Το λογότυπο (σήμα) του CERN
Στα λογότυπα βάζουμε πάντα κάτι που μας εκφράζει. Στο
λογότυπο του CERN δεν μπορεί λοιπόν να υπάρχει κάτι που δεν το
εκφράζει. Εκείνο που θα παρατηρήσει κάποιος αν το εξετάσει λίγο
προσεκτικά είναι τα πολλά εξάρια!
Αποτελείται από δύο σχήματα, το ένα που
είναι πιο σύνθετο, είναι πάνω από το άλλο
που είναι απλούστερο. Το επάνω σχήμα
περιέχει τρία εξάρια. Αυτό το καταλαβαίνετε
εύκολα αν χρωματίσετε το καθένα διαφορετικά. (Αυτό το κάναμε
στην πιο κάτω εικόνα εμείς). Ενώ το απλό σχήμα κάτω από το
σύνθετο, (που φαίνεται ότι είναι από κάτω, διότι οι γραμμές του
επικαλύπτονται από τις γραμμές του επάνω σχήματος), είναι
επίσης ένα ξεκάθαρο εξάρι! Είναι ξεκομμένο όμως από τα άλλα.
Οπότε το ερώτημα είναι γιατί να είναι έτσι σχεδιασμένο,
και γιατί να περισσεύει μια γραμμούλα αριστερά στο σχήμα
που είναι επάνω του με τα τρία ενωμένα εξάρια;
Πριν δώσουμε την ερμηνεία μας, ας αναλογισθούμε ότι είναι
πρώτη φορά ίσως που βλέπουμε μια υπέρβαση έστω και
σημειολογικά μόνο του 666, δηλαδή το… 666.6!!
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Προχωράμε στην ερμηνεία του συμβολισμού
του λογοτύπου του CERN. Αυτή δεν μπορεί να
είναι άσχετη από την επιστημονική προσπάθεια
που γίνεται εκεί.
Θα γνωρίζετε ίσως, ότι οι δυνάμεις, κατά τις
σημερινές αντιλήψεις, στη Φυσική είναι 4 ειδών,
όπως στην φωτογραφία αριστερά: Οι
δυνάμεις στο άτομο που είναι 2 ειδών, οι
ισχυρές στον πυρήνα και οι ασθενείς στην
περιφέρεια. Επίσης υπάρχουν οι ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις, και οι δυνάμεις από τη
βαρύτητα. Από αυτές τις 4 δυνάμεις οι τρεις
(εκτός τις βαρυτικές) έχουν συνδυασθεί σε
ένα φυσικό – μαθηματικό μοντέλο. Υπολείπονται
να ενωθούν σ’ αυτό οι βαρυτικές δυνάμεις. Να λοιπόν τι απεικονίζεται στο σχήμα:
Τα τρία 6άρια ενωμένα είναι οι 3 δυνάμεις στο ενιαίο μαθηματικό μοντέλο. Λείπει η 4η
δύναμη, η βαρύτητα. Αυτή είναι το μοναχικό εξάρι, διότι δεν βρέθηκε ακόμη τρόπος να συνδεθεί
με τις υπόλοιπες. Γι’ αυτό φαίνεται… παραπεταμένη. Όλες οι δυνάμεις συμβολίζονται με 6άρια
για να μοιάζουν σχηματικά με τους επιταχυντές στους οποίους διερευνώνται πειραματικά.
Μάλιστα οι επιστήμονες στο CERN ευελπιστούν να συνδέσουν και την βαρύτητα στο ενιαίο
μοντέλο όλων των φυσικών νόμων, και θεωρούν ότι έγινε αρκετή ήδη πρόοδος. Έτσι άφησαν
την θέση της τετάρτης δύναμης, της βαρύτητας, να υποδεικνύεται με τη γραμμούλα που
περισσεύει στο σχήμα των τριών εξαριών! Δηλαδή έχει κρατημένη θέση!
Δεν ξέρουμε αν υπάρχει και αποκρυφιστική διασύνδεση στην επιλογή των 6αριών του
σήματος του CERN. Όμως ασχέτως αν έγινε συνειδητά ή όχι η επιλογή των εξαριών, από
πνευματική άποψη εξετάζοντάς το, εμείς οπωσδήποτε βλέπουμε ένα ακόμη εσχατολογικό
μήνυμα.
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Το ότι περιέχονται τα τρία εξάρια ενωμένα σε ένα σχήμα (666), είναι ένα ακόμη
προειδοποιητικό μήνυμα ότι βρισκόμαστε σε σημαδιακή εποχή, στην εποχή του «666»
που θα τελειώσει ο κόσμος, με τον καταστροφικό ερχομό του τελικού Αντιχρίστου. Και αυτό το
μήνυμα μας στέλνεται από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη το Θεολόγο στην Αποκάλυψη. Διότι εκεί ο
Ευαγγελιστής μας προειδοποιεί ότι το σήμα του (τελικού) Αντιχρίστου θα είναι το 666, (μαζί
με το αντίστοιχο χάραγμα, και το όνομά του που επίσης θα δίνει σαν άθροισμα ψηφίων το 666.
