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                                                    ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

     Η λέξη αιθήρ , προέρχεται από το ρήμα δαίω που σημαίνει καίω (δαίω-αίδω-αίθω-αιθήρ). 
Έτσι στην αρχαία Ελλάδα, αιθήρ ήταν ο άνω διακεκαυμένος αέρας. Τα άστρα αποτελούνταν 
από αιθέρα και ήταν η πέμπτη ουσία (πεμπτουσία).  

     Κατά τον 16ο αιώνα μ.Χ. διατυπώθηκε η έννοια του αιθέρα με την σύγχρονη 
σημασιολογία της. Τώρα ο αιθέρας είναι ένα συνεχές μέσο, που διαποτίζει τα ενδοαστρικά 
και ενδο-μικροσωματιδιακά κενά. Πολλοί διατύπωσαν ότι ο αιθέρας είναι στερεό, άλλοι υγρό 
και άλλοι αέριο. Όλοι υπέθεσαν ότι μέσω του αιθέρα διαδίδεται το φως και αργότερα τα 
ηλεκτρομαγνητικά κύματα.   

 

                                         Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΙΘΕΡΑ 

 

     Ο αιθέρας κατά τον συγγραφέα ονομάζεται ενωσία και η ενωσία είναι κράμα δύο ειδών 
αιθέρων, του Ίδιον και της Υπερβατικής μη ουσίας (ο αιθέρας δεν είναι ύλη, ουσία, είναι μη 
ουσία). Η ενωσία εκτείνεται στο άπειρο και περιβάλει μία φυσαλίδα που βρίσκεται εντός της. 
Και μέσα στην φυσαλίδα υπάρχει μόνο Υπερβατική μη ουσία και κόκκοι Ίδιον που 
συμπεριφέρονται, σε πρώτη ματιά, σαν ιδανικό αέριο. Η φυσαλίδα είναι το κέντρο ελέγχου 
του Θεού.  

     Απειροστικές φυσαλίδες περιφέρονται γύρω από την κεντρική και αντιστοιχούν στις 
ψυχές. Οι φυσαλίδες όλες έχουν παλμούς διαστολής και συστολής, που αντιστοιχούν στην 
σκέψη των ανθρώπων κλπ και της κεντρικής οι παλμοί, αντιστοιχούν στην σκέψη του Θεού. 
Οι παλμοί είναι σύνθεση απλών αρμονικών ταλαντώσεων , όπως Y=A.cos(ω.t) και το Α είναι 
το πλάτος ταλάντωσης (η αύξηση ή η μείωση της ακτίνας R της φυσαλίδας), ω είναι η 
συχνότητα ταλάντωσης και t είναι ο χρόνος που εξελίσσεται (ο χρόνος «ξεκίνησε» με την 
δημιουργία παλμού στην Υπερβατική μη ουσία).  

     Τα μικροσωμάτια των νευρώνων του εγκεφάλου, στην σκέψη του όντος που είναι ροή 
ρεύματος, πάλλονται. Η πολύπλοκη σύνθετη ταλάντωσή τους, συντονίζεται με την 
συχνότητα ταλάντωσης της φυσαλίδας που ανήκει ο εγκέφαλος και την επηρεάζει, αλλά και ο 
εγκέφαλος επηρεάζεται από τις συχνότητες της φυσαλίδας. Ο άϋλος Λόγος (η λογική) 
συμπλέκει τις άϋλες ιδέες και επηρεάζεται η σύνθετη συχνότητα ταλάντωσης της φυσαλίδας. 
Η ταλάντωση σε κλάσμα δευτερολέπτου, φθάνει μέσω του αιθέρα στον συντονισμένο 



εγκέφαλο και η ταλάντωση των σωματιδίων του εγκεφάλου, πάλλει τον περιβάλλοντα αιθέρα 
και σε κλάσμα δευτερολέπτου φθάνει στην συντονισμένη φυσαλίδα. 

     Έτσι βλέπουμε μία δεύτερη λειτουργία του αιθέρα, δεν μεταδίδει μόνο ηλεκτρομαγνητικά 
κύματα, αλλά και την σκέψη.  

