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Manuel Halvelik 

Kompreni por kredi, 
Kredi por kompreni. 

(Sankta Augustinus) 
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Understand in order to believe, 
believe in order to understand. 

(Saint Augustine) 
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ANTAŬPAROLO

La verkoj de vere granda artisto portas ties tipajn stilkarakterizojn en sia interno tiele, 
ke ili senplie fingromontras al li, eĉ se ne apudas lia subskribo. Tiamaniere, se Dio 
vere ekzistu kiel Triunuulo, kion kredas kaj proklamas Kristanoj, la kreitaĵaro devas 
necese porti en si tian filigranon, almenaŭ en la fundamentoj de la Universo.

La jena studo serĉas kaj trovas ĝuste tian triopan fundamenton ankaŭ en strikte 
ekzaktscienca kunteksto. Ne nur en unu loko, sed en multaj lokoj, tiom de la 
mikrokosmo (kvantumfiziko), kiom de la makrokosmo (astrofiziko, kosmologio), ja eĉ 
en matematikoj, evoluo de la Vivo, kaj en teleologia disvolviĝo de la homa civilizo.

Inverse, se tiu triopa fundamento vere troveblas en la Naturo, tiam ĝi konsistigas 
fortan argumenton favore al la ekzisto de Triopa Dieco. Tio kreas komplete novan 
Mondobildon, novan paradigmon por la 21-a jarcento. La aktuala mondobildo puŝis 
Dion for de sia centra trono por tien instali la Homon kaj por anstataŭigi la Dek 
Ordonojn per propraj Homaj Rajtoj, kiuj estu deviga normo por la tuta mondo. La 
katastrofajn sekvojn de tiu ŝanĝo ni hodiaŭ spertas abunde, de malbono al mal-
bonego.

Tiel la nova paradigmo povus esti kapabla remeti Dion sur sian laŭrajtan tronon kaj 
ree alporti ordon kaj esperon al la tutmonde reganta ĥaoso, kvankam io tia sendube 
ne prosperos sen akra batalo inter akceptantoj kaj rifuzantoj. Miskreskinta heredaĵo 
de jarcentoj — precipe de post la tiel nomata Epoko de Lumigo — devas esti 
reekzamenota ĝisoste. Tio ne estas bagatelo. Tiom multe da aspektoj kaj naturleĝoj 
de la Universo estas implikitaj, ke mi tie ĉi povas havigi nur koncizan superrigardon.

Tiu kiu deziras enprofundiĝi en detaloj kaj pliaj aspektoj, povas konsulti miajn dia-
poramojn sur tri DVD-diskoj (Matematikoj – Mikrokosmo - Makrokosmo), akireblaj 
por 15 Eŭroj ĉe FEL, Frankrijklei 140, 2000 Antverpeno, telefono 03/234.34.00 aŭ 
retbutiko@fel.esperanto.be. Bedaŭrinde, ili ĝis nun ekzistas nur en la nedelanda 
lingvo.

mailto:retbutiko@fel.esperanto.be


The Holy Name 

EL          ALLAH 

“I am”

TThhee TTeettrraaggrraammmmoonn 

יהוה
“was + is + will be”
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La Sankta Nomo 
Tamen, antaŭ ol pritrakti la Triunuecon, lasu min ekzameni tion kio konsistigas ĝian 
unuecon tiel kiel tiun konceptas ankaŭ Judoj kaj Islamanoj. La Supera Estulo nome ne 
povas ne esti io alia ol Ento ekzistanta en kaj per Si mem, eterne kaj ĉionamplekse; fakte 
sen Tempo aŭ Spaco. Ne kiel ni tiujn spertas, sed iu ekzistado absoluta, esto de Pura 
Spirito. Tiel instruas la kristana teologio kaj ĝin akceptas ties adeptoj. 

Tiu absoluta naturo, mi pensas, plej bone esprimatas en la Biblio, kie Dio manifestas Sin al 
Moseo el inter brulanta rubus-arbeto. Kiam tiu Hebreo, ano de sklava popolo en la faraona 
Egiptujo, ricevas la taskon diskonigi la novan Diaĵon al siaj gentanoj, vivantaj meze de 
politeismo, same kiel estus la kazo ĉie aliloke en la tiama mondo. Evidente, por povi plenumi 
tiun ordonon, Moseo petas la nomon de tiu nova Diulo. Nomo de persono ja estas krome 
vivoprogramo, certe en tiu Antikveco. Nomen est omen. Pensu nur pri la nova nomo Kefas 
kiun Jesuo donis al sia ĉefapostolo Simon bar Jona, kaj kiu signifas “roko”.

Kiel respondon Moseo ekaŭdas nur “EL”, io kion ni en Esperanto kaj multaj aliaj lingvoj 
povas traduki nur kiel “Mi Estas Kiu Estas”. [En mia Arkaika Esperanto ĝi estas tutfidele 
tradukebla per “Estams”.]  Almenaŭ, jen la vera kaj esenca signifo de tiu sankta nomo; do ne 
la mistordo al “Mi ekzistas por vi”, kiun Modernismo provas propagandi. Efektive tiu estas 
nomo kiun sole nur Dio rajtas porti. Ĉiu kreita estaĵo ja estas en evoluo; ĝi aperas, kreskas, 
kaj fine denove malaperas; estas limigita formo de ekzisto. Tio validas ne nur por vivantuloj, 
sed sambone por pure materiaj objektoj. Montoj kaj oceanoj, planedoj kaj steloj, ili ĉiuj venas 
kaj iras. Nur la daŭro de tiu vivoprocezo diferencas: sekundoj aŭ minutoj, tagoj aŭ monatoj 
aŭ jaroj, ĝis jarcentoj kaj geologiaj aŭ astronomiaj eraoj. En plipostaj tempoj tiu sankta nomo 
ĉe la Hebreoj iĝis, kiel fakte decas, plurala Elohim, sed malfeliĉe la Judoj tion interpretas kiel 
pluralis majestatis, kiel simplan stilfiguron ne realan. 

Jes, Dio sola “ESTAS”, sen komenco aŭ fino, la Eternulo kaj Ĉieulo. Mohameto ĝin arabe 
redonis kiel Allah. Finfine la Hebreoj eĉ entute plu ne kuraĝis prononci aŭ skribi la Nomon kaj 
reprezentis ĝin parole per Adonaj (Sinjoro) dum skribe per JHWH, literkodo kiu aperas ja 
milojn da fojoj en la Biblio. Kristanoj ĝenerale transiris al Javeo/Jehovo. Semidaj popoloj 
kutimas skribi nur konsonantojn en ordinaraj tekstoj, lasante enmeto de la ĝustaj vokaloj al la 
legosperto, kio relative ofte igas la ĝustan prononcon problema. Estas malmulte konata, ke la 
jena kvarlitera vorto, la tielnomata “Tetragramo”, fakte havas la saman signifon kiel EL. Se 
oni grupigas ĝiajn literojn po du, legante de dekstro al maldekstro, tiam oni akiras vort-
radikojn de verba karaktero, kiuj indikas respektive la estintecon, la estantecon, la 
estontecon: estis-estas-estos; sekve ekvivalento de “Eternulo”, sed samokaze de “Ĉion-
ampleksanto” ! Iu kiu volas esti ie, pro neceso ja devas krome scii aŭ indiki kie tio 
estis/estas/estos kaj inverse; l’unu ne eblas sen la alia. Tio volas do diri ke ekster Dio nepre 
nenio kapablas ekzisti, nek tempe nek space.
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creatio ex nihilo ? 
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Kreo el Nenio  ? 
Kiam la apostoloj dissvarmis tra la tuta tiam al ili konata mondo, por ĉie konigi la 
Bonan Novaĵon pri la venonta Dia Regno de Amo kaj Paco, ili havis aferon kun bunta 
mikspoto de kredoj je ĉiuspecaj dioj kaj kun tre diversaj konceptoj pri la origino de nia 
mondo.

Precipe regis la greka instruo, ke en la juna komenco ekzistis giganta nubo de ne-
difinebla polvo  – la Ĥaoso –  al kiu la pradio Ĥronos (la tempo) iom post iom havigis 
formon, ĝis elvenis nia mondo. Tiun bazopenson ili devis forte rebati per parolo kaj 
skribo. En la komenco ja povis ekzisti nur Javeo/Jehovo, absolute pura Spirito, Kiu 
estas eterna kaj senlima kaj Kiu bezonis tute nenion por aperigi la mondon. Per sia 
nura volo Li kreis la mondon el nenio: creatio ex nihilo. Tio sekve iĝis fiksa principo 
de la kristana teologio, valida ĝis la hodiaŭa tago — kiom oni ankoraŭ kutimas 
konsulti kateĥismon…

Tamen tie ĉi kaŝiĝas venena serpenteto sub la florbedo ! Tiu prezento nome vekas 
en nia drekapo iun kromideon pri iluziisto, staranta sur podio, kiu el distanceto subite 
aperigas blankan kuniklon el sia ĉapelo. Kompreneble, tio estas tute erara ideo, ĉar 
Dio laŭdifine ampleksas ĉion, tiel ke ekster Li ankaŭ neniu speco de spaco povas 
ekzisti, eĉ se tiu estus perfekte malplena. Plivole la kristanaj teologoj devus utiligi la 
fiksesprimon creatio en Deo, kreo interne de la Dia Naturo ! 
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Implosion of  
the Absolute Being
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Kreo interne de Dio 

Tiukaze la Universo estiĝis kiel ia Implodo de la Supera Spirito, centre de lia Koro, 
tiel ke Li nin de ĉiuj flankoj ĉirkaŭbrakas kaj eĉ trapenetras. Estus vana entrepreno 
enpense provi alisituigi nian Universon — ekz. cent lumjarojn aldekstre aŭ allive, 
alfrunte aŭ aldorse. Ĉiam Dio envolvos sian Kreitaĵaron sammaniere: senfine kaj 
eterne en ĉiuj eblaj direktoj.

Tiu implodo, tiu sinredukto al io limigita kaj materia, sekve fariĝas certe kaj sendube 
mistero en la plej strikta senco, nekomprenebla por la homa pensado, vaste super-
ante nian imagokapablon. Ja, kiel povas absolute perfekta spirito, absolute ĉiea, 
absolute ekzistanta de eterneco kaj sentempe, produkti ion kio ne estas eterna nek 
senfina ? Produkti ion kio daŭre suferas pro ŝanĝiĝemo ? Ĉar ĉio en tiiu ĉi kreita 
mondo estiĝas, disvolviĝas, kaj malaperas; ne nur vivantaj estaĵoj, sed sambone 
montoj kaj oceanoj, planedoj kaj steloj. Kiel jam pli frue dirite, nura diferenco ĉe tio 
estas la bezona tempo: de kelkaj sekundoj aŭ frakcio de sekundo por l’unu, dum 
minutoj, tagoj, jaroj, jarcentoj, geologiaj epokoj de jarmilionoj, por l’alia.

Mi kredeble impresas kiel herezulo, asertante ke mi, kun plej bona volo, neniel 
kapablas trovi en la Sankta Triunueco vere nekompreneblan misteron, transpasanta 
la homan penskapablon, kiel oni ĝenerale starigas tion, kvazaŭ centra dogmo. Ja ne 
instruatas, ke ni staras antaŭ tri dioj en unu dio — kiel interpretas tion Judoj kaj 
Mohamedanoj pri la kristana kredo. Io tia estus vere nekomprenebla. Sed verfakte ni 
staras antaŭ la koncepto de tri Diaj Personecoj kun unu komuna Dia Naturo. La 
misiisto de Irlando, Sankta Patricius (Saint Patrick), demonstris tiun centran kredo-
punkton per simpla trifolieto, konsistanta el tri folietoj starantaj kune sur unu tigeto. 
En tio efektive ne temas pri tri plantoj en unu sola, sed pri nur unu kun tri apartaj 
elementoj. Do tute kaj neniel io ne komprenebla kaj mistera. Male, almenaŭ por mi, la 
kreo de malperfekta mondo fare de absolute perfekta Kreanto, jes ja, tio estas 
mistero, LA mistero de misteroj. Pri tiu kreo, en formo de prasfero, mi nun traktu.
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The Standard 
“Big Bang”
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La laŭmoda Prakrako

Tiel ni venas al la fifama Prakrako, konata kiel Big Bang, sed nun rekte deveninta el 
Dio, esplortereno kiu alireblas nur por la inspirita homa menso, sed ĉe kiu eĉ la plej 
rafinita aŭ potenca tekniko devas rezigni.

Ĉiel ajn, nenio baras al ni la vojon por aliĝi al la aktuala principo, ke ĉiu materio de la 
Universo iam estis aglomerita en iu ekstremege kompakta amaso, kiu en forega 
pasinteco estus eksplodinta pro ankoraŭ ĉiam ne klare determinita kaŭzo. Tiu 
eksplodego nome devas konformi al la fakto ke ĉiuj galaksioj ŝajnas fuĝi for de ni —
ajne kien ni rigardas en la ĉielo — kaj ju pli fore, des pli rapide, proporcie. 

Tio estas facile komprenebla kaj akceptebla. Io alia tamen estas la hipotezo ke tiu 
eksplodego estus okazinta en formo de giganta fajroglobo kun ardeco de miliardoj da 
gradoj. Tiu proponata ardego nome devas ekspliki kial jam en tiu origina fazo ekzistis 
pli pezaj / kompleksaj atomoj ol nura hidrogeno, la plej simpla el ĉiuj ĥemiaj 
elementoj, konsistanta el unu protono kaj unu elektrono. Temas precipe pri heliumo, 
la dua en la vico, pri kiu firme sciatas ke ĝi bezonas altegan ĉirkaŭtemperaturon por 
estiĝi. Heliumon, apud hidrogenon, oni ja detektas ĝis plej grandaj distancoj en la 
universo, do en la plej fora pasinteco.  

La apuda tradicia modelo de la universo, en formo de elasta balono plena je farbitaj 
ludglobetoj, grandaj kaj malgrandaj, estas nur naiva popularigo de la tezo, kiu senplie 
antaŭsupozas ke tiuj buntaj kerneroj jam enestis de la komenco. Krome tiuj nukleaj 
korpetoj devintus esti tielege kompaktaj kaj kunpremitaj ke la situacio draste kolizias 
kun ĉiuj leĝoj de la atomfiziko. Kaj la eksplodo estus kaŭzita de iu “hazarda fluktuo” 
inter la kolosaj fortoj regintaj en tiu origina “kvantumsupo”.

Pro tiu fantazia imagaĵo, kvankam ŝajne apogata de labirintaj elkalkuloj, parteto de la 
kosmologoj tute prave direktas sian rezonon al iu materia maso sen iu interna 
strukturo, la “ilemo”. Memoru: materio estas energio kaj energio estas materio, kiel 
demonstris Einstein nerefuteble. Tiu ĉi anstataŭa ideo estas ĉiurilate logika, sed ĝi
bedaŭrinde ne trovas ekvivalentan materion en la ĝisnuna mondobildo nek kon-
cernan procezon por eksplodigi tiun kompaktegan mason.

Jen kial mia prezento kiel implodo de la Dia Naturo ofertas pli klaran solvon. 
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Logarithmic Layering 
of the 

Pristine Sphere 

Spatial density of space growing weaker 
and weaker from the center outward.
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Eksponenta Tavoliĝo
de la Prasfero 

Akceptante ke la naturo de nia Kreinto estas absolute homogena kaj nepre devas 
esti tia — nome ĉie tutegale distribuita kaj senlima — laŭ nia homa rezonkapablo, oni 
eble atendus ke ankaŭ nia prasfero estus ĉie egalmezure kaj egaldistance estiĝinta ? 
Neniel ! Ni ja akiris belan sferon de energio, kiu laŭ homa taksado estas la plej 
perfekta geometria korpo, samkiel cirklo konsideratas kiel plej perfekta geometria 
figuro. 

Sed ĝia neperfekteco de relativa kreitaĵo, vide al la absoluta perfekteco de Dio, mia-
opinie tradukiĝis per eksponenta tavoliĝo. Ĝi do ne povis esti homogena, sed 
anstataŭe tamen formiĝis belstruktura, progresante de plejega denseco en la centro 
ĝis plejega maldenseco ĉe la rando. Tio estas ĝia maniero por esti senfina, imitante 
la Kreinton. Tio volas do diri ke la laŭgrada transiro estis / estu kalkulenda per 
logaritmoj. Jen certe tre grava karakterizo por la prasfero, kiu kuntrenas multajn 
nekonatajn sekvojn por la velado kaj luvado de nia Kosmo.

