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Ο Αιθζρασ ςτην αρχαιότητα, Ακαςικά αρχεία, και κβαντική φυςική 
 
Αρχαίεσ θεωρίεσ για τον αιθζρα 
Ο αικζρασ ιταν το πζμπτο ςτοιχείο (πεμπτουςία), μαηί με τθ φωτιά, τον αζρα, το 
νερό και τθν γθ, από τα οποία ιταν φτιαγμζνοσ ο κόςμοσ ( Αριςτοτζλθσ ). Ενϊ τα 
προ-θγοφμενα ςτοιχεία δομοφςαν τον κόςμο των ανκρϊπων, ο αικζρασ πίςτευαν 
ότι δομοφςε τον υλικό ουρανό, τουσ πλανιτεσ, τα άςτρα και γενικά τον υπόλοιπο 
κόςμο. Αν και εκεωρείτο επιςτθμονικά «νεκρόσ», εδϊ και ζναν αιϊνα, ο Αικζρασ 
εμφανίηεται και πάλι ςτο προςκινιο, ωσ μια κεωρία, για τθν ερμθνεία τθσ παρατθ-
ροφμενθσ, αλλά ανεξιγθτθσ «κάλαςςασ ενζργειασ» και του «κοχλάηοντοσ κενοφ», 
που μασ περιβάλει. Ο αικζρασ είναι απίςτευτα λεπτόσ και διαπερνά τα πάντα, άβια 
και ζμβια. 
Οι ςφγχρονοι επιςτιμονεσ φυςικοί πλζον, κατά πλειοψθφία, δζχονται ότι ο χϊροσ 
που μασ περιβάλει, αλλά και το φμπαν, είναι γεμάτα από «κοςμικό αφρό» (από 
αικζρα, δθλαδι). Διαμζςου αυτοφ του «αφροφ», γίνονται όλεσ οι ενεργειακζσ και 
υλικζσ αλλθλεπιδράςεισ ςτο ορατό φμπαν. Είναι αόρατοσ ςτουσ ανκρϊπουσ, πάρα 
πολφ λεπτόσ, που διαπερνά τα πάντα. Σόςο θ Κβαντικι Θλεκτροδυναμικι, όςο και θ 
Κβαντικι Φυςικι τοιχειωδϊν ωματιδίων, δζχονται ότι ο Κβαντικόσ αφρόσ είναι 
μια τεράςτια και αόρατθ δεξαμενι διαρκοφσ προςφοράσ και απορροισ υλοενζργει-
ασ, επάνω ςτθν οποία ςτθρίηεται ο ορατόσ κόςμοσ. Πρόκειται για τθν αποκαλοφ-
μενθ «Ενζργεια Μθδενικοφ θμείου» ( Zero-point Energy ). 
οφοί και ιδιαίτερα ςκεπτόμενοι ερευνθτζσ από τα πανάρχαια χρόνια, υποςτιριηαν 
ότι υπάρχει ζνα κοςμικό πεδίο που ςυνδζει τα πάντα, ζνα είδοσ διαχρονικοφ και 
αιϊνιου αρχείου ςτο οποίο είναι καταγεγραμμζνα όλα όςα ζχουν ςυμβεί ποτζ ςτο 
ςφμπαν (εικόνεσ, ιχοι, γεγονότα, κλπ.), όπου διαςϊηονται όλεσ οι πλθροφορίεσ. 
 
Brain-Spiritual-Soul 
Σο πεδίο αυτό ονομάςκθκε Ακαςικό αρχείο ι Ακαςικό πεδίο ι Ακαςικό χρονικό 
(Akashic field ι A-field). Είναι θ διαρκισ μνιμθ του ςφμπαντοσ, το διαρκζσ αρχείο 
όλων όςων ςυμβαίνουν και ζχουν ςυμβεί ποτζ ςε όλο το ςφμπαν. 
Πρόςφατεσ ανακαλφψεισ ςτθν προωκθμζνθ φυςικι δείχνουν ότι το Ακαςικό πεδίο 
(πάντοτε επιςτθμονικά κεωροφμενο), είναι πραγματικότθτα και αντιςτοιχεί ςτο 
πεδίο zero-point των επιςτθμόνων. 
Σο πεδίο αυτό αποτελείται από μια κάλαςςα κοςμικισ ενζργειασ από τθν οποία 
γεννϊνται άτομα, γαλαξίεσ, αςτζρια και πλανιτεσ. 



Σο Πεδίο Μθδενικοφ θμείου–Zero Point Field, αποτελείται από ( και ευρίςκεται 
μζςα ςε) Ενζργεια Μθδενικοφ θμείου–Zero Point Energy ), μια πραγματικι κάλας-
ςα ενζργειασ μζςα ςτθν οποία κολυμπάμε, όπωσ τα ψάρια ςτθν κάλαςςα, μθν 
ζχοντασ καμία αντίλθψθ τθσ απεραντοςφνθσ του περιβάλλοντοσ. 
Μία από τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ Γενικισ Κεωρίασ τθσ χετικότθτασ είναι ότι το από-
λυτο κενό είναι εντελϊσ άδειο από φλθ και ενζργεια. Από τθν κβαντομθχανικι όμωσ 
γνωρίηουμε ότι το απόλυτο κενό είναι γεμάτο ενζργεια. ε ζνα κενό, μετά από τθν 
απομάκρυνςθ όλθσ τθσ φλθσ και ενζργειασ εξακολουκοφν να υφίςτανται απρόβλεπ-
τεσ, τυχαίεσ διακυμάνςεισ τθσ λεγόμενθσ ενζργειασ του κενοφ (μθδενικοφ ςθμείου ). 
Δθλαδι, θ ζννοια περί απολφτωσ κενοφ χϊρου, δεν ιςχφει πλζον ςτθν επιςτιμθ. 
Τπάρχει ςτθν κζςθ του κενοφ χϊρου, ζνα άπειρο πεδίο κοχλάηουςασ δραςτθριό-
τθτασ, όπου μικροςκοπικά θλεκτρομαγνθτικά πεδία, διακυμαίνονται ςυνεχϊσ, ακό-
μα και όταν οι κερμοκραςίεσ αγγίηουν το απόλυτο μθδζν (-2730 C, θ κατϊτατθ 
δυνατι κερμοκραςία ςτο ςφμπαν, ςφμφωνα με τισ ςθμερινζσ επιςτθμονικζσ προς-
εγγίςεισ). 
Εντόσ του φμπαντοσ χϊρου και εντόσ του “κβαντικοφ αφροφ” (αικερικοφ πεδίου), 
δραςτθριοποιοφνται τα μορφογενετικά πεδία, τα οποία «αντλοφν» ενζργεια και 
“πλθροφορίεσ” από το Πεδίο Μθδενικοφ θμείου–Zero Point Field ( τα Ακαςικά 
αρχεία ). τθν εξελικτικι βιολογία, το μορφογενετικό πεδίο (morphogenetic field) 
είναι μια ομάδα κυττάρων που είναι ικανά να αντιδροφν ςε διακριτά και τοπικά 
βιοχθμικά ςιματα, οδθγϊντασ ςε ςυγκεκριμζνεσ μορφολογικζσ δομζσ ι όργανα. 
 
