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ΤΟ «ΙΔΙΟΝ» Το βιβλίο της Αποκάλυψης 
 
Αποκάλυψη Ε ́ 
«και είδον επί την δεξιάν του καθημένου επί του θρόνου βιβλίον γεγραμμένον έσωθεν και έξωθεν, 
κατεσφραγισμένον σφραγίσιν επτά. 
Και είδον άγγελον ισχυρόν κηρύσσοντα εν φωνή μεγάλη. 
Τις άξιός εστιν ανοίξαι το βιβλίον και λύσαι τας σφραγίδας αυτού; 
Και ουδείς εδύνατο εν τω ουρανώ ούτε επί της γης ούτε υποκάτω της γης  ανοίξαι το βιβλίον ούτε βλέπειν 
αυτό. 
Και εγώ έκλαιον πολύ, ότι ουδείς άξιος ευρέθη ανοίξαι το βιβλίον ούτε βλέπειν αυτό 
Και εις  εκ των πρεσβυτέρων λέγει μοι. Μη κλαίε ιδού ενίκησεν ο λέων ο εκ της φυλής Ιούδα, η ρίζα Δαυίδ ,  
ανοίξαι το βιβλίον και τας επτά σφραγίδας αυτού. Και είδον εν μέσω του θρόνου και των τεσσάρων ζώων και 
εν μέσω των πρεσβυτέρων αρνίον εστηκός ως εσφαγμένον, έχον κέρατα επτά και οφθαλμούς επτά, ά εισί τα 
πνεύματα του θεού αποστελλόμενα εις πάσαν την γην..... 
...και άδουσιν ωδήν καινήν λέγοντες. Άξιος ει λαβείν το βιβλίον και ανοίξαι τας σφραγίδας αυτού, ότι  
εσφάγης και ηγόρασας τω Θεώ ημάς εν τω αιματί σου εκ πάσης φυλής και γλώσσης και λαού και έθνους…  
 
 
                ΤΟ ΑΔΙΑΣΤΑΤΟ ΚΕΝΟ, ΜΙΑ ΑΠΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 
     Θεωρείστε ένα κουτί. Το τέμνουμε στα δύο, έπειτα στα τέσσερα, έπειτα στα οκτώ και 
ούτω καθ’ εξής στο άπειρο. Τείνουμε έτσι στο κενό, το αδιάστατο (χωρίς διαστάσεις), το 
απόλυτο μηδέν. Αυτό είναι μία ανώτερη απώτερη πραγματικότητα, και δεν μπορούμε να 
γνωρίσουμε περισσότερα περί αυτού. Είναι υπέρνοο και υπέρλογο.  
     Το απόλυτο μηδέν, ο ΒΥΘΟΣ, συνθλίβεται στην μοναξιά του , την ΣΙΓΗ, και τείνει και 
αυτογεννάται ο προσωπικός θεός, το απόλυτο μηδέν με στοιχεία προσώπου και από την 
απώτερη πραγματικότητα. 
 
                                   Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ 
 
    Αιών είναι ο αιώνιος, ο παντοτινός. Με την αυτογέννηση του προσωπικού θεού, 
γεννιούνται αυτόματα και προβάλλονται οι υποστάσεις του, οι ιδιότητές του. Οι Αιώνες, όχι 
πρόσωπα. Ο ΧΡΟΝΟΣ και η ΑΝΤΙΘΕΣΗ. Από την αυτογέννηση τα πράγματα θα είναι 
χρονούμενα και όταν κτισθεί η ύλη, ο χρόνος θα είναι η κίνηση και μονάδα 
επαναλαμβανόμενη κίνηση. Ο χρόνος θα είναι μεγάλος ή μικρός, γρήγορος ή αργός, δηλαδή 
υπάρχει η αναγκαιότητα της αντίθεσης, που θα ολοκληρωθεί στην κτίση. 
    Ταυτόχρονα γεννιούνται και προβάλλονται ο ΝΟΥΣ και οι ΕΝΝΟΙΕΣ. Ο προσωπικός έχει 
νου, είναι νους, ο οποίος δουλεύει με τις έννοιες (ιδέες). 
    Η λειτουργία του νου επιτυγχάνεται με την λογική, την γέννηση του ΛΟΓΟΥ και της 
ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑΣ, που συμπλέκουν τις έννοιες. Και συλλαμβάνεται η υπέρτατη θεωρία στον 
νου και την φαντασία του θεού.                   
    Συλλαμβάνεται στην φαντασία του θεού, η άπειρη κατανομή των αδιάστατων σημείων, 
που αποτελούν την αρχαϊκή μη ουσία. Τα σημεία θέτονται σε ταλάντωση στην φαντασία, με 
πλάτος ταλάντωσης μηδέν και συχνότητα πεπερασμένη. Γεννιούνται και προβάλλονται ο 
ΧΩΡΟΣ και η ΕΜΠΕΙΡΙΑ που προσδιορίζει η αναγεννώμενη ύλη. Με την γέννηση του 
χώρου, από την φαντασία του θεού, το πλάτος ταλάντωσης των σημείων γίνεται πραγματικό 
και γεννάται μία μη ουσία (αιθέρας) ελαστική συνεχής και έχουσα και τις τρεις ιδιότητες των 



