
 
 
 
                                  Η ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑ «ΤΟ ΙΔΙΟΝ» 
 
 
                                       ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 
 
 
 
                      Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΛΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ     
 
     Κατόπιν των ανωτέρω αναπτυχθέντων, θα αναλύσουμε τι είναι και πως παράχθηκε η ύλη, τι 
είναι ο τριαδικός Θεός κατόπιν θα παραθέσουμε την δική μας θεώρηση του θεού (σε επόμενο 
κεφάλαιο), αλλά θα πλησιάσουμε και τον Θεό πατέρα, στον οποίο προσιδιάζει απόλυτα η 
αποφατική Θεολογία. 
 
                              ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ  ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΔΕΝΟΣ 
      
     Η υπερσυνείδηση  (το αδιάστατο κενό διά του Λόγου και με τις ιδέες), 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. 
     Θα θυμάστε που είπαμε ότι ο υπερελκυστής παράγει σαν σφαιρικά διαμήκη κύματα (θα δούμε 
ακριβώς στην μη Ευκλείδια γεωμετρία παρακάτω για τα κύματα). Θα θυμάστε που είπε ο 
Αριστοτέλης ότι η κίνηση του κενού παράγει τόπο. Αυτές οι διαμήκεις ταλαντώσεις παράγουν 
κάποιο τόπο, που είναι για μας φανταστικός και πάλλεται μία ελαστική μη ουσία, κάτι σαν 
αιθέρας, η υπερβατική μη ουσία. Αλλά και οι παλμοί χρονίζουν την χρονίζουν. 
     Η υπερθεωρία αποτελείται από έννοιες, από ιδέες  που ακολουθούν λογική ακολουθία. Η 
υπερθεωρία συνελήφθη από το αδιάστατο κενό, όταν «γέννησε» τον Λόγο (την άϋλη λογική) και 
εκπόρευσε τις ιδέες. Τότε συνελήφθη η υπερθεωρία.          
 
                   Η ΑΡΧΑΪΚΗ ΜΗ ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΙΩΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ 
 
     Απαρχή όλων εδώ που φθάσαμε, αρχές σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, η προΰπαρξη της 
αρχαϊκής μη ουσίας που ταλαντώνεται με φανταστική φάση, δηλαδή ο χρόνος φανταστικός. Η 
αρχαϊκή μη ουσία αποτελείται από άπειρα διακριτά σημεία (προσδιορίζεται έτσι ο χώρος) και 
επισυμβαίνει στην φαντασία του θεού. Η ταλάντωση είναι χρόνος και ο χρόνος επισυμβαίνει σε 
μία αρχαϊκή «παγωμένη» μη ουσία. Εδώ δεν υπάρχει τόπος, είναι φανταστικός και κάθε σημείο 
της αρχαϊκής είναι ίδιο. Η αρχαϊκή μη ουσία  δεν είναι συνεχής και ταλαντώθηκε κάποια στιγμή 
όπως η συνάρτηση De Moivre       
                                 y=Ae^i(iωt)=Acos(iωt)+Aisin(iωt).  
       
Α είναι το μηδενικό πλάτος ταλάντωσης του κάθε σημείου .Η φανταστική φάση προϋποθέτει ότι 
δεν υπάρχει συγκεκριμμένο σημείο αναφοράς, όλα τα σημεία της αρχαϊκής μη ουσίας είναι 
αναφορά ταλάντωσης και η ταλάντωση είναι μία. 
       Πρέπει να υποθέσουμε ότι η αρχαϊκή ακίνητη ουσία συνυπήρχε με την φανταστική κίνηση ,η 
κίνηση είναι ο χρόνος. Και η ταλάντωση οδηγεί σε μετάπτωση της αρχαϊκής μη ουσίας, σε 
υπερβατική μη ουσία. Αυτή είναι ελαστική και συνεχής, κάτι σαν αιθέρας και μη ύλη, δηλαδή 
κενό. Η υπερβατική μη ουσία ταλαντώνεται και αυτή και παράγει ίδιον (που είναι είδος αιθέρα και 
αυτό) και φυσικά ενωσία, με την φυσαλίδα εντός . Και ήδη, φθάσαμε στην «γωνιά»  του Υψίστου 
.                                 
      Κάτι απροσδιόριστο, κάτι ακατάληπτο, κάτι έξω από τον χώρο και τον χρόνο, προσδιορίζει 
την αρχαϊκή μη ουσία, την ταλαντώνει και μεταπίπτει σε υπερβατική μη ουσία και αυτή την 
ταλαντώνει και παράγεται το ίδιον και η ενωσία με την φυσαλίδα. 



     Κάτι που γνωρίζεται μόνο από το εποικοδόμημα, την ύλη. Και επειδή στην αρχαϊκή μη ουσία 
δεν υπάρχει προνομιακό σημείο, όλα τα σημεία θεωρούνται ότι βρίσκονται στο κέντρο της 
ταλάντωσης και έτσι είναι και η κίνηση μη προσδιοριοστέα και ο χρόνος σαν να μην υπάρχει, 
είναι φανταστικός! 
     Ανακαλύψαμε τον Πανάγαθο! Το Απόλυτο κενό ,το κενό χωρίς συνεχείς μη ουσίες. 
     Το εποικοδόμημα του Τριαδικού Θεού, η ύλη, που κρύβει το κακό σαν δημιούργημά του, αλλά 
αρχικά σαν ιδέα και με την πτώση ενεργεία, δεν έχει μέσα σ’ αυτό το απόλυτο κενό θέση. Ο 
Τριαδικός είναι ένας Θεός που επιζητεί την δική του εξέλιξη και ίσως αγνοεί τον άνθρωπο. Ή 
ίσως επιζητεί το άλμα του ανθρώπου που θα ξεπεράσει τα εμπόδια, το κακό και θα αναταθεί στην 
αλήθεια, αυτή που θα γίνει συνείδηση και του Θεού. 
      Όμως πίσω από όλα κρύβεται το ανυπέρβλητο! Και εμείς ταπεινοί εραστές του ακατάληπτου! 
Και εμείς ζηλωτές της αλήθειας!   
 
     Μέσα στην φαντασία του θεού όμως, που πάλλονταν τα άπειρα σημεία και μετέπεσαν στην 
συνεχή και ελαστική μη ουσία, την υπερβατική. Ο Λόγος συνετέλεσε και πάλθηκε και αυτή και 
δημιουργήθηκε μία άλλη μη ουσία, δεύτερος αιθέρας, το Ίδιον. Η δημιουργία έγινε από το άπειρο 
προς το κέντρο. Στο κέντρο δημιουργήθηκε μακροκοσμική φυσαλίδα υπερβατικής μη ουσίας, που 
περικλείονταν από την μίξη της υπερβατικής και του ίδιον, την ενωσία. Εντός της φυσαλίδας 
αιωρούνταν κόκκοι ενωσίας, σαν ιδανικό αέριο.  
      Απειροστικές φυσαλίδες αποσπάστηκαν από την κεντρική, όδευσαν και αποτέλεσαν τις 
ολογραφίες των συμπάντων.  
     Δύο ολογραφίες  θα διαμορφωθούν και είναι προϊόν της πυκνότητας της ενωσίας γύρω από την 
κεντρική φυσαλίδα. 
     Σε κάθε χάσμα στις ολογραφίες των συμπάντων, φθάνουν οι ίδιοι κυματισμοί της διαστολής 
και συστολής της κεντρικής φυσαλίδας ταυτόχρονα, κάθε χάσμα δέχεται τις ίδιες συχνότητες της 
ενωσίας 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. Αναλογικά είναι οι ταλαντώσεις συστολής και διαστολής της κεντρικής 
φυσαλίδας και ψηφιακά είναι τα πυκνώματα που διαδίδονται στην ενωσία και προέρχονται από 
κτυπήματα των κόκκων ενωσίας της κεντρικής φυσαλίδας , στα τοιχώματα της ενωσίας. 
       Σημειώστε ότι τα τοιχώματα των δύο επιπέδων που περιέχουν τις ολογραφίες των συμπάντων, 
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). 
 
 

                            ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ «ΙΔΙΟΝ» 
 
     Σύμφωνα με την κοσμοθεωρία μας, το αδιάστατο κενό , ο Πατήρ, διά του Λόγου και με 

τις εκπορευμένες ιδέες (στον τριαδικό θεό), συλλαμβάνει την υπέρτατη θεωρία. Στην φαντασία 
του θεού συλλαμβάνονται άπειρα σημεία  (αρχαϊκή μη ουσία), που ταλαντώνονται και 
μεταπίπτουν σε συνεχή ελαστική μη ουσία, την υπερβατική (είδος αιθέρα). Πάλι έχουμε 
ταλάντωση και μέρος της υπερβατικής μεταλλάσσεται σε άλλο είδος αιθέρα, το Ίδιον. Σαν υγρά, η 
υπερβατική και το Ίδιον μιγνύονται και το κράμα ονομάζεται ενωσία. Στον άπειρο χώρο της 
ενωσίας, αυτή σχηματίζει φυσαλίδα, όπου εγκλωβίζει υπερβατική, που είναι αραιότερη.  

 
                               ΑΡΧΙΚΑ, Η ΑΡΧΑΪΚΗ ΜΗ ΟΥΣΙΑ 
 
     Στην φαντασία του θεού, συλλαμβάνονται άπειρα αδιάστατα σημεία. Στα σημεία 

εφαρμόζεται δύναμη F σε απόσταση x και έχουν κινητική ενέργεια Εκιν=Fx και ορμή p. Τα σημεία 
είναι προικισμένα με διαστατικό πεδίο ηλεκτρικού φορτίου και συγκρούονται ελαστικά. 

     Τα σημεία ταλαντώνονται όπως η εξίσωση 
                                      y(x,t)= Acos(i(kx-ωt))+isin(i(kx-ωt))          (1) 
 



όπου i=(√-1),  η φανταστική δηλαδή μονάδα, kx-ωt=(1/λ)x-(v/λ)t=0, η μηδενική φάση που 
συμβαίνει στην φαντασία του θεού, k και ω ο κυματάριθμος και η συχνότητα ταλάντωσης του 
σωματίου. Είναι δε,  

                                  Α=lim → 푥 sin	( )=0       και το 1/x σε ακτίνια  
     Το πλάτος ταλάντωσης Α των σημείων, είναι μηδέν επειδή είναι αδιάστατα. 
     Η   (1) δίνει    y (x,t)=Aei^2(kx-ωt) = A(cos(kx-ωt)+isin(kx-ωt))i 

     H ύψωση της συνάρτησης σε δύναμη i της φανταστικής μονάδας, επιβεβαιώνει ότι αυτή 
συμβαίνει στην φαντασία του θεού. Η (1) είναι λύση διαφορικής εξίσωσης δευτέρου βαθμού, την 
οποία καλείστε να βρείτε, χρησιμοποιώντας την y(x,t)=e(i^2)kx.e-(i^2)ωt = y(x)y(t), E=p2 /m +V(x) η 
ενέργεια (το m ανήκει στο πεδίο) και ω=E/h, k= p/h και h σταθερά, το κβάντο δράσης του πεδίου. 
Σας δίνουμε την λύση, 

                                   (1/y(x) ){(h2/m ) ( ^ ) ( )
^

 -V(x)y(x) }   = -h(1/y(x)) ( )   
     Αυτή η διαφορική εξίσωση διέπει τα σημεία, που στις φανταστικές ελαστικές ηλεκτρικές 

συγκρούσεις τους, μεταβάλλουν την κινητική και αντίστροφα την δυναμική ηλεκτρική ενέργεια. 
Η δυναμική και η κινητική ενέργεια διατηρούνται.     

 
 
             H ΑΡΧΑΪΚΗ ΜΗ ΟΥΣΙΑ ΜΕΤΑΠΙΠΤΕΙ ΣΕ ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΗ ΜΗ ΟΥΣΙΑ    
 
     Ο θεός πλέον , υψώνει σε δύναμη –i (αρνητική φανταστική μονάδα) την 

κυματοσυνάρτηση και έχουμε, 
                         {y(x,t)}-i    = A{(cos(kx-ωt)+isin(kx-ωt))i}-i 

Και τώρα η ταλάντωση θα είναι, 
                           Υ(x,t) = Α(cos(kx-ωt)+isin(kx-ωt) 
 Τώρα το μηδέν βγαίνει από τον αδιάστατο χώρο του σε πραγματικό και το Α θα είναι πλέον, 
                             Α=lim → 푥푠푖푛( )        
Δηλαδή το x τείνει στο άπειρο αφού ο χώρος είναι άπειρος (τα ακτίνια τείνουν στο μηδέν) 

και το όριο υπάρχει και είναι, 
                                  Α=1=R 
Με την μετάπτωση στον πραγματικό άπειρο χώρο, το πλάτος ταλάντωσης μετατρέπεται σε 

ορισμένο και Α=1 και αυτή είναι  το σφαιρικό πλάτος ταλάντωσης της φυσαλίδας που 
σχηματίζεται. Η φυσαλίδα σχηματίζεται, επειδή μέρος της άπειρης υπερβατικής μη ουσίας που 
μετέπεσε η αρχαϊκή, τώρα με την νέα ταλάντωση μεταλλάσσεται μέρος της σε νέα μη ουσία , το 
Ίδιον. Το Ίδιον είναι και αυτό είδος αιθέρα που από την ταλάντωση της υπερβατικής με σφαιρικό 
πλάτος ταλάντωσης Α=R δημιουργείται και μιγνύεται με υπερβατική και σχηματίζει κράμα με 
αυτή και το κράμα είναι η ενωσία.  

     Η ταλάντωση της σφαιρικής φυσαλίδας γίνεται σε ακτίνα r και r=L+R και τα πυκνώματα 
και αραιώματα της υπερβατικής έχουν πλάτος ταλάντωσης R κατά μήκος της ακτίνας της 
φυσαλίδας r. 

     Η ταλάντωση της υπερβατικής είναι Αcos(kx-ωt) και είναι πραγματική, ενώ η ταλάντωση 
Αisin(kx-ωt), συμβαίνει στην φαντασία του θεού, όπως δείχνει και η φανταστική μονάδα.  

     Με την μετάλαξη της υπερβατικής σε Ίδιον και την δημιουργία της ενωσίας, σχηματίζεται 
η φυσαλίδα της αραιότερης υπερβατικής εντός της ενωσίας. Η φυσαλίδα θα ταλαντώνεται και θα 
συσπά την ενωσία. Επειδή 

                             y’ = A(cos(kx-ωt)+isin(kx-ωt)=Aei(kx-ωt)   

                                    και    Aei(kx-ωt)     = Αekx e-iωt 

                                                              =Ay(x)y(t)       
      και επειδή η ταλάντωση είναι ακαριαία επειδή η ελαστικότητα της ενωσίας είναι άπειρη , 

θεωρείται σταθερά c ο όρος που περιέχει τον χρόνο και η συνάρτηση γίνεται (C=cA), 
                                                 Υ= Ceikx 

Που είναι χωρική διάδοση κύματος συνημιτονικού στον πραγματικό χώρο και φανταστικού 
ημιτονικού στην φαντασία του θεού.  

 



                            H ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΝΩΣΙΑ 
 
     Το κύμα τείνει στο άπειρο και ο κυματάριθμος k είναι το όριο: 
                                     k= lim → λsin	( )=1      και 1/λ  σε ακτίνια 
     Αν θεωρήσουμε ότι h είναι το τεράστιο τώρα κβάντο δράσης που διέπει ένα κύμα της 

ενωσίας και που του αντιστοιχεί m ενωσία (μη ουσία), τότε η διαφορική εξίσωση που διέπει την 
ενωσία είναι, 

                             (-1/y(x) ){(h2/m ) ( ^ ) ( )
^

 -V(x)y(x) } = h(1/y(x)) ( )   
Και p=hk η ορμή του κύματος και V(x)=Cx2, η δυναμική ενέργεια ελατηρίου (των κυμάτων). 
       
                                      ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ 
 
     Όπως γνωρίζετε το νερό θερμαινόμενο εξαερώνεται στην επιφάνειά του με τον αέρα και 

σε μεγάλη θερμοκρασία γίνεται βρασμός. Και η πίεση μπορεί να προκαλέσει τα φαινόμενα. Έτσι 
η ενωσία στην επιφάνεια (4/3)πr3  που συνορεύει με την εγκλειόμενη υπερβατική, θα 
«εξαερωθεί». Κόκκοι ενωσίας θα φύγουν από την συνεχή ενωσία και θα συμπεριφερθούν σαν 
ιδανικό αέριο εντός της ενωσίας. Την εξαέρωση της ενωσίας βοηθά η θερμοκρασία που 
αναπτύσσεται στην ενωσία και θα δούμε πως. 

     Σε ανάλυση Fourier το cosine  ισούται, 
            cosx=(4/π){(2/22-1)sin2kx  +(4/42 -1)sin4kx  +(6/62-1)sin6kx+…} 
όπου |coskx| ισχύει για –π≤ 푘푥 ≤π, δηλαδή είναι μία ακολουθία απείρων συναρτήσεων του 

sine . Έτσι λοιπόν και επειδή k=1/λ= ω/v και v είναι η ταχύτητα διάδοσης του κύματος που είναι 
άπειρη στην ενωσία και το λ είναι άπειρο, προκύπτει 0=ω/∞ αφού 1/λ=0 και εδώ βλέπουμε για 
την αναγκαιότητα νέων μαθηματικών, όπου ∞+c≠ ∞ .c≠ ∞ κλπ 

      Όπως ήδη αντιληφθήκατε στην ανάλυση Fourier , υπάρχουν ημίτονα με συχνότητα 
(πεπερασμένη) ταλάντωσης, που εμπίπτει στην περιοχή υπέρυθρων και μικροκυμάτων, δηλαδή 
στην ενωσία διαδίδονται και θερμοκύματα, που ανεβάζουν την θερμότητα της ενωσίας και 
ισορροπεί με θερμοχωρητικότητα C και έχει εντροπία και η τοπική εντροπία είναι σταθερή. Η 
θερμότητα συμβάλλει στην εξαέρωση της ενωσίας στα σύνορα της φυσαλίδας.  

 
                                Η ΕΞΑΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΣ 
 
     Από τις αρχικές συνθήκες ω και Α της κυματοσυνάρτησης της αρχαϊκής, θα προσδιοριστεί 

η θερμότητα της ενωσίας (οι συχνότητες ω που είναι θερμικές) και με την αρχική συνθήκη r , θα 
εγκλωβιστούν άπειροι κόκκοι ενωσίας στην φυσαλίδα και η εσωτερική πίεση είναι άπειρη λόγω 
των κρούσεων των άπειρων κόκκων με τον φλοιό της φυσαλίδας. Οι κόκκοι προικίζονται με 
θετικό ηλεκτρικό φορτίο και οι συγκρούσεις μεταξύ τους είναι απόλυτα ελαστικές, ενώ με τον 
φλοιό όπου δεν υπάρχει φορτίο είναι απόλυτα πλαστικές και ενσωματώνονται στην ενωσία. 
Βέβαια λόγω της θερμότητας και της πίεσης παράγονται νέοι κόκκοι από την εξαέρωση και 
αναπληρούν όσους ενσωματώνονται.  

    Η πλαστική κρούση στον φλοιό της ενωσίας δημιουργεί διαμήκεις ταλαντώσεις, που 
διαθλώνται σε σπείρα όσο η πυκνότητα της ενωσίας μεταβάλλεται και δημιουργούν το ηλεκτρικό 
φορτίο της φυσαλίδας, στον μακρόκοσμο. 

    Η σύγκρουση των κόκκων στον φλοιό, είναι σαν τα ψηφιακά σήματα, και η συχνότητα των 
ψηφιακών στον φλοιό, μεταφράζεται σε αναλογική μεταβολή της ακτίνας της σφαίρας της 
φυσαλίδας.  

 
                                     ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ 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. 



 
 
        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 φυσαλίδα του κενού υπερβατικής μη 
ουσίας, που εξαπολύει σφαιρικά διαμήκη κύματα στην ενωσία. 
 
    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 βαρύτητα και η 
αντιβαρύτητα (αντίθετα κατευθυνόμενες) 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 πυκνώσεις της ενωσίας 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 της ενωσίας 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 υπερβατικού κενού. Οι 
ταλαντώσεις της ενωσίας, 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. 
     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 βαρυτικά 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 της ενωσίας, μεταφέρουν ενέργεια στους ελκυστές των απειροστικών κενών 
μεταξύ των χασμάτων και δημιουργούνται τα σωματίδια και οι γαλαξίες και το σύμπαν είναι μία 
συνεχής αντανάκλαση της ροής ενέργειας της ενωσίας.  Οι ελκυστές αυτοί, που στις απειροστικές 
φυσαλίδες των στοιχειωδών σωματίων, προκαλούν την δίνη των ατόμων γραμμών του 



Δημόκριτου . Οι κόκκοι εντός των φυσαλίδων κτυπούν στα τοιχώματα και προκαλούν το 
ηλεκτρικό φορτίο που έχουν τα σωματίδια που  σχηματίζονται (τα στοιχειώδη σωματίδια είναι 
ενώσεις τριών απειροστικών φυσαλίδων). ενώσεις τους. 
         Οι ελκυστές είναι στην πραγματικότητα  μικρές φυσαλίδες υπερβατικού κενού, που 
διαστέλλονται και συστέλλονται σε χρόνο dt και προκαλούν τους κυματισμούς της ενωσίας, της 
θείας μη ουσίας. Οι κυψελίδες του υπερβατικού κενού πρακαλούνται από τον Λόγο και την 
κεντρική φυσαλίδα, ο οποίος δημιουργεί ενέργεια στις κυψελίδες αυτές. Η  ενέργεια επενεργεί 
στις συστολές και διαστολές της κυψελίδας που πάλει το «ίδιον». 
 
                         Η ΥΠΑΡΞΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΥΜΠΑΝΤΩΝ 
 
     Αν γυρίσετε πίσω, θα ξαναδείτε τον κεντρικό ελκυστή του Θεού  και τα δύο αντίθετα 
σύμπαντα που θεωρούμε ότι πλησιάζουν τον υπερελκυστή (το πλησίασμα είναι το αίτιο του 
χρόνου, το διάνυσμα θέσης των ολογραφιών από τον υπερελκυστή μικραίνει). Υποστηρίζουμε ότι 
πλησιάζουν γιατί η σκέψη των ανθρώπων διαρκώς  οξύνεται παρά τις περιοδικές διακυμάνσεις της 
και αυτό απαιτεί πυκνότερες καμπύλες διαταραχές του ίδιον, που συμβαίνει πλησιέστερα στον 
υπερελκυστή. Αυτό δεν αποκλείει την ύπαρξη τριών ζευγών αντιθέτων συμπάντων, ώστε το 
σύστημα να σχηματίζει κύβο με αυτό που αναλύουμε.  
     Σημειώστε ότι το μέγεθος του υπερελκυστή εξασφαλίζει την διαρκή συρρίκνωση των επιπέδων 
των συμπάντων, μέχρι σημείου που αυτά θα καταλυθούν. Πράγμα που σημαίνει ότι δυνατόν να 
καταλύθηκαν ήδη συστήματα συμπάντων και ότι μετά από εμάς ακολουθούν άλλα , όλα 
τριδιάστατα και με τέταρτη  διάσταση  τον χρόνο, που είναι και η μείωση του διανύσματος 
θέσης των συμπάντων από τον υπερελκυστή.  
     Πάντα θεωρείται ότι οι άτομες, τα απειροστικά άλματα του κενού, είναι η πέμπτη διάσταση και 
είναι συστατικό όλων των ζευγών συμπάντων που διαφέρουν μεταξύ τους. 
     Η συρρίκνωση των συμπάντων και μάλιστα του δικού μας σύμπαντος, δεν γίνεται αισθητή 
γιατί μικραίνουν ομοιόμορφα οι αποστάσεις. Αυτό δεν αποκλείει μέρη του σύμπαντος να 
φαίνονται ότι διαστέλλονται (πράγμα μερικά αμφισβητούμενο) και άλλα (όπως η Ανδρομέδα) να 
πλησιάζουν. 
     Επειδή θεωρούμε κάθε στιγμή μοναδική, θεωρούμε ότι η κατανόηση  που επιχειρούμε με την 
θεωρία αυτή, είναι μοναδική και συμβαίνει στο ζεύγος των δικών μας συμπάντων. Ίσως αυτή η 
ενότητα που πετύχαμε στην Φιλοσοφία, την Φυσική και τα Μαθηματικά, επειδή οδηγεί στην 
θεωρία αυτή,να σημαίνει και το καταλυτικό γεγονός στην ιστορία του Θεού. Το απόλυτο κενό που 
δεν ήταν δυνατό να διεμβολιστεί, αυτός ο πατέρας Θεός, αφού δημιουργήσει την υπερβατική μη 
ουσία, με μετάλλαξη παράγει το ίδιον, την ενωσία  με τις φυσαλλίδες υπερβατικού κενού μέσα 
του. Ταυτόχονα γεννά τον Λόγο, τον τρόπο συγκρούσεων απειροστικών σφαιρών ίδιον στον χώρο 
του υπερβατικού κενού των φυσαλλίδων  και ιδίως στον χώρο του υπερελκυστή. Εκπορεύρει 
λοιπόν τις ιδέες, τον άϋλο αυτό τρόπο, ούτως ώστε μερικά κτυπήματα σφαιρών ίδιον στο κέλυφος 
των φυσαλλίδων που περιβάλλεται με συνεχή ενωσία, να αντανακλούν ιδέες που ξεχωρίζουν 
μεταξύ τους από κτυπήματα στο κέλυφος σφαιρών του πλησίον της φυσαλλίδας πυκνότερης 
ενωσίας, που δέχεται τα κτυπήματα που αντιστοιχούν σε κάποια ιδέα.  
     Αυτός είναι ο Τριαδικός Θεός που ανελίσσει την συνείδησή του με μικρή χρονική 
προτεραιότητα από την συνείδηση των ανθρώπων και ο οποίος επιζητεί την τελειοποιησή του. 
Ζητάμε την κατανόηση του Απολύτου Κενού, του πατέρα Θεού. Θυμηθείτε την ιστορία της 
καφετέριας . 
     Δεν θα σταματήσω εδώ, θα επιδιώκω την ανέλιξη της γνώσης πάντα. Όμως εσείς με τα δύο 
βιβλία μου της Φυσικής που δημοσίευσα και με αυτή την εργασία όπως θα εξελιχθεί, παίρνετε 
όλες τις βάσεις για να εξελιχτείτε μόνοι σας. Αλλά εγώ θα είμαι εδώ για να συμβάλλω στο τέλειο. 
Αλλά ας δούμε μία φυσική θεώρηση που συνηγορεί με τα τοιχώματα των ολογραφιών.     
 

      ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΜΠΑΝΤΑ 
 
     Στις 9-1-97 ο συγγραφέας έγραφε στην τότε εφημερίδα «Ημερήσια» Αγρινίου, το άρθρο 
«Άσκηση εξουσίας, εκεί όπου ο Θεός τελειώνει», έγραφε: «Ανάσχεση και ματαίωση του τέλους 
των ουρανίων νοών, σημαίνει ότι θα γίνουμε ως Θεοί και στο άπειρο πλήθος των πληροφοριών γι 



αυτή την ματαίωση, υπάρχει μέσα στο μυαλό μας η λύση, γι’ αυτό δεν χωρά φόβος. Όμως ο Θεός 
ενυπάρχει μέσα στην αντίθεση, ΚΑΠΟΥ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ. Είναι το τέλος της υπέρτατης θεωρίας του. 
Αυτό που καλούμαστε εμείς να ματαιώσουμε. ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Εκεί ο Θεός 
τελειοποιεί την δημιουργία.». 
   
               ΟΙ ΟΛΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΜΠΑΝΤΩΝ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 
 
     Εκατέρωθεν της φυσαλίδας, σε κάθε από τις τρεις διαστάσεις, υπάρχουν έξι επίπεδες ρωγμές 
του «ίδιον» (ενωσίας), κάπως σαν πλευρές κύβου. Στις ρωγμές εκτείνονται τα έξι σύμπαντα, τα 
οποία είναι ολογραφίες (σε ένα φιλμ ολογραφίας σε πάχος  8 μm εκτείνεται άπειρο βάθος ύλης.). 
Στο ένα σύμπαν είμαστε και εμείς. 
     Δύο επίπεδα τοιχώματα περιβάλλουν τις ολογραφίες και τις δημιουργούν. Τα επίπεδα 
τοιχώματα αποτελούνται από ύλη, που εναλλάσσεται σε μορφή πλάσματος και ατομικού ή 
μοριακού υδρογόνου. Το υδρογόνο σχηματίζει δεσμούς Vav Der Waals που περιγράφουμε 
παρακάτω («Περί μεταβαλλομένων ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων και αντίστασης του 
κενού», παρακάτω) και μοιάζουν με τις μαγνητικές περιοχές του μαγνήτη . Η ενέργεια των 
τοιχωμάτων να υπάρχουν σε μορφή ανάμεσα σε πλάσμα και αέριο, παρέχεται από τους παλμούς 
της κεντρικής φυσαλίδας. Εντός των τοιχωμάτων υπάρχει η ολογραφία του σύμπαντος, το οποίο 
περιέχει άπειρες απειροστικές φυσαλίδες υπερβατικού κενού , σμικρογραφίες ατελείς της 
κεντρικής από όπου προέρχονται. Αυτές είναι οι πυρήνες των μικροσωματίων, του ηλεκτρονίου 
και του πρωτονίου. Δεξιόστροφες παραμορφώσεις στο «ίδιον» που περιβάλλει τις φυσαλίδες που 
προέρχονται από τα κτυπήματα των κόκκων, είναι το θετικό φορτίο και οι αριστερόστροφες όπως 
και της κεντρικής φυσαλίδας είναι το αρνητικό. 
     Στα σύμπαντα υπερέχουν τα πρωτόνια, οι δεξιόστροφες σπείρες και το θετικό υπερέχον φορτίο 
εξισορροπεί το αρνητικό της κεντρικής φυσαλίδας. Λόγω αντιθέτων φορτίων, τα σύμπαντα 
συρρικνώνονται και πλησιάζουν την κεντρική φυσαλίδα. Όσο πλησιάζουν περισσότερη ενέργεια 
προσπίπτει από την κεντρική φυσαλίδα στα τοιχώματα. 
     Στον χώρο γύρω της κεντρικής φυσαλίδας , υπάρχουν οι φυσαλίδες των ψυχών των ανθρώπων. 
     Θεωρούμε ότι δεν είναι η μοναδική η εξάδα των συμπάντων, αλλά πιθανόν πέντε εξάδες 
έγιναν. 
 
               Η ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΑΝΤΩΝ     
 
     Όταν η ενέργεια των δεσμών Van Der Waals αυξηθεί επειδή πλησιάζουν στην κεντρική 
φυσαλίδα τα σύμπαντα, σπάνε και τα τοιχώματα μετατρέπονται σε πλάσμα και καταρρέουν τα 
σύμπαντα. Τα σύμπαντα μετατρέπονται σε πρωτόνια και ηλεκτρόνια, με πιθανή δημιουργία 
στιγμιαία και νετρονίων (ουδετερονίων) και το πλάσμα των έξι συμπάντων πλησιάζει  προς την 
κεντρική φυσαλίδα και διατάσσεται σε σφαιρικό κέλυφος. Το σφαιρικό κέλυφος έχει υπερέχον 
θετικό φορτίο, περικλείει τις φυσαλίδες των ψυχών και την κεντρική , της οποίας ελαττώνει το 
φορτίο και το πεδίο που θα φθάσει στα εξωτερικά από την φυσαλλίδα σύμπαντα.  
 
   Η ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ  
 
     Δεν θα αμφισβητήσετε ότι ένα μικρόβιο που προκαλεί ασθένεια, είναι κακό για τον άνθρωπο 
και είναι ύλη (Είναι). Συνεπώς υπάρχει και σαν είναι το κακό. Αναρωτήθηκα  πολλές φορές, γιατί 
να υπάρχει το κακό. 
     Το κακό, είτε από οργανώσεις προέρχεται, είτε από άτομα είτε από ζώα, εμποδίζει τον 
άνθρωπο στην ανέλιξη και τον περιορίζει Συνεπώς τέθηκε για να εμποδίσει τον άνθρωπο 
οποιουδήποτε σύμπαντος, να ματαιώσει την μετατροπή των συμπάντων σε πλάσμα που θα 
περικλείει την κεντρική φυσαλίδα. Να μην εμποδίσει την εξέλιξη του Θεού! Ίσως ο Θεός επιχειρεί 
να δημιουργήσει ένα Ευκλείδιο σύμπαν.Παρακαλούμε μην κάνετε σύγχιση! Μη Ευκλείδιος είναι 
ο γειτονικός των φυσαλίδων χώρος. Αλλά ίσως και το κακό να είναι η δικιμασία της ανέλιξης του 
ανθρώπου! 
     Αξιώνουμε λοιπόν, ότι όλα τα προηγούμενα σύμπαντα μετατράπηκαν σε πλάσμα και ότι τα έξι 
τελευταία σύμπαντα είναι αυτά, σε ένα από τα οποία ζούμε! 



     Έχοντας μπροστά μας την ανάγκη να καταργήσουμε τον φυσικό θάνατο, προβάλλεται η 
ανάγκη μετατροπής του σχεδίου αυτής την εξέλιξης του Θεού. Ο μικρός άνθρωπος επαναστατεί 
και ζητά την επιβίωση! 
 
 
                                        Ο ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΣ 
 
     Επαναλαμβάνουμε ότι η ενωσία, είναι η άπειρη σε απόσταση θεία μη ουσία, η οποία 
διακόπτεται από απειροστικές φυσαλίδες υπερβατικού κενού, αυτές των ψυχών και της 
υπερσυνείδησης, του θεού. Μιλήσαμε ήδη ότι ο υπερελκυστής και οι φυσαλίδες  κενού πάλλονται 
και διαδίδουν σε χρόνο dt εντός του απείρου χώρου της ενωσίας, τις κυματικές διαταραχές, οι 
οποίες προσπίπτουν στα δύο παράλληλα και εκατέρωθεν του υπερλκυστή χασμάτα-ολογραφιες 
των αντιθέτων συμπάντων.  
     Διακρίνουμε λοιπόν δύο χώρους, έναν αυτόν τον χώρο της ενωσίας και έναν αυτόν των 
φυσαλίδων υπερβατικού κενού. Στο σημείο αυτό πρέπει να μιλήσουμε για γεωμετρία, αλλά πρώτα 
θα μιλήσουμε για τις διαστάσεις των ολογραφιών των δύο συμπάντων. 
 
                                     ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ  
 
      Όλοι γνωρίζετε τις τρεις διαστάσεις (πλάτος, ύψος, βάθος). Το απειροστικό άλμα του κενού 
που είναι η κίνηση είναι η μονοδιάσταση και δύο μονοδιαστάσεις ορίζουν το επίπεδο, τις δύο 
διαστάσεις. Και μία ακόμη εκτός επιπέδου, ορίζει τον χώρο των τριών διαστάσεων. Οι ολογραφίες 
των συμπάντων είναι πιεσμένες τρεις διαστάσεις, σχεδόν δύο. 
     Το απειροστικό άλμα, είναι η άτομος του Δημόκριτου, από εκεί ξεκινά η ύλη και οι διαστάσεις 
και για αυτό έγιναν τα σχετικά επιχειρήματα μόλις επάνω. Αλλά το απειροστικό άλμα είναι 
κίνηση. Η κίνηση στην ύλη, κυρίως είναι η ταχύτητα σώματος ως προς άλλο (ή το ακίνητο κενό). 
Γράφονται λοιπόν οι εξισώσεις θέσης του κινητού :                   
                                         x= x 0  + v1 t 

                                         y=y 0  + v 2 t 

                                         z=z 0  +v 3  t 
Αυτές είναι οι τρείς εξισώσεις στους τρεις άξονες ορθογωνίων συντεταγένων, που γίνονται 
σύστημα αναφοράς των κινήσεων. Λύστε ως προς t  
                      t =(x- x 0 )/ v1 = (y- y 0  )/ v 2 =(z- z 0 )/ v 3  
   και βρήκατε την τέταρτη διάσταση. Αυτή είναι εξαρτώμενη από την ταχύτητα που μετρείται 
στους άξονες συντεταγμένων και αυτή η ταχύτητα από την μονάδα του χρόνου στην οποία 
μετρείται. Λοιπόν η μονάδα του χρόνου, είναι ομοιόμορφα επαναλαμβανόμενη κίνηση (π.χ. 
εικοσιτετράωρο), ή είναι υποδιαίρεση της ομοιόμορφης κίνησης (sec). Τότε αφού χρησιμοποιούμε 
κινήσεις και επειδή τις τρεις διαστάσεις τις ορίσαμε με κινήσεις (αλμάτων του κενού) και επειδή 
και ο χρόνος είναι κίνηση, τότε αυτός σαν απόλυτος είναι η τέταρτη διάσταση. Δεν έχει 
προτίμηση κατεύθυνσης, είναι διάχυτος στις τρεις διαστάσεις, είναι η μακροσκοπική κίνηση (η 
απειροστική –μικροσκοπική- έχει χρόνο dt, που είναι απειροστική υποδιαίρεση ομοιόμορφης 
μακροσκοπικής κίνησης). 
     Δείτε λοιπόν τώρα! Γη, υγρό, αέρας, φωτιά (πλάσμα), οι τέσσερις καταστάσεις τις ύλης και 
τέσσερις οι διαστάσεις της. Η ενωσία είναι η Θεία μη ουσία, είναι η πεμπτουσία (πέμπτη ουσία) 
που έψαχνε ο Αριστοτέλης. Δεν χρειάζεται να βρούμε μία πέμπτη διάσταση; Μην ξεχνάτε  ότι 
μιλήσαμε για κυματισμούς του ίδιον στον χώρο, άρα αυτό έχει τις τέσσερις διαστάσεις  και έχει 
και μία Πέμπτη. Αλλά η νοητή γεωμετρία του Ευκλείδη είναι η γεωμετρία των τριών διαστάσεων. 
Όταν η γεωμετρία γίνει συγκεκριμμένη στην ύλη, έχει και την τέταρτη διάσταση, τον χρόνο αφού 
υπάρχουν κινήσεις, άρα η εφαρμόσιμη γεωμετρία του Ευκλείδη έχει τέσσερις διαστάσεις! 
     Σημειώστε ότι όπως καθορίσαμε σαν κίνηση τον χρόνο και επειδή οι απειροστικές κινήσεις 
είναι οι άτομες που αποτελούν την ύλη, η ύλη είναι χρόνος επέκεινα! 
 
                                     ΙΔΙΟΝΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 



 
     Αν στεκόμασταν ευλαβικά μπροστά στους γίγαντες, θα μας έφθαναν τα πέντε αξιώματα του 
Ευκλείδη για να περιγράψουμε την γεωμετρία της ύλης (των Ευκλείδια επίπεδων ολογραφιών των 
δύο αντισυμπάντων). Τώρα δέστε τα πέντε αξιώματα: 

1) Ηιτήσθω από παντός σημείου επί πάν σημείον ευθείαν γραμμήν αγάγειν. Ζήτησε μεταξύ δύο 
σημείων ότι άγεται ευθύγραμμο τμήμα. 

2) Και πεπερασμένην ευθείαν κατά το συνεχές επ’ ευθείας εκβάλλειν.  
Και το ευθύγραμμο τμήμα, προεκτεινόμενο σχηματίζει ευθεία γραμμή. 

3) Και παντί κέντρω και διαστήματι κύκλον γράφεσθαι.  Και σε κάθε σημείο ως κέντρο, με ένα 
διάστημα σταθερό σαν ακτίνα, γράφεται κύκλος. 

4) Και πάσας τας ορθάς γωνίας ίσας αλλήλαις είναι. Και όλες οι ορθές γωνίες είναι ίσες! (είναι 
τόσο βασικό, χωρίς αυτό δεν θα υπήρχε το 3ο και το 5ο αξίωμα!) 

5) Και εάν εις δύο ευθείας ευθεία εμπίπτουσα τας εντός και επί τα αυτά  μέρη γωνίας δύο ορθών 
ελλάσσονας ποιή εκβαλλομένας τας δύο ευθείας επ’ άπειρον συμπίπτειν, εφ’ ά μέρη εισίν αι 
των δύο ορθών ελάσσονες.                                
  

                                
        Δύο ευθείες που έχουν τις εντός και επί τα αυτά γωνίες μικρότερες από δύο ορθές, τέμνονται 
(δεν είναι παράλληλες).  
 
 Το πέμπτο αξίωμα λέει ότι όταν δύο ευθείες έχουν τις εντός και επί τα αυτά γωνίες μικρότερες 
των δύο ορθών, θα συμπέσουν προεκτεινόμενες στο άπειρο (στο σχήμα αυτό είναι σαφές). 
Απορρέει ότι από σημείο εκτός ευθείας άγεται μόνο μία παράλληλος, αλλά παρακαλώ ο 
Ευκλείδης ήξερε  γιατί το διατύπωσε το 5ο αξίωμα όπως στο σχήμα, παρακαλώ κρατείστε το! 
      Θεωρούμε αναγκαίο να την συμπληρώσουμε την Ευκλείδια γεωμετρία και διατυπώνουμε το 
6ο και το 7ο  αξίωμα: 

6) Τρία σημεία μη κείμενα επ’ ευθείας, ορίζουν ένα επίπεδο 
7) Εκ σημείου εκτός επιπέδου, άγεται μόνο ένα παράλληλο επίπεδο (δύο επίπεδα συμπίπτουν 

προεκτεινόμενα στο άπειρο, αν  εντός και επι τα αυτά στερεές γωνίες που σχηματίζουν με ένα 
τέμνον επίπεδο, είναι μικρότεραι των δύο ορθών).    
      
     Αλλά όπως είπαμε ήδη η νοητή Ευκλείδια γεωμετρία είναι τριών διαστάσεων. Στην φύση 
υπάρχουν οι τέσσερις διαστάσεις που αναφέραμε, έτσι διατυπώνουμε ότι η συντομότερη οδός 
μεταξύ δύο σημείων στην φύση είναι το ευθύγραμμο τμήμα (καθιερώνουμε την φράση η 
συντομότερη οδός). 
     Αν τώρα ζητάμε να φτιάξουμε άλλες γεωμετρίες που θα αντικατοπτρίζουν την πεμπτουσία και 
την εκτουσία, τι θα κάνουμε; Θα αλλάξουμε τα αξιώματα! 
     Πρώτα στην ιδιονιστική γεωμετρία διατυπώνουμε: 

1) Μεταξύ δύο σημείων η κοντινότερη οδός είναι καμπύλο τμήμα γραμμής. 
2) Η προέκταση του καμπύλου τμήματος είναι καμπύλη γραμμή. 
3) Α) Σε κάθε σημείο εφαρμόζεται μεταβαλλόμενη ακτίνα και σχηματίζεται ανοικτή (ανελισσόμενη) 

σπείρα                                                                                      
Β) Σχηματίζεται ενελισσόμενη σπείρα  

4)  Α) Οι ορθές γωνίες είναι μεγαλύτερες από π/2 στην ανελισσόμενη 
 Β)  Οι ορθές γωνίες είναι μικρότερες από π/2 στην ενελισσόμενη 



        5) Α) Καμμία καμπύλη του συντομότερου δρόμου, προεκτεινόμενη συμπίπτει       (άπειρες 
παράλληλες)  
Β) Καμμία καμπύλη του συντομότερου δρόμου υπάρχει παράλληλη σε Ευκλείδια ευθεία (που 
είναι προβολή του τετραδιάστατου στην ενωσίαν ) 
Γ)  Υπάρχουν άπειρες παράλληλες του μη συντομότερου δρόμου σε κάθε καμπύλη του 
συντομότερου, ή και ευθεία που είναι προβολή του τετραδιάστατου στην ενωσία. 
          6) Από τρία σημεία μη κείμενα επί καμπύλης γραμμής, άγεται μόνο ένα καμπύλο επίπεδο 
που περιέχει την καμπύλη και έχει καμπύλες του συντομότερου δρόμου. 
          7) Από σημείο εκτός καμπύλου επιπέδου του συντομότερου δρόμου, άγονται άπειρα 
παράλληλα καμπύλα επίπεδα και ένα μόνο του συντομότερου δρόμου.. 
             

            
    Η φυσαλίδα υπερβατικού κενού του υπερελκυστή και γύρω  η συνεχής ενωσία με τους συντομώτερους δρόμους , που είναι 
καμπύλες. 
 
     Στο σχήμα βλέπετε τον κύκλο της φυσαλίδας του υπερελκυστή. Η φυσαλίδα «περιέχει» 
υπερβατικό κενό που περιέρχονται οι ιδέες και αντιστοιχούν σε κινήσεις απειροστικών κόκκων 
ίδιον μέσα στο υπερβατικό κενό και σε συστολές και διαστολές της κεντρικής φυσαλίδας. Τα 
κτυπήματα των κόκκων ίδιον στο τοίχωμα της φυσαλίδας, αποκωδικοποιούν τις συχνότητες 
συστολής διαστολής. Η σφαίρα της φυσαλίδας είναι κλειστή καμπύλη και αντιστοιχεί σε 
Ευκλείδια γεωμετρία και ανήκει στο υπερβατικό κενό και συνορεύει οριακά προς την ενωσία. Το 
σύστημα ορθογωνίων συντεταγμένων ανήκει στο υπερβατικό κενό.  Οι γραμμές που φθάνουν στο 
οριακό κύκλο, είναι ο συντομότερος δρόμος της ενωσίας και παριστώνται σε επίπεδη επιφάνεια 
του Ευκλείδιου χώρου. Κάθε καμπύλη γραμμή του συντομότερου δρόμου καταλήγει ή ξεκινά από 
τον οριακό κύκλο. Όλες μεταξύ τους δεν συναντώνται πουθενά, είναι παράλληλες. Αν φέρουμε 
ευθεία του Ευκλείδιου χώρου, δεν υπάρχει καμμία παράλληλος καμπύλη του συντομότερου 
δρόμου. Υπάρχουν όμως κλειστές καμπύλες άπειρες όπως έλλειψη , κύκλος (του μη 
συντομότερου δρόμου), που δεν τέμνουν την ευθεία και είναι παράλληλες. Όπως αντιλαμβάνεστε, 
οι εφαπτόμενες σε δύο σημεία δύο καμπυλών του συντομότερου δρόμου που ισαπέχουν δρόμο τα 
σημεία από τον οριακό κύκλο, δεν έχουν τις εντός και επί τα αυτά γωνίες ίσες με δύο ορθές και 
είναι παράλληλες οι καμπύλες (δες σχήμα παρακάτω). 
      Στο ίδιον δεν σχηματίζεται κλειστή επιφάνεια, εκτός αν περιέχει υπερβατικό κενό. Έτσι στον 
χώρο του ίδιον ο κύκλος είναι ανέφικτος και όταν ενελίσσονται οι καμπύλες του συντομότερου 
δρόμου όπως στο σχήμα και επειδή υπάρχει επιβράδυνση στην ενέλιξη, οι ορθές γωνίες είναι 
μικρότερες του π/2. Στις ανελισσόμενες καμπύλες η ορθή γωνία είναι μεγαλύτερη του π/2, γιατί 
πάντα έχει σημασία το σημείο εκκίνησης σαν σημείο αναφοράς  (στην Ευκλείδια γεωμετρία ο 
κύκλος διανύεται ισοταχώς και η ορθή είναι π/2 και δεν έχει σημασία το σημείο  
 
 
 



εκκίνησης).  
                     Στο σχήμα στα σημεία Α,Β εφάπτονται Ευκλείδιες ευθείες με παράλληλες καμπύλες. 
Το άθροισμα των εντός και επί τα αυτά γωνιών α και β της ανέλιξης είναι μεγαλύτερο του π  rad. 
Αντίθετα οι γωνίες γ και δ της ενέλιξης είναι μικρότερες του π rad. 
   
     Όμως η φυσαλίδα είναι μικρή σφαίρα και πρέπει να παραστήσουμε επίπεδα. Στον κύκλο της 
φυσαλίδας στο σχήμα, θεωρείστε τον κάθετο κύκλο σε αυτόν (μπορούν να χαραχθούν άπειροι 
κάθετοι κύκλοι, θεωρείστε ένα). Και από αυτόν τον κύκλο φεύγουν άπειρες γραμμές του 
συντομότερου δρόμου, όπως και στο σχήμα. Τότε το σημείο αρχής μιάς καμπύλης του 
συντομότερου δρόμου, αντιστοιχεί σε σημείο  του καθέτου κύκλου. Τα σημεία μιάς 
ανελισσόμενης σπείρας, αντιστοιχούν στα σημεία εκκίνησης των σημείων των καμπυλών του 
συντομότερου δρόμου που αρχίζουν από τον κάθετο κύκλο  της φυσαλίδας. Αλλά αν το κάθετο 
επίπεδο του κύκλου είναι αυτό του σχήματος, τότε το πρώτο σημείο του επιπέδου ορίζεται από 
την αρχή της καμπύλης του συνομότερου δρόμου του κάθετου κύκλου, κάθετου σε τρισορθογώνια 
επίπεδα.και το σημείο να βρίσκεται εκεί που ενώνονται οι περιφέλειες του τρισορθωνίου των 
φυσαλίδων. 



 
          Το σύστημα των τριών καθέτων κύκλων της φυσαλίδας 
                                               

                               
 
     Το σύστημα της φυσαλίδας με τις καμπύλες ΑΑ’, ΒΒ’ και ΓΓ’  που ορίζουν το μη Ευκλείδιο σύστημα συντεταγμένων. 
       
      Στο σχήμα βλέπετε τυχόν τρισορθογώνιο  επίπεδο και συντεταγμένες φυσαλίδας. Όλα τα 
σημεία της φυσαλίδας  είναι τομές των τριών κάθετων επιπέδων. Σε κάθε από τους τρεις 
ορθογώνιους κύκλους, υπάρχουν οι άπειρες καμπύλες του συντομότερου δρόμου που δείξαμε στο 
προηγούμενο σχήμα. Το καμπύλο επίπεδο είναι εκείνο του οποίου κάθε σημείο του ορίζεται από 
σημεία των καμπυλών του συντομότερου δρόμου των  ορθογωνίων τεμνομένων κύκλων και 
μάλιστα η αρχή των άπειρων καμπυλών του κάθε κύκλου, βρίσκεται στα σημεία τομής των δύο 
κύκλων. Στον τρίτο κάθετο κύκλο, η αρχή των καμπυλών γίνεται σε σημείο τομής πάλι. Το 
επίπεδο  που ορίζεται από το σύστημα των δύο συντεταγμένων είναι πλαγίως και με αρχή 
πεπερασμένο και τείνει ελισσόμενο και αναδιπλούμενο σε απειρία Κάθε καμπύλο επίπεδο έχει 
συντεταγμένες καμπύλες που καταλήγουν σε σημεία των δύο αρχικών καμπυλών που ξεκινούν 
από τα σημεία τομής των κύκλων ανά ζεύγος τεμνόμενων κύκλων . Και φυσικά σε κάθε σημείο 
εκτός καμπύλου επιπέδου του συντομότερου δρόμου, αντιστοιχούν πολλά καμπύλα επίπεδα των 
συντομότερων δρόμων, που έχουν αρχές άλλα σημεία τομής κύκλων καθέτων και ενδεχόμενα το 



άνοιγμα της σπείρας να μην είναι το ίδιο. Στο σημείο αυτό να πούμε ότι το πιο κατάλληλο 
προοδευτικό άνοιγμα σπείρας , είναι αυτό που κάθε άνοιγμα είναι φ φορές μεγαλύτερο του 
προηγούμενου, Αλλά αν πρόκειται για κλειστά επίπεδα, άγονται άπειρα. 
 
