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Κανένας που αναζητά την αλήθεια δεν µπορεί να αποτύχει 

 
1. Η αποτυχία είναι σίγουρη όσο αναζητάς στόχους που δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν. 
Ψάχνεις για µονιµότητα στο προσωρινό, για αγάπη εκεί που δεν υπάρχει καθόλου, για 
ασφάλεια καταµεσής του κινδύνου, για αθανασία µέσα στην σκοτεινιά του ονείρου του 
θανάτου. Ποιος θα µπορούσε να πετύχει εκεί όπου το σκηνικό της αναζήτησης του είναι η 
εναντίωση, και ο τόπος όπου έρχεται να βρει την σταθερότητά; 
2. Στόχοι που δεν έχουν νόηµα δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν. Δεν υπάρχει τρόπος να 
τους φτάσεις, γιατί τα µέσα τα οποία χρησιµοποιείς για να τους βρεις είναι το ίδιο ανούσια όσο 
και οι ίδιοι. Ποιος είναι δυνατόν να ελπίζει ότι θα ωφεληθεί σε κάτι ενώ χρησιµοποιεί ανόητα 
µέσα; Που µπορούν να οδηγούν; Και τι µπορούν να πετύχουν που να προσφέρει ελπίδα 
αληθινή; Η αναζήτηση φαντασιοπληξιών οδηγεί στον θάνατο διότι είναι η αναζήτηση για το 
τίποτα, και ενώ αναζητάς την ζωή, στην πραγµατικότητα ζητάς τον θάνατο. Ψάχνεις για 
ασφάλεια και προστασία, ενώ µέσα στην καρδιά σου προσεύχεσαι για κίνδυνο και προστασία 
του µικρού ονείρου που εσύ έχεις φτιάξει. 
3. Και όµως η αναζήτηση είναι αναπόφευκτη εδώ. Γι αυτό ήρθες, και σίγουρα θα κάνεις αυτό 
για το οποίο ήρθες. Αλλά ο κόσµος δεν µπορεί να σου υπαγορέψει τον στόχο τον οποίο 
αναζητάς, εκτός κι αν του δώσεις την δύναµη να το κάνει. Ειδάλλως, είσαι ακόµα ελεύθερος 
να επιλέξεις ένα στόχο που βρίσκεται πέρα από αυτό τον κόσµο και κάθε εγκόσµια σκέψη, και 
έναν που έρχεται σε σένα από µια ιδέα που από καιρό είχες εγκαταλείψει αλλά την θυµάσαι 
ακόµα, παλιά αλλά και καινούργια · ένα απόηχο µιας κληρονοµιάς ξεχασµένης, που όµως 
κρατά όλα όσα θέλεις πραγµατικά. 
4. Να χαίρεσαι που πρέπει να αναζητάς. Να χαίρεσαι ακόµα που µαθαίνεις ότι αναζητάς τον 
Ουρανό, και πρέπει να βρεις τον στόχο που θέλεις πραγµατικά. Κανένας δεν µπορεί να 
αποτύχει ν’ αναζητήσει αυτό τον στόχο και να τον φτάσει στο τέλος. Ο Υιός του Θεού δεν 
αναζητά µάταια, παρόλο που προσπαθεί να καθυστερεί, να εξαπατά τον εαυτό του και να 
νοµίζει ότι αναζητά την κόλαση. Όταν σφάλλει, βρίσκει διόρθωση. Όταν περιπλανιέται για λίγο 
µακριά από τον διαδροµή του, οδηγείται πίσω στο ορισµένο έργο του. 
5. Κανένας δεν παραµένει στην κόλαση, διότι κανένας δεν µπορεί να εγκαταλείψει τον 
Δηµιουργό του, ούτε να επηρεάσει την τέλεια, αιώνια και αµετάβλητη Αγάπη Του. Θα βρεις 
τον Ουρανό. Όλα όσα ψάχνεις θα αποτύχουν εκτός από αυτό. Όχι όµως επειδή θα σου τα 
πάρουν. Θα φύγουν επειδή δεν τα θέλεις. Θα φτάσεις τον στόχο που θέλεις πραγµατικά τόσο 
σίγουρα όσο ο Θεός σε δηµιούργησε αναµάρτητο. 
6. Γιατί να χρειάζεται να περιµένεις για τον Ουρανό; Είναι εδώ σήµερα. Ο χρόνος είναι η 
µεγάλη ψευδαίσθηση είτε είναι παρελθόν είτε µέλλον. Όµως αυτό δεν γίνεται, αν ο 
Ουρανός  είναι το µέρος όπου ο Θεός επιθυµεί να βρίσκεται ο Υιός Του. Πώς είναι δυνατόν η 
Θέληση του Θεού να βρίσκεται στο παρελθόν, ή να µην έχει συµβεί ακόµα; Αυτό που θέλει 
Εκείνος συµβαίνει τώρα, χωρίς παρελθόν και ολοκληρωτικά χωρίς µέλλον. Είναι τόσο µακριά 
από τον χρόνο όσο ένα µικροσκοπικό κερί από ένα µακρινό αστέρι, ή αυτό που επέλεξες από 
αυτό που θέλεις πραγµατικά. 
7. Ο Ουρανός παραµένει η µόνη σου εναλλακτική γι αυτό τον παράξενο κόσµο που έφτιαξες 
και όλους τους τρόπους του · τα εναλλασσόµενα µοτίβα του και τους αβέβαιους στόχους, τις 
οδυνηρές ηδονές του και τις τραγικές χαρές του. Ο Θεός δεν έφτιαξε αντιφάσεις. Αυτό που 
αρνείται την ίδια του την ύπαρξη και επιτίθεται στον εαυτό του δεν είναι από Αυτόν. Αυτός δεν 
έφτιαξε δύο νόες, µε τον Ουρανό ως χαρούµενο αποτέλεσµα του ενός, και την γη την λυπηρή 
έκβαση του άλλου η οποία είναι το αντίθετο του Ουρανού από όλες τις απόψεις. 
8. Ο Θεός δεν υπόκειται σε συγκρούσεις. Ούτε η δηµιουργία Του είναι διαιρεµένη στα δύο. 
Πώς είναι δυνατόν ο Υιός Του να βρίσκεται στην κόλαση, όταν ο Ίδιος τον εγκατέστησε στον 
Ουρανό; Θα µπορούσε να χάσει αυτό που η Αιώνια Θέληση του έχει δώσει ως παντοτινή του 
κατοικία; Ας µην προσπαθούµε πια να επιβάλλουµε µια ξένη θέληση πάνω στον µοναδικό 
σκοπό του Θεού. Αυτός είναι εδώ διότι Αυτός το θέλει, και ό,τι θέλει Αυτός είναι παρόν τώρα, 
πέρα από τα όρια του χρόνου. 
9. Σήµερα δεν θα επιλέξουµε ένα παράδοξο στην θέση της αλήθειας. Πώς θα µπορούσε ο 
Υιός του Θεού να κάνει τον χρόνο για να αποµακρύνει την Θέληση του Θεού; Έτσι αρνείται 
τον εαυτό του, και αντιτίθεται σε αυτό που δεν έχει αντίθετο. Νοµίζει ότι έφτιαξε µία κόλαση 
που έρχεται σε αντίθεση µε τον Ουρανό, και πιστεύει ότι κατοικεί σε κάτι που δεν υπάρχει, 



