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τον Ανατολικό Εςωτεριςμό ο ςυμπαντικόσ χϊροσ, ςτον οποίον ενςωματϊνεται ο 
υμπαντικόσ Νοφσ, ονομάηεται Ακάςα. 
Σο Ακάςα είναι θ μθτζρα του κόςμου, ο κοςμικόσ αικζρασ του Ηςίοδου για να 
καταλάβετε καλφτερα το τι είναι, όπωσ και τα δζκα πζπλα των Μάγιασ είναι θ ίδια 
ουςία το Ακάςα. Σο Ακάςα λοιπόν δεν είναι τίποτε άλλο για τουσ Ινδουιςτζσ παρά θ 
πνευματικι ουςία που διαπερνά το ςφμπαν για να του δϊςει μορφι. Σθν λζξθ 
akash ι akasha ςυναντάμε ςτθν ανςκριτικι, Ινδουιςτικι και Ουρδικι γλϊςςα και 
εννοιολογικά ςθμαίνει διάςτθμα, κενό, ουρανόσ, ςτερζωμα και αικζρασ. τθν 
Εςωτερικι ορολογία akasha είναι « ζνα πεδίο θλεκτρομαγνθτικισ ενζργειασ » που 
βρίςκεται αμζςωσ « πιο κάτω » από τισ κατϊτερεσ περιοχζσ τοφ Αςτρικοφ κόςμου 
και μζςα ςτο οποίο κολυμπάει το Τλικό Επίπεδο, όπωσ κολυμπάει το ψάρι μζςα ςτο 
νερό. 
Η περιοχι αυτι ονομάηεται και Ηλεκτρομαγνθτικι Περιοχι ι Αικερικι Περιοχι ι 
Αικερικόσ κόςμοσ και αντιςτοιχεί ςτον Άδη των αρχαίων Ελλινων. 
Αυτό το « πεδίο θλεκτρομαγνθτικισ ενζργειασ », γζννθςε και διατθρεί τον Τλικό 
κόςμο και κάποτε, όπωσ λζνε οι μυςτικιςτικζσ παραδόςεισ κα ςυςταλεί και κα 
εξαφανιςτοφν όλα τα νεφελϊματα, οι γαλαξίεσ, τα θλιακά ςυςτιματα και οι πλανι-
τεσ που τον αποτελοφν, για να μεςολαβιςει ζνα χρονικό διάςτθμα προ δθμιουρ-
γικισ κατάςταςθσ και να υπάρξει πάλι μια νζα 
Θεϊκι Δθμιουργία ( Διάλυςθ και μεγάλθ Διάλυςθ τισ Ινδουιςτικισ παράδοςθσ ) . 
το κατά Ιωάννθ Ευαγγζλιο ςτο κεφάλαιο Αϋ, ςτίχοσ 1 περιγράφεται από τον 
Ευαγγελιςτι αυτι θ ακαςικι γνϊςθ με τθν φράςθ : ΕΝ ΑΡΧΗ ἦν ὁ Λόγοσ καί ὁ Λόγοσ 
ἦν πρόσ τόν Θεόν καί Θεόσ ἦν ὁ Λόγοσ· οὗτοσ ἦν ἐν ἀρχῇ πρόσ τόν Θεόν. Πάντα δι᾿ 
αὐτοῦ ἐγζνετο. Ἐν αὐτῷ ηωι ἦν καί ἡ ηωι ἦν τό φῶσ τῶν ἀνκρϊπων·...» . 
