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ΤΑ ΕΙΔΩΛΑ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 
 

Εισαγωγή 
 
1. Τίποτα έξω από σένα δεν µπορεί να σου προκαλέσει φόβο ή αγάπη, διότι τίποτα δεν είναι 
έξω από σένα. Ο χρόνος και η αιωνιότητα βρίσκονται και τα δύο µέσα στο νου σου, και θα 
συγκρούονται µέχρι να αντιληφθείς τον χρόνο αποκλειστικά σαν το µέσο να ξανακερδίσεις την 
αιωνιότητα. Δεν µπορείς να το κάνεις αυτό όσο πιστεύεις ότι οτιδήποτε και να σου συµβαίνει 
προκαλείται από παράγοντες έξω από σένα. Πρέπει να µάθεις ότι ο χρόνος βρίσκεται 
αποκλειστικά στην δική σου διάθεση, και τίποτα στον κόσµο δεν µπορεί να πάρει αυτή την 
ευθύνη από σένα. Μπορεί µέσα στην φαντασία σου να παραβιάζεις τους νόµους του Θεού, 
αλλά δεν µπορείς να ξεφύγεις από αυτούς. Αυτοί καθιερώθηκαν για την δική σου προστασία 
και δεν είναι δυνατόν να παραβιαστούν, το ίδιο  και  η ασφάλειά σου. 
2. Ο Θεός δεν δηµιούργησε τίποτα άλλο εκτός από σένα και τίποτα άλλο εκτός από σένα δεν 
υπάρχει, διότι εσύ είσαι µέρος δικό Του. Και τι άλλο εκτός από Αυτόν µπορεί να υπάρχει; 
Τίποτα έξω από Αυτόν δεν µπορεί να συµβεί, διότι τίποτα εκτός από Αυτόν δεν είναι 
πραγµατικό. Οι δικές σου δηµιουργίες προσθέτουν σε Αυτόν όπως προσθέτεις κι εσύ, αλλά 
τίποτα δεν προστίθεται που να είναι διαφορετικό επειδή τα πάντα υπήρχαν από πάντα. Τι 
άλλο µπορεί να σε ενοχλήσει εκτός από το εφήµερο, και πως µπορεί το εφήµερο να είναι 
αληθινό αν εσύ είσαι η µόνη δηµιουργία του Θεού και Αυτός σε δηµιούργησε αιώνιο; Ο ιερός 
σου νους  δηµιουργεί όλα όσα σου συµβαίνουν. Από εσένα εξαρτάται η κάθε αντίδραση 
απέναντι σε όλα όσα αντιλαµβάνεσαι, επειδή  ο νους σου καθορίζει τον τρόπο που 
αντιλαµβάνεσαι το κάθε τι. 
3. Ο Θεός δεν αλλάζει την γνώµη Του για σένα, διότι Αυτός είναι βέβαιος για τον Εαυτό Του. 
Και αυτό που γνωρίζει Αυτός µπορείς να το γνωρίσεις, επειδή  δεν το γνωρίζει µόνο για τον 
Εαυτό Του. Σε δηµιούργησε για τον Εαυτό Του, αλλά σου έδωσε και την δύναµη να 
δηµιουργείς για τον εαυτό σου έτσι ώστε να είσαι σαν Αυτόν. Αυτός είναι ο λόγος που ο νους 
σου είναι ιερός. Μπορεί κάτι να υπερβεί την Αγάπη του Θεού; Μπορεί οτιδήποτε λοιπόν να 
υπερβεί την δική σου θέληση; Τίποτα δεν µπορεί να σε πλησιάσει πέρα από αυτήν επειδή 
αφού είσαι µέσα στον Θεό, συµπεριλαµβάνεις τα πάντα. Πίστεψέ το αυτό, και θα 
συνειδητοποιήσεις πόσα εξαρτώνται από σένα. Όταν κάτι  απειλεί την ειρήνη του νου σου, 
αναρωτήσου, «Έχει αλλάξει ο Θεός την γνώµη Του για µένα;» Έπειτα αποδέξου την δική Του 
απόφαση, διότι είναι πραγµατικά αµετάβλητη, και αρνήσου να αλλάξεις γνώµη   για σένα. Ο 
Θεός ποτέ δεν θα αποφασίσει εναντίον σου, διότι θα είναι σαν να αποφασίζει ενάντια στον 
Εαυτό Του. 
 

 
Ι. Στην Εστία σου, στον Θεό 

 
1. Δεν γνωρίζεις τις δηµιουργίες σου επειδή απλά όσο ο νους σου είναι διχασµένος θα 
αποφάσιζες  εναντίον τους, και είναι αδύνατον  να επιτίθεσαι σε αυτό που έχεις δηµιουργήσει. 
Αλλά να θυµάσαι ότι  αυτό είναι εξίσου αδύνατον και για τον Θεό. Ο νόµος της δηµιουργίας 
είναι να αγαπάς τις δηµιουργίες σου  όπως τον εαυτό σου, επειδή είναι κοµµάτι δικό σου. 
Εποµένως, ότι δηµιουργήθηκε είναι απόλυτα ασφαλές, επειδή  οι νόµοι του Θεού 
το  προστατεύουν µε την Αγάπη Του. Όποιο µέρος του νου σου δεν το γνωρίζει αυτό έχει 
αυτό-εξοριστεί από την γνώση, επειδή δεν εκπληρώνει τις προϋποθέσεις της. Ποιος άλλος θα 
µπορούσε να το έχει κάνει αυτό εκτός από σένα; Αναγνώρισέ το αυτό µε χαρά, επειδή σε 
αυτή την αναγνώριση βρίσκεται η συνειδητοποίηση ότι η εξορία σου δεν προέρχεται από τον 
Θεό, και εποµένως  δεν υπάρχει. 
2. Βρίσκεσαι στην εστία στον Θεό, να ονειρεύεσαι την εξορία, απόλυτα  όµως ικανός να 
ξυπνήσεις στην πραγµατικότητα. Είναι αυτή η απόφασή σου; Αναγνωρίζεις, έχοντας την 
εµπειρία, ότι αυτό που βλέπεις στα όνειρα το θεωρείς πραγµατικό όσο κοιµάσαι. Όµως, την 
στιγµή που ξυπνάς συνειδητοποιείς ότι όλα όσα σου φαινόταν ότι συνέβησαν στο όνειρο δεν 
συνέβησαν καθόλου. Αυτό δεν το θεωρείς παράξενο, παρόλο που όλοι οι νόµοι  που είναι σε 
ισχύ όσο είσαι ξύπνιος, παραβιάζονται όσο κοιµάσαι. Δεν είναι δυνατόν απλά να πηγαίνεις 