ενώ ο Ουρανός είναι ο τόπος που δεν µπορεί να βρει. 
10. Σήµερα, άφησε τις ανόητες σκέψεις πίσω σου, και στρέψε το νου σου στις αληθινές ιδέες. 
Κανένας που αναζητεί την αλήθεια δεν γίνεται να αποτύχει, και σήµερα αναζητάς την αλήθεια. 
Θα αφιερώσουµε δέκα λεπτά γι αυτό το στόχο τρεις φορές σήµερα, και θα ζητήσουµε να 
δούµε την ανατολή του πραγµατικού κόσµου που θα αντικαταστήσει τις ανόητες εικόνες που 
µας ήταν τόσο αγαπητές, µε αληθινές ιδέες που θα παίρνουν την θέση των σκέψεων που δεν 
είχαν κανένα νόηµα, καµία επίδραση, και καµία πηγή ή υπόσταση στην αλήθεια. 
11. Αυτό αναγνωρίζουµε σήµερα καθώς ξεκινάµε την άσκησή µας. Αρχίζουµε έτσι: 
- Ζητώ να δω ένα διαφορετικό κόσµο, και να κάνω διαφορετικές σκέψεις από αυτές 
που έκανα µέχρι σήµερα. Τον κόσµο που αναζητώ δεν τον έφτιαξα µόνος µου, και οι 
σκέψεις που θέλω να σκέφτοµαι δεν είναι οι δικές µου. 
Για αρκετά λεπτά παρατήρησε το νου σου και δες, παρόλο που τα µάτια σου είναι κλειστά, 
τον ανόητο κόσµο που νόµιζες ότι είναι αληθινός. Κάνε µια ανασκόπηση των σκέψεων που 
είναι συµβατές µε αυτό τον κόσµο, και τις θεωρείς αληθινές. Έπειτα άφησέ τες να φύγουν, και 
βυθίσου κάτω από αυτές στο ιερό µέρος όπου δεν µπορούν να εισέλθουν. Υπάρχει µια πόρτα 
κάτω από αυτές µέσα στο νου σου, την οποία δεν µπόρεσες να κλειδώσεις ολοκληρωτικά για 
να κρύψεις αυτό που βρίσκεται πιο πέρα. 
12. Αναζήτησε αυτή την πόρτα και βρες την. Αλλά πριν προσπαθήσεις να την ανοίξεις, 
υπενθύµισε στον εαυτό σου ότι κανένας που αναζητά την αλήθεια δεν είναι δυνατόν να 
αποτύχει. Και αυτό είναι το αίτηµα σου σήµερα. Τίποτα άλλο δεν έχει καµιά σηµασία τώρα · 
σε κανένα άλλο στόχο δεν δίνουµε αξία ούτε ψάχνουµε κάτι άλλο, τίποτα µπροστά από αυτή 
την πόρτα που να θέλεις πραγµατικά, και µόνο ό,τι βρίσκεται πέρα από αυτήν είναι αυτό που 
αναζητάς. 
13. Άπλωσε το χέρι σου και δες πόσο εύκολα ανοίγει αυτή η πόρτα, µόνο και µόνο µε την 
πρόθεσή σου να την περάσεις. Άγγελοι φωτίζουν τον δρόµο, έτσι ώστε όλο το σκοτάδι 
εξαφανίζεται, και στέκεσαι µέσα σε ένα φως τόσο έντονο και καθαρό που καταλαβαίνεις όλα 
όσα βλέπεις. Μόνο µία µικρή στιγµή έκπληξης, ίσως, σε κάνει να σταµατήσεις πριν 
συνειδητοποιήσεις ότι ο κόσµος που βλέπεις µπροστά σου µέσα το φως αντανακλά την 
αλήθεια που ήδη γνώριζες, και δεν είχες ξεχάσει εντελώς όταν περιπλανιόσουν µακριά µέσα 
σε όνειρα. 
14. Σήµερα δεν γίνεται να αποτύχεις. Δίπλα σου περπατά το Πνεύµα που σου έστειλε ο 
Ουρανός, ώστε να µπορέσεις να προσεγγίσεις αυτήν την πόρτα µια µέρα, και µε την βοήθειά 
Του να την περάσεις χωρίς προσπάθεια, προς το φως. Σήµερα, η µέρα αυτή έχει έρθει. 
Σήµερα ο Θεός κρατά την αρχαία υπόσχεση Του στον ιερό Του Υιό, όπως και ο Υιός Του 
τώρα θυµάται την δική του υπόσχεση προς Αυτόν. Αυτή είναι µία µέρα χαράς, διότι 
ερχόµαστε στον καθορισµένο χρόνο και τόπο όπου θα βρούµε τον στόχο όλων µας των 
αναζητήσεων, και όλων των αναζητήσεων του κόσµου, οι οποίες τελειώνουν µαζί καθώς 
περνάς πέρα από την πόρτα. 
15. Να θυµάσαι συχνά ότι σήµερα θα πρέπει να είναι µια µέρα ιδιαίτερης χαράς, και κρατήσου 
µακριά από σκέψεις ζοφερές και ανούσια µοιρολόγια. Η ώρα της σωτηρίας έχει έρθει. Η 
σηµερινή µέρα είναι καθορισµένη από τον ίδιο τον Ουρανό να είναι χρόνος χάριτος για σένα 
και τον κόσµο. Αν ξεχνάς αυτό το ευτυχές γεγονός, υπενθύµιζε το στον εαυτό σου έτσι: 
- Σήµερα αναζητώ και βρίσκω όλα όσα θέλω. 
- Ο µοναδικός σκοπός µου µού τα προσφέρει. 
- Κανένας που αναζητά την αλήθεια, δεν είναι δυνατόν να αποτύχει 
 