O Ροφπερτ ζλντρεϊκ είναι ο διάςθμοσ βιολόγοσ του Kζμπριτη και ςυγγραφζασ ο 
οποίοσ ανζπτυξε τθν υπόκεςθ των λεγόμενων μορφογενετικϊν πεδίων με ςυναφι 
ζρευνα και δθμοςιεφςεισ, ςε κζματα ςχετικά με τθν ανάπτυξθ και ςυμπεριφορά 
των ηϊων και των φυτϊν. φμφωνα με αυτιν τθν κεωρία, όλεσ οι πλθροφορίεσ - 
είτε αυτζσ αφοροφν γεγονότα και ιδζεσ είτε ςυνικειεσ, ςυναιςκιματα, μορφζσ ι 
γαλαξίεσ και τθν δομι του DNA - είναι αποκθκευμζνεσ ςε ζνα πεδίο που, όπωσ το 
θλεκτρομαγνθτικό πεδίο, βρίςκεται παντοφ. Ζτςι, τίποτα δεν χάνεται ςτο ςφμπαν, 
οφτε ακόμα και αν “ πεκάνει ”. Μπορεί να μετατραπεί από φλθ ςε ενζργεια, αλλά 



δεν κα χακεί. Σο ίδιο ιςχφει και για τισ ςκζψεισ μασ. Εμείσ μπορεί να τισ αντιλαμβα-
νόμαςτε ςαν κάτι φευγαλζο και εφιμερο, όμωσ ζχετε αναρωτθκεί, αλικεια, ποφ 
πάει κάκε ςκζψθ που κάνουμε όταν παφουμε να τθν ςκεφτόμαςτε ; Χάνεται άραγε 
ι μιπωσ καταγράφεται κάπου ;  
Και οι πράξεισ και τα ζργα μασ, ολόκλθρο το παρελκόν μασ, κατοικεί μόνο ςτθν 
μνιμθ μασ ι μιπωσ είναι επίςθσ καταγεγραμμζνο κάπου ςτο ςφμπαν ; 
Για τον Ροφπερτ ζλντρεϊκ αλλά και για τθν αρχαία φιλοςοφικι και μεταφυςικι 
ςκζψθ οι απαντιςεισ ςε αυτά τα ερωτιματα ιταν ςαφείσ: τα πάντα, όλα όςα ζγιναν 
και ειπϊκθκαν, ακόμα και όςα ςχθματίςτθκαν ωσ ςκζψεισ ι επικυμίεσ μζςα ςτο 
νου των ανκρϊπων όλων των εποχϊν, καταγράφονται ςυνεχϊσ ςε ζνα είδοσ 
ςυμπαντικοφ αικερικοφ αρχείου, ςτο οποίο θ ινδικι φιλοςοφία ζχει δϊςει το όνομα 
« Aκαςικά Aρχεία ». 
Ο Πλάτωνασ χρθςιμοποιεί τθν λζξθ Αικζρασ με τθν ζννοια που τθν είχε χρθςιμο-
ποιιςει και ο Ηςίοδοσ παλαιότερα και που ταυτίηεται με τθν ζννοια του Ακάςα, τθν 
πρωταρχικι ουςία ι υπόςταςθ από τθν οποία πλάκονται όλα τα όντα. Είναι το 
ελαςτικό και εφπλαςτο ενεργειακό πεδίο ςτο οποίο ενοποιοφνται όλεσ οι δυνάμεισ. 
Όλα είναι κλιμακωτζσ αποκρυςταλλϊςεισ τοφ ουράνιου φωτόσ ακάςα. 
Θα ζπρεπε να ςταματιςω εδϊ διότι όπωσ καταλαβαίνει κανείσ ζχει να κάνει με 
κζματα τα οποία ανζπτυξαν βραχμάνοι, ινδουιςτζσ, βουδιςτζσ….Ενϊ πρϊτοι και 
καλφτεροι το είχαν αναπτφξει οι Ζλλθνεσ με το όνομα Αιθζρα. 
Ασ το δοφμε : Ετυμολογικά θ ςθμαςία τθσ λζξεωσ Αικιρ είναι το ανϊτατο και κακα-
ρότατο ςτρϊμα του αζροσ.  
Παράγεται από το ριμα αίκω που ςθμαίνει ανάβω, αναφλζγω, φζγγω, φλζγομαι, 
καίγομαι « αίκω γάρ οφ μόνον το καίω, αλλά και το λάμπω » ( Ευςτάκιοσ 
Παρεκβολαί Είσ Ιλιάδα Ψ 250 ).  
Άλλα παράγωγα τισ λζξεωσ είναι θ αικάλθ, ο αικίοψ, και πικανϊσ θ Αίτνα. 
Ο Πλάτων ςτον « Κρατφλο » ετυμολογεί τθν λζξθ λζγοντασ ότι παράγεται από « αεί 
κεί » που ςθμαίνει αυτό που κινείται ςυνεχϊσ ( Κρατφλοσ 440 b ). 
Από τα πανάρχαια χρόνια ο Αικζρασ είναι γνωςτόσ ςτουσ Ζλλθνεσ. Ο Αικζρασ 
ςφμφωνα με τθν αρχαία ελλθνικι γραμματεία είναι και το Πυρ που δίνει ηωι, είναι 
ο ςπινκιρασ τθσ ηωισ για κάκε πλάςμα.  
Σον ςυναντάμε από τουσ Ορφικοφσ και τον Όμθρο, μζχρι τον Αριςτοτζλθ και τον 
Πλωτίνο. 
