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Καλή Ανάσταση
Καλή Σφαγή & Αιματοχυσία
(Επι-) Στροφή στην Ειρηνική Διατροφή
Αγαπητοί φίλοι,
ο τίτλος του κειμένου δείχνει κάπως αντιφατικός και σίγουρα τουλάχιστον
δυσάρεστος για μερικούς αλλά ας πάρουμε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο μας για να
κατανοήσουμε παρέα μερικές σκέψεις που ίσως θα δονήσουν και ηχήσουν κάτι μέσα σας.
Για ακόμα μια χρονιά επαναλαμβάνεται το μεγάλο μυστήριο της Ανάστασης του
Χριστού και όπως κάθε χρόνο με αφορμή το Πάσχα ο Ιησούς ξανασταυρώνεται. Έτσι το
θέλει η παράδοση πάνω από 2000 χρόνια τώρα!
Εάν βέβαια εστιάσουμε λίγο πιο καλά θα δούμε, πως εδώ και πολλές δεκαετίες, αυτό
το παραδοσιακό σταύρωμα του Χριστού δεν επαναλαμβάνεται μόνο μια φορά το χρόνο,
δηλαδή κάθε μεγάλη Παρασκευή του Πάσχα για να αναστηθεί ο Χριστός κάθε Μεγάλο
Σάββατο του Πάσχα εκ νέου, αλλά ο Χριστός και μαζί του όλες σχεδόν οι αξίες και
αρετές που έχει δώσει στην ανθρωπότητα σταυρώνονται πρακτικά και κυριολεκτικά
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, κάθε χρόνου! Η μεγαλύτερη αυτή γιορτή των Ορθόδοξων Χριστιανών έχει
η ίδια χάσει κάθε αληθινό και βαθύτερο νόημα για να καταλήξει σε ακόμα μια
καταναλωτική και εγωιστική γιορτή των ψευτών και υποκριτών! Και μη νομίζετε πως
αυτή οι χαρακτηρισμοί ανήκουν καλύτερα και μόνο στους ‘καλούς’ μας προδότες πολιτικούς,
τους ψευτο-πνευματικούς ηγέτες των Θρησκειών (και για την Ελλάδα ιδιαίτερα των ηγετών
με τα άλλοτε μαύρα και άλλοτε χρυσά ράσα!), στους κλέφτες και εγκληματίες των
τραπεζών, μεγάλο-επιχειρήσεων και γενικότερα στην κλίκα της παγκόσμιας νέας τάξης
πραγμάτων, αλλά
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ανήκουν σε κάθε έναν από ΕΜΑΣ τους ΙΔΙΟΥΣ
εφόσον στην καθημερινή μας ζωή δεν προσπαθούμε τουλάχιστον να πετύχουμε έστω και
μερικές από της αρετές που μας έδωσε ο Χριστός και οι οποίες φυσικά είναι
καταγεγραμμένες με τον έναν ή τον άλλον τρόπο σχεδόν σε όλες τις θρησκείες και
πνευματικά μονοπάτια του κόσμου!
Η παράδοση λοιπόν, είναι κάτι σημαντικό ακούμε τους υποκριτές και φαρισαίους της
τωρινής μας εποχής να λένε, έχοντας επιλέξει από μια πολυσύνθετη παράδοση μόνο
κάποια αποσπάσματα που βολεύουν τον εγωισμό και τις κατώτερες ορέξεις και επιθυμίες
τους, καθώς και μια κερδοσκοπική, απάνθρωπη οικονομία και βιομηχανία. Πέρα από αυτά
όμως, πιο κρυφά και ύπουλα, δε ‘βολεύουν’ απλά και μόνο ‘κάποιους’ που κινούν (ακόμα) τα
νήματα, αλλά είναι ένα βασικό μέρος του σχεδίου πλήρους υποδούλωσης της
ανθρωπότητας από την ΝΤΠ!