στερεών (άπειρη ελαστικότητα), των υγρών (άπειρο ιξώδες) και των αερίων (άπειρη 
αντίσταση). Στην ανάλυσή σας θα έχετε υπ’ όψη ότι τα άπειρα είναι ποικίλα και αν 
προσθέσουμε ή πολλαπλασιάσουμε έναν αριθμό στο άπειρο, προκύπτει διαφορετικό άπειρο.  

     Τώρα ο «αραιός» αιθέρας, η υπερβατική μη ουσία, θα ταλαντωθεί από την σκέψη του 
θεού. Και από το άπειρο προς ένα κέντρο, θα δημιουργηθεί δεύτερος πυκνότερος αιθέρας, 
ΤΟ ΙΔΙΟΝ. Στο ίδιον τα σημεία είναι πυκνότερα. Έτσι θα γίνουν κυψελίδες από Ίδιον και 
υπερβατική μη ουσία, ο μέσος όρος αιθέρας με πυκνότητα ενδιάμεση, η ενωσία.  

     Όπως σχηματίστηκε το Ίδιον, από το άπειρο προς κέντρο, σχηματίστηκε γύρω από το 
κέντρο φυσαλίδα υπερβατικής μη ουσίας και γύρω από την φυσαλίδα ενωσία που πυκνώνει 
στα όρια της φυσαλίδας. Οι πυκνότητες άπειρες «εξαερώνεται» η ενωσία και κόκκοι Ίδιον θα 
αιωρούνται και θα συγκρούονται μέσα στην φυσαλίδα μεταξύ τους και με τον φλοιό. Η 
φυσαλίδα είναι μεγάλη και όταν η σύγκρουση με τον φλοιό είναι βίαιη, εισχωρεί ο κόκκος 
βαθιά και σχηματίζεται απειροστική φυσαλίδα. Η απειροστική έχει χαρακτηριστικά της 
μεγάλης, ηλεκτρικό φορτίο και σύγκρουση κόκκων. Λόγω του ότι η πυκνότητα της ενωσίας 
είναι μεγάλη, απομακρύνονται από την κεντρική φυσαλίδα. Ο προσωπικός θεός γεννά τον 
ΙΣΤΟ και την και την ΔΟΜΗ της ύλης. Οι απειροστικές φυσαλίδες θα σχηματίσουν τα 
ηλεκτρόνια και τα πρωτόνια και όλη την δομή και τον ιστό των συμπάντων, που θα 
ισορροπήσουν σε μία απόσταση από την κεντρική φυσαλίδα. 

 

                                          ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

      Αυτά ήταν μία συνοπτική παρουσίαση και εκτενώς θα τα βρείτε στην κατηγορία βιβλία 
στο πάρα πάνω site μου. Η θεωρία εξηγεί και ενώνει την μαγνητική, την ηλεκτρική και την 
βαρυτική δύναμη και διεκδικεί ότι περιγράφει την δομή της ύλης, που θα βρείτε σε 
διάσπαρτες εργασίες , ιδιαίτερα στην κατηγορία φυσική στο site.  

     Παρουσιάσαμε σε προηγούμενα τι δίδαξε ο Χριστός, τον αληθή γνωστικισμό. Ο Ιωάννης 
δεν έμεινε ικανοποιημένος από την διδασκαλία, την τροποποίησε και προφήτευσε το βιβλίο 
που τιμήθηκε ο συγγραφέας να επινοήσει.    


