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Το “Εγώ”
και το “Υπερεγώ”

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  L V I

ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΥΡΑΝΙΑ ΖΩΗ 

               ελικός σκοπός της ψυχής είναι να καταλύσει το «Εγώ» που έχει μέσα της και να ταυτισθεί 
με το «Υπερεγώ» που αποτελεί μέρισμα θείου Συνόλου.
Όμως, το πρόβλημα της Ενωσης με το Θείον είναι κληρονομικό.

Ο άνθρωπος στη Γη «ζει εν αμαρτίαις», απολαμβάνει τις ηδονές των αισθήσεων, βασανίζει τους 
συνανθρώπους του και την ίδια τη Φύση, παράγοντας ένα σύνολο αμαρτιών τις οποίες, μετά το 
«θάνατο» της σάρκας του, το «Εγώ» του τις χρεώνεται και τις κουβαλάει στο υπερπέραν, μέχρι την 
απόλυτη ζεύξη με το Υπερεγώ του, που υπάρχει από πάντα σαν το αιώνιο Αρχέτυπό του.



275

ΤΟ “ΕΓΩ” ΚΑΙ ΤΟ “ΥΠΕΡΕΓΩ”

Επειδή η αμαρτία αποτελεί ρήξη Συμμετρίας, δηλαδή βιασμό της Αρμονικής σχέσης των Νόμων 
του Ουρανού με τον ίδιο τον άνθρωπο, όταν το Εγώ βαρύνεται με σοβαρά αμαρτήματα, το ταξίδι 
του ως το «Υπερεγώ» του, είναι ταξίδι δύσκολο, πικρό, οδυνηρό, γιατί δεν μπορούν οι κώδικες 
και οι αριθμοί του αμαρτωλού «Εγώ» να ταυτισθούν με τα θεϊκά πρότυπα των Κωδίκων και των 
Αριθμών του Ουρανού.

Το «Εγώ» σ’ αυτή την περίπτωση θα ανέλθει και θα κατέλθει τις κλίμακες που ορίζουν οι Νόμοι 
και τα Αρχέτυπα της Αιώνιας Ζωής. 
Ο δείκτης ηθικής κατάπτωσης του Ατομικού Εγώ, καθορίζει τον τρόπο ζωής της μελλοντικής 
ένωσης με το Υπερεγώ του.

Αν ο άνθρωπος χάσει τον ηθικό προσανατολισμό του στο Γήινο κόσμο και η ψυχή του 
φιλοξενήσει πράξεις και πνεύματα δαιμόνων, θα χρεωθεί τον οδυνηρό καταποντισμό στον κόσμο 
του Υπερπέραν, με σειρά ανοδικών και καθοδικών καταστάσεων, όπου οι Νόμοι της Κοσμικής 
Δικαιοσύνης, της Τάξης και της Συμμετρίας, θα τον κρατούν αποσπασμένο από το Υπερεγώ του, 
μέχρι τα σύνορα του τέλους που οι ίδιοι οι Νόμοι και τα Αρχέτυπα θα οριοθετήσουν.



Πόσο χρόνο μπορεί να κρατήσει αυτός ο καταποντισμός; 
Κι άραγε, ποιο είναι το τέρμα, ως την οριστική εξιλέωση, που 
αφορά στην ένωση του «Εγώ» με το «Υπερεγώ» του;

Η πνευματική Αιωνιότητα έχει άλλους τρόπους και άλλα χρονικά μέτρα, από αυτά που 
αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος σ’αυτή τη γη.
Όμως έχει κι αυτή τους ενδιάμεσους σταθμούς της, τους κανόνες και τις περιόδους της.
Όλα αυτά, ασφαλώς, ξεπερνούν τις ανθρώπινες αντιλήψεις. 
Όμως, ο Νόμος των προοδευτικών αναλογιών στα ανιόντα βασίλεια του Ουράνιου κόσμου, 
μας αφήνει περιθώρια να κατανοήσουμε, πως όταν το «Εγώ» φθάσει στην Ανώτατη κατάσταση 
της Πνευματικής του Ολοκλήρωσης, χωρίς καμία πλέον αιτία επιστροφής προς τα οπίσω, θα 
ενωθεί με το «Υπερεγώ» του, τη θεία Ψυχή του, το Αιώνιο Αρχέτυπό του.

Η ένωσις του «Εγώ» με το «Υπερεγώ», είναι ένωση της Ατομικής ψυχής με το Σύνολο του 
Κόσμου. 

... η αμαρτία αποτελεί ρήξη Συμμετρίας, δηλαδή βιασμό της Αρμονικής 
σχέσης των Νόμων του Ουρανού με τον ίδιο τον άνθρωπο ...

Ο άνθρωπος στη γη «ζει εν αμαρτίαις», απολαμβάνει τις ηδονές των αισθήσεων, 
βασανίζει τους συνανθρώπους του ...

ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΥΡΑΝΙΑ ΖΩΗ 



Το «Υπερεγώ», απορροφά και 
αφομοιώνει το «Εγώ», μόνον 
όταν αυτό έχει απαλλαγεί από 
τις αμαρτίες που διέπραξε στον 
Γήινο κόσμο.
Το «Υπερεγώ» βρίσκεται στη ζώνη του Υμένα που ενώνει τον Αισθητό με τον Ουράνιο 
Κόσμο.
Το «Υπερεγώ» δεν είναι ούτε αντίγραφο, ούτε σύμβολο, ούτε απείκασμα του ανθρώπου των 
αισθήσεων. 
Το «Υπερεγώ» είναι ολοκάθαρη Ουσία Πνεύματος και μόνον σαν πλήρες Πνεύμα δρα στον 
ορίζοντα του Υπερπέραν.
Για ποια όμως αιτία υπάρχει αυτή η διττότης μεταξύ του «Εγώ» και του «Υπερεγώ»; Γιατί, τη 
στιγμή της κάθαρσης του «Εγώ», να μην μπορεί το ίδιο να εξελιχθεί σε «Υπερεγώ»; 
Αφού, στο νοητικό τους περιεχόμενο και τα δύο είναι ταυτόσημα, για ποια αιτία το «Υπερεγώ» 
περιμένει στα σύνορα μεταξύ του Αισθητού και του Πνευματικού κόσμου για να ενωθή με το 
«Εγώ» του, που θα έρθη μετά το φυσικό «θάνατο» της σάρκας που το φιλοξενεί; 

Πόσο χρόνο μπορεί να κρατήσει αυτός ο καταποντισμός; Κι άραγε, 
ποιο είναι το τέρμα, ως την οριστική εξιλέωση, που αφορά στην ένωση του «Εγώ» με το «Υπερεγώ» του ;

Το «Υπερεγώ» βρίσκεται στη 
ζώνη του Υμένα που ενώνει τον 
Αισθητό με τον Ουράνιο Κόσμο.

Αν ο άνθρωπος χάσει τον ηθικό προσανατολισμό του στο γήινο κόσμο και η 
ψυχή του φιλοξενήσει πράξεις και πνεύματα δαιμόνων, 

θα χρεωθεί τον οδυνηρό καταποντισμό στον κόσμο του Υπερπέραν.

ΤΟ “ΕΓΩ” ΚΑΙ ΤΟ “ΥΠΕΡΕΓΩ”
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Το «Υπερεγώ» ανήκει στην Αμέριστη Ουσία του Όντος. 
Το «Υπερεγώ» είναι μέρος της Ακατάληπτης Ουσίας του 
Αμερίστου, που όταν κομματιάζεται για να συντάξει τον 
κόσμο, διανέμει το «Εγώ» στο σύνολο των ανθρώπινων 
κοινωνιών του παρελθόντος, του παρόντος και του 
μελλοντικού κόσμου.

Ενώ ο Άνθρωπος, η Φύση, ο Κόσμος, το Σύμπαν ολόκληρο 
είναι φτιαγμένα από  Νοητικό Υλικό, μετά τον Υμένα-
Ζωστήρα, υπάρχει ο απόλυτος διαχωρισμός μεταξύ του 
Φυσικού κόσμου που εκδηλώνονται οι Νόμοι και του 
Πνευματικού κόσμου που συνιστώνται οι Νόμοι.
 
Η μέθεξη μεταξύ της Φυσικής και της Πνευματικής Νοήσεως 
καλύπτεται από τον Αιθέρα που συντάσσει τις οντοποιήσεις 
των Νόμων και των Αρχετύπων. 
Το «Υπερεγώ» ανήκει στα Ουράνια. Έχει Οντότητα, με 
πρωταρχικό υλικό το αιθερικό Φως.
Μέσα της, το «Εγώ είμαι» και το «υπάρχω», συνεχίζει να 
βιώνει την αρμονική συνέχεια του Νόμου της Αιώνιας Ζωής, 
στην οποία ανήκει.

Οι αισθήσεις που είχε το «Εγώ» στο φυσικό κόσμο, συνεχίζουν να υπάρχουν και στο «Υπερεγώ». 
Όμως δεν έχουν την περιοριστική εκείνη ικανότητα αντίληψης του περιβάλλοντος, όπως όταν 
λειτουργούσαν στο Γήινο κόσμο. 

Τώρα οι αισθήσεις στο «Υπερεγώ» ταυτίστηκαν μαζί του και έγιναν «υπερ-αισθήσεις». 
Και μέσα απ’ την σύλληψη του υπερ-αισθητού πλέον κόσμου, το «Υπερεγώ» δρα με μία 
εννοιολογική αντίληψη που είναι αδύνατον να συλλάβει ο ανθρώπινος Νους.
Για να γίνει περισσότερο κατανοητή η δραστηριότητα των υπεραισθήσεων, οι οποίες βρίσκονται 
μέσα στις αισθήσεις που έχει ο άνθρωπος στη γήινη ύπαρξή του, θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να 
αντιληφθούμε, ότι καμιά από τις 5 αισθήσεις μας σ’ αυτό τον κόσμο δεν λειτουργεί ολοτελώς.

