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Το Πείραμα της Ηλιακής Ακτίνας
Κίνησις και Ακινησία

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  V I I



                κίνητος, είναι ένας κύριος που δεν κινείται, σε σχέση με κάποιο άλλο κύριο που 
κινείται δίπλα του, με μια συμβατική ταχύτητα.
Όμως, εάν ο Ακίνητος κύριος, κινηθεί ξαφνικά με μια ταχύτητα, σαν την ταχύτητα του φωτός, 
ο κύριος που εκινείτο δίπλα του με μία συμβατική ταχύτητα, παύει να υπάρχει σε σχέση με τον 
Ακίνητο κύριο.
Συμπέρασμα: Η Ακινησία είναι μια ιδιότητα που προκύπτει από τη σύγκριση των κινητικών 
ταχυτήτων μεταξύ των όντων και των πραγμάτων του κόσμου.

Κινητός, είναι ένας κύριος ο οποίος, σε σχέση με έναν Ακίνητο κύριο, αλλάζει διαρκώς θέση 
μέσα στο χώρο.

Κίνησις, δεν είναι μόνον η διαρκής μετάθεση του Κινητού κυρίου από ένα σημείο σε κάποιο 
άλλο, αλλά και η διαρκής μετάλλαξη της ύλης και της μορφής του στο πέρασμα του συμβατικού 
«χρόνου».

Αν τώρα, ο Ακίνητος κύριος, επιθυμεί να μας αποδείξει, όχι μόνον ότι αυτός είναι πραγματικός, 
ενώ ο Κινητός κύριος είναι μια ψευδαίσθηση, αλλά και, τι είναι αυτό που τον καθιστά Ακίνητο, 
μπορεί να προβεί σε μια εντυπωσιακή οντολογική επίδειξη, για την πλήρη κατανόηση αυτής 
της απόδειξης.
Ο Ακίνητος κύριος, σε συνεργασία με τον Κινητό κύριο, φορούν ο καθένας το δικό του ρολόι, 
και τα δικά του γυαλιά και σκαρφαλώνουν σε μια ακτίνα φωτός που τους περιμένει υπομονετικά 
σε κάποιο σημείο της ανατολής του ήλιου, έτοιμη να ταξιδέψη. Μόλις οι αναβάτες της ακτίνας 
φωτός είναι έτοιμοι, το ταξίδι αρχίζει.
 
Όμως, η ακτίνα φωτός, μέχρι να φτάσει στην οριστική ταχύτητά της, που είναι 300.000 
χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, θα χρειασθεί, για την πλήρη κατανόηση του πειράματος, να 
επιταχύνεται σταδιακά όπως το κοντέρ ενός αυτοκινήτου.
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Η ακτίνα ήδη ξεκίνησε, ο Ακίνητος κύριος 
παρατηρεί «εσωτερικά» τον Κινητό, ο 
Κινητός κύριος βλέπει «εξωτερικά» τον 
Ακίνητο και οι δύο μαζί παρατηρούν τη 
φύση και τον κόσμο, ο καθένας πίσω από 
τα δικά του γυαλιά!
Ο Κινητός κύριος, πίσω απ’τα γυαλιά του, 
βλέπει τον κόσμο σε τρείς διαστάσεις, 
μήκος, πλάτος, ύψος και σε μια διαρκή 
μετάλλαξη. 
Ο Ακίνητος κύριος, πίσω απ’τα δικά του 
γυαλιά, παρατηρεί τον κόσμο, σταθερό, 
χωρίς μεταλλάξεις, σε πολλαπλές 
διαστάσεις και προ πάντων σε βάθος, ως 
την Ουσία των όντων και των πραγμάτων 
που τον συνιστούν.
Έπειτα από λίγες στιγμές και ενώ η 
ταχύτητα της ηλιακής ακτίνας αυξάνεται, ο 
Κινητός κύριος αρχίζει λίγο-λίγο να χάνει 
από τα μάτια του τον Ακίνητο κύριο.
Ο Ακίνητος κύριος, αντίθετα, παρατηρεί 
τον Κινητό κύριο με θαυμαστή οξυδέρκεια, 
γνωρίζοντας πλέον ότι, ενώ αυτός τον 
βλέπει ολοκάθαρα, πίσω απ΄τα δικά του 
γυαλιά, ο Κινητός κύριος τον έχει χάσει, 
λόγω της αυξανόμενης ταχύτητας. 
Το ρολόι του Ακίνητου κυρίου, που έχει 
δυο αντίθετα κινούμενες βελόνες, αρχίζει 

να κινείται, τη στιγμή που σταματάει η λειτουργία του ρολογιού του Κινητού κυρίου. 
Οι δύο αντίθετα κινούμενες βελόνες, που δηλώνουν η μία τη ροή του παρελθόντος και η άλλη 
τη ροή του μέλλοντος, συναντώνται ακριβώς στο σημείο 0 του ρολογιού, εκεί που τα γήινα 
ρολόγια δείχνουν το 12. Αυτό σημαίνει, ότι ο χρόνος γίνεται Αιώνιος για τον Ακίνητο κύριο. 
Τι συμβαίνει όμως με τη φύση και τους κόσμους τους οποίους διασχίζει η ακτίνα φωτός με τους 
δυο αναβάτες της; 
Στην αρχή του ταξιδιού, οι αιθήσεις του Κινητού κυρίου απολαμβάνουν τις ομορφιές του φυσικού 
κόσμου. Όσο αυξάνεται η ταχύτητα, οι αισθήσεις του Κινητού κυρίου χάνουν την ισχύ τους, ο 
φυσικός κόσμος λίγο-λίγο σβήνει πίσω απ’τα 
γυαλιά του, κι όταν το ρολόι της γήινης ώρας 
σταματήσει εντελώς να λειτουργεί, ο Κινητός 
κύριος συνειδητοποιεί οτι εισήλθε στον κόσμο 
της Αντικειμενικής Πραγματικότητας. 