quantum-consciousness 
O Dr. Sheldrake υποςτθρίηει πωσ θ μνιμθ, θ εξζλιξθ και θ μάκθςθ ςυμβαίνουν ζξω 
από το νου. Λςχυρίηεται πωσ θ μεταβολι, θ εξζλιξθ και θ εμβρυακι ανάπτυξθ δεν 
ρυκμίηονται απ’ τθν αλλθλεπίδραςθ των DNA και του περιβάλλοντοσ, όπωσ πίςτευ-
αν μζχρι τϊρα οι βιολόγοι. Ακόμθ ιςχυρίηεται πωσ τα ζμβρυα και ο εγκζφαλόσ τουσ 
αναπτφςςονται ςυντονιηόμενα με μια καινοφργιου είδουσ (άυλθ) διαςταλτικι δφνα-
μθ που ονομάηεται μορφογενετικό πεδίο. 
Όπωσ ζνα μαγνθτικό πεδίο δίνει τον προςανατολιςμό για τα ειδικά ςχιματα που κα 
δθμιουργιςουν τα ρινίςματα του ςιδιρου, ζτςι και αυτι θ καινοφργια δφναμθ, 
μπορεί να ςχθματίςει ςϊμα και νου. 
Με άλλα λόγια, θ κεωρία προτείνει ότι κάκε ςυγκεκριμζνθ μορφι που παράγεται, 
είναι πανομοιότυπθ με τθν προχπάρχουςα, γιατί ‘κυμάται’ τθ μορφι τθσ μζςω τθσ 
επανάλθψθσ και ότι κάκε νζα μορφι με παρόμοια χαρακτθριςτικά, κα χρθςιμοποι-
ιςει το πρότυπο τϊν ιδθ υπαρχόντων μορφϊν, ςαν οδθγό για τθν εμφάνιςι τθσ. 
‘Ετςι είναι πικανόν, μζςω αυτισ τθσ διαδικαςίασ, να παράγονται από τθν φφςθ, δια 
μζςου των γεωλογικϊν αιϊνων και ςτα πλαίςια των προαιϊνια κεςπιςμζνων απο 
τον Κεό-Δθμιουργό, νόμων, ομοιϊματα-simulacra, τα οποία είναι αντίγραφα παλαι-
ότερων υπαρχόντων ( φυςικϊν ι τεχνθτϊν ) που για κάποιο λόγο, ζχουν εξαφανι-
ςκεί. 
 
Quant Connect 
Η Θεωρία τησ υνεχοφσ Δημιουργίασ 
Ο Paul A. LaViolette είναι ο δθμιουργόσ τισ Κεωρίασ τισ υνεχοφσ Δθμιουργίασ.  
φμφωνα με αυτι, φλθ αναπαράγει όμοια φλθ («Αρχι τθσ Δθμιουργίασ του 
δθμιουργοφ του ςφμπαντοσ»), με όμοια κινθτικι κατάςταςθ και θ ενζργεια (υπό 



μορφι κερμότθτασ ) αναπαράγει ενζργεια (υπό μορφι κερμότθτασ). Τποςτθρίηει 
τθν Μορφογζνεςθ (ΚΕΩΡΛΑ ΤΝΕΧΟΤ ΔΘΜΛΟΤΡΓΛΑ) των διαφόρων υλικϊν (πετρω-
μάτων και ςωμάτων) θ οποία δεν ερμθνεφεται με κανζναν από τουσ υπάρχοντεσ 
νόμουσ τισ φυςικισ, τθσ χθμείασ και των μακθματικϊν. 
Ο ςχθματιςμόσ τϊν υλικϊν, ςφμφωνα με εκείνον, οφείλεται, όχι ςτθν χθμεία, αλλά 
ςτον τόπο που βρζκθκε το υλικό αυτό. Αποδεχόμαςτε ζτςι τθν φπαρξθ ενόσ μθ 
ομοιογενοφσ πεδίου που διαμορφϊνεται τοπικά και είναι υπεφκυνο για τισ παρατθ-
ροφμενεσ ιδιαιτερότθτεσ των πετρωμάτων από τόπο ςε τόπο. Δεχόμαςτε δθλαδι ότι 
ο χϊροσ και τα μορφογενετικά πεδία, επιβάλλουν τισ εκάςτοτε διαφοροποιιςεισ. 
‘Ζτςι ςφμφωνα με τθν κεωρία αυτι, είναι πικανόν τοπικά, ςε κάκε περιοχι, με το 
πζραςμα των γεωλογικϊν αιϊνων, θ φφςθ, νομοκετθμζνθ και ρυκμιηόμενθ απο τον 
ζλλογο Δθμιουργό Κεό μζςα ςτα πλαίςια των γνωςτϊν, (αλλά και των περιςςό-
τερων άγνωςτων επι του παρόντοσ νόμων του φμπαντοσ και τθσ μθτζρασ φφςεωσ), 
να “ςμιλεφει”, να “αποτυπϊνει” ςχιματα με “πατρόν-πρότυπο”, δείγματα απο τθν 
ίδια τθν φφςθ. Και αυτι θ διαδικαςία είναι ςυνεχισ, μζχρι το τζλοσ του παρόντοσ 
κόςμου και τθσ ιςτορίασ του. 