Tiu mia dedukto eble impresos kiel intuicia divenaĵo, sed ĝin aprobas kaj pravigas 
ĉiuj konataj energikampoj en la universo: elektraj, magnetaj, gravitaj. La strukturo de 
tiuj kampoj posedas eksponentan naturon, pure aŭ komplekse. Pensu ekzemple pri 
la leĝo de falado. Kiam iu homo saltas el flugmaŝino, ne provizita per paraŝuto, li 
falos pli kaj pli rapide al la Tero, simple pro tio ke la tera gravitkampo havas laŭ-
tavolan densecon. 
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Twofold Motion
of the 

Pristine Sphere 

Spatial Expansion coupled with Temporal Rotation 
16 



Duobla Moviĝado
de la Prasfero 

Tiuvoje ni venas al la ĉefa novaĵo de mia nova teorio, al la revolucia tezo ke nia 
Universo ne nur dilatiĝas, sed ke ĝi turniĝas ĉirkaŭ sia akso. Tiu principo kuntrenas 
sennombrajn rezultojn kaj necesigas komplete revizii la regantajn ideojn pri mikro-
kosmo kaj makrokosmo, fakte de “ekzaktaj sciencoj” ĝenerale.

Estas sufiĉe strange ke ankoraŭ neniu, kiom mi scias, ekhavis tian ideon aŭ kon-
sideris ĝin serioza, dum ja rotaciado kaj rivoluado estas enbakitaj en ĉiuj materiaj 
strukturoj, de la plej eta ĝis la plej granda. Elektronoj turniĝas ĉirkaŭ si mem kaj 
karuselas cirkaŭ sia nord-suda akso, sed krome ĉirkaŭkuras la Sunon, kune kun ĉiuj 
ceteraj planedoj de nia sunsistemo, kaj nia sunsistemo siavice kunkuradas en la 
karuselo de nia Lakta Vojo, kiu siavice tion ripetas en grupo de “lokaj” galaksioj, kaj 
tiel plu. Kial do finfine ne ankaŭ la Universo en sia tuteco ?!

Fakte estas tiel ke tiu duobla moviĝado de la Kosmo konsistigas starton kaj motoron 
por ĉio kio troviĝas en ĝia sino; sed pri tio poste pli detale.

La ekspansion oni povas teologie rigardi kiel naturan emon por imiti la dian ĉie-eston, 
dum la turniĝadon kiel emon por imiti la dian eternecon. Jen ja la du grandaj principoj 
en la Dia Unueconaturo kiujn mi antaŭe priparolis. Tiamaniere la Prasfero estis, pro 
sia tavoliĝo, kiel imaga spongo fare de Dio kunpremita kaj kiu subite liberiĝis de tiu 
kunpremo por provadi deposte reakiri la absolutan amplekson de la origino.

Aldona grava donitaĵo estas la fakto ke tiuj etendiĝado kaj turniĝado ne okazas sen-
depende unu de la alia, sed interdepende per determinita dinamika rilatumo. 
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Cosmic Couple of 
Forces 

Spacetime  =  Speed of Light 
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Kuplo de Fortoj 
en la Prasfero 

La du menciitaj fortoj, dilatiĝado kaj turniĝado, nome influas unu la alian laŭ la 
fenomeno kaj leĝo de fortokuplo, bone konata en Mekaniko.  Ili kune tiras (aŭ puŝas) 
donitan konektopunkton (ŝarĝon) kaj por tio agas perpendikle unu al la alia. Pro tio la 
vojo, la trajektorio, kiun desegnas la koncerna punkto laŭ matematika plano, estos 
oblikva linio inter ambaŭ rektaj linioj, la rezultanto. Se unu el la du fortoj estas pli 
granda ol la alia kaj ĝia responda rekto pli longa, tiam la rezultanto inklinos al tiu ĉi 
laŭ proporcio; aŭ inverse.

Persono ne instruita pri matematiko eble miros ke oni ĉi kaze aplikas pure rektan 
rezultanton al cirklo. Tiu konsideru ke temas pri adiciado de individuaj konekto-
punktoj, ĉiufoje unu punkton aparte rilata al la komenca situacio. Se ni plu iras 
laŭlonge de la cirkonferenco, tiam tiu punkto kune ŝoviĝos kaj la fortokuplo en sia 
tuteco vojaĝis kune, starante ĉiam pli oblikve. Estas nenio misa en tiu procedo. 

Tamen fakte estas eĉ tiel ke ĉiu materia konektopunkto en la Kosmo desegnas 
spiralon kontraŭ la fono de nia sferforma Universo — la spiralon de Tempo — kaj ties 
rapideco estas simple la rapideco de lumo ! 
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Theorem of Pythagoras

a2  +  b2  =  c2

E = mc2

End of Spacetime  =   
End of the Universe 

[Marc.13, 24-25] 
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La Teoremo de Pitagoro 
Kio el tio aperas estas nek pli nek malpli ol la delonge instruata Teoremo de Pitagoro, 
pri rektangula triangulo. En tiu ĉi la mezuroj de la lateroj interrilatas kiel siaj kvadratoj 
laŭ la formulo a2 + b2 = c2. La nura fakto, ke ekzistas por pravigi tiun formulon kaj 
naturleĝon (laŭ Interreto) jam pli ol 300 matematikaj pruvmanieroj, demonstras ke oni 
havas aferon kun treege fundamenta kosma donitaĵo.

Efektive, se ni atribuas la lateron a al la ekspansia vektoro kaj la lateron b al la 
rivolua vektoro, tiam la rezultanto c iĝas egala al lumrapideco ! Mi ne scias ĉu estas 
intenco aŭ hazardo, sed en tiu ĉi malnova formulo same kiel en la fama masformulo 
E=mc2 de Einstein la rapideco de lumo — pli ĝenerale de elektromagneta radiado —
ludas centran rolon.  

Rimarkendas tie ĉi ke c2 estas absoluta konstanto, kiu do ne kapablas ŝanĝiĝi. Tiel, 
se a2 kreskas, b2 neeviteble devos proporcie malkreski, kaj inverse. Alivorte, se nia 
Universo etendiĝas pli rapide — kion efektive konstatas astronomoj — tiam ĝia 
pivotado necese devas kuri malpli rapide. Surpriza sekvo: kiam la kosma etendiĝado 
atingos vere lumrapidecon — kaj aktuale ĝi komencas alproksimiĝi al tiu limvaloro —
tiam la aksa turniĝado ekhaltos ! Do, relative baldaŭ venos momento en kiu nia 
Universo ĉesos konduti kiel ĝi faradas ĝis nun. Tio plene kongruas kun la profetaĵo 
de Jesuo, en Luk.21,26, ke “la steloj falos el la ĉielo kaj la fortoj de la ĉielo estos 
skuataj”. Oni tiel emus paroli pri “Sankta Leĝo de Pitagoro” …

Ĝis antaŭ nelonge la dilatiĝado de nia Universo estis por sciencistoj nur akademia 
konstato, sen influo por la homaro. Ĝi povis en teorio senfine plu dilatiĝadi aŭ iam, ĉe 
atingo de la kulmina punkto, komenci per ŝrumpiĝado kun inversigo de la tempokuro. 
Sed ve, komence de nia 21-a jarcento oni eksterdube konstatis, per nova esplor-
rimedo, ke la Universo ĉe sia rando plirapidiĝas memstare kaj do ne konforme kaj 
responde al la supozata Origina Krako ! Kiu forto povus esti respondeca pri tia pli-
akceliĝo  ? Ilin nun ĉagrenas gordia nodo ne malfarebla, kiun ili provas ekspliki per 
ekzisto de iu enigma “Malluma Energio”, kies naturon ili ne kapablas senvualigi, spite 
plej intensajn provojn. 

Notu ka la koncepto Spaco akiras tie ĉi tute eksplicite iun objektive memstaran 
karakteron, senrigarde de kaj sendepende de la materio kiu en ĝi ĉirkaŭvagas !
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The Real “Big Bang”
(Theophany)

Division into a negatively rotating
northern hemisphere and a positively 

rotating southern hemisphere. 
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La Reala Prakrako 
“Teofanio”

Sed restas pliaj karakterizoj troveblaj en la interna strukturo de la “ilemo”, la pra-
materio de la prasfero. Tiuj montras sin se ni rigardas la prasferon laŭ alia per-
spektivo, ligante dilatiĝon al la akso kaj turniĝon al la ekvatoro. Tio neniom forprenas 
el la valideco de la granda formulo pitagora, sed ĝi vidigas internan disdividiĝon de 
sennombraj stakitaj tavoloj aŭ vezikoj sferformaj en nordan duonsferon kaj sudan 
duonsferon. En la apuda ilustraĵo la nordulo turniĝas per sia akso kontraŭhorloĝe 
(maldekstren) kaj la sudulo laŭhorloĝe (dekstren).

Tiel ni vidas ekaperi kompletan oponon inter negativeco kaj pozitiveco aŭ, per pli 
ĝeneralsignifaj terminoj, inter iu Jin kaj Jang, konceptoj kiujn mi luprenas de la ĉina 
filozofio. Tiuj du reciproke “interbatalantaj” fortoj en la Naturo logike respondecis por 
la origina eksplodego. Ne nur por tio, sed kune por la amasa dissplitiĝo al ondoj kaj 
korpuskloj, pri kiuj poste iom pli detale. Kreo de la Prasfero, ĝia eksplodo, kaj ĝia 
duobla ekmoviĝo plej kredinde estis afero de nur unu momenteto, kiom oni kapablas 
tie ĉi paroli pri “momento”. Ja kune kun la subita moviĝo ekstartis ankaŭ la Tempo 
mem surbaze de sinsekvaj “momentoj”. Antaŭ tiu fenomengrupo estis evidente nur 
Dio. Tiele la kreo de nia Universo okazis kaj plenumatis kiel unu granda tutaĵo, pro la 
intenco kaj volo de la Dipatro, kiel tion esprimas la Biblio: “JHWJ parolis kaj ĝi 
ekestis.”

Permesu al mi rimarkigi ke tiu furora “prakrako” ĉi kaze devas esti okazinta en 
kompleta silento kaj krome ĉe kompleta malvarmo, do neniel kiel kolosa kuglo de 
fajro kaj giganta knalo kiel laŭtas la instruo. Ja en tiu ĉi debuta fazo ankoraŭ nepre 
malestis atmosfero por propagi sonon, nek klasikaj korpuskloj kiuj perforte inter-
kolizius. Forgesu ne ke Dio estas trovebla nur en silento, tiu de monaĥeja ĝardeno 
aŭ de meditanta koro, sed certege ne en diskodancejo aŭ sportareno, en kiuj lokoj 
hejmas plivole la Granda Malamiko. Pro tio estus pli prave paroli pri Teofanio, tio 
estas “Sinmanifesto de Dio”, ol pri materialisma Prakrako.

Devus do esti klare, ŝajnas al mi, ke la ekzaktaj sciencoj perdas sian monopolon 
klarigi nian universon kaj ties fenomenojn per nure materiaj principoj. Ekde tie ĉi 
estas spirita fundamento kiu suriros kaj suriru la podion de diskutado, ankaŭ en pure 
scienca kadro ! Nova epoko anoncas sin …
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Splitting into 
Angels and Demons 

Fall of the Angels 
(Charles Le Brun -1690) 
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Falo de la Anĝeloj
Ĉiel ajn surpriza estas, ke ni povas kunfandi disspliton de la Prasfero kun la Falo de la 
Anĝeloj el la Jud-Kristana kredaro ! Luko 10,18 diras: “Mi vidis la Satanon fali el la Ĉielo kiel 
fulmo.” Nome estas tiel ke ĉiu materia objekto laŭ orientaj, kaj ankaŭ miaj, konceptoj 
posedas spiritan spegulbildon. Kristanaj ekleziaj doktoroj bedaŭrinde neglektis aŭ apenaŭ 
tuŝis tiun tamen sufiĉe gravan aspekton de la realo, al kiu orientaj pensantoj donis la nomon 
Akaŝa. Kristanoj ja scias kaj kredas, ke ĉiu homo havas strikte personan gardanĝelon, kiu 
akompanas tiun dum la tuta vivo. Sed egzemple en Fatima (1917) aperis anĝelo — antaŭire 
al sinmanifesto de la Virgulino Maria — kiu sin prezentis kiel “la Anĝelo de Portugalujo”, kio 
estas nacio kaj ne individua homo.

Tiu hiato en la kristana kredaro, kune kun iuj aliaj, kredeble rezultas el troa emfazado de la 
racio, de homa pripensado kaj klarigado de la Dia Revelacio — fakte formo de farizeismo —
kiu ignoras la plej grandan trezoron kiun la Katolika Eklezio fakte posedas: ĝian Mistikon. 
Multe da sanktuloj, kaj precipe da gestigmatuloj abunde kaj detale (kvankam necese per 
alegoriaj bildoj) parolis kaj parolas pri la Transa Mondo, sed la Eklezio preferis, kaj hodiaŭ 
nepre preferas, limigi sin al Teologio kaj Filozofio, se ne Sociologio kaj Psikologio, tio estas 
al limigita homa rezonado kaj eksperimentado. Tiamaniere niaj scioj pri la “postmorta mondo” 
restas ege skemaj kaj rudimentaj, dum male ŝatantoj de okultismo prenas ĝin kiel favoratan 
ĉasterenon. Oni devas tion bedaŭri, sed estas la vero.

La Falo (aŭ Ribelo) de la Anĝelaro do nun estas konfirmebla per dissplitiĝo de la origina 
materio al sennombraj materieroj interluktantaj dum longa evoluo kaj elkresko al kompleksaj 
formoj, kaj tio kun duobla naturo: materia kaj spirita. Kaŭzo de la ribelo estintus ke la 
anĝelaro staris antaŭ la humiliga tasko submeti sin al la Homo — limigita materia kreotaĵo —
en la Persono de Jesuo, dum la anĝelaj pli altaj eskalonoj tamen estis dekomence plurrilate 
superaj al homoj. Precipe humiliga estis la fakto — kiun mi enplektas — ke homaj animoj 
estas destinitaj unuiĝi kun Dio, profunda celo de la Kreo, sed io ne destinita al anĝeloj. La 
duono de la puraj spiritoj — kiel sciate sub gvido de Lucifero, la “lumportanto” — pro orgojlo 
ne akceptis tiun dian decidon kaj estis tial kondamnitaj al infera ekzistado. 

La transan mondon mi tuŝetos ankoraŭfoje en alia kunteksto, por tie ĉi substreki la same 
konsternan kiel surprizan donitaĵon, ke la nombro da diabloj devas esti precize egala al la 
nombro da anĝeloj ! Kelkaj pensantoj el la Eŭropa Mezepoko opiniis same, dum la 
stigmatulino Anna-Catharina Emmerick ĝin konfirmas en siaj vizioj, komunikante eĉ ke la 
malplenaj lokoj, lasitaj en la koncerna “hemisfero” de la Ĉielo, estos iom post iom okupataj 
per homaj spiritoj kaj animoj, unuflanke ĉe la anĝelaro per sanktuloj, kaj aliflanke ĉe la 
demonaro per damnitoj. Jen timiga perspektivo, pri kiu oni pli ol antaŭe devus mediti en tiu ĉi 
epoko kie ne malmultaj episkopoj kuraĝas proklami ke finfine ĉiuj homoj atingos la 
Paradizon, surbaze de la senfina Dia mizerikordo ! 

