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                                        Η ΑΠΑΡΧΗ 

 

                      Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΚΕΝΟΥ, ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ  

                                               ΚΑΙ ΤΩΝ Ι∆ΕΩΝ 

 

                                                  Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ  

 

     Όπως γνωρίζουµε από την ισχύουσα Φυσική, το φως έχει πεπερασµένη ταχύτητα και 

αποτελείται από κβάντα ενέργειας, τα φωτόνια. Ο ήλιος και τα άστρα είναι πηγές φωτονίων 

και δηµιουργούν το φως (όπως και οι τεχνητοί λαµπήρες δηµιουργούν παράλληλα). 

     Τα φωτόνια προσπίπτουν στα επιφανειακά σωµατίδια των σωµάτων και ανάλογα µε τις 

συχνότητες ταλάντωσης των ατόµων και των µορίων, άλλα ανακλώνται και άλλα 

απορροφούνται. Από τα φωτόνια που θα ανακλασθούν, πολλά φθάνουν στην κόρη των 

οφθαλµών και µε µία σειρά βιολογικών και φυσικών διεργασιών, θα δώσει στον εγκέφαλο 

την εικόνα του αντικειµένου που αντανάκλασε τα φωτόνια. Η αντίληψή µας του αντικειµένου 

προέρχεται από την εικόνα που δίδουν τα φωτόνια . Αλλά όπως γνωρίζουµε τα αντικείµενα 

αποτελούνται από µόρια και άτοµα και η εικόνα που µας δίδει η αίσθηση της όρασης, είναι 

µέρος της αντίληψής µας και µη επαρκές και µερικές φορές παραπλανητική. 

      Η αντίληψή µας δεν περιορίζεται µόνο από την όραση, αλλά αίσθηση του αντικειµένου 

θα δώσουν και η ακοή και η όσφρηση και η αφή και η γεύση.  

     Αντιλαµβανόµαστε τα πράγµατα όπως µπορούµε να τα αντιληφθούµε, είτε µε ανακλάσεις 

φωτονίων, είτε µε κρούση των µορίων του αέρα στο αυτί όπου διαδίδεται το κύµα του ήχου, 

ή χηµικές αντιδράσεις της σιέλου µε τις τροφές, είτε µε την πίεση του δέρµατος που 

δηµιουργεί την αίσθηση της αφής, είτε µε την ταλάντωση των µορίων του αέρα που 

µεταφέρουν τις µυρωδιές στην µύτη.  

 

                                                         Η ΝΟΗΣΗ 

   

     Μιλάτε και χρησιµοποιείτε λέξεις. Γράφετε και χρησιµοποιείτε λέξεις. Κάθε λέξη είναι 

και µία έννοια. Σκέπτεστε µε έννοιες και φτιάχνετε θεωρίες χρησιµοποιώντας έννοιες.  

     Όταν λέτε «το τραπέζι που βρίσκεται στην κουζίνα του σπιτιού σας», χρησιµοποιείτε 9 

λέξεις και εννοείτε το υλικό αυτό αντικείµενο. 

     Όταν όµως λέτε µόνο «τραπέζι», ή µόνο «που», ή µόνο «βρίσκεται», τότε αυτό το µόνο 

είναι µία λέξη που γράφεται και προφέρεται, είναι µία έννοια που εννοείται, αλλά είναι και 
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µία ιδέα γιατί είναι άϋλο. Οι ιδέες είναι άϋλες κάποιες «οντότητες» , (λέµε «οντότητες» γιατί 

δεν µπορούµε διαφορετικά να εκφραστούµε). 

     Χρησιµοποιούµε λέξεις, έννοιες και ιδέες για να εκφραστούµε, να φτιάξουµε θεωρίες και 

λογοτεχνήµατα, αλλά και να εννοήσουµε. 

     Νοούµε όπως µπορούµε να νοήσουµε και αυτή την δυνατότητα µας τις δίνουν οι ιδέες, οι 

λέξεις και οι έννοιες. 

 

                                                    Ο ΛΟΓΟΣ 

 

     Η έννοια λέξη προέρχεται από το ρήµα λέγω και παράγωγο του λέγω είναι ο λόγος και η 

λογική. Αυτή η αλληλουχία συµβαίνει µόνο στην Ελληνική γλώσσα και η έννοια του λόγου 

είναι µοναδική.  