ΠΘΓΘ : thesecretrealtruth.blogspot.com 
 
Αιθερασ: ″ Ο μζγασ ενδιάμεςοσ ” μεταξφ ψυχήσ και φλησ 
Σο εν λόγω πρότυπο, από τουσ αρχαίουσ προγόνουσ μασ, τουσ Κοςμικοφσ Ζλλθνεσ, 
είχε όνομα. Ονομαηόταν Αικζρασ από τον Αριςτοτζλθ και Αείηωον Πυρ από τον 
Θράκλειτο. τον δε Σίμαιο του Πλάτωνα γίνεται μία ακριβισ, ςυμβολικι αλλά και 
ακραία ταυτόχρονα περιγραφι του πϊσ αυτόσ ο Αικζρασ παράγει τθν ηωι και τθν 
Φφςθ, όπωσ τθν παρατθροφμε και τθν γνωρίηουμε εμείσ οι άνκρωποι που είμαςτε 
μζροσ τθσ. 
τον Σίμαιο ιδθ γίνεται ςαφισ αναφορά για το DNA, το οποίο περιγράφεται ωσ τα 
εκατομμφρια «καρφιά» που ςτθρίηουν τισ μίξεισ από τθν μεριςτι και τθν αμζριςτθ 
ουςία του φμπαντοσ, θ οποία ςε ςυνδυαςμό με τον νου παράγει τον άνκρωπο και 
τα ηωτικά του κζντρα. 
 
ΑΙΘΗΡ, Ο ΠΑΝΣΑΧΟΤ ΠΑΡΩΝ 
Θ πζμπτθ αυτι ουςία, ο Αικζρασ, είναι το επωνομαηόμενο πράνα τθσ ινδικισ 
φιλοςοφίασ, που διαπερνά όλθ τθν Δθμιουργία. Πρόκειται για τθ vis vitalis ( ηωτικι 
δφναμθ ) τθσ αλχθμικισ Δφςθσ που κρυφά, κάτω από κακεςτϊσ ςυνεχϊν διϊξεων 
ςτουσ «μελανοφσ» αιϊνεσ του χριςτιανικοφ μεςαίωνα, ενζπνεε τουσ διακόνουσ τθσ 
ζρευνασ και τθσ γνϊςθσ. Είναι θ κακοριςτικι δομι από τθν οποία παράγεται το 
Παν. 
Ο Αικιρ ι Αικζρασ ιταν για τουσ Αρχαίουσ Ζλλθνεσ ότι πιο ςθμαντικό για τθν 
φπαρξθ του φμπαντοσ. τον αικζρα κρυβόταν λοιπόν το μυςτικό τισ φπαρξθσ τοφ 
κόςμου μασ και κακ’ επζκταςθ και τθσ δικισ μασ. 
τθν αρχαιότθτα πίςτευαν πωσ όλοσ ο κόςμοσ ιταν γεμάτοσ από ζνα υλικό λεπτό, 
αζρινο, ςχεδόν άυλο, που οι Ζλλθνεσ ονόμαηαν Αικιρ. Ο Πυκαγόρασ πίςτευε ςτθν 
φπαρξθ του αικζρα ωσ «πζμπτο ςτοιχείο» τθσ Φφςθσ, (εξοφ και θ λζξθ πεμπτουςία). 
Ο Αικιρ δεν ιταν γνωςτόσ μόνο ςτθν Αρχαία Ελλάδα , αλλά ςυναντάται ςε όλουσ 
τουσ μεγάλουσ αρχαίουσ πολιτιςμοφσ. Οι Κινζηοι τον ονόμαηαν «Κι» , οι Λάπωνεσ 
«Σςι» και οι Λνδοί «Πράνα». Ο Αικζρασ, είναι το μοναδικό κλειδί, που ανοίγει τθν 
πόρτα για τθν πλιρθ κατανόθςθ τθσ φπαρξθσ και τθσ προζλευςθσ του κόςμου μασ. 



Τπάρχει διάχυτθ θ εντφπωςθ ςτουσ φυςικοφσ, αλλά και ςε όλουσ εκείνουσ που 
αςχολοφνται με το ηιτθμα ότι θ ςφγχρονθ επιςτιμθ ζχει ρίξει για τα καλά τον αικζ-
ρα ςτο χρονοντοφλαπο τισ Λςτορίασ προχωρϊντασ ςε ανακαλφψεισ και εξελίξεισ 
που απζχουν ζτθ φωτόσ από τισ απόψεισ φπαρξθσ τοφ αικζρα. Ωςτόςο οι ανακαλφ-
ψεισ τισ ςφγχρονθσ επιςτιμθσ ςτθν πραγματικότθτα επιβεβαιϊνουν κάκε τόςο ότι 
ζνα φάνταςμα ςυνεχίηει να δρα εκεί ζξω. 
Σο κείμενο που μεταφράςτθκε και ακολουκεί γράφτθκε από τον επιςτθμονικό ςυν-
εργάτθ των «Νιου Γιορκ Σάιμσ» Μάλκολμ Μπράουν και αναφζρει το απρόςμενο.  
Παντοφ εκεί ζξω και παντοφ μζςα ςυνεχίηει να υπάρχει κρυμμζνο ςτουσ νόμουσ τισ 
φυςικισ το φάνταςμα τοφ Αικζρα. 
«Κανζνασ δεν μπορεί να τον δει, να τον μυρίςει και να τον αγγίξει, ωςτόςο θ ανκρω-
πότθτα φαίνεται ότι νιϊκει τθν φπαρξι του ςχεδόν από τότε που υπιρχε θ γραφι». 
 
