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Πηγές Λήθης - Μνηµοσύνης
Οι δύο αναφερόµενες από τον Περιηγητή µυθικές πηγές µε σηµαντική σύµπραξη
στην διαδικασία της περίφηµης ‘’εις Τροφωνίου Καταβάσεως,’’ στην επικρατούσα
θρησκευτική αντίληψη, ήσαν οι απόκοσµες πηγές που έρρεαν στην χώρα του
Θανάτου. Στον Άδη.
Από τα χρυσά ελασµάτια, 1 που βρέθηκαν ως αποδεικτικά µυητικής ταυτότητας του
νεκρού, σε τάφους της νότιας Ιταλίας, τα περισσότερα περιγράφουν την θέση των
πηγών στον επέκεινα τόπο όπου αναπαύονται οι ψυχές των απελθόντων.
Αυτές οι πηγές ήταν γνωστές µόνον ως πηγές του Άδη. Της Χώρας του Θανάτου.
Ο σύγχρονος ∆υτικός άνθρωπος, η σύγχρονη ∆υτική θρησκευτική κυρίως συνείδηση,
είναι αδύνατο ν’ αποδεχτεί τέτοιου είδους θεωρήσεις.
Τέτοιες µαρτυρίες ερµηνεύονται ως φαινόµενα που κινούνται µεταξύ, αφελούς πίστης
από τη µια, και εξειδικευµένης εξαπάτησης από την άλλη.
Ο σύγχρονος επιδερµικός Ορθολογισµός, αδυνατεί ν’ αποδεχτεί τέτοιες πρακτικές.
Από την άλλη, η αρχαία Ελληνική Σκέψη, και ο σύµφυτος έλεγχος, δεν φηµίζεται σε
πολλά, ότι υπολείπεται των σηµερινών βασικών αρχών της Επιστηµονικής Γνώσης
και Απόδειξης.
Ας δούµε λοιπόν τί ακριβώς γινόταν µε το νερό της Λήθης και της Μνηµοσύνης
στην αρχαία Λειβαδιά.
Τονίστηκε ήδη, και όσο νωρίτερα γίνει αποδεκτό τόσο το καλύτερο, ότι οι πηγές µε
το ‘’µυθικό νερό,’’ δεν είναι οι πηγές της Έρκυνας.
Στο κείµενο υπάρχει πολύ προσεκτική διατύπωση.
Και επειδή ένα νερό εξαφανίζεται από ποτέ έως σπανίως, οι µυθικές πηγές
εξακολουθούν να ρέουν, ενοποιηµένες πια, λίγο πριν το γραφικό ξωκλήσι,
του Άη Γιάννη, στα µεσηµβρινά του λόφου, στον δρόµο προς την Σούρπη.
Με τα σηµερινά κριτήρια ίσως δείχνει απόµακρο ή αυθαίρετο, αλλά στην
πραγµατικότητα, η Πηγή του Άη Γιάννη, βρίσκεται αναµφισβήτητα και αυταπόδεικτα
µέσα στον Χώρο του Ιερού Όρους.
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«ευρήσσεις δ’ Αιδάο δόµων επ’ αριστερά κρήνην
παρ’ αυτήι λευκήν εστηκυίαν κυπάρισσον ταύτης
της κρήνης µηδέ σχεδόν εµπελάσειας. Ευρήσσεις
δ’ ετέραν της Μνηµοσύνης από λίµνης ψυχρόν ύδωρ
προρέον, φύλακες δ’ επίπροσθεν έασιν. ειπείν,
‘’Γής παίς ειµί και Ουρανού αστερόεντος, αυτάρ
εµοί γένος ουράνιον τόδε δ’ ίστε και αυτοί. δίψηι
δ’ ειµί αύη και απόλλυµαι. αλλά δότ’ αίψα ψυχρόν
ύδωρ προρέον της Μνηµοσύνης από λίµνης’’
Καυτοί σοί δώσουσι πιείν θείας από κρήνης,
και τότ’ έπειτ’ άλλοισι µεθ’ ηρώεσσιν ανάξεις»

Σε τόπο δηλαδή, που θα την αναζητούσε κάποιος γνώστης των δεδοµένων ακόµα κι
αν έλειπε οποιαδήποτε µαρτυρία της ύπαρξής της εκεί. Η λειτουργία του δρώµενου,
προϋποθέτει την απαραίτητη συνύπαρξη και συµµετοχή των τεσσάρων κοσµικών
στοιχείων.