    Αλλά πέρα από τα παραπάνω, κάθε σώμα παράγει βαρύτητα. Όπως το ηλεκτρομαγνητικό 
κύμα διαδίδεται μέσω της ενωσίας, έτσι και το βαρυτικό. Μόνο που η διάδοση του βαρυτικού 
κώματος είναι δραματική (περίπου 13 δισεκατομμύρια έτη φωτός διανύονται σε 4.5 
δευτερόλεπτα από ένα βαρυτόνιο που διαδίδεται στο κενό, αλλά είναι αρκετά μικρότερη της 
διάδοσης της σκέψης).  

    Η ταχύτητα ανάμεσα στο βαρυτόνιο και το φωτόνιο, είναι η ταχύτητα διάδοσης του 
μαγνητικού πεδίου, του μαγνητικού κβάντου. Και αυτό διαδίδεται μέσω της ενωσίας.  

 

                           Η ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΓΚΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΣ 

 

    Η ενωσία σαν είδος αιθέρα δεν είναι ύλη, ουσία. Αλλά και σαν μη ουσία κάτι είναι. Και 
αυτό το κάτι το συνεχές, το δεχόμαστε σαν υγρό και για αυτό το κάτι διατηρούμε την έννοια 
της μάζας και του μέτρου της Kgr. Ελαστικότητα όγκου είναι το κλάσμα τάσης όγκου διά της 
όγκου παραμόρφωσης. Η παραμόρφωση όγκου, είναι η παραμόρφωση που προέρχεται από 
την αυξομείωση της ακτίνας R της φυσαλίδας. Και η τάση όγκου είναι η δύναμη που 
ασκείται στην επιφάνεια της φυσαλίδας . 

                   Ελαστικότητα όγκου eV=-(F/A)/(ΔV/V)=-ΔΡ/(ΔV/V) 

Όπου F είναι η δύναμη, Α η επιφάνεια της φυσαλίδας V ο όγκος και ΔV/V η μεταβολή του 
όγκου (Ρ είναι η ισχύς). Αυτή είναι η ελαστικότητα όγκου της ενωσίας, του αιθέρα.  

 

                                    Η ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΚΟΥΣ   

 

     Όπως όμως σημειώσαμε, εντός της φυσαλίδας υπάρχουν κόκκοι που συμπεριφέρονται σε 
πρώτη ματιά, σαν ιδανικό αέριο, οι κόκκοι συγκρούονται με τα τοιχώματα της φυσαλίδας και 
συμπίεση ή αποσυμπίεση διαδίδεται κατά μήκος. Η συμπίεση είναι διακριτή (κβαντισμένη) 
και η διάδοση διακριτή (σαν το 0 και το 1 των ψηφιακών σημάτων). Τώρα πλέον θα έχουμε 
τάση μεταβολής του μήκους (εφελκυσμού) και παραμόρφωση εφελκυσμού. 

                        Ελαστικότητα μήκους eL=(F/A)/(ΔL/L) 

 

 

 



 

                           ΣΧΕΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 

 

     Όπως σημειώθηκε, η σκέψη αντιστοιχεί σε σύνθεση απλών αρμονικών ταλαντώσεων 
όγκου της φυσαλίδας και εδώ αντιστοιχεί η ελαστικότητα όγκου. Οι συγκρούσεις των 
κόκκων με την φυσαλίδα δημιουργούν διαμήκεις παραμορφώσεις εφελκυσμού.  

     Ο ρυθμός σύγκρουσης των κόκκων με την επιφάνεια της φυσαλίδας, δίνει την πληροφορία 
μεταβολής της συχνότητάς της και του όγκου της. Και οι κόκκοι κινούνται μέσα στην 
Υπερβατική μη ουσία της φυσαλίδας, όπου ο άϋλος Λόγος, τροποποιεί και διευθύνει την 
κίνησή τους , ανάλογα με την σκέψη του Θεού (για την κεντρική φυσαλίδα). 

     Οι διαμήκεις παραμορφώσεις της ενωσίας, θα επηρεάσουν τις φυσαλίδες των ψυχών ή 
των μικροσωματίων και θα τους μεταφέρουν την σκέψη Θεού, που ισχύει για αυτά.                                          