                                          ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ 
 
     Κάθε γραμμή συντομότερου δρόμου στην ενωσία, καταλήγει σε ένα των δύο ολογραφιών των 
αντισυμπάντων. Ανελισσόμενη και ξεκινώντας από την φυσαλίδα, έχει δεχτεί την επιρροή 
κάποιας ιδέας που περιφέρεται στο υπερβατικό κενό της φυσαλίδας και με τον συντομότερο 
δρόμο στην ενωσία, την μεταφέρει στα επίπεδα χάσματα  με τις ολογραφίες. Είναι μία ψηφιακή 
μεταφορά σήματος αφού ο χώρος χωρίζεται σε pixel. Οι ιδέες αντιστοιχούν σε συνδιασμούς 1 και 
0 χτυπημάτων των τεμαχίων του ίδιον που αιωρούνται και περιφέρονται στον χώρο της φυσαλίδας 
υπερβατικού κενού και η οποία διέπεται από την Ευκλείδια γεωμετρία. Τα τεμάχια ίδιον εντός της 
φυσαλίδας είναι απειροστικά.  
 
                             Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΩΝ ΦΥΣΑΛΙΔΩΝ      
 
     Διατυπώσαμε ότι οι μικρές φυσαλίδες είναι χώρος κενού (όπως θα αναπτυχθεί 
παρακάτω,κενού υπερβατικής μη ουσίας), που στην οριακή σφαίρα συνορεύει με την ενωσία. 
Απειροστικές σφαίρες ίδιον, αιωρούνται μέσα στο κενό  και συγκρούονται ελαστικά μεταξύ τους 
και με τα τοιχώματα της συνεχούς ενωσίας. Το φαινόμενο μοιάζει με αέριο εντός δοχείου. Τα 
διαδοχικά κτυπήματα στο τοίχωμα της φυσαλίδας και το ή τα κενά που ακολουθούν των 
κτυπημάτων σε κάθε pixel της οριακής σφαίρας, διαδίδουν την διαταραχή του συντομότερου 
δρόμου στην συνεχή ενωσία και η διαταραχή θα φθάσει στα τοιχώματα των επιπέδων ολογραφιών 
ύλης. 
      Στην όλη ανάλυση παραλείφθηκε ο άϋλος Λόγος, ο οποίος διέπει και τις κρούσεις των 
σφαιρών ίδιον εντός των φυσαλίδων. Έτσι, ο Λόγος που είναι ο αρχικός χορηγός της ενέργειας, 
προσδίδει ενέργεια κατάλληλη και ταχύτητα στις σφαίρες του ίδιον εντός των φυσαλίδων και με 
τον τρόπο αυτό η πρόσπτωση στα τοιχώματα της φυσαλίδας να είναι κατάλληλες και η διαδοχή 
τους σε χρόνο dt να δίνει ιδέες και θεωρίες, όπως π.χ. στην φυσαλίδα του υπερελκυστή 
διαμορφώνεται η θεωρία δομής και εξέλιξης της ύλης, η οποία διαδίδεται μέσω της ενωσίας στα 
σωματίδια της ύλης. Και αντίστροφα της ανέλιξης, η ύλη και τα νοήμονα όντα με ενέλιξη της 
ενωσίας ,θα στείλει τις πληροφορίες στον υπερελκυστή και στις φυσαλίδες των ψυχών των όντων. 
       Ο άϋλος Λόγος είναι το μέγάλο μυστήριο που πρέπει να εξιχνιάσουμε.  Θα έχετε ακούσει για 
αυτεξούσιο και νομοτελειακό. Οι λειτουργίες όπως τις περιγράψαμε συνηγορούν υπέρ της 
νομοτέλειας, του αιτίου και αιτιατού που προσδιορίζει το αποτέλεσμα. Μην ξεχνάτε όμως, ότι 
όταν πήγατε να πάρετε ένα τριαντάφυλλο από ένα ανθοδοχείο, χωρίς να εκφράσετε θέληση 
προτίμησης, διαλέξατε κάποιο. Αυτό το ανέλαβε ο Λόγος στον χώρο της φυσαλίδας της ψυχής 
σας, που παρά την απροτίμησή σας, διαλέξατε κάποιο. Το αυτεξούσιο λοιπόν που πολύ πιστεύετε, 
δεν είναι παρά η διαμόρφωση της δικής σας λογικής που παρενοχλείται από τον άϋλο παγκόσμιο 
Λόγο. Ενώ εσείς θα προσδιορίζατε με την λογική σας, εκείνη την σειρά κτυπημάτων για να 
παραχθούν οι ιδέες και να γίνετε υλιστής, μία άϋλη διαδικασία του Λόγου θα ξεκινήσει και θα σας 
επηρεάσει και γίνεστε ιδεαλιστής. Ίσως, αν υπήρχε λόγος, θα γίνονταν γεγονότα που τα 
αντιλαμβάνεστε και με την ενέλιξη στην ενωσία, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις και προκαλείτε 
την θεωρία που θα επικρατήσει στην συνείδησή σας. Όμως διατυπώσαμε ότι ο Λόγος διέπει και 
την ύλη και το κενό. Είναι κάτι ασύγκριτα ανώτερο από την στιγμιαία λογική σας και η συνείδησή 
σας, ένα ελάχιστο υποσύνολο της θεϊκής συνείδησης και εξέλιξης. 
     Καλέσαμε την θεία μη ουσία, την ενωσία, συμβατικά ως πεμπτουσία (πέμπτη ουσία). Καλούμε 
λοιπόν ως εκτουσία, το υπερβατικό κενό και το υπερβατικό κενό εγκλείεται εντός των φυσαλίδων 
που εμπεριέχει τις απειροστικές σφαίρες του ίδιον που συγκρούονται ελαστικά. 
     Η λειτουργία του Λόγου είναι καθολική, αποτελεσματική και συντελείται σε κλάσμα χρόνου 
dt. Και επειδή ο χρόνος είναι απόλυτος και ο ίδιος παντού και επειδή ο Λόγος είναι άϋλος και 
παγκόσμιος (πανταχού παρών), προσδίδει την ενέργεια (κινητική ή εν δυνάμει) . 
Επαναλαμβάνουμε ότι η ενέργεια είναι πράξη, τι θα πράξει το ηλεκτρόνιο ή το ζώο ή ο γαλαξίας. 
Η εγλωβισμένη στην ύλη ενέργεια, είναι η εν δυνάμει (δυναμική) που προσδίδεται από τον Λόγο 



που είναι ίδιος παντού και η βαρυτική ενέργεια που προέρχεται από διάσπαση του κενού και από 
το μηδέν (=κενό), προκαλείται από τον Λόγο που διέπει τα φαινόμενα, αλλά και η κινητική που 
ελέγχει τις κινήσεις. 
      Ο Λόγος λοιπόν οδηγεί τα φαινόμενα και γίνεται πρόξενος της ανέλιξης της συνείδησης και 
μάλιστα και αυτής του θεού. Γνωστές είναι οι κεντρικές τάσεις εξέλιξης από τον Θεό, όχι η ίδια η 
εξέλιξη. Όταν ο Αριστοτέλης επινόησε τον όρο εντελέχεια (υπάρχει εσωτερικός σκοπός, αυτό 
σημαίνει), ταυτόχρονα ο Θεός επινοούσε μία ιδέα και ήταν μία ανέλιξη της συνείδησης του θεού. 
Ο Θεός από μόνος του επινόησε μερικές (πλήθος) αρχικές ιδέες από το μηδέν , δημιούργησε την 
αρχική ύλη και κατόπιν και εγχρονούμενος επινοούσε την εξέλιξη που επέφερε των ιδεών και της 
ύλης (με ανέλιξη και ενέλιξη της ενωσίας). 
 
                               Ο ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΟΣ ΘΕΟΣ, Η ΕΝΩΣΙΑ 
 
    Ήταν 5-5-06 περί την 7η απογευματινή και καθόμουν μόνος σε μία μικρή καφετέρια . Είπα η 
μέρα είναι δική μου και άρχισα να χαϊδεύω την σκέψη. Ανέβηκα  επί τέλους την ανηφόρα του 
νοητού βουνού και ένας πύργος ήταν στην κορυφή στο μέσο κοιλάδας στην κορυφή! Κατάλαβα 
ότι έφθασα στην κατοικία του Υπερβατικού Θεού. Χτύπησα την πόρτα. «Ποιος είναι;» απάντησε 
μία φωνή. «Ένας τιποτένιος ζηλωτής (της γνώσης)» είπα. «Περίμενε παιδί μου, δεν ήρθε ακόμη η 
ώρα» είπε ο Θεός. Και εγώ, εγώ έστησα την σκηνή μου έξω από την πόρτα και πήρα 
πολιορκητικές μηχανές, καταπέλτες και δρεπανοφόρα άρματα που δεν πληγώνουν, να ρίξω το 
κάστρο του Θεού.  
     Εσείς θα πρέπει να ξέρετε το μύθο του σπηλαίου του Πλάτωνα (Πολιτεία). Ήταν φυλακισμένοι 
άνθρωποι σε ένα σπήλαιο με τέτοιο τρόπο και το φως ήταν πάντοτε πίσω τους και έβλεπαν τις 
σκιές τους που θεώρησαν ότι είναι ο πραγματικός κόσμος! Εγώ (και σεις και ο τριαδικός Θεός), 
φυλακισμένοι στις ιδέες και τα κτυπήματα των απειροστικών σφαιρών του ίδιον στις φυσαλίδες, 
θέλουμε να αποδράσουμε και να «αισθανθούμε» τον υπερβατικό θεό. Τον άφατο, τον 
ανέκφραστο, τον αόριστο και απροσδιόριστο, τον ασχημάτιστο, τον  υπέρλογο, τον αδιανόητο, 
τον απερινόητο, τον α-νόητο, τον άπειρο, τον άγνωστο, τον υπερβατικό, τον αναφή, τον αόρατο, 
τον ανήκουστο. Αλλά για να τον πλησιάσουμε θα χρησιμοποιήσουμε και ιδέες!  
     Επειδή η ύλη έχει υπερβατικό κενό, στις απειροστικές φυσαλίδες- ελκυστές των 
μικροσωματίων, έχει ενωσία στις ενδοσωματιακές και ενδοαστρικές αποστάσεις και έχει και τις 
άτομες που αρχίζει η ύλη, τα κατανοήσαμε όλα αυτά τα οποία είναι Έλλογα. Φθάσαμε την 
πεμπτουσία και την εκτουσία που χειρίστηκε ο γεννηθείς Λόγος. Αλλά όπως είπαμε, αχρόνως 
γεννήθηκε ο Λόγος (πριν τους κυματισμούς του ίδιον). Ήταν ποιοτική αλλαγή και μένει να 
βρούμε το Υπέλογο που προσδιόρισε τις πράξεις αυτές. Πράξη! Σημαίνει ενέργεια και η ενέργεια 
ενυπήρχε στο Υπέρλογο, στον Υπερβατικό Θεό. Και η αρχική ενέργεια ήταν, το «γέμισμα» του 
απολύτου κενού με υπερβατική μη ουσία και μετέπειτα με ίδιον .  
     Στο κράμα υπερβατικής μη ουσίας και ίδιον, την ενωσία, σχηματίστηκε μία φυσαλίδα που 
εγκλωβίστηκε υπερβατικό κενό, ήταν ιδιότητα της εκείνης φύσης, και ίδιον (δηλαδή 
χαρακτηριστικό, αυτό σημαίνει ίδιον) της ενωσίας! Και αυτό έγινε με το αρχικό γέμισμα του  
υπερβατικού κενού με ίδιον και τον σχηματισμό της ενωσίας. 
     Η φυσαλίδα ήταν γεμάτη απειροστικούς κόκκους ίδιον και ο Λόγος χρησιμοποιεί την ενέργεια 
και προκαλεί  κρούσεις στους κόκκους και κατάσταση που περιγράφει η κινητική θεωρία των 
αερίων. Οι κρούσεις των κόκκων με τα τοιχώματα των φυσαλίδων , αντιστοιχούν σε ιδέες και 
θεωρίες και οι ιδέες επινοούνται διά μέσου του Λόγου. Οι κρούσεις  των κόκκων στα τοιχώματα 
του ίδιον, προκαλούν στον χώρο της κρούσης μετατόπιση απειροστική , πύκνωση της ενωσίας, 
που μεταδίδεται όπως η ιδιονιστική γεωμετρία περιγράφει. Οι άτομες του Δημόκριτου, είναι αυτά 
τα απειροστικά άλματα, οι απειροστικές μετατοπίσεις, που προέρχονται από τις κρούσεις. Όσο 
λοιπόν αφορά τις άτομες, οι άγιοι είδαν ουσία θεού, όσο αφορά την ενωσία, αυτή είναι μη ουσία 
του θεού, δηλαδή είναι το απρόσιτο φως. 
     Το «γέμισμα» του υπερβατικού κενού με ίδιον, συνετέλεσε σε ένα κράμα αυτών, απετέλεσε 
την ενωτική ουσία, την ενωσία. Για να κατανοήσουμε πως έγινε η φυσαλίδα υπερβατικού  κενού, 
θεωρούμε με δικές μας ιδέες, ότι το Υπέρλογο ταλαντώνονταν  σε κάθε σημείο του και η 



ταλάντωση περιγράφεται από την υπερβατική εξίσωση   y = Ae   = A{isin(φ) + cos(φ)} και αυτή 

διέπεται από την διαφορική εξίσωση      02
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     Θεωρούμε σύστημα συντεταγμένων και στον ένα άξονα αυξομειώνεται το Αisin(φ) και στον 
άλλο το Αcos(φ).  

                      
       Στον οριζόντιο άξονα ταλαντώνεται το cosφ και στον κάθετο το isinφ. 
  
      Καθώς ταλαντώνεται το υπερβατικό, ενεργεί και γεμίζει το υπερβατικό κενό με ίδιον και 
παράγεται η ενωσία. Σχηματίζεται φυσαλίδα υπερβατικού κενού όπου αιωρούνται κόκκοι ίδιον, 
γεννάται ο Λόγος και εξαπολύεται η υπερσυνείδηση με τις κρούσεις των κόκκων που παράγουν 
τις ιδέες. Δημιουργούνται τα χάσματα κενού και οι ολογραφίες των αντισυμπάντων. Τα 
απειροστικά άλματα του κενού, οι άτομες του Δημόκριτου, αντιστοιχούν σε κτυπήματα των 
κόκκων.  
      Σημειώνεται ότι αυτό που παραπάνω αποκλήθηκε υπερβατικό κενό, είναι η υπερβατική μη 
ουσία. Η υπερβατική μη ουσία ταλαντώθηκε και παράχθηκε το ίδιον και η ενωσία είναι κράμα του 
ίδιον και της υπερβατικής ουσίας. Στον χώρο λοιπόν εκτείνεται η ενωσία. 
 
 
                                             ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο  
  
          Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΤΩΝ ΟΛΟΓΡΑΦΙΩΝ  ΤΩΝ ΣΥΜΠΑΝΤΩΝ 
 
                      Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΙΔΩΝ ΑΙΘΕΡΑ 
                                 (υπερβατικής μη ουσίας και ίδιον)  
 
     Τα δύο διαφορετικά είδη ελαστικού και συνεχούς αιθέρα, έχουν σημαντική διαφορά 
πυκνότητας. Στην πραγματικότητα πρόκειται για την ίδια μη ουσία, που απαντάται σε διαφορετική 
πυκνότητα. Αν παραστήσουμε τις συνεχείς και ελαστικές ρευστές μη ουσίες με το γράμμα y, τότε 
η πυκνότητα του Ίδιον είναι , Ι=y1/met^3 (αφού ήδη υπήρχε χώρος και χρόνος, χρησιμοποιούμε 
την μονάδα met) και της υπερβατικής  Y=y2/met^3). 
     Οι δύο μη ουσίες συμπεριφέρονται σαν ρευστά και συνεπώς το κράμα τους ήταν εύκολο να 
γίνει, η ενωσία.  
    Στην πρώτη ταλάντωση των σημείων, έγινε η μετάπτωσή τους στο συνεχές και άπειρο και 
ομογενές και ομοιογενές και ελαστικό και ρευστό Ίδιον, που ήδη δώσαμε την πυκνότητά του. 
    Το Ίδιον κάτω από το κράτος του Λόγου που το διέπει, ταλαντώνεται και χωρίς να χάνει την 
δική του πυκνότητα, από το άπειρο πως το κέντρο αρχίζει η μετάλλαξη και η δημιουργία από το 
μηδέν της πυκνότητας της υπερβατικής μη ουσίας. Οι δύο μη ουσίες αναμειγνύονται και 
σχηματίζεται μία μέσης πυκνότητας μη ουσία, η ενωσία.  
    Όμως η δημιουργία του Ίδιον από το άπειρο προς το κέντρο και η μίξη του με την υπερβατική 
που η μίξη είναι η ενωσία. Αλλά οδηγεί στην εγκλώβιση μακροκοσμικής φυσαλίδας καθαρής 
υπερβατικής, διακριτής από την ενωσία και μη αναμειγνυόμενη με αυτή. Κόκκοι του πυκνότερου 
Ίδιον ,αιωρούνται και συγκρούονται εντός της υπερβατικής της φυσαλίδας.  Αν ο όγκος της 
φυσαλίδας είναι (4/3)πR^3 (ακτίνας R), τότε υπάρχει η διαφορά ποσότητας υπερβατικής και 
Ίδιον, η εξής (αν η διαφορά πυκνότητας Ίδιον προς υπερβατική είναι 5:1 που πρέπει να είναι 
κβαντισμένος): 
                                 0= Vy-(Vi+(4/3)πR^3)= 



(Εδώ Vy ο άπειρος όγκος της υπερβατικής μη ουσίας και Vi ο άλλος άπειρος όγκος του Ίδιον, που 
εκτός της φυσαλίδας μειγνύονται). 
    Αυτή η διαφορά θα γίνει αιτία της δημιουργίας της φυσαλίδας και ο χειρισμός του απείρου που  
χειριστήκαμε ανοίγει νέους ορίζοντες στην συνεργασία φιλοσοφίας, φυσικής και μαθηματικών.  
 
                                   Η ΕΝΩΣΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΙΟΓΕΝΗΣ 
 
     Η δημιουργία της υπερβατικής από το άπειρο προς το κέντρο και η δημιουργία της φυσαλίδας, 
δημιουργεί διαφορά πυκνότητας  στην ενωσία. Η γειτονική ενωσία που περιβάλλει την φυσαλίδα 
είναι πιο πυκνή λόγω πίεσης και παραποίησης συνεχούς χώρου της από την φυσαλίδα. Έτσι στις 
παρυφές της φυσαλίδας δημιουργείται μεγάλη πυκνότητα, που απομακρυνόμενη από το κέντρο 
διαρκώς αραιώνει και φθάνει σε σφαιρική περιοχή όπου γίνεται ομογενής. 
 
               
 
                  Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΥΦΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΚΟΚΚΟΥΣ 
 
     Η πυκνότητα στις παρυφές της φυσαλίδας είναι μεγάλη και στην άμεση γειτνίαση ενωσίας και 
Ίδιον, αρχίζουν να ξεφεύγουν κόκκοι ενωσίας, γιατί η θερμοκρασία της ενωσίας λόγω πυκνότητας 
στον χώρο αυτό είναι μεγάλη και η διαφορά θερμοκρασίας διευκολύνει την αποκόλληση κόκκων. 
Οι κόκκοι συμπεριφέρονται σαν ιδανικό αέριο, αλλά και υπόκεινται στην επίδραση του αΰλου 
Λόγου και τροποποιείται πολλές φορές η κίνησή τους.                      
 
               Η ΧΑΟΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΟΚΚΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ 
 
    Η κεντρική φυσαλίδα είναι το κέντρο ελέγχου του Θεού και η χαοτική κίνηση των κόκκων, 
τιθασεύεται πολλές φορές, για να παράγει το ποθητό αποτέλεσμα από το Λόγο. Έτσι κόκκοι 
συνδιασμένα θα καταλήξουν σε κτυπήματα του φλοιού της φυσαλίδας και η ορμή τους και η 
διεύθυνσή τους θα δώσουν την ψηφιακή πληροφορία στον φλοιό και την φυσαλίδα, μετατροπής 
της συχνότητας και των συνδιασμών των συχνοτήτων της διαστολής και συστολής της. Η σκέψη 
του Θεού πλέον θα πάρει αναλογική ταλάντωση. Οι σκέψη του Θεού εκφράζεται στην Ελληνική 
γλώσσα των 5.500.000 λέξεων και των εννοιών που αντιστοιχούν σε αυτές, αλλά οι έννοιες του 
Θεού είναι πολύ περισσότερες και αυτές οι άλλες ακόμη άγνωστες σε μας. Έτσι ο Λόγος έχει 
τρομακτική ποικιλία να δημιουργήσει συνδιασμούς στην πτώση κόκκων στον φλοιό και οι 
αρμονικές ταλαντώσεις είναι εκπληκτικά μεγάλου αριθμού και ίδιου πλάτους ταλάντωσης. 
Δίνουμε μερικές απλές αρμονικές ταλαντώσεις: 
       Y= Acos(w1.t)+Acos(w2.t)+Acos(w3.t)+Acos(w4.t)-Acos(w5).t+…. 
    Θυμίζουμε ότι μία είναι η συχνότητα (η κυκλική συχνότητα) και αυτή χρησιμοποίησε ο Θεός 
στην κατασκευή των σωματίων και των σωμάτων.                       
 
                             Ο ΛΟΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΕΣ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ 
 
     Ομαδική και βίαιη πτώση κόκκων στον φλοιό, διευθυνόμενη από το κράτος του Λόγου, θα 
δημιουργήσει εισχώρηση στην περιβάλλουσα ενωσία και πολλές φορές η εισχώρηση είναι τόσο 
βαθιά, που κλείνει πίσω της και δημιουργείται απειροστική φυσαλίδα. Έτσι η μακροσκοπική 
φυσαλίδα θα δημιουργήσει απειροστικές και που θα εγκλωβίζουν κόκκους ενωσίας και αυτοί 
πλέον θα είναι στην υπηρεσία του Λόγου, μόνο για όσους θα αντιπροσωπεύουν φυσαλίδες που θα 
σχηματίζουν τους νευρώνες των εγκεφάλων των εμψύχων και ιδιαίτερα για όσες φυσαλίδες θα 
αντιπροσωπεύουν τις ψυχές των ζώων και ιδιαίτερα του ανθρώπου. Οι φυσαλίδες που συνιστούν 
τα στοιχειώδη σωμάτια ,θα έχουν κόκκους και συμπεριφορά που υπόκεινται στην εκδήλωση των 
κινήσεων της φύσης και τα φαινόμενά της και μερικοί από τους νόμους της φύσης και τα 
φαινόμενά της περιγράφει η φυσική και καλά θα ήταν να δείτε πως ο συγγραφέας την 
τροποποίησε ή της ανέτρεψε στα Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ και ΑΛΛΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ο συγγραφέας, αλλά θα πρέπει να δείτε και 
πως παράγεται η βαρύτητα και θα τα βρείτε στο site μας. Βέβαια οι νόμοι της φύσης είναι 



έκφραση του ΛΟΓΟΥ και είναι περισσότεροι και άγνωστοι ακόμη σε μας και τα φαινόμενα που 
συμβαίνουν στο κέντρο της γης , τους ηλίους και τους γαλαξίες ακόμη άγνωστα. Οι νόμοι της 
φύσης στα στοιχειώδη σωμάτια, εκτελούνται από τις ομαδικές κινήσεις των κόκκων και τις 
συγκρούσεις τους και εκδηλώνονται οι ατομικές ή οι ομαδικές κινήσεις των σωματίων στα 
ευρύτερα σώματα.   
 
                                           ΠΟΥ ΟΔΕΥΟΥΝ ΟΙ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ 
 
     Οι απειροστικές φυσαλίδες λόγω μικρότερης πυκνότητας από την ενωσία, αρχίζουν να 
κινούνται μακράν  της κεντρικής. Είναι σαν την άνωση που δέχεται ένα σώμα στο νερό, αλλά εδώ 
η δύναμη είναι ακτινική και προς τα έξω της κεντρικής φυσαλίδας. Η δύναμη που δέχονται είναι :            
A=pgV 
Και p είναι η πυκνότητα της φυσαλίδας, g είναι η επιτάχυνση λόγω διαφοράς της πυκνότητας και 
V ο όγκος της.  
    Όμως οι κόκκοι που κτυπούν τα τοιχώματα του φλοιού των φυσαλίδων, δημιουργούν 
παραμόρφωση στην πυκνότητα της περιβάλλουσας ενωσίας. Η παραμόρφωση είναι σπειροειδής 
λόγω διάθλασης της διαδιδομένης πυκνότητας στην περιβάλλουσα ενωσία, που έχει διαφορετική 
πυκνότητα στις παρυφές και μειώνεται όσο απομακρύνεται. Αυτό είναι το ηλεκτρική φορτίο. 
    Σε μερικές από τις απειροστικές φυσαλίδες, ο γειτονικός χώρος της ενωσίας είναι πορώδης με 
επίταξη του λόγου και ο συντελεστής διάθλασης αρνητικός και οι σπείρες διάδοσης της πύκνωσης 
αντίθετες, το αντίθετο φορτίο.  
    Οι απομακρυνόμενες φυσαλίδες δημιουργούν ηλεκτρικό φορτίο , το οποίο δημιουργεί δύναμη 
αλληλεπηρεαζόμενο με το φορτίο της κεντρική φυσαλίδας. Η δύναμη είναι: 
                                     B=Q.q/R^2 
Όπου Q το φορτίο της κεντρικής φυσαλίδας και q το φορτίο της ομάδας των απειροστικών 
φυσαλίδων. Οι απειροστικές φυσαλίδες θα ισορροπήσουν στην θέση όπου F=A=B 
    Στο φαινόμενο παίζει ρόλο το ιξώδες της ενωσίας και η δύναμη αντίστασης απομάκρυνσης θα 
είναι  
                                        F΄=6πηrv 
 Όπου η ο συντελεστής του ιξώδους και r η ακτίνα της φυσαλίδας, που απομακρύνεται με 
ταχύτητα v. 
     Στην περίπτωση αυτή η απομάκρυνση της φυσαλίδας είναι όπως στην στρωτή ροή σώματος σε 
ρευστό. Όμως όπως είδαμε η κεντρική φυσαλίδα συστέλλεται και διαστέλλεται, συνεπώς καλό 
είναι να δούμε και την στρόβιλη ροή, όπου η φυσαλίδα αντιμετωπίζει αντίσταση: 
                                            F=C.(0.5).p.(v^2).r^2 
p είναι η πυκνότητα της ενωσίας και C ο συντελεστής αντίστασης. 
 