Η γή, ο αέρας, το νερό, και η φωτιά,
συµµόρφωναν την Τέλεια Ιερουργία στον περί την Λεβάδειαν Ιερό Χώρο.
Κατά την ανάβλυση και εν συνεχεία ροή νερού Πηγής, εξακριβώθηκε ότι
δηµιουργείται ένα ηλεκτρικό, και µαγνητικό πεδίο, και µάλιστα στατικό.
Ευνόητο γίνεται ότι η δηµιουργία του ηλεκτροµαγνητικού πεδίου,
π α ρ α κ ο λ ο υ θ ε ί την ροή, και εναρµονίζεται σε παράλληλη και συγκεκριµένη
διεύθυνση, που ακολουθεί το ρεύµα νερού. Ο στατικός ηλεκτροµαγνητισµός, είναι
γεγονός ότι επηρεάζει άµεσα, όλα τα έµβια, αλλά και άβια όντα. Στα πλοία για
παράδειγµα, που κινούνται πάνω σε υγρό στοιχείο, η δηµιουργία υψηλού
ηλεκτροµαγνητικού πεδίου, είναι δυνατόν να βλάψει σοβαρά κάθε ζωντανό
οργανισµό, εάν εκτεθεί στον ιονισµό, χωρίς τις κατάλληλες προφυλάξεις.
Σε ζώα που µεταφέροντο παλαιότερα µε πλοία, απορρυθµιζόταν κάθε οργανική
λειτουργία αν δεν τα προστάτευαν από ‘’την ασθένεια της λαµαρίνας’’ βάζοντας στο
λαιµό τους χάλκινα περιλαίµια.2
Με ειδικά µονωτικά υλικά προφυλάσσονται τα δάπεδα των πλοίων, για την αποφυγή
ανεπιθύµητων καταστάσεων.
Ο στατικός ηλεκτρισµός θεωρήθηκε ως η κυριότερη αιτία της αυτανάφλεξης, που
σηµειώθηκε στην γέφυρα µεταξύ Ρίου – Αντιρρίου, πριν λίγο καιρό.
Το παράδειγµα της αποφυγής των επηρειών του στατικού ηλεκτρισµού, επιβεβαιώνει
την τέχνη και τεχνική που είχε εφαρµοστεί στην δίδυµη Πηγή,
της Λήθης – Μνηµοσύνης.
Αφού λοιπόν το ηλεκτροµαγνητικό πεδίο ‘’παρακολουθούσε’’ το υδάτινο ρεύµα,
πολύ απλά µια ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ του πηγαίου νάµατος, αυτόµατα αντέστρεφε και το
µαγνητικό πεδίο.
Έτσι το ίδιο νερό, είχε δύο τελείως διαφορετικές και αντίθετες ιδιότητες,
εξαρτώµενες απολύτως από την κατά περίσταση εκλογή.
Η προσεκτική ανάγνωση του κειµένου που προηγήθηκε, και βρίσκεται χαραγµένο
στο χρυσό ελασµάτων, επιµαρτυρεί την αντιθετικότητα των Πηγών.
«..Εύρήσεις δ’ Α’ί’δαο δόµων έπ’ άριστερά κρήνην
παρ’ δ’ αύτήν λευκήν έστηκυίαν κυπάρισσον
ταύτης τής κρήνης µηδέ σχεδόν έµπελάσειας
εύρήσσεις δ’ έτέραν, τής Μνηµοσύνης άπό λίµνης,
ψυχρόν ύδωρ προρρέον..»
[Θα βρείς στου Άδη τα παλάτια, προς τ’ αριστερά µια βρύση κοντά σ’ ένα άσπρο
κυπαρίσσι. Σ’ αυτήν ούτε που θα πλησιάσεις.{είναι η Λήθη} Θα βρείς ύστερα µιάν
άλλη, από την λίµνη της Μνηµοσύνης, που τρέχει κρύο νερό….]
Η σαφής περιγραφή της ‘’επ’ αριστερά’’ θέσης υπογραµµίζει την ιδιαιτερότητα.
Η άλλη κρήνη της Μνηµοσύνης, γίνεται ευνόητο ότι βρίσκεται ‘’επί δεξιά.’’
Άλλωστε σ’ αυτές τις περιπτώσεις το Αριστερό Στοιχείο δηλώνει το Αρνητικό.
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Μια χάλκινη ταινία γείωσης είχαν παλαιότερα τα αυτοκίνητα