Σοβαρά;
ΝΑΙ, πολύ σοβαρά!
Μα ΔΕΝ το καταλαβαίνω και δεν μπορώ να το πιστέψω, γιατί ακούγεται πολύ
ακραίο!
Περιμένετε και διαβάστε και πιο κάτω, θα το καταλάβουμε όλοι!
Λένε λοιπόν, σαν πρόσχημα, οι υποκριτές πως την παράδοση οφείλουμε να την
τηρήσουμε! Μάλιστα, και για να δούμε ΤΙ ακριβώς είναι και μας λέει αυτή η περιβόητη
παράδοση και μέσα σε ποια πλαίσια ανήκει;
‘Οι άνθρωποι (όπως ίσχυε μέχρι την εποχή του 60 περίπου στην Ελλάδα) είχαν στη
διατροφή τους μόνο ελάχιστες φορές το χρόνο το κρέας. Μόνο στις μεγάλες Χριστιανικές
γιορτές (σύμφωνα με την παράδοση!) και σε λιγοστές ειδικές στιγμές υπήρχαν κρέατα και
μεγάλα φαγοπότια με ζωικά προϊόντα στο τραπέζι των πολλών. Η βασική διατροφή ήταν η
φημισμένη μεσογειακή διατροφή με μεγάλα ποσοστά λαχανικών, σαλατών, οσπρίων, και
μικρές ποσότητες από ζωικά όπως αυγά και γαλακτοκομικά. Τα τελευταία βέβαια από
ζώα πιο φυσιολογικά μεγαλωμένα που ζούσαν σε πιο φιλικές συνθήκες και όχι όπως είναι
τώρα, σαν ζωντανές μηχανές παραγωγής με μόνο στόχο την εκμετάλλευση κει το κέρδος!
Ο κόσμος σε μεγάλο βαθμό τηρούσε τις ‘ευκαιρίες’ για αποχή από βαριά και βλαβερά
προϊόντα με τις νηστείες που επέβαλε οι πίστη τους. Και αφού πριν το Πάσχα νήστευαν
για 40 ημέρες, ερχόταν η μεγάλη στιγμή και γιορτή της Ανάστασης του Χριστού. Τότε ήταν
μία
από
της
λιγοστές
φορές
το
χρόνο
για
κατανάλωση
κρέατος!
Όχι φυσικά πως το μακελειό της τότε εποχής μπορούμε να το θεωρήσουμε καλό
αλλά σίγουρα ήταν πολύ μικρότερης έκτασης και επίσης ήταν μόνο μια από λιγοστές
απάνθρωπες πράξεις ενάντια στα ζώα μας για την απλή στοματική ευχαρίστηση των
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ανθρώπων, μια και η ΝΤΠ δεν είχε ακόμα καταφέρει να βάλει σε τελείως ανώμαλη και
καταστρεπτική πορεία τους ανθρώπους!

Και τώρα ΤΙ έχει μείνει από την παράδοση και τα πλαίσια γύρω από αυτή;
Ακούμε ανθρώπους που ακολουθούν τον επιτάφιο σχεδόν όλοι γεμάτοι εσωτερικό
θόρυβο με άσχετες σκέψεις, εικόνες, συναισθήματα και επιθυμίες. Ακούμε να λένε για το
πόσο δύσκολο τους είναι να νηστέψουν έστω και μια μόνο ημέρα! Δηλαδή πόσο ‘απάνθρωπο’
είναι που έχουν φάει μόνο μια σπανακόπιτα και ο άλλος μόνο δυο πατατόπιτες το μεσημέρι
και πόσο πολύ πεινούν τώρα! Αντί να συλλογιστούν έστω για τη μισή ώρα που
ακολουθούν τον επιτάφιο και να αξιοποιήσουν το χρόνο και την ευκαιρία αυτή για να
κάνουν κάποια προσευχή ή/και διαλογισμό και να στείλουν ευχές στον κόσμο και τον
Πλανήτη μας, σκέφτεται ο καθένας και συζητάει δυνατά (εννοείται!) για το φαγητό, το
νέο τους αυτοκίνητο, smartphone, γκόμενα κ.λπ., αλλά και για αρρώστιες,
προβλήματα κλπ.!!! Και αφού έχει τελειώσει η όλοι διαδικασία του ‘δείχνεσαι και σε είδαν’
αποχωρούν όλοι με βιασύνη λες και τους περιμένει ένα έπαθλο, ή το μεγαλύτερο deal
της ζωής τους… που μάλλον είναι το γέμισμα της κοιλιάς τους, ακόμα μια φορά με
διατροφικά
σκουπίδια,
ακόμα
μια
ίδια
μέρα
όπως
οι
άλλες!