             
          ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΩΝ ΦΥΣΑΛΙΔΩΝ ΘΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΣΟΥΝ ΣΑΝ ΣΕ 
ΟΛΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 
      Στον χώρο που θα ισορροπήσουν οι ομάδες των απειροστικών φυσαλίδων, έχει μικρό βάθος, 
για τις διαστάσεις της κεντρικής φυσαλίδας. Όμως η συγκρότηση γίνεται όπως στην ολογραφία 
και το βάθος για μας είναι δισεκατομμύρια έτη φωτός.  
    Οι φυσαλίδες λόγω της έλξης του φορτίου της κεντρικής, θα έχουν σχετικά καμπύλη 
(σφαιρικού τόξου) διάταξη, που όμως λόγω του ότι βρίσκονται μακριά της κεντρικής και του 
περιορισμένου της έκτασης, είναι σαν επίπεδο. Ιοντικά τείχη θα σχηματισθούν και θα περιέχουν 
την ολογραφία του κάθε σύμπαντος. 
 
                                          ΟΙ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ 
 
    Ανάλογα με την βιαιότητα ορμής κτυπήματος της ομάδας κόκκων στον φλοιό της κεντρικής 
φυσαλίδας, σε μερικές περιπτώσεις θα εγκλεισθεί μεγαλύτερης πυκνότητας Ίδιον στην 
απειροστική φυσαλίδα. Αυτές θα ισορροπήσουν κοντύτερα στην κεντρική και ο διοικών Λόγος θα 



προσδιορίσει συμπεριφορά των κόκκων της τέτοια, ώστε να περιστρέφεται γύρωθεν της 
κεντρικής. Είναι η ψυχή που θα αντιστοιχίσει στο συλληφθέν ζώο. 
 
 
                          ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΙΘΕΡΑ-ΕΝΩΣΙΑΣ 
 
          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.                                          
 
 
                             ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΜΠΑΝΤΩΝ 
 
            Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΚΡΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ    
 
     Η συστολή και διαστολή μεταδίδει ενέργεια στην ενωσία. Η ενέργεια είναι θερμική και στην 
περιοχή των συχνοτήτων που μεταδίδονται και τα ηλεκτρομαγνητικά μικροκύματα και υπέρυθρες 
ακτινοβολίες. Αυτό δεν αποκλείει και άλλες συχνότητες, μόνο που εκείνες δεν είναι θερμικές.  
    Στην εφαρμοσμένη Ακουστική του Δ. Σκαρλάτου θα βρείτε το πείραμα του Colladon. Αυτός το 
1826 πήρε δύο βάρκες στην λίμνη της Γενεύης και τις τοποθέτησε σε απόσταση 13 χιλιομέτρων. 
Από την μία βύθισε ένα κώδωνα τον οποίο κτυπούσε, ενώ ταυτόχρονα σε κάθε κτύπο άναβε 
πυρίτιδα πάνω στην βάρκα. Στην άλλη βάρκα καταγράφονταν ο χρόνος άφιξης της λάμψης και 
του ήχου στο νερό.  

                               



Η θερμοκρασία του νερού ήταν 8C και η ταχύτητα του ήχου 1435 m/s. Εκείνο που προκάλεσε 
εντύπωση ήταν ότι μεταδίδονταν ενέργεια με ελάχιστη απώλεια σε τέτοια απόσταση εντός του 
νερού. Όσοι θυμηθείτε την θεωρία του Heugens σύμφωνα με την οποία κάθε σημείο σφαιρικού 
κύματος, είναι αφετηρία δευτερογενούς κύματος, ίσως υποθέστε ότι στον σφαιρικό όγκο κύματος, 
όσο αυτός μεγαλώνει λόγω αύξησης της ακτίνας, η παραγωγή ενέργειας αυξάνεται σε κάθε 
δευτερογενές κύμα. Τότε εξηγείται το πώς η απώλεια ενέργειας σε τόσο μεγάλη απόσταση εντός 
του νερού, είναι ελάχιστη. 

                                                          
       Το σχήμα είναι παρμένο από την φυσική SERWAY ,  θεωρία Heugens 
     Τώρα λοιπόν που είδατε τα κύματα της ενωσίας, είστε έτοιμοι να δεχτείτε ότι η ενέργεια που 
μεταδίδουν σε τεράστιες αποστάσεις και σε περιορισμένη περιοχή του χώρου, είναι συγκρίσιμη με 
την αρχική που προκαλούν οι συστολές και διαστολές της φυσαλίδας. Και προφανώς τα θερμικά 
κύματα προκαλούν θερμότητα στην ενωσία  και τα σύμπαντα από εκεί αντλούν την ενέργεια.  
 
                         Η ΕΝΤΡΟΠΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΣ 
 
    Εντροπία είναι Ελληνική λέξη και αποτελείται από εν + τροπή. Εντροπία είναι η τροπή που 
λαμβάνει η κατάσταση του σώματος (εδώ ενωσίας) λόγω θερμότητας. Η εντροπία είναι 
                                           Ε=Q/T 
Όπου Q είναι η θερμότητα και Τ η θερμοκρασία σε βαθμούς kelvin. (χωρική εντροπία 
Ε=Q/met^3/T), Επειδή στα όρια των συμπάντων, υπάρχουν τείχη ιόντων, αυτά βρίσκονται σε 
κατάσταση αερίου και πλάσματος και εναλλάσσονται, λόγω της υψηλής θερμοκρασίας. Αλλά και 
την απορροφούν, ώστε να εισέρχεται εντός του σύμπαντος μικρή ποσότητα θερμότητας. Έτσι η 
ενωσία έχει υψηλή θερμοκρασία στον χώρο μεταξύ των φυσαλίδων και των συμπάντων και επειδή 
η ποσότητα θερμότητας είναι συσσωρευμένη, η εντροπία είναι τεράστια.  
     Στον χώρο των ολογραφιών των συμπάντων , όπως γνωρίζουμε η θερμοκρασία υποβάθρου 
(back round), είναι περίπου 4 βαθμούς Kelvin. Όμως πρέπει να υποθέσουμε μία αρχή διατήρησης 
της εντροπίας και αυτό για να υπάρχει ισορροπία και να διατηρούνται τα τείχη των ιόντων 
«σταθερά». Έτσι η ποσότητα θερμότητας του σύμπαντος είναι τόση , που με την δεδομένη 
θερμοκρασία υποβάθρου, να εξισώνεται με την εντροπία της ενωσίας πέραν των τειχών των 
ιόντων. 
 
                                   Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ 
 



     Όμως η κεντρική φυσαλίδα πάλλεται αέναα και παράγει συνεχώς θερμότητα. Αυτό θα μας 
έδιδε την εντύπωση μεταβολής της εντροπίας. Αδιαμφισβήτητα έτσι θα ήταν και οι ισορροπίες θα 
ήταν βραχυχρόνιες και θα κατέρρεαν σύντομα τα σύμπαντα. Όμως ο χώρος της ενωσίας είναι 
άπειρος και συνεπώς οποιαδήποτε πρόσθεση θερμότητας δεν επηρεάζει την εντροπία ,γιατί η 
αύξηση της θερμότητας είναι ανύπαρκτη στον άπειρο χώρο . Έτσι και τα σύμπαντα επιζούν και ο 
άνθρωπος έχει ελπίδες. Γι αυτό ο Θεός ποίησε πεπερασμένα σύμπαντα, αλλά άπειρο χώρο της 
ενωσίας. Και εσείς μήπως τώρα πλέον αναρωτηθείτε, ότι όλα έγιναν χάριν του ανθρώπου 
(ανθρωπική αρχή).  
     Έτσι όπως ξέρουμε στην φυσική υπάρχουν οι αρχικές συνθήκες και συνεπώς ήταν αρχική 
συνθήκη η θερμοκρασία υποβάθρου. Όλα οδηγούν στο ότι αυτή διατηρείται ανά τους αιώνες  
αλλά να είμαστε και επιφυλακτικοί. Ενδεχόμενη μεταβολή της εντροπίας λόγω της ύπαρξης των 
δευτερογενών κυμάτων, θα απαιτήσει επέμβαση του ανθρώπου για μη κατάρρευση των 
συμπάντων και όταν γίνει γι αυτό ικανός να επέμβει.                                      
 
 
                                      ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο  
 
                          Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ 
                                                          
                                
     Δεν1 όπως έλεγε ο Δημόκριτος, είναι οι  άτομες γραμμές και μηδέν είναι η απουσία ύλης, το 
κενό, ο Λόγος που ανέφερε ο Ηράκλειτος και οι ιδέες που διατύπωσε ο  Παρμενίδης και πιθανόν ο 
Πυθαγόρας. Οι άτομες γραμμές είναι η απαρχή της ύλης  και εμείς (!!!) ας «χτίσουμε» την ύλη. 
 
                  Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΙ Η ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ 
 
     Θεωρούμε αξιωματικά ότι προϋπήρχε το κενό. Από αυτό προήλθε η ύλη και ο Αριστοτέλης 
αναφέρει «περί Ουρανού» 309b: «άλογον και το χώραν τω κενώ ποιείν, ώσπερ ουκ αυτό, χώράν 
τινα ούσαν. Αναγκαίον δ’, είπερ κινείται το κενόν, είναι αυτού τινα τόπον, εξ ου μεταβάλλει και εις 
ον». Μετάφραση: «παράλογο να αποδώσουμε χώρο στο κενό, επειδή δεν έχει χώρο αυτό. Είναι δε 
αναγκαίο, εάν ακριβώς κινείται το κενό, να προέρχεται από αυτό κάποιος χώρος και (από αυτή 
την κίνηση του κενού) μεταβάλλεται σε ον (γίνεται ύλη). 
     Διαπιστώνουμε ότι ο Αριστοτέλης υποθέτει ότι εάν κινείται το κενό, δημιουργείται ο χώρος (οι 
διαστάσεις) και γίνεται η ύλη. Πρόκειται  προφανώς για το απειροστικό κενό που έχει 
απειροστική κίνηση και το οποίο ετεροεμφανίζεται στον χώρο και τον χρόνο που προσδιορίζει. 
     Συμβολίζομε  λοιπόν το απειροστικό κενό ως   (όπως το κενό σύνολο) και η μεταβολή (η 
ετεροεμφάνιση) είναι:  d  =dx = απειροστικό διάστημα. Αναφέρουμε πρόωρα και για να 
εξοικειώνεστε ότι dx = dt = dm , (m = μάζα, στο βιβλίο μου «η Αναθεώρηση της Φυσικής» 
αναιρέθηκε η έννοια της μάζας με την έννοια της ύλης y). 
     Θα αναφέρει ο Διογένης ο Λαέρτιος για τον Δημόκριτο (Δ. Λ.  IX 44) : 
«μηδέν  τε εκ του μη όντος γίγνεσθαι μηδέ εις το μη ον φθείρεσθαι και τας ατόμους δε  απείρους 
είναι κατά μέγεθος και πλήθος, φέρεσθαι δ’ εν τώι όλωι δινουμένας, και ούτω πάντα τα συγκρίματα 
γεννάν, πυρ, ύδωρ, αέρα, γην. Είναι γαρ και ταύτα εξ ατόμων τινών συστήματα. Άπερ είναι απαθή 
και αναλλοίωτα διά την στερότητα, τον τε ήλιον και την σελήνην εκ τοιούτων λείων και περιφερών 
όγκων συγκεκρίσθαι, και την ψυχήν ομοίως. Ήν και νουν ταυτόν είναι.» 
Μετάφραση: «και το μηδέν από μη ον (από το τίποτε) γίνεται ύλη και δεν φθείρεται στο τίποτε και 
οι άτομες (γραμμές) που αποτελούν την ύλη, είναι άπειρες σε μέγεθος και σε πλήθος, 
περιφέρονται σε όλο το σύμπαν  σαν σε δίνη και έτσι γεννώνται όλες οι  δομές της ύλης, όπως η 
φωτιά, το νερό, ο αέρας, η γη. Αυτά είναι συστήματα των ατόμων γραμμών. Τα οποία είναι απαθή 
και αναλλοίωτα (αρχή διατήρησης της μάζας -ύλης), όπως είναι ο ήλιος και η σελήνη και τέτοιοι  
όγκοι λείοι και κυκλικοί (του σύμπαντος) είναι δομές των ατόμων γραμμών και η ψυχή ομοίως 
(είναι δομή των ατόμων γραμμών). Και η οποία και ο νους ταυτίζονται με την ύλη.»» (επειδή 

                                                
1 «Δημόκριτος» εκδόσεις κάκτος  



υποστήριξα ότι οι προσωκρατικοί, ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης είναι συγκοινωνούντα δοχεία, 
θυμηθείτε το «ταυτόν νοείν τε και είναι» του Παρμενίδη (ταυτίζεται ο νους και η ύλη)). 
 
                                       Ο ΧΡΟΝΟΣ 
 
     Μονάδα του χρόνου είναι μία ομοιόμορφα επαναλαμβανόμενη κίνηση (π.χ. το έτος στο 
ηλιοκεντρικό σύστημα, είναι μία περιφορά της γης γύρω από τον ήλιο). Έτσι ο χρόνος είναι 
κίνηση  (διάχυτος στις τρεις διαστάσεις και χωρίς προτιμητέα φορά και είναι η τέταρτη διάσταση). 
Συνεπώς ο απειροστικός χρόνος dt, είναι αυτή η απειροστική κίνηση και για να δηλώσουμε ότι 
πρόκειται για τον χρόνο, τον συμβολίζουμε ως <dx> (= dt).  Διαστατικά αποφεύγουμε την αμέσως 
επόμενη ισότητα και από φιλοσοφική άποψη, μπορούμε να πούμε  ότι dx = <dx> . 
 
                                       Η ΜΑΖΑ 
 
      Εάν διαιρέσουμε ένα υλικό σώμα φθάνουμε στα ηλεκτρόνια, τα πρωτόνια και τα νετρόνια ( το 
νετρόνιο είναι σύνθεση ηλεκτρονίου-πρωτονίου). Αυτά αποτελούνται από  ένα δεσμευμένο 
φωτόνιο ( του οποίου η ύλη κατανέμεται όπως  η σειρά Fourier και δες παρακάτω). Το 
δεσμευμένο φωτόνιο αποτελείται από τις άτομες γραμμές  του Δημόκριτου, τα απειροστικά 
άλματα του κενού. Δηλαδή η μάζα m= k|dx| και |dx| είναι η απειροστική  μάζα, η οποία 
φιλοσοφικά είναι : |dx| =dx = dm .                               
 
                           ΔΙΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΡΟΙΕΣ  
 
     Η ταχύτητα θα είναι : v= dx/<dx> = c 1 , η ορμή I=mv=|dx|v  και η δύναμη F = ma = |dx|dv. 
     Η δύναμη στους απειροστικούς αυτούς χώρους προέρχεται από το κενό και την ταυτίζουμε με 
αυτό και F= |dx|dv και d  =dx= ετεροεμφάνιση του κενού. 
 
                             ΤΟ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟ ΦΩΤΟΝΙΟ  
 
     Θεωρούμε ότι σε ένα ηλεκτρόνιο ή πρωτόνιο, οι απειροστικές κινήσεις δεσμεύονται σε δύο 
σωμάτια, τα δύο σωμάτια απαρτίζουν ένα φωτόνιο και έχουν θετικό και αρνητικό φορτίο. Και τα 
δύο έχουν μάζα m και ενέργεια E=mc 2  . Σαν φωτόνιο έχει την ταχύτητα του φωτός και 
περιστρέφεται όπως ο δεξιόστροφος τόρος2 στο πρωτόνιο ( αυτό είναι το θετικό φορτίο). Οι δύο 
τόροι του δεσμευμένου φωτονίου είναι αντιμέτωπα δακτυλίδια και πάλλονται εγκάρσια και 
διαμήκως και έλκονται ηλεκτρικά και απωθούνται μαγνητικά και έχουν την ταχύτητα του φωτός. 
Στο κέντρο κάθε τόρου υπάρχει το κεντρικό απειροστικό κενό, η φυσαλίδα, που με τις κρούσεις 
των κόκκων παράγει τις άτομες, οι οποίες συνιστούν τα φωτόνια και κατανέμονται περίπου όπως 
οι παρακάτω σειρές Fourier. 
     Η ενέργεια και η μάζα των τόρων στην πραγματικότητα κατανέμονται σε δύο αντίθετα 
κινούμενους τόρους με την ίδια  γωνιακή συχνότητα και η ακτίνα των ατόμων γραμμών 
προσδιορίζεται από τα πλάτη ταλάντωσης των ημιτόνων, στα οποία αναλύεται η f(x) σε σειρά 
Fourier: 
       Όταν  f(x) = {-Acos(kx) αν –π<x<0 , 0 αν x=-π ή 0 και  Acos(kx)   αν 0< x<π} 

Τότε : f(x)= (4Α/π)[ ...)6sin(
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Τα πλάτη των απείρων ημιτόνων είναι η ακτίνα περιφοράς των ατόμων γραμμών των τόρων γύρω 
από το κεντρικό απειροστικό κενό, το οποίο τους έλκει. Τα ημίτονα παριστούν την περιφορά περί 
του  απειροστικού κενού και ο κυματαριθμός k ορίζει την θέση του περιτυλιγμένου τόρου. 
     Το απειροστικό διάστημα dx είναι εδώ η διαφορά των ακτίνων του κεντρικού απειριστικού 
κενού και τόρου του δεσμευμένου φωτονίου και σε μία περίπτωση έχουμε: 

                                                
2 Ο τόρος είναι σαν το ανοικτό ελατήριο που τυλίγεται κυκλικά. 



                          dx=dr= (4A/π){
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      Το κεντρικό απειροστικό κενό προβάλλει σαν ελκυστής, που καμπυλώνει τις άτομες στους  
τόρους γύρω τους.                           
 
 
 
                         Η ΔΙΕΓΕΡΣΗ  ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ 
 
     Τα ηλεκτρόνια και τα πρωτόνια, περιφερόμενα περί του κέντρου μάζας τους στα άτομα, 
επιταχυνόμενα ακτινοβολούν και ανταλλάσσουν φωτόνια. Τα ηλεκτρόνια ακτινοβολούν και 
χάνουν ενέργεια, αλλά όμως δέχονται την ενέργεια που ακτινοβολούν οι πυρήνες και διατηρείται 
(η ενέργεια). 
     Θεωρούμε ότι το κενό αναμεταξύ των ηλεκτρονίων και του πυρήνα, διεγείρεται παράγει φύσει 
βαρυτικά κύματα (το φαινόμενο εξήγαγε θεωρητικά ο Casimir για ηλ-γν-κά κύματα). Στη 
διέγερση του κενού αντιστοιχεί διεγείρουσα δύναμη F= F 0 cos(ωt) και η οποία ταυτίζεται με το 
κενό. 
     Τα βαρυτικά κύματα αποτελούνται από δύο σωμάτια. Ένα θετικού φορτίου και μάζας και ένα 
αρνητικού φορτίου και μάζας (σύνολο μηδέν).Είναι μία διακύμανση του μηδενός, αποχωρίζεται  
και ανοίγει το κενό, ξανασμίγει και γίνεται κενό, σε μία διαρκή διακύμανση. «Πέφτουν» άτομες 
που παράγονται στο κεντρικό κενό πάνω στα ηλεκτρόνια και τα πρωτόνια (στον γαλαξία των 
τόρων) και ακολουθούν μία αύξουσα ελικοειδή πορεία από το κεντρικό απειροστικό κενό. Αφενός 
τα δύο φορτία του βαρυτικού κύματος ακτινοβολούν λόγω επιτάχυνσης και παράγουν άτομες στο 
κεντρικό απειροστικό κενό τους, αφ’ετέρου το κενό ασκεί πέδηση και αναχαιτίζει την ταχύτητα 
των ατόμων διαστημάτων (ώστε να εξανεμισθεί η ενέργεια μέχρι να φθάσει στα σωματίδια και 
ακινητοποιηθούν εκεί προσωρινά και επαναταξιδεύσουν στο κεντρικό απειροστικό κενό του 
σωματιδίου όπου θα σβήσουν). Η πέδηση του κενού, δηλαδή της ενωσίας που ασκεί τριβή στις 
άτομες, μοιάζει με τριβή και το φαινόμενο περιγράφει η διαφορική εξίσωση διεγείρουσας δύναμης 
με απόσβεση:                          

                             F 0 cos(ωt)= m 2

2

dt
xd

 + b
dt
dx

 +kx 

     Η εξίσωση περιγράφει την περιοδική δημιουργία ατόμων διαστημάτων (γραμμών), από τα 
παλλόμενα βαρυτόνια που παράγονται μεταξύ των ενδοατομικών και ενδεομοριακών χώρων. 
     Τα βαρυτικά κύματα δημιουργούνται στο κενό αναμεταξύ των ηλεκτρονίων και του πυρήνα 
(και αλλού) και επιστρέφουν σ’αυτό  και διατηρείται η ενέργεια (αν και δεν είναι αναγκαιότητα η 
διατήρηση της ενέργειας). 
     Η δύναμη που όπως σημειώσαμε είναι μέγεθος που περιγράφουν οι άτομες διαστημάτων και 
είναι το αίτιο της κίνησης (αλμάτων κενού), της ταχύτητας και της μεταβολής της ταχύτητας, 
γίνεται τώρα ακτινικής διεύθυνσης και περιγράφει τις επιτρεπτές τροχιές των ατόμων τωντόρων 
στους οποίους κατανέμεται η ύλη του δεσμευμένου φωτονίου και  το μηδέν είναι το ζωηφόρο μη 
ον που έχει την ιδιότητα της δύναμης. 
 
                                   Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ 
 
     Έχουμε:   ad 2 =dF= d{|dx|[dx/<dx> 2 ]}. 
Όταν x=r=ακτίνα περιφοράς τόρων, θα πρέπει να εξετάσουμε αν τα πλάτη της σειράς Fourier, 
γίνονται συνάρτηση της x. 
      Είναι x=r= (4A/π)2ν/(2ν 2 -1) και 
                 dr=(4 Α/π){(1/2) (2ν 2 -1)}΄dν 
 

 
                                                 Κεφάλαιο 7ο  



 
          Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΤΑΝΥΣΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 
                                     ΤΟ ΔΙΑΝΥΣΜΑ 
 
     Διάνυσμα είναι το μαθηματικό μέγεθος που έχει μέτρο (ένα αριθμό), διεύθυνση και φορά. Το 
συμβολίζουμε με παχειά γράμματα. Έτσι το διάνυσμα x είναι 

                                
   Αυτό το διάνυσμα έχει μία βάση, που είναι το μοναδιαίο διάνυσμα και παρίσταται ως ξής:                       
x =xe     /x=μέτρο ,  e   =μοναδιαίο διάνυσμα και:  

                                    
    Αλλά όπως γνωρίζετε το διάνυσμα δεν άγεται μονοδιάστατα όπως στο σχήμα και πρέπει να 
φτιάξουμε το διάνυσμα στον χώρο, τον τρισδιάστατο πρώτα χώρο. Εδώ το διάνυσμα αναλύεται σε 
τρεις συνιστώσες διανύσματα που βρίσκονται πάνω  στους άξονες των συντεταγμένων και τα 
μοναδιαία διανύσματα θα είναι βάσεις των συνιστωσών αυτών.  Έτσι το διάνυσμα r(x,y,z) θα 
είναι: 
       
 
 
 
                                 
                                     x                                            z 

                                  y 
                                                                                                                                        Στο σχήμα 
βλέπετε το ένα τέταρτο του συστήματος συντεταγμένων x,y,z, βλέπετε το μεγαλύτερο διάνυσμα 
r(x,y,z) και τις συνιστώσες διανύσματα x= xe    , y =ye y ,  



z =ze z , 
         Τα διανύσματα r μπορούν στην φύση που γνωρίζουμε να είναι διανύσματα θέσης και έχουμε 
διανυσματικό χώρο θέσεων σε όγκο ή σε δύο διαστάσεις το διάνυσμα της επιφάνειας, μπορούν να 
είναι διανύσματα ταχύτητας (διανυσματικός χώρος ταχυτήτων ) ή και διανύσματα επιτάχυνσης 
(διανυσματικός χώρος επιταχύνσεων ). Ο διανυσματικός χώρος έτσι εννοείται και ήδη πολλοί 
αντιλαμβάνεστε ότι χρειάζεται τροποποίηση και επέκταση του τανυστικού λογισμού. 
     Και για να κάνουμε λίγη φιλοσοφία, η άτομος, το απειροστικό άλμα του κενού είναι ένα όριο 
που τείνει στο μηδενικό διάνυσμα και είναι διάνυσμα θέσης. Έτσι επειδή το διάνυσμα τείνει στο 
μηδέν, μπορούμε να το θεωρήσουμε σαν μοναδιαίο διάνυσμα και το αντίστοιχο μέτρο του 
διανύσματος x που ορίζει, τείνει στο άπειρο (το γινόμενο του ορίου της βάσης που τείνει στο 
μηδέν επί το όριο του μέτρου που τείνει στο άπειρο των βάσεων, είναι το διάνυσμα x). 
 
