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           Η δομή και η λειτουργία της ύλης πριν την πτώση του ανθρώπου ήταν άριστη. Εδώ θα 
δούμε την θεωρία του Δία για την δομή και την λειτουργία και τι ήταν και πως επέδρασε η 
πτώση του ανθρώπου.  

 

                  Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΙΛΟΥΣ ΑΤΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ 

 

     Πρίν την πτώση, η ύλη (θετική μάζα) και η αντιΰλη (αρνητική μάζα), υπήρχαν στο ίδιο 
άτομο. Το αντιπρωτόνιο αποτελούνταν από αρνητική μάζα και αρνητικό φορτίο και το 
αντιηλεκτρόνιο από αρνητική μάζα και θετικό φορτίο. Δίνουμε σχέδιο δομής του ατόμου του 
υδρογόνου. 

                                                                                                             

 

 

 

                        ηλεκτρόνιο 

 

                            

 

                                                                                                     αντιηλεκτρόνιο                

              

    Βλέπουμε σε ευθεία γραμμή, ηλεκτρόνιο-αντιπρωτόνιο-πρωτόνιο-αντιηλεκτρόνιο. Τα 
φορτία έχουν κεντρομόλο επιτάχυνση και ακτινοβολούν. Το ηλεκτρόνιο ακτινοβολεί 
ηλεκτρομαγνητικό κβάντο που καταλήγει στο αντιπρωτόνιο (και όχι το πρωτόνιο και 
οφείλεται στην ταχύτητα και την ορμή) και αυτό ταυτόχρονα ακτινοβολεί ένα ίδιο στο 
ηλεκτρόνιο. Το ίδιο με το άλλο ζεύγος σωματίων.  



    Η έλξη έτσι επιτυγχάνεται μεταξύ των ομοειδών φορτίων εδώ. Έτσι η κυκλική συχνότητα 
προσδιορίζει την συχνότητα του κβάντου.  

     Ταυτόχρονα μεταξύ των πρωτόνιο και αντιπρωτόνιο, αλλά και των ηλεκτρόνιο-
αντιηλεκτρόνιο, εκπέμπεται ένα ίδιας συχνότητας κβάντο και αυτό φορέας έλξης. Η 
κεντρομόλος δύναμη των σωματίων εξισορροπεί τις δυνάμεις έλξης.  

     Επί της κυκλικής τροχιάς των σωματίων, υπάρχουν συχνότητες ταλάντωσης των 
σωματίων ακτινικά και το πλάτος ταλάντωσης επί της ακτίνας. Οι συχνότητες εδώ είναι 
μικρές και αντιστοιχούν στην θερμότητα, που πηγάζει από την ενωσία (αιθέρα) και που 
προέρχεται από θερμικές ταλαντώσεις της κεντρικής φυσαλίδας που διαδίδονται στον αιθέρα. 

Οι θερμικές ταλαντώσεις του ηλεκτρονίου, αντιστοιχούν στις ταλαντώσεις του 
αντιηλεκτρονίου, με διαφορά φάσης 180 μοίρες  (π ακτίνια). Έτσι η ακτινοβολούμενη 
θερμότητα, τα θερμικά ηλεκτρομαγνητικά κύματα (υπέρυθρα και μικροκύματα), 
αλληλοεξουδετερώνεται. Η Θερμότητα υπάρχει στον αιθέρα, αλλά στην ύλη όχι. 

     Στις θέσεις των πρωτονίου και αντιπρωτονίου, πρέπει να θεωρήσετε πυρήνα πρωτονίου 
νετρονίου και αντιπρωτονίου αντινετρονίου. 

     Όλα τα άτομα των διαφόρων στοιχείων, είχαν ανάλογη δομή και λειτουργία.  

