
ΜΑΘΗΜΑ 11 
 

Οι χωρίς νόηµα σκέψεις µου, µου δείχνουν ένα κόσµο χωρίς νόηµα. 
 

Αυτή είναι η πρώτη ιδέα που συνδέεται µε µια σηµαντική φάση της διορθωτικής 
διαδικασίας - την µεταστροφή της σκέψης µας για τον κόσµο. Φαίνεται σαν να είναι ο κόσµος 
αυτός που καθορίζει το τι αντιλαµβάνεσαι. Η σηµερινή ιδέα εισάγει την αντίληψη ότι οι σκέψεις 
σου καθορίζουν τον κόσµο που βλέπεις. Να χαίρεσαι αληθινά που ασκείσαι στην ιδέα στην 
αρχική της µορφή, γιατί µε αυτή την ιδέα είναι που θα εξασφαλισθεί η απελευθέρωσή σου. Το 
κλειδί της συγχώρεσης βρίσκεται σε αυτή. 
Οι περίοδοι πρακτικής για την σηµερινή ιδέα είναι κάπως διαφορετικές από τις προηγούµενες. 
Άρχισε µε τα µάτια σου κλειστά, και επαναλάµβανε την ιδέα αργά από µέσα σου. Έπειτα 
άνοιξε τα µάτια σου και κοίταξε γύρω σου, κοντά και µακριά, πάνω και κάτω, - οπουδήποτε. 
Κατά την διάρκεια του περίπου ενός λεπτού που περνάς χρησιµοποιώντας την ιδέα απλά να 
την επαναλαµβάνεις στον εαυτό σου, χωρίς βιασύνη, και χωρίς καµιά αίσθηση πίεσης ή 
προσπάθειας. 
Για να κάνεις αυτές τις ασκήσεις µε το µέγιστο δυνατό όφελος, τα µάτια σου θα πρέπει να 
µετακινούνται από το ένα πράγµα στο άλλο σχετικά γρήγορα, µιας και δεν πρέπει να 
καθυστερούν σε τίποτα ιδιαίτερα.. Τα λόγια, όµως, θα πρέπει να επαναλαµβάνονται χωρίς 
βιασύνη, µάλλον χαλαρά µε την ησυχία σου. 
Η εισαγωγή σ’ αυτή την ιδέα, ειδικά, θα πρέπει να εφαρµοστεί όσο πιο χαλαρά γίνεται. 
Περιέχει τη θεµέλια βάση της ειρήνης, της χαλάρωσης και της απελευθέρωσης από την 
ανησυχία για την επιτυχία της προσπάθειάς µας. Τελειώνοντας αυτή την άσκηση, κλείσε τα 
µάτια σου και επανέλαβε την ιδέα αργά άλλη µια φορά στον εαυτό σου. 
Τρεις περίοδοι πρακτικής σήµερα είναι πιθανόν αρκετές. Όµως, αν υπάρξει λίγη ή καθόλου 
ανησυχία και κάποια τάση να κάνεις περισσότερες, µπορείς να το κάνεις µέχρι πέντε φορές. 
Περισσότερο δεν συνιστάται. 
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Είµαι ταραγµένος επειδή βλέπω ένα κόσµο χωρίς νόηµα. 

 
Η σηµασία αυτής της ιδέας συνίσταται στο γεγονός ότι περιέχει µια διόρθωση σε µια 
σηµαντική παραµόρφωση της αντίληψης. Νοµίζεις ότι αυτό που σε ταράζει είναι ένας 
τροµακτικός κόσµος, ή ένας θλιβερός κόσµος, ή ένας παράλογος κόσµος. Όλες αυτές οι 
ιδιότητες έχουν δοθεί από σένα. Ο κόσµος από µόνος του δεν έχει κανένα νόηµα. 
Αυτές οι ασκήσεις γίνονται µε τα µάτια ανοιχτά. Κοίταξε γύρω σου, αυτή τη φορά αρκετά 
αργά. Προσπάθησε να βρεις τον ρυθµό σου έτσι ώστε όταν παίρνεις την µατιά σου από ένα 
πράγµα για να κοιτάξεις κάτι άλλο να µεσολαβεί ένα στιγµιαίο διάλειµµα. Μην αφήσεις αυτή τη 
στιγµή της αλλαγής να είναι πολύ χρονοβόρα ή σύντοµη, αλλά προσπάθησε να κρατήσεις 
ένα µέτρο ή ακόµα κι ένα ρυθµό. Αυτό που βλέπεις δεν έχει σηµασία. Διδάσκεις αυτό τον 
εαυτό σου και µοιράζεις εξίσου την προσοχή και τον χρόνο σου σε όλα όσα πέφτει η µατιά 
σου. Αυτό είναι ένα αρχικό βήµα στο να µάθεις να τους δίνεις ίση αξία. 
Καθώς κοιτάς γύρω σου, λέγε στον εαυτό σου: 
 