Μήπως μας έχει διαφύγει κάτι;
Ή μήπως το όλο σκηνικό γύρω από την παράδοση είναι όντος μια μεγάλη πλάνη,
κοροϊδία και υποκρισία, μια κενή ψεύτο-παράδοση χωρίς κανένα νόημα και ουσία;
Και εφόσον ένα από τα βασικά διδάγματα του Χριστού ήταν η ΑΓΑΠΗ σε όλους,
αλλά συνδεδεμένη με αυτή φυσικά και η μη-βία,
πώς είναι δυνατόν να
γιορτάζουμε την Ανάσταση κάποιου
γεμίζοντας το πεδίο και την ίδια τη γη με
αρνητικές καθημερινές σκέψεις, αισθήματα,
συναισθήματα και πράξεις του κατώτερου εαυτού
γεμάτες από βία, φόβο και εγωισμό;

Πώς είναι δυνατόν οι άνθρωποι να υποκρίνονται τόσο φανερά κάνοντας στην
κυριολεξία βλασφημία μια και στο όνομα του Χριστού εκφράζουν αυτές τις σκέψεις,
επιθυμίες, αισθήματα, συναισθήματα και πράξεις τους γεμάτες με βία, φόβο και
εγωισμό;
Πώς είναι δυνατόν να ταυτίζεται ο Χριστός, ο οποίος ήλθε να διδάξει στους
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ανθρώπους μέσα από το παράδειγμά του την Αγάπη και την Ειρήνη, σύμφωνα με την
παράδοση με μαζικό θάνατο ΧΩΡΙΣ ανάσταση, με μαζικά και υπέρογκα φαγοπότια και εν
τέλει με βία και ΠΟΛΕΜΟ αντί να προωθείται μια λύση για μια Ειρηνική Διατροφή που
γεννάει και μεγαλώνει την Αγάπη και την Ειρήνη μέσα στον κάθε άνθρωπο και έτσι
συλλογικά στην ανθρωπότητα;
Πώς είναι δυνατόν να πρέπει για ακόμα μια φορά να πλημμυρίσει το χώμα και να
κοκκινίσει από το αίμα των ζώων που σφάζονται σε μαζικό μακελειό μόνο και μόνο για…

ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ !!!

Η παράδοση δεν υπάρχει πλέον, δεν έχει μείνει τίποτα από αυτήν!

Η παράδοση ΕΧΕΙ ΠΕΘΑΝΕΙ
όπως έχει πεθάνει και ο Χριστός και η διδασκαλία του,
νεκρή και ξεχασμένη από της μάζες και τους ψεύτες
και υποκριτές που παπαγαλίζουν σε γλώσσα ακατανόητη
κηρύγματα που ούτε οι ίδιοι καταλαβαίνουν,
πόσο λιγότερο εφαρμόζουν!

Το μόνο που έχει μείνει σε όλοι αυτή τη νεκρίλα του ΠΑΣΧΑ είναι η κάλυψη των
ανισόρροπων, εγωιστικών επιθυμιών των μαζών αλλά και των θρησκευτικών ηγετών τους!

!!! ΖΗΤΩΩΩΩΩ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ !!!
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Αγαπητοί φίλοι,
Ζούμε σε μια εποχή που οι μάζες καταναλώνουν σε μέσω όρο καθημερινά περίπου
δύο μερίδες κρεατικών προϊόντων και άμα συμπεριλάβουμε όλα τα ζωικά όπως και τα
θαλασσινά, αυγά, γαλακτοκομικά κ.λπ. ο μέσος όρος αυτός αυξάνεται κι άλλο!!!
Ζούμε σε μια εποχή όπου οι Έλληνες είναι στατιστικά στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως,
ακόμα και μπροστά από τους Αμερικάνους (!!!) στην κατανάλωση κρεατικών προϊόντων, με
τα προβλήματα υγείας φυσικά να πληθαίνουν και να τρίβουν τα χέρια τους οι κλασσικοί
γιατροί και οι φαρμακοβιομηχανίες!
Ζούμε σε μια εποχή όπου ο πήχης της συνείδησης των ανθρώπων, και ειδικά των
Ελλήνων, να βρίσκεται σε ένα ιστορικά ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο, σε μια εποχή όπου λόγου
των μέτρων που έχουν λάβει οι εγκληματίες της ΝΤΠ εδώ και πολλές δεκαετίες,
επικρατεί η απαξίωση κάθε είδους αξιών συμπεριλαμβανομένων φυσικά και εκείνων που
μας δίδαξε ο Χριστός.
Ζούμε σε μια εποχή όπου το ψέμα βαπτίζεται αλήθεια, όπου ο φτωχός γίνεται
φτωχότερος για να πλουτίσει κι άλλο ο πλούσιους.
Ζούμε σε μια εποχή όπου ο έλεγχος του νου είναι πλέον καθημερινότητα μέσω των
γνωστών μέσων όπως τα ΜΜΕ, σχολεία, πανεπιστήμια, αλλά και μέσω ειδικών
τεχνολογιών.
Ζούμε σε μια εποχή όπου οι ψευτο-ειδικοί και επιστήμονες κάνουν επίσης πλύση
εγκεφάλου με ψεύτικες μελέτες, στατιστικές και θεωρίες για να σπρώξουν τις μάζες σε
λανθασμένες, καταστρεπτικές για εκείνους κατευθύνσεις.
Ζούμε σε μια εποχή όπου η υγεία των ανθρώπων καταπολεμάται με πολυάριθμα
μέσα και τρόπους, από τους οποίους μερικοί μόνο είναι τα εμβόλια, χημικά που ψεκάζουν
από αεροπλάνα και ειδικές εγκαταστάσεις, χημικά που προσθέτουν σε νερό, σε χώρους
(spray), που χρησιμοποιούν στη γεωργία για λίπασμα και καταπολέμηση ασθενειών,
παράσιτων, ζιζανίων, σε τρόφιμα, καλλυντικά κ.λπ., από βαριά μέταλλα, ακτινοβολίες,
συμβατικά
φάρμακα
και
δήθεν
τρόπους
θεραπείας
αλλά
επίσης,
Ζούμε σε μια εποχή όπου η διατροφή των ανθρώπων έχει γίνει μια πραγματική

