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   Η  τηλεόραση έλεγε τις βραδινές ειδήσεις, εγώ ξαπλωμένος να μην ακούω και το μυαλό να 
δουλεύει. Πως θα ενισχύσω τα κύματα του αιθέρα που πρόσφατα σε πρωτοποριακό πείραμα 
παρήγαγα; Βλέπετε μόνο ενισχυμένα θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση ανίατων 
ασθενειών, ή την επίτευξη βιολογικής νεότητας. Και ξάφνου μία αναλαμπή, δεν ήταν δική 
μου σκέψη, το αντιλήφθηκα. Ήταν δημιουργία σκέψης προερχόμενη από τις κοινότητες του 
διαστήματος. «Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι τεχνικό δημιούργημα, δεν υπάρχει στην φύση». 
Αυτή ήταν η σπίθα και το μυαλό πήρε φωτιά.  

 

                                ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ 

 

      Ασφαλώς δεν καταμετρείται ηλεκτρικό ρεύμα στις θάλασσες, τα βουνά, τις πεδιάδες, τα 
πετρώματα, τα μεταλλεύματα και όπου αλλού στην φύση. Και παράλληλα, τα τρανσίστορς ή 
οι δίοδοι ή άλλες κατασκευές της ηλεκτρονικής, είναι τεχνικά δημιουργήματα, δεν τα παράγει 
η φύση. Η φύση, μία απέραντη πραγματικότητα, που αν μέρη της τα επεξεργαστούμε και τα 
μεταχειριστούμε κατάλληλα, θα παράξουμε ηλεκτρισμό, συσκευές ηλεκτρονικές ή οικιακές, 
αυτοκίνητα, εργοστάσια, κτίρια, δρόμους κλπ. ‘Όλα αυτά μία τεχνική πραγματικότητα που ο 
άνθρωπος κατασκευάζει. 

 

                                       ΕΙΜΑΣΤΕ ΡΥΠΑΝΤΕΣ 

 

     Όλα αυτά τα τεχνικά δημιουργήματα που διευκολύνουν την ζωή μας, είναι μία ρύπανση 
στην πραγματικότητα της φύσης. Ο άνθρωπος είναι ένας ρυπαντής, γιατί παράγει πράγματα 
και ενέργεια που η φύση δεν παράγει. Ο δυναμικός ηλεκτρισμός, δεν παράγεται στην φύση, 
σε πείσμα της κατεστημένης επιστήμης, κανέναφορτισμένο σωματίδιο φορτισμένο δεν 
κινείται μεταφορικά στην φύση. Οι εκρήξεις και η εκτόξευση ιόντων από τους ηλίους, δεν 
μαρτυρά το τεχνικό φαινόμενο του δυναμικού ηλεκτρισμού (που είναι ταλάντωση 
ηλεκτρονίων σε μικρές τάσεις και μεταφορική κίνηση σε υψηλές). Ο άνθρωπος είναι ένας 
ρυπαντής της φύσης, ακόμα και όταν κάνει «βιολογικές» κατασκευές.  

 

    Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΠΛΗΣΙΑΣΕ ΤΗΝ ΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΙΜΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΦΥΣΗ  

 



     Όταν πειραματιζόμουν να κατασκευάσω τεχνητή βαρύτητα , προσπάθησα να μιμηθώ την 
φύση. Η φύση παράγει βαρυτικά κύματα στα έσχατα σωματίδια και στην δομή τους και από 
αυτήν, τα ηλεκτρόνια και τα πρωτόνια. Η μάζα τους που μπορούμε να υπολογίσουμε και 
πειραματικά, έστω και με ατέλεια, είναι προϊόν κινήσεων των δομών τους και τα βαρυτικά 
τους κύματα καθιστούν εμφανή την μάζα.  

     Εγώ, μιμούμενος την φύση, προσπάθησα σε μακροσκοπικές σχετικά με τα έσχατα 
σωματίδια δομές, να κατασκευάσω τεχνητά βαρυτικά κύματα. Ίσως να πήρα μη μετρίσιμα 
αποτελέσματα, ίσως να απέτυχα. Κρατείστε ότι ήταν μία τεχνητή προσπάθεια μίμησης της 
φύσης.     

    Επεκτείνοντας την κοσμοθεωρία με την εργασία ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΙΕΣΗ ΚΑΙ 
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΙΘΕΡΑ (δες το παραπάνω site μου), διέγνωσα και διατύπωσα τα 
θερμικά κύματα του αιθέρα. Και όταν έκανα την εργασία ΣΤΑ ΑΔΥΤΑ ΤΟΥ 
ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ, Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ ΕΝΑ ΔΥΑΛΙΚΟ ΣΥΜΠΑΝ, ήδη ήμουν σίγουρος ότι 
μπορώ να κατασκευάσω κύματα του αιθέρα. Και μιμήθηκα την φύση. 

      Ο ηλεκτρισμός είναι ταλάντωση ηλεκτρονίων και η ταλάντωση σε ραδιοφωνικά μακρά ή 
βραχέα κύματα, είναι αποτέλεσμα συμβολής ταλαντώσεων ηλεκτρονίων σε υπέρυθρες 
θερμικές συχνότητες. Και τι έκανα, 

 

                   ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 20150100032 

 

     Πήρα σύριγγα ενέσεως και την χρησιμοποίησα όπως ο ηχητικός σωλήνας. Κόλλησα δύο 
αγώγιμες ηλεκτρικές ροδέλες στα δύο άκρα και διοχέτευσα εναλλασσόμενο ρεύμα σε KHz. 
Οι αγώγιμες ροδέλες δονούσαν τα ηλεκτρόνια και τα πρωτόνια σε υπέρυθρες συχνότητες, του 
χαλαζία (γυάλινη σύριγγα) και αυτά με την σειρά τους, κυμάτιζαν τον αιθέρα (κάτι σαν 
συνεχές υγρό θεωρείστε) εντός του σωλήνα. Και εξέρχονταν κύματα του αιθέρα σε 
υπέρυθρες συχνότητες. Που με την σειρά τους θέρμαιναν τον εμπρός του στομίου της 
σύριγγας αέρα και τον αισθητήρα του θερμομέτρου περιβάλλοντος, ή και σώματος στην 
μασχάλη και κοντά στο στόμιο. Τα θερμικά κύματα του αιθέρα παράγει η κεντρική φυσαλίδα 
ή οποιαδήποτε μικροφυσαλίδα δομή των ηλεκτρονίων και των πρωτονίων και εγώ, στην 
τεχνητή ηλεκτρική διέγερση και δόνηση των σωματίων του χαλαζία, πέτυχα τον υπέρυθρο 
κυματισμό του αιθέρα.  

 

                                  ΔΥΟ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ     

 

     Θα πετύχουμε την ενίσχυση των θερμικών κυμάτων, ώστε να τα χρησιμοποιήσουμε για 
θερμοπληξία των όγκων και να πετύχουμε και την βιολογική νεότητα; 

     Είναι δυνατή η επίτευξη της βιολογικής νεότητας με τεχνητά μέσα; Αυτό είναι το 
ερώτημα που έβαλαν οι κοινότητες του διαστήματος. Οι κοινότητες του διαστήματος που 



πέτυχαν την βιολογική νεότητα, με την καλλιέργεια και λήψη ως τροφής, φυτού που 
καλλιεργείται αποκλειστικά στον Α του Ωρίωνος. Το φυτό Ιλαρίον.      