Νοµίζω ότι βλέπω ένα τροµακτικό κόσµο, ένα επικίνδυνο κόσµο, ένα εχθρικό κόσµο, ένα 



δυστυχισµένο κόσµο, ένα διεφθαρµένο κόσµο, ένα τρελό κόσµο, 
 
Και ούτω καθεξής, χρησιµοποιώντας όποιους περιγραφικούς όρους σου έρθουν στο νου. Αν 
σου έρθουν στο νου περισσότεροι θετικοί όροι παρά αρνητικοί, να τους συµπεριλάβεις. Για 
παράδειγµα, µπορεί να σκεφτείς ένα «καλό κόσµο», ή έναν ικανοποιητικό κόσµο». Αν έρθουν 
στο νου σου τέτοιοι όροι, χρησιµοποίησέ τους µαζί µε τους υπόλοιπους. Μπορεί προς το 
παρόν να µην καταλαβαίνεις γιατί αυτά τα «καλά» επίθετα ανήκουν σε αυτές τις ασκήσεις 
αλλά να θυµάσαι ότι ένας «καλός» κόσµος υπονοεί και ένα «κακό», και ένας 
«ικανοποιητικός» κόσµος υπονοεί και ένα µη ικανοποιητικό. Όλοι οι όροι που περνούν από το 
νου σου είναι κατάλληλα αντικείµενα εφαρµογής των σηµερινών ασκήσεων. Η φαινοµενική 
τους ιδιότητα δεν έχει σηµασία. 
Βεβαιώσου ότι δεν κάνεις µεταβολές στα χρονικά διαστήµατα ανάµεσα στις εφαρµογές της 
σηµερινής ιδέας ανάλογα µε το τι θεωρείς εσύ ευχάριστο και τι δυσάρεστο. Για το σκοπό 
αυτής της άσκησης δεν υπάρχει καµιά διάκριση ανάµεσά τους. Στο τέλος της περιόδου 
πρακτικής, πρόσθεσε: 
 
Αλλά είµαι ταραγµένος επειδή βλέπω ένα κόσµο χωρίς νόηµα. 
 
Κάτι που δεν έχει σηµασία δεν είναι ούτε κακό ούτε καλό. Τότε, γιατί ένας κόσµος χωρίς 
νόηµα να σε ενοχλεί; Αν µπορούσες να δεχτείς τον κόσµο ως χωρίς νόηµα και αφήσεις την 
αλήθεια να γραφεί πάνω του για λογαριασµό σου, τότε αυτό θα σε έκανε απίστευτα 
ευτυχισµένο. Αλλά εφόσον είναι χωρίς νόηµα, παρακινείσαι να γράψεις εσύ πάνω σε αυτόν τι 
θα ήθελες να είναι. Αυτό είναι που βλέπεις σ’ αυτόν. Αυτό είναι που δεν έχει κανένα νόηµα 
πραγµατικά. Κάτω από τα δικά σου λόγια είναι γραµµένος ο Λόγος του Θεού. Η αλήθεια τώρα 
σε ενοχλεί, αλλά όταν τα δικά σου λόγια έχουν σβηστεί, τότε θα δεις το Λόγο Εκείνου. Αυτός 
είναι ο υπέρτατος σκοπός αυτών των ασκήσεων. 
Τρεις ή τέσσερις φορές είναι αρκετές για την άσκηση αυτής της ιδέας σήµερα. Ούτε θα πρέπει 
αυτές οι περίοδοι πρακτικής να υπερβαίνουν το ένα λεπτό. Ακόµα κι αυτό µπορεί να το βρεις 
πολύ. Σταµάτησε τις ασκήσεις όποτε νιώσεις κάποια αίσθηση έντασης. 
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Ένας κόσµος χωρίς νόηµα προκαλεί φόβο. 
 
Η σηµερινή ιδέα είναι στην πραγµατικότητα µια άλλη µορφή της προηγούµενης, εκτός από το 
ότι είναι πιο συγκεκριµένη στο συναίσθηµα που προξενεί. Κανονικά ένας κόσµος χωρίς 
νόηµα είναι αδύνατος. Τίποτα χωρίς νόηµα δεν υπάρχει. Όµως , αυτό δεν συνεπάγεται ότι 
εσύ δεν νοµίζεις ότι αντιλαµβάνεσαι κάτι που δεν έχει νόηµα. Αντίθετα, το πιο πιθανό είναι να 
νοµίζεις ότι πραγµατικά το αντιλαµβάνεσαι. 
 
