιο βασικά είναι τα βαρυτικά κύματα ή scalar waves, όπως λέει
ο Κάσμπολτ.
Επειδή η αμαρτία δίνει την αίσθηση του βάρους στην ψυχή και στο σώμα, ενώ η
αφαίρεσή της με την Εξομολόγηση δίνει το αντίθετο αίσθημα, δηλ. αυτό της ελάφρυνσης,
ταιριάζει πράγματι να είναι σαν βασικότερο εργαλείο της ψυχής τα βαρυτικά κύματα, ως προς τα
άλλα (ερτζιανά). Αξίζει να θυμηθούμε ότι ακόμη και τα αναστημένα σώματα θα έχουν
διαφορετική παχύτητα και βάρος, όπως το έζησε σε κατάσταση θεωρείας ο άγιος Συμεών ο
νέος Θεολόγος και το αφηγείται σε τρίτο πρόσωπο: Έβλεπε το θείο Φως «λίγο λίγο να
εισδύει όλο σε όλο το σώμα του, την καρδιά και τα έγκατά του, έως ότου τον κατέστησε
ολόκληρο πυρ και φώς... Αυτό τον έκανε να χάσει την αίσθηση του σχήματος, της θέσης,
του πάχους και του είδους του σώματος. Φωνή λοιπόν από το Φως απευθύνεται σ' αυτόν
και λέει: έτσι έχει ορισθεί να αλλαγούν οι ζώντες και υπολειπόμενοι άγιοι την ώρα της
εσχάτης σάλπιγγας, και οι κατ' αυτόν τον τρόπο αλλαγμένοι θ' αρπαγούν, όπως λέει ο
Παύλος. ...Εγνώριζε ότι το σώμα συνυπήρχε με αυτόν, αλλά κάπως ασώματο και
πνευματικό, διότι δεν το αισθανόταν να έχει πλέον βάρος ή παχύτητα και εθαύμαζε
βλέποντας τον εαυτό του μέσα σε σώμα ως ασώματο. Εν τούτοις όμως το φως που
μιλούσε μέσα του έλεγε πάλι με την προηγούμενη φωνή: Τέτοιοι θα είναι μετά την
ανάσταση, στον μέλλοντα αιώνα όλοι οι άγιοι, έχοντας περιβληθεί ασωμάτως πνευματικά
σώματα. Είτε ελαφρότερα και λεπτότερα και υψιπετέστερα είτε παχύτερα και βαρύτερα
και χαμαιπετέστερα, τα οποία θα ορίζουν στον καθένα τη στάση και την τάξη και την
οικείωση προς τον Θεό»... (Εκδ. Γρ. Παλαμάς σ. 151, 153) Ενδιαφέρουσα είναι και η σημείωση του
αγίου Νικοδήμου στον Αόρατο Πόλεμο, ότι, κατά τον άγιο Γρηγόριο τον Σιναΐτη, ακόμη και τα
πνεύματα που ξέπεσαν (και έγιναν δαίμονες) εμποδίζονται σαν από παχύτητα και βάρος (να
είναι όπου ήταν πριν, στον Ουρανό): Ο Σιναΐτης θεοφόρος Γρηγόριος, έτσι λέει περί των
∆αιμόνων. «Όντας κάποτε και αυτοί νοερά όντα, αφού εξέπεσαν της αϋλίας και της
λεπτότητας εκείνης (που είχαν), κάθε ένας απέκτησε κάποιο υλικό πάχος, έχοντας
(κάπως) σώμα ανάλογο με την τάξη και την ενέργεια που έκανε από την έξη (εθισμό) των
παθών» (Φιλοκ. κεφ. ρκγ'). Και συνεχίζοντας παρακάτω λέγει· «από την έξη των παθών,
έγιναν κάπως υλικοί» (οι δαίμονες δηλαδή). (51η σημ). Αυτά μας υπενθύμισαν τα βαρυτικά
κύματα, χωρίς όμως να είναι τα ίδια που δρουν στην ψυχή, αλλά η χάρη του Θεού που έρχεται
σ' αυτήν ή αντίθετα αποτραβιέται.
Σε κατάσταση ηρεμίας και περισυλλογής μπορεί ακόμη και οι μη Ορθόδοξοι να
δουν το φυσικό φως της διανοίας τους χωρίς να είναι ανάγκη να βάλουν… τσιπ στο
κεφάλι τους! Έλεγε ο γέροντας Σωφρόνιος: «Υπάρχει το θείο Φως και το διαβολικό φως.