από το ένα όνειρο στο άλλο, χωρίς να ξυπνάς πραγµατικά; 
3. Θα σε ένοιαζε, λοιπόν, να συµφιλιώσεις αυτό που συνέβη σε αλληλοσυγκρουόµενα όνειρα, 
ή θα τα άφηνες και τα δύο εντελώς αν ανακάλυπτες ότι η πραγµατικότητα δεν βρίσκεται σε 
συµφωνία µε κανένα από αυτά; Δεν θυµάσαι πως είναι το να είσαι ξύπνιος. Όταν ακούς το 
Άγιο Πνεύµα µπορεί να νιώθεις καλύτερα επειδή αυτές τις στιγµές  σου φαίνεται 
ότι  είναι  δυνατόν να αγαπάς, αλλά ακόµα δεν θυµάσαι ότι έτσι ήταν κάποτε. Και µε αυτή την 
ενθύµηση θα γνωρίσεις ότι µπορεί να γίνει έτσι και πάλι. Αυτό που είναι δυνατόν να γίνει δεν 
έχει επιτευχθεί ακόµα. Εν τούτοις, αυτό που κάποτε ήταν έτσι, είναι έτσι και τώρα, αν είναι 
αιώνιο. Όταν θυµηθείς, θα γνωρίσεις ότι αυτό που θυµάσαι είναι αιώνιο, κι εποµένως 
συµβαίνει τώρα. 
4. Θα θυµηθείς τα πάντα την στιγµή που θα το επιθυµήσεις απόλυτα και ολοκληρωτικά, διότι 
αν το να επιθυµείς ολοκληρωτικά είναι να δηµιουργείς, τότε θα έχεις επιθυµήσει να φύγει ο 
διαχωρισµός, επιστρέφοντας τον νου σου ταυτόχρονα στον Δηµιουργό σου και στις 
δηµιουργίες σου. Όταν τις γνωρίσεις  δεν θα έχεις καµιά επιθυµία να κοιµηθείς, παρά µόνο 
τον πόθο να ξυπνήσεις και να είσαι χαρούµενος. Τα όνειρα θα είναι πλέον αδύνατα 
επειδή  θα θέλεις µόνο την αλήθεια και µε το να είναι επιτέλους η θέληση σου, γίνεται δική 
σου. 
 

 
II.Η Απόφαση να Λησµονήσεις 

 
1. Αν πρώτα δεν γνωρίσεις κάτι δεν µπορείς να διαχωριστείς από αυτό. Η γνώση πρέπει να 
προηγείται του διαχωρισµού, έτσι ώστε ο διαχωρισµός να µην είναι τίποτα περισσότερο από 
µια απόφαση να λησµονήσεις. Τότε αυτό που έχει ξεχαστεί φαίνεται να είναι τροµακτικό, αλλά 
µόνο επειδή ο διαχωρισµός είναι µια επίθεση προς την αλήθεια. Τροµάζεις επειδή έχεις 
ξεχάσει. Έχεις αντικαταστήσει την γνώση µε επίγνωση ονείρων επειδή  φοβάσαι τον 
διαχωρισµό, και όχι αυτό από το οποίο έχεις διαχωριστεί. Όταν αποδεχτείς αυτό από το 
οποίο έχεις διαχωριστεί τότε παύει να είναι τροµακτικό. 
2. Εν τούτοις, όταν ελευθερώνεσαι από την σκέψη ότι είσαι διαχωρισµένος από την 
πραγµατικότητα νοιώθεις κάτι περισσότερο από κάποια απλή έλλειψη φόβου. Σε αυτή την 
απόφαση βρίσκονται η χαρά, η γαλήνη και η δόξα της δηµιουργίας. Πρόσφερε στο Άγιο 
Πνεύµα µόνο την προθυµία σου να θυµηθείς, διότι Αυτό διατηρεί την γνώση του Θεού και του 
εαυτού σου για σένα, περιµένοντας την δική σου αποδοχή. Άφησε µε χαρά όλα όσα µπορεί 
να στέκονται εµπόδια στην θύµηση σου, διότι ο Θεός βρίσκεται στην µνήµη σου. Η Φωνή Του 
θα σου πει ότι είσαι µέρος από Αυτόν όταν είσαι πρόθυµος να Τον θυµηθείς και να γνωρίσεις 
ξανά την δική σου πραγµατικότητα. Μην αφήσεις τίποτα από αυτόν τον κόσµο να 
καθυστερήσει την ενθύµηση Εκείνου, διότι σε αυτή την ενθύµηση βρίσκεται και η γνώση του 
εαυτού σου. 
3. Το να θυµάσαι σηµαίνει απλά ότι επαναφέρεις στο νου σου ό,τι ήδη βρίσκεται εκεί. Δεν 
φτιάχνεις εσύ αυτό που θυµάσαι· απλά δέχεσαι ξανά αυτό που είναι ήδη εκεί, αλλά το είχες 
απορρίψει. Η ικανότητα να δέχεσαι την αλήθεια σε αυτό τον κόσµο αποτελεί το αντιληπτικό 
αντίστοιχο της  ικανότητας της δηµιουργίας στην Βασιλεία. Ο Θεός θα κάνει το µερίδιο Του αν 
κάνεις το δικό σου, και η δική Του επιστροφή σε αντάλλαγµα µε την δική σου είναι η 
ανταλλαγή της γνώσης µε την αντίληψη. Τίποτα δεν υπάρχει πέρα από την δική Του Θέληση 
για σένα. Αλλά δήλωσε την θέλησή σου να Τον θυµηθείς, και ιδού! Αυτός θα σου δώσει τα 
πάντα αρκεί µόνο να το ζητήσεις. 
4. Όταν επιτίθεσαι, αρνείσαι τον εαυτό σου. Συγκεκριµένα διδάσκεις τον εαυτό σου ότι είσαι 
κάτι που δεν είσαι. Η άρνηση της πραγµατικότητας αποκλείει την αποδοχή του δώρου του 
Θεού, επειδή ήδη έχεις δεχτεί κάτι άλλο στην θέση του. Αν καταλάβεις ότι αυτό είναι πάντα 
µια επίθεση προς την αλήθεια, και ότι  η αλήθεια είναι ο Θεός, θα συνειδητοποιήσεις γιατί 
αυτό είναι πάντα τροµαχτικό. Ακόµα, αν αναγνωρίσεις ότι είσαι µέρος του Θεού, θα 
καταλάβεις γιατί αυτό που συµβαίνει είναι να επιτίθεσαι στον εαυτό σου πρώτα. 
5. Κάθε επίθεση είναι επίθεση προς τον Εαυτό. Δεν γίνεται να είναι κάτι άλλο. Προέρχεται 
από την δική σου απόφαση να µην είσαι αυτό που είσαι, άρα είναι µια επίθεση προς την 
ταυτότητά σου. Η επίθεση είναι εποµένως ο τρόπος µε τον οποίο χάνεται η ταυτότητά σου, 
διότι όταν επιτίθεσαι, έχεις ξεχάσει τι είσαι. Και αν η πραγµατικότητά σου είναι του Θεού,  τότε 
όταν επιτίθεσαι δεν Τον θυµάσαι. Αυτό δεν συµβαίνει επειδή Αυτός έχει φύγει, αλλά επειδή 
εσύ επιλέγεις αποφασιστικά να µην Τον θυµάσαι. 
6. Αν συνειδητοποιούσες την ολοκληρωτική καταστροφή που προκαλεί αυτό στην ειρήνη του 
νου σου δεν θα ήταν δυνατόν να πάρεις µια τέτοια παρανοϊκή απόφαση. Την παίρνεις µόνο 



επειδή ακόµα πιστεύεις ότι µπορεί να σου δώσει κάτι που θέλεις. Άρα, λοιπόν, θέλεις κάτι 
άλλο εκτός από την ειρήνη του νου, αλλά δεν έχεις σκεφτεί τι πρέπει να είναι αυτό. Όµως, αν 
το δεις, το λογικό αποτέλεσµα της απόφασής σου είναι απόλυτα ξεκάθαρο. Με το να 
αποφασίζεις ενάντια στην πραγµατικότητά σου, επαγρυπνείς εναντίον του Θεού και την 
Βασιλείας Του. Και αυτή η επαγρύπνηση είναι που σε κάνει να φοβάσαι να Τον θυµηθείς 
. 
 