!!!! ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ !!!!
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Και σε αυτό δεν εννοούμε την κακή ποιότητα των πρώτων υλών, που αυτή θα
μπορούσε κανείς να την ελέγξει κάπως, αλλά την τελείως λανθασμένη επιλογή τροφών και
τελείως ασύμβατων συνδυασμών τροφών! Σε αυτό το σημείο κλείνει ξανά ο κύκλος που
ξεκίνησε με την υποκριτική στάση, το ψέμα και την τεράστια πλάνη στην οποία βρίσκονται
και ζουν οι περισσότεροι άνθρωποι, ειδικά στην Ελλάδα. ΔΕΝ είναι τυχαίο που είχαμε την
Τρόικα εδώ και πως έχουν επιβληθεί τόσα απαράδεκτα, απάνθρωπα, παράνομα και
αντισυνταγματικά μέτρα στην Ελλάδα και τα ντόπια πρόβατα Έλληνες πολίτες να μην
κάνουν απολύτως τίποτα! Ας μην επεκταθούμε όμως στο θέμα αυτό διότι τούτο είναι ένας
ακόμα σάκος του Αιόλου και ας παραμείνουμε στο θέμα της διατροφής:

Ποια λοιπόν θα μπορούσε να είναι η λύση;
Τι θα μπορούσε ο καθένα να κάνει;
Ο καθένας θα μπορούσε να ξεκινήσει καταρχάς να πληροφορηθεί για τον τρόπο
παραγωγής των ζωικών προϊόντων και να ΔΕΙ με τα ίδια του μάτια ΠΩΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΥΤΑ, και προπαντός ΠΩΣ ΖΟΥΝ ΤΑ
ΙΔΙΑ ΤΑ ΖΩΑ, σε τι απαράδεκτες συνθήκες, σαν αντικείμενα, ή πράγματα, χωρίς
έλεος από τη βιομηχανία του κέρδους. Δείτε μερικά μόνο από τα videos που υπάρχουν σε
μεγάλο πλέον αριθμό στο u-tube...
Σκεφτείτε και εστιάστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας και κάντε μια μικρή
αναδρομή στο χρόνο με φωτογραφίες και συζήτηση με τους ηλικιωμένους για να θυμηθείτε
ΠΩΣ ήταν η διατροφή τότε και γιατί; Δείτε και τα θέματα υγείας και κρατείστε στο
νους το σχέδιο της ΝΤΠ για υποδούλωση της ανθρωπότητας, ύστερα φυσικά από
δραστική μείωση του πληθυσμού της κάτω από το 10% του τωρινού!!!
Κάντε πραγματικές νηστείες και αποτοξινώσεις και δοκιμάστε την Ειρηνική
Διατροφή που είναι η διατροφή η οποία δεν εμπεριέχει καθόλου ζωικά προϊόντα, στην
όποια για το λόγο αυτό απουσιάζει το στοιχείο της βίας και έτσι προάγει και παράγει
την αίσθηση και αξία της Ειρήνης μέσα μας. Κάντε το έστω και για μια μόνο εβδομάδα,
μετά ξανά, ή και για παραπάνω. Ελάτε σε επαφή με άλλους ανθρώπους που έχουν
καταλάβει την μεγάλη ανάγκη και σημασία της Ειρηνικής Διατροφής για ολόκληρο τον
πλανήτη μας και ελάτε και σε επαφή μαζί μας για σχετικές συναντήσεις και εργαστήρια!
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Η Ειρηνική Διατροφή ΕΙΝΑΙ η μόνη λύση για να υπάρξει τροφή για όλους,
ανθρώπους και ζώα, στον Πλανήτη μας αντί να σπαταλούνται τεράστιες ποσότητες
πρώτων υλών για την εκτροφή ζώων για τα γαλακτοκομικά και κρεατικά προϊόντα που
τελικά ο άνθρωπος όχι μόνο ΔΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ αλλά τον κρατούν δέσμιο σε χαμηλά
επίπεδα συνείδησης!

