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Ειςαγωγή  

τθν πραγματεία αυτιν κα διαπραγματευτοφμε κζματα που άπτονται τθσ επιςτι-
μθσ τθσ φυςικισ και για να γίνουν κατανοθτά κα πρζπει ο μελετθτισ να ζχει 
ςτοιχειϊδθσ γνϊςθσ Φυςικισ και ειδικά θλεκτρομαγνθτικϊν πεδίων. Κα πρζπει 
επίςθσ να ζχει ςτον νου του τον τρόπο με τον οποίο εκςφενδονίηονται τα υλικά 
αμζςωσ μετά τθν ζκρθξθ και μετά να αναρωτθκεί πωσ είναι δυνατόν να υπάρχουν 
ιςορροπίεσ ςε ζνα ΧΑΩΔΕ ΤΜΠΑΝ το οποίο ρζει προσ ΤΝΕΧΟΜΕΝΘ ΑΣΑΞΛΑ και 
ςφμφωνα με τθν αρχι τθσ Εντροπίασ, αρχι επίςθσ επιςτθμονικά οριςμζνθ από τθν 
επιςτιμθ τθσ Φυςικισ θ οποία φιλοςοφικά αποτυπϊκθκε από τθν γνωςτι φράςθ 
του Θράκλειτου « τα πάντα ρεί ». τθν ςυνζχεια κα καταρρίψουμε μερικζσ από τισ 
επιςτθμονικζσ ανοθςίεσ με τθν χριςθ του λόγου που ορίηει ΜΕ ΑΦΘΝΕΛΑ τισ 
ζννοιεσ. Θ Φυςικι είναι επιςτιμθ που γεννικθκε από τθν φιλοςοφία.  
Ζτςι θ φιλοςοφία ςαν ανϊτερθ επιςτιμθ που ΕΛΝΑΛ, μπορεί να τθν παρακάμψει και 
να τεκμθριϊςει για αυτιν. 

 Θεωρία πρώτη : Παράλληλα φμπαντα Εδϊ μιλοφν επιςτιμονεσ για παράλλθλο 
ςφμπαν. Αλλά αν οριςτεί όπωσ ΟΡΚΑ ΟΡΛΗΕΣΑΛ το ςφμπαν ωσ ςφνολο των πάντων 
δεφτερο ςφμπαν δεν είναι παρά ζνα φανταςτικό ςφνολο των πάντων.  
Δθλαδι οριςμζνοι φαντάηονται ότι υπάρχουν κακρζπτεσ μζςα ςτο ςφμπαν μζςα 
ςτουσ οποίουσ μπορεί κανείσ να δει ζνα άλλο παράλλθλο ςφμπαν το οποίο κα είναι 
το είδωλο του πρϊτου. Θ κεωρία ζχει αςτάκεια λογικισ.  
Θεωρία δεφτερη : Η φλη και η αντιφλη Αν θ φλθ είναι θ γνωςτι που αποτελείται 
από ςωματίδια θ αντιφλθ τι μπορεί να είναι; μιπωσ ο κακρζπτθσ τισ φλθσ; Αν 
περιζχει ςωματίδια δεν κα είναι και αυτι μια άλλθ φλθ; Δθλαδι θ αντιφλθ είναι το 
αντίςτροφο τισ φλθσ το οποίο μπορεί να οριςτεί ΜΟΝΟΝ ωσ κενό. Είναι αυτονόθτο 
ότι οι επιςτιμονεσ με ΚΕΝΕ νοθμοςφνθσ κεωρίεσ ζγραψαν βιβλία τα οποία 
μποροφν να είναι παραπομπζσ μελετθτϊν αλλά ΣΕΚΜΘΡΛΩΕΛ ΟΧΛ.  
Θεωρία τρίτη : Η υςτολή και Διαςτολή του φμπαντοσ Ωσ ςφμπαν ορίηουμε το 
ςφνολο των πάντων. Εφόςον ορίςτθκε ωσ ςφνολο των πάντων είναι ΑΣΟΠΟ 
ΤΜΠΑΝΣΛΚΟΤ ΜΕΓΕΚΟΤ να ιςχυριςτεί κάποιοσ ότι διαςτζλλεται ι ςυςτζλλεται. Αν 
διαςτζλλονταν κα διαςτζλλονταν προσ κάτι ζξω από αυτό και επομζνωσ ΔΕΝ ΚΑ 
ΘΣΑΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΩΝ ΠΑΝΣΩΝ. Αν ςυςτζλλονταν κα άφθνε χϊρο που κάλυπτε 
νωρίτερα άρα και πάλι δεν μποροφμε να ιςχυριςτοφμε ότι θ αναφορά μασ ιταν 
περί του ςυνόλου των πάντων ι ςφμπαν. Σι είναι αυτό που μπερδεφει τουσ επιςτι-
μονεσ ; Σι καλφπτουν οι ςχετικζσ κεωρίεσ που απλά δεν είναι εκφραςμζνεσ ςωςτά ; 
Απλά όπωσ ζχουν ιδθ ΣΕΚΜΘΡΛΩΕΛ οι επιςτιμονεσ, υπιρξε θ αρχικι ζκρθξθ.  



