Η Δομή του Έργου
(2021)

Είναι σημαντικό για τον μελετητή του «Θείου Φωτός», ως συνόλου των Διδασκαλιών που
μεταδόθηκαν από την Αρχή του Πνευματικού Κόσμου στον επικοινωνό Γεώργιο Πιζάνη, να λάβει
υπόψη του το εξής:
Οι μεταδόσεις του Πνευματικού Κόσμου, προς τον επιλεγμένο επικοινωνό, ξεκίνησαν το 1961 και
έληξαν με την ανάκληση του το 1979, ολοκληρώνοντας έτσι την Θεία Μετάδοση.
Το όλο μεταδοθέν Έργο αποτελείται από τις εξής κατηγορίες:
Α. Διδασκαλίες κατά χρονολογική σειρά με τίτλο:
• ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Β. Αυτοτελή Έργα:
• ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ
• ΑΦΘΑΡΤΟΙ ΟΜΙΛΙΑΙ «Ο Αντίλαλος»
• ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ
• ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΑΡΞΗ ΤΗΣ ΦΡΥΓΟΥΣ
• Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΤΛΑΝΤΩΝ
• ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ
• ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΑ ΕΡΓΑ
• ΕΡΩΣ-ΖΩΗ-ΘΑΝΑΤΟΣ
• ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΑΥΤΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ (ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΚΑΝΤΙ)
• ΘΕΟΚΛΕΙΑΣ ‘’ΕΙΚΟΝΕΣ ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΖΩΗΣ’’ *
• ΟΜΙΛΙΕΣ& ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ & ΝΑΖΙΑΝΖΗΝΟΥ
• ΘΕΙΑ ΑΡΧΗ & ΩΡΓΑΝΩΜΈΝΟ ΕΠΟΥΡΑΝΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
•
Γ. Συνθετικά Έργα:
• ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΟΥΡΑΝΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ
• ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΥΣΤΩΝ
• ΠΕΡΙ ΝΟΜΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
• ΠΝΕΥΜΑΤΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
Αυτά έχουν δημιουργηθεί κατά επιλογή από την «δεξαμενή» της Χρονολογικής σειράς.

Πολλές διδασκαλίες επίσης, σε χωριστό Μέρος συμπληρώνουν κάποια Αυτοτελή Έργα,
λόγω κάποιας συνάφειας των, όπως:
• Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΤΛΑΝΤΩΝ,
• ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΛΛ. ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ,
• ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΑΥΤΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
Δ. ʻʼΠροσωπικά Έργαʼʼ:
• ΘΕΟΚΛΕΙΑ-ΠΕΤΡΟΥΛΑ. ʻʼΕΙΚΟΝΕΣ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΖΩΗΣʼʼ*
• ΑΛΚΑΙΟΣ
*Τα κείμενα, τα μεταδοθέντα από την ΘΕΟΚΛΕΙΑ, κατατάσσονται κανονικά στα
ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΕΡΓΑ.
Τα αναφερόμενα έργα έχουν εκδοθεί σε βιβλία, όπως μπορείτε να δείτε στις Εκδόσεις
μας.
Σημαντική επισήμανση, προς κατανόηση της δομής και της λήψεως του μεταδοθέντος
Έργου από τον επικοινωνό, είναι, ότι παράλληλα με την καθημερινή λήψη των
επικοινωνιών αυτών, μεταδίδονταν και τα Αυτοτελή Έργα.
Ακολουθεί το σχέδιο Χρονολογική Απεικόνιση της Μετάδοσης, με καταγραφή των Έργων
και την χρονολογία λήψεων τους, ώστε να απεικονίζεται και η παράλληλη εργασία,
όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.
Ο λόγος της αναφοράς αυτής είναι για να καταδείξει την συνεχόμενη ροή επικοινωνίας
του Ουρανού, προκειμένου στο χρονικό αυτό διάστημα, να μεταδοθεί η όλη Διδασκαλία
που έχουμε στη διάθεσή μας.
Προγραμματισμός
Επόμενη εργασία του Εκδοτικού Έργου του Ομίλου είναι η νέα έκδοση της σειράς
ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, όπου σε αυτήν θα περιλαμβάνονται με
Χρονολογική Συνοχή, τα κείμενα που έχουν δημοσιευθεί στα ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ και τα
ʻʼΣυμπληρωματικάʼʼ, σε ορισμένα ΑΥΤΟΤΕΛΗ, τα οποία δεν είχαν περιληφθεί στην
αρχική έκδοση της σειράς.

Πέραν της αναφοράς της δομής του μεταδοθέντος Έργου του Π.Κ. προς τον επικοινωνό
Γ.Π., ο Όμιλος μας έχει πραγματοποιήσει κάποιες Ειδικές Εκδόσεις, όπως και αρκετές
Μεταφράσεις των βιβλίων μας στα αγγλικά.
Βλέπετε σχετικά τον αναλυτικό κατάλογό μας, όπως και την ιστοσελίδα μας.
www.divinelight.org.gr

