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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 90 ΜΕΤΡΑ  
1. Βάση.  
2. Εξωτερικός σκελετός, διάμετρος 75 μέτρα.  
3. Ενδιάμεσο διαμέρισμα υψηλής πίεσης, διάμετρος 67 μέτρα περίπου.  
4. Ελεύθερα περιστρεφόμενο εσώτερο διαμέρισμα, διάμετρος 60 μέτρα.  
5. Κεντρικός άξονας.  
6. Δωμάτιο έλεγχου, διάμετρος 40 μέτρα.  
7. Άνω διαμέρισμα. Ανεβαίνει κανείς σε αυτό μόνο από το κεντρικό ασανσέρ. Περιέχει 

κρεβάτια εκστρατείας, αποθήκες, τρόφιμα, αποθέματα συμπιεσμένου αέρα, εργαστήριο κτλ. 
Έχει την ίδια διάμετρο με το διαμέρισμα κάτω.  

8. Υπερδομή που περιέχει παραγωγική μονάδα ενέργειας.  
9. Ασανσέρ που ενώνει τα διαμερίσματα.  
10. Σημεία μεταφορών ανάμεσα στα δύο διαμερίσματα.  
11. Είσοδος στην υπερδομή.  
12. Είσοδος στο εσώτερο διαμέρισμα.  
13. Είσοδος στον ιπτάμενο δίσκο.  
14. Βάση υποστήριξης για την προσγείωση.  
15. Κινητές σφαίρες που επιτρέπουν στο σκάφος να κινείται πάνω από το έδαφος κατά 

την προσγείωση.  
16. Διάδρομος γύρω από το δωμάτιο έλεγχου.  
17. Κυκλικό τοίχωμα καλυμμένο με τηλεοθόνες που δίνουν στους επιβάτες την 

εντύπωση ότι μπορούν να βλέπουν έξω από τον ιπτάμενο δίσκο.  
18. Μικρός πύργος αναμετάδοσης με παραβολικές ικανότητες. 
 
ΚΑΤΑΛΑΒΕ ΑΝΘΡΩΠΕ 
Ο συγγραφέας εκφράζει τις ειλικρινείς του ευχαριστίες στον Κυβερνήτη του Ιπτάμενου 

Δίσκου, από όπου αυτός και αν έρχεται, από το Διάστημα, από την Γη ή αποκάτω από την 
Γη, για την εμπιστοσύνη και την κατανόηση που έδειξε σε τόσες πολλές περιπτώσεις, για τον 
παραμερισμό κάθε δυσπιστίας και την ετοιμότητά του να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις 
μας, αν και δεν μπορούσε να έχει κανένα προσωπικό ενδιαφέρον για το ανθρώπινο γένος 
εκτός από το να δώσει λίγο από τον εαυτό του με την ελπίδα ότι θα γίνουμε καλύτεροι και 
ξέροντας στο αναμεταξύ ότι οι προσπάθειές του θα μείνουν ίσως χωρίς ανταμοιβή. 

 
Τίτλος πρωτότυπου 
My CONTACT WITH UFOS  
Copyright Sphere Books 1977 
Copyright για την Ελληνική Γλώσσα για όλον τον κόσμο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΜΑ, Α. 

ΣΤΕΡΓΙΔΗ. 
Κεντρική Διάθεση ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΜΑ Α. Στεργίδης 
Πατησίων 197 ΑΘΗΝΑΙ τηλ. 65121 
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ΝΤΙΝΟ ΚΡΑΣΠΕΔΟΝ 
ΑΦΙΕΡΩΣΗ 
Σε όλους αυτούς που πολέμησαν και που πολεμούν για την πρόοδο των ιδεών, ενάντια 

στην πικρόχολη κριτική, και την πληγωμένη περηφάνια των συγχρόνων τους, ποθώντας να 
δημιουργήσουν ένα καλύτερο κόσμο: όχι για αυτούς, αλλά για να κάνουν πιο ελαφρύ το 
βάρος της ζωής των μελλοντικών γενεών. 

 
 
 
Ο Κυβερνήτης του ιπτάμενου δίσκου:  
Εκπλήσσομαι που οι επιστήμονες της γης συνεχίζουν να αποθέτουν την πίστη τους 

στην ψεύτική τους επιστήμη, παρά τα τόσα λάθη που έγιναν μέχρι τώρα, που δεν στάθηκαν 
ικανοί να τα διορθώσουν, και που αρνούνται την υπέρτατη επιστήμη που είναι ο Θεός. Είναι 
σαν τις πυγολαμπίδες που τυφλωμένες από το δικό τους φως φωνάζουν σε άλλες 
πυγολαμπίδες: «Δεν υπάρχει ο Ήλιος. Το μόνο φως που υπάρχει είναι αυτό που έχουμε στην 
ουρά». 

 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
ΑΦΙΕΡΩΣΗ 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΜΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΕΚΠΛΗΞΗ  
ΘΕΟΣ ΥΛΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΥΠΕΡΝΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 
ΑΣΤΡΟΠΛΟΪΑ 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΟΥ ΟΛΑΦ ΡΟΕΜΕΡ 
Η ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ 
Η ΣΠΑΤΑΛΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
Ο ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
ΖΩΗ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ 
ΚΑΤΕΥΟΔΙΟ  
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ 
Όταν γράψαμε το βιβλίο αυτό δεν περιμέναμε να επαληθευτούν τόσο γρήγορα πολλοί 

από τους ισχυρισμούς μας. Ένα μήνα μετά την πρώτη έκδοση, ένας Ολλανδός ανακοίνωσε 
ότι είχε έρθει σε επαφή με υπάρξεις από την Αφροδίτη που τον πληροφόρησαν ότι θα 
ερχόταν στο πλανητικό μας σύστημα, ένας άλλος Ήλιος, όπως ακριβώς είχαμε γράψει και 
εμείς. Ένας καθηγητής του Ρωμαϊκού Δικαίου στο Καθολικό πανεπιστήμιο του Σάντος είπε ότι 
ήρθε σε επαφή με το πλήρωμα ενός ιπτάμενου δίσκου. Η ιστορία του είναι παρόμοια με την 
δική μας, με λεπτομέρειες για το σύστημα προώθησης και την δημιουργία κενού, που δεν 
αναφέρθηκαν ποτέ πριν από την δημοσίευση του βιβλίου μας. Χώρες όπως οι ΗΠΑ και ή 
Μεγάλη Βρετανία δημοσίευσαν τα αποτελέσματα των ερευνών τους και ανακοίνωσαν ότι 
έλπιζαν να κατασκευάσουν διαπλανητικό σκάφος με την χρησιμοποίηση του ιονισμού σαν 
μέσου προώθησης, παρόμοιου με αυτό που περιγράψαμε στο βιβλίο μας. 

Είπαμε ότι ή βαρύτητα είναι συνδυασμός φαινομένων όπου ή ατμόσφαιρα παίζει 
μεγάλο ρόλο. Πέρα από την ατμόσφαιρα είναι κανείς ελεύθερος σχεδόν από την βαρύτητα. 
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Δείξαμε ότι όλα τα αντικείμενα έχουν τον ίδιο συντελεστή πτώσης στο κενό, γεγονός που 
διαψεύδει τον νόμο του Νεύτωνα γιατί δείχνει ότι ή μάζα των αντικειμένων έλκεται από την 
κατακόρυφη ιδιότητα του μαγνητισμού. Πολλοί «επιστήμονες» θα διασκεδάσουν με αυτό, 
αλλά ή επιτυχία των σπούτνικ δείχνει ότι υπάρχει κάποια αλήθεια σε αυτά που είπαμε. Οι 
Σοβιετικοί ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν τεχνητό δορυφόρο βάρους 86 κιλών ενώ οι 
Αμερικανοί, προσκολλημένοι με πείσμα στους νόμους της βαρύτητας και της σχετικότητας, 
έθεσαν υπό αμφιβολία την αλήθεια της Σοβιετικής ανακοίνωσης, έχοντας υπολογίσει ότι μόνο 
ένας δορυφόρος 5 χιλιογράμμων θα μπορούσε να διατηρηθεί σε τροχιά. Οι Σοβιετικοί 
απάντησαν λέγοντας ότι όχι μόνο το βάρος του δορυφόρου σε τροχιά ήταν 86 κιλά αλλά και 
ότι ο τρίτος όροφος του πύραυλου-φορέα μπήκε, αντίθετα από ότι αναμενόταν, σε τροχιά 
γύρω από την γη. Ο πύραυλος ζυγίζει πολύ περισσότερο από τον δορυφόρο. Η θεωρία 
λοιπόν της βαρύτητας είναι λογική πλάνη. Στο ύψος αυτό, ελεύθερος από την ατμόσφαιρα 
και υποκείμενος μόνο σε ένα μικρό μέρος της κατακόρυφης ιδιότητας του μαγνητισμού, ο 
δορυφόρος υπόκειται περισσότερο στην οριζόντια ιδιότητα και κινείται σε μια ορισμένη 
ταχύτητα που αντιστοιχεί στην σχέση ανάμεσα στην μάζα του και την μαγνητική ώθηση. 
Καθώς οι μαγνητικές γραμμές δύναμης διαγράφουν μια κυκλική πορεία γύρω από τον 
πλανήτη, και τα δύο αυτά σώματα που εκτοξεύτηκαν στο διάστημα, μπήκαν σε τροχιά γύρω 
από την Γη μας. 

Πρέπει να είμαστε ευτυχείς και για την μικρότερη ακόμη επιστημονική επιβεβαίωση, 
άσχετα από τον πλούτο αποδείξεων που συσσωρεύτηκε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. 
Δεν ήταν προφανώς η θέληση του Θεού να λείπουν οι αποδείξεις γιατί ακόμη και οι Σοβιετικοί 
δήλωσαν ότι οι πλανήτες δεν έλκονται αλλά απωθούνται από το φως του Ήλιου. Η δήλωση 
αυτή υπάρχει στο βιβλίο μας και μπορούμε να πούμε πηγαίνον-τας ακόμη παραπέρα ότι αυτό 
είναι ή σπονδυλική στήλη του συστήματος που περιγράψαμε. 

Μπορούσαμε να κάνουμε έναν μεγάλο κατάλογο με όλες τις αποδείξεις, όπως 
παρατηρήσεις λαμπρών εκκενώσεων της ατμόσφαιρας, ιδιότητες των ηλεκτρονίων κτλ., αυτό 
όμως θα κούραζε τον αναγνώστη γιατί αυτά μπορεί να τα διαβάσει και μόνος του στον Τύπο. 
Θα θέλουμε, πάντως να δημοσιεύσουμε ένα γράμμα από την ΕΣΣΔ που στάλθηκε σε έναν 
από τους επιστημονικούς φίλους μας: 

 
Μόσχα, 26 Σεπτεμβρίου 1957 
Αγαπητέ Κύριε, 
Πήραμε το γράμμα σας μαζί με το βιβλίο σας « Η Επαφή μου με τους Ιπτάμενους 

Δίσκους» που το διαβιβάσαμε στο αστρονομικό τμήμα της Ακαδημίας Επιστημών της ΕΣΣΔ 
(οδός Μπόλσιαγια Γκρουνζίσκαγια 10), ζητώντας τους να σας απαντήσουν κατευθείαν. 
Είμαστε της γνώμης ότι οι Σοβιετικοί αστρονόμοι θα ενδιαφερθούν πολύ για το έργο των 
Βραζιλιανών συναδέλφων τους. 

Με ειλικρινείς χαιρετισμούς  
Κονσταντίν Τσιουγκούνωφ 
 
Θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι ο φίλος μας, που προτιμά να μείνει ανώνυμος, 

έστειλε ένα αντίγραφο του βιβλίου αυτού σε ένα φίλο του στην Ρωσία χωρίς να ζητά κανένα 
σχόλιο από την Ακαδημία Επιστημών. Ήθελε μόνο να δείξει ότι ή Δύση εκδήλωνε ενδιαφέρον 
για τους ιπτάμενους δίσκους. Σαν επιστήμονας και μη θέλοντας να δώσει στους Ρώσους την 
εντύπωση ασυνάρτητου φαντασιοκόπου, είπε στον Σοβιετικό φίλο του ότι το βιβλίο μας ήταν 
βιβλίο διαστημικοί μυθιστορήματος και χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός νέου τύπου Δυτικής 
φιλολογίας. Ο επικεφαλής όμως επιστήμονας του αρμόδιου τμήματος, έλαβε υπόψη το 
πρόβλημα και το έδωσε να μελετηθεί από την πιο μεγάλη ακαδημία επιστημών του κόσμου. 
Οι Σοβιετικοί βέβαια δεν είναι ηλίθιοι. Δεν θα έχαναν τον καιρό τους μελετώντας ένα έργο 
επιστημονικού μυθιστορήματος. Βρήκαν μήπως κάποιο φώς διαβάζοντάς το; 
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Το βιβλίο στάλθηκε τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο κιόλας οι Σοβιετικοί δημοσίευσαν τα 
αποτελέσματα των ερευνών τους για τις επιπτώσεις της απώθησης του ηλιακού φωτός. Θα 
πηγαίναμε ίσως πολύ μακριά αν λέγαμε ότι οι καρποί των Σοβιετικών ερευνών προέκυψαν 
από το βιβλίο μας, άλλα αισθανόμαστε, σε κάθε περίπτωση, ευγνωμοσύνη για την ηθική 
υποστήριξη που βρίσκουμε σε αυτές. Αν δέχονται τις επιστημονικές θεωρίες μας, ίσως να μη 
ξεχάσουν να λάβουν υπόψη και τα ηθικά μας συμπεράσματα. Μακάρι οι καρδιές τους να 
λάβουν υπόψη τις ανθρωπιστικές και θρησκευτικές απόψεις τόσο καλά όσο καλά εργάστηκε 
το μυαλό τους πάνω στις επιστημονικές. Η προσοχή που δόθηκε στο βιβλίο μας από τις 
πολιτιστικές οργανώσεις της ΕΣΣΔ μας κολακεύει και θα μας βοηθήσει να επισύρουμε την 
προσοχή και των δικών μας αρχών όχι απλώς πάνω σε αυτό το βιβλίο, άλλα πάνω στο όλο 
θέμα των ιπτάμενων δίσκων. Αν είναι απρόθυμες να ακολουθήσουν το Σοβιετικό παράδειγμα, 
θα πρέπει τουλάχιστον να λάβουν υπόψη τις απελπισμένες προσπάθειες των Αμερικανών να 
πάρουν κάθε δυνατή πληροφορία πάνω στους ιπτάμενους δίσκους, με μέσα πού, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, δεν διστάζουν μπροστά σε τίποτε. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τους 
Αμερικανούς άλλα το ίδιο και για τους Ρώσους. 

Πολλοί μας έκαναν επίθεση, και αυτοί ακόμη που πιστεύουν στην ύπαρξη των 
ιπτάμενων δίσκων γίνονται αντικείμενο διαβολής και διασυρμού από αυτούς που δεν 
πιστεύουν. Τους αγνοήσαμε. Δεν επιτίθενται σε εμάς άλλα στην Αλήθεια, και αυτή, ότι και αν 
λένε τώρα, θα θριαμβεύσει μια μέρα. Δεν μπορούν να μας ανακόψουν με ύβρεις όπως δεν 
μπορούν τα βότσαλα να ανακόψουν το κύμα που προχωρεί. Το κύμα της Αλήθειας θα τους 
υπερκαλύψει μια μέρα και θα τους πλημμυρίσει. 

Ντίνο Κρασπεδόν Σάο Πάολο. Νοέμβρης 1957 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Τα γεγονότα που περιγράφονται σε αυτό το βιβλίο έμειναν μυστικά από το Νοέμβριο 

του 1952. Θέλαμε να μείνουμε σιωπηροί με κάθε τίμημα, φοβούμενοι την κριτική αυτών που 
πιστεύουν μόνο στην γήινη ζωή και που δεν μπορούν να δεχτούν την ύπαρξη άλλων 
ανθρωπίνων υπάρξεων στο ηλιακό σύστημα, ικανών να σκέφτονται με την ίδια, αν όχι 
καλύτερη, επιστημονική σκέψη. 

Αυτό δεν σημαίνει ότι ή πεποίθησή μας πώς υπάρχουν και άλλοι κατοικημένοι κόσμοι 
στο διάστημα, εκτός από το δικό μας καρυδότσουφλο για το όποιο είμαστε τόσο περήφανοι, 
είναι απλώς θέμα πίστης. Νομίζουμε ότι είναι πάρα πολύ πιθανό πώς ή ζωή δεν είναι κάτι που 
συνέβη τυχαία στην δική μας την υφήλιο, που δεν έχει τίποτε το ιδιαίτερο σε σύγκριση με 
τους άλλους πλανήτες.  

Αν αυτό είναι μια λογική υπόθεση, είναι τότε εξίσου δυνατό πώς πρέπει να υπάρχει 
ανταλλαγή επιστημονικών, πνευματικών και άλλων ιδεών ανάμεσα στους πλανήτες. Οι 
ανταλλαγές αυτές μεταξύ των κατοίκων άλλων κόσμων που μπόρεσαν να ξεπεράσουν τα 
όρια που δεσμεύουν ακόμη τον περήφανο homo sapiens, βρίσκονται πιθανόν σε ένα πιο 
υψηλό επίπεδο από αυτό που μπορούμε να συλλάβουμε, για λόγους που είναι πέρα από την 
φαντασία μας. 

Παρά την σιωπή που οι ίδιοι επιβάλαμε στον εαυτό μας, κληθήκαμε σε μια περίπτωση, 
να πάρουμε μέρος σε μια συγκέντρωση στο σπίτι ενός από τους στρατηγούς μας όπου 
κάποιος νεαρός θα μιλούσε για ένα παράξενο ταξίδι που είχε κάνει με ιπτάμενο δίσκο σε 
μακρινό πλανήτη. 

Για να δώσουμε λίγη ηθική υποστήριξη στον νεαρό ώστε να αισθάνεται άνετα του 
είπαμε λίγα από όσα μας συνέβησαν με αποτέλεσμα όμως να θέλουν όλοι να ακούσουν το 
υπόλοιπο της ιστορίας. Τους δώσαμε μερικά από τα γεγονότα χωρίς να μιλήσουμε για άλλα 
επειδή δεν τα θεωρήσαμε σχετικά εκείνη την ώρα. 

Είναι πάντως δύσκολο για έναν άνθρωπο να κρατήσει την σιωπή του για ένα τέτοιο 
θέμα όπως οι ιπτάμενοι δίσκοι, ιδιαίτερα όταν πιέζεται από κάθε πλευρά. Σε λίγο καιρό 
πιεζόμασταν από παντού, να διηγηθούμε την όλη ιστορία και χρειάστηκε να την 
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επαναλάβουμε πολλές φορές. Προσπαθήσαμε να πούμε μόνο μέρος της ιστορίας μας. Αυτό 
όμως προκάλεσε μεγαλύτερο ενδιαφέρον.  

Ένας κύριος που περνούσε πολύ καιρό συζητώντας με ανθρώπους που είχαν δει 
ιπτάμενους δίσκους, και στον όποιο είχαμε εμπιστευθεί μερικά πράγματα, υποσχέθηκε να μην 
τα πει σε άλλους. Λίγες μέρες αργότερα μας προσκάλεσε να επισκεφθούμε έναν φίλο του.  

Όταν φτάσαμε, νομίζοντας πώς επρόκειτο για μια συνηθισμένη κοινωνική εκδήλωση, 
βρεθήκαμε μπροστά σε κάπου σαράντα άτομα που είχαν προσκληθεί «ειδικά» για να μας 
ακούσουν. Νιώσαμε έκπληξη που αυτό το θέμα, που έχει τόσο ενδιαφέρον για τον κόσμο, 
γινόταν αντικείμενο ενός τόσο αδιάκριτου χειρισμού. Καθώς δεν θελήσαμε να δείξουμε 
έλλειψη αβρότητας προς τους ξένους μας, φανταστήκαμε μερικές ωραίες ιστορίες για 
ιπτάμενους δίσκους με τις όποιες περάσαμε ευχάριστα την ώρα μας και κάναμε χιούμορ. 
Ήταν ένα πολύ διασκεδαστικό βράδυ. 

Τα αναφέρουμε όλα αυτά για να δείξουμε στον αναγνώστη ότι δεν είχαμε ποτέ ούτε 
έχουμε καμιά επιδίωξη διαφήμισης. Η δημοσίευση αυτού του βιβλίου μας επιβλήθηκε από την 
πίεση των περιστάσεων. Είχαμε πολλές προτάσεις να πουλήσουμε την ιστορία άλλα πάντα τις 
απορρίψαμε παρά την μεγάλη μας φτώχεια. 

Το βιβλίο αυτό δεν περιέχει όλες τις πληροφορίες που πήραμε άλλα μόνο περίληψη. 
Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που προτιμήσαμε να μην τα αποκαλύψουμε εν μέρει σύμφωνα 
με την επιθυμία αυτού που μας έδωσε τις πληροφορίες και εν μέρει σύμφωνα με την δική 
μας κρίση. Υπάρχουν επιπλέον, ορισμένα άλλα πράγματα που σκοπεύουμε να τα 
δημοσιεύσουμε σε ξεχωριστό βιβλίο που δεν θα προορίζεται για το μεγάλο κοινό όπως αυτό. 

Δεν αποκαλύψαμε επίσης τις λεπτομέρειες της πρώτης συνάντησής μας με τους 
ιπτάμενους δίσκους, επειδή είχαμε μόνο πρόθεση να κάνουμε γνωστές τις απόψεις των 
ανθρώπων που επανδρώνουν τα μυστηριώδη αυτά σκάφη. Αποφύγαμε για το σκοπό αυτό να 
διηγηθούμε μικρολεπτομέρειες που τις διηγήθηκαν άλλωστε άλλοι. 

Αποφύγαμε όσο το δυνατό να μιλήσουμε για θρησκευτικά θέματα για να μη θεωρηθεί 
ότι εισβάλλουμε αδιάκριτα σε ένα τομέα που ανήκει σε αυτούς που είναι ειδικά ταγμένοι για 
αυτό. Κάναμε αναφορά εδώ ή εκεί στην θρησκεία στο μέτρο που ήμασταν αναγκασμένοι για 
να μην υποφέρουμε μετά με την ιδέα ότι φανήκαμε πολύ απρόθυμοι να μιλήσουμε μόνο και 
μόνο από ευαισθησία μήπως νομιστεί ότι επεμβαίνουμε στο έργο άλλων. 

Οι παρατηρήσεις που γίνονται στο βιβλίο αυτό δεν έχουν την έννοια ότι περιφρονούμε 
τις τίμιες προσπάθειες που γίνονται από χιλιάδες εργάτες της έρευνας, που σκυμμένοι πάνω 
από τους ερευνητικούς σωλήνες να αποκρυπτογραφήσουν το άγνωστο, και στους όποιους 
οφείλουμε, στην πραγματικότητα, όση ευημερία απολαμβάνουμε και την λίγη φώτιση που 
έχουμε.  

Σεβόμαστε τις προσπάθειές τους και τους αποδίδουμε την πιο μεγάλη εκτίμηση. Αν 
είμαστε βέβαιοι ότι διείσδυσαν λάθη στην επιστήμη ή ότι έγιναν παραλείψεις, αυτό δεν 
οφείλεται στην κακή πίστη των επιστημόνων που αφιέρωσαν την ζωή τους στην αναζήτηση 
της αληθινής γνώσης. 

Αυτό που μας συγκλονίζει είναι το γεγονός ότι όλος αυτός ο χρόνος, οι θυσίες ζωών 
και όλες οι προσπάθειες χιλιάδων εμπνευσμένων μυαλών που σκέφτονται μόνο για το κοινό 
συμφέρον, αποπροσανατολίστηκαν από τους ψεύτικους επιστήμονες προς την καταστροφή 
της ανθρωπότητας, η οποία γεννά τόσες ιδιοφυΐες και χαίρει μεγάλης εκτίμησης από μέρους 
των πραγματικά σοφών. 

Δεν κατηγορούμε την επιστήμη αλλά αυτούς που την εκφυλίζουν. Όλοι αυτοί που 
αφιερώνουν τον εαυτό τους στο μακάβριο έργο της καταστροφής της ανθρώπινης ζωής δεν 
έχουν το δικαίωμα να ονομάζονται επιστήμονες. Θα ήταν ύβρις για τον Νεύτωνα, τον 
Γαλιλαίο, τον Φλέμιγκ, τον Λαπλάς, τον Κέπλερ, τον Παγκράνζ, τον Χέρτζ και όλους τους 
άλλους, αν περιλαμβάναμε μεταξύ τους ορισμένα αιμοδιψή υποκείμενα που έχουν την 
ευθύνη για το ρίξιμο ατομικών βομβών στην Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι.  
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Θα έτριζαν τα κόκκαλα του Πασκάλ αν μάθαινε ότι τον έβαλαν στην ίδια μοίρα με 
αυτούς που κατασκεύασαν τα δηλητηριώδη αέρια. 

Είναι δυνατό για τον καθένα να κάνει σωστές παρατηρήσεις και όμως να βγάλει 
λαθεμένα συμπεράσματα. Ο Νεύτωνας εμπόδισε για έναν αιώνα την πρόοδο στον τομέα της 
οπτικής απλώς επειδή έβγαλε λαθεμένα συμπεράσματα. Κανείς δεν μπορούσε να τον 
κατηγορήσει, πάντως, ή να θέσει υπό αμφιβολία την καλή του πίστη.  

Οι φιλοσοφικές θεωρίες του Αριστοτέλη έφραξαν για πολλούς αιώνες τον δρόμο της 
ανθρώπινης γνώσης, ο ίδιος όμως ήταν τίμιος με τον εαυτό του και τους συνανθρώπους του. 
Θα μπορούσαμε να πούμε το ίδιο για πολλούς άλλους μεγάλους σε όλους τους κλάδους της 
γνώσης, στους οποίους ή λάμψη της ιδιοφυίας συνοδεύτηκε από πολύ μεγάλα λάθη. 

Εκφράζουμε όμως το σεβασμό μας σε όλους εκείνους που είχαν κίνητρο την τιμιότητα 
και την αγάπη της επιστήμης και δεν στεκόμαστε στα λάθη για τα οποία έγιναν υπεύθυνοι με 
τον ένα ή τον άλλο τρόπο, επειδή ζούσαν μέσα στα όρια της περιορισμένης γνώσης των 
καιρών τους και της λαθεμένης εκτίμησης των νόμων της φύσης. 

Το κάθε τί μπορεί να συγχωρεθεί σε έναν άνθρωπο στα πλαίσια της ιδέας του τέλειου 
που έχουμε. Αυτό που δεν μπορεί ποτέ να συγχωρεθεί είναι η πονηρή κακο-εργία και η 
κατάχρηση της γνώσης που θέτει σε κίνδυνο την ζωή και τους πόθους των λιγότερο 
φωτισμένων και λιγότερο έξυπνων συνανθρώπων. 

Το βιβλίο αυτό δεν έχει κανένα σκοπό να αντικρούσει άλλα βιβλία που ασχολήθηκαν 
με τους ιπτάμενους δίσκους και που περιγράφουν διαφορετικούς τύπους και διαφορετικές 
αρχές από αυτές που δείχνουμε μείς. Ξέρουμε ότι ακόμη και στον ίδιο πλανήτη υπάρχουν 
άνθρωποι διαφόρων τύπων άσπροι και μαύροι, πυγμαίοι και γίγαντες. Πιστεύουμε σε αυτές 
τις άλλες ιστορίες γιατί πιστεύουμε στην τιμιότητα των ανθρώπων. 

Περιοριστήκαμε να επαναλάβουμε όσα ακούσαμε. Είναι προφανές• ότι δεν είναι 
τυπωμένα εδώ τα αυτούσια λόγια του κυβερνήτη του ιπτάμενου δίσκου. Ακόμη και αν 
καταγράφαμε όλα τα λόγια του ακριβώς, δεν θα μας ήταν δυνατό να δώσουμε στην 
δημοσιότητα όλο το μήνυμά του.  

Προσπαθήσαμε, πάντως, να απλοποιήσουμε τα θέματα και να χρησιμοποιήσουμε τον 
τρόπο σκέψης και την λογική του συνομιλητή μας, έστω και αν καταλήγει αυτό σε φτωχή 
απομίμηση, με στόχο να αφήσουμε να διαφανεί το πνεύμα των απαντήσεών του παρά οι 
λέξεις που χρησιμοποίησε. 

Αν έχουμε επιβεβαίωση αργότερα των ιδεών που εκθέτουμε, το βιβλίο αυτό θα έχει 
συμβάλει στην αποκάλυψη του μυστηρίου των αποκαλούμενων Αγνώστων Ιπταμένων 
Αντικειμένων. Αν δεν επιβεβαιωθούν, θα μείνουμε εκτεθειμένοι. Έχουμε συνείδηση των 
κινδύνων που διατρέχουμε στην περίπτωση που αποδειχτεί αντίθετα ότι πέσαμε θύματα 
φοβερής εξαπάτησης. Ο φόβος αυτός δεν μας κάνει να υποχωρήσουμε. 

Το τελευταίο πράγμα που θα θέλαμε να πούμε είναι ότι δεν θέλουμε να δώσουμε την 
εντύπωση ότι είμαστε κατά οποιοδήποτε τρόπο καλύτεροι από τους άλλους ανθρώπους ή ότι 
έχουμε άπειρες γνώσεις για να αντικρούσουμε κάθε τί που διακήρυξαν μέχρι σήμερα οι 
επιστήμονες. Δεν θέλουμε να μοιάσουμε με την πυγολαμπίδα που ανέφερε ο κυβερνήτης του 
ιπτάμενου δίσκου, η όποια ήταν τόσο περήφανη για το φώς που της έδωσε η φύση ώστε 
φώναζε σε όλες τις άλλες πυγολαμπίδες: «δεν υπάρχει Ήλιος γιατί το μόνο φώς που υπάρχει 
το έχω στην ουρά μου». 

Ντίνο Κρασπεδόν 
Σάο Πάολο, 4 Μαρτίου 1957. 
 
ΜΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΕΚΠΛΗΞΗ  
Το κουδούνι χτύπησε τρεις φορές, Η γυναίκα μου ήρθε και μου είπε ότι στην πόρτα 

ήταν ένας πάστορας που ήθελε να μου μιλήσει. 
«Τί θέλει;» ρώτησα ανήσυχα. 
«Δεν ξέρω άλλα φαίνεται να θέλει να σου κάνει κήρυγμα» απάντησε ή γυναίκα μου. 
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Κάθε Κυριακή σχεδόν έρχονταν Προτεστάντες πάστορες ή συνηθισμένοι ιεροκήρυκες 
για να μας κάνουν κήρυγμα ή να προσπαθήσουν να μας προσηλυτίσουν στο δόγμα τους. 
Καθώς ήμουνα άθεος τον καιρό αυτό με την πιο πλατιά έννοια της λέξης, απεχθανόμουν τις 
μακρόσυρτες βιβλικές αναφορές και μου έφερνε γενικά αλλεργία κάθε τί που μύριζε 
θρησκεία. 

«Δεν θα μπορέσουμε τώρα να πάμε έξω με τα παιδιά» παρατήρησα. 
«Δεν νομίζω πώς θα μπορέσουμε» είπε ή γυναίκα μου, «άλλα δεν πειράζει. Αν δεν 

πάμε σήμερα, θα πάμε μια άλλη μέρα». 
«Δεν είναι σωστό τα παιδιά να χάσουν τον περίπατό τους. Να βγούνε μόνα τους μετά 

το φαΐ». 
Σκέφτηκα να πω στον πάστορα ότι δεν μπορούσα να τον δω, άλλα μετά αποφάσισα 

ότι ήταν πιθανόν αρκετά άκακος. Στο κάτω-κάτω ερχόταν μόνο για να δει αν θα τα 
κατάφερνε να με βάλει στην βασιλεία των ουρανών. Κατέβηκα τα σκαλοπάτια χωρίς καμιά 
ευχαρίστηση διατηρώντας όμως ένα ύφος ευγένειας και χαμογελώντας. 

Συνάντησα κάτω να κάθεται έναν άντρα καλοντυμένο με ένα κουστούμι κασμίρι που 
ταίριαζε τέλεια στο αθλητικό σώμα του. Οι παπάδες ντύνονται συνήθως διακριτικά, αυτός 
όμως ήταν ιδιαίτερα καλοντυμένος. Φορούσε άσπρο πουκάμισο καλο-κολλαρισμένο και μπλε 
γραβάτα με άσπρα γεωμετρικά σχέδια. Τα παπούτσια του δεν έδειχναν να είχαν φορεθεί 
πάνω από ένα ή δύο μήνες. Τράβηξαν την προσοχή μου τα λεπτο-υφασμένα γάντια του, και 
προσπάθησα να θυμηθώ που είχα δει πριν αυτό το είδος τα γάντια. Σαν ήρθα απέναντί του 
πρόσωπο με πρόσωπο, έχασα σχεδόν την φωνή μου από έκπληξη. Ανεγνώρισα τον 
κυβερνήτη ενός ιπτάμενου δίσκου. 

Το Νοέμβρη του 1952 περιερχόμουν με ένα φίλο την Πολιτεία του Σάο Πάολο. 
Ανεβαίνοντας από την Παράνα και φτάνοντας στην κορυφή της οροσειράς Ακούμπα, είδαμε 
μπροστά μας να περιστρέφονται στον αέρα πέντε ιπτάμενοι δίσκοι. Η μέρα ήταν βροχερή και 
ή ορατότητα κακή. Ξαναπήγα στο ίδιο σημείο αργότερα και πέρασα εκεί τρεις μέρες και τρεις 
νύχτες με την ελπίδα να δω πάλι ιπτάμενο δίσκο. την τελευταία νύχτα, μετά από μια σειρά 
επεισόδια, που δεν θα τα διηγηθώ τώρα για να μη κάνω μεγάλη αναδρομή, προσγειώθηκε 
ένας ιπτάμενος δίσκος και είχαμε την ευκαιρία να μπούμε μέσα και να συναντήσουμε το 
πλήρωμά του. 

Μείναμε για μια ώρα περίπου περιεργαζόμενοι τον μηχανικό εξοπλισμό του. Ο 
κυβερνήτης μας εξήγησε ευγενικά την λειτουργία του. Μετά το τέλος της επίσκεψής μας ο 
γοητευτικός αυτός άνθρωπος υποσχέθηκε να έρθει να μας δει μόλις θα μπορούσε. Ήρθε 
τώρα, τέσσερις ή πέντε μήνες αργότερα, όπως μας υποσχέθηκε. 

«Αντιλαμβάνομαι την έκπληξή σας», είπε, σηκωνόμενος από την πολυθρόνα και 
προτείνοντας το χέρι του, «άλλα ήρθα να ανταποδώσω την επίσκεψή σας στο σκάφος μου. 
Δεν ήρθα μόνο γιατί σάς το υποσχέθηκα άλλα και γιατί ήθελα πολύ να σάς ξαναδώ». 

«Αισθάνομαι ότι δύσκολα αξίζω μια τόσο ευγενική χειρονομία από μέρους σας, ιδίως 
γιατί δεν έχω τίποτε άλλο να σάς προσφέρω εκτός από το φιλικό χέρι μου». 

«Αν μου πρόσφερες ολόκληρη την γη, και όχι το φιλικό χέρι σου, ή προσφορά σου 
δεν θα άξιζε τίποτε. Μόνο ή φιλία έχει πραγματική αξία. την δέχομαι με ευγνωμοσύνη 
ακριβώς γιατί και εγώ ήρθα να σου προσφέρω το ίδιο πράγμα: χέρι φιλίας. Παρακαλώ 
συγχώρεσέ με που παρουσιάστηκα σαν πάστορας, αλλά καταλαβαίνεις πώς ή γυναίκα σου θα 
ενοχλείτο αφάνταστα αν της έλεγα την αλήθεια». 

«Ήταν ένα άκακο τέχνασμα» τον διαβεβαίωσα «και σου χρωστώ ευγνωμοσύνη για 
αυτό». Η γυναίκα μου θα ήταν σίγουρα δυστυχισμένη αν της έμπαινε μια μέρα στο νου ότι ο 
άντρας της ανακατεύτηκε σε κάποιου είδους ανατρεπτική δράση σε συνεργασία με ένα ξένο 
πράκτορα που παρουσιάστηκε σαν κάποιος κύριος καθώς πρέπει που περιπλανιέται στο 
διάστημα. 

Στην πραγματικότητα δεν είχα πιστέψει ποτέ ότι οι ιπτάμενοι δίσκοι ήταν εξωγήινοι. 
Όλη αυτή η ιστορία μου φαινόταν σαν άπατη από μέρους ανθρώπων της γης, που 
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παρουσιάζονταν σαν όντα από ένα άλλο κόσμο, εκμεταλλευόμενοι την αόριστη επιθυμία της 
ανθρωπότητας να μάθει ότι υπάρχει και άλλη ανθρώπινη ζωή στο ηλιακό σύστημα, και με 
σκοπό, να πετύχουν καλύτερα κάποιες σκοτεινές ή άλλες δραστηριότητες». 

Ο επισκέπτης μου χαμογέλασε. «Σε διαβεβαιώνω» είπε, «ότι οι υποψίες σου είναι 
αβάσιμες, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι καθήκον σου να φυλάγεσαι από ενδεχόμενη 
άπατη. Ένα πράγμα πάντως είναι βέβαιο. Αν ήμουν ξένος πράκτορας θα είχα εδώ και πολύ 
καιρό κυριεύσει την Γη και θα είχες πληρώσει πολύ ακριβά την περιέργειά σου όταν μπήκες 
στο σκάφος μου». 

Στο σημείο αυτό μπήκε μέσα ή γυναίκα μου με τα παιδιά. Μου είπε ότι το τραπέζι ήταν 
έτοιμο και ότι ο «πάστορας» θα ήταν ευπρόσδεκτος να φάει μαζί μας. Θα πήγαινε μετά έξω 
και δεν θα γύριζε μέχρι το βράδυ. 

Θέλησα στο τραπέζι να δοκιμάσω την γλωσσική Ικανότητα του ξένου μου για να 
διαπιστώσω αν θα πρόδιδε με την προφορά την καταγωγή του. Άρχισα συζήτηση για την 
Χριστιανική θρησκεία και τον ρώτησα αν θα μπορούσε να μου πει στα Εβραϊκά τις πρώτες 
λέξεις της Παλαιάς Διαθήκης. Απάντησε αμέσως χωρίς τον παραμικρό δισταγμό ή αμηχανία 
«Μπερεσίτ μπάρα Ελοχίμ1» και συνέχισε λέγοντας μια μεγάλη περικοπή. 

Συνέχισα την συζήτηση με το ίδιο πνεύμα χωρίς να τον αφήσω να καταλάβει ότι το 
έκανα ξεπίτηδες. Προσποιήθηκα σε μια στιγμή ότι ξεχάστηκα και άρχισα να λέω απέξω 
«hodie si audieritiw vocem meam» και τον ρώτησα πώς ήταν παρακάτω. Αυτός συνέχισε «... 
nollite obdurare corda vestra2». Συνεχίζοντας στο ίδιο μοτίβο είπα «nollite putare quoniam 
veni solvere lege aut prophet...», «non veni solvere sed adimplere3» συμπλήρωσε αυτός. 

Του μίλησα μετά αγγλικά και ελληνικά και μου απάντησε και στις δύο γλώσσες τέλεια. 
Δεν ήταν μόνο πολύγλωσσος, αλλά φαινόταν από ότι έλεγε ότι ήταν πολύ μορφωμένος, 
δίνοντας λεπτομέρειες για χρονολογίες και τόπους ιστορικών γεγονότων και τα ονόματα των 
κυριότερων πρωταγωνιστών. Μόνο σε μια περίπτωση η ερμηνεία που έδινε στα γεγονότα 
φάνηκε να είναι κάπως διαφορετική από τις ορθόδοξες αντιλήψεις. Τα αγγλικά ήταν η μόνη 
γλώσσα που δεν φαινόταν να έχει με αυτή καμιά απολύτως δυσκολία. Η ικανότητά του να 
συζητά τα πιο διαφορετικά θέματα στην γλώσσα αυτή με εξέπληξε.  

Όταν γυρίσαμε στο σαλόνι αποφάσισα να προσπαθήσω να μάθω ποιές ήταν οι 
επιστημονικές του γνώσεις άλλο είναι να μπορείς να κάνεις διατριβές στην ιστορία και στην 
θρησκεία και να έχεις το ταλέντο των ξένων γλωσσών, και άλλο είναι να μπορείς να συζητάς 
πάνω σε επιστημονικά θέματα. Είναι φανερό ότι συζητώντας για την επιστήμη δεν θα έπρεπε 
μόνο να δείξει ότι κατείχε όλη την γνώση που έχουμε, αλλά και να μπορέσει να επιδείξει κάτι 
πιο προχωρημένο. Αν δεν μπορούσε να το κάνει, αυτό θα ήταν απόδειξη ότι δεν ήταν τίποτε 
άλλο παρά ένας κάτοικος αυτού του πλανήτη. Κανένας δεν μπορεί να φτιάχνε θεωρίες στο 
άψε-σβήσε εκτός αν είναι ιδιοφυία ή εκτός και αν αυτές «σηκώνουν νερό». 

-Πώς σας λένε, τον ρώτησα. 
-Δεν έχω όνομα με την έννοια που δίνετε εσείς στην λέξη. Τα ονόματα στον πλανήτη 

μου είναι μια εικόνα του χαρακτήρα του άτομου. Μέσα από το όνομα γνωρίζουμε τις αρετές 
και τις ελλείψεις του καθενός, ακόμη και αν μας είναι άγνωστος. Τα ονόματά μας βασίζονται 
σε ένα συνδυασμό ήχων που θα ήταν για σένα ακατανόητος και το ένα όνομα θα σου 
φαινόταν εντελώς το ίδιο με το άλλο. Σήμερα έχω ένα όνομα, αλλά αν γίνω αύριο σοφότερος 
ή καλύτερος θα έχω ένα άλλο, και πάει λέγοντας. 

-Καταλαβαίνω. Πες μου, τότε, από πού είσαι; 
-Είμαι από έναν δορυφόρο του Δία. 
-Από ποιόν δορυφόρο; 

                                                           
1 Εν αρχή ο Θεός εποίησε 
2Αν ακούσετε σήμερα την φωνή μου... μη σκληρύνετε τις καρδιές σας. 
3Δεν ήρθα να καταργήσω τον νόμο η τους προφήτες. Δεν ήρθα να καταργήσω αλλά 

να συμπληρώσω (κατά Ματθαίον.) 
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-Δεν είμαι από έναν συγκεκριμένα. Μία ζω στον Γανυμήδη και μία στον Ιώ, όπως εσείς 
πηγαίνετε από την μια πόλη στην άλλη. 

-Άκουσα όμως πώς οι άνθρωποι από άλλους πλανήτες είναι μικρού αναστήματος, εσύ 
όμως είσαι ψηλός - πάνω από έξη πόδια. Πώς το εξηγείς; Τον ρώτησα για να τον βάλω σε 
αμηχανία. 

-Δεν είμαστε όλοι μικρόσωμοι. Έχουμε στον ίδιο πλανήτη ανθρώπους μικρούς ή 
μεγάλους, άσπρους, μαύρους ή μελαχρινούς. Οι γήινοι είναι γενικά ψηλοί, αλλά υπάρχουν και 
Πυγμαίοι και μέσου αναστήματος και άσπροι, κόκκινοι, μελαχρινοί και μαύροι. Η φύση 
διαδηλώνει την ενότητά της μέσα από την ποικιλία. 

-Αυτό δεν είναι σημαντικό, είπα. Αναγνωρίζει κανείς την λεοπάρδαλη από τις βούλες 
της. Θα είσαι ενήμερος για τις μεγάλες προσπάθειές μας να επιτύχουμε ορισμένες 
ανακαλύψεις. Ξοδεύουμε τεράστια χρηματικά ποσά για έρευνες, συχνά χωρίς ενθαρρυντικά 
αποτελέσματα. Εγώ ο ίδιος, όπως μπορείς να δεις από τα βιβλία νου που είναι γεμάτα 
σημειώσεις, μελετώ πολύ, αλλά δεν μπορώ να πω, μέχρι τώρα, ότι έμαθα κάτι. Έχω την 
εντύπωση ότι είμαι χαμένος σε ένα μπέρδεμα εξισώσεων, και η απλή αναφορά μιας 
παραμέτρου σε έναν υπολογισμό με κάνει έξω φρενών. Υπάρχει ένα πρόβλημα, πχ για το 
όποιο οι καλύτεροι μαθηματικοί και φυσικοί μας τα έχουν χαμένα ίσως είναι εύκολο σε σάς να 
δώσετε μια απάντηση αφού η επιστήμη σας έφτασε στην κατάκτηση του διαστήματος. Το 
πρόβλημα άφορα το ερώτημα αν είναι ενέργεια ή ύλη που υπάρχει στην φύση. Θα ήθελα να 
διευκρινίσω ότι δεν θα με ικανοποιούσε ένας απλός ακαδημαϊκός ορισμός και ότι θα 
αποκτούσα από εσάς μια πιο λεπτομερή εξήγηση, που προφανώς είστε σε θέση να δώσετε. 
Μπορείς να με διαφωτίσεις πάνω σε αυτό; 

Ο κυβερνήτης του ιπτάμενου δίσκου φάνηκε να συγκεντρώνει τις σκέψεις του σε 
κάποιο μακρινό σημείο, σαν να έψαχνε να βρει έναν απλό τρόπο παρουσίασης του θέματος, ή 
σαν να προσπαθούσε να ακούσει κάποιον που του μιλούσε από τα βάθη της ψυχής του. Μου 
απάντησε μετά ζυγίζοντας μία-μία τις λέξεις όπως μου είπε. 

* * * 
Το κεφάλαιο αυτό έχει στόχο να εξηγήσει στον αναγνώστη πως έγινε για να αρχίσει σε 

ανώτατο επίπεδο η συζήτηση με τον κυβερνήτη του ιπτάμενου δίσκου. Θα θέλαμε επομένως 
να το κλείσουμε στο σημείο αυτό και να ξαναπάρουμε το νήμα της διήγησης στο επόμενο 
κεφάλαιο. 

Θα προσπαθήσουμε στο καινούργιο κεφάλαιο να παραλείψουμε, από όσα λόγια 
ανταλλάξαμε, όσα δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία, και να συνθέσουμε τα υπόλοιπα σε 
ερωτήσεις και απαντήσεις. 

Οι σελίδες που ακολουθούν δεν βγήκαν μόνο από μία, αλλά από πέντε συναντήσεις και 
συνομιλίες που έγιναν ως εξής: μια στον ιπτάμενο δίσκο, μια στο σπίτι μου, δύο στην κύρια 
πλατεία του Σάο Πάολο και ή τελευταία στο σταθμό Ρούσβελτ του Σάο Πάολο. Πρέπει ίσως 
να εξηγήσω ότι στις δύο συνομιλίες στην κεντρική πλατεία ήταν παρών καθηγητής της 
φυσικής και των μαθηματικών που μένει ανώνυμος λόγω της υψηλής τώρα θέσης που 
κατέχει. 

Είναι πιθανό μερικές από τις απαντήσεις να μην αποδίδουν το αληθινό πνεύμα του 
κυβερνήτη και, λόγω του χρόνου που πέρασε, μερικά από όσα είπε σε αδρές γραμμές να 
παραμορφώθηκαν. 

Διαφυλάξαμε όμως την ουσία των απαντήσεών του, με την βοήθεια σημειώσεων που 
πήραμε τότε. 

Προσπαθήσαμε επίσης, στο μέρος που άφορα την θρησκεία, να παραλείψουμε κάθε τί 
που θα μπορούσε να προσβάλει τις αντιλήψεις των υπαρχόντων Εκκλησιών ή δογμάτων. 
Υπάρχει μόνο ένα πράγμα που θα θέλαμε από συνείδηση, να δηλώσουμε. Ότι σε όλα τα 
προβλήματα σχετικά με την Βίβλο που του θέσαμε, έδωσε πλήρη εξήγηση. Μας έδωσε 
απαντήσεις για την δημιουργία του ανθρώπου, την ανάσταση, τις αιτίες για τις όποιες 
υποφέρει ο άνθρωπος, κτλ, που επιβεβαιώνουν πλήρως την αλήθεια αυτού του βιβλίου. Για 
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εμάς, τα επιχειρήματά του ήταν τόσο ικανοποιητικά που γίναμε Χριστιανοί. Είναι πιθανό, 
πάντως, να φανεί σε άλλους γελοίο ότι σε εμάς φάνηκε εντελώς λογικό. Θα αποφύγουμε να 
δημοσιεύσουμε τα ερωτήματα αυτά, εκτός και πιεστούμε να το κάνουμε, από φόβο μήπως 
προκαλέσουμε ζημιά στο κύριο θέμα. Με τις επιφυλάξεις αυτές θα προχωρήσουμε τώρα στα 
θέματα που μας φαίνονται ότι είναι τα πιο ενδιαφέροντα. 

 
ΘΕΟΣ ΥΛΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Απάντηση: Δεν διατύπωσες καλά το ερώτημά σου. Πρέπει πρώτα να ερευνήσεις την 

αρχή της ύλης και της ενέργειας, γιατί και οι δύο είναι εκφράσεις αυτού που μπορείς να το 
δεις και να το αισθανθείς αλλά που δεν το έχεις συνειδητοποιημένο. 

Ερώτηση: Αναφέρεσαι στον αιθέρα; 
Απάντηση: Όχι, δεν αναφέρομαι καθόλου στον αιθέρα. Ο αιθέρας υπάρχει μόνο σε μια 

ορισμένη απόσταση γύρω από τους πλανήτες αλλά δεν είναι τίποτε άλλο από ένα είδος ύλης. 
Τα στρώματα του αιθέρα δεν είναι αιτίες αλλά αποτελέσματα. Μη έχοντας τους βασικούς 
όρους αναφοράς, μου είναι δύσκολο να εξηγηθώ με σαφήνεια. Αυτό που θέλω να πω είναι 
ότι μου λείπουν οι βασικοί όροι αναφοράς επειδή ο δικός σου τρόπος σκέψης είναι 
διαφορετικός. Δεν ξέρω την αντίστοιχη ορολογία στην γλώσσα σας. 

Ερώτηση: Σε τί ιδιαίτερους όρους αναφέρεσαι; Μαθηματικούς; 
Απάντηση: Όχι, θεολογικούς μάλλον παρά μαθηματικούς. 
Ερώτηση: Τί έχουν να κάνουν με την θεολογία η ύλη και η ενέργεια; 
Απάντηση: Ο άνθρωπος μπορεί να καταλάβει αληθινά τα φαινόμενα της φύσης όταν 

καταλάβει την φύση του Θεού. 
Ερώτηση: Εντάξει, άλλα δεν θα μπορούσα να πιστέψω στην ύπαρξη του θεού, για τον 

μόνο απλό λόγο ότι δεν βλέπω τί ρόλο θα είχε να παίξει στο Σύμπαν. Αν θα υπήρχε και 
βασίλευε αιώνια, θα έπρεπε να παίζει τον κύριο ρόλο. Άλλα δεν μου φάνηκε ποτέ να υπάρχει 
οποιαδήποτε αυθαίρετη αρχή που μπορεί να επηρεάζει την τάξη των πραγμάτων και να 
βρίσκεται πάνω από αυτά, γιατί η υλη, η ενέργεια και η κίνηση των σωμάτων, το κάθε τί 
στην πραγματικότητα, φαινόταν πάντα να προσδιορίζεται από ιδιαίτερους νόμους της 
φυσικής μηχανικής κατά το πλείστον. Από σένα εξαρτάται να μου πεις τί είναι Αυτός, ποιά 
είναι η φύση του, από τί συνίσταται, τί χαρακτηριστικά έχει, πώς δρα, ποιά επιρροή έχει 
πάνω στα πράγματα και να μου αποδείξεις επίσης ότι δεν είναι απλώς ένα διακοσμητικό 
πρόσωπο. Δεν θα ήθελα να μου δείξουν έναν Θεό, υποκείμενο στους νόμους της φυσικής 
μηχανικής, στον όποιο δεν θα μπορούσα να πιστέψω, αλλά έναν υπέρτατο Θεό που να είναι 
πάνω από κάθε νόμο. Αν υπόκειται στον νόμο, αφού αυτός του επιβάλλεται, του είναι 
ανώτερος, και αν οι νόμοι επενεργούν πάνω σε Αυτόν, τότε οι θεϊκές ιδιότητες ανήκουν 
στους νόμους και ο Θεός καταντά ένα απλό υποκείμενο. Και εγώ υπόκειμαι στον νόμο αλλά 
δεν είμαι θεός. 

Απάντηση: Υπάρχει κάποια αλήθεια στον σκεπτικισμό σου. Και εγώ δεν θα μπορούσα 
να πιστέψω σε έναν Θεό που υπόκειται σε οτιδήποτε άλλο ή στην φυσική τάξη. Ο νόμος δεν 
είναι τίποτα άλλο από μια σύμβαση και προ-υποθέτει έναν νομοθέτη. Ο Δημιουργός είναι 
πάνω από το δημιουργούμενο και είναι κατά συνέπεια ο κριτής που κρίνει το νόμο. Είναι ή 
νομοθετούσα αρχή, όταν η νομοθεσία γίνεται αναγκαία για το καλό της δημιουργίας και την 
διατήρηση της τάξης. Η δημιουργία όμως είναι πάνω από το νόμο, γιατί οι νομικοί κανόνες 
γίνονται μόνο για την προστασία της. Είναι χρήσιμοι για την προστασία των δημιουργημάτων 
στην περίπτωση όμως που αντί να προστατεύουν καταντούν να καταπιέζουν, ο νομοθέτης 
έχει την δύναμη να τους τροποποιεί όπως νομίζει. Ό Θεός κρίνει και δεν κρίνεται πάνω σε 
κανένα ζήτημα. 
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Θα ήθελα να σου πω τις απόψεις μου για τον Θεό, με τον -όσο το δυνατόν- πιο απλό 
ορισμό. Ο Θεός είναι μια ισοτροπική4 γραμμή παράλληλη και δονούμενη προς τον άξονά της 
σε ορθές γωνίες. Είναι σαν ένα σύστημα αξόνων στο όποιο το σημείο τομής των 
διατεινόμενων γραμμών είναι ταυτόχρονα παντού. Είναι τότε πολλοστός γιατί περιέχονται σε 
Αυτόν οι εναλλασσόμενες διαστάσεις. Το «ν» -για να χρησιμοποιήσω έναν γήινο ορισμό-
ισούται με το άπειρο. Μην ξεχνάς, σε παρακαλώ, ότι κάνω προσπάθεια να εξηγήσω σε 
ανθρώπινη γλώσσα το ανεξήγητο. Έχοντας αυτά υπόψη, μπορούμε τώρα να πάμε παραπέρα 
και να δούμε πώς δημιουργήθηκαν η ύλη και η ενέργεια. 

Ερώτηση: Είπες δημιουργήθηκαν; 
Απάντηση: Λέγω δημιουργήθηκαν γιατί κάποτε δεν υπήρξαν. Αν είχαν υπάρξει αιώνια 

θα συνυπήρχαν με τον Θεό και ο Πατέρας δεν θα μπορούσε να γίνει ο Δημιουργός εκείνου 
που ήταν το ίδιο αιώνιο όπως Αυτός. Ο Θεός έδρασε σαν μεταμορφωτής και τα δημιούργησε. 
Αυτό που πραγματικά θα εξετάσουμε είναι το «πώς». 

Πρέπει να επισύρω την προσοχή σου σε μια ενδιαφέρουσα παράξενη ιδιότητα του 
ηλεκτρισμού: αν βάλουμε ένα περιστρεφόμενο άξονα στο μαγνητικό πεδίο που σχηματίζει 
ένας μαγνήτης, έχουμε αμέσως ροή ηλεκτρονίων που κινούνται κατά μήκος της επιφάνειας 
του αγωγού. Εγώ ο ίδιος απορούσα από που προέρχονταν τα ηλεκτρόνια αυτά. Πρέπει από 
κάπου να έρχονται, αλλά από πού; 

Δεν έρχονται από οπουδήποτε. Γεννήθηκαν μέσα στο μαγνητικό πεδίο. Πώς; Σαν 
αποτέλεσμα μιας παραμόρφωσης που προκλήθηκε στο μαγνητικό πεδίο από την κίνηση του 
άξονα. 

Αν υποθέσουμε ότι κλείνουμε τον άξονα-γεννήτρια σε ένα αεροστεγές σκάφος έχουμε 
πάλι ροή ηλεκτρονίων μόλις ο άξονας αρχίσει να περιστρέφεται. Αν είχαμε μέσα στο σκάφος 
έναν κατάλληλο μετρητή, θα βλέπαμε ότι, παρά το πλατύ διακινούμενο ρεύμα μεταξύ των 
δύο αγωγών, ή ατμοσφαιρική πίεση θα έμενε ή ίδια. Εφόσον έτσι είναι τα πράγματα, 
μπορούμε να καθορίσουμε το ηλεκτρόνιο σαν παραμορφωμένο μαγνητικό διάστημα που 
επεκτείνεται με μορφή κύματος. 

Μπορούμε να έχουμε μια εύγλωττη απόδειξη ότι το ηλεκτρόνιο έχει μορφή κύματος 
και όχι μορίου αν το δούμε μέσα από διαθλαστικό όργανο. Υπάρχει ένα πείραμα που το 
έκαναν επιστήμονες της Γης για να το αποδείξουν: πρόκειται για μια ακτίνα γάμμα (η ακτίνα 
γάμμα είναι ηλεκτρο-μαγνητικού χαρακτήρα) που όταν περνά κοντά από έναν πυρήνα απωθεί 
μαζί της ένα ηλεκτρόνιο. Είναι αλήθεια ότι αλλάζει η στιγμή αδράνειας της ακτίνας γάμμα. Για 
την εξήγηση του φαινομένου αυτού πρότειναν την όχι τόσο τεκμηριωμένη υπόθεση ότι ή 
επιτάχυνση της ακτίνας μεταμορφωνόταν σε ενέργεια. Είναι όμως παράλογο να πιστέψει 
κανείς ότι η στιγμή αδράνειας ενός σταθερού δεδομένου στο διάστημα θα μπορούσε να 
μεταμορφωθεί σε ενέργεια. 

Υπάρχει μια σχέση μεταξύ ενέργειας και δύναμης που καταμερίζει την επιτάχυνση σε 
ένα σώμα, αλλά μόνο μια ορισμένη σχέση. Το νερό θέτει σε κίνηση μια τουρμπίνα, η δύναμη 
όμως της βαρύτητας που ενεργοποίησε το νερό δεν θα μπορούσε ποτέ να μετατραπεί σε 
ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό λοιπόν που συνέβη είναι ότι ο περιστρεφόμενος άξονας στην 
γεννήτρια προκάλεσε την παραμόρφωση του μαγνητικού πεδίου. Η παραμόρφωση που 
προκάλεσαν στο μαγνητικό πεδίο τα σημεία Μ΄ και Μ της μάζας του περιστρεφόμενου άξονα, 
αντιστοιχούν στην δύναμη της βαρύτητας μιας τουρμπίνας στο νερό. 

Αν είναι παράλογο να πει κανείς ότι η στιγμή αδράνειας ενός σταθερού δεδομένου 
δημιουργεί ενέργεια, θα ήταν ακόμη χειρότερα αν έλεγε ότι η στιγμή αυτή παράγει ύλη, με 
άλλα λόγια δηλαδή ότι το ηλεκτρόνιο είναι μόριο. Η μόνη λογική εξήγηση είναι ότι μια αχτίνα 
γάμμα, που είναι ηλεκτρομαγνητικού χαρακτήρα, παραμορφώθηκε για μια στιγμή κοντά στον 

                                                           
4Ισοτροπική: εκπέμπει ίση φυσική δραστηριότητα προς όλες τις κατευθύνσεις, όπως 

πχ το φως. 
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πυρήνα και από την παραμόρφωση αυτή δημιουργήθηκε ένα ηλεκτρόνιο που θα πρέπει να 
είναι κατά συνέπεια μια φόρτιση με μορφή κύματος. 

Ερώτηση: Αν η ακτίνα γάμμα όμως δημιουργεί με την παραμόρφωσή της ηλεκτρική 
ενέργεια, αυτή πρέπει να βγει από κάπου με αντίστοιχη μείωση της μάζας. 

Απάντηση: Η αχτίνα γάμμα δεν έχασε τίποτε άλλο από επιτάχυνση. Έχασε μόνο μια 
ορισμένη αναλογία της συχνότητας και της κυματικής της συμπίεσης. Θα μπορούσε έτσι να 
πει κανείς ότι αν βάζαμε πυρήνες σαν εμπόδια στο δρόμο της, θα μπορούσαμε να 
δημιουργήσουμε τόσα ηλεκτρόνια όσα θα επέτρεπε η συχνότητά της. Το σύστημα αυτό 
χρησιμοποιείται από εμάς σε μεγάλη κλίμακα για την παραγωγή ενέργειας - θα πούμε όμως 
περισσότερα για αυτό αργότερα. Η μεταβολή πάντως συντελέστηκε στο μέρος που κατείχε 
κατά την στιγμή αυτή. 

Ερώτηση: Το σκεπτικό σου είναι πολύ ενδιαφέρον. Αν παραδεχτεί κανείς ότι ένα 
ηλεκτρόνιο έχει μορφή κύματος, πώς μπορεί να το συνδυάσει αυτό με την δομή ενός 
άτομου; Πώς μπορούν τα κύματα να περιστρέφονται γύρω από ένα πυρήνα; 

Απάντηση: Αν τα κύματα δεν μπορούν να περιστρέφονται γύρω από ένα πυρήνα, 
πολύ περισσότερο σίγουρα δεν μπορούν τα μόρια5. Οι νόμοι της φυσικής είναι αμετάλλακτοι. 
Ο πρώτος νόμος της θερμοδυναμικής ονομάζεται Μηχανικό Ισοδύναμο της Θερμότητας6. 
Απαιτείται για ένα σώμα μια δοσμένη ποσότητα ενέργειας για να φέρει σε πέρας ένα δοσμένο 
ποσό εργασίας. Όταν εξαντλείται αυτό, τότε, παύει και η μηχανική κίνηση του σώματος. 

Όση ενέργεια και αν έχει το ηλεκτρόνιο, πρέπει να είναι ένα περιορισμένο ποσό 
ενέργειας. Έτσι έχοντας τα πράγματα, ένα ηλεκτρόνιο που περιστρέφεται γύρω από ένα 
πυρήνα θα εξαντλήσει την ενέργεια αυτή σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό, πάντως, 
δεν συμβαίνει γιατί η κίνηση και η σταθερότητα ενός ηλεκτρονίου στην τροχιά του δεν 
εξαρτάται ούτε από το χρόνο ούτε από την θερμοδυναμική. 

Ας πάμε παραπέρα. Αν το ηλεκτρόνιο ήταν ένα μόριο, η μεγάλη ταχύτητά του θα το 
έκανε να εξοβελιστεί από το άτομο σε ένα σημείο επαφής χάρη στην κεντρόφυγη δύναμή 
του. 

Πρέπει επίσης να έχουμε υπόψη ότι ένα σώμα, όση δική του ενέργεια και αν έχει, δεν 
κινείται, εκτός και το θέσει σε κίνηση μια εξωτερική δύναμη. Αν γεμίσει κανείς μια σφαίρα με 
ένα μεγάλο ποσό ενέργειας, αυτό δεν αρκεί για να την θέσει σε κίνηση. Αν πάντως της 
μεταβιβαστεί μια δύναμη ένα γραμμάριο, θα της μεταβιβαστεί αντίστοιχα και ανάλογη 
ώθηση. 

Όλη η ενέργεια, η ενυπάρχουσα στο ηλεκτρόνιο, αν υποθέσουμε ότι το ηλεκτρόνιο 
είναι μόριο, δεν θα του χρησίμευε σε τίποτε, εκτός και υπήρχε μια εξωτερική δύναμη που θα 
έδινε επιτάχυνση στην μάζα του. 

                                                           

5 Ο σοφός μελετητής Αντόνιο Ζ.Β. Μιράντα, στο έργο του «Η θεωρία των φωτονίων» 
(σελ. 208), λέει ότι αν το ηλεκτρόνιο ήταν ένα ομογενές μόριο, η ταχύτητα περιστροφής του 
γύρω από τον πυρήνα θα ήταν ίση με 268 φορές η ταχύτητα του φωτός, κάτι που η 
επιστήμη το παραδέχεται σαν αδύνατο. Αν θεωρούσαμε επίσης το ηλεκτρόνιο σαν κυλινδρικό 
μόριο, θα έπρεπε τότε να έχει 100 φορές την ταχύτητα του φωτός. στην σελίδα 15 του ίδιου 
έργου του ο συγγραφέας λέει ότι «τα προβλήματα των διαστάσεων των Κβάντα έβαλαν σε 
σύγχυση τους φυσικούς. Εγκάρσιες μετρήσεις που έγιναν μέσα από παραγωγή παράλληλων 
ενώσεων, δείχνουν ότι το Κβάντουμ έχει πλάτος γύρω στα 6 μέτρα. Μετρήσεις μήκους που 
έγιναν με παραγωγή παρεμβολών κατ επίπεδα μέχρι δύο μικροκύματα δείχνουν ότι το μήκος 
κύματος ενός Κβάντουμ είναι της τάξης του ενός μέτρου». 

6 Το Μηχανικό Ισοδύναμο της Θερμότητας, είναι ο αριθμός των χιλιογράμμων ανά 
μέτρο πού χρειάζονται για την παραγωγή μιας θερμίδας. Με βάση αυτό, μια θερμίδα είναι το 
σώμα ενός χιλιογράμμου όταν πέφτει από 427 μέτρα. 
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Το ηλεκτρόνιο, πάντως, σαν κυματική μορφή7 διαιωνίζει την δόνησή του σε ένα πεδίο 
χωρίς να χάνει την χαρακτηριστική του κυματική δομή. Οι κυματικές αυτές δομές έχουν την 
ιδιότητα να κινούνται μέσα από ένα πεδίο ή να παραμένουν στάσιμες μέσα σε αυτό. Το 
ηλεκτρόνιο είναι μια στάσιμη κυματική μορφή μέσα σε ένα άτομο8. Ακόμη και ο Χάιζενμπεργκ 
συμπέρανε ότι δεν θα μπορούσε να υπολογίσει όλες τις κινήσεις των ηλεκτρονίων στο άτομο. 
Παρατήρησε ότι αυτό το στιγμιαίο ηλεκτρόνιο φαινόταν να είναι πανταχού παρόν, 
εμφανιζόμενο την ίδια στιγμή σε όλα τα σημεία της τροχιάς. Μην μπορώντας να καθορίσει 
στο διάστημα το σημείο που θα βρισκόταν σε μια δοσμένη στιγμή, αφού εμφανιζόταν 
παντού, ανέπτυξε την θεωρία της Αρχής της Αβεβαιότητας»9. 