Nepre rimarku ke la denseco kaj turniĝorapideco de miaj prasferaj “vezikoj” (koncentraj 
tavoloj) devis esti tute identaj laŭ energio, sendepende de ilia volumo.
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Silent and Cold 
explosion into a myriad of
truly elementary particles 

Yin-kind of monads become waves
Yang-kind of monads become particles
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Splitiĝo al Nekalkulebla Nombro 
da Materieroj 

Pro la ĝenerala pivotado de la Universo ĉiu el la “balontavoloj” sekve splitiĝis al du 
duonsferetoj, kiuj baldaŭ ricevis po la formon de duoble konveksaj lensoj, fakte pro 
jam inhera strebado al egalpezo. Se ni imagas ke ĥemiistoj laboras sur la grund-
etaĝo de la Naturo, tiam atomfizikistoj okupas sin en ties kelo. Sed en tiiu ĉi kun-
teksto ni enpenetras ĝis nun kaŝitan kripton ankoraŭ pli profundan, nomeblan 
Kriptokosmo, kun  formoj kaj kondutoj kiuj el sia kaŝejo pelas kaj stiras la materion 
de la superaj etaĝoj. Tiujn formojn kaj kondutojn, pensas mi, neniu teknologio iam 
kapablos igi iel videbla kaj palpebla. 

Ĉiu praero en tiu subnivelo do splitis sin al du spegule oponaj duonkorpetoj, l’unu 
estante negativa (Jin), l’alia estante pozitiva (Jang), kio generas elektromagnetan 
sinoponon, alivorte elektromagnetismo. Mi baptis tiujn duonkorpetojn per la nomo 
anuoj, laŭ la sanskrita vorto por plejeble malgranda polvero; la termino “atomo” —
kiu iam portis tiun signifon — ja poste akiris alian signifon kaj plu ne estas aplikebla 
por nia tasko. Ĝi estas koncepto intime ligita al tiu de “kvantumo”. Notu ke en 
nuklefiziko ĉie aperas duonvaloroj por la korpuskloj, ekzemple duona espino, kiun 
fenomenon mi nun kuraĝas atribui al la menciita splitado kriptokosma. La Jin-korpetoj 
fariĝis individuaj ondoj dum la Jang-korpetoj fariĝis individuaj korpuskloj. Memoru 
ke temas tie ĉi pri absolute elementaj materi-eroj, ankoraŭ ne distingataj en 
kvantumfiziko. Tio kion la sciencistoj konsideras elementa en sia klasika butiko —
amaso da tiaĵoj — estas do finrezulte “nur” ĉiuspecaj kaj kompleksaj kunmetaĵoj de la 
veraj elementuloj kriptokosmaj.

Ĉiu anuo kunportas en sia sino tri moviĝojn alidire tri fortojn: laterala etendiĝado aŭ 
ŝrumpado,  laŭhorloĝa aŭ kontraŭhorloĝa rivoluado, aksala antaŭenkurado aŭ retro-
kurado. Tiuj tri nepre absolutaj fundamentoj de nia kosma subnivelo proporcie 
interrilatas kaj tiel generas entute 23 = 8 malsamajn bazotipojn, grupigeblajn po en 
kvar (inhere ekspansiemaj) Jin-korpetoj kaj kvar (inhere kuntiriĝemaj) Jang-korpetoj. 
La jinuloj etendiĝadas lumrapide kiaj ondoj, dum la janguloj (spiralante) kuntiriĝas al 
korpetoj. Estas tiamaniere la interrilatado de tiuj du naturoj — la “kriptokosma okopo”
— kiu donas formon kaj vivon al la klasika “nuklea bestĝardeno”.

Leganto, kiu deziras pli detalajn eksplikojn pri ĉio ĉi, konsultu miajn tri diaporamojn 
sur DVD — “De Theorie van Alles” — aŭ mian ankoraŭ pli ampleksan retejon 
www.teorioprichio.net [La diaporamoj ĝis nun bedaŭrinde estas verkitaj nur en la 
nederlanda lingvo.]    
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Aspect and Structure of 
Electron and Proton 

A Higgs-boson in the center of both 
Around the electron a turban of photons (waves) 

Around the proton three strings of quarks

Submicrocosmic elementals 
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Konstruo de Elektrono kaj Protono 
Korpe kaj kore, per investado de miliardoj da dolaroj aŭ rubloj aŭ eŭroj, kaj per kreado de 
gigantaj aparatoj, niaj sciencistoj kaj inĝenieroj sukcesas eksplodigi atomerojn por eltiri kaj 
pristudi ties konstruŝtonojn, kiuj mem povas enteni ankoraŭ pli etajn korpusklojn. Sed  … pro 
tiu amasinvesto, la interna kaj tute elementa strukturo de tiuj materieroj ne necese estas jam 
komplete malkovrita. Oni certas nur pri la komplekseco kaj kapriceco, foje efemereco, de la 
“nuklefizika bestĝardeno”.

Neniu miru do ke — post pli ol jarcento de eksperimentado, kalkulado, kaj cerbumado — la 
nuklefizikistoj fine konvinkiĝis ke reala modeligo de la mikrokosmo, iel vidigeble al laikoj, 
entute ne eblus. Ekzistus laŭ ili do nur unu reĝa vojo por esplorado: unuflanke kolosaj 
akcelatoroj kaj aliflanke senfinaj vicoj de matematikaj ekvacioj traktataj per komputiloj. 

La sakoj kun koloraj ludglobetoj, grandaj kaj malgrandaj, kiujn oni kutime renkontas en 
lernolibroj kaj eĉ enciklopedioj, estas tiel nur faciligo per vulgarigaj modeloj, kvazaŭ alegoriaj 
bildoj pri la realo. Male, en “mia” kaŝita submondo la rolantoj kaj ties kondutoj iĝas nete pli 
klaraj — desegneble klaraj — kaj kompreneblaj, preskaŭ eĉ sen bezono je matematika 
enformuligado ! 

Jang-tipa anuo, denature kondensiĝema kaj orbite fluganta, desegnas ĉiam pli malgrandan 
kaj pli kompaktan spiralon, kiu fine rezultas en energiriĉa ringeto rivoluanta per preskaŭa 
lumrapideco — la kvarko — hodiaŭ ĝenerale agnoskata kiel plej elementa konstruŝtono de 
la mikrokosma materio. Sed ekzistas ioma natura malkongruo inter la nepre rekta interna 
akso de tia anu-lenso kaj ĝia kurba trajektorio (Pi-rilatumo). Tial la jangulo pronecese daŭre 
balancetas, tiel ke eĉ ĝia finstadia potenca kvarkoringo en hazarda momento kolapsos. Je tio 
la ero ekpivotos ĉirkaŭ sia nord-suda akso kiel balerino, kaj tiam ĉi kun efektiva lumrapideco. 
Tiamaniere ekestas nana “nigra truo” kiu estas nenio alia ol la same enigma kiel furora 
Bosono de Higgs, kiu provizas ĉiujn atomerojn per pezo, per “maso”. Samokaze elektro-
magnetismo — sur la kriptokosma skalo en formo de antaŭenkura Jang-korpeto —
transformiĝas subite al gravito, kio estas realigo de la tiom aspirata unified field (la “unuigita 
kampo”) en kiu teorio kunfandiĝas la kvantumfizikajn fortojn kun gravit-kampo.  Rimarku ke 
tiu “gravitono” en mia hipotezo konsistas el purega kaj maksimume kompaktigita magnet-
ismo, dum ĝiaj alekstere etenditaj “fortobrakoj” (kiuj fakte havas pure elektran naturon, laŭ 
kriptokosma kompreno) etendiĝas en la spacon kiel ĉe gazonŝprucigilo kaj kiun efikon ni 
spertas kiel klasikan graviton. Oni do finfine devos rekoni du malsamajn specojn de gravito ! 

La ĉi-apude montritaj skizoj sekve estas vera novmodaĵo, ĉe kiuj mi tamen devas emfazi ke 
temas pri pure principa redono, kiujn oni miakrede kaj bedaŭrinde neniam sukcesos videbligi 
konkrete, jam nur pro la fakto ke ili rondflugas frenezrapide. Sed, kie ekzaktaj sciencoj 
fiaskas, tie la dia inspiro tamen kapablas plenigi la vakajn lokojn.

Tiom pri la mondo de la Kriptokosmo kaj Mikrokosmo 
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The Mahagalaxy 
Final Form of the Universe 

Superficially aspecting like a normal spiral galaxy,  
but consisting of galaxies instead of stars 

  Inner working of the Sun Creation of a solar system 
(stellar quasar)
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La Mahagalaksio 
Miskomprenoj kaj nescio regas same en la mondo de la Makrokosmo, ĉefe ĉar la fakuloj, sen 
tio konscii, ankoraŭ apogas sin sur 19-jarcentaj gvidprincipoj malpravaj aŭ nesufiĉaj.

En mia hipotezaro la fundamenta gravitkugleto, aŭ Bosono de Higgs, vidata kiel miniatura 
“nigra truo”, povas logike pivotadi dekstren aŭ maldekstren, tiel ke eblas du specoj de ili. En 
la sino de atomo tio aperigas mas-kernon aŭ de protono aŭ de elektrono. Nu, ĉiu el tiuj — laŭ 
mia interpreto — ŝategas mergiĝi kun samspecanoj, kvazaŭ senfine. Kaj se tia kunfandiĝo 
eskapas la striktan karceron de atomo, ĝi elkreskas finfine (ĉu rapide?) al kernego, jen de 
stelo jen de galaksio. Tiamaniere la konataj hidrogennuboj, jam de la origino loĝantaj en la 
universo, per si mem transformiĝas al steloj kaj galaksioj. Neglektante pli specifajn detalojn, 
mi starigas ke ankaŭ sunsistemo (patrinstelo kun infanplanedaro) estiĝas ĉefe el elektro-
magnetaj interagoj (plasmokurentoj), en kiu gravito ludas nur akcesoran rolon, male al tio 
kion ĝis nun instruas astonomio.

Kosmologoj precipe estas blindaj por la (ebleco de) aksoturniĝado de la Universo, ne lastvice 
ĉar oni ne posedas klaran ideon pri ties formo. Al ili tial ne venas en la kapon, ke tiu granda 
turniĝado jam dekomence kunpeladas ĉiun materion,  prenante ĝin en sia tuteco, kvazaŭ 
ŝafogregon, unuafaze al spiralanta diskego de gasnebuloj, por tiujn en posta fazo skulpti al la 
formo de supersupergalaksio, kiun mi nomas Mahagalaksio, kaj kiu konsistas plivole el 
stelsistemoj ol el inidividuaj steloj. Kompreneble tiu globala unusenca peldirekto de la 
materio neniel malhelpis al ĝi aparte kaj loke strukturigi apartajn sistemojn. 

La piedospuroj de tiu supergiganta “Lakta Vojo” modernatempe estas detekteblaj en formo 
de tielnomataj “mielĉelaroj” kiuj montras iel rondajn filamentegojn kun kolosaj malplenaj 
spacoj interne. Ne komprenante ties naturon de tratranĉoj de superbrakegoj de la Maha-
galaksio, la klasikaj kosmologoj kaj astrofizikistoj povas nur aldoni novan enigmon al sia 
kolekto de strangaĵoj, inter kiuj pleje elstaras malluma materio kaj malluma energio. 

En mia Teorio pri Ĉio la brakoj de la Mahagalaksio — supozata esti de la normala 
spiralbraka tipo — ja havas la formon de “elastaj” tubegoj, kiuj vindas sin unu ĉirkaŭ la 
ceterajn kiel ŝnuro. Kiel dirite oni observas tiujn kiel tratranĉojn de unu el ili, la “loka brakego” 
en kiu kunveturas nia propra Lakta Vojo. Mi staras perpleksa kiomoble pli kolosa devas esti 
nia Universo, kompare al tio kion oni ĝis nun imagas ! Per ĉirkaŭvojo tiuj, kiuj proklamas ke ni 
povas observi nur etan pocenton de la tuto, do tamen pravas; sed laŭ alia prezento de la 
aferostato. Nome ne ĉar tiu  grandamaso ne estus videbla en si, sed simple ĉar ĝi ĝis nun 
(aŭ por ĉiam?) restas neatingebla per nia disponebla aparataro.

Sed nun estas urĝa tempo priparoli la tezon, kiun mi elektis kiel deirpunkton por mia Teorio 
pri Ĉio: la Sankta Triunuo. 

(Fino de la unua parto.)
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The Divine Hierarchy 
and Structuring 

Father = initiator 
Spirit = messenger 

Son = performer 
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La Dia Hierarĥio
Por malkovri kiel la Tre Sankta Triunuo povus profiliĝi en la de ni spertebla universo, estas 
indikite esplori la internon de la Tri Diaj Personoj kiom tio eblas por nia limigita homa 
rezonado. 

El la kristana Revelacio ni feliĉa jam scias, ne nur ke ekzistas tiu mistera tripersoneco, sed 
krome ke ĉiu Persono havas determinitan funkcion. La Dipatro estas Tiu kiu prenas la 
iniciaton kaj konigas Sian volon; la Dispirito estas Tiu kiu transportas tiun volon kiel superan 
potencon al la Difilo, Kiu siavice realigas la volon. Laŭ mi plej trafa en tiu interna transiro 
estas, ke la Sankta Dispirito estas la Dia Amo, kiu interligas Patron kaj Filon. (Maria, la Ĉiela 
Reĝino, ankaŭ ludas en tio esencan rolon, sed jen ankoraŭ provizore granda sekreto.)

Ni sekve konstatas determinitan hierarĥion en la Triunueco, sed ankaŭ determinitan flu-
direkton, tie ĉi enbildigita kiel dekstren turniĝanta. Bone notu do: la hierarĥia sinsekvo 
determinas la fludirekton de la interna Dia Vivo.  Evidente, la esprimata Amo returnas iel al la 
Dipatro mem, sed tio al mi estas topologie ne figurigebla. Malfeliĉe la skizita teologia sin-
sekvo ne kongruas kun la tradicia kristana ritaro kaj pensado, kiu prezentas laŭ mia 
kompreno eraran sinsekvon, solidiĝintan al la kliŝo Patro-Filo-Spirito, esprimata ĝis en la 
krucosigno mem. Sendube tiu miso imputeblas al la historia evoluo de la Elektita Popolo, 
meze de la ilin ĉirkaŭanta politeismo, en kiu la Israelidoj estis la solaj kiuj prenis radikon en 
unika Dio (JHWH) kiu toleris neniun ajn diaĵon apud Si. Sed estis ankaŭ la al ili donita 
Promeso pri venonta Mesio, iu Sendito kiu igus siian popolon granda super ĉiuj aliaj popoloj 
de la mondo. Kiam tiu Mesio efektive manifestis Sin ĉirkaŭ la profetita tempo en la persono 
de Jesuo el Nazaret, Li evidente renkontis la enradikiĝintan obstaklon pri ununura Dio, kio 
malhelpegis al Li pruvi sian dian devenon kiel Filo de Dio (la Patro). Eĉ granda kvanto da 
mirakloj, ĝis revivigo de mortinto, ne sufiĉis ĉe la memsufiĉa Pastraro — la tiutempa juda 
gvidistaro — por agnoski Jesuon kiel didevenan. Tio eĉ, kiel famkonate, kostis al Li la vivon 
per horora martirigo kaj ekzekuto sur kruco. Unuparte ja pro nekompreno sed pleje pro 
apenaŭ kredeblaj orgojlo kaj korupteco de la juda Sinedreo. [Konsultu mian tradukaĵon “La 
proceso kontraŭ Jesuo el Nazaret.] Nur malgranda grego de homoj, plejparte malgravuloj, 
akceptis Lin plene kiel Dihomon kaj Lian instruon pri du personecoj, Dipatro kaj Difilo. Eĉ 
aldono de tria personeco, la Dispirito, estis por la disĉiploj akceptenda pro tia instruo de la 
Majstro — Math.28,19: “Baptu ilin en la nomo de la Patro, de la Filo, kaj de la Sankta Spirito.”

Ke la Sankta Spirito tradicie tiel ricevis nur la trian lokon, estas do historie kreskinta kaj 
komprenebla, sed ankaŭ ne pli ol fiksiĝinta tradicio sen vere teologia pravigo. Cetere, eĉ tiu 
tradicio fakte neglektas la netan mencion en Genezo 1,2 ke (jam tiam!) la Spirito de Dio 
ŝvebis super la akvoj (miaopinie por en tiu medio estigi biologian vivon), longe longe antaŭ ol 
okazis la Enkarniĝo de Jesuo. Mi do plivole prenu apogon sur la menciita teologia strukturo 
kiel sole ekzakta, por pli bone ekkoni Dion kaj ekde tio la Kreon. 
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Triple Hierarchical Projection 

Father   Soulsphere 
Spirit   Ethersphere 
Son   Chemosphere 
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Tri Hierarĥiaj Niveloj 
Projekciu ni nun la Dian Tripersonecon, laŭ ĝia vera kaj logika sinsekvo, sur la 
Kreitaĵaron, tiam ni ekhavos tri nivelojn de ekzistado, plej facile figurigeblaj kiel tri 
sferoj, ĉiu en kaj super la aliaj.