Θ ζκρθξθ θ οποία ςτθν Κεοςοφία ( παρακλάδι φιλοςοφίασ), αναφζρεται και παρου- 
ςιάηεται ωσ θ φράςθ του Κεοφ " γεννηθήτω φωσ ".  
Θ ζκρθξθ αυτι λοιπόν ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν ςυνεχι απομάκρυνςθ τθσ φλθσ που 
ιταν ΟΛΘ Θ ΤΛΘ ΣΟΤ ΤΜΠΑΝΣΟ. Σα ςωματίδια μικρά και μεγάλα άςτρα ςυνεχϊσ 
απομακρφνονται. Αυτό είναι που όριςαν ςαν διαςτολι τουσ ςφμπαντοσ αν και πολφ 
απλά μποροφςαν να το αποφφγουν. Οι επιςτιμονεσ κατζλθξαν ςτο ςυμπζραςμα 
μετά από ζρευνεσ ότι μεταξφ των πλανθτϊν υπάρχει ελάχιςτθ φλθ τθν οποία 
ονόμαςαν αςτρικι ςκόνθ. Μεταξφ των ςωματιδίων παρεμβάλλεται το λεγόμενο 
κενό το οποίο χαρακτθρίηεται από απουςία φλθσ. Αυτό το κενό είναι ΕΝΣΟ ΣΟΤ 
ΤΜΠΑΝΣΟ αφοφ αν κεωροφνταν εκτόσ, τότε τα ςωματίδια ΔΕΝ ΚΑ ΜΠΟΡΟΤ-ΑΝ 
ΝΑ ΚΛΝΘΚΟΤΝ. Θ νόθςθ των ςχετικϊν απαιτεί ςτοχαςμό βεβαίωσ. Είναι επόμενο 
λοιπόν, οι επιςτιμονεσ αγνοϊντασ τθν απλότθτα με τθν οποία ςκζφτεται ζνασ 
φιλόςοφοσ, αφοφ ςυνθκίηουν να χάνονται ανάμεςα ςε μακθματικζσ πράξεισ, να 
ζχουν κάνει ζνα μικρό ςφαλματάκι ζκφραςθσ των κεωριϊν τουσ που τισ οδθγεί ςε 
ζνα ςυμπαντικό περίπατο ςτο κενό, ςτο οποίο ανικουν κεωρίεσ του τφπου 
παράλλθλο ςφμπαν και ςυςτολι-διαςτολι του ςφμπαντοσ. Είναι ορκό λοιπόν να 
ομιλοφν για ςυνεχι απομάκρυνςθ των ςωματιδίων και να προςπακιςουν να 
εξθγιςουν τισ ςυμπαντικζσ ιςορροπίεσ που τεκμθριϊνουν τθν φπαρξθ ΤΠΕΡΣΑΣΟΤ 
ΟΝΣΟ αφοφ θ φπαρξθ τουσ διαφορετικά ΔΕΝ ΕΞΘΓΕΛΣΑΛ. Αυτοί βζβαια μποροφν να 
αρνθκοφν τθν φπαρξθ του κεοφ και να ορίςουν το ανεξιγθτο. Μόνο που για τον 
φιλόςοφο ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΕΛ ΑΝΕΞΘΓΘΣΟ. Τπάρχει κάτι που το αγνοεί και ΑΓΩΝΛΗΕΣΑΛ ωσ 
το τζλοσ τθσ ηωισ του να το εξθγιςει αλλά με ΑΚΑΣΑΡΡΛΠΣΟ ΛΟΓΟ και όχι με 
ςοφιςτικζσ τεχνικζσ που οδθγοφν ςτθν κόλωςθ του νου ενόσ ςυηθτθτι για να 
πείςουν τελικά. 

 Απόδειξη ΤΠΑΡΞΗ ΘΕΟΤ 

 Αν και ο Κεόσ κζλει τθν πίςτθ κακάρια και αυτοφςια κα αντιπαρζλκει ο Λόγοσ του 
Κεοφ ςτισ εμφανζςτατεσ αποδείξεισ τθσ ΤΠΑΡΞΕΩ Αυτοφ.  

1η Θεώρηςη : Η μεγάλη ζκρηξη ( Big Bang ) και οι ςυνζπειεσ αυτήσ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μετά από μια τεράςτια ζκρθξθ προιλκε ζνα ςφμπαν αποτελοφμενο από γαλαξίεσ 
και άλλουσ ςυςχετιςμοφσ τα οποία βρίςκονται ςε αρμονία και ιςορροπία που είναι 
ΑΔΤΝΑΣΟ να προζλκει τυχαία. ε τυχαία ροι των γεγονότων κα ςχθματιςτοφν 
κάποια ελάχιςτα θλιακά ι γαλαξιακά ςυςτιματα τα οποία κα ζχουν ΠΑΝΣΑ ελλειπ-
τικζσ τροχιζσ εξαιτίασ τϊν φαινομζνων μαγνθτικισ ροισ. Ανάλογα κα υπάρχουν 
πολλά όμοια φαινόμενα ακόμθ και με ελλειπτικζσ ( ι κυκλικζσ ) τροχιζσ.  