                    ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ,ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ 

 
     Ήδη ορίστηκε τι είναι ο διανυσματικός χώρος και οι διανυσματικοι χώροι ταχυτήτων, 
επιταχύνσεων και θέσεων είναι ευκόλως κατανοητοί. Αλλά όμως υπάρχουν και σύνθετα 
διανύσματα, όπως της στροφορμής (S =mrxv) , ή της κεντρομόλου δύναμης (f =mωx(ωxr) ). 
Στην στροφορμή συμπλέκονται οι διανυσματικοί χώροι θέσεων και ταχυτήτων. Αναγκαία 
προϋπόθεση οι διαστάσεις των διανυσματικών χώρων να είναι ίσες και η συμπλοκή τους 
δημιουργεί ένα νέο διανυσματικό χώρο, που είναι των ιδίων διαστάσεων. Που σημαίνει ότι θα 
πρέπει να ορίσουμε τις διαστάσεις (ως στοιχεία γραμμών πινάκων)  και διαφορετικά να 
συμπλέκουμε τους πίνακες, πέρα από ότι γνωρίζουμε.  Ορίζουμε λοιπόν ότι ο διανυσματικός 
χώρος θέσεων όγκου είναι V 3  =[x  y  z]   και γενικά ο διανυσματικός χώρος τριών διαστάσεων 
είναι: 
                                  V 3  =[ a11   a12   a13 ] 

     Προφανώς  V 2 =[ a 11   a 12 ]  είναι ο διανυσματικός χώρος  δύο διαστάσεων. Το διάνυσμα ,έστω 
το r, θα είναι  r= Σr 1 , όταν τα στοιχεία της γραμμής θα είναι η (όσες και οι διαστάσεις) και οι 
διανυσματικοί χώροι παρίστανται από ένα πίνακα διανυσμάτων . Η δύναμη του πίνακα είναι ο 
αριθμός των διαστάσεων και όχι πολλαπλασιασμός επί τον εαυτό του. 
     Ορίζουμε λοιπόν, ως το εσωτερικό γινόμενο δύο πικάκων ότι είναι: 
                       V 3

r ○V 3
v =[(r 11 ◦v 11 )     (r12 ◦v 12 )    ( r 13 ◦v 13 )]. 

Και ενώ  αυτό το εσωτερικό γινόμενο δόθηκε ως παράδειγμα, αντικαταστείστε όπου r πάλι το v 
και έχετε το εσωτερικό γινόμενο διανυσμάτων ταχυτήτων και όταν είναι ίσα, προκύπτει το 
διάνυσμα v 2  , που είναι μέρος της κινητικής ενέργειας (και η ενέργεια είναι διάνυσμα). Το 
εξωτερικό τώρα γινόμενο είναι:       
 V 3

v xV 3
r =  

[{(r 11 xv 12 )+(r 11 xv 13 )}  {(r 12 x v11 ) + (r 12 xv 13 )}  {(r 13 xv 11 )+(r 13 x v 12 )}]                   
Προσέξτε στο εξωτερικό γινόμενο, κάθε διάσταση έχει δύο όρους που τους προσθέτουμε με το 
συν (+). Και το εσωτερικό και το εξωτερικό γινόμενο είναι των ιδίων διαστάσεων με τους 
αρχικούς πίνακες, αλλά όπως προσέξατε στο εσωτερικό γινόμενο πολλαπλασιάζουμε το στοιχείο 
κάθε πίνακα, μόνο με το αντίστοιχο του άλλου ή των άλλων πινάκων. Στο εξωτερικό 
πολλαπλασιάζουμε κάθε στοιχείο του ενός πίνακα , με όλα τα άλλα του άλλου και τα 
προσθέτουμε ώστε να αποτελούν ένα στοιχείο του δημιουργούμενου πίνακα από το γινόμενο. 
     Ασφαλώς ανγτιληφθήκατε ότι το παραπάνω εξωτερικό γινόμενο πολλαπλασιαζόμενο επί την 
μάζα του σωματίου ,μας δίνει τον διανυσματικό  χώρο των στροφορμών. 
     Το εσωτερικό και το εξωτερικό γινόμενο είναι απόρροια της λογικής, του Λόγου για τον οποίο 
μιλήσαμε σε προηγούμενα. Μόνο και μόνο διά μέσω αυτού, τα διαγράμματα συνθέτων 
διανυσμάτων που γνωρίσατε στην Φυσική (όπως της στροφορμής, της κεντρομόλου ταχύτητας ή 
τα διανύσματα ηλεκτρικού πεδίου και δύναμης βαρύτητας τα οποία έχουν στον παρονομαστή το 
εσωτερικό γινόμενο), έχουν λογική ισχύ. Συνδιάζουν διαφορετικούς διανυσματικούς χώρους τα 



γινόμενα και τα παριστούμε σε ένα σχήμα και αυτό είναι δυνατό γιατί υπάρχει η λογική που τα 
συνδέει, υπάρχει ο Λόγος. Στην στροφορμή συμπλέκονται διανύσματα θέσεως και ταχυτήτων και 
προφανώς αυθαιρετούμε όταν παρουσιάζουμε σε ένα σύστημα συντεταγμένων και τα δύο ειδών 
διανύσματα, ενώ οι άξονες δεν έχουν οριστεί ότι παριστούν και ποια διανύσματα. Ο Λόγος 
επιτρέπει την σύμπλεξη. 
     Θα θυμάστε που εκατέρωθεν του υπερελκυστή του Θεού, τοποθετήσαμε τις ολογραφίες του 
σύμπαντός μας και του αντισύμπαντος. Σημειώστε ότι ορίσαμε ότι ο αριθμός των ανεξάρτητων 
στοιχείων μίας γραμμής ενός πίνακος, είναι οι διαστάσεις στις οποίες απεικονίζεται ένα διάνυσμα. 
Οι στήλες λοιπόν, θεωρείστε ότι είναι δύο, απεικονίζουν  δύο ολογραφίες συμπάντων. Έτσι 
λοιπόν, ότι είναι δεξιό στο σύμπαν, είναι αριστερό στο αντισύμπαν και το άνω εδώ είναι εκεί 
κάτω, περιστρέφουμε το σύστημα συντεταγμένων κατά 180ο  στο αντισύμπαν και τότε ο πίνακας 
που απεικονίζει το αντισύμπαν, είναι αντίθετος του σύμπαντος ή είναι μία δεύτερη αντίθετη 
γραμμή στον ήδη υπάρχοντα πίνακα: 
                                 - V 3  =[-a 11  -a12   -a13 ] 
     Όμως εμείς θεωρήσαμε στο βιβλίο «Η Αναθεώρηση της  Φυσικής» ότι ο χρόνος είναι η 
τέταρτη διάσταση χωρίς να έχει προτιμητέα φορά και παριστούμε το σύστημα σύμπαντος και 
αντισύμπαντος με το κάτωθι πίνακα, στον οποίο δεν μπορέσαμε να έχουμε με παχειά σύμβολα τα 
στοιχεία και τον χώρο. Ο χρόνος είναι ο ίδιος στα δύο σύμπαντα.                           
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     Ο χρόνος είναι διάνυσμα θέσης που δείχνει ότι οι ολογραφίες πλησιάζουν τον υπελκυστή ,η 
αρχή του τριδιάστατου συστήματος συντεταγμένων του συστήματος των ολογραφιών του 
σύμπαντος και του αντισύμπαντος πλησιάζουν το του υπερελκυστή, δηλαδή τα δύο σύμπαντα 
πλησιάζουν ομοίως. Όταν συμπλέξομε σε σύνθετα διανύσματα δύο χώρους, τότε τα εσωτερικά 
και τα εξωτερικά γινόμενα εφαρμόζονται επί των ιδίων γραμμών, στα ίδια δηλαδή σύμπαντα. 
     Θυμηθείτε πάντα, ότι ένα διάνυσμα είναι το άθροισμα των διανυσμάτων-στοιχείων-
συνιστωσών γραμμής πίνακος, δηλαδή ενός σύμπαντος. 
 
                                           Ο ΤΑΝΥΣΤΗΣ 
 
     Τανύω σημαίνει εκτείνω, τείνω ,επεκτείνω. Θεωρούμε ως τανυστικό εξωτερικό γινόμενο 
διανυσματικών χώρων V 1 V 2  την ισότητα               

                                         V 1 V 2 =-V 1 x(-V 2 )  
     H  ισότητα που μόλις είδατε σημαίνει ότι ο χώρος του σύμπαντος εκτείνει στον χώρο του 
αντισύμπαντος το εξωτερικό γινόμενο (ή το αντίστροφο).  
     Ανάλογο είναι και το τανυστικό εσωτερικό γινόμενο. 
 
                                               ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ 
 
     Και ενώ έχουμε το Καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων, όταν πρόκειται για κεντρικές 
δυνάμεις, εφαρμόζουμε το πολικό ή το σφαιρικό σύστημα συντεταγμένων (στα συστήματα αυτά 
ορίζεται το διάνυσμα θέσης του σώματος ως προς την αρχή των συντεταγμένων και η γωνία στο 
πολικό ως προς άξονα, στο δε σφαιρικό ορίζονται οι τρεις γωνίες). Στο σύμπαν το διάνυσμα θέσης 
έχει φορά από το σώμα προς το κέντρο και στο αντισύμπαν το αντίθετο ενώ και οι γωνίες των 
συστημάτων αντίθετες. Τότε στο ένα σύμπαν η κεντρομόλος  η κεντρική δύναμη είναι θετική και 
στο άλλο αρνητική. 
                
 
                                                                                            
 



    
 
                                          ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο  
 
    ΠΕΡΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ       
       ΚΑΙ  ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ  ΣΤΟ ΔΙΑΤΟΜΙΚΟ ΜΟΡΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ 
 
     Γίνεται αποδεκτό (αξιώνεται), ότι η ύλη καταλήγει στα έσχατα σωματίδια  που είναι  τα 
θετικού φορτίου πρωτόνια, τα αρνητικού ηλεκτρόνια και η ένωση αυτών των δύο σε ένα ουδέτερο 
σωμάτιο, το νετρόνιο. Τα πρωτόνια και τα νετρόνια υπάρχουν στον πυρήνα και τα ηλεκτρόνια των 
νετρονίων πιθανόν να μεταπηδήσουν σε ένα γειτονικό πρωτόνιο και αυτό γίνεται νετρόνιο με 
ταυτόχρονη μετατροπή του πρώην νετρονίου σε πρωτόνιο. 
     Θεωρούμε το απλούστερο άτομο, το υδρογόνο, το οποίο ενώνεται με ένα άλλο άτομο για να 
σχηματίσει το διατομικό μόριο του υδρογόνου. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Θεωρείστε άτομο υδρογόνου που κινείται όπως ανωτέρω στο σχήμα, περί κέντρου μάζας  (ο 
πυρήνας και το ηλεκτόνιο). Τώρα θεωρείστε ότι πλησιάζουμε θετικό φορτίο στο άτομο. Η τροχιά 
του ηλεκτρονίου θα ελχθεί και του πρωτονίου θα απωθηθεί.         Όταν είναι απομονωμένο το 
άτομο δεξιά, υπάρχει το ηλεκτρικό πεδίο έλξης, αλλά ο πυρήνας και το ηλεκτρόνιο σχηματίζουν 
μαγνητικά πεδία άπωσης, μικρά σε σχέση με τα ηλεκτρικά. Τα σωματίδια έχουν συχνότητα 
περιφοράς ω και κεντρομόλο δύναμη F=mω2r, η ροπή αδράνειας είναι mr2  και η κινητική 
ενέργεια Ε= mω2r2  (παραλείπουμε το ½  επειδή το αμφισβητούμε). 
     Το ηλεκτρόνιο και ο θετικός πυρήνας, έχουν επιτάχυνση , τα φορτία ακτινοβολούν και 
ανταλλάσσουν από ένα ίδιας συχνότητας φωτόνιο, που φέρει την ηλεκτρική έλξη. Παράλληλα 
ανταλλάσσουν κβάντα του μαγνητικού πεδίου, αλλά και διεγείρεται το μεταξύ των σωματίων κενό 
και παράγονται βαρυτόνια. 
     Όταν πλησιάζει το θετικό φορτίο, μειώνεται η κεντρομόλος δύναμη όπως μπορείτε να 
αναλύσετε, αυξάνεται η ροπή αδράνειας για να διατηρηθεί η ενέργεια και η ακτίνα της 
κεντρομόλου μεγαλώνει, οπότε έχουμε μείωση της κυκλικής συχνότητας και μάλιστα αναλογικά 
λιγότερο από την αύξηση της ακτίνας. Όμως το ηλεκτρόνιο και ο πυρήνας είναι σαν δύο μάζες 
δεμένες με ελατήριο . Έτσι τα μετατοπισμένα φορτία του ατόμου, θα έχουν τάση να επανέλθουν 
στην θέση του απομονωμένου ατόμου που οι τροχιές είναι ομοεπίπεδες και θα υπάρξει μία 
ταλάντωση γύρω από την απόσταση των μετατοπισμένων τροχιών του πυρήνα και του 
ηλεκτρονίου και στην θέση του απομονωμένου. 

Δύο άτομα  υδρογόνου σχηματίζουν διατομικό μόριο. Δεξιά πυρήνας και ηλεκτρόνιο 
υδρογόνου περιστρέφονται περί του κέντρου μάζας. 



     Θεωρείστε αρχική συνθήκη μετατοπισμένες τροχιές ατόμου υδρογόνου και διέρχεται άλλο 
άτομο που συλλαμβάνεται και δημιουργείται μόριο υδρογόνου. Μία στιγμιαία θέση των τροχιών 
του διατομικού μορίου, φέρεται στο παραπάνω σχήμα. Το διατομικό μόριο πάλλεται σε μία 
απόσταση, λόγω των μεταβαλλόμενων πεδίων που σχηματίζουν τα άτομα, των οποίων 
ταλαντώνονται οι τροχιές των πυρήνων και των ηλεκτρονίων. Η ισορροπία του μορίου οφείλεται 
στην έλξη των ηλεκτρικών πεδίων αλλά και στην άπωση λόγω των μαγνητικών πεδίων που 
σχηματίζουν τα φορτία λόγω περιφοράς γύρω από το κέντρο μάζας των ατόμων. Στην ταλάντωση 
των τροχιών αυξομειώνεται η ηλεκτρική έλξη των ατόμων. 
      Το μαγνητικό πεδίο μεταβάλλεται αντιστρόφως της απόστασης των δακτυλίων και τα 
ηλεκτρικά φορτία αντιστρόφως του τετραγώνου των φορτίων. Στην διατομική επίδραση τα φορτία 
έχουν ηλεκτρική δύναμη αντίστροφη του τετραγώνου επειδή θεωρούνται σχεδόν ακίνητα, ενώ  
στην ενδοατομική λόγω περιφοράς η δύναμη είναι αντίστροφη του κύβου απόστασης. Στην 
αλληλεπίδραση υπάρχει μία διατομική απόσταση, όπου εξισορροπείται η μαγνητική και η 
ηλεκτρική δύναμη και τα άτομα ταλαντώνονται γύρω από αυτή την θέση όπου πρόσθετα 
αυξομειώνονται τα πεδία τους , και μοιάζει σαν να είναι δεμένα με ελατήρια. Λόγω επιτάχυνσης 
ανταλλάσσουν φωτόνια έλξης των κατανομών  φορτίων και κβάντα μαγνητικού πεδίου άπωσης.  
     Το ηλεκτρικό πεδίο οφείλεται στις άτομες του Δημόκριτου, στα απειροστικά άλματα του  
συνεχούς ίδιον δηλαδή, οι οποίες άτομες προκαλούνται από τα κτυπήματα στα τοιχώματα της 
απειροστικής φυσαλίδας υπερβατικού κενού από σφαίρες  απειροστικές του ίδιον που 
κυκλοφορούν εντός της και τις περιγράφει η κινητική θεωρία των αερίων. Η φυσαλίδα 
υπερβατικού κενού, υπάρχει στο κέντρο του σωματίου με το φορτίο του. Το φορτίο αν είναι 
θετικό ή αρνητικό, εξαρτάται από την περιφορά των τόρων (αν είναι δεξόστροφη ή 
αριστερόστροφη) και κάθε τόρος που είναι περιτυλιγμένο ελατήριο, σχηματίζει μάζα. Σε μορφή 
περιτυλιγμένου τόρου είναι τα μαγνητικά κβάντα, τα οποία είναι σύνολο αλμάτων του ίδιον, που 
περιστρέφονται περί κεντρικό απειροστικό κενό  
        Στα άτομα λοιπόν του υδρογόνου που ταλαντώνονται γύρω από μία θέση ισορροπίας και 
σχηματίζουν το μόριο, αυτό συμβαίνει γιατί ταλαντώνονται οι τροχιές των σωματίων των ατόμων. 
Μεταβαλλόμενα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία δημιουργούνται από τα ηλεκτρικά φορτία και οι 
αποστάσεις συσχετισμού θα προσδιορισθούν από τις ηλεκτρικές και μαγνητικές αλληλεπιδράσεις, 
οι οποίες καθορίζουν την σταθερά ελατηρίου ταλάντωσης. Τα επιταχυνόμενα φορτία, 
ανταλλάσσουν φωτόνια και κβάντα μαγνητικού πεδίου, αλλά υπόκεινται και στις άτομες του 
Δημόκριτου που δημιουργούνται από τις κεντρικές φυσαλλίδες και προσδιορίζουν τα ηλεκτρικά 
πεδία. 
 
                                      ΟΙ ΙΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ 
 
     Το άτομο είναι δυνατό να είναι πιο πολύπλοκο και γύρω από ένα παλλόμενο πυρήνα 
πρωτονίων και νετρονίων που εναλλάσσονται μεταξύ τους με ανταλλαγή ηλεκτρονίου, 
περιφέρονται σε στοιβάδες ηλεκτρόνια. Το ηλεκτρόνιο είναι το προϊόν αλληλεπίδρασης και 
στιγμιαίας δημιουργίας νετρονίου ή «γδυμένου» πρωτονίου, σχηματίζεται  περιοδική άπωση των 
θετικών φορτίων, η οποία αναιρείται από το μαγνητικό πεδίο των σωματίων, που διατάσσεται με 
τέτοιο τρόπο, ώστε να αντίκειται στην ηλεκτρική άπωση. Προφανώς πρόκειται για κινήσεις  που 
συντονίζονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχει «συμπαγής» ο πυρήνας.  
     Γύρω από τον πολύπλοκο πυρήνα, θα περιστρέφονται ηλεκτρόνια σε στοιβάδες, τα οποία 
μεταξύ τους αλληλεπιδρούν και το μαγνητικό πεδίο τους κατάλληλα προσανατολισμένο, θα 
αναιρεί μέχρις ενός ορίου την ηλεκτρική τους άπωση. Οι τροχιές των ηλεκτρονίων είναι 
κβαντισμένες στον χώρο. 
     Όταν οι τροχιές των ηλεκτρονίων αφήνουν ακάλυπτο χώρο ηλεκτρικά, το άτομο έχει ροπή 
πρόσληψης  και άλλων ηλεκτρονίων, που θα δανεισθούν από άλλο άτομο, το οποίο με την σειρά 
του έχει τέτοια κατανομή φορτίου (τοπική περίσσεια φορτίου), ώστε να έχει ασθενική δύναμη με 
αυτά τα εξωτερικά ηλεκτρόνια. Τότε σχηματίζονται ιόντα, που έλκονται και σχηματίζουν τους 
ιοντικούς δεσμούς όπως στο NaCl. Και εδώ δημιουργούνται κατανομές ηλεκτρικών και 
μαγνητικών πεδίων και το ένα άτομο έχει θετικό υπερέχον φορτίο, το άλλο αρνητικό. 
 
  



                                 ΟΙ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ 
 
     Όταν το άτομο έχει ακάλυπτο χώρο για τόσα ηλεκτρόνια όσα έχει το άλλο στην εξωτερική 
στοιβάδα  και το άλλο άτομο έχει ακάλυπτο χώρο για τόσα όσα έχει στην εξωτερική στοιβάδα το 
πρώτο, τότε σχηματίζονται ομοιοπολικοί δεσμοί  Οι γενικές κατανομές των ηλεκτρικών πεδίων 
των δύο ατόμων είναι απωστικές, υπάρχουν και μαγνητικά πεδία των ηλεκτρονίων που τις 
αναιρούν,  όμως οι πυρήνες  έλκουν τα ηλεκτρόνια που περιφέρονται στον πρώην ακάλυπτο χώρο 
και δημιουργούνται οι ασθενέστεροι ομοιοπολικοί δεσμοί.  
 
                              ΟΙ ΔΕΣΜΟΙ VAN DER WAALS 
 
     Ο δεσμός των ατόμων του υδρογόνου που σχηματίζουν μόριο και που περιγράψαμε, είναι 
δεσμός  Van Der Waals .  Οι δεσμοί αυτοί είναι κατανομές φορτίων των ατόμων, οι οποίοι είναι οι 
πιο ασθενείς και δεν εμπίπτουν στις δύο παραπάνω  κατηγορίες. 
     Στα στερεά υπερισχύουν οι ιοντικοί  και οι ομοιοπολικοί δεσμοί και όταν τα στερεά 
θερμανθούν και εξαερωθούν , οι δεσμοί μετατρέπονται σε Van Der Waals, αφού τα ηλεκτρόνια 
λόγω θερμάνσεως αποκτήσουν μεγάλη ταλάντωση και η μέση απόσταση από τον πυρήνα δεν 
ευνοεί ιοντικούς ή ομοιοπολικούς  δεσμούς.        
 
                              ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ  ΑΕΡΙΩΝ    
 
     Όταν οι δεσμοί μεταξύ των μορίων είναι ιοντικοί ή ομοιοπολικοί, οι αποστάσεις είναι κοντινές 
και μεγάλη η πυκνότητα μάζας. Σε ένα κρύσταλλο οι διατάξεις των ατόμων και των μορίων είναι 
ορισμένες. 
     Εκτιμάται από την ισχύουσα επιστήμη (αλλά εμείς έχουμε επιφυλάξεις) ότι ένα αέριο έχει σε 
ένα λίτρο, τόσα μόρια όσο ο αριθμός του Avogadro (N=6.022x1023  μόρια/lit). Όμως όταν ένα 
μόριο αερίου συγκρουσθεί με μόριο του πυθμένα του δοχείου που γίνεται η ζύγισή του, τότε 
δέχεται ανάκρουση. Και ενώ την κρούση δέχεται η κινητική θεωρία των αερίων, ακόμη και αν τα 
άτομα που έρχονται σε επαφή με τον πυθμένα ταλαντώνονται σαν να είναι δεμένα με ελατήρια, 
πάλι θα δέχονται ανάκρουση από τα άτομα του πυθμένα. Έτσι η δύναμη που ασκεί το αέριο στον 
πυθμένα, και μάλιστα το μέρος που οφείλεται στην βαρύτητα, είναι διπλάσιο λόγω ανάκρουσης. 
Έτσι εκτιμούμε ότι ο αριθμός του  Avogadro είναι στην πραγματικότητα ο μισός. Τότε ένα κυβικό 
μέτρο αερίου θα έχει N/m3 = ½ x6.022x1023x106/22400= 1.34x1025  μόρια. Οπότε η απόσταση 
μεταξύ δύο μορίων θα είναι κατά μέσο όρο 42 Άνγκστρεμς 
     Βλέπουμε ότι η διαμοριακή απόσταση σε ένα αέριο είναι μικρή και υποστηρίζουμε ότι σε 
αυτές τις αποστάσεις, τα ηλεκτρικά και τα μαγνητικά πεδία που δημιουργούν τα μόρια, 
αλληλεπιδρούν. Ένα μόριο υδρογόνου όπως το περιγράψαμε στο σχήμα, θα επηρεάσει τα 
γειτονικά, ώστε να σχηματισθεί τοπικό ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο και οι δυνάμεις να είναι 
δυνάμεις Van der Waals. Δημιουργούνται τοπικά πεδία από μόρια του αερίου, αλλά συνολικά τα 
τοπικά πεδία αλληλοαναιρούνται . Το φαινόμενο που μόλις περιγράψαμε, μοιάζει με τις περιοχές 
τοπικών μαγνητικών πεδίων ενός μαγνήτη, είναι κάτι ανάλογο. 
     Τα τοπικά πεδία πάλλονται γύρω από θέση ισορροπίας των ομάδων μορίων και όταν 
θερμανθούν ξεφεύγουν από την αλληλοσυσχέτιση  και τα μόρια θα αρχίσουν να συμπεριφέρονται 
όπως η κινητική θεωρία. 
     Η θερμοκρασία οδηγεί τα σωματίδια να ταλαντώνονται εντονότερα, μεγαλώνουν οι 
διασωματιακές αποστάσεις και το αέριο διαστέλλεται. Κάποια στιγμή σπάζουν οι δεσμοί και το 
αέριο συμπεριφέρεται όπως περιγράφει η κινητική θεωρία. 
     Και οι ιοντικοί και οι ομοιοπολικοί δεσμοί, όταν δεχθούν θερμότητα, μετατρέπονται σε 
δεσμούς Van Der Waals και τελικά φθάνουν με την εξαέρωση και ικανή θερμοκρασία, σε 
ελαστικές κρούσεις της κινητικής θεωρίας. 
 
