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               ώς όμως διαμορφώνονται οι κοινωνίες 
του Υπερπέραν; 
Άραγε, οι συγγενείς και οι φίλοι, αυτοί που 
αγαπήθηκαν ή μισήθηκαν μεταξύ τους, θα 
συναντηθούν στην Άλλη Ζωή;
 
Όχι! Ο Άλλος Κόσμος δεν είναι κοινωνία συγγενών 
ή φίλων, ή εχθρών της Επίγειας Ζωής. 

Ο Άλλος Κόσμος δεν είναι χώρος συνάντησης 
αυτών που τους συνέδεσε ή τους χώρισε η μοίρα 
και το πεπρωμένο τους στο φυσικό κόσμο. 

Ο Επουράνιος Κόσμος της κοινωνίας των ψυχών, 
είναι κόσμος Επιπέδων που ορίσθηκε από την 
Κλίμακα του ίδιου του Θεού. 
Τα υψηλότερα επίπεδα, τα κατέκτησαν οι μεγάλοι 
Μύστες που θυσίασαν τον εαυτό τους και τη ζωή 
τους στο βωμό του Καλού και του Αγαθού.
 
Οι γενναίοι πολεμιστές του γήινου κόσμου, αυτοί 

που είχαν μοναδικό τους ορόσημο την ελευθερία του ατόμου, την δικαιοσύνη και το σεβασμό 
απέναντι στον συνάνθρωπό τους, την αγάπη και φιλευσπλαχνία γι’αυτούς που η ζωή τους 
στέρησε τα φυσικά ή τα επίγεια αγαθά, τη θρησκευτική τους προσήλωση απέναντι στη θεότητα 
που γαλούχησε η σκέψη και η ψυχή τους …

Π
Ο Χρυσός Αριθμός, που ορίζεται στην εξίσωση 

Φ=1,618 είναι ο Αριθμός της Παγκόσμιας 
Ισοτιμίας, της Συμφιλίωσης των δυνάμεων του 

φυσικού κόσμου, ο αριθμός της Συμμετρίας, της 
Αλληλεξάρτησης και της παγκόσμιας Συνοχής ; 

Ο Θεός, τους πάντας αγαπά και τα πάντα 
προστατεύει. Όμως, η Αγάπη Του, εκδηλώνεται με 
ένα απόλυτα  Μαθηματικό τρόπο μέσα στην ίδια την 
Κλίμακα της Συμπαντικής Δικαιοσύνης. 

Φ = 1,618
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Αυτοί οι γενναίοι, που ήγειραν τρόπαια Αγάπης στην Επίγεια Ζωή, απολαμβάνουν από την 
Άνω Κλίμακα, το υπέρτατο μεγαλείο του Επουράνιου Κάλλους. 
Στα πολλαπλά επίπεδα του Άλλου Κόσμου, συναντώνται αυτοί που στον Επίγειο Κόσμο, 
σύμφωνα με τις σκέψεις και τις πράξεις τους, έλαβαν τον ατομικό Αριθμό τους. 

«Κάθε άνθρωπος του γήινου κόσμου έχει τον Αριθμό του», δίδαξε ο αρχιερέας της φιλοσοφίας, 
ο μεγάλος Πυθαγόρας. 
Ο Αριθμός αντιπροσωπεύει τη συγκεκριμένη αυτοτελή και αυτόνομη αξία της ψυχής και 
αποτελεί το οριστικό διαβατήριό της για την κατάκτηση του επιπέδου που της αρμόζει στην 
Ουράνια κλίμακα. 
Το Αγαθόν και η Αμαρτία αποτελούν τα μέτρα και τα σταθμά στο ζυγό της Ουράνιας Κλίμακας. 
Εδώ, στο Θείο Κόσμο, οι κοινωνίες των Επιπέδων, είναι κοινωνίες κρινόμενες από το Απόλυτο 
Δίκαιον του κόσμου του Υπερπέραν. 
Ο Νόμος τους Δημιουργού είναι αναπόδραστος. Κανείς δεν μπορεί να δραπετεύσει από το 
αποτέλεσμα των πράξεών του που συνιστούν τον Αριθμό του. 

Το Σύμπαν της Θείας Νομοτέλειας, έχει χαρτογραφημένη την κλίμακα του Νόμου του Δικαίου, 
του Νόμου της Απόλαυσης και της Λύτρωσης, του Νόμου των υψηλόβαθμων και χαμηλόβαθμων 
υπάρξεων, που υπηρέτησαν το Φως ή το Σκότος στην επίγεια ζωή τους. Το βαθύτερο νόημα του 
Αριθμού της Ψυχής, είναι η ουσία του περιεχομένου της ανθρώπινης σκέψης. 
Η Γνώση του Καλού και του Αγαθού, όταν γίνεται βίωμα πράξης και σκοπός ζωής, έλκει το 
άτομο προς την κλίμακα του Χρυσού Αριθμού. 

