
Ο Θεός Είμαι Εγώ ;
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          ταν για πρώτη φορά μου  πέρασε 
απ’ το μυαλό η ιδέα, ότι μπορεί να είμαι, 
εγώ ατομικά, μέρος του Ενός Θεού κι 
ότι μ΄αυτήν την ιδιότητα μετέχω στην 
Συμπαντική Δημιουργία, αποφάσισα να 
φτιάξω έναν κήπο.

Η Καρολίνα κι εγώ, μήνες ολόκληρους 
φυτεύαμε λουλούδια, φυτά και δένδρα.

Κατά την περίοδο αυτή, παρατηρούσαμε 
τι συμβαίνει κάθε επόμενη μέρα, σε κάθε 
καινούργιο ζωντανό οργανισμό που 
φυτεύαμε. 
Κάθε επόμενη μέρα, όλα άλλαζαν. 

Κάθε επόμενη μέρα, παρατηρώντας με προσοχή τα χρώματα, τα μεγέθη και τα σχήματα των 
λουλουδιών, των φυτών και των δένδρων, στεκόμαστε κατάπληκτοι για τον τρόπο που 
εκδήλωναν την νοημοσύνη τους.

Παρατηρούσαμε το Μέτρο και την Τάξη που τηρούσε το κάθε ζωντανό όν του φυτικού 
κόσμου.
 
Παρατηρούσαμε ακόμα ότι, ενώ από το ίδιο χώμα έπαιρναν τις ίδιες ουσίες το φυτό, το 
λουλούδι και το δένδρο, το καθ’ ενα ήταν κλεισμένο ερμητικά στο δικό του «είδος», μεγάλωνε 

Ο

Παρατηρούσαμε το μέτρο και την τάξη που τηρούσε το 
κάθε ζωντανό ον του φυτικού κόσμου.

Παρατηρούσαμε ακόμα ότι, ενώ από το ίδιο χώμα έπαιρναν τις ίδιες ουσίες το φυτό, το λουλούδι και το δένδρο,
 το καθ’ ένα ήταν κλεισμένο ερμητικά στο δικό του «είδος».

ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΥΡΑΝΙΑ ΖΩΗ 
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μέσα στην δική του Γεωμετρική φόρμα, στα 
δικά του μεγέθη, στα δικά του χρώματα, στη 
δική του οσμή.
Ποιος άρα γε Νόμος λειτουργούσε εντός 
και εκτός του είδους του κάθε λουλουδιού 
ή του κάθε φυτού και δένδρου, ώστε να του 
εξασφαλίζει την αυστηρά τηρούμενη ιδιότητά 
του;

Ποια Άπειρη Λογική συμμαχούσε με την 
δική μου βούληση ώστε, ένα μικρό λουλούδι 
που φυτεύω μέσα στο χώμα να οικιοποιείται 
τον ίδιο το Νόμο, με αποτέλεσμα το  
λουλούδι να μεγαλώνει και να γίνεται ένα 
μοναδικό μπουκέττο πολλών λουλουδιών με 
φανταστικά χρώματα και μεθυστική μυρωδιά;

Πόσοι Νόμοι λειτουργούσαν μέσα στην 
οργανική οντότητα του λουλουδιού και 
ταυτόχρονα στις οντότητες του νερού, του 
χώματος και του αέρα, ώστε το λουλούδι με 
πλήρη Χημική,  Μαθηματική και Γεωμετρική 
Γνώση, με πλήρη πειθαρχία στη λογική 
διαμόρφωση του Σχήματος, του Μεγέθους  

Ο ΘΕΟΣ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ ;

Ποιος άρα γε Νόμος λειτουργούσε εντός και εκτός του είδους 
του κάθε λουλουδιού η του κάθε φυτού και δένδρου, ώστε να 

του εξασφαλίζει την αυστηρά τηρούμενη ιδιότητά του ;
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και πάνω απ’ όλα, του Αισθητικού Κάλλους, να 
αποκτήσει μια θαυμαστή Μοναδικότητα μέσα στο 
Σύνολο του φυσικού κόσμου;

Αν εγώ ήμουν ο θεός που έφτιαξε αυτό το λουλούδι, 
πως άρα γε έπρεπε να ταξινομήσω τη δημιουργία 
των Νόμων, ώστε αυτοί οι Νόμοι να λειτουργούν 
για όλα τα αισθητά πράγματα του κόσμου με τις 
ίδιες Ποσότητες, τις ίδιες Αναλογίες και τις ίδιες 
Ποιότητες;

Από τότε που σφηνώθηκαν μέσα στον εγκέφαλό 
μου τα μεγάλα αυτά ερωτήματα, αποφάσισα με 
κάθε μέσον και με κάθε τρόπο να εισβάλλω μέσα 
στο Νου του Θεού.