Malsupre ni havas la sferon de la konkreta materio, la “ilemo”, kiu estas senpera 
projekcio de la Difilo.  Mi nomas ĝin Ĥemosfero prefere al la ĵargonismo “kvantum-
supo”. Super tiu, aŭ ĉirkaŭ tiu, ni havas la spiritan sferon, kiu komplete trapenetras la 
antaŭan kaj kies limon mi povas nur prezenti per streketoj: la Eterosfero; projeckio 
de la Dispirito. 

Kaj fine estas la plej supera nivelo, la Animosfero, kiu reprezentas la Dipatron. Tiu ĉi
plej supera tavolo estas en sia senfineco entute plu ne desegnebla per artefarita 
skemo, ĉar ĝi evidente transpasas ajnan limon.

La jena modeligo ne povas ne esti  nnoovvaa kkooppeerrnn iikkaa rreevvoo lluucc iioo en la pensado pri 
la Universo. Ne nur por kristana Kredaro, sed sambone por la Sciencoj, pro ĉio kio el 
tio defluas rilate al fundamentoj. Tio estas ega multo kaj sendube eĉ pli riĉa ol mi kiel 
solulo kapablas elfosi. Sed eĉ, kiom koncernas miajn proprajn deduktojn, mi en tiu ĉi 
superrigardo ne povas priparoli tiun multon, certege ne endetale. 

Limigu ni do nin mem al la Ĥemosfero, sed jen unuavice rigardata en ĝiaj spiritaj-
mistikaj aspektoj. 
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Matter as Projection 
of the Divine Word 
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Materio kiel Projekcio 
de la Dia Parolo 

Ĝustaj prezentoj tamen ne malestas, sed nur raras, kiel la glora Bapto en la rivero 
Jordano, ĉe kiu la voĉo de la Dipatro aŭdigis sin el la ĉielo, kaj la Dispirito sin metis 
en formo de kolombo sur la kapon de la Filo. 

Ni ankaŭ memoru la enigman priskribon de la apostolo Johannes en ties evangelio: 
“En la komenco estis la Parolo, kaj la Parolo estis kun Dio, kaj la Parolo estis Dio [dia 
Persono]. Tiu estis en la komenco kun Dio [la Patro]. Ĉio fariĝis per Li kaj 
aparte de Li fariĝis nenio kio fariĝis [materie].”

Krome, la triopa hierarĥia tavoleco venas al lumo en la fama eldiro de Jesuo pri Si 
mem en Johano 14,6: “Mi estas la Vojo, la Vero, kaj la Vivo.” Tion ni nun senplie 
povas interpreti kiel unue la vojon kiun devas suriri ĉio materia, ĉiu homo; poste la 
veron de la Dispirito, kaj fine la vivon eternan de la animo en la Dipatro — triobla 
tavoliĝo. (Komparu cetere Joh.11,25). 

Ĝis nun, pro tradiciaj konsideroj de la Katolika Eklezio, estus maleble ke la materio 
mem havu dian naturon, ajne laŭ kiu maniero, ĉar (tiel pripensis teologoj) tiam 
Kreinto kaj Kreitaĵo fariĝus unu kaj sama nocio. Jen kruda kaj dolora miskompreno, 
pro manko de aŭ malatento por la realaj fundamentoj, nekonataj kaj ne imagataj 
antaŭ nia epoko. Pro tio filozofoj, pensante sen fiksnocioj, kiaj Giordano Bruno, 
Baruch Spinoza, kune kun la fama (sed por multaj fia) jesuido Teilhard de Chardin —
kiu la veron pli sentis poezie ol povis logike envortigi — ricevis eklezian anatemon 
kiel estante herezaj panteistoj. Senfineco de Kreanto kaj senfineco de Kreitaĵaro 
estas du malsamaj konceptoj per sia naturo, respektive absoluta kaj relativa. Mal-
klareco (pro manko je konkretaj scioj) tiel kondukis al miskomprenoj. Pro tio la 
neceso komplete revizii la tradiciajn fundamentojn, tiujn de religia Kredo kaj tiujn de 
ekzaktaj Sciencoj, ilin ambaŭ liberigi de fiherboj.

Fine, kaj nun ni povas eĉ reiri al la komenco de la Sanktaj Skriboj, en Genezo 1,26 
estas nete deklarite ke ĉiu homo, laŭ modelo de Jesuo, estas triopa estaĵo:: “Ni kreu 
homon laŭ Nia bildo, similan al Ni”  Dio estas Triunuo, sekve …

Tiele oni faligu la klasikan ideon pri duunueco el korpo kaj animo, aŭ korpo kaj spirito, 
kiel tio estas instruata jam de jarcentoj, kaj kiel fiksis ĝin Cartesius ! La situacio estas 
pli alta kaj kompleksa. Mi jam asertis, oni staras antaŭ novspeca Kopernika 
Revolucio.
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The Ethersphere as 
Projection of the Spirit 
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La Eterosfero kiel 
Projekcio de la Dispirito 

Sur spirita, religia, mistika, kaj esotera niveloj la Etersfero estas la mondo de anĝeloj kaj 
demonoj, la mondo en kiu sufiĉe multaj fenomenoj kaj doktrinoj pri Transa Vivo trovas sian 
originon kaj klarigon. 

Estas ĝi ankaŭ la nivelo kien ni devas situigi tiujn povojn de la homo, nomataj “paranormalaj” 
kaj kiujn la Eklezio, malprave laŭ mi, senplie anatemas kiel estante nura superstiĉo aŭ nigra 
magio. Komprneble kunludas en tio granda timo perdi sian mensan ekvilibron, certe se oni 
riskas sin en tiu regiono senzorge kaj sen antaŭ-preparoj. Bedaŭrindege, tiu severa tabuo 
forfluigas la banakvon kune kun la bebo. Navigi sur la maro ja ankaŭ estas danĝera, jam 
multaj homoj tiel pereis. Sed ĉu tio pravigas aboli ŝipveturadon ? Certe kaj certege oni estu 
treege prudenta kaj ne eniru tiuj sferon sen pura konscienco kaj pura animo por ne lasi sin 
devojigi fare de demonaj tentoj kaj intrigoj. Cetere, vole aŭ nevole, ĉiu homo senescepte 
estas ankrita en tiu spirita mondo de anĝeloj kaj demonoj, de sanktuloj kaj damnitoj for-
pasintaj. Kiel indikite en mia teorio, tiu kosma fundamento fikse apartenas al kaj en nia 
komuna triparta naturo. Tamen, estas relative malmultaj individuoj kiuj vere konscias pri tiuj 
iliaj povoj kaj kapablas ilin utiligi, por bono aŭ malbono, de si mem kaj aliuloj.

Jam pri la unua homparo instruas la malnova katolika kateĥismo, ke ili disponis ne nur 
supernaturan gracon, t.e. perfekta sankteco de la animo, sed krome tiel nomatajn 
eksternaturajn gracojn, sen doni vere klaran difinon pri ties konsisto. Tamen, multaj sanktuloj 
en la historio manifestis kaj demonstris ilin: ŝvebi super la grundo, aperi en pluraj lokoj 
samtempe, sanigi malsanulojn per surmeto de la manoj, koni la sekretajn pensojn de iu, havi 
viziojn pri la estonteco, ktp.  Iom post iom oni kutimiĝis atribui ĉiujn tiujn eksterordinarajn 
fenomenojn al la animo, aŭ al senpera interveno de Dio mem, se ne de la Diablo, dum ili 
fakte estas atribuendaj al nia spirito, al nia mez-etaĝo — sen pro tio elimini la volon de Dio. 
Kiel dirite, ĉiu ajn homo posedas tiun mezetaĝon kaj sekve ankaŭ ĝiajn povojn, eĉ se nur 
latente kaj senkonscie. Para-psikologoj tion jam delonge konstatis eksperimente, sed nur 
minoritato inter ni efektive povas ilin aktivigi intence. Jen priplorinda konsekvenco de la 
Origina Peko, kiu forte malpliigis tiujn fortojn en ni — donacojn de la Dispirito — kune kun 
nian volpovon kaj nian rezonkapablon.

La esoteraj aspektoj de tiu mezosfero estas tre vasta temo en si mem, pri kiu mi do ne povas 
argumenti plu tie ĉi — ĝi estas ankaŭ la fonto de inspiroj kaj de intuicio — ĉar mi volas 
prefere substreki aliajn naturojn kaj precipe sciencajn karakterizojn, kiuj same bone kaj nete 
enestas. 
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Expansion of the Universe 
traditionally seen as  
blowing up a balloon 

A,B,C = ever receding galaxies

Balloon devoid of any interior or center ! 
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La Universo kiel … balono
Kiam iu referencas al la universo, tiu plej ofte pensas pri la enestantaj materiaj korpoj 
— planedoj, komedoj, steloj, galaksioj, kotopo — do pri objektoj apartenantaj al nia 
Ĥemosfero kun ĉiuj ties variaj formoj kaj fenomenoj. Sed ĉiuj tiuj materiaĵoj ne povas 
ekzisti sen la spaco en kiu ili troviĝas kaj moviĝas. Tiu spaco estas same grava, se 
ne pli grava, por la tuto, ĉar oni ja povas imagi spacon malplenan, sed ne objekton 
sen akompana spaco.

Laŭ mia tezo tiu spaco nun klarege identas kun la Eterosfero, kun projekcio de la 
Dispirito, sed nun konsiderata en ĝiaj fizikaj proprecoj. Depost Einstein la astronomoj 
rigardas spacon ne nur kiel realaĵon — do plu ne kiel nuran abstraktaĵon matema-
tikan — sed eĉ kiel estante kurba ! Tamen (kiel malsaĝe!) sen posedi centron, sekve 
sen iu ajn referenca punkto. La Relativecteorio ja toleras komencan momenton en la 
Tempo, tiun de la Prakrako, sed neniun komencan punkton en la spacego. Strange 
por la homa racio, sed vere.

Por povi ekspliki en tiu fuŝa kunteksto, ke la materio de la universo ekspansias ĉiam 
pli rapide kaj ke la galaksioj ĝenerale fuĝas for unu de la aliaj, ili prenas apogon je la 
bildo de elasta plenblovata balono, prisemita surface per makuloj kiuj reprezentu la 
galaksiojn. 

Efektive, se oni elektas en tiu pensmodelo iun ajnan makulon kiel deirpunkton, tiam 
ĉiuj aliaj makuloj ŝajnas forkuri de tiu elektito dum la ŝvelado. Sed dum la fizikistoj en 
sia imago pufas la vangojn por enblovi pli kaj pli da aero, ili forgesas mencii kien tiu 
aero iras, ĉar ja laŭprincipe nenio ajn povas kaj rajtas enesti en la balono, eĉ ne 
abstrakta geometria spaco ! Jen kio nomiĝas esti scienca. Al sanmensa rezono tio 
plivole impresas kiel la fabelo pri la novaj vestaĵoj de la imperiestro …
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Expansion of the Universe 
seen as Inflation  

of the Pristine Sphere 

All galaxies seen to be receding, 
anywhere you look, outward, inward, 

along the same level, 
yet the Universe is not an empty balloon 

and it has a spatial center. 
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La Universo kiel  
Tavolizita Energikampo 

Tiu ĝena problemo pri reciproke forfuĝantaj galaksioj trovas tute naturan sen-
enigman eksplikon en universo vidata kiel eksponente tavolizita energisfero. Jen 
prezento kiun eĉ infano povas kompreni. Starigu ni ke la makulo D estas nia propra 
Lakta Vojo, ekde kiu ni per teleskopo observas la universon ĉirkaŭe.

Se ni rigardas de D al makulo F je rando de la kosmosfero laŭ la indikita vidlinio, tiam 
ĉiuj galaksioj sur tiu vojo ŝajnas rapidi for de ni, pro la logaritme ekspansiantaj spaco-
tavoloj, la plej malproksimaj sekve pleje rapide. 

Direktu ni poste la teleskopon laŭlonge de la kurba horizonto de la denseconivelo en 
kiu ni mem evoluas, tiam ni akiras la saman fuĝimpreson, sen eĉ konscii pri la 
konforma kurbiĝo de la lumradioj sendataj al nia observaparato. Ankoraŭ pli surpriza, 
eĉ ŝoka, estas ke la plejeble distanca spiralgalaksio detektebla estas nenio alia ol nia 
propra stelarsistemo, vidate de malantaŭe ! Kompreneble, nur laŭ geometria 
konsidero kaj supozante ke nia aparato estos kapabla rimarki tiel forajn kaj sekve 
feblegajn lumsignalojn. 

Kaj se ni fine rigardas al la centro de nia Universo — klasike ne ekzistanta — en 
direkto al makulo A, tien kie la prakrako de la fora estinteco estus okazinta, tiam ni 
ankoraŭfoje observas tute saman fuĝofenomenon. Nu, unuapense tiu aserto ŝajnas 
ne konforma al la resto kaj oni devus observi ke la centraj galaksioj male kuradus 
renkonte al ni, proksimiĝante pli kaj pli rapide. Sed ne, en tiu ĉi situacio la Relativec-
teorio levas sian kapon. Nia observadejo ja ne staras tute fikse senmova, sed ĝi ne 
eviteble partoprenas en la ĝenerala dilatiĝado. Kaj ĉar ni troviĝas en pli supera tavolo 
de la Kosmo, ni mem forkuras pli rapide de la objektoj kiuj ĉirkaŭas la centron ! Estas 
kiel ĉe publiko en salono, kiu pensas kaj spertas ke ĉiuj sidas trankvilaj, aŭskultante 
la parolanton, same senmovan. Sed en realo la salono kaj ĉio en ĝi kaj ĉirkaŭ ĝi 
turniĝas per proksimume mil kilometroj hore, ligitaj al nia pivotanta planedo. Kaj 
ankoraŭ pli rapide kune kun ĝi rondflugante la Sunon en unu jaro. Tiamaniere kaj tiu-
kiale ni konstatos en nia teleskopo — aŭ pli ĝuste en spektroskopilo — ke ankaŭ la 
internaj objektoj en realo kuras for pli kaj pli rapide laŭ la distanco.

Do, ĉie ajn en la Universo oni konstatos kaj mezuros idente saman fenomenon de 
dilatiĝado laŭ tri malsamaj observodirektoj. Ŝajno trompas, sed la ĝenerala komuna 
dilatiĝado estas ne eskapebla. Tamen, ni enkalkulu ke sur limigita skalo, en tiel 
nomata “loka grupo”, koncernaj galaksioj povas kuradi renkonte al la kolegoj pro ilia 
komuna gravita altiro.

Jen kiom koncernas nur la ekspansion de la Unvierso. Se ni enprenas tien ĉi la 
komplementan aksoturniĝadon, ni finfine ekhavos la antaŭe indikitan Mahagalaksion. 
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The Geometrical Projection 

TTHHEE MMEETTAASSPPHHEERREE
with three really cosmic dimensions 
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Geometrie Strukturita Projekcio 
Pri la plej supera ekzistonivelo, tiu de la animo, do de la Animosfero, mi ne kapablas 
multon aserti. Estas ĝi ja la tereno specife de la Dipatro, kiun ni kiel limigitaj mort-
emuloj ne kapablas surtreti. Kiel skribis la apostolo Paŭlo en Kor.1,19: “Neniu okulo 
estas vidinta, neniu orelo estas aŭdinta, nek leviĝis en la koro de homo, kio Dio 
preparis por tiuj kiuj Lin amas.” Surtreti tiun sanktegan terenon absolutan oni ja nur 
povos fariĝante mem eterna kaj senfina, ekzistostato kiu sekve falas ekster la 
atingopovo de sciencistoj kaj teologoj. Nur mistikuloj povas doni al ni alegoriajn 
ideojn. 