 
	  
	  
	  

	  
	  
	  
 

 



ΜΑΘΗΜΑ 132 
 

Ελευθερώνω τον κόσµο από όλα όσα νόµιζα ότι ήταν 
 

1. Τι άλλο κρατά τον κόσµο αλυσοδεµένο εκτός από τις πεποιθήσεις σου; Και τι άλλο µπορεί 
να σώσει τον κόσµο εκτός από τον Εαυτό σου; Η πίστη είναι πραγµατικά ισχυρή. Οι σκέψεις 
που κρατάς είναι ισχυρές, και οι ψευδαισθήσεις είναι εξίσου δυνατές σε επιδράσεις όσο και η 
αλήθεια. Ένας τρελός νοµίζει ότι ο κόσµος που βλέπει είναι αληθινός, και δεν αµφιβάλλει γι 
αυτό. Ούτε µπορεί να ταλαντευτεί αµφισβητώντας τις επιδράσεις των σκέψεών του. Μόνο 
όταν αρχίσει να αµφισβητεί την πηγή τους, αρχίζει να υπάρχει ελπίδα ελευθερίας. 
2. Και όµως η σωτηρία επιτυγχάνεται εύκολα, γιατί ο καθένας είναι ελεύθερος να αλλάξει το 
νου του, και όλες οι σκέψεις του αλλάζουν µαζί µε αυτόν. Τώρα η πηγή της σκέψης άλλαξε, 
διότι αλλαγή του νου σηµαίνει ότι αλλάζεις την πηγή όλων των ιδεών που σκέφτεσαι ή 
σκέφτηκες ποτέ ή πρόκειται να σκεφτείς. Απελευθερώνεις το παρελθόν από όλα όσα 
σκεφτόσουν πριν. Απελευθερώνεις το µέλλον από όλες τις αρχαίες σκέψεις αναζήτησης 
αυτού που δεν θέλεις να βρεις. 
3. Το παρόν τώρα παραµένει ο µόνος χρόνος. Εδώ στο παρόν ο κόσµος απελευθερώνεται. 
Γιατί καθώς αφήνεις το παρελθόν να ανασηκωθεί και απελευθερώνεις το µέλλον από τους 
αρχαίους φόβους σου, βρίσκεις διαφυγή και την δίνεις και στον κόσµο. Έχεις υποδουλώσει 
τον κόσµο µε όλους σου τους φόβους, τις αµφιβολίες και τις δυστυχίες, τον πόνο και τα 
δάκρυά σου · και όλες σου οι θλίψεις τον πιέζουν, και κρατούν τον κόσµο αιχµάλωτο στις 
δοξασίες σου. Ο θάνατος τον χτυπά από παντού διότι εσύ κρατάς τις πικρές σκέψεις του 
θανάτου µέσα στο νου σου. 
4. Ο κόσµος από µόνος του δεν είναι τίποτα. Ο νους σου είναι που πρέπει να του δώσει 
κάποιο νόηµα. Και αυτό που βλέπεις σε αυτόν είναι οι επιθυµίες σου, εκδηλωµένες µε τέτοιο 
τρόπο ώστε να τις θεωρείς αληθινές. Ίσως να νοµίζεις ότι δεν έφτιαξες εσύ τον κόσµο, αλλά 
ότι ήρθες χωρίς την θέληση σου σε κάτι που είχε ήδη φτιαχτεί, και δεν περίµενε τις δικές σου 
σκέψεις για να αποκτήσει κάποιο νόηµα. Όµως, η αλήθεια είναι ότι βρήκες ακριβώς αυτό που 
έψαχνες όταν ήρθες. 
5. Δεν υπάρχει κανένας κόσµος ξέχωρα από αυτό που επιθυµείς, και εδώ βρίσκεται η ύστατη 
απελευθέρωσή σου. Άλλαξε το νου σου γι αυτό που θέλεις να βλέπεις, και όλος ο κόσµος θα 
αλλάξει ανάλογα. Οι ιδέες δεν αφήνουν την πηγή τους. Αυτό το κεντρικό θέµα τονίζεται συχνά 
στο κείµενο και πρέπει να το βάλεις καλά στο νου σου αν θέλεις να καταλάβεις το σηµερινό 
µάθηµα. Δεν είναι η έπαρση που σου λέει ότι εσύ έφτιαξες τον κόσµο που βλέπεις, και ότι 
αυτός αλλάζει καθώς εσύ αλλάζεις το νου σου. 
6. Έπαρση είναι όµως αυτή που διαφωνεί και ισχυρίζεται ότι έχεις έρθει σε ένα κόσµο ξέχωρο 
από σένα, ανεπηρέαστο από το τι σκέφτεσαι, και εντελώς ξέχωρο από ό,τι νοµίζεις ότι είναι. 
Δεν υπάρχει κόσµος! Αυτή είναι η κεντρική σκέψη που τα µαθήµατα επιχειρούν να διδάξουν. 
Δεν είναι όλοι έτοιµοι να το δεχτούν αυτό, και ο κάθε ένας πρέπει να πάει όσο επιτρέπει στον 
εαυτό του να φτάσει στο µονοπάτι της αλήθειας. Θα επιστρέψει και θα πάει ακόµα µακρύτερα, 
ή µπορεί να κάνει πίσω για λίγο και έπειτα να ξαναγυρίσει. 
7. Αλλά η θεραπεία είναι το δώρο εκείνων που είναι προετοιµασµένοι να µάθουν ότι δεν 
υπάρχει κόσµος, και µπορούν να δεχτούν το µάθηµα τώρα. Η ετοιµότητά τους θα φέρει το 
µάθηµα σε αυτούς σε κάποια µορφή που να µπορούν να καταλάβουν και ν’ αναγνωρίσουν. 
Μερικοί το βλέπουν ξαφνικά την στιγµή του θανάτου, και σηκώνονται για να το διδάξουν. 
Άλλοι το βρίσκουν σε εµπειρίες που δεν είναι αυτού του κόσµου, που τους  δείχνουν ότι ο 
κόσµος δεν υπάρχει διότι αυτό που βλέπουν πρέπει να είναι η αλήθεια, ενώ έρχεται σε 
ξεκάθαρη αντίθεση µε τον κόσµο. 
8. Και µερικοί θα το βρουν σε αυτά τα µαθήµατα, και στις ασκήσεις που κάνουµε σήµερα. Η 
σηµερινή µέρα είναι αληθινή διότι ο κόσµος δεν υπάρχει. Και αν είναι πραγµατικά δική σου 
φαντασία, τότε µπορείς να την απελευθερώσεις από όλα τα πράγµατα που νόµισες ποτέ ότι 
ήταν απλά αλλάζοντας όλες τις σκέψεις που του έδωσαν αυτές τις µορφές. Οι ασθενείς 
θεραπεύονται καθώς εσύ αφήνεις να φύγουν όλες οι σκέψεις της ασθένειας, και οι νεκροί 
ανασταίνονται όταν αφήνεις σκέψεις ζωής να αντικαταστήσουν όλες τις σκέψεις θανάτου που 
έκανες ποτέ. 
9. Ένα µάθηµα το οποίο επαναλάβαµε µία φορά τώρα πρέπει να το τονίσουµε και πάλι, διότι 
περιέχει την σταθερή βάση της σηµερινής ιδέας. Είσαι έτσι όπως σε δηµιούργησε ο Θεός. Δεν 
υπάρχει µέρος όπου να µπορείς να υποφέρεις, ούτε χρόνος που να µπορεί να επιφέρει 
αλλαγή στην αιώνια κατάστασή σου. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει ο κόσµος του 