                                         Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ 
 
     Τα σωματίδια πάλλονται μέσα στο κενό. Όπως ήδη έχουμε σημειώσει αλλού, το κενό 
παρουσιάζει αντίσταση. Θυμηθείτε ότι η ηλεκτρική ροή ανάμεσα στους οπλισμούς του πυκνωτή 



χωρίς διηλεκτρικό μέσον, μειώνεται με την απόσταση των οπλισμών. Παράλληλα θυμηθείτε ότι η 
μαγνητική ροή, μειώνεται όταν αυξάνεται το μήκος του πηνίου που δεν έχει πυρήνα, ή μειώνεται 
η ροή όταν η απόσταση των μαγνητικών πόλων μεγαλώνει. Αυτές οι μειώσεις οφείλονται στην 
αντίσταση του κενού, η οποία παρουσιάζεται και στα φορτία της ύλης. Αυτά υπόκεινται  στην 
αντίσταση και η ανταλλαγή φωτονίων ενίοτε τότε αποτυγχάνει, ώστε να έχουμε μείωση της 
θερμικής ενέργειας και το σώμα κρυώνει, αυξάνεται όμως η εντροπία του περιβάλλοντος από τα 
φωτόνια που διαφεύγουν και αυξάνουν την θερμότητα του χώρου.           
     Όπως γνωρίζετε, σε ένα ηχητικό σωλήνα, η ένταση του ήχου είναι J=P/A , όπου Ρ είναι η ισχύς 
του ήχου που φθάνει σε επιφάνεια Α.  Αν θέσουμε ένα μικρόφωνο επιφάνειας Α στον σωλήνα, η 
ισχύς που θα λαμβάνει θα είναι : P = kJA/l και l είναι το μήκος του σωλήνα με k ένα συντελεστή. 
Η ισχύς που φθάνει στο μικρόφωνο μειώνεται με την απόστασή του από την ηχητική πηγή στο 
σωλήνα και αυτό οφείλεται γιατί το κύμα κρούσης του ήχου μειώνεται, αλλά και η ταλάντωση 
των μορίων γύρω από την θέση ισορροπίας, λόγω αντίστασης του κενού, εξασθενεί όταν 
ακολουθεί το κύμα όλο και μεγαλύτερες αποστάσεις. 
     Διαπιστώνουμε λοιπόν την αντίσταση του κενού και την μοιραία αύξηση της εντροπίας, αλλά 
και την αναγκαιότητα αντικατάστασης της ενέργειας των σωματίων, για να μην καταρρεύσει η 
ύλη.  
     Τα χτυπήματα των απειροστικών σφαιρών ίδιον στην φυσαλίδα υπερβατικού κενού, 
δημιουργούν την ελαστική παραμόρφωση του συνεχούς ίδιον που περιβάλλει την φυσαλίδα, τις 
άτομες δηλαδή, που διαδίδονται και πέφτουν στο φωτόνιο του στοιχειώδους σωματίου. 
Αναπληρώνεται κάπως  η ενέργεια, παράλληλα αυξάνεται η εντροπία  και θα διαπιστώνετε πόσο 
δίκαιο είχε ο Δημόκριτος που υποστήριξε την διαρκή δημιουργία ύλης. Αλλά θα 
πιθανολογήσουμε σβήσιμο από τις άτομες λόγω αντίστασης του κενού και δεν γνωρίζουμε αν έτσι 
ο Ηράκλειτος είχε το σωστό με την διατήρηση της ύλης που υποστήριξε, ή ο Δημόκριτος το έχει. 
 
                        ΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΛΟΓΡΑΦΙΩΝ 
 
    Θα θυμάστε που υποστηρίξαμε ότι το σύμπαν είναι ολογραφία, που εκατέρωθεν έχει τοιχώματα 
λεπτά, αερίων πιθανότατα υδρογόνου, που δημιουργούν τοπικά ηλεκτρικά πεδία. Τα ηλεκτρικά 
πεδία του κάθε τοιχώματος, συντονίζονται και έλκονται με τα πεδία του άλλου τοιχώματος. 
Αναλύσαμε ήδη τα τοπικά μεταβαλλόμενα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία των αερίων και είναι 
ένα ισχυρό επιχείρημα για την ύπαρξη και την δομή των ολογραφιών.  
     Αναγκαία προϋπόθεση στα ανωτέρω, η ελαστική κρούση στις απειροστικές σφαίρες του ίδιον 
και η διατήρηση της συνολικής ενέργειας. Οι σφαίρες λαμβάνουν ενέργεια κατά την κρούση με το 
τοίχωμα της φυσαλίδας κενού, από τις άτομες  που καταφθάνουν εκεί και προέρχονται από την 
υπερφυσαλίδα του Θεού. Χάνουν ενέργεια στις άτομες που δημιουργούν με την κρούση στο 
τοίχωμα της φυσαλίδας που είπαμε ότι περιβάλλεται από συνεχές ίδιον. Κρούση και ανάκρουση. 
Εντροπία και στο ίδιον! 
     Χορηγός της ενέργειας η φυσαλίδα του θεού. Ο Λόγος τροφοδοτεί την απώλεια ενέργειας στην 
φυσαλίδα του θεού, στις σφαίρες ίδιον. Αλλά αν ο Ηράκλειτος είχε δίκαιο, δεν έχει εντροπία το 
ίδιον και διατηρείται η κινητική ενέργεια των σφαιρών ίδιον και τότε ο Λόγος ορίζει τον τρόπο 
διατήρησης. Όμως υποψιαζόμαστε ότι ο Δημόκριτος είχε δίκαιο ,δεν ισχύει η διατήρηση και 
πρέπει να αναζητήσουμε πως ο Λόγος αναπληρώνει την ενέργεια των σφαιρών. Σύμφωνα με 
αυτά, στις ιδέες που διευθύνει ο Λόγος, λειτουργεί ώστε να κατευθύνει ιδέες επιτάχυνσης στις 
σφαίρες που έχασαν ταχύτητα και την αναπληρώνει. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                               ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο                                           
                                                   
           Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ, Η ΕΚΠΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ 
           ΚΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΣΩΜΑΤΙΟΥ 
 
 Κατά τον  Σωκράτη αρχές είναι ο Θεός, η ύλη και η ιδέα. Κατά τον Ηράκλειτο και τον 
Ιωάννη τον Θεολόγο, αρχή είναι ο Λόγος. Κατά τον Αναξαγόρα αρχές είναι ο Νους και τα 
ομοιομερή.  
 Εισδύοντας στο απόλυτο κενό, εικάζουμε θέλοντας να κτίσουμε τα σύμπαντα. Αλλά, πέρα 
από κάθε ατελή θεωρία που προϋπάρχει και που και μεις δεν το αποφεύγουμε αυτό, εικάζουμε με 
λόγια και έννοιες ανθρώπινες. Αλλά και αξιώνοντας ότι οι έννοιες είναι και ιδέες , απλώνουμε το 
χέρι μέσα στο μυαλό του Θεού, αδράχνοντας τις ιδέες της πρωταρχής. Το απόλυτο κενό, ο Θεός 
πατέρας, γεννά τον άϋλο Λόγο και εκπορεύει το Πνεύμα και τις άϋλες ιδέες.  
 Ο Λόγος είναι ο τρόπος να υπάρχει και να ευρίσκεται κάτι και αυτό το κάτι θα είναι η 
υπερβατική ουσία στην οποία μετέπεσε ο Θεός πατέρας. 
 Οι ιδέες υπάρχουν και οι εξισώσεις έχουν επινοηθεί. Και η υπερβατική ουσία θα ταλαντωθεί 
όπως η εξίσωση De Moivre {y=Ae^i(ωt)=Acos(ωt)+Aisin(ωt)}.  
 Ευθύς με την έναρξη της ταλάντωσης, αρχίζει να γεμίζει ο άπειρος χώρος με ίδιον. 
Σχηματίζεται η κεντρική φυσαλίδα όπου εγκλείεται η υπερβατική ουσία και γύρω απλώνεται το 
ίδιον το οποίο στην πραγματικότητα αναμείχτηκε με την υπερβατική ουσία και απετέλεσε την 
ενωσία, που στην αρχή αποκαλέσαμε σαν αποκλειστικό ίδιον. Θεωρώντας ότι το ίδιον είναι η 
πεμπτουσία, η ενωσία είναι η εκτουσία (δηλαδή κράμα ίδιον και υπερβατικής ουσίας), η 
υπερβατική ουσία είναι η επτουσία και το απόλυτο κενό, αν είναι αυτό, η όγδοη μη ουσία. 
 Μέσα στην φυσαλίδα από υπερβατική ουσία, αιωρούνται και συγκρούονται απειροστικοί 
κόκκοι ίδιον και οι κρούσεις με τα τοιχώματα της ενωσίας, αντιστοιχούν με τις σκέψεις του Θεού! 
Ο Λόγος διέπει τον Θεό. Ο Λόγος ην προς τον Θεόν και αρχή είναι ο Λόγος. Χωρίς τον Λόγο 
τίποτε δεν έγινε και ο Λόγος θα διέπει και την επερχόμενη ύλη!     
 Ο Λόγος, το  αρχαϊκό κενό-πατέρας και οι ιδέες, το Πνεύμα δηλαδή, είναι της ίδιας όγδοης 
μη ουσίας. Η αφέλεια των γνωστικών, παραμερίζεται με το εν αρχή ην ο Λόγος. Τα επερχόμενα 
σύμπαντα, είναι το προϊόν του πατέρα Θεού που διά μέσου του Λόγου τα ποιεί και με το Άγιο 
Πνεύμα, δημιουργώντας πρώτα τις συνεχείς μη ουσίες. Και τα ποιεί σημαίνει ότι τα κατασκευάζει 
χωρίς καμμία βοήθεια, δεδομένου ότι Θεοί και αιώνες ήσαν ανύπαρκτοι. Ο μόνος αιώνας, ήταν ο 
χρόνος που ήταν η κίνηση, η ταλάντωση της υπερβατικής ουσίας και μετά του ίδιον (καλύτερα της 
ενωσίας). Αλλά και όπως θα δούμε παρακάτω, είναι η ταλάντωση με φανταστική φάση, και της 
αρχαϊκής μη ουσίας. 
 Ίσως θα αντιληφθήκατε! Πλησιάσαμε για δεύτερη φορά τον ακατάληπτο  θεό! Χτυπήσαμε 
ξανά την πόρτα του κάστρου του απολύτου πλέον  κενού- πατέρα. Αλλά έχουμε και καταπέλτες 
και πολιορκητικές μηχανές να ρίξουμε…ειρηνικά το κάστρο! Και ο πατέρας Θεός φωνάζει : 
«Παιδιά μου πλησιάζει η ώρα!». Και μεις, εμείς αρπάζουμε τις πολιορκητικές μηχανές και τους 
καταπέλτες του Υιού Θεού Λόγου και προσπαθούμε να βουτήξουμε πιο βαθειά, να αδράξουμε τις 
τέλειες ιδέες. Και αναρωτιέμαστε αν οι ιδέες είναι η φυλακή του ανθρώπου, ή αν ο Θεϊκός τόπος 
των ιδεών θα δώσει την λύτρωση! Φαίνεται μάλλον ότι ο παππούς, ο Πλάτων είχε δίκηο και όχι 
εγώ και ο κόσμος των ιδεών, το Θείο Πνεύμα, θα απελευθερώσει τον άνθρωπο! 
 
       ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΕΟΥΣΑΣ ΕΝΩΣΙΑΣ 
                    Η ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ 
 
                                                                             
     Το κενό δεν έχει ύλη, έχει μία μη ουσία, μη ύλη, την ενωσία. Αυτή έχει τις ιδιότητες του 
αιθέρα. Είναι ελαστική και αραιή, συνεχής και αδιαίρετη. Γεμίζει το κενό και η ίδια είναι κενό, 
αφού δεν έχει ύλη, είναι κενό ύλης.  
 
                           ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ «ΙΔΙΟΝ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΚΕΝΟΥ 

                 



     Το «ίδιον» ,η ενωσία καλύτερα, γεμίζει το υπερβατικό κενό και έχει μία μικρή ομοιόμορφη 
πυκνότητα. Από φυσική πλευρά μπορούμε να το κατανοήσουμε σαν μία ομοιόμορφα 
κατανεμημένη μάζα. 
     Μέσα στο «ίδιον» υπάρχουν φυσαλίδες υπερβατικού κενού μικρές και μία από αυτές είναι η 
μεγαλύτερη και αντιστοιχεί στην διάνοια του Θεού. Μέσα στις φυσαλίδες αυτές, αιωρούνται 
απειροστικοί κόκκοι «ίδιον» που κινούνται όπως τα μόρια του ιδανικού αερίου και δυνατόν να 
συγκρουσθούν ελαστικά μεταξύ τους ή με τα τοιχώματα της συνεχούς ενωσίας.  
     Ο τρόπος να υπάρχει το «ίδιον», οι κόκκοι και οι κινήσεις τους, είναι ο άϋλος Λόγος.  
     Ο τρόπος που υπάρχει η ενωσία, είναι ότι στις παρυφές του οριακού κύκλου της φυσαλίδας , η 
γειτονική ενωσία είναι πυκνότερη και αυτό οφείλεται στο ότι εκτοπίζεται από την φυσαλίδα του 
υπερβατικού κενού και το οποίο πυκνώνει τον άμεσα την ενωσία γύρω από την φυσαλίδα. 

                                          
      Φυσαλίδα απολύτου κενού σε δύο διαστάσεις. Στον οριακό κύκλο υπερβατικού κενού και εξωτερικού «ίδιον», 
πίπτουν οι κόκκοι οι εντός της φυσαλίδας και στο «ίδιον» διαδίδεται διαταραχή όπως οι καμπύλες. Σε κάποια απόσταση 
οι καμπύλες απομακρύνονται ακτινικά (ηλεκτρικό πεδίο). Στο σχήμα φθάνουν διαταραχές από άλλες φυσαλίδες ,αλλά 
και άλλες απομακρύνονται (δεν φαίνονται). 
 
γειτονικό χώρο της.  
     Όταν ένας κόκκος συγκρουστεί με το τοίχωμα της συνεχούς ενωσίας, αυτό παθαίνει μία 
ελαστική παραμόρφωση και αναλογεί με το ψηφιακό σήμα 1, ενώ με το σήμα 0, δηλαδή με την μη 
ύπαρξη παραμόρφωσης, αντιστοιχεί μικρή ηρεμία. 
     Η παραμόρφωση μέσα στη γειτονική της φυσαλίδας ενωσία, διαδίδεται καμπυλωμένα και σε 
ικανή απόσταση ακτινικά. Η καμπυλωμένη διάδοση οφείλεται στην μεγαλύτερη πυκνότητα 
ενωσίας που όλο αραιώνει και σε κοντινή απόσταση να γίνει ομοιόμορφη σε πυκνότητα. Η 
μεταβολή της πυκνότητας, δρα όπως στην διάθλαση του φωτός, δηλαδή στην ουσία έχουμε 
διάθλαση στην διάδοση της παραμόρφωσης της πυκνότητας της περικειμένης της φυσαλίδας 
ενωσίας, που οφείλεται στην κρούση ενός κόκκου με το οριακό τοίχωμα της φυσαλίδας.  
 
                            Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 

         
    Όταν οι παραμορφώσεις από τους κόκκους καμπυλωθούν γύρω από την φυσαλίδα και 
σχηματίσουν για ικανοποιητικό αλλά απειροστικό χρόνο, κλειστές τροχιές  γύρω από την 
φυσαλίδα, σχηματίζεται ένα σωμάτιο που ανάλογα με την περιστροφή έχει θετικό ή αρνητικό 
φορτίο. Το φορτίο δηλαδή είναι κινήσεις, διαδόδεις των παραμορφώσεων της ενωσίας και δύο 
αντίθετα σωμάτια συλλαμβάνονται από μία κεντρική φυσαλίδα. Τα δύο σωμάτια στροβιλίζονται 
γύρω από αυτή με την ταχύτητα του φωτός, του οποίου είναι τα δύο σωμάτια. Το σχήμα είναι ένα 
ηλεκτρόνιο ή ένα πρωτόνιο, ανάλογα με το «φορτίο»  της κεντρικής φυσαλίδας.  



                    
 
     Κατά την διάρκεια των στροβιλισμών, αποσπώνται στροβιλισμένες παραμορφώσεις της 
ενωσίας και είναι τα κβάντα του μαγνητικού πεδίου. Η κεντρική φυσαλίδα παράγει το ηλεκτρικό 
πεδίο του ηλεκτρονίου ή του πρωτονίου που είναι η διάδοση των παραμορφώσεων της ενωσίας 
και λειτουργούν σαν ελατήρια με τα φορτία που θα επιδράσει. Οι στροβιλισμοί των ηλεκτρικών 
πεδίων των δύο περιστρεφόμενων φυσαλίδων παράγουν το μαγνητικό πεδίο, δηλαδή κατά την 
περιφορά τους γύρω από την κεντρική φυσαλίδα, περιστρέφεται και το ηλεκτρικό πεδίο και 
αποσπώνται τμήματα των περιστρεφομένων παραμορφώσεων τα οποία διαδίδονται ακτινικά και 
είναι τα κβάντα του μαγνητικού πεδίου. 
 
                   Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΡΥΤΟΝΙΟΥ   

                           
     Όταν έρθουν αντιμέτωπα δύο κβάντα μαγνητικού πεδίου που έχουν αντίστροφη περιφορά στην 
διεύθυνση της διάδοσή τους, σχηματίζουν ένα κβάντο βαρύτητας. Το βαρυτόνιο είναι παλμοί δύο 
μαγνητικών κβάντων, που διέρχονται από το μηδέν  και απομακρύνονται από την άλλη μεριά του 
κβάντου, για να ξαναελχθούν επανέρθουν στο μηδέν και απομακρυνθούν από την άλλη μεριά του. 

                           
     Ταλαντώσεις των παραμορφώσεων που αντιστοιχούν στα δύο μαγνητικά κβάντα που 
δημιουργούν το βαρυτόνιο 
 
      Η διάδοση του μαγνητικού κβάντου είναι μεγαλύτερη του φωτός και του βαρυτονίου πολύ, 
πολύ μεγαλύτερη. Οι υπολογισμοί των ταχυτήτων είναι επισφαλείς λόγω ατελειών των θεωριών 
της κατεστημένης Φυσικής  και πάντως το βαρυτόνιο διαδίδεται μεταξύ των 1024  - 1030 m/sec ενώ 
για το μαγνητικό κβάντο προς το παρόν είναι ανέφικτη η προσέγγιση της ταχύτητας, αλλά 
πιστεύεται ότι κυμαίνεται μεταξύ της ταχύτητας του φωτός και του βαρυτονίου. 
          
                 Ο ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ 
                                  
      Σε ένα άτομο υδρογόνου όπου ένα ηλεκτρόνιο περιφέρεται περί κέντρου μάζας με ένα πυρήνα 
ενός πρωτονίου και ενός νετρονίου, ανταλλάσσονται φωτόνια. Ένα που εκπέμπει ο πυρήνας και 
πέφτει στο ηλεκτρόνιο και σχεδόν ταυτόχρονα ένα που εκπέμπει το ηλεκτρόνιο και πέφτει στον 
πυρήνα. 
 



                          
Πυρήνας υδρογόνου και ηλεκτρόνιο κινούμενα περί το κέντρο βάρους (μάζας) με ανταλλαγή 
φωτονίων. 
 
      Τα στροβιλιζόμενα σωματίδια παράγουν μαγνητικά κβάντα και αυτά με την σειρά τους 
δυνατόν να παράξουν βαρυτικά.  
     Ανάμεσα στο νετρόνιο και το πρωτόνιο του πυρήνα, ανταλλάσσονται μαγνητικά κβάντα 
άπωσης. Αυτή εξισορροπεί την έλξη που δημιουργούν τα ηλεκτρικά πεδία , τα οποία 
πραγματώνονται με ανταλλαγή ενός ηλεκτρονίου από το νετρόνιο του πυρήνα προς το πρωτόνιο 
και το αντίθετο όταν εκείνο γίνει νετρόνιο. 

 
 
ΣΠΙΝ, ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΡΟΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΟΒΙΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΕΝΩΣΙΑΣ –  
                                                            ΑΙΘΕΡΑ 

 
     Όπως διατύπωσε ο Έλληνας καθηγητής κ. Κομηνός, στο πρωτόνιο και το ηλεκτρόνιο 
περιφέρεται  δεσμευμένο φωτόνιο με ταχύτητα c σε κύκλο και σχηματίζει την στροφορμή.  
     Ο καθηγητής κ. Κομηνός, διατύπωσε την δεκαετία του 1960 στην Αμερική, ότι ένα ηλεκτρόνιο  
ή ένα πρωτόνιο, αποτελούνται από ένα δεσμευμένο φωτόνιο, το οποίο όταν το σωματίδιο ηρεμεί 
φέρνει κύκλους και όταν κινείται το δεσμευμένο φωτόνιο εκτυλίσσεται σαν σε έλικα. 
 

                        
                      Εκτύλιξη του δεσμευμένου φωτονίου 
 
Το φωτόνιο έχει μάζα m και κινείται με την ταχύτητα του φωτός c. Όταν ηρεμεί το σωμάτιο, το 
φωτόνιο έχει ορμή Ι=m 0 c. Όταν κινείται ελικοειδώς, η ταχύτητα c αναλύεται σε δύο συνιστώσες 

ταχύτητες, την εξωτερική του σωματίου v και την εσωτερική v in  που είναι παράλληλη της c, όταν 
αυτή απηχεί το ηρεμούν σωμάτιο.  
 

                            
          Ανάλυση ορμών  «Ἑ=hν, Σχετικότης, κβάντα»,Π, Νικηφοράκη 
 



 
     Ισχύει vin

2 +v2=c2  και m0c=mvin  λόγω διατήρησης της ορμής. 
     Η μάζα του ηλεκτρονίου και του πρωτονίου είναι: 
                   mp=m0p/(1-v2/c2)1/2     ,me=m0e/(1-v2/c2)1/2 
      Όμως απαιτείται ισότητα των φορτίων και το φορτίο αν δείτε την αναθεώρηση της φυσικής 
,έχει διαστάσεις:  q= (mv2met)1/2  . Όθεν: 
                                        q={ m0pv2(met)/(1-v2/c2)1/2  }1/2 
ή     
                                         q={E(met)}1/2 

όπου Ε η εξωτερική ενέργεια του σωματίου.     
                
                                      Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
 
     Θεωρούμε την συχνότητα μίας επαναλαμβανόμενης κίνησης ως ω και μία σταθερά, την h, ότι 
χαρακτηρίζει το σωμάτιο και τότε η εξωτερική ενέργεια είναι : 
                                 E=hω=mv2 και ω= { m0pv2/(1-v2/c2)1/2 }/h 
Βλέπουμε ότι η συχνότητα μεταβάλλεται όπως η μεταβολή του τετραγώνου του φορτίου επί 
σταθερά.         
 
                                     ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΘΕΩΡΙΑ 
 
     Στην θεωρία μας, στα στοιχειώδη σωμάτια περιφέρονται δύο απειροστικές φυσαλίδες με 
ταχύτητα c και οι δύο είναι μισά του στοιχειώδους ηλεκτρικού φορτίου και συμπεριφέρονται σαν 
ένα σωμάτιο. Στο κέντρο βρίσκεται φυσαλίδα με διπλάσιο και αντίθετο φορτίο που τις έλκει και 
έχουμε: 
                            F=k(2e)(0.5e)/r^3 
Και έχουν στροφορμή (h/2)=mcr . Και h/2 είναι η μισή στοιχειώδης στροφορμή και αυτήν έχουν 
το ηλεκτρόνιο και το πρωτόνιο (spin). Εδώ παραστήσαμε με m/2 την υπερβατική μη ουσία της 
καθεμίας φυσαλίδας που περιέχει . Έτσι η παραπάνω δύναμη είναι, 
                                F=m(c^2)/r 
Η κεντρομόλος δηλαδή δύναμη, η μαθηματική αυτή δύναμη που εξισώνεται με την ηλεκτρική 
αλληλεπίδραση των φορτίων. Η κεντρομόλος δύναμη φανερώνει την κάμψη από την ευθύγραμμη 
πορεία της σταθεράς και ευθύγραμμης ταχύτητας του σωματίου, εδώ της φυσαλίδας. 
     Έτσι η ακτίνα του στοιχειώδους σωματίου θα είναι, 
                                   r= (h/2)/mc 
(οι δύο φυσαλίδες που περιφέρονται συμπεριφέρονται σαν μία) . Η μαγνητική ροπή του θα είναι, 
                                     μ=ecr/2=e(h/2)/2m 
. 
                             Ο ΣΤΡΟΒΙΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΣ 
 
     Η ενωσία, ο αιθέρας που γεμίζει το σύμπαν και συμπεριφέρεται σαν υγρό, επηρεάζεται από την 
συμπεριφορά των φυσαλίδων των στοιχειωδών σωματίων. Οι φυσαλίδες θυμίζουμε έχουν μέσα 
τους υπερβατική μη ουσία , που είναι αραιότερος αιθέρας από την ενωσία. Όπως οι δύο φυσαλίδες 
περιφέρονται με ταχύτητα c, παρασύρουν την περιβάλλουσα ενωσία. Η φυσαλίδα έχει επιφάνεια 
4πr^2, όπου r η ακτίνα της φυσαλίδας. Η επιφάνεια της φυσαλίδας κινούμενη, σχηματίζει 
διατμητική τάση με την ενωσία, και, 
                               τ=F/A=F/4πr^2=a/r^2 
η διατμητική τάση. 
Αλλά η διατμητική τάση είναι επίσης, 
                             τ=ηdv/dy 
και η είναι το ιξώδες ή η απόλυτη συνεκτικότητα της ενωσίας και dv η μεταβολή της ταχύτητας 
της ενωσίας που στην άμεση γειτονιά της επιφάνειας της φυσαλίδας είναι c και όσο 
απομακρύνεται από την επιφάνεια, μειώνεται η ταχύτητα. Η απομάκρυνση είναι η dy και γίνεται 
ακτινικά από την φυσαλίδα και στο επίπεδο περιστροφής των φυσαλίδων (έξω από την ακτίνα r 
περιστροφής). 