      Λόγος είναι αυτό που προφέρουµε µε το στόµα, όµως είναι και η αιτία και η αφορµή και 

η αναλογία. Λόγος είναι και η λογική που διέπει την σκέψη µας και διά µέσου αυτή 

οµιλούµε.  

     Ο λόγος είναι άϋλος, η λογική είναι άϋλη. Υπάρχει όµως και η λογική που διέπει το 

σύµπαν. Οι γαλαξίες, τα νεφελώµατα, οι κινήσεις των σωµάτων, διέπονται από νόµους και 

από αρχές. Οι νόµοι και οι αρχές, είτε τις γνωρίζοµε ή όχι και όσους γνωρίζουµε αν είναι 

σωστοί ή είναι άλλοι, είναι έκφραση στης λογικής που διέπει το σύµπαν. 

     Οι αρχικές συνθήκες των κινήσεων και οι νόµοι που τις διέπουν, ο Λόγος δηλαδή, τις 

καθορίζει, τις διατάσσει, τις ορίζει και τις κατευθύνει. Ο Λόγος είναι ο οδηγός των κινήσεων 

και της δοµής της ύλης.  

 

                    ΧΩΡΙΑ ΠΟΥ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΙΣ Ι∆ΕΕΣ  

 

          Αλλά να δούµε  για τον λόγο1, Αέτιος Ι7 22 D 303 : 

 

     «Ηράκλειτος το περιοδικόν πυρ αϊδιον, ειµαρµένην δε λόγον εκ της εναντιοδροµίας 

δηµιουργόν των όντων... Ηράκ. ουσίαν ειµαρµένης απεφαίνετο λόγον τον διά ουσίας του 

παντός διήκοντα. Αύτη δ’ εστι το αιθέριον σώµα, σπέρµα της του παντός γενέσεως και περιόδου 

µέτρον τεταγµένης.». 

 

     «Ο Ηρ. το περιοδικό πυρ ισχυριζόνταν ότι είναι αιώνιο και ο λόγος είναι ο νοµοτελειακός 

δηµιουργός των όντων… Ο Ηρ. την πραγµατικότητα της νοµοτέλειας, αποφαίνονταν ότι είναι 

ο λόγος, ο οποίος διοικεί  την ουσίαν του παντός. Αυτή είναι το αιθέριο σώµα και η οποία 

                                                
1 Αέτιος Ι7 22 D 303, Ηράκλειτος, εκδόσεις Κάκτου 
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είναι σπέρµα της γένεσης του παντός και η οποία ορίζει το µέτρο της περιόδου (εκπύρωσης 

και πύρωσης).». 

 

Ο Ιππόλυτος θα πεί2:  

 

     «Ηράκλειτος µεν ουν φησίν είναι το παν διαιρετόν αδιαίρετον, γενητόν αγένητον, θνητόν 

αθάνατον, λόγον αιώνα, πατέρα υιόν, θεόν δίκαιον. Ουκ εµού, αλλά του λόγου ακούσαντας 

οµολογείν σοφόν εστιν έν πάντα είναι.».     

 

     «Ο Ηράκλειτος ισχυρίζονταν λοιπόν, ότι είναι το παν διαιρετό και ταυτόχρονα αδιαίρετο, 

γεννητό και αγέννητο, θνητό και αθάνατο, λόγος και χρόνος, πατέρας και υιός, θεός και 

δίκαιο. Όχι εµένα, αλλά αφού άκουσαν τον Λόγο, το να οµολογείς ότι είναι ένα τα πάντα 

είναι σοφό.». 

 

     Αλλά και ο Πλάτων θα µιλήσει για τον υιό Θεό Λόγο. Ο Ωριγένης αναφέρει3: 

 

     «ου τερατευόµεθα ουν τα περί του Ιησού διηγούµενοι, ουδ’ οι γνήσιοι αυτού µαθηταί 

τοιούτους ανέγραψαν λόγους περί αυτού. Ο δε παντ’ επαγγελόµενος ειδέναι Κέλσος και πολλά 

των Πλάτωνος παρατιθέµενος εκών οίµαι σιωπά τον περί υιού θεού λόγον, τον παρά Πλάτωνι 

λελεγµένον εν τη προς Ερµείαν και Κορίσκω επιστολή». 