Η μέθεξη μεταξύ της Φυσικής και της Πνευματικής Νοήσεως 
καλύπτεται από τον Αιθέρα.

Το «Υπερεγώ» ανήκει στα Ουράνια. Έχει Οντότητα, 
με πρωταρχικό υλικό το αιθερικό Φως.

Η ένωσις του «Εγώ» με το «Υπερεγώ», 
είναι ένωση της Ατομικής ψυχής 
με το σύνολο του κόσμου. 

ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΥΡΑΝΙΑ ΖΩΗ 
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Κατά τον Αριστοτέλη «έννοια 

καλείται η μορφή της νοήσεως, 

που συμπεριλαμβάνει τα σταθερά 

χαρακτηριστικά όντος τινός ή 

φαινομένου, ή συνόλου ομοειδών 

τοιούτων. Εκάστη έννοια 

εκφέρεται δια λέξεως η οποία 

καλείται όρος αυτής». 

Η έννοια έχει άμεση σχέση 

με το σκοπό και ενίοτε τον 

προσδιορίζει. 

Για να σχηματίσουμε μία έννοια 

για κάτι, πρέπει να συνεργασθεί 

ο νους με τις αισθήσεις, δηλαδή 

η πνευματική δυνατότητα με την 

υλική αντικειμενικότητα. 

Ο Κάντιος χαρακτηρίζει ως 

«κενή» μία έννοια που δεν έχει 

εποπτεία. Είναι σαφές ότι ο 

σκοπός υπάρξεως κάθε μορφής 

ύλης υποδηλώνει και την έννοιά 

της, την οποία καλείται ο επόπτης 

άνθρωπος να ανακαλύψει μέσω 

του νου. Για τον προσδιορισμό 

κάθε μορφής εννοίας, απαιτείται 

έναρθρος λόγος, σχέση δηλαδή 

γλώσσας και νόησης. Κατά τον 

Πλάτωνα «γλώσσα είναι φωναχτή 

σκέψη και σκέψη είναι σιωπηλός 

λόγος». 

Στην κλασική Φιλοσοφία, η 

αναζήτηση του πραγματικού είναι 

η αναζήτηση της εννοίας που 

χαρακτηρίζει κάτι σε σχέση με 

τον σκοπό για τον οποίο υπάρχει. 

H Εννοια
Τα μάτια μας, π.χ. βλέπουν τις μορφές που μας περιβάλουν και 
όχι την ατομική ιδιότητα των μορφών, δηλαδή την μοριακή 
σύνθεση και δραστηριότητά τους.

Όταν ακουμπάμε κάτι, νομίζουμε ότι έχουμε έρθει σε απόλυτη 
επαφή μαζί του, ενώ ποτέ δεν συμβαίνει αυτό. 
Πάντα υπάρχει ένα διαχωριστικό πεδίο κενού, μεταξύ των 
δακτύλων μας και του αντικειμένου με το οποίο ερχόμαστε σε 
επαφή. 
Τα αυτιά μας, μπορούν να ακούσουν μόνον τους ήχους της φύσης 
και του κόσμου και όχι τους υπερήχους. 
Η γεύση είναι μία αυταπάτη.
Η γλώσσα μας αντιλαμβάνεται την εξωτερική δραστηριότητα της 
ύλης που τρώμε και όχι την καθαυτό ενεργό ουσία της, η οποία 
είναι χρήσιμη ή άχρηστη για εμάς.

Πρέπει να κατανοήσουμε ότι, αυτές οι ίδιες οι αισθήσεις, όταν 
πεθαίνουμε συνεχίζουν να διακατέχουν το «εγώ» μας, σε μία 
καινούργια ανάπτυξή τους ως τα όρια του «Υπερεγώ» μας. 
Με λίγα λόγια, το «Υπερεγώ» βλέπει, ακούει, γεύεται, εγγίζει και 
μυρίζει όλα τα πράγματα του Πνευματικού Κόσμου.

Απέναντι σ’ αυτές τις υπεραισθήσεις, έρχεται να ορθώσει το 
ανάστημά της η Φύση του Πνευματικού κόσμου, που κι αυτή με 
τη σειρά της, είναι η ίδια, όπως στον υλικό κόσμο, με μία όμως 
προέκτασή της προς τον Πνευματικό, που είναι αδύνατον να 
συλλάβει ο νους του γήινου παρατηρητή.

Αθροιστικά, ο υλικός άνθρωπος και η υλική φύση, βρίσκονται 
μέσα στον Πνευματικό Άνθρωπο και την Πνευματική Φύση κι 
όλα μαζί, έχουν μέθεξη με το Ακίνητον, το Αιώνιον και τον ίδιο 
τον Θεό!

Οι αισθήσεις που είχε το «Εγώ» στο φυσικό κόσμο, 
συνεχίζουν να υπάρχουν και στο «Υπερεγώ».

ΤΟ “ΕΓΩ” ΚΑΙ ΤΟ “ΥΠΕΡΕΓΩ”


