
ΑΥΤΕΣ  ΤΙΣ  ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ  O COVID
19 ΜΕ ΤΙΣ  ΤΟΣΕΣ  ΟΔΥΝΗΡΕΣ  ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΑΣ
ΔΟΥΜΕ  ΚΑΠΟΙΑ  ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Ο ΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΪΌΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

«Ο ιός κόβιντ 19 δεν δημιουργήθηκε σε εργαστήριο»,
διαπιστώνει νέα έρευνα

ΙΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

Ο φονικός  κορωνοϊός  κόβιντ 19, SARS-CoV-2 είναι
προϊόν φυσικής εξέλιξης=μετάλλαξης   του   SARS-CoV-
και προέκυψε από φυσικές διεργασίες», με   φυσικό
πολλαπλασσιασμό στα κύτταρα  κάποιου  ζώου κάτω
από την  επίδραση  ειδικών  ακτινοβολιών ιδίως των
ηλιακών κηλίδων του 2017- δείτε  πιο κάτω.

Πως όμως  αξιοποιήθηκε  η   πουρίνη ή η  φουρίνη;

Σε μελέτη του ο δρ Άντερσεν και οι συνεργάτες του
από πολλά άλλα ερευνητικά ιδρύματα ανέλυσαν το
γενετικό πρότυπο για τις δύο προεξέχουσες πρωτεϊνες
στο περίβλημα του ιού, τις οποίες χρησιμοποιεί για να
«αγκιστρωθεί» και να διαπεράσει τα τοιχώματα των
ανθρώπινων και ζωικών κυττάρων. Η ανάλυσή τους
έδειξε ότι οι πρωτεϊνες αυτές ήταν τόσο
αποτελεσματικές στην «αγκίστρωση» στα ανθρώπινα
κύτταρα,χημικά συγγενείς, ώστε είναι πολύ πιθανό να
προέκυψαν ως αποτέλεσμα φυσικής επιλογής  και
επίδρασης. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι αυτή η
μοριακή δομή του SARS-CoV-2 διέφερε ουσιαστικά
από εκείνες των ήδη γνωστών, μοιάζει περισσότερο
σε ιούς νυχτερίδων και παγκολίνων».



Βάσει των ευρημάτων τους οι ερευνητές θεωρούν ότι ο
νέος κορωνοϊός προήλθε από κάποιο άλλο ζώο -έναν
ενδιάμεσο ξενιστή - προτού περάσει στους ανθρώπους.

Ανάλυση δειγμάτων φορέα του νέου κορωνοϊού σε
εργαστήριοή σε κάποια αμερικανική στρατιωτική βάση
ως βιολογικό όπλο. Τώρα ερευνητές της Scripps
Research, μιας αμερικανικής μη κερδοσκοπικής
ιατρικής ερευνητικής οργάνωσης, που εστιάζει στην
έρευνα και εκπαίδευση στις βιοιατρικές επιστήμες,
ανέλυσαν τα στοιχεία που έχουν δει το φως της
δημοσιότητας για την αλληλουχία του γονιδιώματος
του φονικού κορωνοϊού και δεν βρήκαν «αποδείξεις»
ότι δημιουργήθηκε σε εργαστήριο. Αντίθετα η ανάλυσή
τους δείχνει ότι ο ιός είναι προϊόν φυσικής εξέλιξης.
βιολογικής  εξέλιξης= μετάλλαξης ή  μετάλλαξης
υπηούντος ιού με την επίδραση  κοσμικών
ακτινιβολιών  . «Συγκρίνοντας τα διαθέσιμα δεδομένα
αλληλουχίας γονιδιώματος για γνωστά στελέχη
κορωνοϊού μπορούμε να πούμε ότι ο SARS-CoV-2
προέκυψε από φυσικές διεργασίες», τόνισε ο
συντάκτης της έρευνας, δρ Κρίστιαν Άντερσεν,
αναπληρωτής καθηγητής ανοσολογίας και
μικροβιολογίας.