 

     « δεν υπερβάλλουµε λοιπόν όταν διηγούµαστε τα γύρω από τον Χριστό, ούτε οι γνήσιοι 

µαθητές αυτού, έγραψαν τέτοια λόγια για Αυτόν. Ο δε Κέλσος που επαγγέλεται ότι γνωρίζει 

τα πάντα και αφού παρέθεσε πολλά από τον Πλάτωνα, νοµίζω ότι εκούσια αποσιωπά αυτό το 

περί Υιού Θεού Λόγου, που έχει πει ο Πλάτων στην επιστολή του προς Ερµεία και 

Κορίσκο». 

 

     Επίσης στο ίδιο έργο και στο ς  XLVII, αναφέρει: 

 

     «αλλ’ ουδ’ εβουλήθη το παρά Πλάτωνι εν ταις επιστολαίς λελεγµένον, ού εν τοις ανωτέροις 

εµνήσθηµεν, περί του διακοσµήσαντος τόδε το παν ως όντος υιόν θεού παραθέσθαι. Ίνα µη και 

αυτός υπό του Πλάτωνος, ον πολλάκις εσέµνυµεν, αναγκασθή παραδέξασθαι ότι ο µεν 

δηµιουργός τούδε του παντός υιός εστι θεού, ο δε πρώτος και επί πάσιν θεός πατήρ εστιν 

αυτού». 

                                                
2 Ιππόλυτος  REFUT IX 9 , πηγή αδηµοσίευτη 
3 Ωριγένους, Λόγος επιγεγραµµένος αληθής κατά Κέλσου, ςVIII, Αποστολική ∆ιακονία της εκκλησίας 
της Ελλάδος  
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     «αλλά δεν θέλησε να παραθέσει αυτό που ο Πλάτωνας είπε στις επιστολές και το οποίο 

παραπάνω υπενθυµίσαµε, περί αυτού που διακόσµησε αυτό το παν ότι είναι όντως Υιός 

Θεού. Για να µην αναγκασθεί και αυτός να παραδεχθεί από τον Πλάτωνα, τον οποίον πολλές 

φορές εγκωµιάσαµε, ότι ο µεν δηµιουργός αυτού του παντός, είναι Υιός Θεού, ο δε πρώτος 

και σε όλα Θεός είναι ο Πατέρας αυτού». 

 

     Ασφαλώς θα γνωρίζετε και το «εν αρχή ην ο Λόγος και ο Λόγος ήν προς τον Θεόν και 

Θεός ήν ο Λόγος», του κατά Ιωάννη ευαγγελίου. 

      

     Αλλά πάλι να δούµε γιά τον θεό και τις ιδέες. Το έργο του Πλουτάρχου «περί των 

φυσικών θεωριών που αρέσουν στους φιλοσόφους», είναι ένα από τα µεγαλύτερα έργα που 

έγραψε ανθρώπων χέρι και διασώθηκε. Στο 878 Β θα αναφέρει4 : 

 

     « Σωκράτης  Σωφρονίσκου Αθηναίος και Πλάτων Αρίστωνος Αθηναίος (αι γαρ αυταί περί 

παντός εκατέρου δόξαι) τρεις αρχάς, τον θεόν την ύλην την ιδέαν. Έστι δε ο θεός ο νους, ύλη δε 

το υποκείµενον πρώτον γενέσει και φθορά, ιδέα δ’ ουσία ασώµατος εν τοις νοήµασι και ταις 

φαντασίαις του θεού. 

     Αριστοτέλης δε Νικοµάχου Σταγειρίτης αρχάς µεν εντελέχειαν ήτοι είδος  ύλην στέρησιν. 

Στοιχεία δε τέτταρα, πέµπτον δε τι σώµα αιθέριον αµετάβλητον.».         

 

     « Ο Σωκράτης του Σωφρονίσκου ο Αθηναίος και ο Πλάτων του Αρίστωνος ο Αθηναίος 

(επειδή είναι οι ίδιες οι θεωρίες τους γύρω από κάθε τι), τρεις θεωρούσαν ότι είναι οι αρχές, ο 

θεός, η ύλη και η ιδέα. Είναι δε ο θεός ο νους , ύλη αυτό που υπόκειται πρώτα σε γένεση και 

φθορά, ιδέα δε είναι ουσία ασώµατος και βρίσκεται στην νόηση και στην φαντασία του θεού. 