Ο Πλάτωνασ, εκτόσ από τα τζςςερα γνωςτά ςτοιχεία/ουςίεσ του Κόςμου - Γθ, 
Αζρασ, Πυρ και Υδωρ - αναφζρει και τθν πζμπτθ ουςία, τθν Πεμπτουςία, που είναι 
υπεραιςκθτι και διαπερνά τα πάντα. 
Για τουσ Ορφικοφσ : « ζν δζ δζμασ βαςίλειον, εν ϊ τάδε πάντα κυκλείται, πφρ καί 
φδωρ καί γαία καί αικιρ.. » 
Ο Αριςτοτζλθσ υποςτιριηε πωσ εκτόσ από τα τζςςερα ςτοιχεία ( Γθ, Υδωρ, Αιρ και 
Πυρ ) υπιρχε ςτθν Φφςθ και ο Αικιρ. φμφωνα με τθν άποψθ του ο ουρανόσ 
διζφερε κεμελιακά από τον κόςμο, κακϊσ αποτελοφνταν από ζνα πζμπτο ςτοιχείο, 
τον αικζρα, που ιταν και θ « πζμπτθ ουςία » τθσ Φφςθσ ( εξ οφ και θ λζξθ πεμπτ-
ουςία ). Ο Αριςτοτζλθσ οδθγικθκε ςε αυτό το ςυμπζραςμα επειδι παρατιρθςε 
πωσ όλα τα ουράνια ςϊματα είναι φωτεινά, διαγράφουν ατζρμονουσ κφκλουσ, είναι 
άφκαρτα και αμετάβλθτα. Επομζνωσ κάποια άγνωςτθ μορφι ενζργειασ κα ζπρεπε 
να είναι υπεφκυνθ γι’ αυτό. Βαςικι αρχι τθσ αριςτοτζλειασ φυςικισ είναι θ άρνθςθ 
οποιαςδιποτε φπαρξθσ του κενοφ μζςα ςτον χϊρο. Η φπαρξθ του κενοφ κεωρείται 



παράλογθ, και ο Αριςτοτζλθσ το αποδεικνφει με μια ςειρά επιχειρθμάτων, που 
οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι κόςμοσ πρζπει να είναι ζνασ πλιρθσ και πεπερας-
μζνοσ χϊροσ. 
Γενικά ο Αικζρασ είναι για τουσ αρχαίουσ Ζλλθνεσ φιλοςόφουσ θ βάςθ τισ επιςτι-
μθσ. 
Σο πρϊτο που εδιδάςκετο ο ‘επιςτιμων’ ( εκ του επι + ίςταμαι ), ςτα περίφθμα « 
Ελευςίνια Μυςτήρια ► » ιταν το ταξίδι ςτον αικζρα. 
Ο μυθμζνοσ διδάςκετο τθν « Αςτρική προβολή ►» ι « Αςτρικό ταξίδι », δθλαδι 
τθν τεχνικι του να απομακρφνει κανείσ από το βιολογικό του ςϊμα τθν ψυχι, 
δθλαδι το ταξίδι του πνεφματοσ - ψυχισ ςτον αικζρα. 
Αυτοί ιταν οι πρϊτοι Επιςτιμονεσ, διότι ζβλεπαν με τον οφκαλμό τθσ ψυχισ τουσ, 
τον ΝΟΤ ι ΝΟΑ, το βιολογικό τουσ ςϊμα, κάτω ςτθν γθ, κακϊσ ζφευγαν ςτον 
αικζρα. ΙΣΑΝΣΟ δθλαδι ΕΠΙ του βιολογικοφ τουσ ςϊματοσ. 
Ασ δοφμε με λίγα λόγια λοιπόν το τι ακριβϊσ είναι τα Ακαςικά Αρχεία όπου ακόμα 
και τθν επιρροι τουσ αντζγραψαν από τουσ αρχαίουσ Ζλλθνεσ..: 
Οι επιςτιμονεσ που υποςτθρίηουν τθν κεωρία του Αικζρα ζχουν αποδείξει τισ εξισ 
αξιωματικζσ ιδιότθτεσ του, ςφμφωνα με τα ωσ τϊρα δεδομζνα : 
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 απώλεια ενζργειασ. 
