
Τί Είμαστε ;
Πρωτότυπα
Ή Αντίγραφα
του Εαυτού μας ;
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    κεφθήκατε ποτέ, ότι υπάρχει 
περίπτωση ο εαυτός σας σ’ αυτή τη γη 
να είναι αντίγραφο του πρωτότυπου 
εαυτού σας, που υπάρχει σ’ έναν άλλο 
απομεμακρυσμένο χώρο, που μπορεί να 
είναι σε μικρή ή σε ιλιγγιώδη απόσταση 
από το σημείο που βρίσκεστε αυτή τη 
στιγμή;

Πέρασε ποτέ απ’ το μυαλό σας  η ιδέα, ότι 
μπορεί η φυσική δομή μας, η οντότητά 
μας, το Εγώ μας, σ’ αυτόν τον κόσμο, 
να είναι ένα κβαντικό αντίγραφο ενός 
πρωτοτύπου, του Υπερεγώ, σ’ έναν άλλο 
κόσμο, το οποίο συνεχώς και αδιαλείπτως 
αλληλεπιδρά με την κόπια του, δηλαδή 
εσάς, εδώ, στον κόσμο που βρίσκεσθε;

Όσο κι αν αυτή η άποψη σας φαίνεται απίστευτη, η Κβαντική Φυσική έχει τις δικές της 
επιστημονικές προτάσεις που συνιστούν αποδείξεις.

Η Κβαντική Φυσική, στην περίπτωση των αντιγράφων, βασίζεται στο γεγονός ότι, αν δεν 
υπάρχει καμία αποδεδειγμένη ιδιότητα, με βάση την οποία να μπορούμε να διακρίνουμε μία 
οντότητα από μία άλλη, τότε συμπεραίνουμε ότι πρόκειται για την ίδια οντότητα.

Όταν βρεθούμε μπροστά σ’ένα φωτοτυπικό μηχάνημα και έχουμε ένα γραπτό κείμενο, κρατάμε 
στα χέρια μας την πρωτότυπη 
οντότητά του. Όταν βγάλουμε 
μία κόπια του πρωτοτύπου, τότε 
έχουμε στα χέρια μας δύο οντότητες, 
αλλά γνωρίζουμε ποια είναι η 
πρωτότυπη. Αυτή η φωτο-κόπια 
λέγεται κβαντική τηλεμεταφορά.

Σ

Πέρασε ποτέ απ’ το μυαλό σας  η ιδέα, ότι 
μπορεί η φυσική δομή μας, η οντότητά μας, 
το Εγώ μας, σ’ αυτόν τον κόσμο, να είναι ένα 
κβαντικό αντίγραφο ;

Σκεφθήκατε ποτέ, ότι υπάρχει περίπτωση ο εαυτός σας σ’ αυτή τη 
γη να είναι αντίγραφο του πρωτότυπου εαυτού σας, που υπάρχει σ’ 

έναν άλλο απομεμακρυσμένο χώρο ;
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Veteran Planet Mercury

Η Κβαντική Τηλεμεταφορά λειτουργεί με τον 
ακόλουθο τρόπο:
Παράγουμε δύο συσχετισμένα φωτόνια, μεταφέροντας 
το ένα σε ένα μακρινό σημείο, π.χ. στον πλανήτη Ερμή. 
Το άλλο φωτόνιο αλληλεπιδρά με ένα ηλεκτρόνιο, ενώ 
εμείς φροντίζουμε για την καταγραφή και αποθήκευση όλων 
των δεδομένων που προκύπτουν απ’ την αλληλεπίδραση.

Πρέπει να τονίσουμε ότι, από τη στιγμή που το φωτόνιο αλληλεπιδρά με 
το ηλεκτρόνιο, η αρχική κβαντική κατάσταση του φωτονίου καταστρέφεται. 
Ταυτόχρονα όμως, ή ίδια αλληλεπίδρασις καταστρέφει και την αρχική 
κατάσταση του πρώτου φωτονίου που το τοποθετήσαμε στον πλανήτη 
Ερμή.
Αν πάρουμε μαζί μας, σ’ ένα φανταστικό ταξίδι και με ταχύτητα που δεν 
υπερβαίνει την ταχύτητα του φωτός, όλα τα στοιχεία που καταγράψαμε από 
την αλληλεπίδραση του πρώτου φωτονίου με το ηλεκτρόνιο και φθάσουμε 
στον πλανήτη Ερμή και τα παραδώσουμε σ’ έναν «Βετεράνο» φυσικό που μας 
περιμένει δίπλα απ’ το δεύτερο φωτόνιο, ο «Βετεράνος» έχει τη δυνατότητα, 
αφού μελετήσει τα δεδομένα που θα του παραδώσουμε, να αναστρέψει 
το φωτόνιο με τέτοιο τρόπο, ώστε να αναιρεθούν όλες οι μεταβολές που 
προκλήθηκαν απ’ τον Κβαντικό Συσχετισμό και να παράγει ένα ακριβές αντίγραφο του πρώτου 
φωτονίου, στην αρχική του κατάσταση.

