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     Στις διάφορες θρησκείες και φιλοσοφίες, διατυπώνεται η ύπαρξη ψυχών, πνευμάτων , είτε 
ως αιθέρια σώματα, είτε ως άϋλα. Σε πολλές θρησκείες διατυπώνεται η θέση ύπαρξης 
αγγέλων. Καμμία άποψη δεν δίνει επαρκή φυσική εξήγηση των όντων αυτών, για να τα 
υποστηρίξει.  

     Εξ άλλου το άϋλο, το αδιάστατο άϋλο είναι ένα και δεν μπορεί να διεκδικηθεί για τα 
παραπάνω που υποστηρίζουν οι θρησκείες.  

 

                            ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟΝ 

 

     Έχει διατυπωθεί ότι υπάρχει μία κεντρική φυσαλίδα «αραιού» αιθέρα, υπερβατικής μη 
ουσίας, το κέντρο ελέγχου των συμπάντων του θεού. Γύρωθεν της φυσαλίδας υπάρχει 
πυκνότερος αιθέρας, η ενωσία. Μέσα στην φυσαλίδα υπάρχουν «εξαερωμένοι» κόκκοι 
πυκνού αιθέρα, το ίδιον, που αιωρούνται και συγκρούονται μεταξύ τους και με τον φλοιό της 
φυσαλίδας.   

    Βίαιη σύγκρουση κόκκου με τον φλοιό, δημιουργεί βαθούλωμα που κλείνει πίσω και 
σχηματίζεται απειροστική φυσαλίδα. Από αυτές τις απειροστικές φυσαλίδες αποτελούνται τα 
πρωτόνια και τα ηλεκτρόνια, δηλαδή έχουν φορτίο ηλεκτρικό, όπως και η κεντρική 
φυσαλίδα. Οι απειροστικές φυσαλίδες που θα αποτελέσουν τα μικροσωμάτια, θα οδεύσουν 
λόγω πυκνότητας του αιθέρα μακριά και θα συνασπίσουν τα σύμπαντα, σε ένα των οποίων 
ζούμε.  

     Όμως είναι δυνατό να προσπέσουν διαδοχικά δύο ή περισσότεροι κόκκοι στον φλοιό της 
κεντρικής φυσαλίδας και να σχηματισθεί μεγαλύτερη φυσαλίδα. Τέτοιες φυσαλίδες θα έχουν 
πλήθος απειροστικών κόκκων που θα αιωρούνται και θα συγκρούονται στο εσωτερικό τους 
και θα πάλλονται δημιουργώντας πυκνώματα και αραιώματα στον περιβάλλοντα αιθέρα. 
Αυτές είναι κέντρα ελέγχου, γιατί πιθανόν να συντονιστούν στην δομή συλλαμβανόμενου 
εμβρύου σε μήτρα θήλεος και θα αποτελέσουν την βάση ελέγχου του όντος. Και όταν το ον 
αναπτυχθεί , ανάλογα με τις αισθήσεις που θα μεταδίδει στο κέντρο ελέγχου και τις γνώσεις 
που παίρνει, θα διαμορφώνει και την συχνότητα παλμού του κέντρου. Η φυσαλίδα μπορεί να 
αυξομειωθεί, ανάλογα με την παραγωγή σκέψης που την διακρίνει.  

      Η φυσαλίδα, το κέντρο ελέγχου, έχει ηλεκτρικό φορτίο αντίθετο της κεντρικής και 
περιφέρεται σε κύκλους γύρω από την κεντρική, όπως διατύπωσε ο Αριστοτέλης στο ΠΕΡΙ 
ΨΥΧΗΣ, ότι οι ψυχές κάνουν κύκλους. 



      Όλα διέπονται από νόμους της φυσικής και ο αιθέρας είναι η βάση όπου σχηματίζεται η 
ύλη  και οι φυσαλίδες.  

 

     ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΘΕΡΙΟ ΣΩΜΑ 

 

     Μία από αυτές τις φυσαλίδες μπορεί να συντονιστεί στον εγκέφαλο εμβρύου ή 
αναπτυγμένου ανθρώπου και να το καθοδηγήσει. Το ον του στέλνει τι οι αισθήσεις 
λαμβάνουν, τις γνώσεις που παίρνει και τα συναισθήματά του. Και υπάρχει μία διαρκής 
αλληλεπίδραση. Η σκέψη που διαμορφώνεται, μπορεί να διαμορφώσει το μέγεθος και την 
ενέργεια του και το φορτίο του κέντρου ελέγχου-φυσαλίδας.  

