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ΤΡΙΓΩΝΑ

Αναζήτηση

ΠΑΠΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ
ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ

ΑΛΗΘΙΝΑ PARTY
ΒΡΥΚΟΛΑΚΩΝ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ:
Συνήθως πίνουμε από το λαιμό,
το στήθος, τα χέρια ή τα πόδια.
Φοράω κοφτερά δόντια για να
μπορέσω να τρυπήσω το δέρμα.
Νιώθω σαν πραγματικός
βρικόλακας...

ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΧΙΛΙΑΣΤΕΣ
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
ΛΑΤΡΕΙΕΣ - ΣΕΚΤΕΣ

ΤΟ ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΣΤΙΚΟ «ΚΙΤΡΙΝΟ
ΣΠΙΤΙ» ΚΑΙ Ο ΣΕΡΒΟΣ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ. :
Απαράδεκτες οι δηλώσεις του
Πατριάρχη Σερβίας Ειρηναίου
υπέρ των μεταμοσχεύσεων. Ο
Πατριάρχης Σερβίας ...

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ
«ΖΗΛΩΤΙΣΜΟΣ»
ΝΗΠΤΙΚΑ
ΠΑΤΕΡΙΚΑ
ΙΣΤΟΡΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ
Ι.Μ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ
ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ» ΤΩΝ
ΧΙΛΙΑΣΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΗΣ
ΣΚΟΠΙΑΣ:
Μέ φυλλάδιο πού διανεμήθηκε
τίς τελευταῖες ἡμέρες σέ ...

ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΠΙΣΤΗ
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΟΔΟΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ΤΡΙΓΩΝΑ

ΠΡΟΣΩΠΑ
ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΘΕΙΣΗΣ
ΜΟΝΑΧΗΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ:
Επειδή μου γράφετε να σας
γράψω, εάν πρέπει να τιμάτε τον
Άγιον Νεκτάριον ή όχι, κατόπιν
των όσων γράφει η Ηγουμένη
εις το βιβλίον της και επειδή
είμαι Πνευματικός...

π.ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΨΥΧΩΦΕΛΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ:

ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΔΑΙΜΟΝΙΑ

ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ, ΓΚΟΥΡΟΥΪΣΜΟΣ, ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΑΘΗΝΑ 1997 – 4

Η

ΕΚΔΟΣΗ

ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ Π. Ε. Γ, τηλ. 210 6396665

Η δραστηριότητα αυτή εγκαθιδρύθηκε το 1937 και υπηρετεί τους σκοπούς της
οργάνωσης, χρησιμοποιώντας τη «δύναμη της σκέψης». Κάθε «Τρίγωνο» αποτελεί
μονάδα τριών προσώπων που ενώνονται νοητικά «σ' ένα παγκόσμιο δίχτυ»
φυλλάδιο)

(Lucis Trust,

.

Στο βιβλίο με το χαρακτηριστικό τίτλο «Η ενέργεια ακολουθεί τη σκέψη» η κίνηση
υπογραμμίζει πως η σχέση ανάμεσα στη σκέψη και στην ενέργεια είναι «καθοριστικής
σημασίας»

(σ. 13)

. «Η σκέψη είναι ενέργεια και η ενέργεια ακολουθεί τη σκέψη», λέγει και

θέτει σαν στόχο το μετασχηματισμό τού νοητικού κλίματος στο περιβάλλον
ακολουθεί τη σκέψη, σ. 6)

(Η ενέργεια

.

Οι «εξυπηρετητές» τού Σχεδίου βοηθούν «στην εξάπλωση της Καλής Θέλησης και στην
κατανόηση (Φως) μεταξύ των ανθρώπων και στην ανύψωση «τού επιπέδου της
ανθρώπινης συνείδησης», δημιουργώντας «απόθεμα σκέψης και εμπνέοντος τρόπους
πρακτικής και οικοδομητικής δράσης για όφελος της ανθρωπότητας»
τετράπτυχο)

(Τρίγωνα,

.

Τα Τρίγωνα δημιουργούν «ένα παγκόσμιο δίχτυ φωτός και καλής θέλησης», το οποίο
και διατηρούν. Το κάθε Τρίγωνο παρέχει τους «αλληλοσυμπληρούμενους αγωγούς ή
νήματα, κατά μήκος των οποίων ρέουν οι πνευματικές ενέργειες».
«Το άτομο συνδέεται με σκέψη και σκοπό, με τ' άλλα δύο μέλη τού τριγώνου του, ή των
τριγώνων του, βλέποντας τις ζωτικές ενέργειες τού φωτός και της καλής θέλησης να
κυκλοφορούν από σημείο σε σημείο. Κατόπιν κατευθύνει τη ροή της ενέργειας μέσα στο
δίχτυ, οραματιζόμενο με διαύγεια το ακτινοβόλο παγκόσμιο δίχτυ των τριγώνων, τού
οποίου μέρος αποτελεί το δικό του δίχτυ. Έπειτα εκφωνεί τη Μεγάλη Επίκληση με
συγκέντρωση και πρόθεση».
Από τα ανωτέρω φαίνονται καθαρά οι προσπάθειες τού αποκρυφισμού για την
αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων τού κόσμου. Η αποκρυφιστική λύση για το
πρόβλημα της ειρήνης δεν είναι μια οποιαδήποτε προσπάθεια έξω από τον εαυτό μας,
αλλά νοητική διεργασία με τη μέθοδο τού διαλογισμού. Με τον τρόπο αυτό ο

ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΜΟΥ
ΕΔΕΙΞΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΗΝ ΚΑΚΙΑΝ
ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ:
Όταν θελήση να σου στείλη τα
βάσανα σε ειδοποιεί και ως
αγγελιαφόρον σου στέλνει
ανάλογον χάριν. Ως να σου λέγη:
Γίνου έτοιμος...
Ο ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ…
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ:
Πράγματι, το κίνητρο τού Ιούδα,
προκειμένου να προδώσει το
Χριστό, φαίνεται να μην ήταν
μόνο τα ...
ΓΕΡΩΝ ΙΩΣΗΦ Ο ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ:
ΟΙ ΖΗΛΩΤΑΙ ΕΙΝΑΙ
ΠΛΑΝΕΜΕΝΟΙ! ΘΑ
ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΟΥΜΕ ΤΟΝ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ!:
Την εγκύκλιο την διάβασα εγώ,
διότι ο γέροντας ούτε να τη
διαβάσει δεν δέχτηκε ...
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΚΡΑΚΗΣ
(1831-1905) :
Φιλόσοφος και ηθικολόγος,
λαϊκός ιεροκήρυκας με πλατιά
ακτινοβολία και ηγέτης
αφυπνιστικού κινήματος στην
μετεπαναστατική Ελλάδα.
Γεννήθηκε στη Σίφνο...