     Αριστοτέλης δε του Νικοµάχου ο Σταγειρίτης έθεσε σαν αρχές την εντελέχεια, δηλαδή 

είδος (ιδέα) που στερείται ύλη και τέσσερα στοιχεία, πέµπτο κάποιο αιθέριο και αµετάβλητο 

σώµα.». 

 

                                          Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ 

      

    Ας γνωρίσουµε µερικά κενά, κενά δηλαδή χωρίς ύλη, όµως µε χρόνο αφού ταλαντώνονται 

και τόπο αφού υπάρχει κίνηση. Πρόκειται για την αρχαϊκή µη ουσία που προσδιορίζει κενό 

ύλης σαν µη ουσία. Η αρχαϊκή µη ουσία αποτελείται από αδιάστατα σηµεία που απέχουν 

                                                
4 Πλουτάρχου Χαιρωνέως, Περί των αρεσκόντων φιλοσόφοις φυσικών δογµάτων, Κάκτος 
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κβαντική απόσταση και προσδιορίζεται ο χώρος έτσι, αλλά σαν αδιάστατα ταλαντώνονται 

όπως η συνάρτηση: 

                                  f(it)= A ei(iωt)= Α{cos(iωt)+isin(iωt)} 

η οποία έχει φανταστικό χρόνο ταλάντωσης και Α=0 

      Η αρχαϊκή µη ουσία µεταπίπτει σε υπερβατική µη ουσία και αυτή µεταλλάσσεται σε 

ίδιον. Η µετάλλαξη της υπερβατικής µη ουσίας έγινε επειδή ταλαντώθηκε όπως η 

συνάρτηση: 

                                          y(t)=Aeiωt= A{cos(ωt)+isin(ωt)} 

      To A είναι πλέον πραγµατικό και το δεύτερο µέρος της συνάρτησης µε την φανταστική 

ταλάντωση, απηχεί στην φαντασία του θεού. 

      Υπερβατική και ίδιον µη ουσίες αναµειγνύονται σε ενωσία και αυτή περικλείει σε µία 

φυσαλίδα υπερβατική µη ουσία, όπου συγκρούονται απειροστικοί κόκκοι ίδιον όπως τα 

µόρια αερίου. Εδώ διεξάγεται η «υλική» διάσταση της σκέψης του Θεού, προϊόν µη ουσιών.  

     Στο  κενό της αρχαϊκής µη ουσίας οι ταλαντώσεις είναι µη προνοµιακές, δεν έχουν ένα 

σηµείο εκκίνησης αλλά όλα τα σηµεία είναι ισοδύναµα, και συνεπώς ο χρόνος  είναι 

φανταστικός, αλλά υφίστανται σαν έννοιες και οντότητες. 

     Στην υπερβατική µη ουσία, ο χώρος και ο χρόνος γίνονται πραγµατικοί και ορίζεται 

προνοµιακός χώρος µέσα της, αυτός ο χώρος της φυσαλίδας που θα περικλείεται από την 

ενωσία. Αλλά και η ενωσία έχει τον ίδιο προνοµιακό χώρο. 

     Όπως γνωρίζετε οι διαστάσεις προσδιορίζουν τον χώρο. Συνεπώς το απόλυτο κενό, το 

κενό χωρίς ουσία ή µη ουσία, δεν έχει χώρο και χρόνο, δεν έχει διαστάσεις. 

     Το απόλυτο κενό µπορεί να γραφεί ως ένα κενό σύνολο {Ø}. 

 

                            ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ  

 

     Πάρτε δέκα µήλα, το κάθε ένα 100 γραµµάρια όταν ζυγίσετε ξεχωριστά. Όµως υπάρχει 

και άλλος τρόπος, να τα ζυγίσετε όλα µαζί. Βρίσκετε ότι όλα τα µήλα είναι ένα κιλογκράµ , 

όσα είχατε υπολογίσει προσθέτοντας τα δέκα βάρη, ή πολλαπλασιάζοντας το ένα βάρος επί 

δέκα. Το συνολικό ζύγισµα αντιστοιχεί στις δύο  µαθηµατικές πράξεις της πρόσθεσης ή του 

πολλαπλασιασµού.  