Η αναγνώριση της έλλειψης νοήµατος προξενεί έντονη ανησυχία σε όλους αυτούς που είναι 
χωρισµένοι. Αντιπροσωπεύει µια κατάσταση στην οποία ο Θεός και το εγώ «προκαλούν» ο 
ένας τον άλλο ως προς το ποιανού το νόηµα θα γραφεί στο κενό που παρέχει η έλλειψη 
νοήµατος. Το εγώ σπεύδει εδώ µανιωδώς να εδραιώσει εκεί τις δικές του ιδέες, φοβούµενο 
ότι αν δεν το κάνει, το κενό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να δηλώσει την δική του αδυναµία 



και µη πραγµατικότητα. Και σε αυτό µόνο έχει δίκιο. 
Εποµένως, είναι βασικό να µάθεις να αναγνωρίζεις αυτό που είναι χωρίς νόηµα, και να το 
αποδέχεσαι χωρίς φόβο. Αν φοβάσαι, είναι σίγουρο ότι θα αποδώσεις στον κόσµο ιδιότητες 
τις οποίες δεν έχει, και θα τον γεµίσεις µε εικόνες που δεν υπάρχουν. Για το εγώ οι 
ψευδαισθήσεις είναι µηχανισµοί ασφάλειας, όπως είναι και για σένα που ταυτίζεις τον εαυτό 
σου µε το εγώ. 
Οι σηµερινές ασκήσεις, οι οποίες πρέπει να γίνουν τρεις ή τέσσερις φορές για όχι 
περισσότερο από ένα περίπου λεπτό κάθε φορά, πρέπει να γίνουν µε κάπως διαφορετικό 
τρόπο από τις προηγούµενες. Με µάτια κλειστά, επανέλαβε τη σηµερινή ιδέα στον εαυτό σου. 
Έπειτα άνοιξε τα µάτια σου, και κοίταξε γύρω σου αργά, λέγοντας 
 
Κοιτάζω ένα κόσµο χωρίς νόηµα. 
 
Επαναλάµβανε αυτή τη δήλωση στον εαυτό σου καθώς κοιτάς γύρω σου. Έπειτα κλείσε τα 
µάτια σου, και τελείωσε την άσκηση έτσι: 
 
Ένας κόσµος χωρίς νόηµα προκαλεί φόβο επειδή νοµίζω ότι βρίσκοµαι σε ανταγωνισµό µε 
τον Θεό. 
 
Μπορεί να δυσκολευτείς στο να µην αντισταθείς, µε την µία ή την άλλη µορφή, σε αυτή την 
τελική δήλωση. Όποια µορφή και να πάρει αυτή η αντίσταση, να θυµίσεις στον εαυτό σου ότι 
στην πραγµατικότητα φοβάσαι µια τέτοια σκέψη εξαιτίας της «εκδίκησης» του «εχθρού». Δεν 
περιµένουµε  να πιστέψεις αυτή την δήλωση αυτή την στιγµή, και µπορεί να την απορρίπτεις 
σαν παράλογη. Παρόλα αυτά, σηµείωσε προσεκτικά, όποια σηµάδια ανοιχτού ή 
συγκαλυµµένου φόβου µπορεί να παρουσιαστούν. 
Αυτή είναι η πρώτη µας προσπάθεια να δηλώσουµε µια σαφή σχέση αιτίας και 
αποτελέσµατος ενός είδους στο οποίο είσαι πολύ άπειρος στο να το αναγνωρίσεις. Μην 
παραµείνεις στην τελική δήλωση, και µην προσπαθήσεις ούτε να την σκεφτείς εκτός κατά την 
διάρκεια των περιόδων πρακτικής. Αυτό είναι αρκετό προς το παρόν. 
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Ο Θεός δεν δηµιούργησε ένα κόσµο χωρίς νόηµα. 
 

Η σηµερινή ιδέα είναι, φυσικά, η αιτία που ένας κόσµος χωρίς νόηµα δεν είναι δυνατόν να 
υπάρχει. Ό,τι δεν δηµιούργησε ο Θεός δεν υπάρχει. Και όλα όσα υπάρχουν, υπάρχουν έτσι 
όπως τα δηµιούργησε Εκείνος. Ο κόσµος που βλέπεις δεν έχει καµιά σχέση µε την 
πραγµατικότητα. Είναι δικής σου επινόησης, και δεν υπάρχει. 
 
Οι σηµερινές ασκήσεις πρέπει να γίνουν από την αρχή ως το τέλος µε κλειστά τα µάτια. Η 
περίοδος διερεύνησης του νου πρέπει να είναι σύντοµη, ένα λεπτό το πολύ. Μην έχεις πάνω 
από τρεις περιόδους πρακτικής µε την σηµερινή ιδέα  εκτός κι αν τις βρίσκεις άνετες. Αν 
συµβαίνει αυτό, είναι γιατί καταλαβαίνεις το σκοπό τους. 
 