Μερικές φορές βλέπει κανείς και το φυσικό φως της διανοίας του. Οι φιλόσοφοι
(Πλωτίνος και άλλοι ∆υτικοί) και οι Ανατολίτες - Βουδιστές, βλέπουν το φυσικό φως της
διανοίας και μερικές φορές επηρεάζονται από τον διάβολο. Υπάρχει μεγάλη διαφορά
μεταξύ τους. Το διαβολικό φως έχει άλλη ενέργεια. Όταν ο διάβολος έδειχνε το δικό του
φως στον Γέροντα Σιλουανό, τότε ο Σιλουανός έβλεπε και τα εντόσθιά του. Το φυσικό
φως της διανοίας είναι μια έλλαμψη φιλοσοφικών διδασκαλιών. Τότε ο άνθρωπος
αισθάνεται ότι έρχονται και φεύγουν αυτές οι ελλάμψεις. Όμως το θείο Φως δίνει άλλη
- 10 -

γνώση, είναι Φως αγάπης, Φως Χριστού, αποκάλυψη του Τριαδικού Θεού. Είναι σφάλμα
η ταύτιση του φυσικού φωτός της διανοίας με το θείο Φως, καθώς επίσης σφάλμα είναι η
ταύτιση του φυσικού φωτός της διανοίας με το σατανικό φως.
Κατά κάποιο τρόπο (όμως), το φυσικό φως της διανοίας μπορεί να θεωρηθεί ως
σατανικό, σύμφωνα με το ρητό: «ύπαγε οπίσω μου, Σατανά. Είσαι σκάνδαλό Μου διότι
δεν φρονείς τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων» (Λόγος του Χριστού προς τον Πέτρο,
Ματθ. ις 23). Άλλες φορές το φυσικό φως της διανοίας διαφέρει από το διαβολικό. Το φως
των αγγέλων είναι μέθεξη του ακτίστου Φωτός». Α 15
Όσα λέει ο Κάσμπολτ εξηγούν τη βιασύνη για έρευνες με νανο-εμφυτεύματα στον
εγκέφαλο, σαν ένα ευρύτερο σχέδιο συνωμοσίας κατά των λαών, στο οποίο τον κεντρικό
ρόλο παραπλάνησης έχουν οι μυστικές υπηρεσίες, οι οποίες και κινούν την
Παγκοσμιοποίηση. Θυμηθείτε ότι η Παγκοσμιοποίηση αρχίζει με τον (μπαμπά) Μπους
πρόεδρο στην Αμερική (αρχηγό πριν της CIA) και Γκορμπατσώφ στη Σοβιετική Ένωση (αρχηγό
πριν της KGB)...
Αυτό που συνέβη και κυρίως επιβεβαίωσε τον Κάσμπολτ ήταν οι Ολυμπιακοί αγώνες
2012 του Λονδίνου! βλ. αποκρυφιστικοί Ολυμπιακοί
Βλέπετε αριστερά το μωρό της
τελετής των Ολυμπιακών με το
ευδιάκριτα χωρισμένο στα δύο κεφάλι,
που προβάλλει αφενός την επίτευξη
λογικών κατατμήσεων του εγκεφάλου
(partitioned brain), αλλά και τις
"επιτυχίες" στη γενετική, γι' αυτό το
καμαρώνουν όλοι οι γιατροί πιασμένοι
χέρι - χέρι! Ουσιαστικά καυχώνται για
την επιτυχία του Project Mannequin!!!
Αλλά δεν επιβεβαίωσε μόνο αυτό
τον Κάσμπολτ... ολόκληρη η τελετή
των Ολυμπιακών του Λονδίνου ήταν
σαν μια τελετή μαγείας, αφού δεν είχε
τίποτα Χριστιανικό, αλλά ενώ ξεκινούσε
"θρησκευτικά" με το χτύπημα μιας
τεράστιας καμπάνας βάρους 23 τόνων (αποκρυφιστικής σημασίας), πρόβαλλε μάγισσες και
δαιμονικές φιγούρες που τρομοκρατούν μικρά παιδιά. Και τα κέντρα ερευνών των μυστικών
υπηρεσιών σε υπόγειες βάσεις «είναι "θρησκευτικά" κέντρα όπου τελούνται οι
ονομαζόμενες τελετές μαύρης μαγείας»... και όπου θυσιάζονται παιδιά λέει επίσης ο
Κάσμπολτ. Αυτός είναι και ο λόγος που οι δαίμονες εκεί έχουν πάρει τέτοια εξουσία που
υλοποιούνται με τη μορφή "εξωγήινων"... όπως είπε και ο Phil Schneider ότι συμβαίνει στην
Αμερική όπου ήταν επικεφαλής συνεργείου κατασκευής υπόγειων πόλεων, για τον οποίο
γράψαμε στο «τι θα γίνει το 2012+»...