Όλες οι πειραματικές μετρήσεις που έγιναν μέχρι σήμερα στο καταπληκτικό αυτό φαινόμενο 
απέδειξαν ότι, πρόκειται για το πρωτότυπο, αυθεντικό φωτόνιο.

Από το σημείο αυτό, ο νους του ερευνητή ταξιδεύει στα πεδία κβαντικής δράσης, που για τους 
αμύητους θα θεωρηθούν εξωτικά ή φανταστικά.
Μέχρι σήμερα, τα ανάλογα επιστημονικά πειράματα απέδειξαν την δυνατότητα τηλεμεταφοράς 
φωτονίων και ηλεκτρονίων.
Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, στο σύντομο μέλλον, θα 
μπορεί να γίνει τηλεμεταφορά ανθρώπου σε απίστευτα μεγάλες 
αποστάσεις, με ταχύτητα λίγο μικρότερη από αυτήν του φωτός.

Βεβαίως, για μία τέτοια τηλεμεταφορά ενός ολόκληρου 
ανθρωπίνου σώματος σε μία μακρινή περιοχή του ορατού 
Σύμπαντος, θα ήταν απαραίτητο να υπάρχουν πληροφορίες 

σχετικά με κάθε σωματίδιο που υπάρχει σε κάθε 
επίσης άτομο του σαρκικού του σώματος.

Θεωρείται βέβαιον, ότι εάν οι πληροφορίες δεν 
είναι επιβεβαιωμένες, η τελική τηλεμεταφορά 
θα αφορά σε ένα νεκρό ανθρώπινο σώμα.

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ; ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ Ή ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΜΑΣ ;
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Αν όμως οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν ως άρτιες, θα μπορεί με ταχύτητα που πλησιάζει τη 
σκέψη, να μεταφερθούμε σε ένα άλλο πλανητικό σύστημα.
 
Όλα αυτά τα απίστευτα αποδεικτικά στοιχεία που μας παρέχει σήμερα η Κβαντική Φυσική, 
μάς οδηγούν στον λογικό προβληματισμό, κατά πόσον εμείς οι άνθρωποι που γεννιόμαστε και 
πεθαίνουμε στον πλανήτη Γη, είμαστε Πρωτότυπα ή Αντίγραφα του εαυτού μας.

Ο Νόμος της Αλληλεπίδρασης και ο Νόμος του Συσχετισμού που συμβάλλουν στο Νόμο του 
Ενδιαμέσου, μας δίνουν το δικαίωμα να σκεφτόμαστε ότι είμαστε τουλάχιστον...διπλοί μέσα στο 
Σύμπαν.
Το ερώτημα που προκύπτει είναι, αν είμαστε εμείς τα πραγματικά πρωτότυπα και κάπου αλλού, 
μέσα στον κοσμικό χώρο, μας περιμένουν τα αντίγραφά μας ή το αντίθετο.

Στον υποθετικό χάρτη μιας Επίγειας και μιας Επουράνιας ζωής, το Πρωτότυπο του Εαυτού μας 
στο χώρο συμβολής της Ακινησίας με την Κίνηση και του Αντιγράφου του, στο χώρο συμβολής 
του Μικρόκοσμου με τον Μεγάκοσμο, παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ταύτιση του ανθρώπου 
με τον αιώνιο κόσμο των Αρχετύπων. 

Ο Νόμος της Αλληλεπίδρασης και ο Νόμος του 
Συσχετισμού που συμβάλλουν στο Νόμο του Ενδιαμέσου, 

μας δίνουν το δικαίωμα να σκεφτόμαστε ότι είμαστε 
τουλάχιστον... διπλοί μέσα στο Σύμπαν.
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Το ερώτημα που προκύπτει είναι, αν είμαστε εμείς τα πραγματικά 
πρωτότυπα και κάπου αλλού, μέσα στον κοσμικό χώρο, 
μας περιμένουν τα αντίγραφά μας ή το αντίθετο.