     Όταν ζυγίσατε όλα µαζί τα µήλα, τα βρήκατε ακριβώς όσα µε τις µαθηµατικές πράξεις, 

τίποτε παραπάνω. Όµως το συνολικό ζύγισµα είναι πρόσθεση των επί µέρους βαρών, είναι 

ένας τρόπος προσδιορισµού της ιδιότητας του βάρους µε το οποίο αντιλαµβανόµαστε τα 

πράγµατα. Αυτή καθ’ αυτή η πράξη της πρόσθεσης και εναπόθεσης των βαρών, δεν 

συντέλεσε σε αύξηση ή µείωση του συνολικού βάρους. Η πρόσθεση ή ο πολλαπλασιασµός 
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είναι άϋλες πράξεις που δεν επηρεάζουν καµία υλική ιδιότητα και είναι τρόποι περιγραφής 

ιδιοτήτων, είναι δηλαδή λογικοί τρόποι, είναι έκφραση του Λόγου. 

     Αλλά και όταν διατυπώνουµε µία αρχή, την αρχή της διατήρησης της ορµής ας πούµε, δεν 

επηρεάζουµε τις υλικές ιδιότητες. Οι αρχές και οι νόµοι είναι άϋλες εκφράσεις του Λόγου. 

Είναι ο τρόπος που υπάρχουν τα πράγµατα, είναι άϋλος, είναι απόλυτο κενό. 

 

 

               Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ Η ΕΚΠΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ Ι∆ΕΩΝ          

                

     Το αδιάστατο απόλυτο κενό, δεν µπορούµε να το πούµε αλλιώς, γεννά, γεννά τον τρόπο 

της δικής του υπόστασης, των υποστάσεών του που επέρχονται. Γεννά τον Λόγο που το 

διέπει, τον άχρονο και αδιάστατο Λόγο. Το απόλυτο κενό που είναι αδιάστατο, συνωστίζεται 

στο µη χώρο και αντιλαµβάνεται την µοναξιά του. Η αντίληψη αντιστοιχεί στις αισθήσεις του 

ανθρώπου και ότι µπορούµε να αποδώσουµε σαν αντίληψη της µοναξιάς του κενού, είναι η 

γέννηση του Λόγου, του τρόπου δηλαδή να αισθάνεται την µοναξιά του και την υπόστασή 

του. 

      Αµέσως, διά του Λόγου, των µαθηµατικών πράξεων δηλαδή, το απόλυτο κενό 

προσδιόρισε την ταυτότητα: 

                           {Ø} ≡  {Ø}∪ {Ø}∪ {Ø}∪ {Ø}∪ {Ø}∪…. 

     Αλλά και την ταυτότητα: 

                          {Ø} ≡  {Ø}∩ {Ø}∩ {Ø}∩ {Ø}∩ {Ø}∩…. 

  

     Πρόκειται δηλαδή για εκπόρευση των ιδεών. Ο πατέρας Θεός, το απόλυτο κενό, διά του 

Λόγου που γέννησε, εκπορεύει την υπόσταση πολλών κενών συνόλων, δηλαδή των αΰλων 

ιδεών που ενυπάρχουν µέσα του και ταυτίζονται µε αυτόν. Ο πατέρας Θεός επιµερίζεται και 

παραµένει ο ίδιος και η εκπόρευση του επιµερισµού προσδιορίζει τις άϋλες ποιότητες, τα 

άϋλα είδη του Αριστοτέλη. 

 

 

          ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ Α∆ΙΑΣΤΑΤΟΥ ΚΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

     Όταν το απόλυτο κενό γέννησε τον Λόγο και εκπόρευσε τις ιδέες, προσδιόρισε την σχέση:                                   

r = r 0 + v t+Acos(ωt) 

      Αυτή η σχέση είναι η διάδοση σφαιρικού κύµατος (πυκνωµάτων και αραιωµάτων) της 

υπερβατικής ουσίας ή και της ενωσίας . Θέτοντας την αρχική συνθήκη r 0 =0 και 

αναδιατάσσοντας έχουµε: 
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                                              0= r – v t-Acos(ωt) 

     Το 0 (µηδέν) είναι το απόλυτο κενό και αυτό εξισώνεται ή µάλλον φιλοσοφικά 

προβάλλεται µε την πραγµατική παράσταση του β µέρους της εξίσωσης. Στο µέρος αυτό θα 

βρείτε τις διαστάσεις (r), την κίνηση (v) , τον χρόνο (t). Προφανώς η r έχει αρχή ένα 

προνοµιακό σηµείο, σε προνοµιακό σύστηµα συντεταγµένων και αναφοράς. 