Οι ονομαζόμενες έτσι τροχιές K-L-Μ10 δεν είναι τίποτε άλλο παρά στάσιμα ηλεκτρικά 
κύματα στο πεδίο του ατόμου, με ιδιαίτερη η καθεμιά κυματική δομή και συχνότητα. Είναι 
γνωστό ότι κύματα διαφοριζόμενου μήκους δεν παρεμβάλλονται το ένα στο άλλο όπως 
φαίνεται από το ράδιο, ακόμη και αν κατέχουν το ίδιο διάστημα. Υπάρχει στην ιδιομορφία 
αυτή του ηλεκτρονίου ένα απέραντο πεδίο για όφελος του ανθρώπου σε όλους σχεδόν τους 
κλάδους της γνώσης. Καθώς ένα ηλεκτρόνιο έχει μια διαφοριζόμενη κυματική μορφή, τα 
χαρακτηριστικά του είναι ουσιαστικά απεριόριστα. Αν ανοίξεις, για παράδειγμα, την 
τηλεόρασή σου και κάνεις παρεμβολή ραδιοφωνικών μικρο-κυμάτων, θα δεις πώς αυτό 
αντιστρέφει την εικόνα. Αν χρησιμοποιήσει κανείς μικρότερα ακόμη κύματα, παρουσιάζονται 
πιο ενδιαφέροντα ακόμη φαινόμενα. Αν με αυτό είναι δυνατό να αλλάξει εντελώς το σχήμα 
της ροής των ηλεκτρονίων που σχηματίζουν την τηλεοπτική εικόνα, να αντιστραφούν 

                                                           

7 Αν βομβαρδιστούν φωτογραφικοί δίσκοι με παράλληλα ρεύματα ηλεκτρονίων 
εμφανίζουν ομόκεντρους δαχτύλους που δείχνουν ότι το ηλεκτρόνιο έχει κυματική μορφή. 

8 Αν το ηλεκτρόνιο είναι μια κυματική μορφή που έχει την καταγωγή της στο 
διάστημα, η όλη αντίληψη της μοντέρνας επιστήμης καταπίπτει. Θα βρισκόταν σε αντίφαση 
με το κύριο επιχείρημα της θεωρίας του Πλανκ που διαβεβαιώνει ότι το ηλεκτρόνιο είναι 
μόριο που η ενέργειά του αυξάνεται με «κβαντικά» άλματα. Θα οδηγούσε επίσης σε 
κατάρρευση την όλη αντίληψή μας για το φώς και όλη την μηχανική της σχετικότητας. 

9 Η «θεωρία της Αβεβαιότητας» οδήγησε σε έκρηξη την επιστημονική θεωρία του 
ντετερμινισμού. Αυτή απέδειξε ότι η φύση, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, έδρασε κατ 
εντελώς αυθαίρετο τρόπο, δεν συμμορφώθηκε και αγνόησε κάθε μαθηματικό νόμο. Ο 
Ντιρέκτ έδειξε αργότερα ότι η αντίληψη ενός Σύμπαντος σαν συνόλου φαινομένων που 
επιδέχονται μέτρηση και έχουν σταθερή και οριστική μορφή, ήταν ίσως σωστή. Βάσισε τη 
θεωρία του στο γεγονός ότι αυτά τα αυθαίρετα φαινόμενα στο Σύμπαν οδηγούσαν τελικά 
στην διαμόρφωση σταθερών μορφών. Αυτό σήμαινε επίσης τον θάνατο των νόμων του 
αίτιου και του αιτιατού γιατί δεν ήταν δυνατό να συλλάβει κανείς ταυτόσημα αποτελέσματα 
με διαφορετική πηγή προέλευσης. 

Οι φυσικοί σκέφτηκαν ότι αν τα βασικά φαινόμενα είναι αυθαίρετα τότε η δύναμη που 
τα γεννά πρέπει επίσης να είναι αυθαίρετη. Η δύναμη αυτή πρέπει επομένως να έχει 
ελευθερία δράσης, με την πιο πλατιά έννοια της λέξης, και να δρα όπως της αρέσει χωρίς 
προφανώς να έχει συνείδηση της ακρίβειας που απαιτεί η επιστήμη, παρά το γεγονός ότι 
έδειξε την επιθυμούμενη ακρίβεια όταν δημιουργήθηκαν από τα αρχικά φαινόμενα τα 
δευτερεύοντα αποτελέσματα που αποτελούν το ορατό Σύμπαν. Στην πραγματικότητα, 
φάνηκε στους φυσικούς ότι πίσω από τους νόμους των φυσικών φαινομένων υπήρχε ένας 
Νους με καλο-προσδιορισμένους σκοπούς, που έφερναν αλάνθαστα το ίδιο αποτέλεσμα, 
χρησιμοποιώντας κάθε φορά διαφορετικά μέσα, φτάσαμε έτσι στο σημείο όπου θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι η κύρια αίτια των φαινομένων είναι ένας Νους, και ότι τα 
φαινόμενα αυτά που πιστεύουμε ότι είναι αιτίες, δεν είναι τίποτα άλλο παρά αποτελέσματα ή, 
με άλλα λόγια, δυστυχήματα μιας ύλης που στο σύνολό της δίνει ύπαρξη στο ορατό Σύμπαν. 

10 Οι τροχιές Κ-L-M είναι αυτές στις όποιες πιστεύεται ότι τα ηλεκτρόνια 
περιστρέφονται γύρω από έναν πυρήνα. 
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εντελώς τα χαρακτηριστικά τους, έτσι που τα άσπρα να φαίνονται μαύρα και τα μαύρα 
άσπρα, τότε είναι προφανές ότι ένα τέτοιο αποτέλεσμα δεν θα μπορούσε να προκληθεί από 
ένα μόριο11. Αν δεν θεωρήσουμε το ηλεκτρόνιο σαν κυματική μορφή, δεν μπορούμε να 
εξηγήσουμε την μοριακή συνοχή. 

Ερώτηση: Υπάρχει, πάντως, κάτι που δεν μου είναι σαφές. Λες ότι δεν μπορεί ένα 
σώμα ή ένα μόριο να κινείται επ αόριστον στο διάστημα χωρίς να χάσει την ενέργειά του. Λες 
από την άλλη ότι όλα τα σώματα απαιτούν μια δύναμη επιτάχυνσης. Χρησιμοποιώντας τους 
νόμους του Νεύτωνα, μπορούμε να θεωρήσουμε όλα αυτά τα σώματα σαν σημεία στο 
διάστημα, και παίρνοντας για μια στιγμή την Γη σαν ένα απλό μόριο, να διαπιστώσουμε δύο 
κινήσεις που αντιφάσκουν με την θεωρία σου: η πρώτη είναι η περιστροφή της Γης και η 
δεύτερη είναι η περιστροφή του πλανήτη μας σε τροχιά. 

Απάντηση: Ησύχασε. Η περίπτωση της Γης είναι αρκετά διαφορετική και αρκετά απλή. 
Η αναλογία που θέλουν να δουν οι φυσικοί ανάμεσα στις κινήσεις των άστρων και στην 
κίνηση μέσα στο άτομο είναι λαθεμένη. Στο άτομο έχουμε στάσιμα κύματα σε κατάσταση 
μόνιμης δόνησης. Η Γη είναι ένα σώμα που κινείται από μόνιμη σταθερή δύναμη. Η Γη, 
ακόμη και αν δεν είχε δική της ενέργεια, θα κινούνταν ακόμη στο διάστημα. 

Το φαινόμενο αυτό είναι το ίδιο που συμβαίνει με ένα ραδιόμετρο. Στην συσκευή αυτή 
οι λεπίδες υπόκεινται σε ενδεχόμενη διαφοροποίηση, οι μαύρες πλευρές απορροφούν το φώς 
του ήλιου και αρχίζουν να γυρίζουν γύρω από τον άξονά τους. Η ένταση της κίνησής τους 
εξαρτάται από την ένταση του φωτός του ήλιου που μπορούν να συγκρατήσουν οι μαύρες 
επιφάνειες. 

 
Η μικρή αυτή συσκευή δίνει μια ιδέα της κίνησης της γης. Οι ηλιοδέκτες είναι 

μπογιατισμένοι μαύροι από την μια πλευρά και άσπροι από την άλλη. Οι μαύρες επιφάνειες 
απορροφούν την ηλιακή ενέργεια, γεγονός που προκαλεί διαφοροποίηση δυναμικού και κάνει 
τους ηλιοδέκτες να στρέφονται γύρω από τον άξονά τους. 

 
Η μικρή αυτή συσκευή δίνει μια ιδέα της κίνησης της γης. Οι ηλιοδέκτες είναι 

μπογιατισμένοι μαύροι από την μια πλευρά και άσπροι από την άλλη. Οι μαύρες επιφάνειες 
απορροφούν την ηλιακή ενέργεια, γεγονός που προκαλεί διαφοροποίηση δυναμικού και κάνει 
τους ηλιοδέκτες να στρέφονται γύρω από τον άξονά τους. 

 Η Γη επίσης, έχοντας ένα ημισφαίριο στο φώς και ένα στο σκοτάδι, υπόκειται σε 
δυναμικό διαφοράς ή, πιο συγκεκριμένα, σε διπολικό δυναμικό διαφοράς, και στρέφεται γύρω 
από τον άξονά της. Πρέπει να σημειωθεί ότι στον βολβό του ραδιόμετρου η ατμοσφαιρική 
πίεση πρέπει να είναι χαμηλή, διαφορετικά οι λεπίδες δεν θα περιστρέφονται. Και η Γη 
επίσης, στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιράς της, έχει αυτήν την χαμηλή πίεση που 
φτάνει σχεδόν το κενό. Καλά έκανες και ανέφερες την περιστροφή της γης, γιατί αργότερα 
όταν θα μιλήσουμε για την κίνησή της σε τροχιά, η γνώση αυτή θα μας είναι ανεκτίμητη. 

Για να συνεχίσω, λοιπόν, την εξήγηση του πώς γεννάται η περιστροφή, μπορώ να σου 
πω ότι το φαινόμενο αυτό θα είναι μια από τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσετε όταν θα 
έρθει η στιγμή να αναλάβετε διαπλανητικά ταξίδια — αν δηλαδή, με το δρόμο που παίρνουν 
τα πράγματα στον κόσμο, φτάσετε μέχρι εκεί. Υπάρχει πάντως μια αρκετά απλή λύση σε 
αυτό το πρόβλημα. Αν ένα σώμα ανέβει σε ένα ορισμένο ύψος πάνω από την γη, μειώνοντας 

                                                           
11 Η δράση ραδιο-μικροκυμάτων στην τηλεόραση προκαλεί στην πραγματικότητα 

διάφορα αποτελέσματα, την μεταμόρφωση πχ του θετικού σε αρνητικό την υπερβολή ξένων 
εικόνων, πολύχρωμο αποτέλεσμα με την μορφή ταινιών, παρεμβολή από έξω, πιάσιμο 
μακρινών ξένων σταθμών και την εμφάνιση άγνωστων ανθρώπινων μορφών. Τα φαινόμενα 
αυτά συμβαίνουν μόνο όταν χρησιμοποιούνται υπερβραχέα κύματα και τηλεοπτικές συσκευές 
με αντιμαγνητικούς αγωγούς. 
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έτσι την ατμοσφαιρική πίεση επάνω του, αρχίζει τότε να περιστρέφεται12. Μπορείς να δεις 
από αυτό ότι τα φαινόμενα της φύσης είναι απλά, και εξηγούνται όλα με κατανοητούς 
νόμους, χωρίς μεγάλες αναλύσεις. Αυτό προσπαθούμε να αποδείξουμε στο θέμα των 
ηλεκτρονίων. 

Αφού ικανοποιηθήκαμε πάνω σε αυτό το σημείο, ας αφήσουμε για αργότερα την 
εξήγηση της περιστροφής της Γης σε τροχιά γύρω από τον Ήλιο για να πάρουμε τα 
πράγματα με την σειρά. Θα δούμε τώρα πώς έγινε από το τίποτε η δημιουργία των 
πραγμάτων στο Σύμπαν. 

Είπαμε ότι ο Θεός, που τον καθορίσαμε σαν ισοτροπική γραμμή, μπορεί να θεωρηθεί 
σαν ένα σύστημα αξόνων, από τους όποιους εκπορεύεται προς όλες τις κατευθύνσεις ένας 
απεριόριστος αριθμός γραμμών. Καθώς είναι παντού το κέντρο αυτού του άξονα, μπορούμε 
να θεωρούμε σαν κέντρο του ολόκληρο το Σύμπαν.  

Το γεγονός ότι οι γραμμές δύναμης δεν μπορούν κατά συνέπεια να διαφύγουν από το 
κέντρο που είναι πανταχού παρόν και ότι περιβάλλονται πάντα από την ύπαρξη του Θεού, 
κάνει τον τελευταίο μια μόνιμα διαχέουσα μορφή. Αν, έτσι, οι γραμμές δεν μπορούν να 
κινηθούν έξω από την ύπαρξη του Θεού, μπορούν τότε να κινηθούν μόνο μέσα της. Αφού 
όμως δεν υπάρχει στην περίπτωση αυτή το λεγόμενο μέσα ή έξω, αφού ολόκληρο το Σύμπαν 
είναι ένα κέντρο γραμμών δύναμης, όλες οι γραμμές που προέρχονται από τον ισοτροπισμό 
του Θεού θα βρεθούν να κυμαίνονται πάνω στο ίδιο σημείο. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι 
το Σύμπαν είναι ένα σημείο άπειρης κύμανσης13. Δείξαμε κιόλας ότι η υπερ-επιβολή γραμμών 
δύναμης σε ένα ορισμένο σημείο συνιστά διαστημική παραμόρφωση. 

Αν είναι σωστός αυτός ο ορισμός του Σύμπαντος ο Θεός είναι μια κυμαινόμενη 
φόρτιση υπερ-επιβεβλημένη σε ένα άπειρο σημείο, που προκαλεί σταθερά μια διαστημική 
παραμόρφωση, που ασκεί συνεχώς την επιρροή της στην ανεκδήλωτη και αυτο-δημιουργική 
ενέργεια, και κατά συνέπεια, ύλη. Αν δεν υπήρχε ο Θεός, τίποτε άλλο δεν θα μπορούσε να 
υπάρχει. 

Θα μπορούσα να συνεχίσω αυτή την απόδειξη μέχρι ένα υψηλό επίπεδο. Ο κόσμος 
όμως που δεν είναι συνηθισμένος σε αυτά τα ύψη θα μπορούσε να ζαλιστεί. Ας 
ικανοποιηθούμε με αυτό προς το παρόν. 

Η συνεχής παραγωγή ενέργειας στο Σύμπαν γεννά μια εσωτερική πίεση στις νεφέλες 
που εκδηλώνεται στο φαινόμενο το γνωστό σαν «πτήση των νεφελών»14. Σαν αποτέλεσμα 
της εσωτερικής αυτής πίεσης κινούνται η μια μακριά από την άλλη.  

                                                           
12 Οι αεροπόροι που πέφτουν με αλεξίπτωτο από μεγάλο ύψος συναντούν βίαιες 

περιδινήσεις. Καταφέρνουν να τις ελέγξουν μόνο όταν φτάνουν σε πιο πυκνά στρώματα της 
ατμόσφαιρας. 

13 Η επιστήμη έκανε ένα μεγάλο άλμα όταν ο Νεύτωνας θεώρησε όλα τα σώματα σαν 
απλά σημεία. Έτσι όλα τα σημεία Μ ενός σώματος υπολογίστηκαν ως ένα μόνο σημείο. Αν τα 
υπολογίζαμε όλα σαν σημεία αντί διασκορπισμένες μάζες, θα μπορούσαμε να φτάσουμε 
κάπου. 

14 Η πτήση των νεφελών είναι ένα καλά γνωστό φαινόμενο κατά το όποιο φαίνονται 
να πετούν μακριά η μια από την άλλη, κινούμενες έξω από ένα υποθετικό κέντρο. 
Προτάθηκαν για την εξήγησή του διάφορες θεωρίες. Μια ενδιαφέρουσα από αυτές 
υποστηρίζει ότι η πτήση αύτη θα μπορούσε να είναι απλή περιοδική κίνηση με επιστροφή 
αργότερα των νεφελών στο σημείο αναχώρησης. Αυτό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν 
κίνηση συστολής και διαστολής του Σύμπαντος. Η πιο γενικά αποδεκτή όμως θεωρία είναι 
αύτη του Πάτερ Λεμαίτρ που υποστήριξε ότι το Σύμπαν, πολλά εκατομμύρια χρόνια πριν, 
ήταν ένα τεράστιο ραδιενεργό άτομο που σε ένα ορισμένο σημείο αποσυντέθηκε εντελώς και 
οι νεφέλες έμειναν σαν κομμάτια του αρχικού αυτού άτομου. Η θεωρία του πάντως 
αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες στην συνέχεια, γιατί αν καταγόμαστε όλοι από το ίδιο 
«μοναδικό» άτομο, όλα τα σώματα τότε στην φύση πρέπει να έχουν την ίδια ηλικία. Είναι 
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Μπορείς να φέρεις αντίρρηση ότι η πίεση αυτή ασκείται επίσης προς την κατεύθυνση 
της πτήσης, ώστε, συζευγμένη η εσωτερική πίεση με την εξωτερική, να σταθεροποιεί τις 
νεφέλες, και να μην αφήνει την μάζα τους να συμπιεστεί. Η απάντησή μου σε αυτό θα ήταν 
ότι η ενέργεια που δημιουργείται έξω από έναν γαλαξία τείνει σαν έλξη να μπει στο γαλαξία, 
συμπιεζόμενη σε υλική μορφή. Έχουμε έτσι μια εσωτερική πίεση συζευγμένη με μια 
εξωτερική απώλεια πίεσης. 

 Η πτήση των νεφελών εμποδίζει την συμπίεση για τους εξής τρεις λόγους: 
1) Η κίνηση προκαλεί την εξαφάνιση της εσωτερικής πίεσης. 
2) Καθώς κινούνται οι νεφέλες και διαχωρίζονται, το διάστημα που είχε μεταμορφωθεί 

σε υλη προσπαθεί να γυρίσει στην προηγούμενη του αρχική κατάσταση σύμφωνα με τον 
νόμο της περιστροφής των μαζών σε ένα μαγνητικό πεδίο. Αυτό αποκαθιστά την ενέργεια 
που είχε αναλωθεί για την συμπίεση της ύλης, μετατρέποντάς την σε φώς. Η κυματική της 
ενέργεια ελαττώνεται διαρκώς μέχρι που να φτάσει το σημείο της μετατρεψιμότητας. Αυτό 
γίνεται στον Ήλιο. Αφήνοντας κατά μέρος την αντίδραση που προκαλούν στους πλανήτες, οι 
εκκενώσεις του Ήλιου στο διάστημα είναι, κατά έναν τρόπο, ύλη που μεταπίπτει στην αρχική 
κατάσταση του διαστήματος. 

3) Το φώς απωθεί τα μαγνητικά πεδία. Το φώς από μυριάδες ήλιους στους διάφορους 
γαλαξίες επιφέρει μια πολύ μεγάλη δύναμη απώθησης πάνω σε όλες τις νεφέλες, και κάτω 
από την πίεση αυτή διαχωρίζονται η μια από την άλλη. Θα έχουμε περισσότερα να πούμε για 
αυτήν την δύναμη απώθησης αργότερα. Ο Θεός προμήθευσε αρχικά την δύναμη που 
προκαλεί την παραμόρφωση του διαστήματος και του Ήλιου, αλλά με αντίθετη διαδικασία 
την γυρίζει πίσω σε ενέργεια αποκαθιστώντας την ισορροπία. Κάθε τί έρχεται από τον Θεό και 
κάθε τί γυρίζει σε Αυτόν. Για αυτό δεν υπάρχει ούτε ύλη ούτε ενέργεια, αλλά μόνο 
παραμορφωμένο διάστημα που αποκαλείται ύλη. Και αυτό που αποκαλείται ενέργεια δεν είναι 
τίποτε άλλο παρά ένα μεταβατικό φαινόμενο μεταξύ διαστήματος στην αρχική του 
κατάσταση και παραμορφωμένου διαστήματος. 

Ερώτηση: Σε διαβεβαιώνω, φίλε μου, ότι δεν μπορούμε να απορρίψουμε την θεωρία 
σου και ότι η εξήγησή σου με γοητεύει. Ο Θεός όμως είναι πνεύμα. Αν μπορεί να 
δημιουργήσει ύλη, μπορεί να ειπωθεί ότι όλα τα πνεύματα μπορούν να παραμορφώνουν το 
διάστημα και να δημιουργούν. 

Απάντηση: Όχι όλα. Μόνο ο Δημιουργός που η φύση του είναι διαφορετική. Τα 
πνεύματα δημιουργούνται και επομένως εκδηλώνουν κάτι σε κάποιον βαθμό. Ο Θεός όμως 
είναι το Ανεκδήλωτο. Είμαστε πνεύματα, όχι όμως της φύσης του Θεού. Ο Πατέρας είναι ο 
γενεσιουργός της ενέργειας. Τα πνεύματα είναι απλώς μία μορφή της ενέργειας, αν και 
διαφορετική από αυτή της ύλης. Ένα πνεύμα μπορεί να δημιουργήσει, σε κάποιο βαθμό, 
όπως μπορούμε ακριβώς εμείς να παραμορφώσουμε, σε έναν βαθμό, κάποιο διάστημα, να 
δημιουργήσουμε και να καταστρέψουμε. Υπάρχουν όμως όρια στα πράγματα που μπορούμε 
να δημιουργήσουμε. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, πνεύμα να δημιουργήσει πνεύμα. Αυτό θα 
ήταν πέρα από την δύναμή του. Τίποτε όμως δεν είναι πέρα, από την δύναμη του Θεού. 
Μπορεί όχι μόνο να δημιουργήσει ύλη, ενέργεια και πνεύμα, όπως το έκανε, αλλά 

                                                                                                                                                                                                      

όμως γνωστό ότι δεν έγιναν όλα με τον ίδιο τρόπο και ότι τα ουράνια σώματα έχουν 
διαφορετική ηλικία. Από την άλλη δεν θα γινόταν αποσύνθεση αν εξωτερικοί παράγοντες δεν 
ανέτρεπαν την εσωτερική κίνηση. Αν είχαν υπάρξει όντως τέτοιοι εξωτερικοί παράγοντες, το 
«ραδιενεργό άτομο» δεν θα ήταν το μόνο που υπήρχε και το Σύμπαν δεν θα είχε αρχίσει με 
αυτόν τον τρόπο. Είναι παράξενο ότι ένας παπάς αποδείχτηκε ικανός να συλλάβει ένα 
σύστημα τόσο ολότελα διαφορετικό από αυτό που απεκάλυψε η Εκκλησία, ένα σύστημα που 
γεννήθηκε από δυστύχημα της φύσης και που φαίνεται να μην λαμβάνει υπόψη την 
περίπτωση ενός Νου που δρα σαν ανώτερη δύναμη και κατευθύνει κάθε δραστηριότητα. Οι 
Νεφέλες, πάντως, φαίνονται να διατηρούν μια επιτάχυνση που προκλήθηκε από μια 
εσωτερική πίεση μέσα στο Σύμπαν. 
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δημιούργησε και άλλους που έχουν συγγενική φύση με Αυτόν. Αυτοί είναι Παιδιά του, ας 
τους έχουμε σεβασμό. Έχουν παρόμοια φύση με Αυτόν. Είναι πηγές ζωής και έχουν την 
δύναμη να μεταλλάσσουν το διάστημα. Η ζωή δεν ανήκει σε εμάς. Αν επρόκειτο να 
χωριστούμε από τον Θεό, θα πεθαίναμε πνευματικά. Αυτά όμως τα άλλα πλάσματα που 
έχουν παρόμοια φύση με τον Πατέρα αποτελούν μαζί Του μια μόνη αιώνια ενότητα μεταξύ 
τους. 

Ερώτηση: Έλεγες πώς θα μιλούσες για την κίνηση της Γης σε τροχιά. Θα ήθελα να 
ακούσω για αυτό. 

Απάντηση: Η κίνηση της Γης μέσα από το διάστημα είναι σε ένα μέρος αποτέλεσμα 
της περιστροφής της. Σημείωσε, πάντως, ότι είπα σε ένα μέρος γιατί για να το εξηγήσω 
πλήρως πρέπει να μελετήσω και κάτι άλλο εκτός από τον Ήλιο: η γήινη επιστήμη υποστηρίζει 
ότι ο Ήλιος είναι το κέντρο του πλανητικού συστήματος πράγμα που δεν είναι σωστό. Η 
φωτεινή ζώνη των αναρίθμητων λαμπρών άστρων που περιβάλλει τον ουρανό (Milky Way, ο 
γαλαξίας) είναι ένα απέραντο μαγνητικό πεδίο. Ένα μαγνητικό πεδίο όμως περιέχει με την 
σειρά του δευτερεύοντα μαγνητικά πεδία. Η γη, για παράδειγμα, είναι ένα μαγνητικό πεδίο 
μέσα σε ένα πεδίο του συστήματος μας, που με την σειρά του είναι πεδίο μέσα στον γαλαξία. 
Η Γη με τους πόλους της έχει επίσης τα δευτερεύοντα πεδία της που οι άνθρωποι της Γης δεν 
τα έχουν δυστυχώς ανακαλύψει ακόμη15. 

Ο Χέρσελ και ο Νεύτωνας, απέδειξαν μαθηματικά την ύπαρξη του μαγνητικού μας 
πεδίου, μέσα στο όποιο κινούνται ο Ήλιος και οι πλανήτες, ανακαλύπτοντας ότι το σημείο 
ισορροπίας του ηλιακού συστήματος βρίσκεται σε τόση απόσταση, από τον Ήλιο, όσο τρεις 
φορές η διάμετρός του. Αυτή οφείλεται στην αναλογία 1 προς 700 της σχετικής μάζας των 
πλανητών προς αυτήν του Ήλιου. Είναι γύρω από αυτό το σημείο ισορροπίας που κινείται ο 
Ήλιος16. 

Είναι λάθος να υποστηρίζεται ότι η ύλη έλκει την ύλη κατ άμεση αναλογία της μάζας 
και αντίστροφα του τετραγώνου της απόστασης. Η ύλη, έχοντας υποστεί ατομική διεργασία, 
δεν έχει επίδραση από απόσταση σε άλλη ύλη. Τα μαγνητικά πεδία, πάντως, έλκουν και 
απωθούν το ένα το άλλο και η ύλη μπορεί να υποστεί έλξη από ένα μαγνητικό πεδίο. Στην Γη 
ασκείται έλξη από το μαγνητικό αυτό σημείο ισορροπίας του συστήματός μας, το οποίο 
μπορούμε να ονομάσουμε «σημείο μηδέν». Ενώ από την μια η Γη έλκεται από το σημείο 
αυτό, από την άλλη απωθείται από το φώς του Ήλιου. Η τροχιά της γύρω από τον Ήλιο 
αντιπροσωπεύει την ισορροπία μεταξύ των δύο αυτών επιδράσεων της έλξης και της 
απώθησης17. 

Ερώτηση: Απωθούμενη από το φώς του Ήλιου; 
Απάντηση: Ναι, απωθούμενη. Η ίδια δύναμη απώθησης που κάνει τις νεφέλες να 

πετούν και να διαχωρίζονται, επηρεάζει και την Γη και τους άλλους πλανήτες. Δεν μετρήθηκε 

                                                           

15 Πολλοί επιστήμονες υποψιάζονται κιόλας ότι θα πρέπει να υπάρχουν και άλλα 
μαγνητικά πεδία στην γη, έκτος από τα γνωστά των πόλων. Οι Ολλανδοί διεξάγουν μεγάλες 
έρευνες προς αυτήν την κατεύθυνση. 

16 Το σημείο αυτό, σύμφωνα με την επιστήμη, είναι εκεί που βρίσκεται η ισορροπία 
των μαζών που οφείλεται στην κίνηση των πλανητών μέσα από το διάστημα. Ο Ήλιος 
φαίνεται να περιστρέφεται γύρω από το σημείο αυτό. Με δεδομένη την μορφή της γήινης 
τροχιάς, αν ο Ήλιος έκανε μια πλήρη περιστροφή γύρω από αυτό το σημείο ισορροπίας, η 
κίνησή του θα έπαιρνε επίσης 365 μέρες, όπως και της γης. 

17 Ό Νεύτωνας έδειξε ότι και με μια πολύ ελαφριά έλξη, η τροχιακή κίνηση της Γης θα 
μπορούσε να γίνει σπειροειδής και να καταλήξει σε σύγκρουση με τον Ήλιο. Πάντως, είναι 
ακόμη δύσκολο να υπολογίσουμε την δράση των δυνάμεων αυτών γιατί δεν είχαμε μέχρι 
τώρα μια ικανοποιητική μαθηματική λύση του προβλήματος των τριών σωμάτων. 
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το βάρος του φωτός; Δεν είναι παρά πίεση ασκούμενη μόνιμα πάνω στην υλη; Αν άσκουσε ο 
Ήλιος έλξη, το φώς του δεν θα είχε βάρος, αλλά αντίθετα επίδραση18. 

Σου είπα ότι το φώς είναι παραμορφωμένο διάστημα που ξαναγυρίζει στην παλιά 
μορφή του. Η συνεύρεση των δύο αυτών διαστημικών συνθηκών προκαλεί μια αρκετά 
αξιόλογη πίεση. 

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΗΝ ΓΗ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
Η Γη ταυτόχρονα έλκεται από το μαγνητικό κέντρο του συστήματος και απωθείται από 

το φως του Ήλιου. Κατά τον κυβερνήτη του ιπτάμενου δίσκου, το φώς αυτό απωθεί το 
μαγνητικό πεδίο της Γης κατά τον ίδιο τρόπο που μια ακτίνα φωτός από ένα αστέρι απωθείται 
και διαθλάται όταν προσεγγίζει το μαγνητικό κέντρο του συστήματος μας. 

Η κίνηση της Γης σε τροχιά είναι το αποτέλεσμα της ταχύτητας περιστροφής της και η 
έκταση του πεθερικού της καλύμματος που ενεργεί σαν υποστήριγμα και της επιτρέπει να 
περιστρέφεται κάτω από την επίδραση των δύο αντίρροπων δυνάμεων. 

Η τροχιά της γύρω από το μαγνητικό κέντρο δεν είναι παράλληλα κυκλική γιατί ο 
Ήλιος κινείται γύρω από το κέντρο κατά τον ίδιο χρόνο που η Γη χρειάζεται για να γυρίσει 
γύρω από τον Ήλιο. Επηρεάζονται έτσι οι τροχιές των πλανητών όταν συγκόπτονται ή 
περνούν ενάντια στον Ήλιο και το μαγνητικό κέντρο, με αποτέλεσμα τόσο η ταχύτητα 
περιστροφής τους όσο και η τροχιά τους να αυξάνεται ή να μειώνεται. 

Όσο μεγαλύτερη είναι η διάθλαση φωτός κοντά στους πόλους τόσο μεγαλύτερη είναι 
η πτώση της θερμοκρασίας ενώ η ισχυρή συγκέντρωση φωτός στον Ισημερινό δίνει 
μεγαλύτερη θερμοκρασία. Οι ελλειπτικές τροχιές των πλανητών είναι ακόμη μια άλλη 
συνέπεια της συνέργειας των δύο δυνάμεων. Αν το μαγνητικό κέντρο βρίσκεται μεταξύ ενός 
πλανήτη και του Ήλιου, η έλξη υπερνικά και ο πλανήτης έλκεται προς τα μέσα. Αν, πάντως, 
είναι ο Ήλιος μεταξύ του πλανήτη και του κέντρου, υπερνικά η απώθηση και ο πλανήτης 
κινείται προς τα έξω με παρενοχλημένη την πορεία του. Καθώς η θέση του Ήλιου αλλάζει σε 
σχέση με το κέντρο «σημείο μηδέν», κάθε διαδοχικό αφήλιον και περιήλιον ενός πλανήτη 
λαμβάνει χώρα σε διαφορετική θέση.  

Ένα σώμα στο διάστημα μπορεί να είναι σε κατάσταση ισορροπίας αν συναντούνται σε 
αυτό και το υποστηρίζουν δύο αντίρροπες δυνάμεις. Αν υπήρχε μόνο έλξη και όχι απώθηση, 
ο πλανήτης θα πήγαινε προς το σημείο της έλξης19. 

Απέδειξα κιόλας ότι αν η απώθηση προκαλούνταν μόνο από κεντρόφυγη δύναμη, ο 
πλανήτης θα απέκλινε σπειροειδώς προς την πηγή της έλξης. Αυτό επιβεβαιώνουν και τα 
γήινα μαθηματικά. Χωρίς την απωθητική δύναμη του Ήλιου, δεν θα υπήρχε κυκλοειδής 
κίνηση. Δεν θα υπήρχε ούτε αξονική ούτε τροχιακή περιστροφή. Ένα σώμα που ωθείται προς 
μια μόνο κατεύθυνση δεν μπορεί να κινείται προς άλλη. Πώς θα ήταν δυνατό να κινείται η Γη 
σε τροχιά σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτή της απωθητικής δύναμης; Είναι βέβαιο ότι μια 
ώθηση από μια κατεύθυνση δεν μπορεί να προκαλέσει άλλη σε ορθή γωνία ως προς αυτήν. 

Για να καταλάβουμε το φαινόμενο της περιστροφής πρέπει να θεωρήσουμε σαν 
αληθινή διάμετρο του πλανήτη όχι αυτή της στερεάς μάζας του, άλλα το σύνολο των 
στερεών και των αεριωδών του μερών. 

Η αληθινή διάμετρος μπορεί να υπολογιστεί με βάση τον ακόλουθο τύπο: 

                                                           

18 Το βάρος του φωτός είναι ίσο προς 4-10 της ατμοσφαιρικής πίεσης κατά 
τετραγωνικό μίλι. Αν τα λεγόμενα του κυβερνήτη του ιπτάμενου δίσκου είναι σωστά, η πίεση 
αύτη του φωτός θα είναι μεγαλύτερη στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Από το 1873 
ο Μάξγουελ έδειξε ότι η ραδιενέργεια ασκεί πίεση. Ανακάλυψαν μετά το ίδιο πράγμα ο 
Λέμπεντεφ και ο Νίκολς. 

19 Σύμφωνα με τα μαθηματικά, ένα σώμα έχει ισορροπία στο διάστημα όταν δρουν 
επάνω σε αυτό δύο αντίρροπες δυνάμεις που έχουν αποτέλεσμα μηδέν. 
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Ο πλανήτης σας περιστρέφεται στον άξονά του 1.660 χιλιόμετρα την ώρα και στην 

τροχιά του με 106.000 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό δίνει 407.200 χιλιόμετρα για την ακτίνα του 
όλου αεριώδους συνόλου. Αν αφαιρέσουμε από αυτό την γήινη ακτίνα (6.378 χιλιόμετρα), θα 
δούμε ότι ο αιθέρας της Γης εκτείνεται 400.822 χιλιόμετρα πέρα από την σταθερή επιφάνεια 
του πλανήτη. 

Η Σελήνη βρίσκεται στα κράσπεδα του αιθερικού καλύμματος, ώστε τα διάφορα 
φαινόμενα που έχουν σχέση με αυτή λαμβάνουν χώρα μέσα σε αυτό το κάλυμμα. 

Το αιθερικό κάλυμμα ενεργεί σαν υπόβαθρο με την βοήθεια του όποιου μπορούν και 
δρουν πάνω στην Γη οι δύο αντίθετες δυνάμεις της έλξης και της απώθησης. 

Αυτό μας δίνει συνολικά 814.400 χιλιόμετρα πραγματική διάμετρο του πλανήτη. Το 
όλο κινείται με γωνιακή ταχύτητα, υποστηριζόμενο από τις αντίρροπες δυνάμεις. Κινείται 
στην τροχιά του όπως ακριβώς η ρόδα που γυρίζει προχωρώντας στο έδαφος. 

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι η ίδια δύναμη που προκαλεί την περιστροφή κινεί το σώμα διά 
μέσου του διαστήματος. Στην περίπτωση της γης, η περιστροφική δύναμη ασκείται στην 
στερεή επιφάνεια σε απόσταση 6.378 χιλιόμετρα από τον άξονα. Το αποτέλεσμα όμως της 
κίνησής της στο διάστημα προκύπτει σε 407.200 χιλιόμετρα από τον άξονα. Στο σημείο αυτό 
η επιφάνεια του αιθερικού καλύμματος φτάνει σε ταχύτητα 106.000 χιλιόμετρα την ώρα. 

Με την εξήγηση αυτή, μπορούμε να καταλάβουμε γιατί μεγάλοι πλανήτες βρίσκονται 
σε σημαντική απόσταση από τον Ήλιο. Παίρνοντας υπόψη την απόστασή τους από τον Ήλιο 
και το μέγεθός τους, μπορούμε να ανακαλύψουμε την πραγματική τους πυκνότητα, η οποία 
θα μας δώσει επίσης την μαγνητική δύναμη των πόλων του. Ο πλανήτης Δίας είναι χαμηλής 
πυκνότητας και επειδή έχει μεγάλη διάμετρο, υπόκειται περισσότερο στην δύναμη της 
απώθησης παρά της έλξης20. Αν ήταν αλήθεια ότι η ύλη ασκούσε άμεση έλξη πάνω στην ύλη, 
ανάλογα με την μάζα των σωμάτων, ο Δίας που είναι 1.330 φορές μεγαλύτερος από την Γη 
και έχει 331 φορές περισσότερη μάζα, θα βρισκόταν πολύ κοντύτερα στον Ήλιο από όσο η 
γη. 

Από την στιγμή που είναι γνωστή η ταχύτητα περιστροφής ενός πλανήτη και η τροχιά 
του, μπορούμε να υπολογίσουμε το μέγεθος του αεριώδους φακέλου που τον περιβάλλει. 
Αυτό δεν μπορεί γενικά να παρατηρηθεί με τηλεσκόπιο. 

Θα δεις από όσα είπαμε γιατί τα ουράνια σώματα κινούνται σε ελλειπτικές τροχιές. Το 
πρόβλημα άφορα την κίνηση τριών σωμάτων και τα γήινα μαθηματικά δεν βρήκαν ακόμη 
καμιά εξίσωση που να λύνει ένα τέτοιο πρόβλημα με δεκαοχτώ αγνώστους παράγοντες. Αν 
δεν βρέθηκαν εξισώσεις για τρία σώματα, φαντάσου εξισώσεις που αφορούν ολόκληρο το 
ηλιακό σύστημα με δέκα σώματα, και τί αριθμό αγνώστων παραγόντων θέτουν! Υπάρχει 
πάντως λύση και η απόδειξη είναι εύκολη. Το πρόβλημα περιπλέκεται από το ποσό του 
φωτός που εκπέμπει με την σειρά του κάθε πλανήτης. 

Ερώτηση: Μα τότε οι πλανήτες έχουν δικό τους φώς! 
Απάντηση: Κάθε περιστρεφόμενο σώμα που περιβάλλεται από ατμόσφαιρα έχει κάποιο 

δικό του φώς. Η Γη έχει αυτό που οι επιστήμονες το ονομάζουν «μόνιμη αυγή». Είναι ένα 
πρασινωπό χρώμα που βρίσκεται στα ανώτερα στρώματα και δεν φαίνεται με γυμνό μάτι21. 
Είναι αποτέλεσμα των εκκενώσεων των δύο πόλων στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας 
όπου βρίσκεται υδρογόνο, σόδιο και οξυγόνο. 

                                                           
20 Η πυκνότητα που δίνει η επιστήμη στα διάφορα ουράνια σώματα είναι: 6,2 ο Ερμής, 

5 η Αφροδίτη, 5,5 η Γη, 3,8 ο Άρης, 1,36 ο Δίας, 0,07 ο Ήφαιστος, 1,3 ο Ουρανός, 1,2 ο 
Ποσειδώνας και του Πλούτωνα άγνωστη (Βάση η πυκνότητα του νερού = 1). 

21 Η μόνιμη αυγή είναι γνωστή επίσης στους φυσικούς σαν «αέρινη λάβρα». Μπορεί 
να παρατηρηθεί σε ύψος 150 χιλιόμετρα 
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Η ένταση αυτού του φωτός εξαρτάται από την ατμοσφαιρική σύνθεση και την 
ταχύτητα περιστροφής κάθε πλανήτη. Ένα περιστρεφόμενο σώμα στο διάστημα, βυθισμένο 
στο μαγνητικό πεδίο του ηλιακού συστήματος, δρα σαν καταλύτης και γεννά ορισμένη 
ηλεκτρική ενέργεια. Η ένταση των πόλων του εξαρτάται από την περιστροφή της μάζας του. 
Στην περίπτωση αυτή παίρνουμε την διάμετρο, την μάζα, την απόσταση μεταξύ των πόλων 
και την ατμοσφαιρική σύνθεση του πλανήτη και κάνουμε την εξίσωση. Τα στοιχεία αυτά θα 
μας δώσουν την ένταση της εκκένωσης και κατά συνέπεια το ποσό του αυτο-παραγόμενου 
φωτός, που με την σειρά του τροποποιεί την περιστροφή, και επομένως είναι το αποτέλεσμα 
της απόστασης του πλανήτη από τον Ήλιο, η όλη διάμετρος του προς τον Ήλιο, η μάζα του 
και οι δορυφόροι που ρίχνουν στην επιφάνειά του το φώς τους, μείον το φώς που παράγει ο 
ίδιος ο πλανήτης. 

Αυτό περιλαμβάνει και το Βόρειο Σέλας που η εξήγησή του προκάλεσε τόσες 
δυσκολίες στους επιστήμονες. Η έντασή του οφείλεται στην γειτνίαση των μαγνητικών και 
γεωγραφικών πόλων. 

Ερώτηση: Υπάρχει καμιά συγκεκριμένη απόδειξη ότι το φώς απωθεί την υλη; 
Απάντηση: Υπάρχουν διάφορες αποδείξεις. Για παράδειγμα: 
1) Ένας κομήτης όταν πλησιάζει τον Ήλιο γίνεται επίπεδος. 
2) Το φώς διαθλάται όταν έρχεται σε επαφή με μαγνητικό πεδίο (Δεν διαθλάται από 

την μάζα). Ένα ηλεκτρόνιο διαθλάται επίσης όταν περνά μέσα από μαγνητικό πεδίο. 
3) Ο πλανήτης Δίας, όταν είναι πλησιέστερα προς τον Ήλιο, ασκεί πάνω σε αυτόν 

πίεση που τον κινεί από την θέση του. 
4) Το φώς έχει βάρος και γεννά τριβή. 
5) Το ηλιακό φώς δημιουργεί βαρομετρική πίεση. 
6) Στο αφήλιον οι πλανήτες κινούνται με μικρότερη τα-χύτητα. 
7) Η πίεση του ηλιακού φωτός στον Ερμή τον σπρώχνει 23 εκατομμύρια χιλιόμετρα 

μακριά από τον Ήλιο. 
Θα μπορούσε κανείς να αναφέρει και άλλες αποδείξεις, θα τις αφήσουμε όμως κατά 

μέρος γιατί δεν συζητήσαμε ακόμη άλλα φαινόμενα. 
Οι άνθρωποι της Γης θα έχουν, με λίγα λόγια, άλλα προβλήματα να λύσουν. Αν δεν 

μπορέσατε μέχρι τώρα να λύσετε προβλήματα που αφορούν τρία σώματα, θα υπάρξει 
σύντομα μεγαλύτερη δυσκολία με την είσοδο στο σύστημα μας ενός άλλου Ήλιου. Θα 
υπάρξουν τέσσερα αντί τρία σώματα, η γη, οι δύο Ήλιοι και το μαγνητικό κέντρο. 

Ερώτηση: Δεν σε καταλαβαίνω. Τί είναι ο άλλος Ήλιος που θα αποτελέσει μέρος του 
συστήματος μας; 

Απάντηση: Αυτό θέλω να σου εξηγήσω. Θα μπει σύντομα στο σύστημά μας ένας 
άλλος Ήλιος και θα είμαστε αρκετά τυχεροί να έχουμε ένα σύστημα με δύο Ήλιους. Αυτός 
είναι στην πραγματικότητα ένας από τους λόγους, εκτός από τα χαιρετίσματά μου, για τον 
όποιο γίνεται αυτή η προειδοποίηση που ήθελα να σου κάνω σχετικά με τους κινδύνους 
στους όποιους είστε εκτεθειμένοι μετά την έλευση της ατομικής εποχής. 

Ερώτηση: Θα ήθελα να μάθω για τους κινδύνους στους όποιους είμαστε εκτεθειμένοι 
μετά την έλευση της ατομικής εποχής, πες μου όμως πρώτα για αυτό τον καινούργιο Ήλιο. 

Απάντηση: Είναι ένα σώμα τερατωδών διαστάσεων που θα γίνει σύντομα ορατό στην 
κατεύθυνση του Καρκίνου. Δεν θα εκπέμψει, πάντως, κανένα φώς γιατί το φώς ενός Ήλιου 
γίνεται έντονο μόνο όταν μπαίνει σε δευτερεύον μαγνητικό πεδίο όπως το ηλιακό μας 
σύστημα. Μπαίνοντας σε ένα τέτοιο πεδίο αρχίζει να περιστρέφεται. Παραμορφώνει το 
διάστημα γύρω του και δημιουργεί ρεύματα που γεννούν την λαμπρότητά του. Αν ήταν 
φωτεινός από πριν, το φώς του θα δημιουργούσε δύναμη απώθησης και θα απέκλινε η 
πορεία του. Χωρίς φωτεινότητα δέχεται την πίεση του Ήλιου μας. Η δυναμική φορά όμως 
που έχει θα του διασφαλίσει την είσοδό του στο σύστημά μας. Θα φανεί στην αρχή σαν 
κοκκινωπό φώς που θα γίνει μετά μπλε. Όταν θα φτάσει στην περιοχή των μεγάλων 
πλανητικών σωμάτων, θα συναντήσει την απωθητική δύναμη του Ήλιου. Θα έχει όμως τότε 
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στην πίσω πλευρά του το βάρος μεγάλων σωμάτων που θα απωθούν προς την αντίθετη 
κατεύθυνση. Η απωθητική δύναμη των πλανητών πίσω του, το φώς που θα εκπέμπει και η 
μεγάλη μάζα του θα κάνουν τον σημερινό Ήλιο να κινηθεί πιο μακριά από το μαγνητικό 
κέντρο του συστήματος μας. Οι δύο Ήλιοι μετά θα σταθεροποιηθούν στις τροχιές τους. 
Αυτός που θα έχει μεγαλύτερη μάζα και λιγότερο φώς θα είναι πιο κοντά στο κέντρο22. 

Δύο Ήλιοι στο ηλιακό σύστημα θα δημιουργήσουν δύσκολα προβλήματα. Οι τροχιές 
όλων των πλανητών θα αλλάξουν. 

Η είσοδος ενός καινούργιου Ήλιου στο σύστημα μας θα ρίξει την Γη σε μια άλλη 
τροχιά μεταξύ του Άρη και του Δία που τώρα κατέχεται από τα πλανητοειδή. Όλες οι 
πλανητικές τροχιές θα αλλάξουν, θα γίνει αναταραχή, αυτό όμως θα είναι υποφερτό καθώς η 
απωθητική δύναμη του καινούργιου Ήλιου θα αποκαταστήσει γρήγορα την τάξη.  

Όταν ο καινούργιος Ήλιος θα φτάσει την μέγιστη φωτεινότητά του, η Γη θα είναι 
κιόλας στην διορισμένη της θέση στο σύστημα. Θα υπάρξει σίγουρα μια κάποια αλλαγή στο 
ζωικό βασίλειο, άλλα η ζωή θα συνεχίσει, κάτω ίσως από καλύτερες συνθήκες από πριν. 

Την είσοδο του καινούργιου αυτού σώματος στο σύστημα την προείπε ο Νοστράδαμος 
στο περίφημο έργο του Centuries (Αιώνες), τόμος 2, στίχος 41: "La grande estoile parsept 
jours bruslera Nuee fera deux soleils apparoir»(Το μεγάλο αστέρι θα καίει επτά μέρες και το 
σύννεφο θα δείξει δύο Ήλιους). 

Ο Έρμης θα πάει στην περιοχή που είναι σήμερα μεταξύ της τροχιάς της Αφροδίτης 
και της γης. Η Αφροδίτη θα πάει σε μια θέση που είναι σήμερα μεταξύ της τροχιάς της Γης 
και του Άρη. Η Γη θα υποστεί τις συνέπειες μέχρι που ο καινούργιος Ήλιος θα σταθεροποιηθεί 
σε οριστική τροχιά. Καθώς θα μεγαλώνει η φωτεινότητα του σώματος αυτού, η πίεση του 
φωτός αυτού θα κάνει την Σελήνη να βγει από την τροχιά της και να πάει σε μια άλλη 
μετατρεπόμενη σε πλανήτη. Με την μετατόπισή της αυτή θα πάρει μαζί της μέρος της 
αιθέριας μάζας της Γης που θα της προσδώσει, σε ένα μέρος, σταθεροποιημένη κίνηση. Η Γη 
με την σειρά της, κάτω από την πίεση των δίδυμων Ήλιων, θα κινηθεί στην περιοχή που 
κατέχεται σήμερα από τους πλανητοειδείς. Θα γίνει με λίγα λόγια, γενική μετατόπιση όλων 
των σωμάτων που ανήκουν στο σύστημα μας. Ο Πλούτωνας θα εξοβελιστεί από το σύστημα 
και θα περιπλανιέται στο διάστημα μέχρι που να βρει κάποιον καινούργιο ουρανό. 

Ένας από τους δορυφόρους του Άρη θα ωθηθεί έξω από την σημερινή τροχιά του στο 
διάστημα καθώς είναι, σχετικά πυκνό σώμα, θα υποστεί μάλλον έλξη προς το κέντρο του 
συστήματος αντί να ωθηθεί προς τα έξω. Η τροχιά του θα είναι τέτοια που θα τον 
μετατρέψει σε δορυφόρο της γης. Το κάθε τί θα εξαρτηθεί από την κατεύθυνση του ταξιδιού 
του όταν θα αποκαταστήσει επαφή με αυτό τον πλανήτη. Αν συμβεί να έρθει ενάντια στην 
φορά περιστροφής της γης, η σύγκρουση που θα προκληθεί από την επαφή του με το 
αιθέριο κάλυμμα της γης, θα τον κάνει κομμάτια. Αν βρεθεί στην κατεύθυνση της 
περιστροφής της γης, ο δορυφόρος θα προσκολληθεί τότε στον πλανήτη. Η Γη δεν θα 
επηρεαστεί από αυτό γιατί θα την προστατεύσει το αιθέριο κάλυμμα. Μόνο ένας χείμαρρος 
βράχοι, κατά τους υπολογισμούς μας, θα φτάσει στην επιφάνεια του πλανήτη, στις περιοχές 
ιδίως της Ευρώπης και της Βόρειας Αφρικής, της Μικράς Ασίας, στα βόρεια της Νότιας 
Αμερικής και στα νότια της Βόρειας Αμερικής. Μετά από αυτά, θα γίνουν πάλι όλα ομαλά. Θα 
έχουμε ένα καινούργιο ουρανό, να ταξιδεύουμε και θα έχετε μια καινούργια γη. 

Ερώτηση: Πότε θα γίνει αυτό; Στο μακρινό μέλλον; 
Απάντηση: Θα γίνει πολύ σύντομα, προς το τέλος αυτού του αιώνα. Η Γη θα αρχίσει 

την καινούργια χιλιετηρίδα της με μια καινούργια πηγή που θα την φωτίζει. Πολλοί άνθρωποι 
θα εξαφανιστούν για πάντα από το πρόσωπο της γης. Θα μείνει όμως μια μικρή κοινότητα 
που ακούει τους νόμους του Θεού και τα σημερινά βάσανα θα τελειώσουν. Θα υπάρξει 
ειρήνη και αφθονία, δικαιοσύνη και συμπόνια. Οι άδικες ψυχές θα πάρουν την τιμωρία που 

                                                           

22 Και θα έρθει μέρα, είπε ο Κύριος ο Θεός μου, που θα γκρεμίσω τον ήλιο 
καταμεσήμερα κι η Γη θα γίνει σκοτάδι (Αμώς 8: ΙΧ). 
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αξίζουν και οι δίκαιες την ανταμοιβή τους. Πολλοί θα δουν την μέρα αυτή τον θρίαμβο του 
δικαίου και θα καταλάβουν γιατί ο Θεός δεν τιμώρησε αμέσως τους κακόεργους. Ο Ήλιος που 
θα έρθει θα λέγεται Ήλιος της Δικαιοσύνης. Η εμφάνισή του στον ουρανό θα είναι το 
προειδοποιητικό σημείο του ερχομού του Ενός που θα λάμπει περισσότερο ακόμη και από 
τον Ήλιο. 

Ερώτηση: Ποιά σχέση έχει με τον αναμενόμενο Ήλιο, ο ερχομός στην Γη των 
ιπτάμενων δίσκων; 

Απάντηση: Μελετούμε όλες τις επιπτώσεις που θα έχει ο ερχομός του. Θα 
μπορούσαμε, αν το θέλαμε, να στείλουμε εναντίον του με κατάλληλες συσκευές, 
ηλεκτρομαγνητικά κύματα και να τον διαλύσουμε εμποδίζοντάς τον να μπει στο σύστημά 
μας. Αυτό θα ισοδυναμούσε όμως με εναντίωσή μας στην θέληση του Θεού και θα αφήναμε 
να συνεχιστεί εδώ επ άπειρον η αδικία. Αυτοί που έχουν καθαρή την συνείδησή τους και 
αισθάνονται καλοί απέναντι στον Δημιουργό τους δεν έχουν τίποτε να φοβηθούν. Ας έρθει. 

Ήρθαμε εδώ με σκοπό να κάνουμε μελέτες άλλα και για να κάνουμε στον άνθρωπο μια 
απελπισμένη έκκληση να αποφύγει την καταστροφή και να ζήσει ειρηνικά. Η Γη δεν είναι το 
κέντρο του πλανητικού συστήματος όπως πιστευόταν πριν, άλλα το κέντρο του κακού. Αν 
θελήσει ο άνθρωπος να αλλάξει τον εαυτό του, ο Δημιουργός θα του δείξει συμπόνια. 
Αποφύγετε τον πόλεμο, γιατί ο άνθρωπος μπορεί με αυτόν να καταστρέψει τον πλανήτη του 
με τα ίδια του τα χέρια χωρίς την μεσολάβηση των δυνάμεων της φύσης. Δεν είναι δύσκολο 
να είναι κανείς καλός. Αρκεί να μη κάνει το κακό. Το υπόλοιπο θα το κάνει ο Θεός. 

ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΤΗΣΗ 
Διατηρώντας το κενό στην κατεύθυνση της πτήσης του, ο ιπτάμενος δίσκος μπορεί να 

κινείται με οποιαδήποτε ταχύτητα χωρίς να δημιουργεί τριβή με την ατμόσφαιρα. Μπορεί 
επίσης πολύ εύκολα να ελίσσεται μιας και είναι δυνατό το κενό να κινείται προς οποιαδήποτε 
κατεύθυνση. Η ατμοσφαιρική πίεση που αναπτύσσεται στην επιφάνεια ενός ιπτάμενου δίσκου 
με 65 πόδια διάμετρο, είναι πάνω από 3.000 τόνοι. Στην περίπτωση ενός ιπτάμενου δίσκου 
με διάμετρο 200 πόδια, η αναπτυσσόμενη πίεση θα είναι γύρω στους 30.000 τόνους. 
Πρόκειται επομένως για μια τρομακτική δύναμη που δεν συγκρίνεται με κανένα άλλο φυσικό 
φαινόμενο.  

Γι αυτούς που ενδιαφέρονται για την επικοινωνία με τα πνεύματα αυτών που έφυγαν, 
αναφέρουμε παρακάτω ένα απόσπασμα από την Spiritualist Reviews (Πνευματιστική 
επιθεώρηση) του 1859, που μεταφράστηκε στα Πορτογαλικά και δημοσιεύτηκε στην συλλογή 
με τον τίτλο «Πουατεβέν ο αστροναύτης». Εκείνη την εποχή μελετούσαν την δυνατότητα να 
φτάσει ο άνθρωπος σε άλλους πλανήτες με την χρησιμοποίηση μπαλονιού. Στο βιβλίο αυτό 
λοιπόν ο Αλλαν Κάρντεκ επικαλείται το πνεύμα του Πουατεβέν, που Ασχολούνταν με τα 
μπαλόνια, και τον έρωτα για το μέλλον σκαφών αυτού του τύπου. Ο Πουατεβέν προείπε ότι 
τα μπαλόνια δεν είχαν μεγάλο μέλλον και ότι δεν ήταν κατάλληλα για διαστημικό ταξίδι. 
Περίγραψε αργότερα πώς θα μπορούσε να κατασκευαστεί ένα κατάλληλο διαστημικό σκάφος. 
«Δεν με ρώτησες αν θα γίνει δυνατό να επισκεφτούμε με αυτά τα μέσα άλλους πλανήτες. 
Αυτό το πρόβλημα όμως έδωσε λαβή για πολλή σκέψη και η λύση του θα μπορούσε να 
γεμίσει τον κόσμο με απορία και θαυμασμό. Όχι, δεν θα επιτύχετε με αυτά τα μέσα. Μπορείς 
να φανταστείς πόσο χρόνο θα έπαιρνε για να διασχίσει κανείς την ασύλληπτη απεραντοσύνη 
του διαστήματος, όταν σκεφτεί ότι χρειάζονται αρκετά χρόνια φωτός για να διανύσει κανείς 
τα εκατομμύρια και εκατομμύρια λεύγες ακόμη και αν μεταφέρεται εκεί με την δύναμη του 
ανέμου ή του ατμού; Για να πάμε όμως πίσω στο κύριο θέμα σου είπα στην αρχή, ότι δεν 
πρέπει να περιμένετε πολλά από το σύστημα αυτό. θα επιτύχετε όμως πάρα πολύ 
περισσότερα αν χρησιμοποιήσετε την υψηλή και μόνιμη πίεση του αέρα. Η λύση που ψάχνετε 
είναι πάντα μπροστά σας -και σάς περιβάλλει από κάθε πλευρά. Έρχεστε σε αντίθεση μαζί 
του σε κάθε σας κίνηση, παρεμποδίζει την πτήση σας και ενεργεί πάνω σε καθετί που 
αγγίζετε. Σκεφτείτε καλά πάνω σε αυτό και εργαστείτε πάνω σε αυτήν την αποκάλυψη όσο 
μπορείτε. Οι δυνατότητες είναι τεράστιες. 
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Ο Όττο ντέ Γκουέρικε ήταν ο πρώτος που παρατήρησε την τρομακτική πίεση της 
ατμόσφαιρας. Το 1654 δοκίμασε να διαχωρίσει δύο ημισφαίρια μέσα στα όποια είχε 
δημιουργήσει κενό. Αυτό δεν μπορούσε να το επιτύχει ούτε δύναμη δεκαέξι άλογων. Είχε δει 
πριν από αυτό την ατμοσφαιρική πίεση να συντρίβει ένα χάλκινο θερμαστή σαν να ήταν 
χάρτινος. Η κίνηση του αέρα στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας υποβαστάζει την 
απίστευτη αυτή πίεση. Αν δεν υπήρχε, θα συντριβόμασταν Από τον όγκο των αερίων που 
είναι πάνω από μάς. Κρέμεται ένας μεγάλος κίνδυνος πάνω από την Γη σαν αποτέλεσμα των 
ατομικών εκρήξεων. Η διατάραξη των ανώτερων στρωμάτων μπορεί να προκαλέσει 
χειμαρρώδεις βροχο-καταιγίδες ανεμοστρόβιλους και μια απίστευτη αύξηση στην 
ατμοσφαιρική πίεση και στην ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας. 

Οι ιπτάμενοι δίσκοι δεν εξουδετερώνουν την βαρύτητα, όπως επικρατούσε η αντίληψη 
πριν, αλλά αντλούν την δύναμή τους από την ίδια την ατμοσφαιρική πίεση. Για αυτό 
ειπώθηκε σε πολλούς ότι η ενεργειακή πηγή τους ήταν η ίδια η φύση. Αν οι ιπτάμενοι δίσκοι 
εξουδετέρωναν την βαρύτητα θα μπορούσαν να κινούνται μόνο σε μια κατεύθυνση και θα 
χρειάζονταν κινητήρα για την παραγωγή της προωθητικής δύναμης. Ακόμη και αν 
υποθέσουμε ότι κατάφερναν να ξεπεράσουν με αυτόν τον τρόπο την βαρύτητα, θα συνέχιζαν 
να έχουν ένα ορισμένο βάρος στον αέρα και η παρεπόμενη τριβή με την ατμόσφαιρα θα 
περιόριζε σε μεγάλο βαθμό την ταχύτητά τους. 

Πρέπει να είναι, επομένως, πλήρως δυνατή η κατασκευή ενός ιπτάμενου δίσκου στην 
γη. Η εξωτερική του επιφάνεια θα μπορούσε να γίνει από οποιοδήποτε υλικό, αφού δεν θα 
υπάρχει τριβή με την ατμόσφαιρα. Θα μπορούσε να έχει οποιοδήποτε σχήμα, αν και το 
σχήμα ιπτάμενου δίσκου είναι ιδεώδες γιατί το μισό μπορεί να δεχτεί όλη την δύναμη της 
ατμοσφαιρικής πίεσης την ίδια στιγμή που το άλλο μισό είναι βυθισμένο στο κενό. Η 
ταχύτητα και η ευελιξία ενός σκάφους με σχήμα κύβου δεν θα ήταν η ίδια λόγω της 
αντίστασης του αέρα στις πλευρές του και της παρεπόμενης τριβής. 

Ο ιπτάμενος δίσκος δεν θα μπορούσε να έχει γυάλινα παράθυρα γιατί η διαφορά 
πίεσης στα διάφορα σημεία της επιφάνειας θα τα έσπαζε, γεγονός που θα έφερνε 
καταστροφή μέσα στο σκάφος. Τα «μάτια» του ιπτάμενου δίσκου συνίστανται από 
τηλεοπτικές συσκευές τοποθετημένες σε διάφορα σημεία στην έξω πλευρά του σκάφους που 
μεταδίδουν την εικόνα τους σε οθόνη μπροστά στον πιλότο. Η οθόνη αυτή καλύπτει 
ταυτόχρονα όλες τις κατευθύνσεις, και είναι επομένως καλύτερη από το ανθρώπινο μάτι που 
μπορεί να δει μόνο από μια ορισμένη οπτική γωνία κάθε στιγμή. 

Ένα τέτοιο σκάφος θα μπορούσε δυστυχώς να χρησιμοποιηθεί σε πόλεμο, αλλά θα 
μπορούσε να φέρει και επανάσταση στα μεταφορικά μας συστήματα, αν γινόταν δυνατό να 
κατασκευαστεί στην γη. Η απόσταση θα εκμηδενιζόταν, θα μπορούσαμε να μην έχουμε 
ανάγκη από πλοία και φορτηγά αυτοκίνητα γιατί το φόρτωμα και το ξεφόρτωμα θα μπορούσε 
να γίνεται οπουδήποτε χωρίς να υπάρχει ανάγκη να κτίζουμε ειδικούς χώρους προσέγγισης. 
 

 
ΥΠΕΡΝΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
Ερώτηση: Έχεις καμιά αντίρρηση να μας πεις για τα προβλήματα πλοήγησης στους 

ιπτάμενους δίσκους; 
Απάντηση: Καμιά. Είναι προφανές πώς τα διαπλανητικά ταξίδια δεν θα είναι δυνατά, 

για αρκετό καιρό ακόμη, στους ανθρώπους της γης. Θα δώσουμε όμως χέρι βοήθειας 
δείχνοντάς σας τί γίνεται σε εμάς. 

Η ατμοσφαιρική πίεση στην Γη είναι 1,033 χιλιόγραμμα ανά τετραγωνικό εκατοστό. Αν 
βάλουμε ένα κομμάτι χαρτί πάνω από το στόμιο ενός ποτηριού γεμάτου νερό που μετά το 
αναστρέψουμε, η ατμοσφαιρική πίεση στο χαρτί θα εμποδίσει το νερό να χυθεί από το 
ποτήρι. Χρησιμοποιούμε στον ιπτάμενο δίσκο την φυσική αυτή ατμοσφαιρική πίεση. Αυτή 
μας δίνει την αναγκαία προωθητική δύναμη. 
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Αν διατηρήσουμε την πίεση αυτή κάτω από τον ιπτάμενο δίσκο και προκαλέσουμε 
κενό στην κορυφή, το σκάφος θα πάρει προς τα πάνω μια τέτοια τρομακτική ώθηση που δεν 
μπορεί να συγκριθεί με καμιά γνωστή δύναμη. 

Ερώτηση: Παρακαλώ, εξηγήσου καλύτερα. Δεν καταλαβαίνω το σύστημα που 
περιγράφεις. 

Απάντηση: Είναι αρκετά απλό, φίλε μου. Δημιουργούμε κενό στην κατεύθυνση που 
θέλουμε να ταξιδέψουμε. Αν έχουμε χαμηλή πίεση στην μια πλευρά, η άλλη πλευρά υπόκειται 
σε πλήρη ατμοσφαιρική πίεση. Κάθε αντικείμενο, ότι και αν είναι αυτό, μπορεί να κινηθεί 
μόνο με την δημιουργία κάποιας διαφοράς στο δυναμικό ενέργειας. Για έναν ιπτάμενο δίσκο 
20 μέτρων, πχ, η επιφάνεια του ιπτάμενου δίσκου είναι πr2= 3.140.000 τετραγωνικά 
εκατοστά. Με ατμοσφαιρική πίεση 1,033 χιλιόγραμμα κατά τετραγωνικό εκατοστό μπορούμε 
να υπολογίσουμε ότι η δύναμη που ενεργεί σε έναν ιπτάμενο δίσκο με διάμετρο 20 μέτρα, 
είναι ίση με 3.243.620 χιλιόγραμμα. 

Αυτό σου δίνει μια ιδέα. Και ο πιο μικρός ιπτάμενος δίσκος αναπτύσσει ωστική δύναμη 
3 εκατομμύρια χιλιόγραμμα περίπου, ενώ ακόμη και τα πιο ισχυρά αεροπλάνα σας δεν 
μπορούν να αναπτύξουν πάνω από μερικές χιλιάδες χιλιόγραμμα ωστική δύναμη. 

Σε έναν συνηθισμένο μεταφορικό ιπτάμενο δίσκο η πίεση αυτή είναι πολύ μεγαλύτερη. 
Για ένα σκάφος με διάμετρο 100 μέτρα η ωστική δύναμη είναι 8.109.050.000 χιλιόγραμμα, 
και για ένα με 200 μέτρα διάμετρο 3.243.620.000 χιλιόγραμμα. 