χωροχρόνου, αν παραµένεις έτσι όπως σε δηµιούργησε ο Θεός; 
10. Τι άλλο είναι το σηµερινό µάθηµα εκτός από άλλος ένας τρόπος να πούµε ότι το να 
γνωρίσεις τον Εαυτό σου είναι η σωτηρία του κόσµου; Το να ελευθερώσεις τον κόσµο από 
κάθε είδους πόνο σηµαίνει ότι αλλάζεις το νου σου για τον εαυτό σου. Δεν υπάρχει κόσµος 
ξέχωρος από τις ιδέες σου διότι οι ιδέες δεν αφήνουν την πηγή τους, και στηρίζεις τον κόσµο 
µέσα στο νου σου µε την σκέψη σου. 
11. Όµως, αν είσαι έτσι όπως σε δηµιούργησε ο Θεός, δεν µπορείς να σκέφτεσαι ξέχωρα από 
Αυτόν, ούτε να φτιάχνεις κάτι που δεν µοιράζεται την αιωνιότητα και την Αγάπη Του. Αυτά τα 
στοιχεία είναι έµφυτα στον κόσµο που βλέπεις; Δηµιουργεί αυτός ο κόσµος όπως δηµιουργεί 
Εκείνος; Εκτός κι αν συµβαίνει αυτό, δεν είναι αληθινός, και ούτε µπορεί να είναι στο 
ελάχιστο. Αν εσύ είσαι αληθινός, ο κόσµος που βλέπεις είναι ψεύτικος, γιατί η δηµιουργία του 
Θεού δεν µοιάζει καθόλου µε τον κόσµο, µε κανένα τρόπο. Και όπως εσύ δηµιουργήθηκες 
από την δική Του Σκέψη, έτσι και οι δικές σου σκέψεις είναι αυτές που τον έφτιαξαν και αυτές 
πρέπει να τον απελευθερώσουν, έτσι ώστε να µπορέσεις να γνωρίσεις τις Σκέψεις που 
µοιράζεσαι µε τον Θεό. 
12. Απελευθέρωσε τον κόσµο! Οι αληθινές σου δηµιουργίες περιµένουν αυτή την 
απελευθέρωση για να σου δώσουν την πατρική σου ιδιότητα, όχι των ψευδαισθήσεων, αλλά 
όπως ο Θεός στην αλήθεια. Ο Θεός µοιράζεται την Πατρότητά Του µαζί µε σένα που είσαι ο 
Υιός Του, διότι δεν κάνει διακρίσεις σε αυτό που είναι ο Ίδιος και αυτό που ακόµα είναι ο 
Εαυτός Του. Ό,τι δηµιουργεί  δεν είναι ξέχωρό από τον Ίδιο, και πουθενά δεν τελειώνει ο 
Πατέρας, ώστε ο Υιός να αρχίζει ως κάτι ξέχωρο από Αυτόν. 
13. Δεν υπάρχει κόσµος διότι είναι µια σκέψη ξέχωρη από τον θεό, φτιαγµένη για να χωρίσει 
τον Πατέρα από τον Υιό, και να αποκόψει ένα µέρος του Θεού του Ίδιου κι έτσι να 
καταστρέψει την Ολότητά Του. Είναι δυνατόν ένας κόσµος που προέρχεται από µια τέτοια 
ιδέα να είναι αληθινός; Μπορεί να βρίσκεται πουθενά; Αρνήσου τις ψευδαισθήσεις, και δέξου 
την αλήθεια. Αρνήσου ότι είσαι µια σκιά τοποθετηµένη για λίγο σε ένα κόσµο που πεθαίνει. 
Απελευθέρωσε το νου σου, και θα δεις ένα κόσµο απελευθερωµένο. 
14. Σήµερα σκοπός µας είναι να ελευθερώσουµε τον κόσµο από όλες τις άσκοπες σκέψεις 
που είχαµε ποτέ γι αυτόν, και για όλα τα ζωντανά πράγµατα που βλέπουµε πάνω του. Δεν 
µπορεί να βρίσκονται εδώ. Ούτε κι εµείς. Γιατί βρισκόµαστε στην  κατοικία που ο Πατέρας µας 
ίδρυσε για εµάς, µαζί µε αυτούς. Κι εµείς που είµαστε έτσι όπως µας δηµιούργησε Αυτός 
επιθυµούµε να απελευθερώσουµε τον κόσµο από όλες τις ψευδαισθήσεις µας, σήµερα, ώστε 
να ελευθερωθούµε κι εµείς. 
15. Άρχισε τις δεκαπεντάλεπτες περιόδους πρακτικής, δύο φορές την ηµέρα, έτσι: 
 