Σι είναι όμωσ ο αιθζρασ και πϊσ μποροφμε να τον προςεγγίςουμε; 
Ο Αριςτοτζλθσ ορίηει για τον Αικζρα τα εξισ: «Θ φλθ εμφανίηεται με τθ μορφι των 
πζντε ςτοιχείων ι ςωμάτων ( γθ, φδωρ, αιρ, πυρ και αικιρ ) πάνω από τον υπερ-
ςελινιο χϊρο. Αυτό το πζμπτο ςτοιχείο είναι και θ πεμπτουςία του φμπαντοσ.»  
O Αριςτοτζλθσ ορίηει λοιπόν τον αικζρα, ωσ τθ Πεμπτουςία του φμπαντοσ. Ωσ 
δθλαδι το πζμπτο ςτοιχείο που ενϊνει τα άλλα τζςςερα ςτοιχεία, λειτουργϊντασ 
ςαν μία κόλλα κα λζγαμε ςιμερα, αλλά και που ταυτόχρονα είναι μια ουςία που 
αποτελεί τθ γενεςιουργό αιτία των άλλων τεςςάρων ςτοιχείων. τθν Ακαδθμία του 
Πλάτωνα όπου μελετικθκαν τα πζντε ςτερεά πολφεδρα, τα οποία ςυμβόλιηαν τα 
πζντε παραπάνω δομικά ςτοιχεία του ςφμπαντοσ, ο αικζρασ ςυμβολιηόταν ωσ 
δωδεκάεδρο. 
Θ επιςτθμονικι κοινότθτα ορίηει τον αικζρα ωσ το ρευςτό του κενοφ που είναι 
υπεφκυνο για τθ δθμιουργία τθσ φλθσ και διάδοςθσ του φωτόσ. 
Θ εργαςία του φιλοςόφου και φυςικοφ ερευνθτι του 19ου αιϊνα Μαρςελίνου 
Μπερτζλο, με τίτλο Οι Ζλλθνεσ και θ ιςτορία τθσ Αλχθμείασ, αποκαλφπτει ςε όλθ τθσ 
τθν ζκταςθ αυτι τθ γνϊςθ που πάντα υπιρχε. 
Ο ίδιοσ ο Νεφτων και όλοι οι μεγάλοι κεμελιωτζσ των ςφγχρονων Φυςικϊν Επι-
ςτιμων ςυνζχιςαν αυτι τθν παράδοςθ και τθ μελζτθ γφρω από τον Αικζρα. Ιταν δε 
τόςο κρίςιμθσ ςθμαςίασ για όλα τα επιςτθμονικά μοντζλα, με βάςθ τα οποία 
χτίςτθκε ο ςθμερινόσ μασ κόςμοσ ζτςι όπωσ τον γνωρίηουμε, που ςιγά-ςιγά θ φφςθ 
του Αικζρα άρχιςε να ςυγκεντρϊνει ολοζνα και περιςςότερουσ μελετθτζσ. Σζτοιεσ 
μελζτεσ πραγματοποίθςαν ο Tesla, ο Βίλχεμ Ράιχ με τθν Οργόνθ, και πολλοί άλλοι, 
οι οποίοι παριγαγαν άμεςα τεχνολογικά επιτεφγματα τεράςτιασ ςθμαςίασ για τθν 
πρόοδο τθσ Ανκρωπότθτασ, προςιτά ςτον κάκε άνκρωπο αυτισ τθσ γθσ.  
Ωςτόςο, αυτό ςιμανε και το τζλοσ του Αικζρα. 
Ανάμεςα ςτουσ επιςτιμονεσ του 19ου αιϊνα που υπεράςπιηαν τθ κεωρία του 
Αικζρα ιταν και ο μεγαλοφυισ ερβοαμερικάνοσ Νίκολα Σζςλα, ο εφευρζτθσ των 
επαγωγικϊν κινθτιρων εναλλαςςόμενου ρεφματοσ, που ζφεραν επανάςταςθ ςτθν 
θλεκτρομθχανικι, κακϊσ και άλλων 700 πρωτοποριακϊν ευρεςιτεχνιϊν.  
Ο Σζςλα υποςτιριηε πωσ: «Ζνασ αςφρματοσ πομπόσ δεν παράγει ερτηιανά κφματα, 
τα οποία είναι ζνασ μφκοσ, αλλά θχθτικά κφματα ςτον αικζρα, που ςυμπερι-
φζρονται με κάκε τρόπο ςαν αυτά ςτον αζρα, εκτόσ από το ότι, λόγω τθσ μεγάλθσ 
ελαςτικισ δυνάμεωσ και εξαιρετικά μικρισ πυκνότθτασ του μζςου, θ ταχφτθτα τουσ 
είναι αυτι του φωτόσ». 



