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       ια να κατανοήσουμε τον χάρτη του Επίγειου και του 
Επουράνιου κόσμου, είναι απαραίτητο  να συλλάβουμε τις έννοιες 
και τους όρους που συνιστούν τον υπέρτατο κόσμο της Ακινησίας, 
το λίκνο του Θεού.

Ο Χώρος και ο Χρόνος μπορούν να εξηγηθούν κατ΄ουσίαν μόνον 
μέσα στον ορίζοντα της Ακινησίας. 

Μεταξύ των γνωστών ιδιοτήτων του, Χρόνος είναι αυτό 
που ορίζει τη διαδοχή ή την σχέση, ή την εκάστοτε  

διαδικασία μεταξύ δύο η περισσοτέρων γεγονότων 
που διαμείβονται στον αισθητό κόσμο και 
καταγράφονται στο Αρχέτυπό τους που βρίσκεται 
στο Ακίνητον.

Χώρος, είναι αυτό που καταλαμβάνει μια ιδέα του Αρχετυπικού κόσμου όταν εκδηλώνεται και 
μορφοποιείται στον αισθητό κόσμο. Για παράδειγμα, Χώρος για έναν άνθρωπο είναι, αυτό που 
καταλαμβάνει μια Ιδέα που εκδηλώνεται στη συγκεκριμένη φυσική της μορφή. Έξω από την 
υλοποίηση μιας Ιδέας δεν υπάρχει ούτε Χώρος αλλά ούτε και Χρόνος.

Γ
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Χρόνος Ζωής, είναι το διάστημα που 
μεσολαβεί από την υλοποίηση μιας Ιδέας 
σε συγκεκριμένη μορφή και η επάνοδος 
της μορφής στην αρχική Ιδέα που την 
δημιούργησε.

Η αρχέγονος υπόστασις του Νου, συμποσούται 
στο σύνολον των Νόμων και των Αρχετύπων 
του Παντός, σε μία Ουσία. 
Όμως ο Νους, όταν εκδηλώνεται με τους 
Νόμους είναι διφυής, διότι ως μονοφυής 
δεν συνιστά Νόμους, παρά μόνον απόλυτη 
αδράνεια  που προκύπτει από την απουσία 
των αντιθέτων δυνάμεων.
Το διφυές του Νου, από Νοητό και Απόλυτο, 
καθίσταται Αισθητό και Σχετικό, όταν έχει 
μέθεξη με τον εαυτό του και εκδηλώνεται με 
την ενεργοποίηση των Νόμων.

Το αποτέλεσμα της διπλής φύσεως του Νου, σύμφωνα με το Νόμο, δεν καταργεί και δεν 
αλλοιώνει  κανένα από τα δύο μέρη της υπόστασής του.

Είναι όμως σαφές, ότι το Αισθητό μέρος, που αφορά στις δραστηριότητες της κινητικής Αρχής, 
γεννιέται και απορροφάται από το μέρος του Ακινήτου, διότι μόνον ο Ακίνητος Νους ορίζει 
τους  Κώδικες  και τα Αρχέτυπα των Μορφών και των Ειδών. 

Μοναδικό Αίτιον πάντων των Αιτιατών είναι ο Νους. 
Κάθε αισθητό πράγμα, κατερχόμενο σταδιακά από την μεγίστη ταχύτητα του Ακινήτου, που 

Ο Χώρος και ο Χρόνος μπορούν να εξηγηθούν κατ΄ουσίαν μόνον μέσα στον ορίζοντα της Ακινησίας. 

Όμως ο Νους, όταν εκδηλώνεται με τους Νόμους 
είναι διφυής, διότι ως μονοφυής 
δεν συνιστά Νόμους ...
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είναι η ταχύτητα του Φωτός,  σε μικρότερες ταχύτητες, συνιστά, κατ’αρχήν την Μορφή του, η 
οποία ορίζεται από τον Νόμο του Είδους στο οποίον ανήκει.

Η κάθοδος από το Ακίνητο προς το Κινητό, από τον Νοητό κόσμο στον Αισθητό, από το 
Απόλυτο στο Σχετικό, είναι σταδιακή μείωσις ταχύτητος.