Αν μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε τον ρόλο μας σε αυτή τη Ζωή, τη ζωή της Κίνησης και 
της Δράσης, που όμως υπόκειται στους Νόμους της φθοράς και μετάλλαξης του υλικού μας 
σώματος και τον ρόλο του τελικού σκοπού υπάρξεώς μας, που αφορά στην Αθανασία του «Εγώ» 
μας στον κόσμο των Αιώνιων Αρχετύπων, όπως είναι ο Πνευματικός μας Παράδεισος, τότε 
εισερχόμεθα στο χώρο της ευρύτερης Σοφίας.

Η Κβαντική Φυσική, απαντά με σαφήνεια στο ερώτημα αλληλεξάρτησης του πρωτοτύπου με το 
αντίγραφο.

Αν όμως το πρωτότυπο του «Εγώ» μας βρίσκεται στον κόσμο της Ακινησίας, τότε ο προορισμός 
μας μπορεί να θεωρηθεί σαν θεϊκός.

Οι επιδράσεις του πρωτοτύπου μας που βρίσκεται πέρα από τα σύνορα του Σύμπαντος, στον 
ολοκάθαρο κόσμο του Πνεύματος, στο αντίγραφό του, που είναι το καθημερινό «Εγώ» μας, έτσι 
όπως το αισθανόμαστε, είναι τεράστιες, αλλά δυστυχώς απαρατήρητες ή ανεξήγητες από εμάς.

Μέσα μας λειτουργεί το ένστικτο, η αυτόματη κίνηση μιας αντίδρασης για κάτι που μας απειλεί 
και που δεν έχει σχέση με την βούλησή μας. 
Ποτέ δεν σκεφθήκαμε από που προέχεται αυτή η εκτός θελήσεως κίνησης.

Όλοι οι άνθρωποι αναπνέουμε έξω από τη βούλησή μας, έχουμε καρδιά που χτυπάει και αίμα 
που κυλάει χωρίς να το σκεφτόμαστε, έχουμε ταλέντο για κάτι, έξω από την εκπαίδευσή μας, 
απαντάμε σωστά σε ερωτήματα πολλές φορές, χωρίς ποτέ να έχουμε μελετήσει την απάντηση, 
είμαστε καλοί, μέτριοι η κακοί, μέσα από ένα αυτόματο αυτοπροσδιορισμό, ανοιγοκλείνουμε  
τα μάτια μας μπροστά σ΄ ένα κίνδυνο, χωρίς να το σκεφθούμε και έχουμε ενίοτε τύψεις για κάτι 
κακό που κάναμε, χωρίς να ανακαλύπτουμε την αιτία του.

Που βρίσκεται άρα γε εκείνη η δύναμη, έξω από τη σωματική δομή μας, που παρατηρεί, ελέγχει 
και εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες για να επιβιώνουμε στο γήινο κόσμο;
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Έχετε σκεφθεί  ποτέ ότι, το πραγματικό 
Εγώ του ανθρώπου, το ανόθευτο ουράνιο 
Πρότυπό του, σταθερό και ακίνητο στον 
κόσμο του πνεύματος, αποτελεί τον τελικό 
προορισμό του αντιγράφου του που 
είμαστε εμείς, στο κόσμο της ύλης και της 
αίσθησης;

Κι άρα γε, τι μεσολαβεί ώστε, το πρωτότυπο 
και το αντίγραφό του Εγώ μας,  δηλαδή το 
Εγώ και το Υπερεγώ, να ταυτίζονται και να 
αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους; 
Κι άρα γε ποιό είναι το εύρος της 
αλληλεξάρτησης του πρωτοτύπου με το 
αντίγραφό μας και από τι εξαρτάται αυτό 
το εύρος;

Προσέξατε την ιδιαιτερότητα με την οποία, 
ο φανταστικός «Βετεράνος» Φυσικός που 
προανέφερα, έχει τη δυνατότητα, αφού 
μελετήσει τα δεδομένα όλων των στοιχείων 
που κατεγράφησαν από την αλληλεπίδραση 
του ενός από τα δύο φωτόνια, να ανατρέψει 
το δεύτερο φωτόνιο, με τέτοιο τρόπο, 
ώστε να αναιρεθούν όλες οι μεταβολές 
που προκλήθηκαν από τον Κβαντικό 
Συσχετισμό του με το πρώτο φωτόνιο και 
να παράγει ένα ακριβές αντίγραφο του 
πρώτου πρωτονίου, όπως ήταν στην αρχική 
του κατάσταση;
 
Αυτή η πειραματική απόδειξη της 
σύγχρονης επιστήμης, άρα γε, πού μπορεί να 
οδηγήσει έναν μελετητή, που μεταφέρει το 
αποτέλεσμα του συγκεκριμένου πειράματος 
στο πρωτότυπο και το αντίγραφο της 
ανθρώπινης ζωής;

 Όλοι προερχόμαστε από ένα πρωτότυπο 
«Υπερεγώ» που βιώνει το μεγαλείο ενός 
Άλλου, Αιώνιου κόσμου, στο χώρο της 
Ακινησίας.