Θ υπόκεςθ ιταν ότι κακϊσ θ Γθ κινείται διαμζςου τοφ ςυμπαντικοφ αικζρα, κα 
ζπρεπε να υπάρχει μια ανιχνεφςιμθ διαφορά μεταξφ τισ ακτίνασ τισ ταχφτθτασ τοφ 
φωτόσ που είναι προσ τθ φορά ςτροβιλιςμοφ τισ κίνθςθσ τθσ Γθσ από μια ακτίνα 
φωτόσ αντίκετθσ κατεφκυνςθσ προσ αυτιν. Ακριβϊσ όπωσ ςυμβαίνει με τθν ταχφ-
τθτα που διαφζρει όταν κολυμπά κάποιοσ ακολουκϊντασ το ρεφμα τοφ ποταμοφ ι 
αντίκετα ςε αυτό. 
Οι επιςτιμονεσ που υποςτιριηαν τθν κεωρία του Αικζρα είχαν αποδειχκεί τισ εξισ 
αξιωματικζσ ιδιότθτεσ του : Ο Αικζρασ υπάρχει παντοφ, γεμίηει όλο το ςφμπαν, 
διαπερνά κάκε φλθ, είναι θ πθγι κάκε ενζργειασ, μεταβάλλεται ςε φλθ ι μάηα. 
Εκπζμπει φωσ, αλλά είναι διαφανισ. Δεν υπάρχει κερμότθτα ςτον αικζρα, δεν 
υπάρχει απϊλεια ενζργειασ. Ο Αικζρασ είναι ακίνθτοσ, ςτάςιμοσ και αναπόδεικτοσ. 
Σο παγκόςμιο εξουςιαςτικό «εγκατεςτθμζνο», βλζποντασ αυτι τθν τροπι τθσ επι-
ςτιμθσ που κα οδθγοφςε με μακθματικι ακρίβεια ςτθν διάλυςθ τθσ ίδιασ του τθσ 
εξουςιαςτικισ δομισ, ςταμάτθςε άμεςα ι, ςε άλλεσ περιπτϊςεισ, διαβάκμιςε επί 
ποινι προδοςίασ, όλεσ αυτζσ τισ ζρευνεσ. Όπου δεν τα κατάφερε άμεςα, χρθςιμο-
ποίθςε τον χλευαςμό για τθν θκικι εξόντωςθ των ερευνθτϊν. 
Ο Άλμπερτ Αϊνςτάιν ιταν ζνασ από αυτοφσ που εργολαβικά ανζλαβαν να απαξιϊ-
ςουν τον Αικζρα, αντιμετωπίηοντασ τον ωσ αντίπαλο ι εχκρό επιςτιμονα.  
«Καταςκεφαςε», λοιπόν, τθν κεωρία τθσ Γενικισ και Ειδικισ χετικότθτασ, θ οποία 
ουςιαςτικά δεν ιςχφει, παρά μόνο μζςα ςτο πλαίςιο ιδεατϊν και ανεδαφικϊν προς-
εγγίςεων τθσ Φφςθσ. 
Ενϊ ο ίδιοσ ο Αϊνςτάιν χρθςιμοποίθςε κατά κόρον τισ κεωρίεσ και τα εργαλεία επι-
ςτθμόνων που παριγαγαν επιςτθμονικι γνϊςθ με βάςθ τθν υπόκεςθ τθσ φπαρξθσ 
του Αικζρα, ςτθν ςυνζχεια τον απζρριψε, με βάςθ μία ςειρά ςυνειρμϊν που, ουςια-
ςτικά, καταργοφν τθν αιτιοκρατία ςτθν Φυςικι και εκδιϊκουν τθν λογικι από τθν 
ζρευνα. 
Παρόλα αυτά, ζχει ιδθ αρχίςει ςε παγκόςμιο επιςτθμονικό επίπεδο θ αποκακιλω-
ςι του, ενϊ ιδθ υλοποιοφνται πειράματα τεράςτιου κόςτουσ για να καταδείξουν 
τθν ανεδαφικότθτα των Κεωριϊν τισ χετικότθτασ. 
Σο 1948 ζνασ Ολλανδόσ φυςικόσ ο Hendrick B. G. Casimir προζβλεψε ότι ζνα ηεφγοσ 
μεταλλικϊν πλακϊν τοποκετθμζνεσ θ μια πολφ κοντά ςτθν άλλθ ςε κενό χϊρο κα 
εμποδίςουν οποιαδιποτε εικονικά κφματα που ζχουν μζγεκοσ μεγαλφτερο από το 
μεταξφ τουσ υπάρχον διάςτθμα. Κα ζχουμε λοιπόν λιγότερα κφματα ( ενζργειασ ) 
μεταξφ των πλακϊν από όςα κα υπιρχαν ςε ζνα κενό χϊρο. Σο αποτζλεςμα κα 
είναι θ εξωτερικι ( των πλακϊν ) μικρι δφναμθ να ωκεί τισ πλάκεσ να ενωκοφν. 
χθματικι αναπαράςταςθ τισ πειραματικισ διάταξθσ με τθν οποία ανιχνεφεται θ 
δφναμθ Kasimir, δθλαδι θ οργόνθ ι ο αικζρασ. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Για περίπου μιςό αιϊνα κανζνασ δεν είχε εξετάςει πειραματικά αυτι τθν πρόβλεψθ, 
αν και οι φυςικοί κεωροφςαν τον ιςχυριςμό ωσ αναπότρεπτο ςυμπζραςμα. 
Σελικά, το 1996 ο Δρασ Steve K. Lamoreaux που εργαηόταν τότε ςτο Πανεπιςτιμιο 
Washington ςτο Seattle δθμιοφργθςε μια υπερβολικά ευαίςκθτθ ςυςκευι θ οποία 
περιείχε δφο πλάκεσ Kasimir και ζνα ςφςτθμα ηυγοςτάκμιςθσ, ολοκλθρϊνοντασ ζτςι 
το δφςκολο πείραμά του. 
Θ ελκτικι δφναμθ που διαπιςτϊκθκε ιταν γφρω ςτο 5% τισ δφναμθσ που είχε προ-
βλεφκεί κεωρθτικά από τθν κβαντικι θλεκτροδυναμικι, ζνα γεγονόσ που ςυνις-
τοφςε κολοςςιαία επιτυχία. 
Σο Νοζμβριο δφο ακόμα φυςικοί, οι Δόκτορεσ Unar Mlundeen και Anushree Roy 
από το πανεπιςτιμιο τισ Καλιφόρνιασ ςτο Riverside εκτζλεςαν ζνα πείραμα πολφ 
μεγαλφτερθσ ευαιςκθςίασ, το οποίο ζδειξε αποτζλεςμα ςτο όριο τοφ 1% τισ τιμισ 
που προζβλεπε θ κεωρία. 
Και άλλα κομμάτια δεδομζνων ζχουν βρεκεί ςτο φμπαν για τθν φπαρξθ ενόσ κενοφ 
πθγμζνου από τον αόρατο αικζρα – ι όπωσ αλλιϊσ ονομάηεται -. 
Οι αςτροφυςικοί γνωρίηουν εδϊ και καιρό ότι υφίςταται πολφ λιγότερθ ”ορατι 
φλθ” – που είναι άμεςα ανιχνεφςιμθ – από αυτιν που απαιτείται για να εξθγιςει 
πλιρωσ τισ βαρυτικζσ δυνάμεισ των γαλαξιϊν, των γαλαξιακϊν clusters και άλλων 
ςωμάτων μεγάλθσ ζκταςθσ. Θ φφςθ των βαρυτικϊν δυνάμεων παραμζνει άγνωςτθ, 