Όταν άρχισε να εξαπλώνεται ο νέος κορωνοϊός, Κινέζοι
ερευνητές μελέτησαν την αλληλουχία του γονιδιώματός
του και κατέστησαν τα δεδομένα διαθέσιμα σε
ερευνητές ανά την υφήλιο. Στη συγκεκριμένη μελέτη ο
δρ Άντερσεν και οι συνεργάτες του από πολλά άλλα
ερευνητικά ιδρύματα ανέλυσαν το γενετικό πρότυπο
για τις δύο προεξέχουσες πρωτεϊνες στο περίβλημα του
ιού, τις οποίες χρησιμοποιεί για να «αγκιστρωθεί» και
να διαπεράσει τα τοιχώματα των ανθρώπινων και



ζωικών κυττάρων. Η ανάλυσή τους έδειξε ότι οι
πρωτεϊνες αυτές ήταν τόσο αποτελεσματικές στην
«αγκίστρωση» στα ανθρώπινα κύτταρα, ώστε είναι
πολύ πιθανό να προέκυψαν ως αποτέλεσμα φυσικής
επιλογής. Το ίδιο ακριβώς δείχνει και η «συνολική
μοριακή δομή» του νέου κορωνοϊού. Όπως εξήγησαν
σε ανακοίνωσή για τα ευρήματά τους οι ερευνητές, «αν
κάποιος προσπαθούσε να κατασκευάσει έναν νέο
κορωνοϊό ως παθογόνο, θα τον είχε κατασκευάσει
ξεκινώντας από την μοριακή του δομή, που είναι
γνωστό ότι προκαλεί την ασθένεια. Αλλά οι
επιστήμονες διαπίστωσαν ότι αυτή η μοριακή δομή του
SARS-CoV-2 διέφερε ουσιαστικά από εκείνες των ήδη
γνωστών κορωνοϊών και μοιάζει περισσότερο με
συναφείς ιούς που βρίσκονται σε νυχτερίδες και
παγκολίνους».

Βάσει των ευρημάτων τους οι ερευνητές θεωρούν ότι ο
νέος κορωνοϊός προήλθε από κάποιο άλλο ζώο -έναν
ενδιάμεσο ξενιστή - προτού περάσει στους
ανθρώπους.Αλλά αυτό   δεν είναι  απαραίτητο αν η
μετάλλαξη  έγινε  με τη δράση κοσμικών  ακτινοβολίων

πάνω  σε ξενιστή άνθρωπο με δυγγενή προςαυτόν
κύτταρα. Ωστόσο  σύγκριση  ιού και κυττάρου  δείχνει
απόλυτο  ταίριασμα κούμπωμα της ακίδας τουCovid-
19 =φουρίνης με τον υοδοχέα του ανθρώπινου
κυττάρου ACE2 σε περιβάλλον= πουρίνης;;;;;;;;;;;. Με
την παρατήρηση  αυτή  θα μπορούσε   ο κορωνοϊός να
είναι ανθρώπινο δημιούργημα, εκτός αν
αντιπροσωπεύει κοσμική  σχέση  κάποιας στιγμής.



Στις 5-5-2-20 επιστήμονες μιλούν  για
εμβόλιο/ ΕΠΙΒΕΒΑΊΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ
ΜΑΣ //  να  παράγει  το κύτταρο του ανθρώπου
πρωτείνη-φουρίνη- όμοια  με  της ακίδας  του
ιού  που  φαίνεται  είναι  πολύ  σκληρός  για να
πεθάνει. ΕΊΝΑΙ  ΚΟΣΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΕΛΕΛΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ  ΘΑ  ΜΕΙΝΕΙ  ΓΙΑ ΝΑ  ΕΠΙΦΕΡΕΙ
ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ  ΣΤΗ ΖΩΗ, ΕΧΕΙ ΤΗΝ  ΤΑΣΗ ΝΑ
ΑΡΧΙΣΕΙ ΤΗ  ΖΩΗ Ν ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΑΡΧΗ.

Η όλη  δράση του θυμίζει γονιμοποίηση  ωαρίου
θηλαστικού/ μεταφέρει το γονιδίωμά του  στο

κύτταρο,πως και πολλαπλασιασμό  μετάλλαξη=
=ΑΝΤΙΓΡΑΦΉ, ΜΕΤΑΓΡΑΦΉ, ΜΕΤΆΦΡΑΣΗ/ ή και

φυτού, με τις μέλισσες  ή τον  αέρα  με τον κρίνο-γύρη,
Ακολουθεί  τους αρχέγονους νόμους  της  φύσης:

Αντίγραφό της στο  Σύμπαν η εισβολή
ηλεκτρομαγνητικής  ροπής  σε  πλανήτη.

Το ίδιο το Σύμπαν, η φύση, μας έχει διδάξει και

μας διδάσκει πως δημιουργείται κάθε έμβιος

φυτικός ή ζωικός οργανισμός,/ κλιματολογικές



συνθήκες, θέση πάνω στη γη, υψόμετρο, επιδράσεις

του σύμπαντος κυρίως του κοντινού, από κάποιο είδος
σπέρματος/, σπόρο, απειροελάχιστου μεγέθους, π.χ.
δείτε σπόρο βλήτου, που έχει όλες τις δυνατότητες
δημιουργίας νέου όμοιου οργανισμού ακόμα και με

κλωνοποίηση στο πλαίσιο ενός πατρόν το Σύμπαντος

που είναι κοινό για όλα τα όντα, εκτός από τους ιούς
που όμως υπακούουν,  κατά τα άλλα,    στους νόμους
του.