ΙΙΙ. Ο Θεός της Ασθένειας 
 
1. Δεν έχεις επιτεθεί στον Θεό και πραγµατικά Τον αγαπάς. Μπορείς ν’ αλλάξεις την 
πραγµατικότητά σου; Κανένας δεν µπορεί να θέλει να καταστρέψει τον εαυτό του. Όταν 
νοµίζεις ότι επιτίθεσαι στον εαυτό σου, αυτό είναι ένα σίγουρο σηµάδι ότι µισείς αυτό που 
νοµίζεις ότι είσαι. Και αυτό, και µόνο αυτό, µπορεί να δεχτεί επίθεση από σένα. Αυτό που 
νοµίζεις ότι είσαι µπορεί να είναι πολύ µισητό, και αυτό που αυτή η παράξενη εικόνα σε 
οδηγεί να κάνεις µπορεί να είναι πολύ καταστροφικό. Όµως η καταστροφή δεν είναι 
περισσότερο πραγµατική από ό,τι η ίδια η εικόνα, αν και εκείνοι που φτιάχνουν είδωλα, όντως 
τα λατρεύουν. Τα είδωλα δεν είναι τίποτα, αλλά οι λάτρεις τους είναι οι Υιοί του Θεού σε 
ασθένεια. Ο Θεός θέλει να απελευθερωθούν από την ασθένειά τους και να επιστρέψουν στο 
Νου Του. Αυτός δεν θα περιορίσει την δύναµή σου να τους βοηθήσεις, διότι Αυτός σου την 
έχει δώσει. Μην την φοβάσαι, διότι αυτή είναι η σωτηρία σου. 
2. Ποιος άλλος Παρηγορητής*  µπορεί να υπάρχει για τα ασθενή παιδιά του Θεού εκτός από 
την δύναµή Του µέσα από σένα; Να θυµάσαι ότι δεν έχει σηµασία σε ποιο µέρος της Υιότητας 
Αυτός γίνεται αποδεκτός. Πάντα γίνεται αποδεκτός για όλους, και όταν ο νους σου Τον 
λαµβάνει η ενθύµηση Του αφυπνίζεται σε όλη την Υιότητα. Θεράπευσε τους αδελφούς σου 
απλά µε το να δεχτείς τον Θεό για αυτούς. Οι νόες σας δεν είναι διαχωρισµένοι, και ο Θεός 
έχει µόνο ένα κανάλι για θεραπεία διότι έχει µόνο έναν Υιό. Ο εναποµείνας σύνδεσµος 
Επικοινωνίας του Θεού µε όλα Του τα παιδιά τα ενώνει µεταξύ τους, και µε Αυτόν. Το να έχεις 
αυτή την επίγνωση σηµαίνει ότι τους θεραπεύεις διότι αυτή είναι η επίγνωση ότι κανείς δεν 
είναι διαχωρισµένος, άρα κανείς δεν είναι ασθενής. 
3. Το να πιστεύεις ότι ένας  Υιός του Θεού µπορεί να είναι άρρωστος  είναι σαν να πιστεύεις 
ότι ένα µέρος του Θεού µπορεί να υποφέρει. Η αγάπη δεν µπορεί να υποφέρει, διότι δεν 
µπορεί να επιτίθεται. Η ενθύµηση της αγάπης εποµένως φέρνει µαζί της και την δυνατότητα 
να είσαι άτρωτος. Μην συµπαρατάσσεσαι µε την ασθένεια όταν βρίσκεται µπροστά σου 
ένας  Υιός του Θεού ακόµα κι αν αυτός πιστεύει σε αυτή, επειδή όταν αποδέχεσαι τον Θεό 
µέσα σε αυτόν αναγνωρίζεις την Αγάπη του Θεού που αυτός έχει λησµονήσει. Όταν τον 
αναγνωρίζεις σαν  µέρος του Θεού του υπενθυµίζεις την αλήθεια για τον εαυτό του, την οποία 
αρνείται. Θα ήθελες εσύ να ενδυναµώσεις την άρνησή του για  τον Θεό κι έτσι να πάψεις να 
βλέπεις τον εαυτό σου;  Ή θα ήθελες να του υπενθυµίσεις την ολότητά του και να θυµηθείς 
τον Δηµιουργό σου µαζί µε αυτόν; 
4. Το να πιστεύεις ότι ένας Υιός του Θεού είναι ασθενής σηµαίνει ότι λατρεύεις το ίδιο είδωλο 
µε εκείνον. Ο Θεός δηµιούργησε αγάπη, όχι ειδωλολατρία. Όλες οι µορφές ειδωλολατρίας 
είναι καρικατούρες της δηµιουργίας, που διδάσκονται από τόσο πολύ διχασµένους νόες που 
δεν µπορούν να γνωρίσουν ότι η δηµιουργία µοιράζεται την δύναµη και ποτέ δεν την 
σφετερίζεται. Η ασθένεια είναι ειδωλολατρία, διότι είναι η πίστη ότι η δύναµη µπορεί να 
αφαιρεθεί από σένα. Αυτό, όµως, είναι αδύνατον, διότι είσαι µέρος του Θεού, ο Οποίος είναι 
όλη η δύναµη. Ένας ασθενής θεός πρέπει να είναι είδωλο, φτιαγµένο κατ’ εικόνα αυτού που 
νοµίζει ότι είναι ο κατασκευαστής του. Και αυτό ακριβώς αντιλαµβάνεται το εγώ σε έναν Υιό 
του Θεού· έναν ασθενή θεό, αυτοδηµιούργητο, αυτάρκη, πολύ µοχθηρό και πολύ ευάλωτο. 
Αυτό το είδωλο θέλεις να λατρεύεις; Αυτή την εικόνα επαγρυπνείς για να σώσεις;  Στ’ αλήθεια 
φοβάσαι να  µην  την χάσεις; 
5. Κοίταξε ήρεµα το λογικό συµπέρασµα του συστήµατος σκέψης του εγώ και κρίνε αν η 
προσφορά του είναι αυτό που πραγµατικά θέλεις, διότι αυτό είναι που σου προσφέρει. Για να 
το αποκτήσεις είσαι πρόθυµος να επιτεθείς στην Θειότητα των αδελφών σου, κι έτσι να 
χάσεις από την όραση  σου και την δική σου. Και είσαι ακόµη πρόθυµος να την κρατήσεις 
κρυµµένη, για να προστατέψεις ένα είδωλο που νοµίζεις ότι θα σε σώσει από τους κινδύνους 
του οποίους εκπροσωπεί, αλλά δεν υπάρχουν. 
6. Δεν υπάρχουν ειδωλολάτρες στην Βασιλεία των Ουρανών, αλλά υπάρχει µεγάλη εκτίµηση 
σε όλα όσα δηµιούργησε ο Θεός, εξαιτίας της ήρεµης γνώσης ότι το κάθε ένα είναι µέρος δικό 
Του. Ο Υιός του Θεού δεν γνωρίζει είδωλα, γνωρίζει, όµως, τον Πατέρα του. Η υγεία σε αυτό 



