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     Γύρω από την επιθανάτια ζωή, υπάρχουν ποικίλες θεωρήσεις. Η θεώρηση του Σωκράτη 
και του Πλάτωνα, όπως και ανατολικών λαών, ότι προϋπάρχει και είναι αιώνια η ψυχή, η 
οποία με τον θάνατο του φέροντος, θα επανεισέλθει (μετεμψύχωση) σε άλλο σώμα ή ζώο. Θα 
διέλθει στάδια τελειοποίησης και θα ανέλθει σε ένα υπέρτατο ουρανό (οι ανατολικοί το λένε 
Δεβαχάν), τα Ηλύσια Πεδία όπου και θα παραμένει αιωνίως. Στην αντίληψη των 
μονοθεϊστικών θρησκειών, υπάρχει ο παράδεισος και η κόλαση, όπου ανάλογα με την ηθική 
του φέροντος την ψυχή, αυτή μετά θάνατον θα πάει.  

 

                                 ΤΑ ΗΛΥΣΙΑ ΠΕΔΙΑ 

 

     Με τον όρο Ηλύσια Πεδία, εννοούσαν οι αρχαίοι Έλληνες τόπο, πεδία φωτός και 
ευτυχίας, όπου θα πάνε μετά θάνατον οι καταξιωμένες ψυχές. Ο Πλάτων θεωρούσε ότι εκεί 
θα πάει η ψυχή, μετά σειρά μετεμψυχώσεων. Αλλά το σύνολο των αρχαίων θεωρούσαν και 
τον άδη, όπου κολάζονται οι απαξιωμένες ψυχές. Και κατά την Χριστιανική θεολογία, ο άδης 
είναι η κόλαση και παρά τον άδη, τα Ηλύσια Πεδία δηλαδή, ο παράδεισος (παρά άδη). Η 
αίγλη του όρου των Ηλυσίων πεδίων αποσιωπήθηκε και ο όρος παράδεισος τώρα για 
πολλούς σημαίνει χώρος προσευχών.  

     Στο εγκυκλοπαιδικό λεξικό του Σουΐδα (11ος αιώνας) και στο λήμα Ορφεύς, θα βρείτε ότι 
ο Ορφέας ήταν θεόπτης, όπτης του απροσίτου φωτός. Και νομίζουμε ότι και ο Ηράκλειτος 
ήταν τέτοιος όπτης, αφού υποστηρίζουμε ότι το πυρ που θεωρεί ότι συνίστανται τα πάντα, 
είναι το απρόσιτο φως. 

     Το απρόσιτο φως μνημονεύεται από τον Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη (ΠΕΡΙ ΜΥΣΤΙΚΗΣ 
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ), και περιγράφεται και από τον όσιο Συμεών τον νέο θεολόγο, καθώς και από 
τον Γρηγόριο Παλαμά. Η θέα του απροσίτου φωτός, όπως πίπτει στην αντίληψή μου, 
αναφέρθηκε μόνο από Έλληνες και ο γράφων, για μία φορά στα 27 του και υπό έντονη 
θρησκευτική συναισθηματική φόρτιση, είδε το απαστράπτον κυματιστό ηδονικό (δεν εννοώ 
γενετικά), απρόσιτο φως. Και θα περιγράψουμε νέες θεωρήσεις, που υπεισέρχονται από έναν 
όπτη και συγχρόνως επιστήμονα. Τα Ηλύσια πεδία λοιπόν που διατύπωσαν οι αρχαίοι 
Έλληνες, ήταν τα πεδία του απροσίτου φωτός.  

 

                    Η ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 

 



     Σύμφωνα με τον συγγραφέα, υπάρχει η Ενωσία, είδος αιθέρα, μέσο συνεχές , ελαστικό και 
μη ύλη. Η ύλη σχηματίζεται από απειροστικές φυσαλίδες του αιθέρα, που συγκροτούνται σε 
υλικά άτομα, ηλεκτρόνια-πρωτόνια και γενικά σώματα. Κάπου στον άπειρο χώρο του αιθέρα 
υπάρχει μία μεγάλη κεντρική φυσαλίδα, όπου ασκούνται άπειρες πιέσεις. Ο αιθέρας 
διατάσσεται σε σφαιρικά στρώματα που περιβάλλουν την κεντρική φυσαλίδα και διαφέρουν 
από την πυκνότητα (μικραίνει όταν απομακρύνονται) και την πυκνότητα ενέργειας 
κυματισμού του αιθέρα. Σε ικανοποιητική απόσταση υπάρχουν οι δομές της ύλης, των 
συμπάντων. Στην ενδιάμεση απόσταση διαβαθμίζεται ο χώρος των Ηλυσίων πεδίων (όσο πιο 
κοντά στην κεντρική φυσαλίδα, τόσο πυκνότερος αιθέρας και μεγαλύτερη πυκνότητα 
ενέργειας). 