Το μέγεθος και η μεταφορική ικανότητα των σκαφών αυτών είναι απεριόριστη. 
Κατασκευάζουμε μεγάλα μεταφορικά με διάμετρο 600 μέτρα και ωφέλιμο φορτίο σχεδόν 
291.925.800.000 χιλιόγραμμα. 

Αυτό είναι λίγο ή πολύ θεωρητικό γιατί δεν χρησιμοποιούμε ποτέ όλη την ικανότητα 
των τεραστίων αυτών μεταφορικών σκαφών. Αν το κάναμε, δεν θα είχαμε στην διάθεσή μας 
αρκετή δύναμη για να αναπτύξουμε μεγάλες ταχύτητες. 

Όταν αναλαμβάνουμε διαπλανητικά ταξίδια, χρησιμοποιούμε σκάφη με μικρή 
μεταφορική ικανότητα. Το μέγεθος εξαρτάται από το αντικείμενο της επίσκεψης. Τα σκάφη 
αυτά, πλήρως εξοπλισμένα, ζυγίζουν 250.000 χιλιόγραμμα. Η φορτωτική ικανότητα του 
σκάφους θα είναι 3 εκατομμύρια χιλιόγραμμα. Χρησιμοποιούμε όμως την διαφορά για να 
αναπτύσσουμε μεγάλες ταχύτητες. 

Ένα πλοίο δεν θα μπορούσε ποτέ να αναπτύξει ενέργεια σε μια τέτοια κλίμακα. Ούτε η 
ατομική ενέργεια μπορεί να συγκριθεί με τις δυνάμεις της φύσης, που εκτός των άλλων δεν 
μολύνουν και την ατμόσφαιρα. Κατάλαβες τώρα; 

Ερώτηση: Κατάλαβα. Αλήθεια, τί απλούστατος τρόπος! 
Απάντηση: Ναι, απόλυτα απλός. Το όλο πρόβλημα είναι να ξέρεις πώς να το κάνεις. Η 

απάντησή μου όμως δεν θα ήταν πλήρης αν δεν σου έλεγα πώς δημιουργούμε εξωτερικά το 
κενό. Θα σου ξηγήσω πρώτα πώς διευθύνεται ένας ιπτάμενος δίσκος. Μπορούμε να 
δημιουργήσουμε το κενό προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Η πορεία καθορίζεται με την 
βοήθεια ενός συνηθισμένου μοχλού σε μια ημισφαιρική επιφάνεια που κινεί το κενό προς την 
επιθυμητή κατεύθυνση. Αν θέλουμε να πάμε προς μια ειδική κατεύθυνση, δημιουργούμε κενό 
στην πλευρά αυτή του 1πτάμενου δίσκου. Η ατμόσφαιρα δημιουργεί αμέσως πίεση στην 
αντίθετη κατεύθυνση και μας σπρώχνει προς την πλευρά το» κενού. Ας φανταστούμε ότι 
κινούμαστε σε επίπεδη οριζόντια πτήση. Αν θέλουμε να κάνουμε στροφή σε ορθή γωνία, δεν 
έχουμε παρά να κινήσουμε το κενό στην κορυφή ή σε μια από τις άλλες πλευρές και θα 
βρεθούμε αμέσως με την ίδια ταχύτητα στην καινούργια κατεύθυνση. Μπορούμε να 
αλλάξουμε απότομα διεύθυνση και δεν χρειάζεται να διαγράψουμε καμπύλες. Καταλαβαίνεις 
τώρα; 

Ερώτηση: Ναι, το βλέπω. Είναι κάτι που μπορεί να φέρει επανάσταση στις αντιλήψεις 
μας για την αεροπλοΐα. Είναι διαβολικό μηχανικό κόλπο. 

Απάντηση: Εξαρτάται από την χρήση που του κάνεις. Έχω ακόμη πίστη στην 
ανθρωπότητα. Σου υπόσχομαι ότι αν συμφωνήσετε καμιά μέρα να καταργήσετε τον πόλεμο, 
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θα έρθω προσωπικά και θα σάς βοηθήσω να επιτύχετε τα αποτελέσματα αυτά και άλλα 
ακόμη πιο σημαντικά. Θα σάς διδάξω πώς να κάνετε την ζωή παράδεισο. 

Όπως σου έλεγα, όμως, δημιουργούμε κενό και χρησιμοποιούμε, μια «διαβολική», 
όπως λέγεις, ωστική δύναμη. Δεν μπαίνει θέμα τριβής αφού κινούμαστε πάντα στο κενό. Το 
σκάφος λοιπόν δεν ανάβει από τριβή. Χρειαζόμαστε συχνά επιπλέον θέρμανση για να 
νιώθουμε ζεστά επειδή το κενό προκαλεί πτώση της θερμοκρασίας. 

Δεν υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες για την δημιουργία εξωτερικού κενού. Ξέρεις ότι οι 
καθοδικές ακτίνες έχουν την παράξενη ιδιότητα να αποσυνθέτουν την ατμόσφαιρα μέσα από 
την οποία περνούν. Τα στοιχεία της ατμόσφαιρας επανέρχονται, κάτω από την επίδραση των 
ακτίνων αυτών, στην αιθερική τους κατάσταση. Εκτός από αυτό, δια-συγκόπτουμε καθοδικές 
ακτίνες με ανοδικές σε γωνία 45 μοιρών. Το επιτυγχάνουμε με την χρησιμοποίηση ρεύματος 
και υψηλής έντασης. 

Ερώτηση: Πού βρίσκεται η συσκευή καθοδικών ακτίνων; 
Απάντηση: Σε όλο το επάνω περιφερειακό μέρος. Όλο, με άλλα λόγια, το εξωτερικό 

άκρο ενεργεί σαν πομπός καθοδικών ακτίνων. Οι ακτίνες αυτές είναι θανατηφόρες και 
μπορούν να εκπέμπονται μόνο προς τα έξω. Αν έπεφταν σε ανθρώπινο πλάσμα θα του 
κατέστρεφαν τους ιστούς με μοιραία εγκαύματα. Μέσα όμως στο σκάφος υπάρχει λιγότερη 
ραδιενέργεια από ότι στον αέρα που αναπνέετε στην γη. 

Ο χρωματισμός που δείχνει ένας ιπτάμενος δίσκος σε πτήση προκαλείται από τις 
ακτίνες αυτές. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και στον σωλήνα του Κρούκς ή του Γκαίσλερ. 
Είναι αποτέλεσμα της χαμηλής πίεσης η του κενού που δημιουργούμε. Αν θέλουμε να πάμε 
πολύ γρήγορα, δημιουργούμε απόλυτο κενό και κινούμαστε σαν αστραπή. Σε άλλες 
περιπτώσεις χρησιμοποιούμε όχι πλήρες κενό και πηγαίνουμε πιο σιγά. Το δημιουργούμενο 
κενό είναι ανάλογο του χρησιμοποιούμενου ρεύματος και ελέγχεται από ρεοστάτη, ειδική 
συσκευή. Για κατευθείαν πορεία χρησιμοποιούμε ωστικό ρεύμα. 

Όταν δεν χρησιμοποιούμε πλήρες κενό παρατηρείται φωτεινότητα γύρω από το 
σκάφος μας την νύχτα. Σε συνθήκες όμως απόλυτου κενού δεν παρατηρείται απολύτως 
τίποτε γιατί δεν υπάρχει φώς στο κενό23. Αυτός είναι ο λόγος για τον όποιο όλοι λένε πάντα 
πώς φαινόμαστε να είμαστε στάσιμοι και ξαφνικά εξαφανιζόμαστε και φαινόμαστε πάλι σε 
άλλο σημείο. 

Πρέπει να δεχτώ ότι χρησιμοποιούνται επίσης και άλλες μέθοδοι όπως το σύστημα 
μπίσμουθ, που χρησιμοποιείται ακόμη σε μερικά σκάφη για την επίτευξη ενός 
διαφοροποιημένου ενεργητικού δυναμικού. Αυτό ήταν στην πραγματικότητα το σύστημα που 
χρησιμοποιούσαμε στην αρχή (ο κυβερνήτης περιέγραψε το σύστημα αυτό, αλλά δεν υπάρχει 
λόγος να επαναλάβω εδώ όσα είπε μια και είναι πολύ περίπλοκα). Αφού ταξιδέψαμε για 
αρκετό καιρό με το σύστημα αυτό, ένα Πλάσμα από άλλον πλανήτη μας εξήγησε πώς να 
χρησιμοποιήσουμε μια πιο απλή μέθοδο. Τα σκάφη με το σύστημα μπίσμουθ 
χρησιμοποιούνται τώρα από ερασιτέχνες σαν σπορ, όπως εσείς τις λέμβους και τα γιότ. 

Έτσι, φίλε μου, μπορείς να φτιάξεις ένα σκάφος τόσο γρήγορο, αν όχι πιο γρήγορο, 
από την αστραπή. 

Ερώτηση: Δέχομαι πλήρως την εξήγηση που μου έδωσες. Είναι φανερό ότι ένα 
σκάφος που μπορεί και δημιουργεί κενό έξω από αυτό πρέπει να έχει μεγάλη ευελιξία, 
κινητήρια δύναμη και φορτωτική ικανότητα. Μου φαίνεται, όμως, ότι το σύστημα αυτό δεν 
θα ήταν πολύ καλό για απομάκρυνση από την γη. Είναι εύκολοι οι ελιγμοί όσο υπάρχει 
ατμοσφαιρική πίεση. Σε μεγάλα ύψη όμως, εκτός και είναι λαθεμένοι οι υπολογισμοί μας, η 
πίεση αυτή κατεβαίνει στο μηδέν. Θα ήθελα να μου πεις ειλικρινά πώς ξεφεύγετε από την 
βαρύτητα της γης γιατί όσα μου είπες μέχρι τώρα είναι μόνο μέρος της απάντησης. 

                                                           
23 Η μείωση της πίεσης στους σωλήνες καθοδικών ακτίνων εξαφανίζει σε αυτούς το 

φώς. Το φώς επομένως είναι ατμοσφαιρικό αποτέλεσμα και αν μπορούσαμε να ζήσουμε σε 
ατμοσφαιρικό κενό, θα ζούσαμε στο σκοτάδι.  
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Απάντηση: Με υποχρεώνεις να ξεκαθαρίσω ένα ζωτικό σημείο που θα προτιμούσα να 
μη το πω. Από την στιγμή που θα το ξέρεις αυτό, δεν θα έχουμε πια καμιά ασφάλεια και θα 
διατρέχουμε σοβαρούς κινδύνους οφειλόμενους στην έμφυτη ανθρώπινη Αγάπη της 
κατάχτησης. Κανένας όμως δεν μπορεί να αρνηθεί να πει την αλήθεια όταν τον ρωτούν. Θα 
σου τα πω όλα, αλλά πρέπει να μου υποσχεθείς ότι θα κρατήσεις μυστικά τα μέσα με τα 
όποια δημιουργούμε αυτήν την δύναμη. 

Ερώτηση: Αυτό σημαίνει πώς δεν θα το πω σε κανέναν άλλον; 
Απάντηση: Βεβαίως. Αν δεν εννοούσα κανένα, δεν θα σου έθετα όρους. 

Χρησιμοποίησε όμως την δική σου κρίση. Δεν μπορώ να σε εμποδίσω να αποκαλύψεις 
πληροφορίες που μπορούν να συμβάλουν στην ευημερία της κοινότητας. Επιμένω όμως πώς 
οι πληροφορίες που σου δίνω και που αφορούν μέσα καταστροφής, θα είναι μόνο για σένα. 
Αυτό που θα σου πω θα μπορούσε να φέρει καταστροφή ακόμη και σε μας γιατί θα σάς 
γινόταν δυνατό να φτάσετε και την δική μας πατρίδα. Η απειλή που κρέμεται πάνω από τον 
κόσμο σαν αποτέλεσμα της τεχνολογικής ανάπτυξης, θα μπορούσε να κρεμαστεί και πάνω 
από εμάς και να μετατρέψει τους ανθρώπους σε διαβόλους. Αν είσαι σύμφωνος με όσα άλλα 
σου λέω, μπορείς να μιλήσεις για αυτά και να προσπαθήσεις να τα πραγματοποιήσεις. Αν 
προκύψουν οποιεσδήποτε τεχνικές δυσκολίες, θα είμαι έτοιμος να βοηθήσω στην λύση τους. 
Θα αρκεί να με καλέσεις και μόνο με την σκέψη σου. Εγώ θα μάθω, ακόμη και αν είμαι 
μακριά. 

Η φιλία δεν θέτει όρους και η γενναιοδωρία έπρεπε να είναι το γενικό μας αξίωμα. 
Σου ζητώ επίσης, αν θελήσεις μια μέρα να χρησιμοποιήσεις τις πληροφορίες αυτές για 

το καλό του κόσμου, να μιλήσεις για αυτές πρώτα στο λαό σου γιατί οι Βραζιλιάνοι δεν είναι 
επιθετικός λαός και απεχθάνονται τον πόλεμο. Μην προσπαθήσεις να εξηγήσεις το πρόβλημα 
σε οποιοδήποτε που θα ήθελε να κατασκευάσει ένα τέτοιο σκάφος σαν όπλο μαζικής 
καταστροφής. Αν δεις, πάντως, ότι ο λαός σου δεν δίνει καμιά σημασία στις πληροφορίες 
αυτές, μπορείς να τις δημοσιεύσεις όπως νομίζεις καλύτερα. Θα πρέπει να τις δημοσιεύσεις 
χωρίς περιορισμούς ώστε να είναι στην διάθεση όλων των ανθρώπων και να μην τις 
εκμεταλλευτεί πλεονεκτικά κανένα έθνος εναντίον άλλου. 

Θα ικανοποιήσω τώρα την περιέργειά σου, αλλά σε παρα-καλώ να δώσεις προσοχή σε 
ορισμένες λεπτομέρειες που σου είπα. Γύρω από κάθε κατοικημένη υφήλιο στο διάστημα 
υπάρχει ρευστός αιθέρας που την περικλείνει σαν φάκελος και δημιουργεί κατάλληλες 
συνθήκες ζωής. Είναι προσωρινή κατοικία όχι μόνο για ανθρώπους αλλά και για πνεύματα. 
Δεν μπορεί να ξεφύγει κανείς από αυτόν εκτός και ξέρει να δημιουργήσει άλλον για την 
χρήση του. 

Ερώτηση: Είναι κλεισμένα και πνεύματα στο περίβλημα αυτού του αιθέρα; 
Απάντηση: Ναι. Ένα πνεύμα που κατοικεί σε πλανήτη έχει γύρω του ρευστό σώμα. 

Ένα πνεύμα που είναι δεμένο ακόμη με ύλη σε ένα οποιονδήποτε βαθμό, δεν μπορεί να ζήσει 
χωρίς αυτό. Αν προσπαθήσει να φύγει από τον ιδιαίτερο κόσμο του, το πνευματικό σώμα του 
το εγκαταλείπει και αφομοιώνεται στο αιθερικό περίβλημα του πλανήτη. Έτσι, και τα 
πνεύματα ακόμη είναι φυλακισμένα όσο δεν μπορούν να απορρίψουν το κακό και 
παραμένουν στην άγνοια. 

Πολλοί άνθρωποι ονομάζουν το ρευστό αυτό περίβλημα «αιθέρα». Η ονομασία όμως 
δεν έχει μεγάλη σημασία. Είναι λέξεις που δεν επηρεάζουν το πρόβλημα. Το σημαντικό είναι 
να ξέρουμε από τί αποτελείται. Θα μπορούσαμε να το πούμε «ηλεκτρικό ρευστό» περίβλημα 
που θα ήταν πιο κοντά στην αλήθεια. Στον ηλεκτρισμό υπάρχει θετική και αρνητική φόρτιση. 
Στην φυσική πρωτόνια και αντι-πρωτόνια, μόρια μέζονς και αντι-μέζονς, ηλεκτρόνια και αντι-
ηλεκτρόνια, ύλη και αντιύλη. Στην Γη βρίσκουμε μόνο ύλη. Μπορούμε όμως να 
δημιουργήσουμε αντιύλη. 

Ένα σώμα αντιύλης θα εξοβελιζόταν από την ύλη. Η δύναμη της απώθησης θα ήταν 
απίστευτη. Υπάρχουν διαπλανητικά σκάφη, που αποτελούνται εξ ολοκλήρου από αντιύλη. Η 
δύναμη όμως που δημιουργείται με τέτοια μέσα έχει τρομακτική επίδραση στις φυσικές 
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ιδιότητες αυτών που ταξιδεύουν με αυτά. Για τον λόγο αυτόν τα διαστημόπλοιά μας είναι 
κατασκευασμένα από ύλη. 

Κάνουμε, από την άλλη, μέσα στο σκάφος μας το δικό μας ρευστό αιθέρα, και 
αλλάζοντας την πολικότητά του έτσι που να αντιτίθεται σε αυτήν της γης, απωθούμαστε από 
τον πλανήτη με ταχύτητα που αντιστοιχεί στην διαφορά πολικότητας μεταξύ του ιπτάμενου 
δίσκου και της γης. 

Απαιτείται γνώση των μαγνητικών πεδίων. Εσείς στην Γη δεν τα καθορίζετε ακόμη 
σωστά. Εμείς γνωρίζουμε όμως ότι το μαγνητικό πεδίο αποτελείται από την αιθερική 
«ηλεκτρική ρευστότητα» του πλανήτη.  

Αν «κατασκευάσουμε» μια ηλεκτρική ρευστότητα διαφορετική από το γήινο αιθερικό 
περίβλημα, το μαγνητικό πεδίο της Γης δεν μας επηρεάζει πια και αποκτούμε πλήρη 
ελευθερία κινήσεων. Μπορούμε να αλλάξουμε κατεύθυνση με εκπληκτικό τρόπο, μπορούμε 
να κινούμαστε με ταχύτητα αστραπής χωρίς να νιώθουμε ίλιγγο. Πρόκειται για ένα πλήρες 
ξεπέρασμα των ορίων που δεσμεύουν τον άνθρωπο. 

Μέσα στην ατμόσφαιρα της Γης χρησιμοποιούμε πάντα ένα σύστημα κενού, αλλά όταν 
εγκαταλείπουμε την ατμόσφαιρα βάζουμε σε κίνηση τον μηχανισμό παραγωγής αντι-
ήλεκτρου που μας εξασφαλίζει την διαφυγή με τρομακτική ταχύτητα. Χωρίς να θέλω να σε 
τρομάξω, μπορώ να σου πω ότι κανονικά πηγαίνουμε στον Άρη, μέσα σε λίγα λεπτά, εκτός 
και συμβεί κάτι οπότε το ταξίδι γίνεται δύσκολο. 

Όταν μπήκες στο σκάφος μας σου επέστησα την προσοχή στα διάφορα είδη φωτός 
στο εσωτερικό που δεν προέρχονται από κανένα ιδιαίτερο είδος μηχανής αλλά προκαλούνται 
απλώς από τον αέρα που είναι ο ίδιος φωτεινός. Δοκίμασες επίσης ένα ευχάριστο σχεδόν 
πνευματικό αίσθημα φωτεινότητας, μια κατάσταση ευφορίας και μεγάλης ευτυχίας. την 
στιγμή αυτή βρισκόσουν σε μια τεχνητή αιθερική ατμόσφαιρα και όχι στην συνηθισμένη 
γήινη ατμόσφαιρα. Όταν είναι συνηθισμένος κανείς στον γήινο αιθέρα, ο τεχνητός του 
φαίνεται φωτεινός. 

Χωρίς τον τεχνητό αιθέρα δεν είναι δυνατά τα διαπλανητικά ταξίδια. Αν προσπαθούσε 
κανείς να κάνει ένα τέτοιο ταξίδι χωρίς το προληπτικό αυτό μέτρο, θα έβρισκε σίγουρο 
θάνατο. 

Η ρευστότητα που ενώνει το σώμα του θα τον άφηνε και θα γινόταν αμέσως σαν 
κρύσταλλο. Έτσι εξηγείται το μυστήριο κρυσταλλωμένων σωμάτων που πέφτουν στην Γη με 
την μορφή μετεωρίτη. Κάθε σώμα στο διάστημα χωρίς αιθέρα παθαίνει αυτό το πράγμα 
άσχετα αν είναι από κάρβουνο, ασβέστιο, σίδερο, νικέλιο ή οτιδήποτε άλλο. 

Όταν βγούμε από το μαγνητικό πεδίο της γης, αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι 
να δημιουργήσουμε αιθέρα παρόμοιο με αυτόν του πλανήτη προς τον όποιο ταξιδεύουμε, και 
να μπούμε έτσι στην έλξη του. Μπορούμε να δημιουργήσουμε τον αιθέρα ενός άλλου 
πλανήτη ακόμη και στην γη, ώστε να απωθηθούμε από την Γη και να πέσουμε στην έλξη του 
άλλου πλανήτη ο αιθέρας του όποιου περιέχεται στον ιπτάμενο δίσκο. Όταν φτάσουμε στον 
πλανήτη αυτόν, μπορούμε πάλι να ξαναφύγουμε στο διάστημα αλλάζοντας αιθέρα. 

Με αυτόν τον τρόπο διατηρούμε την ζωή μέσα στο σκάφος και εξασφαλίζουμε την 
κίνησή μας. 

Ερώτηση: Νομίζω πώς καταλαβαίνω το σύστημα, είναι αρκετά λογικό. Φαίνεται όμως 
πώς η δυσκολία θα βρίσκεται στην δημιουργία και στην αλλαγή του απαιτούμενου αυτού 
αιθερικού «ηλεκτρικού ρευστού». 

Απάντηση: Εδώ κάνεις λάθος. Στην φύση δεν είναι τίποτε δύσκολο. Τα πράγματα είναι 
δύσκολα μόνο για αυτούς που τα κάνουν δύσκολα. Ας πάμε πίσω σε αυτό που σου έλεγα ότι 
το ηλεκτρόνιο είναι κύμα και όχι μόριο. Ένας από τους φυσικούς σας είπε σωστά ότι ένα 
ηλεκτρόνιο είναι συγχώνευση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Ένα όμως ήλεκτρο-μαγνητικό 
κύμα μπορεί να είναι θετικής η αρνητικής πολικότητας. Αν επρόκειτο να εκπέμψουμε 
ηλεκτρο-μαγνητικές ωθήσεις ανάμεσα σε μαγνήτες, τα κύματα που θα παράγονταν θα 
δημιουργούσαν έναν αιθέρα διαφορετικό από αυτόν της γης. Μια διαφορά στην απόσταση 
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ανάμεσα στους επίπεδους μαγνήτες θα τροποποιούσε τον αιθέρα που θα δημιουργούνταν. 
Αυτό ήθελες να μάθεις καθαρά και ξάστερα. Δεν μπορώ να είμαι πιο σαφής. 

Ερώτηση: Απαιτείται μεγάλη ηλεκτρική ενέργεια για το αποτέλεσμα αυτό; 
Απάντηση: Το καθετί είναι σχετικό. Στον ιπτάμενο μας δίσκο η ένταση και το ρεύμα 

είναι πραγματικά πολύ μεγάλα. Σε ένα μικρό σκάφος που χρησιμοποιείται για έρευνα, θα 
απαιτούνταν πολύ λίγο ρεύμα. 

Ερώτηση: Από που παίρνετε αυτή την ενέργεια; 
Απάντηση: Υπάρχουν διάφοροι τρόποι παραγωγής. Μπορεί να παραχθεί με μετατροπή 

υδρογόνου σε ήλιο κάτω από χαμηλή θερμοκρασία και βομβαρδισμό δευτέρου με βαρύτερα 
μέζονς. Παράγεται με τον τρόπο αυτόν ένα φανταστικό ποσό ενέργειας. Μπορεί επίσης να 
παραχθεί με την χρησιμοποίηση ακτινοβολίας σε χλωριούχο διάλυμα κορεσμένο με πυρήνες 
ηλίου. Η δεύτερη αυτή μέθοδος είναι η πιο συνηθισμένη. 

Ερώτηση: Πώς μετατρέπεται η ακτινοβολία σε χρησιμοποιήσιμη ενέργεια; 
Απάντηση: Αν αφήσεις ραδιενέργεια να περάσει μέσα από μαγνητικό πεδίο, θα πάρεις 

ακτίνες άλφα, βήτα και γάμμα. Οι πρώτες είναι πυρήνες ήλιου, οι δεύτερες ηλεκτρόνια και οι 
τρίτες είναι ακτίνες γάμμα που μοιάζουν με τις ακτίνες ούλτρα στο ηλεκτρομαγνητικό τους 
περιεχόμενο. Τα τρία αυτά συστατικά της ραδιενέργειας συνδέονται. Οι ακτίνες ούλτρα ή 
γάμμα, περνώντας κοντά από τους πυρήνες του ήλιου, προκαλούν παραμόρφωση του 
διαστήματος και γεννούν ηλεκτρόνια μέχρι που να αναλωθεί το ενεργητικό κύμα τους. Όταν 
περνούν οι ακτίνες γάμμα μέσα από διάλυση χλωρίου κορεσμένου με πυρήνες ήλιου, τα 
νεοδημιουργηθέντα ηλεκτρόνια περιστρέφονται γύρω από τους πυρήνες αλλά το χλώριο τα 
εμποδίζει να σμίξουν με τους πυρήνες και μαζεύονται σε πλάκες στο βάθος της συσκευής. 
Αυτό προμηθεύει ανεξάντλητη ενέργεια που δεν απαιτεί τίποτε παρά μια μικρή διάλυση 
χλωρίου και ορισμένους πυρήνες ήλιου. 

Υπάρχουν, οπωσδήποτε, άλλα μέσα. Θα μπορούσε, στην διάρκεια ενός διαπλανητικού 
ταξιδιού, να μην πάει κάτι καλά με την συσκευή που χρησιμοποιούμε για την μετατροπή του 
υδρογόνου σε ήλιο και με την συσκευή συλλογής των ακτίνων γάμμα. 

Αν συμβεί κάτι τέτοιο, στρεφόμαστε προς την ηλιακή ενέργεια. Την περνούμε από 
σωλήνα me αέριο άνθρακα. Το αέριο αυτό ενώνεται, με την βοήθεια κατάλληλου καταλύτη, 
με νερό και το μετατρέπει σε φορμαλδεΰδη. Το προϊόν αυτό οξειδώνεται μετά και μας δίνει 
πάλι αέριο άνθρακα και νερό. Κατά την δεύτερη αυτή διαδικασία η ηλιακή ενέργεια 
μετατρέπεται σε χρησιμοποιήσιμο ηλεκτρικό ρεύμα που αρκεί για την κάλυψη των άμεσων 
αναγκών μας, καθώς στα διαπλανητικά ταξίδια δεν υπάρχει έλλειψη ωστικής ενέργειας για 
την κίνηση του σκάφους. Οι νόμοι της αδράνειας μας δίνουν την απαραίτητη επιτάχυνση για 
να φτάσουμε στον πλανήτη που είναι ο στόχος μας. 

Ερώτηση: Έτσι αυτό εξηγεί την όλη λειτουργία του ιπτάμενου δίσκου; 
Απάντηση: Ναι, έτσι κινείται. Έχουμε πάντως όπως είδες διάφορα όργανα πλοήγησης. 

Αν υποθέσουμε ότι ήθελες να εξηγήσεις σε κάποιον πώς κινείται ένα αεριωθούμενο, θα του 
έλεγες φυσικά ότι ασκείται σε αυτό μια ώθηση από πίσω που το αναγκάζει να κινείται προς τα 
εμπρός. Αυτό θα ήταν αλήθεια. Υπάρχουν όμως μέσα στο σκάφος πολλά όργανα πλοήγησης. 

Αν άρχιζα να σου λέω για τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούμε για την ανίχνευση του 
αιθερικού περιβλήματος των πλανητών, αυτό και μόνο θα μας έπαιρνε τρεις ώρες περίπου. 
Το όργανο που χρησιμοποιούμε για την διαπλανητική επικοινωνία είναι επίσης πολύ 
περίπλοκο. Βασίζεται σε αρχές που τις ξέρετε κιόλας, αλλά που δεν τις κάνατε ακόμη πράξη. 

Οι πιο σημαντικές επιστημονικές ανακαλύψεις μένουν να γίνουν ακόμη στα πιο άπλα 
πράγματα. Το μυστικό βρίσκεται στην συγκέντρωση πάνω στο κύριο θέμα χωρίς να πέφτει 
κανείς σε αφηρημένες φόρμουλες. Μπορείς με μια φόρμουλα να εξηγήσεις ένα φαινόμενο, 
δεν μπορείς όμως να το ανακαλύψεις. Στην επιστήμη πρέπει να προσπαθούμε να 
ανακαλύψουμε πράγματα, ακόμη και όταν φαίνεται πώς έχει κιόλας ανακαλυφθεί το καθετί. Η 
εισαγωγή της μιας ή της άλλης φόρμουλας στους υπολογισμούς περιπλέκει απλώς κάτι που 
πριν ήταν απλό. Πώς θα σε βοηθήσουν οι φόρμουλες να δείξεις ότι θα μπορούσε να παραχθεί 
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μεταξύ ατμοσφαιρικής πίεσης και κενού μια διαφορά δυναμικού ενέργειας που θα έδινε 
ώθηση. Αν το είχατε ανακαλύψει, δεν θα είχατε καμιά ανάγκη να το αποδείξετε. Το ίδιο το 
σκάφος θα ήταν επαρκής απόδειξη. Καθετί άλλο θα ήταν περιττή Ακαδημαϊκή συζήτηση. 

Η γήινη επιστήμη δεν δέχεται τίποτε που δεν μπορεί να αποδειχτεί μαθηματικά, και 
που είναι προσιτό σε λίγους. Μπορώ να σε διαβεβαιώσω ότι πολλές λαμπρές ιδέες μπήκαν 
στο ράφι για τον μόνο λόγο ότι αυτοί που τις φαντάστηκαν δεν είχαν επαρκή μαθηματική 
κατάρτιση για να προσκομίσουν τις αναγκαίες αποδείξεις. Αυτό σκοτώνει το πνεύμα της 
έρευνας σε έναν κόσμο όπου υπάρχουν τόσα να ανακαλυφθούν. 

Ερώτηση: Υποθέσαμε ότι ο ιπτάμενος δίσκος εξουδετέρωσε απλώς την επίδραση της 
βαρύτητας. 

Απάντηση: Υπέθεσες κάτι που δεν υπάρχει. Η βαρύτητα δεν είναι τίποτε άλλο παρά 
μια λαθεμένη εξήγηση ενός συνδυασμού φαινομένων. 

Ερώτηση: Τί; Δεν υπάρχει η βαρύτητα; 
Απάντηση: Δεν υπάρχει. Αυτό που η επιστήμη ονομάζει βαρύτητα είναι θέμα διαφοράς 

στην πυκνότητα των σωμάτων. Εξηγούμαι. Ο καπνός από το πούρο σου είναι πιο βαρύς από 
τον αέρα. Εν τούτοις όμως ανεβαίνει σαν αποτέλεσμα της θερμότητας. Η διαφορά, με άλλα 
λόγια στην πυκνότητα αντισταθμίζεται με την θερμοκρασία του καπνού. Επενεργούν λοιπόν 
στο φαινόμενο δύο παράγοντες, η πυκνότητα και η θερμοκρασία. 

Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι ένα μπαλόνι γεμάτο υδρογόνο ανεβαίνει, ανάλογα 
με τον όγκο του αερίου. Το ίδιο συμβαίνει με το ήλιο. Αυτό σημαίνει ότι σώματα με 
μικρότερη πυκνότητα τείνουν πάντα να ανέβουν, με τον ίδιο τρόπο που το νερό και το λάδι 
διαχωρίζονται λόγω της διαφορετικής πυκνότητάς τους. Η βαρύτητα δεν εμποδίζει τα 
σώματα που είναι μικρότερης πυκνότητας να ανέβουν. Στον αέρα όμως, που η πυκνότητα 
είναι μικρότερη, τα βαριά αντικείμενα πέφτουν γρήγορα, ενώ στο νερό -που είναι πιο πυκνό 
από τον αέρα- πέφτουν πιο σιγά. Ο τρίτος παράγοντας που επηρεάζει την βαρύτητα είναι η 
μάζα της ατμόσφαιρας και ο αιθέρας που περιβάλλει τον πλανήτη. Αυτός μπορεί πάντως να 
συμπεριληφθεί στον παράγοντα της πυκνότητας. Είναι λάθος να αποδίδουμε μεγαλύτερη ή 
μικρότερη βαρύτητα σε έναν πλανήτη χωρίς να ξέρουμε την έκταση της αεριώδους μάζας 
του. Στον Ήφαιστο, για παράδειγμα, χάρη στην έλλειψη ατμόσφαιρας, η βαρύτητα θεωρείται 
ότι είναι μηδέν. Στον Δία, που έχει ελάχιστη και ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, η κατάσταση είναι 
αρκετά διαφορετική. Ένα σώμα που πέφτει έχει μεγάλη αρχική επιτάχυνση και μετά 
συγκρούεται με την χαμηλή πυκνότητα του πλανήτη. Στον Ερμή, πάντως, όπου το αιθερικό 
περίβλημα εκτείνεται πάνω από 600.000 χιλιόμετρα, η ατμοσφαιρική πίεση και η βαρύτητα 
είναι τρομακτικές. 

Ο τέταρτος παράγοντας που επηρεάζει την βαρύτητα είναι η κατακόρυφη ιδιότητα του 
μαγνητισμού. Η έλξη, πάντως, που ασκεί σε ένα σώμα είναι με μικρές διαφορές, η ίδια. Η 
ταχύτητα της πτώσης σε κενό είναι έτσι σταθερή. Η έλξη πάντως αυτή δεν οφείλεται στην 
μάζα. Προκαλείται από τον μαγνητισμό που έχει επάνω του το σώμα. 

Έχουμε, τέλος, την ενέργεια που ασκεί πίεση πάνω στο Σύμπαν και διαπερνά τα 
συστήματα των γαλαξιών μας, για τα όποια σου μίλησα πιο πριν. Το σώμα δεν μπορεί να 
υπόκειται σε πίεση προς όλες τις κατευθύνσεις. Η Γη το καλύπτει από την μια πλευρά σαν 
ασπίδα. Το σώμα αντανακλώντας την διαφορά των δυνάμεων πίεσης πάνω σε αυτό, πέφτει 
στην επιφάνεια της γης. 

Η τρομακτική αυτή γενική πίεση στο σύμπαν, που είναι αποτέλεσμα της δόνησης του 
Θεού στο άπειρο σημείο του Σύμπαντος είναι αυτή που διατηρεί την ατμόσφαιρα των 
πλανητών. 

Καθώς η ατμοσφαιρική πίεση έχει την φανταστική δύναμη που χρησιμοποιούμε για να 
προωθούμε τους ιπτάμενους δίσκους μας, και καθώς η τάση των αερίων είναι η συνεχής 
επέκταση, ολόκληρο το αεριώδες περίβλημα που περιβάλλει ένα πλανήτη, θα εξανεμιζόταν 
στο κενό αν δεν το συγκρατούσε μια μόνιμη πίεση. 
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Όταν είδε ο Νεύτωνας το μήλο να πέφτει, δεν μπορούσε να μαντέψει ότι την στιγμή 
εκείνη γινόταν μάρτυρας της θείας παρουσίας στο Σύμπαν. 

Η βαρύτητα είναι, λοιπόν, ένας συνδυασμός φαινομένων και όχι μια δύναμη από μόνη 
της. 

Ερώτηση: Γιατί η ζέστη επηρεάζει την βαρύτητα; 
Απάντηση: Γιατί μειώνει την μαγνητική δύναμη των σωμάτων. Μπορείς να αποδείξεις 

ότι ένας μαγνήτης χάνει τις ιδιότητες του όταν θερμαίνεται. Αποτελείται όπως η υλη από 
στάσιμα κύματα πάνω στα όποια η ζέστη έχει ισχυρή επίδραση. Αυξάνοντας την συχνότητα 
των κυμάτων αυτών, βλέπεις να αρχίζουν να χάνουν το φώς. Είναι γνωστό, επιπλέον, ότι η 
ζέστη μειώνει την πυκνότητα ενός σώματος. Αυτό τείνει, κατ αναλογία να ανεβαίνει. Αυτό 
είναι πολύ φανερό στην περίπτωση του θερμαινόμενου νερού. Το ζεστότερο νερό προσπαθεί 
να μπει πάνω από το πιο κρύο δημιουργώντας ρεύματα. Σημειώνουμε ότι η θερμοκρασία 
είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει την βαρύτητα, όχι ότι προκαλεί αυτή τα φαινόμενα της 
βαρύτητας αλλά γιατί επηρεάζει τον μαγνητισμό και την πυκνότητα. 

Ερώτηση: Μήπως αυτό σημαίνει ότι η επιστήμη μας κάνει λάθος; 
Απάντηση: Μεγάλο λάθος. 
Ερώτηση: Τότε όλη η φυσική μας, μαζί και η θεωρία της σχετικότητας, θα 

καταρρεύσει. 
Απάντηση: Θα καταρρεύσουν μόνο οι αστήρικτες αρχές. Οι άλλες θα δίνουν βέβαια σε 

ισχύ. Σου φαίνεται παράξενο πώς θα συμβεί αυτό; Ο Πτολεμαίος ήταν διάνοια, το σύστημά 
του όμως ολόκληρο κατέρρευσε σαν ένα μάτσο τραπουλόχαρτα. Το ίδιο έγινε με τον 
Αριστοτέλη. Ήρθε μετά ο Ισαάκ Νεύτωνας με την φυσική της σχετικότητας, αλλά οι μέρες 
του είναι μετρημένες. 

Ερώτηση: Η σχετικότητα όμως έδωσε εξήγηση στην ακανόνιστη τροχιά του Ερμή. 
Απάντηση: Θα μπορούσε να δώσει μια εξήγηση, απομένει όμως να φανεί αν είναι 

λογική. Ακόμη όμως και αν υποθέσουμε ότι είναι, θα πρέπει να δούμε αν αντιστοιχεί στην 
μέθοδο που χρησιμοποιεί η φύση. Μπορούμε να κάνουμε χίλιες λογικές υποθέσεις. Από αυτές 
όμως η φύση χρησιμοποιεί μόνο την μία και απορρίπτει τις άλλες 999, όσο λογικές και αν 
είναι. Μπορεί ακόμη να μη χρησιμοποιεί καμιά από αυτές. Η σχετικότητα περιλαμβάνει 
ορισμένα λαθεμένα στοιχεία που μπορούν να θεωρούνται λογικά, αλλά που η φύση, κατά την 
άποψη του Σερ Τζέημς Τζινς, τα αγνοεί. Είναι αποδεκτή, για παράδειγμα, η μηχανική θεωρία 
ότι αν δύο ακτίνες κινούνται στην ίδια κατεύθυνση με την ίδια ταχύτητα V, η ταχύτητά τους 
σε σχέση η μια με την άλλη είναι μηδέν. Αν κινούνται όμως σε αντίθετες κατευθύνσεις η 
σχέση της ταχύτητας της μίας προς την άλλη είναι 2V. Ο Αϊνστάιν, πάντως, για να 
ανταπεξέλθει σε ορισμένες δυσκολίες στο σύστημά του, υποστήριξε ότι ανεξάρτητα αν 
κινούνται προς την μια η την άλλη κατεύθυνση, η ταχύτητα μεταξύ τους είναι πάντα V. Δεν 
χρειάζεται να έχει κανείς μεγάλη φαντασία για να δει ότι η αρχή αυτή είναι λαθεμένη. Για να 
δικαιολογήσει το λάθος αυτό ο Αϊνστάιν εφεύρε άλλο μεγαλύτερο. Καθόρισε ποσό 
διαστήματος και χρόνου σε κάθε κινούμενο σώμα, σε αναλογία προς την ταχύτητά του. 
Καθώς όμως το ένα λάθος οδηγεί τους ανθρώπους σε άλλο μεγαλύτερο, έπρεπε να εμφανίζει 
μια καινούργια ιδέα για να δικαιολογήσει την δεύτερη. Έθεσε όρια στο σύμπαν, 
προσδιορίζοντας ένα ιδιαίτερο διάστημα για εμάς. Η φύση όμως δεν λαμβάνει υπόψη 
φανταστικούς φράχτες ούτε την επιθυμία μας να διαμορφώσουμε το Σύμπαν σύμφωνα με τις 
απόψεις μας και τις καλομελετημένες ιδέες μας. Συμπεριφέρεται αγνοώντας τους 
υπολογισμούς του Χάμιλτον και την σημασία που δίνουν οι γήινοι στις μαθηματικές 
φόρμουλες. 

Βλέπεις με λίγα λόγια, ότι τα σύνορα που προτείνει ο Αϊνστάιν ήταν πολύ στενά για να 
χωρέσει αυτό που είναι από την φύση άπειρο. Το διάστημα είναι αδιαίρετο και ο χρόνος 
ανύπαρκτος. Ο δεύτερος είναι μια απλή συμβατικότητα που βασίζεται στην κίνηση των 
άστρων. Απλό αποτέλεσμα. 
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Αν η κίνηση ενός σώματος ή η επιτάχυνση μιας μάζας οφείλεται σε δύναμη, ο χρόνος 
είναι το αποτέλεσμα της δύναμης και η δύναμη είναι η αιτία. Αν η δύναμη όμως 
διαφοροποιείται και αναλώνεται, ο χρόνος θα διαφοροποιείται ανάλογα. Καθώς τώρα το 
διάστημα είναι κάτι σταθερό, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς θα μπορούσε να 
δημιουργήσει σταθερό χρόνο-διάστημα, εκτός και θεωρήσει το ίδιο σαν διάσταση. Αυτό είναι 
ένα παράδειγμα του πώς η φύση αντιπαρέρχεται τέτοια πράγματα. Αν πολλαπλασιάσει κανείς 
δύο διαστάσεις βρίσκει την επιφάνεια. Αν πολλαπλασιάσει επιφάνεια επί ύψος βρίσκει τον 
όγκο. Αν πολλαπλασιάσει όμως τον όγκο αυτόν επί μία τέταρτη διάσταση το αποτέλεσμα 
είναι ανοησίες. Ένα σώμα δεν ταξιδεύει στο διάστημα με τέσσερις, τρεις, δύο η μία διάσταση, 
γιατί το διάστημα, σαν άπειρο που είναι, δεν έχει διαστάσεις. Το πολύ-πολύ που μπορούμε να 
πούμε είναι ότι ένα σώμα υπακούει σε μια δοσμένη κατεύθυνση όταν κινείται από το σημείο 
Α στο σημείο Β. 

Μέχρις ενός σημείου, ο Αϊνστάιν είχε δίκιο όταν έλεγε ότι ένα σώμα κινούμενο στο 
διάστημα έχει τον δικό του χρόνο, γιατί έξω από την Γη η έννοια αυτού που ονομάζεται 
συμβατικά χρόνος είναι εντελώς διαφορετική. Βασικά όμως δεν είχε δίκιο. Ο Χρόνος βασίζεται 
στην περίοδο που παίρνει ένα κινούμενο σώμα για να γυρίσει στην αφετηρία του και είναι 
επομένως αποτέλεσμα μίας κυκλικής κίνησης. Έκανε επιπλέον ένα άλλο λάθος όταν υπέθεσε 
ότι κάθε κινούμενο σώμα δημιουργούσε ένα δικό χου ιδιαίτερο διάστημα. 

Τα περιήλια που παρουσίασε ο Ερμής και που έδωσαν αφορμή να γεννηθεί αυτή η 
θεωρία, οφείλονται στην γειτνίαση του πλανήτη αυτού με τον Ήλιο. Καθώς κινείται πιο κοντά 
στον ήλιο παίρνει περισσότερο φώς, περιστρέφεται πιο γρήγορα και κινείται στο διάστημα με 
μεγαλύτερη ταχύτητα. 

Ερώτηση: Εντάξει, αλλά τί λες για την καμπύλη του φωτός που παρατήρησαν ο 
Έντιγκτον, ο Κρόμελιν και ο Ντάβιντσον κατά την ηλιακή έκλειψη στις 29 Μαΐου 1919, που 
αποτέλεσε και μέρος της θεωρίας του Αϊνστάιν; 

Απάντηση: Η καμπύλη του φωτός δεν οφείλεται στην δράση της μάζας του Ήλιου, 
αλλά στο μαγνητικό κέντρο του συστήματος που βρίσκεται κοντά στον Ήλιο. Ακόμη και μέσα 
σε ένα πηνίο μπορείς να δεις ότι ένα κύμα ηλεκτρονίων διαθλάται από ένα μαγνητικό πεδίο. 
Δεν υπάρχει σε αυτό τίποτε το καινούργιο. Αν διαθλούταν το φώς κατά το πέρασμά του 
δίπλα από μια μάζα, το φαινόμενο αυτό θα μπορούσε να παρατηρηθεί κοντά στους πλανήτες 
στον Άρη ας πούμε όταν βρίσκεται κοντά στην γη. Εκλείψεις της Σελήνης, για παράδειγμα, θα 
έδιναν την καλύτερη ευκαιρία για τέτοιες παρατηρήσεις. Η καμπύλη όμως αυτή 
παρατηρήθηκε στο σημείο που βρίσκεται το μαγνητικό κέντρο του συστήματος μας. Αν δεν 
υπήρχε απώθηση μεταξύ ενέργειας και μαγνητισμού, οι μηχανές σας δεν θα έπαιρναν μπρός. 
Το φώς επομένως διαθλάται από το μαγνητικό κέντρο και παίρνει καμπύλη μορφή γύρω από 
τον Ήλιο. Αν είχατε τις κατάλληλες συσκευές, θα παρατηρούσατε ότι το φώς παίρνει επίσης 
καμπύλη μορφή στην αντίθετη πλευρά του κέντρου, σαν να προσπαθούσε να απομακρυνθεί 
από τον Ήλιο. 

Θέλω να κάνω υπαινιγμό ότι η καμπυλότητα του διαστήματος είναι αντιεπιστημονική. 
Το αρχικό διάστημα δεν έχει σχέση με τίποτα και δεν έχει καμιά μορφή. Δεν είναι ούτε 
καμπύλη ούτε ευθεία γραμμή. Είναι απλώς διάστημα, άπειρο προς όλες τις κατευθύνσεις. 
Όπου και αν σταθεί ένας παρατηρητής, θα έχει πάντα μπροστά του το άπειρο Σύμπαν. 

Ερώτηση: Τότε δεν μπορεί να συλλάβει κανείς κανένα όριο στην ύλη. 
Απάντηση: Αν θα πρέπει να υπάρχει στο διάστημα μια αφετηρία σαν όριο της 

δημιουργίας, σε αυτήν θα πρέπει να περιλαμβάνεται ο Θεός. Ο Θεός όμως είναι άπειρο και το 
Σύμπαν είναι για Αυτόν ένα σημείο. Μόνο η υλιστική επιστήμη θα μπορούσε να βάλει όρια 
στην δημιουργία. Αν υποθέσεις ένα όριο, τότε τί θα έχεις πέρα από αυτό; 

Ερώτηση: Θα έλεγα τίποτε. 
Απάντηση: Αληθινά, δεν θα είχες τίποτε. Το διάστημα όμως είναι τίποτε 

μεταμορφωμένο από τον Θεό. Η ύλη επίσης είναι τίποτε. Αν περιέχει κάτι, αυτό είναι η θεία 
ενέργεια που έφερε στο διάστημα ζωή. Η υλη για σένα είναι κάτι. Πέρασε όμως μέσα από 
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αυτή ένα ρεύμα καθοδικών ακτίνων και θα δεις. Θα χαθεί από τα μάτια σου. Θα βλέπεις μόνο 
διάστημα. Όλο αυτό που φαίνεται είναι άπατη των αισθήσεών μας. Μόνο ένα πράγμα είναι 
πραγματικότητα, το Πνεύμα, και αυτό είναι ακριβώς που δεν παραδέχεται η γήινη επιστήμη. 

Ερώτηση: Είναι σκληρό για εμάς να βλέπουμε ότι όλες οι πιο αγαπημένες μας έννοιες 
βρίσκονται σε διάσταση με την πραγματικότητα. 

Απάντηση: Είναι αλήθεια ότι μία από τις κακές πλευρές του άνθρωπου είναι το πείσμα. 
Ακόμη και αιώνια αν ζούσα μέσα στο λάθος, θα χαιρετούσα την ημέρα που κάποιος θα με 
διαφώτιζε. Πίστεψέ με πώς σου λέω την αλήθεια. Αισθάνεται κανείς μεγάλο πόνο όταν βάζει 
το λάθος στην άκρη και βλέπει την αλήθεια. 

Ερώτηση: Είναι όμως δύσκολο για εμάς να εγκαταλείψουμε την επιστήμη της 
σχετικότητας. 

Απάντηση: Είναι δύσκολο επίσης για την επιστήμη να εγκαταλείψει τα πειράματα του 
Χερτζ και του Φρέσνελ πάνω στα όποια βασίστηκε η διατύπωση της θεωρίας ότι το φώς είναι 
κύμα. Όταν η επιστήμη πάντως, θέλει να εξηγήσει την ηλεκτρονική θεωρία βάζει στην άκρη 
την κυματική. Όταν πρόκειται για την ατομική θεωρία, αντιστρέφει τα πράγματα, λέει ότι το 
ηλεκτρόνιο είναι μόριο και καταφεύγει με αυτό στην θεωρία του Πλανκ. 

Πριν να εγκαταλείψετε την θεωρία της σχετικότητας, αποφασίστε πρώτα αν είναι η 
κυματική θεωρία ή η θεωρία της εκπομπής που είναι η σωστή. Κάνετε επαλήθευση της 
πραγματικής ταχύτητας του φωτός. Εξακριβώστε την δράση και την αντίδραση του 
πλανητικού συστήματος. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ στην επιστήμη δύο εξηγήσεις, για την 
εξήγηση του ίδιου πράγματος. 

Ερώτηση: Σημείωσα τους παράγοντες που λες ότι επηρεάζουν την βαρύτητα, υπάρχει 
όμως μια περίπτωση που πρέπει να εξεταστεί. Αν είναι αλήθεια ότι η πυκνότητα των 
σωμάτων επηρεάζουν την βαρύτητα, τότε στην κορυφή ενός βουνού όπου ο αέρας είναι 
λιγότερος το σίδερο, για παράδειγμα, θα ζυγίζει περισσότερο. Το αντίθετο, πάντως, 
συμβαίνει. Όσο πιο ψηλά ανεβαίνει κανείς, τόσο λιγότερο ζυγίζει. 

Απάντηση: Σου είπα όμως εκτός των άλλων ότι η βαρύτητα επηρεάζεται από την μάζα 
του αιθέρα που περιβάλλει τον πλανήτη. Αν το βάρος της ατμόσφαιρας σε υψόμετρο μηδέν 
ισοδυναμεί με 76 εκατοστά στην στήλη υδραργύρου, για κάθε 10 εκατοστά ύψος η στήλη 
πέφτει 1 χιλιοστό. Πρέπει έτσι να θεωρήσουμε ότι η πίεση που υφίστανται τα σώματα είναι 
συνάρτηση της πυκνότητάς τους. Όσο πιο χαμηλή είναι η ατμοσφαιρική πίεση, τόσο 
μικρότερο είναι το βάρος. Αν ήταν η βαρύτητα ήταν δύναμη με δικά της χαρακτηριστικά, θα 
δυσκολευόταν η γήινη επιστήμη να εξηγήσει γιατί οι μετεωρίτες διατηρούνται στην τροχιά 
τους. Η Γη συγκρούεται κάθε χρόνο με εκατομμύρια μετεωρίτες πάντα τον ίδιο μήνα. Αυτό 
σημαίνει πώς βρίσκονται στην ιδία θέση. Αν υπήρχε όμως βαρύτητα θα έρχονταν είτε όλοι 
προς την Γη είτε θα είχαν κιόλας ελκυστεί από τον Ήλιο. Από αυτούς όμως όσοι 
κατορθώσουν να διεισδύσουν στην μάζα του αιθέρα πέφτουν στην Γη ενώ οι άλλοι μένουν 
στην ίδια θέση. Βρίσκονται τότε σε ισορροπία ανάμεσα στην μαγνητική έλξη του κέντρου του 
συστήματος και την απωθητική δύναμη του Ήλιου. Για να υπάρχει γήινη βαρύτητα, πρέπει να 
υπάρχει πριν ηλιακή έλξη. Δεν υπάρχει όμως ούτε το ένα ούτε το άλλο. 

Αν το σκεπτικό αυτό δεν ίσχυε, τα σώματα στο κενό δεν θα είχαν την ίδια ταχύτητα 
πτώσης. 

Ας υποθέσουμε όμως ότι υπάρχει βαρύτητα. Αν πέφτουν όμως όλα τα σώματα με την 
ίδια ταχύτητα στο κενό, παύει να είναι αλήθεια ότι η ύλη έλκει την ύλη κατ άμεση αναλογία 
της αμοιβαίας μάζας τους, τουλάχιστον στο κενό. Αν καταρριφθεί αυτή η αρχή είναι εύκολο 
να δει κανείς, ότι αν υπάρχει κενό μεταξύ των ουρανίων σωμάτων, η ηλιακή βαρύτητα (αν 
υπάρχει) πρέπει να έλκει όλα τα σώματα το ίδιο, ανεξάρτητα από την μάζα τους. Όλη όμως η 
γήινη αστρονομία βασίζεται στην μάζα των σωμάτων και στην απόσταση του ενός από το 
άλλο. Η αντίληψη επομένως που έχετε για το κοσμικό διάστημα είναι λαθεμένη. Ο Νεύτωνας 
έπρεπε προτού να υποθέσει την ύπαρξη βαρύτητας, να φανταστεί την ύπαρξη αιθέρα. Χωρίς 
τον φορέα αυτόν η βαρύτητα είναι αδιανόητη. Είναι περίεργο που η σχετικότητα αργότερα 
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αρνείται την ύπαρξη του αιθέρα και επιβεβαιώνει την ύπαρξη της βαρύτητας. Δέχεται κάτι 
που δεν το δέχεται ούτε αυτός που ανακάλυψε την βαρύτητα. 

Έχοντας έτσι τα πράγματα δεν εξουδετερώνουμε εντελώς την βαρύτητα. Όλο αυτό 
που κάνουμε είναι να χρησιμοποιούμε τις δυνάμεις της φύσης. Αν πετούσε το σκάφος μας, με 
βάση την εξουδετέρωση της βαρύτητας, όπως νομίζεις, τότε θα έπρεπε να κινούμαστε προς 
μια κατεύθυνση. Θα έπρεπε να πετούμε συνέχεια ενάντια στην περιστροφή της Γης και ποτέ 
στην φορά της ή οπουδήποτε κοντά στους πόλους. Εκτός από αυτό θα περιοριζόμασταν στην 
ασήμαντη ταχύτητα των 1660 χιλιόμετρα την ώρα. 

Είναι γελοίο όμως να φανταστεί κανείς ότι ένα σκάφος που έρχεται από άλλο πλανήτη 
μπορεί να ταξιδεύει με μια τόσο μικρή ταχύτητα και να κινείται σε μια μόνο κατεύθυνση. 
Ένας τέτοιος ιπτάμενος δίσκος θα ήταν πολύ κατώτερος και από ένα γήινο αεροπλάνο, και θα 
ερχόμασταν τότε να μαθαίναμε από σα, πώς να τον κάνουμε πιο ευέλικτο και πώς να πετάμε 
πιο γρήγορα. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 
Η πολύ μεγάλη δύναμη της ατμοσφαιρικής πίεσης ανακαλύφθηκε το 1654. Τότε 

πραγματοποίησε τα περίφημα πειράματά του με δύο ημισφαίρια ο Όττο Γκέρικε. Δεν 
μπορούσαν ούτε δεκαέξι άλογα να τα διαχωρίσουν. Σε μια άλλη περίπτωση άντλησε έξω τον 
αέρα από ένα καζάνι, και η τρομερή εξωτερική πίεση το έσπασε σαν να ήταν από χαρτί. 

Λίγο καιρό πριν παρατηρήθηκε στο Σάντος της Βραζιλίας μια στήλη νερού. Όλοι οι 
λουόμενοι στην παραλία έγιναν μάρτυρες του θεάματος. Είδαν να εκτοξεύονται σε μεγάλο 
ύψος πολλοί τόνοι νερού και μετά να πέφτουν. Αν περνούσε πλοίο την στιγμή εκείνη θα 
εκτοξευόταν αρκετές εκατοντάδες πόδια πάνω από την θάλασσα. 

Αυτό οφειλόταν απλώς σε περιοχή με χαμηλή πίεση, όχι πλήρες κενό. Το φαινόμενο 
αυτό προκαλείται από κυκλώνα που περιστρέφει τα μόρια του αέρα με μεγάλη ταχύτητα, 
δημιουργώντας στο κέντρο κάποιο κενό λόγω της κεντρόφυγης δύναμης. Καθώς ασκείται η 
ατμοσφαιρική πίεση σε όλη την επιφάνεια της θάλασσας εκτοξεύεται ένας τεράστιος όγκος 
νερού στην περιοχή με χαμηλή πίεση. Ο Τοριτσέλλι, ο διάσημος Ιταλός φυσικός, βρήκε ότι η 
ατμοσφαιρική πίεση στην επιφάνεια της είναι ίση με 76 εκατοστά της στήλης του 
υδραργύρου. Με δεδομένο ότι 1 κυβικό εκατοστό νερού ζυγίζει 1 γραμμάριο και ότι ο 
υδράργυρος είναι 13,6 φορές πιο βαρύς από το νερό, συμπέρανε ότι η ατμοσφαιρική πίεση 
πρέπει να είναι ισούται με 1,033 χιλιόγραμμα ανά τετραγωνικό εκατοστό (πολλαπλασίασε 
13,6 γραμμάρια επί 76 εκατοστά). 

Αυτή πάντως είναι η πίεση στο επίπεδο της θάλασσας. Για πάνω από το επίπεδο της 
θάλασσας, το ύψος της στήλης υδραργύρου μειώνεται κατά 1 χιλιοστό. Θεωρητικά, δεν 
πρέπει να υπάρχει ατμοσφαιρική πίεση πέρα από ύψος 76 χιλιόμετρα. Οι φυσικοί όμως πρέπει 
να αναθεωρήσουν τους υπολογισμούς τους επειδή παρατηρήθηκαν ρεύματα πάνω από αυτό 
το ύψος. Αέρινα ρεύματα παράλληλα προς την επιφάνεια της Γης δίνουν στα ανώτερα 
στρώματα της ατμόσφαιρας αξιόλογο βαθμό υποστήριξης, ιδιαίτερα όταν λάβουμε υπόψη ότι 
τα στρώματα αυτά κινούνται με ταχύτητα 1400 μίλια την ώρα, ή γρηγορότερα από ένα 
αεριωθούμενο. Αν δεν υπήρχαν αυτά τα ρεύματα, θα συντριβόμασταν από την τρομακτική 
ατμοσφαιρική πίεση. 

Έτσι, σε οποιοδήποτε μέρος της ατμόσφαιρας και αν βρίσκεται ένας ιπτάμενος δίσκος, 
έχει στην διάθεσή του σημαντική δύναμη προώθησης. Η ταχύτητά του εξαρτάται από το 
βαθμό του κενού που χρησιμοποιεί. Για να σου δώσω μια ιδέα της δύναμης της 
ατμοσφαιρικής πίεσης στην σελίδα ενός απλού βιβλίου ασκείται δύναμη πεντακοσίων 
χιλιογράμμων. 

Ένας άνθρωπος μπορεί να κυλήσει πάνω σε μια ομαλή επιφάνεια βάρος αρκετών 
εκατοντάδων χιλιογράμμων. Μπορεί να κάνει το ίδιο στην επιφάνεια του νερού. Κανένας 
όμως δεν μπόρεσε να σηκώσει μόνος του χωρίς βοήθεια βάρος 500 χιλιόγραμμα. Και τα πιο 
μεγάλα μας πλοία εκτοπίζουν μερικές χιλιάδες τόνους. Από την άλλη όμως, ένας ιπτάμενος 
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δίσκος διαμέτρου 20 μέτρων μπορεί να αναπτύξει ανυψωτική δύναμη πάνω από 300 
εκατομμύρια χιλιόγραμμα με την δημιουργία απόλυτου κενού στην πάνω επιφάνειά του. Αν 
έχει διάμετρο 60 μέτρα, η ανυψωτική δύναμη που μπορεί να πετύχει λόγω της 
ατμοσφαιρικής πίεσης φτάνει το απίστευτο ύψος των 2,9 δισεκατομμυρίων χιλιογράμμων. 

Δεν υπάρχει επομένως τίποτε στην Γη αντίστοιχο σε δύναμη. Αν κατασκευαζόταν ένα 
τέτοιο σκάφος στην γη, θα έφερνε επανάσταση στο μεταφορικό μας σύστημα. Μια τέτοια 
φανταστική δύναμη, ικανή να σηκώσει στον αέρα ουρανοξύστη, θα έκανε τα μεγάλα 
φορτηγά πλοία μας να φαίνονται ασήμαντα, γιατί τα σκάφη αυτά δεν έχουν μόνο τεράστια 
μεταφορική ικανότητα, αλλά μπορούν να κινούνται με ταχύτητα αστραπής χωρίς να 
χρειάζονται ειδικούς χώρους προσγείωσης. Δεν θα είχαμε πια ανάγκη να χρησιμοποιούμε ούτε 
καν γερανούς. 

Δεν υπάρχει μεγάλη δυσκολία στην δημιουργία εξωτερικού κενού. Δεν μπορούμε για 
λόγους ασφαλείας να κοινοποιήσουμε όλες τις πληροφορίες που μας εμπιστεύτηκε ο 
κυβερνήτης του ιπτάμενου δίσκου. Αν προσπαθούσε κανείς να χρησιμοποιήσει το σύστημα 
που περιγράφουμε εδώ δεν θα κατάφερνε τίποτε γιατί υπάρχει και ένας άλλος σημαντικός 
παράγοντας, εκτός από την υψηλή ένταση, το ρεύμα και τις αντι-καθοδικές πλάκες που 
αναφέραμε. 

Τα γνωστά αποτελέσματα που προκαλούν οι καθοδικές ακτίνες είναι τα ακόλουθα: 
1) Προκαλούν έγχρωμη φωτεινότητα στα σώματα με τα όποια έρχονται σε επαφή. 
2) Διαθλώνται από ένα μαγνητικό πεδίο. 
3) Έλκονται από την θετική πλάκα ενός συσσωρευτή. 
4) Διεισδύουν στην ύλη επιτρέποντας να «δει», κανείς μέσα από αυτήν. 
5) Αποσυνθέτουν τα στοιχεία που συνιστούν την ατμόσφαιρα. 
6) Αποφορτίζουν σώματα φορτισμένα με ηλεκτρική ενέργεια. 
Τώρα που γνωρίζουμε την αρχή με την οποία κινούνται οι ιπτάμενοι δίσκοι, μπορούμε 

να εξηγήσουμε τα διάφορα φαινόμενα που συνδέονται με τις εμφανίσεις τους. 
Το φώς που φαίνεται γύρω από αυτούς την νύχτα εξαρτάται από τον βαθμό του 

κενού. Με την διαφοροποίηση του κενού διαφοροποιείται και το χρώμα. Αυτά που φαίνονται 
να πέφτουν σταγονίδια από τον ιπτάμενο δίσκο, είναι νιτρικό οξύ που πέφτει, λόγω των 
ρευμάτων, από την ατμόσφαιρα στο έδαφος. Η λάμψη που αφήνουν πίσω τους οι ιπτάμενοι 
δίσκοι είναι αποτέλεσμα του ιονισμού με καθοδικές ακτίνες. Προκαλείται με πέρασμά τους 
έντονη μοριακή αναστάτωση στον αέρα, που θα μπορούσε να φανεί στον παρατηρητή σαν 
ούρα από εξάτμιση. 

Δεν υπάρχει τριβή μεταξύ της ατμόσφαιρας και του ιπτάμενου δίσκου, όσο γρήγορα 
και αν κινείται ο δεύτερος κινείται πάντα μέσα σε μια σήραγγα χαμηλής πίεσης. 

Αυτό που θα έκανε ένας ιπτάμενος δίσκος που θα ήθελε να καταστρέψει ένα 
αεροπλάνο μας, ήταν να έρθει αρκετά κοντά ώστε να βρεθεί το αεροπλάνο μέσα στην 
χαμηλή πίεση που υπάρχει γύρω του, να αλλάξει μετά απότομα κατεύθυνση και να αφήσει το 
αεροπλάνο εκτεθειμένο στην πλήρη ατμοσφαιρική πίεση. Το αεροπλάνο θα γινόταν κομμάτια. 

Αυτό συνέβη στον πιλότο Μάντελ. Ενώ κατεδίωκε τον ιπτάμενο δίσκο, μπήκε στην 
περιοχή χαμηλής πίεσης που διατηρούσε τον ιπτάμενο δίσκο στον αέρα. Αφού πρώτα μπήκε 
στην περιοχή αυτή, πήγε μετά στην αντίθετη πλευρά και έπεσε στον τοίχο της 
ατμοσφαιρικής πίεσης. Φυσικά έγινε κομμάτια. Ίσως το πλήρωμα του αεροπλάνου να πέθανε, 
όταν περνούσε μέσα από το κενό και να μην είδε το κομμάτιασμα του αεροπλάνου του. Αυτό 
βέβαια δεν έγινε σκόπιμα από το πλήρωμα του ιπτάμενου δίσκου και μπορεί να θεωρηθεί σαν 
δυστύχημα. 

Ενδείκνυνται να αναφέρω ορισμένες άλλες λεπτομέρειες της λειτουργίας του 
ιπτάμενου δίσκου, που προωθείται με την μέθοδο των καθοδικών ακτίνων. Ο Γκασιότ, στα 
μέσα του 19ου αιώνα, έκανε τις πρώτες αποτυχημένες προσπάθειες να περάσει ηλεκτρική 
ενέργεια μέσα από ωραιοποιημένα αέρια. Μετά από αυτόν, ο Πλούκερ ανακάλυψε τον 
σωλήνα που χρησιμοποιήθηκε από τον Γκάισλερ για τα πειράματά του και που έμεινε 
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γνωστός με το όνομά του. Άλλοι παγκόσμιας φήμης φυσικοί όπως ο Κρούκς 
πραγματοποίησαν πειράματα με σημαντική επιτυχία και πρόοδο στο πεδίο της φυσικής. 

Η ατμοσφαιρική πίεση μειώνεται σε έναν σωλήνα Γκάισλερ σε 1 μέχρι 3 χιλιοστά του 
υδραργύρου. Αν περιέχει αέρα ο σωλήνας και αν τα άνω και τα κάτω άκρα του τεθούν σε 
επαφή με θετικούς και αρνητικούς πόλους υψηλής τάσης ρεύματος, ολόκληρος ο σωλήνας 
ανάβει με βιολετί χρώμα με εξαίρεση μα περιοχή στο καθοδικό άκρο όπου το φώς είναι μπλε 
και χωρίζεται από το υπόλοιπο βιολετί χρώμα με μια σκοτεινή ταινία. 