Πως, λοιπόν δημιουργήθηκε  ο ιός covid 19;

Αν  βρούμε αυτό το δεδομένο θα βρούμε και τον



τρόπο  καταπολέμησής του. Μεταλλάξεις  του ιού Covid-
19 αρχίζουν αμέσως  μετά  την εισβολή-μόλυνση στον

ξενιστή και δρα μεταλλασσόμενος,  αξιοποιώντας  τα
γενετικά  δεδομένα και τα  χημικά  στοιχεία  του

ξενιστή. Γεγονός  που του  δίνει  το  χαρακτηρισμό
έξυπνος    χωρίς  να φαίνεται ότι έχει  μυαλό- κέντρο
λήψης  αποφάσεων, χρησιμοποιεί αυτόν του ξενισή ή

τους  νόμους του  σύμπαντος. Και μεταλλάσσει τα
ξύτταρα του ξενιστή  προς τος το συμφέρον του και

καταστροφικά για τη χημική  δομή  του ξενιστή.
Γονιδιακή ανάλυση δειγμάτων περισσότερων των

7.500 ατόμων που έχουν προσβληθεί από την Covid-19
δείχνει ότι ο νέος κορονοϊός   που  προ-υπήρχε  από

καιρό,  διαδόθηκε γρήγορα ανά τον κόσμο στο τέλος
του περασμένου έτους και ότι προσαρμόζεται  εύκολα
στους ανθρώπινους ξενιστές του, σύμφωνα με μελέτη

του Ινστιτούτου Γενετικής του University College
London (UCL).

Κατά τα μέχρι σήμερα παραδεκτά, λέγεται ότι αρχικά
εμφανίστηκε σε Νυχτερίδες, φίδια και κόμπρες, και

από εκεί μεταδόθηκε. Λόγω του σχήματός του,
Κορώνα- στέμμα βασιλιά, κάτι που εμφανίζει και ο
ήλιος, πρέπει να έχει άμεση σχέση με αυτόν και τις

δραστηριότητές του και κυρίως με τις ηλιακές
εκλάμψεις  του 2017. Ξεκίνησε από την Ανατολή για να

καταλήξει στη δύση – Αμερική, βόρεια  πρώτα, νότια
κατόπιν και μετά Αφρική όπου ίσως και θα σβήσει.

Ακτινοκυλικ’α όπως δημιουργήθηκαν οι φυλές.

http://www.koutouzis.gr/fasma-files.htm

Κατά φαινόμενα ο ιός covid 19 είναι αποτέλεσμα
γέννημα των ηλιακών εκλάμψεων του 2017, ξύπνησαν



κοιμώμενα  άτομα ή μεταλλάχθηκαν κάποια  άλλων
προηγούμενων ιών, και χρειάστηκαν δύο χρόνια για
εξελιχθούν- κάπως έτσι φαίνεται  να γεννήθηκε αρχικά

η ζωή, θέμα που απασχολεί την ΝΑΣΑ.. Γιαυτό μήπως
πρέπει να να α;ποφεύγουμε την έκθεση σε ήλιο, ΌΠΩΣ

ΣΤΗΝ στην  π;ρίπτωση της ιλαράς;

Στ. Κριμιζής Ελληνας διαστημικός επιστήμων: ΤΏΡΑ η
ΝΑΣΑ μετά τα υποθαλάσσια ηφαίστεια Σαντορίνη

κλπ για βακτήρια και ιούς  ερευνά  τον  Ηλιο.Η
αποστολή στoν Ήλιο είναι η σημαντικότερη της

...www.cnn.gr › focus › story › st-krimizis-h-apostoli-
sto...23 Μαρ 2019 - ... CNN Greece ο αστροφυσικός
και ακαδημαϊκός κ. Σταμάτης Κριμιζής,μιλά για την

τελευταία αποστολή της NASA στον Ήλιο

https://www.cnn.gr/focus/story/170258/st-krimizis-h-
apostoli-ston-ilio-einai-i-simantikoteri-tis-nasa

Θεωρία συνεξέλιξης  των  ιών
Η προέλευση των ιών είναι άγνωστη: μερικοί μπορεί
να έχουν εξελιχθεί από πλασμίδια - κομμάτια DNA που
μπορούν να μετακινούνται μεταξύ κυττάρων- ενώ άλλοι
μπορεί να έχουν εξελιχθεί   κατά  τη διάρκεια των
χιλιετηρίδων από βακτήρια μπορεί να εξελίχθηκαν από
πολύπλοκα μόρια πρωτεΐνης και DNA την στιγμή που
το κύτταρο εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη γη   πριν
4.5 δις  χρόνια;;;;; το πέρασμα από το άβιο στο έμβιο,