Το κακό, ο όλεθρος, η καταστροφή, έρχονται πάντα από αριστερά. Με το ένα χέρι
της η Αθηνά καθυστερεί τον αριστερό βράχο στις Συµπληγάδες, ενώ µε το άλλο,
σπρώχνει την Αργώ σε κίνηση επιτάχυνσης.
Από τον αριστερό βράχο των Φαιδρυάδων στους ∆ελφούς, αποτίουν δίκη, οι
κατακρηµνηζόµενοι.
Η παραγωγή έτσι, ενός ενιαίου στατικού ηλεκτροµαγνητικού ρεύµατος,
το οποίο µε πληρότητα εκδηλώνεται µεταξύ των δύο αντίθετων πόλων,
Θετικού –Αρνητικού, διακρίνεται εκεί σε σύνοδο και λειτουργία. Σύµφωνα λοιπόν µε
την περιγραφή του κειµένου στο χρυσό ελασµάτιο, που κάποτε από παρεξήγηση είχε
νοµισθεί ως ανάθηµα του µαντείου του Τροφωνίου, η αναπαραγωγή
δείχνει σε σχέδιο έναν δρόµο, ουδός Αΐδαο, στον Άδη, σαν να βρίσκεται κάποιος
στην κόψη περίπου µιας ορεινής κορυφογραµµής. Τα νερά µιας πηγής, της Λήθης,
ρέουν στην αριστερή κατωφέρεια, ενώ εγγύτατα στην δεξιά, τα αντίστοιχα της
Μνηµοσύνης.
Προφανώς η διδυµότοκη ανάβλυση, το διδυµότοκο ρεύµα νερού, δ ι α σ π ά τ α ι σε
επί µέρους ποσότητες, οι οποίες άµεσα επηρεαζόµενες από την σ τ ρ ο φ ή,
και α ν τ ι σ τ ρ ο φ ή, του µαγνητικού πεδίου, παρουσιάζονται µε ιδιότητες
απαραγνώριστα αντίθετες, αλλά και διαλεκτικά αναµφισβήτητες.

‘’τα βάσανα λησµονιούνται, µα ο καλός λόγος
δεν λησµονιέται.’’ 3
Όταν ο µυούµενος έπινε από το νερό της Λήθης, µε την επιδίωξη..
‘’ίνα λήθη γένηται ά τέως έφρόντιζεν’’,
ουσιαστικά καταγίνοταν στην απάλειψη και αναίρεση των αρνητικών φροντίδων.
Των βασανιστικών φροντίδων που βάραιναν την συνείδησή του.
Έπινε αυτό το νερό, λ ί γ ο π ρ ι ν τ η ν Κ α τ ά β α σ η, έτσι ώστε να είναι τελείως
καθαρός για να επιτύχει την πολυπόθητη Συγγένεια µε την θεότητα,

‘’συγγενέσθαι τώ δαιµονίω’’.
Η Λήθη επιγραµµατικά α ν α ι ρ ο ύ σ ε τ α λ ά θ η …..
Στο φαινόµενο αυτό κάποια βαθύτερη ανάλυση δεν συνιστάται. Ο Αϊνστάιν έλεγε ότι
‘’τα ζητήµατα πρέπει να γίνονται απλά, όχι όµως απλούστερα.’’
Και είναι πράγµατι λυπηρό, που τέτοιου είδους θεωρήσεις δεν διδάσκονται σε
Θεολογικές, αλλά και Θρησκειολογικές Σχολές γενικότερα.
Αντίθετα µια µελαγχολική διαπίστωση, είναι ένα φαινόµενο των σύγχρονων καιρών.
Σήµερα πολλοί επιγενόµενοι χλευάζουν και λοιδορούν, τις πρακτικές που κάποτε
εφαρµόζονταν στο Τροφώνειο.
Κι ας έλεγε ο Πυθαγόρας ότι,
‘’οι άνθρωποι γίνονται βέλτιστοι όταν βαδίζουν προς τους θεούς.’’
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Κι ας έλεγε ο Πλούταρχος ότι,
«…πρόνοια θεών συσκευασαµένη
τα χρηστήρια πανταχόθεν οίχεται…» 4
[όταν η Πρόνοια των θεών εγκατέλειψε τους Έλληνες,
πήρε ως αποσκευές τα χρηστήρια]