Ο Χρυσός Αριθμός, που ορίζεται στην 
εξίσωση Φ=1,618 είναι ο Αριθμός της 
Παγκόσμιας Ισοτιμίας, της Συμφιλίωσης 
των δυνάμεων του φυσικού κόσμου, 
ο αριθμός της Συμμετρίας, της 
Αλληλεξάρτησης και της παγκόσμιας 
Συνοχής; 

Ο Θεός, τους πάντας αγαπά και τα πάντα προστατεύει.

Όλες οι ψυχές έλκονται από την Θεία Κλίμακα, 
λυτρωμένες από τα δεσμά των επίγειων ανομιών τους. 
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Το Αγαθόν
Η Ηθική Αξία στην ευρύτερη 
έννοιά της, αυτό που 
αντιστρατεύεται το κακό, το 
Απόλυτο Καλό, όταν μπορεί 
να διακατέχει την ανθρώπινη 
βούληση. 
Το Αγαθόν, περί του οποίου 
εκτενώς αναφέρεται ο 
Σωκράτης, δεν είναι ούτε 
«καλόν για κάτι» που συνιστά 
ωφελιμοκρατία, ούτε «καλόν 
για κάποιον» που συνιστά 
αυδαιμονισμό. Αγαθός 
άνθρωπος, είναι αυτός, που σε 
κάθε επόμενη σκέψη, ή πράξη 
του αποκλείει την «συμμετοχή» 
του κακού και προσπαθεί σε 
εξεύρεση λύσεως, μόνον μέσα 
από το καλό. 
Ο Πλάτων θεωρεί ως κορυφαία 
την Ιδέα του Αγαθού (μέγιστον 
μάθημα), την δε Αλήθεια, 
θεωρεί υποδεεστέρα. Πηγή 
κάθε μορφής δραστηριότητας 
στην Πλατωνική Πολιτεία 
είναι η Ιδέα του Αγαθού, η 
οποία οδηγεί τον «κοινωνόν» 
εις ανωτέραν κοινωνίαν 
πνευματικής και υλικής 
δραστηριότητας. Ο Αριστοτέλης 
μας περιγράφει ότι «πάντων 
ακρότατον», πάνω δηλαδή από 
όλα, σε ένα σκεπτόμενο πολίτη, 
είναι η επιδίωξις του Αγαθού. 
Το Αγαθόν δεν έχει όριον, δεν 
είναι συγκεκριμένος στόχος, 
δεν έχει ολοτελή περιγραφή, 
δεν έχει σύγκριση με ο,τιδήποτε 
άλλο σχετίζεται με το καλό. 
Το Αγαθόν βρίσκεται στα 
όρια του θείου και μόνον σαν 
οραματισμό, σαν επιδίωξη και 
σαν «πρότυπο προς επιδίωξιν» 
για την υπηρέτηση του καλού, 
μπορούμε να το εκλάβουμε. 
Αγαθός άνθρωπος είναι αυτός 
που τείνει προς το θείον. 

Ο Άνθρωπος - Αριθμός που τείνει προς τον Χρυσό Αριθμό, έχει 
μέσα του το ισχυρότερο μέρισμα απ’ την Μεριστή Ουσία του 
Θεού. 
Αντίθετα ο Άνθρωπος - Αριθμός, που τείνει προς τον αριθμό του 
Θηρίου, προς τον Αρχέκακο της βλασφημίας και του μίσους, θα 
μεταβεί, μετά την ένωσή του με το υπερεγώ του, στην κλίμακα που 
του αρμόζει. 
Ο Θεός, τους πάντας αγαπά και τα πάντα προστατεύει. Όμως, η 
Αγάπη Του, εκδηλώνεται με ένα απόλυτα  Μαθηματικό τρόπο 
μέσα στην ίδια την Κλίμακα της Συμπαντικής Δικαιοσύνης. 
Όλες οι ψυχές έλκονται από την Θεία Κλίμακα, λυτρωμένες από 
τα δεσμά των επίγειων ανομιών τους. 
Όμως, η κάθε ψυχή, έχει σαν προορισμό της, τον Αριθμό του 
δικού της επιπέδου, του ατομικού της προορισμού. 

Πως, όμως διαδραματίζεται η βίωση του προορισμού της ψυχής; 
Τι βλέπει, τι αισθάνεται και τι πραγματώνει η ανθρώπινη ψυχή 
στην κοινωνία του Υπερπέραν; 
Κι άραγε, ο κόσμος των ψυχών, ο κόσμος των Αρχετύπων και των 
Κωδίκων, πως λειτουργεί για λογαριασμό των ίδιων των ψυχών; 

Ο Επουράνιος Κόσμος της κοινωνίας των ψυχών, 
είναι κόσμος επιπέδων που ορίσθηκε από την κλίμακα του ίδιου του Θεού. 
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