Προκαλούνται διάφορα αποτελέσματα με αλλαγή της πίεσης του αερίου μέσα στο 
σωλήνα, όπως η εμφάνιση μαύρων ταινιών που είναι γνωστές σαν ταινίες Φαραντέυ, η 
αποσύνθεση μορίων του αερίου και η απελευθέρωση υδρογόνου, αλλαγές στο χρώμα του 
φωτός, σε γκρίζο, κίτρινο, κόκκινο κτλ. Ο Κρούκς πέτυχε να αποδείξει την μηχανική δράση 
των καθοδικών ακτίνων, βομβαρδίζοντας με αυτές περιστροφικές λεπίδες και θέτοντάς τες σε 
κίνηση. Παρόμοια πειράματα με σφαίρες βαμμένες μαύρες έφεραν το ίδιο αποτέλεσμα. 

Υπήρχε, πάντως, μια μεγάλη δυσκολία που ακολουθούσε την επιστήμη σε όλα της τα 
βήματα: οι καθοδικές ακτίνες δεν μπορούσαν να φύγουν από τον σωλήνα του 
ωραιοποιημένου αέρα γιατί δεν μπορούσαν να περάσουν μέσα από οποιαδήποτε ύλη. Οι 
επιστήμονες αναρωτιούνταν τί επίδραση είχαν οι καθοδικές ακτίνες στην συνηθισμένη 
ατμόσφαιρα. 

Τότε είναι που ο Λέναρντ, βραβείο Νόμπελ Φυσικής το 1905, δουλεύοντας πάνω στα 
προηγούμενα πειράματα του Χέρτζ, έκανε ένα αλουμινένιο «παράθυρο» στην αντίθετη 
πλευρά των καθοδικών ακτίνων, έτσι που τις πρόβαλε έξω από τον σωλήνα όπου ήταν 
δυνατό να μελετηθούν με ευκολία. Απέδειξε ότι οι «ακτίνες Λέναρντ» μπορούσαν να 
εξαπλωθούν στην ατμόσφαιρα τόσο εύκολα όσο στον ωραιοποιημένο αέρα του σωλήνα, 
προκαλώντας παρόμοιας φύσης ατμοσφαιρικά φαινόμενα. Απέδειξε ότι το πέρασμα 
ηλεκτρονίων μέσα από τον πυκνό αέρα της ατμόσφαιρας φαινόταν να ανοίγει σήραγγα, 
προκαλώντας έντονο ιονισμό των μορίων με σημαντική αναστάτωση του αέρα και φωτεινά 
αποτελέσματα που διέφεραν ανάλογα με την χρησιμοποιούμενη ένταση. Δεν μπόρεσε, 
πάντως, να συλλάβει εντελώς την φύση των φαινομένων καθώς δεν γνώριζε ότι επρόκειτο 
για αποτέλεσμα της αναστάτωσης στην ατμόσφαιρα και στον αιθέρα. 

Το πιο σημαντικό πράγμα πάντως, που πρέπει να ξέρουμε είναι αν ο ιονισμός προκαλεί 
πτώση της ατμοσφαιρικής πίεσης. Είναι καλά γνωστό από την μετεωρολογία ότι βαριά ιόνια 
προκαλούν χαμηλή πίεση και συχνά καταστρεπτικούς κυκλώνες. Είναι γνωστό ότι η εκπομπή 
ενός μόνου μορίου μέσης ταχύτητας μπορεί να παράγει στο πρώτο εκατοστόμετρο της 
πορείας του μέσα από την ατμόσφαιρα μέχρι 24.400 ιόντα. Ο αριθμός αυτός μεγαλώνει όσο 
το μόριο προχωρεί στην πορεία του. Με την χρήση χαμηλής έντασης, τα ηλεκτρόνια 
κινούνται στο διάστημα με ταχύτητα 25.000 μέχρι 50.000 μίλια το δευτερόλεπτο. 
Παρατηρήθηκε αργότερα ότι με την χρήση 250.000 βολτ τα ηλεκτρόνια κινούνται με 150.000 
μίλια το δευτερόλεπτο. Σε ένα πείραμα χρησιμοποιήθηκαν 900.000 βολτ αλλά δεν 
καταγράφτηκε η ταχύτητα των ηλεκτρονίων. Είναι γνωστό επίσης ότι όσο πιο ψηλή ένταση 
χρησιμοποιείται τόσο μεγαλύτερος αριθμός ιόντων, παράγεται, κάποτε μέχρι 2 εκατομμύρια 
ιόντα στο πρώτο εκατοστόμετρο της πορείας του ηλεκτρονίου. 

Πειράματα αργότερα έδειξαν ότι τα ηλεκτρόνια που προέρχονται από σωλήνες 
καθοδικών ακτίνων, μπορούν να διασπάσουν την ατμόσφαιρα και να ελευθερώσουν 
υδρογόνο που μπορεί επίσης να ιονιστεί. 

Η Μαντάμ Κιουρί μπορούσε να υπολογίσει την ταχύτητα των ιόντων σε 1,3 εκατοστά 
ανά βολτ σε πυκνή ατμόσφαιρα, και 6,7 εκατοστά ανά βολτ όταν ο ιονισμός γίνεται σε 
καθαρό υδρογόνο. Αυτό δείχνει ότι η υψηλή ένταση δίνει μεγαλύτερη ταχύτητα ηλεκτρονίων 
και ότι, στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, η ταχύτητα πρέπει να είναι μεγαλύτερη.  

Η δημιουργία κενού δεν οφείλεται πάντως, μόνο στην ταχύτητα των ιόντων, αλλά 
στην ικανότητα της ατμόσφαιρας να απορροφά ιονισμένα μόρια. Ενώ τα αρνητικά ιόντα 
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απορροφούνται από την ατμόσφαιρα, τα θετικά κινούνται προς την αρνητικά φορτισμένη 
επιφάνεια του ιπτάμενου δίσκου και στο σημείο αυτό τα ηλεκτρόνια περνούν στο κενό. 

Σε έναν συνηθισμένο σωλήνα καθοδικών ακτίνων το ηλεκτρικό ρεύμα φτάνει ένα 
σημείο πλήρωσης που δείχνει ότι όλα τα ατμοσφαιρικά μόρια τα περιεχόμενα στο σωλήνα 
ιονίστηκαν. Αυτό οφείλεται στο περιορισμένο ποσό ηλεκτρόλυσης μέσα στα τοιχώματα του 
σωλήνα. Στην περίπτωση του ιπτάμενου δίσκου, ηλεκτρολύτης είναι ολόκληρο το 
ατμοσφαιρικό περίβλημα της γης που δεν φτάνει ποτέ σε σημείο πλήρωσης. Το ιονισμένο 
περίβλημα του ιπτάμενου δίσκου έλκεται και απορροφάται από την περιβάλλουσα 
ατμόσφαιρα με τρομακτική δύναμη και απομένει στην θέση του μόνο κενό μέσα στο όποιο 
κινείται ο ιπτάμενος δίσκος, ωθούμενος από την ατμοσφαιρική πίεση των 1,033 χιλιογράμμων 
ανά τετραγωνικό εκατοστό. 

Ο αναγνώστης μπορεί να θέσει το ερώτημα πώς σταματά ένας ιπτάμενος δίσκος στο 
διάστημα. Το ερώτημα είναι κρίσιμο γιατί αν ένας άπειρος κυβερνήτης ιπτάμενου δίσκου 
έκοβε το ρεύμα, η ατμόσφαιρα θα γέμιζε αμέσως το κενό, εκλύοντας αρκετή θερμότητα η 
οποία θα εξάτμιζε τον ιπτάμενο δίσκο και θα προκαλούσε τρομακτική έκρηξη. Ένα 
βραχυκύκλωμα θα ήταν το ίδιο καταστροφικό. 

Υπάρχουν, πάντως, διάφορα μέσα με τα όποια μπορεί να σταματήσει ένας ιπτάμενος 
δίσκος. Ένας τρόπος είναι η μαγνητική διάθλαση των ηλεκτρονίων, τρόπος για τον οποίο 
όμως θα προτιμούσαμε να μη μιλήσουμε εδώ. Τα κύρια μέσα, πάντως, είναι η δημιουργία 
κενού στην άλλη πλευρά του ιπτάμενου δίσκου εμποδίζοντας την ατμόσφαιρα να ασκεί πίεση 
στο σκάφος. 

 Υπάρχει ένας άλλος τρόπος με τον οποίον γίνεται αυτό, και που θα θέλαμε να τον 
εκθέσουμε στον αναγνώστη. Θέτει όμως το όλο θέμα της αυτόματης παραγωγής της 
προωθητικής δύναμης του ιπτάμενου δίσκου. Στα προηγούμενα κεφάλαια αναφέραμε 
διάφορα συστήματα παραγωγής ενέργειας αλλά δεν αναφέραμε το κυριότερο: Αποφασίσαμε 
τώρα να το περιλάβουμε στο βιβλίο αυτό σαν επιπλέον δείγμα της αυθεντικότητας του.  

Δεν πρόκειται για σύστημα αέναης κίνησης, όπως θα μπορούσε να φανταστεί κανείς. Η 
ενέργεια που χρειάζεται ο ιπτάμενος δίσκος μπορεί να παρθεί από την ίδια την ατμόσφαιρα, 
κάτι που εξασφαλίζει σταθερή και συνεχή κινητικότητα. 

Είδαμε ότι δεν είναι η κίνηση των ίδιων των ιόντων που δημιουργεί το κενό, αλλά η 
ικανότητα της ατμόσφαιρας να τα απορροφά, κάτι που αντιστοιχεί στο ηλεκτρικό δυναμικό 
της ατμόσφαιρας. Αν το άκρο ενός μονωμένου σύρματος θερμανθεί, αναπτύσσεται τάση από 
60 μέχρι 600 βολτ για κάθε μέτρο που το σύρμα σηκώνεται πάνω από το έδαφος.  

Αυτό δίνει μια ιδέα του μεγέθους του δυναμικού αυτού. Παίρνουμε περισσότερη 
ενέργεια από την επίδραση της ατμοσφαιρικής πίεσης στο σκάφος παρά από αυτήν που 
απαιτείται για την δημιουργία του κενού. 

Ο ηλεκτρικός κινητήρας είναι παράδειγμα μιας τέτοιου είδους λειτουργίας. Ο κινητήρας 
δεν δουλεύει χωρίς ηλεκτρομαγνήτη ο οποίος δημιουργεί μαγνητικό πεδίο. Ο 
ηλεκτρομαγνήτης όμως είναι από μαλακό σίδερο και δεν έχει λανθάνοντα μαγνητισμό. Αν 
περάσει μέσα από αυτόν ρεύμα, ο κινητήρας αρχίζει να γυρίζει κάτω από την δράση του 
ρεύματος. Το προμηθευόμενο ρεύμα στον ηλεκτρομαγνήτη, δεν είναι ανάλογο προς το 
αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται από την περιστροφή του κινητήρα. Ο ηλεκτρομαγνήτης παίζει 
στην περίπτωση αυτή τον ίδιο ρόλο που παίζουν τα ιονισμένα μόρια που προμηθεύουν απλώς 
στην ατμόσφαιρα τα μέσα με τα όποια γίνεται η απορρόφηση. 

Άλλο παράδειγμα είναι η διάσπαση του ουρανίου. Η χρησιμοποιούμενη ενέργεια είναι 
μόνο το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό για την απαραίτητη προσέγγιση δύο μαζών ουρανίου 
ώστε να προκληθεί η έκρηξή τους. Η παρουσία της μιας προκαλεί διέγερση στην άλλη και 
εξαπολύονται έτσι αλυσιδωτές αντιδράσεις. Αυτό μας βοηθάει να καταλάβουμε πώς ένας 
ιπτάμενος δίσκος παίρνει αυτόματα την ενέργειά του χωρίς η διαδικασία αυτή να συγχέεται 
με αέναη κίνηση. 
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Πολλοί άνθρωποι που είδαν ιπτάμενους δίσκους παρατήρησαν ότι οι περισσότεροι από 
αυτούς, όχι όμως όλοι, έχουν ένα σωλήνα από την μια άκρη στην άλλη του κέντρου τους που 
φαίνεται κενός. Υπάρχει μέσα σε αυτόν αεροκινητήρας. Αν λάβει κανείς υπόψη ότι κάπου 
300.000 χιλιόγραμμα πίεση αρκούν για την κίνηση ενός ιπτάμενου δίσκου με 20 μέτρα 
διάμετρο, η διαθέσιμη ενέργεια ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια χιλιόγραμμα, είναι φανερό πώς 
υπάρχει τότε σημαντικό περίσσευμα ενέργειας. Ο αέρας που πιέζει στην μια πλευρά του 
ιπτάμενου δίσκου, εισορμά στην περιοχή του κενού και δημιουργεί ισχυρό ρεύμα που θέτει 
σε κίνηση τις λεπίδες του κινητήρα. Σε μια «σήραγγα» αέρα με διάμετρο 4 μέτρα, η πίεση 
στις λεπίδες του κινητήρα είναι ίση με 130 τόνους, όση δηλαδή η πίεση στήλης νερού ενός 
τετραγωνικού μέτρου που πέφτει από 130 μέτρα. Το δημιουργούμενο ρεύμα αέρα είναι 
αρκετό για να ρίξει έναν άνθρωπο μέσα στην δίνη του από απόσταση 100 γυάρδες. Αν 
περάσει ένας ιπτάμενος δίσκος πάνω από δέντρο με τον κινητήρα του σε κίνηση, θα το 
απογυμνώσει από τα κλαδιά του. Η ενέργεια που εξασφαλίζεται με αυτό θα αρκούσε για την 
κίνηση δώδεκα εργοστασίων. 

Με αυτόν τον τρόπο παράγουν την ενέργεια που χρειάζονται οι κάτοικοι άλλων 
πλανητών χωρίς να χρησιμοποιούν καταρράκτες. Οι τελευταίοι διαφυλάσσονται σαν φυσική 
ομορφιά.  

Ο αέρας που εισορμά στο κενό από την μια πλευρά ιονίζεται αμέσως και απορροφάται 
από την ατμόσφαιρα. Υπάρχει έτσι πάντα ένα μικρό στρώμα ατμόσφαιρας κοντά στον 
ιπτάμενο δίσκο. Όταν θέλει να σταματήσει μειώνεται η εκπομπή ακτίνων Lenard και το μικρό 
αυτό ατμοσφαιρικό στρώμα αυξάνεται προοδευτικά μέχρι που να ενωθεί με την παρακείμενη 
ατμόσφαιρα. 

Οποιεσδήποτε βίαιες συγκρούσεις μεταξύ των μορίων που θα μπορούσαν να συμβούν 
λαμβάνουν χώρα μακριά από την επιφάνεια του ιπτάμενου δίσκου, ο οποίος έτσι 
προστατεύεται πλήρως. 

Εκ πρώτης όψεως φαίνεται παράλογο να κάνει κανείς σήραγγα για την εκμετάλλευση 
της ατμοσφαιρικής πίεσης. Όμως τί είναι η καπνοδόχος; Δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια 
κάθετη σήραγγα που κάνει χρήση της διαφοράς στην ατμοσφαιρική πίεση. 

Πολλοί άνθρωποι παλαιότερα έβλεπαν με θαυμασμό τους καταρράκτες, αλλά το 
θεωρούσαν αδύνατο να τους χρησιμοποιήσουν καθώς η πίεσή τους ασκούνταν προς μια 
κατεύθυνση. 

Κάποτε όμως κάποιος σκέφτηκε ότι θα μπορούσε με την βοήθεια μιας φτερωτής να 
μετασχηματίσει αυτήν την δύναμη. Ήρθε μετά η σειρά της εκμετάλλευσης της επεκτατικής 
ιδιότητας και δύναμης των αερίων. Ακόμη και οι πιο ονομαστοί επιστήμονες θεωρούσαν 
γελοία την ιδέα χρησιμοποίησης της ανεξέλεγκτης αυτής δύναμης, μέχρι που ένας 
αυτοδίδακτος μηχανικός κατασκεύασε τον πρώτο κινητήρα και χρησιμοποίησε την διαφορά 
ενεργειακού δυναμικού με την βοήθεια πιστονιών. Το ίδιο συνέβη με τον ατμό. Η ορθόδοξη 
επιστήμη αποφαινόταν ότι μια τέτοια ατμοκίνητη μηχανή δεν θα κινούνταν ποτέ. Σήμερα 
όμως και οι επτά θάλασσες διασχίζονται από μεγάλα υπερωκεάνια. 

Το 1934 ένας μεγάλος Αμερικανός επιστήμονας, ο C. C. Furnas, έγραψε ότι 
οποιαδήποτε απόπειρα εκμετάλλευσης της ατομικής ενέργειας ήταν καταδικασμένη σε 
αποτυχία, γιατί η ενέργεια που θα εκλυόταν από την διάσπαση του άτομου θα ήταν 
μικρότερη από αυτήν που θα χρειαζόταν για την διάσπαση. Έντεκα χρόνια αργότερα, οι 
δυνατότητες της ατομικής δύναμης προκαλούσαν τρόμο και κρατούσαν τον κόσμο σε 
κατάσταση πανικού. 

Συμβαίνει συχνά οι συνέπειες να είναι πολλές φορές μεγαλύτερες από την αίτια. Όταν 
αναμειγνύουμε χλώριο με νερό, μια μικρή ακτίνα φωτός είναι αρκετή για να προκαλέσει 
έκρηξη του μείγματος και να το μετατρέψει σε ενέργεια. Το μικρό ποσό ενέργειας που 
περιέχεται σε μια γόμωση ή έναν πυροκροτητή αρκεί για να στείλει πολλά μίλια μακριά μια 
σφαίρα ή μία οβίδα. 
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Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με την ανεξάντλητη ενέργεια που έχει στην διάθεσή του 
ένας ιπτάμενος δίσκος. Ο ατμοσφαιρικός ιονισμός στην μια πλευρά γεννά τεράστια πίεση 
στην άλλη. Μοιάζει με τον πυροκροτητή και εξαπολύει κυκλώνα πίσω από τον ιπτάμενο 
δίσκο. 

Δεν μιλάμε λοιπόν για απραγματοποίητα όνειρα αλλά για κάτι πολύ πρακτικό, 
αποτέλεσμα της παρατήρησης, που άλλα όντα πιο προχωρημένα από εμάς το 
χρησιμοποίησαν με πλήρη επιτυχία. Ο συγγραφέας του βιβλίου αυτού δεν διεκδικεί καμιά 
αποκλειστικότητα σχετικά με αυτού του είδους την γνώση, γιατί είναι βέβαιο ότι την έχουν 
και άλλοι άνθρωποι στον πλανήτη μας, με την διαφορά μόνο ότι πάντα θα αρνηθούν να 
αποκαλύψουν ότι ξέρουν γιατί φοβούνται μήπως θίξουν κατε-στημένα συμφέροντα ή γιατί 
ορισμένες οργανωμένες φιλοσοφικές εξουσίες που ξέρετε όλοι την ύπαρξη τους, τους 
επέβαλαν με όρκο την σιωπή. Ολόκληρος ο κόσμος, ο τρόπος ζωής των εθνών, εμπορικά 
συμφέροντα, κυβερνήσεις, σύνορα, γενικά το κάθε τί θα μεταμορφωνόταν με την 
εκμετάλλευση της ατμοσφαιρικής ενέργειας. Τα αυτοκίνητα θα έχαναν κάθε λόγο ύπαρξης, 
και δεν θα υπήρχε ανάγκη για δρόμους, σιδηρόδρομους, λιμενικές εγκαταστάσεις ή πλοία.  

Η ιδιοκτησία της γης θα έπαυε να υπάρχει. Ο κάθε οικογενειάρχης θα μπορούσε να 
βάλει το σπίτι του σε φτερά και να ανοιχτεί στο διάστημα, επισκεπτόμενος οποιοδήποτε 
μέρος του κόσμου ήθελε και χωρίς να έχει ανάγκη να δώσει οποιαδήποτε εξήγηση σε 
τελωνειακούς, έκτος και έβαζαν αέρινα εμπόδια. 

Οι κυβερνήσεις δεν θα ήταν σε θέση να επιβάλουν βαριούς φόρους, και χωρίς φόρους 
δεν θα υπήρχαν στρατοί για να μας ταλαιπωρούν με πολέμους. 

Ο ιπτάμενος δίσκος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την καταστροφή της 
ανθρωπότητας, αλλά θα μπορούσε να φέρει και την πλήρη απελευθέρωση του ανθρώπου και 
την αποδέσμευσή του από τις «πατριωτικές» αλυσίδες που τον δεσμεύουν και να τους 
ξαναδώσει το δικαίωμα να κυβερνά την ζωή του όπως θέλει. Τα αποθέματα πετρελαίου της 
Γης εξαντλούνται, οι πρώτες ύλες παραγωγής ατομικής ενέργειας θα τελειώσουν επίσης μια 
μέρα και οι ποταμοί και οι καταρράκτες θα ξεραθούν την συνεχιζόμενη καταστροφή των 
δασών. Όμως η ατμοσφαιρική πίεση θα είναι πάντα εκεί. 

Ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο ανεξάντλητο πλούτο για να τον εκμεταλλεύεται στο 
μέτρο που η ζωή και η γνώση του προχωρούν. Πριν να μας δημιουργήσει, ετοίμασε για εμάς 
«τον άρτον τον επιούσιον». Μέσα στην διανοητική τυφλότητά μας δεν βλέπουμε το 
φορτωμένο τραπέζι και, πεινασμένοι, προσευχόμαστε σε Αυτόν να ικανοποιήσει την πείνα 
μας. Η φύση, πάντως, παρά την τόση βλακεία μας, μας βάζει στο στόμα πράγματα που 
αρκούσε να απλώναμε το χέρι για να τα πάρουμε. Μας εξοργίζει το γεγονός ότι εμείς τα 
περήφανα μέλη του μοντέρνου δυτικού πολιτισμού, κύριου της φωτιάς και της βροντής, με 
τον κολακευτικό τίτλο του homo sapiens, θα πάρουμε μαθήματα από εξωγήινους, που μέχρι 
εχθές δεν πιστεύαμε στην ύπαρξή τους, και που θα έρθουν τώρα να μας μάθουν πώς να 
χρησιμοποιούμε την ατμοσφαιρική ενέργεια ώστε να μπορέσουμε να αποφύγουμε τον 
θάνατο από την μόλυνση του περιβάλλοντος και για να μην καταντήσουμε κανίβαλοι. Αν δεν 
τρώμε, στην κυριολεξία, ο ένας τον άλλο, είναι γεγονός ότι ζούμε με τον ιδρώτα των φτωχών 
σε μια κοινωνία ντροπής και αδικίας και που πρέπει να αντικατασταθεί από μια άλλη που θα 
έρθει με την πρόοδο. Έκτος φυσικά και σκοτωθούμε όλοι μας σε κανένα πόλεμο με 
υδρογονοβόμβες πριν συμβεί κάτι τέτοιο. 

Θα προτιμούσαμε να μην πούμε τίποτε για το ηλεκτρονικό μοριακό ρευστό που 
συζητήσαμε με τον κυβερνήτη του ιπτάμενου δίσκου. Η τάση της ανθρωπότητας στο κακό 
είναι αρκετή για να αποθαρρύνει οποιονδήποτε και να κάνει σαν πέτρα και την πιο φιλική 
καρδιά. Όλα όσα έκανε μέχρι τώρα ο άνθρωπος δείχνουν τις προθέσεις του. Μέχρι σήμερα, 
κάθε επίτευγμα τέθηκε στην υπηρεσία του δολοφονικού, κυριαρχικού και ιμπεριαλιστικού του 
πνεύματος. 

Ο Σάντος Ντυμόν (βραζιλιανός πρωτοπόρος της αεροπλοΐας), ένας άνθρωπος χωρίς 
προηγούμενο, ζήτησε την λύτρωση από την συνείδησή του στον θάνατο, επειδή έδωσε στον 
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άνθρωπο φτερά, ενώ στο βάθος της ψυχής του είχε μόνο αγάπη και επιθυμία για πρόοδο. 
Θέλοντας να κάνει τον άνθρωπο άγγελο, ξέχασε ότι δεν είμαστε άνθρωποι αλλά άγρια θηρία. 
Έδωσε φτερά στις έχιδνες. Η ευγενική αύτη ψυχή, ζούσε αναμφίβολα με τους αθάνατους 
πολύ μακριά από την Γη και δεν κατάλαβε πώς αυτό που για τους καλούς ανθρώπους θα 
ήταν πρόοδος για μας ήταν συμφορά χωρίς προηγούμενο. Ο ίδιος δεν θα μετέτρεπε ποτέ την 
εφεύρεσή του σε όπλο μαζικής καταστροφής. 

Αν μπορούσε να φανταστεί ο Παστέρ πώς η ανακάλυψή του θα χρησιμοποιούνταν για 
βακτηριολογικό πόλεμο μια μέρα, θα προτιμούσε να την πάρει μαζί του στον τάφο. Αν είχε 
προβλέψει ο Γκαλβάνι την ηλεκτρική καρέκλα, θα προτιμούσε να μη βρεθεί εκτεθειμένος σε 
γελοιοποίηση με μια τέτοια εφαρμογή. Ο Μαρκόνι θα αυτοκτονούσε αν φανταζόταν ποτέ πώς 
η ραδιο-τηλεπικοινωνία θα χρησιμοποιούνταν για τον έλεγχο των πυραύλων που μπορούν σε 
ένα μελλοντικό πόλεμο να καταστρέψουν την γη. Ο Κιουρί και η γυναίκα του δεν θα 
απεκάλυπταν ποτέ την ραδιενέργεια αν μπορούσαν να προβλέψουν την τύχη της Χιροσίμα 
και του Ναγκασάκι. 

Δεν είναι αναγκαίο να πούμε την μέθοδο με την οποία φεύγει από την Γη ένας 
ιπτάμενος δίσκος. Αν άλλα όντα πιο προχωρημένα και ηθικά από εμάς, δουν μια μέρα στον 
άνθρωπο αρκετή μεγαλοσύνη ψυχής για να τους φτάσει, θα έρθουν να μας συναντήσουν και 
να μας βοηθήσουν για το μεγάλο ταξίδι στο διάστημα. Δεν εναπόκειται στον ταπεινό αυτό 
συγγραφέα του βιβλίου να μιλήσει για το γιατί και το από που των πραγμάτων. Άλλοι που δεν 
ανήκουν στην Γη θα αναλάβουν αυτό το καθήκον. Την ημέρα αύτη ο αετός θα κατεβεί από 
τις Άνδεις, όχι για να επισκεφθεί εμάς τα σκουλήκια του κάμπου, αλλά για να μας δώσει 
φτερά δυνατά για να κάνουμε μετ επιστροφής το ταξίδι μέχρι τις Άνδεις. Μακάρι η μέρα αύτη 
να μην είναι μακριά. 

 
ΑΣΤΡΟΠΛΟΪΑ 
Ερώτηση: Θα μπορέσουμε μια μέρα να ταξιδέψουμε στο διάστημα και να 

επισκεφτούμε άλλους πλανήτες; 
Απάντηση: Ναι, θα είναι δυνατό, όπως είναι στην πραγματικότητα δυνατό τώρα. Πολύ 

μιλούν τώρα στην Γη για διαστημικά ταξίδια και κατάκτηση άλλων κόσμων και των κατοίκων 
τους24, πριν αναλάβει όμως τους τεράστιους κινδύνους για κάτι τέτοιο πρέπει να ξέρει κανείς 
όλους τους νόμους που διέπουν το πλανητικό σύστημα και τις επιμέρους διαφορές του κάθε 
πλανήτη. Αν δεν ξέρει κανείς τους νόμους αυτούς, θα καταστραφεί πριν βγει από τον αιθέρα 
που περιβάλλει την γη. Αν θα έχουμε την χαρά να καταχτηθούμε από σάς θα θέλαμε να 
δούμε ότι τα καταφέρνετε να πάτε πέρα από τον αιθέρα του δικού σας πλανήτη! Δεν υπάρχει 
καμιά συγκεκριμένη ορατή πόρτα για να μπείτε στο διάστημα. Είναι κλειστή σε αυτούς, που 
αγνοούν τους βασικούς νόμους που το κυβερνούν. Η γνώση είναι το κλειδί που την ανοίγει. 

Με δεδομένη όμως την κατάσταση της γήινης γνώσης, αυτό είναι ακόμη ένα 
απραγματοποίητο όνειρο. Η επιστήμη δεν θα είναι σε θέση να επιτύχει την κατάκτηση του 
διαστήματος όταν δεν ξέρει τί γίνεται σε ύψος πάνω από 300 μίλια. 

Πώς νομίζεις πώς θα μπορέσει κάποιος να φύγει από την Γη όταν δεν ξέρει ποιές 
δυνάμεις κινούν και διατηρούν τους πλανήτες στο διάστημα; Αυτό θα ήταν σαν ένας 
πρωτόγονος να έφτιαχνε αεροπλάνο και να πετούσε με αυτό. Δεν είναι καθόλου πρακτικό να 
προσπαθήσεις να επιτύχεις χρησιμοποιώντας διάφορα καύσιμα. Αν μη τι άλλο δεν είναι 
αναγκαία. Αν οι δυνάμεις που ενεργούν στο πλανητικό σύστημα ήταν πράγματι αυτές που 
ισχυρίζεται η γήινη επιστήμη, ο ιπτάμενος δίσκος θα ελκόταν τότε προς τον Ήλιο ή προς τους 

                                                           
24 Κάποιος Αμερικανός επίσημος έφτασε στο σημείο να πει ότι οι άλλοι πλανήτες 

πρέπει να καταχτηθούν και να υψωθεί σε αυτούς η αστερόεσσα. Προφανώς σκέφτηκε ότι 
αυτός ήταν ο καλύτερος τρόπος για την υπεράσπιση της δημοκρατίας και των Χριστιανικών 
άξιών! 
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πλανήτες και ο νόμος της αδράνειας που διατηρεί την επιτάχυνση δεν θα ίσχυε. Ακόμη και σε 
αυτό το σημείο η επιστήμη σας κάνει λάθος. 

Αν έπρεπε να χρησιμοποιήσει κανείς καύσιμα, θα χρεια-ζόταν μια τρομακτική 
ποσότητα για το ταξίδι μέχρι έναν άλλον πλανήτη. Μπαίνει μετά το πρόβλημα για το ταξίδι 
επιστροφής. Είναι φανερό πώς η μέθοδος αυτή δεν είναι καθόλου πρακτική. 

Η δυσκολία με την οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι άνθρωποι της Γης είναι 
περισσότερο φανταστική παρά πραγματική. Αν αντιληφτούν τους νόμους του διαστήματος, 
το κάθε τί θα γίνει εύκολο. Αφού εμείς μπορέσαμε και τους καταλάβαμε, θα μπορέσετε και 
εσείς. 

Οι επιστήμονες της Γης ανέμειξαν την ορολογία τους. Τους φάνηκε πώς το μόνο 
πράγμα που θα μπορούσε να κρατήσει την Γη σε τροχιά ήταν η έλξη του Ήλιου. Βάσισαν 
λοιπόν όλους τους υπολογισμούς τους σε αυτήν την υπόθεση. Στην πραγματικότητα όμως 
συμβαίνει το αντίθετο. Ο Ήλιος ασκεί απωθητική επίδραση πάνω στην γη. Από την άλλη 
επίσης, επειδή θεωρούνταν δεδομένο για αυτούς ότι δεν μπορούσε ένα σώμα να διατηρηθεί 
σε τροχιά όταν επενεργούσε πάνω σε αυτό μόνο μια δύναμη, απέδωσαν θαυματουργές 
ιδιότητες στην κεντρόφυγη δύναμη, πιστεύοντας ότι αύτη ήταν η δεύτερη δύναμη που 
διατηρούσε σε τροχιά τους πλανήτες. Τίποτε δεν μπορούσε να είναι πιο μακριά από την 
αλήθεια. 

Ακόμη και αν η κεντρόφυγη δύναμη δίνει την αναγκαία ισορροπία σε ένα πλανήτη, 
πράγμα που δεν συμβαίνει, υπάρχει μια πολύ μεγάλη παράλειψη στην θεωρία αύτη. Υπονοώ 
την δύναμη που επιβάλλει σε έναν πλανήτη μια ορισμένη κατεύθυνση. Βλέπουν ότι έλκεται 
ένας πλανήτης, βλέπουν επίσης ότι η κεντρόφυγη δύναμη ενεργεί σαν αντίρροπη δύναμη σε 
αυτήν την έλξη, αλλά δεν βλέπουν ότι υπάρχει μια τρίτη δύναμη που δίνει κίνηση στον 
πλανήτη. Όταν στριφογυρίζει κανείς μια πέτρα στην άκρη ενός σπάγκου, ο σπόγγος 
αντιπροσωπεύει την δύναμη της έλξης ενώ η κεντρόφυγη δύναμη παίζει τον ρόλο της 
απώθησης. Υπάρχει όμως και μια τρίτη δύναμη, ο άνθρωπος, που δίνει κατεύθυνση στην 
πέτρα.  

Αν y = F ή f= y επί M, τότε η δύναμη προώθησης (F) είναι αναγκαία για την κίνηση 
της γης, γιατί αύτη είναι που δίνει επιτάχυνση στην μάζα Μ. Είναι λογικό να θεωρήσουμε ότι 
ένα σώμα στο όποιο δόθηκε επιτάχυνση αρχίζει να κινείται, αλλά είναι παράλογο να πούμε ότι 
η επιτάχυνση δόθηκε και διατηρείται χωρίς την μεσολάβηση καμίας δύναμης, ιδιαίτερα όταν 
λάβουμε υπόψη ότι υπάρχει απώλεια ενέργειας σαν αποτέλεσμα της κίνησης του σώματος 
ενάντια στην βαρύτητα.  

Ο όρος σας είναι «κεντρόφυγη δύναμη», που φαίνεται να θέλει να πει ότι όλα τα 
σημεία σε ένα σώμα τείνουν να απομακρυνθούν από το κέντρο. Εμείς θέτουμε το θέμα 
διαφορετικά. Κατά την άποψή μας όλα τα σημεία Μ τείνουν να ακολουθούν ευθεία γραμμή 
στο διάστημα, στην κατεύθυνση που δίνει η ωστική δύναμη και στο σημείο επαφής με την 
ισημερινή θέση του σώματος. 

Έτσι εξηγείται η κεντρόφυγη δύναμη που δίνει κατεύθυνση στον ιπτάμενο δίσκο όταν 
εγκαταλείπει την Γη ή οποιονδήποτε άλλον πλανήτη. Χωρίς αυτήν τα διαπλανητικά ταξίδια 
δεν θα ήταν δυνατά. 

Ας αναλύσουμε τώρα τις συνέπειες του γήινου συστήματος που βασίζεται μέσα από 
την κεντρόφυγη δύναμη στην ηλιακή έλξη και απώθηση: αν όλα τα σημεία ενός σώματος 
προσπαθούσαν να φύγουν από το κέντρο, η ηλιακή έλξη τότε, έχοντας ενάντιά της την 
κεντρόφυγη δύναμη, θα προκαλούσε απώλεια ενέργειας και ο πλανήτης θα καταντούσε 
στάσιμος. 

Θα πρέπει επίσης να μην ξεχνούμε ότι αυτή η απώλεια ενέργειας θα ήταν διπλή 
καθόσον η Γη αναπτύσσει δύο είδη κεντρόφυγης δύναμης, που οφείλεται η μία στην 
ταχύτητα της τροχιάς της και η άλλη στην περιστροφή γύρω από τον άξονά της. 
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Δεν μπορεί κανένα σώμα να κάνει οτιδήποτε αν δεν έχει πηγή ενέργειας. Αν η ίδια η 
Γη ήταν πηγή ενέργειας, τότε όλη η φυσική, περιλαμβανομένης και της θερμοπυρηνικής, θα 
ήταν λάθος. 

Αυτό μόνο αρκεί να δείξει ότι δεν είναι ορθή η γήινη αστρονομία. Μια θεωρία είναι 
βάσιμη μόνο στο μέτρο που δίνει απάντηση στα σχετικά προβλήματα. 

Ας ρίξουμε μια ματιά στα παρακάτω: 
 
 

 
Ο Δίας που είναι σε μάζα 317 φορές μεγαλύτερος από την γη, πρέπει να υπόκειται σε 

πολύ μεγαλύτερη ηλιακή έλξη. Παρά το γεγονός όμως ότι δεν έχει μεγάλη ταχύτητα τροχιάς 
για να αντισταθμίζει αυτήν την έλξη, διατηρείται εν τούτοις σε τροχιά. Ο πλανήτης αυτός έχει 
μεγάλη μάζα και μικρή ταχύτητα. Αφού έχουν έτσι τα πράγματα, τότε θα πρέπει να δεχτούμε 
ότι είτε η ταχύτητα της Γης είναι πολύ μεγάλη σε σχέση προς την μάζα της και θα πρέπει να 
την εκτρέψει από την τροχιά της είτε αύτη του Δία είναι πολύ μικρή και θα πρέπει τότε ο Δίας 
να ελκυσθεί προς τον Ήλιο. 

Σημείωσε πώς δέχομαι καταχρηστικά τον δικό σας ισχυρισμό ότι η μάζα του Δία είναι 
317 φορές μεγαλύτερη από αύτη της γης. Ο ισχυρισμός αυτός βασίζεται στην ενέργεια της 
ηλιακής έλξης ενάντια στην κεντρόφυγη δύναμη. Πάντως δεν είναι σωστός. 

Θα μπορούσες να φέρεις αντίρρηση λέγοντας ότι ο Δίας με την μεγάλη μάζα του 
περιστρέφεται σε εξώτερη τροχιά σύμφωνα με την θεωρία ότι οι σφαίρες με μεγαλύτερη 
μάζα υπόκεινται σε μεγαλύτερη κεντρόφυγη δύναμη. Ορίστε όμως που έχουμε την 
περίπτωση του Άρη. Είναι μικρότερος από την Γη αλλά είναι μακρύτερα από τον Ήλιο. Οι 
άλλοι επίσης πλανήτες που είναι πέρα από τον Δία είναι μικρότεροι από αυτόν αλλά 
περιστρέφονται σε τρομακτική απόσταση από τον Ήλιο. Επιπλέον, η ταχύτητα της τροχιάς 
τους είναι πολύ μικρή. Να λοιπόν που ούτε έτσι εξηγείται. 

Τα φαινόμενα της φύσης είναι άπλα και μπορούν να εξηγηθούν εύκολα. Οι δυσκολίες 
βρίσκονται στην ικανότητα των ανθρώπων να αναλύουν τα γεγονότα και στο γεγονός ότι 
διατυπώνουν συχνά περίπλοκα συστήματα που είναι πολλές φορές αρκετά γελοία. Ένα από 
αυτά, που διάρκεσε και για πολύ καιρό, υποστήριζε ότι η Γη κρατιόταν στο διάστημα από 
ελέφαντες. Αν βρισκόταν κανείς να ρωτήσει τότε που στέκονταν οι ελέφαντες, η θεωρία 
αύτη θα διαρκούσε λιγότερο. 

Δεν μπορεί κανένας να εξισώσει προβλήματα χωρίς να υπολογίσει και να ζυγίσει πριν 
όλους τους παράγοντες που οδηγούν στην λύση τους. Οι επιστήμονες ξέχασαν, ενώ 
ασχολούνταν με την κίνηση των πλανητών, ότι η ενέργεια θα πρέπει να χρησιμοποιήθηκε 
σαν αποτέλεσμα της ηλιακής έλξης που δρούσε ενάντια στις δύο κεντρόφυγες δυνάμεις που 
αναφέραμε. Αν δεν έδωσαν εξήγηση σχετικά με την πηγή ενέργειας που ήταν απαραίτητη για 
την ύπαρξη κίνησης -και που ισοδυναμεί στην περίπτωση αύτη με το ερώτημα που πατούσαν 
οι ελέφαντες- είναι γιατί οι βάσεις πάνω στις όποιες έθεσαν το πρόβλημα ήταν λαθεμένες. 

Η θεωρία, που δέχομαι ότι είναι η σωστή, λέει ότι η δύναμη αύτη απορρέει από την 
διαφορά στο δυναμικό ενέργειας που δημιουργείται από το φως του ήλιου όταν φωτίζει την 
μια πλευρά του πλανήτη και αφήνει την άλλη στο σκοτάδι. Ένα σώμα που ισορροπεί μεταξύ 
δύο δυνάμεων (της έλξης και της ώθησης) δεν έχει βάρος και κινείται με τον τρόπο που 
περιστρέφεται μια μικρή πέτρα στην άκρη ενός σπάγκου που αντιπροσωπεύει την ακτίνα της 
τροχιάς της. Όλα τα μηχανικά φαινόμενα του Σύμπαντος έχουν μια εξήγηση. 
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Ερώτηση: Υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία που φαίνεται ότι την ξεχνάς. Αν είναι λογική η 
θεωρία σου ότι οι πλανήτες μπορούν να διατηρούνται ανάμεσα στην έλξη του μαγνητικού 
κέντρου του συστήματος μας και την απώθηση του φωτός του Ήλιου, τότε πώς εφαρμόζεται 
η θεωρία σου στους δορυφόρους; Πώς μπορείς, για παράδειγμα, να συνδυάσεις τους 
παράγοντες αυτούς με τις κινήσεις της Σελήνης; 

Απάντηση: Με την θεωρία της κεντρόφυγης δύναμης που δεν την έχω εξηγήσει 
ακόμη. Θα ήθελα πριν εκθέσω την λύση να δείξω τις δυσκολίες που υπάρχουν στην θεωρία 
που επεξεργάστηκαν οι άνθρωποι της γης. 

Η Σελήνη δεν διαγράφει μια πραγματικά κυκλική τροχιά γύρω από την γη. Διαγράφει 
κάποτε μακρύτερη και κάποτε κοντινότερη τροχιά. Η απόσταση μεταξύ του πλανήτη και του 
δορυφόρου μπορεί να διαφέρει μέχρι 26.000 μίλια. Αν διατηρούνταν η Σελήνη από την 
επενέργεια της βαρύτητας αντισταθμιστικά προς την κεντρόφυγη δύναμη, η τροχιά της θα 
έπρεπε να είναι τέλεια κυκλική και οι δύο δυνάμεις να εξισορροπούνται. Η Σελήνη δεν θα 
μπορούσε να αλλάξει την απόστασή της από την γη, εκτός και υπήρχε κάποια ανακολουθία 
στους νόμους της βαρύτητας. Αυτό όμως θα ήταν απαράδεκτο. Αυτό δεν λαμβάνει υπόψιν το 
γεγονός ότι όταν κινείται σε κοντινή τροχιά, η ισορροπία ανατρέπεται και ο δορυφόρος 
έλκεται προς την γη. Ο πρώτος δορυφόρος του Άρη αντιπροσωπεύει ένα περίεργο φαινόμενο 
που αντιφάσκει πλήρως προς την δική σας αντίληψη της αλήθειας. Ενώ ο Άρης συμπληρώνει 
την περιστροφή γύρω από τον άξονά του σε 24 ώρες και 37 λεπτά, ο δορυφόρος του 
συμπληρώνει τρεις πλήρεις περιστροφές, κάνοντας 7 ώρες και 39 λεπτά για κάθε 
περιστροφή. 

Είμαστε έτσι πάλι στο σημείο που αρχίσαμε, δηλαδή στο ερώτημα ποιά είναι εκείνη η 
δύναμη με την βοήθεια της όποιας μπορεί ο δορυφόρος να μην υπακούει στην δύναμη της 
βαρύτητας του πλανήτη και να συμπληρώνει τρεις περιστροφές αντί για μία; 

Πιο περίεργη ακόμη είναι η συμπεριφορά του ένατου, δέκατου και ενδέκατου 
δορυφόρου του Δία, που αντιφάσκει πέρα για πέρα με τους νόμους της βαρύτητας, όπως 
τους αντιλαμβάνεστε. Ο Δίας και οι δορυφόροι του κινούνται με φορά αντίθετη από αυτήν 
του ρολογιού, ενώ οι παραπάνω τρεις δορυφόροι κινούνται με αντίθετη φορά. 

Θα σου εξηγήσω τώρα πώς στέκεται η Σελήνη στο διά-στημα χωρίς να συγκρούεται με 
τον πλανήτη σας. Είναι γιατί βρίσκεται μέσα στην περιφέρεια του αιθερικού περιβλήματος της 
γης. Υπάρχει μαγνητική έλξη ανάμεσα στα δύο σώματα. Οι πόλοι της Γης επιδρούν στους 
πόλους της Σελήνης και αντίθετα. Εφόσον υπάρχει έλξη ανάμεσα στα μαγνητικά τους πεδία, 
τα δύο σώματα απωθούνται από το φώς του ήλιου. 

Ερώτηση: Πώς; 
Απάντηση: Το φώς του Ήλιου αντικαθρεφτίζεται από την Σελήνη στην Γη και από την 

Γη στην Σελήνη. Η συνδυασμένη αντικαθρεφτιστική δράση δίνει στα δύο σώματα την 
αναγκαία απωθητική δύναμη για την υπερνίκηση της μαγνητικής έλξης. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να διατηρείται ο δορυφόρος στην τροχιά του. Όταν το 
αντικαθρέφτισμα του ηλιακού φωτός μεταξύ των δύο σωμάτων βρίσκεται στο υψηλότερο 
του σημείο, αυξάνεται η πίεση και η Σελήνη απομακρύνεται από την γη. Όταν πάντως η 
Σελήνη από ολόγεμη αρχίζει να χάνεται, το αντικαθρέφτισμα του φωτός λιγοστεύει, γεγονός 
που αναλογικά μειώνει την δύναμη της απώθησης και αυξάνει την μαγνητική έλξη ώστε ο 
δορυφόρος να κινείται πιο κοντά στην γη. Η ύπαρξη της διαφοράς αυτής κάνει την Σελήνη να 
διαγράφει μια τέλεια ελλειπτική τροχιά γύρω από την γη. 

 Ερώτηση: Αλλά η πίεση του φωτός που αντικαθρεφτίζεται ανάμεσα σε δύο σώματα 
πρέπει να είναι πολύ μικρή. 

Απάντηση: Δεν είναι μικρότερη από την μαγνητική έλξη. Μπορείς να το δεις και ο ίδιος 
ότι η έλξη αυτή είναι ελάχιστη αν σκεφτείς η Σελήνη κινείται γύρω από τον εαυτό της σε κάτι 
λιγότερο από τριάντα μέρες. Αν ήταν ισχυρή η έλξη, τότε έπρεπε ο δορυφόρος να στρέφεται 
γύρω από την Γη με την ίδια ταχύτητα και να μην προηγείται ή να καθυστερεί πάνω από 50 
λεπτά την μέρα. 
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Ερώτηση: Μήπως αυτό σημαίνει ότι ο δορυφόρος δεν έχει καμιά δική του κίνηση; 
Απάντηση: Αυτό είναι σωστό. Υπόκειται απλώς από μακριά στην επίδραση της κίνησης 

της γης. Η ταχύτητα περιστροφής της Γης προκαλεί γωνιακή ταχύτητα στην Σελήνη ενός 
εικοστού όγδοου σχεδόν. Φαίνεται σαν μόνο ο άξονας της Γης να ασκούσε έλξη. Έχοντας 
λοιπόν έτσι τα πράγματα δεν μπορεί να υπάρξει έλξη μεταξύ των μαζών αλλά μαγνητική 
έλξη. 

Ερώτηση: Ξέροντας όλα αυτά τα πράγματα, πώς τα καταφέρνετε και ταξιδεύετε στο 
διάστημα, ή ακόμη καλύτερα πώς θα τα καταφέρουμε εμείς αν το επιχειρήσουμε;  

Απάντηση: Σου εξήγησα τον τρόπο με τον οποίο η ατμόσφαιρα μπορεί να ιονιστεί με 
καθοδικές ακτίνες; Ο ιονισμένος «βολβός» απορροφάται από την ατμόσφαιρα και δημιουργεί 
κενό μέσα στο όποιο ανυψούμενος ο ιπτάμενος δίσκος ταξιδεύει. Η Γη αναπτύσσει ταχύτητα 
επιφάνειας 1.040 μίλια την ώρα αλλά κανένας δεν το αισθάνεται ότι κινείται. Αυτό σημαίνει 
ότι αν συνεχίζαμε να υψωνόμαστε σε σχέση με ένα σημείο της επιφάνειας της γης, θα 
αυξάναμε την ταχύτητά μας χωρίς όμως να το αντιλαμβανόμαστε. Όταν θα φτάσουμε τα 
250.000 μίλια ύψος από την επιφάνεια της γης, χωρίς καμιά άλλη προσπάθεια, θα 
αποκτήσουμε ταχύτητα 66.000 μίλια την ώρα που είναι η ταχύτητα περιστροφής του 
πλανήτη μας στο διάστημα. Ούτε βλέπουμε, ούτε αισθανόμαστε την ταχύτητα που φτάσαμε 
γιατί δεν έχουμε κανένα σημείο αναφοράς. Αν υπήρχε όμως έξω από το αιθερικό περίβλημα 
της Γης ένας ακίνητος παρατηρητής, θα μας έβλεπε να κινούμαστε με μία τρομακτική 
γωνιακή ταχύτητα. 

 

ΠΩΣ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ Η ΣΕΛΗΝΗ ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ 
Ενώ οι πόλοι της Σελήνης έλκονται από τους πόλους της Γης, το αντικαθρεφτιζόμενο 

φώς του Ήλιου που έρχεται από την Σελήνη κάνει τα δύο σώματα να απωθούν το ένα το 
άλλο και η απώθηση αυτή ισορροπεί με τη μαγνητική έλξη αναμεταξύ τους. Εφόσον το ποσό 
του αντανακλώμενου φωτός διαφέρει, διαφέρει επίσης και η αντίσταση της Σελήνης από την 
γη. Η μέγιστη διαφορά είναι γύρω στα 26.000 μίλια. 

Όταν υπάρχει έκλειψη και φτάνει λιγότερο φώς της Σελήνης στην Γή, η απωθητική 
δύναμη εξασθενεί. Αλλά εφόσον, ταυτόχρονα, η Σελήνη απωθείται από πίσω από όλη την 
δύναμη του ηλιακού φωτός, πέφτει γρήγορα μέσα από το διάστημα προς την γη. Ο χρόνος 
όμως είναι πολύ μικρός για να επηρεάσει σοβαρά την τροχιά και η ισορροπία αποκαθίσταται 
μόλις ξαναγυρίσει το αντικαθρεφτιζόμενο φώς μετά την έκλειψη. 

Είναι λάθος να υποθέσει κανείς ότι οι παλίρροιες προκαλούνται από την έλξη του 
φεγγαριού. Αυτό που συμβαίνει είναι ακριβώς αντίθετο αυτό μπορεί να αποδειχθεί με 
παρατήρηση. Το ηλιακό φώς, το αντανακλώμενο από το φεγγάρι, ασκεί πίεση πάνω στην 
υγρή μάζα του ωκεανού. Το νερό πιεζόμενο σε ένα σημείο ανυψώνεται σε ένα άλλο σημείο. 
Αυτή είναι η εξήγηση της επιβράδυνσης των παλιρροιών που προκαλούνται από το φεγγάρι25. 

 

ΟΙ ΠΑΛΙΡΡΟΙΕΣ 
Τα νερά της γης, πιεζόμενα σε ένα σημείο, ανεβαίνουν σε δύο άλλα και προκαλείται 

                                                           
25 Ο Αριστοτέλης αυτοκτόνησε πέφτοντας από ένα γκρεμό επειδή δεν μπόρεσε να βρει 

εξήγηση για τις παλίρροιες. Υπάρχουν δύο παλίρροιες την ίδια μέρα. Στον Ισημερινό το ύψος 
τους φτάνει τις 30 ίντσες με πλήρη Σελήνη και τις 20 ίντσες στις άλλες φάσεις της Σελήνης. 
Οι παλίρροιες μπορούν να θεωρηθούν σαν συστολή στην επιφάνεια των νερών με άνοδο στις 
δύο άκρες τους. Η άνοδος αύτη δεν είναι κύματα αλλά πραγματική αύξηση της μάζας του 
νερού. Αν οι παλίρροιες προκαλούνταν από την έλξη, θα υπήρχε ένα μόνο κύμα και θα 
κινείτο κατευθείαν κάτω από την Σελήνη. Οι παλίρροιες όμως δεν εκδηλώνονται κατευθείαν 
κάτω από την Σελήνη και λαμβάνουν χώρα 50 λεπτά αργότερα. Κατά την θεωρία των 
ρευμάτων η καθημερινή αύτη επιβράδυνση προκαλείται από την γωνία του Ήλιου ως προς 
την γη την στιγμή εκείνη. 
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έτσι το φαινόμενο της παλίρροιας. Το αντικαθρεφτιζόμενο φώς από την Σελήνη, προκαλεί 
συμπίεση σε ένα σημείο και το φώς κατευθείαν από τον Ήλιο προκαλεί συμπίεση σε ένα 
άλλο. Έτσι εξηγείται γιατί οι παλίρροιες βρίσκονται στο υψηλότερο σημείο τους όταν έχουμε 
πανσέληνο. Τότε οι δύο πιέσεις συνενώνονται. 

Η πίεση του φωτός δεν είναι απλώς το ασήμαντο βάρος που γίνεται αισθητό στην 
επιφάνεια της γης. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη πίεση στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας 
που μειώνεται προοδευτικά μέχρι την επιφάνεια του πλανήτη όπου γίνεται σχεδόν 
ανύπαρκτη. Μοιάζει με την σφαίρα που η δύναμη διείσδυσης της είναι πολύ μεγάλη στην 
αρχή της καμπύλης της, αλλά που λιγοστεύει σιγά σιγά όσο η ταχύτητά της μειώνεται λόγω 
της αντίστασης που βρίσκει στην ατμόσφαιρα, μέχρι που τελικά πέφτει. Η πίεση αυτή του 
φωτός μεταδίδεται μέσα από την ατμόσφαιρα μέχρι που φτάνει τους ωκεανούς.  

Αυτή η ίδια συμπιεστική δύναμη του ηλιακού φωτός προκαλεί ανέμους. Ασκώντας 
πίεση στα ανώτερα αιθερικά στρώματα, η δύναμη μεταδίδεται μετά στην ίδια την 
ατμόσφαιρα. Η διαφορά πίεσης σε διάφορα μέρη της ατμόσφαιρας δημιουργεί αέρια 
ρεύματα, των οποίων η ένταση εξαρτάται από το ποσό πίεσης που ασκείται πάνω σε αυτά 
την στιγμή εκείνη. Τα περισσότερα ρεύματα αέρα αρχίζουν κοντά στον Ισημερινό όπου η 
πίεση είναι η πιο μεγάλη. Εξαρτάται πάντως, σε μεγάλο βαθμό και από την ταχύτητα που 
μπορούν να διατηρήσουν τα ανώτερα αυτά στρώματα αέρα. Φτάνουν πολύ συχνά μέχρι τα 
1.250 μίλια την ώρα. Το κινητό αυτό στρώμα υπόκειται στην πιο μεγάλη πίεση που το 
μετατρέπει σε παράλληλη κίνηση με την επιφάνεια της γης. Αν πέσει η ταχύτητα των 
ανώτερων αυτών στρωμάτων, τότε η πλήρης πίεση του φωτός του Ήλιου μεταδίδεται στην 
γη. Αυτό είναι που προκαλεί τους κυκλώνες. Δεν πρέπει να κάνουμε σύγχυση ανάμεσα στα 
ρεύματα του αέρα που κινούνται παράλληλα προς την επιφάνεια της Γης με άλλα που 
κινούνται κάθετα. Τα πρώτα προκαλούνται από την πίεση του φωτός του ήλιου. Τα δεύτερα 
από την διαφορά θερμοκρασίας στα ανώτερα στρώματα. 

Μερική από την μεγάλη δύναμη που ασκούν τα κύματα του Ήλιου πάνω σε αυτόν τον 
πλανήτη διατηρώντας τον σε τροχιά, απορροφάται στην παραγωγή άνεμων τόσο στα 
ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας όσο και κοντά στην επιφάνεια της γης. 

Οι αστρονόμοι θα έβρισκαν την ίδια δυσκολία αν προσπαθούσαν να εξηγήσουν τις 
τροχιές των πλανητών. Αυτό έγινε με την εξήγηση που προσπάθησαν να δώσουν στην 
σεληνιακή τροχιά. Αν πράγματι οι πλανήτες έλκονταν από τον Ήλιο, είναι προφανές πώς δεν 
έπρεπε να έχουν ελλειπτικές τροχιές. Η κίνηση όμως του Ήλιου γύρω από το μαγνητικό 
κέντρο του συστήματος κάνει μερικές φορές ισχυρότερη την απωθητική του δύναμη. Στην 
περίπτωση αυτή ο πλανήτης απομακρύνεται. Άλλες φορές το μαγνητικό κέντρο είναι πιο 
κοντά στον πλανήτη και ο πλανήτης κινείται πιο κοντά σε αυτό. Το διαφορετικό κέντρο του 
κύκλου της τροχιάς των διαφόρων πλανητών οφείλεται στο μέγεθος και την πυκνότητα του 
καθενός. Είναι έτσι πιο λογικό, για τον υπολογισμό της πυκνότητας των ουρανίων σωμάτων, 
να παρατηρούμε την διάμετρο και την απόστασή τους όταν είναι στο αφήλιον και στο 
περιήλιον. 

 
Αφού φτάναμε αυτήν την ταχύτητα θα προσπαθούσαμε να βγούμε στο κενό, 

ξεφεύγοντας από το αιθερικό περίβλημα. Λόγω της τάσης που έχουν τα κινούμενα σώματα 
να ακολουθούν ευθύγραμμη πορεία, θα αφήναμε το αιθερικό περίβλημα σε ένα σημείο και ο 
ιπτάμενος δίσκος θα έφτανε, ακολουθώντας ευθύγραμμη πορεία, τον πλανήτη του 
προορισμού του. Θα ήταν φυσικά διαφορετική η διαδικασία αν χρησιμοποιούσαμε την 
«ηλεκτρική ρευστότητα» του πλανήτη σαν μέσο προώθησής μας. 

Για να σου εξηγήσω μια αρχή χρειάστηκε να παραλείψω άλλη. Μίλησα για «ευθεία 
γραμμή» με σκοπό να απλοποιήσω το σκεπτικό μου, αλλά πρέπει στην πραγματικότητα να 
πάρουμε υπόψιν τις διαθλαστικές δυνάμεις που θα ασκήσουν επάνω μας η έλξη και η 
απώθηση. Θα ακολουθήσουμε πάντως ευθύγραμμη πορεία γιατί έχουμε τα μέσα να 
αντισταθμίσουμε τις διαφορές αυτές. Αν δημιουργήσουμε μαγνητικό πεδίο με την βοήθεια 
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των ισχυρών μέσων που θα έχουμε στην διάθεσή μας, θα υποστούμε τότε την έλξη. 
Αντίστροφα όμως, θα απωθηθούμε την στιγμή που θα βγούμε έξω από αυτό. Αυτός είναι ο 
λόγος για τον όποιο είναι απαραίτητο να καταλάβουμε πλήρως τους νόμους της φύσης, 
διαφορετικά θα μας είναι αδύνατο να φτάσουμε έστω σε έναν πλανήτη. 

Είπα επίσης, για να απλοποιήσω τα πράγματα, ότι φεύγουμε από την Γη με ταχύτητα 
66.000 μίλια την ώρα. Η κατώτερη όμως ταχύτητα που χρησιμοποιούμε για να, φύγουμε από 
την Γη είναι στην πραγματικότητα 125.000 μίλια την ώρα. Από την ταχύτητα αυτή οι 66.000 
προέρχονται από την Γη και η υπόλοιπη από την ταχύτητα που αναπτύσσει ο ιπτάμενος 
δίσκος στην ατμόσφαιρα. Αναπτύσσουμε μερικές φορές ταχύτητες που θα σου φαίνονταν 
απίστευτες. Η φύση έχει τέτοιες δυνατότητες που οι άνθρωποι της Γης δεν τις είδαν ακόμη 
ούτε στα όνειρά τους. 

Χρησιμοποιώντας την ταχύτητα των 66.000 μιλίων την ώρα που μας προσφέρει 
δωρεάν η γη, θα μπορούσε κανείς να αναλάβει διαστημικά ταξίδια και να φτάσει σε άλλους 
πλανήτες. θα Αντιμετώπιζε όμως ορισμένους κινδύνους οφειλόμενους σε απώλεια ενέργειας 
λόγω της ηλιακής απώθησης. Πρέπει να σημειω9εΐ ότι κινούμαστε σε ορθή γωνία σε σχέση με 
την κατεύθυνση της ηλιακής απώθησης. Αν προσπαθούσαμε να κινηθούμε στην ίδια 
κατεύθυνση με αυτή, θα μας έσπρωχνε, και αν κινούμασταν Αντίθετα, θα μας απωθούσε θα 
είχαμε και στις δύο περιπτώσεις σαν αποτέλεσμα να χάσουμε κινητική ενέργεια. Απαιτείται 
επομένως μια μεγαλύτερη ταχύτητα, εφόσον ισχύουν σε ένα μέτρο οι νόμοι της αδράνειας. 

Ένας πιλότος που είναι συνηθισμένος να εκτελεί τέτοιες πτήσεις θα μπορούσε να το 
κάνει χρησιμοποιώντας την χαμηλή αυτή ταχύτητα, θα του έπαιρνε όμως πολύ χρόνο. 

Για μεγάλη ταχύτητα εκτόξευσης από την Γη χρειαζόμαστε μόνο μικρές ποσότητες 
καυσίμων ή άλλης ενέργειας για χρήση μέσα στον ιπτάμενο δίσκο. 

Μπορούμε να αποσυνδέσουμε πλήρως σαν άχρηστους τους σωλήνες Κρούκς και 
Γκαίσλερ που δημιουργούν ατμοσφαιρική μεταβολή. Χρησιμοποιούνται πότε-πότε για να 
εκτρέπουν μετεωρίτες που συναντούμε στο δρόμο μας. Τους θέτουμε γενικά σε λειτουργία 
όταν εμφανίζονται περιπλανώμενοι μετεωρίτες στην οθόνη των κατοπτευτικών συσκευών 
μας. 

Σε ορισμένο ύψος πάνω από την ατμόσφαιρα της γης, Αρχίζει ένα σώμα να 
περιστρέφεται έντονα. Το γεγονός αυτό παρατηρήθηκε από εσάς αναρίθμητες φορές. Είναι οι 
ίδιοι παράγοντες που κάνουν και την Γη να περιστρέφεται. Ένα σώμα που έχει την μια 
πλευρά φωτεινή και την άλλη στο σκοτάδι, τείνει, κάτω από συνθήκες χαμηλής 
ατμοσφαιρικής πίεσης, να περιστρέφεται γύρω από έναν φανταστικό άξονα. Αυτός είναι ένας 
άλλος κίνδυνος για όσους δεν έχουν πείρα γιατί το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στο διάστημα. 
Για να φέρουμε αντιστάθμισμα, θερμαίνουμε το μέρος εκείνο του σκάφους που δεν βλέπει 
τον ήλιο και πετυχαίνουμε έτσι να διατηρήσουμε μια ισορροπία. 

Η κύρια τεχνική της αστροπλοΐας συνίσταται στην αποκατάσταση επαφής με το 
αιθερικό περίβλημα του πλανήτη που θέλουμε να φτάσουμε. Θα πρέπει να προσεγγίζουμε 
πάντα τον πλανήτη από την κατεύθυνση της περιστροφής του. Αν τον προσεγγίσουμε 
αντίθετα, το σκάφος μας θα γίνει κομμάτια. Προσεγγίζουμε για τον σκοπό αυτόν την αιθερική 
μάζα με βάση μια εφαπτόμενη, ακολουθώντας την κατεύθυνση της κίνησής του. Δύο σώματα 
που ταξιδεύουν στην ίδια κατεύθυνση δεν έχουν σχετική ταχύτητα. Είναι σαν να ήταν και τα 
δύο στάσιμα. Η επαφή μεταξύ τους δεν προκαλεί τότε καμιά τριβή. 

Θα πρέπει να προσθέσω ότι έχουμε μέσα για το σταμάτημα στο διάστημα και για την 
αύξηση, φυσικά, ή την μείωση της ταχύτητάς του. Αν ταξιδεύαμε με ταχύτητα 175.000 μίλια 
την ώρα θα ήταν επικίνδυνο να κάνουμε επαφή με το αιθερικό περίβλημα ενός πλανήτη με 
χαμηλή ταχύτητα περιστροφής, ακόμη και αν αυτό γινόταν στην κατεύθυνση της κίνησής 
του. Στις περιπτώσεις αυτές μειώνουμε την ταχύτητα μέχρι που να συγχρονιστούμε με την 
ταχύτητα του αιθερικού περιβλήματος. 

Βολεύει εδώ να σου εξηγήσω το φαινόμενο των μετεωριτών που φτάνουν στους 
πλανήτες. Αν φτάσουν στο αιθερικό περίβλημα σε αντίθετη φορά από την κίνηση του 
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πλανήτη γίνονται κομμάτια. Αν φτάσουν όμως στην φορά της κίνησης του πλανήτη, τα 
καταφέρνουν μερικές φορές να φτάσουν μέχρι την επιφάνεια του πλανήτη. Αυτό πάντως 
εξαρτάται από την ταχύτητα με την οποία φτάνουν στον πλανήτη. 

Αν πηγαίνουμε από την Γη στον Δία, χρησιμοποιούμε γενικά τον Άρη ή την Αφροδίτη 
σαν ενδιάμεσους σταθμούς., ανάλογα με τις θέσεις των πλανητών την στιγμή εκείνη. 

Στην δική σας την περίπτωση, εφόσον δεν θα είχατε στα μέσα στην διάθεσή σας για 
τροποποίηση της ταχύτητας στο διάστημα, θα έπρεπε να ενεργήσετε κατά τον ακόλουθο 
τρόπο, αν θέλατε να αναλάβετε ταξίδι στον Δία: 

Η Γη κινείται σε τροχιά με 66.000 μίλια την ώρα, και ο Δίας με 29.000 μίλια την ώρα. 
Η λύση θα ήταν να χρησιμοποιήσετε τον Άρη σαν ενδιάμεσο σταθμό, επιτυγχάνοντας την 
ίδια ταχύτητα με την δική του, δηλαδή 54.000 μίλια την ώρα. Η διαφορά των 25.000 μιλίων 
την ώρα μεταξύ της δικής σας ταχύτητας και του αιθέρα του πλανήτη δεν θα προκαλέσει 
πολύ μεγάλη τριβή. Για την πρόληψη ατυχημάτων, θα πρέπει οι σωλήνες Γκαίσλερ να μπουν 
σε λειτουργία την στιγμή της επαφής για να αποφευχθεί όσο το δυνατόν η τριβή. Με την 
ταχύτητα που θα δώσει ο Άρης, το ταξίδι θα συνεχιστεί στο Δία, αλλά θα πάρει πολύ χρόνο. 