      Μέσα στις φυσαλίδες κινούνται απειροστικοί κόκκοι πυκνού αιθέρα που συγκρούονται 
ελαστικά. Οι συγκρούσεις των κόκκων και η συστολή- διαστολή των φυσαλίδων σε 
συχνότητες, αντικατοπτρίζουν την σκέψη του θεού από την κεντρική φυσαλίδα και την 
σκέψη των ανθρώπων οι απειροστικές. 

     Όταν λοιπόν ο μύστης έλθει σε συναισθηματική και πνευματική φόρτιση και εάν είναι 
ηθικός (γιατί μόνο ο ηθικός έρχεται σε τέτοια φόρτιση), τότε το κέντρο ελέγχου της 
συνείδησης του εγκεφάλου, συντονίζεται στην ταλάντωση των ηλεκτρονίων του με της 
φυσαλίδας του και βλέπει (με κλειστά τα μάτια) ότι η φυσαλίδα, τα Ηλύσια Πεδία των 
καταξιωμένων ψυχών.  

      Η απειροστική φυσαλίδα είναι το κέντρο ελέγχου και διεξαγωγής της σκέψης, δέχεται τα 
κύματα αιθέρα που εκπέμπει ο εγκέφαλος και του στέλνει τα δικά της και διεξάγεται η 
σκέψη. Στον συντονισμό συχνοτήτων ταυτόχρονα, ο άνθρωπος βλέπει και αισθάνεται ότι η 
απειροστική φυσαλίδα.  

 

                                           ΤΟ ΑΣΤΡΙΚΟ ΣΩΜΑ 

 

     Με την σύλληψη του εμβρύου στην μήτρα της γυναίκας, μία ζωή αρχίζει, ηλεκτρόνια και 
πρωτόνια, άτομα, μόρια, κύτταρα συσσωρεύονται. Όλα τα σωματίδια αποτελούνται από 
ηλεκτρόνια και πρωτόνια και αυτά βρίσκονται στην άμεση γειτονιά του αιθέρα. 
Ταλαντώνονται οι φυσαλίδες τους και δημιουργούν τοπική διαταραχή του αιθέρα. Ένας 
σχηματισμός του αιθέρα θα γίνει από τις ταλαντώσεις αυτές και αυτός ο σχηματισμός παίρνει 
το σχήμα του ανθρώπου και μπορεί να αλλάζει με την επενέργειά του. Αυτός ο σχηματισμός 
θα διατηρηθεί για πολύ μετά θάνατο, θα ταξιδεύει στο σύμπαν, πρόκειται για το αστρικό 
σώμα. Η απειροστική φυσαλίδα του πνεύματος ελέγχει και τον άνθρωπο και το αστρικό 
σώμα.  

      Σε ειδικές συναισθηματικές καταστάσεις και στον ύπνο, μπορεί η συνείδηση του 
εγκεφάλου να συντονιστεί με την φυσαλίδα και αυτή με το αστρικό σώμα. Τότε ο άνθρωπος 
βλέπει ότι πετά μέσα στο σύμπαν. Δυνατόν και εν εγρηγόρσει , να συντονίζεται και να βλέπει 
αστρικά σώματα, όπως πνευμάτων και μερικών ζώων.  

 

                           Η ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΑΛΙΔΩΝ 



       Οι απειροστικές φυσαλίδες και ανάλογα με την πνευματικότητα του ανθρώπου και την 
ηθική του, θα περιφέρονται γύρω από την κεντρική φυσαλίδα του θεού και σε διαφορετικές 
αποστάσεις. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει συνασπισμός, δηλαδή μέλη μίας 
θρησκείας ή μίας οργάνωσης να είναι μαζί μετά θάνατο, η μεταθανάτιος ζωή είναι ατομική 
και η συνεύρεση είναι αποτέλεσμα διαβάθμισης και όχι δεσμών ανθρώπινων και ιδεολογιών. 

      Τα Ηλύσια Πεδία, είναι τα πεδία όπου φιλοξενούνται οι καταξιωμένες ψυχές και γεννούν 
γνώσεις και ηδονή. Ο χώρος του άδη, είναι το σκότος της περισυλλογής , του πόνου και της 
απαξίωσης, αλλά και της απελπιστικής μοναξιάς, αφού η επικοινωνία είναι μηδενική.                      