Αν προστεθούν και τα γενετικά τροποποιημένα τέρατα που κυκλοφορούν εκεί, η
κατάσταση στα υπόγεια των πειραματισμών πρέπει να μοιάζει με προθάλαμο της Κόλασης...
Αλλά οι αδιόρθωτοι παγκοσμιοποιητές θέλουν να προχωρήσουν στο σκοπό τους να
ανεβάσουν ένα παγκόσμιο ηγέτη στην εξουσία, χρησιμοποιώντας αποκρυφισμό και
τεχνολογία μαζί. Θέλουν την ψηφιακή τηλεόραση για να προξενούν τις επιδιωκόμενες
αντιδράσεις στο νευρικό σύστημα των τηλεθεατών, αλλά και να δίνουν εντολές στους προπρογραμματισμένους εγκεφάλους των "υπνωτισμένων" οι οποίοι θα είναι οι μέχρι θανάτου
αφοσιωμένοι στον Αντίχριστο και θα δημιουργούν κλίμα αποδοχής του από τον κόσμο.
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Λεπτομερέστερες οδηγίες στους "υπνωτισμένους" ή λήψη πληροφοριών από
χιλιάδες άτομα συγχρόνως μπορεί να γίνουν μέσω τηλεφώνου, κατευθείαν από τους
υπολογιστές της NSA! Ο Μπάρρυ Κίνγκ ένας πρώην αξιωματικός ασφαλείας στην βάση
AL/499 έξηγεί πως το κομπιούτερ της βάσης, βρίσκει τον αριθμό, τηλεφωνεί, και με την πρώτη
λέξη της απάντησης κάνει αυτόματη αναγνώριση φωνής. Αν αυτή είναι η επιθυμητή συνεχίζει με
ένα σήμα που στέλνεται για να ενεργοποιηθεί το τσιπ του "υπνωτισμένου" και κατόπιν δίνεται
τηλεφωνικά ένας κώδικας: πχ "Λίμα, ένα, ένα, επτά, δύο, μπράβο, Μάϊκ, χχχχ". Τότε το άτομο
περιμένει επί πλέον κώδικα και οδηγίες. Μετά στέλνεται ένα νέο σήμα προς το εμφυτευμένο
τσιπ του καλουμένου ακολουθούμενο από τον υπόλοιπο κώδικα: "Τα πιόνια κινούνται και
είμαστε εμείς που τραβάμε τα νήματα". Τότε το καλούμενο άτομο είναι πλήρως έτοιμο να δώσει
ή να λάβει λεπτομερείς πληροφορίες. Αν απαντήσει κάποια τηλεφωνική συσκευή η κλήση
διακόπτεται άμεσα.
Ο Κάσμπολτ ίσως ήταν για την NSA ένα επιτυχημένο πειραματόζωο, και γι' αυτό τον
άφησαν να βγει από τον στενό έλεγχο. Όταν όμως άρχισαν να του επανέρχονται επικίνδυνες για
την φήμη της υπηρεσίας μνήμες, του κατέβασαν το site, και τουλάχιστον προς το παρόν τον
εξαφάνισαν... Εξ άλλου όπως είπε ο ίδιος είναι από τους δύο μόνο επιζώντες των ομάδων
∆έλτα που ξεπερνά την ηλικία των 30 ετών, από όσους ήξερε, επειδή συνήθως τους σκοτώνουν
πριν τα 30 χρόνια τους, γιατί τότε αρχίζουν να θυμούνται όσα δεν "πρέπει"... ∆είτε περισσότερα
από όσα πρόλαβε να πει (στα αγγλικά) και λινκς.
Όσοι δεν έχουν λάβει εμφυτεύματα, για να κατευθύνονται επακριβώς από τις μυστικές
υπηρεσίες, καλούνται να βάλουν από μόνοι τους ένα ανάλογο τσιπ με διάφορες προφάσεις.