Η σηµερινή ιδέα είναι άλλο ένα βήµα στο να µάθεις να απελευθερώνεις τις σκέψεις που έχεις 
γράψει πάνω στον κόσµο, και να δεις τον Κόσµο του Θεού στην θέση τους. Τα πρώτα βήµατα 
σ’ αυτή την ανταλλαγή, η οποία µπορεί πραγµατικά να ονοµαστεί σωτηρία, µπορεί να είναι 
αρκετά δύσκολα, ακόµα και αρκετά οδυνηρά. Μερικά απ’ αυτά θα σε οδηγήσουν κατευθείαν 
στον φόβο. Δεν θα µείνεις εκεί. Θα φτάσεις πολύ µακρύτερα. Η κατεύθυνσή µας είναι προς 



την τέλεια ασφάλεια και την τέλεια ειρήνη. 
 
Με µάτια κλειστά, σκέψου όλα τα τροµακτικά πράγµατα του κόσµου που περνούν από το νου 
σου. Δώσε όνοµα στο κάθε ένα από αυτά ξεχωριστά, και µετά αρνήσου την πραγµατικότητά 
τους. Ο Θεός δεν τα δηµιούργησε, άρα δεν είναι πραγµατικά. 
 
Πες για παράδειγµα: 
 
Ο Θεός δεν δηµιούργησε αυτό το πόλεµο, άρα δεν είναι πραγµατικός. 
Ο Θεός δεν δηµιούργησε αυτό το αεροπορικό δυστύχηµα, άρα δεν είναι πραγµατικό. 
Ο Θεός δεν δηµιούργησε αυτή την καταστροφή (εξειδικεύστε), άρα δεν είναι πραγµατική. 
 
Ένα κατάλληλο αντικείµενο για την εφαρµογή της σηµερινής ιδέας µπορεί να είναι οτιδήποτε 
φοβάσαι ότι µπορεί να συµβεί σε σένα, ή σε κάποιο για τον οποίο ενδιαφέρεσαι. Σε κάθε 
περίπτωση να ονοµάζεις την «καταστροφή» αρκετά συγκεκριµένα. Μην χρησιµοποιείς 
γενικούς όρους. Για παράδειγµα, µην λες, «ο Θεός δεν δηµιούργησε την ασθένεια», αλλά να 
λες, «ο Θεός δεν δηµιούργησε τον καρκίνο», ή τα εµφράγµατα, ή ό,τι σου προξενεί φόβο. 
 
Αυτό είναι η προσωπική σου συλλογή φόβων που βλέπεις τώρα. Αυτά τα πράγµατα είναι 
µέρος του κόσµου που βλέπεις. Μερικά απ’ αυτά είναι κοινές ψευδαισθήσεις, και άλλα είναι 
κοµµάτι της προσωπικής σου κόλασης. Δεν έχει σηµασία. Ό,τι δεν δηµιούργησε ο Θεός 
µπορεί να βρίσκεται µόνο στο δικό σου νου διαχωρισµένο από το δικό Του. Άρα, δεν έχει 
κανένα νόηµα. Με την αναγνώριση αυτού του γεγονότος, τελείωσε την περίοδο άσκησης 
επαναλαµβάνοντας την σηµερινή ιδέα: 
 
Ο Θεός δεν δηµιούργησε ένα κόσµο χωρίς νόηµα. 
 
Η ιδέα αυτή, φυσικά, µπορεί να εφαρµοστεί στο καθετί που σε ενοχλεί κατά την διάρκεια της 
ηµέρας, πέρα από τις περιόδους πρακτικής. Να είσαι πολύ συγκεκριµένος όταν την 
εφαρµόζεις. Να λες: 
 
Ο Θεός δεν δηµιούργησε ένα κόσµο χωρίς νόηµα. 
Δεν δηµιούργησε αυτή την κατάσταση (ονόµασε την κατάσταση που σε ενοχλεί), άρα δεν είναι 
πραγµατική. 
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Οι σκέψεις µου είναι εικόνες που εγώ έχω φτιάξει. 
 

Επειδή οι σκέψεις που νοµίζεις ότι σκέφτεσαι εµφανίζονται µε την µορφή εικόνων, γι αυτό δεν 
τις αναγνωρίζεις ως ένα τίποτα. Νοµίζεις ότι τις σκέφτεσαι, κι έτσι νοµίζεις ότι τις βλέπεις. Έτσι 
δηµιουργήθηκε η «όρασή» σου. Αυτή είναι η λειτουργία που έχεις δώσει στα µάτια του 
σώµατός σου. Δεν είναι όραση. Είναι κατασκευή εικόνων. Αυτή παίρνει την θέση της όρασης, 
αντικαθιστώντας την µε ψευδαισθήσεις. 
 
Αυτή η εισαγωγική ιδέα στην διαδικασία της κατασκευής εικόνων την οποία ονοµάζεις όραση 
δεν θα έχει και πολύ νόηµα για σένα. Θα αρχίσεις να την καταλαβαίνεις όταν έχεις δει µικρές 
σπίθες φωτός γύρω από τα οικεία αντικείµενα τα οποία βλέπεις τώρα. Αυτή είναι η αρχή της 



πραγµατικής όρασης. Μπορείς να είσαι σίγουρος ότι η πραγµατική όραση θα έρθει γρήγορα 
όταν έχει συµβεί αυτό. 
 