Δεν πρέπει να γίνει προσγείωση στον ίδιο το Δία αλλά στους δορυφόρους του. Το 
μικρό αιθερικό περίβλημα κάνει την επαφή πολύ επικίνδυνη, εκτός και το σκάφος έχει τα δικά 
του μέσα μείωσης της ταχύτητας στο διάστημα. Θα πρέπει να προτιμήσετε στον Γανυμήδη 
που έχει πλατύ αιθερικό περίβλημα και ατμόσφαιρα που κινείται με μεγάλη ταχύτητα. Η Ιώ 
μπορεί επίσης να προτιμηθεί. Θα ήταν λάθος σας να περάσετε μέσω Αφροδίτης γιατί ο 
πλανήτης αυτός έχει ταχύτητα 77.000 μίλια την ώρα, και η διαφορά ταχύτητας μεταξύ αυτού 
και του Δία θα είναι πολύ μεγάλη. 

Ερώτηση: Τί θα συνέβαινε αν χρειαζόταν να σταματήσουμε το σκάφος. Αν 
προσεγγίζαμε για παράδειγμα ένα πλανήτη με μόνο κάθετη και όχι οριζόντια επιτάχυνση; 

Απάντηση: Αυτό θα το έκανες μόνο μια φορά. Δεν θα μπορούσες να το ξανακάνεις. 
Θα γινόσουν κομμάτια. Η σύγκρουση θα είχε Απίστευτη βιαιότητα. Θα ήταν σαν να 
στεκόσουν στις γραμμές και ένα τραίνο να έπεφτε με μεγάλη ταχύτητα επάνω σου. Το 
ξέρουμε γιατί πολλοί από μας έκαναν το λάθος αυτό και πέθαναν. Ήταν και για εμάς δύσκολο 
να μάθουμε τα μυστικά του διαστήματος. Εσείς δεν θα έχετε αυτές τις δυσκολίες αν 
καταπιαστείτε κάποια μέρα με διαστημικά ταξίδια, γιατί σας λέμε από πριν τί εμπόδια θα 
συναντήσει και ο πιο θαρραλέος ταξιδιώτης. Χρειάζεται μόνο να μας ακούσετε και να πείτε 
στους επιστήμονές σας στην Γη ότι είναι πολύ πιο φρόνιμο για κάποιον να επωφεληθεί από 
την πείρα των άλλων παρά να επιδιώξει το ίδιο αποτέλεσμα με τίμημα την ζωή του. Το 
ξέρουμε πώς απειλείτε να μας επιβάλετε την κυριαρχία σας ή και να μας καταστρέψετε 
ακόμη, αλλά δεν θέλουμε μολαταύτα την καταστροφή σας με αυτόν τον τρόπο. Θα 
λυπόμασταν, αντίθετα, αν οι άνθρωποι της Γης αποτύχαιναν, όπως λυπούμαστε και για πολλά 
άλλα πράγματα που κάνουν. Θα προτιμούσαμε να σάς δούμε πορθητές του διαστήματος στα 
ηνία ενός άρματος όλο φωτιά, ή σαν ατρόμητους ναυτικούς αντιμαχόμενους τις 
πολυκύμαντες θάλασσες του κοσμικού διαστήματος. 

Ίσως τότε οι άνθρωποι αντιληφτούν το μεγαλείο των έργων του Θεού που γέμισε 
πλούτη κάθε γωνιά του Σύμπαντος, και δουν ότι δεν είναι ανάγκη να μάχονται για έδαφος και 
ζωτικό χώρο. Η διαμάχη για αυτά δείχνει άγνοια της μεγαλοσύνης του Σύμπαντος. Ο 
άνθρωπος συμπεριφέρεται σαν αγέλη κλεισμένη σε φανταστικό κύκλο και που δεν έχει την 
εξυπνάδα να κάνει ένα μόνο βήμα για να βρει την Ελευθερία. 

Ίσως επίσης οι άνθρωποι να πάψουν να καταστρέφουν ο ένας τον άλλο πολεμώντας 
για μερικά βρωμοπαρέα πετρελαίου που δεν αξίζουν παραπάνω από ότι οι τρύπες στην γη. Αν 
χρειάζονται ενέργεια, το διάστημά τους τις στέλλει από παντού με την μορφή ακτίνων. Είναι 
σαν να πέθαιναν από δίψα ενώ έπλεαν στον Αμαζόνιο. Θα τους αρκούσε να πάρουν με έναν 
κάδο όσο νερό και όσες φορές ήθελαν. 

Αν σταματήσουν να κάνουν πολέμους και ζουν σαν λογικά όντα, θα μπορούσαμε να 
τους δείξουμε πώς να ελέγξουν και να χρησιμοποιήσουν την ενέργεια, είτε αυτή είναι ηλιακή, 
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ατομική, μαγνητική είτε κοσμική. Αν μάθουν να γίνουν ειρηνικοί και σπλαχνικοί, οι 
μεγαλύτεροι αδελφοί τους στο ηλιακό σύστημα θα τους δείξουν πώς να κάνουν Παράδεισο 
την Γη.  

Μην πιστεύεις ότι ο Θεός έκανε κακό τον κόσμο. Είναι δική του επιθυμία να γίνουν 
όλοι ευτυχισμένοι. Κανενός τα βάσανα δεν του φέρνουν οποιαδήποτε ικανοποίηση. Ο πόνος, 
σωματικός ή ψυχικός, και οι δυσκολίες γενικά δεν βοηθούν κανέναν, αλλά δείχνουν μόνο 
πόσο ανερμάτιστα έγιναν σήμερα τα αισθήματα. Αν κάτι φέρνει πόνο, είναι το πνεύμα 
παραίτησης και η βλασφημία εναντίον Εκείνου που μας δίνει συνέχεια τις ευλογίες του. 

Ο καθένας είναι υπεύθυνος για την αθλιότητα και την καταπίεση στην οποία βρίσκεται. 
Αν αλλάξει ο άνθρωπος την καρδιά του και αποφασίσει να γίνει καλός και φιλεύσπλαχνος, θα 
βρει αμέσως στο πλευρό του αμέτρητους αδελφούς για να τον βοηθήσουν, για να μην 
αναφέρω την βοήθεια και την χαρά που θα έχει από τα Ύψη. Να είσαι βέβαιος ότι ο Πατέρας 
είναι πιο πρόθυμος να δώσει παρά ο γιός να ζητήσει. 

Αν διηγηθείς μια μέρα σε άλλους αυτά που σου λέω, πες τους ότι εγώ προσωπικά, σου 
δίνω την υπόσχεση, στο όνομα των κατοίκων του πλανήτη μου, να έρθω μαζί με χιλιάδες 
άλλους για να δώσω υλική και ηθική βοήθεια, στην περίπτωση που μια χώρα του κόσμου 
αποφασίσει να εγκαταλείψει την πολιτική της καταστροφής και του πολέμου. 

Ακόμη και αν αυτό γίνει από έναν μόνο άνθρωπο αντί από μια χώρα, θα έρθουμε για 
αυτόν τον άνθρωπο. Να είσαι σίγουρος πώς δεν θα πάθει τίποτε ούτε μια τρίχα στην κεφαλή 
του. Δεν θα στηριχτούμε μόνο στις δυνάμεις μας, αλλά σε όλη την δύναμη του Σύμπαντος 
που υποστηρίζει πάντα τις προσπάθειες εκείνων που βρίσκονται στον σωστό δρόμο. 

Την στιγμή αυτήν οι Μεγάλες Δυνάμεις της Γης ετοιμάζονται να κάνουν πόλεμο. Σε 
λίγα χρόνια θα τραβήξουν το ξίφος τους προκαλώντας ολοκαύτωμα προς τιμή του θεού τους 
Μολώχ και αμέτρητα θύματα. Μερικοί ηγεμόνες του χρήματος θα τα εκμεταλλευθούν μη 
διστάζοντας καθόλου να ικανοποιήσουν τα ζωτικά τους συμφέροντα και να κερδοσκοπήσουν 
ακόμη και με τίμημα την θυσία πολλών ζωών. 

Η τυφλότητα του ανθρώπου είναι τρομερή. Διδάσκει την ειρήνη αλλά καταστρέφει την 
γη. Μιλά για Αγάπη και κάνει πράξεις μίσους. Πιστεύει στην πρόοδο αλλά παραγνωρίζει τα 
λεπτά αισθήματα και γίνεται χειρότερος από τα θηρία. 

Βλέπαμε για ένα διάστημα την μεγάλη σφαγή και ελπίζαμε πώς ο άνθρωπος θα 
καταλάβαινε επιτέλους το έργο του Θεού και θα μετανοούσε. Περιμέναμε να γίνει αυτή η 
μεταμόρφωση, αλλά μάταια. Όσο όμως άκαρπες και αν μείνουν οι προσπάθειες μας, ήρθαμε 
να σάς παρουσιαστούμε και να προσφέρουμε βοήθεια. Το κάνουμε υπακούοντας σε μια 
εντολή και είναι χαρούμενη η καρδιά μας που τείνουμε χέρι βοήθειας σε άλλους. 

Θα απορείς γιατί αποκαλύπτω όλα όσα ξέρουμε, χωρίς περιορισμούς. Το κάνω γιατί 
θέλουμε να μοιραστούμε αυτό που έχουμε με αυτούς που δεν το έχουν. Είναι σαν το χάπι 
που δίνουμε στο παιδί και που αν είναι πικρό το ζαχαρώνουμε. Ενώ σάς εξηγούμε τα 
επιστημονικά προβλήματα σάς κάνουμε ταυτόχρονα απελπισμένη έκκληση να ενωθείτε στο 
μεγάλο χριστιανικό δόγμα της αδερφοσύνης και να παραιτηθείτε από τους πολέμους. 

Είναι μια ένδειξη ότι είμαστε έτοιμοι να σάς βοηθήσουμε με όλα τα μέσα που έχουμε 
στην διάθεσή μας χωρίς να σάς ζητούμε τίποτε άλλο εκτός από το δικαίωμα να 
αποκαλούμαστε φίλοι. Δεν ενδιαφερόμαστε για τις πρώτες ύλες σας γιατί μπορούμε να 
πάρουμε ότι θέλουμε με μετασχηματιστική διαδικασία. Θα θέλαμε να βλέπουμε την Γη και τις 
πόλεις σας να ζούμε μαζί σας και να απολαμβάνουμε την συντροφιά σας. Αν βιαζόμασταν 
πολύ να κατεβούμε κάτω, θα σάς χαιρετούσαμε με ένα φιλικό πέταγμα. Θα μπορούσατε να 
έρθετε σε εμάς και να ζήσετε στον κόσμο μας χρησιμοποιώντας ότι έχουμε, γιατί στην 
κοινωνία μας όλα τα αγαθά είναι κοινά. Το μόνο νόμισμα που κυκλοφορεί σε εμάς είναι η 
αδελφοσύνη. Δεν παζαρεύουμε όσα μας έδωσε δωρεάν ο Θεός, αλλά ζητάμε μια θέση από 
την οποία να μπορούμε να δώσουμε. 

Σάς δίνουμε το χέρι και δεν θα θέλαμε να απορριφθεί η προσφορά μας αλλά να 
ελπίζουμε πώς θα πάμε πίσω με την δική σας θερμή φιλία. Δεν περιμένουμε πάντως, να έχετε 
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για μας πιο αδερφικά αισθήματα από όσο έχετε για τους συνανθρώπους σας της γης. Θα μας 
ήταν αρκετό να βρίσκαμε στην καρδιά σας μια μικρή γωνιά αγάπης για τα άλλα πλάσματα 
σαν και εσάς.  

Αν νέοι πόλεμοι σάς φέρουν αθλιότητα, να μας το πείτε και θα σάς βοηθήσουμε. Με 
λυπεί πάντως όταν βλέπω ότι γίνονται πόλεμοι ενάντια στην θέληση των περισσοτέρων 
ανθρώπων, γιατί οι φτωχοί άνθρωποι δεν πολεμούν εύκολα. Η μεγάλη σφαγή έγινε 
χαρακτηριστικό των πλουσίων και των δυνατών, αυτών που δεν έχουν ανάγκη από βοήθεια 
και που αποκηρύσσουν τον Θεό γιατί δεν βλέπουν την ανάγκη της Θείας Παρουσίας στην ζωή 
τους. Η αφθονία τους τύφλωσε, η πολυφαγία τους θόλωσε το πνεύμα. Η διαμάχη είναι το 
γέννημα εγωισμού. Δεν μπορεί να ειπωθεί ότι πολεμούν για αρχές γιατί ένας άνθρωπος με 
αρχές δεν πολεμά. Οι μεγάλες αρχές που οδήγησαν την ζωή πολλών ανθρώπων στην Γη και 
που οδηγούν την ζωή σε άλλους κόσμους, είναι η Αγάπη του Θεού και του πλησίον. 

 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 
Ερώτηση: Λαμβάνοντας υπόψιν την θεωρία σου ότι το φως του Ήλιου απωθεί τα 

σώματα στο διάστημα και ότι οι παλίρροιες προκαλούνται από την δύναμη αυτού του φωτός 
που αντικαθρεφτίζεται από την Σελήνη, τότε γιατί αυξάνει η ταχύτητα της τροχιάς της Γης 
όταν η Σελήνη έρχεται μπροστά της ενώ μειώνεται όταν την ακολουθία; 

Απάντηση: Όταν η Σελήνη βρίσκεται μπροστά από την Γη είναι φανερό ότι η πίεση 
του φωτός δίνει μια ώθηση στην επιφάνεια της Σελήνης. Καθώς βρίσκεται η Σελήνη μέσα στο 
μαγνητικό πεδίο της Γης, η ώθηση μεταδίδεται μαγνητικά πίσω στην Γη σαν πίεση από τα 
πίσω. Μοιάζει με σύστημα μετάδοσης δυνάμεων. Όταν η Σελήνη ακολουθία την Γη και τέμνει 
την τροχιά της από τα πίσω, συμβαίνει το αντίθετο. 

Ερώτηση: Μου είπες ότι αν πλησίαζε ένας κομήτης την Γη αντίθετα οπό την φορά της 
περιστροφής της, θα γινόταν κομμάτια. 

 Φαίνεται όμως ότι οι κομήτες δεν προσεγγίζουν άλλα σώματα, γιατί αυτοί που 
έρχονται πολύ κοντά στους δορυφόρους του Δία αποκλίνουν από την πορεία τους. Γιατί; 

Απάντηση: Αυτό οφείλεται πάλι στην δύναμη της απώθησης που ασκεί το φώς πάνω 
στα σώματα. Το φώς από τους δορυφόρους να πέφτει μόνο πάνω στον πλανήτη αλλά 
διαχέεται προς όλες τις κατευθύνσεις. Κάθε δορυφόρος ενεργεί σαν καθρέφτης πάνω στους 
κομήτες που αποκλίνουν από την πορεία τους και αναγκάζονται να αλλάξουν κατεύθυνση. 
Ένας συγκεκριμένος κομήτης. για παράδειγμα, πλησίασε τον Ήλιο και ταυτόχρονα 
απωθήθηκε από αυτόν. Σαν αποτέλεσμα, ο κομήτης απέκτησε επιτάχυνση 1.400 μιλίων το 
δευτερόλεπτό. 

Το καθετί εξαρτάται από την ταχύτητα με την όποια κάποιο σώμα πλησιάζει ένα άλλο 
και από την θέση επίσης που έχουν οι δορυφόροι την στιγμή εκείνη. Αν το σώμα που 
προσεγγίζει έχει μια τέτοια κατεύθυνση ώστε να δέχεται γωνιακά το φώς των δορυφόρων, 
θα αποκλίνει από την πορεία του. Αν δέχεται όμως το φώς σχεδόν κατά μέτωπο, είναι πολύ 
πιθανό να φτάσει στον πλανήτη, έχοντας αρκετή επιτάχυνση για να υπερνικήσει την 
απωθητική δύναμη του φωτός. 

Αυτό συνέβη στον Ήφαιστο. Ένας κομήτης μπήκε στο ηλιακό σύστημα, χτύπησε ένα 
δορυφόρο στο δρόμο του και μετά κομήτης και δορυφόρος μετατράπηκαν σε ένα τεράστιο 
δακτύλιο. Μπορεί να δει κανείς ακόμη τα κομμάτια του κομήτη και του δορυφόρου να 
σχηματίζουν ομόκεντρους κύκλους ανάλογα με την πυκνότητα της ύλης τους. 

Ερώτηση: Μίλησες επίσης για αιθερικό περίβλημα της γης. Ο Μίσιελσον όμως, στο 
περίφημο πείραμά του, δεν βρήκε αιθέρα. 

Απάντηση: Δεν βρήκε τίποτα, ούτε μπορούσε να βρει. Η επιβράδυνση που νόμιζε πώς 
θα έβρισκε στην ταχύτητα του φωτός, λόγω της αντίστασης του αιθέρα, δεν υπάρχει όταν ο 
αιθέρας κινείται με την ίδια γωνιακή ταχύτητα όπως η γη. Όταν δύο σώματα αναπτύσσουν 
ταυτόσημη ταχύτητα στην ίδια κατεύθυνση, μένουν στις ίδιες σχετικές θέσεις. Δεν έχει καμιά 
σημασία η ταχύτητα που διαπιστώνει ένας παρατηρητής έξω από το σύστημα. Πρόκειται για 
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θέμα σχετικής ταχύτητας ανάμεσα σε δύο σημεία στο ίδιο σύστημα. Μια μάζα Μ μπορεί να 
περιστρέφεται με οποιαδήποτε ταχύτητα. Το σημαντικό είναι να δει κανείς αν δυο σημεία της 
μάζας κινούνται με διαφορετική ταχύτητα. Τα δύσκολα προβλήματα μπορούν να εξηγηθούν 
με τα πιο απλά σχεδιαγράμματα. Αν κάποιος πετάξει από το πίσω μέρος ενός λεωφορείου, 
που κινείται με μεγάλη ταχύτητα, και κάνει 15 δευτερόλεπτα την απόσταση μέχρι το 
μπροστινό μέρος, θα χρειαστεί παραπάνω από 15 δευτερόλεπτα για την απόσταση από 
εμπρός προς τα πίσω; 

Ερώτηση: Όχι, κάνει τον ίδιο χρόνο γιατί η πτήση γίνεται μέσα στο ίδιο όχημα. 
Απάντηση: Κάνει ακριβώς τον ίδιο χρόνο. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι κάθεται ένα 

πρόσωπο μπροστά και ένα άλλο πίσω. Ο ένας πίσω ρίχνει μια μπάλα σε αυτόν μπροστά που 
την επιστρέφει. Αν ρίχνεται η μπάλα με την ίδια δύναμη προς κάθε κατεύθυνση θα κάνει τον 
ίδιο χρόνο να πάει και να γυρίσει. Βλέπεις ότι η ταχύτητα του λεωφορείου είναι εξωτερική, σε 
σχέση δηλαδή με σημεία έξω από το λεωφορείο. Μέσα στο λεωφορείο δεν υπάρχει ταχύτητα. 
Ο Μίσιελσον πρέπει να σκέφτηκε το πείραμά του με τον ίδιο τρόπο, μια και το φως πάει όπως 
η μπάλα από το ένα σημείο στο άλλο χωρίς οποιαδήποτε απώλεια ταχύτητας. Δεν θα 
μπορούσε να επιβραδυνθεί από τον αιθέρα περισσότερο από όσο επιβραδύνεται η μπάλα από 
την ατμόσφαιρα. Δεν λέει όμως κανείς ότι δεν υπάρχει ατμόσφαιρα επειδή δεν προκάλεσε 
απώλεια ταχύτητας στην μπάλα όταν το λεωφορείο ταξίδευε με μεγάλη ταχύτητα. 

Το λάθος, πάντως, δεν είναι του Μίσιελσον. Το λάθος είναι αυτών που νόμισαν πώς ο 
αιθέρας ήταν ενιαίος και στατικός σε σχέση προς την γη. Ξεκινώντας από μια τέτοια λαθεμένη 
υπόθεση οποιοσδήποτε θα έφτανε σε λαθεμένο συμπέρασμα. Αν έστω μια μικρή επιμέρους 
υπόθεση είναι λαθεμένη σε ένα συλλογισμό, το συμπέρασμα είναι λαθεμένο, ακριβώς όπως 
και στην περίπτωση που η υπόθεση είναι μεγάλη. Ψεύτικες θεωρίες οδηγούν σε λαθεμένα 
συμπεράσματα. Αναφορικά με το πείραμα αυτό, επρόκειτο για μια ψεύτικη υπόθεση πάνω 
στην οποία οι γήινοι επεξεργάστηκαν μια ολόκληρη θεωρία. Πρέπει επομένως να πάμε πίσω 
σε βασικές αρχές. Ο Μίσιελσον βρήκε ένα σταθερό δεδομένο για την ταχύτητα του φωτός. 
Είναι σωστό αυτό το δεδομένο; Η απάντηση είναι όχι. Αν βρήκε ότι ο αιθέρας δεν είχε 
επιβραδυντική επίδραση στο φως, αυτό συνέβη γιατί: 

1) Δεν μπορεί να υπάρξει επιβράδυνση στην κίνηση ενός σώματος αν όλα τα σημεία 
της μάζας του κινούνται με την ίδια ταχύτητα. Αυτό σημαίνει με άλλα λόγια ότι ο αιθέρας έχει 
την ίδια ώθηση όπως το φώς, μείον την ταχύτητά του. 

2) Το μέσο ήταν ομογενές. 
3) Η βάση μέτρησης ήταν πολύ μικρή (12 γυάρδες). 
4) Η επιβράδυνση του φωτός που οφείλεται στην αντίσταση του μέσου πρέπει να 

αναζητηθεί με σύγκριση δύο διαφορετικών μέσων, του αέρα ας πούμε και του νερού. 
5) Το φώς είναι ορατό στον πλανήτη μόνο αν έχει ταχύ-τητα 186.000 μιλίων το 

δευτερόλεπτο. 
Ας εξετάσουμε το θέμα παραπέρα. Η αντίσταση που έψαχνε ο Μίσιελσον να την βρει 

και δεν την βρήκε, μπορεί να διαπιστωθεί σε ένα καθρέφτη, που αντικαθρεφτίζει το φώς, 
γιατί στην περίπτωση αυτή προκαλείται αντίσταση από την παρεμβολή ενός εμποδίου, του 
καθρέφτη. Στο νερό, για παράδειγμα, το αντικαθρέφτισμα δεν είναι ποτέ πλήρες γιατί μέρος 
του φωτός απορροφάται. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει πίεση, αντίσταση και απορρόφηση. 
Κοιτάζοντας την Σελήνη παρατηρούμε ότι το φώς που αντικαθρεφτίζει είναι πιο μαλακό. Ένα 
μέρος του ορατού φωτός πέφτει, στην περίπτωση αυτή, σε μια πιο χαμηλή συχνότητα και 
γίνεται αόρατο λόγω της αντίστασης του εμποδίου. 

Εξαρτάται φυσικά από τί λέμε φώς. Κάτι που είναι σκοτάδι για σένα μπορεί να είναι 
πλημμυρισμένο από φώς για μένα. Μια απλή πίεση στην κόρη του ματιού ή στο οπτικό νεύρο 
αρκεί για να το δείξει. Υπάρχουν ζωντανά είδη που βλέπουν σε άλλη συχνότητα και για τα 
όποια η νύχτα είναι μέρα και αντίστροφα. Οι υπέρυθρες ακτίνες είναι μια μορφή αόρατου 
φωτός και η ταχύτητά τους είναι πολύ μικρότερη από αυτήν του ορατού φωτός. Επίσης, 
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χημικές, ακτινικές ή υπεριώδεις ακτίνες είναι μορφές αόρατου φωτός και η ταχύτητά τους 
είναι πολύ μεγαλύτερη από του ορατού φωτός, γιατί έχουν πολύ πιο υψηλές συχνότητες. 

Αν πούμε ότι το ορατό φώς ταξιδεύει στο διάστημα με ταχύτητα 186.000 μίλια το 
δευτερόλεπτο, θα είναι σωστό. Θα είναι λάθος όμως αν πούμε ότι αυτό το σταθερό δεδομένο 
ταχύτητας ισχύει για κύματα διαφορετικών συχνοτήτων. 

Πρέπει να εξετάσουμε ορισμένες όψεις του προβλήματος. Για την διάδοσή τους, οι 
ακτίνες αυτές απαιτούν ένα μέσο προσαρμοσμένο στο μήκος κύματος και την συχνότητά 
τους. Οι υπεριώδεις ή υπέρυθρες ακτίνες απαιτούν πυκνό μέσον γιατί δεν μπορούν να 
περάσουν μέσα από το κενό. Το ορατό φώς μπορεί να ταξιδέψει σε ημίκενο και σε έναν 
βαθμό μέσα από πυκνό μέσο. Δεν μπορεί όπως τόσο όσο οι υπέρυθρες ακτίνες. 

Σε απόλυτο κενό δεν υπάρχει διάδοση φωτός. Αυτό φαίνεται καλύτερα στις λεγόμενες 
τρύπες του διαστήματος, όπως η «Coal Sack» στην φωτεινή αστρική ζώνη του γαλαξία. 
Φαίνεται επίσης σε ένα σωλήνα Γκάισλερ ότι το φώς παύει να ρίχνει σκιά όταν η πίεση πέφτει 
πολύ χαμηλά στο σωλήνα. Το κενό, πάντως, είναι το ιδεώδες για την διάδοση των κυμάτων 
που είναι πάνω από την συχνότητα του ορατού φωτός. 

Το φώς που φτάνει στην Γη τροποποιείται κατά την κάθοδο του. Αν δεν γινόταν αυτό, 
οι χημικές ακτίνες θα κατέστρεφαν κάθε ίχνος ζωής στην γη. Πρόσεξε την θεία σοφία. 
Προφυλάσσει τους πλανήτες που είναι κοντά στον ήλιο δίνοντάς τους πυκνή ατμόσφαιρα και 
αιθέρα. Σε αυτούς που είναι μακριά και που έχουν μικρή ταχύτητα περιστροφής, δίνει λεπτό 
περίβλημα. 

Η τροποποίηση του ηλιακού φωτός φαίνεται κατά την Ανατολή ή την δύση, που είναι 
κόκκινο ενώ το μεσημέρι είναι άσπρο. Η τροποποίηση από άσπρο σε κόκκινο γίνεται σε 
απόσταση 6.758 χιλιόμετρα, ίση με την σημερινή ακτίνα της Γης, την επιπλέον απόσταση, σε 
σύγκριση με το μεσημέρι, την οποία πρέπει να διανύσει το φώς μέχρι να φτάσει στον 
παρατηρητή. Ενώ το φώς του ήλιου που δύει πρέπει να διαπεράσει 400.822 χιλιόμετρα 
αιθέρα, το φώς του Ήλιου που ανατέλλει να διανύσει 407.200 χιλιόμετρα υπάρχει μεταξύ 
άσπρου και κόκκινου φωτός μια διαφορά 30.000 mgcs το δευτέρα λεπτό. Αν το φώς χάνει 
30.000 mgcs σε 6.758 χιλιόμετρα, πόσο θα χάσει σε 407.200; Αν το μήκος κύματος μένει το 
ίδιο και η συχνότητα αυξάνεται σημαντικά, αυτό πρέπει να σημαίνει ότι τα κύματα από τον 
Ήλιο, φτάνουν το αιθερικό περίβλημα της Γης με πολύ πιο μεγάλη ταχύτητα, όπως φαίνεται 
από τον τύπο: 

Μήκος κύματος = απόσταση που διανύεται μέσα από το αιθερικό περίβλημα/ over 1 
Μπορούμε να δούμε το ίδιο πράγμα στην διαφορά ταχύτητας του φωτός στην 

ατμόσφαιρα και στο νερό. Είναι μόνο 140,000 μίλια το δευτερόλεπτο στο νερό ενώ είναι 
186.000 στην ατμόσφαιρα. Η πυκνότητα έχει επομένως σημαντική επίδραση στην ταχύτητά 
του. 

Το φώς που γίνεται ορατό όταν φτάνει την επιφάνεια της γης, μπαίνει στο αιθερικό 
περίβλημα της Γης με ταχύτητα 6.250.000 μίλια το δευτερόλεπτο. Το αόρατο φώς, φτάνει με 
ακόμη πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες. Ο Ήλιος εκπέμπει την ενέργειά του σε διαφορετικά μήκη 
κύματος και διαφορετικές συχνότητες. Η εκπομπή του δεν είναι ποτέ μιας μορφής. 

Φτάσαμε σε ένα σημείο όπου μπορούμε να πούμε ότι το φως του Ήλιου ασκεί στην Γη 
πίεση ίση με το βάρος του φωτός, μετρούμενο στην επιφάνεια της γης, συν την απώλεια 
ενέργειας κατά την δίοδο μέσα από την αιθερική μάζα των 400.000 χιλιομέτρων. Αν 
θεωρήσουμε ότι η επίδραση είναι διπλής μορφής, εφόσον η «κούραση» του φωτός είναι 
προοδευτική ή σε γεωμετρική πρόοδο, μπορούμε να φτάσουμε σε μια ιδέα κατά προσέγγιση 
τί σημαίνει αυτό. 

Ερώτηση: Γιατί διπλής μορφής επίδραση; 
Απάντηση: Γιατί από την στιγμή που το φώς χάνει βάρος, πέφτει κατ αναλογία και η 

συχνότητά του, γεγονός που συνιστά με την σειρά του έναν άλλον παράγοντα. 
Έχοντας διακριβώσει έτσι την πίεση του ηλιακού φωτός, και σκεφτόμενος ότι η 

σταθερότητα της Γης σε τροχιά οφείλεται στην ισορροπία μεταξύ των δυνάμεων της έλξης 
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και της απώθησης, είναι φανερό ότι το μαγνητικό πεδίο που προκαλεί την έλξη, πρέπει να 
εξισορροπεί ακριβώς την δύναμη της απώθησης. Μπορούμε μετά να προσδιορίσουμε την 
πυκνότητα ροής του μαγνητικού πεδίου. 

Ερώτηση: Μη αποδεχόμενος την εξήγηση που έδωσες μόλις, ο Όλαφ Ρόεμερ 
παρατήρησε ότι το φώς χρειαζόταν ορισμένο χρόνο για να καλύψει την απόσταση που 
αντιπροσωπεύει η διάμετρος της τροχιάς της γης. Στην βάση αυτήν, υπολόγισε την ταχύτητά 
του σε 186.000 μίλια το δευτερόλεπτο που δεν συμφωνεί με τα αποτελέσματα άλλων 
πειραμάτων. Πώς το εξηγείς αυτό26; 

Απάντηση: Δεν μελέτησα ποτέ τα μαθηματικά δεδομένα του Ρόεμερ, αλλά καθόσον τα 
αποτελέσματα των πειραμάτων του βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με τα γεγονότα, ας 
εξετάσουμε τα οπτικά φαινόμενα που εμφανίζονται στο διάστημα και που είναι στην 
πραγματικότητα ψευδαισθήσεις. Ο Ρόεμερ θα πρέπει σίγουρα να έλαβε υπόψιν ένα από αυτά 
τα φαινόμενα στους υπολογισμούς του. 

                                                           

26 Ό Δανός επιστήμονας ΌλαφΡόεμερ καθόρισε το 1676 την ταχύτητα του φωτός 
μετά από παρατηρήσεις που έκανε σε εκλείψεις ενός εσώτερου δορυφόρου του Δία. 
Μελέτησε, μαζί με τον δάσκαλό του Κασσίνι, μια έκλειψη του δορυφόρου αυτού όταν η Γη 
ήταν σε φάση προσέγγισης του Δία και πάλι όταν ήταν σε αντίθεση. Η δεύτερη έκλειψη έγινε 
1000 δευτερόλεπτα αργότερα από ότι είχε υπολογιστεί. Συμπέραναν ότι η επιβράδυνση 
οφειλόταν στην θέση της Γης σε σχέση προς τον Δία και ότι εφόσον η διάμετρος της τροχιάς 
της Γης ήταν 300 εκατομμύρια χιλιόμετρα, τότε η ταχύτητα του φωτός πρέπει να είναι ίση με 
αυτόν τον αριθμό διαιρούμενο διά των 1.000 δευτερολέπτων, δηλαδή 300.000 χιλιόμετρα το 
δευτερόλεπτο. Κύματα πάνω από το ορατό φάσμα μπορεί να έφτασαν στην Γη πολύ πριν 
ταξιδεύοντας με πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες από ότι τα ορατά. Η ταχύτητα των κυμάτων 
στο ορατό φάσμα είναι πράγματι 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, αυτό όμως δεν 
σημαίνει ότι η μεγαλύτερης συχνότητας ενέργεια περιορίζεται σε αυτήν την χαμηλή 
ταχύτητα. Το φώς λοιπόν δεν είναι αναγκαστικά η πιο γρήγορη κινούμενη ενέργεια στο 
διάστημα. 

Το ορατό φάσμα καλύπτει μια ζώνη διαφόρων συχνοτήτων. Υπάρχει μεγάλη διαφορά 
μεταξύ του μήκους κύματος του κόκκινου και του ιώδους φωτός. 

Οι χημικές ακτίνες έχουν πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα μετάδοσης από το φώς. Πρέπει 
να έχουμε κατά νου ότι η δυνατότητα της δράσης μας είναι πολύ περιορισμένη. Είναι δυνατό 
ορισμένα πουλιά να βλέπουν σε άλλα μήκη κύματος πού είναι αόρατα σε εμάς. Ένα γνωστό 
μαυροπούλι, για παράδειγμα, μπορεί να δει στο σκοτάδι και αυτό αποδεικνύει ότι ακόμη και 
την νύχτα υπάρχει ενέργεια στο διάστημα. Η ενέργεια αυτή μπορεί κάλλιστα να είναι πέρα 
από την δική μας δυνατότητα να την δούμε. Αν είχε ο άνθρωπος την όραση που έχουν 
ορισμένα ζώα και μετρούσε την ταχύτητα του φωτός που έβλεπε, θα μας έδινε σίγουρα 
διαφορετικά αποτελέσματα. Αν επεξεργαζόταν τότε με αυτά μια θεωρία σχετικότητας, θα 
κατέληγε σε μια πολύ διαφορετική αντίληψη από αυτή που έχουμε σήμερα για το Σύμπαν. Η 
επιστήμη της σχετικότητας μπορεί επομένως να μας δείξει τον κόσμο όπως μας τον δείχνουν 
οι αισθήσεις μας, και ποτέ το πραγματικό Σύμπαν όπου λαμβάνουν χώρα φαινόμενα που δεν 
υποπίπτουν στις δικές μας αισθήσεις. 

Ο άνθρωπος είναι ένα εγωκεντρικό πλάσμα. Πίστευε για πολύ καιρό ότι η Γη είναι το 
κέντρο του Σύμπαντος. Όταν διαψεύστηκε η θεωρία αυτή, άρχισε να πιστεύει ότι το Σύμπαν 
ήταν το αποτέλεσμα των περιορισμών μας, σαν να ήθελε να επιβάλει την θέλησή του στην 
φύση απορρίπτοντας ότι ήταν πέρα από τις αισθήσεις του. Πιστεύει ότι είναι το neplusultra (η 
τελευταία λέξη) της Δημιουργίας. Πιστεύει ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει διάνοια ανώτερη 
από την δική του. Πιστεύει ότι δεν είναι δυνατό να υπάρξουν πλάσματα ανώτερα από αυτόν, 
ότι ο άνθρωπος είναι ο μόνος Θεός. Πιστεύει ότι δεν μπορεί να υπάρξει άλλο φώς έκτος από 
αυτό που βλέπει αυτός. Δεν υπάρχει τελικά τίποτε που να μην μπαίνει μέσα στο πλαίσιο της 
κομπορρημοσύνης του.  
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Χρειάζεται να ξέρουμε πρώτα-πρώτα περισσότερα πράγματα για τις κινήσεις του 
Ήλιου. Όλοι οι πλανήτες κινούνται σε ένα ορισμένο διάγραμμα που μπορούμε να το 
ονομάσουμε «ισημερινό διάγραμμα του συστήματος». 

Ο Ήλιος, πάντως, στρέφεται γύρω από το μαγνητικό κέντρο σε ένα διαφορετικό 
διάγραμμα πού, για να είμαστε ακριβείς, βρίσκεται σε γωνία 46° σε σχέση προς το διάγραμμα 
των πλανητών. Αυτό έχει σαν πρώτο οπτικό αποτέλεσμα να κάνει να φαίνεται στους 
κατοίκους ενός πλανήτη ότι η γωνία του άξονα του πλανήτη σε σχέση προς τον Ήλιο αλλάζει 
καθώς κινείται ο πλανήτης σε τροχιά γύρω-γύρω κάθε χρόνο. Έτσι όταν ανατέλλει ο Ήλιος 
από το μέρος του βόρειου πόλου του, φωτίζεται περισσότερο το βόρειο ημισφαίριό του ενώ 
όταν φτάνει ο ήλιος στο νοτιότερο σημείο φωτίζεται περισσότερο το νότιο. Έχουμε επίσης 
την ψευδαίσθηση ότι ο Ήλιος διαγράφει στο διάστημα μια κίνηση που μοιάζει με ρολόι 
εκκρεμές. 

Είναι αλήθεια ότι οι τροχιές όλων των πλανητών συγκλίνουν σε ένα ορισμένο μέτρο, 
αλλά πρόκειται περισσότερο για ψευδαίσθηση οφειλόμενη στην κίνηση του Ήλιου. 
Συγκλίνουν πραγματικά μόνο χάρη στον ήλιο που ασκεί πίεση προς τα κάτω και σπρώχνει τον 
πλανήτη κάτω προς την τροχιά του όταν ανατέλλει και διαγράφει την δική του περιστροφή. 
Σπρώχνει αντίθετα τον πλανήτη προς τα πάνω όταν χαμηλώνει. Τα υπόλοιπα είναι οπτική 
απάτη που οφείλεται στο γεγονός ότι ο Ήλιος, που άλλαξε θέση, παίρνεται σαν σταθερό 
σημείο αναφοράς που δίνει την εντύπωση ότι όλοι οι πλανήτες άλλαξαν επίσης θέσεις. 

Ο Ήλιος κινείται γύρω από το μαγνητικό κέντρο σε τροχιά που έχει διάμετρο 
6.250.000 μίλια και συμπληρώνει μια πλήρη περιστροφή σε 355 μέρες. Πάνω σε αυτό 
βάσισαν οι αρχαίοι αστρονόμοι τους υπολογισμούς τους για το έτος των 355 ήμερων, που 
είναι το πραγματικό ηλιακό έτος και όχι πάνω στην κίνηση της Γης γύρω από το μαγνητικό 
κέντρο που παίρνει 365 μέρες. 

Ο Ρόεμερ μελέτησε δύο εκλείψεις του Δία που συνέβησαν σε χρονικό διάστημα 200 
ήμερων. Κατά το διάστημα αυτό ο Ήλιος είχε κινηθεί στο μισό περίπου της τροχιάς του και 
βρισκόταν 6.125.000 μίλια μακριά από την αρχική του θέση. Η αλλαγή αυτή στην θέση του 
Ήλιου έγινε αίτια να συμβεί η έκλειψη σε διαφορετικό χρόνο. 

Αν ένα σημείο ή ένας δορυφόρος έριχναν την σκιά τους στον Δία, η αλλαγή της θέσης 
του Ήλιου σε 200 μέρες θα επέφερε αλλαγή πολλών μιλίων στην θέση της σκιάς. Αν ο 
δορυφόρος περιστρεφόταν σε μια δοσμένη απόσταση από τον Δία, αυτό θα προκαλούσε 
προφανώς επιβράδυνση περίπου 1.000 δευτερολέπτων κατά την ώρα της έκλειψης, ανάλογα 
με την απόσταση του δορυφόρου από τον πλανήτη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο 
δορυφόρος θα είχε ακόμη να διανύσει 1000 δευτερόλεπτα περίπου, πριν σημειωθεί η 
αναμενόμενη έκλειψη. Αυτός είναι ο λόγος για τον όποιο δεν ήταν σωστός ο υπολογισμός του 
Ρόεμερ. 

Χρειαζόμαστε, κατά δεύτερο λόγο, να πάρουμε υπόψιν την γωνία μέσα από την οποία 
παρατηρήθηκε ο Δίας από την γη. Αν είχαμε την ακριβή ώρα της έκλειψης, θα μπορούσαμε 
να υπολογίσουμε πόσο μακριά κινήθηκε ο πλανήτης κατά την ώρα αυτή. Θα μπορούσαμε να 
το κάνουμε με ακρίβεια. Θα μπορούσε πάντως να ειπωθεί, σε κάθε περίπτωση, ότι η έκλειψη 
έγινε μια ορισμένη ώρα και σε σχέση με ένα σημείο του Δία, αλλά χάρη στην γωνία 
παρατήρησης μας δίνει την εντύπωση μιας σχετικής επιβράδυνσης. Ας πάρουμε ένα 
παράδειγμα: ας βάλουμε δύο σώματα με τέτοιον τρόπο ώστε μια φανταστική γραμμή που θα 
ξεκινά από το σημείο παρατήρησης να αγγίζει την επιφάνειά τους σε ένα εφαπτόμενο σημείο. 
Αν κινήσουμε τα σώματα από την θέση αυτή, κινείται επίσης και η γραμμή. Στην περίπτωση 
αυτή ένα από τα σώματα θα πρέπει πάλι να κινηθεί για να συναντήσει την φανταστική 
γραμμή σε ένα εφαπτόμενο σημείο. Αυτός είναι ένας δεύτερος παράγοντας που μπορεί να 
πέρασε απαρατήρητος από έναν, έστω και πολύ προσεχτικό, παρατηρητή. 

 Ο Ρόεμερ μπορεί να έκανε λάθος υπολογισμό σε ένα από αυτά τα φαινόμενα. 
Ερώτηση: Έχει μήπως η εκλειπτική γωνία οποιαδήποτε επίδραση πάνω στο πνεύμα 

των ανθρωπίνων υπάρξεων; 
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Απάντηση: Καθόλου. Στο πνεύμα δεν επιδρούν εξωτερικοί αλλά μόνο εσωτερικοί 
παράγοντες. Το καλό και το κακό πηγάζουν από την καρδιά. Τί αξία θα είχε το καλό στον 
άνθρωπο, αν πήγαζε από εξωτερικές συνθήκες για τις όποιες δεν θα ήταν υπεύθυνος; Τί αξία 
επίσης και τί νόημα θα είχε το κακό; 

Αν κάνουμε σε έναν άνθρωπο μια ένεση που τον κάνει τρελό και τον αποθηριώνει, δεν 
μπορούμε να κατακρίνουμε τον ίδιο για αυτό. Πώς θα περίμενε ο Θεός από τον άνθρωπο να 
είναι καλός αν τον έβαζε μέσα σε τέτοιες αντίξοες συνθήκες; Ο Θεός δεν πειράζει κανέναν. Το 
κακό είναι αποτέλεσμα εγωιστικής θρασύτητας και της τόλμης που έχει ο άνθρωπος να 
παραβλέπει τους θείους νόμους.  

Αν ήταν έτσι όπως λες, τότε οι άλλοι πλανήτες θα έπεφταν πάρα πολύ πιο έξω. Η 
εκλειπτική γωνία της Γης είναι 23 μοίρες και 25 λεπτά, του Άρη που τον θεωρείτε πολύ 
προχωρημένο είναι 25 μοίρες και 12 λεπτά, της Αφροδίτης 32 μοίρες, του Ηφαίστου 26 
μοίρες και 45 λεπτά, του Ποσειδώνα 29 μοίρες και του Ουρανού 68 μοίρες. Ο Ουρανός θα 
ήταν, σε μια τέτοια περίπτωση, σε κατάσταση ηθικού εκφυλισμού. Το πνεύμα δημιουργεί τις 
συνθήκες και όχι αντίθετα. Οι καλοί στην Γη θα εξακολουθούσαν να είναι καλοί ακόμη και αν 
οι πόλοι αναστρέφονταν, και οι κακοί θα συνέχιζαν να είναι το ίδιο κακοί ακόμη και αν δεν 
υπήρχε συγκλίνουσα γωνία ή αν βρίσκονταν ακόμα και στον Παράδεισο. 

Δεν πρέπει κανείς να κάνει σύγχυση της αρετής με τα μηχανικά φαινόμενα. Το καλό 
δεν έχει τίποτε να κάνει με αυτά. 

Ερώτηση: Γιατί υπάρχει διαφορά χρώματος στο φώς που αντικαθρεφτίζουν οι 
διάφοροι πλανήτες. Ο Άρης είναι κοκκινωπός ενώ οι άλλοι άσπροι; Το φώς όλων έρχεται 
εντούτοις από τον Ήλιο. 

Απάντηση: Οφείλεται στο χημικό φώς. 
Ερώτηση: Τί είναι το χημικό φώς; 
Απάντηση: Το φώς του ήλιου διατηρεί πάντα την κατεύθυνση της εστίας του κατά το 

ταξίδι του στο διάστημα, ενώ το χημικό φώς είναι διάχυτο. Αυτό προέρχεται από το πέρασμα 
ενέργειας μέσα από στρώματα υδρογόνου και σόδιου στον Ήλιο. Αν κοιτάξει κανείς μια σκιά, 
θα δει μια φωτισμένη ζώνη που αντιπροσωπεύει το διάχυτο αυτό φώς. Αν δεν υπήρχε το 
χημικό φώς, πολλοί πλανήτες θα ήταν αόρατοι. Στην απόσταση που βρίσκεται ο Πλούτωνας 
από τον Ήλιο, το φώς του δεν θα ήταν ορατό. Ο Ήλιος, όταν τον βλέπει κανείς από τον 
Πλούτωνα είναι μικρός. Έτσι το ποσό της ενέργειας που παίρνει ο Πλούτωνας είναι 
ασήμαντο. Ο μικρός όμως αυτός πλανήτης λάμπει στο διάστημα, εκπέμποντας27 φώς 0.16 
ενώ ο Ερμής, που είναι κοντά στον Ήλιο, εκπέμπει μόνο 0.058. Αυτό οφείλεται στο γεγονός 
ότι η ατμόσφαιρα του Πλούτωνα είναι εξαιρετικά ευαίσθητη στα ηλιακά κύματα και προκαλεί 
έντονη αντίδραση στην μικρή αυτή ποσότητα ενέργειας. 

Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η γη, παρά το σχετικά γειτόνεμά της με τον Ήλιο, 
θεωρείται από την γήινη επιστήμη ότι είναι ένας πολύ μικρός αντανακλαστείς φωτός. Σε 
0,039 υπολογίζεται η αντανακλαστικότητα της Γης, ενώ άλλοι πολύ πιο μακρινοί πλανήτες 
έχουν μεγαλύτερη αντανακλαστική ικανότητα: ο Δίας 0,51, ο Ήφαιστος 0,5, ο Ουρανός 0,66 
και ο Ποσειδώνας 0,62. 

Το φώς που βλέπουμε στους πλανήτες είναι το τροποποιημένο φώς του Ήλιου και 
φυσικοχημικό φώς. Το φώς που προκύπτει εξαρτάται από την ένταση του δευτέρου. Το φώς 
του Πλούτωνα δεν είναι ηλιακού χαρακτήρα, γιατί το ηλιακό φώς χάνει πάρα πολύ από την 
συχνότητά του όταν φτάνει στον πλανήτη και δεν αντανακλάται. Το μικρό ποσό φωτός που 
παίρνει ο Πλούτωνας θα ήταν ασήμαντο αν αντανακλόταν μόνο αυτό πίσω στο διάστημα. 

Υπάρχουν άλλα οπτικά φαινόμενα που θα μας έπαιρναν πολύ χρόνο για να τα 
εξηγήσουμε, αλλά μπορώ να σου πω ότι η λειτουργία του φωτός συνίσταται σε μεγάλο 

                                                           
27Το ποσό του φωτός που αντικαθρεφτίζει πίσω στο διάστημα ένας πλανήτης 

ονομάζεται Αλμπέντο (Albedo). 
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βαθμό στην δημιουργία συνθηκών στο διάστημα με τις όποιες διάφορα φαινόμενα να 
μπορούν να γίνονται αντιληπτά από μακριά. Δεν είναι τώρα ώρα για μεταφυσική συζήτηση. 

Ερώτηση: Αν και δεν θέλεις να μπλέξεις σε μεταφυσική συζήτηση θα ήθελα να μου 
δώσεις, αν είναι δυνατό, ένα παράδειγμα. 

Καταλαβαίνω από ότι μου είπες ότι το φώς έρχεται σε μας για να μας κάνει να δούμε 
ένα φαινόμενο που λαμβάνει χώρα μακριά. 

Απάντηση: Θα σου δώσω ένα παράδειγμα: σε ένα συνηθισμένο σωλήνα Γκάισλερ, τα 
ηλεκτρόνια δεν μπορούν να διεισδύσουν στους τοίχους του σωλήνα ή από οποιαδήποτε άλλη 
ύλη εκτός από το αλουμίνιο. Αυτό αποδείχτηκε εργαστηριακά με την τοποθέτηση ενός 
σταυρού μέσα στο σωλήνα και την ροή των ηλεκτρονίων. Στην περίπτωση αυτή ο σταυρός 
προκαλεί σκιά, δείχνοντας ότι τα ηλεκτρόνια εμποδίστηκαν. Ακόμη και αν ήταν από γυαλί 
αυτός ο σταυρός, τα ηλεκτρόνια δεν θα τον διαπερνούσαν. 

Αν, λοιπόν, το φώς ή τα ηλεκτρόνια δεν μπορούν να διαπεράσουν το γυαλί, 
αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατό να δει κανείς σκιές και ζώνες Φαραντέυ μέσα στον φωτισμένο 
σωλήνα. Το φώς δεν θα μπορούσε να βγει από τον σωλήνα, έστω και αν μπορούσε να το δει 
κανείς μέσα σε αυτόν. 

Θα μπορούσα να αναφέρω πολλά άλλα παραδείγματα, ένα όμως αρκεί για να 
διαψεύσω αυτή την θεωρία. Δεν πρέπει να κάνουμε σύγχυση φωτός και εικόνας γιατί γενικά 
φαινόμενα λαμβάνουν χώρα παντού ταυτόχρονα. Θα έπαιρνε πολύ χρόνο να το εξηγήσω 
αυτό με λεπτομέρεια. 

Ερώτηση: Πολλοί λένε πώς η θερμότητα που παρατηρείται στην Γη έρχεται από τον 
Ήλιο. Είναι αλήθεια; 

Απάντηση: Η θερμότητα έρχεται από τον Ήλιο αλλά με την μορφή κυμάτων υψηλής 
συχνότητας, τα οποία έπειτα μετατρέπονται σε θερμικά κύματα. Ο μετασχηματισμός 
συντελείται στην ατμόσφαιρα των πλανητών. Τα θερμικά κύματα δεν έρχονται από τον Ήλιο 
με μορφή θερμότητας γιατί η θερμότητα δεν μπορεί να ταξιδέψει στο κενό. 

Ακόμα και στον Ήλιο η θερμότητα είναι υποφερτή. Πρόκειται για ένα πεδίο όπου 
ενεργούν ηλεκτρικές δυνάμεις. Μια γεννήτρια είναι κρύα. Το ρεύμα όμως που παράγει μπορεί 
να δημιουργήσει υψηλές θερμοκρασίες. Είναι ανοησία να λέει κανείς ότι στον Ήλιο υπάρχουν 
θερμοκρασίες πολλών εκατομμυρίων βαθμών. Η φωτεινότητά του δεν έχει σχέση με την 
θερμότητά του. Υπάρχουν και στην Γη πηγές κρύου φωτός. Ένας λαμπτήρας από νέον 
δείχνει ότι το φώς δεν είναι πάντα ζεστό. Πολλά έντομα αναπτύσσουν κρύο φώς, όπως 
επίσης ορισμένα λαχανικά που παράγουν φωτεινότητα με βακτηριολογική δράση. 

Εκτός από την θερμότητα που αναπτύσσεται από την συχνότητα των ακτίνων του 
Ήλιου, η θερμότητα αναπτύσσεται και με την πίεση του φωτός του Ήλιου. Κατά την ανατολή 
οι πλάγιες ακτίνες του Ήλιου δεν ασκούν καμιά πίεση και έχει κανείς την εντύπωση ότι ο 
Ήλιος είναι ένας μεγάλος κόκκινος δίσκος χωρίς δύναμη. Όταν βρίσκεται όμως στο ζενίθ του, 
μπορεί να αισθανθεί κανείς την ένταση των ακτίνων του στο έδαφος. Αυτός είναι ο λόγος για 
τον όποιο αισθανόμαστε πιο ψυχρά όσο πιο ψηλά ανεβαίνουμε. 

Στον Ισημερινό όπου οι ακτίνες του Ήλιου πέφτουν σε ορθή γωνία, η ζέστη είναι 
μεγάλη. Στους πόλους οι ακτίνες αυτές απωθούνται σε μεγάλο βαθμό από την μαγνητική 
επίδραση και η πίεση είναι πολύ μικρή. Το πολικό κρύο είναι αποτέλεσμα της πλαγιότητας 
των ακτίνων του Ήλιου και της διάθλασής τους λόγω της μαγνητικής Επίδρασης. Μερικές 
Αιγές είναι το αποτέλεσμα ηλεκτρικών αντιδράσεων στην ιονόσφαιρα, άλλες όμως οφείλονται 
στην διάθλαση ακτίνων σε μεγάλο ύψος, γεγονός που προκαλεί φωτεινότητα στα ανώτερα 
στρώματα της ατμόσφαιρας. 

Ερώτηση: Είπες ότι κάνει πιο κρύο όσο πηγαίνουμε ψηλότερα. Αυτό όμως δεν ισχύει 
πάντα. Σε ένα ορισμένο ύψος το θερμόμετρο πάει μέχρι τους 2.200 βαθμούς F. 

Απάντηση: Η θερμότητα που συναντά κανείς σε αυτά τα ύψη, πηγάζει από την 
φυσικοχημική αντίδραση που ανέφερα. Προκαλούν την αντίδραση αυτή διάφορα στρώματα. 
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Βλέπεις, λοιπόν, φίλε μου, ότι η επιστήμη σας περιέχει πολλά λάθη. Αυτό δεν με 
εκπλήττει γιατί τα πράγματα στην ζωή δεν κρίνονται από τα λάθη που μπορεί να περιέχουν 
αλλά από την αλήθεια τους. Όλοι μας δεν είμαστε τέλειοι. Η τελειότητα χαρακτηρίζει μόνο το 
θείο. Σε εμάς είναι ανακατωμένο πάντα με ελαττώματα που συχνά υπερτερούν. 

Αυτό που με εκπλήττει και με λυπεί είναι ότι οι επιστήμονες της Γης θα συνεχίσουν να 
εμπιστεύονται την ψεύτικη επιστήμη τους. Παρ όλα τα λάθη τους δεν μπόρεσαν πάντως να 
αναθεωρήσουν και να αρνηθούν την ύψιστη επιστήμη που είναι ο Θεός. Μοιάζουν με τις 
πυγολαμπίδες που τυφλωμένες από το φώς τους φωνάζουν σε άλλες πυγολαμπίδες, «Δεν 
υπάρχει Ήλιος. Το μόνο φώς που υπάρχει είναι αυτό που έχω στην ούρα μου». 

 
ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΟΥ ΟΛΑΦ ΡΟΕΜΕΡ 
Τα συμπεράσματα του Όλαφ Ρόεμερ σχετικά με την ταχύτητα του φωτός είναι 

προφανώς ανακριβή. Ο Δανός αυτός επιστήμονας υποστήριξε ότι η έκλειψη της Ιούς, του 
δορυφόρου του Δία, λαμβάνει χώρα πάντα λίγο αργότερα από την προβλεπόμενη ώρα. 

Έχοντας παρατηρήσει την ώρα της έκλειψης όταν η Γη βρισκόταν στην αντίθετη 
πλευρά από τον Δία, υπολόγισε την ακριβή ώρα που θα συνέβαινε η προσεχής έκλειψη, 200 
μέρες αργότερα, όταν η Γη θα βρισκόταν κοντά στον Δία. Απέδειξε με τις παρατηρήσεις του 
ότι η έκλειψη έλαβε χώρα 1.000 δευτερόλεπτα κατά προσέγγιση αργότερα από την 
προβλεπόμενη ώρα. 
 

 
Βάσει των ιδεών του Γαλιλαίου, που υποστήριξε την αρχή της ταχύτητας του φωτός, 

υποστήριξε ότι η καθυστέρηση αυτή πρέπει να οφείλεται στον χρόνο που χρειάστηκε το φώς 
για να καλύψει την διάμετρο της γήινης τροχιάς. Παίρνοντας σαν δεδομένο ότι η διάμετρος 
αυτή είναι 300 εκατομμύρια χιλιόμετρα, την διαίρεσε με τα 1000 δευτερόλεπτα που ήταν η 
καθυστέρηση και υπολόγισε έτσι σε 300.000 χιλιόμετρα κατά δευτερόλεπτο την ταχύτητα 
του φωτός. 

Το σχ. 8 δείχνει την θέση των παραπάνω πλανητών κατά την ώρα εκείνη. 
Πάντως δεν είναι δύσκολο να αναιρέσει κανείς το σκεπτικό του Ρόεμερ. Ας δούμε το 

Σχήμα 9 και ας το λύσουμε τριγωνομετρικά. 
Ας υποθέσουμε ότι η Γη ήταν στην θέση Ε1, της τροχιάς της κατά την ώρα της πρώτης 
έκλειψης. Αν πάρουμε την θέση της στο Ε2 θα δούμε ότι η έκλειψη έλαβε κιόλας χώρα ώστε 
ένας παρατηρητής στο Γ, να παρατηρήσει καθυστέρηση ενώ στο Ε2 πρόωρη έκλειψη. Η 
χρονική διαφορά μπορεί να παρασταθεί μαθηματικά κατά τον ακόλουθο τρόπο: 

Απόσταση Ήλιου-Ε = 149.000.000 χιλιόμετρα 
Απόσταση Ήλιου-Δία = 780.000.000 χιλιόμετρα 
Απόσταση Δία-Ιούς (α) = 400.000 χιλιόμετρα 
Απόσταση Δία-Ιούς (β) = 400.000 χιλιόμετρα 
Η μαθηματική αυτή παράσταση επιτρέπει τριγωνομετρικές διορθώσεις με βάση τις 

οπτικές γραμμές που περνούν 70.000 χιλιόμετρα από το κέντρο του Δία. 
Έχουμε τότε τον ακόλουθο τύπο: 
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Η ταχύτητα της Ιούς σε τροχιά γύρω από τον Δία είναι 20.67 χιλιόμετρα το 

δευτερόλεπτο. Μπορούμε επομένως να δούμε ότι η διαφορά σε χρόνο μεταξύ ενός 
παρατηρητή στην θέση Γ, της Γης και στην θέση Γ2 είναι: 

 
Αυτό σημαίνει ότι μια κίνηση της Γης κατά 90 μοίρες στην τροχιά της προκαλεί 

χρονική διαφορά 3.696 δευτερολέπτων σε μια έκλειψη της Ιούς. 
Όταν ο Ρόεμερ έφτασε στο συμπέρασμα ότι υπήρχε καθυστέρηση οφειλόμενη στην 

ταχύτητα του φωτός, η Γη είχε διανύσει κατά την ώρα εκείνη 197,122 μοίρες στην τροχιά 
της. Βλέποντας από την θέση Α την μετακίνηση της Γης στην τροχιά της στην θέση Β (βλέπε 
Σχήμα 10) μπορούμε για τριγωνομετρικούς λόγους να θεωρήσουμε ότι έφτασε στο σημείο Γ 
που δίνει διαφορά μόνο 17,12 μοίρες μεταξύ της θέσης Α και της θέσης Ε. 

 
 

 
 

 
 
Το σχήμα 11 δείχνει πώς σημεία σε μια τροχιά μπορούν να προβληθούν σε ένα 

εξωτερικό σημείο. 
Στην κλίμακα αυτή οι 90 μοίρες αντιστοιχούν στο εκατό τα εκατό, 17 μοίρες αντιστοιχούν σε 
29 τα εκατό. Χρησιμοποιώντας αυτό σαν βάση υπολογισμού, έχουμε  

3.696 δευτερόλεπτα επί 29 διά 100 =1.071 δευτερόλεπτα 
Υπάρχει μια διαφορά 71 δευτερολέπτων μεταξύ των δικών μας υπολογισμών και του 

Ρόεμερ γιατί δεν ξέρουμε ποιά ήταν η ακριβής θέση του Δία κατά την ώρα της έκλειψης. 
Εκλείψεις του Δία και της Ιούς λαμβάνουν χώρα κάθε 42 ώρες, 28 λεπτά και 33 
δευτερόλεπτα. Είναι δυνατό να βάσισε ο Ρόεμερ τους υπολογισμούς του σε μια παρατήρηση 
πριν ή μετά την έκλειψη. Στην περίπτωση αυτή, κάθε διαφοροποίηση θα μπορούσε να 
αλλοιώσει το αποτέλεσμα. 

Τα δεδομένα επιπλέον που χρησιμοποιούμε είναι κατά προσέγγιση. Ο Δίας μπορεί να 
είναι πιο κοντά η πιο μακριά από την γη. Δεν μπορούμε επίσης να είμαστε βέβαιοι ότι η 
απόσταση της Ιούς από τον Δία είναι σταθερή, όπως στην περίπτωση της Σελήνης, όπου η 
απόσταση κυμαίνεται μέχρι 42.000 χιλιόμετρα. Οποιοσδήποτε από τους παράγοντες αυτούς 
μπορεί να είναι υπεύθυνος για την διαφορά. 

Σε κάθε όμως περίπτωση η διαφορά που παρατηρήθηκε υπάρχει σίγουρα αλλά δεν 
οφείλεται στην ταχύτητα του φωτός. Οφείλεται σε οπτικό αποτέλεσμα που μπορεί να 
εξηγηθεί πολύ καλά με την τριγωνομετρία. 

Δεν αρνούμαστε εντελώς ότι το φώς έχει μια ορισμένη ταχύτητα με την οποία κινείται 
στο διάστημα. Αποκαλύπτουμε απλώς τους ψευδείς ισχυρισμούς του Ρόεμερ τους όποιους η 
επιστήμη δεν έκανε τον κόπο να αναθεωρήσει, αν και από τότε έγιναν τόσες και τόσες 
έρευνες σε αυτό το θέμα. Το γεγονός είναι ότι κανένας δεν φαντάστηκε πώς μπορούσε μια 
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τέτοια προσωπικότητα πως ο Ρόεμερ να κάνει ένα ανόητο λάθος τριγωνομετρίας την στιγμή 
που όλοι τον θεωρούσαν αλάνθαστο. Σωστά ή λάθος τα συμπεράσματά του έγιναν αποδεκτά. 

Από την στιγμή όμως που ήταν λάθος τα γενικά συμπεράσματα του Ρόεμερ, δύσκολα 
βλέπει κανείς πώς ήταν δυνατόν να αναπτυχθεί χωρίς αυτά η φυσική θεωρία της 
σχετικότητας, την στιγμή που η ταχύτητα του φωτός ήταν ο ακρογωνιαίος λίθος της όλης 
θεωρίας. 

Δεν εγγυούμαστε την απόλυτη ορθότητα των υπολογισμών μας, αλλά δεν 
υποστηρίζουμε ότι μια έκλειψη καθυστερεί ή εκδηλώνεται πρόωρα ανάλογα με την θέση των 
πλανητών στο διάστημα και αρκετά ανεξάρτητα από την ταχύτητα του φωτός, αν υπάρχει 
αυτή καθόλου. Αν υπάρχει θα πρέπει να κινείται στο κοσμικό μας σύστημα με μια τέτοια 
ταχύτητα που θα την κάνει ουσιαστικά στιγμιαία. 

Πρέπει να εξετάσουμε, πάντως, και το αντίθετο στην ανάλυσή μας. Οποιοσδήποτε που 
ξέρει αρκετά από αστρονομία θα μπορούσε να εγείρει το επιχείρημα ότι ο Ρόεμερ δεν βάσισε 
τους υπολογισμούς του στην φαινομενική έκλειψη που υφίσταται η Ιώ κάθε 42 ώρες, αλλά 
στην πραγματική έκλειψη που οφείλεται στην είσοδό της στην σκιώδη περιοχή, η οποία 
σχηματίζεται στην επιφάνεια του πλανήτη που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από τον 
Ήλιο. 
Ένα όμως τέτοιο επιχείρημα θα ήταν, αν εγειρόταν, εξίσου αβάσιμο γιατί και η σκιώδης 
περιοχή αλλάζει την θέση της καθώς κινείται ο πλανήτης στην τροχιά του, όπως φαίνεται στο 
σχήμα 12. 

Δεν έχει σημασία αν οι γραμμές ΑΔ1, ή ΑΔ2 είναι οπτικές γραμμές ή σχηματίζονται από 
το φώς του Ήλιου. Το ίδιο κάνει. Είναι προφανές ότι η συνεχής κίνηση του Δία σε τροχιά 
μπορεί να επιφέρει μια διαφορά μεταξύ μιας οπτικής γραμμής ενός παρατηρητή στην Γη και 
μιας σχηματιζόμενης από το φώς του Ήλιου που προκαλεί την σκιά. Σύμφωνα πάντως με τον 
Ρόεμερ οι γραμμές αυτές συμπίπτουν ακριβώς και η διαφοροποίηση φτάνει τα 1.071 
δευτερόλεπτα. 

Το παραπάνω διάγραμμα δίνεται μόνο για να δείξει στον αναγνώστη ότι ένα ορισμένο 
φαινόμενο μπορεί να έχει διάφορες εξηγήσεις με πολύ διαφορετικά αποτελέσματα. Δεν 
μπορεί να φτάσει κανείς σε διαφορετικά συμπεράσματα χωρίς να εξετάσει το πρόβλημα μέσα 
από κάθε οπτική γωνία. Δεν είναι σκοπός μου να δυσφημήσω το έργο του μεγάλου αυτού 
επιστήμονα που αξίζει κάθε σεβασμό. 

Στην πρώτη έκδοση του βιβλίου αυτού αποφύγαμε να δημοσιεύσουμε ολόκληρη την 
εξήγηση που μας έδωσε ο κυβερνήτης του ιπτάμενου δίσκου. Καθώς το φαινόμενο του 
φωτός και του διαστήματος είναι θεμελιακού ενδιαφέροντος για την φυσική και μπορεί να 
θεωρηθεί σαν ο ακρογωνιαίος λίθος όλης της επιστήμης, πήραμε την γνώμη διαφόρων 
Ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και μερικών διασήμων φυσικών. 

Όταν αναφέραμε για πρώτη φορά στον κυβερνήτη του ιπτάμενου δίσκου τους 
υπολογισμούς του Ρόεμερ, μας δήλωσε ότι δεν ήταν ενήμερος της θεωρίας του αλλά μας 
έδωσε διάφορες εξηγήσεις για τις ενδεχόμενες παγίδες στις όποιες ήταν δυνατό να έπεσε ο 
Ρόεμερ. Δίνουμε τις απόψεις του στις επόμενες σελίδες. 