τον κόσµο είναι το αντίστοιχο της αξίας στον Ουρανό. Δεν συνεισφέρω µε την αξία µου  αλλά 
µε την  αγάπη µου, διότι εσύ δεν δίνεις αξία στον εαυτό σου. Όταν δεν δίνεις αξία στον εαυτό 
σου, ασθενείς, αλλά η αξία που σου δίνω εγώ  µπορεί να σε θεραπεύσει, διότι η αξία του Υιού 
του Θεού είναι µια. Όταν είπα, «Την ειρήνη µου δίνω σε σένα,» το εννοούσα. Η ειρήνη 
εκπορεύεται από τον Θεό µέσα από µένα προς εσένα. Είναι για σένα παρόλο που εσύ µπορεί 
να µην την ζητάς. 
7. Όταν ένας αδελφός είναι ασθενής αυτό συµβαίνει διότι δεν ζητά ειρήνη, κι εποµένως δεν 
γνωρίζει ότι την έχει. Η αποδοχή της ειρήνης είναι η άρνηση της ψευδαίσθησης, και η 
ασθένεια είναι ψευδαίσθηση. Εν τούτοις κάθε Υιός του Θεού έχει την δύναµη να αρνηθεί τις 
ψευδαισθήσεις οπουδήποτε µέσα στην Βασιλεία, απλά µε το να τις αρνηθεί ολοκληρωτικά 
µέσα του. Μπορώ να σε θεραπεύσω διότι σε γνωρίζω. Γνωρίζω την αξία σου, και αυτή η αξία 
είναι που σε κάνει ολοκληρωµένο. Ένας ολοκληρωµένος νους δεν είναι ειδωλολατρικός, και 
δεν γνωρίζει συγκρουόµενους νόµους. Θα σε θεραπεύσω διότι απλά έχω µόνο ένα µήνυµα, 
και είναι αληθινό. Η πίστη σου σε αυτό θα σε κάνει ολοκληρωµένο, όταν έχεις πίστη σε µένα. 
8. Δεν φέρνω το µήνυµα του Θεού µε πλάνη, και θα το µάθεις αυτό καθώς µαθαίνεις ότι 
λαµβάνεις πάντα τόσο όσο δέχεσαι. Θα µπορούσες να δεχτείς την ειρήνη τώρα για τον κάθε 
έναν, και να τους προσφέρεις την τέλεια ελευθερία από όλες τις ψευδαισθήσεις 
επειδή  άκουσες την Φωνή Του. Αλλά µην έχεις άλλους θεούς πριν από Αυτόν γιατί δεν θα 
ακούς. Ο Θεός δεν ζηλεύει τους θεούς που φτιάχνεις, αλλά εσύ ζηλεύεις. Θέλεις να τους 
σώσεις και να τους υπηρετείς, διότι πιστεύεις ότι αυτοί σε έφτιαξαν. Νοµίζεις ότι αυτοί είναι ο 
πατέρας σου, διότι προβάλλεις πάνω τους το τροµακτικό γεγονός ότι τους έφτιαξες για να 
πάρουν την θέση του Θεού. Όµως όταν αυτοί φαίνεται πως σου µιλούν, να θυµάσαι ότι τίποτα 
δεν µπορεί να αντικαταστήσει τον Θεό, και ό,τι αντικαταστάσεις έχεις επιχειρήσει δεν είναι 
τίποτε. 
9. Πολύ απλά, λοιπόν, µπορεί να πιστεύεις ότι φοβάσαι την ανυπαρξία, αλλά στην 
πραγµατικότητα δεν φοβάσαι τίποτα. Και µε αυτή την επίγνωση θεραπεύεσαι. Θα ακούσεις 
εκείνον τον θεό στον οποίο δίνεις προσοχή. Εσύ έφτιαξες τον θεό της ασθένειας, και 
φτιάχνοντάς τον κατέστησες τον εαυτό σου ικανό να τον ακούει. Όµως δεν τον δηµιούργησες, 
επειδή δεν είναι το Θέληµα του Πατέρα. Εποµένως δεν είναι αιώνιος και θα διαλυθεί για 
λογαριασµό σου την στιγµή που θα εκδηλώσεις την προθυµία σου να δέχεσαι µόνο το αιώνιο. 
10. Αν ο Θεός έχει µόνο έναν Υιό, δεν υπάρχει παρά µόνο ένας Θεός. Εσύ µοιράζεσαι την 
πραγµατικότητα µαζί µε Αυτόν, διότι η πραγµατικότητα είναι αδιαίρετη. Όταν δέχεσαι άλλους 
θεούς πριν από Αυτόν σηµαίνει ότι τοποθετείς άλλες εικόνες πριν από τον εαυτό σου. Δεν 
συνειδητοποιείς πόσο ακούς τους θεούς σου, και πόσο επαγρυπνείς για χάρη τους. Εν 
τούτοις, υπάρχουν µόνο επειδή τους τιµάς. Θέσε τις τιµές εκεί που αρµόζουν, και η ειρήνη θα 
είναι δική σου. Είναι κληρονοµιά σου από τον αληθινό σου Πατέρα. Δεν µπορείς να φτιάξεις 
τον Πατέρα σου, και ο πατέρας που έφτιαξες δεν έφτιαξε εσένα. Δεν οφείλεις   τιµή στις 
ψευδαισθήσεις, διότι το να τις τιµάς σηµαίνει ότι δεν τιµάς τίποτα. Όµως ούτε  φόβο 
οφείλεις  σε αυτές, διότι το τίποτα δεν µπορεί να είναι τροµακτικό. Έχεις επιλέξει να φοβάσαι 
την αγάπη επειδή είναι τελείως ακίνδυνη, κι εξαιτίας αυτού του φόβου είσαι πρόθυµος να 
εγκαταλείψεις  την δική σου τέλεια χρησιµότητα και την δική σου τέλεια Βοήθεια. 
11. Μόνο στον βωµό του Θεού θα βρεις την ειρήνη. Και αυτός ο βωµός  βρίσκεται µέσα σου 
διότι ο Θεός τον έβαλε εκεί. Η Φωνή Του ακόµα σε καλεί να επιστρέψεις, και θα ακουστεί όταν 
εσύ θα σταµατήσεις να βάζεις άλλους θεούς πριν από Αυτόν. Μπορείς να εγκαταλείψεις τον 
θεό της ασθένειας για τους αδελφούς σου· µάλιστα, αυτό πρέπει να κάνεις αν είναι να τον 
εγκαταλείψεις για τον εαυτό σου. Διότι αν βλέπεις τον θεό της ασθένειας οπουδήποτε, τον 
έχεις αποδεχτεί. Κι αν τον δεχτείς θα υποκλίνεσαι µπροστά του και θα τον λατρεύεις, διότι 
φτιάχτηκε ως αντικαταστάτης του Θεού. Αυτός είναι η πίστη ότι εσύ µπορείς να διαλέξεις 
ποιος θεός είναι αληθινός. Αν και είναι ξεκάθαρο ότι αυτό δεν έχει καµιά σχέση µε την 
πραγµατικότητα, είναι εξίσου ξεκάθαρο ότι έχει απόλυτη σχέση  µε την πραγµατικότητα έτσι 
όπως την αντιλαµβάνεσαι. 
*αναφέρεται στον Παράκλητο, το Πνεύµα το Άγιο 
 