Στην Αμερική ο πρόεδρος Ομπάμα ένας άνθρωπος (οικογενειακά) των μυστικών υπηρεσιών
προωθεί εκβιαστικά την εμφύτευση τσιπ στους πολίτες για να μπορούν να συμμετάσχουν στο
κρατικό πρόγραμμα υγείας... και να μην φυλακίζονται και πληρώνουν επί πλέον και πρόστιμο.
Και επειδή δεν έμαθαν καλά τα μυστικά του εγκεφάλου με τις προηγούμενες έρευνες
ανακοίνωσε ο ίδιος ο πρόεδρος Ομπάμα πρόσφατα, στις 2 Απριλίου 2013, ότι προχωρούν σε
επίσημες νέες έρευνες του εγκεφάλου με το πρόγραμμα πλέον: BRAIN Initiative (Brain
Research Through Advancing Innovative Neurotechnologies - Έρευνα Εγκεφάλου Μέσω
Προωθημένων Καινοτομικών Νευροτεχνολογιών). Το σχέδιο BRAIN θα ξεκινήσει το 2014 και σε
αυτό θα εμπλακούν οι σημαντικότεροι ερευνητικοί φορείς των ΗΠΑ, όπως τα Εθνικά Ινστιτούτα
Υγείας (NIH) που θα έχουν και το συντονισμό, το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών (NSF), και η
γνωστή για τις Ναζιστικού τύπου έρευνες
με ανθρώπους - πειραματόζωα DARPA
(Υπηρεσία Προωθημένων Αμυντικών
Ερευνητικών Προγραμμάτων).
Παρά το ότι έτρεχαν ήδη πολλά μη
φανερά
(μαύρα)
προγράμματα,
αποφάσισαν να τα επεκτείνουν σε όλη την
επιστημονική κοινότητα για να επιτύχουν
αποτελέσματα που θα κάνουν δυνατό τον
έλεγχο του νου (mind control) του κόσμου
σε πραγματικό χρόνο για να τον
κατευθύνουν όπως θέλουν κατά τις
διαδικασίες της παγκοσμιοποίησης. Όπως
λέει στην αναγγελία του ο Λευκός Οίκος:
«Η
πρωτοβουλία
υπόσχεται
να
επιταχύνει την εφεύρεση νέων τεχνολογιών που θα βοηθήσει τους ερευνητές να
παράγουν σε πραγματικό χρόνο εικόνες των πολύπλοκων νευρικών κυκλωμάτων...» Ο
έλεγχος του νου σε πραγματικό χρόνο τους ενδιαφέρει και όχι το Αλτσχάϊμερ, ή το Πάρκινσον
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που είναι προφάσεις...
Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο που «η αμερικανική πρωτοβουλία έρχεται μετά την
πρόσφατη ανάλογη ανακοίνωση ότι η Ευρώπη προχωρά στην υλοποίηση της
χαρτογράφησης του ανθρωπίνου εγκεφάλου στο πλαίσιο του έργου «Human Brain
Project», αρχικού προϋπολογισμού περίπου ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, με τη
συμμετοχή περίπου 80 ευρωπαϊκών και άλλων ερευνητικών φορέων»!! καθημερινή
Χρειάζονται πολλά "πειραματόζωα" για να προχωρήσουν οι έρευνες, επομένως πρέπει να είναι
προσεκτικός όποιος πάει πλέον σε νοσοκομείο...!

Ο πρόεδρος Ομπάμα και ο Dr. Francis
Collins, ∆ιευθυντής των National Institutes of
Health, στην εκδήλωση BRAIN Initiative στο
White House (Λευκό Οίκο), στις 2 Απριλίου
2013.
Η χειραγώγηση του πλήθους από τη
Νέα Τάξη, εκτός της χρήσης hardware δηλ.
τσιπ και υπολογιστικών συστημάτων, γίνεται
και με έμμεσο τρόπο, όπως με αυτόματη
παρακολούθηση
των
τηλεφωνικών
συνδιαλέξεων και των αναγραφών στα
"κοινωνικά δίκτυα" (facebook, twitter κλπ), αναζήτηση λέξεων κλειδιών, και ανάλογη επέμβαση
με βάση διάφορα προκαταρτισθέντα σενάρια, και χρήση των μαζικών μέσων ενημέρωσης,
κατευθυνόμενων ειδήσεων κλπ.
Η "κοινωνική μηχανική" είναι μια επιστήμη για τη χειραγώγηση.
