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             άν μέσα στους καθημερινούς μας διαλόγους ή συναλλαγές, ισχυριζόμαστε ότι ένα 
δένδρο, ή ένα φυτό, ή ένα λουλούδι, βρίσκονται ταυτόχρονα σε περισσότερες από μία θέσεις, 
δηλαδή σε δύο, ή τρεις, ή περισσότερες, θα μας πέρναγαν για τρελλούς. 
Όμως, στον Κβαντικό κόσμο, δεν ισχύει ο νόμος της τρέλλας, για τον απλό λόγο ότι όλα 
μπορούν να συμβούν, ακόμα και τα πιο παράλογα, μέσα σε μία Άγνωστη Λογική.
 
Ένα από τα πλέον παράξενα φαινόμενα στον κόσμο της «Μικρής Κλίμακας», είναι ότι 
μία οντότητα, όπως ένα ηλεκτρόνιο, μπορεί να φαίνεται ότι βρίσκεται την ίδια στιγμή σε 
περισσότερα από ένα σημεία.

Στο «πείραμα των δύο οπών», κάθε ηλεκτρόνιο που διέρχεται μέσα από τη σχισμή της 
επιφάνειας που βρίσκεται μπροστά του για να εισέλθει στον επόμενο χώρο, φαίνεται σαν να 
γνωρίζει απόλυτα το πειραματικό περιβάλλον μέσα στο οποίο θα πάρει την άριστη θέση του.
Είναι πραγματικά απίστευτος ο δείκτης νοημοσύνης των ηλεκτρονίων με τον τρόπο, την μέθοδο 
και την ταχύτητα που χρησιμοποιούν, για να λαμβάνουν σε οποιοδήποτε χώρο την απόλυτα 
σωστή θέση. 
Αυτή η ιδιότητα καλείται «φαινόμενο της μη τοπικότητας».

Όπως είναι γνωστό, τα περισσότερα ηλεκτρόνια αλληλεπιδρούν συνέχεια με άλλα σωματίδια.
Στον κόσμο της λεγομένης «Μεταφυσικής», όταν δεν γνωρίζουμε ή δεν πιστεύουμε στους 
Νόμους της Αλληλεπίδρασης, θεωρούμε ένα ανεξήγητο γεγονός σαν υπερφυσικό και 
αναζητούμε φανταστικές και υπερβατικές λύσεις προκειμένου να του δώσουμε μία, έστω, 
θεωρητική εξήγηση, έξω από τη λειτουργία των φυσικών Νόμων.
Με αυτό όμως, δεν συμφωνεί η Κβαντική Φυσική.

Ένα ηλεκτρόνιο που βρίσκεται σ’ένα άτομο, αλληλεπιδρά με τον πυρήνα, με αποτέλεσμα να 
μπορεί να εντοπισθή στα όρια του χώρου γύρω από τον πυρήνα, καθώς και σε μία συγκεκριμένη 
ενεργειακή στάθμη.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι κβαντικές οντότητες μπορεί να βρεθούν σε καταστάσεις όπου 
αλληλεπιδρούν μόνον με ένα συγκεκριμένο τρόπο με άλλες κβαντικές οντότητες, με αποτέλεσμα 
η μη τοπικότητα να εκδηλώνεται με πολύ μεγάλη ένταση. 
Αυτό αποδεικνύει ότι, ενώ στα όρια δυνατοτήτων του πειράματος δεν είναι εύκολο να 
εντοπίσουμε την ελεύθερη κίνηση ενός  ηλεκτρονίου, στρέφουμε την προσοχή μας γύρω από 
τον πυρήνα με τον οποίο αλληλεπιδρά το ηλεκτρόνιο, επιτυγχάνοντας έτσι την εντόπισή του.

Υπάρχουν διάφοροι ψυχολόγοι, οι οποίοι με ξεχωριστή ιδιαιτερότητα έχουν στραφεί σήμερα 
στις περίπλοκες αρχές της Κβαντομηχανικής,  με την ελπίδα να καταφέρουν να εξηγήσουν, πως 
μπορεί να επιδρά το μυαλό πάνω στην ύλη.