Αποκ. 13, 17-18). Και όπως πριν τον Χριστό προηγείται ο Τίμιος σταυρός του, (το
παρατηρούμε στις εκκλησιαστικές τελετές στο ναό, τις λιτανείες κλπ, και αυτό θα γίνει και κατά
τη 2α Παρουσία), έτσι πριν τον Αντίχριστο εμφανίζεται το σήμα του, το 666.
Το CERN είδαμε ότι πρωτοανέπτυξε το World Wide Web το 1989 που μετά έγινε
internet. Και τα αρχικά www αντιστοιχούν στο 666 (όπως γράψαμε σε άλλη ιστοσελίδα). Το
barcode, στο γνωστό πρότυπο EAN13, έχει επίσης 3 οδηγούς – ράβδους ασφαλείας που είναι
εξάρια, δηλ. και εκεί εικονίζεται το 666. Τα συγκροτήματα της σύγχρονης μουσικής ροκ
χρησιμοποιούν το 666 κατά κόρον, και το συνδέουν συνειδητά και ανοιχτά πλέον με τον σατανά.
Και το ίδιο το λογότυπο του CERN ήρθε να προστεθεί σ’ όλα τα άλλα 666άρια. Επί πλέον ζούμε
στην εποχή της Νέας Τάξης που ξεκίνησε επίσημα το 1990, από τότε δηλ. που ο Άγιος
Καλλίνικος από τη Ρουμανία, μας φανέρωσε ότι αρχίζουν τα γεγονότα της συντελείας.
Ένα χαρακτηριστικό της εποχής μας είναι η πνευματική άγνοια. Νομίζουν οι
περισσότεροι ότι η θρησκεία είναι ένα εργαλείο του κόσμου αυτού, ενώ βέβαια ισχύει ακριβώς
το αντίθετο. Θρησκεία χωρίς υπέρβαση των ορίων αυτού του,
οσονδήποτε μεγάλου, φυσικού κόσμου δεν νοείται. Διότι ο κόσμος
αυτός φθείρεται, σύμφωνα και με τους αρχαίους φιλοσόφους, άρα και
οι θεότητές του σαν φθαρτές είναι ανυπόστατες.
Από τις θεότητες της Ανατολής στο CERN έφτασε η Shiva
(αριστερά στη φωτογραφία), που βέβαια δεν μεταφέρει σε μας
υπερβατικά μηνύματα αλλά παγανιστική ιδεολογία. Δεν μας εξυψώνει
στην έννοια του Δημιουργού του Σύμπαντος, αλλά μας καθηλώνει στο
επίπεδο της κοσμικής διεργασίας. Αυτό είναι ένα ακόμα
χαρακτηριστικό παράδειγμα έλλειψης πνευματικής διάκρισης στην
εποχή μας. Το άλλο είναι ότι όλοι …βιάζονται, ακόμα και αν τρέχουν
στην καταστροφή τους… Και σ’ αυτό το θέμα, το CERN διεκδικεί μια
υψηλή θέση όπως είδαμε ήδη σε άλλη σελίδα, κάνοντας επικίνδυνα
πειράματα.
Δείτε σχετικό video πάνω στο θέμα (αγγλικά). Στην αρχή γράφονται (μεταφρασμένα) τα εξής:
3 Αυγούστου 2008.
Ο Δρ. Walter L. Wagner στο αμερικάνικο πρόγραμμα «από ακτή σε ακτή» του ραδιοφώνου
στα μεσαία (AM), με οικοδεσπότη τον George Noory συζητά την πιθανή καταστροφή του
πλανήτη μας Γη από την δημιουργία μικροσκοπικών μαύρων οπών και παραδοξονίων
(strangelets) στον επιταχυντή LHC του CERN.
Υποδεικνύει ότι οι τρέχουσες εκθέσεις για την ασφάλεια από το CERN έχουν σοβαρά
ελαττώματα και περιέχουν απαράδεκτους κινδύνους. Παραδείγματος χάριν: εάν
δημιουργηθούν μαύρες τρύπες, που το CERN υπολογίζει περίπου 1 μαύρη τρύπα κάθε
δευτερόλεπτο, οι υπολογισμοί του Δρ Rossler's εκτιμούν ότι χρειάζονται 50 μήνες ως 50
έτη για να γίνουν αρκετά μεγάλες ώστε να καταστρέψουν τη Γη!
Τα αποτελέσματα δηλ. αυτού του πειράματος μπορούν να φανερωθούν σε μήνες ή χρόνια μετά
από τις πρώτες συγκρούσεις στον επιταχυντή LHC.
Του Dr. Rossler's το website είναι lhcfacts.org
Του Dr. Wagner's το website είναι lhcdefense.org
5-11-(23-10)-2008, Αγίου Ιακώβου Αδελφοθέου
Λεόντιος Μοναχός Διονυσιάτης
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