 
-         Εγώ που παραµένω έτσι όπως µε δηµιούργησε ο Θεός επιθυµώ να ελευθερώσω 
τον κόσµο από όλα όσα νόµιζα ότι ήταν. Διότι είµαι αληθινός επειδή ο κόσµος δεν 
είναι, και επιθυµώ να γνωρίσω την δική µου πραγµατικότητα. 
 
Έπειτα απλά αναπαύσου, σε εγρήγορση αλλά χωρίς ένταση, και άφησε το νου σου µέσα 
στην ησυχία ν’ αλλάξει έτσι ώστε ο κόσµος να ελευθερωθεί, µαζί µε σένα. 
16. Δεν χρειάζεται να συνειδητοποιήσεις ότι η θεραπεία έρχεται σε πολλούς αδελφούς στα 
πέρατα του κόσµου, όπως και σε εκείνους που βλέπεις κοντά, καθώς στέλνεις αυτές τις 
σκέψεις για να ευλογήσουν τον κόσµο. Αλλά θα νιώσεις την δική σου απελευθέρωση, παρόλο 
που µπορεί να µην καταλαβαίνεις απόλυτα ακόµα ότι ποτέ δεν θα µπορούσες να 
απελευθερωθείς µόνος σου. 
17. Όλη την ηµέρα, να αυξάνεις την ελευθερία που στέλνεις µε αυτές τις ιδέες σε όλο τον 
κόσµο, και να λες όποτε µπαίνεις στον πειρασµό να αρνηθείς την δύναµη της απλής αλλαγής 
του νου σου: 
- Ελευθερώνω τον κόσµο από όλα όσα νόµιζα ότι ήταν, και επιλέγω την δική µου 
πραγµατικότητα στην θέση τους. 
 
	  
	  
	  

	  