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL10
1/560/3669,15930/ κάτω  από ιδιαίτερες κοσμικές
ακτινοβολίες, και να ήταν εξ-αρτημένοι από την
ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ.html" HYPERLINK



"http://www.koutouzis.gr/ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ.html"ΚΟΡΩΝΟΙ
ΟΣ.html"

Το 1967 μια μικρή καλλιέργεια βακτηρίων
στρεπτόκοκκου ξέφυγε απότον εξονυχιστικό έλεγχο
των επιστημόνων της NASA και ταξίδεψε στο φεγγάρι
βρισκόμενη μέσα στην κάμερα τουδιαστημόπλοιου
"Surveyor 3". Τρία χρόνια μετά, όταν οι αστροναύτες
του "Απόλλωνα 12" έφεραν  τη φωτογραφική μηχανή
πίσω στη Γη, έκπληκτοι οιεπιστήμονες διαπίστωσαν
ότι τα βακτήρια ήταν  ζωντανά. Είχαν καταφέρει να
επιβιώσουν τρία χρόνια στο απόλυτο κενό και με τις
πλέον αντίξοες  συνθήκες: χωρίς αέρα, χωρίς νερό και
χωρίς φαγητό.

Ωστόσο υπάρχουν αντιρήσεις σε όλες αυτές τις
υποθέσεις: αλλά  η οπισθοδρομική θεωρία – αντίθεση
στη  θεωρία της  εξέλιξης - δεν εξηγεί γιατί τα μικρότερα
κυτταρικά παράσιτα δεν μοιάζουν καθόλου με τους
ιούς. Εξ άλλου η υπόθεση «διαφυγής» (θεωρία
κυτταρικής προέλευσης) δεν εξηγεί την δομή του ιικού
σωματιδίου. Η συνεξέλιξη ή πρώτη θεωρία των ιών
παραβαίνει τον ορισμό των ιών, ότι δηλαδή εξαρτώνται
από κύτταρα-ξενιστές. Αλλά οι ιοί αναγνωρίζονται ως
αρχαίοι και η προέλευση τους χρονολογείται πριν την
απόκλιση της ζωής σε τρεις τομείς:/ πρωτογενής,
δευτερογενής https://el.wikipedia.org HYPERLINK
"https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CF%
85%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%B3%CE%
B5%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CF%80%CE%B1%CF
%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE_(%C
E%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%
CE%AF%CE%B1)" HYPERLINK
"https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CF%



85%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%B3%CE%
B5%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CF%80%CE%B1%.Δε
υτερογενής. τριτογενής.

Ολα  αυτά  παρατηρούνται  την εποχή που  συμβαίνουν
κοσμογονικές  δραστηριότητες  στο  Σύμπαν:

ΤΑΧΕΙΑ  ΕΠΕΚΤΑΣΗ
Μια  ανακοίνωση  των επιστημόνων προ ημερών,
βεβαιώνει  ότι   το σύμπαν η έκταση του  οποίου  είναι
άγνωστη και δεν ξέρουμε που βρίσκεται και τι
υπάρχει γύρω  από αυτό; Τι είναι   πραγματικότητα και
τι ουτοπία,   επεκτείνεται, μεγαλώνει ταχύτερα του
αναμενομένου, με ρυθμό περίπου 9% πιο γρήγορο από
ό,τι προβλέπεται θεωρητικά, δημιούργησε νέο
προβληματισμό στην επιστημονική κοινότητα.
Αστρονόμοι, φυσικοί και κοσμολόγοι αντιλαμβάνονται
ότι κάτι δεν πάει καλά με τις θεωρίες  τους για το πώς
«δουλεύει» ο κόσμος και άρα χρειάζονται μια νέα
Φυσική που  να μπορεί να εξηγήσει καλύτερα τι
συμβαίνει στο σύμπαν,  και τι θα συμβεί στο πλανητικό
μας σύστημα  και  στη Γη  και την εξέλιξη της ζωής. Το
πρόβλημαείναι γνωστό εδώ και χρόνια, αλλά πλέον
αναζητά επειγόντως μια απάντηση.