Ακόµη και αντεθνικός Κλήµης υπερασπιζόµενος την δική του πλευρά κήρυττε.
«..οί χρησµοί τάς είς τήν θεοσέβειαν
ήµίν άφορµάς έναργέστατα προτείνοντες
θεµελιούσι την αλήθειαν..» 5

Πολλά είναι εκείνα που δείχνουν ότι ο αρχαίος Ελληνικός ορθολογισµός, σε
σύγκριση µε τον σηµερινό αναφαίνεται πλεονεκτικά αναµφισβήτητος.
‘’Οι άνθρωποι που επισκέπτονταν κάποτε τα µαντεία, ασφαλώς δεν ήταν αφελείς.’’
(Γιώτα Βαλλά Θρησκειολόγος. ΒΟΙΩΤΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ,τ.44)

Σήµερα ως υπερφίαλοι έχουµε την πολυτέλεια
να παρακούµε ακόµα και τον Αϊνστάιν.

Σε απλούστερη λοιπόν προσέγγιση του νερού της Λησµονιάς, είναι αναγκαίο από την
αρχή να γίνει κατανοητό ότι αυτό το ανεξήγητο σε πολλούς ιδίωµα και αποτέλεσµα,
ήταν πέρα για πέρα έργο ανθρώπινο.
Αληθινό, ισχυρό και τελεσφόρο, στην Λήθη που επαγγελόταν.
Απλά ήταν προϊόν και αποτέλεσµα εφαρµογής της ανυπέρβλητης κάποτε Ιερατικής
Τέχνης.
Πιο απλά. Το ιερατείο της εποχής ασφαλώς γνώριζε ότι όλα τα ποτάµια πηγάζουν
από τον Βορρά.
Την Έδρα και Πηγή του µαγνητισµού, που συντελεί στην ανάβλυση όλων των πηγών
νερού.
Ότι η φορά του υδάτινου ρεύµατος, έχει φορά από Βορρά προς Νότο.
Γνώριζαν επίσης τον στατικό, αλλά και τον Ηλιακό ηλεκτρισµό, αφού ο
Ιπποκράτης, διδάσκαλος άλλωστε της Ευρωπαϊκής Ιατρικής, πρώτος χρησιµοποίησε
αυτόν τον ηλεκτρισµό για να θεραπεύσει καρκίνο του µαστού µε ηλιακή
ακτινοβολία.
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Επίσης ευνόητο είναι ότι είχαν απόλυτη γνώση της σύνθεσης και λειτουργίας του
ανθρώπου ως ενός αυτοτελούς χυµειο – ηλεκτρο – µαγνητικού οργανισµού.
Μ’ αυτές τις επίσης πολύ απλές προϋποθέσεις, γίνεται απόλυτα κατανοητή η
επήρρεια ενός ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ κινούµενου ρεύµατος, µέσα σ’ έναν
χυµειοηλεκτρικοµαγνητικό οργανισµό.
Η ε ξ ά λ ε ι ψ η βασανιστικών εγκεφαλικών σ υ ν ά ψ ε ω ν,
ήταν έτσι γεγονός και Έργο απτό.
Μια επίσης παράλληλη διαδικασία χρησιµοποιούσαν για την βελτίωση του
σωµατικού αυτή τη φορά Επαναπροσδιορισµού. Υποχρέωναν τον µυούµενο να
περπατάει άναποδίζων.
Να περπατάει δηλαδή από το ποτάµι έως την θέση της Μύησης α ν ά π ο δ α 6
Είναι σηµαντικό ότι αυτή η διαδικασία δεν είχε καµιά σχέση µε κίνηση προς τα πίσω.
Άλλο ήταν το Όπισθεν. Στο προκείµενο γινόταν ένα αντίθετο του Πρόσσω.
Ο µυούµενος έµοιαζε µ’ έναν Άξονα που µετέστρεφε την πρόσσω κίνηση σε
ανάποδα.
Ακριβώς όπως κάνει ο ελικοφόρος άξονας του σύγχρονου πλοίου.
Στο σηµείο αυτό ακόµα κι ο Αϊνστάιν θα έλεγε πως το ζήτηµα παράγινε απλό…..
Ο ιερέας στο Λύκαιο της Αρκαδίας κατά την Τελετουργία, ανάδευε το νερό,
επιτυγχάνοντας έτσι ποιος ξέρει τι εξεζητηµένα αποτελέσµατα.
Μια εναλλαγή φάσεων, Θετικού, Αρνητικού και Ουδέτερου, γίνεται φανερό ότι
εκδηλωνόταν σ’ αυτό το ανάδεµα του νερού.
Η Παράδοση του φερόµενου ως συµβάντος στον Ιορδάνη ποταµό, έχει κι αυτή την
ερµηνεία της.
Στηρίζεται στην ίδια αρχή. Ο Ιορδάνης πράγµατι εστράφη προς τα οπίσω.
Το φαινόµενο έχει την απόδειξή του, η οποία πηγάζει από την απλή παρατήρηση.
Είναι ένας πατριώτης µας, ο πολύς Πλούταρχος που µας πληροφορεί ότι ο Ιορδάνης
είναι στην ουσία δύο ποτάµια.

