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Τα Αρχέτυπα
και ο Κόσμος
των Φαινομένων

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  L Ι V



         ο χάσμα ανάμεσα στον Πνευματικό Κόσμο των Αρχετύπων και των 
Νόμων και στον Φυσικό Κόσμο της κίνησης και της δράσης των αισθήσεων, 
από τα πολύ παλιά χρόνια, παρά τις μυθικές δοξασίες, παρέμεινε και 
παραμένει επιστημονικά αγεφύρωτο.

Αν το «Γίγνεσθαι» του κόσμου, αν δηλαδή η συνεχής λειτουργία της Φύσης 
και του Σύμπαντος, μπορεί να εξηγηθεί από τη λειτουργία των σιωπηλών 
μηχανισμών της Γέννησης, της Φθοράς και του Θανάτου των όντων και των 
πραγμάτων που πληρούν το Άπειρον, πως μπορούμε να συγκρίνουμε τη 
σχέση ανάμεσα στον κόσμο των Αρχετύπων και στον κόσμο της Ύλης και 
της Μορφής ;

Ο Πλάτων διερωτάται, αν τυχόν τα Αισθητά Πράγματα έχουν σχέση με τις 
Ιδέες στον κόσμο της Ακινησίας, αν δηλαδή ο κόσμος των Αρχετύπων και ο 
κόσμος των Φαινομένων σχετίζονται μεταξύ τους.

Αν πράγματι η Φύση, τα λουλούδια, τα δέντρα, τα πουλιά, τα βουνά, οι 
θάλασσες, ο άνθρωπος και τα ορατά που τον περιβάλλουν έχουν ομοιότητα 
με τα Αρχέτυπα, τόσο στην διαδραστικότητά τους όσο και στις καταστάσεις 
τους, αυτή η αιτιώδης σχέση μας δίνει τη δυνατότητα να τα συγκρίνουμε, σε 
μία αρχική προσέγγιση, με τον κόσμο των Αιώνιων Αρχετύπων.
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Αφού τα αισθητά πράγματα έχουν μέθεξη με τις Ιδέες 
και ταυτίζονται με αυτές, αυτό δηλώνει ότι, κάθε τι που 
βλέπουμε μέσα στη φύση καθρεφτίζει το Αρχέτυπό του 
και «εντός» του υπάρχει η «ουσία» του. 
Όταν περιεργαζόμαστε και θαυμάζουμε ένα φυτό που 
σε λίγο θα μαραθή, αυτό το φυτό είναι ταυτόχρονα και 
αιώνιο, σ’ έναν άλλο κόσμο, τον κόσμο των Ιδεών, που 
όμως, ο Άλλος Κόσμος είναι μέσα σ’ αυτόν που ζούμε.

Άρα, σύμφωνα με τον Πλάτωνα, ό,τι υπάρχει στην 
Επίγεια Ζωή, είναι ταυτόσημο, με ό,τι υπάρχει στην 
Ουράνια Ζωή.
Η διαφορά της Ζωής μεταξύ των δύο κόσμων, βρίσκεται 
στο βάθος της Ουσίας των πραγμάτων.
Ενώ στον γήινο κόσμο, η φύση είναι Εναλλακτική και 

Φαινομενική, στον ουράνιο κόσμο, η φύση είναι Αρχετυπική και Αιώνια.
Ενώ στον γήινο κόσμο, μελετάμε και βλέπουμε τα όντα και τα πράγματα σε 3 διαστάσεις, στον 
ουράνιο κόσμο οι διαστάσεις είναι πολλαπλές.

Ο Πλάτων διερωτάται, αν τυχόν τα αισθητά πράγματα έχουν σχέση 
με τις Ιδέες στον κόσμο της Ακινησίας ...

Αν πράγματι η Φύση, τα λουλούδια, τα δέντρα, τα πουλιά, τα βουνά, οι 
θάλασσες, ο άνθρωπος και τα ορατά που τον περιβάλλουν 

