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     Η αρχή διατήρησης της ύλης, που ήταν γνωστή στους αρχαίους φιλόσοφους , συνεπάγεται 
ότι η ύλη ποτέ δεν θα φθαρεί και ποτέ δεν είχε αρχή και θεμελιώνεται ο υλισμός. Αλλά, κατά 
τον Σωκράτη και τον Πλάτωνα και ο Θεός προϋπάρχει και η ύλη αδιαμόρφωτη και οι ιδέες 
(έτσι ισχύει η αρχή διατήρησης). Κατά τον Δημόκριτο και τον Αριστοτέλη, το κενό, το 
μηδέν, μεταπίπτει (δημιουργεί την ύλη) σε ύλη και υπάρχει διαρκής δημιουργία και ισχύει 
και η διατήρηση της ύλης. Δεν σημαίνει αρχή διατήρησης της ύλης άρνηση δημιουργού 
Θεού. Μπορεί ο Θεός να δημιούργησε την ύλη και να έθεσε τον νόμο διατήρησής της. 

 

                  Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΣ ΕΠΙΝΟΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

 

     Το απόλυτο και αδιάστατο κενό, προβάλλει τον χρόνο, την αντίθεση , τον νου και την 
έννοια   τον λόγο και την νομοτέλεια, κλπ και προβάλλει επίσης την ύλη και την εμπειρία 
στην παρατήρηση της ύλης. Η προβολή της ύλης γίνεται στην σκέψη και την φαντασία του 
Θεού. 

     Για να γίνει η προβολή της ύλης, ο Θεός συλλαμβάνει στην φαντασία του, άπειρο σύνολο 
σημείων που είναι αδιάστατα και διακρίνονται, δηλαδή προβάλλεται ο χώρος μέσα στον 
οποίο η ύλη θα δομηθεί. Ταλαντώνει τα σημεία με πλάτος ταλάντωσης μηδέν και στην νόησή 
του μεταπίπτουν αυτά σε μία συνεχή , ελαστική, με ιδιότητες υγρού, μη ουσία, την 
υπερβατική μη ουσία (μη ουσία-μη ούσα-μη οποία-μη ύλη). Σε προνομιακό σημείο της 
υπερβατικής μη ουσίας, ξεκινά σφαιρική ταλάντωση των σημείων της και δημιουργείται νέα 
πυκνότερη μη ουσία, το ΙΔΙΟΝ, που αναμειγνύεται με την υπερβατική. Οι μη ουσίες είναι η 
πεμπτουσία του Αριστοτέλη, το κενό που κινείται και παράγεται η ύλη, το κενό του 
Δημόκριτου που από μη ον γίνεται ύλη.  

     Η δημιουργία του ΙΔΙΟΝ γίνεται από το άπειρο προς το προνομιακό σημείο, γύρω από το 
οποίο σχηματίζει τεράστια φυσαλίδα. Μέσα στην φυσαλίδα η αραιή υπερβατική, έξωθεν το 
κράμα της υπερβατικής και του ΙΔΙΟΝ, η ενωσία, είδος και αυτό αιθέρα με την σύγχρονη 
έννοια της φυσικής και όχι την αρχαία (δαίω= καίω- αίδω- αίθω- αιθήρ= ο άνω κεκαυμένος 
αέρας). Και να η προβολή της ύλης. 

     Με τις άπειρες πιέσεις μέσα στην φυσαλίδα παράγονται απειροστικοί κόκκοι που 
συμπεριφέρονται όπως τα μόρια στην ισχύουσα κινητική θεωρία των αερίων. Βίαιες 
συγκρούσεις των κόκκων στον φλοιό της φυσαλίδας, δημιουργεί απειροστικές φυσαλίδες που 
απομακρύνονται από την κεντρική, ταξιδεύουν μέσα στις πιέσεις της ενωσίας και ισορροπούν 
στον χώρο. Στις φυσαλίδες παράγονται τα ηλεκτρικά φορτία, που είναι διαταραχές που 
διαδίδονται μέσα της και που τις προκαλούν οι κρούσεις των κόκκων στον φλοιό που 



υπάρχουν στις φυσαλίδες. Οι διαταραχές αυτές είναι γραμμές μέσα στον αιθέρα, είναι οι 
άτομες γραμμές του Αριστοτέλη και του Δημόκριτου που ελίσσονται και δημιουργούν τα 
στοιχειώδη σωμάτια. Έτσι παράγεται και προβάλλεται η ύλη , πάντα στην σκέψη του Θεού, 
το παιγνίδι της δημιουργίας και της ζωής, διεξάγεται μέσα στην νόηση του Θεού. Με νόμους 
και κανόνες. Τα σύμπαντα είναι συνασπισμοί αυτών των στοιχειωδών σωματίων, σε 
ολογραφίες, ένδειξη οικονομίας Θεού.  

 

                         Ο ΚΟΣΜΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΛΙΑΝ ΚΑΛΟΣ 

 

     Ο Θεός που επινόησε και πρόβαλλε τις έννοιες και ιδέες, επινόησε και τις κακές ιδέες. 
Όμως η ύλη δημιουργείται με το ελάχιστο κακό, δημιουργείται λίαν καλός. Δεν υπήρχε 
θερμότητα και η επερχόμενη ζωή ήταν μακρόζωη. Και στην πορεία οι πρώτοι άνθρωποι 
επινόησαν την υπερεπιστήμη και αύξησαν το προσδόκιμο ζωής σε χιλιάδες έτη. Αυτοί οι 
άνθρωποι ονομάστηκαν θεοί.  

     Λίαν καλός σημαίνει και ελατώμματα και ζήλεια και φθόνος. Η παραγκώνιση του 
Εωσφόρου στην διεκδίκηση της εξουσίας με τον Δία, οδηγεί στην πτώση. Η αχρήματη 
κοινωνία του παραδείσου και της υλικής αφθονίας, αντικαθιστάται από τους αποσκιρθέντες 
εκπεσμένους σε εγχρήματη λίγων ιδιοκτητών, επινοούνται τα όπλα και τα μικρόβια και 
εξαπολύονται εν τέλει . οι μεταλλάξεις, τα σωματικά μειονεκτήματα και οι αρρώστιες 
εισχωρούν στο ανθρώπινο γένος και το κακό στην γη πλέον και όχι στο διάστημα, κυριαρχεί. 

ΟΛΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 

 

                     ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ Ή ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ; 

 

     Όλα συμβαίνουν σε νομοτέλειες και μέσα στην σκέψη του Θεού. Είναι τόσο πολύπλοκα, 
που δεν μπορεί κανείς να προβλέψει το τέλος, ή την αιωνιότητα. Θέλει ο Θεός να 
αυτοτελειοποιηθεί και αδιαφορεί για την καταστροφή των συμπάντων; Η τελειοποίησή του 
σημαίνει και εξέλιξη του ανθρώπου σε μικρό Θεό και συνεταιρό του; εμείς απλά θα 
προσπαθήσουμε γιά την επιβίωση και την ανέλιξή μας και τον έλεγχο των συμπάντων από το 
κέντρο ελέγχου, την κεντρική φυσαλίδα. Τότε θα είναι η θέωση.                       

        