Και αυτό το σηµείο βρίσκεται στο κέντρο της φυσαλίδας. 

     Αν όµως γυρίσουµε στην αρχαϊκή µη ουσία, τότε η σχέση γίνεται: 

                          0= r – v(it)- Acos(ωit) 

      Προσέξτε ότι εδώ ο χρόνος είναι φανταστικός, µόνο εννοείται, δεν είναι πραγµατικός. 

Επειδή η φανταστική φάση ταλάντωσης, είναι ταλάντωση ενός σηµείου και ταλαντώνονται 

όλα τα σηµεία του χώρου µε την ίδια ταλάντωση (γι’ αυτό άλλωστε είναι φανταστική) και ο 

χρόνος που επισυµβαίνει η ταλάντωση είναι φανταστικός. Αλλά και επειδή το σηµείο είναι 

αδιάστατο (είναι απόλυτο κενό), η διάδοση της ταλάντωσης µε ταχύτητα v ,γίνεται σε 

φανταστικό χρόνο.  

     Η αυτή ταλάντωση όλων των σηµείων που προσδιορίζουν την αρχαϊκή µη ουσία µε 

φανταστική φάση (επισυµβαίνει στην φαντασία του Θεού), είναι η διαστατική προβολή του 

απολύτου κενού µέσω των αδιάστατων σηµείων σε τρισδιάστατη αρχαϊκή µη ουσία. Και 

επειδή έχουµε άπειρα σηµεία, όλα είναι ισοδύναµα και µη προνοµιακά.  

     Με την περιγραφή της αρχαϊκής µη ουσίας, ως άπειρου συνόλου σηµείων αδιαστάτων που 

απλά απέχουν µεταξύ τους µία κβαντική απόσταση, ορίζει µάλλον σαν κοκκώδη την 

σύστασή της . Όµως επειδή τα σηµεία είναι αδιάστατα, οδηγεί ότι πρόκειται για µία 

φανταστική συνεχή µη ουσία, στην φαντασία και την νόηση του απολύτου κενού. Και επειδή 

ταλαντώνεται µεταπίπτει σε υπερβατική µη ουσία, στην οποία θα προσδιορίσει την 

ταλάντωση που πιο πάνω περιγράψαµε. Και ευθύς µε την ταλάντωση, η υπερβατική µη ουσία 

µεταλλάσσεται σε ίδιον, για να σχηµατισθεί η ενωσία που είναι κράµα υπερβατικής και ίδιον 

µη ουσιών και η φυσαλίδα όπου η ενωσία περικλείει υπερβατική µη ουσία και όπου 

αιωρούνται κόκκοι ίδιον. 

     Αλλά και µε την δηµιουργία της Θεϊκής φυσαλίδας, ο Λόγος προσδιορίζει την γένεση των 

συµπάντων και συµβαίνουν τα κάτωθι: 

 

                              ∆ΙΑΤΑΡΑΧΗ  ΚΑΙ ∆ΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗ∆ΕΝΟΣ 

      

     Η υπερσυνείδηση διαµορφώνει την υπερθεωρία, την θεωρία της γένεσης σε χρόνο dt. 

Επινοεί το άπειρο σύµπαν γεµάτο γαλαξίες που γεννιούνται και πεθαίνουν, νεφελώµατα κλπ. 

Θα κάνει µία αρχή και αυτό δεν σηµαίνει ότι ο γαλαξίας τότε γεννιέται στο σύµπαν, ίσως έχει 

προχωρηµένη ηλικία. 
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     Η υπερθεωρία αποτελείται από έννοιες, από ιδέες  που ακολουθούν λογική ακολουθία. Oι 

ιδέες αντιστοιχούν σε ταλάντωση του κενού της ενωσίας από τον υπερελκυστή (την 

φυσαλίδα) και αυτός διέπεται από τον Λόγο και πάλλεται διά µέσου του Λόγου, του τρόπου 

παλµού. Στον χώρο των υπερβατικού κενού φυσαλίδων, διεξάγεται η διαδικασία λογικών 

διαδοχών των ιδεών µε συγκρούσεις κόκκων ίδιον στην φυσαλίδα και εξάγεται στον χώρο 

του ίδιον η διαταραχή και η ταλάντωσή του.  

