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ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ. ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ
ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΙΣ ΘΕΜΕΛΙΑΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ
> ΣΤΟ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ:
1) Η σκέψη γίνεται εμπόδιο στη γνώση και αντιστρόφως, η γνώση για τη σκέψη.
2) Στα πράγματα υπάρχουν ομοιότητες, νόμοι και κοινά στοιχεία
(μέσα στο χώρο και στο χρόνο). Γνώση μερικών τοπικών πραγμάτων και μερικές τοπικές παρατηρήσεις (ενός μόνο προσώπου)
μπορούν να αποδειχτούν ίδια και να εφαρμοστούν σε πολλές άλλες περιοχές του κόσμου και σε άλλες εποχές.
3) Οι αισθήσεις δίνουν ελλιπή πληροφόρηση, αποσπασματική,
τυχαία και παραπλανητική, όχι όμως ψευδή άποψη του κόσμου
(σαν ψευδαισθήσεις).
4) Η γνώση χρησιμεύει για την εξαπάτηση και όχι μόνο για την
έρευνα της αλήθειας. Ακόμα, ένα πλήθος πληροφοριών προσφέρεται και εφαρμόζεται με εμπιστοσύνη και με αδυναμία επιβεβαίωσης.
> ΣΤΟ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΖΗΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΙΑ ΑΥΤΟΥ:
1) Το πλήρες σύμπαν είναι το κοινό σύνολο όλων των περιορισμένων πραγμάτων και πάντοτε προϋπάρχει αυτών.
2) Η ύλη αποτελεί δομικά στοιχεία του κόσμου, αλλά δεν είναι
αυτοτελώς αυτά που δημιουργούν τα πράγματα. Οι νόμοι και οι
προϋποθέσεις υπάρχουν στο κοινό σύνολο του κόσμου.
3) Το πλήρες σύμπαν είναι αυτοτελές, αδημιούργητο και σταθεροποιημένο. Η συνολική ενέργεια εμφανίζεται σαν κενός χώρος
και όχι αποκλειστικά με την αδράνεια της ύλης. Τα δομικά
στοιχεία και οι δυνάμεις είναι διακυμάνσεις στη σταθερή ποσό-
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τητα της ενέργειας, η οποία συνδέεται μικροσκοπικά με την ύλη.
> ΣΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ:
1) Το πλήρες και σταθερό σύμπαν έχει άμεση, δηλαδή απευθείας
σύνδεση με τον εαυτό του ως ενιαία ποιότητα. Αυτή η άμεση
σύνδεση είναι πνευματική. Η συνολική ποιότητα του κόσμου δεν
είναι ένα σύνολο πραγμάτων που βρίσκονται μόνο εξωτερικά τα
μεν προς τα δε.
2) Με το σύμπαν ενιαίο, πλήρες και σταθερό διατηρούνται οι νόμοι και εισάγονται οι προϋποθέσεις για τις εξελίξεις του φυσικού
κόσμου. Οι φυσικοί νόμοι είναι οι νόμοι για την παγκόσμια ισορροπία και ρυθμίζουν την ελάχιστη πραγματικότητα που υπάρχει
σαν απλή ύλη. Το αντίθετο του παγκόσμιου πνεύματος και του
συνολικού κόσμου είναι η ύλη, δηλαδή οι αρχικές στιγμές του
πλήρους κόσμου.
3) Το παγκόσμιο πνεύμα είναι αυτοτελές (όπως και το σύνολο
του κόσμου). Η ενέργειά του ξεκινάει εσωτερικά, δεν εντοπίζεται
σαν υλικό και ξεχωριστό πράγμα και είναι αμερόληπτο, δηλαδή
ρυθμίζεται με επίγνωση για το σύνολο του κόσμου. Η πνευματική αμεροληψία έχει και αντιστοιχία στο φυσικό κόσμο: Ο παγκόσμιος χώρος αποτελεί την κοινή αρχή για το σχηματισμό των
ίδιων δομικών στοιχείων παντού στον κόσμο και κανένα υλικό
πράγμα δεν αποτελεί τον τελικό σκοπό των άλλων, ούτε την αποκλειστική αιτία για όσα ακολουθούν.
> ΣΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ:
1) Ο άνθρωπος δεν συμπεριφέρεται αντανακλαστικά όπως τα
φυτά, με τις επιδράσεις των αισθητών πραγμάτων. Ο ίδιος με τη
σκέψη και με τη μνήμη του καθορίζει τη δράση του, αλλάζει τη
συμπεριφορά και την αντίδρασή του, μπορεί να μείνει αδρανής
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και να προετοιμαστεί από τις επιθυμίες ή τις οδηγίες κάποιων άλλων.
2) Ο άνθρωπος γίνεται ρυθμιστής της συμπεριφοράς του, ενώ
έχει πνευματικές αδυναμίες και ελλιπή γνώση. Περισσότερο φαντάζεται και ονειρεύεται παρά γνωρίζει. Με τη σκέψη του δύσκολα εξάγει τα σωστά συμπεράσματα και στη στιγμή που ενδεχομένως να χρειάζεται, ενώ πολλά ψέματα και πλάνες τον βγάζουν
από την πραγματικότητα.
3) Συνέπεια των πνευματικών αδυναμιών και της ελλιπούς μνήμης και γνώσης είναι η άσκοπη δράση και η λανθασμένη εκτίμηση του ανθρώπου για τις δυνατότητές του. Η λανθασμένη εκτίμηση για τις δυνατότητές του και η παραπλανητική άποψη για τον
κόσμο έχουν σαν συνέπεια την εγωκεντρική ψυχολογία και αντίστοιχα την εγωκεντρική συμπεριφορά, όπως αν αυτό το σκεπτόμενο ζώο ήταν το παγκόσμιο πνεύμα (δηλ. ο Θεός).
4) Με τις συνεργασίες και με τη συμμετοχή σε ομάδες, οι άνθρωποι γίνονται ανταγωνιστές και εκμεταλλευτές κάθε ανθρώπινης
αδυναμίας.
5) Η ανθρώπινη κοινωνία είναι μια πολύπλοκη, αντιφατική και
ασταθής πνευματική πραγματικότητα, την οποία κανένας δεν
γνωρίζει καλά. Γι' αυτό είναι απαραίτητη η ρύθμιση της ανθρώπινης ζωής με πνευματικό προσανατολισμό. Διαφορετικά, μέσα
στην κοινωνία εμφανίζονται ομαδικά τα λάθη, οι πλάνες, τα ψέματα, οι κακές επιθυμίες και οι άσχημες διαθέσεις, που οι άνθρωποι έχουν ο καθένας ξεχωριστά.
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> Μην πεις ότι δεν ήξερες
> Μάθε πριν σου τύχει
> Σκέψου καλύτερα, δράσε λιγότερο
> Δραπέτευσε από τις φαντασιώσεις σου
> Τα χειρότερα δεν θα τα αποφύγεις όσο έξυπνα και να δράσεις
Διεπιστημονική γνώση και ενοποιημένη Απάντηση, δηλαδή:
Ηθική