Ο Αικζρασ είναι ακίνθτοσ, ςτάςιμοσ και αναπόδεικτοσ … 
Ανάμεςα ςτουσ επιςτιμονεσ του 19ου αιϊνα που υπεράςπιηαν τθν κεωρία του 
Αικζρα ιταν ο Νίκολα Σζςλα, ο εφευρζτθσ του εναλλαςςόμενου ρεφματοσ, που 
ζφερε επανάςταςθ ςτθν θλεκτρομθχανικι, κακϊσ και πάνω από 700 πρωτο-
ποριακζσ ευρεςιτεχνίεσ. Ο Σζςλα κεωροφςε πωσ, « ζνασ αςφρματοσ πομπόσ δεν 
παράγει ερτηιανά κφματα, τα οποία είναι ζνασ μφκοσ, αλλά θχθτικά κφματα ςτον 
αικζρα, που ςυμπεριφζρονται 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 ». 
 
Κοςμικόσ Αιθζρασ 
Αν και μζχρι τθ νεότερθ επιςτιμθ, οι ιδζεσ του Αριςτοτζλθ για το κενό και τον 
αικζρα ιταν αναλθκείσ ζωσ και αλλοπρόςαλλεσ, κα δοφμε ότι ςιμερα οι αντιλιψεισ 
τθσ ςφγχρονθσ φυςικισ επανζρχονται κατά κάποιο τρόπο ςτθν Αριςτοτζλεια 
φυςικι. Οφτωσ ι άλλωσ οι ςφγχρονοι αςτροφυςικοί επιςτιμονεσ αναφζρουν ότι το 
« κενό » του διαςτιματοσ δεν είναι και τόςο κενό μιασ και εκεί υπάρχει θ λεγόμενθ 
« μεςοαςτρικι φλθ » ( τα υπολείμματα φλθσ που δεν ςχθματοποιικθκαν ςε κάποιο 
άςτρο ). Άρα λοιπόν αυτό που αποκαλοφμε ωσ « διαςτθμικό κενό » δεν είναι 
ακριβϊσ κενό. 
Εν τοφτοισ όμωσ, ςφγχρονεσ απόψεισ που πθγάηουν από τθν Κβαντομθχανικι, 
ζρχονται να διαψεφςουν τθν αντίλθψθ αυτι και να αναςτιςουν για ακόμα μία 
φορά τθν ιδζα του Αικζρα. υνεπϊσ μεταξφ των χωριςκζντων ατόμων δεν υπάρχει 
απολφτωσ τίποτα. Οφτε καν άδειοσ χϊροσ, ζννοια που είναι απαράδεκτθ, όπωσ 
είδαμε ςτον Αριςτοτζλθ. 
Αφοφ μεταξφ των χωριςκζντων ατόμων δεν υπάρχει τίποτα, τότε κα αγγίηουν το ζνα 
το άλλο και ςτθν πραγματικότθτα, ποτζ δεν κα ζχουν χωριςκεί. Σο άτοπο αυτό απο-
τζλεςμα απαλείφεται με τθν ειςαγωγι ενόσ νζου “ ςτοιχείου ”, μιασ νζασ μορφισ 

https://eca8e3ca-d726-4f59-801a-06de7ea57666.filesusr.com/ugd/a5361d_8b76817183ff41eda47e644a1d9bdc34.pdf
https://eca8e3ca-d726-4f59-801a-06de7ea57666.filesusr.com/ugd/a5361d_0f6d4a3f57b14f59866d260e669973b7.pdf


φλθσ, τόςο λεπτισ που είναι πολλζσ φορζσ μθ ανιχνεφςιμθ, αλλά απαραίτθτθσ ϊςτε 
να γεμίηει τον χϊρο μεταξφ των ατόμων και να κακιςτά εφικτό τον διαχωριςμό τουσ.  
Η πζμπτθ ουςία ι αικζρασ ι Πεμπτουςία, όπωσ ονομάςτθκε μόλισ ςτισ αρχζσ του 
προθγοφμενου αιϊνα, οφείλει τον οριςμό τθσ ςτθν διατιρθςθ τθσ αυτοςυνζπειασ 
τθσ Δυναμικισ και Κινθτικισ των ςωμάτων και ζρχεται να αντικαταςτιςει τθν 
“πακολογικι” ζννοια του κενοφ. 
φγχρονοι ερευνθτζσ ( Δ. Δθμόπουλοσ ) ερμθνεφουν το περίφθμο « Ε » που 
βριςκόταν ςτον ναό τοφ Απόλλωνα ςτουσ Δελφοφσ, ωσ αρικμθτικά παραπεμπτικό ς’ 
αυτιν ακριβϊσ τθν Πζμπτθ Ουςία. 
