
Εγώ
        

ια να γίνει κατανοητός 
ο Θείος Κόσμος, των 

Νόμων και των Αρχετύπων, 
πρέπει να γίνει προηγουμένως 

κατανοητός ο κόσμος των Αισθήσεων, 
όπως τον βιώνει κάθε άνθρωπος.

Ζούμε σ’ένα τέλειο περιβάλλον, σε μια 
τέλεια φύση, μια τέλεια υδρόγειο σφαίρα 

που φιλοξενεί τη Ζωή και περιβάλλεται 
από ένα Συμπαντικό κόσμο, που είναι κι 
αυτός τέλειος.

Γ
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Ο Θείος
Κόσμος
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ΥπερεγώΤέλειος είναι 
και ο άνθρωπος, 
που το μόνο έλλειμμα 
που προκύπτει από τη 
συμπεριφορά του είναι η 
βουλητική του δραστηριότητα, 
μέσω της οποίας κατευθύνονται 
οι ενέργειες του!
Οι επιστήμες καθημερινά καλπάζουν 
και σε κάθε επόμενη στιγμή πιστοποιούν 
όλο και πιο σοφά, ότι ζούμε και βιώνουμε 
σ’έναν τέλειο κόσμο.

Ο ΘΕΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
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Ας αφήσουμε για λίγο τον Γήινο κόσμο κι ας ασχοληθούμε με 
την τελειότητα που τον χαρακτηρίζει και τον ορίζει, μέσα από τη 
Μαθηματική και τη Γεωμετρική δομή του .
Τέλειον είναι κάτι, που καλλίτερό του είναι αδύνατον να 
υπάρξη.
Κυρίαρχο γνώρισμα της Τελειότητας είναι το Νομικό Πλαίσιο 
που την στηρίζει ώστε οι Κώδικες, οι Αριθμοί και τα Σχήματα να 
αποτελούν σύμφυτα στοιχεία της υπάρξεώς της.
Όταν λέμε ότι ένα κουκουνάρι από ένα πεύκο είναι τέλειο, 
υπονοούμε ότι, αφού μελετήσαμε ενδελεχώς το κουκουνάρι, 

διαπιστώσαμε και αποδείξαμε την απόλυτη υπαγωγή του στο Νόμο που το δομεί και το 
συντάσσει. 
Την τελειότητα που διαπιστώνουμε στο κουκουνάρι, την διαπιστώνουμε και σε όλα τα πράγματα 
του αισθητού κόσμου.
Είναι απόλυτα αναγκαίο να πιστεύουμε ότι ζούμε σ’έναν κόσμο τέλειο.
Τα όρια της τελειότητας, υπάρχουν μόνο μέσα στον εαυτό της. Αφού η Φύση, ο Κόσμος και 

ο Άνθρωπος είναι τέλεια, τότε 
πρέπει να αναζητήσουμε την 
αιώνια καταγωγή τους μόνο μέσα 
στο ίδιο το περιεχόμενο που τα 
συντάσσει και πουθενά αλλού.

Δεν έχουμε το δικαίωμα να 
ισχυριζόμαστε ότι πεθαίνοντας, 
πηγαίνουμε σ’έναν καλλίτερο 
κόσμο, πιο τέλειο απ’ό,τι ο κόσμος 
που ζήσαμε.

Οι επιστήμες καθημερινά καλπάζουν και σε κάθε επόμενη στιγμή πιστοποιούν όλο 
και πιο σοφά, ότι ζούμε και βιώνουμε σ’έναν τέλειο κόσμο.

Την τελειότητα που 
διαπιστώνουμε στο κουκουνάρι, 
την διαπιστώνουμε και σε όλα τα 
πράγματα του αισθητού κόσμου.