Ε
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Το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι, τόσο η 
σκέψις, όσο και η ύλη αποτελούνται από κοινό νοητικό υλικό. 
Στην ουσία δηλαδή και τα δύο δρουν με επιρροές από το ίδιο  
Αρχέτυπο, με αποτέλεσμα κάθε μορφής αλληλεπίδραση να 
πραγματοποιείται μέσα από το  Αρχέτυπό τους.
Στον Μικρόκοσμο των υποατομικών σωματιδίων, τα φαινόμενα 
είναι συχνά, τόσο απρόβλεπτα, που μπορεί να μας αφήσουν 
άφωνους.

Πριν πολλά χρόνια, ο διακεκριμένος ψυχολόγος - ερευνητής 
Helmut Schmidt, είχε διαπιστώσει ότι ορισμένοι παρατηρητές 
με συγκεκριμένες ψυχικές δυνάμεις, μπορούσαν σε Κβαντικό 
επίπεδο να επηρεάσουν ορισμένα γεγονότα, π.χ. να σηκώσουν 
ψηλά μερικά φλιτζάνια του τσαγιού και με σταθερή αιώρηση 
να τα περάσουν ένα-ένα μέσα από έναν συμπαγή τοίχο και να 
τα τοποθετήσουν και πάλι, χωρίς να σπάσουν στον διπλανό 
χώρο.

Αυτό το περιστατικό θα μπορούσε να θεωρηθή ανέφικτο και 
εξωπραγματικό, εάν σήμερα η Κβαντική Φυσική δεν μας έδινε 
παραδείγματα, τα οποία να μας επιτρέπουν να εξετάζουμε με 
πολύ θετικό τρόπο κάθε τι που μας φαίνεται υπερφυσικό.
Τα φλιτζάνια αποτελούνται από άτομα με πυρήνα, με πρωτόνια, 
νετρόνια και ηλεκτρόνια.
Ο τοίχος αποτελείται επίσης από άτομα με τα ίδια στοιχεία. 
Ο ανθρώπινος νους που δίνει την εντολή, στέλνει στο χώρο του 
γεγονότος το μαγνητικό ρευστό του, που αποτελείται από τα 
ίδια υποατομικά στοιχεία που συνιστούν τα άτομα της νοητικής 
δομής του.
Εάν τα φλιτζάνια διαπεράσουν τον τοίχο, τότε η συμβολή : 

Νους, Τοίχος και Φλιτζάνι, έχει επιτύχει. Αν δεν περάσουν τα φλιτζάνια μέσα από τον τοίχο, 
η συμβολή δεν επέτυχε. 
Ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι μία συμβολή είναι αποτελεσματική,  μόνον όταν τα όρη 
συμπίπτουν και παράγουν κύμα με διπλάσιο πλάτος.

Helmut Schmidt

John Bell

... να σηκώσουν ψηλά μερικά φλιτζάνια του τσαγιού
 και με σταθερή αιώρηση να τα περάσουν ένα-ένα μέσα από έναν συμπαγή τοίχο ...
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Μερικοί άνθρωποι που 
ισχυρίζονται ότι διαθέτουν 
μεταφυσικές δυνάμεις, μπορούν 
να εξαφανίσουν ένα αντικείμενο 
από τη θέση που βρίσκεται 
και να το εμφανίσουν σε 
μία άλλη θέση, που οι ίδιοι 
επέλεξαν, επιτυγχάνοντας κατά 
βούλησιν το φαινόμενο της μη 
τοπικότητας.