Λόγω τήσ “ λεπτήσ ” υφήσ του, δικαιολογημζνα ο Αιθζρασ ζχει ςυνδυαςτεί και με 
την  Υλη και με το Πνεφμα ! 
Μάλιςτα πιςτεφεται ότι θ αποπομπι του από τθν ςφγχρονθ Επιςτιμθ ζχει ςαν 
ζμμεςο αποτζλεςμα τθν αποπνευματοποίθςθ και τθσ Επιςτιμθσ και του ανκρϊπου 
γενικότερα.  
Από τθν άλλθ, θ Φυςικι του Αικζρα, που μεςουρανοφςε τον περαςμζνο αιϊνα, και 
που ζχει απορριφκεί - δολίωσ κατά τθν γνϊμθ πολλϊν- από τθν ςθμερινι επιςτιμθ, 
οδθγεί ςε αφάνταςτεσ εφαρμογζσ, κάτι ςαν καφματα ασ ποφμε. 
Διότι ο Αικζρασ είναι το υπόβακρο – θ μιτρα – από όπου ξεπθδοφν θ φλθ, οι 
ενζργειεσ όλων των μορφϊν και θ ίδια θ ηωι. 
Μιπωσ μποροφμε πλζον αν αντιλθφκοφμε ότι ο ΑΗΡ με το ΑΙΘΗΡ, ςαν ιδεογράμ-
ματα διαφζρουν κατά το Ι και Θ που κραδάηουν ΕΙΘ = ΕΙΝΑΙ ΘΕΟ ;  
Δθλαδι είναι θ διάςταςθ που κινείται ο Θεόσ και τα πνεφματά του ; 
Παλαιότερα, ο Βίλχελμ Ράϊχ είχε προτείνει τθν φπαρξθ ενόσ βαςικοφ αικζρα ( του 
5ου ςτοιχείου ι πεμπτουςίασ, κατά τουσ αρχαίουσ Ζλλθνεσ ). 
Ο Αικζρασ ςχετίηεται με άλλεσ μορφζσ ενζργειασ, αλλά είναι τελείωσ διαφορετικόσ 
από αυτζσ. Είναι θ κεμελιϊδθσ αιτία δθμιουργίασ μετεωρολογικϊν, θλιακϊν και 
βαρυτικϊν φαινομζνων. Είναι θ πρωταρχικι, αρχζγονθ, ςυμπαντικι, κοςμικι, ηωικι 
ενζργεια, που ταυτίηεται πρακτικά και φιλοςοφικά με: τον Αικζρα του Αριςτο-τζλθ, 
το αίτιο που οδθγεί τουσ ραβδοςκόπουσ, τθν Οργόνθ  τοφ Βίλχεμ Ράϊχ κλπ !  
Για τθν φυςικι του 19ου αιϊνα, ο Αικζρασ ιταν το αβαρζσ ρευςτό, που υπιρχε 
παντοφ ςτο χϊρο και μζςα ςτα υλικά αντικείμενα. Ήταν το μζςον από το οποίο 
διαδίδονταν τα θλεκτρομαγνθτικά κφματα του φωτόσ και του ραδιοφϊνου. 
Μιλάμε για τον Φωτοφόρο Αικζρα. Ήταν « πανταχοφ παρϊν και τα πάντα πλθρϊν », 
δθλαδι όπωσ ακριβϊσ κεωρείται ότι είναι ο Θεόσ, ςτθν Χριςτιανικι ι και ςε άλλεσ 
κρθςκείεσ. Ήταν το μζςο που δροφςαν οι δυνάμεισ από απόςταςθ.  
Η ζννοια τοφ αικζρα φαίνεται να είναι υπερβατικι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. 
Αγγίηει και τον απτό κόςμο μασ.! 