Καθώς συνεχίζουµε, µπορεί να έχεις πολλά «επεισόδια φωτός». Μπορεί να πάρουν πολλές 
διαφορετικές µορφές, µερικές πολύ απρόσµενες. Μην φοβηθείς. Είναι σηµάδια ότι ανοίγεις τα 
µάτια σου επιτέλους. Δεν θα επιµείνουν επειδή απλά συµβολίζουν την αληθινή αντίληψη, και 
δεν έχουν σχέση µε τη γνώση. Αυτές οι ασκήσεις δεν θα σου αποκαλύψουν την γνώση. Αλλά 
θα προετοιµάσουν το δρόµο γι αυτή. 
 
Εξασκώντας την σηµερινή ιδέα, επανάλαβε την πρώτα στον εαυτό σου, και έπειτα εφάρµοσε 
την σε ό,τι βλέπεις γύρω σου, χρησιµοποιώντας το όνοµα του και αφήνοντας τα µάτια σου να 
µείνουν επάνω σε αυτό όσο λες. 
 
Αυτό το ________________ είναι µια εικόνα που έχω φτιάξει εγώ. 
Εκείνο το _______________είναι µια εικόνα που έχω φτιάξει εγώ. 
 
Δεν είναι απαραίτητο να συµπεριλάβεις µεγάλο αριθµό αντικειµένων στην εφαρµογή αυτής 
της ιδέας. Όµως, είναι απαραίτητο να συνεχίσεις να κοιτάζεις κάθε αντικείµενο όσο 
επαναλαµβάνεις αυτή την ιδέα στον εαυτό σου. Την ιδέα θα πρέπει να την επαναλαµβάνεις 
αρκετά αργά κάθε φορά. 
 
Παρόλο που προφανώς δεν θα µπορέσεις να εφαρµόσεις την ιδέα σε πάρα πολλά 
αντικείµενα κατά την διάρκεια του λεπτού που συνιστάται, προσπάθησε η επιλογή να είναι 
όσο τυχαία γίνεται. Λιγότερο από ένα λεπτό είναι αρκετό για τις περιόδους πρακτικής, αν 
αρχίσεις να αισθάνεσαι άβολα. Μην έχεις πάνω από τρεις εφαρµογές για την σηµερινή ιδέα 
εκτός κι αν αισθάνεσαι πολύ άνετα µε αυτή, αλλά µην υπερβείς τις τέσσερις. Όµως, η ιδέα 
µπορεί να εφαρµοστεί όσο χρειάζεται από την αρχή µέχρι το τέλος της ηµέρας. 
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Οι σκέψεις µου είναι εικόνες που εγώ έχω φτιάξει. 
 

Επειδή οι σκέψεις που νοµίζεις ότι σκέφτεσαι εµφανίζονται µε την µορφή εικόνων, γι αυτό δεν 
τις αναγνωρίζεις ως ένα τίποτα. Νοµίζεις ότι τις σκέφτεσαι, κι έτσι νοµίζεις ότι τις βλέπεις. Έτσι 
δηµιουργήθηκε η «όρασή» σου. Αυτή είναι η λειτουργία που έχεις δώσει στα µάτια του 
σώµατός σου. Δεν είναι όραση. Είναι κατασκευή εικόνων. Αυτή παίρνει την θέση της όρασης, 
αντικαθιστώντας την µε ψευδαισθήσεις. 
 
Αυτή η εισαγωγική ιδέα στην διαδικασία της κατασκευής εικόνων την οποία ονοµάζεις όραση 
δεν θα έχει και πολύ νόηµα για σένα. Θα αρχίσεις να την καταλαβαίνεις όταν έχεις δει µικρές 
σπίθες φωτός γύρω από τα οικεία αντικείµενα τα οποία βλέπεις τώρα. Αυτή είναι η αρχή της 
πραγµατικής όρασης. Μπορείς να είσαι σίγουρος ότι η πραγµατική όραση θα έρθει γρήγορα 
όταν έχει συµβεί αυτό. 
 
Καθώς συνεχίζουµε, µπορεί να έχεις πολλά «επεισόδια φωτός». Μπορεί να πάρουν πολλές 
διαφορετικές µορφές, µερικές πολύ απρόσµενες. Μην φοβηθείς. Είναι σηµάδια ότι ανοίγεις τα 
µάτια σου επιτέλους. Δεν θα επιµείνουν επειδή απλά συµβολίζουν την αληθινή αντίληψη, και 



δεν έχουν σχέση µε τη γνώση. Αυτές οι ασκήσεις δεν θα σου αποκαλύψουν την γνώση. Αλλά 
θα προετοιµάσουν το δρόµο γι αυτή. 
 
