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              τις καθημερινές σκέψεις μας, σχετίζουμε κυρίως την Ορμή με την «Σεξουαλική ορμή»,          
               η οποία είναι και η πρώτη αιτία για τη διαιώνιση του είδους.
Όμως, ενώ η Σεξουαλική ορμή ανάγεται στα γήινα, η Ορμή αποτελεί θεία ιδιότητα, έχει ουράνια 
προέλευση και ανήκει αμιγώς στον κόσμο της Ακινησίας.

Ενώ η ορμή της μπάλας που κλωτσά με δύναμη ο παίκτης για να βάλη γκολ, σχετίζεται μόνον 
με την δυναμική του παίκτη που την κλώτσησε, στον κόσμο των Αρχετύπων, η Ορμή παίζει 
κυρίαρχο ρόλο στην κάθοδο της Ζωής απ’τον κόσμο της Ακινησίας στον κόσμο της Κίνησης.

Πρέπει κατ’αρχήν να διαχωρίσουμε την ιδιότητα της Κίνησης από την ιδιότητα της Ορμής.
Η Ορμή προηγείται της Κίνησης, ανήκει στα Αρχέτυπα των Νόμων και των Κωδίκων και 
αποτελεί το εφαλτήριο για κάθε μορφής κίνηση. Προκειμένου να επιτευχθή μία κίνηση, για 
δημιουργία οιουδήποτε είδους ή γένους στο φυσικό κόσμο, πρέπει να καθορισθή η Ορμή της.
 
Όμως, επειδή η κίνηση έχει άμεση σχέση με τη μορφοποίηση του όντος στον επίγειο Κόσμο, θα 

πρέπει η αιτία που θα την ενεργοποιήσει, δηλαδή 
η ορμή, να έχει συμπεριλάβει όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία που θα μορφοποιήσουν το ον.
Για να αντιληφθούμε σαφέστερα την έννοια της 
Ορμής πάνω στην Κίνηση, ας ρίξουμε μια ματιά 
στα όντα του φυσικού κόσμου. 
Ας πάρουμε για παράδειγμα ένα άγριο ζώο, 
μία τίγρη. Η τίγρης έχει τις δικές της κινητικές 
ιδιότητες, όχι μόνον στο σύνολο του σώματός 
της αλλά και στα μέρη του.
 
Ο τρόπος που είναι δομημένος ο σωματότυπός 
της, ο γεωμετρικός σχεδιασμός στο τρίχωμά 
της, τα χρώματά της, η εσωτερική λειτουργία 
του οργανισμού της, όλα όσα αναφέρονται στο 

Σ
Ενώ η ορμή της μπάλας που κλωτσά με 

δύναμη ο παίκτης, σχετίζεται μόνον με την 
δυναμική του ... 

 Η τίγρης έχει τις δικές της κινητικές ιδιότητες, 
όχι μόνον στο σύνολο του σώματός της 

αλλά και στα μέρη του.

«Ποιο ρόλο παίζει ο Δεσμός 
στα όντα και τα πράγματα του κόσμου;».

ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΥΡΑΝΙΑ ΖΩΗ 
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είδος της, αφορούν στις κινητικές ιδιότητες των ατόμων που 
συνθέτουν τα μόρια, κι αυτά συνθέτουν  τα κύτταρα, κι αυτά 
συνθέτουν  τα οστά και τους ιστούς, και αυτά τους μύες, ως 
το πέρας της ολοκλήρωσης του σώματος του ζώου και των 
εγκεφαλικών του λειτουργιών.

Όλες αυτές οι διεργασίες, ξεκίνησαν από μία συγκεκριμένη 
ορμή πολλαπλών κινήσεων. 
Η Ορμή διοχέτευσε στην Κίνηση για τη δημιουργία του 
ζώου ένα ξεχωριστό Πρόγραμμα, το Πρόγραμμα του 
Αρχετύπου του. 
Αυτό το πρόγραμμα εισάγεται απευθείας, μέσω της 
κινήσεως, στα κέντρα του εγκεφάλου του όντος, τα οποία 
θα αναλάβουν τις διεργασίες του. Μέσα στο «Μυστικό 
Πρόγραμμα» είναι κρυμμένος ο αριθμός του ζώου, ο κωδικός 
του, το είδος του, το γένος του, το σχήμα του, η συμμετρία 
του, η αναλογία του, ο Δεσμός του!