Sed, krom la antaŭe donita tritavola projekcio de Dio, troveblas en mia tezo ankoraŭ 
aliforma projekcio de la Sankta Triunuo, nome geometrie strukturita projekcio. Tiu 
strukturiĝo eble validas por ĉiu el la ontosferoj, sed tie ĉi speciale kaj specife por la 
Eterosfero, rigardata kiel identa kun la Spacego. Spaco ja necese posedas 
geometriajn proprecojn kaj pro tio ankaŭ prikalkuleblajn proprecojn, unuavice tiun de 
dimensioj. 

En la kadro de mia pozitive sfera spacego, oni malkovros la Sanktegan Triopon tiel 
ankaŭ en formo de tri diskoj, perpendikle muntitaj inter si, du vertikalajn kaj unu 
horizontalan. Mi nomas la strukturon metasfero en kiu ĉiuj eblaj matematikaj nocioj, 
pere aŭ senpere, trovas lokon. [Tiuj estas detaligataj en la unua el miaj tri 
diaporamoj pri la Teorio pri Ĉio.] Tiu perspektivo ĵetas tute novan kaj gravegan 
lumon al la difino de “dimensio”. Kaj ĝuste la kompreno aŭ miskompreno pri tiu
nocio konsistigas unu el la pilieroj sur kiuj sin apogas la Relativecteorio !
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Mystic Background of the 
Metasphere 

The Menorah 
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La Metasfero kiel Mistika Bazo 
Ne nur ŝatantoj de matematiko povos regali sin per la metafero sed ankaŭ piaj koroj, 
ĉar ĝi havas tra netan spiritan aspekton. Mi direktas ilian atenton por tio al ĝiaj nodo-
punktoj. Da tiaj estas sep, nome ses je la diskaj ekstremaĵoj kaj unu en la centro.

Nu, tiuj nodoj aŭ interkruciĝoj reprezentas nenion aliaj ol ĝuste tiom da “kranetoj de 
Dio” tra kiuj la diaj gracoj enŝprucas la mondon. Hinduoj nomas tiajn nodpunktojn 
ĉakroj, dum Kristanoj ilin povos ligi al la sep sakramentoj kaj precize kun ties ritaj 
grupiĝoj po du. Prenu ni ekzemple horizontale Bapton kaj Konfirmon, tiam ni ekhavas 
vertikale Konfeson kaj Sanktoleadon, dum sagitale Geedziĝon kaj Pastrecon. Sed 
plej eminenta loko estas la centra kruciĝo, la honorloko, kiu ne havas parulon. En ĝi 
ni rekonas la Sanktegan Eŭkaristion, sakramento de la altaro, de la Sinofero de 
Jesuo sur la Kranimonto. Notu bone: ne de la Lasta Vespermanĝo, kiel hodiaŭtempaj 
modernistaj pastroj kaj episkopoj kutimas instrui sian ŝafaron.

Nur tiu lasta punkto, kiu reprezentas la Amon de Dio, postrestos de la metasfero, 
kiam la Universo fine ekhaltos. En ankoraŭ nekonata maniero la montrata meta-
strukturo eterniĝos tiel ke ĝiaj limoj forvaporiĝos.

Ankaŭ la juda Kabalo povas trovi en ĝi parencecon ĉar, se oni platpremas la 
metasferon kaj iom ŝovas la nodopunktojn, tiam elsaltas la fama sepbraka 
kandelabro, menciita en Zaĥario 4,2: “Mi vidas tie kandelabron, tute el oro, kaj sep 
(ole)lampojn kun sep alkondukaj tuboj al la lampoj. La anĝelo parolis: tiuj ĉi sep 
lampoj estas la okuloj de Jehovo, kiuj trapenetras la tutan mondon.”

Neniu miro ke tiu kandelabro, la menorah, konsideratas de la Judoj kiel tre sankta 
simbolo, kvankam ili bedaŭrinde pliofte preferas la okbrakan de la Makabeoj, kiu 
flatas ilian nacifieron. Same bedaŭrindas ke Kristanoj ne konas aŭ kultas ĝin.
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The Cosmic Dimensions 

Three dimensions in the form of three discs:  
two spatial ones plus one of time. 

Their junctures are  
the classical three dimensions 
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Kosmaj Dimensioj 
En tiuj tri kosmodiskoj aw rondaj edroj estas facile rekoni enformigon de la Sankta 
Triunuo: du specife spacaj ebenoj — jen farbitaj verde kaj blue — kiel originantaj el 
Dipatro kaj Difilo, plus unu specife moviĝanta ebeno — jen ruĝe farbita — kiel 
originanta el la Dispirito. Ĉi lasta kunligas ambaŭ antaŭajn kaj ilin pelas laŭ la nun 
konata kuplo de fortoj: dilatiĝe kaj turniĝe. Estas tio konsolo por kredantoj, al kiuj 
estas instruita ke ĉio en la mondo okazas kaj vidatas de la mano de Dio, de Alfa ĝis 
Omega, de prakomenco ĝis determinita fino, kvankam la planoj de Dio ne identas 
kun tiuj de homoj. Estas la teologia “imanenteco”, la loĝado de Dio en Sia Kreitaĵaro. 
Evidente, por agnostikuloj kaj materiistoj tio estas nur abomena iluzio. 

Kiel asertite tiu ĉi geometria strukturo triparta forbatas unu el la pilieroj sur kiu staras 
la Relativecteorio. La genia Einstein nome ne disponis la perspektivon de reale sfera 
Universo, sed nur tian de senforma spacego pozitive kurba, kio nepre ne estas la 
sama afero. Li do falis en kaptilon, la kaptilon de eŭklida pensmodelo, kio signifas ke 
li konsideris ĝin, kaj kune liaj disĉiploj, laŭ la spertado sur homa skalo, nome kun tri 
rektliniaj aksoj orte starantaj unu sur la aliaj: horizontale, vertikale, sagitale, en formo 
de tribraka kruco. Sed kiel montrate per la apuda ilustraĵo, tiuj rektaj aksoj estas nur 
duarangaj dimensioj, ne pli ol necesa sekvo de la unuarangaj dimensioj diskaj, kiuj 
sin tranĉas interne kaj orte laŭ tiuj rektaj tranĉlinioj.

Verfakte tiu geometria miskoncepto de Einstein venas de la usona astronomo 
Minkowski, kiu opiniis sin devigata enkalkuli ankaŭ la Tempon por ke la tri klasikaj 
aksoj povu moviĝi. Sed bedaŭrinde li kredis ke por tio necesas kaj sufiĉas starigi 
kvaran rekt-linion perpendikle al la spaca triopo. Tiu geometria monstraĵo iĝis la 
fifama ”kvardimensia tempospaca kontinuo” de Relativecteorio, kiun neniu homo 
kapablas imagi kaj eĉ malpli skizi, krom per artifikoj. Estas miaopinie mirige ke 
Einstein tamen venis al la ĝusta dedukto ke la spacego devas esti kurba kaj eĉ tute 
reale ekzistanta, kaj ne nur matematika abstraktaĵo.

Aldonu ke modernaj fizikistoj, surbaze de eraraj algebraj antaŭsupozoj, sen 
palpebrumi diskonigas la nepran ekziston de ankoraŭ pliaj dimensioj, eĉ multaj pli, 
tiom sur mikrokosma kiom sur makrokosma tereno. Garbage in, garbage out. 

Ĉion tion kunkolektante, tiu moderna vizio pri spaco kaj tempo fariĝis senespere 
kompleksa labirinto, en kiu katino ne retrovus siajn idojn. Do estas urĝega tempo 
trabalai tiun porkejon per maldelikata brosilo kaj restarigi sanmensan rezonon sur la 
trono.
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Traditional Types of 
Geometry 

Relativity cannot decide between the curved ones 

50 



La Klasikaj Geometrioj 
En la daŭro de jarcentoj, matematikistoj kunflikis iun dekon da geometriaj sistemoj, 
ĉiuj ŝprucantaj el problemoj nesolvitaj de iliaj antaŭuloj, precipe el la prestiĝa plata 
geometrio de Eŭklido, kiun lernejanoj ĝis la hodiaŭa tago devas parkeri.

Tamen ĉiuj tiuj varioj estas redukteblaj al nur tri fundamentaj sistemoj, kies leĝoj kaj 
konceptoj estas plejparte tradukeblaj de unu sistemo al alia, sen perdi sian validecon. 
Tiuj tri fundamentuloj estas: sfera geometrio kun pozitive kurbita spaco, hiperbola 
geometrio kun negative kurbita spaco, kaj la malnova platebena geometrio de 
Eŭklido kun kvadrata (aŭ kubusa) spaco. La fakuloj bedaŭrinde ankoraŭ ne sukcesis 
determini, sur la strikta bazo de siaj aksiomoj, unu fojon por ĉiam kiu el la tri estas / 
estu aplikenda al nia Universo; kaj tio validas sekve ankaŭ por fizikistoj.

Kune kun la korifea Einstein, pliparto el ili voĉdonas por sfera kurbiĝo de la spacego 
— al kio mi volonte aliĝas — sed definitivan pruvon sur ekzakta bazo ili ankoraŭ ne 
trovis. Male ĉe mi …
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Geometries and Force Fields 

… within interacting energy fields
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Geometriaj Sistemoj 
kaj Kampoj de Energio 

En mia opinio oni faras tiurilate la eraron pensi, ke spaco devas resti tenata komplete 
abstrakta, sendepende de la materia mondo, tiel kiel puraj matematikistoj ĝin 
perceptas en sia ebura turo. Nome, al ĝisosta matematikisto estas kakegale ĉu tiu aŭ 
alia lia fakleĝo aŭ koncepto estas aplikebla al la konkreta naturo aŭ ne. Se nur liaj 
donitaĵoj perfekte kongruas kun la resto de lia elita specialaĵo.

Sed, kune kun Einstein, ni povas kaj devas rigardi la  spacegon de nia Universo kiel 
fizikan realaĵon. Mi tamen ja aldonu ke temas tiukaze pri kolosa energikampo, tiom 
kun fizikaj kiom kun spiritaj proprecoj, kaj kiujn oni ne rajtas identigi kun jam konataj 
naturfortoj — elektro, magnetismo, gravito — kaj eĉ malpli kun la du modernaj ekstraj 
fortoj, kiujn atomfizikistoj kredas esti malkovrintaj en la sino de atomkernoj. Do ne 
havas celon provi malkovri la Eteron kaj ĝin mezuri kvazaŭ ĝi estus io kia la furora 
“nigra materio”. Tiu etero de la Universo, alinome spacego, trapenetras kaj envolvas 
nepre ĉion, sed mem ne estas alirebla per fizikaj rimedoj. Kvankam Einstein do tute 
pravis ke spaco estas io reala kaj kurbita, li tamen tute eraris asertante ke objektoj en 
la kosmo kapablas kurbigi tiun spacon ĉirkaŭ si ! Estas ĝuste inverse, la gravitkampo 
de koncerna objekto kurbigas aliajn kampojn kiuj ĝin tuŝas. Kion fizikistoj kaj 
matematikistoj sekve devas fari kun ĉiuj tiuj geometriaj sistemoj estas konsideri iun 
ajn kampon de energio kiel memstaran spacon, al kiu donita geometria sistemo estas 
aplikebla kaj ne necese ŝargi la Universon entute per tiu tasko.

Se ni do kunpuŝas du normalajn gravitkampojn unu kontraŭ la alia, kio estas vefto kaj 
varpo en la Kosmo — pensu nur pri tiuj de Tero kaj Luno, de Marso kaj Suno — tiam 
iĝas senplie klara ke ĉiuj tri klasikaj bazosistemoj estas al ili aplikeblaj, sen ke nia 
Universo en sia tuteco havas iun rilaton al tio. 

En la interno de ĉiu montrita gravitkampo regas pozitiva kurbiteco kaj inter ili la 
negativa kurbiteco, do ankaŭ tiuj geometrioj. Kaj se ni eltondas ete malgrandan 
peceton ĉu el pozitiva ĉu el negativa regiono, en formo de kubuseto (ŝajnperfekta), 
tiam ni akiras la tradician spacon rektan laŭ homaj mezuroj, kiu lasta estas mondo de 
iluzioj laŭ multaj manieroj, en kiu niaj sentoj nin trompas kiel naivajn bebojn.
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Two Real Geometries 

SURFACE OF A SPHERE

A traditional straight 

line is merely an arc 

divisible into equal parts. 

INTERIOR OF A SPHERE

A traditional straight 

line is a radius 

logarithmically  

structured. 
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La du vere kosmaj 
Geometrioj 

Metu paperfolion antaŭ vin surtable kaj per liniilo streku rektan linion for de vi. Ĉu vi 
nun havas vere rektan linipecon ? Sciu ke ne; nur streku (kompreneble en la pensoj) 
tiun linion plu ĝis cent metroj, unu kilometro, mil kilometroj. Je fino de la strekado vi 
vidos ke la ŝajne rekta linio fariĝis kurba linio, kiu vojaĝas ĉirkaŭ la terglobo por fermi 
sin kiel cirklo, revenante malantaŭ vi kaj tra via dorso denove al la papero. Kion vi tiel 
efektive faris sur la papero estas arko de cirklo, arko tielege platigita ke viaj okuloj ne 
perceptas la kurbiĝon. Ankaŭ ne kredu, ke vi povus eventuale eltiri la linion tut-rekte 
antaŭen en la “malplenan” spacegon, kiel imagus al si abstraktigema matematikisto. 
Por tion fari li ja neeviteble devus povi liberigi sin de la tera gravitkampo, kaj eĉ 
tiukaze lin malhelpus la loka zona kurbeco de la kosma Eterkampo. Preterkure 
rimarku ke ĉi speca arkolinio estas precize dividebla en perfekte egalajn longecojn.

Do, se vi deziras streki vere rektan linion, tiam metu vian paperfolion rektestara, 
vertikala, kaj nun enpense direktu vian linion al la centro de la Tero. Tiu via linio tiam  
iĝos radiuso, sole kaj reale rekta linio, pro naturo. Sed nun rimarku, ke tiu vera rekto 
ne plu estos dividebla en egalajn partojn ! Ĝi ja iĝos nature logaritma pro la tavolizita 
gravitkampo de nia planedo. En mia “Teorio pri Ĉio” la matematikistoj tial devigatas 
forlasi sian iluzian eburan turon kaj enkalkuli la materian realmondon.

Laŭ tiu rezonvojo ni do staras en la Kosmo antaŭ nurnure du geometriaj sistemoj
vere bazaj, tiu de la sfersurfaco kaj tiu de la sferinterno (ties tratranĉo).

Ĉiuj geometriaj strukturoj, elpensitaj de scienculoj aŭ ankoraŭ de ili elpensotaj, kiel 
demonstrite rilatas ĉiuj al iu energikampo en la Universo, kaj nur escepte al la 
Universo mem. Nu, tiuj fortokampoj senĉese influas unu la aliajn, kunpuŝiĝas, inter-
penetras, kio produktas la plej komplikitajn kaj kapricajn formojn de spaco; ili eĉ 
denature evoluas al novaj strukturoj kaj kombinaĵoj, tiom multaj ke oni rajtas dubi ĉu 
la matematikistoj, eĉ se provizitaj per superkomputiloj, iam estos kapablaj ĉiujn tiujn 
formojn de energio, alidire spacojn, gisi en konvenan muldilon. Mi tie ĉi pensas 
ekzemple pri ringoformaj kampoj kiuj ludas tre gravan rolon en mia teorio, tiel en la 
mikrokosmo kiel en la makrokosmo. Sed por ĉio tio jen ne estas loko. [Konsultu 
volumenojn II kaj III en mia Teorio pri Chio.]

Anstataŭe kaj kiel lastan prisciencan temon, rigardu ni la grandan disputon inter 
Kreadismo kaj Evoluismo, kiu okupas tiom da homoj pro ĝiaj religiaj implicaĵoj.
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Chance & Probability 

Motion and value of the absolute point
identifiable to a simple Higgs-boson

Planck’s Constant

56 

h =  6,6252... ×  10–27 erg/sec



Hazardeco kaj Probableco 
Tre grava elemento en tio, kiel sciate, estas la nocio “hazardo”. Por multe da piaj Kristanoj ĝi
eĉ ne ekzistas, ĉar ili konsideras nur diajn intervenojn en la sorto de homoj kaj senpripense 
neglektas tion kio okazas en la Naturo. 

