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         ο πλήθος των κορυφών ενός κύματος που διέρχονται ανά δευτερόλεπτο από κάποιο 
σημείο, καλείται συχνότητα. Το κύμα αυτό για να «είναι», ασφαλώς υπάρχει, γιατί αλλιώς δεν 
θα ήταν κύμα. Εφόσον υπάρχει, έχει υπόσταση. 
Αυτή η κυματική υπόσταση, για να μεταδοθεί προς οποιοδήποτε σημείο, χρειάζεται  ένα 
«ενδιάμεσο» μεταφοράς, δηλαδή η πανταχόθεν διαδρομή της να διέρχεται μέσα από μια υπαρκτή 
οδό που είναι το «ενδιάμεσο».
Δεν έχουμε το δικαίωμα να λέμε ότι υπάρχουν σημεία σ΄ ένα υποθετικό χωρόχρονο και να 
μην μπορούμε να προσδιορίσουμε την υπόσταση των σημείων, γιατί τότε θα είναι μόνον 
φανταστικά.
Αν αντίθετα δεχθούμε ότι η σηματοδότηση των σημείων από τα οποία θα διέλθη το κύμα, είναι 
εγγεγραμμένα στον χωρόχρονο, τότε μπορούμε να δεχθούμε ότι το κύμα είναι μια υπόσταση 
ενός συνόλου οντοτήτων που διαρκώς κυλούσε σ’ έναν υπαρκτό χωρόχρονο, που είναι κι αυτός 
υπόσταση απείρων οντοτήτων.
Εξελίσσοντας την ιδέα αυτή, και εφόσον συμφωνούμε ότι το κύμα είναι νοητικό υλικό και ο 
Ακίνητος χώρος, ορίζεται επίσης από νοητικό υλικό, τότε βλέπουμε ολοζώντανη την ενεργό 
δράση του σταθερού και αταλάντωτου Νόμου που καθορίζει με τον ακριβέστερο προσδιορισμό 

την πορεία του κύματος. 
Ας εξετάσουμε τώρα, γιατί υπάρχει ένα κύμα, π.χ. ένα 
συμβατικό κύμα, μέσα σ΄ έναν ωκεανό. 
Εάν η θάλασσα  δεν ακουμπούσε στο σταθερό γαιώδες 
μέρος του ωκεανού και εάν οι άνεμοι της ατμόσφαιρας 
δεν επηρέαζαν το υδάτινο σώμα της, κύμα δεν θα 
μπορούσε να υπάρξει.
Με λίγα λόγια, ένα κύμα για να δημιουργηθεί και να 
διαδοθεί, χρειάζεται ένα «μέσον». 
Το φώς, με την ιλιγγιώδη ταχύτητά του που πλησιάζει 
τα 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, για να 
διαδοθεί χρειάζεται ένα «μέσον». Το μέσον αυτό είναι 
ο Αιθήρ στην Ακίνητη εκδήλωσή του.
 
Για την κίνηση του θαλασσίου κύματος π.χ. που 
προωθεί ένας άνεμος, το «μέσον» πάνω στο οποίο το 
κύμα κινείται και εξελίσσεται, είναι η ίδια η γη, πάνω 
στην οποία ακουμπά και κινείται ο υδάτινος όγκος του 
κύματος.
Φανταστείτε ένα άπειρο μιλλιμετρέ φύλλο τετραδίου, 
πάνω στο οποίο τρέχει το φώς. Το μιλλιμετρέ δίχτυ 
του φύλλου, προστατεύει όλες τις πληροφορίες για 
το απρόσκοπτο ταξίδι του φωτός στον ορίζοντα των 
γεγονότων τους, γιατί οι διασταυρώσεις των γραμμών 
του, είναι οι διασταυρώσεις Νόμων, Κωδίκων και 
Αριθμών που συγκροτούν το Σύμπαν. 
Ό,τι κι αν μεσολαβήσει σαν όγκος, για την διακοπή 
της ομαλής διάδοσης του φωτός, το μιλλιμετρέ 
φύλλο, έχει προβλέψει το φώς να καμπυλώσει όσο 
ακριβώς χρειάζεται για να συνεχίσει την πορεία του 
απρόσκοπτα. 