Ερώτηση: Είναι κρίμα που δεν μπορείς να μας δώσεις μια πλήρη εξήγηση του 
φαινομένου αυτού που θα είχε για μας μεγάλη αξία. Παίρνω ένα παράδειγμα: με βάση το 
φαινόμενο που παρατήρησε ο Όλαφ Ρόεμερ η επιστήμη έπαψε να πιστεύει στον Θεό. Οι 
επιστήμονες σκέφτονταν κατά τον ακόλουθο τρόπο: 

Ο Θεός είναι φώς ή κάτι σαν το φώς. Αν υπάρχει χρόνος όμως στην κίνηση του φωτός 
στο διάστημα τότε δεν μπορεί να ειπωθεί πώς το φώς είναι πανταχού παρόν. Ούτε επομένως 
ότι ο Θεός είναι πανταχού παρών αφού θα χρειάζεται χρόνο για να πάει από το ένα μέρος 
στο άλλο. Επειδή λοιπόν δεν ήταν δυνατό να γίνει λόγος για Θεό σε σχέση προς τον χρόνο 
και τον τόπο, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει. Αν δεν είναι πανταχού παρών 
αυτό θα πρέπει να σημαίνει ότι είναι πεπερασμένος αντί άπειρος και δεν μπορεί στην 
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περίπτωση αυτή να υποβαστάζει το Σύμπαν. Καμιά αρχή που έχει τέλος δεν θα μπορούσε να 
είναι Θεός. 

Αυτό είναι με λίγα λόγια το σκεπτικό πίσω από τον επιστημονικό υλισμό. Αν θέλεις να 
μας πείσεις να πιστέψουμε στον Θεό, δεν θα τα καταφέρεις ποτέ αν δεν κάνεις πριν μια 
ξεκάθαρη ανάλυση των αρχών με τις όποιες συζεύχθηκε η επιστήμη. Πραγματικά δεν είναι 
παράξενο που δεν είσαι εξοικειωμένος με τους υπολογισμούς του Ρόεμερ, γιατί ποτέ δεν τους 
δημοσίευσε. Λέγεται πώς μετά τον θάνατό του το έργο του ουσιαστικά καταστράφηκε και 
έγινε μόνο γνωστό από δημοσιεύσεις των ευρημάτων του από φίλο του. Οι λεπτομέρειες, 
πάντως, πάνω στις όποιες βασίζει η επιστήμη τα συμπεράσματά της μου είναι γνωστές και 
μπορώ να τις αναφέρω από μνήμης. Αν τις εξετάζαμε, είναι πιθανό να φτάναμε σε ένα τελικό 
συμπέρασμα πάνω στο όποιο θα μπορούσες να δώσεις την γνώμη σου. 

Απάντηση: (αφού μελέτησε πρώτα τα μαθηματικά δεδομένα). 
Κάτω από το φώς της πληροφορίας σου μπορώ να σου δώσω τώρα μια γρήγορη 

ανασκόπηση του θέματος. Δώσε μου λίγο χαρτί να σχεδιάσω μερικά επεξηγηματικά 
διαγράμματα. Ας δούμε το παρακάτω διάγραμμα: 
Αν ο ήλιος περιστρεφόταν γύρω από τους πλανήτες αντί για το αντίθετο και αν σημειώναμε 
τον χρόνο μιας έκλειψης με τον Ήλιο στην θέση Η1, και στην θέση πάλι Η2, θα 
παρατηρούσαμε ότι ο χρόνος της έκλειψης θα επιταχυνόταν. Αυτό σημαίνει πώς στην θέση 
Η2 η έκλειψη θα έχει κιόλας γίνει. Προσπάθησε τώρα και παρακολούθησε πολύ προσεχτικά 
το συλλογισμό μου. 

Το φαινόμενο, πάντως, μένει ανεπηρέαστο από το γεγονός ότι ο Δίας περιστρέφεται 
γύρω από τον Ήλιο. Δεν ξέρω αν αυτό μπαίνει μέσα στο πρίσμα της «ορθολογιστικής 
μηχανικής» της γης. Υπάρχει όμως μια αρχή που λέει ότι όλα τα σώματα, που κινούνται σε 
τροχιά, υπόκεινται σε επιτάχυνση ή επιβράδυνση ανάλογα με την θέση που κατέχουν στο 
διάστημα. 

Ας δούμε με την βοήθεια ενός άλλου διαγράμματος πώς γίνεται αυτό: 
 
Οι οριζόντιες γραμμές αντιπροσωπεύουν την «οπτική γραμμή» παρατήρησης των 

εκλείψεων που έχουν σχέση με την κατεύθυνση της κίνησης των πλανητών σε τροχιά που 
είναι αντίθετη της φοράς του ρολογιού. Το σημείο στο όποιο η οπτική γραμμή εφάπτεται με 
τον πλανήτη το ονομάζουμε Α. 

Στην περίπτωση αυτή πρέπει να προϋποθέσουμε την ύπαρξη μιας ισημερινής 
διαμέτρου πού δεν περιλαμβάνεται στους υπολογισμούς σας. Αυτή φαίνεται στο διάγραμμα 
σαν η γραμμή AF. 

Σημείωσε πώς στην περίπτωση της πρώτης έκλειψης η οπτική γραμμή είχε σημείο 
επαφής το Α και στην περίπτωση της δεύτερης το F. Η διαφορά, επομένως, είναι ίση προς 
την ισημερινή διάμετρο ή την διάμετρο του Δία με άλλα λόγια. Σημείωσε πάλι ότι στην πρώτη 
έκλειψη η Ιώ ήταν στην θέση I1, και πολύ πιο μακριά από τον Ήλιο, ενώ στην περίπτωση της 
δεύτερης έκλειψης ήταν στην θέση Ι2 μεταξύ του Ήλιου και του Δία. Αρχίζουμε τώρα να 
βλέπουμε τους λόγους για χρονική καθυστέρηση που υποστηρίζετε ότι οφείλεται στην 
περιορισμένη ταχύτητα του φωτός και που προσπαθείτε με αυτό να μην αφήσετε θέση για 
τον Θεό στο Σύμπαν.  
Κατ αρχή δεν ξέρουμε την ακριβή απόσταση του Δία από την Γη κατά την ώρα της έκλειψης. 
Παίρνω επίσης την ευκαιρία για να επισύρω την προσοχή σου σε ένα λάθος που κάνουν οι 
αστρονόμοι και το οποίο όπως θα δούμε αργότερα έχει μεγάλες επιπτώσεις στο θέμα των 
διαστάσεων του Σύμπαντος.  
 

Σύμφωνα με τα εδώ διαθέσιμα αστρονομικά δεδομένα η Γη θα πρέπει να διάνυσε 
197,122 μοίρες της τροχιάς της σε 200 μέρες με χρόνο διαδοχικής μεσημβρινής διόδου 
0,98561 μοίρες. Αφαιρώντας 180 μοίρες μένει υπόλοιπο 17,122 μοίρες που αρκεί για την 
επαναφορά του πλανήτη πίσω στην αντίθετη θέση του. Ο Δίας την ίδια ώρα με χρόνο διόδου 
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μόνο 0,08309 μοίρες θα πρέπει να κινήθηκε 16,618 μοίρες. Αυτό όμως δεν το αντιλαμβάνεται 
κανείς γιατί επειδή και οι δύο πλανήτες κινούνται στην ίδια κατεύθυνση, δεν υπάρχει διαφορά 
στην γωνία μέσα από την όποια βλέπει κανείς από την Γη τον Δία. 

Ας πάρουμε τώρα την γωνία αυτή σαν αφετηρία. Σε 200 μέρες η Ιώ θα έχει 
συμπληρώσει 113 περιστροφές. Ο Ρόεμερ δεν θα μπορούσε να δει έκλειψη ούτε την ώρα που 
τα δύο σώματα αποκλίνουν ούτε την ώρα που συγκλίνουν επειδή η οπτική γωνία δεν είναι 
αρκετά πλατειά. Θα πρέπει να το παρατήρησε πριν την ώρα που αποκλίνουν και μετά την 
ώρα που συγκλίνουν. Καθώς συμπληρώνει ο δορυφόρος 113 περιστροφές σε 200 μέρες, δύο 
άλλες εκλείψεις, 215 σύνολο, θα αυξήσουν τις μέρες σε 203,5. Η γωνία μέσα στην οποία 
κινείται ο Δίας μεταξύ απόκλισης και σύγκλισης προς την Γη είναι 17,122 μοίρες. Θα υπήρχε 
μια μικρή διαφορά στο περι-ήλιον ή στο αφήλιον λόγω της διαφοράς στην ταχύτητα που 
επιφέρει η πίεση του ηλιακού φωτός. Η μεσημβρινή δίοδος του Δία καθορίζεται από 0,08561 
μοίρες μαζί με τις διορθώσεις που κάναμε. Αν προσθέσουμε 3,5 ημέρες θα έχουμε συνολικά 
17,47 μοίρες. Ας πούμε 17,45 μοίρες για στρογγυλό αριθμό. Αποδεχόμενοι τους 
υπολογισμούς αυτούς, μπορούμε να κάνουμε το ακόλουθο διάγραμμα: 

Είδαμε στο Σχέδιο 14 ότι μια κίνηση 180° της Γης στην τροχιά της θα επιφέρει 
αναστροφή των σημείων στα όποια η γραμμή φωτός εφάπτεται του πλανήτη. Στην πρώτη 
θέση η γραμμή φωτός άπτεται στο σημείο Α και στην δεύτερη θέση, 180° αργότερα, στο 
σημείο F. Η αναστροφή όμως αυτή γίνεται σιγά με την περιστροφή του πλανήτη στο 
διάστημα. Είναι έτσι μόνο με κίνηση 17,45° που η οπτική γραμμή ΑΡ κινείται στην θέση AQ. 
Η γραμμή AQ τέμνει μέρος του πλανήτη σχηματίζοντας τόξο. Η επιβράδυνση που 
προκαλείται από την κίνηση 17,45° αποδεικνύεται ότι είναι ίση με το τόξο αυτό. Το μόνο που 
χρειαζόμαστε τώρα, είναι να κάνουμε τον υπολογισμό με την βοήθεια ενός άλλου 
διαγράμματος. 
 

 
 
Μπορούμε να το αποδείξουμε με διάφορα μέσα, αλλά διαλέξαμε την γραφική 

αναπαράσταση σαν τον πιο εύκολο τρόπο. Μπορούμε να δούμε τώρα πώς λαμβάνει χώρα το 
φαινόμενο. Η γραμμή AQ καθορίζει ένα σημείο τομής στην περιφέρεια του πλανήτη που θα 
το ονομάσουμε Β.  

Από το σημείο αυτό τραβάμε μια γραμμή από την περιφέρεια προς το κέντρο Ε. ΕΒ 
είναι ίση τότε με την ισημερινή ακτίνα του Δία και είναι ίση προς την ΕΑ. Από το σημείο Β 
τραβούμε μια κάθετο πάνω στην ΕΑ που συναντά την άλλη στο σημείο C. Η επιβράδυνση 
του πλανήτη μετά από την διάνυση 17,45° θα είναι ίση προς την απόσταση AC. 

Ας δούμε παραπέρα τί αντιπροσωπεύει η απόσταση αυτή σε χρόνο. Η γωνία ΕΒ ΕΑ 
είναι 33,8° ή υπέρβαση 0,558, και η γωνία ΒC-ΒΑ είναι 17,45° ή εφαπτομένη 0,3201. 

Ισημερινή ακτίνα του Δία = ΕΒ = ΕΑ 
Υπέρβαση ΕΒ = BC 
Εφαπτομένη BC = AC = 13.000 χιλιόμετρα 
Έχοντας υπολογίσει την απόσταση AC σε 13.000 χιλιόμετρα, χρειαζόμαστε τώρα μόνο 

να το μετατρέψουμε αυτό σε δευτερόλεπτα. Ο Δίας κινείται στην τροχιά του με ταχύτητα 13 
χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. 

13.000 χιλιόμετρα διά 13 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο = 1.000 δευτερόλεπτα 
Ο Ρόεμερ παρατήρησε μια διαφορά 1000 δευτερολέπτων στον χρόνο, γεγονός που 

διαπιστώσαμε και εμείς. Αυτός απέδωσε την διαφορά στον χρόνο που χρειάζεται το φώς για 
να καλύψει την απόσταση της διαμέτρου της γήινης τροχιάς. Η εκπληκτική αυτή υπόθεση 
που οδήγησε τους επιστήμονες στην απόρριψη του Θεού από το Σύμπαν έχει μια τελείως 
απλή τριγωνομετρική εξήγηση. Ήταν συγχωρητέο σε αυτόν να κάνει ένα λάθος γιατί εμείς 
κάνουμε ένα σωρό. Αυτό όμως που του είναι ασυγχώρητο είναι τα συμπεράσματα που 
έβγαλε. 
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Αυτό θα ήταν παραπάνω από αρκετό για να δείξει τον παραλογισμό των γήινων όταν 
μιλούν για ταχύτητα του φωτός και το χρησιμοποιούν για να υποστηρίξουν τις υλιστικές 
θεωρίες τους περί ορίων και καμπυλότητας του διαστήματος. Ας συνεχίσουμε όμως το 
συλλογισμό μας για να δούμε αν οι υπολογισμοί μας είναι ακριβείς. 

Όταν ο Δίας ήταν στην θέση Δ, και η Γη στην αντίθετη θέση, όλα τα σημεία ABC 
συνέπιπταν στο σημείο Α. Όταν κινήθηκε όμως ο πλανήτης στην θέση Δ2, τα σημεία αυτά 
προχώρησαν μαζί με την γραμμή ΑΡ και σχημάτισαν την γραμμή AQ. Αν επρόκειτο να 
κινήσουμε τον πλανήτη σταδιακά πίσω από την θέση Δ2 μέσα από την γωνία 17,45° που 
κάλυψε, θα βλέπαμε ότι η γραμμή AQ θα γινόταν η γραμμή ΑΡ και ότι τα σημεία Β και C θα 
πλησίαζαν μεταξύ τους μέχρι που να συμπέσουν στο σημείο Α. 

Στο επόμενο σχήμα μπορούμε να δούμε τις διακυμάνσεις της κίνησης του ισημερινού 
άξονα που αναφέραμε. 

Στην αφετηρία 0°, τα σημεία ΑΒ και C συμπίπτουν και η οπτική γραμμή είναι κάθετη 
πάνω στον ισημερινό άξονα AF.  

Καθώς ο πλανήτης κινείται, το ίδιο κινούνται και τα σημεία Β και C, κάνοντας τρίγωνο 
του όποιου η επιφάνεια αυξάνεται σε σχέση προς την γωνία που κάνει ο άξονας προς τον 
Ήλιο. Στις 45° η απόσταση μεταξύ Α και Β είναι στο μέγιστο και αρχίζει να ελαττώνεται πάλι 
μέχρι 90°. Η γραμμή όμως AC συνεχίζει να μεγαλώνει που σημαίνει ότι ο χρόνος της έκλειψης 
θα αλλάξει πολύ λίγο. στην θέση των 90° θα παρατηρηθεί ότι τα σημεία Β και C θα 
συμπίπτουν πλήρως στο F όταν η σχετική χρονική διαφορά θα είναι ίση προς τον ισημερινό 
άξονα ή την διάμετρο. 

 
 

 
Από αυτήν την θέση μέχρι τις 180°, η θέση των σημείων Β και C αναστρέφεται και 

αρχίζουν να κινούνται προς το σημείο Α. Το σημείο Β κινείται πάλι από γύρω προς το σημείο 
Α. Παρατηρούμε επίσης ότι στην φάση αυτή το σχηματιζόμενο τρίγωνο ABC είναι στην 
αντίθετη πλευρά της γραμμής AF. στην θέση των 180° τα σημεία ABC συμπίπτουν πάλι. Η 
χρονική διαφορά, πάντως, είναι ίση προς την διάμετρο του πλανήτη γιατί η οπτική γραμμή 
μιας έκλειψης πρέπει να περάσει τώρα από το σημείο F και όχι πια από το σημείο ABC, όπως 
έπρεπε όταν βρισκόταν ο πλανήτης στην θέση 0°. 

Θα ήταν εύκολο μετά από αυτό να ελέγξουμε την διάμετρο του Δία και κατά συνέπεια 
το οπτικό πρόβλημα. Ας προχωρήσουμε κατά τον ακόλουθο τρόπο (βλέπε Σχήμα 16): 

Αν η γραμμή AC = 13,000 χιλιόμετρα η διάμετρος του πλανήτη θα είναι: 
13.000 χιλιόμετρα διά 0,3201 = 40.612 χιλιόμετρα = BC 
όπου 0,3201 = εφαπτόμενη γωνία BC-BA 
τεμν. BC/EB = 40.612 διά 0,558 = ΕΒ = 72.780 χιλιόμετρα 
Έχοντας βρει την ισημερινή ακτίνα του Δία, μπορείς να την συγκρίνεις με την ακτίνα 

που βρίσκεις με οπτική μέτρηση, και τότε θα έχεις την ποσοστιαία διαφορά μεταξύ των δύο. 
Αυτή θα οφειλόταν στην διάχυση του φωτός όπως στην περίπτωση του Ήλιου που φαίνεται 
μεγαλύτερος κατά την δύση και την ανατολή του από ότι φαίνεται το μεσημέρι. Για τον λόγο 
αυτόν, σου είπα από πριν πού βάσισα τους υπολογισμούς μου για να αποφύγω να έρθω σε 
αντίθεση προς τα επίγεια μαθηματικά. Η μάζα και το μέγεθος του Δία δεν είναι ακριβώς αυτά 
που υπολογίζετε. 

Αν ο Δίας συνέβαλε άστοχα στην γέννηση του επιστημονικού υλισμού στην γη, θα 
μπορεί ίσως με όσα είπαμε τώρα να προσκομίσει την απόδειξη για την πλάνη των 
υπαρχουσών θεωριών. Είδαμε ότι όπως η ταχύτητα περιστροφής άλλων πλανητών στον 
άξονά τους είναι ίση με την ταχύτητά του σε τροχιά. Αυτή η περιστροφή στον άξονά του 
εξηγεί τις ιδιαιτερότητες του Ερμή. Αστρονόμοι που παρατηρούσαν τον πλανήτη στο 
ισημερινό του επίπεδο διαπίστωσαν ότι κάνει μια περιστροφή στον άξονά του κάθε φορά που 
συμπληρώνει την τροχιά του. Αυτό όμως δεν είναι ακόμη όλη η ιστορία. Είναι το ίδιο που 
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είδαμε στην περίπτωση του Δία. Η επιστήμη, υποστηρίζει λαθεμένα ότι το φώς κάνει 
ορισμένο χρόνο όταν κινείται στο διάστημα. Στην περίπτωση του Ερμή, η επιστήμη 
υποστηρίζει εξίσου λαθεμένα ότι κάνει μια πλήρη στροφή στον άξονά του κάθε φορά που 
συμπληρώνει την τροχιά του. Αυτό δεν λαμβάνει χώρα στο Ισημερινό επίπεδο του ηλιακού 
συστήματος αλλά σε ορθή γωνία. Ο Ερμής είναι πράγματι δορυφόρος του Ήλιου και όχι 
πλανήτης με την αυστηρή έννοια του όρου, γιατί μόνο δορυφόροι έχουν την ιδιαιτερότητα 
αυτή. 

Έχοντας ξεκαθαρίσει αυτή την λεπτομέρεια μπορούμε να πάμε πολύ πιο πέρα. 
Μπορούμε να αναιρέσουμε την θεωρία της σχετικότητας και την κβαντική θεωρία του Πλάνκ. 
Ο Πλάνκ παρατήρησε ότι τα μαύρα σώματα εκπέμπουν ραδιενέργεια και μη βρίσκοντας 
εξήγηση για αυτό στην κυματική θεωρία του φωτός, επεξεργάστηκε την κβαντική θεωρία για 
να δείξει το ασυνεχές της ενέργειας. Βρήκε υποστήριξη στην εντελώς λαθεμένη θεωρία του 
Ρόεμερ. Ένα ηλεκτρόνιο τώρα, κινείται, με την μορφή κύματος, σε κύκλο αντίθετα από την 
φορά του ρολογιού. Στην σπειροειδή αυτή κίνηση έχει ασυνεχή μάλλον κυματική επιφάνεια. 
Η ίδια η κίνηση δεν είναι ασυνεχής αλλά φαίνεται έτσι λόγω του σπειροειδούς χαρακτήρα της 
κίνησης. Δείχνει επίσης ένα μαγνητικό φαινόμενο που εξουδετερώνει την φόρτιση στην μια 
πλευρά και που δίνει σε ένα παρατηρητή την εντύπωση ότι η ενέργεια κινείται κατά άλματα. 
Υπόκειται παραπέρα στην διαφορά φόρτισης, οφειλόμενης σε μαγνητική επίδραση, όπως 
επίσης στην επίδραση της περιστροφής της, όπως ένας πλανήτης σε σχέση προς τον Ήλιο. 

Αυτή είναι μια περίληψη σε πολύ αδρές γραμμές της κβαντικής θεωρίας για την οποία 
τόσο υπερηφανεύονται οι φυσικοί. Πρόκειται όμως στην πραγματικότητα για μια παρερμη-
νεία απλών τριγωνομετρικών φαινομένων. 

Πριν φτάσουν στην άρνηση του Θεού με βάση αυτή την συλλογιστική, θα έκαναν 
καλά να ρωτήσουν τον Πατέρα για φώτιση καθόσον Αυτός είναι ο μόνος που μπορεί να 
αποκαλύψει τα μυστικά Του. Κανένας δεν θα μπορέσει να διεισδύσει στο Σύμπαν με μόνο 
εφόδιο την πολύ περιορισμένη δύναμη της λογικής σκέψης. Το Σύμπαν είναι σπίτι με 
ιδιοκτήτη και κανένας όσο λογικός και αν είναι, δεν μπορεί να μπει μέσα χωρίς την άδεια του 
ιδιοκτήτη. Ας ζητήσουν από τον ιδιοκτήτη να τους συνοδέψει και να τους δείξει τις 
ιδιαιτερότητες και τις λεπτομέρειες κάθε δωματίου. Δεν πρέπει να προσπαθούν να μοιάσουν 
με τον βάτραχο που θέλοντας να γίνει βόδι κατάπιε τόσο αέρα που φούσκωσε και έσκασε. 

Ο άνθρωπος δεν θα πετύχει τίποτε εισπνέοντας τον αέρα περίπλοκων θεωριών με την 
ελπίδα να αυξήσει το παράστημά του. Η πραγματική ανάπτυξη συνοδεύεται πάντα από 
ταπεινοφροσύνη. Η επιστήμη είναι ένα παλάτι μεγαλοπρεπές με ένα στενό, χαμηλό διάδρομο 
κλεισμένο στους αλαζόνες. Εδώ μόνο οι ταπεινοί βρίσκουν ανταμοιβή ενώ οι χωρίς πίστη και 
ταπεινοφροσύνη απέναντι στον Δημιουργό τους δεν βρίσκουν παρά μόνο την σύγχυση. 

* * * 
Με αυτά τα λόγια μας εξήγησε τις αλλαγές στον Δία που έδιναν την εντύπωση ότι 

υπήρχε χρονικός παράγοντας στην κίνηση του φωτός στο διάστημα ενώ επρόκειτο στην 
πραγματικότητα για τριγωνομετρικό φαινόμενο. 

Για τους ανθρώπους που είναι συνηθισμένοι να πραγματεύονται μαθηματικά 
προβλήματα η απλή αυτή εξήγηση θα είναι αρκετή για να συναγάγουν τα συμπεράσματά 
τους και να τα συσχετίσουν με την κίνηση του δορυφόρου. Επειδή όμως το βιβλίο αυτό 
γράφτηκε για το πλατύ κοινό που δεν έχει τον χρόνο να πάει βαθιά σε αυτά τα θέματα, θα 
προσπαθήσουμε να φωτίσουμε την κίνηση του δορυφόρου Ιώ κατά τον πιο απλό τρόπο. 

Το τόξο που σχηματίζεται, από την γραμμή ΑΒ στο Σχήμα 16 πρέπει να είναι ίσο με 
42.422 χιλιόμετρα Σε 200 μέρες η γραμμή ΑΒ (βλ. Σχήμα 18) θα αγγίξει μόνο την περιφέρεια 
σε ένα σημείο επαφής. Η κίνηση πάντως που θα έχει ένα σημείο στην περιφέρεια κατά την 
ώρα αυτή θα είναι: 

42.422 διά 2 = 21.211 χιλιόμετρα = AM = ΒΜ 
Αν η θέση του σημείου Α αλλάξει τον αριθμό των χιλιομέτρων σε 200 μέρες, αυτό 

σημαίνει ότι το σημείο Α κινείται με ταχύτητα 106 χιλιόμετρα την ώρα. 
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Η ταχύτητα της Ιούς στο διάστημα είναι μεγάλη, είναι όμως χαμηλή σε σχέση προς 
την επιφάνεια του Δία. Με άλλα λόγια, έχει χαμηλότερη γωνιακή ταχύτητα. Έτσι η ταχύτητα 
της Ιούς σε σχέση προς την ταχύτητα του πλανήτη είναι μόνο 3 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. 

Ας μελετήσουμε τώρα πάλι το Σχήμα 18, την ώρα της παρατήρησης στην απόκλιση η 
Ιώ πρέπει να βρίσκεται στο σημείο Ρ. Την ώρα της σύγκλισης πρέπει να βρίσκεται στο σημείο 
Q. Στην πραγματικότητα πάντως, 1.000 δευτερόλεπτα πριν την έκλειψη πρέπει να ήταν στο 
σημείο R, όπου η γραμμή RQ αντιπροσωπεύει την απόσταση που διάνυσε σε 1000 
δευτερόλεπτα. Για να το εξηγήσουμε, ας δούμε τα παρακάτω: 

Η επιστήμη επιβεβαίωσε ότι η Ιώ συμπληρώνει περιστροφή σε τροχιά κάθε 152.913 
δευτερόλεπτα, που είναι ο χρόνος που χρειάζεται ένας δορυφόρος για να φύγει από ένα 
ορισμένο σημείο και να γυρίσει πάλι στο ίδιο σημείο. Το φώς του Ήλιου πάρθηκε σαν σημείο 
αναφοράς, με παρατήρηση της ακριβούς στιγμής κατά την οποία η Ιώ μπήκε στην σκιώδη 
περιοχή. Το φώς του Ήλιου, πάντως, που αντιπροσωπεύεται από την γραμμή AQ, κινείται 
κατά 106 χιλιόμετρα την μέρα. Η αλλαγή αυτή μετατρέπει επίσης το χρόνο κίνησης της Ιούς 
στο διάστημα, εφόσον ο υπολογισμός της κίνησης αυτής βασίζεται στην γραμμή AQ. Αν η 
αλλαγή στην επιφάνεια του Δία είναι 106 χιλιόμετρα την μέρα, και αν η Ιώ έχει σχετική 
ταχύτητα 3 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, αυτό σημαίνει ότι η αλλαγή που έγινε στην γραμμή 
AQ αλλάζει τον χρονικό υπολογισμό της κίνησης της Ιούς κατά 35 δευτερόλεπτα την μέρα. Ο 
πραγματικός έτσι χρόνος της περιστροφής της Ιούς σε τροχιά είναι 152.878 δευτερόλεπτα 
και όχι 152.913 δευτερόλεπτα. 
 

Με 35 δευτερόλεπτα την μέρα θα υπάρξει μια διαφορά 7.000 το δευτερόλεπτο, θα 
φτάσει στο σύνολο 140.000 χιλιόμετρα που είναι η απόσταση μεταξύ των σημείων Ρ και R 
στο Σχήμα 18. Θα φανεί από αυτό ότι την στιγμή που αναμενόταν η έκλειψη, η Ιώ βρισκόταν 
ακόμη στο σημείο R, και είχε να καλύψει ακόμη την απόσταση RQ πριν φανεί η έκλειψη. 

 Η απόσταση RQ είναι 20.000 χιλιόμετρα. Με ταχύτητα 20 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο 
η Ιώ θα κινούνταν από το R στο Q σε 1000 δευτερόλεπτα, δηλαδή: 20.000 διά 20 χιλιόμετρα 
ανά δευτερόλεπτο = 1000 δευτερόλεπτα  

Έχοντας δείξει αυτό, μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι το φώς κινείται στιγμιαία στο 
διάστημα. Σε μια εποχή που η γνώση της αστρονομίας ήταν μικρή και που πολύς κόσμος 
έβρισκε δύσκολο το να πιστέψει ότι η Γη κινούνταν γύρω από τον Ήλιο, θα ήταν πολύ 
δύσκολο για τον Ρόεμερ να φτάσει σε ένα σωστό συμπέρασμα. Με όλα τα λάθη του, η 
δουλειά του ήταν θαυμάσια παίρνοντας υπόψιν τις συνθήκες μέσα στις όποιες εργάστηκε, τα 
δεδομένα που είχε στην διάθεσή του και την περιορισμένη γνώση της εποχής του. Το κάθε τί 
πάντως υπόκειται στην επίδραση της αδιάκοπης προόδου και αλλαγής καθώς προχωρούμε. 
Θα ήταν ανοησία να μείνουμε αγκιστρωμένοι σε θεωρίες είτε αυτές είναι του Ρόεμερ ή 
οποιουδήποτε άλλου, προσπαθώντας με αυτό να ανακόψουμε την πρόοδο του χρόνου και 
των ιδεών που κινούνται σαν πλημμυρισμένο ποτάμι, ή να θελήσουμε να βάλουμε όρια στην 
κατανόηση των φαινομένων όπως τους παλιούς χαρτογράφους που συνήθιζαν να γράφουν 
στους χάρτες τους στο σημείο των Ηρακλείων Στηλών: Hie deficit orbis (Εδώ τελειώνει ο 
κόσμος). Η θεωρία για την ταχύτητα του φωτός είναι το μοντέρνο αντίστοιχο της άποψης 
αυτής. Οι περιπετειώδεις, πάντως, παλιοί ναυτικοί δεν σταμάτησαν μπροστά στις αντιλήψεις 
αυτές των χαρτογράφων. Ταξίδεψαν πέρα από αυτές και ανακάλυψαν μια καινούργια ήπειρο.  

Στο μεγάλο και θαυμαστό άγνωστο που περιμένει τώρα να ανακαλυφθεί, το Σύμπαν 
θα σάς αποκαλυφθεί όχι πια οριοθετημένο αλλά μεγάλο και άπειρο όπως ο Δημιουργός του. 
Έχει άπειρο μέγεθος και χρησιμεύει σαν κατοικία για ένα άπειρο Θεό που θέλοντας να μας 
δείξει την απεραντοσύνη του διαστήματος, είπε: «o ουρανός μοι θρόνος, η δε γη υποπόδιον 
των ποδών μου· ποίον οίκον οικοδομήσετέ μοι;» (Ησαΐας κεφάλαιο 66, παράγραφος 1). 

Και εμείς στην ανοησία μας θέλουμε να του χτίσουμε σπίτι που να αρμόζει με τις ιδέες 
μας που δεν είναι πιο μεγάλες από τα μικρά μυαλά μας, που είναι τόσο περιορισμένες όσο η 
σχετικότητα και τόσο κρύες και θανατερές όπως οι φόρμουλες. Κάναμε ένα φέρετρο για το 
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Σύμπαν και βάλαμε σε αυτό μουμιοποιημένο τον Θεό. Αντιστρέψαμε την διαδικασία της 
δημιουργίας και κάναμε ένα Θεό κατ εικόνα και καθ ομοίωση, περιορισμένο στα σύνορα ενός 
Σύμπαντος που περιορίζεται στην πραγματικότητα μόνο από την δική μας σκέψη. 

 
Η ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ 
Ερώτηση: Αναφέρθηκες μέχρι τώρα σε θέματα που δεν μπορώ ούτε να τα αποδείξω 

ούτε και να αποδείξω ότι δεν ισχύουν. Δεν θα μπορούσα ποτέ να βρω αν αυτά που λες, είναι 
αλήθεια ή ψέματα. Θα ήθελα να μου μιλήσεις για την απόκλιση του φωτός με την οποία ο 
Μπράντλεϊ υπολόγισε την ταχύτητα της Γης σε τροχιά. Αυτό είναι κάτι, που έχει πλήρως 
τεκμηριωθεί και οι απόψεις σου πάνω σε αυτό θα με διευκόλυναν να εκτιμήσω όσα μου είπες 
μέχρι τώρα. Αν ο Μπράντλεϊ έχει δίκιο, εσύ πρέπει να έχεις λάθος, και αντίστροφα. 

Απάντηση: Θα προσπαθήσω να σου δώσω μια απάντηση και να αναλύσω το 
πρόβλημα. Δεν θα είναι εύκολο πάντως να βασίσω τα επιχειρήματά μου πάνω στα δεδομένα 
των επιστημόνων της γης, λόγω των διαφορετικών μεθόδων που χρησιμοποιούμε. 
Χρησιμοποιείτε χιλιόμετρα ή μίλια για την μέτρηση των αποστάσεων ενώ εμείς παίρνουμε 
σαν μέτρο τον χρόνο του Γαλαξία. Είναι δύσκολο να εξηγήσει κανείς αυτά σε ανθρώπους που 
δεν είναι συνηθισμένοι να βλέπουν τα πράγματα μέσα από την δική μας οπτική γωνία. 
Κάνετε, πχ, πολύπλοκους μαθηματικούς υπολογισμούς για να προσδιορίσετε την τροχιά της 
γης, ενώ εμείς δεν ενδιαφερόμαστε πόσα χιλιόμετρα είναι αλλά σε πόσο Γαλαξιακό χρόνο 
αντιστοιχεί. 

Ας ξεχάσουμε πάντως για μια στιγμή τον Γαλαξιακό χρόνο και ας υποθέσουμε ότι 
χρησιμοποιούμε ένα γήινο έτος σαν βάση για τις μετρήσεις μας. Παίρνοντας το γήινο έτος 
σαν 31.558.149,5 δευτερόλεπτα, μπορούμε να βρούμε την χρονική αντιστοιχία της 
διαμέτρου της γήινης τροχιάς διαιρώντας τον αριθμό αυτό διά του π (π=3,14), και μας δίνει 
10.045.247 δευτερόλεπτα. Με παρακολουθείς; 

Ερώτηση: Ναι. 
Απάντηση: Αυτό όμως μπορεί να σε συγχύσει και να σε κάνει να σκεφτείς ότι ο χρόνος 

έχει να κάνει κάτι με σχετικότητα όπως το πιστεύεις κιόλας. Ο χρόνος παίζει για μας τον ρόλο 
που παίζουν για σάς τα μέτρα. Τον βλέπουμε σαν το αποτέλεσμα της δύναμης που κάνει ένα 
σώμα να κινείται στο διάστημα. Όσο μεγαλύτερη είναι η δύναμη τόσο μικρότερος είναι ο 
χρόνος και το διανυόμενο διάστημα, δηλαδή η απόσταση κατά την δική σας ορολογία. Αν 
επομένως η δύναμη ήταν απείρως μεγάλη, τότε ο χρόνος και το διάστημα θα ήταν απείρως 
μικροί. Θα έπαυαν να υπάρχουν. 

 Η δύναμη πάλι δεν είναι το πάν γιατί στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Αυτό που 
υπάρχει είναι η ώθηση του σώματος στο διάστημα και η αρχική ταχύτητα που του δίνει. Η 
κίνηση του σώματος περιορίζεται τότε μόνο από την αντίσταση που έχει να υπερνικήσει. 
Τότε, αυτό που υπάρχει είναι η αρχική ταχύτητα που προκύπτει από την ωστική δύναμη και 
όχι η ίδια η δύναμη. Η ώθηση αυτή πάλι υπάρχει μόνο σαν λειτουργία μιας θέλησης από την 
οποία εκπορεύεται. Για να συνοψίζουμε: ο χρόνος και ο χώρος είναι γέννημα μιας ισχυρής 
θέλησης που δρα στο Σύμπαν. στο δικό μας Σύμπαν η θέληση αυτή εκδηλώνεται σαν 
Γαλαξιακός χρόνος. Ας γυρίσουμε όμως πίσω στον Μπράντλεϊ. Υποστήριξε ότι η απόκλιση του 
φωτός οφείλεται στο χρόνο που παίρνει το φώς για να διανύσει το διάστημα. στην βάση 
αυτή υπολόγισε ότι η ταχύτητα της Γης σε τροχιά πρέπει να είναι «ταχύτητα του φωτός επί 
εφαπτομένη απόκλισης». 

Το φώς όμως στο διάστημα είναι διάχυτο και όπου συμβεί να είναι η Γη στην τροχιά 
της, το φώς των άστρων θα είναι πάντοτε μπροστά της σαν να περίμενε την Γη να το 
φτάσει. Δεν μπαίνει επομένως θέμα καθυστέρησης στην μετάδοση του φωτός στο διάστημα. 
Η θεωρία αυτή είναι ένα σκέτο σόφισμα ανάξιο της επιστήμης. 

Δεν μπορούμε να αναλύσουμε πλήρως το πρόβλημα με βάση τους δικούς σας όρους 
χωρίς να μελετήσουμε πρώτα τις κινήσεις της Γης και να διορθώσουμε μερικά από τα 
δεδομένα σας, τα οποία σχετίζονται με την τροχιά της. 
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Άρχισες από την αρχή να με ρωτάς για επιστημονικά θέματα για να βρεις από πού 
έρχομαι. Εντάξει τότε. Θα διορθώσω τις εκτιμήσεις σας για την γήινη τροχιά με μια μέθοδο 
που είναι ακόμη άγνωστη στην Γη. Δεν θα μπορούσε κανένας κάτοικος της Γης να το κάνει 
τόσο εύκολα όσο εγώ. Θα μπορούσα να σου δείξω αργότερα μια δωδεκάδα τρόπους να το 
κάνεις, αν θέλεις, χωρίς να έχεις ανάγκη να ανατρέξεις σε καμιά από τις θεωρίες σου για το 
φώς ή να χρησιμοποιήσεις τις παραλλακτικές μεθόδους σας. Ας διορθώσουμε πρώτα τα 
αριθμητικά δεδομένα. 

Μια μέρα του γήινου τροπικού έτους έχει μήκος 86.400 δευτερόλεπτα. Αυτός είναι ο 
χρόνος που παίρνει ο Ήλιος για να κάνει δύο διαδοχικά περάσματα πάνω από ένα ορισμένο 
σημείο στην επιφάνεια της γης. Αν πάρει όμως κανείς δύο διαδοχικές διόδους του Ήλιου και 
ενός άστρου, θα βρει ότι ο μεταξύ των δύο διόδων χρόνος είναι μόνο 86.164 δευτερόλεπτα, 
δηλαδή 236 δευτερόλεπτα λιγότερα από όσο μια τροπική μέρα. Η κίνηση της Γης στην τροχιά 
της σε μια μέρα κάνει στο ίδιο μέτρο το φώς του Ήλιου να κινείται προς τα εμπρός πάνω από 
την επιφάνεια της Γης κατά την κατεύθυνση της περιστροφής της. 

Όταν θα έχει συμπληρώσει η Γη στο τέλος του χρόνου μια πλήρη περιστροφή, η 
καθημερινή αυτή κίνηση του ηλιακού φωτός προς τα εμπρός θα αντιστοιχεί προς μια 
ολόκληρη μέρα η μια πλήρη περιστροφή, με άλλα λόγια, της Γης στον άξονά της. Αυτό θέλει 
να πει ότι ο χρόνος που εμφανίστηκε σαν μια μέρα παραπάνω στο χρόνο αντιστοιχεί σε μια 
καθημερινή αύξηση 236 δευτερολέπτων του μάκρους κάθε μέρας. 

Ο αριθμός των δευτερολέπτων του χρόνου μεταξύ δύο περιστροφών στον άξονά τους 
και του χρόνου μεταξύ δύο διόδων του Ήλιου και ενός άστρου, θα μας δώσει τον αριθμό των 
περιστροφών που κάνει η Γη σε ένα χρόνο. Με 31.558.149,5 δευτερόλεπτα που είναι ο 
χρόνος μεταξύ δύο περιστροφών και 86,164 που είναι ο χρόνος μεταξύ δύο διαδοχικών 
διόδων, έχουμε 366,2567 περιστροφές. Με βάση αυτό, μπορούμε να υπολογίσουμε πόσο 
αντιστοιχεί σε κάθε μέρα ο χρόνος μεταξύ δύο περιστροφών ή δύο περασμάτων, διαιρώντας 
τις 360° διά του αριθμού των περιστροφών: 

360° διά 366,2567 = 0,982917° ή 3.538,5 λεπτά 
Αν κάποιος παρατηρητής έξω από την Γη παρακολουθούσε τις εκλείψεις της Σελήνης 

σε διάστημα ας πούμε είκοσι ήμερών, θα διαπίστωνε ότι οι προβλέψεις του για την δεύτερη 
έκλειψη θα έπεφταν έξω κατά 19,65834° (δηλαδή 20 επί 0,982917°). Μπορούμε να 
μετατρέψουμε τον αριθμό σε χρονικά δεδομένα πολλαπλασιάζοντας τον με τον αριθμό των 
δευτερολέπτων του χρόνου μεταξύ δύο διαδοχικών διόδων και διαιρώντας το διά του ποσού 
360°: 

86,164 επί 19,65834 διά 360 =4.705 δευτερόλεπτα  
Η έκλειψη θα φανεί επομένως ότι συμβαίνει 4.705 δευτερόλεπτα αργότερα από ότι 

αναμενόταν. Μπορούμε επίσης να φτάσουμε στο ίδιο αποτέλεσμα με άλλη μέθοδο: 
-Πρώτον μετατρέπουμε τον αριθμό των μοιρών σε χιλιόμετρα, παίρνοντας την 

ισημερινή διάμετρο της Γης σαν 12.756 χιλιόμετρα και χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο 
μαθηματικό τύπο: 

2πr επί 19,65834 επί 360 
Αυτό μας δίνει 21.883 χιλιόμετρα που είναι η απόσταση στην επιφάνεια της Γης 

αντιπροσωπευόμενη από ένα τόξο 19,65834 μοιρών. 
-Δεύτερον παίρνουμε την ταχύτητα περιστροφής της Γης στον άξονά της σε μέτρα 

ανά δευτερόλεπτο, πολλαπλασιάζοντας με το π (3,14) την ακτίνα σε χιλιόμετρα και 
διαιρώντας διά του αριθμού δευτερολέπτων του χρόνου μεταξύ δύο διαδοχικών περασμάτων. 
    π επί 12.756 διά 86,164 = 465.102 μέτρα το δευτερόλεπτο ή 1.674,367 χιλιόμ. την ώρα. 

-Τρίτον, διαιρούμε τα 21.883 χιλιόμετρα που βρήκαμε παραπάνω με 465,102 μέτρα το 
δευτερόλεπτο που βρήκαμε επίσης παραπάνω. Αυτό μας δίνει ακόμη μια φορά 4.705 
δευτερόλεπτα. 

Το αποτέλεσμα αυτό είναι η φαινομενική καθυστέρηση που μπορεί να δει ένας 
παρατηρητής στο διάστημα. Αυτές τότε είναι οι πρώτες διορθώσεις, οι κινήσεις της Γης κατά 
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το χρόνο μεταξύ δύο περιστροφών ή διόδων και η πραγματική της ταχύτητα περιστροφής. 
Χωρίς τα δεδομένα αυτά δεν μπορούμε να υπολογίσουμε με ακρίβεια την τροχιά της γης. 

Υπάρχει τώρα ένα δεύτερο σημείο που πρέπει να εξετάσουμε. Η αστρονομία σας 
αποδίδει τις τέσσερις εποχές στην κίνηση του Ήλιου σε μια φαινομενική τροχιά. Ο Ήλιος έχει 
στην πραγματικότητα μια δική του κίνηση που δεν είναι ορατή από την γη. 

Όταν περνά τον Ισημερινό την 21η Μαρτίου, ο Ήλιος ανατέλλει στην Ανατολή και δύει 
στην Δύση. Μεταξύ της μέρας αυτής και της ισημερίας στρέφεται πάλι προς τα νότια. Στην 
φθινοπωρινή υπέρβαση του Ισημερινού, στις 23 Σεπτεμβρίου, συνεχίζει πάλι την κίνησή του 
προς τα νότια μέχρι την χειμερινή ισημερία στις 22 Δεκεμβρίου. Στρέφεται μετά πάλι βόρεια 
μέχρι που να φτάσει ξανά τον Ισημερινό κατά την επόμενη υπέρβαση, έχοντας κερδίσει μέχρι 
τότε 1.223,898 δευτερόλεπτα ή 20 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα. 

 Από αυτό οι αστρονόμοι σας συμπέραναν ότι ο Ήλιος έχει την δική του ετήσια κίνηση 
σε μια φαινομενική τροχιά, που κυμαίνεται ανάλογα με τα ανερχόμενα και κατερχόμενα 
σημεία της κίνησης. 

Ας μελετήσουμε την κίνηση της Γης με την βοήθεια ενός διαγράμματος (βλέπε στο 
Σχήμα 19 μια απλοποιημένη έκδοσή του). 
 

Το Τ1 δείχνει την θέση της Γης στις 21 Ιουνίου, με το φώς του Ήλιου που πέφτει 
κατευθείαν στο βόρειο ημισφαίριο με γωνία 23,444475° στον Ισημερινό. Καθώς η Γη 
συνεχίζει να γυρίζει στην τροχιά της σε οριζόντιο επίπεδο (όχι κάθετο όπως φαίνεται για 
λόγους ευκολίας στο διάγραμμα) ο Ήλιος θα είναι κατευθείαν πάνω από τον Ισημερινό στις 
23 Σεπτεμβρίου (θέση Τ2). Στην θέση Τ3 στις 22 Δεκεμβρίου ο Ήλιος θα είναι στο νότιο 
ημισφαίριο και το βόρειο θα είναι κρύο. 

Είναι προφανές έτσι ότι οι τέσσερις εποχές δεν προκαλούνται από τις κινήσεις πάνω ή 
κάτω της Γης ή του Ήλιου. Και τα δύο σώματα μένουν στο ίδιο επίπεδο. Η αλλαγή οφείλεται 
στο γεγονός ότι η αναστροφή του άξονα της Γης είναι σταθερή και δείχνει πάντα προς ένα 
υποθετικό σημείο στο διάστημα. (Αυτό φαίνεται από την γωνία των γραμμών που 
υποβαστάζουν την υδρόγειο στο διάγραμμα).  

Το τρίτο σημείο θα πρέπει τώρα να μελετήσουμε είναι η εκκεντρικότητα της τροχιάς 
της γης. Μπορούμε να το κάνουμε σημειώνοντας την ακριβή ώρα των τεσσάρων εποχών του 
έτους, χρησιμοποιώντας την μέθοδο μου μέτρησης με χρόνο που είναι πιο βολική και 
παρουσιάζει λιγότερες πιθανότητες σφάλματος. Οι χρόνοι (για τα έτη 1957-58) μεταξύ των 
τεσσάρων εποχών δεν είναι ίσοι: 

Ανοιξιάτικη Υπέρβαση Ισημερινού (21 Μαρτίου) μέχρι Θερινή Ισημερία (21 Ιουνίου) 
133,611 λεπτά. 

Θερινή Ισημερία μέχρι φθινοπωρινή Υπέρβαση (23 Σεπτεμβρίου): 134,832 λεπτά. 
Φθινοπωρινή Υπέρβαση μέχρι την χειμερινή Ισημερία (22 Δεκεμβρίου): 129,331 

λεπτά. 
Χειμερινή Ισημερία μέχρι Ανοιξιάτικη Υπέρβαση 128,195 λεπτά. 
Τα 1.223 δευτερόλεπτα που κερδήθηκαν μεταξύ των δύο διαδοχικών ανοιξιάτικων 

υπερβάσεων του Ισημερινού δεν αφαιρέθηκαν από τους αριθμούς αυτούς. Οι εποχές 
πάρθηκαν σαν χρόνος μεταξύ δύο διαδοχικών περιστροφών. Μετατρέπουμε τώρα τις 
τέσσερις αυτές περιόδους σε τέσσερα δεδομένα χρόνου. Αυτό μας δίνει το παρακάτω: 

1) 133.611 επί 4 δια 2 = 85.059 λεπτά 
2) 134.832 επί 4 δια 2 = 85.836 λεπτά 
3) 129.331 επί 4 δια 2 = 82.334 λεπτά 
4) 128.195 επί 4 = 81.611 λεπτά 
Με την βοήθεια των τεσσάρων αυτών αριθμητικών δεδομένων μπορούμε να 

παραστήσουμε την τροχιά της Γης (βλέπε Σχήμα 20). 
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Αυτό δίνει την τροχιά της γης. Η περίοδος μεταξύ 21 Μαρτίου και 23 Σεπτεμβρίου 
είναι πάνω κάτω κανονική, αλλά μετά αυτήν την τελευταία ημερομηνία, η τροχιά φαίνεται 
σαν να συμπιέστηκε προς το κέντρο από κάποια δύναμη. Κατά την διάρκεια της περιόδου 
αυτής η Γη κινείται σιγά προς τον Ήλιο. 

Το τέταρτο σημείο στο όποιο πρέπει να αναφερθώ είναι ότι τα 1.223 δευτερόλεπτα 
που κερδήθηκαν μεταξύ των δύο ανοιξιάτικων υπερβάσεων του Ισημερινού, θα πρέπει να 
συσσωρεύθηκαν κατά την όλη περίοδο της κίνησης αυτής και όχι όλα αμέσως. Ο λόγος για 
την αναδρομή αυτή είναι ο ακόλουθος: 

Η κατεύθυνση της αναστροφής του άξονα της Γης που εί-ναι πάντοτε σε 
ευθυγράμμιση με ένα υποθετικό σημείο στο διάστημα, αλλάζει πολύ σιγά όλη την ώρα που η 
Γη περιστρέφεται στον άξονά της. Η αναστροφή του άξονα παραμένει σταθερή σε 
23,444475°, αλλά η κατεύθυνση που δείχνει ο άξονας αλλάζει κατά 50,2619 κάθε χρόνο. 

Ερώτηση: Γιατί όμως αλλάζει η κατεύθυνση της αναστροφής. 
Απάντηση: Υπομονή. Θα το πούμε σε ένα λεπτό. Η αλλαγή αυτή στην κατεύθυνση του 

άξονα κάνει την Γη να χάνει μια μέρα μεταξύ δύο διαδοχικών περιστροφών κάθε 70.401 
χρόνια, η 1.223,898 δευτερόλεπτα κάθε χρόνο με άλλα λόγια. Βρίσκουμε αυτόν τον αριθμό 
πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό δευτερολέπτων ενός χρόνου μεταξύ δύο διαδοχικών 
περιστροφών (31.558. 149,5) επί το ποσόν αλλαγής σε δευτερόλεπτα (50,2619) και 
διαιρώντας το διά του αριθμού δευτερολέπτων σε τόξο 360° (1.296.000). Μπορεί παραπέρα 
να υπολογιστεί ότι ένας χρόνος μεταξύ δύο διαδοχικών περιστροφών χάνεται κάθε 25.784,93 
χρόνια. Η αλλαγή 50,2619 στην κατεύθυνση του άξονα της Γης αντιστοιχεί σε 1.223 
δευτερόλεπτα και αυτή είναι ακριβώς η διαφορά μεταξύ ενός έτους δύο διαδοχικών 
περιστροφών και ενός τροπικού έτους. 

Έτος δύο διαδοχικών περιστροφών = 31.558.149 δευτερόλεπτα  
Τροπικό Έτος  = 31.556.926 δευτερόλεπτα 
Διαφορά  = 1.223 δευτερόλεπτα 
Με τα δεδομένα αυτά μπορούμε τώρα να διακριβώσουμε την πραγματική τροχιά της 

Γης με μια μέθοδο διαφορετική από την δική σας. 
Κατά την θερινή ισημερία ο Ήλιος ανεβαίνει στο ζενίθ του σε 23° 26’ και 49,4’’. Κατά 

την χειμερινή ισημερία ανεβαίνει σε 23° 26’ 49,8’’ στο νότιο ημισφαίριο. Διαπιστώνουμε μια 
διαφορά 0,4". Αυτή είναι η διαφορά στην άνοδο του Ήλιου κάθε φορά που η κατεύθυνση της 
αναστροφής διαφοροποιείται κατά 50,2619’’. 

Μια διαφορά 0,4’’ στην θέση του Ήλιου θα ισοδυναμούσε με 0,8’’ σε ένα σημείο της 
αντίθετης πλευράς της τροχιάς της γης, μια και ο Ήλιος βρίσκεται στο κέντρο της τροχιάς. 
Μπορούμε να δούμε από αυτό ότι η σχέση διαφοροποίησης μεταξύ αξονικής και τροχιακής 
περιστροφής της Γης είναι: 

50,2619’’ διά 0,8’’ ή 62,82737:1  
Βλέπεις τώρα γιατί η περιστροφή της Γης είναι 62,82737 φορές μεγαλύτερη από την 

αξονική της περιστροφή; 
Η Γη αναπληρώνει την επιτάχυνση που επιφέρει η διαφορά 50,2619’’ στην 

κατεύθυνση της αξονικής αναστροφής σε 1.223 δευτερόλεπτα. Είναι το ίδιο ποσό χρόνου 
που παίρνει η τροχιακή της περιστροφή για να ισοφαρίσει την διαφορά 0,4’’ στην άνοδο του 
Ήλιου, που με την σειρά της ανέρχεται σε 0,8’’ για την όλη διάμετρο της τροχιάς. Ο αριθμός 
λοιπόν είναι 50,2619 για την αξονική και 0,8 για την τροχιακή περιστροφή, που σημαίνει ότι 
αντιστοιχούν πάνω από 62 περίοδοι αξονικής περιστροφής για κάθε μία τροχιακή. Με 
παρακολουθείς; 

Βρήκαμε προηγουμένως την πραγματική ταχύτητα της αξονικής περιστροφής της Γης 
(465.102 μέτρα το δευτερόλεπτο) διαιρώντας το 2πr διά του αριθμού των δευτερολέπτων 
του χρόνου μεταξύ δύο διαδοχικών περιστροφών (86,164). Αν η ταχύτητα λοιπόν της Γης σε 
τροχιά είναι 62,82737 φορές η αξονική της ταχύτητα περιστροφής, η πραγματική της 
ταχύτητα πρέπει να είναι 29.221,135 μέτρα το δευτερόλεπτο. Με το δεδομένο αυτό 
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μπορούμε να βρούμε τώρα το ακριβές μήκος της τροχιάς, πολλαπλασιάζοντας την ταχύτητα 
επί τον αριθμό δευτερολέπτων του χρόνου μεταξύ δύο διαδοχικών περιστροφών. Αυτό μας 
δίνει τον αριθμό 922.164,946 χιλιόμετρα διαιρώντας τον αριθμό αυτό διά π βρίσκουμε την 
διάμετρο της τροχιάς, δηλαδή 293.534,466 χιλιόμετρα. Η ακτίνα της είναι επομένως 
146.766,760 χιλιόμετρα 

Ερώτηση: Οι αριθμοί που βρίσκετε με τις μεθόδους αυτές δεν είναι οι ίδιοι που 
βρίσκουμε με τις δικές μας μεθόδους. 

Απάντηση: Αυτό είναι αλήθεια, αλλά οι υπολογισμοί σας βασίζονται σε ορισμένους 
αμφίβολους παράγοντες. Μια από τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε είναι η μέτρηση της 
διαμέτρου του Ήλιου στο αφήλιον και μετά στο περιήλιον. Όμως και στις δύο αυτές θέσεις, ο 
Ήλιος βρίσκεται σε μικρή γωνία και το φώς πρέπει να διαπεράσει μεγαλύτερο πάχος 
ατμόσφαιρας. Η διάθλαση που επακολουθεί εισάγει ένα στοιχείο λάθους στον υπολογισμό.  

Με την δική μας μέθοδο δεν υπάρχει περιθώριο λάθους. 
Για να πάμε πίσω στο διάγραμμα που δίνει τους χρόνους των εποχών (Σχήμα 20) 

μπορούμε τώρα να μετατρέψουμε τα λεπτά αυτά σε χιλιόμετρα πολλαπλασιάζοντάς τα με την 
ταχύτητα της Γης σε τροχιά (29.221,135 μίλια το δευτερόλεπτο). Θα δούμε τότε ότι η 
μικρότερη απόσταση στον Ήλιο είναι 143.086.633 χιλιόμετρα και η μεγαλύτερη 150.494.225 
χιλιόμετρα 

Έχοντας την πραγματική ταχύτητα της Γης σε τροχιά, θα είμαστε σε θέση να βρούμε 
την ταχύτητα του φωτός:  

29,221135 χιλιόμετρα διά 0,000099242 = 294.443,229 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο.  
Εναλλακτικά, θα μπορούσαμε να την βρούμε και από το μήκος της τροχιάς της γης: 
 Η απόκλιση του φωτός είναι 20,47’’ ετησίως, που μετατρεπόμενη σε απόσταση στην 

τροχιά της Γης μας δίνει: 
922.164.946 χιλιόμετρα επί 20,47’’ διά 1.296.000’’ = 14.565,351 χιλιόμετρα 
Σε σχέση προς ένα σημείο στην αντίθετη πλευρά της τροχιάς, ο αριθμός αυτός θα 

διπλασιαζόταν, θα γινόταν δηλαδή 29.130,702 χιλιόμετρα με ταχύτητα τροχιάς 29,221135 
χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, η Γη θα καλύψει τα 20,47’’ σε 996,9 δευτερόλεπτα: 

29.130,702 χιλιόμ. διά 29,221135 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο = 996,9 δευτερόλεπτα 
Όλα αυτά θα ήταν πολύ ενδιαφέροντα αν ήταν αληθινά. Το έκανα απλώς για να σου 

δείξω ότι ξέρω αρκετά για το θέμα ώστε να μπορώ να διορθώσω τα δεδομένα σου. Το 
γεγονός ότι μπορούσαμε προφανώς να συμπεράνουμε την ταχύτητα του φωτός από τα 
δεδομένα που μας έδωσαν την ταχύτητα της τροχιάς, είναι καθαρή σύμπτωση.  

Ερώτηση: Αν όμως το σύστημα του Μπράντλεϊ δεν είναι σωστό, τότε γιατί με αυτό 
μπορούμε να δούμε μια απόκλιση στο φώς των αστεριών; 

Απάντηση: Αυτό είναι απλό φίλε μου. Όταν ταξιδεύει κανείς με ένα οποιοδήποτε 
όχημα του δημιουργείται η εντύπωση ότι όλα κινούνται γύρω του, ενώ το ίδιο το όχημα 
φαίνεται σαν να μην κινείται. Η φαινομενική ταχύτητα της κίνησης των άστρων εξαρτάται 
από την απόσταση στην οποία βρισκόμαστε η την γωνία μέσα από την οποία τα βλέπουμε. 
Τα μακρινά αντικείμενα φαίνονται να κινούνται αργά μέχρι που όταν απομακρύνονται να μας 
φαίνονται ακίνητα. Το φώς δεν έχει να κάνει τίποτε με το φαινόμενο αυτό. Οποιαδήποτε 
απόκλιση πρέπει να οφείλεται στις αισθήσεις μας και όχι στο φώς. Καθώς η Γη πλησιάζει ή 
απομακρύνεται από τον Ήλιο, ακλουθώντας μια λίγο-πολύ ελλειπτική πορεία, τα άστρα θα 
φαίνονται ότι ακλουθούν την κίνηση αυτή σε μια μικρότερη κλίμακα. Η απόκλιση των 20,47'' 
αντιστοιχεί με την διάμετρο της τροχιάς της γης. 

Δεν πρέπει να ξεχάσει κανείς ότι όλα τα άστρα δείχνουν το ίδιο ποσό απόκλισης, παρά 
το γεγονός ότι μερικά είναι πιο μακρινά από άλλα. Αν δεν υπήρχε σχέση μεταξύ απόστασης 
και απόκλισης το φώς του Ήλιου θα έδειχνε την ίδια απόκλιση, αλλά δεν δείχνει. Θα 
μπορούσες να πεις ότι ο Ήλιος είναι πολύ κοντά σε μάς. Αν το δεχτούμε όμως αυτό θα πρέπει 
το φώς από μια μεγαλύτερη απόσταση που παίρνει περισσότερο χρόνο για να μας φτάσει, να 
έχει μεγαλύτερη απόκλιση, αλλά ούτε αυτό συμβαίνει. Σε κάθε όμως περίπτωση, ακόμη και 
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στην μικρή αυτή απόσταση, πρέπει να υπάρχει μια χρονική διαφορά 996,9 δευτερολέπτων, 
δηλαδή 498 δευτερολέπτων κάθε φορά που η Γη διανύει 180° της τροχιάς της. Οι πλανήτες 
πρέπει να έχουν επίσης μια παρόμοια απόκλιση. Αν γινόταν αυτό θα έπρεπε όλες οι κινήσεις 
τους να φαίνονται σε μας ότι επιταχύνονται ή επιβραδύνονται. Αν πλησιάζαμε ένα πλανήτη 
θα μας φαινόταν ότι η ταχύτητα περιστροφής του αυξάνεται, ενώ αντίθετα αν 
απομακρυνόμασταν θα μας φαινόταν ότι μειώνεται. Θα βρισκόμασταν τότε στην παράλογη 
θέση να βλέπουμε τα γεγονότα να γίνονται πριν γίνουν στην πραγματικότητα. 

Το λάθος του Μπράντλεϊ είναι ότι υπέθεσε ότι το φώς έχει ταχύτητα 300.000 
χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, σύμφωνα με την θεωρία του Ρόεμερ. Καθώς ο αριθμός αυτός 
είναι βάσιμος για το ένα χιλιοστό της διαμέτρου της γήινης τροχιάς, έπεσε σε λαθεμένο 
συμπέρασμα και βάσισε την θεωρία του σε αυτό. 

Δεν θέλω να πω ότι το φώς κινείται ακαριαία αλλά ότι η θέαση είναι διαφορετική από 
το φώς. Αν βλέπει κανείς ένα άστρο να ανεβαίνει στον ουρανό, το βλέπουμε πριν το φώς του 
φτάσει σε μάς. 

Ερώτηση: Βρίσκω τουλάχιστον πειστικές τις μεθόδους σας για τον υπολογισμό της 
τροχιάς της γης. Θα με υποχρέωνες πάντως αν μου εξηγούσες γιατί η Γη φτάνει στο ζώδιο 
του Κριού 1.223 δευτερόλεπτα πριν την συμπλήρωση ενός πλήρους έτους μεταξύ δύο 
περιστροφών και γιατί η κατεύθυνση της αξονικής κλίσης της αλλάζει κάθε χρόνο κατά 
50,2619’’. Πρέπει να υπάρχει κάποιος λόγος για αυτό. 

Απάντηση: Βέβαια υπάρχει κάποιος λόγος. Στην πραγματικότητα όμως δεν υπάρχει η 
επιτάχυνση αυτή των 1223 δευτερολέπτων. Είναι κάτι που μπορεί να εξηγηθεί όταν γνωρίζει 
κανείς λίγα παραπάνω πράγματα για αυτό. Θα σου εξηγήσω. 
Η γη, όπως και ολόκληρο το ηλιακό σύστημα ακολουθεί μια σπειροειδή πορεία στο διάστημα. 
Πρόκειται για μια αναδρομική σπειροειδή κίνηση με τον Ήλιο στο κέντρο της. Θα το κάνω πιο 
σαφές με την βοήθεια ενός διαγράμματος. (Σχήμα 21). 

 
Σημείωσε την αντιστροφή των κινήσεων. Η Γη περιστρεφόμενη σε μια κατεύθυνση 

διαγράφει σπείρα προς την αντίθετη πλευρά. Αυτή η αναδρομική σπείρα κινείται τώρα 
κυκλικά στο διάστημα και στο τέλος κάθε χρόνου τέμνει την περιφέρεια του κύκλου αυτού 
λίγο νωρίτερα από ότι τον προηγούμενο χρόνο, 1.223 δευτερόλεπτα για να είμαστε ακριβείς. 

Καθώς ο Ισημερινός της Γης κείται σε γωνία 23° σε σχέση προς τον Ήλιο, η 
αναδρομική κίνηση της Γης θα κάνει το φώς του Ήλιου, να φτάσει στον Ισημερινό 1.223 
δευτερόλεπτα πριν η ίδια η Γη περάσει αυτήν την περιφέρεια. Ο ετήσιος βαθμός επιτάχυνσης 
είναι 50,2619’’, που σημαίνει με άλλα λόγια πώς η Γη χρειάζεται 25.784,93 χρόνια για να 
κάνει έναν πλήρη κύκλο.  

Η ιδεατή γραμμή που διαγράφει η σπειροειδής κίνηση στο διάστημα κείται σε ορθή 
γωνία σε σχέση προς την κλίση.  

Επειδή ο Βόρειος Πόλος έχει την μεγαλύτερη γήινη μάζα, ανισορροπείται ελαφρώς από 
την κεντρόφυγη δύναμη που αναπτύσσεται και κινείται προς τα έξω της σπείρας, ενώ ο 
Νότιος Πόλος, με την μικρότερη γήινη μάζα, κινείται προς τα μέσα. Η ετήσια επιτάχυνση δεν 
είναι λοιπόν μετατόπιση με την αυστηρή έννοια του όρου, αλλά κατεύθυνση μάλλον που 
ακολουθεί η σπείρα, ή τάση των πόλων να κινούνται κάτω από την ανισόρροπη επίδραση της 
διαφορετικής κεντρόφυγης δύναμης στους δύο πόλους. Η τάση αυτή ρίχνει τον έναν πόλο 
προς τα μέσα της σπείρας και τον άλλον προς τα έξω. Αυτό κάνει στην συνέχεια τον 
Ισημερινό να αλλάξει θέση σε σχέση προς τον Ήλιο, χωρίς καμιά αλλαγή στην γωνία της ίδιας 
της αξονικής κλίσης. 