 
ΜΑΘΗΜΑ 132 

 
Ελευθερώνω τον κόσµο από όλα όσα νόµιζα ότι ήταν 

 
1. Τι άλλο κρατά τον κόσµο αλυσοδεµένο εκτός από τις πεποιθήσεις σου; Και τι άλλο µπορεί 
να σώσει τον κόσµο εκτός από τον Εαυτό σου; Η πίστη είναι πραγµατικά ισχυρή. Οι σκέψεις 
που κρατάς είναι ισχυρές, και οι ψευδαισθήσεις είναι εξίσου δυνατές σε επιδράσεις όσο και η 
αλήθεια. Ένας τρελός νοµίζει ότι ο κόσµος που βλέπει είναι αληθινός, και δεν αµφιβάλλει γι 
αυτό. Ούτε µπορεί να ταλαντευτεί αµφισβητώντας τις επιδράσεις των σκέψεών του. Μόνο 
όταν αρχίσει να αµφισβητεί την πηγή τους, αρχίζει να υπάρχει ελπίδα ελευθερίας. 
2. Και όµως η σωτηρία επιτυγχάνεται εύκολα, γιατί ο καθένας είναι ελεύθερος να αλλάξει το 
νου του, και όλες οι σκέψεις του αλλάζουν µαζί µε αυτόν. Τώρα η πηγή της σκέψης άλλαξε, 
διότι αλλαγή του νου σηµαίνει ότι αλλάζεις την πηγή όλων των ιδεών που σκέφτεσαι ή 
σκέφτηκες ποτέ ή πρόκειται να σκεφτείς. Απελευθερώνεις το παρελθόν από όλα όσα 
σκεφτόσουν πριν. Απελευθερώνεις το µέλλον από όλες τις αρχαίες σκέψεις αναζήτησης 
αυτού που δεν θέλεις να βρεις. 
3. Το παρόν τώρα παραµένει ο µόνος χρόνος. Εδώ στο παρόν ο κόσµος απελευθερώνεται. 
Γιατί καθώς αφήνεις το παρελθόν να ανασηκωθεί και απελευθερώνεις το µέλλον από τους 
αρχαίους φόβους σου, βρίσκεις διαφυγή και την δίνεις και στον κόσµο. Έχεις υποδουλώσει 
τον κόσµο µε όλους σου τους φόβους, τις αµφιβολίες και τις δυστυχίες, τον πόνο και τα 
δάκρυά σου · και όλες σου οι θλίψεις τον πιέζουν, και κρατούν τον κόσµο αιχµάλωτο στις 
δοξασίες σου. Ο θάνατος τον χτυπά από παντού διότι εσύ κρατάς τις πικρές σκέψεις του 
θανάτου µέσα στο νου σου. 
4. Ο κόσµος από µόνος του δεν είναι τίποτα. Ο νους σου είναι που πρέπει να του δώσει 
κάποιο νόηµα. Και αυτό που βλέπεις σε αυτόν είναι οι επιθυµίες σου, εκδηλωµένες µε τέτοιο 
τρόπο ώστε να τις θεωρείς αληθινές. Ίσως να νοµίζεις ότι δεν έφτιαξες εσύ τον κόσµο, αλλά 
ότι ήρθες χωρίς την θέληση σου σε κάτι που είχε ήδη φτιαχτεί, και δεν περίµενε τις δικές σου 
σκέψεις για να αποκτήσει κάποιο νόηµα. Όµως, η αλήθεια είναι ότι βρήκες ακριβώς αυτό που 
έψαχνες όταν ήρθες. 
5. Δεν υπάρχει κανένας κόσµος ξέχωρα από αυτό που επιθυµείς, και εδώ βρίσκεται η ύστατη 
απελευθέρωσή σου. Άλλαξε το νου σου γι αυτό που θέλεις να βλέπεις, και όλος ο κόσµος θα 
αλλάξει ανάλογα. Οι ιδέες δεν αφήνουν την πηγή τους. Αυτό το κεντρικό θέµα τονίζεται συχνά 
στο κείµενο και πρέπει να το βάλεις καλά στο νου σου αν θέλεις να καταλάβεις το σηµερινό 
µάθηµα. Δεν είναι η έπαρση που σου λέει ότι εσύ έφτιαξες τον κόσµο που βλέπεις, και ότι 
αυτός αλλάζει καθώς εσύ αλλάζεις το νου σου. 
6. Έπαρση είναι όµως αυτή που διαφωνεί και ισχυρίζεται ότι έχεις έρθει σε ένα κόσµο ξέχωρο 
από σένα, ανεπηρέαστο από το τι σκέφτεσαι, και εντελώς ξέχωρο από ό,τι νοµίζεις ότι είναι. 
Δεν υπάρχει κόσµος! Αυτή είναι η κεντρική σκέψη που τα µαθήµατα επιχειρούν να διδάξουν. 
Δεν είναι όλοι έτοιµοι να το δεχτούν αυτό, και ο κάθε ένας πρέπει να πάει όσο επιτρέπει στον 
εαυτό του να φτάσει στο µονοπάτι της αλήθειας. Θα επιστρέψει και θα πάει ακόµα µακρύτερα, 
ή µπορεί να κάνει πίσω για λίγο και έπειτα να ξαναγυρίσει. 
7. Αλλά η θεραπεία είναι το δώρο εκείνων που είναι προετοιµασµένοι να µάθουν ότι δεν 
υπάρχει κόσµος, και µπορούν να δεχτούν το µάθηµα τώρα. Η ετοιµότητά τους θα φέρει το 
µάθηµα σε αυτούς σε κάποια µορφή που να µπορούν να καταλάβουν και ν’ αναγνωρίσουν. 
Μερικοί το βλέπουν ξαφνικά την στιγµή του θανάτου, και σηκώνονται για να το διδάξουν. 
Άλλοι το βρίσκουν σε εµπειρίες που δεν είναι αυτού του κόσµου, που τους  δείχνουν ότι ο 
κόσµος δεν υπάρχει διότι αυτό που βλέπουν πρέπει να είναι η αλήθεια, ενώ έρχεται σε 
ξεκάθαρη αντίθεση µε τον κόσµο. 
8. Και µερικοί θα το βρουν σε αυτά τα µαθήµατα, και στις ασκήσεις που κάνουµε σήµερα. Η 
σηµερινή µέρα είναι αληθινή διότι ο κόσµος δεν υπάρχει. Και αν είναι πραγµατικά δική σου 
φαντασία, τότε µπορείς να την απελευθερώσεις από όλα τα πράγµατα που νόµισες ποτέ ότι 
ήταν απλά αλλάζοντας όλες τις σκέψεις που του έδωσαν αυτές τις µορφές. Οι ασθενείς 
θεραπεύονται καθώς εσύ αφήνεις να φύγουν όλες οι σκέψεις της ασθένειας, και οι νεκροί 
ανασταίνονται όταν αφήνεις σκέψεις ζωής να αντικαταστήσουν όλες τις σκέψεις θανάτου που 
έκανες ποτέ. 
9. Ένα µάθηµα το οποίο επαναλάβαµε µία φορά τώρα πρέπει να το τονίσουµε και πάλι, διότι 
περιέχει την σταθερή βάση της σηµερινής ιδέας. Είσαι έτσι όπως σε δηµιούργησε ο Θεός. Δεν 
υπάρχει µέρος όπου να µπορείς να υποφέρεις, ούτε χρόνος που να µπορεί να επιφέρει 