Είναι απόλυτα αναγκαίο να πιστεύουμε ότι 
ζούμε σ’έναν κόσμο τέλειο.
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Ο Άλλος Κόσμος είναι μέσα σ’αυτόν τον κόσμο, που ζούμε και 
βιώνουμε τώρα, αφού είναι αναπόσπαστα δεμένος με το Τέλειον.
Πως, όμως, είναι δυνατόν, ο κόσμος της Κίνησης, των Αισθήσεων 
και της Φθοράς, να είναι μέσα στον κόσμο της Ακινησίας, του 
Πνεύματος και της Αφθαρσίας; 
Πως είναι δυνατόν ο θάνατος των πάντων, να βρίσκεται μέσα στην 
αιώνια ζωή τους;
Πως είναι δυνατόν, ο Νόμος σαν υπόσταση, να κατοικεί μέσα στην 
ίδια την εκδήλωσή του; Την απάντηση σε όλα τα ερωτήματα, την 
δίνει ο Τροχός της Αιωνιότητας.

Δεν έχουμε το δικαίωμα να ισχυριζόμαστε ότι πεθαίνοντας, πηγαίνουμε σ’έναν 
καλλίτερο κόσμο, πιο τέλειο απ’ό,τι ο κόσμος που ζήσαμε.

Τι συμβαίνει τότε με έναν άνθρωπο που πεθαίνει 
στο γήινο κόσμο;  Που πάει η ψυχή του; Τι συμβαίνει με το Εγώ του ;

Ο ΘΕΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
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Όλα τα Ουράνια, βρίσκονται και υπάρχουν μέσα σε όλα τα 
Γήινα.
Όλοι οι υπερβατικοί Νόμοι του Θεού, βρίσκονται και υπάρχουν 
μέσα στο φυσικό περιβάλλον της εκδήλωσής τους, τη Γη.
Τι συμβαίνει τότε με έναν άνθρωπο που πεθαίνει στο Γήινο 
κόσμο; Που πάει η ψυχή του; Τι συμβαίνει με το Εγώ του;
Ας αναζητήσουμε τις απαντήσεις στη δίνη του Τροχού.
Κατ’αρχήν, το λίκνο της Αιώνιας Ζωής, είναι ο χώρος μέσα στον οποίο δραστηριοποιείται η 
ίδια η Ζωή. Δηλαδή ο πλανήτης Γη.

Η διαφορά που προκύπτει, μοιάζει μ’έναν άνθρωπο 
που τον βλέπουμε ζωντανό μπροστά μας και με μία φωτογραφία του, δίπλα του.

Όμως, τώρα που ο άνθρωπος είναι ψυχή και το «Εγώ» συνδέθηκε με το «Υπερεγώ» το 
πανόραμα μιας, απεριγράπτου ομορφιάς υπερκόσμιας φύσης, ξετυλίγεται μπροστά στις 
υπεραισθήσεις του.

ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΥΡΑΝΙΑ ΖΩΗ 
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Η ψυχολογική έρευνα του 
Αριστοτέλη, απλώνεται σε 
ολόκληρο το βασίλειο της 
οργανικής φύσεως και το μέτρο 
της το δίνει η τελεολογική 
άποψη. Η ψυχή δεν αποτελεί 
μόνον κινητική αιτία, αλλά και 
μορφοποιητική αρχή. Ψυχή 
είναι το είδος του σώματος και 
η σκοπιμότητά του. Σύμφωνα με 
τον Αριστοτελικό ορισμό, η ψυχή 
είναι «ο πρωταρχικός αυτοσκοπός 
ενός οργανικού σώματος, που έχει 
μέσα του τη δική του ζωή (ψυχή 
εστίν εντελέχεια η πρώτη σώματος 
φυσικού, δυνάμει ζωήν έχοντας). 
Συνολικά το ανθρώπινο σώμα, 
με όλα τα φυσικά όργανά του, 
αποτελεί το δομικό όργανο της 
ψυχής. Με αυτή την τελεολογική 
θεώρηση, ξεπερνιέται η 
ανθρωπολογική δυαρχία του 
Πλάτωνα. 