Η εναςχόλθςθ με τον Αικζρα ςιμερα χαρακτθρίηεται ωσ ψευδοεπιςτιμθ από τθν 
πλειονότθτα των φυςικϊν επιςτθμόνων, μα όχι όλων. Η ςφγχρονθ Φυςικι ζχει 
απορρίψει τθν φπαρξι του, επικαλοφμενθ το παςίγνωςτα πείραμα των Μίκελςον 
και Μόρλεϊ που ζγινε τα 1887. ε αυτό, αν υπιρχε Αικζρασ, θ ταχφτθτα του φωτόσ 
κα μεταβαλλόταν, ανάλογα με τθν κατεφκυνςθ που ταξίδευε ςτθν πειραματικι 
διάταξθ. Αν όχι, τότε δεν υπιρχε Αικζρασ. Δεν βρζκθκαν μεταβολζσ και ο Αικζρασ, 
ωσ κεωρία, κατζπεςε. Είναι αλικεια ότι τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ του περαςμζνου 
αιϊνα οι φυςικοί ιταν απόλυτα πεπειςμζνοι για τθν φπαρξθ του Αικζρα. Ο ίδιοσ ο 
μεγάλοσ Νεφτων είχε υποςτθρίξει τθν φπαρξι του, όταν “χρειαηόταν” ζνα « ακίνθτο 
ςφςτθμα αναφοράσ » για να αποδείξει τθν κίνθςθ των ουρανίων ςωμάτων. Ο 



Νεφτων είχε ταυτίςει τον πανταχοφ παρόντα « ακίνθτο χϊρο », με τον Αικζρα. Όταν 
μάλιςτα ο, επίςθσ μεγάλοσ, Μάξγουελ βρικε ότι το φωσ αποτελεί μία « κυματικι 
ανωμαλία » θ οποία χρειάηεται ζνα μζςον « το οποίο πακαίνει τθν κυματοειδι 
κίνθςθ », όλοι πείςτθκαν ότι το μζςο αυτό ιταν ο ακίνθτοσ Αικζρασ. Επίςθμα, 
κεωρείται πωσ οι Μίκελςον και Μόρλεϊ ικελαν να αποδείξουν και πειρα-ματικά τθν 
φπαρξθ του Αικζρα, αλλά υποτίκεται ότι τα αποτελζςματα του πειράματοσ τουσ, 
τουσ ζπειςαν για τα αντίκετο. υγκεκριμζνα υπζκεςαν πωσ αν θ Γθ κινείται μζςα ςε 
μία « ακίνθτθ κάλαςςα Αικζρα » κα μποροφςαν να μετριςουν τθν ταχφτθτά τθσ, 
όπωσ ακριβϊσ ο ναφτθσ μετράει τθν ταχφτθτα τοφ πλοίου του ςχετικά με τθν 
ακίνθτθ κάλαςςα. Σα πειράματα δεν ζδειξαν καμία κίνθςθ και ζτςι, ι ζπρεπε να 
εγκαταλειφκεί θ κεωρία του Αικζρα ι αυτι του Κοπζρνικου για τθν κίνθςθ τθσ Γθσ. 
Αξίηει να ςθμειωκεί ότι πολλοί κεϊρθςαν ευκολότερθ τθν εγκατάλειψθ τθσ κεωρίασ 
του Κοπζρνικου, αφοφ ο Αικζρασ όχι μόνα είχε πολφ βακιζσ ρίηεσ αλλά είχε επιβε-
βαιωκεί και από τον Μάξγουελ… Σελικά – όπωσ είπαμε – απορρίφκθκε ο Αικζρασ… 
Όμωσ αν κάποιοσ διαβάςει το ςχετικό ςφγγραμμα των πειραματιςτϊν, κα δει ότι 
αυτοί αναφζρουν ρθτά τθν μζτρθςθ μικρϊν μεταβολϊν, πράγμα ακριβϊσ αντίκετο 
από αυτό που πιςτεφεται ςιμερα. Οι μεταβολζσ αυτζσ είχαν μάλιςτα και εποχι-
κότθτα. Σο φωσ ταξίδευε ταχφτερα ι βραδφτερα ανάλογα αν ιταν άνοιξθ ι φκινό-
πωρο, μζρα ι νφχτα. Πρζπει δε να τονίςουμε το γεγονόσ ότι το πείραμα ζγινε με τθν 
υπόκεςθ ότι ο αικζρασ είναι ακίνθτοσ ( νεκρόσ; ), ςφμφωνα με τθν ριςθ του 
Νεφτωνα… Η αντίλθψθ περί ακίνθτου Αικζρα αποδείχκθκε λανκαςμζνθ από τον 
φυςικό Dayton Miller ►. 