αλλαγή στην αιώνια κατάστασή σου. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει ο κόσµος του 
χωροχρόνου, αν παραµένεις έτσι όπως σε δηµιούργησε ο Θεός; 
10. Τι άλλο είναι το σηµερινό µάθηµα εκτός από άλλος ένας τρόπος να πούµε ότι το να 
γνωρίσεις τον Εαυτό σου είναι η σωτηρία του κόσµου; Το να ελευθερώσεις τον κόσµο από 
κάθε είδους πόνο σηµαίνει ότι αλλάζεις το νου σου για τον εαυτό σου. Δεν υπάρχει κόσµος 
ξέχωρος από τις ιδέες σου διότι οι ιδέες δεν αφήνουν την πηγή τους, και στηρίζεις τον κόσµο 
µέσα στο νου σου µε την σκέψη σου. 
11. Όµως, αν είσαι έτσι όπως σε δηµιούργησε ο Θεός, δεν µπορείς να σκέφτεσαι ξέχωρα από 
Αυτόν, ούτε να φτιάχνεις κάτι που δεν µοιράζεται την αιωνιότητα και την Αγάπη Του. Αυτά τα 
στοιχεία είναι έµφυτα στον κόσµο που βλέπεις; Δηµιουργεί αυτός ο κόσµος όπως δηµιουργεί 
Εκείνος; Εκτός κι αν συµβαίνει αυτό, δεν είναι αληθινός, και ούτε µπορεί να είναι στο 
ελάχιστο. Αν εσύ είσαι αληθινός, ο κόσµος που βλέπεις είναι ψεύτικος, γιατί η δηµιουργία του 
Θεού δεν µοιάζει καθόλου µε τον κόσµο, µε κανένα τρόπο. Και όπως εσύ δηµιουργήθηκες 
από την δική Του Σκέψη, έτσι και οι δικές σου σκέψεις είναι αυτές που τον έφτιαξαν και αυτές 
πρέπει να τον απελευθερώσουν, έτσι ώστε να µπορέσεις να γνωρίσεις τις Σκέψεις που 
µοιράζεσαι µε τον Θεό. 
12. Απελευθέρωσε τον κόσµο! Οι αληθινές σου δηµιουργίες περιµένουν αυτή την 
απελευθέρωση για να σου δώσουν την πατρική σου ιδιότητα, όχι των ψευδαισθήσεων, αλλά 
όπως ο Θεός στην αλήθεια. Ο Θεός µοιράζεται την Πατρότητά Του µαζί µε σένα που είσαι ο 
Υιός Του, διότι δεν κάνει διακρίσεις σε αυτό που είναι ο Ίδιος και αυτό που ακόµα είναι ο 
Εαυτός Του. Ό,τι δηµιουργεί  δεν είναι ξέχωρό από τον Ίδιο, και πουθενά δεν τελειώνει ο 
Πατέρας, ώστε ο Υιός να αρχίζει ως κάτι ξέχωρο από Αυτόν. 
13. Δεν υπάρχει κόσµος διότι είναι µια σκέψη ξέχωρη από τον θεό, φτιαγµένη για να χωρίσει 
τον Πατέρα από τον Υιό, και να αποκόψει ένα µέρος του Θεού του Ίδιου κι έτσι να 
καταστρέψει την Ολότητά Του. Είναι δυνατόν ένας κόσµος που προέρχεται από µια τέτοια 
ιδέα να είναι αληθινός; Μπορεί να βρίσκεται πουθενά; Αρνήσου τις ψευδαισθήσεις, και δέξου 
την αλήθεια. Αρνήσου ότι είσαι µια σκιά τοποθετηµένη για λίγο σε ένα κόσµο που πεθαίνει. 
Απελευθέρωσε το νου σου, και θα δεις ένα κόσµο απελευθερωµένο. 
14. Σήµερα σκοπός µας είναι να ελευθερώσουµε τον κόσµο από όλες τις άσκοπες σκέψεις 
που είχαµε ποτέ γι αυτόν, και για όλα τα ζωντανά πράγµατα που βλέπουµε πάνω του. Δεν 
µπορεί να βρίσκονται εδώ. Ούτε κι εµείς. Γιατί βρισκόµαστε στην  κατοικία που ο Πατέρας µας 
ίδρυσε για εµάς, µαζί µε αυτούς. Κι εµείς που είµαστε έτσι όπως µας δηµιούργησε Αυτός 
επιθυµούµε να απελευθερώσουµε τον κόσµο από όλες τις ψευδαισθήσεις µας, σήµερα, ώστε 
να ελευθερωθούµε κι εµείς. 
15. Άρχισε τις δεκαπεντάλεπτες περιόδους πρακτικής, δύο φορές την ηµέρα, έτσι: 
 
 
-         Εγώ που παραµένω έτσι όπως µε δηµιούργησε ο Θεός επιθυµώ να ελευθερώσω 
τον κόσµο από όλα όσα νόµιζα ότι ήταν. Διότι είµαι αληθινός επειδή ο κόσµος δεν 
είναι, και επιθυµώ να γνωρίσω την δική µου πραγµατικότητα. 
 
Έπειτα απλά αναπαύσου, σε εγρήγορση αλλά χωρίς ένταση, και άφησε το νου σου µέσα 
στην ησυχία ν’ αλλάξει έτσι ώστε ο κόσµος να ελευθερωθεί, µαζί µε σένα. 
16. Δεν χρειάζεται να συνειδητοποιήσεις ότι η θεραπεία έρχεται σε πολλούς αδελφούς στα 
πέρατα του κόσµου, όπως και σε εκείνους που βλέπεις κοντά, καθώς στέλνεις αυτές τις 
σκέψεις για να ευλογήσουν τον κόσµο. Αλλά θα νιώσεις την δική σου απελευθέρωση, παρόλο 
που µπορεί να µην καταλαβαίνεις απόλυτα ακόµα ότι ποτέ δεν θα µπορούσες να 
απελευθερωθείς µόνος σου. 
17. Όλη την ηµέρα, να αυξάνεις την ελευθερία που στέλνεις µε αυτές τις ιδέες σε όλο τον 
κόσµο, και να λες όποτε µπαίνεις στον πειρασµό να αρνηθείς την δύναµη της απλής αλλαγής 
του νου σου: 
- Ελευθερώνω τον κόσµο από όλα όσα νόµιζα ότι ήταν, και επιλέγω την δική µου 
πραγµατικότητα στην θέση τους. 
 
	  
	  

	  



ΜΑΘΗΜΑ 134 
 

Ας αντιληφθώ την συγχώρεση όπως είναι πραγµατικά. 
 