Για το ακούσουμε ξανά και καλά:

Τα ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ και ΚΡΕΑΤΙΚΑ προϊόντα
ΔΕΝ ΤΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ πραγματικά αλλά
ΤΟΝ ΚΡΑΤΟΥΝ ΔΕΣΜΙΟ ΣΕ ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ
!!!
άσχετα με το ΤΙ προσπαθούν οι διάφοροι 'ειδικοί' και επιστήμονες να σας πείσουν!
Τούτο βέβαια είναι ένας από τους βασικούς στόχους της ΝΤΠ διότι ο πνευματικά
αναπτυγμένος άνθρωπος με υψηλό επίπεδο συνείδησης δεν ελέγχεται εύκολα ή και
καθόλου (!!!) και γίνεται τελικά απειλή για εκείνους.

ΤΙ λέτε λοιπόν να επιλέξετε;
Το ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ των άβουλων, τηλεκατευθυνόμενων και γεμάτο φόβο προβάτων
και βοδιών σε ύπνωση;
Η εκείνο στο οποίο στην πραγματικότητα έτσι κι αλλιώς ήδη ΌΛΟΙ ανήκουμε: του
ΑΝΘΡΩΠΟΥ με συνείδηση, συμπόνια, Αγάπη, Ειρήνη και αξίες!
Όλα αυτά ξεκινούν φυσικά μέσα στον καθένα μας και σχετίζονται ΑΜΕΣΑ με τη
διατροφή μας. Υπάρχει το γνωστό ρητό που λέει

«ό,τι σκέπτεται ο άνθρωπος αυτό ΕΙΝΑΙ»
και αυτό είναι πολύ ορθό. Επειδή η σκέψη όμως είναι ταυτόχρονα τροφή, τροφή σε
νοητικό επίπεδο, έτσι φυσικά και η συναισθηματική μας τροφή αλλά, εννοείται και η
φυσική μας τροφή, η ΔΙΑΤΡΟΦΗ μας, παίζουν καθοριστικό ρόλο στο ΤΙ τελικά είμαστε
και θα μπορούσαμε χωρίς αμφιβολία να πούμε και να συμπεριλάβουμε σε αυτό και το πρώτο
ρητό:
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«Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο,ΤΙ ΤΡΩΕΙ»
Η Ειρηνική Διατροφή μαζί με καλή και ισορροπημένη συναισθηματική, νοητική και
πνευματική διατροφή θα σας πλάσει όπως ο καλλιτέχνης αγγειοπλάστης ένα υπέροχο
αγγείο! Μην το αφήνετε στην τύχη ή σε άλλους διότι
ΜΟΝΟ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΑΣ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΛΑΣΕΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ,
και φέρνει πέρα από αυτό την πλήρη ευθύνη γι αυτό. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες, δεν
υπάρχουν
άλλοι
που
να
‘φταίνε’
όταν
εμείς
δεν
το
κάνουμε…
Σας ευχόμαστε λοιπόν μια καλή Ανάσταση, προπαντός μια ατομική, εσωτερική
Ανάσταση και βίωμα των αξιών του Χριστού μέσα μας, όχι μόνο το Πάσχα αλλά...
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

με
ΑΓΑΠΗ & ΦΩΣ
πάντα!
αλέξανδρος m. pfaff

το κείμενο αυτό μπορεί να διοχετευτεί ελεύθερα μόνο ατόφιο συμπεριλαμβανομένων των
στοιχείων του δημιουργού και της ιστοσελίδας

www.house-of-light.gr