 

IV. Το Τέλος της Αρρώστιας 
 
1. Όλη η µαγεία είναι µια προσπάθεια συµφιλίωσης του ασυµβίβαστου. Όλη η θρησκεία είναι 
η αναγνώριση ότι το ασυµβίβαστο δεν µπορεί να συµφιλιωθεί. Η ασθένεια και η τελειότητα 
είναι ασυµβίβαστες. Αν ο Θεός σε δηµιούργησε τέλειο, είσαι τέλειος. Αν πιστεύεις ότι µπορείς 



να ασθενήσεις, τότε έχεις θέσει άλλους θεούς πριν από Αυτόν. Ο Θεός δεν βρίσκεται σε 
πόλεµο µε τον θεό της ασθένειας που έφτιαξες, εσύ όµως βρίσκεσαι. Αυτός είναι το σύµβολο 
της απόφασης εναντίον του Θεού, κι εσύ τον φοβάσαι διότι αυτός δεν µπορεί να συµφιλιωθεί 
µε το Θέληµα του Θεού. Αν  του επιτεθείς , θα τον κάνεις αληθινό για σένα. Αλλά αν αρνηθείς 
να τον λατρέψεις σε όποια µορφή και να σου εµφανιστεί, και όπου νοµίζεις ότι τον βλέπεις, θα 
εξαφανιστεί µέσα στο τίποτα από το οποίο φτιάχτηκε. 
2. Η πραγµατικότητα µπορεί να ανατείλει µόνο σε έναν καθαρό νου. Είναι πάντα εκεί για να 
γίνει αποδεκτή, αλλά η αποδοχή της εξαρτάται από την προθυµία σου να την έχεις. Για 
να  γνωρίσεις την πραγµατικότητα πρέπει να είσαι πρόθυµος να αξιολογήσεις την µη 
πραγµατικότητα γι αυτό που είναι. Το τίποτα το παραβλέπεις όταν το αξιολογείς σωστά, και 
εξαιτίας της ικανότητας σου να το  αξιολογήσεις σωστά, το αφήνεις να φύγει. Η γνώση δεν 
µπορεί να ανατείλει σε ένα νου γεµάτο ψευδαισθήσεις, διότι η αλήθεια και οι ψευδαισθήσεις 
είναι ασυµβίβαστες. Η αλήθεια είναι καθολική, και δεν µπορεί να γίνει γνωστή σε ένα µόνο 
µέρος του νου. 
3. Η  Υιότητα δεν µπορεί να γίνει αντιληπτή ως εν µέρει ασθενής, γιατί αν την αντιλαµβάνεσαι 
µε αυτόν τον τρόπο σηµαίνει ότι δεν την αντιλαµβάνεσαι καθόλου. Αν η Υιότητα είναι Ένα, 
είναι Ένα από όλες τις απόψεις. Η Ενότητα δεν µπορεί να διαιρεθεί. Αν αντιλαµβάνεσαι 
άλλους θεούς ο νους σου είναι διχασµένος, και δεν θα µπορείς να  περιορίσεις τον διχασµό, 
διότι είναι το σηµάδι ότι έχεις αποµακρύνει ένα µέρος του νου σου από το Θέληµα του Θεού. 
Αυτό σηµαίνει ότι είναι εκτός ελέγχου. Το να είναι εκτός ελέγχου σηµαίνει ότι είναι εκτός 
λογικής, και τότε ο νους όντως γίνεται παράλογος. Ερµηνεύοντας το νου εσφαλµένα, τον 
αντιλαµβάνεσαι να λειτουργεί εσφαλµένα. 
4. Οι νόµοι του Θεού θα κρατούν το νου σου σε ειρήνη διότι η ειρήνη είναι το Θέληµά Του, και 
οι νόµοι του καθιερώθηκαν για να την στηρίζουν. Δικοί Του είναι οι νόµοι της ελευθερίας, αλλά 
δικοί σου είναι οι νόµοι της δουλείας. Εφόσον η ελευθερία και η δουλεία είναι ασυµβίβαστες, 
οι νόµοι τους δεν µπορούν να γίνουν κατανοητοί µαζί. Οι νόµοι του Θεού λειτουργούν µόνο 
για το καλό σου, και δεν υπάρχουν άλλοι νόµοι εκτός από τους δικούς Του. Όλα τα άλλα είναι 
απλά άνοµα και εποµένως χαοτικά. Εν τούτοις, ο Θεός ο Ίδιος προστατεύει όλα όσα 
δηµιούργησε µε τους νόµους Του. Ό,τι δεν υπόκειται σε αυτούς δεν υπάρχει. «Οι νόµοι του 
χάους» είναι ένας όρος δίχως νόηµα. Η δηµιουργία είναι τέλεια έννοµη, και το χαοτικό είναι 
δίχως νόηµα διότι είναι χωρίς τον Θεό. Έχεις «δώσει» την ειρήνη σου στους θεούς που 
έφτιαξες, αλλά αυτοί δεν βρίσκονται εκεί για να την πάρουν από σένα, και έτσι  δεν µπορείς 
να τους την δώσεις. 
5.Δεν είσαι ελεύθερος να παραιτηθείς από την ελευθερία, αλλά µόνο να την αρνηθείς. Δεν 
µπορείς να κάνεις αυτό που ο Θεός δεν έχει την πρόθεση να κάνει, διότι ό,τι Αυτός δεν έχει 
πρόθεση δεν συµβαίνει. Οι θεοί σου δεν φέρνουν χάος· εσύ τους αποδίδεις το χάος, και το 
δέχεσαι από αυτούς. Όλα αυτά δεν έγιναν ποτέ. Τίποτα άλλο εκτός από τους νόµους του 
Θεού δεν υπάρχει, και τίποτα άλλο εκτός από το Θέληµα Του δεν πρόκειται να υπάρξει. 
Δηµιουργήθηκες µέσω των νόµων Του και από το Θέληµα Του, και ο τρόπος της δηµιουργίας 
σου σε καθιέρωσε δηµιουργό. Αυτό που έχεις φτιάξει είναι τόσο ανάξιό σου που ποτέ δεν θα 
το ήθελες αν ήσουν πρόθυµος να το δεις έτσι όπως είναι. Δεν θα δεις απολύτως τίποτα. Και η 
όρασή σου θα κοιτάξει αυτόµατα πέρα από αυτό, προς αυτό που υπάρχει µέσα σου και 
παντού γύρω σου. Η πραγµατικότητα δεν µπορεί να εισβάλλει µέσα από τα εµπόδια που 
παρεµβάλλεις, αλλά θα σε αγκαλιάσει ολοκληρωτικά όταν τα αφήσεις να φύγουν. 
6. Όταν έχεις βιώσει την προστασία του Θεού, η κατασκευή ειδώλων γίνεται αδιανόητη. Δεν 
υπάρχουν παράξενες εικόνες µέσα στο Νου του Θεού, και ό,τι δεν είναι µέσα στο Νου Του 
δεν µπορεί να είναι ούτε και στον δικό σου, επειδή έχετε ένα νου και αυτός ο νους ανήκει σε 
Αυτόν. Είναι δικός σου επειδή  ανήκει σε Αυτόν, και  γι’ Αυτόν ιδιοκτησία  σηµαίνει να 
µοιράζεσαι. Κι αν είναι έτσι για Εκείνον, είναι έτσι και για σένα. Κανένας ψεύτικος  θεός που 
εσύ επιχειρείς να παρεµβάλλεις ανάµεσα σε σένα και στην πραγµατικότητά σου δεν 
επηρεάζει καθόλου την αλήθεια. Η ειρήνη είναι δική σου διότι σε δηµιούργησε ο Θεός. 
Και  Αυτός δεν δηµιούργησε τίποτα άλλο. 
7.  Το θαύµα είναι µια πράξη ενός Υιού του Θεού που έχει αφήσει στην άκρη όλους τους 
ψεύτικους  θεούς, και καλεί τους αδελφούς του να κάνουν το ίδιο.  Είναι µια πράξη πίστης, 
επειδή  είναι η αναγνώριση ότι ο αδελφός του µπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Είναι ένα κάλεσµα 
προς το Άγιο Πνεύµα µέσα στον νου του, ένα κάλεσµα που ενδυναµώνεται µε την ένωση. 
Διότι ο εργάτης των θαυµάτων έχει ακούσει την Φωνή του Θεού, Την ενδυναµώνει µέσα σε 
έναν ασθενή αδελφό εξασθενίζοντας την πίστη του στην ασθένεια, την οποία δεν µοιράζεται 
µαζί του. Η δύναµη ενός νου µπορεί να λάµψει µέσα σε έναν άλλο, επειδή όλοι οι λύχνοι του 
Θεού άναψαν από τον ίδιο σπινθήρα. Είναι παντού και είναι αιώνιος. 