 

                                              Η ΠΤΩΣΗ 

 

     Οι άνθρωποι χωρίς θερμότητα ζούσαν χιλιάδες χρόνια, πέτυχαν αχρήματη κοινωνία και 
αποίκισαν το σύμπαν. Με ηλεκτρικές εκκενώσεις (κεραυνούς) σε λίμνες και παραλίες, 
δημιούργησαν τις ίδιες συνθήκες που αυτοί γεννήθηκαν και τώρα μία νέα γενιά ανθρώπων 
δημιουργείται. Οι νέοι άνθρωποι ακολούθησαν μία ίδια πορεία και οι άξιοι οδηγήθηκαν στις 
ίδιες κατακτήσεις, με επικεφαλής τον Δάμνωνα. 

    Στην διαδοχή της ηγεσίας των κοινοτήτων του διαστήματος εκλέγεται ο Δίας και ο 
Εωσφόρος στασιάζει. Η πτώση του Εωσφόρου συνοδεύεται με την πτώση του Δάμνωνα και 
η γη διαιρείται σε τρία κράτη. Ο Εωσφόρος και ο Δάμνων εγκαθιστούν γεννήτριες 
ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σε όλο το διάστημα. Η άριστη δημιουργία πρέπει να εκπέσει.  

    Οι γεννήτριες τοποθετούνται επιλεκτικά σε πλανήτες και εκτοξεύουν τα ηλεκτρομαγνητικά 
κύματα σε επιλεγμένους ήλιους. Οι συχνότητες των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, είναι 
επιλεγμένες από τις δομές των ατόμων. Μία είναι η κυκλική συχνότητα του υδρογόνου. 
Αλυσιδωτές αντιδράσεις στην διάσπαση των ατόμων και στον διαχωρισμό της ύλης από την 
αντιΰλη. Νέες ακτινοβολίες ελευθερώνονται που επιτείνουν τον διαχωρισμό. 

    Το σύμπαν που ήταν μη περιστρεφόμενο, αρχίζει να διαχωρίζεται σε δύο υποσύμπαντα, τα 
οποία τώρα περιστρέφονται, γύρω από την γη και την αντιγή. Στο αντισύμπαν οι 
αντιάνθρωποι λόγω του αυτεξούσιου θα έχουν διαφορετική γενεαλογική σειρά και η 
διαμόρφωση του χώρου δεν θα αντιστοιχεί στο σύμπαν.  

 



                                          ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ   

 

     Η θερμότητα και ο θάνατος εισέρχεται και οι κοινότητες του διαστήματος χρησιμοποιούν 
την τεχνητή βαρύτητα, για να εξουδετερώσουν τις δυνάμεις Coriolis και την κεντρομόλο 
δύναμη, που προκαλούνται από την βαρύτητα και πολλές κατοικίες κτίζονται σε μεγάλα 
γυροσκόπια. Χρησιμοποιούν πλέον την τεχνητή βαρύτητα για την μακροζωΐα. 

    Στην γη των πυρηνικών , σεισμικών, βιολογικών, κλιματολογικών και χημικών όπλων, 
επέρχεται ο οικουμενικός πόλεμος. Οι κατακτήσεις καταστρέφονται και ο άνθρωπος θα 
ξαναξεκινήσει από τα όρη και τα σπήλαια.  

    Στους επόμενους πολιτισμούς, της Μού, της Λεμουρείας, της Θούλης , της Ατλαντίδας, οι 
Έλληνες δεν θα ξανά καταφέρουν να δημιουργήσουν αχρήματη κοινωνία και επίλεκτες 
ομάδες  και θα αυτοκαταστραφούν.  

    Στα έτη του πολιτισμού μας που διανύουμε, σχηματίστηκε το αυτοκαταστροφικό έθνος 
των Εβραίων και στον δεύτερο συμπαντικό πόλεμο, ο Εωσφόρος ηττήθηκε οριστικά. Οι 
ορδές έπεσαν στην γη και ζουν ανάμεσά μας, για να μας καταστρέψουν. Αλλά η γη 
εκπλήρωσε τους βασικούς όρους της ΕΛΕΥΣΗΣ (ερχομού) των κοινοτήτων του 
διαστήματος.                                                                                                                                            