Ο Ιόρ και ο ∆άνης.7
Τώρα κατανοείται ότι εκεί που τα νερά των δύο ποταµών συναντώνται και συρρέουν,
η εκδήλωση του Έτερου, του Εκάτερου και του Ουδέτερου, ήδη πλεονάζει.
Και έτσι απλά φτάνουµε στο Σήµερα.
Στο Σήµερα της Χαµένης Γνώσης.
Στο Σήµερα του χλευασµού και της απαξίωσης.
Στο Σήµερα της ΄΄πολυγνωστικής΄΄ Επιστήµης.
Προσωπικά θα ήµουν ικανοποιηµένος εάν κάποιος επιστήµονας µου απεδείκνυε τι
ακριβώς είναι το Ηλεκτρικό Ρεύµα Κάποτε έλεγαν ότι είναι ροή ηλεκτρονίων.
Ως ροή όµως δεν χυνόταν έξω από τον ρευµατοδότη, τώρα ακούγεται ο όρος
µετατόπιση. Αλλά κι αυτός είναι ελλειπής.
Ο Πίνδαρος είχε δίκιο, όταν µονολογούσε.
«..εφήµεροι, τι τώρα, τι ύστερα.
ο άνθρωπος είναι το όνειρο µιάς σκιάς..» 8
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∆ίκιο είχε κι ο Αριστοτέλης, όταν αναγνώρισε στον κάθε επιστήµονα µια
Γνώση, η οποία µόλις που φτάνει ένα τµήµα, µια υπόληψη εκ τού καθόλου της ίδιας
της Επιστήµης που µετέρχεται.
Θα ήταν ήδη µια ολοκληρωµένη ενότητα, αν η αναφορά στις πηγές Λήθης –
Μνηµοσύνης, τελείωνε σ’ αυτό το σηµείο. Αλλά στο απόσπασµα της χρυσής ταφικής
πινακίδας υπάρχει ένας σαφής δικαιολογητικός λόγος, που επιβεβαιώνει την
σύγχρονη επιστηµονική πενία.
Ο ∆ιευθυντής του Ευγενίδειου Πλανητάριου – διακεκριµένος επιστήµονας, ίσως στην
ρύµη του λόγου κατά των αστρολόγων - ωροσκόπων, κάπου παρεξέκλινε και είπε το
εξής άστοχο.
‘’Από τα τεκταινόµενα στον Ουρανό
τίποτα δεν επηρρεάζει τα τεκταινόµενα στην Γή.’’
Το κείµενο της πινακίδας που ασφαλώς στο προκείµενο αγνοείται, γνωστοποιεί
εντελώς αντίθετες παρατηρήσεις και δεδοµένα.
‘’Γής παίς είµί και Ουρανού αστερόεντος…’’
Παρατήρηση, που έπρεπε και πρέπει να λειτουργεί ως κανόνας.
Αλλοίµονο µας αν ενστερνιστούµε µια µικρογραφία Εντελέχειας, αποκοµµένης από
την Αρµονία του Συνόλου.
Αν αποδεχτούµε µια Γή, που δεν επηρρεάζεται από τίποτα Ουράνιο.
Το Φώς και η υ λ ο π ο ί η σ ή τ ο υ καθηµερινά στην γήινη επιφάνεια είναι όλος ο
Σωµατοποιηµένος κατά τον Αριστοτέλη αισθητός Κόσµος. Χωρίς Φως και µόνον ότι
δεν υπάρχουν χρώµατα, σαν απόδειξη θα ήταν αρκετή. Χωρίς φως, και κατά
συνέπειαν χωρίς εξωτερική επήρρεια, δεν δηµιουργούνται
‘’έντονα καιρικά φαινόµενα,’’ που αναζωογονούν τον Πλανήτη και
εξασφαλίζουν την οµαλή και απρόσκοπτη διαιώνιση της Ζωής.
Ένα απ’ αυτά είναι το εξής.
Κάθε στιγµή πάνω στην Γή, εκδηλώνονται 2000 καταιγίδες.
Αυτές είναι που ιονίζουν την ατµόσφαιρα και διατηρούν µια υψηλή πιστότητα
αναπνεύσιµου µίγµατος αέρος. Τουλάχιστον αέρος. Ζωηφόρου Πνεύµατος.
Από την άλλη υπολογίστηκε ότι 200 τόνοι κοσµικής σκόνης πέφτουν κάθε χρόνο
πάνω στην Γή. Κατά τον µεγαλύτερο όγκο τους, είναι τα υπολείµµατα
κονιορτοποίησης των µετεωριτών, διεργασία που βέβαια χρεώνεται στους µεγάλους
πλανήτες, οι οποίοι έχουν αναλάβει την προστασία της Γής, από τέτοιες ανεπιθύµητες
καταστάσεις.
Την µεγαλύτερη συµβολή έχει ο ∆ίας, που λειτουργεί περίπου ως παγοθραυστικό.
Με αυτές τις προϋποθέσεις υπολογίστηκε ότι κάθε µέρα ένα µόριο αστρικής
σκόνης επικάθηται πάνω σε κάθε τετραγωνικό εκατοστό της Γήινης Επιφάνειας.
Ώστε εκείνο το µεταφερόµενο στην χρυσή πινακίδα, είναι απόλυτα ορθό.
‘’Γής παίς είµί καί Ούρανού άστερόεντος….’’
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Μια άλλη παράµετρος, που δικαιολογεί την περιορισµένη Επιστηµονική Γνώση, της
κάθε Επιστήµης, εντοπίζεται στο γραπτό κείµενο, ενός από τους πλέον γνωστούς,
Έλληνες αστροφυσικούς, µε Έδρα Θεωρητικής Φυσικής, Ακαδηµία Αθηνών, και
καθηγητή Φυσικής Πανεπιστηµίου Τέξας, έγραψε..