Αυτόσ παρατιρθςε ότι ο Αικζρασ κινείται, ςυμπαραςφρεται δθλαδι από τθν 
επιφάνεια τθσ Γθσ κακϊσ αυτι κινείται ςτο διάςτθμα. Δθλαδι όπωσ ακριβϊσ ο 
αζρασ τθσ καμπίνασ ενόσ κινοφμενου αυτοκινιτου παραςφρεται κατά τθν κίνθςι 
του, ςε αντίκεςθ με τον εξωτερικό που γυρίηει γφρω ςαν καταιγίδα. Ζτςι δεν μετρά-
ται μεγάλθ ςχετικι κίνθςθ μεταξφ εςωτερικοφ αζρα και αυτοκινιτου - μεταξφ 
επιφανειακοφ αικζρα και Γθσ. Μζςα ςτα αυτοκίνθτο δθλαδι, ο αζρασ είναι ςχεδόν 
ακίνθτοσ ςχετικά με τα όχθμα. Ο Μίλλερ βρικε ότι α Αικζρασ κινείται πιο γριγορα 
ςε μεγάλα υψόμετρα και πια αργά ςε μικρά. Γι’ αυτό ακριβϊσ κζλθςε να 
επιβεβαιϊςει τα αποτελζςματα του πειράματόσ του ςε μεγαλφτερο υψόμετρα 
διαλζγοντασ το όροσ Ουίλςον. Ο Μίλλερ μίλθςε για δυναμικό Αικζρα και ςτισ αρχζσ 
του αιϊνα ζκανε πολλά πειράματα μζτρθςθσ τθσ ταχφτθτασ του φωτόσ ςτθν κορυφι 
του όρουσ Ουίλςον που απζδειξαν τθν φπαρξθ του Αικζρα. Κανείσ δεν μπόρεςε να 
αντικροφςει τισ 200.000 μετριςεισ του Μίλλερ, όςο ηοφςε. ιμερα αν πάει κάποιοσ 
ςτο όροσ Ουίλςον κα δει μια πινακίδα που γράφει : « Από εδϊ πζραςε Αϊνςτάιν »… 
και οφτε μια λζξθ για τον Μίλλερ…. 
Οφτε βεβαίωσ αναφζρεται για ποιό λόγο πιγε ο Αϊνςτάιν εκεί ! Είχε ανζβει για να 
παρακολουκιςει από κοντά τα πειράματα του Μίλλερ ! Πολλοί ςφγχρονοι φυςικοί 
όπωσ ο δρ. Π. Παππάσ, αποδίδουν τθν μθ επανάλθψθ του πειράματοσ ςε μια 
ιδιότυπθ ςυνομωςία επιβαλλόμενθσ ςυγκάλυψθσ και ςιωπισ, για το μεταβλθτό τθσ 
ταχφτθτασ τοφ φωτόσ και άρα τθσ φπαρξθσ του αικζρα ! Για αυτό όταν πζκανε ο 
Μίλλερ, άφθςαν τθν λικθ να ςκεπάςει το ζργο του και με τθν μζκοδο τϊν 
χρθματοδοτιςεων, επζβαλαν τισ ςφγχρονεσ κεωρίεσ ( χετικότθτα κ.τ.λ. ).  
Και πράγματι βλζπουμε τα γιγαντιαία πειραματικά επιςτθμονικά κζντρα ( C.E.R.N. 
Γενεφθσ ) να μθν ζχουν κάνει ποτζ μια επανάλθψθ τοφ πειράματοσ τοφ Ντζϊτoν Μίλ- 
λερ ( The Ether-Drift Experimenr ►) ςτο ζδαφοσ ι και -γιατί όχι- ςτο διάςτθμα. 
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Αντίκετα, βλζπουμε μεγάλα ονόματα επιςτθμόνων του αιϊνα μασ, να καταφεφγουν 
ςτθν κεωρία του Αικζρα, δίνοντάσ του όμωσ άλλο όνομα, για να εξθγιςουν τα… 
ανεξιγθτα, και να βγουν από τα αδιζξοδα τθσ χετικότθτασ, τθσ Κβαντο-μθχανικισ 
και του Μεγάλου « παραμυκιοφ τοφ Μπιγκ Μπανγκ » ! 
Για παράδειγμα:  
Η “ Θάλαςςα των νετρίνο ” του Ντίρακ ( Neutrino sea Ρ. Dirac ), θ ενζργεια του 
κενοφ, θ “ ενζργεια ταχυονίων ”. 