Εντελέχεια
Ο Τροχός, στη δίνη 
του, μόλις κλείσουμε 
τα μάτια μας σ’έναν 
υποκειμενικό «θάνατο», 
ενώνει αυτόματα το 
Φυσικό με το Θείο 
κόσμο.
Μέσα στο αέναο 
στριφογύρισμά του, 
ο Τροχός συνδέει, 
μπροστά στις 
κατάπληκτες Αισθήσεις 
μας, τα Αρχέτυπα με τα 
Αντίγραφα, τις Ιδέες 
με τα Γεγονότα, τα 
Κινητά με τα Ακίνητα, 

τα Σχήματα με τις Δομές, το Πλήρες με το Κενόν και πάνω απ’όλα, 
το Ανθρώπινο με το Θεϊκό.  
Ο Φυσικός Κόσμος, μπροστά στα γοητευμένα μάτια του 
«Υπερεγώ», δεν αλλάζει τίποτα από τις δραστηριότητές του.
Όμως, τώρα που ο άνθρωπος είναι ψυχή και το «Εγώ» συνδέθηκε 
με το «Υπερεγώ» το πανόραμα μιας, απεριγράπτου ομορφιάς 
Υπερκόσμιας Φύσης, ξετυλίγεται μπροστά στις υπεραισθήσεις 
του.
Ενώ όλα είναι ίδια, στη θέαση του «Υπερεγώ», αναδεικνύουν από 
μέσα τους το Πρωτότυπό τους, το Αρχέτυπο της δημιουργίας 
τους. Η διαφορά που προκύπτει, μοιάζει μ’έναν άνθρωπο που 
τον βλέπουμε ζωντανό μπροστά μας και με μία φωτογραφία του, 
δίπλα του.

Μέσα στο αέναο στριφογύρισμά του, ο Τροχός 
συνδέει, μπροστά στις κατάπληκτες Αισθήσεις μας, 
τα Αρχέτυπα με τα Αντίγραφα ...

Ο Φυσικός κόσμος, μπροστά στα γοητευμένα 
μάτια του «Υπερεγώ», δεν αλλάζει τίποτα από τις δραστηριότητές του.

Ο ΘΕΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
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Όμως τι συμβαίνει με τον ίδιο τον άνθρωπο, 
σ’έναν κόσμο, όπου το Φυσικό ταυτίζεται με 

το Θεϊκό; Οι ψυχές και οι φυσικοί άνθρωποι, 
συνδέονται μεταξύ τους;
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Ο άνθρωπος είναι το Πρωτότυπο, η φωτογραφία του το Αντίγραφο.
Το Πρωτότυπο των όντων και των πραγμάτων του φυσικού κόσμου, μπροστά στις αισθήσεις του 
«Υπερεγώ», έχει όψη θεϊκή. 

Το υπερκόσμιο Κάλλος που το βλέπουν μόνον οι ψυχές, δημιουργεί την απόλυτη έκσταση του 
«Υπερεγώ», που μπορεί και βλέπει μέσα από το Κάλλος την Οντότητα του Αρχετύπου που την 
συντάσσει.
Επειδή, όλα για τις ψυχές είναι απόλυτο Πνεύμα, ο κόσμος των Αρχετύπων είναι ένας κόσμος 
απαράλλαχτα ίδιος με τον φυσικό κόσμο των Αντιγράφων, με μόνη διαφορά ότι απορρέει από 
μέσα του το Ολοτελές Πνεύμα του Αρχετύπου του, το οποίο αντιλαμβάνεται η ψυχή για να το 
κάνει θεϊκό.

Πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα, ότι στις σχέσεις των δύο κόσμων, του Αισθητού και του 
Πνευματικού, μέσα στις εκδηλώσεις της φύσεως, δεν συμπεριλαμβάνονται τα ανθρώπινα 
κατασκευάσματα.