8. Σε πολλούς παραµένει µόνο ο σπινθήρας, επειδή οι Μεγάλες Ακτίνες έχουν συσκοτιστεί. Ο 
Θεός όµως έχει κρατήσει τον σπινθήρα ζωντανό έτσι ώστε οι Ακτίνες να µην µπορούν ποτέ 
να ξεχαστούν εντελώς. Μόνο αν δεις τον µικρό σπινθήρα, θα µάθεις για το µεγαλύτερο φως, 
επειδή οι Ακτίνες βρίσκονται εκεί αθέατες. Η αντίληψη του σπινθήρα  θεραπεύει, αλλά η 
γνώση του φωτός  δηµιουργεί. Εν τούτοις, στον δρόµο της επιστροφής το µικρό φως πρέπει 
πρώτα να αναγνωριστεί, επειδή ο διαχωρισµός ήταν µια κάθοδος από το µεγαλείο προς την 
µικρότητα. Αλλά ο σπινθήρας είναι ακόµα τόσο καθαρός  όσο το Μεγάλο Φως, επειδή είναι το 
εναποµείναν κάλεσµα της δηµιουργίας. Ακούµπησε όλη σου την πίστη σε αυτό, και ο Θεός ο 
Ίδιος θα σου απαντήσει. 

V. Η Άρνηση του Θεού 
 
1.  Οι τελετές του θεού της ασθένειας είναι παράξενες και πολύ απαιτητικές. Η χαρά ποτέ δεν 
επιτρέπεται, µιας και η κατάθλιψη είναι το σηµάδι της υποταγής σ’ αυτόν. Η κατάθλιψη 
σηµαίνει ότι έχεις απαρνηθεί τον Θεό. Πολλοί φοβούνται την βλασφηµία, αλλά δεν 
καταλαβαίνουν τι σηµαίνει. Δεν καταλαβαίνουν ότι το να αρνούνται τον Θεό σηµαίνει ότι 
αρνούνται την ίδια τους την Ταυτότητα, και µε αυτή την έννοια ο µισθός της αµαρτίας είναι ο 
θάνατος. Η έννοια αυτή είναι κυριολεκτική· η άρνηση της ζωής αντιλαµβάνεται το αντίθετό 
της, όπως όλες οι µορφές άρνησης αντικαθιστούν αυτό που είναι µε κάτι  που δεν είναι. 
Κανένας δεν µπορεί πραγµατικά να το κάνει αυτό, αλλά το ότι εσύ νοµίζεις ότι µπορείς να το 
κάνεις και πιστεύεις ότι το έχεις κάνει είναι πέρα από κάθε αµφισβήτηση. 
2. Όµως, µην ξεχνάς, ότι το να αρνείσαι τον Θεό αναπόφευκτα θα έχει σαν αποτέλεσµα την 
προβολή, και θα πιστεύεις  ότι όχι εσύ αλλά ότι οι άλλοι το έχουν κάνει αυτό σε σένα. Πρέπει 
να λαµβάνεις το µήνυµα που δίνεις διότι αυτό είναι το µήνυµα που θέλεις. Μπορεί να 
πιστεύεις ότι κρίνεις τους αδελφούς σου από τα µηνύµατα που σου δίνουν, αλλά εσύ τους 
έχεις κρίνει σύµφωνα µε το µήνυµα που τους  δίνεις. Μην αποδίδεις την άρνησή για χαρά σε 
αυτούς, ειδάλλως δεν θα µπορείς να δεις τον σπινθήρα µέσα τους  που θα φέρει χαρά σε 
σένα. Είναι η άρνηση του σπινθήρα που φέρνει την κατάθλιψη, επειδή κάθε φορά που 
βλέπεις τον αδελφό σου δίχως αυτόν, αρνείσαι τον Θεό. 
3. Η υποταγή στην άρνηση του Θεού είναι η θρησκεία του εγώ. Ο θεός της ασθένειας 
προφανώς απαιτεί την άρνηση της υγείας, επειδή η υγεία βρίσκεται σε άµεση αντίθεση µε την 
δική του επιβίωση. Αλλά αναλογίσου τι σηµαίνει αυτό για σένα. Μόνο όταν είσαι ασθενής 
κρατάς τους θεούς που έφτιαξες, διότι µόνο στην ασθένεια τους θέλεις. Η βλασφηµία, λοιπόν, 
είναι αυτό – καταστροφική, όχι Θεό – καταστροφική. Σηµαίνει ότι είσαι πρόθυµος να µην 
γνωρίσεις τον εαυτό σου µε σκοπό να ασθενήσεις. Αυτή είναι η προσφορά που απαιτεί ο 
θεός σου επειδή αφού τον έφτιαξες  µέσα από την παράνοιά σου, είναι µια παρανοϊκή ιδέα. 
Αυτός έχει πολλές µορφές, αλλά παρόλο που µπορεί να φαίνεται ότι είναι πολλά διαφορετικά 
πράγµατα δεν είναι παρά µια ιδέα· - η άρνηση του Θεού. 
4. Η ασθένεια και ο θάνατος φαίνεται πως εισήλθαν στο νου του Υιού του Θεού ενάντια στο 
Θέληµα Του. Η «επίθεση προς τον Θεό» έκανε τον Υιό Του να νοµίζει ότι είναι ορφανός από 
Πατέρα, και µέσα στην κατάθλιψη του έφτιαξε τον θεό της κατάθλιψης. Αυτό  ήταν η 
εναλλακτική του για την  χαρά, επειδή δεν ήθελε να δεχτεί το γεγονός ότι, αν και ήταν 
δηµιουργός, ο ίδιος είχε δηµιουργηθεί. Ο Υιός  όµως είναι αβοήθητος χωρίς τον Πατέρα, ο 
Οποίος είναι η µόνη του Βοήθεια. 
5. Είπα και προηγουµένως ότι από µόνος σου δεν µπορείς να κάνεις τίποτα, αλλά δεν 
προέρχεσαι από σένα. Αν ήταν έτσι, αυτό που έχεις φτιάξει θα ήταν αληθινό, και δεν θα 
µπορούσες ποτέ να ξεφύγεις. Αυτό συµβαίνει διότι δεν έφτιαξες εσύ τον εαυτό σου ώστε να 
χρειάζεται να προβληµατίζεσαι για το τίποτα. Οι θεοί σου δεν είναι τίποτα, επειδή ο Πατέρας 
σου δεν τους δηµιούργησε. Δεν µπορείς να φτιάξεις δηµιουργούς που να µην είναι σαν τον 
Δηµιουργό σου, όπως ούτε κι Αυτός θα µπορούσε να έχει δηµιουργήσει έναν Υιό που να µην 
είναι σαν Αυτόν. Αν δηµιουργία σηµαίνει µοίρασµα, τότε δεν µπορεί να δηµιουργεί κάτι που 
να µην είναι σαν και αυτή. Μπορεί να µοιράζεται µόνο αυτό που είναι. Η κατάθλιψη είναι 
αποµόνωση, άρα δεν θα µπορούσε να έχει δηµιουργηθεί. 
6. Υιέ του Θεού, δεν έχεις αµαρτήσει, αλλά έχεις πλανηθεί. Αυτό όµως µπορεί να διορθωθεί 
και ο Θεός θα σε βοηθήσει, γνωρίζοντας ότι δεν θα µπορούσες να αµαρτήσεις εναντίον Του. 
Εσύ Τον αρνήθηκες επειδή Τον αγαπούσες, γνωρίζοντας ότι αν αναγνώριζες την αγάπη σου 
γι Αυτόν, δεν θα µπορούσες να Τον αρνηθείς. Η άρνηση σου εποµένως σηµαίνει ότι Τον 
αγαπάς, και ότι γνωρίζεις ότι και Αυτός σε αγαπά. Να θυµάσαι ότι αυτό που αρνείσαι κάποτε 
το γνώριζες. Και αν δέχεσαι την άρνηση, µπορείς να δεχτείς και την εξάλειψη  της. 
7. Ο Πατέρας σου δεν σε έχει αρνηθεί. Αυτός δεν αντεκδικείται, σε καλεί, όµως, να 
επιστρέψεις. Όταν νοµίζεις ότι Αυτός δεν έχει απαντήσει στο κάλεσµά σου, εσύ δεν έχεις 