Αλλά το πιο ςυναρπαςτικό ιλκε πρόςφατο ! τισ εφθμερίδεσ ( π.χ. Ελευκεροτυπία ) 
τθσ 18θσ επτεμβρίου 2000, διαβά-ςαμε ότι ςτο C.E.R.N, φωτογραφικθκε ζνα νζο 
υποαταμικό ςωματίδιο ποφ κατά 99% (;) είναι το μποηόνιο, το άπιαςτο ςωματίδια 
που οι φυςικοί αναηθτοφςαν εδϊ και 40 χρόνια ! Είναι το κεμελιϊδεσ ςωματίδιο 
από το οποίο γεννάται θ μάηα των άλλων ςωματιδίων και ςε τελικι ανάλυςθ, θ φλθ 
του ςφμπαντοσ κόςμου ! Μζχρι τϊρα το προζβλεπε ο Πίτερ Χίνγκσ από το Πανεπις-
τιμιο του Εδιμβοφργου ςτθν ομϊνυμθ κεωρία του. φμφωνα με τον Χίνγκσ υπάρχει 
διάχυτθ ςτο φμπαν μια μορφι ενζργειασ, γνωςτι ωσ « πεδίο του Χίνγκσ », θ οποία 
αλλθλοεπιδρά με τα ςτοιχειϊδθ ςωματίδια. 
Αποτζλεςμα αυτισ τθσ αλλθλεπίδραςθσ είναι θ δθμιουργία των εν λόγω μποηονίων, 
τα οποία προςδίδουν ςτα κλαςικά ςωμάτια ( πρωτόνια, νετρόνια, θλεκτρόνια ) τθν 
μάηα τουσ.  
Ο κφριοσ Xίνγκσ λζει ότι υπάρχει ενζργεια διάχυτθ ςτο φμπαν από τθν οποία 
γεννάται θ φλθ και κατ επζκταςθ θ ηωι ! 
Μα και ο Αικζρασ - ι όπωσ αλλιϊσ ονομάηεται ανά τον κόςμο - αυτό υποτίκεται ότι 
κάνει ! Είναι ο φωτοφόροσ Αικζρασ από τον οποία πθγάηουν όλα τα όντα και θ ηωι. 
Και, όπωσ όλοι οι προθγοφμενοι, τον μετονομάηει ( εν αγνοία του ; ) δίνοντασ ς’ 
αυτόν τον παράγοντα το όνομά του, δθλαδι, τον βαπτίηει «πεδίο του Χίνγκσ» και 
ίςωσ πάρει το βραβείο Νόμπελ για αυτό ! 
Μιπωσ θ ςφγχρονθ Επιςτιμθ είναι αναγκαςμζνθ πλζον να επανανακαλφψει τον 
Αικζρα - και το κάνει - αλλά τθρϊντασ όλα τα προςχιματα που είναι αναγκαία για 
να μθν κλονιςτεί όλο το οικοδόμθμά τουσ ; 
Οπότε να μθ κεωροφμε ότι τα Ακαςικά αρχεία είναι κάτι ξεχωριςτό …και αυτό και 
εκείνο…και το άλλο… Σα είχαν πει πρϊτα οι Ζλλθνεσ και μετά όλοι οι άλλοι !  
Ακόμα και οι Κνδο - Βουδιςτζσ γνϊςτεσ τθσ αλικειασ λζνε ότι το Ακάσ είναι ο αικζ-
ρασ που ζλεγαν οι αρχαίοι Ζλλθνεσ ! 
Και εμείσ ωσ Ζλλθνεσ αντί να ψάχνουμε για τον Αικζρα κακόμαςτε και ακοφμε τον 
κακζνα « ειδιμονα »…αυτό τα Ακαςικά αρχαία - εκείνο τα Ακαςικά αρχεία. 
Και όςοι επιςκζπτονται ιςτοςελίδεσ που ζχουν ωσ κζμα όλα αυτά, ασ ρωτιςουν ζνα 
πραγματικά Διδάςκαλο/Μφςτθ, όπωσ για παράδειγμα ο τυλιανόσ Αττεςλήσ ►, για 
να δοφν τι λζει για τον « Αικζρα τϊν αρχαίων Ελλινων ». 
Ο τυλιανόσ Αττεςλισ ονομάηει τον Αικζρα, ςτθν προφορικι διδαςκαλία που ζδιδε 
ςτουσ μακθτζσ του ςτουσ κφκλουσ Ερεφνθσ τισ Αλθκείασ, « ΝΟΤ ».  Ζλεγε :  
« Τα πάντα είναι ΝΟΥΣ ςε διαφορετική ςυχνότητα ή ποιότητα δονήςεων…ακόμη και 
η παχυλή φλη είναι ςτερεοποιημζνοσ ΝΟΥΣ » « Τα ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Τήσ ΖΩΗΣ ( ή 
μορφικά ςυγκροτήματα ) είναι ςυςτήματα κραδαςμών/δονήςεων του ΝΟΥ που 
τείνουν να κρατήςουν ζνα ςφνολο ςε φπαρξη » 
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