έχουν ομοιότητα με τα Αρχέτυπα ...
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Το αίτιον προηγείται του αιτιατού, 
αλλά ταυτόχρονα υπάρχει μόνον 
εξ αυτού. 
Η αναζήτηση του αιτίου, γίνεται 
μόνον όταν εκδηλώνεται το 
αιτιατόν. Το μήλο που έπεσε στο 
κεφάλι του Νεύτωνα απετέλεσε 
το αιτιατόν, ο μεγάλος αυτός 
επιστήμων, να αναζητήσει το 
αίτιον που προκάλεσε την πτώση 
του μήλου. 
Αίτιον είναι αυτό που προηγείται 
χρονικά από οτιδήποτε μπορεί 
να χαρακτηρισθεί ως γεγονός. 
Τίποτα στον κόσμο δεν μπορεί 
να νοηθεί έξω από την έννοια 
του αιτίου, αλλά και τίποτα δεν 
μπορεί να συνταχθεί άνευ αυτού. 
Η αναζήτηση των αιτιών που 
υπάρχει ο κόσμος, αποτελεί την 
κορυφαία εκδήλωση του Νου να 
προσεγγίσει το θείον. Αιτιατόν 
είναι αυτό που προκύπτει από 
το αίτιον και συντάσσει όλα τα 
αισθητά πράγματα του κόσμου. 
Στην ιστορία της φιλοσοφίας, ο 
Δημόκριτος ανέπτυξε τη θεωρία 
του δασκάλου του, του Λευκίππου, 
πως «τίποτε δεν συμβαίνει τυχαία 
… όλα προκαλούνται από μία αιτία 
και μία αναγκαιότητα».
Εξ αυτού προήλθε η Αρχή της 
Αιτιότητας. 
Ο Επίκουρος αναφωνεί: «Ουδέν 
γίγνεται εκ του μη όντος και 
ουδέν φθείρεται εις το μη ον». Ο 
σύγχρονος Διαλεκτικός Υλισμός 
βασίζει τις αρχές του στη θεωρία 
της Αιτιότητος. 

Αίτιον και
Αιτιατόν

Ενώ στον Γήινο κόσμο, συλλαμβάνουμε τις εικόνες και τα 
ακούσματα της φύσης με τις 5  αισθήσεις μας, στον Ουράνιο 
κόσμο που οι εικόνες και τα ακούσματα είναι Αρχετυπικά, 
συλλαμβάνονται όχι μόνον με την 6η αίσθηση, αλλά και με την 
ποιοτική προέκταση των υπολοίπων πέντε αισθήσεων.

Η Φύση, στην Αρχετυπική της ιδιότητα, έχει το Νόημα μέσα της. 
Και είναι σαφές ότι το Νόημα της Ουσίας των όντων και των 
φαινομένων είναι Άπειρο.
Στον Άλλο Κόσμο, στον κόσμο των Νόμων και των Κωδίκων, το 
«υπερεγώ» είναι «Ένα» με το σύνολο όλων των φαινομένων που το 
περιβάλλουν.
Ο Αρχετυπικός Φυσικός Κόσμος βρίσκεται σε αλληλοσυνάρτηση 
και αλληλουχία με το «Υπερεγώ», που η ανθρωπογενής ψυχομορφή 
του,  είναι ατομική οντότης, με δικό της αριθμό και κλείνει 
«το Σύνολο του Κόσμου» 
μέσα της, με αποτέλεσμα η 
θαυμαστή αυτή οντότης να 
έχει σε κάθε επόμενη στιγμή 
όλες τις πληροφορίες που 
τυχόν χρειαστεί.
Αυτό εξηγείται από την 
απόλυτη Γνώση που 
διακατέχει το «Υπερεγώ» 
στον Άλλο Κόσμο. 

... αυτή η αιτιώδης σχέση μας δίνει τη δυνατότητα να τα συγκρίνουμε, σε μία αρχική 
προσέγγιση, με τον κόσμο των Αιώνιων Αρχετύπων.

Πρέπει να κατανοήσουμε ότι, 
όσο ζούμε σ’αυτή τη γη, έχουμε 
τη δυνατότητα να απολαύσουμε 
την επουράνια μακαριότητα, αν 

μπορέσουμε και πιστέψουμε στην 
Ουσία και το Νόημα υπάρξεως του 

ουράνιου κόσμου.
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Πιο απλά ερμηνευόμενο, ο Άνθρωπος του Άλλου 
Κόσμου που είναι προέκταση του εαυτού του, όταν 
ζούσε στη Γη, έχει πλήρη γνώση του περιβάλλοντος του 
Επουράνιου Κόσμου των Αρχετύπων, με αποτέλεσμα να 
απολαμβάνει την υπέρτατη Μακαριότητα με έναν τρόπο 
που διαφέρει, όχι μόνον στον τρόπο που αντιλαμβάνεται 
το θαυμαστό αυτό κόσμο, αλλά και στον τρόπο που 
συμμετέχει στα δρώμενά του.
 

Πρέπει να κατανοήσουμε ότι, όσο ζούμε σ’αυτή τη Γη, έχουμε 
τη δυνατότητα να απολαύσουμε την επουράνια Μακαριότητα, 
αν μπορέσουμε και πιστέψουμε στην Ουσία και το Νόημα 
υπάρξεως του Ουράνιου κόσμου.