Ερώτηση: Αυτό σημαίνει πώς δεν υπάρχει ετήσια διαφοροποίηση στην αξονική κλίση; 
Απάντηση: Για την ώρα δεν υπάρχει. Θα μπορούσε όμως να υπάρξει και αυτό θα ήταν 

καταστροφή που παρόμοιά της δεν έγινε στην σύγχρονη εποχή. Συνέβη στην διάρκεια της 
ιστορίας της Γης και πολλές χώρες εξαφανίστηκαν στον βυθό των ωκεανών. Σου λέω ότι θα 
μπορούσε να ξανασυμβεί. Ο Βόρειος Πόλος όπως και ο Νότιος είναι καλυμμένοι με πάγο. 
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Όλες οι ατομικές δοκιμές πραγματοποιούνται στο βόρειο ημισφαίριο, έτσι που όλα τα 
ραδιενεργά στοιχεία, τα γνωστά σαν ατομικά κατάλοιπα, πέφτουν στον Βόρειο παρά στον 
Νότιο Πόλο. Είναι πολύ γνωστό ότι η ραδιενέργεια απωθεί τον μαγνητισμό. Τα ατομικά 
κατάλοιπα στο Βόρειο Πόλο θα προκαλέσουν άνοδο της θερμοκρασίας χάρη στην επιρροή 
του εκεί μαγνητικού πεδίου. Αυτό θα κάνει τους πάγους να λειώσουν και να μειωθεί η μάζα 
του Βόρειου Πόλου. Το νερό από το λιώσιμο των πάγων θα πάει στους ωκεανούς. Η μείωση 
της μάζας του ενός Πόλου θα επηρεάσει το ποσό της κεντρόφυγης δύναμης που 
αναπτύσσεται και θα φέρει αλλαγή στην κλίση του άξονα της γης. Όταν θα γίνει αυτό θα 
αναδυθεί γη από τον Ειρηνικό ωκεανό και από τον Νότιο και Βόρειο Ατλαντικό. Η ανάδυση 
των γαιών αυτών θα αλλάξει το επίπεδο των ωκεανών προκαλώντας πλημμύρες στις χαμηλές 
χώρες. Θα επηρεαστεί επίσης η πορεία των σημερινών ωκεάνιων ρευμάτων γιατί θα 
δημιουργηθούν πολύ διαφορετικές συνθήκες από αυτές που επικρατούν σήμερα. 

Ερώτηση: Γιατί θα αναδυθούν οι καινούργιες αυτές γαίες; 
Απάντηση: Σου έχω κιόλας πει ότι ο πλανήτης είναι ένας ευαίσθητος οργανισμός. Μια 

αλλαγή φέρνει στην φορά της άλλες. Ακόμη και οι βιολογικές συνθήκες της ζωής μπορούν να 
επηρεαστούν. Η αλλαγή στην μάζα του Βόρειου Πόλου θα προκαλέσει μείωση στην γωνία 
κλίσης του γήινου άξονα. Είναι η περιστροφή της Γης που δημιουργεί την κεντρόφυγη 
δύναμη που δίνει την μορφή στις ηπείρους. Η σημερινή γωνία των 23° είναι υπεύθυνη για 
την ύπαρξη της γήινης μάζας στο βόρειο ημισφαίριο. Αν αλλάξει η γωνία κλίσης, θα 
εμφανιστούν τότε γήινες μάζες σε άλλα μέρη μέχρι που να αποκατασταθεί η σωστή 
ισορροπία. Μερικές ήπειροι θα επανεμφανιστούν, η βόρεια Ρωσία, η Γροιλανδία και ο βόρειος 
Καναδάς θα εξαφανιστούν. Το γενικό επίπεδο σε όλες τις ηπείρους θα γίνει χαμηλότερο αλλά 
δεν θα προκληθεί γενικός κατακλυσμός. 

Ερώτηση: Αυτό θα μπορούσε να γίνει σιγά-σιγά, ή όχι; 
Απάντηση: Η εξέλιξη αυτή θα γίνει σιγά-σιγά μέχρι που ο Βόρειος Πόλος να φτάσει μια 

αρκετά υψηλή θερμοκρασία. Μετά θα μπορούσαν όλα να γίνουν σε μια νύχτα. Θα γίνει μετά 
από τρομερό σεισμό που θα κουνήσει τα θεμέλια της γης. Πόλεις θα σωριαστούν σε ερείπια 
και θα εμφανιστούν βαθιές ρωγμές στην φλούδα της γης. Οι συνέπειες θα είναι 
καταστροφικές. Η μόνη συμβουλή που μπορώ να σου δώσω είναι ότι θα πρέπει να 
προσπαθήσετε τουλάχιστον να ισορροπήσετε την ραδιενέργεια στους δύο Πόλους. Αυτό θα 
εμποδίσει κάθε ανισορροπία στην μάζα και η σπειροειδής κίνηση της Γης δεν θα επηρεαστεί. 
Αν παρατηρήσετε ότι οι ωκεανοί του βόρειου ημισφαιρίου γίνονται πιο ζεστοί από συνήθως ή 
ότι τα ωκεάνια ρεύματα αρχίζουν να αλλάζουν την πορεία τους τότε σταματήστε τις δοκιμές 
ατομικών βομβών στο βόρειο ημισφαίριο. Δείξτε τουλάχιστον λίγη λογική! 

Ας γυρίσουμε όμως πίσω στο θέμα μας. Σου έδειξα πώς η γη περιστρεφόμενη σε φορά 
αντίθετη του ρολογιού, διαγράφει αναδρομική σπειροειδή κίνηση στο διάστημα. Αυτό είναι 
μια άλλη ένδειξη της πόλωσης που βρίσκεται παντού στο Σύμπαν. Η κίνηση σε μια 
κατεύθυνση γεννά άλλη προς την αντίθετη κατεύθυνση. Μια θετική εξουδετερώνεται από μια 
αρνητική. Η Γη χάνει έναν χρόνο κάθε φορά που συμπληρώνει έναν κύκλο της σπειροειδούς 
κίνησης ή μια μέρα κάθε εβδομήντα χρόνια. Όταν συμπληρώνεται ο κύκλος της σπειροειδούς 
κίνησης κάθε 25.784 χρόνια, χάνεται ένας πλήρης χρόνος όπως χάνεται μια μέρα κάθε φορά 
που η Γη συμπληρώνει μια πλήρη περιστροφή σε τροχιά που μετράτε σαν 365 μέρες αντί 
366. 

Η μεγάλη σπειροειδής κίνηση που διαγράφει η Γη δεν είναι υπεύθυνη μόνο για τα 
1.223 δευτερόλεπτα διαφορά μεταξύ ενός τροπικού έτους και ενός έτους μεταξύ δύο πλήρων 
περιστροφών, αλλά επηρεάζει και οποιοδήποτε άλλο σώμα στο σύστημα, περιλαμβανομένου 
του Ήλιου. Ακόμη και ο Ήλιος που θεωρείται σαν κέντρο του συστήματος, γυρίζει γύρω από 
ένα μαγνητικό κέντρο και το κέντρο αυτό έχει την δική του σπειροειδή κίνηση που 
αντιστοιχεί στην κίνηση των πλανητών. 

Πρόσεξε τώρα σε αυτό: Η Γη κινείται με αντίθετη φορά από το ρολόι. Η σπείρα όπως 
το ρολόι. Η σπειροειδής κίνηση είναι αποτέλεσμα της κίνησης του Γαλαξία που κινείται στην 
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ίδια κατεύθυνση με την γη. Έχουμε έτσι τρεις διαφορετικές κινήσεις μέσα στο Γαλαξία, δύο 
σε μία κατεύθυνση και μία σε άλλη. Η κίνηση του γαλαξία επηρεάζει με την σειρά της την 
κίνηση των σωμάτων, αλλά επειδή ο χρόνος που μεσολαβεί είναι πολύ μεγάλος, σχεδόν δεν 
γίνεται αντιληπτή. Μετρούμε το χρόνο από την κίνηση του γαλαξία μας σε σχέση προς την 
κίνηση άλλων γαλαξιών. Αισθανόμαστε πάντως ότι είμαστε κάπως πίσω σε αυτό το θέμα και 
φτάσαμε στο συμπέρασμα, μετά από μελέτη, ότι είναι δυνατό να αλλάξουμε το σύστημα 
αυτό με βάση τον χρόνο του Σύμπαντος που θα είναι πιο ακριβής. 

Ερώτηση: Δεν σε πολυ-καταλαβαίνω όταν μιλάς για Γαλαξιακό χρόνο που υπονοεί 
χρόνο βασιζόμενο στην κίνηση των Γαλαξιών. Αυτό δεν είναι χρόνος Σύμπαντος; 
Απάντηση: Όχι. Οι γαλαξίες δεν είναι το Σύμπαν με την στενή έννοια του όρου. Έχουν σαν 
κοινό σημείο με τους πλανήτες την δική τους κίνηση περιστροφής στο διάστημα. 
Εκατομμύρια γαλαξίες μαζί θα έκαναν μόνο μια μικρή νησίδα στο διάστημα. Από έλλειψη 
καλύτερου όρου, χρησιμοποιούμε τον όρο «νησίδες του σύμπαντος». Αυτές αποτελούν μόνο 
μέρος του Σύμπαντος. Θα ήθελα να διευκρινίσω επ ευκαιρία τον όρο «Πτήση Νεφελών». Οι 
νεφέλες που αποτελούν μια «νησίδα του Σύμπαντος» δεν απομακρύνονται η μια από την 
άλλη. Οι ίδιες οι «νησίδες του Σύμπαντος» απομακρύνονται η μια από την άλλη. Αυτό που 
θεωρείτε σαν πτήση των νεφελών δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια οφθαλμαπάτη. Με τα 
όργανα που έχετε δεν θα μπορούσατε να μετρήσετε ποτέ την πραγματική κίνηση που γίνεται 
μεταξύ των «νησίδων του Σύμπαντος». Ας φανταστούμε τέσσερις νεφέλες με μορφή 
σφαιρών (Σχήμα 22) που κινούνται όλες στην ίδια τροχιά σε φορά αντίθετη από αυτήν του 
ρολογιού. Από μακριά θα φαίνονταν ότι απομακρύνεται η μια από την άλλη. 

 
Μπορεί να δει κανείς ότι οι Νεφέλες Ν1, και Ν3, έστω και αν κινούνται στην ίδια 

κατεύθυνση, θα φαίνονται, σε έναν εξωτερικό παρατηρητή, ότι πηγαίνουν προς αντίθετες 
κατευθύνσεις. Η Νεφέλη Ν2 θα δίνει την εντύπωση επίσης ότι απομακρύνεται ενώ η Νεφέλη 
Ν4 θα φαίνεται ότι έρχεται πιο κοντά. Η σπεκτρογραφική παρατήρηση των νεφελών θα έδινε 
επίσης το ίδιο αποτέλεσμα. Καθώς οι τροχιές των νεφελών στο διάστημα είναι πάρα πολύ 
μεγάλες και είναι πολύς ο χρόνος που χρειάζονται για την συμπλήρωση μιας πλήρους 
περιστροφής, και που είναι δύσκολο να μετρηθεί με συνηθισμένα όργανα, δεν έγινε δυνατό 
ακόμη να γίνει ακριβής χαρτογράφηση των τροχιών τους στο διάστημα. 

Αυτή είναι η εξήγηση της οπτικής άπατης που παρατήρησαν οι φυσικοί της γης. Η 
φαινομενική ταχύτητα των νεφελών εξαρτάται από τις θέσεις που κατέχουν στην τροχιά τους 
κατά την στιγμή της παρατήρησης όπως επίσης και από την οπτική γωνία. Αν ένας 
παρατηρητής, έξω από το ηλιακό μας σύστημα, παρατηρούσε σύζευξη της Γης και του Δία, 
θα σχημάτιζε επίσης την εντύπωση ότι πετούσε ο ένας μακριά από τον άλλο και η Γη θα 
φαινόταν ότι κινούνταν πιο γρήγορα από τον Δία. 

Υπάρχει, πάντως, μια πραγματική πτήση μικρών νησίδων του Σύμπαντος λόγω της 
πίεσης της ακτινοβολίας τους, και του τύπου της ηλεκτρικής φόρτισης τους. Τελικά φτάνουν 
όλες στο ίδιο τέλος: στο νεκροταφείο του Απείρου. Μόλις δημιουργηθούν απομακρύνεται η 
μια από την άλλη και σμίγουν πάλι στο τέλος του κύκλου της ζωής τους. Συμπεριφέρονται 
σαν αγέλη ελεφάντων που γυρίζουν στον τόπο που γεννήθηκαν όταν θα πεθάνουν. 
Γεννούνται όλες στο ίδιο λίκνο και, μετά, αναγκάζονται από την ακτινοβολία και την 
ηλεκτρική φόρτιση που έχουν να χωριστούν ακολουθώντας η καθεμιά το δικό της χωριστό 
δρόμο προς τα όρια του διαστήματος. Μετά από άμετρο χρόνο φτάνουν κάποτε στο τέλος 
του ταξιδιού τους και συνευρίσκονται πάλι στον αντίθετο πόλο του Σύμπαντος, γερασμένες 
εξαντλημένες για να συναντήσουν εκεί τις αδελφές τους: προσπαθούν ακόμη να απωθήσουν 
η μια την άλλη και να απομακρυνθούν η μια από την άλλη, αλλά δεν έχουν πια την δύναμη 
να το κάνουν. Την στιγμή του θανάτου τους, η φύση τις αναγκάζει να αγκαλιαστούν για 
τελευταία φορά και να εξαφανιστούν σαν μικροί θεοί στον ωκεανό του φλεγόμενου φωτός. 

Δεν μπορώ όμως να σου πω τίποτε για αυτόν τον κύκλο της ζωής. Υπάρχουν 
πράγματα στο Σύμπαν που δεν θα τολμούσα να διεισδύσω. Μερικά πράγματα είναι τόσο 
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λεπτά που ο άνθρωπος θα μπορούσε να τα καταλάβει μόνο αν ήταν προικισμένος με ένα 
τέτοιο μυαλό που θα μπορούσε να καταπιαστεί με αυτές τις έννοιες χωρίς να πέσει στην 
τρέλα. Ξέρω πώς η ζωή του Σύμπαντος έχει μια μαγεία πέρα από λέξεις. Σαν να ήταν κάποιο 
μυστηριώδες τραγούδι που το τραγουδούσε ένας Αθάνατος που με τις λέξεις του δημιουργεί 
καινούργιους κόσμους και μετά τους καταστρέφει για να τους ξαναδημιουργήσει. 

Γνωρίζουμε την ύπαρξη ενός αριθμού «νησίδων του Σύμπαντος» που όλες αποτελούν 
μέρος ενός κοινού συστήματος. Θα πρέπει όμως να υπάρχουν αμέτρητα άλλα σύμπαντα για 
τα όποια δεν ξέρουμε τίποτε. Δεν θα μάθουμε ποτέ τον αριθμό τους γιατί η ζωή είναι άπειρη. 
Το δικό μας Σύμπαν, που λαθεμένα αναφέρθηκα σε αυτό σαν «το Σύμπαν σαν σύνολο» λόγω 
του περιορισμένου μυαλού μου, είναι και το ίδιο μια νησίδα μέσα στο Άπειρο, ίσως λίγο πιο 
μεγάλο από έναν κόκκο άμμου της έρημου που μεταφέρουν οι άνεμοι μακριά. Δεν ξέρουμε 
από που φυσούν οι άνεμοι ούτε που πηγαίνουν. Εφόσον δεν ξέρω ακόμη τίποτε, πολλά από 
όσα σου είπα είναι ίσως λαθεμένα. Σε μια αμοιβάδα μια σταγόνα νερό μπορεί να φανεί άπειρη 
και δεν θα μπορούσε ίσως να φανταστεί την Γη που την περιέχει. Από μια άποψη, η αμοιβάδα 
θα είχε δίκιο, εφόσον η σταγόνα νερό καθορίζει τα σύνορα της αντίληψης της, όχι όμως και 
τα σύνορα της ζωής. Σε σχέση προς το Άπειρο, τί παραπάνω είμαστε εμείς από την αμοιβάδα 
και την σταγόνα του νερού; 

Είναι αργά και ώρα να αφήσουμε ο ένας τον άλλον. 
Ερώτηση: Έχω για σήμερα μια ερώτηση ακόμη: Αν μειωθεί η αξονική ισορροπία της 

Γης ποιά μέρη θα υποστούν τις μεγαλύτερες συνέπειες; 
Απάντηση: Η ήπειρος στο βόρειο ημισφαίριο που έχει την μεγαλύτερη γήινη μάζα, για 

να είμαι πιο σαφής η Ρωσία. 
 Η ανισορροπία της μάζας θα προκαλέσει την ανάδυση από τον Ειρηνικό Ωκεανό μιας 

καινούργιας ηπείρου και το βόρειο μέρος της Ρωσίας θα βυθιστεί. Οι περισσότερες από τις 
στέπες θα εξαφανιστούν για πάντα, η Βόρεια θάλασσα θα ενωθεί με την Κασπία και όσο 
μείνει από το έδαφος θα αναταραχτεί από σεισμούς. Δεν είναι η Ρωσία μόνο που θα 
υποφέρει. Οι χαμηλές χώρες θα πλημμυρίσουν ολοκληρωτικά. Θα πέσει γενικά το επίπεδο της 
Γής στο βόρειο ημισφαίριο και θα ανυψωθεί στο νότιο. 

Ερώτηση: Θα μπορούσε να εξαφανιστεί εντελώς η ισορροπία του άξονα της γης; 
Απάντηση: Όχι. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο θα έσβηνε εντελώς κάθε ζωή. Ακόμη και αν 

η κεντρόφυγη δύναμη διαμοιραζόταν σε όλα τα σημεία της υφηλίου, ο βυθός της θάλασσας 
θα ήταν στο ίδιο επίπεδο με τις ηπείρους και όλη η Γή θα καλυπτόταν από την θάλασσα. 
Στην αρχή ο άξονας της Γης βρισκόταν σε ορθή γωνία σε σχέση προς το διάγραμμα 
περιστροφής της και τότε τα νερά κάλυπταν τον πλανήτη. Για να αφήσει την ζωή να ανθίσει 
στην γη, ο Δημιουργός έδωσε την σταθερή αυτή κλίση στον άξονα με συνέπεια η 
αναπτυσσόμενη κεντρόφυγη δύναμη να αναδέσει από τα νερά τις ηπείρους. Την στιγμή αυτή 
υπήρχε υψηλός βαθμός ραδιενέργειας γύρω από τον πλανήτη η οποία δρώντας ενάντια στο 
μαγνητικό πεδίο της Γης στους πόλους τους θέρμαινε. Στον βαθμό που η ραδιενέργεια 
μειωνόταν, οι πόλοι πάγωναν και ο άξονας της Γης έπαιρνε άλλη απότομη κλίση και ένα 
μέρος Γής, πού είχε αναδυθεί, εξαφανίστηκε πάλι κάτω από τα κύματα ενώ εμφανίστηκε 
ξηρά κάπου αλλού. Πολλά ζωικά είδη εξαφανίστηκαν όταν έλειψε η ραδιενέργεια και μπορεί 
να εμφανιστούν να κατοικήσουν πάλι την Γη μια μέρα. Τώρα που αποφασίστηκε να κάνετε 
την Γη ραδιενεργό, θα δείτε γρήγορα να εμφανίζονται σε διάφορα μέρη του κόσμου τα είδη 
αυτά. Μπορεί να είναι θαλάσσια ή θηλαστικά. Αιτία είναι ότι η κίνηση της Γης στο διάστημα 
προσδιορίζει την βιολογική ζωή του πλανήτη, και η κίνηση αυτή μπορεί να ανατραπεί αν 
βάλει απερίσκεπτα ο άνθρωπος το δάκτυλο του στην σκανδάλη. Τα ραδιενεργά κατάλοιπα 
έχουν τις ίδιες συνέπειες στον πλανήτη με αυτές που έχει ένας κόκκος άμμου που ένα άτακτο 
παιδί το βάζει στο ρολόι του πατέρα του.  

 
Η ΣΠΑΤΑΛΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
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Ερώτηση: Μπορείς σε παρακαλώ να μου πεις τί σκέφτεσαι για εμάς και να μου δώσεις 
μια ιδέα για τα αδύνατα σημεία μας; Στο παιχνίδι με τα χαρτιά είναι συνήθως πιο εύκολο σε 
έναν παρατηρητή να δει τί είναι σωστό να παίξει παρά στον ίδιο τον παίκτη. Οι απόψεις σου 
θα είναι βεβαίως αντικειμενικές. Προς ποιά κατεύθυνση πρέπει να προχωρήσουμε για να 
επιτύχουμε την ευτυχία; 

Απάντηση: Θέλετε να είστε ευτυχείς και νομίζετε πώς η υλική πρόοδος είναι η μαγική 
λέξη που κάνει το νερό να αναπηδήσει από το βράχο. Ούτε εγκόσμια αποκτήματα ούτε η 
γνώση μπορούν να κάνουν τον άνθρωπο ευτυχισμένο. Τα ζώα δεν ξέρουν την γνώση, είναι 
όμως ευτυχισμένα όπως τα έπλασε ο Θεός. Ο άγριος ζει στην καλύβα του ευχαριστημένος, 
παρά την φτώχεια και την άγνοιά του. Δεν θα άλλαζε ίσως όλη την δύσκολη ζωή του και την 
άγνοιά του με την μόρφωση ενός επιστήμονα που παίρνει μέρος σε επιστημονικές 
συζητήσεις. 

Η αληθινή ανθρώπινη ευτυχία πρέπει να βρίσκεται στην πίστη ότι είναι θέλημα Θεού 
να είναι το πεπρωμένο του ανθρώπου δοξασμένο, σε αρμονία με τους νόμους του 
Δημιουργού και με Αγάπη για τους συνανθρώπους του. Τί αξία έχει να έχει υπάρχοντα και 
γνώση, να εξουσιάζει τις δυνάμεις της φύσης και να μην εξουσιάζει την καρδιά του; 

Πολλοί επιστήμονες τοποθέτησαν τον εαυτό τους πάνω από τον κόσμο και στην 
υπεροψία τους θεώρησαν τον εαυτό τους ανώτερο από τους άλλους ανθρώπους. Πέθαναν 
όμως και οι θεωρίες τους διαψεύστηκαν. Τους θυμούνται ακόμη σαν άτομα που νόμιζαν πώς 
ήξεραν τα πάντα, αλλά απατήθηκαν και δεν γνώριζαν ούτε τον εαυτό τους. Άλλοι έγιναν 
διάσημοι με την κατοχή αγαθών του κόσμου, αλλά ο θάνατος κατέστρεψε την εξουσία τους 
και αισθάνθηκαν την τελευταία στιγμή περισσότερο δυστυχείς από κάθε άλλον γιατί είχαν 
ζήσει μέσα στις ψευδαισθήσεις. Δεν πεθαίνει κανένας ευτυχής μόνο με την επιστήμη και το 
χρήμα. 

Αυτοί όμως που έδειξαν την σοφία τους με την Αγάπη ζουν ακόμη μέσα στις καρδιές 
των ανθρώπων. Πέθαναν ευτυχισμένα αφού έζησαν ευτυχισμένα. Η Μαρία της Ναζαρέτ, η 
Φλορίνι Νάϊτιγκεϊλ, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ζουν ακόμη σαν πραγματικοί άνθρωποι και το φώς 
της αγάπης τους φωτίζει ακόμη την ζωή τόσων και τόσων. Ο Φραγκίσκος της Ασίζης έζησε 
τόσο ψηλά που οι επιστήμονες που έφτιαξαν την ατομική βόμβα δεν είναι άξιοι ούτε να 
φιλήσουν τα πόδια του. Εντούτοις δεν ήταν άνθρωπος της γνώσης. 

Υπάρχουν άνθρωποι με πολλά πλούτη στην γη, αλλά όμως δεν μπορούν να 
εμποδίσουν τα παιδιά τους να γίνουν κλέφτες και δολοφόνοι. Μήπως τα πλούτη φέρνουν 
ευτυχία σε τέτοιες περιπτώσεις; Ένας πλούσιος μπορεί να στείλει τον γιό του στο 
πανεπιστήμιο για να γυρίσει λίγα χρόνια μετά με ένα δίπλωμα, αλλά μήπως το δίπλωμα κάνει 
τον άνθρωπο καλό; Μήπως δεν είναι δυνατό δικηγόροι να είναι κλέφτες, γιατροί δολοφόνοι 
και παπάδες ανήθικοι; 

Υποστηρίζω πώς ένας πεινασμένος πατέρας με έναν ενάρετο γιό θα είναι πιο ευτυχής 
παρά ένας πλούσιος με έναν γιό κλέφτη η δολοφόνο. 

Ερώτηση: Αναγνωρίζω πώς ο δρόμος της αρετής είναι πιο πάνω από κάθε τί, αλλά θα 
ήθελα να ξέρω από την δική μας σκοπιά και έξω από κάθε ηθική αναφορά, ποιά είναι τα κύρια 
λάθη στις μεθόδους μας και πώς θα μπορούσαν να επηρεάσουν δυσμενώς το μέλλον μας. 

Απάντηση: Κανένας δεν μπορεί να διαχωρίσει την πρόοδο από την ηθική της όψη. 
Αλλά εφόσον θέλεις να μάθεις για τις συνέπειες και όχι τις αιτίες θα σου πω περιληπτικά τα 
έξης: 

Το μεγάλο μειονέκτημα της ανθρωπότητας είναι ότι δεν μπόρεσε ποτέ να προχωρήσει 
χωρίς να έχει τα βλέμματά της στραμμένα στο δρόμο που κάλυψε. Κατάντησε έτσι στήλη 
άλατος σαν την γυναίκα του Λωτ. Ο άνθρωπος βασικά είναι συντηρητικός και προτιμά να ζει 
με την ανάμνηση των χρόνων που δεν θα ξανάρθουν ποτέ παρά με την ελπίδα ενός λαμπρού 
μέλλοντος. Φοβάται τον ερχομό της μέρας αντί να βοηθήσει και να προετοιμάσει τον δρόμο 
του μέλλοντος. Ξοδεύει ένα τεράστιο ποσό ενέργειας για πράγματα που δεν θα τον 
βοηθήσουν και σπαταλά πολύτιμο χρόνο για μάταια πράγματα. Ξοδεύει, πχ, χρήματα, το 
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χρόνο δασκάλων και μαθητών, χρησιμοποιεί κτίρια, πνευματική ένταση για να διδάξει νεκρές 
γλώσσες που θα θάβονταν διαφορετικά από καιρό, Χαρτί, μελάνι, βιβλία, κιμωλία και χίλια 
άλλα πράγματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν καλύτερα χρησιμοποιούνται για 
άχρηστα πράγματα. Αντί νεκρές γλώσσες γιατί να μη διδαχτεί την λειτουργία της 
φωτοσύνθεσης; Θα ήταν πολύ πιο χρήσιμο να ξέρουμε αυτό ή την λειτουργία του σώματος 
παρά τις κλίσεις μιας αρχαίας γλώσσας. Αντί να στρέψουν τα βλέμματά τους προς το μέλλον, 
προτιμούν να ζουν με τις μούμιες και να προσπαθούν να αναβιώσουν το παρελθόν. 

Υπάρχουν τόσα πράγματα για τα όποια τα παιδιά δεν ακούνε ποτέ να γίνεται λόγος και 
που ίσως να μην ακούσουν ποτέ. Αντί να διδάσκονται αποστήθιση καλύτερα τα μαθαίνουν 
πώς φυτεύουν κρεμμύδια ή πώς το στάρι, εκτός από ψωμί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης 
για την κατασκευή φυτέλαιου, σαπουνιού, οξέων, αλκοόλ, σιροπιού, κελουλόζης, 
υφασμάτων, καυσίμου κτλ, και ότι οι καλαμιές και τα φύλλα από τα οποία γίνονται όλα αυτά 
τα πράγματα δεν πρέπει ποτέ να θάβονται γιατί είναι ακατάλληλα σαν λίπασμα και ότι είναι 
φορείς ασθενειών για τις καλλιέργειες. Διδάξετέ τους καλύτερα την σημασία του υδρογονικού 
δυναμικού του εδάφους, πώς να διορθώσουν ένα έδαφος που περιέχει ακατάλληλα 
συστατικά, ποιό χώμα θέλει νίτρο, κοβάλτιο, μαγνήσιο και φώσφορο. Δείξτε τους πώς με 
ορμόνες τα λαχανικά μπορούν να κάνουν δέκα φορές πιο μεγάλο φύλλο και μήλα που να 
ζυγίζουν ένα κιλό. 

Τα παιδιά μπορούν να ξεχάσουν τα ονόματα αυτών που έφεραν καταστροφή στην 
ανθρωπότητα, αλλά δεν θα ξεχάσουν ποτέ ότι είναι δυνατό να μετατρέψουν το φώς του 
Ήλιου, σχεδόν χωρίς καμιά απώλεια, σε χρησιμοποιήσιμη ενέργεια. 

Μπορεί να βρει κανείς πολύ περισσότερη ομορφιά σε μια χημική σύνθεση παρά στην 
ιστορία της καταστροφής της Καρχηδόνας. 

Εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν από καρκίνο, ενώ στα σχολεία διδάσκουν στα παιδιά 
το χρώμα των εθνικών σημαιών, ερχόμενοι σε αντίθεση με το εσώτερο ένστικτο του 
ανθρώπου που νιώθει απέχθεια μέσα του για τους τεχνητούς φραγμούς που δημιούργησε η 
οικονομική δύναμη μεταξύ των ανθρώπων. Αντί να ασχολούνται με την λέξη «Κίνα», θα 
μπορούσαν να μάθουν περισσότερα για τα αλκαλικά μέταλλα. Αντί να μάθουν για την λέξη 
Γαλλία, Βραζιλία, ΗΠΑ, ΕΣΣΔ, θα μπορούσαν να μάθουν για τις λειτουργίες του υδρογόνου, 
του φωσφόρου, του σιδήρου και ότι σε αυτά περιέχονται μεταξύ άλλων πρωτεΐνες και ότι 
συνδυαζόμενα με τα αλκαλικά μόρια αποτελούν τα αντικαρκινικά στοιχεία του ήπατος. Πέστε 
τους ότι αυτές οι ίδιες πρωτεΐνες, σε συνδυασμό με μόρια κοβαλτίου, καταπολεμούν την 
αναιμία και είναι γνωστά σαν βιταμίνες Β12. 

Αντί να εγκωμιάζετε την καταστροφική δύναμη ενός εισβολέα, δείξτε τους ότι το βαρύ 
υδρογόνο είναι μια από τις κύριες αιτίες του καρκίνου όταν μπαίνει σε ένα κύτταρο και ότι το 
αλκαλικό μέταλλο έχει την ικανότητα να το αποφορτίσει από ένα ηλεκτρόνιο μετατρέποντάς 
το σε συνηθισμένο υδρογόνο. Δείξτε τους στατιστικά ότι ο καρκίνος προσβάλλει γενικά 
παιδιά που δεν έφτασαν στην εφηβεία ή γέρους που κατάντησαν ανίκανοι, ότι δηλαδή το σεξ 
είναι αμυντικός μηχανισμός για το σώμα και ότι οι ορμόνες αυτές δεν πρέπει να σπαταλούνται 
για την απλή ικανοποίηση των ένστικτων. 

Διδάξτε τους ότι αντί ποτό θα ήταν καλύτερο να πάρουν ένα παρασκεύασμα από 
συκώτι με ένζυμα, γιατί τα στοιχεία αυτά συμβάλουν στην υποχώρηση του καρκίνου. 

Με εκπλήττει που η ανθρωπότητα, δεν βρήκε ακόμη μια θεραπεία για τον καρκίνο, 
πρέπει να ρητορεύει στα σχολεία. Τα πράγματα αυτά πρέπει να είναι τρόποι να περνούν το 
χρόνο τους αυτοί που δεν έχουν να ανησυχούν για αρρώστιες και για δυστυχία 
εκατομμυρίων. Είναι σαν κάποιος με θανάσιμη αγωνία να άρχιζε να μελετά το μέτρο των 
Αλεξανδρινών στίχων. 

Μαζί όμως όλα αυτά δεν είναι τόσο σοβαρά όπως το κύριο σφάλμα της 
ανθρωπότητας: η μεγάλη διασπορά των δυνάμεών της. Δεν μπορώ να αναφέρω ακριβή 
στατιστικά στοιχεία για τον κόσμο, η ακόμη για την χώρα σου, αλλά μόνο κατά προσέγγιση. 
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Υπάρχουν πχ 80 εκατομμύρια κόσμος στην Βραζιλία. Τα 40 εκατομμύρια περίπου είναι μικρά 
παιδιά που δεν παίρνουν μέρος στην παραγωγική ζωή της χώρας. 

Από τα υπόλοιπα τα 20 εκατομμύρια είναι γυναίκες. Μένουν 20 εκατομμύρια άντρες. 
Στους τελευταίους πρέπει να περιλάβει κανείς τους συνταξιούχους και μη παραγωγικούς, 
ζητιάνους, λεπρούς, οκνηρούς, ανάπηρους, τυφλούς, κλέφτες, φυλακισμένους και άνεργους. 
Ένα μεγάλο μέρος της εργασίας δεν είναι παραγωγικό αλλά κερδοσκοπικές κομπίνες, 
διαφήμιση, δικηγόροι, τραπεζίτες, μέτοχοι, δανειστές. Άλλοι απασχολούνται στον στρατό, την 
αστυνομία, το ναυτικό, την αεροπορία, το δικαστικό σώμα, την διπλωματική υπηρεσία κτλ. 
Αυτό μόλις αφήνει 2 εκατομμύρια παραγωγικούς εργάτες στην βιομηχανία και την γεωργία. 
Θα πρέπει επίσης να είναι σίγουρος κανείς ότι αυτή η γεωργία είναι παραγωγική με την 
πραγματική έννοια του όρου και ότι οι βιομηχανίες είναι αυτές που χρειάζεται πράγματι η 
χώρα. Σε κάθε όμως περίπτωση, υποθέτοντας ακόμη ότι όσοι απασχολούνται είναι 
παραγωγικοί ο αριθμός τους δεν ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια από σύνολο 80. Ένας με άλλα 
λόγια, δουλεύει για είκοσι άτομα που είναι παράλογο αν σκεφτεί κανείς ότι δεν το κάνει με 
μηχανικά μέσα αλλά με τον ιδρώτα του προσώπου του. 

Από τα δύο εκατομμύρια που δουλεύουν στην γεωργία πολλοί δουλεύουν ενάντια στα 
καλώς εννοούμενα συμφέροντα της κοινωνίας, καλλιεργώντας καπνό και διεγερτικά ή 
ανατρέφουν ζώα που κάνουν πιο φτωχή την Γή και δηλητηριάζουν μετά τον άνθρωπο με το 
κρέας τους. 

Θα μπορούσαμε να πούμε σχεδόν το ίδιο και για αυτούς που απασχολούνται στην 
βιομηχανία. Δεν υπάρχει τίποτε το κακό με τα εργοστάσια. Οι υψικάμινοι τους είναι κατά έναν 
τρόπο πνεύμονες που απαλλάσσουν τον κεντρικό οργανισμό από το διοξείδιο του άνθρακος. 
Ο άνθρωπος όμως δεν κάνει πολλές προσπάθειες να τις χρησιμοποιήσει σωστά. Τα 
εργοστάσια δεν κτίζονται πάντα για να λύσουν βασικά προβλήματα. Στην μεγάλη τους 
πλειοψηφία κατασκευάζουν κοσμήματα, διάφορα ψευτοπράγματα για τις γυναίκες, γελοία 
καπέλα, τσάντες, είδη νεωτερισμού, παπούτσια που πληγώνουν τα πόδια, κάλτσες που δεν 
δίνουν καμιά προστασία, πούρα που δηλητηριάζουν το σώμα, μαστίχα, μπάλες, πιστόλια και 
ντουφέκια, πυρομαχικά, αλκοόλ και άλλα διεγερτικά. Υπάρχουν όμως αμέτρητα χρήσιμα 
πράγματα που θα μπορούσαν να κατασκευαστούν σε μαζική κλίμακα: οικοδομικά υλικά, 
φάρμακα, συνθετικές ορμόνες από λαχανικά, ηλεκτροπαραγωγικές μηχανές, ηλεκτρονικά, 
συμπυκνωμένες τροφές για πεινασμένους πληθυσμούς, φιλοσοφικά και επιστημονικά βιβλία, 
πλαστικά παπούτσια, χειρουργικά και ορθοπεδικά όργανα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα, 
σποράς και συγκομιδής, ερευνητικά όργανα κτλ. 

Ας αφήσουμε όμως κατά μέρος όλη αυτήν την σπατάλη δυνάμεων και ας δούμε 
τουλάχιστον τί χρήση γίνεται της εργασίας των 4 εκατομμυρίων που κάνουν τουλάχιστον 
κάτι. Ο ετήσιος προϋπολογισμός της χώρας σας πρέπει να είναι γύρω στα 13 εκατομμύρια 
κρουζέιρος. Από αυτά τα 8 εκατομμύρια θα πρέπει να ξοδεύονται για το στρατό και άλλα 2 
εκατομμύρια για την δημόσια υπηρεσία, τα δικαστήρια, τα διακυβερνητικά δάνεια, τα έξοδα 
του κυβερνητικού μηχανισμού, το υπουργείο εξωτερικών, τις εκλογές, τα επίσημα ταξίδια, τις 
δεξιώσεις κτλ. Το μικρό υπόλοιπο χρησιμοποιείται για σκοπούς όπως η παιδεία, η δημόσια 
υγεία και η γεωργία. 

Φαντάσου αν όλα αυτά τα χρήματα χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή δρόμων, 
σχολείων, νοσοκομείων εκκλησιών, ερευνητικών ινστιτούτων, νέων βιομηχανιών, κατοικιών, 
φαρμάκων, μέσων μεταφοράς κτλ. Φαντάσου αν ο μεγάλος αυτός αριθμός των μη 
παραγωγικών ανθρώπων κινητοποιούνταν σε παραγωγικές επιχειρήσεις. 

Ακόμη και στην περίπτωση αυτή δεν καλύπτονται τα πάντα από τον ομοσπονδιακό 
προϋπολογισμό. Τί να πούμε για τις δαπάνες των Πολιτειών; Εξέτασες πόσα ξοδεύονται για 
την τοπική διοίκηση, την δημόσια υπηρεσία, την αστυνομία κτλ; Πόση αστυνομία υπάρχει 
μόνο στην πολιτεία σου; Όσα ξοδεύονται για την διατροφή των ίππων για παρελάσεις θα 
μπορούσαν να θρέψουν όλους αυτούς που περπατούν στους δρόμους πεινασμένοι, στην 
βροχή και την ζέστη. Είναι ειρωνεία σε μια κοινωνία που ο λαός της υποφέρει από πείνα και 
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κρύο, να βλέπεις να δίνουν , στα άλογα άψογες μερίδες διατροφής και να τα καλύπτουν με 
μάλλινες κουβέρτες. 

Είναι αναγκαία η αστυνομική δύναμη; Ναι, είναι. Είναι η ανάγκη να έχεις 
αστυνομευόμενο κράτος όπως είπε ο Ρουσσώ. Αν είναι αναγκαίο όμως, είναι οι άνθρωποι που 
το έκαναν αναπόφευκτο. Αν σπαταλούν οι άνθρωποι την παραγωγικότητά τους για άχρηστα 
πράγματα, η αθλιότητα πηγάζει από την ανευθυνότητά τους. Αν υπήρχε αφθονία, κανείς δεν 
θα σκεφτόταν να σκοτώσει ή να ληστέψει. Τα ανθρώπινα πάθη υποδαυλίζονται από το χρήμα 
γιατί το χρήμα σπρώχνει στο κέρδος, στην απληστία των χρηματιστών και σε συμπεριφορά 
που δεν σέβεται τίποτε. Αν υπάρχει ληστεία, δεν είναι με ορισμένες εξαιρέσεις, γιατί ο 
κλέφτης χαίρεται το έγκλημά του, αλλά γιατί αισθάνεται ο ίδιος ότι ληστεύεται από την 
κοινωνία που του αρνήθηκε το δικαίωμα να έχει το σπίτι του, να καλλιεργεί την Γή χωρίς να 
πληρώνει ενοίκιο, και να απολαμβάνει την Ελευθερία που του έδωσε η φύση.  

Η σπατάλη των καυσίμων κάτω από το παρόν σύστημα είναι ανησυχητικό. Αυτοκίνητα 
που θα μπορούσαν να μεταφέρουν πολλά άτομα, οδηγούνται συνήθως από ένα, που τις 
περισσότερες φορές διασκεδάζει απλώς, ενώ αυτός που εργάζεται δεν έχει μέσα μεταφοράς. 
Η άπληστη επιθυμία του κέρδους και της επιχείρησης δημιουργεί ζήτηση για βενζίνη, 
ορυκτέλαιο, ελαστικά κτλ. Αν άλλαζε η δομή της κοινωνίας, ο συνωστισμός στις ώρες αιχμής 
που φράσσει τους δρόμους θα εξαφανιζόταν και θα γινόταν οικονομία και αυτοκινήτων και 
καυσίμων. 

Ο άνθρωπος θα μπορούσε να δουλεύει λιγότερο από έναν μήνα τον χρόνο και να ζει 
με αυτό καλύτερα από ότι ο πιο πλούσιος στην γη. Αλλά για την ανθρώπινη κοινωνία ακόμη 
και η πρόοδος είναι επικίνδυνη. Αν αναπτυχθέν ο αυτοματισμός, οι άνθρωποι θα πεθάνουν 
από πείνα λόγω της ανεργίας. Ακόμη όμως και η χειρονακτική εργασία που κάνει ο άνθρωπος 
σήμερα, θα μπορούσε να γίνει από πειθαρχικά και ακούραστα ηλεκτρονικά ρομπότ. Τα 
ρομπότ θα μπορούσαν να οργώνουν, να σπείρουν, να ρίχνουν εντομοκτόνα και λιπάσματα, 
να μαζεύουν την σοδειά. Αν αντιλαμβάνονταν πώς κάτι δεν πήγαινε καλά με ένα φυτό, θα 
ήταν σε θέση να κρίνουν αν θα μπορούσε να σωθεί με φάρμακα ή αν συνιστούσε κίνδυνο για 
τα άλλα φυτά και θα έπρεπε να ξεριζωθεί. Τα ρομπότ αυτά θα ήταν δυνατόν να αναπτυχθούν 
σε ένα τέτοιο σημείο ώστε να μπορούν να οδηγούν αυτομάτως οχήματα χωρίς κίνδυνο 
σύγκρουσης ή δυστυχήματος, Θα μπορούσαν να πιλοτάρουν με ασφάλεια αεροπλάνα, 
πληροφορώντας τον επίγειο έλεγχο για οποιαδήποτε βλάβη και παίρνοντας μέτρα για την 
διόρθωσή της. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την μέτρηση του μεταβολισμού και να 
ενεργούν σαν γιατροί προμηθεύοντας αποκαταστατική ενέργεια. 

Με λιγότερα χρήματα από όσα ξοδεύονται για το κάπνισμα κάθε χρόνο, θα 
μπορούσατε να βάλετε τέλος στον καρκίνο. Με το ένα δέκατο αυτών που ξοδεύετε για ποτό 
κάθε χρόνο, θα μπορούσατε να εξαλείψετε την λέπρα από το πρόσωπο της Γης και την 
φυματίωση από τις στατιστικές. 

Ο έλεγχος της ατμόσφαιρας θα βοηθούσε στην ρύθμιση του κλίματος την αποφυγή 
φυσικών καταστροφών και την προστασία των καλλιεργειών. 

Θα μπορούσαν να τοποθετηθούν στους δρόμους ηλεκτρικά κύτταρα για απορρόφηση 
των εκνευριστικών θορύβων. 

Η εκπαίδευση θα μπορούσε να αλλάξει. Είναι φυσικό ότι οποιαδήποτε ριζική αλλαγή 
προϋποθέτει απόλυση των δασκάλων που κάτω από την σημερινή κατάσταση θα υποστούν 
πολλές στερήσεις. Οι περισσότεροι σήμερα σπαταλούν τα καλύτερα χρόνια της ζωής τους 
από την παιδική ζωή ως τα τριάντα, διαβάζοντας βιβλία και πικραίνονται στο τέλος όταν 
συνειδητοποιούν ότι δεν έμαθαν τίποτε. Μια ζωή είναι πολύ λίγη για να τα μάθεις όλα. 
Χρησιμοποιώντας, πάντως, την ύπνωση, με πραγματικά επιστημονικό πνεύμα, θα ήταν 
δυνατόν να αλλάξει η όλη όψη της εκπαίδευσης. Το παιδί θα μπορούσε σε λίγες ώρες να 
μάθει καλά ένα θέμα που τώρα του παίρνει τον περισσότερο χρόνο της νιότης του. Θα 
μπορούσε επιπλέον να το μάθει με μεγάλη ακρίβεια. Θα αρκούσε για αυτό να βυθίσει το παιδί 
σε ελεγχόμενο ύπνο με την βοήθεια υπνωτικών όπως πχ, την canabis sativa ή έναν 
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συνδυασμό χλωροφόρμιου και μορφίνης με δόσεις ενώ ένας ψυχολόγος θα του υπαγόρευε 
αυτό που θα πρέπει να μάθει. Αυτό θα μπορούσε να γίνει σε μαζική κλίμακα για χιλιάδες 
μαθητές που θα χρησιμοποιούσαν ακουστικά. Θα ήταν πιο εύκολο, πιο φτηνό και πιο βολικό. 
Δεν θα έμενε κανένα παιδί χωρίς μαθήματα. Δεν θα έμπαινε θέμα ανεπάρκειας του καθηγητή 
ούτε άλλων μειονεκτημάτων του σημερινού συστήματος. Οι μαθητές θα μπορούσαν να 
κοιμούνται και να γυρίζουν στο σπίτι με ένα επιστημονικό δίπλωμα στην τσέπη. Νομίζεις πώς 
είναι πολύ λίγος ο χρόνος για να μάθουν τόσα πολλά; Ασφαλώς ένας δάσκαλος δεν θα 
αρκούσε να υπαγορεύσει αρκετά κάθε φορά. Το πνεύμα δεν δίνει τόση σημασία στα έτοιμα 
διανοήματα για το χρόνο και τον τόπο. Η αιωνιότητα μπορεί να συμπυκνωθεί σε ένα 
δευτερόλεπτο και ένα δευτερόλεπτο να γίνει αιωνιότητα. Θα μπορούσε να δημιουργήσει 
κανείς σύστημα γρήγορης μετάδοσης. Η ανθρώπινη σκέψη δέχεται την εργασία σε μια 
κυματική ταινία 5 χλστ. Αν στέλλονταν σε αυτή την ταινία ηλεκτρονικά μηνύματα σε 
διαδοχικά κύματα, το σύνολο της ανθρώπινης γνώσης θα μπορούσε να μεταβιβαστεί σε πολύ 
μικρό χρόνο 

Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η ίδια μέθοδος για απαλλαγή από κληρονομικές και 
εγκληματικές τάσεις. Κατά την ύπνωση το μυαλό γίνεται δεχτικό και έτοιμο να μάθει και να 
επωφεληθεί από την ηχητική διδασκαλία. Θα μπορούσε να πάει κανείς μακρύτερα και να 
γκρεμίσει το φραγμό μεταξύ συνειδητού και υποσυνείδητου. Αυτό πάντως θα απαιτούσε 
σημαντική τεχνική που θα χρειαζόταν χρόνος για να δοκιμαστεί γιατί θα υπήρχε κίνδυνος να 
εξαφανιστεί εντελώς από το μυαλό η έννοια του χρόνου. 

Οι φυλακές θα κενώνονταν με το ξερίζωμα των εγκληματικών τάσεων από το μυαλό 
του ανθρώπου έτσι ώστε να μη γίνεται αναπαραγωγή τους. Όσοι θα είχαν εγκληματικές 
τάσεις θα αναμορφώνονταν με την υπνωτική διαδικασία και θα συγχωνεύονταν στην 
κοινωνία. 

Η κοινωνία, με αλλαγμένο το πλαίσιο της θα ξεπερνούσε τις προκαταλήψεις που την 
ταλανίζουν. Ο άνθρωπος θα υπερνικούσε τον θάνατο και τα γηρατειά θα εξαφανίζονταν από 
το πρόσωπο της γης. 

Ερώτηση: Πώς να υπερνικήσουμε τον θάνατο; 
Απάντηση: Για να υπερνικήσει κανείς τον θάνατο πρέπει να ξέρει τα θεμελιακά για την 

ζωή. Είναι το πνεύμα που δίνει ζωή στο σώμα και είναι δεμένο μαγνητικά με το σώμα. Το 
ρεύμα που κυλά μέσα από ένα σωληνοειδή μαγνητικό φορέα, δημιουργεί μαγνητικό πεδίο 
που έλκει τον πυρήνα του σιδήρου στο πηνίο. Κάθε πεδίο πρέπει να έχει ένα κέντρο για να 
λειτουργήσει σαν φορέας των γραμμών ενέργειας που γεννά. Μόλις ελκύσει το σίδερο το 
σωληνοειδές μπορεί να ανατραπεί χωρίς ο πυρήνας να πέφτει. Δεν βλέπει κανείς τίποτα που 
να το κρατά. Η σχέση μεταξύ σώματος και πνεύματος είναι η ίδια. Το σώμα αντιστοιχεί στο 
σωληνοειδές και η ενέργεια του μπορεί να μετρηθεί με ένα εγκεφαλογράφημα. Το πνεύμα 
αντιπροσωπεύει τον σιδερένιο πυρήνα. 

Αν διακοπεί το μαγνητικό πεδίο που κάνει το σώμα, η σπάσουν οι γραμμές του, ή 
σταματήσει η ροή του ηλεκτρικού ρεύματος που το τροφοδοτεί τότε το πνεύμα 
ελευθερώνεται. Αυτό είναι ο θάνατος. 

Αν η πληγή πάντως που έγινε αιτία της διακοπής μπορεί να θεραπευτεί το πεδίο 
αποκαθίσταται και το πνεύμα επιστρέφει πέφτοντας πάλι στο αποκατεστημένο μαγνητικό 
πεδίο. Θα έπρεπε για αυτό να χρησιμοποιήσει κανείς ανθρώπινο ή βοτανικό εκτόπλασμα για 
την θεραπεία της πληγής. 

Ο θάνατος λοιπόν είναι κάτι που μπορεί να υπερνικηθεί. Δεν θέλω να πω ότι ο 
άνθρωπος θα ζει αιώνια. Θα μπορούσε όμως να ζει τόσο όσο να τον ζηλεύει ο Μαθουσάλας. 
Αυτός δεν έζησε περισσότερο από όσο έζησε γιατί τον κατάπιε η πλημμύρα. Αν ο άνθρωπος 
όμως ήταν καλός με τις δυνάμεις της φύσης, αυτές αντί να τον καταστρέφουν θα συνέχιζαν 
να συντηρούν την ζωή του. 
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Σου είπα τί σκέφτομαι από υλική άποψη. Θα μπορούσα όμως να σου πω πολύ 
περισσότερα από πνευματική άποψη, διερευνώντας νέους δρόμους που η επιστήμη μέχρι 
τώρα ούτε καν ονειρεύτηκε. Έδειξες προτίμηση για την υλική άποψη. Πήρες ότι ζήτησες. 

 
Ο ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
Ερώτηση: Πες μου σε παρακαλώ γιατί νομίζεις πώς η χρήση της ατομικής ενέργειας 

είναι επικίνδυνη; 
Απάντηση: Δεν λέω πώς η χρήση της ατομικής ενέργειας είναι κίνδυνος για την 

ανθρωπότητα. Λέω απλώς πώς το επιθετικό μίσος σε συνδυασμό με την ατομική ενέργεια θα 
καταστρέψει την Γη. 

Υπάρχουν δύο πλευρές σε κάθε εικόνα. Εξαρτάται ποιά διαλέγεις. Η ηλεκτρική 
ενέργεια είναι χρήσιμη στον άνθρωπο καθώς γυρίζει κινητήρες, κινεί εργοστάσια, παράγει 
άφθονο φως και ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις της μοντέρνας ζωής. Χρησιμοποιείται όμως 
σαν ηλεκτρική καρέκλα και για να αφαιρει την ζωή ενός άλλου. 

Ο δυναμίτης μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ειρηνικά, σπάζοντας βράχους, 
ανοίγοντας ορυχεία και κανάλια. Χρησιμοποιείται όμως και για την κατασκευή όπλων του 
πολέμου. 

Η αεροπορία αντιπροσωπεύει ένα βήμα μπροστά στον δρόμο της ειρήνης και της 
αδελφοσύνης. Χρησιμοποιείται όμως και για την καταστροφή πόλεων, για να φέρνει τον 
θάνατο, αφήνοντας ορφανά χιλιάδες αθώα παιδιά που δεν ξέρουν τίποτε για τα εμπορικά 
συμφέροντα των ισχυρών της γης. 

 Ο Μίδας ότι άγγιζε γινόταν χρυσάφι. Οι άνθρωποι είναι το αντίθετο του Μίδα. 
Αγγίζοντας το χρυσάφι που τους δίνει ο Θεός το κάνουν σκουπίδια και μολύνουν τον κόσμο.  

 Η ατομική ενέργεια είναι δώρο του Θεού, όταν χρησιμοποιείται σωστά και για 
ειρηνικούς σκοπούς. Η κακή χρήση της και η εφαρμογή της στον πόλεμο θα μπορούσε να 
σημάνει το σβήσιμο της ζωής που ξέρουμε σήμερα από τον πλανήτη. Το τελευταίο κεφάλαιο 
της ατομικής ενέργειας δεν γράφτηκε ακόμη ούτε στην Γη ούτε σε κανένα άλλο μέρος του 
Σύμπαντος. Δεν μπορεί στην πραγματικότητα να γραφτεί γιατί δεν έχει τέλος. Είστε ακόμη 
πρωτάρηδες σε αυτόν τον τομέα. Σύντομα θα χρησιμοποιείτε άλλα μέσα, όπως τις ακτίνες 
γόμμα, σαν μέσα καταστροφής. Αν δεν καταστρέψετε την υδρόγειο με υδρογονοβόμβες, θα 
το κάνετε με ακόμη πιο ισχυρά μέσα. Μια μέρα θα έρθει το τέλος. Όταν θα ανακαλύψετε, αν 
μη τι άλλο, τις μαγνητικές επιπτώσεις των πλανητών, θα καταστρέψετε το πάν. Βάλε ένα 
πίθηκο σε ένα εργαστήριο και θα δεις τί θα γίνει. 

Οι άνθρωποι της Γης έχουν μπροστά τους δύο δρόμους: ζωή ή θάνατος. Μπορούν να 
κάνουν μια σοφή εκλογή! 

Ερώτηση: Θέλεις να πεις ότι η ατομική ενέργεια είναι καλή εκτός όταν χρησιμοποιείται 
για πολεμικούς σκοπούς; Οι επιπτώσεις της στην περίπτωση αυτή μπορούν να είναι βλαβερές 
από ηθική άποψη αλλά όχι οι ίδιες καθαυτές βλαβερές; 

Απάντηση: Εννοούσα και τα δύο. Από ηθική άποψη είναι προφανές, αλλά εννοούσα 
και την υλική άποψη. 

Ερώτηση: Ποιές είναι οι επιπτώσεις της από υλική άποψη; 
Απάντηση: Έχετε κιόλας ανδρογονικές βόμβες τρομακτικής ισχύος. Θυμήσου ότι σου 

είπα πώς στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας λαμβάνουν χώρα φυσικοχημικές 
αντιδράσεις που εμποδίζουν την διείσδυση των ακτίνων του Ήλιου. Οι ακτίνες αυτές δεν 
φιλτράρουν μόνο την ραδιενέργεια αλλά διατηρούν και την Γη στο διάστημα. 

Πρέπει να θαυμάζει κανείς τις πράξεις γενναιοδωρίας του ανθρώπου όταν γίνεται καλός 
και είναι προικισμένος με νοημοσύνη. Σε άλλες περιπτώσεις συμπεριφέρεται σαν τρελός. Αν 
μια μικρή αύξηση της ηλιακής δραστηριότητας διαταράξει την ζωή στην γη, αλλάζοντας τα 
ανθρώπινα όντα, τα Ερτζιανά κύματα, το κλίμα κτλ, πόσο μεγαλύτερη ζημιά θα μπορεί να 
γίνει με αύξηση της ραδιενέργειας με υδρογονοβόμβες ριγμένες κατευθείαν στην καρδιά της 
γης; Οι διαταραχές από την ηλιακή δραστηριότητα είναι περιοδικές και οι επιπτώσεις τους 
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εξαφανίζονται γρήγορα γιατί είναι αποτέλεσμα κυμάτων. Η ραδιενέργεια όμως που 
προκαλείται από υδρογονοβόμβες έχει μόνιμες συνέπειες, γιατί τα ραδιενεργά κατάλοιπα 
μένουν μετέωρα και παίρνουν χρόνο μέχρι που να πέσουν. Όταν είναι μετέωρα βλάφτουν τα 
υψηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Όταν πέφτουν μολύνουν τα πάντα. 

Ο πλανήτης είναι ένας ευαίσθητος οργανισμός του όποιου δεν είναι δυνατό να 
ανατραπεί ατιμώρητα η φυσική ισορροπία. Η επιπλέον ραδιενέργεια αρχίζει να επιδρά στον 
ανθρώπινο εγκέφαλο και να τον διαταράσσει σημαντικά. Θα δείτε γρήγορα την τρέλα να 
εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο. 

Η χρησιμοποίηση των βομβών υδρογόνου θα αμολήσει τα τέρατα της Αποκάλυψης. 
Θα εμφανιστούν άγνωστες ως τώρα ουσίες και στοιχεία και θα δηλητηριάσουν την βλάστηση 
και κατά συνέπεια τους ανθρώπους και τα ζώα. Οι θάλασσες θα μολυνθούν και τα ψάρια θα 
πεθάνουν. Το νερό θα μολυνθεί στις πηγές του μια και θα πέφτει σαν βροχή από ραδιενεργά 
σύννεφα. Μόρια θα πέσουν σαν ρεύματα στην Γη και τα σπαρτά θα πεθάνουν. 

Τα ατμοσφαιρικά στρώματα επίσης θα αλλάξουν. Η σταθερότητα του πλανήτη 
εξαρτάται από την σύνθεσή τους. Θα σταματήσουν να παράγουν φως και θα επηρεάζουν την 
φωτεινότητα του Ήλιου. Δεν θα είναι πια σε θέση να φιλτράρουν τις ηλιακές εκπομπές, ο 
Ήλιος θα γίνει μαύρος και θα αισθανθείτε κάτι απερίγραπτο. Θα δείτε σκηνές Δαντικής 
κόλασης. Τότε είναι που οι άνθρωποι της Γης θα ανακαλύψουν πόσο λαθεμένη ήταν η θεωρία 
που βασιζόταν στον ορισμό της ταχύτητας του φωτός σε 186.000 μίλια την ώρα. Η Γη θα 
υπόκειται σε ενέργεια, με την μορφή υπερύθρων κυμάτων, με ταχύτητες εκατομμύρια μίλια 
το δευτερόλεπτο. 

 Εντούτοις όμως, παρά την έντονη ηλιακή ενέργεια, δεν θα υπάρχει φώς αλλά ένα 
θαμπό, ωχρό κόκκινο κοντά στην επιφάνεια της γης. Ο άνθρωπος θα υποφέρει από φοβερό 
κρύο αλλά ταυτόχρονα οι ακτινοβολίες θα τον κατακαούν σαν καυτό σίδερο. Αν στρέψει τα 
μάτια του προς τον ήλιο, θα τα χάσει αμέσως. 

Τα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας παράγουν ή εμποδίζουν σεισμούς. Αν 
διαταραχτούν σοβαρά, αυτό θα κάνει όλη την Γη να τρέμει και οι πόλεις θα καταρρεύσουν 
σαν χάρτινοι πύργοι. Στα σπλάχνα της κάτω η Γη θα τρέμει ενώ στην επιφάνειά της θα 
βασιλεύει η λαύρα και η σκοτεινιά. Στην θάλασσα θα σχηματιστούν τεράστια κύματα 
σπρωγμένα από την ηλιακή ενέργεια. Οι πόλοι θα δεχτούν μεγαλύτερη ηλιακή πίεση και θα 
λειώσουν ανεβάζοντας το επίπεδο της θάλασσας, κάτι που θα γεμίσει τρόμο τους κατοίκους 
των παραθαλασσίων πόλεων. Ο βρυχηθμός των νερών θα αποτελέσει ένα φοβερό ντουέτο 
με το μακάβριο τρίξιμο της γης. 

Ο σημερινός ρυθμός ατομικών εκρήξεων προκάλεσε κιόλας την αύξηση της 
θερμοκρασίας της Γης και θα συνεχίσει να το κάνει κατά 0,3°C κάθε χρόνο. Αν επρόκειτο να 
γίνει πόλεμος με βόμβες υδρογόνου, θα γινόταν πανδαιμόνιο. Η ραδιενέργεια στα ανώτερα 
στρώματα είναι κιόλας αρκετή για να προκαλέσει το λιώσιμο των πολικών κώνων και να 
πλημμυρίσει τις χαμηλά χτισμένες πόλεις. Σε είκοσι χρόνια η διαφορά θα είναι 6°C. Με μια 
τέτοια θερμοκρασία οι πάγοι των πόλων θα έχουν λειώσει. 

Θα εμφανιστούν παράξενες αρρώστιες. Το συκώτι είναι ένα ζωντανό εργαστήριο. 
Κάτω από την αδυναμία να χωνέψει τα ραδιενεργά στοιχεία που θα είναι διασκορπισμένα 
στον κόσμο, θα χάσει την ικανότητά του να παράγει τα κατάλληλα αντισώματα για την 
άμυνα του ανθρώπινου οργανισμού. Η λευχαιμία θα καταστρέφει τα παιδιά πριν προλάβουν 
να γίνουν έφηβοι, όπως και τους γέρους που θα έχουν ξοδέψει την σεξουαλική τους δύναμη. 
Ο καρκίνος θα εξαπλωθεί γρήγορα. Θα εμφανιστούν νέες αθεράπευτες αρρώστιες του 
δέρματος και των ματιών. 

Οι λεχώνες γυναίκες θα κλαίνε πικρά ξέροντας ότι το γάλα, που θα δώσουν στα παιδιά 
τους θα περιέχει δραστικά δηλητήρια που θα καταστρέφουν τα κόκκαλά τους και θα τους 
φέρουν λευχαιμία. Πολλοί δεν θα αντέξουν τέτοιες δοκιμασίες και θα προτιμήσουν τον 
θάνατο, καταρωμένοι την ζωή και αυτούς που έφεραν μια τέτοια απελπισία στον κόσμο. 
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Τότε θα δει η ανθρωπότητα που την οδήγησε η πρόοδος χωρίς Θεό: οι δρόμοι θα είναι 
γεμάτοι μανιακούς, τα νοσοκομεία ξέχειλα, τα νεκροταφεία γεμάτα, οι ηγέτες κενοί, οι 
κατεστραμμένοι από τον πόλεμο, εκατομμύρια, οι πόλεις ερειπωμένες, η Γή μολυσμένη, τα 
νερά δηλητηριασμένα, τα πλήθη τρομοκρατημένα, πανούκλα, τρόμος, βλασφημία, πόνος, 
απελπισία. Στην Γη οι άνθρωποι σε πόνο, στους ουρανούς οι νόμοι της φύσης διαταραγμένοι. 

Δεν θα καταλάβετε πώς η πνευματική πρόοδος δεμένη με τον Θεό είναι η μόνη που 
αξίζει και που μπορεί να οδηγήσει τους ανθρώπους στον δρόμο της ειρήνης; Δεν θα δείτε 
πώς μόνο η Αγάπη μπορεί να σηκώσει τον άνθρωπο μέχρι που να φτάσει την αθανασία; 

Δεν τελειώσαμε όμως. Ενώ θα προετοιμάζετε στα οπλοστάσιά σας το ατομικό 
δυναμικό για την καταστροφή της Γης με ένα χτύπημα οι κατευθυνόμενοι πύραυλοι θα 
βελτιωθούν. Θα έρθει η μέρα που οι στρατοί θα χάσουν τον λόγο ύπαρξής τους, οι στόλοι θα 
είναι άχρηστοι και οι πιο μοντέρνες αεροπορίες θα είναι απαρχαιωμένες, αφού οι άνθρωποι θα 
αλληλοκαταστρέφονται πατώντας κουμπιά. Τότε θα κρεμαστεί πάνω στην Γη ο πιο μεγάλος 
κίνδυνος. Θα μπορεί σε μια στιγμή να εξαφανιστεί κάθε ίχνος ζωής από την Γη με ένα 
σύννεφο φωτιάς σαν αστραπή. 

Για να πάει ένας πύραυλος από μια ήπειρο σε άλλη, χρειάζεται να σκαρφαλώσει στα 
ύψη όπου υπάρχει μόνο καθαρό υδρογόνο. Ο πύραυλος θα έχει στην μύτη του μια 
υδρογονική βόμβα. Στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας οι ατομικές αντιδράσεις 
υπόκεινται σε διαφορετικούς νόμους. Τα μαγνητικά πεδία είναι πιο αδύνατα και η βόμβα 
εκρήγνυται πιο εύκολα. Η κρίσιμη μάζα και η κρίσιμη απόσταση δεν είναι η ίδια. Η μάζα του 
καθαρού υδρογόνου στα ψηλά στρώματα και σε όλη την Γή θα μπορεί να μεταβληθεί σε 
ηφαίστειο φωτιάς. Ακόμη και στην περίπτωση βόμβας κατασκευασμένης μόνο με βαρύ 
υδρογόνο, το ομογενές περιβάλλον θα μπορούσε να μετατρέψει ξαφνικά τα ανώτερα 
στρώματα σε He (ήλιο). Τότε θα έφτανε τότε το τέλος, θα ήταν ίσως καλύτερα έτσι παρά 
ένας αργός θάνατος. 

Αν γινόταν αυτό, θα επαληθευόταν η προφητεία του Αγίου Πέτρου, που την έγραψε 
στο τελευταίο κεφάλαιο της δεύτερης επιστολής του: «Αλλά θα έρθει η μέρα του Κυρίου σαν 
κλέφτης την νύχτα. Οι ουρανοί τότε θα εξαφανιστούν με μεγάλη βοή, τα στοιχεία της φύσης 
θα λειώσουν πυρακτωμένα και η Γη θα κατακαεί». 

Δεν θα ξέρει κανένας πότε θα έρθει αυτή η μέρα, γιατί το χτύπημα θα έρθει ξαφνικά, 
χωρίς προηγούμενη κήρυξη εχθροπραξιών. Οι άνθρωποι θα είναι με την εντύπωση πώς 
διάγουν μια ομαλή ζωή, την στιγμή που ένας τρελός θα πατήσει το κουμπί και θα τινάξει 
στον αέρα την Γη δολοφονώντας τους κατοίκους της. Ο άνθρωπος, έχοντας σπείρει όλα αυτά 
τα χρόνια την ζωή χωρίς Θεό, θα θερίσει σύντομα τους πικρούς καρπούς. 