Η   ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

ΤΩΝ  ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ  ΠΟΛΩΝ
Μεγάλη εντύπωση έχει προκαλέσει στην επιστημονική
κοινότητα η ασυνήθιστα γρήγορη μετακίνηση του
βορείου μαγνητικού πόλου, ο οποίος απομακρύνεται



συνεχώς από τον Καναδά, κινούμενος ολοένα
ανατολικότερα προς τη Σιβηρία. Ενώ το 1900
βρισκόταν κάπου στην ξηρά του ανατολικού Καναδά,
σήμερα πια βρίσκεται κάπου στον Αρκτικό Ωκεανό,
αρκετά χιλιόμετρα βόρεια του γεωγραφικού βορείου
πόλου (οι δύο πόλοι δεν ταυτίζονται).

Η κίνηση του βορείου μαγνητικού πόλου, η οποία
οφείλεται στις μετακινήσεις του λιωμένου σιδήρου
στον καυτό πυρήνα της Γης, είναι τόσο γρήγορη, που οι
ειδικοί στον γεωμαγνητισμό από  όλο τον κόσμο
αναγκάζονται να προχωρήσουν εσπευσμένα σε κάτι
ασυνήθιστο: στην αναθεώρηση του Παγκόσμιου
Μαγνητικού Μοντέλου στις 15 Ιανουαρίου 2019.

Το εν λόγω Μοντέλο περιγράφει το μαγνητικό πεδίο
του πλανήτη μας και αποτελεί το θεμέλιο της
σύγχρονης πλοήγησης, από τα συστήματα των πλοίων
ως το Google Maps στα κινητά τηλέφωνα. Η τελευταία
αναθεώρηση του μοντέλου είχε γίνει το 2015 και η
επόμενη προγραμματιζόταν για το 2020, όμως θα
επισπευσθεί εξαιτίας της απρόσμενα γρήγορης κίνησης
του μαγνητικού πόλου του Βορρά, κάτι που έχει ως
συνέπεια το μοντέλο να εμφανίζει πλέον ολοένα
μεγαλύτερο σφάλμα.

Οι επιστήμονες της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και
Ατμόσφαιρας (ΝΟΑΑ) των ΗΠΑ και της Βρετανικής
Γεωλογικής Υπηρεσίας, που παρακολουθούν συνεχώς
το φαινόμενο, σύμφωνα με το "Nature",
συνειδητοποίησαν ότι έχει επιταχυνθεί πολύ, με
αποτέλεσμα το Παγκόσμιο Μαγνητικό Μοντέλο να είναι
πια τόσο ανακριβές, ώστε ξεπερνά το αποδεκτό όριο
για τα σφάλματα πλοήγησης.



Η θέση του βόρειου μαγνητικού πόλου -που
υπολογίστηκε για πρώτη φορά το 1831 από τον Τζέιμς
Κλαρκ Ρος- «περιπλανιέται» με απρόβλεπτο τρόπο, κάτι
που έχει ανέκαθεν γοητεύσει εξερευνητές και
επιστήμονες. Στα μέσα της δεκαετίας του 1990 η
κίνηση του πόλου έγινε πιο γρήγορη, από περίπου 15
χιλιόμετρα ετησίως έως τότε, σε 55 χιλιόμετρα το
χρόνο. Το 2001 για πρώτη φορά ο πόλος εισήλθε στον
Αρκτικό Ωκεανό, ενώ το 2018 διέσχισε τη νοητή
Διεθνή Γραμμή Ημερομηνίας (International Date Line),
περνώντας έτσι από το δυτικό στο ανατολικό
ημισφαίριο και βάζοντας «πλώρη» ολοταχώς για τη
Σιβηρία.

Προς το παρόν, κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα
γιατί έχει επιταχυνθεί τόσο δραματικά η κίνηση του
βορείου μαγνητικού πόλου.

Αυτή  είναι  και η  αιτία  μετακίνησης   των κατοίκων
της Αφρικής προς  βορράν.

Ο μαγνητικός βόρειος πόλος της Γης
ΜΕΤΑΤΟΠΊΖΕΤΑΙ προς τα νότια περίπου 30 μίλια το
χρόνο από το 2015! Αλλάζει αρκετά γρήγορα ώστε τα
συστήματα GPS που διαθέτουμε, να χρήζουν συχνής
ενημέρωσης. Μια αποδυνάμωση ή μία αντιστροφή του
μαγνητικού πεδίου της Γης θα μπορούσε ενδεχομένως
να προκαλέσει διαταραχές στη μαγνητική ασπίδα του
πλανήτη και ενδεχομένως μαζική εξαφάνιση,
εκθέτοντας τη Γη μας σε επιβλαβή ακτινοβολία από το
διάστημα, καθώς και ραγδαίες αλλαγές στο κλίμα.
Τόσο ραγδαίες, που ο άνθρωπος θα ήταν σχεδόν
αδύνατον να προσαρμοστεί και να επιβιώσει ως είδος.
Η ανακάλυψη έγινε από το διαστημόπλοιο Juno της