     Η υπερθεωρία περιλαµβάνει:  εκατέρωθεν του υπερελκυστή και σε κάποια απόσταση,  

διάσπαση επίπεδη του κενού. ∆ύο επίπεδα  που απέχουν κάποια απόσταση, είναι παράλληλα 

και περιέχουν τον υπερελκυστή (την φυσαλίδα). Κάθε επίπεδο έχει «πάχος» µερικά 

µικρόµετρα, το πάχος του φιλµ της ολογραφίας.  

     ∆ύο ολογραφίες  θα διαµορφωθούν και είναι προϊόν των κυµατισµών του «ίδιον» (δηλ. 

της ενωσίας). Οι κυµατισµοί της ενωσίας αντιστοιχούν στο πρώτο µέρος της ταλάντωσης της 

υπερβατικής µη ουσίας, δηλαδή : 

                      

                                                   y=Acos(ωt) 

 

      Οι κυµατισµοί του «ίδιον» προκαλούν τις επίπεδες ρωγµές του κενού και δύο χάσµατα 

εκατέρωθεν του υπερλκυστή σε ίση  απόσταση θα γίνουν. 

     Σε κάθε χάσµα φθάνουν οι ίδιοι κυµατισµοί ταυτόχρονα, κάθε χάσµα δέχεται τις ίδιες 

συχνότητες του «ίδιον» ταυτόχρονα. Τα κύµατα είναι ψηφιακά και  αναλογικά, έτσι ώστε να 

µην είναι σε (περίπου) κυκλική συµµετρία η εκποµπή τους και η αφιξή τους σε κάθε επίπεδο 

ύλης θα προκαλεί ψηφιακές επιδράσεις. Ψηφιακά γιατί κάθε κρούση των κόκκων ίδιον στην 

επιφάνεια της φυσαλίδας, δηµιουργεί ψηφιακό σήµα και αναλογικά κύµατα επειδή 

συστέλλεται και διαστέλλεται η φυσαλίδα. Σηµειώστε ότι τα τοιχώµατα των δύο επιπέδων, 

αποτελούνται από σωµατίδια σε εναλλασσόµενη µορφή πλάσµατος και αερίων(θα γνωρίζετε 

ότι ψηφιακό είναι το σήµα 0 ,1 τάσης και έντασης ρεύµατος και προφανώς σε σφαιρικό κύµα 

δεν έχει συµµετρία κυκλική).   

 

                                     ΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Α ΥΛΗΣ 

 

     Κάθε χάσµα  είναι χώρος µερικών µικρών, ανάµεσα σε δύο επίπεδα παράλληλα 

σωµατίων. Τα σωµάτια του ενός επιπέδου είναι πρωτόνια και ηλεκτρόνια σε επίπεδη µορφή 

πλάσµατος. Τα σωµάτια µπορούν να δηµιουργήσουν φευγαλέα νετρόνια ή να συνασπισθούν 

φευγαλέα σε άτοµα, πιθανόν υδρογόνου. 
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        Τα δύο επίπεδα χάσµατα του κενού, πάχους έως 10 µικρόµετρα. Ανάµεσα στα δύο επίπεδα τοιχώµατα των 

χασµάτων βρίσκεται οι ολογραφίες του σύµπαντος και του αντισύµπαντος.. Στο κέντρο ανάµεσα των χασµάτων, 

βρίσκεται ο υπερελκυστής που εξαπολύει σφαιρικά διαµήκη κύµατα του «ίδιον». 

 

    Απέναντι στο άλλο επίπεδο τοίχωµα του χάσµατος, υπάρχουν αντιπρωτόνια και 

αντιηλεκτρόνια αντίθετης µε τα πρώτα ύλης, σύνολο ύλης του χάσµατος µηδέν ,που 

παράγουν αντινετρόνια και αντιάτοµα φευγαλέα. Οι αντιδράσεις γίνονται σε υψηλή 

θερµοκρασία ώστε να συνυπάρχει πλάσµα και ύλη. 

    Τα αντίθετα φορτία των δύο επιπέδων τοιχωµάτων έλκονται, όµως  η αντιβαρύτητα  των 

επιπέδων των σωµατίων, θα προκαλέσει άπωση στα αντίθετα του άλλου επιπέδου και 

προκαλείται ισορροπία. Τα αντίθετα φορτία παρουσιάζονται τοπικά. 

