
 
                                        H ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΘΕΙΟ 
 
                                                          Του Αλέκου Χαραλαµπόπουλου 
 
                                                      ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
     Η ένυλη ζωή τελειώνει κάπου. Η έλλογη ζωή σχηµατίζει συνείδηση και νόηση  
(για τα  νοήµονα όντα). ∆ιατυπώνεται η ένσταση, η συνειδητή ζωή τελειώνει στον 
τάφο; 
 
                                    ΚΕΝΟ, ΤΟ ΖΩΗΦΟΡΟ ΜΗ ΟΝ  
 
     Η απουσία ύλης είναι το κενό. Είναι το µηδέν ύλης, το τίποτε, το κανένα. Το κενό 
µη είναι (δεν είναι ύλη), (είναι) το  µη ον. 
     Όταν  δύο αγώγιµες, αφόρτιστες πλάκες, παράλληλες και σε κενό, τοποθετηθούν 
σε απόσταση πολύ κοντινή  , έλκονται (φαινόµενο Casimir). Η δύναµη δεν 
περιγράφεται από τον νόµο της παγκόσµιας έλξης και τον νόµο Coulomb. 
Θεωρήθηκε ότι διεγέρθηκε το κενό, παρήχθησαν υλικά κύµατα που προκάλεσαν την 
έλξη. Έτσι το κενό δηµιουργεί ύλη, παράγει ηλεκτροµαγνητικά κύµατα. 
     Θεωρούµε ότι τα πάντα παρήχθησαν από το  κενό. Το απειροστικό κενό κάνει ένα 
άλµα, ετεροεµφανίζεται χωρικά και τοπικά και σχηµατίζει µία άτοµη γραµµή του 
∆ηµόκριτου, σε µονοδιάσταση. Ελκυστές που είναι άλλα απειροστικά κενά, θα 
δαµάσουν τις απειροστικές κινήσεις, θα τις οµαδοποιήσουν για να σχηµατίσουν ένα 
σωµάτιο. Το  κενό είναι το ζωηφόρο µη ον που παράγει τα πάντα. 
 
                                  Ο ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗΣ 
 
     Η συνείδηση είναι λογική πλοκή ιδεών. Οι ιδέες και η λογική, ο Λόγος, είναι άϋλα 
«όντα» και αλληλεπιδρούν για να σχηµατίσουν προτάσεις και θεωρίες. 
     Η λογική και οι ιδέες µαγνητίζονται από τον υλικό σχηµατισµό του εγκεφάλου, η 
συνείδηση πραγµατοποιείται στην γειτονιά της υλικής µορφής. Η συνείδηση 
δεσµεύεται στην ύλη, όση συµµετέχει στην πραγµατοποίησή της άµεσα και η 
υπόλοιπη ύλη που συµβάλλει έµµεσα. 
 
                                        Η ΠΡΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
      Πριν  την υλική µορφή, «υπήρχε» το κενό. Το κενό που όπως ειπώθηκε είναι 
απουσία ύλης, είχε και απουσία συνείδησης. Το κενό ήταν µία «ύπαρξη» µε ιδιότητες 
όπως της συνέχειας, του αδιαιρέτου, του αστάθµητου, του άλογου, του άνου, του 
επιρρεπούς σε γένεση, του άϋλου και µη αισθητού, του ακινήτου και αδρανούς, του 
ύπνου και της τελµάτωσης.  
     Η «λειτουργία» του κενού ήταν υποτυπώδης, η απουσία σκέψης δεν σηµαίνει ότι 
δεν «νοεί» ή δεν «αντιλαµβάνεται». Το κενό υπνώτη και ήταν ανενεργό, ήταν µία 
παθητική κατάσταση. 
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                                      Η ΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 
 