Η ψυχή, ενώ βλέπει όλα τα φυσικά πράγματα και τα φαινόμενα, δεν βλέπει τίποτα από τα 
ανθρώπινα κατασκευάσματα σ’ολόκληρο τον πλανήτη. 
Τα αυτοκίνητα, τα τραίνα, τα σπίτια, οι δρόμοι και όποια άλλα  δεν έχουν Αρχέτυπα, ούτε 
Κώδικες, ούτε Αριθμούς, η ψυχή δεν τα βλέπει.

Οι Νόμοι του Θεού, δεν σχετίζονται ούτε συγκρίνονται με τους Νόμους του Ανθρώπου.
Ενώ η Φύση δημιουργεί μέσα στη Σιωπή, ο άνθρωπος κατασκευάζει οτιδήποτε μέσα στο Θόρυβο 
και στον γενικότερο βιασμό του Νόμου.
Ο Θείος Κόσμος, που είναι ο Φυσικός Κόσμος στην Αρχετυπική εκδήλωσή του, εκδηλώνει σε 
οντολογική μορφή καθέναν από τους Νόμους του.

Η Ψυχή, το Υπερεγώ, μέσα σ’ένα λουλούδι, σ’ένα φυτό, σ’ένα δέντρο, σ’ένα ζώο του δάσους, 
αναγνωρίζει τη θεϊκή μορφή του που συντάσσει την ταυτότητά του. Πίσω από κάθε φυσικό 
πράγμα, πίσω από κάθε ον, κρύβεται το Θεϊκό Αρχέτυπό του, που ταυτίζεται με τη δομή και τη 
μορφή του.
Κι έτσι, έχουμε σαν αποτέλεσμα, την απολαβή της ψυχής  μέσα σ’έναν κόσμο Αρχετύπων, όπου 
όλα αποτελούν μερισματικά μέρη του Θεού, σε οποιαδήποτε εκδήλωσή τους.

Ενώ η Φύση δημιουργεί 
μέσα στη σιωπή, ο 
άνθρωπος κατασκευάζει 
οτιδήποτε μέσα στο 
θόρυβο και στον 
γενικότερο βιασμό του 
Νόμου.

Ο ΘΕΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
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Όμως τι συμβαίνει με τον ίδιο τον άνθρωπο, σ’έναν κόσμο, όπου το Φυσικό ταυτίζεται με το 
Θεϊκό; Οι ψυχές και οι φυσικοί άνθρωποι, συνδέονται μεταξύ τους; Και πως;
 
Επειδή μοναδική πραγματικότητα στον κόσμο είναι το πνεύμα και μη πραγματικότητα είναι 
αυτό στο οποίο το πνεύμα κυριαρχεί, δηλαδή η ύλη, η οποία βεβαίως αποτελείται από νοητικό 
υλικό δομημένο από Νόμους, αλλά δεν είναι ούτε Νόηση ούτε Νόμος, πρέπει με προσοχή να 
θεωρήσουμε πως ένα «Υπερεγώ» του πραγματικού κόσμου μετέχει στο έκτυπό του, στο  «Εγώ» 
του, στο Φυσικό Κόσμο.

Κυρίαρχο στοιχείο αυτής της ενότητας, είναι η Μέθεξη.
Επειδή το «Υπερεγώ» είναι Ουράνιο, οι επεμβάσεις του στο «Εγώ» γίνονται μόνον μέσω της 
Συνείδησης.
Συνείδηση είναι ο ακατάλυτος μηχανισμός, που συνδέει τον άνθρωπο με το Αρχέτυπό του, για 
τον έλεγχο των πράξεών του σ’αυτό τον κόσμο.

Η Συνείδηση είναι εργαλείο θεϊκό, αποτελεί τον ανασχετικό μηχανισμό στη λειτουργία των 
αισθήσεων, ελέγχει τις αποφάσεις του εγκεφάλου και ταυτόχρονα καταγράφει τις ανοδικές 

και καθοδικές τάσεις του 
υποκειμένου στα έργα 
της ζωής του. Ο σάκκος 
των ευεργετημάτων και 
των αμαρτημάτων που 
κουβαλάει το «Εγώ» 
στην κοσμική διαδρομή 
του προς το «Υπερεγώ», 
λέγεται Συνείδησις.