El la antaŭaj ĉapitroj tamen devus esti klare ke la Kreo, pere de “prakrako”, certe ne estis nur 
momenta fortostreĉo de Dio, post kio Li lasis ĉion kuri laŭplaĉe. Male, precipe fare de la 
Sankta Dispirito, ĉio interne de la Eterosfero (la spacego, la “matrikso”) estis kaj estas pelata 
de determinita komenco al determinita fino, ne eviteble. La sorto kaj destino de la materia 
tutaĵo, kaj por grandaj amasoj da objektoj, sekve ankaŭ por la Homaro, estas dinamike fiksa; 
ne por kelkaj personoj, ne por individuo. 

Tiu aferostato tamen ne malhelpas, ke la malcerteco de hazardo kune ludas rolon sur la 
nivelo de unuopulo aŭ de aparta objekto. Se ne, Dio ne povintus havigi al la Homo — la de Li 
intencata ĉefobjekto de la Universo, de la Kreo — ties Liberan Volon por decidi inter 
diversaj eblecoj, precipe inter bono kaj malbono, inter Dio kaj si mem.

La interludo inter individua nedeterminiteco kaj globa jesdeterminiteco estas tiel forte ankrita 
en la Naturo, ke asekurkompanioj tiras el ,ĝi grandan profiton. Pri mi aŭ vi, aŭ pri viaj 
najbaroj, ili ne kapablas profeti ĉu tiuj spertos aŭtomobilakcidenton en la kuranta jaro, sed pri 
pluraj miloj da personoj aŭ dekmiloj, ili povas perfekte kalkuli al kiompocento el tiuj io tia 
okazos. Estas sur tiuj kalkuloj, sur tiu statistika bazo ke ili fiksas la sumon de poliso. La 
sistemo estas tiel fidinda, ke la kompanioj ne riskas bankroti pro elpagado de grandaj sumoj 
al viktimaj askuritoj, sed male iĝas fetore riĉegaj. Jen palpebla pruvo, ke hazardeco kaj 
destiniteco reale kunekzistas kaj interrilatas. Malcerteco por la  solulo, probableco por la 
grupo.

Tiun enbakitan hazardon — kiu donacas al la Homo sian liberan volon ene de la ĝenerala 
Dia Plano — mi kredas povi indentigi kun la en fiziko bonkonata Konstanto de Planck. Jen 
faktoro kiu ludas grandan rolon en la kriptokosmo kaj transen kaj kiu en mia teorio estas 
atribuebla al unuopa Bosono de Higgs kaj kunsekve estas fizika ekvivalento de matematika 
punkto. Ĝi estas tiel la plejeta valoro aŭ unuo, tiom por matematikoj kiom por fiziko kaj rilataj 
disciplinoj. Sed plej rimarkinda en ĝi estas ke oni ne kapablas ĝin tutekzakte determini, nek 
space nek tempe, kaj neniam kapablos. Tiu “punkto” nome kaŝiĝas en iuspeca fumkurteno, 
kiu kurteno samokaze ligas la materian mondon al Dio kaj ĝin de Li disigas. Tiun ĉi ne 
absoluta tempospacan punkton, kun du spacaj koordinatoj (x,y), kaj unu tempa koordinato 
(i,r), mi indikas per la hebrea litero Pe distingige de klasika punkto P, kiu ja posedas nur la 
spacajn koordinatojn (x,y,z) kaj tamen estas konsiderata kiel nepre ekzakta. La kontraŭpartio 
de tiu plejetulo povas esti nur la kolosega grandeco de la universosfero, kiun ni ankaŭ 
neniam povos ekzakte mezuri kaj tial ankaŭ ne ekscii … precize kiam la Granda Fino 
okazos. Tiun punkton / momenton de nia estonteco ni povos taksi nur kun iu marĝeno de 
malcerteco. Estas cetere skribite en Mat.24.36: Pri tiu tago kaj tiu horo neniu ion scias; eĉ la 
anĝeloj en la Ĉielo ne, sed unike nur la Dipatro.”
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Spiral of Evolution 

Progression along the Three Dimensions: 
Natural Selection + Mutation + Intelligent Design 
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La Spiralo de Evoluado 
Kion mi ŝatus enkapigi al ambaŭ grupoj, Kreadismanoj kaj Evoluismanoj, estas ke 
evoluo, tio estas transformiĝado, funkcias jam de la plej freŝa komenco, sed krome 
ke tio okazis kaj okazas en tri sinsekvaj kaj progresaj fazoj de disvolviĝo: de la 
debuta Purmaterio trans la Vivo, ĝis la Menso. Nur Dio mem kapablas stiri kaj realigi 
tiun transformiĝadon. Neniu homo, nek grupo de homoj, nek institutoj kaj inĝenieroj, 
povas fabriki la Universon kun ties bunta varieco de materiaj strukturoj, malgrandetaj 
kaj kolosegaj, kiel teatron por surscenigi la grandiozan “Tragedion de la Homo”. Tute 
same homaj manoj ne ĉeestis por instigi la en la praoceano ĥemie estiĝintajn 
polimerojn sin mem reprodukti, la centra karakterizo de Vivo, longelonge antaŭ ol tiu 
homo mem aperis surtere. Lasu min memorigi la tekston en Genezo 1,2 kie la Spirito 
de Dio “ŝvebis super la akvoj” por ĝuste tiu celo.

En la Sanktaj Skriboj de la Hebreoj, la historio pri kreado de la mondo kuras 
rimarkinde paralele al la ĝenerala koncepto de modernaj geologoj, biologoj, kaj 
historiistoj ! Certe kiam oni komparas ĝin al la fantaziegaj rakontoj pri estiĝo de la 
Kosmo en la mitoj de aliaj antikvaj popoloj kaj kulturoj: Egiptoj, Hinduoj, Ĉinoj, 
Indianoj kotopo. Genezo ja parolas ne nur pri supren grimpanta linio de disvolviĝado, 
sed tiu disvolviĝo eĉ okazas per sinsekvaj fazoj — nomataj “tagoj” — kio bone 
kongruas kun la sinusoida, aŭ pli ĝuste spirala, transformiĝado de la materio en la 
Universo. 

Kiu observas pli intense, povas eĉ detekti en tiuj tri grandaj fazoj akcesoran triopan 
strukturon de la tempospaco. Ĉe evoluo de la Vivo, tiu fariĝas unue la darŭinisma 
dimensio de adaptiĝado al hazardaj ŝanĝiĝoj en la cirkonstancoj (la verda disko de 
mia metasfero), due la dimensio de mutaciaj saltoj, malkovritaj fare de Hugo de Vries 
(la blua disko de mia metasfero), kaj trie kaj fine la dimensio de organiziĝa pelado (la 
ruĝa disko de mia metasfero), kiu pelado konfirmas la tielnomatan intelligent design
— celstreba disvolviĝado de vivantaj estaĵoj, kiu ideo aktuale varbas pli kaj pli da 
adeptoj. Mi preferas por tiu procezo la novan terminon Teleogenezo, kiu tuŝas 
malnovajn terminojn kiaj élan vital, onthogenese, entelechie.

En tiu ĉi nova triopa strukturo dinamika Dio kaj Hazardeco plu neniel estas ne 
repacigeblaj oponantoj, sed ja intime kunlaborantaj kompanianoj…
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Evolution of Man 

At sufficient Brain Progress 
infusion of the Soul in Man and Woman 
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Evoluo de la Homo 
Tio kio igas la debatojn ekstre ardaj kaj emociaj estas ke la homo mem staras en la 
centro de la temo, tiel ke la ideo pri iamaj simiecaj praavoj nin instinkte forpuŝas, 
kiom ajn ĝi estas akceptebla racie. Nu, por la ĉionenprena superrigardo de mia 
Teorio pri Ĉio plu ne restas valida argumento por starigi kaj kompreni ke Dio, post 
enblovo de la Vivo (dua evoluŝtupo) en delonge forpasinta erao, fine enblovis ankaŭ 
la plej altan ŝtupon, la Animon, en la unuan paron da sufiĉe evoluintaj antropoidoj 
(tradicie Adam kaj Eva), tio volas diri: en ilian biologian korpon, kies cerbo (la DNA-
ĉenaro) estis sufiĉe progresinta por ricevi tiun supernaturan donacon kaj utiligi ĝin. Mi 
referencas al Genezo 2,7: “Tiam Jehovo Dio formis la homon el argilgrundo kaj blovis 
vivospiron en lian nazon.” La tie ĉi uzatan vorton “vivo” oni evidente komprenu kiel 
“supernatura vivo”, tial ke la pure biologia vivo jam delonge enestis kaj funkciis. 

Estis tiam ankaŭ la kulmina momento en la dia Kreoplano, la biblia sepa “tago” en kiu 
Dio ĉesis kreadi. Per la sesa “tago” la teatra scenejo ja fariĝis preta por ke la Homo 
ekludu sian propran dramon. En tiu sepa epoko Dio metis pluan evoluon direkte al la 
punkto Omega en la manojn mem de Homo sapiens. Jen do miakrede la vera signifo 
de la ornamoplena teksto, kiu montras Dion en tiu lasta “tago” ekripozanta pro sia 
dura laborego, kvazŭ Li estus elĉerpita kampolaboristo.

Finsume, ni homoj do mem devas realigi kaj konstrui nian estontecon, la estontecon 
al kiu ni estas destinitaj kaj por kiu la Kosmo estas planita, sed jes ja en la kadro kaj 
kun agnosko de la Dia Providenco, speciale per dediĉo (ĉe Judoj kaj Kristanoj) de la 
lasta tago de semajno al la Kreinto kaj por Lin aparte honorigi. Tiu estonteco finfine 
realiĝos kiam ĉiuj homoj mondvaste, de ajna koloro, raso, aŭ kulturo — tio estas: la 
postkataklismega “malgranda grego” — laboros unukore kaj unucele por realigi 
surtere la Promesitan Regnon de Dio. Tiu certe ne venos sen intensa kontribuado de 
ni homoj mem ! Kiam preparita, Nia Sinjoro Jesuo povos reveni, tiamdo definitive, kaj 
estos finfine “Unu Grego kaj unu Paŝtisto”.

Sed ve, la Granda Oponanto, kiu neniam ĉesis bojkoti kaj kontraŭbatali la disvolviĝon 
de tiu Plano, hodiaŭ mobilizas ĉiujn siajn trupojn kaj utiligas ĉiujn siajn armojn, 
lanĉante sian lastan grandofensivon por ekregi la Homaron alimaniere. Kiel profetite 
li sukcesos en tiu entrepreno, subjugante (preskaŭ) ĉiujn teranojn al sia volo kaj al sia 
granda reprezentanto, enpersonigi de li mem, la “Antikristo”.

(Fino de la dua parto.)
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Katastrofismo 

Bedawrinde, la skorpiono havas venenan pikilon. Nia evoluo ne kuras serene kaj 
flue, sed renkontas multajn kaj foje tre gravajn obstaklojn generataj ĝuste de tiu 
agaca hazardo: katastrofojn. Galaksioj foje kolizias, neniigante siajn strukturojn 
reciproke, steloj eksplodegas, eĉ planedo povas eksplodi postlasante amasegon da 
rubaĵoj (niaj meteoritoj kaj komedoj), tutaj vivospecioj surteraj eksterminatis pro 
entrafo de bolido. Bonkonatas la subita malapero de dinosaŭroj, sed tiu kataklismo 
ne estas unikaĵo; fakte ĉiuj geologiaj epokoj estiĝis pro tia subita perfortaĵo. Enfunde 
estas perfortega maniero por progresigi la Evoluon saltante (per mutacioj) kaj eĉ 
akcelante. Hodaŭaj astronomoj tute akordiĝas, ke nin atendas nova terura entrafo el 
la ĉirkaŭa spacego; ili nur ne povas indiki kiam.

Sama situacio ripetas sin en la homa kulturo. Tutaj gentoj kaj kulturoj malaperis el la 
historio, postlasante foje nur sian nomon, kiel la miriga altkulturo de Atlantis, kune 
kun pliparto el la homaro, kiam venis la biblia Diluvo. 

Nu, la promesita Regno de Dio, trifoje ve, ne realiĝos per flua konstruiĝado, sed 
realiĝos nur post kataklismego komparebla al la granda Diluvo, kvankam alinatura. 
Tio validas evidente por nia tuta mondo, tiel kiel ni ĝin konas, sed centro kaj origino 
de la kataklismo estas kaj estos la Katolika Eklezio, al kies sorto ligiĝas la sorto de la 
mondo. Rimarku, ke la intensa evangelizado en la Eklezio de Romo, dum dumil jaroj, 
por kio sennombraj misiistoj heroe oferis sian vivon, tamen sukcesis nur ĉe kvarono 
de la homaro. Per tia ritmo — ignorante la fian koncilion kaj ties sekvojn — la eklezio 
bezonus ankoraŭ dekmil aŭ ankoraŭ pli da jaroj por atingi sian fincelon de “unu 
grego”. La universo kun certeco ne ekzistos tiom longe. Racia arkitekto do, anstataŭ 
adapti kaj renovigi la dignan malnovan domon al la multaj bezonoj de moderna 
tempo, kio rezultigus nur amason da nekontentigaj kompromisoj, preferos draste 
malkonstrui ĝin kaj entute starigi novan domon, adaptitan al ĉiu ajn moderna postulo. 
Jen por kompreni la fonon de la aktuala krizego en Eklezio kaj Mondo. Drasta kaj 
efika kiel geologia salto. Oni povas trovi tion kruela decido de la Dipatro, sed ne 
forgesu ke Tiu havas la eternecon por rekompenci kaj puni, same kiel por rekrei ĉion 
kio indis resti; la akaŝaj registroj ĉion konservas fidele. Tiu ĉi vivo estas fundamente 
nur provotempo, preterpasa staĝo, kaj ne celo en si mem !
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The False Christ 
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La Falsa Kristo 
Maria de Jesús (1602-1665), sankta abatino el Agreda (Hispanujo), skribis grandan veraĵon en sia 
inspirita monumenta verko “La Mistika Urbo de Dio”, kiun mi volas tie ĉi speciale elstarigi: “La feliĉa 
tago de graco, kiun spertis la mondo per la Enkarniĝo de la Parolo, sekvata de la Elaĉeto, havas sian 
matenon, sian tagmezon, kaj sian vesperon. Ĉio estas planata de la dia Saĝeco, por efektivigi tiam kaj 
tiel kiel estas oportune. Kvankam ĉiuj sekretoj pri la Mesio kaj lia Patrino estas enfermitaj en la Sanktaj 
Skriboj, tamen ili ne iĝas ĉiuj kune nek samtempe klaraj. La Dipatro fortiras la vualon  kiu kuŝas sur 
tekstoj, alegorioj, nombroj  nur iom post iom.” Nenio do estas fiksita, definitiva, ankaŭ ne en la 
Eklezio, ankaŭ ne en la Kredaro. Plej trafa certe estas la revelacioj de la Apokalipso, kolekto de 
enigmaj alegorioj pri la historio de la Eklezio.   

Tamen atentu, ke progreso de scioj kaj instruoj ne identas kun kompletaj ŝanĝiĝoj ! Bazaj veroj restas 
eternaj, sed ili iĝas ĉiam pli kaj pli klaraj kaj detalaj, precipe okaze de grandaj konfliktoj, de ribeloj, de 
herezoj. La historio de (ĉefe) la Katolika Eklezio ne povas ne imiti la historion de la materio kaj de la 
vivo. Tion la kredantoj kaj la ekleziuloj apenaŭ konsciis aŭ konscias, spite la evertojn de saĝuloj kiel 
ekzemple la kardinalo John Newman en lia bazverko On the Development of Christian Doctrine. Kaj 
ankaŭ spite la averton de Jesuo mem en Joh.16,12: “Ankoraŭ multon pli Mi devus diri al vi, sed vi nun 
ankoraŭ ne kapablas porti [kompreni] ĝin; sed kiam venos Tiu, la Spirito de Vero, tiam Li kondukos vin 
al la kompleta vero; ĉar Li ne parolos proprainiciate, sed komunikos ĉion kion Li aŭdas, kaj Li anoncos 
al vi la aferojn de la estonteco.”