Ψυχολογική

Λογική

Πολιτική

Κοσμολογική

> Μιλάμε για μεγάλο πακέτο πολλών απαντήσεων και για ερμηνεία από
την οποία φανερώνεται πώς συνδέονται μεταξύ τους ένα πλήθος φαινομένων
και πολλά ξεχωριστά ζητήματα. Να το αναλύσουμε λίγο...>>> (Ξεχωριστές
σελίδες σε ξεχωριστό αρχείο κειμένου. Όνομα ιστοσελίδας unification.htm
και όνομα αρχείου unification_B5_TNR.pdf).
> Τα πιο φανερά σημάδια ότι προσφέρονται σωστές απαντήσεις και σκέψεις που διευκολύνουν μια θεωρητική έρευνα >>> (Ξεχωριστές σελίδες σε
ξεχωριστό αρχείο κειμένου. Όνομα ιστοσελίδας completed_answers.htm και
όνομα αρχείου completed_answers_B5_TNR.pdf).
> Η ανάπτυξη των ζητημάτων όπως είχαν ξεκινήσει με τη Θεολογία της
Επιστήμης. Πώς μοιράστηκε σε βιβλία το πνευματικό έργο μετά τη “Θ. της
Ε.”. >>> (Όνομα ιστοσελίδας T_of_S_after και όνομα αρχείου T_of_S_after_B5_TNR.pdf).
> Θεμελιακές απόψεις και απαραίτητες σκέψεις για μια παγκόσμια Ηθική.
Οι κεντρικές απόψεις για μια παγκόσμια ηθική (διακήρυξη) >>> (Όνομα αρχείου /cosmo-ethics/Themelia-periexomena_B5_resume.pdf)
> Από την ιστοσελίδα download_files.htm είναι διαθέσιμα για κατέβασμα
ξεχωριστά αρχεία με περισσότερη ανάλυση και υποστήριξη των θεμελιωδών
σκέψεων που εδώ συνοψίστηκαν.
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<•> ΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ: ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ
ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ.
<•> ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ, ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΙΟ ΓΕΝΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.
<•> ΖΩΗ, ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ
ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΝΔΥΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΗΘΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ, ΧΩΡΙΣ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ, ΕΙΤΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΩΣ ΑΤΟΜΑ ΕΙΤΕ ΟΜΑΔΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ
ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ). ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΗΘΙΚΗ.
<•> ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΕ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ, ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Νόμους και τους Διεθνείς Κανονισμούς για την
πνευματική ιδιοκτησία (Ν. 100/1975, 2121/1993 και λοιποί εν γένει κανόνες Διεθνούς
Δικαίου), απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η ολική, μερική ή περιληπτική
αναπαραγωγή και μετάδοση του συγγραφικού έργου, κατά παράφραση ή διασκευή με
οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, φωτογραφικό κλπ.) χωρίς
προηγούμενη άδεια του δημιουργού. Για τα συγκεκριμένα αποσπάσματα και τις περιλήψεις, ο δημιουργός δεν απαιτεί να ζητηθεί γραπτή άδεια για την αντιγραφή, την αναδημοσίευση, τη μετάφραση και για την εκτύπωση αυτών, υπό το σαφή όρο να γίνεται
υπόδειξη της πηγής και του δημιουργού και μη κερδοσκοπική χρήση.
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