Για να κατανοήσουμε σαφέστερα την ύπαρξη της Ακινησίας, θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε 
αντίστροφα την σχέση του Κινητού με το Ακίνητο, 
δηλαδή την μετάβαση της Ύλης προς το Πνεύμα, της 
Κίνησης προς  την Ακινησία.
                                                                               
Η σύγχρονη Κοσμολογία έχει ήδη αποδείξει με την 
θεωρία του Hubble, ότι οι Γαλαξίες, απομακρυνόμενοι 
από το μάτι του παρατηρητή, αυξάνουν διαρκώς την 
ταχύτητά τους.
 
Είναι σαφές ότι, όταν οι Γαλαξίες φθάσουν στην 
μέγιστη ταχύτητά τους, λόγω της τριβής τους με 
ένα κοσμικό χώρο, το χώρο του Απολύτου Αιθέρα, 
του οποίου η πυκνότητα είναι διαφορετική από 
τη συνήθη πυκνότητα του Κοσμικού Χώρου, θα 
εξαϋλωθούν και θα ενταχθούν σε ένα περιβάλλον 
ολοτελούς Ακινησίας.

Η ολοτελής Ακινησία, αποτελεί τον χώρο του 
Απολύτου Πνεύματος, προς το οποίο τείνουν όλα τα 
πράγματα του αισθητού Κόσμου. 

Η σύγχρονη Κοσμολογία έχει ήδη αποδείξει με την θεωρία του Hubble, ότι οι Γαλαξίες, απομακρυνόμενοι 
από το μάτι του παρατηρητή, αυξάνουν διαρκώς την ταχύτητά τους.

Γι’αυτό το λόγο και μόνον, η Μορφή με το υλικό 
μέρος της, μπορεί να θεωρηθεί ως Αιωνία.

Η ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΑΚΙΝΗΣΙΑ
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Η Ακινησία, ο θαυμαστός κόσμος των Αιωνίων οντοτήτων, είναι ο απόλυτος κυρίαρχος της 
Εξέλιξης και της Ανέλιξης του Σύμπαντος.

Η Ακινησία, η χώρα του υπέρτατου Αγαθού, αποτελεί την προέλευση και τον προορισμό της 
ψυχής των πάντων, με πρωταγωνίστρια την ψυχή του ευφυούς  όντος, του ανθρώπου.
 
Όλα τα αισθητά πράγματα και τα όντα του φυσικού κόσμου έχουν αιτιώδη σχέση με το Ακίνητον 
και συνιστώνται από τις κλίμακες καθόδου των ταχυτήτων που τα διέπουν.

Είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε ότι οι Νόμοι 
είναι Οντότητες και  μόνον σαν Ακίνητοι μπορεί  να 
νοηθούν.

Είναι απαραίτητο επίσης να κατανοήσουμε, ότι 
οι Νόμοι από την στιγμή που εκδηλώνονται, 
καλύπτουν ολοτελώς τα δύο πρωτογενή κοσμικά 
στοιχεία: Το «Κενόν» και το «Πλήρες».

Κενόν, νοείται το Ακίνητον, μέσα στο οποίον 
δραστηριοποιείται και ολοκληρώνεται το Πλήρες.
Κατά το Δημόκριτο, το Πλήρες αποτελείται από 
απειροελάχιστα τεμαχίδια της ύλης, άπειρα κατά 
το πλήθος, άφθαρτα και αιώνια, ποικιλόσχημα 
και αδιαίρετα, τα οποία φορτισμένα με ενέργεια, 
κινούνται αιώνια, ενώ με τη συμπλοκή τους 
συνενώνονται και σχηματίζουν τα ποικίλα σώματα

Ο Άνθρωπος, μόνον πριν γεννηθεί και αφού πεθάνει, γνωρίζει το 
Πραγματικόν, και το Αληθές. 