Αντιλαμβάνεται ότι, πρίν αρχίσει το ταξίδι 
της ηλιακής ακτίνας, όλα και ο ίδιος, ήταν μια 
Ψευδαίσθηση. 

Ο Κινητός κύριος, πίσω απ’τα γυαλιά του, βλέπει τον κόσμο 
σε τρείς διαστάσεις, μήκος, πλάτος, ύψος και σε μια διαρκή 
μετάλλαξη. 

Το ρολόι του Ακίνητου κυρίου, που έχει δυο αντίθετα κινούμενες 
βελόνες, αρχίζει να κινείται, τη στιγμή που σταματάει η 
λειτουργία του ρολογιού του Κινητού κυρίου. 
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Αντιλαμβάνεται ακόμα, ότι στη θέση του κόσμου 
των τριών διαστάστεων που λίγο-λίγο έσβησε, τώρα, 
ξεπρόβαλλε ο ίδιος κόσμος, σε πολλαπλές διαστάσεις 
στις οποίες πρυττανεύει το βάθος της Ουσίας των 
όντων και των πραγμάτων. 

Μία τρομακτική δύναμη έλκει την ύπαρξη του Κινητού 
κυρίου να ενσωματωθεί με τον Ακίνητο συνεπιβάτη 
του.
 
Μόλις τα δύο σώματα γίνονται Ένα, ο πρώην Κινητός 
κύριος αντιλαμβάνεται, ότι, στο βάθος της δικής 
του Ουσίας, πάντα ήταν Ακίνητος, χωρίς να το έχει 
συνειδητοποιήσει.

Για να καταλάβει ένας σύγχρονος παρατηρητής τι είναι το Ακίνητον και τι το Κινητόν, πρέπει να 
αποφασίσει να βάλει τα «κατάλληλα γυαλιά», για να μπορεί να βλέπει τον κόσμο «εσωτερικά» 
και να φορέσει το κατάλληλο ρολόι, για να μπορεί να διαχωρίσει τον «προσωρινό χρόνο» από 
τον «Αιώνιο Χρόνο». Αυτό είναι το ζωντανό παράδειγμα της Ακινησίας και της Κίνησης.

Για να καταλάβει ένας σύγχρονος παρατηρητής τι είναι το Ακίνητον και τι το Κινητόν, πρέπει να 
αποφασίσει να βάλει τα «κατάλληλα γυαλιά», για να μπορεί να βλέπει τον κόσμο «εσωτερικά».
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Όταν αυτή η σύλληψις επιτευχθεί, έστω και σε χαμηλό βαθμό και ο Άνθρωπος μπορεί να 
μετέχει αυτής της μεθέξεως, τότε δύναται νοητικώς, μόνον με την σκέψιν του ,να κινήσει παν 
αισθητόν.

Η Κινητική Αρχή, είναι καθαρή Ουσία της νοητικής ικανότητας, οι δε δυνατότητες που 
προκύπτουν από την δραστηριοποίηση του εγκεφάλου να κινήσει τα πράγματα του κόσμου, 
είναι απεριόριστες.
Η Θεϊκή Ουσία δεν αποτελεί μυστηριακή δυνατότητα. Η Θεϊκή Ουσία είναι η ενεργοποίηση 
του ατομικού Νου, που έχει κατανοήσει την μέθεξη του με τον Συμπαντικό Νόμο  και δι ‘ αυτού 
δρα και κινείται.
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Ο απόλυτος προορισμός του ανθρώπου, είναι η αφομοίωσις των κινητικών ιδιοτήτων του από το 
Ακίνητον, μετά του οποίου ενούμενος καθίσταται Αθάνατος.
Τό Ακίνητον ταυτίζεται με τον Αιθέρα, το Άπειρο πεδίο που πληρεί το Σύμπαν, και αποτελεί 
κοινή ομολογία όλων των κορυφαίων στοχαστών της εποχής μας.
 
Με τελικό συμπέρασμα, ότι εμείς οι άνθρωποι διαθέτουμε τεράστιες δυνατότητες, τόσο οργανικά 
όσο και ψυχικά, παραθέτουμε ακολούθως παραδείγματα ανθρώπων που ξεπέρασαν τα φυσικά 
μέτρα των ανθρωπίνων δυνατοτήτων και έφθασαν ως τα όρια ενός πραγματικού υπερανθρώπου, 
χωρίς ποτέ να παραβιάσουν τους φυσικούς Νόμους .