Για την εξήγηση αυτού του 
φαινομένου, η Κβαντική 
Φυσική μας δίδει ένα θαυμάσιο 
πειραματικό αποτέλεσμα που 
επέτυχε ο Ιρλανδός Φυσικός 
John Bell, ο οποίος στη 
δεκαετία του ’60 εργαζόταν στο 
ερευνητικό κέντρο CERN, στη 
Γενεύη.
Ο  John Bell προσκάλεσε μία 
ομάδα επιστημόνων για να 
αποδείξουν πειραματικά, σε 
κβαντικό επίπεδο, την μη τοπικότητα. Το πείραμα έγινε στις αρχές της δεκαετίας του ’80. 
Οι επιστήμονες διέγειραν ένα άτομο, ώστε να εκπέμψει δύο φωτόνια προς διαφορετικές 
κατευθύνσεις. 
Το γεγονός ότι τα δύο φωτόνια προήρχοντο από την ίδια πηγή, είχαν δηλαδή κοινή προέλευση, 
σήμαινε ότι είχαν «ενδιάμεση» σχέση μεταξύ τους.
Αυτό, σύμφωνα με τις εξισώσεις της Κβαντικής Φυσικής, σήμαινε ότι, τα δύο φωτόνια ήταν 
«συσχετισμένα», δηλαδή ενεργούσαν σαν ένα σωματίδιο, έστω και αν μεταξύ τους απείχαν 
πολύ.
Κατά τη διάρκεια του πειράματος, οι επιστήμονες απέδειξαν ότι την στιγμή που μετρούσαν τις 
ιδιότητες του ενός φωτονίου, στην μία πλευρά του πειραματικού χώρου, επηρεαζόταν 

... μαζί με το Νόμο της Αλληλεξάρτησης, ένας επίσης ισχυρός Νόμος, είναι ο 
Νόμος του Συσχετισμού, με αποτέλεσμα να ζούμε σ’ έναν κόσμο που όλα τα 

πράγματα έχουν έμμεση ή άμεση σχέση μεταξύ τους ...
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ταυτόχρονα το άλλο φωτόνιο, στην άλλη πλευρά.
Αυτό αποτελεί  απόδειξη, ότι μαζί με το Νόμο της Αλληλεξάρτησης, ένας επίσης ισχυρός 
Νόμος, είναι ο Νόμος του Συσχετισμού, με αποτέλεσμα να ζούμε σ’ έναν κόσμο που όλα τα 
πράγματα έχουν έμμεση ή άμεση σχέση μεταξύ τους και να επικοινωνούν με τον «ενδιάμεσο» 
φορέα πληροφοριών, ώστε όλες οι άκρες του Σύμπαντος να γνωρίζουν τι κάνει η μια, για 
λογαριασμό της άλλης.
Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, μία ομάδα επιστημόνων-ερευνητών από την Γενεύη, έδωσαν 
ευρύτερη διάσταση σ’αυτού του είδους τα πειράματα και περιέλαβαν φωτόνια που εκινούντο 
μέσα  σε μία οπτική ίνα μήκους 10 χιλιομέτρων. 

Τα δύο φωτόνια, παρά τη μεγάλη απόσταση 
των 10 χιλιομέτρων που τα χώριζε, 
είχαν απόλυτη επαφή μεταξύ τους με το 
«ενδιάμεσο».
Την στιγμή που ερέθιζαν το ένα μόνο από 
τα δύο φωτόνια, αντιδρούσε ανάλογα και το 
άλλο.
 
Όμως, τι είναι αυτό το ενδιάμεσο; Πώς 
συντάσσονται και πως λειτουργούν τα 
κωδικοποιημένα μηνύματα; 
Μήπως ολόκληρος ο φυσικός κόσμος, είναι 
ένας κόσμος απόλυτης ενότητας και συνοχής, 
με αποτέλεσμα όλα να επικοινωνούν με 
όλα; 
Κι άρα γε, σ΄ ένα τέτοιο ερώτημα, υπάρχει 
συγκεκριμένη επιστημονική απάντηση; 

... ζούμε σ’ έναν κόσμο που όλα τα πράγματα 
έχουν έμμεση ή άμεση σχέση μεταξύ τους ...
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