Ό,τι κινείται, θεωρείται και ως έμψυχο, διότι φέρει 
ουσία Νοητικού Υλικού.
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Ο όρος Ακοσμία, στην Φιλοσοφία 
του Εγέλου, καταλήγει στην 
δογματική διδασκαλία ότι «ο 
κόσμος δεν υπάρχει καθ’ εαυτόν» 
αλλά μόνον στην παράστασή του. 
Ο Πλάτων αναζητώντας την 
Αρετή, καταλήγει ότι, μοναδική 
πραγματικότητα είναι ο κόσμος 
των Ιδεών και ότι ο αισθητός 
κόσμος έχει μέθεξη με το Νοητό, 
αλλά δεν είναι πραγματικός. Ο 
«μη κόσμος» αντιστρατεύεται την 
ιδέα της πραγματοκρατίας και του 
υπαρκτού υλισμού και ανεβάζει 
στη σφαίρα του ιδεώδους το 
«Νοείν» για το «Νοούμενον ως 
πραγματικόν». 

Ακοσμία

Η δυνατότητα της κίνησης αυτών των σωμάτων, συνιστά 
Αισθητότητα, αλλά όχι Πραγματικότητα. Μοναδική 
Πραγματικότητα είναι μόνον ο Ακίνητος Νους!

Ό,τι κινείται, θεωρείται και ως έμψυχο, διότι φέρει ουσία 
Νοητικού Υλικού, με την οποία δημιουργείται η Μορφή και το 
Σχήμα του. 
Η προέλευσις της Ουσίας της Ψυχής οποιασδήποτε εμβίου 
Μορφής είναι το Ακίνητον, και μόνον όταν ορίζεται από αυτό, 
μπορεί η ψυχή να θεωρηθεί ως Αιωνία.

Γι’αυτό το λόγο και μόνον, η Μορφή με το υλικό μέρος της, μπορεί να θεωρηθεί ως Αιωνία. 
Όμως, τόσο η Πραγματικότητα όσο και η Αιωνιότητα της Ύλης και της Μορφής ενός όντος, 
όπως ο Άνθρωπος, δραστηριοποιούνται μόνον μέσα στο Ακίνητο.

Ο Άνθρωπος, μόνον πριν γεννηθεί και αφού πεθάνει, γνωρίζει το Πραγματικόν, και το Αληθές. 
Κατά την κινητική περίοδο που ονομάζεται «Ζωή», ο Άνθρωπος αντιλαμβάνεται και βιώνει 
μόνον το παθητικό μέρος της εκδηλώσεως των Νόμων που συνιστούν τη ζωή του αλλά και 
του Σύμπαντος Κόσμου που τον 
περιβάλλει.
Η κλασική Φυσική δεν 
μπορεί να αποδείξη τι είναι ο 
Χώρος. Δεν μπορεί ακόμα να 
αποδείξη τι είναι οι διαστάσεις 
μήκος,πλάτος,ύψος, σε κάτι που 
δεν μπορεί να προσδιορίσει 
το «είναι» του αλλά και τον 
πραγματικό όγκο του.

Οι Μορφές δημιουργούνται από τις 
κλίμακες των ταχυτήτων που ασκούνται 

πάνω στο Νοητικό Υλικό, το οποίο 
διαμορφώνει αυτά που ορίζει ο Νόμος.

Αν ένας λίθος περιφέρεται στο διάστημα, το υλικό του 
κινούμενου λίθου αποτελείται από το δομικό υλικό του 

Ακινήτου, μέσα στο χώρο του οποίου κινείται.

Η ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΑΚΙΝΗΣΙΑ
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Κι όμως, η Ακινησία εξηγεί την ύπαρξη του 
Χώρου αλλά και την καμπυλότητά του, σε 
σχέση με ένα αντικείμενο που βρίσκεται 
μέσα σ΄αυτό το χώρο και τον καμπυλώνει η 
βαρύτητά του αντικειμένου.

Αν ένας λίθος περιφέρεται στο διάστημα, 
το υλικό του κινούμενου λίθου αποτελείται 
από το δομικό υλικό του Ακινήτου, μέσα 
στο χώρο του οποίου κινείται.

Αυτό το δομικό υλικό του Ακινήτου είναι, 
καθαρά νοητικό και κατευθύνει το λίθο να 
κινείται, με βάση ένα ολιστικό σχεδιασμό 
που προέρχεται από το Ακίνητον. 

Ως εκ τούτου συμπεραίνουμε, ότι το 
Πρόγραμμα κινήσεως του λίθου είναι 
εγεγραμμένο στο πλαίσιο της Ακινησίας, 
από την οποία προέρχεται.