     Το κενό αυτοπροσδιορίζεται και διατυπώνει ένα σύνταγµα που θα το διέπει. Γεννά 
τον Λόγο, την λογική που θα το κυβερνά και ο Λόγος προσδιορίζει το απειροστικό 
άλµα του κενού. Ο άπειρος χώρος προσδιορίζεται και το σύµπαν «γεµίζει» µε 
απειροστικές κινήσεις, οι οποίες θα τιθασευτούν  από ελκυστές για την δηµιουργία 
σωµατίων. 
     Εκπορεύονται οι άϋλες ιδέες από το κενό, οι ιδέες που θα επενδύονται στην ύλη 
και θα την αντικατοπτρίζουν. Οι ιδέες είναι τα άτοµα της συνείδησης και της σκέψης 
και πλέκονται από τον άϋλο Λόγο που έχει γεννηθεί. 
     Θεωρούµε ότι συµβαίνουν όλα αυτά, για να µπορούµε να σχηµατίσουµε 
συνείδηση του Είναι, αξιώνουµε  ότι συµβαίνουν όλα αυτά, για να δικαιολογήσουµε 
την συνείδησή µας. Αξιώνουµε ότι η συνείδησή µας είναι µέρος της παγκόσµιας 
συνείδησης, που σχηµατίστηκε από το κενό διά του Λόγου, όταν εκπορεύτηκαν οι 
ιδέες. Η συνείδηση και οι ιδέες είναι προϊόν της συµβολής της ύλης και ας είναι 
άϋλες! 
 
                                              ΜΟΝΟ∆ΙΑΣΤΑΣΗ 
 
     ∆εν θα έχετε αµφιβολία ότι στον κινηµατογράφο, όλα συµβαίνουν στις δύο 
διαστάσεις της οθόνης και το βάθος είναι µία απάτη.  Ίσως αποδεχτείτε ότι το σύµπαν 
είναι µία ολογραφία υπολογιστή και το επίπεδο της οθόνης και της εικόνας, 
προσδιορίζεται από την µονοδιάσταση των απειροστικών κινήσεων. Μοιάζουν σαν 
ένα σµήνος πουλιών επίπεδο, που τα ράµφη τους σχίζουν το  µηδέν! Μοιάζει να 
υπάρχει κάτι σαν τις παράλληλες πλάκες του Casimir και οι πλάκες είναι αδιαίρετο 
κενό, που διεγείρει το αναµεταξύ των  πλακών κενό και παράγονται οι απειροστικές 
κινήσεις. Και εµείς , ταξιδεύουµε διαρκώς ανάµεσα στις δύο πλάκες και 
αναπαραγόµαστε κάθε στιγµή  και αυτές  οι πλάκες είναι συνεχές κενό. 
     Ίσως κάναµε τόσο δρόµο, τόσο δρόµο, για να ανακαλύψουµε κάτι που ξέραµε, τον 
θεό! 
     Και εµείς µοιάζει να τρέχουµε πάνω σε ένα κυλιόµενο διάδροµο και να 
βρισκόµαστε πάντα στο ίδιο σηµείο χωρικά. Νοητικά εξελισσόµαστε . 
    Και εµείς µοιάζει να θέλουµε να φθάσουµε τις πλάκες του Casimir και ποτέ να µη 
µπορούµε να τις φθάσουµε, γιατί τα απειροστικά άλµατα σβήνουν στην ακινησία, 
γιατί ο διάδροµος που προχωρούµε είναι κυλιόµενος! 
 
                                              ΤΟ ΑΠΡΟΣΙΤΟ ΦΩΣ 
 
     Ίσως κάποιοι πέρασαν µέσα στις πλάκες του Casimir, ίσως το απρόσιτο φως να 
είναι το τέλος του κυλιόµενου διαδρόµου. Γνόφος είναι το απρόσιτο φως, µέσα στο 
οποίο λέγεται ότι κατοικεί ο Θεός! (άγιος ∆ιονύσιος ο Αρεοπαγίτης). 
     Ίσως οι πλάκες του Casimir είναι το απρόσιτο φως που περιβάλλει τα απειροστικά 
άλµατα και ο κυλιόµενος διάδροµος δεν µας αφήνει να περάσουµε µέσα του! Μέσα 
στο απρόσιτο φως, το νοητικό φως, υπάρχει κάτι που το ακτινοβολεί. Και αυτό το 
κάτι είναι πέρα από τον χρόνο και τον χώρο, χωρίς ύλη! Είναι το κενό που δεν 
διασχίζεται από απειροστικές κινήσεις, είναι το ζωηφόρο µη ον, χωρίς ή µε Λόγο, 
χωρίς πνοή, χωρίς κίνηση! Είναι το άχωρο κενό ,που «χωρά» µέσα στο απρόσιτο φως 
και το εκπέµπει, είναι η κατοικία που προσδοκά η συνείδησή µας, είναι το σπίτι της 
νόησης και του πνεύµατός  µας! 
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