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     Η λογική, η ηθική, οι έννοιες είναι άϋλες και τεκμαίρεται ότι το άϋλο μη είναι (το ΕΙΝΑΙ, 
είναι το υλικό). Συνεπώς ο θεός είναι.  

     Το κακό μπορεί να είναι ένα μικρόβιο, ή ένα όπλο, συνεπώς είναι φύση, υλικό σε αυτές τις 
περιπτώσεις. Αν ο θεός είναι δημιουργός, τότε είναι αίτιος της ύπαρξης του κακού. Γιατί 
λοιπόν να υπάρχει το κακό; 

 

                     Η ΥΛΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ 

 

     Όταν δεν υπήρχε χρόνος, τότε υπήρχε το τίποτε (τι-ποτέ), το μηδέν. ΔΕΝ είναι οι άτομες 
κατά τον Δημόκριτο, πολύ μικρά σώματα, εκεί από όπου ξεκινά η ύλη (ο Αριστοτέλης μιλά 
για άτομες γραμμές ,που είναι δύο διαστάσεις και περιδινούνται, οπότε στις τρεις διαστάσεις 
συνιστούν τα άτομα, αρχή της ύλης, του ΕΙΝΑΙ). Έτσι μη-δεν είναι η άρνηση της ύλης και 
συνεπώς και του χώρου που προσδιορίζει η ύλη. Αν ένα κουτί το κόψουμε στα δύο, κατόπιν 
στα τέσσερα και ούτω καθ’ εξής, τείνουμε στο απόλυτο μηδέν, το αδιάστατο κενό. Αυτό 
λοιπόν ήταν εκτός χρόνου.  

     Αυτό «νοιώθει» την μοναξιά του, ζούσε στην ΣΙΓΗ και αυτογεννάται ο προσωπικός θεός. 
Αυτογέννηση, είναι η γέννηση από μόνο του κάτι, όπως μερικά πρωτόζωα 
αυτογονιμοποιούνται. Αυτογέννηση του προσωπικού θεού, σημαίνει ΧΡΟΝΟ-ΑΝΤΙΘΕΣΗ-
ΝΟΥ-ΕΝΝΟΙΩΝ. ΧΡΟΝΟΣ γιατί το πρόσωπο ζει στον χρόνο, ΑΝΤΙΘΕΣΗ, γιατί ο χρόνος 
είναι μεγάλος και μικρός, υποκειμενικός και αντικειμενικός, γιατί το πρόσωπο ζει στις 
αντιθέσεις. Αλλά το πρόσωπο έχει ΝΟΥ και σκέπτεται με τις ΈΝΝΟΙΕΣ. Αυτά τα τέσσερα 
είναι οι τέσσερις πρώτες υποστάσεις του προσωπικού θεού και η αυτογέννηση σημαίνει 
γέννηση και προβολή των τεσσάρων αυτών. Αλλά και ο νους με τις έννοιες προβάλλουν τον 
ΛΟΓΟ και την ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ του λόγου. Και ακολουθούν προβολές όπως του χώρου, της 
δημιουργίας της ύλης (της δομής, του ΙΣΤΟΥ) κλπ.  

     Η δημιουργία της ύλης, των συμπάντων, είναι απόρροια της αρχικής δημιουργίας του 
αιθέρα, άπειρου , εκτατού, συνεχούς , ελαστικού μέσου, απειροστικές φυσαλίδες του οποίου 
δημιουργούν το ηλεκτρικό φορτίο και τα μικροσωμάτια και όλα τα σύμπαντα. Η δημιουργία 
των συμπάντων έχει την σφραγίδα του προσωπικού θεού, δημιουργούνται μέσα σε 
αντιθέσεις. 

 

                              ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ «ΧΩΡΟ» ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ 



     Αλλά και οι έννοιες και οι ιδέες που τους αντιστοιχούν, υπάρχουν σε αντιθέσεις. 
Κυρίαρχη αντίθεση το ΚΑΛΟ-ΚΑΚΟ. Σε αυτές ενυπάρχει ο θεός και σκέπτεται. ΑΛΛΑ ΤΟ 
ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΠΙΛΕΓΕΙ. Και αν δεχτούμε την αρχή της αφθαρσίας της ύλης, τότε τα 
σύμπαντα δεν θα εκλείψουν ποτέ. Άρα ο θεός επιλέγει το καλό, ο θεός είναι ΚΑΛΟΣ, αλλά η 
αναγκαιότητα της δημιουργίας είναι να υπάρχει σε αντιθέσεις.  