Για την υπαγωγή όμως του λίθου στην «κατανόηση» 
του προγράμματος με βάση το οποίο κινείται, είναι 
απαραίτητο ο λίθος να μπορεί να σκέφτεται, να 
αποτελείται δηλαδή από νοητικό υλικό.

Το νοητικό αυτό υλικό του κινητού λίθου, είναι 
προέκταση του νοητικού υλικού της Ακινησίας.

Αν τώρα ελέγξουμε τις βαρυτικές δυνάμεις, από τις 
οποίες έλκεται και ταυτόχρονα απωθείται ο λίθος, 
στον ορίζοντα της Ακινησίας, θα διαπιστώσουμε ότι 
οι δυνάμεις αυτές ακολουθούν με απόλυτη ακρίβεια 
το πρόγραμμα του Νόμου.
 
Το βαρυτικό πεδίο που ασκείται από τον ίδιο τον 
λίθο και το βαρυτικό πεδίο των άλλων σωμάτων 
που τον έλκουν, σε συνδυασμό με την προωθητική 
δύναμη που επηρεάζει τον λίθο σε κάθε επόμενη 

στιγμή, όλα μα όλα, ακολουθούν ένα συσχετισμό ποσοτήτων και τιμών βασισμένο σε μια 
συγκεκριμένη Μαθηματική Εξίσωση.

Ο λίθος σε κάθε στιγμή, υπαγορεύει στο χώρο, δηλ. στην Ακινησία, πως να καμπυλωθεί και η 
Ακινησία υπαγορεύει στον λίθο πως θα πρέπει να κινηθεί μέσα της.

Με λίγα λόγια, ο λίθος υπάγεται σε σχέση με την δομή του αλλά και σε σχέση με το περιβάλλον 
του, στη δράση  του Νόμου.
Αν ο Νόμος απουσίαζε, ο λίθος δεν θα υπήρχε ποτέ!
 
Επανερχόμενοι στο κινητικό σύνδρομο της Ύλης και της Μορφής, αντιλαμβανόμαστε ότι 

Τα αυτιά μας συλλαμβάνουν τους ήχους 
αλλά όχι τους υπερήχους. Εάν οι αισθήσεις 
μετέδιδαν στον εγκέφαλο  το εύρος των  
πραγματικών  γεγονότων  του υλικού κόσμου, 
ο ανθρώπινος εγκέφαλος θα διερηγνύετο.
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ΟΡΑΣΗ

ΑΦΗ

Οι βασικές 
αισθήσεις 
είναι η όραση, 
η ακοή, 
η γεύση, 
η αφή 
και η όσφρηση.
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και τα δύο αποτελούν παράγωγα του 
Ακινήτου, τα οποία αποκτούν οντότητα 
κατά την στιγμή της καθόδου των  
από το απόλυτο όριο της ταχύτητας 
του Ακινήτου, στις χαμηλότερες 
κλίμακες ταχυτήτων,  με Ύλη και 
Μορφή καθορισμένου χρονικού ορίου 
βιώσεως.

Στην Αισθητή Φύση ως υπέρτατοι 
Νόμοι, θεωρούνται οι συνιστώντες τα 
Είδη και τις Μορφές. 
Τόσο τα Είδη όσο και οι Μορφές 
αποτελούν Οντότητες, των οποίων 
το Πρωτογενές υλικό είναι καθαρά 
Νοητικό.

Με τον τρόπο αυτό, το Όλον, μόνον 
σαν άθροισμα Πνεύματος μπορεί να 
νοηθή. 
Οι Μορφές δημιουργούνται από τις κλίμακες των ταχυτήτων που ασκούνται πάνω στο Νοητικό 
Υλικό, το οποίο διαμορφώνει αυτά που ορίζει ο Νόμος.
Ο κλίμακες ταχυτήτων του Νοητικού υλικού, όταν κατέρχονται στα έμβια πεδία, συμβάλλουν 
ολοτελώς στο «Γίγνεσθαι».

Το «Γίγνεσθαι» αποτελεί την Ομοούσιον, Ομότροπον, Ομογενή και πλήρη Ροή της κοινωνίας 
των όντων και των οντοτήτων του λεγομένου Φυσικού Κόσμου.