Εξασκώντας την σηµερινή ιδέα, επανάλαβε την πρώτα στον εαυτό σου, και έπειτα εφάρµοσε 
την σε ό,τι βλέπεις γύρω σου, χρησιµοποιώντας το όνοµα του και αφήνοντας τα µάτια σου να 
µείνουν επάνω σε αυτό όσο λες. 
 
Αυτό το ________________ είναι µια εικόνα που έχω φτιάξει εγώ. 
Εκείνο το _______________είναι µια εικόνα που έχω φτιάξει εγώ. 
 
Δεν είναι απαραίτητο να συµπεριλάβεις µεγάλο αριθµό αντικειµένων στην εφαρµογή αυτής 
της ιδέας. Όµως, είναι απαραίτητο να συνεχίσεις να κοιτάζεις κάθε αντικείµενο όσο 
επαναλαµβάνεις αυτή την ιδέα στον εαυτό σου. Την ιδέα θα πρέπει να την επαναλαµβάνεις 
αρκετά αργά κάθε φορά. 
 
Παρόλο που προφανώς δεν θα µπορέσεις να εφαρµόσεις την ιδέα σε πάρα πολλά 
αντικείµενα κατά την διάρκεια του λεπτού που συνιστάται, προσπάθησε η επιλογή να είναι 
όσο τυχαία γίνεται. Λιγότερο από ένα λεπτό είναι αρκετό για τις περιόδους πρακτικής, αν 
αρχίσεις να αισθάνεσαι άβολα. Μην έχεις πάνω από τρεις εφαρµογές για την σηµερινή ιδέα 
εκτός κι αν αισθάνεσαι πολύ άνετα µε αυτή, αλλά µην υπερβείς τις τέσσερις. Όµως, η ιδέα 
µπορεί να εφαρµοστεί όσο χρειάζεται από την αρχή µέχρι το τέλος της ηµέρας. 
	  
 
 
 

  
 
 
 

ΜΑΘΗΜΑ 17 
 

Δεν βλέπω ουδέτερα πράγµατα. 
 

Αυτή η ιδέα είναι άλλο ένα βήµα προς την κατεύθυνση αναγνώρισης της αιτίας και του 
αποτελέσµατος όπως πραγµατικά λειτουργούν στον κόσµο. Δεν βλέπεις ουδέτερα πράγµατα 
επειδή δεν έχεις ουδέτερες σκέψεις. Πάντα είναι η σκέψη που έρχεται πρώτη, παρά τον 
πειρασµό να πιστεύουµε ότι είναι το αντίθετο. Αυτός δεν είναι ο τρόπος που σκέφτεται ο 
κόσµος, αλλά πρέπει να µάθεις ότι αυτός είναι ο τρόπος που σκέφτεσαι εσύ. Αν δεν 
συνέβαινε αυτό, η αντίληψη δεν θα είχε καµία αιτία, και θα ήταν από µόνη της η αιτίας της 
πραγµατικότητας. Λαµβάνοντας υπόψη την πολύ ευµετάβλητη φύση της, αυτό δεν ισχύει 
καθόλου. 
 
Εφαρµόζοντας τη σηµερινή ιδέα, πες στον εαυτό σου, µε ανοιχτά µάτια: 
 
Δεν βλέπω ουδέτερα πράγµατα επειδή δεν έχω ουδέτερες σκέψεις. 
 
Έπειτα κοίταξε γύρω σου, αφήνοντας την µατιά σου σε κάθε πράγµα που παρατηρείς όσο 
χρόνο χρειάζεται για να πεις: 
 
Δεν βλέπω ένα ουδέτερο ______________, επειδή οι σκέψεις µου για ____________ δεν 
είναι ουδέτερες. 
 
Για παράδειγµα, µπορείς να πεις: 
 
Δεν βλέπω έναν ουδέτερο τοίχο, επειδή οι σκέψεις µου για τους τοίχους δεν είναι ουδέτερες. 



Δεν βλέπω ένα ουδέτερο σώµα, επειδή οι σκέψεις µου για τα σώµατα δεν είναι ουδέτερες. 
 
Ως συνήθως, είναι βασικό να µην κάνεις διαχωρισµούς ανάµεσα σε αυτό που πιστεύεις ότι 
είναι έµψυχο ή άψυχο× ευχάριστο ή δυσάρεστο. Άσχετα µε το τι πιστεύεις, δεν βλέπεις 
πραγµατικά τίποτα που να είναι πραγµατικά ζωντανό ή αληθινά χαρµόσυνο. Και αυτό διότι 
ακόµα δεν έχεις γνώση για το ποιες σκέψεις είναι πραγµατικά αληθινές, και ως εκ τούτου 
χαρούµενες. 
 