Για να γίνει αυτό, πρέπει να απομονωθούμε από τη λειτουργία 
των 5 αισθήσεων, να βυθιστούμε στο «Εγώ» μας, να φθάσουμε 
ως τα σύνορα του «Υπερεγώ» και να ανοίξουμε δίοδο με τον 
κόσμο των Αρχετύπων.
Ο Πλάτων, τελικά καταλήγει στην άποψη ότι: «Τα αισθητά 
πράγματα έχουν μέθεξη με τις Ιδέες».
Με λίγα λόγια, ο μεγάλος σοφός συνδέει τα γήινα με τα ουράνια. 
Προεκτείνοντας τον συλλογισμό του, μπορούμε να δεχθούμε την 
άποψη ότι, αφού ο φυσικός κόσμος είναι κατασκευασμένος και 
δομημένος από νοητικό υλικό, άρα αποτελεί ενιαία προέκταση 
του Άλλου Κόσμου.

Αφού ο φυσικός κόσμος είναι κατασκευασμένος και δομημένος από νοητικό 
υλικό, άρα αποτελεί ενιαία προέκταση του Άλλου Κόσμου.

Η Κίνηση στο Φυσικό κόσμο, 
είναι μία ιδιότητα της Ακινησίας.
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Αν το Κινητόν, δηλαδή ο Γήινος κόσμος, έχει μέθεξη με το Ακίνητον, δηλαδή τον Ουράνιο, τότε 
βιώνουμε, εδώ στη Γη, την Επουράνια Ζωή, χωρίς να το καταλαβαίνουμε.
Η Κίνηση στο Φυσικό κόσμο, είναι μία ιδιότητα της Ακινησίας και δημιουργεί τη σφαλερή 
εντύπωση ότι θα πεθάνουμε, γιατί αυτός είναι ο Νόμος της Μετάλλαξης, που είναι προϊόν της 
Κίνησης.
Όμως αυτό είναι «άποψη θανάτου» και όχι «θάνατος».
Στην Φύση που βιώνουμε τη γήινη ζωή μας, τίποτε απολύτως δεν πεθαίνει.
 Όλα προέρχονται από τα Αρχέτυπα και όλα καταλήγουν στα Αρχέτυπα.
Οι μεταλλάξεις που μεσολαβούν από τον κόσμο της Φθοράς προς τον κόσμο της Αφθαρσίας, 
υπάγονται στις δραστηριότητες του Νοητικού Υλικού το οποίο είναι ενιαίο, σταθερό και δομεί 
τους δύο κόσμους. 
Με λίγα λόγια η φθορά της ύλης, π.χ. ενός τριαντάφυλλου που μαραίνεται, είναι μια Αρχετυπική 
διεργασία, η οποία μεσολαβεί στην απορρόφηση της καταρρέουσας ύλης του λουλουδιού που 
τείνει προς το αιώνιο πρότυπό του.
Αυτό το ακατάλυτο πρότυπο, κρατά ζωντανούς και αμετάβλητους όλους τους κώδικες, με βάση 
τους οποίους το τριαντάφυλλο βιώνει την κορυφαία εκδήλωση του κάλλους του, μέσα στην 
αιώνια άνοιξή του.  
Κάτω απ’ αυτή την άποψη, η εδώ Ζωή είναι κλεισμένη μέσα στην Άλλη, σε μία ακατάλυτη 
Ενότητα.
Τα έργα και οι πράξεις μας σ’ αυτόν τον κόσμο, αποτελούν αυτόματες καταγραφές στον κόσμο 
της Επόμενης Ζωής μας, η οποία ταυτόχρονα είναι και αυτή που τώρα ζούμε. Βεβαίως, όλα αυτά 
μπορεί να μας φαίνονται υπερβολικά ή υπερβατικά.

Γι’ αυτό το λόγο, είναι απαραίτητο να μπούμε στον ιδεατό τροχό της Αιωνιότητος, για να 
κατανοήσουμε μέσα από τη δίνη του, ότι αυτό που για μας δεν τελειώνει, δεν άρχισε ποτέ!
Ποτέ δεν γεννηθήκαμε και ποτέ δεν θα πεθάνουμε. Πάντα υπάρχουμε!
Όμως, γι’ αυτή τη Γνώση, είναι απαραίτητο να αισθανθούμε, όπως ένας άνθρωπος που πεθαίνει 
τώρα, μπροστά στα μάτια μας. 

Να μπούμε, μαζί με τον «νεκρό», στη δίνη του τροχού της Αιωνιότητος, σαν ψυχές και στο 
σταυροδρόμι των δύο κόσμων, της Γης και του Ουρανού, να ταξινομήσουμε και ερευνήσουμε 
τους ολοκάθαρους Νόμους που εξασφαλίζουν μια Ζωή δίχως τέλος. Μια Ζωή Αθάνατη!

Ποτέ δεν γεννηθήκαμε και ποτέ δεν θα πεθάνουμε. Πάντα υπάρχουμε !
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