Ο Φυσικός Κόσμος, που συμπεριλαμβάνει όλα τα Είδη και τις Μορφές που κινούνται και 
εξελίσσονται στη Γη και το Σύμπαν και μπορεί να νοηθεί σαν ορατός, αποτελείται επακριβώς 
από το ίδιο υλικό με τον Άγνωστο, Αόρατο, Αναπόδεικτα υπολογιζόμενο Πνευματικό κόσμο.

Ο Υλικός κόσμος δεν έχει μόνον μέθεξη με τον Πνευματικό, αλλά υπό πάσαν έννοιαν νοούμενος, 
είναι Ομογενής και Ομοούσιος με τον Πνευματικό.
 
Ποτέ δεν πρέπει να λησμονούμε ότι, όταν βλέπουμε ένα πτηνό ή ένα έντομο, ή ένα ζώο, ή ένα 
φυτό ή δένδρο, μπορεί να διαφέρουμε στην ουσία  από αυτά. Με όλα είμεθα ομοούσιοι.
 
Ποτέ δεν πρέπει, επίσης να λησμονούμε, την μεταξύ των ανθρώπων υποστασιακή σχέση. 
Συνδεόμεθα όλοι μεταξύ μας με το ίδιο υλικό που διατρέχει το Παν. Το Νοητικό! Το Απόλυτο 
Πνεύμα!
Αυτό δηλώνει ότι, όχι μόνον η αρνητική συμπεριφορά, αλλά ακόμα περισσότερο η αρνητική 
σκέψη του ενός προς τον άλλον, βλάπτει τον αρνητή.
 
Η Άρνηση συνιστά Αμαρτία. Αμαρτία είναι η ρήξη  της παγκόσμιας  Συμμετρίας. Το Καλό είναι 
Συμμετρικό! Το κακό είναι Ασύμμετρο.

Όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει, έρχεται αντιμέτωπος με τους κώδικες της Αναλογίας, της 
Αλληλουχίας και του Μέτρου, με αποτέλεσμα να μειώνει την Μέθεξή του με τον κόσμο της 
Ακινησίας, του Απόλυτου Αγαθού.

Οι αισθήσεις έχουν μέτρο δραστηριότητας τέτοιο, ώστε να 
συλλαμβάνουν μόνον ό,τι ανταποκρίνεται 

στις εγκεφαλικές λειτουργίες.

Κινητικός
Φλοιός

Κεντρικός Αύλακας

Όσφρηση
Όραση

Ακοή

Ομιλία Γεύση

Αναγνώριση 
Προσώπων

Αφή και Πίεση
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Το ρολόι της ατομικής ψυχής μας, καταγράφει τις πράξεις 
μας στον υλικό κόσμο και τις χρεώνει στα δεινά ή στις απολαυές του κόσμου της 
Ακινησίας, προς τον οποίο θα οδεύσουμε μετά το «θάνατό» μας. 

Το Ακίνητον καταλαμβάνει όλες τις περιοχές δραστηριοποίησης του Κινητού.
Όπως προαναφέρθηκε, κατά τον πρώτο θεμελιωτή της Ατομικής Θεωρίας, τον αρχαίο 
Έλληνα Δημόκριτο, τα πρωτογενή κοσμικά στοιχεία που συνθέτουν ολόκληρο το Σύμπαν 
είναι το Κενό και το Πλήρες. 
Κατά τον Δημόκριτο, το Σύμπαν υπήρχε από πάντα και θα υπάρχει για πάντα.
Το Κενό του Δημοκρίτου, ανταποκρίνεται άμεσα στην σύγχρονη ιδέα του Ακινήτου, ενώ το 
Πλήρες αποτελεί τον υλικό κόσμο που συνθέτει τον «Μέγα Διάκοσμο» του Παντός.
Ο άνθρωπος που αντιλαμβάνεται και διαχωρίζει το Κενό από το Πλήρες, χρησιμοποιεί σαν 
βασικά γνωστικά στοιχεία τις αισθήσεις του και εν συνεχεία τα τεχνολογικά βοηθήματα.