NASA. Από την εκτόξευσή του το 2011 και την άφιξή
του στον Δία το 2016, το Juno πετάει και ελέγχει τον
πλανήτη κάθε 53 ημέρες. Οι επιστήμονες ανακάλυψαν
αλλαγές στο μαγνητικό πεδίο του Δία όταν συνέκριναν
τα τελευταία δεδομένα του Juno με μετρήσεις που
έγιναν από παλαιότερες αποστολές όπως οι Pioneer 10
και Voyager 1 από τη δεκαετία του 1970. Οι
επιστήμονες πιστεύουν ότι ο ένοχος πίσω από τις
παραλλαγές μπορεί να είναι οι βίαιες καταιγίδες του
Jovian που εκτείνονται βαθιά στην επιφάνεια του Δία
για χιλιάδες μίλια. Η υπόθεσή τους υποστηρίζεται από
το γεγονός ότι ένα αόρατο επίθεμα μαγνητικού πεδίου
κοντά στον ισημερινό του Δία, που ονομάστηκε Great
Blue Spot, είναι εκεί όπου εντοπίστηκαν οι
ισχυρότερες παραλλαγές του μαγνητικού πεδίου στην
τελευταία παρατήρηση.

Αν και η παραλλαγή του μαγνητικού πεδίου που
εντοπίστηκε στον Δία μπορεί να έχει διαφορετική
προέλευση από αυτή της Γης, η ανακάλυψη μπορεί να
βοηθήσει τους επιστήμονες να κατανοήσουν τις
αλλαγές του μαγνητικού πεδίου της Γης, ένα φαινόμενο
που δεν είναι ακόμη πλήρως κατανοητό.

Ισως  αυτό  σχεΤίζεται   με τα κύματα  μεταναστών
από νότο προς  βορά.

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ   ΤΟΥ  ΑΞΟΝΑ
Σύμφωνα με την NASA   ο άξονας της Γης έχει
μετατοπιστεί, οι αστερισμοί δεν βρίσκονται στις ίδιες
τοποθεσίες που βρίσκονταν χιλιάδες χρόνια πριν.

Η NASA σημειώνει ακόμη πως δεν είναι η πρώτη φορά
που αλλάζουν τα πράγματα στον ζωδιακό κύκλο, αφού



ο άξονας της Γης τροποποιείται ανά διαστήματα
(μετάπτωση του άξονα ή μετάπτωσης των Ισημεριών),
επηρεάζοντας έτσι τις ημερομηνίες του εκάστοτε
ζωδίου. Κοινώς, τα ζώδια ενδέχεται να αλλάξουν και
πάλι στο μέλλον, ενώ η σημερινή τους καταγραφή,
είναι απλώς μια σύμβαση.

Το νέο σου ζώδιο είναι λοιπόν:

Αιγόκερως : 20 Ιανουαρίου – 16 Φεβρουαρίου

Υδροχόος : 17 Φεβρουαρίου – 11 Μαρτίου

Ιχθύς : 12 Μαρτίου – 18 Απριλίου

Κριός : 19 Απριλίου – 13 Μαΐου

Ταύρος : 14 Μαΐου – 21 Ιουνίου

Δίδυμος : 22 Ιουνίου – 20 Ιουλίου

Καρκίνος : 21 Ιουλίου – 10 Αυγούστου

Λέων : 11 Αυγούστου – 16 Σεπτεμβρίου

Παρθένος : 17 Σεπτεμβρίου – 30 Οκτωβρίου

Ζυγός : 31 Οκτωβρίου – 23 Νοεμβρίου

Σκορπιός : 24 Νοεμβρίου – 29 Νοεμβρίου

Οφιούχος : 30 Νοεμβρίου – 17 Δεκεμβρίου

Τοξότης : 18 Δεκεμβρίου – 20 Ιανουαρίου

ΟΛΑ ΑΥΤΑ  ΦΕΡΝΟΥΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  ΣΤΟΥΣ
ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟ  ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΟ  ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ
ΤΗΣ  ΓΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΤΟΥ  ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ  ΠΟΥ
ΛΕΓΕΤΑΙ ΗΛΙΟΣ  ΚΑΙ  ΔΙΕΠΕΙ ΤΗ  ΖΩΗ ΜΑΣ.