Εκτός των νέων ερευνητικών προγραμμάτων για τον εγκέφαλο που αναφέραμε ήδη:
«Μόνο στην Ευρώπη επενδύονται 8 δις. ευρώ ετησίως, για να σκιαγραφηθούν οι σκέψεις και οι
προθέσεις των πολιτών... Το 2005, ένα μεγάλο ερευνητικό consortium, χρηματοδοτούμενο από
την Ε.Ε. ξεκίνησε τη δημιουργία ενός κατάλληλου για προσομοιώσεις μοντέλου κοινωνικών
αλληλεπιδράσεων, με την βοήθεια αυτόνομων προγραμμάτων. Το πρόγραμμα ονομάσθηκε
New Ties και έχει ολοκληρώσει την πρώτη φάση του. Με την συμμετοχή 5 μεγάλων
ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, ανοίγει τον δρόμο σε προσομοιώσεις μεγάλης κλίμακας
ανθρώπινων πληθυσμών που αναμένεται να ακολουθήσουν τα επόμενα 20 χρόνια, οπότε και
αναμένεται να εκατονταπλασιασθεί η ισχύς των υπολογιστικών συστημάτων. Τότε θα είναι
δυνατή μια ακόμη πιο άμεση συλλογή δεδομένων, σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, καθώς
εκατομμύρια αυτόνομα προγράμματα θα είναι σε θέση να παρακολουθούν και να καταγράφουν,
να ταξινομούν πακτωλούς δεδομένων σχετικά με τις ζωές των πολιτών». Επίσης:
«Τα διάφορα σενάρια που έχουν επεξεργασθεί τα στρατηγήματα της κοινωνικής
μηχανικής της Νέας τάξης στηρίζονται στα μοντέλα του «Σοκ». Από τη δεκαετία του ’40, οι
εξελίξεις στην Ψυχιατρική με τη χρήση του ηλεκτροσόκ είχαν κάνει τους γιατρούς να πιστέψουν
ότι είναι σε θέση να «καθαρίσουν» εντελώς το μυαλό των πασχόντων: Επηρεάζουμε τους
ανθρώπους, τους οδηγούμε στην υπακοή! Αλλά οι τεχνικές αυτές δεν λειτουργούν μόνο σε
μεμονωμένα άτομα. Μπορούν να λειτουργήσουν σε ολόκληρες κοινωνίες.
Ένα συλλογικό τραύμα, ένας πόλεμος, μια φυσική καταστροφή, μια τρομοκρατική ενέργεια,
μας φέρνει όλους σε κατάσταση σοκ. Στο βιβλίο της The Shock Doctrine
http://www.schizas.com/site3/el/koinonikosklonismos.html η Καναδή δημοσιογράφος και ακτιβίστρια,
Naomi Klein, αποδεικνύει με τεκμηριωμένο τρόπο πώς οι αμερικανικές πολιτικές της «ελεύθερης
αγοράς» έφθασαν να κυριαρχούν στον κόσμο μέσω της προγραμματισμένης εκμετάλλευσης και
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καταστροφής». (Λεωνίδας Αποσκίτης - Κοινωνική Μηχανική)
Η παραπλάνηση, σκληρότητα και δολιότητα των σύγχρονων μεθόδων των
παγκοσμιοποιητών για την υποταγή συνειδήσεων, φαίνεται να αποδίδεται πολύ καλά από τον
Άλντους Χάξλεϋ, και πολλοί είναι οι αναφερόμενοι σ' αυτόν. Όμως ιδιαίτερα προφητικός είναι ο
Ντοστογιέφσκυ, ο οποίος το 1870 εκδίδει τους «∆αιμονισμένους», που αναφέρεται σε μια
συνομωσία ολίγων και «εκλεκτών», για την επιβολή ενός νέου ολοκληρωτικού κοινωνικού
συστήματος, του «σιγκαλιεφισμού». Η πρωτοτυπία του συστήματος αυτού συνίσταται στο ότι
χειραγωγεί την ανθρωπομάζα τόσο παραπλανητικά και αποτελεσματικά, ώστε αυτή να συνεργεί
ενθουσιωδώς στην ίδια της την υποδούλωση!
