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                                                           ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

    Όπως περιγράφηκε στην κοσμοθεωρία του συγγραφέα ΤΟ ΙΔΙΟΝ, μία μακροκοσμική 
κεντρική φυσαλίδα (παμφόλυξ) σχηματίστηκε στον χώρο. Το εσωτερικό της φυσαλίδας ήταν 
το είδος αιθέρα το Ίδιον και πέριξ κράμα Ίδιον και Υπερβατικής μη ουσίας (άλλο είδος 
αιθέρα) και το κράμα ήταν η ενωσία. Απειροστικές φυσαλίδες θα αποσπαστούν από την 
κεντρική και θα σχηματίσουν τις ολογραφίες των συμπάντων. Εδώ θα δούμε πως. 

 

                            Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΙΔΩΝ ΑΙΘΕΡΑ  

 

     Τα δύο διαφορετικά είδη ελαστικού και συνεχούς αιθέρα, έχουν σημαντική διαφορά 
πυκνότητας. Στην πραγματικότητα πρόκειται για την ίδια μη ουσία, που απαντάται σε 
διαφορετική πυκνότητα. Αν παραστήσουμε τις συνεχείς και ελαστικές ρευστές μη ουσίες με 
το γράμμα y, τότε η πυκνότητα του Ίδιον είναι , Ι=y1/met^3 (αφού ήδη υπήρχε χώρος και 
χρόνος, χρησιμοποιούμε την μονάδα met) και της υπερβατικής  Y=y2/met^3). 

     Οι δύο μη ουσίες συμπεριφέρονται σαν ρευστά και συνεπώς το κράμα τους ήταν εύκολο 
να γίνει, η ενωσία.  

    Στην πρώτη ταλάντωση των σημείων, έγινε η μετάπτωσή τους στο συνεχές και άπειρο και 
ομογενές και ομοιογενές και ελαστικό και ρευστό Ίδιον, που ήδη δώσαμε την πυκνότητά του. 

    Το Ίδιον κάτω από το κράτος του Λόγου που το διέπει, ταλαντώνεται και χωρίς να χάνει 
την δική του πυκνότητα, από το άπειρο πως το κέντρο αρχίζει η μετάλλαξη και η δημιουργία 
από το μηδέν της πυκνότητας της υπερβατικής μη ουσίας. Οι δύο μη ουσίες αναμειγνύονται 
και σχηματίζεται μία μέσης πυκνότητας μη ουσία, η ενωσία.  

    Όμως η δημιουργία της υπερβατικής από το άπειρο προς το κέντρο, οδηγεί στην 
εγκλώβιση μακροκοσμικής φυσαλίδας καθαρού Ίδιον, διακριτού από την ενωσία και μη 
αναμειγνυόμενο με την υπερβατική. Αν ο όγκος της φυσαλίδας είναι (4/3)πR^3 (ακτίνας R), 
τότε υπάρχει η διαφορά ποσότητας υπερβατικής και Ίδιον, η εξής (αν η διαφορά πυκνότητας 
Ίδιον προς υπερβατική είναι 1:5 που πρέπει να είναι κβαντισμένος): 

                                 I.(4/3)πR^3= ∞.Y-∞.I=∞.(5+1)Ι 

(Εδώ τα χωρικά άπειρα είναι ίσα και δεν τα διακρίνομε με δείκτες). 



    Αυτή η διαφορά θα γίνει αιτία της δημιουργίας της φυσαλίδας και ο χειρισμός του απείρου 
που  χειριστήκαμε ανοίγει νέους ορίζοντες στην συνεργασία φιλοσοφίας, φυσικής και 
μαθηματικών.  

 

                                    Η ΕΝΩΣΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΙΟΓΕΝΗΣ 

 

     Η δημιουργία της υπερβατικής από το άπειρο προς το κέντρο και η δημιουργία της 
φυσαλίδας, δημιουργεί διαφορά πυκνότητας  στην ενωσία. Η γειτονική ενωσία που 
περιβάλλει την φυσαλίδα είναι πιο πυκνή λόγω πίεσης και παραποίησης συνεχούς χώρου της 
από την φυσαλίδα. Έτσι στις παρυφές της φυσαλίδας δημιουργείται μεγάλη πυκνότητα, που 
απομακρυνόμενη από το κέντρο διαρκώς αραιώνει και φθάνει σε σφαιρική περιοχή όπου 
γίνεται ομογενής. 