Συνιστώνται τρεις ή τέσσερις περίοδοι πρακτικής, και τουλάχιστον τρεις είναι απαραίτητες για 
το µεγαλύτερο δυνατό όφελος, ακόµα και αν νιώσεις αντίσταση. Όµως ,αν όντως νιώσεις 
αντίσταση, η διάρκεια της πρακτικής µπορεί να µειωθεί σε λιγότερο από  περίπου ένα λεπτό. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ΜΑΘΗΜΑ 18 
 

Δεν βιώνω µόνο εγώ τα αποτελέσµατα της όρασής µου. 
 

Η σηµερινή ιδέα είναι άλλο ένα βήµα για να µάθεις ότι οι σκέψεις που προκαλούν αυτά που 
βλέπεις δεν είναι ποτέ ουδέτερες ή ασήµαντες. Επίσης τονίζει την σηµασία της ιδέας ότι οι 
νόες είναι συνδεδεµένοι, στην οποία θα δοθεί µεγαλύτερη έµφαση αργότερα. 
 
Η  σηµερινή ιδέα δεν αναφέρεται τόσο στο τι βλέπεις, όσο στο πώς το βλέπεις. Έτσι, αυτή η 
άσκηση για σήµερα δίνει έµφαση σε αυτή την πλευρά της αντίληψης. Οι τρεις ή τέσσερις 
περίοδοι πρακτικής θα πρέπει να γίνουν µε τον ακόλουθο τρόπο: 
 
Κοίταξε γύρω σου, επιλέγοντας αντικείµενα για την εφαρµογή της σηµερινής ιδέας όσο το 
δυνατόν πιο τυχαία, και κράτησε την µατιά σου στο κάθε ένα όσο χρειάζεται για να πεις: 
 
Δεν βιώνω µόνο εγώ το αποτέλεσµα που έχει ο τρόπος που βλέπω ____________. 
 
Στο τέλος κάθε περιόδου πρακτικής επανάλαβε την πιο γενική δήλωση: 
 
Δεν βιώνω µόνο εγώ το αποτέλεσµα που έχει ο τρόπος που βλέπω τα πράγµατα. 
 
Περίπου ένα λεπτό, ή ακόµα και λιγότερο, θα είναι αρκετό για κάθε περίοδο πρακτικής. 
 
 
 
  

  
 
 
 



 
 

ΜΑΘΗΜΑ 19 
 

Δεν βιώνω µόνο εγώ τα αποτελέσµατα των σκέψεών µου. 
 

Η σηµερινή ιδέα είναι προφανώς ο λόγος που αυτό που βλέπεις δεν επηρεάζει µόνο εσένα. 
Θα παρατηρήσεις ότι κάποιες φορές οι ιδέες που έχουν σχέση µε την σκέψη προηγούνται 
αυτών που έχουν σχέση µε την αντίληψη, ενώ κάποιες άλλες φορές συµβαίνει το ανάποδο. Ο 
λόγος είναι ότι η σειρά δεν έχει σηµασία. Η σκέψη και τα αποτελέσµατά της είναι στην 
πραγµατικότητα ταυτόχρονα, διότι η αιτία και το αποτέλεσµα δεν είναι ποτέ διαχωρισµένα. 
 
Σήµερα δίνουµε πάλι έµφαση στο γεγονός ότι όλοι οι νόες είναι συνδεδεµένοι. Αυτή η ιδέα 
στην αρχή σπάνια είναι ευπρόσδεκτη, εφόσον φαίνεται ότι φέρει µεγάλο βαθµό ευθύνης, και 
µπορεί ακόµα και να θεωρηθεί και σαν «παραβίαση της προσωπικής σου ζωής.» Ωστόσο, 
είναι γεγονός ότι δεν υπάρχουν ιδιωτικές σκέψεις. Παρά την αρχική σου αντίσταση σε αυτή 
την ιδέα, θα καταλάβεις ότι πρέπει να είναι αληθινή αν η σωτηρία είναι δυνατή. Και η σωτηρία 
πρέπει να είναι δυνατή γιατί είναι η Θέληση του Θεού. 
 
Το περίπου ένα λεπτό διερεύνησης του νου που απαιτεί η σηµερινή άσκηση πρέπει να γίνει 
µε τα µάτια κλειστά. Στην αρχή πρέπει να επαναλάβεις την ιδέα, και έπειτα να διερευνήσεις 
προσεκτικά το νου σου για τις σκέψεις που περιλαµβάνει εκείνη την ώρα. Καθώς ερευνάς την 
κάθε µία, ονόµασέ την ανάλογα µε το κεντρικό πρόσωπο ή το θέµα που περιλαµβάνει, και 
κρατώντας την στο νου σου, να λες: 
 
Δεν βιώνω µόνο εγώ τα αποτελέσµατα αυτής της σκέψης µου για _________________. 
 