ΑΛΛΑ Αν ζχουν ςχθματιςτεί όλοι αυτοί οι ςχθματιςμοί από τθν αρχικι ζκρθξθ ΔΕΝ 
ΚΑ ΕΛΧΑΝ ΠΟΣΕ ςτακερι απόςταςθ μεταξφ τουσ.  
Σα υλικά λοιπόν μιασ ζκρθξθσ κα εκςφενδονιςτοφν ςε ςφαιρικά οριςμζνεσ κατευ-
κφνςεισ προσ τισ τρεισ διαςτάςεισ και είναι επόμενο να απομακρφνονται μεταξφ 
τουσ οι ςχθματιςμοί οι οποίοι τυχαία κα οριςτοφν από τισ θλεκτρομαγνθτικζσ 
δυνάμεισ. Οι επιςτιμονεσ εδϊ ζχουν αναρωτθκεί πωσ είναι δυνατόν να ςυμβαίνει 
αυτό και κεϊρθςαν ότι ίςωσ να μθν υπιρξε ποτζ θ μεγάλθ ζκρθξθ.  
Τπάρχει ΑΠΟΔΕΛΞΘ θ οποία ζχει οριςτεί επιςτθμονικά που ορίηει ωσ ΑΠΟΔΕΔΕΛΓ-
ΜΕΝΘ τθν αρχικι ζκρθξθ, αλλά εδϊ κα τεκμθριϊςουμε και φιλοςοφικά. 
Φυςικά το γνωςτό πείραμα ςτο CERN δεν κα είχε νόθμα να πραγματοποιθκεί. Οι 
χρθματοδότεσ του πειράματοσ ΔΕΝ ΕΛΝΑΛ ΑΝΟΘΣΟΛ για να χρθματοδοτιςουν κάτι το 
οποίο δεν κα ιταν οριςμζνο ωσ ΤΠΑΡΚΣΟ ΓΕΓΟΝΟ. Ωςτόςο κεωροφμε ότι δεν κα 
ζπρεπε να δαπανθκεί το ΣΕΡΑΣΛΟ ποςό για να μελετθκοφν ςυνκικεσ οι οποίεσ κα 
μασ δείξουν κάτι το οποίο ΠΟΤΚΕΝΑ δεν κα βοθκιςει τον άνκρωπο αλλά κα λφςει 
μόνο απορίεσ περιζργειασ των επιςτθμόνων. Φιλοςοφικά λοιπόν αν δεν είχε γίνει θ 
αρχικι ζκρθξθ τότε ΕΛΝΑΛ ΑΔΤΝΑΣΟ να υπιρχε ενζργεια ςτο ςφμπαν αφοφ κα 
ζπρεπε να κεωρθκεί δεδομζνο ότι υπάρχει πθγι ενζργειασ που να προζρχεται εκ 
του μθδενόσ. Κάτι τζτοιο δεν είναι δυνατόν να κεωρθκεί πικανό και με αυτιν τθν 
υπόκεςθ δθλαδι ότι από το τίποτα γεννιζται κάτι, θ φιλοςοφία πάει περίπατο ςτο 
τίποτα. Για να γεννθκεί κάτι πρζπει να υπάρχει ο γεννιτορασ και ο γεννθμζνοσ και 
από το τίποτα ΜΟΝΟΝ ΣΟ ΣΛΠΟΣΑ μπορεί να προκφψει αφοφ γεννιτορασ και 
γεννθμζνοσ κα είναι ζνα και το αυτό, δθλαδι ΣΛΠΟΣΑ. 