 

               Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΥΦΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΚΟΚΚΟΥΣ 

 

     Η πυκνότητα στις παρυφές της φυσαλίδας είναι μεγάλη και στην άμεση γειτνίαση ενωσίας 
και Ίδιον, αρχίζουν να ξεφεύγουν κόκκοι ενωσίας, γιατί η θερμοκρασία της ενωσίας λόγω 
πυκνότητας στον χώρο αυτό είναι μεγάλη και η διαφορά θερμοκρασίας διευκολύνει την 
αποκόλληση κόκκων. Οι κόκκοι συμπεριφέρονται σαν ιδανικό αέριο, αλλά και υπόκεινται 
στην επίδραση του αΰλου Λόγου και τροποποιείται πολλές φορές η κίνησή τους.                      

 

      Η ΧΑΟΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΟΚΚΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ 

 

    Η κεντρική φυσαλίδα είναι το κέντρο ελέγχου του Θεού και η χαοτική κίνηση των κόκκων, 
τιθασεύεται πολλές φορές, για να παράγει το ποθητό αποτέλεσμα από το Λόγο. Έτσι κόκκοι 
συνδιασμένα θα καταλήξουν σε κτυπήματα του φλοιού της φυσαλίδας και η ορμή τους και η 
διεύθυνσή τους θα δώσουν την ψηφιακή πληροφορία στον φλοιό και την φυσαλίδα, 
μετατροπής της συχνότητας και των συνδιασμών των συχνοτήτων της διαστολής και 
συστολής της. Η σκέψη του Θεού πλέον θα πάρει αναλογική ταλάντωση. Οι σκέψη του Θεού 
εκφράζεται στην Ελληνική γλώσσα των 5.500.000 λέξεων και των εννοιών που αντιστοιχούν 
σε αυτές, αλλά οι έννοιες του Θεού είναι πολύ περισσότερες και αυτές οι άλλες ακόμη 
άγνωστες σε μας. Έτσι ο Λόγος έχει τρομακτική ποικιλία να δημιουργήσει συνδιασμούς στην 
πτώση κόκκων στον φλοιό και οι αρμονικές ταλαντώσεις είναι εκπληκτικά μεγάλου αριθμού 
και ίδιου πλάτους ταλάντωσης. Δίνουμε μερικές απλές αρμονικές ταλαντώσεις: 

                       Y= Acos(w1.t)+Acos(w2.t)+Acos(w3.t)+Acos(w4.t)-Acos(w5).t+…. 

    Θυμίζουμε ότι μία είναι η συχνότητα (η κυκλική συχνότητα) και αυτή χρησιμοποίησε ο 
Θεός στην κατασκευή των σωματίων και των σωμάτων.                       



                            Ο ΛΟΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΕΣ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ 

 

     Ομαδική και βίαιη πτώση κόκκων στον φλοιό, διευθυνόμενη από το κράτος του Λόγου, θα 
δημιουργήσει εισχώρηση στην περιβάλλουσα ενωσία και πολλές φορές η εισχώρηση είναι 
τόσο βαθιά, που κλείνει πίσω της και δημιουργείται απειροστική φυσαλίδα. Έτσι η 
μακροσκοπική φυσαλίδα θα δημιουργήσει απειροστικές και που θα εγκλωβίζουν κόκκους 
ενωσίας και αυτοί πλέον θα είναι στην υπηρεσία του Λόγου, μόνο για όσους θα 
αντιπροσωπεύουν φυσαλίδες που θα σχηματίζουν τους νευρώνες των εγκεφάλων των 
εμψύχων και ιδιαίτερα για όσες φυσαλίδες θα αντιπροσωπεύουν τις ψυχές των ζώων και 
ιδιαίτερα του ανθρώπου. Οι φυσαλίδες που συνιστούν τα στοιχειώδη σωμάτια ,θα έχουν 
κόκκους και συμπεριφορά που υπόκεινται στην εκδήλωση των κινήσεων της φύσης και τα 
φαινόμενά της και μερικοί από τους νόμους της φύσης και τα φαινόμενά της περιγράφει η 
φυσική και καλά θα ήταν να δείτε πως ο συγγραφέας την τροποποίησε ή της ανέτρεψε στα Η 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ και ΑΛΛΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ 
ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ο συγγραφέας, αλλά θα πρέπει να δείτε και πως παράγεται η βαρύτητα και 
θα τα βρείτε στο site μας. Βέβαια οι νόμοι της φύσης είναι έκφραση του ΛΟΓΟΥ και είναι 
περισσότεροι και άγνωστοι ακόμη σε μας και τα φαινόμενα που συμβαίνουν στο κέντρο της 
γης , τους ηλίους και τους γαλαξίες ακόμη άγνωστα. Οι νόμοι της φύσης στα στοιχειώδη 
σωμάτια, εκτελούνται από τις ομαδικές κινήσεις των κόκκων και τις συγκρούσεις τους και 
εκδηλώνονται οι ατομικές ή οι ομαδικές κινήσεις των σωματίων στα ευρύτερα σώματα.   