απαντήσει στο δικό Του. Σε καλεί από κάθε µέρος της Υιότητας, εξαιτίας της Αγάπης Του για 
τον Υιό Του. Αν ακούσεις το µήνυµά Του σου έχει απαντήσει, και θα µάθεις από Αυτόν αν 
ακούς ορθά. Η Αγάπη του Θεού είναι µέσα σε όλα όσα δηµιούργησε, διότι ο Υιός Του είναι 
παντού. Κοίταξε µε ειρήνη τους αδελφούς σου, και ο Θεός θα σπεύσει µέσα στην καρδιά σου 
µε ευγνωµοσύνη για το δώρο σου προς Αυτόν. 
8. Μην στρέφεσαι  στον θεό της ασθένειας για θεραπεία αλλά µόνο στον Θεό της αγάπης, 
διότι η θεραπεία είναι η αναγνώριση Του. Όταν Τον αναγνωρίσεις θα µάθεις  ότι Αυτός ποτέ 
δεν έπαψε να σε αναγνωρίζει, και ότι στην δική Του αναγνώριση έγκειται η ύπαρξή σου. Δεν 
είσαι άρρωστος και δεν µπορείς να πεθάνεις. Αλλά µπορεί να µπερδέψεις τον εαυτό σου µε 
πράγµατα που το παθαίνουν. Και να θυµάσαι, ότι το να παθαίνεις κάτι τέτοιο είναι βλασφηµία, 
διότι σηµαίνει ότι κοιτάς δίχως αγάπη τον Θεό και την δηµιουργία Του, από την οποία Αυτός 
δεν µπορεί να διαχωριστεί. 
9 . Μόνο ό,τι είναι αιώνιο µπορεί να αγαπηθεί, διότι η αγάπη δεν πεθαίνει. Ό,τι προέρχεται 
από τον Θεό είναι δικό Του για πάντα, κι εσύ είσαι του Θεού. Θα επέτρεπε Αυτός στον Εαυτό 
Του να υποφέρει; Και θα πρόσφερε Αυτός στον Υιό Του κάτι που στον Ίδιο δεν είναι 
αποδεκτό; Αν δεχτείς τον εαυτό σου έτσι όπως σε δηµιούργησε ο Θεός, τότε θα είσαι 
ανίκανος να υποφέρεις. Όµως για να γίνει αυτό πρέπει να Τον αναγνωρίσεις ως Δηµιουργό 
σου. Όχι επειδή θα τιµωρηθείς αν δεν το κάνεις. Απλά διότι η αναγνώριση του Πατέρα σου 
είναι η αναγνώριση του εαυτού σου έτσι όπως είσαι. Ο Πατέρας σου σε δηµιούργησε 
ολοκληρωτικά δίχως αµαρτία, ολοκληρωτικά δίχως πόνο και βάσανα οποιουδήποτε είδους. 
Αν Τον αρνείσαι φέρνεις την αµαρτία, τον πόνο και τα βάσανα µέσα στο νου σου εξαιτίας της 
δύναµης που Αυτός του έδωσε. Ο νους σου είναι ικανός να δηµιουργεί κόσµους, αλλά επειδή 
είναι ελεύθερος µπορεί να αρνείται αυτό που δηµιουργεί. 
10.  Δεν συνειδητοποιείς  πόσα έχεις αρνηθεί στον εαυτό σου, και πόσο ο Θεός, µε 
την  Αγάπη Του, δεν θέλει να συµβαίνει αυτό. Όµως δεν παρεµβαίνει, διότι δεν θα γνώριζε 
τον Υιό Του αν  αυτός δεν ήταν ελεύθερος. Αν παρέµβαινε θα σήµαινε ότι επιτίθεται στον 
Εαυτό Του, και ο Θεός δεν είναι παρανοϊκός. Όταν Τον αρνείσαι είσαι παρανοϊκός. Θα ήθελες 
Αυτός να µοιραζόταν την παραφροσύνη σου; Ο Θεός ποτέ δεν θα παύσει να αγαπά τον Υιό 
Του, και ο Υιός Του ποτέ δεν θα παύσει να Τον αγαπά. Αυτή ήταν η κατάσταση της 
δηµιουργίας του Υιού Του, εδραιωµένη έτσι για πάντα µέσα στο Νου του Θεού. Το να το 
γνωρίζεις αυτό είναι σωφροσύνη. Να το αρνείσαι είναι παραφροσύνη. Ο Θεός έδωσε τον 
Εαυτό Του σε σένα την ώρα της δηµιουργίας σου, και τα δώρα Του είναι αιώνια. Θα 
αρνιόσουν  τον εαυτό σου σε Αυτόν; 
11. Από τα δικά σου δώρα σε Αυτόν η Βασιλεία θα αποκατασταθεί στον Υιό Του. Ο Υιός Του 
αποµάκρυνε τον εαυτό του από τα δώρα Του αρνούµενος να δεχτεί αυτό που είχε 
δηµιουργηθεί γι αυτόν, και αυτό που είχε δηµιουργήσει αυτός στο Όνοµα του Πατέρα Του. Ο 