Ο Δεσμός αφορά στην Αρχετυπική σχέση του ζώου με όλα τα όντα και τα πράγματα του κόσμου. 
Κι ενώ το ζώο έχει τον Αριθμό του, που είναι Μοναδικός στο Σύμπαν ολόκληρο, ταυτόχρονα το 
ζώο διέπεται από τους ίδιους Νόμους με όλα τα όντα της φύσης και του κόσμου.
Με λίγα λόγια, μέσα στον Αριθμό του ζώου, είναι κλεισμένη η Ατομικότητά του και το Άπειρον 
ταυτόχρονα.
Το ερώτημα που ακολουθεί είναι: «Ποιο ρόλο παίζει ο Δεσμός στα όντα και τα πράγματα 
του κόσμου;». Το ερώτημα διευρύνεται, αναζητώντας την αιτία που μπορεί να συνδέει και 
να ενοποιεί π.χ. τον Άνθρωπο με το Ηλιακό μας σύστημα. Η συγκεκριμένη απάντηση είναι 

Η Ορμή προηγείται της Κίνησης, ανήκει στα Αρχέτυπα των Νόμων και των Κωδίκων 
και αποτελεί το εφαλτήριο για κάθε μορφής κίνηση.

Μέσα στο «Μυστικό Πρόγραμμα» είναι 
κρυμμένος ο αριθμός του ζώου ...

Η ΟΡΜΗ Η ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΔΕΣΜΟΣ
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κρυμμένη πίσω από την Μεριστή και την 
Αμέριστη Ουσία του Θεού.
Από τη στιγμή που βλέπουμε τον Θεό 
σαν σύνολο είναι Αμέριστος, Ολοτελής, 
Πλήρης!
 
Όταν σε συνέχεια βλέπουμε τα μέρη του 
ίδιου αυτού Θεού σε άπειρα μερίσματα, 
πρέπει να κάνουμε την απλή σκέψη ότι, η 
Ουσία του Όλου και του Μέρους είναι η 
αυτή, η ίδια, σε κοινό Δεσμό.
Μία επόμενη  σκέψη είναι ότι, όπως 
έχει αποδείξει και η Επιστήμη, το Μέρος 
έχει τις ιδιότητες του Όλου. Με λίγα 
λόγια, σ’ έναν απλό άνθρωπο, μέσα στην 
ατομικότητά του, υπάρχει ολόκληρο το 
Σύμπαν, ο πλήρης Θεός.
Όταν, μέσω της ευρύτερης Γνώσης και 
Αυτογνωσίας, φθάσουμε στο σημείο να 
σκεφτόμαστε το Δεσμό μας με όλα τα 
ζωντανά πλάσματα του κόσμου, με όλα 

τα ενόργανα αλλά και τα ανόργανα, τότε η αίσθησή μας και η αντίληψή μας για το σκοπό που 
υπάρχουμε, αποκτά Οικουμενική διάσταση. 
Ο τρόπος που δεσμεύουμε, που ενοποιούμε το «Εγώ» μας με το «Εμείς» και ταυτόχρονα με το 
«Παν», είναι η συνειδητοποίηση του Απόλυτου Σκοπού μας. 

Οι Κβαντικοί Νόμοι, σε επίπεδο βιολογικών διεργασιών, παίζουν καθοριστικό ρόλο και 
εξηγούν με εύληπτο τρόπο τη λειτουργία του Δεσμού. 
Η διαδικασία με την οποία ενώνονται τα άτομα μέσα στο χώρο, για να σχηματίσουν μόρια, 
ερμηνεύεται με σαφήνεια από την Κβαντική Φυσική, η οποία περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο 
τα άτομα μοιράζονται τα ηλεκτρόνια, ώστε να επιτευχθούν οι πλέον σταθεροί συνδυασμοί.