Οι βασικές αισθήσεις είναι η Όραση, η Ακοή, η Γεύση, η Αφή και η Όσφρηση.
Οι αισθήσεις έχουν Μέτρο δραστηριότητας τέτοιο, ώστε να συλλαμβάνουν μόνον ό,τι 
ανταποκρίνεται στις εγκεφαλικές λειτουργίες.
Εάν λάβουμε σαν παράδειγμα, ότι ο κόσμος τριγύρω μας είναι σύνολο ατόμων τα οποία 
συνθέτουν μορφές, πρέπει να κατανοήσουμε ότι ο οφθαλμός φθάνει μέχρι την ικανότητα να 
συλλαμβάνει τις μορφές, αλλά όχι τα άτομα που τις συνιστούν.

Ποτέ δεν πρέπει να λησμονούμε ότι, όταν βλέπουμε ένα πτηνό ή ένα έντομο, ή ένα ζώο, ή ένα φυτό ή 
δένδρο, μπορεί να διαφέρουμε στην ουσία  από αυτά. Με όλα είμεθα ομοούσιοι.

Ο φυσικός κόσμος πλάσθηκε στο μέτρο των ανθρωπίνων αισθήσεων...

ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΥΡΑΝΙΑ ΖΩΗ 
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Τα αυτιά μας συλλαμβάνουν τους 
ήχους αλλά όχι τους υπερήχους. Εάν οι 
αισθήσεις μετέδιδαν στον εγκέφαλο  το 
εύρος των  πραγματικών  γεγονότων  
του υλικού κόσμου, ο ανθρώπινος 
εγκέφαλος θα διερηγνύετο.

Άρα, θα πρέπει να εκλάβουμε ουσιαστικά 
τη λειτουργία των αισθήσεων, 
σαν ένα μέσο μετασχηματισμού  
της πραγματικότητας, μέχρι τα 

καθορισμένα όρια των αισθητικών λειτουργιών.

Από την άλλη πλευρά η Σκέψις, η οποία γνωρίζει και φιλοξενεί τις Ιδέες, μπορεί εύκολα να 
κατευθύνη τον ζηλωτή προς το ιδεώδες που αφορά στο Αληθινά Πραγματικό.
Επομένως ο άνθρωπος, θα πρέπει να διαχωρίσει και συνειδητοποιήσει τον Αισθητό από τον 
Νοητό κόσμο.

Σε κάθε περίπτωση ο Αισθητός κόσμος, είναι μη πραγματικός. Μοναδική πραγματικότητα για 
τον άνθρωπο είναι μόνον ο Νοητός Κόσμος, δηλαδή ο Νους.
Όμως, ο Νους είναι σύμφυτος με το Ακίνητον, γιατί γνωρίζει και κατανοεί την Έννομη Τάξη, 
την οποίαν μόνον η Ακινησία περιλαμβάνει στη δομή της.
                     
Οι Νόμοι όταν εκδηλώνονται, έχουν σύμφυτη ενότητα με ό,τι κινείται. Παρατηρούμε όμως πως 
ό,τι κινείται,ανταποκρίνεται στο μέτρο των αισθήσεων που έχει ο άνθρωπος. 

Με λίγα λόγια, ο Φυσικός Κόσμος πλάσθηκε στο Μέτρο των ανθρωπίνων αισθήσεων και οι 
ανθρώπινες αισθήσεις πλάσθηκαν στα μέτρα του φυσικού κόσμου, ανεξάρτητα από τα αίτια που 
δεν επιτρέπουν στις αισθήσεις να συλλαμβάνουν τους υπερήχους, τις υπεριώδεις ακτινοβολίες  
και τα υπεραισθητά πράγματα της Δημιουργίας.
 
Αυτό μας δίνει το δικαίωμα να σκεφτόμαστε, ότι έξω από τις αισθήσεις μας δεν υπάρχουν 
οντότητες, ή πράγματα, ή καταστάσεις. 

Σε κάθε περίπτωση, ο Αισθητός κόσμος, είναι μη πραγματικός. 
Μοναδική πραγματικότητα για τον άνθρωπο είναι μόνον 
ο Νοητός Κόσμος, δηλαδή ο Νους.

Το ρολόι της ατομικής ψυχής μας, καταγράφει τις 
πράξεις μας στον υλικό κόσμο και τις χρεώνει στα 

δεινά ή στις απολαυές του κόσμου της Ακινησίας ... 