υνδυαςμόσ επιςτήμησ και πίςτησ 
υνδυάηοντασ πίςτθ και επιςτιμθ μπορεί άνετα να ςυνδυαςτεί το γεγονόσ τθσ 
μεγάλθσ ζκρθξθσ με τθν φράςθ ΣΟΤ ΠΑΝΣΟΔΤΝΑΜΟΤ ΟΝΣΟ “ γενηθήτω φωσ ”. Αν 
υποκζςουμε ότι δεν υπάρχει Κεόσ τότε αναγκαςτικά εκ των πραγμάτων πρζπει να 
αρνθκοφμε τθν μεγάλθ ζκρθξθ. Εμφανίςτθκε όμωσ ηωι κάποια ςτιγμι και από το 
τίποτε μόνο το τίποτε μπορεί να προζλκει. Ανάλογα μπορεί κάποιοσ να προχωριςει 
και να κζςει το άτοπο ερϊτθμα ‘’τον Κεό ποιόσ τον ζφτιαξε’’ και να αναηθτιςει κάτι 
ανϊτερο από το ανϊτερο ΟΝ. Ζτςι αν ορίςουμε ωσ ΚΕΟ τον ΤΠΕΡΣΑΣΟ ΟΝ, που 
είναι, ςταματοφμε το άτοπο προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι αφοφ δεν υπάρχει κάτι πιο 
πάνω από το υπζρτατο. Είναι γνωςτό από το βιβλίο τισ Γενζςεωσ ότι πριν τθν 
Δθμιουργία ο Κεόσ ιταν ΟΛΟΜΟΝΑΧΟ και ζτςι εφόςον διακζτουμε πίςτθ ΔΕΝ ΚΑ 
ΑΜΦΛΒΘΣΘΟΤΜΕ ΠΟΣΕ τον Λζκτορα των ςχετικϊν που είναι ο ΕΝΑ ΚΕΟ ο 
οποίοσ ΠΟΣΕ ΔΕΝ ΕΛΠΕ ΨΕΜΑ. Με βάςθ όλα τα παραπάνω δίνονται οι εξθγιςεισ ότι 
θ τοποκζτθςθ των γαλαξιϊν και των αςτρικϊν ςυςτθμάτων ζγιναν από τον Κεό με 
τθν Εντολι Αυτοφ ςτουσ Αγγζλουσ να κζςουν τισ τροχιζσ εκείνεσ που είχε προκα-
κορίςει. Αυτι είναι θ εξιγθςθ για τθν ΣΑΚΕΡΘ απόςταςθ τϊν αςτρικϊν ςυςτθ-
μάτων αφοφ αν προιλκαν από ζκρθξθ και με κατεφκυνςθ ςφαιρικι θ απομάκρυνςθ 
του ενόσ από το άλλο είναι δεδομζνθ. Εδϊ κζλω να τονίςω ότι υπάρχει προςταςία 
τθσ Γθσ που ζχει ανατεκεί ςτουσ Αρχαγγζλουσ. Πριν από λίγα χρόνια υπιρξαν 
ταινίεσ καταςτροφισ τθσ γθσ από κομιτθ ο οποίοσ μακθματικά κατευκφνονταν ςτθν 
Γθ. Λίγεσ χιλιάδεσ χιλιόμετρα, περίπου ογδόντα χιλιάδεσ για τθν ακρίβεια υπιρξε 
ανεξιγθτθ εκτροπι κατεφκυνςθσ του κομιτθ Χάλλευ και απομακρφνεται ςιμερα 
χωρίσ κίνδυνο για τθν Γθ. Τπιρχε απόςπαςμα ςτισ εφθμερίδεσ που αναφζρονταν 
ςτθν απορία των επιςτθμόνων τι είναι αυτό που άλλαξε τθν πορεία αφοφ δεν 
πίςτευαν ότι είχαν κάνει λάκοσ υπολογιςμοφσ. Θ ΑΛΘΚΕΛΑ ΕΛΝΑΛ ότι ο Αρχάγγελοσ 



Μιχαιλ ζδωςε τθν ελάχιςτθ ϊκθςθ και άλλαξε πορεία ο γνωςτόσ κομιτθσ. Για 
εμζνα που απόρθςα τότε θ εξιγθςθ αυτι είναι και θ απόδειξθ των ΑΝΩΣΕΡΩΝ 
ΔΤΝΑΜΕΩΝ κακϊσ και του ΤΠΕΡΣΑΣΟΤ ΟΝΣΟ και ΔΕΝ ΕΛΝΑΛ ΓΕΝΝΘΜΑ ΚΡΕΜΑ του 
δικοφ μου νου αλλά το ζμακα από τον Πνευματικό μου Γζροντα.  