... για την κίνηση του θαλασσίου κύματος που 
προωθεί ένας άνεμος, το «μέσον» πάνω στο οποίο 
το κύμα κινείται και εξελίσσεται, είναι η ίδια η γη ... 
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Ούτε είναι παράλογο
να σκεφτόμαστε, ότι η γη μας

είναι μια οθόνη που προβάλλει
ακουστικά και οπτικά,
όλα τα γεγονότα μαζί

που συμβαίνουν σε κάθε στιγμή. 

Αυτό το Άπειρο μιλλιμετρέ, βρίσκεται παντού μέσα σ’ ολόκληρο το Σύμπαν και αποτελεί 
το σταθερό Ενδιάμεσο, που μεσολαβεί, ώστε τα κύματα του φωτός να πατούν σε ένα πεδίο 
σταθερού υποβάθρου, το οποίο οι Αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι ονόμασαν Αιθέρα. 
Σ’αυτό το μιλλιμετρέ-Αιθήρ, να εγγράφονται όλες οι πληροφορίες για τα γεγονότα που 
διαμείβονται στο Σύμπαν ολόκληρο. 
Παρά το γεγονός ότι δραστηριοποιείται μεταξύ δύο απομεμακρυσμένων φωτονίων το 
«ενδιάμεσο», με αποτέλεσμα να συνδέονται οι δύο οντότητες ακαριαία, κανείς δεν μπορεί να 
ισχυρισθεί ότι η πληροφορία από το ένα προς το άλλο, μπορεί να διαδοθεί γρηγορότερα από 
την ταχύτητα του φωτός.
Ορισμένοι επιστήμονες ισχυρίζονται, ότι η μέτρηση του ενός φωτονίου, διαταράσσει το άλλο 
με τυχαίο τρόπο. Αυτό είναι μία άσκηση βίας στην κοινή λογική. Το Σύμπαν είναι εξισωμένο, 
είναι μαθηματικό, αρμονικό, ομότροπο, πλήρες και ταυτόχρονα άπειρο.
Η τυχαιότης αποτελεί αδυναμία άποψης και όχι τρόπο φυσικής λειτουργίας.
Ο σύγχρονος επιστήμων πρέπει να σκύψει το κεφάλι και να ασχοληθή με το «ενδιάμεσο», 
μ’αυτό δηλαδή που μεσολαβεί στην σύνδεση και στον συσχετισμό μεταξύ δύο ή περισσοτέρων 
φωτονίων ή άλλων σωματιδίων.
Είναι απολύτως σαφές, ότι η συμβολή των Νόμων που συνιστούν τα σωματίδια, καθορίζουν την 
«ενδιάμεση» σχέση τους.
Και, βεβαίως, επειδή η συμβολή δεν δρα σε 
καλωδιακή μορφή, αλλά σε σφαιρική, θα 
πρέπει να θεωρηθή ως βέβαιον ότι, σ’ολόκληρο 
το Σύμπαν  και σε κάθε επόμενη στιγμή, οι 
πληροφορίες αθροιστικά εμπίπτουν στο Ένα, 
σε μία μοναδική πηγή, η οποία ταυτόχρονα 
τα εκπέμπει και τα απορροφά, ασκώντας τον 
απόλυτο έλεγχο στη Συμπαντική λειτουργία.
 
Οι παρατηρήσεις έχουν δείξει μέχρι σήμερα 
πως αν διαταράξουμε το φωτόνιο Α και 
διαταραχθή συσχετισμένο το φωτόνιο Β, δεν 
είναι αντιληπτό τι συνέβη στο Β και αντέδρασε, 
όπως αντέδρασε.

