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            ,τι κι αν παρατηρούμε μέσα στο χώρο, 
ό,τι κι αν υπάρχει μέσα στο χώρο, κινείται. Με 
λίγα λόγια, κάθε μορφή ύλης υπόκειται στην 
Κινητική Αρχή. 

Όμως, η κάθε κίνηση είναι ενταγμένη σ’έναν 
προγραμματισμό που ορίζεται από τους 
Νόμους που την διέπουν. Σε κανένα σημείο 
του Σύμπαντος δεν υπάρχει τυχαίο γεγονός.

Κι αν κάποτε θεωρήσουμε ότι κάτι μπορεί να 
προσδιοριστεί ως τυχαίο, γιατί δεν συμπίπτει 

με την πρόβλεψή μας, αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι απλά χαοτικό.
 
Εδώ σημειώνουμε, ότι η μαθηματική πολυπλοκότητα του χάους, είναι αδύνατο να συλληφθή 
από τον ανθρώπινο νου. Είναι απαραίτητο να δεχθούμε, ότι οι Νόμοι προϋπάρχουν των 
γεγονότων του Σύμπαντος και είναι οι αποκλειστικοί ρυθμιστές κάθε μορφής κίνησης και 
εξελικτικής διαδικασίας σε ό,τι συμβαίνει στον Συμπαντικό χώρο.

Όμως, οι Νόμοι αφού δραστηριοποιούνται, άρα «είναι». Έχουν δηλαδή υπόσταση. 
Αν είναι και δρουν σε άπειρη έκταση σ’ ολόκληρο το νοητό Σύμπαν, πρέπει να βρίσκονται παντού 
και ακίνητοι. Γιατί, αν είναι κινητοί, δεν θα μπορεί να είναι συμβατοί με τα γεγονότα που είναι 

Ο
...η μαθηματική πολυπλοκότητα του χάους, είναι 
αδύνατο να συλληφθή από τον ανθρώπινο νου. 
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Η Αρχή είναι θεία, είναι παρούσα 
μέσα σε όλα τα πράγματα 
του κόσμου, και αποτελεί την 
μοναδική δύναμη να είναι 
«συνεχής σε κάθε επόμενη 
στιγμή». 
Η Αρχή δεν σχετίζεται με το 
Big Bang, ούτε αποτελεί Νόμο 
Αρχής του Παντός. 
Η Αρχή δεν έχει τέλος, δεν 
έχει υπόσταση, καμμία όμως 
υπόσταση δεν μπορεί να 
υπάρξει άνευ αυτής. Η Αρχή 
είναι ο Λόγος, μέσω του οποίου 
η Νομοτέλεια αποτελεί για το 
Σύμπαν αυτοσκοπό.
Οι κόσμοι που συγκροτούν το 
Άπειρον, έχουν την συνέχεια 
της Αρχής μέσα τους. Αυτό που 
νοείται ως τέλος τους, είναι η 
Αρχή της αναδημιουργίας τους, 
στα πλαίσια της αιωνιότητάς 
τους. Η Αρχή της έννοιας του 
Τέλους, είναι ότι «δεν υπάρχει 
τέλος ούτε στα όντα ούτε στα 
πράγματα του κόσμου». 
Η Αρχή είναι συγγενής με 
την Αιωνιότητα, αλλά ούτε 
Αιωνιότητα μπορεί να υπάρξει 
άνευ αυτής.   

Η Αρχή είναι ο συντάκτης των 
Νόμων αλλά δεν είναι Νόμος. 
Όταν ο Νους συλλαμβάνει την 
«Αρχή» στο βάθος της Ουσίας 
της, τότε η ψυχή έχει μέθεξη 
με τον θείο κόσμο, την ίδια τη 
θεότητα.

Η Αρχή

κι αυτά κινητά. Αφού τα γεγονότα υπακούουν στους Νόμους, 
είναι απολύτως απαραίτητο οι Νόμοι να είναι ακίνητοι.

Άρα, οι Νόμοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στον Συμπαντικό 
πίνακα της Ακινησίας.
Η Ακινησία, αφού αποτελεί Αρχέγονη και Πρωταρχική Αιτία 
υπάρξεως των πάντων, μόνον ως Άπειρη μπορεί να θεωρηθή, 
γιατί ως κινητή και πεπερασμένη δεν μπορεί κανένα ρόλο 
ολιστικό να επιτελέσει μέσα στο Σύμπαν.
 