Σκεφτόμουν ότι, αφού ο Θεός μου έδωσε την 
ατομική μου Λογική και την δυνατότητα να παράγω 
σοφία, πρέπει αυτά ενσυνείδητα να τα χρεωθώ και 
να προσπαθήσω να ομοιωθώ μαζί Του.
Από τότε, προσπαθώ να βλέπω την μορφή της 
Δημιουργίας, όχι από την πλευρά του ανθρώπου-

ερευνητή, αλλά από την πλευρά του ίδιου του Θεού.
Μια ακατανίκητη δύναμη με ωθούσε στην πάγια σκέψη ότι, η μόνη μου διαφορά με τον Μέγα 
Δημιουργό είναι, ότι ενώ Αυτός αποτελεί Άθροισμα Πνεύματος, εγώ αποτελώ Μέρισμα 
Πνεύματος.
 

Κοιτώντας με ένταση μέσα στα βάθη της ζωντανής 
ομορφιάς του ρόδου, σκέφτηκα ότι πρέπει κι αυτό να 
με σκέφτεται !

Όλα τα όντα και τα πράγματα της φύσης και του κόσμου είναι Ένα.  
Είναι Ένα με τον εαυτό τους, με την φύση και με τον ίδιο τον Θεό ! 

ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΥΡΑΝΙΑ ΖΩΗ 
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Αίσθημα
Αίσθημα είναι, αυτό που 
διαμορφώνεται μέσα στον 
ψυχικό κόσμο και εκδηλώνεται 
στην έκφραση ή την πράξη του 
ανθρώπου. 
Όργανα μεταφοράς του 
αισθήματος είναι οι ίδιες 
οι αισθήσεις, τα δε σημεία 
δραστηριότητας των αισθήσεων 
είναι οι αισθητήρες που 
καλύπτουν την επιφάνεια των 
αισθητικών οργάνων. 
Το Αίσθημα έχει άμεση σχέση με 
την αίσθηση που, και τα δύο μαζί, 
αποτελούν το πλήρες κατηγόρημα 
της «αντικειμενικής ενόρασης», 
που ενίοτε συντελεί στην μέθεξη 
της ψυχής με τον θείο κόσμο. 
Το αίσθημα δεν είναι γνωστική 
κατάστασις, έλκεται όμως και 
καλλιεργείται από την Γνώση, 
που αποτελεί ιδιότητα του Νου. 
Το αίσθημα εκφράζει το ποιοτικό 
περιεχόμενο του ανθρώπου. 

Ενώ ο Θεός είναι το Όλον, εγώ είμαι ένα μέρος του Όλου, που 
έχει τη δυνατότητα να περιγράψει το Όλον, επειδή ακριβώς 
αποτελείται από την ίδια ουσία.
Κοιτώντας με περισυλλογή το θαυμαστό λουλούδι που ύψωνε 
περήφανα το κορμάκι προς τον Ουρανό, σκέφτηκα ότι οι Νόμοι 
τους οποίους ακολουθεί  συλλαμβάνονται από τον εγκέφαλο, 
αλλά  δεν βρίσκονται εντός του. Εντός του  λειτουργεί η 
εκδήλωση των  Νόμων. 
Όμως, το Σύνταγμα που συντάσσονται οι Νόμοι, πρέπει να 
βρίσκεται αλλού. 
Με ποιο όμως τρόπο συνδέεται αυτό το λουλούδι με το σύνολο 
των  Νόμων του Κόσμου; 

... αποφάσισα να φτιάξω έναν κήπο.

Μέσα, βαθειά στην ύπαρξή μου, ένοιωσα την υπόσταση του ίδιου του λουλουδιού που γινόταν ΕΝΑ με μένα.

Ο ΘΕΟΣ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ ;