αλλά ζνα γεγονόσ είναι ςαφζσ. Σο ”κενό” διάςτθμα είναι οτιδιποτε άλλο από κενό. 
Ο αικζρασ εξακολουκεί να ηει». Σελικα ςτοχεφουν τθν ψυχι ; 
Μεγαλφτερθ προςζγγιςθ ςτο κζμα ζχουν οι οπαδοί και οι ερευνθτζσ φυςικοί των 
Κβαντικϊν Κεωριϊν και ειδικά εκείνων των Μθ Σοπικϊν Πεδίων. Μζςα από τθν 
προςζγγιςθ του «κβαντικοφ ςυμπαντικοφ αφροφ», με δειλά βιματα, θ ςφχρονθ 
Φυςικι τείνει να επανανακαλφψει τον Αικζρα. 
Σο ουςιαςτικό από τισ παραπάνω ζρευνεσ είναι ότι, μζςα από αυτζσ τισ επονο-
μαηόμενεσ Κβαντικζσ Κεωρίεσ Μθ Σοπικϊν Πεδίων, αναδφονται ςταδιακά όλεσ οι 
λφςεισ ςε εκείνα τα προβλιματα, τα οποία για αιϊνεσ θ κατεςτθμζνθ επιςτιμθ 
ονόμαηε μεταφυςικά. 
Σο ςθμαντικό δε είναι, ότι ο άνκρωποσ ωσ μζροσ τθσ Δθμιουργίασ αλλά και ωσ 
δθμιουργόσ ο ίδιοσ των ςυςτθμάτων παρατιρθςθσ τθσ, φαίνεται ότι αλλθλεπιδρά 
αρμονικά τόςο με τθν ίδια τθν Φφςθ που μελετά, όςο και με τθν ςυλλογικι νοο-
ςφαιρικι κατάςταςθ των ςυνανκρϊπων του, οι οποίοι αποτελοφν μζρθ αλλά και 
ςυμμζτοχουσ τθσ ίδιασ Φφςθσ… 
Σο ςίγουρο πάντωσ είναι ότι όποιοσ άνκρωποσ ΔΕΝ ΓΝΩΡΛΗΕΛ περί Αικζροσ, δεν 
πρόκειται ποτζ να καταςκευάςει μθχανζσ αντιβαρφτθτασ. Άρα κα παραμζνει εγκλω-
βιςμζνοσ ςε αυτόν τον πλανιτθ. 
Οφτε βζβαια κα μπορεί να αντιμετωπίςει τυχόν άλλεσ οντότθτεσ που κα ζχουν 
τζτοια τεχνολογία…. 
Μιπωσ τελικά αυτόσ είναι ο λόγοσ που ΑΤΣΟΛ ΠΟΤ ΧΛΛΛΑΔΕ ΧΡΟΝΛΑ ΣΩΡΑ 
ΕΛΕΓΧΟΤΝ ΣΟΝ ΓΘΛΝΟ ‘ΠΟΛΛΣΛΜΟ’ ΚΕΜΟΚΕΣΟΤΝ ΚΕΩΡΕΛΕ ΠΟΤ ΑΠΟΠΡΟΑΝΑ-
ΣΟΛΛΗΟΤΝ ΣΟΝ ΑΝΚΡΩΠΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΑΛΘΚΕΛΑ ; 
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Ο αιθζρασ είναι δονοφμενη οντότητα 
υνζντευξθ με τον Δρ. Φυςικϊν Επιςτθμϊν, Κωνςταντίνο Σομόπουλο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο Κεόσ αποτελείται από ενζργεια και ςυνειδθτότθτα. Δθλαδι, όταν ζχεισ ενζργεια 
και ζχεισ και ςυνειδθτότθτα, τότε ζχεισ τθν δυνατότθτα τθσ επιλογισ των ςυμμετο-
χϊν και τθν δθμιουργία τθσ ςυμμετοχισ ςε ςυςτιματα. Τπάρχουν ςυςτιματα πάνω 
ςε ζνα ςφςτθμα που χαρακτθρίηεται από μια ομάδα οντοτιτων, θ οποία από τθ 
φφςθ τθσ και από τθ φφςθ τουσ και από τισ ιδιότθτεσ από τισ οποίεσ ζχουν, μποροφν 
να δθμιουργιςουν μια ομάδα που όλοι οι ςυμμετζχοντεσ κα αιςκάνονται αςφαλζ-
ςτεροι. Ζτςι δεν κα κινδυνεφουν να χάςουν τθν ενζργειά τουσ. Σα κβάντα και οι 
κβαντϊςεισ εξαρτϊνται και αυτζσ από τθ ςυνειδθτότθτα, διότι αν αυτό το κβάντουμ 
ζχει ταυτότθτα υπάρξεωσ, για να υπάρξει πρζπει να ζχει ςυνειδθτότθτα και ενζρ-
γεια. Ενζργεια από τθν πθγι τθσ ενεργείασ που είναι ο Κεόσ. Και ωσ εκ τοφτου, δεν 
μπορεί να εννοθκεί το ςφμπαν, το κβάντουμ και όλα αυτά που αναφζραμε, αν δεν 
υπάρχει μια βαςικι πθγι ενζργειασ και μια βαςικι ςυνειδθτότθτα. Θ ςυνειδθτό-
τθτα δεν είναι όπωσ είναι θ ενζργεια. Θ ενζργεια μοιράηεται, ενϊ θ ςυνειδθτότθτα 
μερίηεται. Θ διαφορά μεταξφ ενζργειασ και ςυνειδθτότθτασ είναι θ διαφορά του 
διαιρϊ και μερίηω, που ςθμαίνει ότι όταν διαιρϊ από μια μονάδα ζχω κάνει πζντε 
μονάδεσ, ενϊ όταν μερίηω ζχω μεν πζντε, αλλά δεν είναι ξεχωριςτζσ, είναι υποχρε-
ωτικά μζςα ςτο ςφςτθμα. Σο μεταβιολογικό ενεργοποιεί οριςμζνεσ δυνατότθτεσ τισ 
οποίεσ ζχει δϊςει ςτο DNA του ο άνκρωποσ. 
Κφριε Σομόπουλε, ο αιθζρασ, κατά την γνϊμη ςασ, αποτελείται από ςκοτεινή 
ενζργεια; 
Ο αικζρασ είναι από ςκοτεινι ενζργεια. Δεν είναι οφτε φωσ οφτε φλθ. Είναι δόνθςθ 
θ οποία μπορεί να εκδθλωκεί ωσ φλθ και ωσ ενζργεια. Ο αικζρασ είναι παντοφ και 
οπουδιποτε, ακόμθ και μζςα ςε μια καρζκλα θ οποία είναι 100% αικζρασ.  
Ο αικζρασ ο οποίοσ πζραςε ωσ ςπόροσ, ζγινε δζνδρο, μετά ζγινε ξφλο, το πιραμε 
και ζγινε καρζκλα.  
Όλα αυτά είναι φλθ και όπου υπάρχει φλθ είναι ςυμπυκνωμζνθ ενζργεια. 
Ο αιθζρασ είναι η ςυνειδητότητα; Είναι ο Θεόσ; Σι είναι; 
Για να γίνει κάνει πρζπει να περάςει από ςυνειδθτότθτα. Ο ίδιοσ ο αικζρασ είναι εν 
δυνάμει ενζργεια και εν δυνάμει ςυνειδθτότθτα. Άμα πάρω τον αικζρα μόνο του, 
είναι ςαν να παίρνουμε κάτι που δεν είναι αυτό που νομίηουμε ότι παίρνουμε.  
Ο αικζρασ είναι μια οντότθτα θ οποία ζχει τθ δυνατότθτα να δονίηεται. 



Δηλαδή, ο αιθζρασ είναι δονοφμενη οντότητα; 
Ναι. Χωρίσ δόνθςθ ο αικζρασ δεν μπορεί να φτιάξει κάτι. Ο ίδιοσ ο αικζρασ και όλθ 
θ ςκοτεινι ενζργεια ζχει ςυνειδθτότθτα και ζχει Κεό μζςα, γι’ αυτό ζχει και 
χαρακτθριςτικά δονιςεωσ. Θ δόνθςθ είναι ζνα από τα χαρακτθριςτικά του αικζρα. 
Μασ λζτε ότι η δόνηςη είναι ζνα από τα χαρακτηριςτικά τοφ αιθζρα.  
Σα άλλα χαρακτηριςτικά ποια είναι; 
Ότι μπορεί να γίνει ανάλογα με το μικοσ κφματοσ, με τθ ςυχνότθτα των δονιςεων 
ό,τι κζλει και ό,τι χρειαςτεί να κάνει. Από υδρογόνο και οξυγόνο μπορεί να γίνει το 
νερό. Και το υδρογόνο και το οξυγόνο όμωσ μποροφν να γίνουν από τον αικζρα και 
όλα αυτά ζχουν δικζσ τουσ δονιςεισ το κακζνα χωριςτά. Αναλόγωσ αυτϊν των ιδιαι-
τζρων δονιςεων είναι και οι δυνατότθτεσ που ζχουν να ςυμμετζχουν ςε ςυςτι-
ματα. 
Κε Σομόπουλε, ποια είναι η άμεςη ςχζςη που ζχει ο αιθζρασ με τον ανθρϊπινο 
εγκζφαλο όςον αφορά την ςκζψη, την νόηςη και την φανταςία; 
Όςο πιο ςυντονιςμζνθ με τον αικζρα είναι θ ανκρϊπινθ ψυχι, τόςο πιο κοντά ςτο 
Κεό είναι ο άνκρωποσ. Θ ςυνειδθτότθτα τοφ ανκρϊπου είναι ίδια με εκείνθσ τθσ 
ςυνειδθτότθτασ του Κεοφ, δθλαδι τθσ ίδιασ ποιότθτασ, αλλά δεν ζχει εξ’ υποκζςε-
ωσ τθν ίδια δόνθςθ, όμωσ μπορεί να τθν αποκτιςει. Σο γεγονόσ αυτό ταυτίηεται με 
τθν κζωςθ τοφ ανκρϊπου. 
Θ ζννοια “ςυντονιςμόσ με τον αικζρα” είναι άγνωςτθ ςτον περιςςότερο κόςμο. Και 
όχι μόνο αυτό, βριςκόμαςτε ςε ζναν κόςμο με κοινωνικζσ ανιςότθτεσ, πολζμουσ, 
ανίατεσ αρρϊςτιεσ, αδικίεσ, εκμετάλλευςθ από άνκρωπο ςε άνκρωπο, πείνα. Ζνα 
μεγάλο μζροσ του πλανιτθ βρίςκεται ςε δυςτυχία, βιϊνει το ζγκλθμα, τθν απόλυτθ 
ζνδεια. Επομζνωσ, οι ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτθν ανκρωπότθτα δεν προςφζρον-
ται για τθν επίτευξθ ενόσ τζτοιου ςυντονιςμοφ όπωσ μασ λζτε. 
Όταν προςευχόμαςτε κάνουμε ςυντονιςμό και ζχουμε μια δυνατότθτα επικοινω-
νίασ με τον Κεό. Ο ωκράτθσ διαλογιηόταν όλο το εικοςιτετράωρο. Μα δεν ζχουν 
όλοι τθ δυνατότθτα να γίνουν φιλόςοφοι, και μάλιςτα ςε τόςο υψθλό επίπεδο όπωσ 
ο ωκράτθσ. 
Πάρτε για παράδειγμα τουσ Άγιουσ που δεν λιϊνουν τα ςϊματά τουσ. Αυτοί όλοι 
είναι ςυντονιςμζνοι με το Κεό. Ο ςυντονιςμόσ δεν γίνεται μόνο με το διαλογιςμό, 
είναι να ςυμπεριφζρεςαι όπωσ ο Χριςτόσ. Όλοι είμαςτε δυνάμει κεοί και ο Χριςτόσ 
ιταν ζνασ άνκρωποσ ο οποίοσ δεν ιταν δυνάμει Κεόσ αλλά ιτανε πραγματικόσ 
Κεόσ. Ιταν πλιρωσ ςυντονιςμζνοσ με τον Πατζρα Σου και δεν μποροφςε να αποςυ-
ντονιςτεί. 
Οι άνθρωποι που δεν ζχουν πολλζσ δυνάμεισ ή δυνατότητεσ να ζχουν το ςυλλο-
γιςμό αυτό ή θζλουν αλλά δεν μποροφν να τον κάνουν πράξη, τουσ είναι δφςκο-
λο, είναι ςυντονιςμζνοι με το Θεό; 
Όλοι είναι ςυντονιςμζνοι. Ο Χριςτόσ είπε:  
“Αν γνωρίςετε εμζνα, γνωρίηετε τον Πατζρα μου”. Αυτό ςθμαίνει ότι είχε τθ Κεία 
Χάρθ να είναι Κεόσ. 
Πολλοί κα αναρωτθκοφν πϊσ μποροφμε να ποφμε ότι όλοι είναι ςυντονιςμζνοι με 
το Κεό; Αυτι τθ ςτιγμι που μιλάμε –το βλζπετε και εςείσ τι γίνεται κάκε μζρα– 
άνκρωποι ςε εμπόλεμεσ ηϊνεσ διαπράττουν άπειρα εγκλιματα χωρίσ τελειωμό. 
Αςφαλϊσ είναι πολφ δφςκολο, αλλά όπωσ ςασ είπα και πάλι όλοι οι άνκρωποι είναι 
ςε κζςθ να ςυντονιςτοφν με το Κεό. Θ εξζλιξθ τθσ ανκρωπότθτασ εξαρτάται από το 
πόςο ο άνκρωποσ κα αςχολθκεί με αυτό το κζμα και πόςο κα το καταλάβει.  



Ο Κεόσ ταυτίηεται με τον αικζρα. Ο αικζρασ, όταν δεν ζχει ςυνειδθτότθτα, δεν ζχει 
λόγο φπαρξθσ. Δεν υπάρχει. Όπωσ το υδρογόνο και το οξυγόνο μασ κάνουν και τα 
δφο μαηί το νερό. Άμα ζχετε μόνο υδρογόνο, δεν μπορείτε να πιείτε νερό. 
Ο αιθζρασ δεν είναι απλϊσ ζνασ εκλεπτυςμζνοσ ηλεκτριςμόσ που βρίςκεται πάνω 
από τουσ πλανήτεσ; 
Όχι, είναι ο Κεόσ, ο οποίοσ χαρακτθρίηεται από αυτά τα δφο πράγματα: τον αικζρα 
και τθν ςυνειδθτότθτα. Άμα λείπει το ζνα δεν είναι τίποτα. Ο Κεόσ δεν μπορεί να 
υπάρξει χωρίσ ςυνειδθτότθτα. Ο άνκρωποσ ζχει τθν δυνατότθτα με τθν πίςτθ του 
ςτο Κεό να του το δϊςει ότι ηθτιςει, εφόςον με τθν ςυνείδθςι του βρίςκεται κοντά 
ςτον Κεό. Ο προοριςμόσ του ανκρϊπου είναι να γίνει όμοιοσ με τον Χριςτό. Όλοι οι 
άλλοι προοριςμοί είναι ψεφτικοι. 
 

ΠΕΡΙ ΑΙΘΕΡΟ ( ΠΕΜΠΣΟΤΙΑ ) - VIDEO I ► 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙ ΑΙΘΕΡΟ ( ΠΕΜΠΣΟΤΙΑ ) - VIDEO II ► 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΕΡΙ ΑΙΘΕΡΟ ( ΠΕΜΠΣΟΤΙΑ ) - VIDEO III ► 

 

https://www.youtube.com/watch?v=swiT0O0CNoQ
https://www.youtube.com/watch?v=xIin3tofOJw
https://www.youtube.com/watch?v=z06wsbPtriI