    Η βαρύτητα και η αντιβαρύτητα (που είναι διεγέρσεις µε 180 µοίρες διαφορά της φάσης 

των ταλαντώσεων) προκαλείται από την διέγερση του κενού µεταξύ ατόµων και σωµατίων. Η 

ηλεκτρική έλξη προέρχεται από ηλεκτρικά φορτία και ανταλλαγή φωτονίων, που 

εκπέµπονται στις διασπάσεις των ατόµων σε σωµατίδια, σε πλάσµα. Ασφαλώς µένει µία 

διαρκής ροή ενέργειας προς τα σωµατίδια των δύο επιπέδων κάθε χάσµατος. 

     Η ενέργεια  εξασφαλίζεται από τους παλµούς του «ίδιον» που προκαλεί ο υπερελκυστής  

και ο Λόγος διά µέσου  του οποίου πάλλεται  ο υπερελκυστής, είναι ο αρχικός χορηγός της 

ενέργειας! Ο Λόγος εξασφαλίζει τις ψηφιακές ταλαντώσεις των φυσαλίδων απολύτου κενού. 

Οι ταλαντώσεις του ίδιον µεταφέρουν ενέργεια και ο ορισµός  της µόνο έτσι βγαίνει από την 

Ελληνική λέξη: ενέργεια είναι το ποιόν που ποσοτικοποιείται και ενεργεί, πράττει. Και 

πράττει αρχικά, προκαλεί την θερµική ενέργεια των σωµατίων των τοιχωµάτων  από το κάθε 

χάσµα και αυτά εναλλάσσονται µεταξύ αερίων και πλάσµατος. 
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     Τα επίπεδα  σωµατίων που δέχονται τα κύµατα, αποκωδικοποιούν τα ψηφιακά σήµατα του 

υπερλκυστή και παράγουν αναλογικά κύµατα. Ανάµεσα στα δύο επίπεδα σωµατίων των δύο 

χασµάτων ,θα ταξιδεύσουν φωτόνια και αντιβαρυτικά κύµατα που είναι αποκωδικοποιηµένα. 

Αυτά στην πορεία τους θα καµφθούν από τοπικούς απειροστικούς ελκυστές του κενού και θα 

παράγουν την ολογραφία του σύµπαντος (και του αντισύµπαντος στο άλλο χάσµα).  

     Οι ταλαντώσεις του «ίδιον» (ενωσίας) προκαλούν τους ελκυστές των απειροστικών κενών 

µεταξύ των χασµάτων και δηµιουργούνται τα σωµατίδια και οι γαλαξίες και το σύµπαν είναι 

µία συνεχής αντανάκλαση της ροής του «ίδιον».  Οι ελκυστές αυτοί προκαλούν την δίνη των 

ατόµων γραµµών του ∆ηµόκριτου και σχηµατίζονται τα στοιχειώδη σωµατίδια και οι ενώσεις 

τους. 

     Όταν συλληφθεί ένα έµβρυο , επηρεάζεται το «ίδιον» και ο υπερελκυστής προκαλεί έναν 

µικρό ελκυστή (θα αποσπαστεί µία µικρή φυσαλίδα από την µεγάλη), που θα αποτελέσει την 

ψυχή και το πνεύµα του εµβρύου. Ο µικρός ελκυστής δέχεται τους παλµούς του 

υπερελκυστή, αλλά και επηρεάζει αυτόν. Το παιγνίδι του Θεού διαξάγεται µέσα στους 

κόλπους του! 

     Οι ελκυστές είναι στην πραγµατικότητα  µικρές φυσαλίδες απολύτου κενού, που 

διαστέλλονται και συστέλλονται σε χρόνο dt και προκαλούν τους κυµατισµούς του «ίδιον» 

(ενωσίας καλύτερα), της θείας µη ουσίας. Οι µικρές αυτές φυσαλίδες αποσπάστηκαν από την 

αρχική µεγάλη φυσαλίδα του θεού και κατευθύνθηκαν στα τοιχώµατα και τις ολογραφίες των 

συµπάντων που δηµιουργήθηκαν. 

       Οι κυψελίδες του υπερβατικού κενού πρακαλούνται από τον Λόγο, ο οποίος δηµιουργεί 

ενέργεια στις κυψελίδες αυτές και ταλαντώνονται και παράγουν ηλεκτρικό φορτίο. Η  

ενέργεια επενεργεί στις συστολές και διαστολές της κυψελίδας που πάλει το «ίδιον». 

 

 

 