Θα πρέπει ήδη να είσαι εξοικειωµένος µε την ανάγκη να µην κάνεις όσο το δυνατόν καθόλου 
διακρίσεις στην επιλογή των θεµάτων για την εφαρµογή της άσκησης, και γι αυτό δεν θα το 
επαναλαµβάνουµε κάθε φορά, αν και περιστασιακά θα το υπενθυµίζουµε. Μην ξεχνάς, όµως, 
ότι είναι πολύ βασικό η επιλογή των θεµάτων για όλες τις περιόδους πρακτικής, να γίνεται 
τυχαία. Αν υπάρξει ελλιπής τάξη σε αυτό τον κανόνα, τότε θα υπάρχει και ελλιπής τάξη στα 
θαύµατα που θα έχουν νόηµα για σένα. 
 
Στην εφαρµογή της σηµερινής ιδέας, συνιστώνται τουλάχιστον τρεις περίοδοι πρακτικής, 
µειώνοντας την διάρκειά τους αν χρειαστεί. Μην επιχειρήσεις περισσότερες από τέσσερις. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ΜΑΘΗΜΑ 20. 
 

Είµαι αποφασισµένος να δω. 
 

Μέχρι τώρα ήµασταν αρκετά χαλαροί στις περιόδους πρακτικής. Δεν επιχειρήθηκε να δοθεί 
κατεύθυνση για την ώρα που πρέπει να γίνονται, απαιτήθηκε πολύ µικρή προσπάθεια, και 
ούτε καν ζητήθηκε ενεργή συνεργασία και ενδιαφέρον. Αυτή η προσέγγιση ήταν σκόπιµη, και 
πολύ προσεχτικά σχεδιασµένη. Δεν έχουµε ξεχάσει την ζωτική σηµασία της µετατροπής της 
σκέψης σου. Η σωτηρία του κόσµου εξαρτάται από αυτήν. Όµως, δεν θα δεις αν θεωρείς ότι 
εξαναγκάζεσαι, και αν ενδώσεις σε δυσανασχέτηση και αντίδραση. 



 
Αυτή είναι η πρώτη µας προσπάθεια να εισάγουµε κάποια δοµή. Μην το παρερµηνεύσεις σαν 
προσπάθεια να ασκήσουµε εξαναγκασµό ή πίεση. Θέλεις την σωτηρία. Θέλεις να είσαι 
ευτυχισµένος. Θέλεις γαλήνη. Αυτά δεν τα έχεις τώρα διότι ο νους σου είναι εντελώς 
απείθαρχος, και δεν µπορείς να διακρίνεις ανάµεσα στην χαρά και την λύπη, την ευχαρίστηση 
και τον πόνο, την αγάπη και τον φόβο. Τώρα µαθαίνεις να τα ξεχωρίζεις. Και µεγάλη στ’ 
αλήθεια θα είναι η ανταµοιβή σου. 
 
Η απόφαση σου να δεις είναι όλα όσα χρειάζεται η όραση. Αυτό που θέλεις είναι δικό σου. 
Μην παρεξηγήσεις την µικρή προσπάθεια που σου ζητείται και νοµίσεις ότι ο στόχος µας είναι 
µικρής αξίας. Είναι δυνατόν η σωτηρία του κόσµου να είναι ασήµαντος σκοπός; Και µπορεί 
να σωθεί ο κόσµος αν δεν σωθείς εσύ; Ο Θεός έχει έναν Υιό, και αυτός είναι η ανάσταση και η 
ζωή. Γίνεται το θέληµά του διότι του έχει δοθεί όλη η δύναµη στον Ουρανό και την γη. Με την 
απόφασή σου να δεις, σου δίνεται η όραση. 
 
Η σηµερινή άσκηση είναι να υπενθυµίζεις στον εαυτό σου όλη την διάρκεια της ηµέρας ότι 
θέλεις να δεις. Η σηµερινή ιδέα δηλώνει σιωπηλά την αναγνώριση ότι τώρα δεν βλέπεις. 
Εποµένως, καθώς επαναλαµβάνεις την ιδέα, δηλώνεις ότι είσαι αποφασισµένος να 
ανταλλάξεις την τωρινή σου κατάσταση µε κάποια καλύτερη, κάποια που πραγµατικά θέλεις 
 
Επανάλαβε την σηµερινή ιδέα αργά και σταθερά τουλάχιστον δύο φορές την ώρα σήµερα, 
προσπαθώντας να το κάνεις κάθε µισή ώρα. Μην απογοητευτείς αν ξεχαστείς κάποια φορά 
και δεν το κάνεις, αλλά να προσπαθείς πραγµατικά να το πετύχεις. Καλό θα είναι να κάνεις 
επιπλέον επαναλήψεις εφαρµόζοντας την ιδέα σε όποια κατάσταση, ή πρόσωπο σε 
αναστατώνει. Μπορείς να τα δεις διαφορετικά, και θα το κάνεις. Αυτό που ποθείς θα το δεις. 
Αυτός είναι ο νόµος της αιτίας και του  αποτελέσµατος που λειτουργεί στον κόσµο. 
 
 
 
 
 

 