    Αν η σχέση της ταχύτητας και της ακτίνας απομάκρυνσης είναι γραμμική, τότε, 
                           τ=ηv/r     
               και r>rd φυσαλίδας και επί του επιπέδου περιστροφής  και, 
 
                                    ηv/r  = a/r^2 και                 v=(a/η)/r 
 
    και αποδείξαμε την προϋπόθεση ότι η ταχύτητα είναι γραμμική συνάρτηση της ακτίνας και 
μάλιστα του αντιστρόφου της ακτίνας. Η ταχύτητα περιστροφής της ενωσίας λόγω της 
διατμητικής τάσης και του ιξώδους, σε ικανοποιητική απόσταση από την περιστροφή των 
φυσαλίδων, μεταβάλλεται αντίστροφα (μειώνεται) και γραμμικά , με την αύξηση της ακτίνας από 
τον κύκλο περιστροφής.  
     Θυμίζουμε ότι το μαγμητικό πεδίο Β κινούμενου φορτίου (εξωμοιώνεται με ρεύμα Ι), όπως και 
ρευματοφόρου αγωγού, είναι, 
 
                                            Β=μ0 Ι/2πr =κ/r 
 
Το μαγνητικό πεδίο του στοιχειώδους φορτίου, είναι η περιστροφή της ενωσίας που οφείλεται 
στην περιστροφή των φυσαλίδων (το στοιχειώδες σωμάτιο κινείται με το μέτωπο του κύκλου 
περιφοράς)   
   Αλλά η ενωσία στροβιλίζεται και εντός του κύκλου περιστροφής των φυσαλίδων. Έτσι 
σχηματίζεται δίνη και η ενωσία μπαίνει εντός της ρουφήχτρας των περιστρεφόμενων φυσαλίδων 
και βγαίνει από την άλλη μεριά. Σχηματίζεται έτσι ροή που στο στένωμα της περιφοράς είναι 
μέγιστη και όταν απομακρύνεται στον άξονα περιστροφής μεταβάλλεται η ταχύτητα ροής 
αντίστροφα του κύβου, για μεγάλες αποστάσεις στον άξονα.  
    Θυμίζουμε ότι το ιξώδες δεν μεταβάλλεται σημαντικά για μεγάλες διαφορές πίεσης, αλλά 
μειώνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας.  
     Η δίνη του στροβιλισμού, παρασύρει το κεντρικό σωμάτιο και αυτό πλέον δεν βρίσκεται στο 
επίπεδο του κύκλου περιστροφής των δύο φυσαλίδων. Έτσι αυτό παρασύρει το σύστημα και το 
στοιχειώδες σωμάτιο δεν έχει μάζα ηρεμίας, χωρίς εξωτερική επίδραση.  
     Παράλληλα οι δύο περιστρεφόμενες φυσαλίδες αποκαλύπτονται , και πυκνώσεις της ενωσίας 
που οφείλονται στα κτυπήματα των κόκκων Ίδιον εντός της φυσαλίδας και στα τοιχώματά της, 
κινούνται κυκλικά και έρχονται αντιμέτωπα με πυκνώματα από την αντίστοιχη φυσαλίδα. Δύο 
πυκνώματα έρχονται αντιμέτωπα, τα ονομάζουμε μαγνητικά κβάντα και θα αποτελέσουν το 
βαρυτόνιο που έχει ταχύτητα άπειρη, επειδή και η διαμήκης ελαστικότητα της ενωσίας είναι 
άπειρη. Η μετάδοση βαρυτικών σημάτων μέσω μεταδοτών, εύλογα δεν είναι άπειρης ταχύτητας. 
 
      Η  ΑΚΑΡΙΑΙΑ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΑΛΙΔΩΝ 
 
     Η κεντρική φυσαλίδα και οι φυσαλίδες των στοιχειωδών σωματίων μεταβάλλουν την ακτίνα 
τους σε επαλληλία απλών αρμονικών ταλαντώσεων.  

     Η ελαστικότητα των ρευστών είναι ε=ΔΡ/ΔV/V και Ρ είναι η πίεση του ρευστού και V ο 
όγκος του. Λόγω της ύπαρξης της φυσαλίδας όγκου V=(4/3)πr^3, ίση ποσότητα Ίδιον, του 
αιθέρα που ενώνεται με την υπερβατική μη ουσία και πυκνότερός της έστω 5 φορές, 
συνωστίζεται γύρω από την φυσαλίδα και είναι πυκνότερη η ενωσία γύρω από την φυσαλίδα και 
σε απόσταση R γίνεται σταθερή. Τότε η πίεση Ρ γύρω από την φυσαλίδα είναι μεγαλύτερη και η 
ελαστικότητα είναι  , 

 
                              ε= {(dP/P)/(dV/V)}P 
 
δηλαδή είναι το πηλίκο της ποσοστιαίας μεταβολής της πίεσης, προς την ποσοστιαία μεταβολή 
του όγκου, επί την πίεση Ρ που επικρατεί στην επιφάνεια της φυσαλίδας και μέχρι τον όγκο 
(4/3)π(R^3-r^3). Αλλά όσος και να είναι ο λόγος των ποσοστιαίων μεταβολών, επειδή ο όγκος της 
ενωσίας είναι άπειρος και η ποσότητά της, η πίεση είναι άπειρη. Συνεπώς η ελαστικότητα είναι 
άπειρη και η ταχύτητα διάδοσης της αυξομείωσης του όγκου των φυσαλίδων  
                                      v = (ε/ρ)1/2     



 

είναι άπειρη, όσο μικρή και αν είναι η πυκνότητα ρ της ενωσίας. Εννοείται και η ελαστικότητα 
της μεταδιδόμενης μεταβολής της πίεσης στον χώρο, είναι άπειρη. 
 
 
                                        ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο  
                                         
           Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΚΕΝΟΥ, ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ  
                                      ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ 
 
                               Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ 
      
     Γνωρίσαμε μερικά κενά, κενά δηλαδή χωρίς ύλη, όμως με χρόνο αφού ταλαντώνονται και τόπο 
αφού υπάρχει κίνηση. 
     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 και ο χώρος είναι 
φανταστικός, αλλά υφίστανται σαν έννοιες και οντότητες. 
     Στην υπερβατική μη ουσία, ο χώρος και ο χρόνος γίνονται πραγματικές 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}. 
 
                                        Η 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 
καθεαυτή η πράξη της πρόσθεσης και εναπόθεσης των βαρών, δεν συνετέλεσε σε αύξηση ή 
μείωση του συνολικού βάρους. Η πρόσθεση ή ο πολλαπλασιασμός είναι άϋλες πράξεις που δεν 
επηρεάζουν καμμία 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 ΙΔΕΩΝ          
                
     Το αδιάστατο απόλυτο κενό, δεν μπορούμε να το πούμε αλλοιώς, γεννά, γεννά τον τρόπο της 
δικής του υπόστασης, των υποστάσεών του που επέρχονται. Γεννά τον Λόγο που το διέπει, τον 
άχρονο και αδιάστατο Λόγο. 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 του Πνεύματος και των ιδεών. Ο πατέρας Θεός, το απόλυτο 
κενό, διά του Λόγου που γέννησε, εκπορεύει την υπόσταση πολλών κενών συνόλων, δηλαδή των 
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 ΑΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΚΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
     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) 
υπερβατικής ουσίας ή και ενωσίας . Θέτοντας την αρχική συνθήκη r 0 =0 και αναδιατάσσοντας 
έχουμε: 
                                              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 βρείται τις διαστάσεις 
(r), την κίνηση (v) , τον χρόνο. 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 αδιαστάτων 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 (που αποκτήθηκε με την εκπόρευση των 
ιδεών). 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 όπου αιωρούνται κόκκοι 
ίδιον. 
 
                                     Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 
 
     Το αδιάστατο απόλυτο κενό, αποκτά αυτοαίσθηση, την αίσθηση του συνωστισμού του, όπως 
εννοούμε. Αυτή η αυτοαίσθηση είναι η γέννηση του Λόγου. Η αυτοαίσθηση είναι τρόπος 
ύπαρξης, προσδιορίζεται πλέον ο Λόγος.  
     Προϊόν του Λόγου ο επιμερισμός του κενού συνόλου, η εκπόρευση των ιδεών δηλαδή και της 
αυτοσυνείδησης επομένως. Προϊόν της αυτοσυνείδησης, η εκτατική- διαστατική ταλάντωση 
σημείων απείρων με φανταστική φάση και η μετάπτωσή τους σε υπερβατική συνεχή μη ουσία. Η 
ταλάντωση των απείρων σημείων προσδιορίζονταν από το απόλυτο κενό (που είναι αδιάστατο), 
όπως και της υπερβατικής μη ουσίας, που θα μεταλλαχθεί σε ίδιον και θα σχηματισθεί η ενωσία 
που θα περικλείει την φυσαλίδα υπερβατικής μη ουσίας όπου θα αιωρούνται κόκκοι ίδιον!  
     Από την φυσαλίδα θα αποδρούν μικρές φυσαλίδες που θα έχουν το λογισμικό δημιουργίας 
σωματίων. Αυτές οδεύουν σε τοιχώματα –χάσματα του κενού, που θα εγκλείουν τις επερχόμενες 
ολογραφίες των συμπάντων                                        
 
 
 



 
     Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΤΕΛΟΥΣ  ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ 
 
                                                                                  
     Το πρώτο σχήμα της αρχέγονης γνώσης ήταν ο γνωστικισμός. Εκεί στα βάθη υπήρχε ένας 
υπέρτατος και απρόσιτος θεός (αιώνας) ο ΒΥΘΟΣ ή ΕΛ, με την γυναίκα του ΣΙΓΗ. Ο Βυθός 
με την Σιγή, πρόβαλαν δύο ζεύγη αιώνων, τον ΝΟΥ και την ΕΝΝΟΙΑ και τον ΛΟΓΟ με την 
ΣΥΝΕΣΗ. Ο βυθός ζούσε στον υπέρτατο ουρανό και τα προβεβλημένα ζεύγη σε κατώτερο. 
Τα δύο ζεύγη πρόβαλαν άλλα ζεύγη θεών σε κατώτερο ουρανό. Εμείς εδώ θα δούμε το κατά 
την γνώμη μας σωστό σύστημα των αιώνων και εάν ο δημιουργός του κόσμου αιώνας ήταν 
εκπεσμένος.  
 
                                         ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
 
     Όλα έχουν αρχή και τέλος, αναπτύσσονται, ωριμάζουν, πεθαίνουν και άλλα γεννιούνται. 
Αξίωμα είναι ότι αρχή της γνώσης είναι η εμπειρία που είναι απόλυτη και αρχή (αιώνας, θα 
δούμε παρακάτω). Η κίνηση είναι το χαρακτηριστικό όλων και η ακινησία προβάλλει σαν η 
φευγαλέα στιγμή μπροστά στον αιώνιο χρόνο. Ο χρόνος είναι η κίνηση. Και επειδή ο χρόνος 
είναι άϋλος, η κίνηση είναι άϋλη, την κίνηση έχουν τα υλικά σώματα ή και ο αιθέρας, ο 
χρόνος είναι αιώνας (αιεί  ων- αιών, ο παντοτινός). Και επειδή όλα έχουν τον χρόνο τους 
και… ο χρόνος έχει τον χρόνο του. Δηλαδή κάποτε άρχισε, κάποτε η κίνηση έγινε ιδέα και 
δυνητική ύπαρξη, αλλά και πραγματική κίνηση των ιδεών και εξέλιξή τους. Κάποτε έχουμε 
αρχή, αρχή του χρόνου, συνεπώς έχουμε χρόνο, τον αιώνα χρόνο, την κίνηση. Αυτό 
επιτάσσει η εμπειρία, που θέλει όλα να έχουν αρχή και τέλος. 
 
                                    ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ 
 
    Η προβολή του χρόνου, η γέννηση του χρόνου, είναι ήδη κίνηση, είναι χρόνος. Αλλά ο 
χρόνος υπάρχει μέσα σε αντιθέσεις, με την γέννησή του. Έτσι έχουμε την ταυτόχρονη σχεδόν 
με τον χρόνο, γέννηση, προβολή της ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ. Η αντίθεση υπάρχει με την προβολή του 
χρόνου σαν αρχή-τέλος αρχικά και συνεπώς η αντίθεση που είναι και αυτή άϋλη, είναι 
αιώνας. Η αντίθεση εκφράζει μία κατάσταση, κάτι που υπάρχει έστω για λίγο, άρα είναι 
ακινησία, είναι σταθερότητα.  
     Έτσι έχουμε προβολή του χρόνου και της αντίθεσης που δρουν σαν ζεύγος αιώνων, ο 
χρόνος και η αντίθεση είναι η κίνηση και η ακινησία, ζεύγος αιώνων.  
 
                                            Ο ΝΟΥΣ ΚΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ 
 
     Αλλά οι αντιθέσεις υπάρχουν σαν ιδέες, είναι ιδέες, καθώς και ο χρόνος είναι ιδέα, έννοια. 
Συνεπώς με την ταυτόχρονη γέννηση του χρόνου και της αντίθεσης, είναι αναγκαία η 
γέννηση της ΕΝΝΟΙΑΣ ή αλλιώς της ΙΔΕΑΣ. Οι ιδέες, οι έννοιες είναι άϋλες. Η έννοια είναι 
συνεπώς αιώνας. 
    Όμως οι έννοιες εδράζουν στον ΝΟΥ, άρα έχουμε ταυτόχρονη γέννηση του ΝΟΥ με την 
γέννηση της έννοιας και των χρόνου-αντίθεσης. Συνεπώς έχουμε την γέννηση ή προβολή που 
εκφράζει τις τότε διεργασίες, δύο ζυγών αιώνων. Ο νους εδράζει μέσα στο αρχικό και 
απρόσιτο ζεύγος του ΕΛ και της ΣΙΓΗΣ και ο χρόνος με τις αντιθέσεις και τις έννοιες, 
υπάρχουν ακόμη ασύνδετες μέσα στον νου του Ελ ή Βυθού και της Σιγής.  
    Όμως τώρα όλα υπάρχουν μέσα στον χρόνο και με αντιθέσεις και συνεπώς η επόμενη 
γέννηση του επόμενου αιώνα, λόγω των αντιθέσεων θα τον κάνει ατελή.  
 
                     Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑΣ 
 
    Ο χρόνος με την αντίθεση, θα προβάλλουν, θα γεννήσουν τον ΛΟΓΟ. Ο λόγος είναι η 
λογική και τώρα πλέον οι έννοιες μέσα στον νου του βυθού, θα συμπλέκονται από τον λόγο 
και θα σχηματίζει ο Βυθός θεωρίες. Όμως λόγω των αντιθέσεων, θα υπάρχει και ο ορθός και 



ο ατελής λόγος, ο σωστότερος και ο λανθασμένος. Και ο βυθός με την Σιγή, συμπλέκουν 
πλέον την υπέρτατη θεωρία της δημιουργίας, που λόγω της ύπαρξης των αντιθέσεων και 
ακόμη και εάν αρχικά ήταν λίαν καλή η δημιουργία, τελικά θα εκπέσει.  
     Όμως ο λόγος προϋποθέτει την ταυτόχρονη ύπαρξη της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑΣ, η συμπλοκή 
θεωριών είναι αποτέλεσμα της νομοτέλειας που διέπει την λογική. Άρα ο χρόνος με την 
αντίθεση, ταυτόχρονα με τον Λόγο, προβάλλουν και την νομοτέλεια, η νομοτέλεια είναι 
αιώνας και σύντροφος του Λόγου.  
 
                                 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΑΙΩΝΩΝ   
 
     Το αρχικό ζεύγος της ακινησίας, ο Βυθός και η Σιγή, προβάλλουν τα δύο ζεύγη, τον χρόνο 
και την αντίθεση και τον νου και την έννοια. Ο χρόνος και η αντίθεση προβάλλουν τον Λόγο 
και την νομοτέλεια. Με την σειρά του ο Λόγος και η νομοτέλεια, θα προβάλλουν τον χώρο 
και την ύλη. Η ύλη θα είναι η κίνηση της ακινησίας, η κίνηση του αιθέρα μέσα σε είδος άλλο 
αιθέρα. Ο αιθέρας είναι ακίνητος, είναι η ενωσία. Και μέσα στην ενωσία υπάρχει άλλο είδος 
αιθέρα, η υπερβατική μη ουσία, που μέσα σε φυσαλίδες της ενωσίας υπάρχει και οι 
φυσαλίδες αυτές κινούνται μέσα στην ενωσία. Αλλά και μέσα στις φυσαλίδες κόκκοι 
απειροστοί ενωσίας κινούνται και συγκρούονται σαν ιδανικό αέριο της κατεστημένης 
φυσικής. Έτσι έχουμε κίνηση της ακινησίας, απαρχή της ύλης και του χώρου. Ο χώρος 
προϋπάρχει κατά λίγο της ύλης, επειδή στην φαντασία του Βυθού έγινε η κατανομή και ο 
παλμός των αδιάστατων σημείων, που προϋποθέτει την ύπαρξη του χώρου. Αλλά και 
επέρχεται και η δομή της ύλης που διέπεται από νόμους και νομοτέλειες και τον νόμο της 
αφθαρσίας της. Άρα η ύλη είναι αιώνας αφού δεν έχει νομοτελειακό τέλος, καθώς και ο 
χώρος που ήδη επενδύεται στην δημιουργία. Ο χώρος και η ύλη είναι οι προβολές του Λόγου 
και της νομοτέλειας. Συμπληρώνεται το σύστημα των δέκα αιώνων και οι οκτώ αιώνες που 
δρουν σαν προβολές και γεννήσεις, δρουν μέσα στον υπέρτατο Βυθό και την Σιγή, είναι η 
εξέλιξη, η κίνηση της ακινησίας. Ο Βυθός και η Σιγή είναι το κινούν ακίνητο του 
Αριστοτέλη, είναι το σύστημα των αιώνων που ανελίσσεται με την προβολή των επόμενων 
αιώνων. Και ο Βυθός ή Ελ και η Σιγή, δεν υπάρχουν σαν αντίθεση αλλά είναι 
συμπληρωματικοί και σχετικοί, η αντίθεση προβάλλεται από αυτούς. Η Σιγή είναι η 
κατάσταση της ακινησίας, η ακινησία «υπάρχει» μέσα στην σιγή της ανυπαρξίας. Η 
ανυπαρξία προϋποθέτει την μη ύπαρξη ύλης και τότε δεν υπήρχε ύλη. Ο Βυθός και η Σιγή 
είναι συμπληρωματικοί. 
 
                Ο ΑΤΕΛΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ Η ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ 
 
    Ο Λόγος είναι η αιτία να συμπλεχθούν οι θεωρίες και η επεξεργασία της υπέρτατης 
θεωρίας. Οι συμπλοκές των θεωριών είναι αποτέλεσμα των νομοτελειών. Αλλά ο Λόγος και 
οι νομοτέλειες υπάρχουν μέσα σε αντιθέσεις. Η υλοποίηση της υπέρτατης θεωρίας από τον 
Λόγο και την νομοτέλεια και η προβολή του χώρου και της ύλης, φέρουν τις ατέλειες αυτών 
των αιώνων. Η ύλη θα υπάρχει μέσα σε αντιθέσεις, καθώς και οι ιδέες και οι θεωρίες θα 
υπάρχουν μέσα σε αντιθέσεις. Ο ατελής Λόγος και η ποικιλία των νομοτελειών  που 
υπάρχουν μέσα σε αντιθέσεις, οδηγούν στην προβολή ατελούς ύλης και σε ανθρώπους που 
αρχικά δυνητικά και τελικά εν ενεργεία, εκπίπτουν. Η πτώση είναι απόρροια του ατελούς 
Λόγου και της νομοτέλειας. Και ο χώρος και η ύλη είναι προβεβλημένοι αιώνες. 
 
                                        Ο ΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
 
     Ο ιστός της ύλης, το πώς η ύλη είναι δομημένη, είναι προϊόν του Λόγου και της 
νομοτέλειας. Ο ιστός είναι προβεβλημένος αιώνας του Λόγου και της νομοτέλειας, 
ταυτόχρονος με την προβολή της ύλης και του χώρου. Ο ιστός είναι αιώνας.  
     Αλλά ταυτόχρονα με την προβολή της ύλης του χρόνου και του ιστού, καθίσταται δυνατή 
η εμπειρία της κίνησης ή ακινησίας της ύλης από τον θεό και αργότερα από τους ανθρώπους 
και τα ζώα. Η εμπειρία μπορεί να μην προέρχεται μόνο από τις αισθήσεις, αλλά και από την 



έρευνα. Η έρευνα αυξάνει την εμπειρία. Συνεπώς η εμπειρία είναι αιώνας που προβλήθηκε 
από τον Λόγο και την νομοτέλεια. 
     Έτσι ο Λόγος και η νομοτέλεια, προβάλλει ταυτόχρονα τον χώρο και την ύλη, καθώς και 
τον ιστό με την εμπειρία και συμπληρώνεται το σύστημα των δώδεκα αιώνων, που απαιτούμε 
εφαρμόζοντας τον καθαρό Λόγο, για να καταλήξουμε σε τούτη την κοσμοθεωρία, που ίσως 
είναι η υπέρτατη.  
 
 
                 ΑΠΟΛΥΤΟ ΚΑΙ ΑΔΙΑΣΤΑΤΟ ΚΕΝΟ ΚΑΙ ΜΗ ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
                              Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
 
       Ο Δημόκριτος θα αναφέρει «μηδέν τε εκ μη όντος γίγνεσθαι, μηδέ εις το μη ον 
φθείρεσθαι». Αυτό σημαίνει ότι το, και το μηδέν από μη ον (τίποτε) γίνεται ύλη και ουδέποτε 
δεν φθείρεται στο μη ον. Ο Δημόκριτος «δεν» ονόμαζε τις άτομες, δηλαδή από εκεί που 
συγκροτούνται τα ελάχιστα σωμάτια, που σημαίνει ότι «δεν» είναι ύλη. Και συνεπώς μη-δεν 
είναι το απουσία ύλης, το κενό.  
      Κατά τον συγγραφέα έχουμε δύο ήδη κενού. Το απόλυτο και τον αιθέρα (που δεν είναι 
ύλη). Το απόλυτο κενό είναι αδιάστατο, δεν έχει χώρο και είναι και άχρονο, έξω από τον 
χρόνο. Για να εννοήσουμε το απόλυτο κενό, θεωρείστε ότι τέμνουμε ένα κουτί στα δύο, τα 
δύο κομμάτια στα τέσσερα , οκτώ, και ούτω στο εξής στο άπειρο. Τείνουμε διαρκώς με την 
άπειρο τομή στο ανύπαρκτο αδιάστατο απόλυτο κενό. Αυτό εννοεί ο Δημόκριτος ότι γίνεται 
ύλη, καθώς και ο συγγραφέας.  
     Το επιχείρημα για το αδιάστατο κενό ενισχύει η αναφορά του Αριστοτέλη (Περί Ουρανού 
309 b), «άλογον και το χώραν τω κενώ ποιείν, ώσπερ ουκ αυτό χώραν τινά ούσαν, αναγκαίον 
είπερ κινείται το κενόν, είναι αυτού τινά τόπον, εξ ου μεταβάλλει και εις ον». Αυτό σημαίνει 
ότι είναι παράλογο να αποδώσουμε χώρο στο κενό, γιατί αυτό δεν έχει χώρο. Αναγκαίο εάν 
κινείται το κενό, τότε να έχει κάποιο χώρο και από την κίνηση αυτή, μεταβάλλεται και 
γίνεται ον (ύλη.  
     Εδώ βλέπουμε ότι το κενό δεν έχει χώρο. Αλλά το κενό που κινείται έχει κάποιο χώρο, 
άρα αυτό το κενό δεν είναι απόλυτο αφού μπορεί να κινηθεί. Μόνο ο αιθέρας σαν κενό 
μπορεί να ταλαντωθεί και συνεπώς είναι το κινούμενο κενό. 
 
                                Ο ΘΕΟΣ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΚΕΝΟ 
 
     Αφού κατά τον Δημόκριτο το απόλυτο κενό μπορεί να γίνει ύλη, να δημιουργήσει δηλαδή 
ύλη, αυτό είναι και ο θεός. Είναι απρόσιτο, απόλυτο, αναφές, αόρατο, ακατάληπτο, πέρα από 
την εμπειρία (άπειρο) και το ονομάζουμε ΒΥΘΟ, γιατί βρίσκεται εκεί στα βάθη τα απρόσιτα 
και έχει σύντροφο την απόλυτη ΣΙΓΗ, γιατί «ζει» μέσα στην σιωπή. Η αποφατική θεολογία 
αναφέρεται στον Βυθό εν Σιγή (αποφατική θεολογία= από- φάσκω, δεν ορίζω, ήτοι αόρατος, 
ατέλειωτος, απροσδιόριστος κλπ). Είναι ο Πατέρας θεός που ζούσε στην σιωπή και την 
μοναξιά.  
     Ο Βυθός θέλει να φύγει από την μοναξιά, ο απρόσωπος θεός θα μεταβεί σε προσωπικό 
θεό, αφού θα προβεί σε ενέργειες.  
     Η ενέργεια είναι άϋλη, καθώς και η δυναμική ενέργεια είναι εν δυνάμει ενέργεια και άϋλη 
και χαρακτηρίζουν τον απρόσιτο Βυθό. Τα αποτελέσματα της δυναμικής ενέργειας όταν 
μεταβληθεί σε κινητική σώματος γίνονται ορατά και η ενέργεια γίνεται αντιληπτή όταν 
μετακινείται σώμα, ή δουλεύει το μυαλό, η σκέψη, οπότε έχουμε κίνηση ηλεκτρική στους 
νευρώνες του εγκεφάλου.   
     Έτσι ο Βυθός ενεργεί όταν θα μεταπέσει σε πρόσωπο ταυτόχρονα με τις ενέργειες. Και 
προβάλλει τους αιώνες, που δεν είναι τίποτε άλλο από υποστάσεις που χαρακτηρίζουν το 
πρόσωπο τώρα του Βυθού. Προβάλει τον Χρόνο που είναι άϋλη κίνηση της αμέσου 
επερχομένης ύλης, της δημιουργίας, της κτίσης. Ταυτόχρονα με τον χρόνο προβάλλει την 
Αντίθεση, που χαρακτηρίζει τον χρόνο σε μικρό και μεγάλο , αλλά θα χαρακτηρίσει και όλες 
τις επόμενες υποστάσεις και την επερχόμενη δημιουργία. Ενέργειες του απροσίτου Βυθού εν 
Σιγή, θα είναι και οι προβολές-γεννήσεις, των υποστάσεών του –αιώνων, του Νου και της 



Νομοτέλειας, από του Λόγου και της Ιδέας, της Ύλης και της Νομοτέλειας, καθώς και του 
Ιστού και της Εμπειρίας. 
 