Πρέπει επίσης, σαν βασική δομική μονάδα, η μονάδα της 
Ακινησίας να είναι αδιαίρετο σωματίδιο, για να μπορεί να 
συνθέτει τα πράγματα του κόσμου.
 
Αφού όμως μέσα στη δομή της Ακινησίας που καλύπτει με 
πληρότητα ολόκληρο το Σύμπαν είναι εγγεγραμμένοι οι Νόμοι, 
τότε θα πρέπει η Ακινησία να αποτελείται από ολοκάθαρο 
Νοητικό Υλικό.

Με λίγα λόγια η Νομοτέλεια  και το Άπειρον που συνιστούν το 
Ακίνητον είναι ο απόλυτος Νους, ο ίδιος ο Θεός.
Όμως ο συμπαντικός Νους, αφού μπορεί και σκέπτεται ολόκληρο 
τον εαυτό Του, βρίσκεται «εν δυνάμει». Η εκδήλωση αυτής της 
άπειρης «εν δυνάμει» ισχύος είναι η Κίνηση.

Η Κινητική Αρχή, βασισμένη στο Νόμο της Ορμής,  είναι 
επακόλουθο του Ακινήτου Νου, ο δε άπειρος Νους μόνον με τον 
εαυτό του, ως άπειρος, μπορεί να ισούται.
Όμως η κίνηση είναι πάντα συνδεδεμένη με την ύλη και την 
ενέργεια. 

Η Κινητική Αρχή, βασισμένη στο Νόμο της Ορμής,  
είναι επακόλουθο του Ακινήτου Νου.

Η ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΙ Ο ΑΚΙΝΗΤΟΣ ΝΟΥΣ



Ό,τι υπάρχει μέσα στο Σύμπαν κινείται, και ό,τι 
κινείται αποτελεί υλικό φαινόμενο που υπάγεται 
στις αρχές της Κβαντικής Φυσικής και των 
Μαθηματικών.
 
Οι δομικοί λίθοι που οικοδομούν ολόκληρο το 
Σύμπαν είναι τα πρωτόνια, τα νετρόνια και τα 
ηλεκτρόνια που συνιστούν τα άτομα, που κι αυτά 
συνιστούν τις 92 βασικές χημικές ενώσεις της ύλης 
του παντός.

Όμως, η σύγχρονη επιστήμη πιστοποιεί, ότι και 
τα τρία αυτά δομικά υλικά είναι οντότητες για το 
λόγο ότι χρησιμοποιούν την κινητική τους αρχή 
με πρόγραμμα στροφορμής, πορείας, προορισμού, 
ζεύξης και αναπαραγωγής τους.

Με λίγα λόγια τα άτομα που δομούν ολόκληρο το 
Σύμπαν, μπορούν και σκέφτονται, αποτελούνται 
δηλαδή από νοητικό υλικό. Αυτό είναι πολύ φυσικό, 
αφού τα άτομα είναι παράγωγα της Ακινησίας, 
δηλαδή παιδιά του Απόλυτου Νου.

Όμως, το σημείο αυτό απαιτεί απόλυτη προσοχή και 
περισυλλογή. Αν η ύλη σκέφτεται, τότε στη δομή της 
είναι κρυμμένη η Ακινησία, η αιτία δηλαδή που την 
κάνει να σκέφτεται.
Αν στη δομή της υπάρχει η Ακινησία, τότε έχουμε το 
δικαίωμα να πιστεύουμε ότι η ύλη είναι ένας «κόμβος 
νοητικού υλικού» που η μορφή του προσδιορίζεται 
από το Νόμο που διέπει την ίδια την υπόστασή της.