 

                                     ΠΟΥ ΟΔΕΥΟΥΝ ΟΙ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ 

 

     Οι απειροστικές φυσαλίδες λόγω μικρότερης πυκνότητας από την ενωσία, αρχίζουν να 
κινούνται μακράν  της κεντρικής. Είναι σαν την άνωση που δέχεται ένα σώμα στο νερό, αλλά 
εδώ η δύναμη είναι ακτινική και προς τα έξω της κεντρικής φυσαλίδας. Η δύναμη που 
δέχονται είναι :            A=pgV 

Και p είναι η πυκνότητα της φυσαλίδας, g είναι η επιτάχυνση λόγω διαφοράς της πυκνότητας 
και V ο όγκος της.  

    Όμως οι κόκκοι που κτυπούν τα τοιχώματα του φλοιού των φυσαλίδων, δημιουργούν 
παραμόρφωση στην πυκνότητα της περιβάλλουσας ενωσίας. Η παραμόρφωση είναι 
σπειροειδής λόγω διάθλασης της διαδιδομένης πυκνότητας στην περιβάλλουσα ενωσία, που 
έχει διαφορετική πυκνότητα στις παρυφές και μειώνεται όσο απομακρύνεται. Αυτό είναι το 
ηλεκτρική φορτίο. 

    Σε μερικές από τις απειροστικές φυσαλίδες, ο γειτονικός χώρος της ενωσίας είναι πορώδης 
με επίταξη του λόγου και ο συντελεστής διάθλασης αρνητικός και οι σπείρες διάδοσης της 
πύκνωσης αντίθετες, το αντίθετο φορτίο.  

    Οι απομακρυνόμενες φυσαλίδες δημιουργούν ηλεκτρικό φορτίο , το οποίο δημιουργεί 
δύναμη αλληλεπηρεαζόμενο με το φορτίο της κεντρική φυσαλίδας. Η δύναμη είναι: 

                                     B=Q.q/R^2 



Όπου Q το φορτίο της κεντρικής φυσαλίδας και q το φορτίο της ομάδας των απειροστικών 
φυσαλίδων. Οι απειροστικές φυσαλίδες θα ισορροπήσουν στην θέση όπου F=A=B 

    Στο φαινόμενο παίζει ρόλο το ιξώδες της ενωσίας και η δύναμη αντίστασης απομάκρυνσης 
θα είναι  

                                        F΄=6πηrv 

 Όπου η ο συντελεστής του ιξώδους και r η ακτίνα της φυσαλίδας, που απομακρύνεται με 
ταχύτητα v. 

     Στην περίπτωση αυτή η απομάκρυνση της φυσαλίδας είναι όπως στην στρωτή ροή 
σώματος σε ρευστό. Όμως όπως είδαμε η κεντρική φυσαλίδα συστέλλεται και διαστέλλεται, 
συνεπώς καλό είναι να δούμε και την στρόβιλη ροή, όπου η φυσαλίδα αντιμετωπίζει 
αντίσταση: 

                                            F=C.(0.5).p.(v^2).r^2 

p είναι η πυκνότητα της ενωσίας και C ο συντελεστής αντίστασης. 

 

                           ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΩΝ ΦΥΣΑΛΙΔΩΝ 

                            ΘΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΣΟΥΝ ΣΑΝ ΣΕ ΟΛΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 

      Στον χώρο που θα ισορροπήσουν οι ομάδες των απειροστικών φυσαλίδων, έχει μικρό 
βάθος, για τις διαστάσεις της κεντρικής φυσαλίδας. Όμως η συγκρότηση γίνεται όπως στην 
ολογραφία και το βάθος για μας είναι δισεκατομμύρια έτη φωτός.  

    Οι φυσαλίδες λόγω της έλξης του φορτίου της κεντρικής, θα έχουν σχετικά καμπύλη 
(σφαιρικού τόξου) διάταξη, που όμως λόγω του ότι βρίσκονται μακριά της κεντρικής και του 
περιορισμένου της έκτασης, είναι σαν επίπεδο. Ιοντικά τείχη θα σχηματισθούν και θα 
περιέχουν την ολογραφία του κάθε σύμπαντος. 

 

                                                ΟΙ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ 

 

    Ανάλογα με την βιαιότητα ορμής κτυπήματος της ομάδας κόκκων στον φλοιό της 
κεντρικής φυσαλίδας, σε μερικές περιπτώσεις θα εγκλεισθεί μεγαλύτερης πυκνότητας Ίδιον 
στην απειροστική φυσαλίδα. Αυτές θα ισορροπήσουν κοντύτερα στην κεντρική και ο διοικών 
Λόγος θα προσδιορίσει συμπεριφορά των κόκκων της τέτοια, ώστε να περιστρέφεται 
γύρωθεν της κεντρικής. Είναι η ψυχή που θα αντιστοιχίσει στο συλληφθέν ζώο. 