Θεώρηςη 2η : Σα θαφματα Σι να πρωτοπεί κανείσ για τα αναρίκμθτα καφματα που 
ζχουν γίνει αφοφ γνωματεφςεισ Λατρϊν ζχουν πεταχτεί ςτα ςκουπίδια όταν ζχουν 
αναιρεκεί ΑΝΛΑΣΕ μορφζσ αςκενειϊν κακϊσ και τα ΜΕΓΛΣΑ καφματα των ανας-
τάςεων νεκρϊν με πιο γνωςτι τθν ανάςταςθ του Λαηάρου. Επειδι τα παραπάνω 
αμφιςβθτοφνται κυμίηουμε το καφμα τισ Κείασ Μετάλθψθσ όπου υπάρχουν προϊό-
ντα διαφορετικισ ςφςταςθσ από το νερό και το κραςί που είναι οι πρϊτεσ φλεσ και 
μάλιςτα ΔΕΝ ΕΛΝΑΛ ΔΤΝΑΣΟΝ ΠΟΣΕ να προζλκουν αυτά από νερό και κραςί. Θ 
χετικι ζρευνα ανάλυςθσ τθσ Κείασ μετάλθψθσ που ζγινε από επιςτιμονεσ βρικε 
ωσ υλικά Ψωμί και νερό γεγονόσ που ζδειξε ότι το κραςί ΕΞΑΦΑΝΛΣΘΚΕ και το 
προϊόν ζχει μια ιδιαίτερθ γεφςθ και οςμι θ οποία ΕΛΝΑΛ ΑΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΣΘ από τα 
ςυςτατικά που ανακαλφφκθκαν από τουσ επιςτιμονεσ που ερεφνθςαν τα ςχετικά. 
Εδϊ ζχουμε κατάρρευςθ τθσ γνωςτισ χθμείασ και των νόμων τθσ με μόνο μια ευχι 
που δίνεται από τουσ Λερείσ και το καφμα πραγματοποιείται με τθν επζμβαςθ των 
Αγγζλων που ζχουν τθν δυνατότθτα αυτι αφοφ δόκθκε Εντολι από τθν Αγία 
Σριάδα. πάνια ςε εξαιρετικζσ καταςτάςεισ θ Μετουςίωςθ ςε Αίμα και ϊμα Κυρίου 
γίνεται από τον ίδιο τον Κφριο όταν κζλει να προςφζρει τθν Αγάπθ Σου ο ίδιοσ 
προςωπικά. Δεν κα προχωριςουμε παραπάνω αφοφ κα επαναλαμβάνουμε τα ίδια 
περίπου επιχειριματα.  
Ζτςι κλείνουμε λζγοντασ πωσ ο Λόγοσ του Κεοφ ΔΕΝ ΚΑΣΑΡΡΕΕΛ.  
Ζτςι ζχουμε εξθγιςει δυςνόθτα και ανεξιγθτα φαινόμενα για τουσ επιςτιμονεσ που 
καταλιγουν ςε άτοπα με ΕΠΕΜ-ΒΑΕΛ ΑΝΩΣΕΡΩΝ ΔΤΝΑΜΕΩΝ και ΑΝΩΣΑΣΘ 
φυςικά, δείγμα ότι είναι ΤΠΑΡΚΣΟ ο ΚΕΟ.  
Δεν είναι δυνατόν αυτζσ οι δυνάμεισ να προζρχονται από το τίποτα αφοφ το τίποτα 
μόνο ΣΛΠΟΣΑ μπορεί να γεννιςει. Κορυφαίο ςθμάδι Κεοφ είναι το άναμμα τϊν 
κεριϊν από τον ίδιο τον Κφριο ςτθν Λερουςαλιμ τθν ϊρα που δίνεται το Άγιο Φωσ. 
Πολλοί ζχουν πάει και ζχουν ΔΕΛ το φαινόμενο, να ανάβει θ λαμπάδα που ζχει 
δοκεί από τα χζρια ζνοπλων φρουρϊν ςτο χζρι τοφ Ορκόδοξου Πατριάρχθ. 
Κυμίηουμε ότι θ φφλαξθ τϊν λαμπάδων και τα των κεριϊν ζχει ανατεκεί ςτθν Λςρα-
θλινι αςτυνομία και είναι ΑΝΟΘΛΑ να αμφιςβθτιςει κανείσ τθ φφλαξθ, αφοφ προ-
ςβάλει τθν αςτυνομία τθσ χϊρασ. Θ περίπτωςθ τοφ κου Καλόπουλου που ζχει παρ-
ουςιάςει τθν χθμικι μορφι τοφ ανάματοσ τϊν κεριϊν πικανότατα δεν ευςτακεί ςτθ 
περίπτωςθ αυτι, αφοφ κα πρζπει να ςυνεργιςει θ αςτυνομία τισ χϊρασ αυτισ.  

μζροσ Α' :   https://www.youtube.com/watch?v=S66f87b05oM ►  
μζροσ Β' :   https://www.youtube.com/watch?v=xvQ1O7U2068 ►  
ΣΟ ΑΓΙΟΝ ΦΩ – Σο θαφμα τοφ φωτόσ τήσ Αναςτάςεωσ τοφ Χριςτοφ ► 

3η θεώρηςη : τθν αρχικι τοποκζτθςθ τζκθκε το δίλθμμα αν ζγινε ι δεν ζγινε 
τελικά θ μεγάλθ ζκρθξθ ( Big Bang ). Ασ το δοφμε λοιπόν :  
Θ ενζργεια των άςτρων που ζχουν είναι ΑΔΤΝΑΣΟ να προιλκε από το πουκενά.  
Με δεδομζνο το γεγονόσ ότι τα άςτρα ςβινουν είναι δεδομζνο ότι υπάρχει 
ενζργεια που χάνεται ςιγά-ςιγά. Πωσ είναι δυνατόν να υπάρχει φωτιά ςτα άςτρα 
χωρίσ τθν αρχικι δράςθ;  
Πωσ είναι δυνατόν να κινοφνται προσ κατευκφνςεισ άςτρα χωρίσ τθν αρχικι ϊκθςθ;  

http://www.youtube.com/watch?v=S66f87b05oM
http://www.youtube.com/watch?v=zvSn87umkNo
http://www.youtube.com/watch?v=zvSn87umkNo
http://www.youtube.com/watch?v=xvQ1O7U2068
http://www.youtube.com/watch?v=xvQ1O7U2068
https://docs.wixstatic.com/ugd/1e6462_a23e2d3d524e43a18b5d160b348c3eec.pdf