 Όταν το «Υπερεγώ» αυτοδιαχωρίσθηκε, το αντίγραφό του κατήλθε από τον κόσμο της 
Ακινησίας στον κόσμο της Κίνησης, που είναι ο κόσμος της επίγειας Φύσης και Ζωής. Όλες οι 
πληροφορίες για τον τρόπο ζωής του αντιγράφου, μεταφέρονται στο πρωτότυπό του. 
Με λίγα λόγια το πρωτότυπο Υπερεγώ, κληρονομεί τις ενέργειες του αντιγράφου, δηλαδή του 
Εγώ, όπως τις διαμορφώνει σ΄αυτό τον κόσμο. 
Η ανθρώπινη συμπεριφορά, η αμαρτωλή δραστηριότητα του ανθρώπου απέναντι στον εαυτό 
του, τους συνανθρώπους του, την κοινωνία και την ίδια τη φύση, μεταφέρεται αυτόματα 

... εμείς οι άνθρωποι 
που γεννιόμαστε και 

πεθαίνουμε στον πλανήτη 
Γη, είμαστε πρωτότυπα 
ή αντίγραφα του εαυτού 

μας ;

Η ανθρώπινη συμπεριφορά, η αμαρτωλή δραστηριότητα του 
ανθρώπου απέναντι στον εαυτό του, τους συνανθρώπους του, 
την κοινωνία και την ίδια τη φύση, μεταφέρεται αυτόματα στο 
πρωτότυπο Υπερεγώ του.
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στο πρωτότυπο Υπερεγώ του και το φορτίζει με αρνητικά στοιχεία, τα οποία ενίοτε το 
συγκλονίζουν.

Ποιος όμως  είναι ο «Βετεράνος», ο οποίος στέκεται δίπλα στο «Υπερεγώ» ; Ποιος είναι Αυτός, 
που έχει τη δυνατότητα, αφού μελετήσει τα δεδομένα που θα κληροδοτήσει το αντίγραφό στο 
πρωτότυπό του, να ανατρέψει την ταραγμένη κατάσταση του πρωτοτύπου και να το ηρεμήσει;
 
Ποια είναι η μεγαλειώδης και ανυπέρβλητη εκείνη Δύναμις που μπορεί να ορίζει το σύνολο 
των Αρχετύπων, να ελέγχει, να ρυθμίζει και να εξουδετερώνει τις επιδράσεις που δέχονται 
από τις πράξεις των ανθρώπων στο φυσικό κόσμο και να τα εναρμονίζει στο περιβάλλον της 
Πνευματικής Μακαριότητας;

Αποδεχόμενοι την ευθύνη μας απέναντι στο αιώνιο Πρωτότυπό μας, που υπόσχεται την 
απόλυτη ευδαιμονία μας όταν φύγουμε από αυτό τον κόσμο, αποδεχόμεθα τον ίδιο το Θεό!

Αποδεχόμενοι τον Θεό, ως μέγα Επόπτη του Εγώ μας, αποδεχόμεθα την Αθανασία μας σ’ έναν 
Αιώνιο Κόσμο, όπου τα Αρχέτυπα λειτουργούν για λογαριασμό της Θεότητας  και ταυτόχρονα 
για λογαριασμό της Φύσης του Σύμπαντος και της Φύσης του ανθρώπου.

Όμως, δεν θα αργήσουμε να γνωρίσουμε στον χάρτη της Επίγειας και της Επουράνιας ζωής, 
με ποιο τρόπο το πρωτότυπο του ανθρώπου  και όλων των όντων της Φύσης και του κόσμου 
επικοινωνούν και αλληλεξαρτώνται με τα αντίγραφά τους, αποτελώντας μεταξύ του πνευματικού 
και του υλικού κόσμου την «ταυτήν» κοινωνίαν, όπου όλα είναι ΕΝΑ.
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