Αυτό τον επαναστατικό τρόπο της ένωσης των ατόμων που σχηματίζουν μόρια, η Κβαντική 
Φυσική τον ονομάζει Δεσμό. Στους Δεσμούς μετέχουν μόνον τα εξωτερικά ηλεκτρόνια, από το 
νέφος ηλεκτρονίων που περιβάλλει τον πυρήνα ενός ατόμου. 
Είναι σαφές ότι, στο Μικρόκοσμο, ο Δεσμός πρυτανεύει και αποτελεί τον πλέον ισχυρό 
καθοδηγητή σε κάθε μορφής κίνηση, ώστε οι ζεύξεις των υποατομικών σωματιδίων να 
επιτυγχάνονται με τον άριστο τρόπο. 

Αυτό τον επαναστατικό τρόπο της ένωσης των ατόμων που σχηματίζουν μόρια, η Κβαντική Φυσική τον ονομάζει Δεσμό. 

«Ποιο ρόλο παίζει ο Δεσμός στα όντα 
και τα πράγματα του κόσμου;». 

ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΥΡΑΝΙΑ ΖΩΗ 



Ο μεγάλος Έλληνας Φιλόσοφος, ο Αναξαγόρας, κάποτε, τον 5ο αιώνα π.Χ. ρωτήθηκε από τους 
μαθητάς του: «Πως συμβαίνει, δάσκαλε, από το ψωμί που τρώμε να σχηματίζονται σάρκες, οστά, 
φλέβες, μύες, αίμα, τρίχες, νύχια και όλα όσα δημιουργούν έναν ανθρώπινο οργανισμό, ενώ τα 
βασικά στοιχεία της φύσης είναι καθαυτά άφθαρτα και αμετάβλητα;».
Ο Αναξαγόρας, έδωσε στο ερώτημα αυτό την απόλυτη απάντηση: 
«Σε κάθε Ουσία της Φύσης συνυπάρχουν όλες οι Ουσίες, με αποτέλεσμα το Μέρος να τρέφεται 
από τις Ουσίες του Παντός». 
Είναι βέβαιον ότι η απάντησις δεν αφορά μόνο στις ιδιότητες του ψωμιού, αλλά σε όλα τα 
πράγματα της Φύσης. 
Ό,τι κι αν τρώει ο άνθρωπος, εξελίσσει το δικό του οργανισμό μέσα στο είδος του. Ό,τι κι αν 
τρώει το κάθε ζώο, σαρκοφάγο ή φυτοφάγο, εξελίσσει το δικό του οργανισμό μέσα στο είδος 
του.

Το ίδιο συμβαίνει με όλα τα όντα του ζωικού βασιλείου 
στη γη, τη θάλασσα και τον ουρανό. Όλα τρέφονται 
από το μέρος του Όλου, υπηρετώντας ταυτόχρονα τους 
Νόμους ενός Ακατάλυτου Δεσμού, μεταξύ τους.
Οι ίδιοι Νόμοι αφορούν σε όλα τα είδη του φυτικού 
κόσμου, δημιουργώντας σε μας, τα ευφυή όντα, την 
πεποίθηση ότι η Ορμή, η Κίνησις και ο Δεσμός 
αποτελούν τις βασικές δυνάμεις που συγκροτούν το 
Βασίλειο της Δημιουργίας.   

Με λίγα λόγια, σ’ έναν απλό άνθρωπο, μέσα στην ατομικότητά του, 
υπάρχει ολόκληρο το Σύμπαν, ο πλήρης Θεός.

Η διαδικασία με την οποία ενώνονται τα άτομα μέσα στο χώρο, για να σχηματίσουν μόρια,
ερμηνεύεται με σαφήνεια από την Κβαντική Φυσική.
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