Είναι φανερό ότι αφοφ υπάρχει αντίδραςθ πρζπει ΤΠΟΧΡΕΩΣΛΚΑ να υπιρξε αρχικι 
δράςθ. υνοψίηω λοιπόν και κλείνουμε το Κεϊρθμα με απλι λογικι κόντρα ςτον  
άκρατο Ορκολογιςμό των ανορκολογιςτϊν τθσ ακεΐασ που δεν ζχουν να απαντι-
ςουν ςτο απλό ερϊτθμα τι προξζνθςε τθν αρχικι ζκρθξθ τισ δθμιουργίασ τϊν 
ςθμερινϊν άςτρων. Πιςτεφουν ςτο ΣΛΠΟΣΑ άρα ζνα ΣΛΠΟΣΑ ζδωςε τθν ϊκθςθ και 
αποκτιςαμε το ςθμερινό ΣΛΠΟΣΑ.  
Επομζνωσ είμαςτε ζνα ΣΛΠΟΣΑ. Εδϊ κάπου ζρχονται οι μθδενιςτζσ και ςτθρίηουν 
τθν ανυπαρξία Κεοφ ςτθν κεϊρθςθ ότι από το τίποτα μπορεί να προζλκει κάτι. 
4η θεώρηςη : Ψάχνοντασ τθν Αλικεια ασ ςκεφτοφμε πωσ είναι αδφνατον να γεν-
νικθκε ηωι από το πουκενά. τθν ςυνζχεια και αφοφ κεωριςουμε ότι ΤΠΑΡΧΕΛ 
ΚΕΟ τον αναηθτιςαμε μζςα ςτισ κρθςκείεσ ψάχνοντασ κοινά. Ζτςι βρικαμε τθν 
ΑΓΑΠΘ και πιςτζψαμε ςε αυτιν. Μετά τθν ειςαγωγι προχωροφμε ςτο τζταρτο 
μζροσ που είναι θ ολοκλιρωςθ τθσ φιλοςοφίασ που αναπτφςςει ζνασ ΑΛΘΚΛΝΟ 
ΑΝΑΗΘΣΘΣΘ τθσ γνϊςθσ και ειδικά του Κεοφ. Αρχικά είχαμε αποδεχκεί ότι πράγ-
ματι υπάρχει ψυχι, θ κεϊρθςθ αυτι αποδείχκθκε με το γνωςτό πείραμα τισ 
ηφγιςθσ των ετοιμοκάνατων ανκρϊπου και ηϊου. Σα ςχετικά αναλφονται ςε άλλθ 
πραγματεία. Με το πείραμα αυτό ΑΠΟΔΕΛΧΚΘΚΕ όχι μόνο θ φπαρξθ τθσ ψυχισ του 
ανκρϊπου ( ηωϊκότθσ- αικερικότθσ ), οφτε μόνο θ ανυπαρξία ςτα ηϊα αλλά και το 
γεγονόσ ότι αποτελείται από ΤΛΘ. Με δεδομζνο τθν υλικι υπόςταςθ τθσ ψυχισ, 
αμζςωσ αποκτά υπόςταςθ θ κεωρία που είναι γνωςτι ωσ γζννθςθ του ανκρϊπου 
από τθν Πνοι του Κεοφ ( Ρουάχ ). 
 Ζτςι αποκτά ΟΝΣΟΣΘΣΑ θ αναφορά του Λόγου του Κεοφ περί Δθμιουργίασ και θ 
αρχικι αναφορά τθσ κεωρίασ του Δαρβίνου αρχίηει κάπου χάνει τθν υπόςταςι τθσ 
αφοφ υπάρχει θ φπαρξθ τθσ ψυχισ αλλά και του γενεςιουργοφ αιτίου τθσ ηωισ ( 
ΕΛΝΑΛ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ότι από το τίποτα ΜΟΝΟ τίποτα κα προκφψει ).  
Περί τησ θεωρίασ του Δαρβίνου 
ε μελλοντικό πείραμα κα ΑΠΟΔΕΛΧΚΕΛ πιςτεφω ότι ο πίκθκοσ ΔΕΝ ΦΕΡΕΛ ΨΤΧΘ και 
τότε είναι που κα ταρακουνθκεί ςυκζμελα μια ΠΑΝΑΞΛΑ ΚΕΩΡΛΑ. Είναι το ςθμείο 
εκείνο το οποίο θ ευςτάκεια τθσ κεωρίασ παφει να ιςχφει και είναι θ ΑΤΚΑΛΡΕΣΘ 
κεϊρθςθ προζλευςθσ του ανκρϊπου από τον Πίκθκο ΜΟΝΟ. Εξελικτικά θ γενετικι 
ορίηει τθν ευςτάκεια τθσ κεωρίασ του Δαρβίνου και φυςικά ΠΟΣΕ δεν αποδείχκθκε 
θ προζλευςθ τοφ ανκρϊπου από τον Πίκθκο τθν οποία παραδοχι ζχουν περάςει 
ΠΟΛΤ ΚΑΚΩ ςτισ επιςτθμονικζσ τουσ μελζτεσ εξαιρετικά βιαςτικοί επιςτιμονεσ. 
Αυτοί είναι που εγκατζλειψαν τθν ςχετικι υπόκεςθ. Θ Κεωρία ζχει ιςχφ από τθν 
κιβωτό του Νϊε και μετά όταν τα μετζπειτα είδθ είναι επιλεγμζνα ιδθ και θ 
ςυνζχιςθ αυτϊν γίνεται με τισ φυςικζσ αλλά πλζον και τισ τεχνιτζσ επιλογζσ. 
ΜΟΝΑΔΛΚΘ εξαίρεςθ αποτελοφν τα καλάςςια είδθ τα οποία εξελίςςονται ΤΝΕΧΩ 
και θ Κεωρία του Δαρβίνου ζχει ιςχφ από τθν ςτιγμι τθσ δθμιουργίασ των ειδϊν 
αυτϊν δθλαδι 10 εκατομμφρια χρόνια περίπου. 
5η θεώρηςη : Ιρκε θ ϊρα να παρουςιάςουμε και τθν πζμπτθ απόδειξθ. Θ κεωρία 
προζλευςθσ ηωισ από ζναν μονοκφτταρο οργανιςμό είναι αυτι που κα χρθςιμο-
ποιιςουμε. φμφωνα με τθν κεωρία αυτιν οι νζοι οργανιςμοί από μονοκφτταροι 
ζγιναν πολυκφτταροι ακολουκϊντασ μια διαδικαςία διπλαςιαςμοφ των κυττάρων. 
Αυτόσ ο διπλαςιαςμόσ κα οδθγοφςε ςε ΤΠΕΡΜΕΣΡΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ και ζτςι είναι ΟΛΟ-
ΦΑΝΕΡΟ ότι θ μεταπιδθςθ από μονοκφτταρουσ ςε πολυκφτταρουσ οργανιςμοφσ 
ΔΕΝ ΕΓΛΝΕ τυχαία αφοφ κα ακολουκοφςε τθν μαγικι ςυνταγι του διπλαςιαςμοφ 
κυττάρων και μεγζκουσ αλλά ταυτόχρονα ςφμφωνα με τθν λογικι κα υπιρχε  ΚΤΡΛ- 