Η Συνείδηση είναι εργαλείο θεϊκό, αποτελεί τον ανασχετικό μηχανισμό στη λειτουργία των αισθήσεων, ελέγχει τις αποφάσεις 
του εγκεφάλου και ταυτόχρονα καταγράφει τις ανοδικές και καθοδικές τάσεις του υποκειμένου στα έργα της ζωής του.

Οι Νόμοι του Θεού, 
δεν σχετίζονται 

ούτε συγκρίνονται 
με τους Νόμους του 

Ανθρώπου.
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Κι έτσι, σ’Αυτό τον Κόσμο, οι προθέσεις μας και οι αντιλήψεις μας για το καλό ή το κακό, 
συμμαχούν ή κάνουν πόλεμο με το «Υπερεγώ», σύμφωνα με τον τρόπο που πειθαρχούμε ή όχι 
στις επιταγές της Συνείδησής μας.

Αποτέλεσμα: Δεν είμαστε μόνοι στο Σύμπαν! 
Το άτομο-άνθρωπος έχει σύμφυτο στο «Εγώ» του, το «Υπερεγώ» του, που έχει πάντα διάπλατα, 
ανοιχτό μπροστά του ένα Θεϊκό Σχέδιο, με βάση το οποίο αντιλαμβάνεται τι πρέπει να κάνει 
και τι δεν πρέπει να κάνει.

Αυτή η Ένωση, καθορίζει από την περίοδο της γήινης ζωής, την Άνοδο ή την Κάθοδο της ψυχής, 
σύμφωνα με τις πράξεις του ανθρώπου που την κατέχει.
Δεν θα πρέπει να θεωρηθεί παράδοξο, ότι ο κόσμος των Αρχετύπων και ο κόσμος της Φύσης 
και του Κόσμου, είναι ακατάλυτα και αιώνια συνδεδεμένα μεταξύ τους.

Ο Φυσικός κόσμος, στην Πνευματική του Διάσταση, και σε επίπεδο κατανόησης του απόλυτου 
Πνεύματος, είναι τόσο μαγευτικός και τόσο αστραφτερός, ώστε οι ψυχές απολαμβάνουν στο 
διηνεκές την ολοτελή ευδαιμονία που παρέχει σ΄αυτές .

Είναι απίστευτος ο τρόπος με τον οποίο η ψυχή απολαμβάνει τον πνευματικό κόσμο, όχι μόνον 
σε Γήινο επίπεδο, αλλά και σε Συμπαντικό.
Για την Ψυχή, το «Υπερεγώ», λόγω της υπερβολικής ταχύτητας με την οποία μπορεί να 
ταξιδέψη, γιατί στον κόσμο του Υπερπέραν μεταφέρεται μόνον η Σκέψις, το Σύμπαν ολόκληρο 
είναι μια Γειτονιά.
Το Άπειρο και το Ελάχιστο για την ψυχή, είναι ίδιος κόσμος. Επειδή όμως όλοι αυτοί οι 
κόσμοι, για την ψυχή είναι μόνον Αρχετυπικοί, οι μεγάλες ταχύτητες συνιστούν Ακινησία. Στην 
περίπτωση αυτή, η Ψυχή έχει την Απόλυτη Γνώση της Μακαριότητας.

Όσο περισσότερο το σύνολο του κόσμου ελαχιστοποιείται μέσα στη Νόηση του «Υπερεγώ», 
τόσο περισσότερο η ψυχή πλησιάζει το λίκνο του Αμερίστου Όντος, του Δημιουργού των 
Πάντων, του Παντεπόπτη Θεού. 

Είναι απίστευτος ο τρόπος με τον οποίο η ψυχή απολαμβάνει 
τον πνευματικό κόσμο, όχι μόνον σε γήινο επίπεδο, αλλά και σε Συμπαντικό.

Ο ΘΕΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ


