
τα ηλεκτρόνια βάλλονται
πρώτα, μέσω μιας μονής 
σχισμής, ένα κάθε φορά

τα ηλεκτρόνια 
αλληλεπιδρούν
διερχόμενα 
από τις δύο 
σχισμές

το σωματίδιο κύμα

τα ηλεκτρόνια
εγγράφονται στην οθόνη
σαν φωτεινές κουκίδες

τα ηλεκτρόνια
συσσωρεύονται
σε κάποιες περιοχές
μορφοποιώντας
συγκεκριμένο σχήμα

αναμενόμενη εικόνα

πραγματική εικόνα

εμφάνισης τελικής 
εικόνας συμβολής,
χαρακτηριστική 
των κυμάτων

πηγή 
φωτός

σανίδα κινείται μπρός και πίσω για να δημιουργήσει 
κύματα που διαδίδονται παράλληλα μέσα στο νερό

Πριν από διακόσια περίπου χρόνια, ο Thomas Young, απέδειξε με το «πείραμα των δύο οπών» 
ότι το φως είναι κύμα.
Ο Young πήρε τρεις αδιαφανείς επιφάνειες και τις τοποθέτησε παράλληλα την μία με την άλλη, 
σε κλειστό χώρο και σε συγκεκριμένες αποστάσεις μεταξύ τους. 
Έριξε αρχικά μονοχρωματικό φως στην πρώτη επιφάνεια που είχε κάθετα  και στη μέση μία 
σχισμή. 
Όταν το φως από την πηγή του πέρασε την πρώτη σχισμή της πρώτης επιφάνειας, χτύπησε στην 
δεύτερη επιφάνεια που είχε δύο σχισμές, κάθετες και παράλληλες μεταξύ τους. 

Το φως πέρασε και αυτές τις δύο παράλληλες σχισμές και προσέπεσε σε μία τρίτη επιφάνεια.
Σ’ αυτή την τρίτη επιφάνεια δημιουργήθηκε μια εικόνα από φωτεινές και σκοτεινές ζώνες. 
Αυτές οι ζώνες μας πιστοποιούν ότι το φως ταξιδεύει σε μορφή  κύματος, όπως τα κύματα που 
δημιουργούνται από κάποια αιτία  στην επιφάνεια μιας ήρεμης λίμνης.
Από κάθε σχισμή εξέρχονται κύματα φωτός, τα οποία όπου συναντηθούν, συμβάλλουν.

Thomas Young

Η Συμβολή του Φωτός
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σύμπτωση 
ορέων

τα κύματα 
ενισχύονται

σύμπτωση όρους 
με κοιλάδα

τα κύματα 
αλληλοαναιρούνται

αναιρετική 
συμβολή

ενισχυτική 
συμβολή

δημιουργία
με όρη και κοιλάδες 
λόγω συμβολής

τα κύματα περιθλώνταιστην πρώτη σχισμή
και στη συνέχεια στις δύο άλλες

Αντίθεση
Αντίθεση είναι ο αποκλεισμός μιας 
έννοιας ή μιας κρίσις από μία άλλη 
έννοια ή κρίση μέσω μιας λογικής 
αιτίας. Οι έννοιες της αντίθεσης 
εκφράζονται: 
α) με την αντιφατική αντίθεση, 
δηλαδή την εκ διαμέτρου αντίθετη 
θέση δύο απόψεων ή θέσεων 
κατά τις οποίες η μία εκφράζεται 
με το «είναι» και η άλλη με το 
«μη είναι» και β) με την ενάντια 
αντίθεση, δηλαδή την αντίθεση 
της μεγαλύτερης διαφοράς μέσα 
σε μία ορισμένη περιοχή π.χ. το 
άσπρο και το μαύρο. 
Σύμφωνα με την θεωρία του Εγέλου 
η αντίθεση είναι καταστατικό 
στοιχείο της διαλεκτικής θεωρίας: 
θέση – αντίθεση - σύνθεση. 
Στο φυσικό κόσμο, τα αντίθετα 
στοιχεία π.χ. σκότος – φως, ή 
ξηρό – υγρό, ή θετικό – αρνητικό, 
ή στάσις – ορμή κ.λ.π. αποτελούν 
δομικές αντιθέσεις για να μπορεί, 
αυτός ο κόσμος, να υπάρχει. 

Το φαινόμενο της συμβολής δημιουργεί καταπληκτικά 
αποτελέσματα. 
Όταν δύο κύματα φωτός βρίσκονται σε συμφωνία μεταξύ τους 
και έχουν «σύμπτωση ορέων», τότε τα όρη συμπίπτουν, παράγουν 
κύμα με διπλάσιο πλάτος και η ενισχυτική συμβολή μας δίνει 
περισσότερο φως. 

Αν αντίθετα, τα κύματα βρίσκονται σε ασυμφωνία φάσης, 
αλληλοαναιρούνται μεταξύ τους, τα όρη των κυμάτων συμπίπτουν 
με κοιλάδες, τα κύματα εξαφανίζονται και στη θέση τους 
δημιουργείται μια σκοτεινή ζώνη.

Η Επιστημονική Κοινότητα του 19ου αιώνα έμεινε κατάπληκτη, 
όταν διαπιστώθηκε ότι μπορούσαν να προσθέσουν δύο κύματα 
φωτός, και από τη συμβολή, αντί το φως να γίνει ισχυρότερο, να 
προκύψει σκοτάδι.

Η ενισχυτική Συμβολή και η αναιρετική Συμβολή στη λειτουργία 
των Νόμων, είναι αυτά που συντονίζουν τα γεγονότα του φυσικού 
και του πνευματικού κόσμου. 

Το πλέον σημαντικό είναι, ότι δεν υπάρχει τίποτα το υπερφυσικό 
στον κόσμο που ζούμε. 
Όλα τα γεγονότα και τα πλέον απίστευτα, είναι φυσικά και 
ενταγμένα στις λειτουργίες των Νόμων κάτω από τους οποίους 
ο Ανθρωπος, η Φύση, η Ψυχή και το Σύμπαν, βιώνουν, υπάρχουν, 
και αναπλάθονται, ενώ, μέσω της θαυμαστής λειτουργίας της 
Αλληλεξάρτησης, όλα ανήκουν στο Ένα, το Μοναδικό, το Αιώνιο 
Αρχέτυπο.

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ
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