Ουρανός προσµένει την επιστροφή του, διότι δηµιουργήθηκε σαν χώρος κατοικίας  του Υιού 
του Θεού. Οπουδήποτε αλλού, ή σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, δεν βρίσκεσαι σπίτι σου. 
Μην αρνείσαι στον εαυτό σου την χαρά που έγινε για σένα και στην θέση της δέχεσαι την 
δυστυχία που έφτιαξες για τον εαυτό σου. Ο Θεός σου έχει δώσει τα µέσα για να καταργήσεις 
αυτό που έχεις φτιάξει. Άκουσε, και θα µάθεις πώς να θυµηθείς τι είσαι. 
12. Αν ο Θεός γνωρίζει τα παιδιά Του ως απόλυτα αναµάρτητα, είναι βλασφηµία να τα 
αντιλαµβάνεσαι ως αµαρτωλά. Αν ο Θεός γνωρίζει τα παιδιά Του ως ολοκληρωτικά χωρίς 
πόνο, είναι βλάσφηµο να αντιλαµβάνεσαι τον πόνο οπουδήποτε. Αν ο Θεός γνωρίζει ότι τα 
παιδιά Του είναι απόλυτα χαρούµενα, είναι βλάσφηµο να πέφτεις σε κατάθλιψη. Όλες αυτές οι 
ψευδαισθήσεις, και οι πολλές µορφές που µπορεί να πάρει η βλασφηµία, είναι αρνήσεις να 
δεχτείς την δηµιουργία έτσι όπως είναι. Αν ο Θεός δηµιούργησε τον Υιό Του τέλειο, έτσι 
πρέπει να µάθεις να τον βλέπεις για να µάθεις για την πραγµατικότητά του. Και σαν µέρος της 
Υιότητας , έτσι πρέπει να µάθεις να βλέπεις τον εαυτό σου για να µάθεις για την δική σου 
πραγµατικότητα. 
13. Μην αντιλαµβάνεσαι ό,τι δεν δηµιούργησε ο Θεός γιατί έτσι Τον αρνείσαι. Η  Πατρότητα 
είναι Δική Του, και µόνο επειδή Αυτός την έδωσε σε σένα είναι δική σου. Τα δικά σου δώρα 
προς τον εαυτό σου δεν έχουν νόηµα, αλλά τα δικά σου δώρα προς τις δηµιουργίες σου είναι 
σαν τα δικά Του, διότι δίδονται στο Όνοµά Του. Αυτός είναι ο λόγος που οι δηµιουργίες σου 
είναι τόσο πραγµατικές όσο και  οι δικές Του. Εν τούτοις, η πραγµατική Πατρότητα πρέπει να 
αναγνωριστεί αν είναι ν’αναγνωριστεί και ο αληθινός Υιός.  Πιστεύεις ότι τα αρρωστηµένα 
πράγµατα που έχεις φτιάξει είναι οι αληθινές σου δηµιουργίες, επειδή πιστεύεις ότι οι 
αρρωστηµένες εικόνες που αντιλαµβάνεσαι είναι οι Υιοί του Θεού. Μόνο αν δεχτείς την 
Πατρότητα του Θεού θα έχεις τα πάντα, διότι η Πατρότητά Του σου έδωσε τα πάντα. Γι αυτό 
όταν Τον αρνείσαι σηµαίνει πως αρνείσαι τον εαυτό σου. 



14. Η αλαζονεία είναι η άρνηση της αγάπης, επειδή η αγάπη θέλει να µοιράζεται ενώ  η 
αλαζονεία θέλει να κρατά. Για όσο διάστηµα σου φαίνεται πως και τα δύο είναι επιθυµητά, η 
ιδέα της επιλογής, η οποία δεν είναι από τον Θεό, θα παραµένει µαζί σου. Αν και αυτό δεν 
είναι αλήθεια στην αιωνιότητα είναι αλήθεια στον χρόνο, γι αυτό, όσο διαρκεί ο χρόνος µέσα 
στο νου σου θα υπάρχουν και οι επιλογές. Ο χρόνος ο ίδιος είναι κι αυτός επιλογή σου. Αν 
θέλεις να θυµηθείς την αιωνιότητα, πρέπει να κοιτάζεις µόνο ό,τι είναι αιώνιο. Αν αφήσεις τον 
εαυτό σου να απασχολείται µε το εφήµερο, τότε ζεις µέσα στον χρόνο. Όπως πάντα, η 
επιλογή σου καθορίζεται από αυτό στο οποίο δίνεις αξία. Ο χρόνος και η αιωνιότητα δεν 
γίνεται να είναι και τα δύο αληθινά, διότι το ένα αντικρούει το άλλο. Αν δεχτείς 
σαν  αληθινό,  µόνο ό,τι είναι άχρονο τότε θα αρχίσεις να κατανοείς την αιωνιότητα και να την 
κάνεις δική σου. 