6-9 2017 ΕΝΤΟΝΕΣ  ΗΛΙΚΑΚΕΣ  ΕΚΡΗΞΕΙΣ

Η  Τετάρτη 6-9-2017 ήταν εκκρηκτική  για τον Ήλιο, ο
οποίος έστειλε στο διάστημα δύο τεράστιες ηλιακές
εκλάμψεις, από τις οποίες η δεύτερη ήταν η ισχυρότερη
που έχει γεννήσει το άστρο μας εδώ και 12 χρόνια.
ΠΡΙΝ  2  ΧΡΟΝΙΑ πριν   από   εμφάνιση   ιού  στην
Κίνα   /  ΔΙΑΣ  πτώση Πλούτωνα- Δία - Κρόνου.

https://www.cnn.gr/tech/story/96419/h-pio-isxyri-iliaki-
eklampsi-tis-teleytaias-12etias-vid

h HYPERLINK
"https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%8C%CF%8
2" HYPERLINK
"https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%8C%CF%8
2"

Το ηλιακό παρατηρητήριο SOHO της NASA και της ESA
κατέγραψε μια εκτίναξη στεμματικής μάζας του Ήλιου,
η οποία προερχόταν από την περιοχή της μίας ηλιακής
έκλαμψης.

Δεν ήταν πάντως   τότε  ακόμη σίγουρο κατά πόσο
αυτό το φορτισμένο πλάσμα σωματιδίων
κατευθύνθηκε προς τη Γη, έτσι ώστε να προκαλέσει
κάποιο εντυπωσιακό σέλας σε  άμεσα  μία έως τρεις
μέρες  και τι επιδράσεις θα  είχε  και αν  θα  μπορούσε
να  ενεργοποιήσει  τον  κοιμώμενο  ιό. Πάντως  όπως
και να είναι  η  ανθρωπότητα  γύρισε  πίσω.
Οι εκρήξεις που παρατηρούνται όταν η έντονη
δραστηριότητα στα μαγνητικά πεδία του Ήλιου
διαταράσσει την ισορροπία στα μαγνητικά του πεδία με
έκλυση τεράστιας ενέργειας που συνοδεύεται μια με
λάμψη. Οι ηλιακές εκλάμψεις συμβαίνουν απότομα
κοντά σε περιοχές του Ήλιου που με



φασματοηλιογράφο και ειδικά ηλιακά τηλεσκόπια
φαίνονται κυκλικές και σκουρόχρωμες. Οι περιοχές
αυτές είναι οι ηλιακές κηλίδες [ , που χαρακτηρίζονται
από υψηλότερο ποσοστό μαγνητικής ενέργειας απ' ότι
αλλού και με το συμβάν αυτό εκλύεται μεγάλη
ακτινοβολία. Υπάρχουν ισχυρά μαγνητικά πεδία,
πρώτον, στο στρώμα της κορόνας του Ήλιου -που
βρίσκεται σε μεγάλες συγκεντρώσεις ανομοιόμορφων
βρόχων. HYPERLINK "/l" HYPERLINK "/l" HYPERLINK
HYPERLINK "/l""/l" HYPERLINK "/l"2] στον ισημερινό-
και δεύτερον ενδιάμεσα σ' αυτό και στον ισημερινό . Οι
εκρήξεις εξαπολύουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας
και λαμπρότητας, ενώ τα που απελευθερώνονται,
επηρεάζουν τη Γη με φαινόμενα του διαστημικού
καιρού. Αυτά είναι οι ηλιακές καταιγίδες, οι
στεμματικές Όπως κάθε ηλιακή δραστηριότητα
συνδέονται με το ισχυρότατο μαγνητικό πεδίο του
Ήλιου, ενώ αποτελούν τις μεγαλύτερες εκρήξεις τού
συστήματος.

Το φως του Ήλιου και η σχέση του με τον ανθρώπινο
οργανισμό.

Το φως του Ήλιου είναι κάπως σαν το μαχαίρι.
Μπορείς να σκοτώσεις αλλά και να κόψεις ψωμί με
αυτό.Οι απίστευτα υψηλές θερμοκρασίες στον πυρήνα
του Ηλίου φέρνουν τα άτομα του υδρογόνου στη
λεγόμενη τέταρτη κατάσταση της ύλης, που είναι το
«πλάσμα»..Δεν έχει κάποια σχέση με το πλάσμα του
αίματος, έχει σχέση όμως με το πλάσμα στις
τηλεοπτικές συσκευές. Όμως ο ήλιος έχει σχέση   με το
αίμα, πίεση  κλπ,   διάφορες     ασθένειες, το
μεταβολισμό και άλλες χημικές διεργασίες, πχ.



Βιταμίνη  D   την οποία λένε  τώρα  ότι  παρεμποδίζει
την  εξάπλωση  του κορωνοιού,  ΚΛΠ..