Η ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΑΚΙΝΗΣΙΑ
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Ό,τι υπάρχει για τον άνθρωπο, 
ταυτίζεται με την αισθητική του 
ικανότητα. 

Άρα, το μέτρο της μη 
πραγματικότητας είναι οι 
ανθρώπινες αισθήσεις, ενώ το 
μέτρο της πραγματικότητας είναι 
ο Νους, που μετέχει στις Ιδέες 
των Νόμων και των Αρχετύπων.
Έχετε δει άνθρωπο να παθαίνει 
ίλιγγο ή σκοτοδίνη;

Χάνει την επαφή του με το 
περιβάλλον, όλα γύρω του 
θολώνουν και στριφογυρίζουν, 
σκιές και περίεργες μορφές τον 
τυλίγουν, σκοτάδι και ταυτόχρονα 
λάμψεις από άγνωστες φωτεινές 
πηγές πηγαινοέρχονται τριγύρω 
του, γέρνει αργά, πέφτει, μένει 
ακίνητος κι όλα σβήνουν μέσα 
στην συνείδησή του.

Όλες αυτές οι παραλλαγές, μεταξύ του 
μη πραγματικού και του πραγματικού, 
είναι ενδιάμεσοι σταθμοί μεταξύ του 
Κινητού και του Ακινήτου Κόσμου, όπως 
τον αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις όταν 
καταρρέουν.

Όμως, όσο κι αν φαίνεται περίεργο, όλες 
αυτές οι «παραισθήσεις» που μπορεί 
ένας άνθρωπος να βιώση, έχουν Νομική 
υπόσταση και ανήκουν στα Αρχέτυπα.

Από τη στιγμή που ο άνθρωπος έχει 
καταρρεύσει και έχει χάσει τις αισθήσεις του, ο Νους του έρχεται σε έμμεση επικοινωνία με τον 
Πνευματικό Κόσμο. 
Να σημειώσουμε ότι, άμεση επικοινωνία με τον Πνευματικό κόσμο,  έχουν μόνον αυτοί που 
έχουν «πεθάνει».
Όταν ο άνθρωπος λίγο λίγο συνέλθει και αρχίσει να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον, νοιώθει 
σαν χαμένος. 
Οι ιλιγγιώδεις αποστάσεις που διέτρεξε ο Νους του σ’όλη τη διάρκεια της αναισθησίας του 
μέχρι τον Πνευματικό Κόσμο και η επαναφορά του στον Γήινο, του δημιουργούν το σύνδρομο 
που διαπιστώνουμε όταν συνέρχεται και προσπαθεί να ενσωματωθεί με το περιβάλλον.

Κι όταν προσπαθεί να θυμηθεί, τι συνέβη όταν λιποθύμησε, του φαίνεται αδύνατο, για τον  
απλό λόγο ότι μεταξύ του Κινητού και του Ακινήτου, στον ανθρώπινο εγκέφαλο,  μεσολαβεί η 
Λήθη.

Έχετε δει άνθρωπο να παθαίνει ίλιγγο ή σκοτοδίνη;

Όταν ο άνθρωπος λίγο λίγο συνέλθει και αρχίσει 
να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον, νοιώθει σαν χαμένος. 
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Ο Νους ενός θνητού είναι αδύνατον να αντέξει τις παραστάσεις του Πνευματικού Κόσμου  που 
γνώρισε, έστω για ελάχιστο χρόνο, όταν επανέρχονται σε λειτουργία οι αισθήσεις. 

Η λησμονιά, η διαγραφή των παραστάσεων 
του Άλλου Κόσμου από το μυαλό 
ενός ανθρώπου που τον βίωσε, 
τον βοηθούν να μπορεί να 
συνεχίζει να υπάρχει.

Πάντα πρέπει να 
θυμόμαστε ότι η Λήθη 
είναι το όπλο του Νου, 
ώστε να μπορεί να 
συγκρατεί μόνον τις 
πληροφορίες 
που του αρκούν 
για  να σκέφτεται, 
να υπάρχει 
και να βιώνει 
έναν μη Πραγματικό 
κόσμο, όπως είναι 
η Φύση και το Σύμπαν 
που μας περιβάλλει.
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