Με λίγα λόγια, μπορούμε να φαντασθούμε μέσα 
στο χώρο της Ακινησίας έναν π.χ. πλανήτη, τη 
Γη μας, η οποία κινείται γύρω από τον ήλιο σε 
καθορισμένη πορεία, ακολουθώντας το πρόγραμμα 
που υπαγορεύει ο Ακίνητος Νους, ενώ και η ίδια η 
Γη αποτελείται από το υλικό της Ακινήτου Ουσίας, 
κλείνοντας μέσα στη δομή της τον Νόμο, ο οποίος 
ταυτόχρονα υπάρχει και στο πλήρως Ακίνητο 
περιβάλλον της.

Συνοπτικά σκεφτόμαστε ότι, η Γη με το ενεργειακό και βαρυτικό της πεδίο και ο χώρος στον 
οποίο κινείται, αποτελούνται από το ίδιο πρωτογενές υλικό που συνίσταται από την Ακινησία. 
Την Απόλυτη Νόηση!

Όμως η Κίνηση έχει ορισμένες Αρχές, οι οποίες χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Παρατηρούμε 
ότι τα σωματίδια έχουν στροφορμή από δεξιά προς τα αριστερά και αντίθετα. 
Έχουν επίσης στροφορμή, από πάνω προς τα κάτω και αντίστροφα. Έχουν πορεία από αριστερά 
προς τα δεξιά και αντίστροφα ή από πάνω προς τα κάτω και αντίστροφα.

...τα άτομα που δομούν ολόκληρο το Σύμπαν, 
μπορούν και σκέφτονται, αποτελούνται δηλαδή από 
νοητικό υλικό. 

Οι δομικοί λίθοι που οικοδομούν ολόκληρο το 
Σύμπαν είναι τα πρωτόνια, τα νετρόνια και τα 
ηλεκτρόνια
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Παρατηρούμε επίσης, ότι οι αντίθετες ροές είναι ισότροπες, πράγμα που μας οδηγεί στο 
συμπέρασμα ότι τα σωματίδια συνδέονται μεταξύ τους με μία «εσωτερική γνώση» που συνιστά 
προγραμματισμένη «κοινωνίαν».

Οι ερευνητές της εποχής μας οδηγήθηκαν στην Κβαντική Φυσική, ωθούμενοι από την 
επιστημονική ανάγκη ανάλυσης της συμπεριφοράς της «κοινωνίας» των σωματιδίων, που 
υπακούουν ως άριστοι πολίτες του Σύμπαντος στους κανόνες της Συμμετρίας και της 
Αρμονίας.
Η Κβαντική Φυσική ασχολείται εμπεριστατωμένα με τη μελέτη της ύλης και της ακτινοβολίας, 
στην κλίμακα του ατόμου. 
Τα φαινόμενα αυτής της κλίμακας διέπονται από Νόμους που είναι διαφορετικοί από τους 
Νόμους του φυσικού κόσμου, όπως τους 
αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις μας.

Με λίγα λόγια, οι Νόμοι ελέγχουν και 
καλύπτουν ολόκληρη την κλίμακα από το 
Ακίνητον μέχρι το μέγιστον εις όγκον Κινητόν, 
που μπορεί να είναι ένας γιγάντιος Πλανήτης, 
ή Άστρο ή και Γαλαξιακό σύστημα. 
Αυτό που βρίσκεται εγγύτερα στο Ακίνητον, 
είναι το απειροελάχιστο μικροσωματίδιο με 
τις υπερβολικά μεγάλες ταχύτητες, όπως είναι 
η ταχύτητα του φωτός.

Με αυτές τις σκέψεις μπορεί να θεωρήσουμε 
ως βέβαιον ότι, σύμφωνα με την θεωρία της 
Σχετικότητας, όσο μεγαλύτερη ταχύτητα 
αναπτύσσει ένα μη εγγενές σωματίδιο, τόσο 
περισσότερο πλησιάζει προς το Ακίνητον. 

Και τούτο διότι, όταν κάτι, τρέχει με την 
ταχύτητα του φωτός, καταργουμένου του 
Χώρου και του Χρόνου, γίνεται Ακίνητον σε 
σχέση με το περιβάλλον του που τείνει να μην 
υπάρχει.

 

Οι ερευνητές της εποχής μας οδηγήθηκαν στην Κβαντική 
Φυσική, ωθούμενοι από την επιστημονική ανάγκη ανάλυσης 

της συμπεριφοράς της «κοινωνίας» των σωματιδίων.
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