2019  ΔΥΟ  ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ το 2017 ΞΥΠΝΗΣΕ Ο
ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ  ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ /ΔΕΙΤΕ ΚΥΚΛΟ  = σε μία
ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΡΗ που έχει  σχέση με το  αίμα-οι
επιστήμονες της ΝΑΣΑ  ερευνούν τώρα επισταμένα
έναν κρατήρα του \,

Αρχαία όαση στον Άρη ανακάλυψε το Curiosity της
NASA ...

όπως ερεύνησαν  το ηφαίστειο Κολούμπος  της
Σαντορίνης  τον περασμένο Νοέμβριο. λόγο πριν την
εμφάνιση  του ιού, για  βακτήρια  και άλλους
μικροοργανισμούς.

Αρης περιφορά  1 έτος 5μήνες  21 μέρες= 2017 9  6
εκλάμψεις   +  Αρης 1-5 -21 = Φλεβάρης -19 ο
Κορωνοιός Covid-19 ΚΙΝΑ, μία περιφορά ΓΗ Περίπου
ην 24-1-19 ο ιός  εισέβαλε  σε  σχετικά  ζώα,
μεταλλάχθηκε βαθμιαία μία φορά και  μετά
μεταδόθηκε από αυτά σε ανθρώπους αλλά
χρειαζόμαστε περισσότερη  μελέτη»,λένε ξένοι



εποστήμονες, με πρώτη άποψη  ότι προς το παρόν τα
παιδιά και οι νέοι άνθρωποι δεν δείχνουν να είναι
ευάλωτοι στον κοροναϊό.

Ο Κορωνοιός  εμφανίστηκε  στην  Κίνα   Δεκέμβρη  του
19, δηλαδή  χοντρικά  4 μήνες πριν απ ότι  στην
Ελλάδα, και αν έχε σχέση τις ακτινοβολίες του
σύμπαντος  όπως πιστεύουμε,  χοντρικά  θα
εξαφανιστεί  από τη χώρα μας  τον  Ιούλιο.Ι

Τον Σεπτέμβριο του 2019  ο ο λοιμωξιολόγος κ.
Σωτήρης Τσιόδρας στο CNN Greece προφήτευε”
πανδημία. Τότε είχε γίνει   λόγος για αναμενόμενη
πανδημία μέσα στον 21ο αιώνα με βάση τα μαθηματικά
μοντέλα που ακολουθεί η επιστήμη.
https://www.irafina.gr/h-profitia-septemvrios-tou-2019-
o-limoxiologos-sotiris-tsiodras-sto-cnn-greece-
profiteve-pandimia/



Οι κορωνοϊοί (ή κορονοϊοί ή κοροναϊοί) είναι είδη ιών
της υποοικογένειας Coronavirinae, της οικογένειας
Coronaviridae, της τάξης Nidovirales. πηγή:

- https://www.iefimerida.gr/tag/koronaios

ΤΙ  ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ  ΣΤΟ  ΣΥΜΠΑΝ;;;;;;;;;;;;;  τί
προοιωνίζουν όλα  αυτά;; η  ζωή   γυρίζει πίσω; Για να
καναρχίσει  από την  αρχή;

ΤΊ  ΓΝΩΡΊΖΟΥΝ  ΚΆΠΟΙΟΙ  ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΛΕΝΕ; ΓΙΑΤΙ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ  ΠΟΛΛΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ: ΟΠΩΣ Η
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ  ΤΟΥ  ΨΑΡΟΝΤΟΦΕΚΟΥ  ΚΑΙ ΤΟΥ
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ   ΜΠΑΝΙΟΥ    ΤΙ ΝΟΗΜΑ ΕΧΟΥΝ
ΑΥΤΑ ΕΞΕΛΙΞΗ%20ΩΣ%20ΣΗΜΕΡΑ.pdf" Η
ΟΓΔΟΗ  ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΧΕΙ   ΗΔΗ ΑΡΧΙΣΕΙ
Με τις συνεχείς μεταλλάξεις των ειδών – και ανάλογα με τις
"http://www.koutouzis.gr/exi-meres.htm" και τα σημερινά είδη ζώων και
φυτών. Να σημειωθεί ότι οι μεταλλάξεις συνεχίζονται, ορισμένα είδη χάνονται
και δημιουργούνται νέα.
ΠΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΤΗΝ ΟΓΔΟΗ ΜΕΡΑ;
ΔΙΑΦΟΡΑ%20ΕΙΔΗ%20ΤΟΥ%20ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ.pdf
http://www.koutouzis.gr/%CE%9A%CE%9F%CE%A1%CE%A9%CE%9D%CE%9
F%CE%99%CE%9F%CE%A3.html