Ερώτηση: Ποιά είναι τα στοιχεία που θα προκαλέσουν αλλαγές στο συκώτι και θα 
φέρουν αρρώστια; 

Απάντηση: Τα ραδιενεργά στοιχεία θα προκαλέσουν αλλαγές στις πρωτεΐνες και αυτές 
θα προσβάλουν το συκώτι. Ο ραδιενεργός άνθρακας θα αλλοιώσει τον μεταβολισμό. Το 
κοβάλτιο που κανονικά βοηθά στην πρόληψη της αναιμίας, θα καταστρέψει, κάτω από την 
επίδραση της ραδιενέργειας, τα αιμοσφαίρια. Ένα ισότοπο του στροντίου θα μπορεί να 
ενωθεί με ασβέστιο και να προκαλέσει βλάβη στα κόκκαλα. Το φώσφορο, που είναι 
συγκεντρωμένο στον εγκέφαλο, θα μπορεί να φτάσει τα κινητήρια νευρικά κέντρα και το 
ραδιενεργό ιώδιο τα πιο ευαίσθητα σημεία του σώματος. Το ραδιενεργό αλουμίνιο και 
μαγνήσιο θα επηρεάσει τα γεννητικά όργανα. Λόγω της καταστροφής μερών του 
υποθαλάμου, ο άνθρωπος θα υποφέρει από τρομερή πείνα αλλά δεν θα έχει τίποτα να φάει. 
Άλλοι θα έχουν μια ανεξέλεγκτη σεξουαλική επιθυμία. Αν διαταραχθεί η δραστηριότητα του 
θυρεοειδούς, θα ανατραπεί η ισορροπία των αδρεναλινικών αδένων που θα παράγουν τότε 
είτε υπερβολική είτε καθόλου αδρεναλίνη. 

Ερώτηση: Τί έχει να κάνει ο θυρεοειδής με την αδρεναλίνη; 
Απάντηση: Στην τίγρη, πχ, που η ύπαρξή της σε άγρια κατάσταση βασίζεται στην 

θηριωδία της, οι αδρεναλινικοί αδένες έχουν δύο φορές το μέγεθος του θυρεοειδούς, ενώ 
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στην περίπτωση του ανθρώπου ο θυρεοειδής είναι μεγάλος και οι αδρεναλινικοί αδένες 
μικροί. Η σχέση είναι προφανής. 

Ερώτηση: Όλα αυτά είναι μια δυνατότητα ή είναι αναπόφευκτα; 
Απάντηση: Αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να το απαντήσω. Αυτό εξαρτάται από εσάς 

στην Γή αν θα μείνει απλώς μια δυνατότητα ή θα γίνει πραγματικότητα. 
Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Δεν μπορεί να του πει τί πρέπει να κάνει. Αυτό που 

μπορώ μόνο να πω είναι ποιές θα είναι οι συνέπειες. Μην κάνετε σαν τον μαθητευόμενο μάγο 
που δεν ήξερε με τί έπαιζε. 

Οι άνθρωποι ρίχνουν βόμβες χωρίς να αντιλαμβάνονται πάντα ότι οι συνέπειες δεν 
είναι μόνο οι άμεσες. Είναι όπως το σημείο κορεσμού στην χημεία. Μπορεί να συνεχίσει 
κανείς να ρίχνει σταγόνες σε ένα υγρό χωρίς να συμβεί τίποτε. Ξαφνικά όμως ο κορεσμός 
φτάνει το κρίσιμο σημείο και όλα ανατρέπονται. Από την στιγμή εκείνη γίνεται αδύνατος ο 
έλεγχος των αντιδράσεων. 

Η χρόνια ραδιενέργεια στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας προκαλεί το ίδιο 
αποτέλεσμα. Η ραδιενεργός σκόνη που μένει στην στρατόσφαιρα αποτελεί κιόλας κίνδυνο για 
το μέλλον του ανθρώπου. 

Αν συνεχιστούν οι ατομικές δοκιμές, ο πόλεμος θα πέσει μια μέρα στο κεφάλι σας 
φέρνοντας μαζί του αυξημένη ραδιενέργεια. Ας συνεχίσουν οι επιστήμονες της Γης τις 
ατομικές δοκιμές για άλλα δεκαπέντε χρόνια και θα δείτε τα αποτελέσματα της τρέλας τους. 
Θα είναι τότε πολύ αργά. Αν μπορούσε να υπολογίσει κανείς τις συνέπειες δύο εκατοντάδων 
βομβών υδρογόνου επάνω στα ανώτερα στρώματα της ιονόσφαιρας, θα ήθελε να ανέβει στις 
στέγες και να φωνάξει να μπει ένα τέλος στην τρέλα αυτή. 

Η γη, φίλε μου, βρίσκεται δυστυχώς στα χέρια αλαφροΐσκιωτων. Είναι αρκετά 
ανισόρροποι ώστε να μας κατηγορήσουν για ψεύτες αν πούμε την αλήθεια. Το κακό πρέπει 
να έρθει αλλά κατάρα σε αυτόν που θα το φέρει. Η τύχη του είναι σφραγισμένη. Δεν πρέπει 
να φαντάζεται πώς δεν θα κληθεί να δώσει λόγο για ζωές που θυσίασε για το ένα ή το άλλο 
συμφέρον. Περιμένουμε όλοι πώς μια μέρα θα λογοδοτήσουμε για τα τάλαντα που μας 
έδωσε ο Δημιουργός μας. 

Ο καλός δεν πρέπει να ανησυχεί γιατί ο Θεός θα ξέρει να τον σώσει την ώρα του 
κινδύνου. Δεν θα υποφέρει ο δίκαιος για χάρη του αμαρτωλού. Αυτό συμβαίνει μόνο μια 
φορά και συνέβη πολύ καιρό πριν. Εμείς οι ίδιοι θα παίρναμε από την Γη τους καλούς, αν 
αποφασιζόταν να γίνει αυτό. Έχουμε χιλιάδες ιπτάμενους δίσκους που ο καθένας τους μπορεί 
να μεταφέρει χιλιάδες ανθρώπους. Δεν μπορούμε όμως να επέμβουμε εκτός και αποφασιστεί 
από ψηλά και μας δοθεί εντολή να σώσουμε κάποιον από αυτήν την κόλαση. Να είσαι 
βέβαιος ότι ο δίκαιος δεν θα λησμονηθεί γιατί αόρατα μάτια επιβλέπουν τον μικρό σας 
πλανήτη και ξέρουν πολύ καλά ποιός ενεργεί χωρίς κακή πρόθεση. 

Πάρε την Βίβλο σου και διάβασε πώς σώθηκε ο Λωτ από τα Σόδομα την στιγμή που 
ερχόταν η καταστροφή. Διάβασε επίσης πώς ο Ενώχ και ο Ελιάχ μετεφέρθησαν πάνω σε 
πύρινο άρμα. Δεν υπάρχει επομένως καμιά δυσκολία για κάτι τέτοιο. Αν παίρναμε την εντολή, 
θα την εκπληρώναμε πέρα για πέρα. 

Αν παίρναμε επίσης από ψηλά διαταγή ότι πρέπει να καταστρέψουμε την γη, θα 
εμπιστευόμασταν την σοφία αυτής της απόφασης και θα την εκτελούσαμε χωρίς κανένα 
δισταγμό. Δεν θα είχαμε ποτέ αμφιβολία. Θα κάναμε όπως ήταν έτοιμος να κάνει ο Αβραάμ 
θυσιάζοντας το γιο του στην θέληση του Θεού. Θα μπορούσαμε να Ισοπεδώσουμε τον 
πλανήτη σε ένα δευτερόλεπτο και να μην αφήσουμε ίχνος ζωής στην επιφάνειά του. Ο 
πλανήτης θα μπορούσε να θυσιαστεί μέχρι που να ανοιγοκλείσεις τα μάτια σου. 

Έχουμε τα μέσα και ξέρουμε πώς να τα χρησιμοποιήσουμε. Αν η Γη μπόρεσε μέσα σε 
ένα αιώνα επιστημονικής ανάπτυξης να επιτύχει μια τέτοια καταστροφική δύναμη, φαντάσου 
πόσο μεγάλη πρέπει να είναι η δική μας. Μπορείς μόνο να σκεφτείς ότι όταν οι άνθρωποι της 
Γης δεν είχαν φτάσει στην έννοια της μαθηματικής γνώσης, εμείς κάναμε κιόλας διαπλανητικά 
ταξίδια με κοσμική ενέργεια σαν μέσο προώθησης. 
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Ερώτηση: Θα μπορούσε όμως να συμβεί κάτι τέτοιο; Θα μπορούσε να διατάξει κανείς 
την καταστροφή μας; 

Απάντηση: Βεβαιότατα. Δεν είναι σωστό να αφεθεί η ανθρώπινη τρέλα να βάλει σε 
κίνδυνο την σταθερότητα του πλανητικού συστήματος και να καταστρέψει τις ζωές άλλων 
μακριά. 

Η είσοδος ενός νέου Ήλιου στο σύστημά μας θα ήταν λιγότερο επικίνδυνη από την 
ανάφλεξη του υδρογονικού περιβλήματος της γης. Θα έφερνε πλήρη καταστροφή σε 
πολλούς κατοικημένους πλανήτες. Η ανισορροπία δυνάμεων που θα εξαπολυόταν θα ήταν 
μοιραία για πολλούς, αν συνέβαινε ξαφνικά. Θα χρειαζόταν μετά ένα μόνο προληπτικό μέτρο. 
Καταστροφή κάθε ζωής στην γη. Θα μπορούσε να μετατραπεί σε τέφρα μέσα σε λίγα 
δευτερόλεπτα. Δεν είμαι πάντως σε θέση να πάρω εγώ μια τέτοια απόφαση ούτε και κανένας 
άλλος οποιουδήποτε κατοικημένου πλανήτη. 

Ήρθε η ώρα για τους επιστήμονες να σταματήσουν και να σκεφτούν. Ο άνθρωπος δεν 
πρέπει πια να βλέπει τον εαυτό του σαν τον Δημιουργό. Πρέπει να κατέβει από εκεί που τον 
θρόνιασε η ματαιοδοξία του και να αντιληφθεί ότι όπως ακριβώς συνηθίζει αυτός να 
καταπιέζει τον πιο αδύνατο, έφτασε η ώρα που μπορεί να πάθει και αυτός τα ίδια από 
κάποιον ισχυρότερο. 

Η κατάκτηση άλλων πλανητών και η υποδούλωση των κατοίκων τους αναφέρθηκε 
κιόλας σαν στόχος. Αυτό είναι το αποκορύφωμα της ανθρώπινης θρασύτητας. Θα μπορούσε 
όμως να σημαίνει και αυτοκτονία. Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή αυτών των 
κυρίων στο κεφάλαιο του Ησαΐα (κεφάλαιον 10, παράγραφος 12-15) όπου αναφέρει τα εξής:  

«πώς έπεσαν εκ τού ουρανού o εωσφόρος o ανατέλλων πρωί; συνετρίβη εις την γην o 
αποστέλλων προς πάντα τα έθνη. εσύ δε είπες εν τη διανοία σου· εις τον ουρανόν θα ανέβω, 
επάνω από τα αστέρια τού ουρανού θα βάλω τον θρόνον μου, θα κάτσω σε υψηλόν όρος, εις 
τα όρη τα υψηλά τα προς Βορράν, θα ανέβω επάνω των νεφών, θα γίνω όμοιος τω Υψίστω. 
τώρα δε εις Άδην θα κατέβεις και εις τα θεμέλια της γης».  

Θα μπορούσαμε επίσης να σάς υπενθυμίσουμε τους ανθρώπους της Βαβέλ που 
προσπάθησαν να φτάσουν τον ουρανό με τον πύργο τους. Ο πύργος αυτός απειλεί πάλι τους 
ουρανούς με την μορφή της γήινης επιστήμης. Ας ελπίσουμε πώς δεν θα παραστεί ανάγκη να 
τον γκρεμίσουμε. 

Όσο οι άνθρωποι διεξήγαγαν κατακτητικούς μικρο-πολέμους, τους ανεχτήκαμε. 
Μείναμε απλώς σε απόσταση αποφεύγοντας να έρθουμε σε επαφή με αυτούς που δεν μας 
καταλάβαιναν. Ο άνθρωπος όμως αποτελεί τώρα σοβαρό κίνδυνο για τον καθένα και αύριο 
θα είναι ίσως χειρότερα. 

Δεν ξέρω που θα τελειώσουν όλα αυτά. Δεν ξέρω επίσης αν οι άνθρωποι θα 
τροποποιήσουν τους τρόπους τους, αν ένας ανώτερος νους θα συνεχίσει να τους ανέχεται ή 
θα αποφασίσει να αναλάβει δράση. Είμαι ένα πλάσμα με περιορισμένες δυνατότητες και δεν 
είμαι σε θέση να πω ποιά θα είναι η τύχη των γήινων πραγμάτων. Είναι καιρός όμως να 
σταματήσει ο άνθρωπος και να σκεφτεί. Λίγη σκέψη δεν στοιχίζει τίποτε. Φτάνει η τρέλα. 
Μακριά πια από τέτοια εγκλήματα. Η σωτηρία του είναι και δική μας φτάνει να μην μας 
αναγκάσει να δράσουμε από απελπισία. Εύχομαι να μην μας οδηγήσει με την συμπεριφορά 
του στο κακό. Εύχομαι να μην μας αναγκάσει να προσφύγουμε στην βία που καταδικάζουμε. 
Ας ζήσει και ας μας αφήσει να ζήσουμε. Ξέρουμε καλύτερα από εσάς τις υποθέσεις σας. 
Ξέρουμε πότε συναντιούνται οι πολεμικοί ηγέτες και τί σχεδιάζουν. Είμαστε παρόντες στις 
συναντήσεις των υπουργικών συμβουλίων. Ξέρουμε με τί υποκρισία ανταλλάσσουν 
κοινοτοπίες. Ξέρουμε τα κίνητρά τους. Να είσαι βέβαιος ότι θα δράσουμε πριν βρεθούμε σε 
κίνδυνο. Έχουμε διαταγές να αμυνθούμε. 

Κάναμε καθετί δυνατό για να δείξουμε ότι υπάρχουν ανώτερες δυνάμεις από αυτές της 
γης. Θέλαμε να δείξουμε στους ανθρώπους ότι η κατοχή της δύναμης δεν μας σπρώχνει στην 
βία και δεν μας δίνει την επιθυμία να καταλάβουμε τον πλανήτη. Πετάξαμε ψηλά, χαμηλά, 
ένας-ένας και σε σχηματισμό. Κάναμε πτήσεις πάνω από πόλεις, αεροπορικές βάσεις, 
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οχυρώσεις. Προσωπικά πήρα εντολή να κινηθώ εναντίον ενός εξοπλισμένου αεροπλάνου που 
είχε το θράσος να ανοίξει πυρ εναντίον του σκάφους μου. Τίποτε όμως δεν φρονηματίζει 
τους ανθρώπους της γης... 

Ας συνεχίσουν τον πυρηνικό δρόμο που ακολουθούν. Μια μέρα θα έρθει το τέλος. 
Κάποιος, ή εμείς ή οι ίδιοι, θα πιέσουν κάποτε ένα κουμπί και θα βάλουν τέλος στην ιστορία 
μιας ανθρωπότητας που αντί να ζει ευτυχισμένη με τους νόμους του Θεού, προτίμησε να 
πεθάνει. 

  
ΖΩΗ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ 
Ερώτηση: Είναι κατοικημένοι όλοι οι πλανήτες; 
Απάντηση: Μερικοί ναι και μερικοί όχι. Στο δικό μας πλανητικό σύστημα κατοικημένοι 

είναι οι ακόλουθοι: Ερμής, Αφροδίτη, Γη, Άρης, Ουρανός, Ποσειδώνας και Πλούτωνας. Ο Δίας 
και ο Ήφαιστος δεν είναι κατοικημένοι γιατί δεν έχουν ατμόσφαιρα. Ο Δίας έχει μια που δεν 
μπορούμε όμως να την θεωρήσουμε πραγματική ατμόσφαιρα γιατί δεν έχει καθόλου βάθος. 
Ο Ήφαιστος δεν έχει καθόλου. Είναι μια σφαίρα με χαμηλή πυκνότητα που αποτελείται 
σχεδόν εξ ολοκλήρου από βαριά αέρια με ένα μικρό συμπαγές κέντρο. Βρίσκεται ακόμη σε 
σχηματισμό. Καθώς γίνεται στέρεος, συστέλλεται και ελευθερώνει στοιχεία που είναι 
ενδεχόμενο να σχηματίσουν την ατμόσφαιρά του. Είναι δυνατό η είσοδος ενός άλλου Ήλιου 
στο σύστημά μας να επιδράσει καταλυτικά σε αυτή την διαδικασία, παρασύροντας τα πιο 
πυκνά στοιχεία. Ο Δίας είναι επίσης ένα σχετικά ασχημάτιστο ουράνιο σώμα που ανέπτυξε 
αραιή ατμόσφαιρα. Είναι ακατάλληλη πάντως ακόμη για ζωή. 

Όσο τα σώματα γίνονται πυκνότερα θα κινούνται πιο κοντά στο κέντρο βαρύτητας 
του συστήματός μας, επειδή η διάμετρος τους μειώνεται και η πυκνότητά τους αυξάνει. Θα 
υπόκεινται ολοένα και περισσότερο στην έλξη και αντίθετα ολοένα λιγότερο στην απώθηση! 
Πολλοί δορυφόροι του Δία και του Ηφαίστου είναι πάντως κατοικημένοι. 

Ερώτηση: Μπορεί όμως να υπάρξει ζωή στον Ερμή όταν βρίσκεται τόσο κοντά στον 
Ήλιο; 

Απάντηση: Βέβαια. Η μεγάλη αιθερική μάζα του φιλτράρει τις ακτίνες του Ήλιου. 
Θυμήσου ότι ενώ η αιθερική μάζα της Γης εκτείνεται σε 250.000 μίλια μόνο, του Έρμη φτάνει 
τις 390.000 μίλια. Ο Θεός ή η φύση, πες το όπως θέλεις, καλύπτει τα σώματα για να τα 
προστατεύει από το κρύο. Στην περίπτωσή μας όμως συμβαίνει το αντίθετο. Όσο 
μεγαλύτερη είναι η θερμοκρασία τόσο μεγαλύτερο είναι το κάλυμμα. Αν υπολογίσεις την 
ταχύτητα των ηλιακών ακτίνων στο διάστημα μετρώντας την διαφορά μεταξύ της 
φωτεινότητας του Ήλιου όταν ανατέλλει και όταν βρίσκεται στο ζενίθ, παίρνοντας σαν βάση 
την ισημερινή ακτίνα της γης, θα δεις ότι ο Ερμής, υποκείμενος σε έντονη ακτινοβολία, έχει 
αιθερικό κάλυμμα ακριβώς τόσο πλατύ όσο χρειάζεται για να φιλτράρει τις ακτίνες μέχρι το 
σημείο που πέφτουν στο ορατό φάσμα φτάνοντας στην επιφάνεια του πλανήτη. 

Από τον υπολογισμό που κάναμε μαζί είδες ότι όσο μακρύτερα από τον Ήλιο 
βρίσκονται τα σώματα τόσο μικρότερο κάλυμμα έχουν, μέχρι που φτάνουμε στον Ήφαιστο 
που δεν έχει καθόλου. Μέχρι το σημείο αυτό ο αιθέρας και η ατμόσφαιρα είναι εκεί για να 
φιλτράρουν τις ακτίνες του Ήλιου. Από τον Ήφαιστο και πέρα, οι πλανήτες αποκτούν πάλι 
ένα προοδευτικά αυξανόμενο κάλυμμα, όχι με στόχο πια το φιλτράρισμα των ακτίνων του 
Ήλιου, αλλά την πρόκληση των ακτίνων του Ήλιου, την πρόκληση θετικής αντίδρασης που 
θα προσπορίσει αρκετή θερμότητα για την διατήρηση της ζωής. Έτσι οι ατμοσφαιρικές και 
αιθέριες συνθέσεις των πλανητών αυτών δεν είναι οι ίδιες όπως εκείνες των πλανητών που 
βρίσκονται στην πλευρά του Ηφαίστου. Το ποσό του διαχεόμενου φωτός είναι πολύ 
μεγαλύτερο από αυτό της γης. Η ατμόσφαιρά τους, αν και αραιή, είναι καλός αγωγός της 
θερμοκρασίας, πράγμα που μπορεί να φαίνεται παράλογο σε σας. 

Ερώτηση: Μου είναι δύσκολο να το καταλάβω πώς ένας μακρινός πλανήτης μπορεί να 
έχει ατμόσφαιρα ευαίσθητη στις ακτίνες του Ήλιου, παρά το γεγονός ότι δέχεται μια πολύ 
μικρή 
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ποσότητα φωτός. 
Απάντηση: Υπάρχουν πολλά είδη φωτός. Η προέλευση του μπορεί να είναι και χημική. 

Ορισμένα είδη βλάστησης εκπέμπουν φώς κάτω από βακτηριολογική επίδραση. Έντομα 
παράγουν ένα αρκετά ισχυρό φώς χρησιμοποιώντας εσωτερικές τους ενζυμικές αντιδράσεις. 
Μπορείς να κάνεις κρύο φώς, με ηλεκτρικές εκκενώσεις μέσα σε αέριο. Γιατί λοιπόν να μην 
δεχτείς ότι η φύση έχει και άλλες μεθόδους για να δώσει ζωή σε έναν πλανήτη; Τοποθέτησε 
έναν ηλεκτρικό αγωγό σε έναν σωλήνα υδρογόνου και θα δεις ότι θα παράγει γαλαζωπό φώς. 
Ανάμειξε άλλα αέρια με υδρογόνο και θα δεις ότι θα φτιάξεις άλλα είδη φωτός. 

Ποιά άλλη θεαματική απόδειξη θα μπορούσε να κάνει κανείς από αυτήν που 
πετυχαίνεις αν αναμείξεις μια μικρή ποσότητα χλωρίνης με μια αχτίδα φωτός; Κάτι τέτοιο θα 
προκαλέσει έκρηξη και θα εκπέμψει φώς και θερμότητα. 

Αν παράγονταν παρόμοιες αντιδράσεις στην ατμόσφαιρα των πλανητών, μια μικρή 
αχτίδα φωτός θα μπορούσε να προκαλέσει τρομακτική αντίδραση με τεράστιες μαγνητικές 
καταιγίδες.  

Ερώτηση: Έχουν υλική μορφή τα όντα στους άλλους πλανήτες; 
Απάντηση: Από τί θα περίμενες να είναι καμωμένοι; Δεν μπορούν να είναι καμωμένοι 

από ενέργεια γιατί μόνο το πνεύμα είναι ενέργεια. 
Ερώτηση: Είναι όμως η κατασκευή μας πολύ διαφορετική από αυτή των όντων σε 

άλλους πλανήτες; 
Απάντηση: Υπάρχουν διαφορές. Η ανθρώπινη όμως μορφή είναι αυτή που διάλεξε η 

φύση. Ο μεταβολισμός ενός ανθρώπου από τον Πλούτωνα δεν είναι ακριβώς ο ίδιος με 
εκείνον ενός κατοίκου του Ερμή. Μπορεί πάντως να επισκεφτεί ο ένας τον άλλον και να μείνει 
ζωντανός για μια μεγάλη περίοδο. Το ψάρι ζει σε πυκνό περιβάλλον. Μπορεί όμως να μείνει 
ζωντανό για ορισμένο χρόνο αναπνέοντας αέρα. Μιας όμως και η διαφορά μεταξύ της 
ατμόσφαιρας του Πλούτωνα και της ατμόσφαιρας του Ερμή δεν είναι τόσο μεγάλη όσο 
μεταξύ νερού και αέρα, θα μπορούσε να ζήσει κανείς για μακρό χρονικό διάστημα. 

Ερώτηση: Δεν έχει όμως επίδραση η βαρύτητα; 
Απάντηση: Καμιά. Η βαρύτητα είναι μια ψευδαίσθηση όπως πολλές άλλες που έχετε. 

Συζητήσαμε πώς η βαρύτητα είναι συνδυασμός φαινομένων όπου παίζει σπουδαίο ρόλο το 
ατμοσφαιρικό κάλυμμα που είναι υπεύθυνο για τις διαφορές στην πυκνότητα. Συμπεράναμε 
όμως ότι όλοι οι κατοικημένοι πλανήτες έχουν ατμόσφαιρα. Η διαφορά είναι μικρή. Όλοι 
επίσης έχουν θερμότητα είτε από ηλιακή ακτινοβολία είτε από χημική αντίδραση. 

Ο κύριος παράγοντας στην βαρύτητα είναι ο κάθετος μαγνητισμός που περιέχει. Η 
διαφορά όμως ανάμεσα σε δύο πλανήτες δεν είναι τόσο μεγάλη ώστε να είναι εμπόδιο στην 
επικοινωνία μεταξύ τους. 

Ερώτηση: Σε ότι αφορά την εμφάνιση, ποιές είναι οι κύριες διαφορές μεταξύ των 
ανθρώπων των διαφόρων πλανητών; 

Απάντηση: Δεν μπορούμε, για παράδειγμα, να πούμε ότι οι άνθρωποι του Ερμή είναι 
ψηλοί ή κοντοί. Υπάρχουν από όλα τα είδη, όπως έχετε εσείς τους Πυγμαίους. Οι πιο ψηλοί 
είναι 5 πόδια και 10 ίντσες. Είναι δυνατοί, μελαχρινοί, έξυπνοι, ενεργητικοί και δραστήριοι με 
μικρά μάτια, χωρίς γένια, χαμηλό μέτωπο, καλοκαμωμένες μύτες. Στην Αφροδίτη το ύψος 
τους είναι μέχρι 6 πόδια. Ανήκουν σε διάφορες ράτσες, ξανθές κατά το πλείστον. Έχουν τα 
σώματα καλοκαμωμένα και μοιάζουν περισσότερο από όλους με τους ανθρώπους της γης, 
τόσο στην εμφάνιση όσο και στο μυαλό. Είναι ενεργητικοί, ομιλητικοί, ευγενείς και πάνω από 
όλα πνευματικοί. 

Στον Άρη υπάρχουν δύο κύριες φυλές, μια ξανθή και μια μαύρη. Οι μαύροι του Άρη 
είναι οι πιο εύθυμοι σε όλο το πλανητικό σύστημα. στο Δία δεν υπάρχει ζωή. Υπάρχει μόνο 
στους δορυφόρους του. Υπάρχει όμως μεγάλη ποικιλία ζωής στα ουράνια σώματα. Υπάρχουν 
εδώ άνθρωποι κάθε μεγέθους, από 7 πόδια και 4 ίντσες μέχρι Λιλιπούτιοι. Ζουν όλοι στην ίδια 
οικογένεια. Οι μικρόσωμοι είναι η πλειοψηφία. 
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Δεν υπάρχει ζωή στον Κρόνο επίσης. Επειδή δεν έχει ατμόσφαιρα, η επιφάνειά του 
σπέρνεται από μετεωρίτες. Δύο από τους δορυφόρους του κατοικούνται. Οι άνθρωποι εκεί 
είναι έξυπνοι και ευγενείς. Έχουν τα διαστημόπλοιά τους αλλά δεν τα χρησιμοποιούν πολύ. 
Τα πλάσματα αυτά θα ήταν δύσκολο για σάς να τα καταλάβετε γιατί δεν πεθαίνουν ποτέ. 
Κατέχουν αυτό που θα ονόμαζε κανείς το σώμα της ανάστασης. Δεν αμαρτάνουν ποτέ παρά 
το γεγονός ότι είναι πλάσματα με υλική ύπαρξη. Είναι ψηλοί με μεγάλα μαγνητικά μάτια. Δεν 
μπορούμε ούτε καν να μετρήσουμε όλη την σοφία τους. Είναι αινιγματικοί. 

Στον Ουρανό και τον Ποσειδώνα οι κάτοικοι είναι πολύ όμοιοι. Είναι ψηλοί και 
μυώδεις, γεροδεμένοι, με μεγάλα μάτια και καλοκαμωμένα κεφάλια. Οργανικά λειτουργούν 
πολύ διαφορετικά από τους κατοίκους των άλλων πλανητών. Δεν τρέφονται με στέρεες 
τροφές, όπως εμείς, αλλά με υγρά ή αέρια και το αίμα τους είναι πολύ διαφορετικό. 

Η ζωή στον Πλούτωνα μοιάζει πολύ με αυτή της γης. Οι άνθρωποι είναι σχεδόν 
ταυτόσημοι. Αφήνοντας όμως ακυριάρχητη την αναπτυγμένη διάνοιά τους, ρέπουν προς το 
κακό και αμελούν τον Θεό. Αφήνουν τα κατώτερα ένστικτα να τους κυβερνούν. Έμαθαν να 
ταξιδεύουν στο διάστημα εδώ και πολύ καιρό. Δεν πολεμούν αναμεταξύ τους. Ο πόλεμος, 
δυστυχώς, υπάρχει μόνο στην γη. Είναι όμως επικίνδυνα πλάσματα και οποιαδήποτε 
περίπτωση κακού εναντίον των ανθρώπων της Γης από ιπτάμενους δίσκους, θα προέρθει από 
αυτούς. Ο μόνος λόγος που δεν κάνουν κακό σε άλλους κατοίκους του συστήματος είναι η 
γνώση ότι οι άλλοι είναι πιο εξελιγμένοι και ότι κάθε απόπειρα κατάκτησης θα είναι μοιραία 
για αυτούς. Η τύχη τους όμως είναι διαγραμμένη. 

Οι άνθρωποι της Γης έκαναν πολλές κακές πράξεις σε βαθμό που να θεωρείται ο 
πλανήτης αυτός σαν το κέντρο του κακού. Οι κάτοικοί της όμως βρίσκονται ακόμη στο 
παιδικό τους στάδιο και την αυγή της πνευματικής τους ζωής, με εξαίρεση μια μικρή ελίτ που 
εγκαταστάθηκε εδώ κάτω σαν δάσκαλος. Ο θεός θα τιμωρήσει για αυτόν τον λόγο τους 
ανθρώπους της Γης με επιείκεια. Δεν θα πετάξει έξω από το ηλιακό σύστημα τον πλανήτη 
σας. Αυτοί που δεν μπορούν να προσαρμοστούν με την ανώτερη τάξη πραγμάτων θα 
εκκενωθούν από τον πλανήτη που θα αφεθεί στην κατοχή άλλων που θα είναι σαν τους 
κατοίκους των δορυφόρων του Ηφαίστου. Στον Πλούτωνα η δικαιοσύνη θα βρει τον δρόμο 
της. Το κακό δεν θα αφεθεί να συνεχιστεί επ άπειρον. Η υπέρβαση του νόμου δεν είναι 
φυσικό φαινόμενο, γιατί αν ήταν βασικός όρος για την εξέλιξη των ατόμων των διαφόρων 
κόσμων, θα γινόταν τότε νόμος. Είναι παράλογο να σκεφτεί κανείς πώς το ίδιο το κακό 
μπορεί να γίνει νόμος. Υπάρχουν μόνο δύο αρχές που μπορούν να διεκδικήσουν την 
αθανασία σε κάθε κατοικημένο κόσμο, η Αγάπη του Θεού και η Αγάπη του πλησίον. 
Οτιδήποτε πέρα από τις δύο αυτές αρχές είναι υπέρβαση. Οι κάτοικοι του Πλούτωνα ήξεραν 
πολύ καλά τους θείους νόμους αλλά προτίμησαν να τους αγνοήσουν. Υποδουλώθηκαν στην 
σεξουαλική επιθυμία και αυτό τους οδήγησε σε άλλες αμαρτίες όπως η ειδωλολατρία, η 
σοδομία, η στάση και η έλλειψη σεβασμού προς την φυσική ακεραιότητα των άλλων. 
Βρέθηκαν έτσι πλήρως κάτω από το κράτος του κακού. Είναι στην περίπτωση αυτή σαν την 
χιονοστιβάδα που μπορεί να αρχίσει να κυλά με μια μικρή πέτρα και που καταλήγει μετά να 
παρασύρει τα πάντα. 

Ο Πλούτωνας θα πεταχτεί για αυτόν τον λόγο έξω από το ηλιακό σύστημα και θα 
περιπλανιέται προς τον κοντινότερο γαλαξία. Οι κάτοικοι του θα δοκιμάσουν ανείπωτο τρόμο 
και δεν θα έχουν κανέναν τρόπο διαφυγής. Θα υποβιβαστούν στο επίπεδο ανθρώπων των 
σπηλαίων με φοβερές συνθήκες ζωής. Οι λαμπρές πόλεις τους με τα γρήγορα συστήματα 
μεταφοράς, τον φωτισμό και τις επικοινωνίες, και γενικά όλα αυτά που μπορεί να 
δημιουργήσει μια έξυπνη ανθρωπότητα με χιλιετηρίδες συνεχούς προόδου, θα ξεγραφτούν 
και θα γκρεμιστούν σε ερείπια όπως παλιά η Βαβυλώνα με τους κρεμαστούς κήπους της. 

Μετά, το σύστημά μας θα επανέλθει στην ομαλή του κατάσταση και θα γίνουμε όλοι 
μια μεγάλη οικογένεια κάτω από το λάβαρο της αγάπης. 
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Ερώτηση: Αν κατάλαβα καλά από όσα είπες, η Γη θα μείνει με κατοίκους όμοιους με 
αυτούς των δορυφόρων του Ηφαίστου. Μήπως αυτό σημαίνει ότι τα ανθρώπινα όντα θα 
αλλάξουν; 

Απάντηση: Αυτό ήθελα ακριβώς να μεταφέρω. Τα ανθρώπινα όντα πήγαν τόσο μακριά 
όσο είναι δυνατό να πάνε. Η διάνοιά τους δεν μπορεί να πάει πέρα από τις κανονικές 
αισθήσεις. 

Μιλάς αναφερόμενος σε μια βιολογική εξέλιξη. Ας δούμε όμως αν αυτό είναι αλήθεια ή 
όχι. Πρέπει να υπάρχει μια παράλληλη εξέλιξη μεταξύ διάνοιας και σώματος, αν είναι σωστή η 
θεωρία αυτή. Ενώ η διάνοια έφτασε ένα υψηλό στάδιο ανάπτυξης, το σώμα υπέστη τις 
επιθέσεις παράξενων ασθενειών που αυξάνονται ολοένα. Έχουμε έτσι την εικόνα μιας 
πνευματικής ανάπτυξης που συνοδεύεται από φυσική ατροφία. 

Το ανθρώπινο γένος έφτασε ένα σημείο ανάπτυξης στο όποιο πρέπει να εξαφανιστεί. 
Τα γένη είναι σαν τους ανθρώπους με την παιδική ηλικία τους, την εφηβεία, την ώριμη 
ηλικία, τα γηρατειά και τον θάνατο. Το σώμα όπως είναι δεν αφήνει πολλά περιθώρια 
ανάπτυξης στον νου. Η γήινη επιστήμη και τεχνική θα φτάσουν ένα τέτοιο επίπεδο 
ανάπτυξης ώστε ο εγκέφαλος δεν θα είναι σε θέση να συμβαδίσει και να αντιμετωπίσει τα 
νέα προβλήματα που θα μπαίνουν που θα πρέπει να γίνονται από μηχανές. Μήπως αυτό 
σημαίνει ότι οι άψυχες μηχανές είναι ανώτερες από το πνεύμα; Καθόλου. Αυτό όμως απαιτεί 
την εμφάνιση στην Γη μιας νέας ράτσας ανθρώπων με αρκετή εγκεφαλική δύναμη για να 
μπορούν να συλλαμβάνουν όλα τα ολοένα πιο περίπλοκα προβλήματα που συνδέονται με την 
πρόοδο. Τα σώματα αυτά θα ήσαν ικανά να κάνουν ένα βήμα παραπέρα στον δρόμο της 
σοφίας. 

Πώς μπορεί να μιλά κανείς για απεριόριστη πρόοδο όταν το σώμα έχει περιορισμένη 
ικανότητα; Είναι λάθος να υποστηρίξουμε ότι η φύση δεν προχωρά με ξαφνικά άλματα. Η 
πρόοδός της βασίζεται αποκλειστικά σχεδόν σε αυτό όπως, πχ, στους χημικούς συνδυασμούς 
του άνθρακα και του υδρογόνου. Η γνώση συσσωρεύεται μέχρι μια δοσμένη στιγμή που 
γίνεται μια πλήρης μεταμόρφωση του νου και του σώματος. 

Αν προσθέσει κανείς ένα άτομο υδρογόνου σε ένα άτομο οξυγόνου το αποτέλεσμα 
είναι αέριο. Αν προσθέσει όμως και άλλο ένα άτομο υδρογόνου γίνεται ξαφνικά 
μετασχηματισμός από αέριο σε υγρό. Το ίδιο συμβαίνει με τον άνθρακα και το υδρογόνο. Το 
CH2 είναι αέριο. Μπορούμε να προσθέτουμε στοιχεία χωρίς να συμβαίνει τίποτα μέχρι να 
φτάσουμε τον τύπο C2H4. Γίνεται τότε ξαφνικά μετασχηματισμός και το αέριο αλλάζει ριζικά 
τα χαρακτηριστικά του. Δεν έγινε σταδιακή αλλαγή σε αέριο. Διατήρησε τα χαρακτηριστικά 
του μέχρι που προστέθηκαν αρκετά στοιχεία για να επιφέρουν τον ξαφνικό μετασχηματισμό. 

Στην ζωή είναι η ίδια διαδικασία. Πολλά γένη θάβονται στον κύκλο της ζωής ενός 
πλανήτη. Η γήινη επιστήμη, πιστεύοντας στην φυσική επιλογή, έψαξε να βρει τους κρίκους 
της εξελικτικής αλυσίδας. Δεν τους βρήκε και δεν θα τους βρει ποτέ γιατί δεν υπάρχουν. 
Βρίσκει πολλά πράγματα που δεν είναι κρίκοι και που αποδεικνύουν ότι αυτοί δεν υπάρχουν. 
Είναι περίεργο ότι όλα τα γένη άφησαν τα ίχνη τους στην γη, εκτός από αυτά που 
αποτέλεσαν τους κρίκους στην εξελικτική αλυσίδα. Γιατί η φύση θα έπαιζε ένα παιχνίδι 
απόκρυψης; Αυτό δεν συμβαίνει. Όταν ένα γένος δεν μπορεί πια να συνεχίσει τον αγώνα 
απέναντι σε ένα ολοένα μεταβαλλόμενο κλίμα και περιστάσεις, τότε το γένος εξαφανίζεται 
όπως οτιδήποτε άλλο. Αν ένας ήλιος γερνά και διαλύεται γιατί αυτό να μην συμβαίνει και στο 
γένος; 

Ότι είναι αδύνατο για τον άνθρωπο είναι εύκολο για τον Θεό. Μπορεί να κατοικήσει 
έναν πλανήτη με ένα του νεύμα, σε μια στιγμή. 

Ερώτηση: Πώς μπορεί να κατοικηθεί ένας πλανήτης αν πεθάνουν πριν όλοι οι κάτοικοι 
του; 
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Απάντηση: Ο Θεός πραγματοποιεί την ανάσταση28. 
Ερώτηση: Πώς; 
Απάντηση: Το πνεύμα δρα επάνω στην ύλη και την διαμορφώνει όπως θέλει. Σε 

επιδείξεις όπου τέτοια υπερφυσικά φαινόμενα είναι κοινοτοπίες, το πνεύμα χειραγωγεί το 
εκτόπλασμα ενός παθητικού υποκειμένου και διαμορφώνει από αυτό ένα σώμα που είναι 
ορατό στο ζωντανό. Ο οργανισμός του είναι πραγματικός και η δραστηριότητά του μπορεί να 
ελεγχθέν. Έχει όλα τα όργανα που έχει ένας κανονικός άνθρωπος. Μετά από την εκδήλωση 
το εκτόπλασμα απορροφάται πάλι από το παθητικό υποκείμενο και εξαφανίζεται. Θα 
χρειαστεί πάντως θέληση εκ μέρους του για να συνεχίσει την ζωή του. Σε πολλές περιπτώσεις 
τέτοιων εκδηλώσεων, έμειναν ανέπαφα μαλλιά και κομμάτια από τα ρούχα του. Αν τέτοια 
δείγματα παραμένουν, δεν υπάρχει λόγος να μην μένει και ολόκληρο το σώμα. Θα χρειαζόταν 
απλώς να αποδεσμευτεί από το παθητικό υποκείμενο. 

Αν αποφάσιζε ο Θεός ότι πρέπει να κατοικήσει την Γη ένα καινούργιο γένος, τα 
πνεύματα θα μπορούσαν να χειραγωγήσουν το εκτόπλασμα της ίδιας της Γης και να 
δημιουργήσουν σώματα από αυτό, πολύ ανώτερα από αυτά του παρόντος γένους. Τα νέα 
όντα θα είχαν φανταστικά σώματα και εγκεφάλους. Αυτή είναι η πράξη της ανάστασης για 
την οποία σου μίλησα. Αν μπορούν συνηθισμένα πνεύματα κατώτερης τάξης να 
διαμορφώνουν ένα σώμα όπως το θέλουν, πόσο περισσότερο θα μπορούσε ο Θεός, αν 
αποφάσιζε να ξανα-κατοικήσει την γη; 

Ερώτηση: Μήπως σημαίνει αυτό πώς το παρόν γένος δημιουργήθηκε με ένα τέτοιο 
τρόπο; 

Απάντηση: Δεν υπάρχει αμφιβολία για αυτό. Ο Αδάμ δημιουργήθηκε από λάσπη, με 
άλλα λόγια από το εκτόπλασμά του. Το αρχαίο γένος εξάντλησε όλη την εξελικτική του 
ενέργεια και χρειάστηκε να επέμβουν ουράνιες δυνάμεις που δημιούργησαν το καινούργιο 
γένος. Το γεγονός αυτό φαίνεται πολύ καθαρά στην περίπτωση της Εύας. Ο Θεός έριξε τον 
Αδάμ σε βαθύ ύπνο χρησιμοποιώντας τον σαν παθητικό προμηθευτή εκτοπλάσματος. Το 
σώμα της Εύας δημιουργήθηκε από αυτό. Ήταν πράγματι σάρκα από την σάρκα του. Σωστά 
λέει η Βιβλική διήγηση ότι η Εύα δημιουργήθηκε από το πλευρό του Αδάμ. 

Ερώτηση: Δεν είναι όμως το εκτόπλασμα υποπροϊόν του νεκρικού συστήματος; Πώς 
θα μπορούσε να το πάρει από την γη; 

Απάντηση: Όλα έρχονται από την γη. Και τα λαχανικά έχουν το εκτόπλασμά τους που 
το παίρνουν οι ρίζες τους από το χώμα. Αν μπορεί μια δύναμη να δημιουργήσει ένα 
καινούργιο σώμα, θα μπορούσε σίγουρα να πάρει από την Γή όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Θα 
ήταν παράλογο να σκεφτεί κανείς ότι Αυτός που έκανε την ύλη δεν έχει την δύναμη να κάνει 
εκτόπλασμα. 

Ερώτηση: Αν συνέβαινε ατομική καταστροφή και ο πλανήτης γινόταν ακατοίκητος, 
πώς θα μπορούσε το πνεύμα να δημιουργήσει καινούργια σώματα και να τα διατηρήσει 
ζωντανά; 

Απάντηση: Η ζωή θα ήταν αδύνατη για το σώμα όπως είναι τώρα. Θα μπορούσε όμως 
από την άλλη να είναι ιδεώδης για άλλα σώματα. Ο Θεός δημιουργεί διάφορα είδη όντων έτσι 
που να ταιριάζουν με το περιβάλλον τους. Τα σκουλήκια ζουν στον ίδιο κόσμο με τον 
άνθρωπο, αλλά το χώμα είναι το ιδεώδες περιβάλλον τους. Τα ψάρια ζουν στο νερό. Τα 

                                                           

28 Ό Άγιος Κλήμης ο Αλεξανδρινός, μαθητής του Πανθαίνου, που ήταν με την σειρά 
του μαθητής του Αγίου Ιωάννη, έλεγε, όταν μιλούσε για ανάσταση, ότι αυτό ήταν ένα 
φαινόμενο που συνέβη σε τακτικές περιόδους στον κόσμο (βλ. Επιστολές προς Κορινθίους, 
κεφ. 24). Υποστηρίζει ότι το ανθρώπινο γένος δημιουργείται και ζει μέχρι την ώρα που θα το 
διαδεχτεί έναάλλο. Στο κεφ. 25 δίνει σαν παράδειγμα τον αναγεννώμενο φοίνικα που 
αναγεννάτε από την στάχτη του. Σύμφωνα με άλλους Πατέρες της Εκκλησίας, το ανθρώπινο 
γένος σπάνια επιζεί παραπάνω από 7.000 χρόνια. Στο διάστημα αυτό την ικανότητα του να 
προσαρμόζεται σ ένα σταθερά μεταβαλλόμενο περιβάλλον. 
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αμφίβια μπορούν να ζήσουν στον αέρα ή στο νερό. Ο αετός προτιμά τα ύψη όπου είναι αραιή 
η ατμόσφαιρα. 

Αν εκδηλώνεται τώρα η ζωή με διάφορες μορφές, νομίζεις ότι η φύση εξάντλησε τις 
δυνατότητες της στην γη; Ένα λιοντάρι μπορεί να πεθάνει στον πόλο αλλά μια αρκούδα 
αισθάνεται εκεί ευτυχής. Είτε η Γη είναι σκεπασμένη με πάγους είτε είναι πολύ ζεστή, είτε 
μολυσμένη με ραδιενέργεια ή όχι, η φύση θα βρει σε κάθε περίπτωση μια κατάλληλη μορφή 
ζωής. Σκέψου η φύση με την φανταστική της δημιουργική δύναμη αν συμπληρωνόταν με μια 
πνευματική δύναμη τί θαύματα θα έκαναν; 

Ο άνθρωπος θα εξαφανιστεί από το πρόσωπο της Γης και ο homosapiens θα 
αντικατασταθεί από τον πνευματικό άνθρωπο όσο αφήνει την φύση να κάνει αθόρυβα από 
μόνη της την μεταμόρφωση αυτή. Όταν ο πρώτος άνθρωπος του σημερινού γένους έκαμε 
την εμφάνισή του στον πλανήτη, υπήρχαν ακόμη μερικοί από το προηγούμενο γένος που 
βρίσκονταν στο τέλος τους. Δεν εξαφανίστηκε κάθε πλάσμα από τον πλανήτη. Φαίνεται όμως 
πώς ο homo sapiens βιάζεται να τελειώσει την σταδιοδρομία του και να στερήσει από την 
φύση το δικαίωμα να βάλει τέλος στην ζωή του με την εξάντληση. Ίσως γιατί ο ίδιος τείνει 
προς την αυτοκαταστροφή29. 

 
ΚΑΤΕΥΟΔΙΟ 
Συναντηθήκαμε στο σταθμό Ρούσβελτ του Σάο Πάολο. Συνεχίσαμε στην αρχή την 

συζήτησή μας πάνω σε διάφορα επιστημονικά θέματα και μετά μιλήσαμε για ηθική και 
θρησκεία. Σε μια στιγμή μου είπε:  

-Πηγαίνω τώρα. Αν θέλεις να με ξαναδείς ραντεβού σε τέσσερα χρόνια στην λεωφόρο 
Αγκατούμπα, μεταξύ 14 και 17 Νοεμβρίου. Αν δεν σε δω τότε, ραντεβού σε εννέα χρόνια, αν 
θα ζεις ακόμη εδώ. Θα κρατήσω τον λόγο μου. 

                                                           

29 Υπάρχουν διάφορες Βιβλικές αναφορές στην πλήρη καταστροφή των ζωντανών 
όντων. Στον Ησαΐα διαβάζουμε τα ακόλουθα: «Μέχρι που οι πόλεις θα μείνουν έρημες χωρίς 
κατοίκους, τα σπίτια χωρίς άνθρωπο και η γη στέρφα. Ο Κύριος θα στείλει τους ανθρώπους 
πολύ μακριά και θα γίνει μεγάλος οδυρμός στην γη» (Ησαΐας 6:ΧΙ-ΧΙΙΙ). «Από τον θυμό του 
Κυρίου η γη θα γίνει κατάμαυρη και ο κόσμος θα γίνει σαν καύσιμο στην φωτιά. Ούτε 
αδελφός θα λυπάται αδελφό» (Ησαΐας 9:ΧΙΧ). «Πρόσεξε την μέρα που θα έρθει ο Κύριος, με 
θυμό και άγρια οργή, για να κάνει την γη έρημη: θα καταστρέψει τους αμαρτωλούς και θα 
τους εξαφανίσει από το πρόσωπό της. Τα αστέρια του ουρανού και οι αστερισμοί θα 
κρατήσουν το φώς τους: ο ήλιος θα μαυρίσει στην πορεία του και η σελήνη θα χάσει κάθε 
λάμψη. Θα τιμωρήσω τον κόσμο για την κακία του και τους πονηρούς για την αδικία τους. 
Θα σταματήσω την αλαζονεία του περήφανου και θα χαμηλώσω την υψηλότητα του 
τρομερού. Θα κάνω έναν άνθρωπο πιο πολύτιμο και από το καθαρό χρυσάφι. Θα κουνήσω 
τους ουρανούς και την γη από την θέση της...» (Ησαΐας Ι3:ΙΧ-ΧΙΙΙ). «Για να μπει τέλος 
στους βασανιστές, να σταματήσει ο κλέφτης και να χαθούν από την γη οι καταπιεστές» 
(Ησαΐας 16:IV). «Γνώριζε πώς ο Κύριος θα κενώσει την γη, θα την κάνει άνω κάτω και θα 
σκορπίσει έξω τους κατοίκους της ... Η γη θα κενωθεί εντελώς, θα καταστραφεί εντελώς 
γιατί ο Κύριος το είπε ... Επομένως η κατάρα θα κατατρώει την γη, αυτοί που κατοικούν είναι 
χαμένοι, λίγοι θα απομείνουν από την φωτιά που θα την κάψει... Η γη θα ταλαντεύεται σαν 
το μέθυσο και θα αρπαχτεί από την θύελλα σαν καλύβα. Οι υπερβάσεις θα την βαρύνουν. Θα 
πέσει και δεν θα ξανασηκωθεί (Ησαΐας 24). 

Ενώ μιλούν για καταστροφή διαβεβαιώνουν παράλληλα ότι η γη θα κατοικηθεί από 
άλλους ανθρώπους: «Θα κληρονομήσουν την γη για πάντα οι βλαστοί αυτού που θα 
φυτέψω, αυτοί που θα είναι έργο των χεριών μου και θα με δοξάζουν» (Ησαΐας 60:ΧΧΙ). 
«Γνώριζε ότι δημιουργώ καινούργιους ουρανούς και καινούργια γη. Η προηγούμενη θα χαθεί 
από την θύμηση και δεν θα την διανοείται κανείς» με Ησαΐας 65:XVII). 
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Ήθελα να σου υπενθυμίσω ένα πράγμα. Μην δίνεις μεγάλη σημασία στα επιστημονικά 
θέματα που συζητήσαμε. Η επιστήμη είναι απλώς ένα μέσον για να μας παρέχει ορισμένες 
διευκολύνσεις και να μας διδάσκει πώς να χρησιμοποιούμε τις δυνάμεις της φύσης. Ζήτα 
περισσότερο εκείνη την επιστήμη που θα φέρει ευτυχία σε όλους και ζήτα πάνω από όλα τον 
Θεό γιατί Αυτός είναι το μόνο νόημα στο Σύμπαν. Η αληθινή επιστήμη είναι η Αγάπη. Τί θα 
κερδίσει ο άνθρωπος αν ξέρει όλα τα μυστικά του κόσμου και χάσει όμως την ψυχή του; Η 
επιστήμη είναι σαν τον νόμο που είναι ευεργετικός όταν εγγυάται τα δικαιώματα του 
ανθρώπου, τον προστατεύει του δίνει καταφύγιο, τον υπηρετεί. Αν χάσει τον προστατευτικό 
χαρακτήρα του και γίνει καταπιεστικός, χρειάζεται τότε να καταργηθεί και να αντικατασταθεί 
από άλλον.  

Τέτοιοι νόμοι δεν είναι δυνατόν και δεν πρέπει να γίνονται σεβαστοί. Είναι σαν το άλας 
που είπε ο Χριστός: Εάν το άλας μωρανθή εν τίνι αλισθήσεται; Δεν αξίζει τότε παρά να 
πεταχτεί έξω και να καταπατάται από τους ανθρώπους.  

Η επιστήμη είναι για να εξασφαλίζει στον άνθρωπο καλύτερη ζωή και αφθονία κάθε 
είδους. Αν πάψει όμως να είναι δώρο του Θεού και γίνει πηγή καταστροφής του ανθρώπινου 
γένους, πρέπει τότε να παραμεριστεί. Ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει χωρίς επιστήμη, 
απολαμβάνοντας όλα τα αγαθά που προσφέρει η φύση. Χωρίς όμως συμπάθεια στον 
συνάνθρωπο και σεβασμό για την ζωή των άλλων, η ζωή στην Γη θα καταστραφεί 
αναπόφευκτα. Ο Θεός δεν καταστρέφει κανένα. Ο άνθρωπος όμως θα μπορούσε με την 
βοήθεια της επιστήμης να καταστρέψει τον εαυτό του και τους πλησίον του. 

Μην ζητάς την σωτηρία της ψυχής σου μέσω της επιστήμης. Αν ήταν μέσο 
πνευματικής διαβάθμισης, οι άνθρωποι θα είχαν φτάσει μέχρι τώρα στην κόλαση, με την 
ψεύτικη αυτή βάση της. Η κατοχή επιστημονικών γνώσεων δεν έχει σημασία. Χωρίς αυτή θα 
μπορούσαν πολλοί να διάγουν πνευματική ζωή. Θα μπορούσαν όμως και εκατομμύρια να 
βρουν συμφορά με αυτή. Τί αξία έχει η επιστήμη που χρησιμοποιεί έναν ολόκληρο λαό σαν 
πειραματόζωο, σκοτώνοντας χιλιάδες, καταστρέφοντας αθώους και φέρνοντας το πένθος στις 
Γιαπωνέζικες εκείνες πόλεις που έγιναν ορόσημα στο δρόμο της καταστροφής. 

Δεν έχει καμιά αξία. Όλοι εμείς που ταξιδεύουμε στο διάστημα, άνθρωποι από 
διαφορετικούς πλανήτες, συγκινούμαστε όταν βλέπουμε τις πόλεις αυτές. Δεν σταματούμε να 
επαναλαμβάνουμε ότι εδώ δόθηκε το πρώτο χτύπημα της ωμής βίας εναντίον της Γης και 
των κατοίκων της. Εδώ βρίσκονται τα μονοπάτια που οδηγούν στον Αρμαγεδδώνα. Εδώ οι 
Χριστιανικοί λαοί σταυρώνουν πάλι το Χριστό και αναγορεύουν το θηρίο σε κυρίαρχο της γης. 
Είναι κρίμα που οι άνθρωποι δεν έχουν επαρκείς επιστημονικές γνώσεις για να κυριαρχήσουν 
κάθε φύση και να μην είναι τόσο φτωχοί όσο είναι τώρα. Μιας και η επιστήμη κατάντησε για 
αυτούς να είναι τόσο μεγάλο κακό, είναι καλύτερο να ζουν χωρίς αυτήν. Έτσι θα ζήσουν 
τουλάχιστον. Είναι προτιμότερο να ζουν σε άγνοια και να αφήνουν τους άλλους να ζουν, 
παρά να πνιγούν όλοι από άγνοια και ανεπαρκή γνώση. 

Λατρεύουν κατά τρόπο μάταιο τον Χριστό. Αυτό που επιθυμεί όμως Αυτός είναι μόνο 
να αγαπά ο ένας τον άλλο. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να προσεύχεται τόσο πολύ με ωραίες 
λέξεις. Ο Θεός δεν συγκινείται με την ρητορεία. Θα πρέπει μάλλον να κάνουν την ίδια την 
ζωή τους και την αγάπη προς τον πλησίον μόνιμη προσευχή. 

Υπάρχει ακόμη καιρός για την σωτηρία του κόσμου. Δίνεται πάντα η ευκαιρία σε αυτόν 
που μετανοεί. Δεν υπάρχει εγκληματίας που να μην μπορεί να τύχει συγνώμης. Αν το 
έγκλημα είναι μεγάλο, μεγαλύτερη είναι ακόμη η Αγάπη του Θεού. Αν χρειαζόταν χρόνο ο 
άνθρωπος για να συγχωρεθεί ο Θεός θα μπορούσε να κάνει ένα κλάσμα δευτερολέπτου 
αιωνιότητα. Οι θείες πράξεις δεν υπόκεινται στο χρόνο και το χώρο. Αυτός είναι ο λόγος που 
μερικοί εγκληματίες γίνονται, σε μια στιγμή μετάνοιας, άγιοι και μάρτυρες. Εγκατέλειψαν σε 
μια στιγμή το κακό με όλη την δύναμη της καρδιάς τους και η στιγμιαία τους αυτή μετάνοια 
έγινε με θεία βοήθεια παντοτινή. Αν ενδιαφέρεται ο Θεός τόσο πολύ για μια μόνη ψυχή, είναι 
δυνατόν να μην ενδιαφέρεται για ολόκληρη την ανθρωπότητα; Πρόσεξε περισσότερο, 
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επομένως, τα πνευματικά πράγματα και χρησιμοποίησε την επιστήμη σαν μέσο για την 
εξήγησή τους. 

Ξέρω ότι θα αρνηθείς να πεις σε άλλους για την συνάντηση που είχαμε. Θα το κάνεις 
όμως μια μέρα εξαναγκαζόμενος από τις περιστάσεις. Μην φανταστείς όμως ότι όταν θα το 
κάνεις οι άλλοι θα δώσουν πολλή προσοχή. Μίλησαν πολλοί και δεν έφεραν κανένα ξεκάθαρο 
αποτέλεσμα. Η μόνη ανταμοιβή που πρέπει να περιμένεις είναι αυτό που θα έχεις στην καρδιά 
και που δεν θα μπορεί κανένας να σου το πάρει. Μπορεί όμως να υπάρξει κάποιος άγνωστος 
σε σένα για τον όποιο η δουλειά σου θα έχει μεγάλη αξία. 

Κατευόδιο τώρα! Θα πάρω μαζί μου μερικά βιβλία για να μελετήσω λίγο παραπάνω την 
γήινη επιστήμη. Όταν θα γυρίσω θα κάνω ότι μπορώ να σου φέρω κάτι γραπτό για την 
επιστήμη μας και την ηθική μας. Μέχρι τότε θα είμαστε μαζί νοερά». 

-Αν υποθέσουμε ότι δεν θα είμαι εδώ όταν θα γυρίσεις; ρώτησα. 
-Θα ήταν ίσως καλύτερα να μην ήσουν εδώ γιατί θα μας ήταν κάπως πιο εύκολο να 

αποκαταστήσουμε επαφή. Μην φύγεις όμως πριν πεις στους φίλους σου ότι η ζωή εκτείνεται 
πέρα από το άπειρο του διαστήματος από σφαίρα σε σφαίρα και από κόσμο σε κόσμο και ότι 
πέρα από τον θάνατο υπάρχει ελπίδα και παρηγοριά. Πες τους ότι οπουδήποτε υπάρχει 
πνεύμα, ο Θεός του ετοίμασε φορέα. Οι κύκνοι στην ζωή είναι βουβοί αλλά δεν φεύγουν πριν 
τραγουδήσουν. 

Μου έδωσε το χέρι και έφυγε. Θα ήθελα να τον επακολουθήσω μέχρι το μέρος που θα 
ανέβαινε στον ιπτάμενο δίσκο του, αλλά μου είπε:  

-Γιατί με ακολουθίες; Μην έρχεσαι μαζί μου. Ο ιπτάμενος δίσκος μου είναι εδώ κοντά 
και δεν θα σου ήταν ευχάριστο να δεις μέσα σε ποιές συνθήκες φεύγω. Θα σου έφερνε 
κλονισμό. Υπάρχει πάντα μια στιγμή αποχωρισμού. Ο Θεός μαζί σου. 

Τον είδα να εξαφανίζεται στην γωνία. Ήθελα πολύ να τον ακολουθήσω με κάθε τρόπο. 
Σκέφτηκα όμως πώς θα ήταν ανάγωγο απέναντι σε κάποιον που μου έδειξε τόση φιλικότητα.  

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ  
Σας διηγηθήκαμε τα πράγματα όπως έγιναν και σάς είπαμε ότι ακούσαμε. Οι ιδέες που 

εκφράστηκαν σε αυτό το βιβλίο, καλές ή κακές, δεν είναι δικές μας. Προσπαθήσαμε να τα 
αποδώσουμε όπως τα ακούσαμε χρησιμοποιώντας σημειώσεις. Δεν προσθέσαμε τίποτε. 
Χρειάστηκε, αντίθετα, να περικόψουμε πολλά για να μη γίνει αφ ενός πολύ μεγάλο το βιβλίο 
και αφ ετέρου γιατί δεν είδαμε κανένα ενδιαφέρον να δημοσιεύσουμε πράγματα που δεν θα 
μπορούσαν να μας βοηθήσουν να λύσουμε τα πιο άμεσα προβλήματά μας. 

Τί σημασία θα είχε να συζητούσαμε την χρησιμοποίηση αντι-ηλεκτρονίων για την 
διάσπαση της ύλης, αν επρόκειτο η τεχνική αυτή να χρησιμοποιηθεί σαν άλλο ένα όπλο 
καταστροφής, αντί σαν μέσο ειρηνικής δημιουργίας; Έχουμε κιόλας αρκετά μέσα για να 
σκοτώνουμε ο ένας τον άλλον. Δεν χρησιμοποίησε ο άνθρωπος την γνώση που έχει για να 
βλάψει την ζωή και την περιουσία των άλλων ανθρώπων; 

Αυτό που προσπαθήσαμε είναι να διαδώσουμε τις ιδέες που θα μπορούσαν να 
βελτιώσουν τις ανθρώπινες σχέσεις. Ακόμη και στον τομέα αυτόν αφήσαμε εκκρεμή ορισμένα 
θέματα, μέχρι που να δούμε ποιά υποδοχή θα γίνει στο βιβλίο μας. Δεν είπαμε φυσικά πολλά 
πράγματα πώς πετούν οι ιπτάμενοι δίσκοι και για τις επιστημονικές μεθόδους που τους δίνουν 
σταθερότητα. Φαινόταν άδικο να δημοσιεύσουμε πράγματα που θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν από την χώρα μας για την αντιμετώπιση των τόσο πιεστικών προβλημάτων 
της. Με τις απέραντες εκτάσεις της, τους φτωχούς πληθυσμούς της στο εσωτερικό, δεν θα 
μπορούσε καμιά άλλη χώρα από την Βραζιλία να αποκομίσει μεγαλύτερο κέρδος από ένα 
σκάφος με απεριόριστη ταχύτητα και φορτωτική ικανότητα. Ο ιπτάμενος δίσκος είναι σκάφος 
που αποδεικνύει όλες τις γνώσεις μας για την αεροδυναμική, απαρχαιωμένες. Η ταχύτητά του 
και η φορτωτική του ικανότητα δεν επηρεάζονται από το σχήμα του που μπορεί να είναι 
όπως ταιριάζει στο προοριζόμενο φορτίο. Οι ιπτάμενοι δίσκοι μπορούν να έχουν το σχήμα 
του πούρου, να είναι επίπεδοι, τετράγωνοι, ωοειδείς κτλ. Είναι κάτι πολύ περισσότερο από 
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φτερωτά φορτηγά πλοία. Δέκα τέτοια σκάφη θα μπορούσαν να μεταφέρουν όλη την 
παραγωγή της πολιτείας Παρανά σε λίγα λεπτά χωρίς να έχουν ανάγκη από ειδικά 
αεροδρόμια. Οι δρόμοι και οι σιδηρόδρομοι που είναι αργοί και επηρεάζονται από τις 
κλιματολογικές συνθήκες, θα έχαναν την σημασία τους. Ένας από τους σκοπούς του βιβλίου 
ήταν, στην πραγματικότητα, να προσπαθήσει να διαφωτίσει το θέμα των δυνάμεων που 
χρησιμοποιούν οι ιπτάμενοι δίσκοι για την διακίνησή τους στην ατμόσφαιρά μας και τα μέσα 
που χρησιμοποιούν για τα ταξίδια τους στο διάστημα και στους πλανήτες. 

Πολλοί πιστεύουν ότι οι ιπτάμενοι δίσκοι είναι ανθρώπινα γήινα κατασκευάσματα. 
Άλλοι πιστεύουν ότι έρχονται από άλλους κόσμους. Μερικοί πιστεύουν ακόμη ότι προέρχονται 
από υπόγειες πόλεις που ανήκουν σε έναν άλλον πολιτισμό που κρύφτηκε εκεί για να 
αποφύγει να έρθει σε επαφή μαζί μας. Δεν ανοίξαμε συζήτηση για την προέλευσή τους γιατί 
αυτό δεν θα ωφελούσε κανέναν. Γιατί να ανησυχούμε από πού προέρχονται; 

Αυτό που θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον για τον βασανισμένο και όλο προβλήματα 
πλανήτη μας, θα ήταν να ξέρουμε τις μεθόδους που χρησιμοποιούν για να τροποποιήσουμε 
μετά ανάλογα τις γνώσεις μας και να δούμε αν θα μπορούσαμε να κάνουμε το ίδιο ή κάτι 
ανάλογο. Οτιδήποτε άλλο είναι στείρο, ακαδημαϊκή συζήτηση χωρίς πρακτικό ενδιαφέρον. 

Αυτή είναι πάντως η δική μας άποψη με την οποία μπορεί βεβαίως να διαφωνήσει ο 
αναγνώστης. Το μόνο έγκλημά μας είναι ότι ισχυριζόμαστε ότι ήρθαμε σε επαφή με όντα που 
λένε ότι έρχονται από άλλον κόσμο. Εναπόκειται στον αναγνώστη να διαμορφώσει την δική 
του άποψη. Θετική ή αρνητική, δεν θα κλονίσει την πεποίθησή μας. Στην πραγματικότητα 
δεν ενδιαφέρει τόσο αν οι άνθρωποι πιστεύουν ότι οι ιπτάμενοι δίσκοι έρχονται από το 
εξώτερο διάστημα, από την Γη ή κάτω από την γη: ξέρουμε ότι όσα μας αποκαλύφθηκαν 
είναι αληθινά και έχουμε καλούς λόγους να το λέμε. Ας μην ξεχνάμε τις παροτρύνσεις ότι ο 
άνθρωπος πρέπει να εξακολουθήσει τον δρόμο της ειρήνης και της συμπάθειας. 

Έγινε μια έκκληση σε μια στιγμή που οι σάλπιγγες θα καλέσουν την ανθρωπότητα σε 
ολοκαύτωμα στην κοιλάδα Γεχοσχαφέτ, προς τιμήν του Θεού του πολέμου. Μας έδωσε 
κατηγορηματική επιβεβαίωση για την ύπαρξη του Θεού σε μια στιγμή που ο κόσμος βυθίζεται 
στην αδικία και κάλεσε τον άνθρωπο να κάνει το καλό και να εξακολουθήσει τον δρόμο της 
μετριοπάθειας και της αυτοσυγκράτησης. Αν είχαμε μόνο την ευλογία και την δύναμη να 
κάνουμε τους ανθρώπους να θυμούνται τον Θεό και να ακλουθούν τις Εντολές του, 
αποδεδείχνοντας ότι είναι αληθινό ότι έγραψαν οι πρώτοι Χριστιανοί, οτιδήποτε άλλο θα 
ήταν, τότε συγκριτικά, ασήμαντο. 