 

                                        ΤΑ ΗΛΥΣΙΑ ΠΕΔΙΑ 

 

     Το απρόσιτο φως, το νοερό και ηδονικό φως της θρησκευτικής ενατένισης , προσευχής 
και στοχασμού, είναι το φως όπου μετέρχονται οι καταξιωμένες ψυχές, οι καλές ψυχές, οι 
ηθικές και ενάρετες. Είναι χώρος της πνευματικής ευδαιμονίας. Ενώ ο Άδης, η κόλαση, είναι 
ο χώρος των στεναγμών και της οδύνης. Ο θεός όχι μόνο επιλέγει το καλό, αλλά επιλέγει την 
μετά θάνατο δικαίωση των εναρέτων.  

 

                                  Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ 

 

     Η μοναξιά του απροσώπου απολύτου μηδενός, είναι η ανάγκη της αυτογέννησης και της 
δημιουργίας του κόσμου. Η επιβίωση , είναι η ανάγκη της ύπαρξης του καλού. Ο θεός 
επιλέγει το καλό κατ’ ανάγκη , αλλά και το προκρίνει ταυτόχρονα αφού δημιουργεί τα 
Ηλύσια Πεδία για τους καταξιωμένους, δημιουργεί καταξιωμένους. Την ανάγκη της 
δημιουργίας πρώτος επικαλέστηκε ο Πλάτων και η ΠΡΟΝΟΙΑ του θεού, είναι απόρροια της 
δημιουργίας. Οι νόμοι του σύμπαντος, πρόνοια θεού, οδηγούν στην επιβίωσή του. 

     Εδώ θα κριθεί αν υπάρχει το καλό, εάν διατηρηθεί το σύμπαν στο σύνολό του, ή εάν θα 
έχουμε φθορά και επιστροφή στο απόλυτο μηδέν, εάν επικρατήσει το κακό.  

 

                            ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

 

     Και μάλιστα εκ του μηδενός. Και η δημιουργία είναι το ίδιον του ΚΑΛΟΥ. Η αφθαρσία 
της ύλης και η πληθωρική γέννησή της , προϋποθέτει την αιωνιότητά της, το αΐδιόν της και 
αν έτσι έχουν τα πράγματα, το καλό κυριαρχεί.  

 

                                   ΣΤΗΝ ΓΗ ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ ΤΟ ΚΑΚΟ 

 

    Οι απόκρυφες οργανώσεις και οι ηγεσίες τους, εξασφαλίζουν την επικυριαρχία του κακού 
στην γη. Αλλά στο σύμπαν οι απόψεις διαφέρουν. Η Ελληνική μυθολογία μιλά για «θεούς», 
αθάνατους ανθρώπους που ζουν στο σύμπαν ειρηνικά, δεν πεθαίνουν και έχουν κοινωνίες 



παραδείσους. Αλλά υπήρχαν και οι εκπεσμένοι. Οι περί του υιού της Ηούς και του Αστραίου 
Εωσφόρου. Οι πληροφορίες λένε ότι 2013 έγινε συμπαντικός πόλεμος και οι εκπεσμένοι 
εξολοθρεύτηκαν. Πρόκειται για την διαδικασία επιβολής του καλού, με τρόπους ισχύος. Και 
οι πληροφορίες λένε ότι θα ακολουθήσει και η γη με τις ίδιες διαδικασίες, τέλη του 2018.  

 

                              ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 

 

     Η ανάγκη και η πρόκριση του καλού από τον θεό, θα επιφέρει και το αποτέλεσμα του 
αγώνος μεταξύ καλού και κακού. Το καλό που είναι ανάγκη να επικρατήσει για την επιβίωση 
και το κακό να περιοριστεί, παραθέτοντας χώρο στην επιβίωση.                                      