Tiun kompletan veron kaj sciaron ni posedos nur je la fino, ĉe la grandioza Reveno de Jesuo, kiel 
supera Monda Reĝo. Certe, tiu kulmino estas plu ne malproksima, sed ĝi — vekriego! — realiĝos nur 
post la lasta kaj definitiva batalego inter Ĉielo kaj Infero, kiu surscenigos la demonan generalon mem, 
Luciferon, en formo kaj personeco de homo, kiu trompe similos al Jesuo. Tiam li ja plu ne sentos 
bezonon aŭ emon kaŝi ĝis sian ekziston. Nia epoko montras milmaniere ke Lucifero lanĉis tiun 
finofensivon por fariĝi absoluta estro de la Homaro, de la Eklezio, de la Mondo. Iom konatas ke nia 
moderna identigometodo por iu ajn varo, la striokodo, baziĝas sur tri sesoj, sekve sur 666 = la 
nombro de la apokalipsa Besto. Tio estos aplikata ankaŭ al homoj, traktotaj kiel varo. [La granda 
turnopunkto okazis en la sesdekaj jaroj de la pasinta jarcento]. 

Profetis la apostolo Paŭlo en sia dua letero al la Tesalonikanoj, pri la Reveno de Jesuo (versoj 2,3): 
“Neniu vin trompu [pri tiu reveno] iamaniere, ĉar nepre antaŭe okazos [granda] apostateco kaj la 
Homo de Sendieco malkaŝiĝos, la filo de damno, la oponanto [de la Mesio] kiu levos sin kontraŭ ĉio 
kio nomiĝas dia aŭ sankta; tiel ke li eksidos en la Templo de Dio, agante kvazaŭ li estus Dio mem. (…) 
Vi scias jam kio / kiu [ankoraŭ] fortenas lin, tiel ke li manifestos sin nur en oportuna tempo. Certe, la 
mistero de maljusteco [demona influado] agas jam nun, sed restas ankoraŭ tio/tiu kio/kiu malhelpas 
lin. Nur kiam tio ĉi/tiu ĉi estos malaperinta, sin montros la Sendiulo, kiun [poste] nia Sinjoro Jesuo 
detruos per la spiro de Sia buŝo kaj paralizos per la gloro de Sia [rea] alveno. Lia [la demona] apero 
okazos kiel verko de Satano kun ĉiuspecaj trompaj povoj, mirigaĵoj, mirakloj, kaj kun ĉiuspecaj 
misgvidoj, por tiuj kiuj [aniĝante] survojos al [eterna] pereo, tial ke ili ne flegis amon por la Vero por ilia 
savo.” Tiun teruran averton eĉ pli nete paralelas profetaĵoj de la Sankta Virgulino en La Salette 
(Francio 1846): - Romo perdos la Kredon  - La Antikristo okupos la tronon de Petro - Dum kelka 
tempo la Eklezio ŝajnos esti malaperinta de la Tero.
Netaksebla kvanto da teologoj jam rompis al si la kapon kio aŭ kiu povus esti la potenco, kiu 
malhelpas la venon de Lucifero kiel mondreganto. Laŭde al la Dispirito, mi povas jen ekspliki ke temas 
kàj pri abstraktaĵo kàj pri persono. Estas nenio alia ol la Katolika Eklezio (kerne en Romo), kiu 
konsistigas la Mistikan Korpon de Jesuo, per kio Tiu daŭre ĉeestas en la mondo, kvankam li korpe 
ĉielen iris, precipe en la tabernakloj kie konservatas konsekritaj hostioj. Estas do fine Jesuo mem, la 
Difilo, kiu per sia dia potenco kapablas obstakli al la diablaro kaj ties orgojla Ĉefo.

Sed, ve al ni, kiel anoncite tiu protekto malaperos kaj fakte nun jam malaperis ! Kiam kaj kiel ?
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“The End of the World”  ?

“Seeing” Church & Blindfolded Synagogue
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“Fino de la Mondo” ?
Tre multaj Kristanoj — inter tiuj kiuj hodiaŭtempe ankoraŭ rajtas kaj kuraĝas konfesi 
sin tiaj — lulas sin per la falsa fido ke “Jesuo restos ĉe sia Eklezio ĝis la Fino de la 
Mondo.” Temas pri la promeso en la lasta versaĵo de la Evangelio de Mateo. Tiu kiu 
volas kaj povas efektive kontroli tion, kio estas skribita en tiu loko, trovos ke fakte 
estas parolo pri “Ĝis la Fino de la Tempoj” (Latine: consummatio saeculi) . La greka 
originalo estas ankoraŭ pli klara: υνθλια αιων = “Ĝis la plenumiĝo de la Epoko” ! 

Por kompreni tiun esprimon oni devas memori ke Kristanismo laŭ siaj fundamentoj 
estas Juda religio, ke ĝi estas “nur” prunteprenita religio, portempe transdonita 
trezoro, la sankta heredaĵo de la Elektita Popolo, de Israel ! Jesuo, Miriam, kaj ĉiuj 
Apostoloj estis pursangaj Judoj ! Estis tiu popolo kiu ricevis la honoregan taskon 
naski la Mesion, la Savanton; neniu alia popolo. Bedaŭrindege, ilia korupta religia 
gvidistaro kondamnis Tiun al martira ekzekuto, kiam Li finfine manifestis Sin en la 
profetita tempo. [Vidu mian tradukon “La Proceso kontraŭ Jesuo el Nazaret.]  

La puno el la Ĉielo estis terurega. Romena legio sub Titus masakris la idojn de Israel 
amase, forpelis la restintojn, kaj metode ruinigis ilian landon, precipe ilian admirindan 
Templon en Jeruzalemo, centron de ilia kulto. Simile, tra epokoj kaj landoj ili estis 
persekutataj kaj murdataj, ĉie en la mondo; ne povante ie sin establi daŭre. Ĉiu alia 
popolo en tiaj cirkonstancoj estus hodiaŭ nura memoraĵo, sed Dio ne forgesas Sian 
elekton, kaj mirakle ilin vivtenis ĝis la hodiaŭa tago, atendante ilian penton pri la 
horora murdo je la proprasanga Mesio. Ili do estas samtempe persekutataj kaj 
protektataj, vera miraklo !  

Tiun kulpegon, heredatan de la prapatroj, ili bedaŭrindege ne kapablas vidi kaj 
agnoski. La memfiera farizeismo el la tempo de Jesuo ja plu vivas en la Talmudo, kiu 
regas ĝisdetale la vivon de modernaj Judoj. Pri sia malfeliĉa sorto tra la historio,  nun 
precipe la nazia holokaŭsto, ili malbenas kaj kulpigas siajn persekutantojn, sed ne 
serĉas en la propra koro. Estas kiel en la proverbo (sen malestima intenco!): hundo 
mordas la bastonon kiu ĝin draŝas, ne rimarkante la manon kiu svingas la bastonon. 
Hodiaŭ estas do ilia nacia fiero kiu ankoraŭ malhelpas la agnoskon, apud la ĉiama 
nekomprenemo pri Veno kaj Reveno de la Mesio. En iliaj Sanktaj Skriboj la Mesio ja 
estas en unu loko la Granda Reĝo, kiu levos sian popolon glore super ĉiuj aliaj 
popoloj — ekz. en Psalmo 2 — dum en aliaj lokoj Li estas malestimata Suferanto —
ekz. en Psalmo 21 (22). Tio konfuzas iliajn cerbojn. Tamen kaj feliĉege, moderna-
tempe ĉiam pli kaj pli da pursangaj judoj akceptas, ame kaj entuziasme, Jesuon kiel 
sian Mesion. Sub instigo de la Dispirito iliaj grupoj elŝprucas nun tutmonde, sed 
ankaŭ en Israelio mem, kiel fungoj. Promesplene.
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The Great Repentance 

Then answered all the people and said:  

“His blood be on us and our children !”

Matt. 27:25 

68 



La Granda Pento 

La granda pento de la Judoj, pri kiu skribis Paŭlo, do estas okazonta; ĝi jam estas sur 
la sojlo de la historio, sed ĝi devos esti iel samnivela kiel la peko ! Neniel sufiĉos ke 
multaj individuoj nek eĉ grupoj, kiaj la Mesianismaj Judoj (Jews for Jesus), ĝoje 
akceptas Jesuon kiel sian Reĝon kaj Dion, sed sen eĉ pensi pri pento pro la faro de 
siaj praavoj, kiuj laŭte kaj sangosoife alvokis la dian damnon sur sian posteularon ! 
Ne, Israel devos kiel nacio oficiale kaj publike, nome de la tuta popolo, solene 
proklami la historian mokproceson kontraŭ Jesuo maljusta kaj malvalida, kaj la 
Kulpigito devos esti agnoskita kiel justulo kaj la vera Mesio. Bedaŭrinde, la antikva 
teokratia Sinedrio, kolegio de pastroj, kiu organizis tiun abomenan proceson, plu ne 
ekzistas en la moderna Israelio. Oni do devos ĉu restarigi tiun religian instituton por 
fari la rehonorigan proklamon aŭ la profana ministraro, la Knesset, devos preni tiun 
taskon sur sin. Sed reagnosko de la elpelita Savanto nepre okazos. Cetere, kial Dio 
konservus sian elektitan popolon tra ĉiuj ĝiaj hororaj travivaĵoj, se ne por ebligi ĝuste 
tiun finan paŝon ? Restas la demando: kiam ? Nu, profetis Paŭlo en Rom.11,25, post 
vasta ekspliko al la “paganoj” (nejudaj kristanoj) ke ili nur prunteprene ricevis la veran 
religion kaj ke ĝi ne estas ilia denaska propraĵo: “Fratoj, por protekti vin kontraŭ mem-
supertakso, mi ne lasas vin senscia pri jena mistero [sekreto]: (Pli)parto de Israel 
malmoliĝis ĝis kiam la amaso de nejudoj estos enirinta. Kaj tiam la tuta Israelo estos 
savita, kiel estas skribite [en Jesaja 59,20 kaj 27,9]: La Savanto aperos el Sion por 
forigi la sendiecon de Jakob, kaj tio ĉi estos mia Ligo kun ili, kiam Mi estos pardoninta 
ilian pekon.”

Kio do povas signifi tiu esprimo “estos enirinta” ? Ĉiel ajn apenaŭ povas esti dubo ke 
ĝi rilatas al nia propra epoko en kirlo kaj taŭzo, al “la Fino de la Tempoj”. Nu, imite al 
la granda apostolo de la “paganoj”, mi ne lasos vin senscia pri tiu sekreto. Ĝi volas 
diri: kiam determinita kvoto de animoj el nejudaj popoloj estos enirinta en la Ĉielon de 
Justuloj. Konsiderante ke aktuale, laŭ ekleziaj taksoj, martire mortas unu Kristano en 
ĉiu kvinminuto, senĉese kaj tra la tuta mondo, kaj plej elstare en islamaj landoj, estas 
malmulta risko aŭguri ke tiu kvoto estos baldaŭ atingita. Tiu momento do koincidos 
kun la “Plenumiĝo de la Epoko” kaj kun … la fino de la Kristana Eklezio ! Jes ja, ĉar 
ĉu Paŭlo ne ankaŭ anoncis “grandan apostatecon” kiel karakterizon ?!

Jen do okazo por ekzameni la fatalan kaj decidan turnopunkton en la homa historio, 
kiu estis la Dua Vatikana Koncilio. 
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The Great Apostasy 
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La Granda Apostateco 
Lucifero ekhavis genian planon. La granda ordono de Jesuo — kiu kunligas la Malnovan Ligon 
(testamenton) al la Nova Ligo (testamento) — estas dupanela: 1) “Amu Dion super ĉio” kaj 2) “Amu 
vian proksimulon kiel vin mem.” Tiuj du ordonoj kompletigas unu la alian kaj nuksoŝele entenas ĉiujn 
aliajn ordonojn kaj instruojn de la Judo-Kristana religio. Ne hazarde sed intence la tradicia Kruco tiujn 
du ordonojn simbolas kaj reprezentas. La vertikala trabo figuras la unuan ordonon, direktitan al la 
ĉielo. La horizontala trabo figuras la duan ordonon, direktitan al la ĉirkaŭo.

Do, metu konflikton, metu opozicion, inter tiuj du, tiele ke nur unu validu aparte dum la alia estu 
neglektebla, kaj la Kruco de Jesuo, la Mistika Korpo disŝiriĝos, tiu sama kiu (kiel argumentite) faras 
obstaklon al la Antikristo ! Antaŭaj splitoj al Ortodoksuloj, Maronitoj, Koptoj, Sirianoj kaj tiel pli kaj tiel 
plu certe jam bonefikis por la diabla strategio, sed tiuj ne sufiĉis por  pereigi la centran bastionon, la 
Rom’Katolikan Eklezion kun sia Papo kiel oficiala anstataŭanto de Jesuo. Tiel interne dividite, Jesuo 
mem plu ne povos speciale enesti en Sia Rom’Katolika Eklezio, kiu tial plu ne sukcesos rezisti al 
plenforta kaj tutfronta ofensivo de la infera armeo. 

Kompreneble, tiu plano postulis zorgan antaŭpreparon, subfosan laboron, sapeadon de ĉiuj ekleziaj 
strukturoj: paroĥoj, monaĥejoj, lernejoj, flegejoj, universitatoj, kaj ĉefe de la eklezia hierarĥio ĝis plej 
altaj ŝtupoj. La tuta dudeka jarcento utilis al tiu celo. Por efektivigi la grandan planon la demonaro 
disponis surtere du fortajn organizaĵojn, plene sefvopretajn: Framasonismo (la “Putino de Babilono”) 
kaj Marksismo (la “Ruĝa Drako”). Tiuj du, kiel aŭgurite en la Apokalipso, faris en praktiko sekretan 
aliancon por realigi tutmondan regnon kun la Granda Arkitekto (Lucifero) kiel reĝo.

Kiam do ekis la Koncilio en Romo en 1962, kiu decidu pri la estonteco de la Rom’Katolika Eklezio, ĝi 
estis jam altmezure tralardita per kaŝaj subfosantoj, ĝis sur plej altaj postenoj. Eĉ la iniciatinto, Papo 
Johannes 23-a, sukerdolĉa viro, infannaive decidis ke la kolosa kunveno de ĉirkaŭ dumil episkopoj el 
la tuta mondo estu dediĉata — plu ne al problemoj de la Kredo kiel ĝis tiam — sed ĉi foje al flegado de 
la kredantaro kaj adaptado de la Eklezio al modernaj pensoj kaj kondutoj ! Rezultis en ĉiuj sesioj 
insida batalo inter konservemuloj (Tradiciuloj) — kiuj volis firmigi kaj disvolvi precipe Kredon kaj 
Ritojn — kaj revoluciuloj (Modernistoj) — kiuj volis malligi kaj misdirekti ĉion kio aperis en la debatoj. 
Per siaj intrigoj kaj ruzaj manovroj la lastaj sukcesis produkti serion da dekretoj du- kaj dubsencaj, 
kiujn ĉiu ekleziano povus interpreti laŭplaĉe. Tio estis por ili, do por la Satano, grandioza sukceso, ĉar 
dekretoj de iu Katolika Koncilio havas, implice aŭ eksplicite, la karakteron kaj potencon de dogmoj 
kiujn ĉiu kredanto nepre devas obei, je risko de mortpeko ! Paradokse, tiu Koncilio ekis sur la bazo ke 
ĝi intencis formuli neniun devigan dogmon novan, sed nur ekzameni kiel oni povus progresigi la 
religiajn praktikojn ĉe la simpla kredantaro. Okazis tute male ! En rekorda tempo la Eklezio plu ne 
rekonis sin mem. Preĝejoj, seminarioj, monaĥejoj en la daŭro de nure deko da jaroj — la fifamaj 
sesdekaj jaroj — malpleniĝis kaj koruptiĝis. Pastroj kaj eĉ episkopoj kaj kardinaloj komencis senbrue 
ĝuadi la vivon, precipe sur seksa tereno, kaj la sanktaj ritoj (de la sakramentoj) iĝis objekto de 
senbremsa kaj bunta eksperimentado en ĉiuj landoj. Nur tiuj ricevis anatemon, kiuj estis aŭ fariĝis 
sufiĉe klarvidaj kaj kuraĝis protesti kontraŭ tiu detruado, pro preteksto ke neniu fidelulo rajtas kontraŭi 
la superan aŭtoritaton de Koncilio. Diris Kardinalo Ratzinger, la posta papo Benedictus, en 1988: “Tiu 
ĉi pastorala koncilio, kaj nenio pli [ol pastorala], estas konsiderata kiel superdogmo, pro kiu ĉiuj 
antaŭaj koncilioj perdas sian signifon.”
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The Great Schism 

