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Ο Άλλος Κόσμος
είναι Εδώ !

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  L X



               νοίξτε το παράθυρό σας και θαυμάστε τον κήπο σας με τα δένδρα, τα λουλούδια, τη 
λίμνη και τα πουλιά που τιτιβίζουν. 
Αφήστε το βλέμμα σας να πλανηθεί ως το βάθος του ορίζοντα, εκεί που τα βουνά και οι 
θάλασσες γίνονται ένα με τον ουρανό! Ακούστε τους ήχους της φύσης, της Τέλειας Φύσης, της 
Ανυπέρβλητης Φύσης, της Φύσης που ακολουθεί τους Νόμους και τους κανόνες των Αριθμών 
και των Κωδίκων που τους όρισε ο Δημιουργός από καταβολής κόσμου. 

Αυτή η Φύση, η Φύση του Επίγειου κόσμου, είναι το ακριβές αντίγραφο του Πρωτοτύπου της 
που δεν βρίσκεται πουθενά αλλού, παρά μόνον μέσα της.
 
Ναι, μέσα σ’ αυτά που βλέπουν τα μάτια σας, που ακούν τα αυτιά σας, που δονούν τις αισθήσεις 
σας, μέσα στα θαυμαστά του Επίγειου Κόσμου, είναι κρυμμένος ο Θείος Κόσμος.
Αυτό που χαίρονται οι φυσικές αισθήσεις σας, είναι αυτό που θα απολαύσει κάποτε η ουράνια 
υπεραίσθησή σας. 
Ο Θείος Κόσμος, σε κάθε στιγμή απλώνεται μπροστά σας μεγαλοπρεπής, ανυπέρβλητος, 
θεσπέσιος, μοναδικός και αιώνιος. 
Το Νόημά του, βρίσκεται βαθειά φυλακισμένο μέσα στην Κρυμμένη Γνώση σας κι αναζητά τη 
στιγμή που θα το ανακαλύψετε. 
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Όμως, αν δεν λάβετε την θέση του πολεμιστή που θα μπει στη μάχη, για την απελευθέρωση 
της υπέρτατης Γνώσης από τα δεσμά των Γήινων απολαύσεων, μην πιστέψετε ποτέ ότι θα 
καταλάβετε ή θα αισθανθείτε το Θείο Κόσμο στη διάρκεια της Επίγειας Ζωής σας. 

Αν, αντίθετα σκύψετε το κεφάλι σας και βυθίσετε το νου και το βλέμμα σας σε κάθε τι που αφορά 
στη Δημιουργία, αν μέσω της Αυτογνωσίας αυτοπροσδιορισθείτε ως μαθητής της Μυστικής 
Γνώσης και σε συνέχεια σπουδαστής, διδάσκαλος, και τέλος Μύστης του Αγαθού, τότε η φύσις 
θα ανοίξει διάπλατα μπροστά σας τη Βίβλο των Αιωνίων όντων και πραγμάτων του κόσμου και 
θα σας αποκαλύψει τα μυστικά της Άλλης Ζωής. 

Τότε, μέσα απ’ την σκληρή παιδευτική σας δραστηριότητα, θα διαπιστώσετε ότι υπάρχει μία 
Οικουμενική Γλώσσα επικοινωνίας της ανθρώπινης ψυχής, με την ψυχή των λουλουδιών, 
των φυτών και των δένδρων, των ζώων και των πουλιών, των λιμνών και των θαλασσών, των 
βουνών και του ουρανού. 

Τότε θα αντιληφθείτε, ότι το μέτρο 
επικοινωνίας σας με το Θείο Περιβάλλον, 
που δεν είναι άλλο από το Φυσικό Κόσμο 
στην Ουράνια εκδήλωσή του, είναι το 
μέτρο των δικών σας Αριθμών. 

Τότε θα συνειδητοποιήσετε ότι το 
Αντίγραφο της Γήινης Φύσης βρίσκεται 
μέσα στο Νόημα του Ουράνιου 
Πρωτοτύπου της. 
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Συνώνυμο του όρου «εντελέχεια» 
είναι η ενέργεια και σημαίνει την 
μετάβαση ενός πράγματος από μία 
δυνατότητα σε μία πραγματικότητα 
μέσω της κινήσεως. Στο φυσικό 
κόσμο ό,τι «είναι» περικλείει την 
ενέργεια που το προσδιορίζει. 
Σύμφωνα με τον Θωμά Ακινάτη, η 
ενέργεια και η δύναμη αποτελούν 
δύο θεμελιώδη στοιχεία του 
«είναι». Τα αντικείμενα, στο 
φυσικό κόσμο, εμφανίζονται στις 
ανθρώπινες αισθήσεις μέσω της 
ενέργειας. Η αυτοαποκάλυψη 
ενός αντικειμένου είναι η 
ενέργειά του. Κατά τον Κάντιο 
ενάργεια έχουν μόνον τα 
ενορατικά αξιώματα. Αυτά τα 
διακρίνουμε στην ψυχολογική 
ενάργεια, που είναι το αίσθημα 
της πεποίθησης και την λογική 
ενάργεια που πιστοποιεί το κύρος 
μιας γνώσης. 

Ενέργεια
Τότε, όλα θα σας περιγράφουν μέσα από την οικουμενική 
διάλεκτό τους, το μεγαλείο της Ακίνητης οντότητάς τους, τις 
ομορφιές της Αιώνιας Ζωής τους, μέσα από τη ζωντανή δράση 
των Κωδίκων και των Αριθμών. 

Κι όσο πιο βαθειά εισβάλλετε στον θαυμαστό κόσμο που συνιστά 
ο Υπέρτατος Νους, όσο πιο πρόσχαρες και γελούμενες και 
υπερθετικές είναι οι ψυχές σας στην επικοινωνία τους με τις ψυχές 
των όντων της φύσης του Ουράνιου κόσμου, τόσο πληρέστερα θα 
κατανοήσετε την Ουσία του Μεγάλου Πατέρα. 

Ακριβώς, αυτή η κατανόηση, είναι η αφή της κλείδας του Αιώνιου 
Παραδείσου, που βρίσκεται κρυμμένη μέσα σας, βαθειά μέσα σας, 
ως τα μύχια του Συμπαντικού Εγκεφάλου σας. 
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