     Το ον, αποτελείται από άτομα, πρωτόνια, ηλεκτρόνια, νετρόνια. Αυτά αποτελούνται από 
απειροστικές φυσαλίδες και πάλλονται. Στους παλμούς τους πάλλονται και οι φυσαλίδες 
τους, που παρασύρουν σε παλμούς τον τοπικό αιθέρα. Και έτσι το συνολικό ον, παρασύρει 
τον εσωτερικό του αιθέρα και διαμορφώνεται ένα αιθέριο ή αστρικό σώμα. Αυτό είναι 
εγκλωβισμένο στο ον που το διαμορφώνει και εξέρχεται μετά θάνατον ή στον ύπνο πιθανώς 
και με ειδικές διεργασίες. Και αυτό το αιθέριο σώμα ελέγχεται από το κέντρο ελέγχου.  

 

                       ΤΟ ΑΙΘΕΡΙΟ ΣΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΘΝΗΤΟ 

 

    Αλλά στον αιθέρα υπάρχει το ιξώδες, υπάρχει αντίσταση. Έτσι το αιθέριο σώμα κάποτε θα 
σβήσει , είναι και αυτό θνητό και ας μπορεί να ταξιδεύσει με πολύ μεγάλη ταχύτητα, μέσα 
στα άστρα. Το αιώνιο είναι η φυσαλίδα, το κέντρο ελέγχου.  

 

                       ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΖΩΑ 

 

    Τα ζώα, είναι υλικοί συνασπισμοί και δεν έχουν δημιουργική σκέψη και συνεπώς 
αυτεξούσιο. Δεν έχουν κέντρα ελέγχου-φυσαλίδες, οι κινήσεις τους είναι αντανακλαστικές 
και ενστικτώδεις, η θεμελιώδης νόησή τους είναι ενστικτώδης. Συνεπώς τα αστρικά τους 
σώματα σύντομα σβήνουν.  

 

                                      ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΓΓΕΛΟΙ 

 

     Η κοσμοθεωρία του Δία και του Εωσφόρου, που μία εκδοχή δίδαξε ο Χριστός, είναι 
υπαίτια της θέσης ύπαρξης αγγέλων. Έχουμε μιλήσει για τους Αιώνες, τους αιώνιους δηλαδή, 
που ζουν σε διαφόρους ουρανούς-στερέωμα, κατά την θεωρία των Αιώνων. Οι Αιώνες είναι 
οι άγγελοι, η κοσμοθεωρία προνοεί την ύπαρξη αγγέλων. 



     ‘Όμως με την κοσμοθεωρία ΤΟ ΙΔΙΟΝ, τα αιθέρια σώματα δημιουργούνται από παλμούς 
των υλικών σωμάτων και η θεωρία των αγγέλων είναι περιττή. 

 

                          ΚΟΛΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 

 

     Σημειώσαμε ότι η σκέψη διαμορφώνει την ενέργεια, το φορτίο και το μέγεθος των 
κέντρων ελέγχου, των φυσαλίδων. Έτσι από αυτές, άλλες θα πλησιάσουν την κεντρική 
φυσαλίδα και θα περιφέρονται σε μικρή ακτίνα και άλλες μακρύτερα. Διατυπώνουμε λοιπόν 
την θεωρία των ΗΛΥΣΙΩΝ ΠΕΔΙΩΝ, του παραδείσου, του φωτός, στην γειτονιά της 
κεντρικής φυσαλίδας. Και της κολάσεως, του Άδη, του σκότους, απομακρυσμένα. Οι 
καταξιωμένες ψυχές, έχουν κέντρα ελέγχου στην γειτονιά των παλμών της κεντρικής 
φυσαλίδας και η φέρουσα συχνότητα των φυσαλίδων, συντονίζεται με την φέρουσα 
συχνότητα της κεντρικής και οι φυσαλίδες απολαμβάνουν την αγαλίαση της θέας του 
απροσίτου φωτός. 

      Δεν νομίζουμε ότι η κόλαση είναι αιώνια, αλλά μία δοκιμή για της απαξιωμένες 
φυσαλίδες.         