ΑΡΧΟ ΕΛΔΟ και μάλιςτα ΤΝΕΧΩ ΑΤΞΑΝΟΜΕΝΟ ΚΑΛ ΑΚΑΝΑΣΟ. Με ποιό τρόπο κα 
μποροφςε να εξθγθκεί ότι θ ηωι γεννικθκε από το πουκενά και μάλιςτα κνθτι ; 
Ζχουμε δφο αλλθλοαναιροφμενεσ ζννοιεσ που είναι ηωι και κνθτότθτα.  
Είναι ΠΡΟΦΑΝΕ ότι θ ιςορροπία ςτθν φφςθ που ορίηεται από τθν γζννθςθ και τθν 
κνθτότθτα δεν είναι τυχαία.  
6η Θεώρηςη : Θ ιςορροπία ςτθν φφςθ ορίηεται και από άλλουσ παράγοντεσ που 
είναι θ θλιακι ακτινοβολία. Θ ηωι ςτθν φφςθ κακορίηεται από μια λογικι άλλθ-
λουχία των εποχϊν οι οποίεσ διζπονται από μία πραγματικά ΕΝΣΤΠΩΛΑΚΘ τροχιά θ 
οποία είναι ελλειπτικι γφρω από τον ιλιο. Θ τροχιά αυτι αν και ελλειπτικι ζχει ΕΝΑ 
ΜΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ το οποίο προςδίδει φυγόκεντρο Δφναμθ και ζνα ςφνολο ελκτικϊν 
δυνάμεων που ορίηονται από τουσ πλανιτεσ ορίηουν μία ιςορροπία ΑΠΛΣΕΤΣΑ 
ΣΕΛΕΛΑ που αν ςκεφτεί ότι αυτι είναι τυχαία κάποιοσ, αγγίηει τα όρια του παρα-
λογιςμοφ.  
7η θεώρηςη : Αυτόσ ο παραλογιςμόσ εντείνεται όταν είναι γνωςτζσ οι ΑΠΟΔΕΛΞΕΛ 
ΕΠΛΣΘΜΟΝΩΝ ότι θ πτϊςθ του κομιτθ που όριςε τθν εξαφάνιςθ των δεινοςαφρων 
ΕΛΝΑΛ ΑΔΤΝΑΣΟ να μθν είχε εκτροχιάςει τθν Γθ. Ναι αλλά αν είχε εκτροχιαςτεί τότε 
κα ζπρεπε να μπει ςε νζα τροχιά και αυτό κα είχε ΣΕΡΑΣΛΕ ςυνζπειεσ αφοφ ΚΑ 
ΕΞΑΦΑΝΛΗΟΝΣΑΝ θ ηωι ςτθν γθ. Οι επιςτιμονεσ που ανζλυςαν τα ςχετικά 
ΑΠΕΔΕΛΞΑΝ ότι ο κρατιρασ που δθμιουργικθκε ιταν αίτιοσ μιασ δφναμθσ θ οποία 
κα μποροφςε όχι μόνον να αλλάξει τροχιά αλλά είναι ΑΠΟΛΤΣΑ ΒΕΒΑΛΟ ότι θ γθ κα 
εξζρχονταν από το Θλιακό ςφςτθμα. Παρόλα αυτά ςτθν Γθ διατθρικθκε θ ηωι και 
δεν άρχιςε νζα εξζλιξθ οργανιςμϊν, αλλά διατθρικθκε και μια ιςορροπία θ οποία 
είναι ΑΚΑΣΑΝΟΘΣΟ πωσ. Δεν είναι τόςο απλό μετά από μια τυχαία ζκρθξθ να 
οριςτοφν όλεσ αυτζσ οι ιςορροπίεσ κατά πωσ αναλφςαμε ςτθν πρϊτθ κεϊρθςθ. Αν θ 
υπιρχε ηωι ςτθν Γθ προ τθσ πτϊςθσ που ΤΠΘΡΧΕ ΑΠΟΔΕΔΕΛΓΜΕΝΑ τότε θ Γθ και αν 
ιρκε τυχαία ιρκε από το πουκενά φζροντασ ηωι μαηί τθσ θ οποία ΧΡΘΗΕΛ ΘΛΛΑΚΘ 
ΕΝΕΡΓΕΛΑ τότε επζλεξε θ ίδια τθν τροχιά θ οποία ορίηει τθσ ιςορροπίεσ τθσ φφςθσ 
κάτι που αγγίηει τα όρια του παραλογιςμοφ. Είναι ΠΡΟΦΑΝΕ ότι υπιρξε εξωγενισ 
ΤΠΕΡΣΑΣΘ ΔΤΝΑΜΘ που όριςε το ςφνολο των ιςορροπιϊν που περιζγραψα και που 
όριςαν τθν γζννθςθ θ οποία εκ του μθδενόσ ΔΕΝ ΕΛΝΑΛ ΔΤΝΑΣΟΝ ποτζ λογικόσ 
άνκρωποσ να κεωριςει ότι ζχει προζλκει. 