‘’η αλήθεια είναι όχι αβασάνιστα, ότι Ολόκληρο το Σύµπαν είναι αποτέλεσµα µιας
τ υ χ α ί α ς κ β α ν τ ι κ ή ς δ ι α κ ύ µ α ν σ η ς και όλο το Σύµπαν δηµιουργήθηκε
από µια τυχαία ‘’διακύµανση,’’ και µάλιστα 13,7
δισεκατοµµύρια χρόνια πριν’’
Επικεφαλίδα πρεσβεύει το εξής εκπληκτικό.
Εν τέλει είµαστε µια ανακατανοµή του τίποτα.
Προσωπικά δεν έχω δυσκολία να δεχτώ όλο το Πακέτο, των απόψεων του
διακεκριµένου Καθηγητού. Απλά, πολύ απλά έχω να αντιπαραθέσω το εξής, που
άλλωστε είναι παρατηρήσιµο.

Υπάρχει πολύ Σοφία, πολύ µεγάλη Σοφία, σ’ αυτό το τυχαίο και ανερµάτιστο, αεί
διαστελλόµενο Σύµπαν, όπου µάλιστα σύµφωνα µ’ ένα δύσπεπτο φθέγµα,
‘’εµείς δεν είµαστε καν φτιαγµένοι
από το κύριο υλικό που είναι φτιαγµένο
ολόκληρο το Σύµπαν.’’ {!!!}
Η Σοφία υπάρχει, και είναι αυταπόδεικτη. Από τον ατελέστερο
χυµειοηλεκτροµαγνητικό Οργανισµό που είναι µεν δηµιουργία Κβαντικών
δεδοµένων, αλλά που διατρέφεται και διαιωνίζεται αείζωος, µε φυτικές και ζωικές
ίνες, έως το θαυµαστό φαινόµενο της διατροφής, από πρότυπα φυτά και
ζώα, που ενώ διατηρούν όλα τα φυσικά συστατικά, εν τούτοις είναι απλά βρώσιµα
άψυχα.
Είναι εύκολο να µιλάς για ‘’ανακατανοµή του τίποτα,’’ αλλά για σκέψου µια,
ασφαλώς χωρίς νόηµα, απόλυτη ύπαρξη του Τίποτα.
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