Αν μελετήσουμε βαθύτερα 
τους κώδικες του 
Κβαντικού συσχετισμού, 
δηλαδή του «ενδιαμέσου» 
που λειτουργεί μεταξύ 
των δύο οντοτήτων, και 
εντάξουμε τη μελέτη 
σ’έναν ευρύτερο χάρτη του 
διαστήματος, μπορούμε να 

ΠΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
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είμαστε σχεδόν σίγουροι ότι, κάθε μήνυμα που μεταδίδεται από τους κατοίκους της Γης με 
fax ή με e-mail ή ακόμα και με το τηλέφωνο, σε δύο ή περισσότερα σημεία του πλανήτη, οι 
πληροφορίες μετάδοσης θα μπορεί να συλλέγονται από όντα με εξελιγμένη τεχνολογία, που 
βρίσκονται μέσα ή ακόμα και έξω από τον Γαλαξία μας.

Το τόλμημα να σκεπτόμαστε, ότι η Γη με τους ανθρώπους της μπορεί να είναι ένα ανοιχτό 
βιβλίο πληροφοριών για κατοίκους πλανητικών συστημάτων ιλιγγιώδους απόστασης από τον 
δικό μας πλανήτη, δεν είναι παράλογο.
Ούτε είναι παράλογο να σκεφτόμαστε, ότι η Γη μας είναι μια οθόνη που προβάλλει ακουστικά 
και οπτικά, όλα τα γεγονότα μαζί που συμβαίνουν σε κάθε στιγμή και το άθροισμα αυτών των 
πληροφοριών να φθάνει σε κάποια ευφυή όντα, στην άλλη άκρη του Σύμπαντος.

Αυτό βεβαίως, που αποτελεί προς το παρόν πρόβλημα, είναι ότι  εμείς οι κάτοικοι της Γης θα 
γνωρίζουμε ότι στέλνουμε το μήνυμα, θα γνωρίζουμε επίσης ότι το έλαβε έστω ένας εξωγήινος 
πολιτισμός, όμως δεν θα γνωρίζουμε, προς το παρόν τουλάχιστον, πως θα αντιδράσει αυτός ο 
πολιτισμός σε σχέση με το μήνυμα, και σε τι μορφή  και κλίμακα θα εκδηλωθή η αντίδρασή του, 
γιατί απλούστατα δεν βρισκόμαστε στη θέση αυτών που λαμβάνουν το μήνυμα.

Εξετάζοντας το φαινόμενο αυτό στην κλίμακα της Γης, μπορούμε να σκεφτόμαστε ότι 
παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα για την κρυπτογραφία.
Ένα μήνυμα που επιθυμούμε να είναι κρυφό, μπορούμε να το στείλουμε κάπου χωρισμένο στα 
δύο και με τέτοιο τρόπο γραμμένο, ώστε μόνον αυτός που έχει και τα δύο μέρη του μηνύματος 
να μπορεί να το διαβάσει.
Αν δηλαδή, το μισό μήνυμα το στείλουμε με ένα ταχυδρόμο και το άλλο μισό με ένα περιστέρι, 
στον ίδιο παραλήπτη, ο παραλήπτης εκμεταλλευόμενος το φαινόμενο του Κβαντικού 
συσχετισμού θα μπορεί, αφού λάβει και τα δύο μέρη του γράμματος, να διαβάση ολόκληρο το 
γράμμα.
Αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε, είναι ότι η ταχύτητα μετάδοσης του μηνύματος, δεν θα 
μπορεί να είναι ποτέ μεγαλύτερη από την οριακή ταχύτητα του φωτός.
Στην περίπτωση μεταφοράς ενός μηνύματος σ’έναν πλανήτη του δικού μας Γαλαξία ή ακόμα και 
σε έναν πλανήτη άλλου Γαλαξία με ευφυή όντα, πιθανόν το μήνυμα αυτό που θα φύγει τώρα, 
να φτάσει έπειτα από 50 ή 100 χιλιάδες χρόνια, τρέχοντας με την ταχύτητα του φωτός προς τον 
τυχερό παραλήπτη του. 

Το τόλμημα να σκεπτόμαστε, 
ότι η γη με τους ανθρώπους της 

μπορεί να είναι ένα ανοιχτό 
βιβλίο πληροφοριών 

για κατοίκους πλανητικών 
συστημάτων ιλιγγιώδους 

απόστασης από τον δικό μας 
πλανήτη, δεν είναι παράλογο.
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