                                    ΜΗ ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΒΥΘΟΥ ΕΝ ΣΙΓΗ 
 
     Η Στωϊκή φιλοσοφία που ακολούθησε σε πολλά τον Πλάτωνα και η επακόλουθη 
Χριστιανική και Νεοπλατωνική φιλοσοφία, θα διατυπώσουν το απρόσιτο της ουσίας του 
θεού. Η ουσία του θεού είναι ακατάληπτη και αμέριστη, καθώς και αναφής και αόρατη.  
     Η λέξη ουσία προέρχεται από την μετοχή του ειμί (=είμαι), ων –ούσα-ον και η ουσία είναι 
η ούσα της ύλης ή του θεού που λέγεται απρόσιτη. Όμως και απρόσιτη η ουσία και αμέριστη, 
σαν οποία που είναι έχει χώρο και από εκεί εξέρχεται ο πανενθεϊσμός (τα πάντα βρίσκονται 
μέσα στον θεό). Αφού έχει χώρο θα έχει και χρόνο, συνεπώς η ουσία του θεού είναι έγχρονη 
και ο θεός μέσα στον χρόνο. Παύει πλέον να είναι αγέννητος και άχρονος ο θεός. 
     Αν όμως όπως ο Δημόκριτος ορίσουμε «κενόν τε μη Είναι», δηλαδή το κενό δεν είναι 
υλικό αλλά μη Είναι, αφού το Είναι, είναι η ύλη, τότε ο θεός έχει μη ουσία, το απόλυτο κενό. 
Το κενό σαν μη Είναι, είναι τίποτε, η ανύπαρκτη ουσία του θεού, η μη ουσία. Η μη ουσία 
χαρακτηρίζει τον θεό, αλλά όμως επειδή το έγχρονο και αι ένχωρο μυαλό μας αδυνατεί να 
καταλάβει την μη ουσία και το απόλυτο κενό, αυτό δεν σημαίνει ότι ο απρόσωπος θεός, η 
απώτερη πραγματικότητα που το είχε, δεν «ζούσε» με αυτά, έξω από τον χώρο και τον χρόνο, 
που πρόβαλλε ή γέννησε ευκτάκτως. 
 
                              ΟΙ ΑΫΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΒΥΘΟΥ ΕΝ ΣΙΓΗ 
 
     Όπως διατυπώθηκε, μέσα στο απόλυτο κενό, φώλιαζε η δυναμική ενέργεια. Οποιαδήποτε 
ενέργεια, κινητική, θερμική, βαρυτική, ή γενικότερα η δυναμική και η κινητική, είναι άϋλες. 
Η δυναμική ενέργεια, είναι εν δυνάμει ενέργεια, αφού μπορεί να μεταβληθεί σε κινητική.  
     Επακόλουθα της μεταβολής της δυναμικής ενέργειας σε κινητική, είναι οι προβολές- 
γεννήσεις, των υποστάσεων του Βυθού που καλούμε Αιώνες.  
     Ο απρόσιτος εν Σιγή Βυθός, εκδηλώνεται με τις άϋλες κινητικές ενέργειες και προβάλλει 
τους Αιώνες, αλλά και δημιουργεί την ύλη , όπου τώρα, η δυναμική και η κινητική ενέργεια 
χαρακτηρίζει τις κινήσεις και τις θέσεις των μικροσωματίων και του μεγάκοσμου.  
 
 
                                             ΠΑΝΕΝΘΕΪΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΟΘΕΪΣΜΟΣ 
 
                                 
     Πανθεϊσμός είναι η θεώρηση, ότι τα πάντα, η φύση, το σύμπαν, είναι ο θεός. 
Πανενθεϊσμός είναι ότι το παν, η ύλη, τα σύμπαντα είναι μέσα στον θεό (παν-εν-θεώ, 
πανενθεϊσμός). Έτσι όταν ο Παύλος έλεγε ότι «εν αυτώ γαρ κινούμεθα και εσμέν», εννοούσε 
τον πανενθεϊσμό. Και ενοθεϊσμός ή μονοθεϊσμός, είναι ότι είναι ένας θεός.  
 
                ΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΙΩΝΩΝ, ΥΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ  ΘΕΟΥ 
 
    Αν θεωρήσουμε ότι ο θεός ήταν κάτι απρόσωπο, μία απώτερη πραγματικότητα, ο Βυθός 
που βρίσκεται στα βάθη του χωρίς διαστάσεις, χωρίς χώρο κενού και ότι αυτός εξελίχθηκε, 
θα έρθουμε σε έννοιες γέννησης και προβολής αιώνων, υποστάσεων. Και έτσι εξελίχθηκε σε 
προσωπικό θεό. 
     Η εξέλιξη προϋποθέτει ότι αυτός γεννά, βγάζει από μέσα του ώριμο σπέρμα. Με την 
γέννηση γίνεται η προβολή κάτι που λόγω ότι είναι αιώνιο, ονομάζεται Αιώνας. Και οι 
Αιώνες είναι υποστάσεις του εν Σιγή Βυθού.  
     Η υπόσταση αναφέρεται στον ένα θεό απρόσιτο και απροσπέλαστο Βυθό και οι 
υποστάσεις δεν είναι πρόσωπα. Τα πρόσωπα αυτενεργούν και αυτοσκέπτονται και η 
παραδοχή ότι οι υποστάσεις είναι και πρόσωπα, οδηγούν στον πολυθεϊσμό. Οι υποστάσεις 
όμως στην κοσμοθεωρία μας, είναι ιδιότητες του προσωπικού πλέον εν Σιγή Βυθού, του ενός 
προσωπικού θεού. Ο υπέρνοος και ακατάληπτος Βυθός , γεννά και προβάλλει τους Αιώνες 



υποστάσεις του, εξελίσσεται δηλαδή και θα καταλήξει στην τελική προβολή του Αιώνα του 
χώρου και της ύλης που τον προσδιορίζει (η κατανομή των υλικών σωμάτων προσδιορίζει 
τον χώρο).  
     Οι ενέργειες του Βυθού γίνονται μέσα στον χρόνο και η πρώτη του ενέργεια είναι η 
γέννηση προβολή του Αιώνα Χρόνου και από τότε μετρά ο χρόνος. Ταυτόχρονα γεννά και 
προβάλλει την Αντίθεση και οι πρώτες αντιθέσεις είναι μικρός και μεγάλος χρόνος, ταχύς ή 
αργός κλπ. Αλλά επίσης προβάλλει και τον Αιώνα Νου με την Έννοια (ιδέες). Ο Νους είναι 
το χαρακτηριστικό του προσώπου, το πρόσωπο σκέπτεται , αποφασίζει και ενεργεί και κάθε 
πρόσωπο σκέπτεται και ενεργεί διαφορετικά). Οι ιδέες –έννοιες συμπλέκονται μέσα στο 
μυαλό του Βυθού και γεννά με την επιρροή του Χρόνου και της Αντίθεσης, τον Λόγο και την 
Νομοτέλεια. Ο Λόγος είναι η λογική με την οποία συμπλέκονται οι έννοιες μέσα στον νου 
και η λογική υπόκειται σε νόμους, έχει σύντροφο την Νομοτέλεια στην οποία υπάγεται. Και 
φυσικά κατόπιν της πρωταρχικής γέννησης της Αντίθεσης, η λογική είναι ορθή ή παράλογη 
και η νομοτέλειά της είναι συνεπής ή αμετροεπής .  
     Κατόπιν, σχεδόν ταυτόχρονα με τις άλλες προβολές, ο Βυθός με την επιρροή του Λόγου 
και της Νομοτέλειας, θα γεννήσει- προβάλλει τον Χώρο και την Ύλη που τον προσδιορίζει. 
Και επίσης με τον ίδιο τρόπο θα προβάλλει τον Ιστό, την δομή της ύλης, με την Εμπειρία, 
που πρώτος Αυτός αποκτά «παρατηρώντας» την.  
 
                Η ΓΕΝΝΗΣΗ –ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 
 
     Ο Βυθός, μέσα στο Νου και συμπλέκοντας τις ιδέες με τον Λόγο και με την Νομοτέλεια 
που διέπει την λογικά και σε ελάχιστο χρόνο, σχηματίζει μέσα στην Αντίθεση ασυνεπείς 
θεωρίες και την υπέρτατη συνεπή θεωρία της δημιουργίας και προβάλλει την Ύλη με τον 
Χώρο.  
     Μέσα στον νου του, φαντάζεται την κατανομή απείρων και αδιάστατων σημείων, δηλαδή 
φαντάζεται τον Χώρο και με την σκέψη του ταλαντώνει τα σημεία με μηδενικό πλάτος 
ταλάντωσης, αλλά μεγάλη και πεπερασμένη συχνότητα. Έτσι γίνεται η μετάπτωση και η 
γέννηση προβολή του αιθέρα, της υπερβατικής μη ουσίας δηλαδή, που εκτείνεται στον 
άπειρο χώρο. Ταλαντώνει και την υπερβατική μη ουσία και ένα πυκνότερος και άλλο είδος 
αιθέρα, το Ίδιον, σχηματίζεται και γίνεται κράμα με την υπερβατική, από το άπειρο προς ένα 
σημείο- που θεωρούμε κέντρο. Γύρω από το κέντρο σχηματίζεται μία μεγάλη φυσαλίδα, που 
σχηματίζει το κράμα που καλούμε ενωσία (ενωμένη ουσία) και μέσα στην φυσαλίδα 
εμπερικλείεται  αραιή υπερβατική μη ουσία. Οι πιέσεις είναι πολύ μεγάλες που ασκούνται 
στην φυσαλίδα και οι παρυφές της με την ενωσία σχηματίζει όπως η εξαέρωση, κόκκους 
ενωσίας, που θα αιωρούνται και θα συγκρούονται εντός της φυσαλίδας. Έτσι σχηματίζεται το 
κέντρο ελέγχου του θεού, που είναι αυτή η φυσαλίδα.  
     Κόκκοι (μερικοί) συγκρούονται βίαια με τα τοιχώματα της φυσαλίδας, διεισδύουν μέσα 
στην ενωσία και σχηματίζουν μικρές απειροελάχιστες φυσαλίδες. Αυτές, λόγω που η ενωσία 
είναι πυκνότερη στις παρυφές της φυσαλίδας, απομακρύνονται από την κεντρική φυσαλίδα 
ελέγχου. Ισορροπούν κάπου στον χώρο, αλληλοδομούνται και σχηματίζουν την Ύλη, την 
πεπερασμένη στον ήδη  προβληθέντα Χώρο. Οι απειροστικές φυσαλίδες, σχηματίζουν τα 
στοιχειώδη σωμάτια και η προβολή της Ύλης είναι γεγονός. Προβάλλεται και ο Ιστός και η 
Ύλη αποκτά δομή, σχηματίζονται τα μεγαλύτερα σωματίδια και σε μεγάλα χρονικά 
διαστήματα τα νεφελώματα, οι γαλαξίες κλπ , μετά τον σχηματισμό των ηλίων και αργότερα 
των πλανητών. Και τότε η προβολή- γέννηση της Εμπειρίας του θεού, που θεωρεί την 
προβλημένη Ύλη, την κτίση όπως λέμε.  
     Η εμπειρία είναι και για μας, που βλέποντας την δομή και την κατανομή της ύλης, των 
υλικών σωμάτων, σχηματίζουμε την έννοια του χώρου. Όμως για τον Βυθό ο Χώρος 
προηγήθηκε στην φαντασία του, με την κατανομή των απείρων σημείων, αλλά και την 
μετάπτωσή των σε συνεχή ελαστικό και άπειρο αιθέρα, που εκτείνεται στον άπειρο χώρο. 
     Επειδή η Ύλη είναι γέννηση και προβολή υπόστασης του εν Σιγή Βυθού, τα σύμπαντα, το 
παν, η ύλη, βρίσκεται μέσα στον θεό, δηλαδή ο θεός είναι ένας (ενοθεϊσμός και πολλές 
υποστάσεις του) και ισχύει ο πανενθεϊσμός.                            
                   



                                              
 
 

                 Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΑΝΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ 
 
         
     Κατά πως μπορούμε να φανταστούμε λογικά, εκεί στα βάθη, πίσω από τον χρόνο και την 
ύλη, υπάρχει κάτι που μοιάζει με μία απώτερη πραγματικότητα, κάτι απρόσωπο και ταυτόχρονα 
αστήρευτη πηγή ενέργειας, δυναμικής ενέργειας, ενέργειας ηλεκτρικής μαγνητικής και 
βαρυτικής, μία κατάσταση. Το ονομάζουμε Βυθό γιατί «εδράζει» στα βάθη και πριν από τον 
χρόνο, αλλά και δεν επενδύεται με έννοιες της εμπειρίας μας. Εξαιρείται η έννοια της δυναμικής 
ενέργειας, που εμπεριέχει, όπως περιγράφουμε, την αντίθεση. Είναι κατάσταση, είναι ακινησία, 
αλλά και ενέργεια δυναμική και για μας τους Έλληνες ενέργεια εν δυνάμει (δυναμική, εν 
δυνάμει), εν δυνάμει κίνηση. Είναι η αντίθεση εν δυνάμει, αλλά στην πραγματικότητα 
κατάσταση, είναι ακινησία. Είναι το κινούν ακίνητο του Αριστοτέλη. 
     Τον Βυθό ο Δίας και ο Εωσφόρος τον ονόμασαν ΕΛ και ΕΛΛΑΣ είναι ο λίθος  (λάας-λας) 
που στηρίχτηκε η θεωρία του ΕΛ και ΙΣΡΑΕΛ είναι ο μοναδικός θεός ΕΛ (εις-ΡΑ-(ο)ΕΛ).  
    Ο Βυθός υπάρχει μέσα σε ΣΙΓΗ, μέσα στην αφάνεια και την μοναξιά. Συντροφιά του Βυθού 
είναι η Σιγή και ο Βυθός και η Σιγή είναι οι δύο καταστάσεις, υποστάσεις του υπέρτατου, του 
απρόσιτου, του μοναδικού, του ΜΗΔΕΝΟΣ του Δημόκριτου (ΜΗ-ΔΕΝ, Δεν= άτομες, από εκεί 
που ξεκινά η ύλη, συνεπώς μηδέν το κενό, η απουσία ύλης) .Το μηδέν αυτό είναι άχωρο, δεν 
υπάρχει τόπος και εκεί… «εδράζει» ο ΕΛ. 
  
                                          Ο ΒΥΘΟΣ ΠΕΡΝΑ ΣΤΗΝ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ 
 
     Ο Βυθός θα διατηρήσει την κατάσταση της Σιγής που τον συντροφεύει, γιατί θα είναι αιώνας 
απρόσιτος, αλλά επιδιώκει την εγρήγορση, το εν δυνάμει να γίνει δυναμικό, η απρόσωπη 
πραγματικότητα να γίνει προσωπικός θεός, η ασυνειδησία να μεταπέσει σε συνείδηση. Και αυτό 
επιτελείται με την γέννηση του αιώνα χρόνου, με το από τώρα ξεκινάμε, με το από τώρα 
συνειδητοποιεί. Και η κατάσταση με την ασυνειδησία μεταπίπτει σε αρχή, η συνείδηση 
προϋποθέτει χρόνο και η αρχή της συνείδησης είναι χρόνος και ο χρόνος προβεβλημένος πλέον 
γίνεται υπόσταση του Βυθού. Αλλά αρχή σημαίνει αντίθεση (αρχή-τέλος), οπότε ταυτόχρονα με 
τον χρόνο προβλήθηκε και η Αντίθεση, αναγκαία υπόσταση του εν Σιγή Βυθού.  
     Ο χρόνος και η αντίθεση προϋποθέτουν τις έννοιες, τις ιδέες και τον νου που θα εδράζουν 
αυτές. Οι Ιδέες του Πλάτωνος και ο Νους του Αναξαγόρου, είναι οι αναγκαίες και ταυτόχρονες 
υποστάσεις-αιώνες προβεβλημένοι από τον εν Σιγή Ελ , με τον χρόνο και την αντίθεση. Το 
σύστημα των τεσσάρων υποστάσεων-αιώνων, θα συμπλέξει την συνείδηση και την εγρήγορση 
του Βυθού και η συνείδηση και η εγρήγορση που την συνοδεύει, αποτελούν το ίδιον, το ιδίωμα 
του Βυθού, ως προς την πρότερη κατάσταση της ασυνειδησίας.  
 
                             Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑΣ 
 
    Είναι ζήτημα χρόνου πλέον, η γέννηση του Λόγου, της λογικής που θα διέπει τον νου να 
συμπλέκει τις ιδέες και να κατασκευάζει θεωρίες. Και η προβολή του ατελούς (επειδή υπάρχει 
σε αντιθέσεις) αλλά όχι εκπεσμένου Λόγου, θα συνοδευτεί με την προβολή της Νομοτέλειας, 
την νομοτέλεια που συνοδεύει την λογική.  
    Αλλά είναι και ζήτημα χρόνου, η προβολή του χώρου με την δημιουργία του αιθέρα που είναι 
απαρχή της ύλης. Έτσι θα προβληθούν ο αιθέρας σαν προϊόν μετάπτωσης της ταλάντωσης των 
αδιάστατων απείρων σημείων και ο χώρος που προσδιορίζει ο αιθέρας. Η ταλάντωση των 
απείρων σημείων συμβαίνει στην φαντασία του εν Σιγή Βυθού και η μετάπτωσή τους θα φέρει 
τον συνεχή, υγρό και ελαστικό αιθέρα με την ταυτόχρονη προβολή του χώρου και των 
διαστάσεων.  
 
                                               Η ΥΛΗ ΚΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
 



    Ο Λόγος θα επινοήσει τις εκπορευμένες πλέον ιδέες και θα συμπλέξει την υπέρτατη θεωρία 
και θα ταλαντώσει τα αδιάστατα σημεία και ο αιθέρας θα επέλθει και τα δύο είδη αιθέρων και η 
ύλη η οποία θα γεννηθεί-προβληθεί. Και ταυτόχρονα προβάλλεται και η έτερη υπόσταση του εν 
Σιγή Ελ, η Εμπειρία που αποκτά πλέον παρατηρώντας την δημιουργία.  
 
                                   ΑΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΕΣΜΕΝΟΣ 
 
    Το σύστημα που εκτέθηκε δεν περιέχει καμία πτώση, γιατί θα ήταν πτώση του απρόσιτου Ελ. 
Αλλά περιέχει την αντίθεση και τις αντίθετες έννοιες. Και ενώ η δημιουργία είναι λίαν καλή, 
περιέχει εν δυνάμει την πτώση. Η πτώση ανήκει στον άνθρωπο, ανήκει στον Εωσφόρο και τον 
Δάμνωνα που τον ακολούθησε. Μπορεί ο Βυθός να διατελούσε σε  ατέλεια από την 
αναπόφευκτη αντίθεση, η πτώση όμως και η υλοποίηση του κακού οφείλεται στον άνθρωπο που 
την υλοποίησε. Το συμφέρον, αντίθετο της ανιδιοτέλειας, οδήγησε τον Εωσφόρο να εξεγερθεί 
με την επικράτηση του Δία στις κοινότητες του διαστήματος. Το συμφέρον είναι η πηγή του 
κακού, της φθοράς και του θανάτου, είναι η πηγή των συμφορών.     
 
 
 
 

                      ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΗΓΑΖΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΚΟ 
 
                                                                                          
     Κατά την Χριστιανική και την Ισλαμική θεολογία, αλλά και άλλες δοξασίες, το κακό 
πηγάζει από τον διάβολο που εξέπεσε και αυτός είναι πνεύμα, κτίσμα του θεού. Εξέπεσε και 
ο άνθρωπος και το κακό εισήλθε στην  ανθρωπότητα.  
 
                                               ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΚΟ 
 
     Πολλοί θεολόγοι είπαν, ότι το κακό είναι η άρνηση του καλού και ιδιαίτερα μερικοί 
διατύπωσαν ότι είναι τίποτε.  
     Εμείς, για να ορίσουμε το κακό, πρέπει να αναφερθούμε στο ποιος το ορίζει και ποιος το 
καθιερώνει. Σαν άνθρωποι, θεωρούμε ότι εμείς είμαστε αυτοί που το ορίζουμε. Κακό είναι 
ότι προξενεί σωματικό ή ψυχικό πόνο στον άνθρωπο, δηλαδή δυσάρεστα συναισθήματα. 
Αλλά και κακό είναι η παράβαση των νόμων για τους νομοταγείς και η επιβουλή του 
συνόλου, της κοινωνίας, ή του κράτους κλπ. Έτσι εμείς ορίζουμε και καθιερώσαμε το κακό, 
εμείς είμαστε το μέτρο του και είναι αντικειμενικό ή υποκειμενικό στο ψυχικό κακό.  
 
                                    ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΗΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ  
 
     Κατά πολλές επικρατούσες ανά τόπους θεολογίες, το κακό δεν προϋπήρχε. Αυτοί 
πιστεύουν σε δημιουργό θεό και ότι ένα κτίσμα του, ένα πνεύμα, ο άγγελος εξέπεσε και έγινε 
διάβολος. Από τότε το κακό εισήλθε στην δημιουργία. Την αντίληψη αυτή την πίστευαν και 
οι γνωστικοί, που θεωρούσαν ότι ένας κατώτερος αιώνας (θεός) εξέπεσε και δημιούργησε τον 
κόσμο ατελή ,με το κακό.  
      Οι ανατολικές θρησκείες όπως ο Ταοϊσμός και ό Ινδουϊσμός, αλλά και ο Βουδισμός, 
πιστεύουν ότι το κακό προϋπάρχει και δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας πτώσης. Τέλος πολλές 
μυστικιστικές οργανώσεις πιστεύουν ότι το κακό προϋπάρχει.  
     Από τους σατανιστές, οι πλείστοι πιστεύουν στην διαρχία, δηλαδή ότι υπάρχει ένας θεός 
του καλού και ένας του κακού που αλληλοπαλεύουν και συνεπώς ότι το κακό προϋπάρχει. 
 
 
 
                       ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 
 



     Ο θάνατος, η δολοφονία, η κλοπή, το ψέμα, η ραδιουργία κλπ, είναι λέξεις-έννοιες-ιδέες 
συνεπώς. Οι ιδέες είναι άϋλες και συνεπώς επινοήθηκαν από τον θεό. Συνεπώς και οι ιδέες-
έννοιες του κακού, επινοήθηκαν από τον θεό, όταν επινόησε και πρόβαλλε τις ιδέες. Οι ιδέες 
–έννοιες λοιπόν, πηγάζουν από τον θεό, ιδιαίτερα από όταν πρόβαλλε αυτός την αντίθεση 
σαν Αιώνα, τότε και επόμενη προβολή του Νού Αιώνα. Και με την επινόηση των ιδεών από 
τον Αιώνα Νου του θεού και διά του Λόγου (λογικής) που προβλήθηκε ή γεννήθηκε (οι 
προβολές έπονται των γεννήσεων) , σχηματίζει θεωρίες και την υπέρτατη θεωρία, την θεωρία 
της δημιουργίας. 
     Στην δημιουργία, μπορούμε να δεχτούμε τα πνεύματα και ότι μερικά εξέπεσαν. Αλλά στο 
σύμπαν ο άνθρωπος, όπως τα βρέφη και τα νήπια είναι αθώα, έτσι και στην νηπιακή του 
ηλικία του ανθρώπου, ήταν αθώοι , εξέλιπε το κακό. Με την πρόοδο όμως και την 
δημιουργία πλεονάσματος στην παραγωγή αγαθών, για την ιδιοποίηση από μερικούς του 
πλεονάσματος, επινοήθηκε- ανακαλύφθηκε το κακό, η κλοπή, η δολοφονία κλπ Τώρα ο 
άνθρωπος επηρεάζει την φύση και φθάνει να δημιουργήσει νέα μικρόβια και πολλαπλά όπλα. 
 
                                         ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΕΙ ΤΟ ΚΑΚΟ; 
 
     Όπως αναφέραμε, μέτρο του κακού είναι ο άνθρωπος που το ορίζει. Ένα μικρόβιο μπορεί 
να προκαλέσει τον θάνατο του ανθρώπου, ή την νόσο. Το μικρόβιο είναι φύση. Αλλά και το 
όπλο που προκαλεί τον θάνατο ή την πληγή είναι κακό και αυτό είναι υλικό, προέρχεται από 
την φύση. Έτσι το κακό δεν μπορεί να είναι τίποτε, είναι φύση είναι υλικό. Αλλά είναι και 
άϋλο αφού με λέξεις κατηγορούμε ή στεναχωρούμε κάποιον. Αλλά και οι λέξεις προφέρονται 
με αέρα, είναι φύση. Και οι κακές σκέψεις όπως οι τύψεις, προκαλούνται στον εγκέφαλο , 
στους νευρώνες του, με ηλεκτρικές ώσεις. Είναι φύση. Και ο σωματικός πόνος είναι φύση.  
     Σε κάθε κακό αντιστοιχούν οι ιδέες του ή μία ιδέα. Το κακό είναι υλοποίηση, 
φυσιοποίηση του αΰλου, των ιδεών που επινοήθηκαν- προβλήθηκαν από τον θεό. 
 
                                   ΤΟ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ 
 
     Ο θεός επινόησε την υπέρτατη θεωρία της δημιουργίας, με την εξέλιξή της. Οι κινήσεις 
της ύλης, μικροσωματικές, του μακρόκοσμου και της σκέψης που προκαλείται στους 
νευρώνες του εγκεφάλου, αντιστοιχούν στην θεωρία του θεού, την υπέρτατη θεωρία. Η 
υπέρτατη θεωρία σαν άϋλη, σαν μη είναι, μεταβάλλεται σε κινήσεις στο κέντρο ελέγχου του 
θεού, στο κέντρο ελέγχου των συμπάντων, της κτίσης. Και από εκεί καθορίζονται οι κινήσεις 
της ύλης. Συνεπώς όλα είναι προκαθορισμένα, και το κακό που υλοποιείται. 
     Η υπέρτατη θεωρία του θεού, είναι το βήμα της εξέλιξής του, προς κάτι ανώτερο. Εμείς , 
ίσως είμαστε το σκαλοπάτι το αποφασιστικό και ίσως η ψυχή μας είναι αθάνατη να 
συμμετέχει σε αυτή την εξέλιξη και το μετέπειτα.                                                              
 