 Επίλογοσ  
Θ ιςορροπία που ζχει παρουςιαςτεί ςτθν φφςθ ζχει ΟΡΛΣΕΛ από τον ΛΟΓΟ τοφ 
ΚΕΟΤ είναι ΠΑΛΦΑΝΕ ότι δεν αποδίδουμε τα ακατανόθτα ςτθ Κεϊκι Υπαρξθ αλλά 
ΣΕΚΜΘΡΛΩΝΟΤΜΕ με ΑΠΟΛΤΣΘ ΛΟΓΛΚΘ και ΣΕΛΕΛΟ ΟΡΚΟΛΟΓΛΜΟ.  
τθν παρουςίαςθ του Κεϊκοφ χεδίου εξθγιςαμε τα αίτια εξαφάνιςθσ των δεινο-
ςαφρων γεγονόσ που ορίςτθκε από τον Κεό ςτα πλαίςια τθσ Δθμιουργίασ ςτο απϊ-
τερο μζλλον τθν ΣΕΛΕΛΑ ΚΟΛΝΩΝΛΑ. το ΔΕΝ ΞΕΡΩ των ΑΚΕΩΝ απαντϊ με ΕΠΛ-
ΧΕΛΡΘΜΑΣΟΛΟΓΛΑ ΑΚΑΣΑΡΡΛΠΣΘ αφοφ ΚΑΚΕ ΑΛΛΘ ΚΕΩΡΛΑ κα καταρρεφςει ΕΚΣΟ 
από το εγωιςτικό και ΑΣΕΚΜΘΡΛΩΣΟ ΟΧΛ ΔΕΝ ΕΛΝΑΛ ΕΣΛ. Σϊρα πλζον ΔΕΝ ΠΡΟΚΑ-
ΛΟΤΜΕ τουσ άκεουσ, αφοφ είναι ΟΛΟΦΑΝΕΡΘ θ άγνοια που τουσ διακατζχει.  
Δεν είχαμε πρόκεςθ να αποδείξουμε ΣΛΠΟΣΑ αφοφ γνωρίηουμε ότι θ πίςτθ είναι 
επικυμθτι και όχι ΑΠΑΛΣΘΣΛΚΘ από τον Υψιςτο αλλά ςτισ ΤΝΕΧΕΛ προκλιςεισ 
κελιςαμε να ςασ μεταφζρουμε όςθ γνϊςθ λάβαμε με τθν επικυμία απλά ΝΑ ΜΕΛΕ- 
ΣΘΕΣΕ και ΝΑ ΣΟΧΑΣΕΛΣΕ. 