PETRIFIED DISSOLUTE
CHURCH CHURCH

SACRIFICIAL SACRIFICIAL CELEBRATION
MASS MASS MASS
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La Granda Skismo 

Tiamaniere nur eta grupo de Tradiciuloj, sensignifa minoritato, rifuzis partopreni en la aperta 
bankroto. Ili formis apartajn organizaĵojn, restante fidelaj al la ĝistiamaj Kredo kaj Ritaro. Plej 
eminenta sendube estas la franca episkopo Marcel Lefèvre, kiu fondis la Sacerdotan 
Frataron Pius 10. Tiu instituto baldaŭ floris kaj varbis multajn kredantojn kaj kandidatojn al 
(klasika) pastreco, kvankam ilia grupo restis tute minoritata kompare al la “oficiala” Eklezio 
agnoskata de Romo. Fine de sia vivo li devigatis mem konsekri aliajn episkopojn, sen 
permeso de la tiama Papo, por ke la instituto kaj do la Tradicio kapablu postvivi. Ja sen 
episkopoj, kiuj konsekras sacerdotojn, la Frataro fine plu ne havus pastrojn por apliki la 
sakramentojn kaj la laikaj fideluloj forvaporiĝus. Tio sigelis la kondamon al sekteco, kvankam 
ili plu agnoskas la Papon kiel ĉefon kaj nur rifuzas la konciliajn deviojn. Tiu elpaŝo, sekve 
kompletigis la Grandan Skismon planatan de Lucifero. Ĉiu ano de unu el la grupoj, 
Tradiciano aŭ Konciliano, ekde tiam estas absolute konvinkita ke la alia grupo estas 
malvalida kaj hereza, kaj ke tiu nepre devas penti kaj konvertiĝi al la propra branĉo. Tute 
strange ekzistas neniu konscio pri la efektiva skismo, kiu kreis du duonojn de la sama 
Eklezio, sed nur pri erarvojo de la aliuloj. Tiu blindeco neniigas esperon pri reunuigo. Jen 
profito por la plano de Lucifero …

Hodiaŭ ni do havas du Katolikajn Ekleziojn, laŭ objektive jura pritakso samvalidaj kaj ambaŭ 
kun la sama papo ĉekape. La unu sin enŝlosis en farizeisma fortreso, kie eĉ la ideo pri 
evoluo estas anatema. La alia malĵuris ĝis sian fundamenton, Jesuo Kristo, kiel solan kaj 
unikan Savanton de la Homaro, tolerante kaj eĉ instigante alprenon de profanaj kutimoj kaj 
(plej fatale) ligante intimajn rilatojn kun ĉiuj eblaj fremdaj religioj. La skismo ŝajnas plu neniel 
malfarebla kaj definitiva. Kredeble plej trafa ilustraĵo de tiu profunda splito troviĝas en 
celebrado de la Meso, la baza kaj centra sakramento. Ĉe la tradiciuloj la pastro staras antaŭ 
altaro kun Tabernaklo (restadejo de Jesuo sub formo de konsekritaj hostioj), por tie rekrei 
sensange la Sinoferon de Jesuo sur la Kruco; la sacerdoto tiel turnas sian dorson al la 
ĉeestanta publiko, kvankam de tempo al tempo li ilin alparolas; esprimo kaj apliko de la 
vertikala trabo. Male, ĉe modernistoj la pastro staras malantaŭ tablo, kiuj funkcias kiel 
pseŭdoaltaro, por tie memorigi la solenan kaj intiman Lastan Vespermanĝon de Jesuo por ke 
ĉiuj ĉeestantoj frate partoprenu en tiu festo; esprimo kaj apliko de la horizontala trabo. Sed 
tiamaniere li evidente turnas sian dorson al la Tabernaklo, do al Dio mem (almenaŭ en 
klasikaj preĝejoj). Plej abomene, li kelkafoje kisas tiun modernisman altaron, tiamaniere 
turnante eĉ sian pugon al Jesuo ! Neniu rimarkas, neniu zorgas, neniu protestas; estas ja la 
nova kutimo, estas (oni pensas) decido de la Dua Vatikana Koncilio kaj sekve … la volo de 
Dio ! 

La Mistika Korpo do hodiaŭ ne plu ekzistas 
kaj Jesuo plu ne enestas  

por protekti Sian Eklezion kiel tuton 
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The False Saviour 

Number of the Beast 
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La Falsa Savanto 
Forlogi animojn de Dio, suferigi kaj masakri homojn, eĉ korupti kaj detrui ĉion surteran, apartenas al la 
nesatigebla kaj nelacigebla naturo de Lucifero kaj lia demonaro. Depost la Origina Peko tio estas ankaŭ kion ili 
relative facile kapablas plenumi. Jen nenio nova, kaj jen ankaŭ kion konfirmas Paŭlo en 2 Te. 2,7: “La malbono 
estas en nia mezo, kaj ĝi laboras senhalte jam.” Sufiĉe multaj homoj, fakte pro timo kaj por ne vidi la realon, tial 
diras al si mem, fronte al la aktuala epoko: “Tio fariĝas de ĉiuj tempoj kaj ĉie, sed antaŭe oni ne tiel bone sciis pri 
tio.” Ili bedaŭrinde ne rimarkas ke la diferenco sidas en kvanto kaj kvalito de la teruraĵoj, kiuj nuntempe iĝis 
supermezuraj kaj tial nepre atentendaj.  Kiel montrite, per la Dua Vatikana Koncilio hodiaŭ forfalis eĉ la ĉefa kaj 
plej sekura ŝirmilo, unuavice por la Katolika Eklezio mem, sed duavice por la tuta cetera mondo, kvankam Jesuo 
ne ĉesas rilati al individuaj animoj. Lucifero tial hodiaŭ povas plenlibere alstrebi sian fincelon: krei Novan 
Tutmondan Ordon kies supera estro Li estos, materie kaj spirite, de la tuta homaro sesescepte adorata kiel Dio.

En tiu lumo oni povas facile kompreni kaj interrilatigi ĉiujn malbonojn kiuj okazas en la aktuala mondo. Disbati 
ĉiujn moralajn kaj tradiciajn normojn, kiuj kuntenas kaj vivtenas la homan socion, unuavice kiom koncernas la 
naturajn seksrilatojn, malfiksante la familiajn rilatojn, superŝuti la junularon per seksaj devioj, senbremsa ĝuado, 
rifuzado de ĉiu respondeco kaj aŭtoritato krom tiu de la plej muskola kaj kruela, murdadi (ĝenajn) bebojn kaj 
invalidojn, tiagrade ke ni vivadas en nova kaj pli horora versio de Sodom kaj Gomorra. La natura nacifiero, kiel 
plivastigo de triba aparteno, transformiĝis al “oikofobio” (kontraŭo de ksenofobio), tiele ke landlimoj kaj sekve 
popoloj fariĝas vastega mikspoto sen fiksa celo. Laŭ tiuj direktoj estas kreiĝanta en rapida ritmo la “unu grego kaj 
unu paŝtisto”, uzurpe al la kordeziro de Jesuo. La “Homaj Rajtoj” solene deklaritaj postmilite en Nov-Jorko, uzurpe 
al la Dek Ordonoj de Dio, konsistigas oficialan konstruplanon, nur ŝajne homaman, por tiu celo. Dumtempe 
komplete kolapsos ĉiuj homfaritaj strukturoj sur la terenoj de sociologio, politiko, ekonomio, financoj, juro, 
instruado kaj tiel pli kaj tiel plu, lasante nur la leĝon de la plej forta, por peli la homaron al absoluta malespero. 

Paralele al tiu vaste ĝenerala korupto de la “Okcidenta Mondo”, la islamaj landoj (kune kun diktatore komunismaj) 
estas survoje komplete viŝi for ĝis eĉ lastan spuron de Kristanismo en la de ili regataj regionoj. Baldaŭ ĉi lastaj 
estos komplete “purigitaj”. Tiam venos la invado de Eŭropo kaj aliaj kontinentoj, kiujn la blinde fanatika sekvantaro 
de Mohammed antaŭe ne sukcesis submeti. Ĉirkaŭ Israelio kiel kerno kaj deirpunkto la Tria Mondmilito estos 
lanĉita, kiu akaparos kaj interbataligas senescepte ĉiujn landojn kaj popolojn de la mondo, pere aŭ senpere, kun 
plej modernaj armoj, uzataj senrezerve, senkompate, senpripense. Tion akompanos gigantaj naturkatastrofoj. 
Sed ĵus antaŭ tiu kataklismego, la Ĉielo sendos ion konatan kiel “Granda Averto”, tio estas subita forpreno de la 
vualo kiu kovris la menson de ĉiuj homoj post la Paradiza Peko. Ĉiu homo, eĉ tiaj kun cerba malsano aŭ difekto, 
vidos klare kaj tion spertante la kaŝitan staton de sia animo, tiel kiel la Dipatro ĝin vidas. La nuda vero estos ne 
eskapebla por nia konscienco kaj ĉiorilata, per unu bato ĝi forbalaos ĉiujn mensogojn kaj falsajn instruojn, precipe 
sur religia kampo. Por ege multaj estos terura travivaĵo, sed la laste lasta ebleco por konvertiĝi al Jesuo. Tiu 
interna lumigo daŭros nur minutojn, sed estos sufiĉa kiel impresego. Kiom da homoj efektive kaj definitive pentos, 
mi ne scias, sed jes estos poste tamen kaj spite ankoraŭ sufiĉe da ili, kiuj pretendos ke estis nur iu nekonata 
naturfenomeno kaj kiuj rekaptos sian antaŭan vivon kvazaŭ nenio okazis. 

Je la kulmino de tiu milito de militoj, kun miliardoj da viktimoj kaj detruo de pliparto el la urboj kaj urbegoj, subite 
suprenvenos la Falsa Savanto, la simio de Dio, la Granda Trompisto — Lucifero mem en homa apero — kiu rolos 
kvazaŭ li estus Jesuo reveninta kaj probable eĉ similos al Li kaj kiu per multaj miraklofaroj kaj elmontro de grandaj 
talentoj sukcesos en rekorda tempo rekonstrui kaj reenordigi la mondon, varbante la admiron, adoron, kaj 
submeton de la postvivintaro. Li zorgos esti Judo per naskiĝo el la pariĝo de Judino kaj episkopo. Per unu bato tio 
varbos por li ĉiujn judajn komunumoj en la mondo (kaj ties bankistojn), kiuj ja atendas kaj alsopiras la venon de 
sia Mesio ! Sed la homoj baldaŭ vekiĝos en diktaturo tiel absoluta ke eĉ sekretaj pensoj sciatos kaj punatos. 
Evidente, kiel anoncite en La Salette kaj el aliaj fontoj, la Kristana Eklezio, ĉiuj eklezioj, ŝajnos komplete 
malaperintaj dum tiu demona regno. Laŭ la profetaĵo de Daniel (9,26), ĝi daŭros tri kaj duona jaroj.
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The True Saviour 

Maranatha Yeshua ! 
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Jeŝua, la Vera Savanto
Kiam la mallonga regotempo, akordita al Lucifero, estos konsumita, Jesuo anoncos Sian venon 
ekstermante ĉiujn Siajn malamikojn, la malamikojn de Lia Eklezio, kiel estas skribite: “per la spiro de 
sia buŝo”. Tion oni devas preni laŭvorte, ĉar en la ĉirkaŭspaco de nia Tero aperos tute aparta formo 
de meteorito, ankoraŭ nekonata kernopecego de iama planedo, kiu estos arde radioaktiva. Mi nomas 
tiaĵon “nemesito”. [Pri ĝi trovu pluajn detalojn en mia Teorio pri Ĉio – Vol III, ĉap.31.] Ekzistas pluraj 
profetaĵoj parolantaj pri tiu timiga fenomeno, kiu puŝos nian planedon el sia ekvilibro. Mi mencios tri da 
ili. Unue Mateo 24,30: “La signo de la Homa Filo aperos en la ĉielo.” Due Apokalipso 8,10: “Granda 
stelo falis el la ĉielo, brulante kiel torĉo; ĝi falis sur trionan parton de la riveroj kaj sur la akvofontojn, 
kaj la nomo de la stelo estis Absinto; kaj triono de la akvoj fariĝis absintaĵo, kaj multe da homoj mortis 
pro tiuj akvoj, ĉar tiuj amariĝis.” Trie, kaj freŝdate, en aperaĵo de la TSV en Lauqiniz (Hispanio 1968)
estis profetate: “Avan la skurĝado, kiel averto, la tutan ĉielon prilumos flamanta kruco. Kiam tiu kruco 
disfalos, ĝi produktos tiel helan lumon ke la lumo de la Suno plu ne distingeblos tra ĝi. Tio daŭros kvar 
horojn, post kiuj brula vento damaĝegos la tutan Teron. Multaj homoj mortos jam pro teruro, sed tiuj 
kiuj fidas je Dio, ne devos suferi.”

Laŭ aliaj antaŭdiroj, pro tiu radioaktiva venenigo — tioma en la vico — la atmosfero estos kovrita per 
tiel densa kovrilo de gruzo, ke regos plena nokto tra la tuta mondo kaj tio dum (denove) tri kaj duona 
tagoj. La aero estos komplete sufoka por homo kaj besto. Krom tio la atmosfero estos tielege jonizita 
ke neniu elektrokurento plu fluos, eĉ ne en formo de flamo (escepte ĉe benitaj kandeloj). Oni devos 
kaŝi sin la tutan tempon en hermete fermitaj ejoj.

Sed pro granda miraklo subite sunlumo komplete revenos kaj la Tero aspektos june renovigita. Ĉiuj 
malamikoj de Jesuo Mesio estos mortaj, unuavice la Antikristo kaj ties trabantoj. La malgranda 
postrestaĵo de la Homaro, apenaŭ triono, kiu estos restinta fidele kristana, povos refari sian vivon en 
kvazaŭ paradiza mondo, mirakle rekreita de Dio. (Se ne, nia planedo bezonus kredeble milojn da jaroj 
por reaplombiĝi.) La diablaro estos porĉiame katenita en la Infero.

Estas kurta epoko en kiu Dekdu Novaj Apostoloj montriĝos, anstataŭ la ekstermita eklezia hierarĥio, 
kiuj elektos inter si la lastan Papon, kiu estos ankaŭ Judo kaj episkopo kaj kiu establos la tiam vere 
Tutmondan Katolikan Eklezion en Jeruzalemo. La ostaro de Sankta Petro transportatos de Romo 
al la Granda Templo, kiun la transvivinta juda popolo tiam kapablos rekonstrui, sed tiam dediĉita al la 
Tre Sankta Triunuo. Eĉ la tiel nomata “Gralo”, la sankta vinpokalo de la Lasta Vespermanĝo, kiu 
datumas fakte el la tempo de Noaĥ, reaperos el sia kaŝejo, por eniri la templan tabernaklon. Jesuo 
estos la senrivale supera dia reĝo, ne nur de de Israelo, sed de la tuta mondo.

Tamen estos ne Jesuo, Kiu sin montros kiel tutunua, sed La Tre Sankta Virgulino, la Reĝino de Ĉielo 
kaj Tero, la Granda Nekonata, en akompano de siaj falangoj de anĝeloj kun la arkanĝelo Miĥael 
ĉekape. Memoru Genezon 3,25: “Mi metos malamikecon inter vi kaj la virino kaj inter via idaro kaj ŝia 
idaro. Ŝi tretos vian kapon kaj vi antencos ŝian kalkanon.” kaj Revelacio 12,1: “Tiam aperis granda 
signo en la ĉielo; Virino vestita per la Suno, la Luno sub ŝiaj piedoj, kaj sur ŝia kapo kronon de dek du 
steloj.”  (Guadalupe).  

= = = = = = = = 
Jen miaj prognozoj.  La estonteco instruos kie mi pravis kaj kie mi eraris. 

= = = = = = = = 
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