«Η τελική λύση του προβλήματος είναι ο διαχωρισμός των ανθρώπων σε δύο άνισα
μέρη. Το ένα δέκατο μονάχα της ανθρωπότητας θάχει την ελευθερία της προσωπικότητας και η
εξουσία του πάνω στα άλλα εννέα δέκατα θα είναι απεριόριστη... Τα μέτρα (…) για την
εξαφάνιση της ελεύθερης βούλησης στα εννέα δέκατα των ανθρώπων και για την μετατροπή
τους σε αγέλη, με νέους τρόπους διαπαιδαγώγησης σειράς γενεών, είναι πολύ αξιοπρόσεκτα,
πολύ λογικά και στηρίζονται στα δεδομένα της επιστήμης». Σαν Ορθόδοξος ο Ντοστογιέφσκυ
αποδίδει καλύτερα την πνευματική κατάσταση των σύγχρονων παγκοσμιοποιητών: ∆αιμονική!
Η καταστροφικότητα των νεοταξιτών εξηγείται από την εγκατάλειψή τους από τη χάρη του Θεού,
και αυτό συνέβαινε και σε παλιότερες εποχές όταν ο Θεός ήθελε να συνετίσει τον κόσμο:
Αναστατώσεις και καταστροφές παντού. Χρειάζεται προσοχή, γιατί όποιος ακολουθεί τους
"δαιμονισμένους" καταντάει όμοιος μ' αυτούς!
Εκείνο λοιπόν που έχει σημασία είναι ποια πνευματικότητα κρύβεται πίσω από κάθε
κατάσταση... ∆υστυχώς φαίνεται ότι οι παγκοσμιοποιητές διάλεξαν τον κακό δρόμο και θα
καταστρέψουν με τον εωσφορισμό τους την ανθρωπότητα. Υπάρχουν πολλές μορφές ακόμη
επίδρασης που χρησιμοποιούν πάνω στους ανθρώπους, όπως είναι οι ψεκασμοί από
αεροπλάνα - χημικές ουρές, ηλεκτρομαγνητικές, και λοιπές επεμβάσεις με το HAARP από την
Αλάσκα και άλλα πολλά, αλλά όπως είπαμε το θέμα από το οποίο ξεκινούν όλα είναι
πνευματικό... και σ' αυτό δεν πάει καλά η ανθρωπότητα των έσχατων χρόνων. Εξ άλλου τα
χρόνια αυτά δεν θα ήταν έσχατα αν δεν υπήρχε ο δαιμονισμός στη μέση... και βέβαια, σε
συνδυασμό μ' αυτόν, η τεχνολογία, που χρησιμοποιείται πλέον για υποδούλωση.
Ένα ενδιαφέρον φιλμ πάνω στο θέμα είναι το σημάδι του Θηρίου (Revelation) στο
οποίο, από αρκετά χρόνια πριν, έχει αποτυπωθεί ο συνδυασμός μαγείας - επιστήμης, κάτι
που βλέπομε να αποκαλύπτεται τώρα ανοιχτά από τους αποκρυφιστές πολιτικούς, το
Χόλυγουντ, τη μουσική, τα μέσα ενημέρωσης, τον Κάσμπολτ και κυρίως τους Ολυμπιακούς
2012 του Λονδίνου...
Επομένως τώρα χρειάζεται περισσότερο να είμαστε προσεκτικοί και να
προφυλάσσομε τις αισθήσεις μας από τις παγίδες που μας στήνει η Νέα Τάξη, διότι μαζί με τον
πόλεμο που μας γίνεται από τα πνεύματα της πονηρίας έχομε και τον πόλεμο από τους, κατά
την έκφραση του Αγίου Κοσμά, "διαβασμένους" υποτακτικούς της, και τα "εργαλεία τους"...
Η υποβολή που γίνεται από τα μέσα ενημέρωσης και ιδίως την τηλεόραση θα
χρησιμοποιηθεί από τον Αντίχριστο, γι' αυτό λέει ο στάρετς Λαυρέντιος: «Μακάριος και τρισμακάριος ο άνθρωπος που δεν θα δει το Θεομίσητο πρόσωπο του Αντιχρίστου και δεν θα
ακούσει τα βλάσφημα λόγια του, που θα υπόσχονται κάθε γήινη ευλογία. Αυτοί που θα
τον ακούσουν, θα πεισθούν και θα τρέξουν να τον υπηρετήσουν… Πολλοί που έχουν
απομακρυνθεί από την Αλήθεια θα λένε: «Χρειάζεται να παρακολουθούμε τα νέα»! Και θα
συμβεί, στα νέα ο Αντίχριστος να εμφανισθεί, και θα τον αποδεχτούν»!... (Επίτ. σ. 207).
Λεόντιος Μοναχός ∆ιονυσιάτης
25-Μαρ. / 7 Απριλίου 2013
Σταυροπροσκυνήσεως και Ευαγγελισμού
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