1. Ας κάνουµε µια επανάληψη της σηµασίας του «συγχωρώ», γιατί είναι εύκολο να 
διαστρεβλωθεί και να γίνει αντιληπτή σαν κάτι που συνεπάγεται µια άδικη θυσία δίκαιας 
οργής, ένα δώρο αδικαιολόγητο και ανάξιο, και µια ολοκληρωτική άρνηση της αλήθειας. Από 
µια τέτοια άποψη, η συγχώρεση πρέπει να θεωρηθεί σαν µια εκκεντρική ανοησία, και αυτά τα 
Μαθήµατα θα φανούν ότι βασίζουν την σωτηρία σε ένα καπρίτσιο. 
2. Αυτή η διαστρεβλωµένη άποψη του τι σηµαίνει συγχώρεση διορθώνεται εύκολα, όταν 
µπορέσεις να αποδεχτείς το γεγονός ότι η συγνώµη δεν ζητείται για αυτό που είναι αληθινό. 
Πρέπει να περιορίζεται σε ό,τι είναι λανθασµένο. Είναι άσχετη µε οτιδήποτε εκτός από τις 
ψευδαισθήσεις. Η αλήθεια είναι δηµιουργία του Θεού, και το να συγχωρείς κάτι τέτοιο είναι 
χωρίς νόηµα. Όλη η αλήθεια ανήκει σε Αυτόν, αντανακλά τους νόµους Του και ακτινοβολεί 
την Αγάπη Του. Αυτό χρειάζεται συγχώρεση; Πώς µπορείς να συγχωρήσεις το αναµάρτητο 
και το αιώνια καλό; 
3. Η πιο σοβαρή δυσκολία που βρίσκεις στην γνήσια συγχώρεση από πλευράς σου είναι ότι 
ακόµα µέσα στο νου σου πιστεύεις ότι πρέπει να συγχωρέσεις την αλήθεια, και όχι τις 
ψευδαισθήσεις. Αντιλαµβάνεσαι την συγχώρεση σαν µια µάταιη προσπάθεια να παραβλέψεις 
κάτι που βρίσκεται εκεί · να παραβλέψεις την αλήθεια, σε µια αβάσιµη προσπάθεια να 
εξαπατήσεις τον εαυτό σου κάνοντας µια ψευδαίσθηση αληθινή. Αυτή η διαστρεβλωµένη 
άποψη αντανακλά το γεγονός ότι η ιδέα της αµαρτίας κρατά ακόµα έδαφος µέσα στο µυαλό 
σου, έτσι όπως βλέπεις τον εαυτό σου. 
4. Επειδή πιστεύεις ότι οι αµαρτίες σου είναι πραγµατικές, βλέπεις την συγχώρεση σαν 
πλάνη. Γιατί είναι αδύνατον να θεωρείς την αµαρτία αληθινή και να µην πιστεύεις ότι η 
συγχώρεση είναι ένα ψέµα. Εποµένως η συγχώρεση δεν είναι παρά µία αµαρτία, σαν όλες τις 
άλλες. Λέει ότι η αλήθεια είναι ψέµα, και χαµογελά στο διεφθαρµένο σαν να είναι αθώος όπως 
το χορτάρι, τόσο λευκός σαν το χιόνι. Πλανάται σε αυτό που θεωρεί ότι µπορεί να πετύχει. Θα 
βλέπει σαν σωστό το ολοφάνερο λάθος, και το αποκρουστικό ως καλό. 
5. Η συγχώρεση δεν είναι απελευθέρωση από αυτή την άποψη. Είναι απλά άλλο ένα σηµάδι 
ότι η αµαρτία είναι ασυγχώρητη, στην καλύτερη περίπτωση καλυµµένη, ή την αρνείσαι ή της 
βρίσκεις ένα άλλο όνοµα, γιατί η συγχώρεση είναι πια προδοσία προς την αλήθεια. Η ενοχή 
δεν µπορεί να συγχωρεθεί. Αν αµαρτήσεις, η ενοχή σου είναι αιώνια. Εκείνοι που έχουν 
συγχωρεθεί από την άποψη ότι οι αµαρτίες τους είναι αληθινές γελιούνται οικτρά και είναι 
διπλά καταδικασµένοι · πρώτα, από τους ίδιους τους εαυτούς τους γι αυτό που νοµίζουν ότι 
έκαναν, και άλλη µια φορά από εκείνους που τους συγχωρούν. 
6. Είναι η µη πραγµατικότητα της αµαρτίας που κάνει την συγχώρεση φυσική και απόλυτα 
υγιή, µια βαθιά ανακούφιση σε αυτούς που την προσφέρουν · µια ήσυχη ευλογία σε αυτούς 
που την λαµβάνουν. Δεν ενθαρρύνει τις ψευδαισθήσεις, µόνο τις περισυλλέγει ανάλαφρα, µε 
ένα µικρό γέλιο, και απαλά τις αποθέτει στα πόδια της αλήθειας. Και εκεί εξαφανίζονται 
εντελώς. 
7. Η συγχώρεση είναι το µόνο πράγµα που αντιπροσωπεύει την αλήθεια στις ψευδαισθήσεις 
του κόσµου. Βλέπει την µηδαµινότητά τους, και κοιτάζει κατευθείαν µέσα από τις χιλιάδες 
µορφές που µπορούν να εµφανίζονται. Κοιτά τα ψέµατα, αλλά δεν εξαπατάται. Δεν δίνει 
καµία προσοχή στις στριγκλιές αυτό- κατηγόριας των αµαρτωλών που έχουν τρελαθεί από 
ενοχή. Τους κοιτά µε ήσυχη µατιά και απλά τους λέει, «Αδερφέ µου, αυτό που σκέφτεσαι δεν 
είναι η αλήθεια.» 
8. Η δύναµη της συγχώρεσης είναι η εντιµότητα της, που είναι τόσο αδιάφθορη ώστε βλέπει 
τις ψευδαισθήσεις ως ψευδαισθήσεις, όχι σαν αλήθεια. Γι αυτό το λόγο ανοίγει τα µάτια ώστε 
να αντιµετωπίσουν τα ψέµατα · γίνεται ο µεγάλος αποκαταστάτης της απλής αλήθειας. Με την 
ικανότητά της να παραβλέπει αυτό που δεν βρίσκεται εκεί, ανοίγει το δρόµο για την αλήθεια, 
που έχει εµποδιστεί από όνειρα ενοχής. Τώρα είσαι ελεύθερος να ακολουθήσεις τον δρόµο 
που ανοίγει η αληθινή σου συγχώρεση για σένα. Διότι αν ένας αδελφός λάβει αυτό το δώρο 
από σένα, η πόρτα είναι ανοιχτή για σένα. 
9. Υπάρχει ένας πολύ απλός τρόπος να βρεις την πόρτα προς την αληθινή συγχώρεση, και 
να την δεις ορθάνοιχτη σε καλωσόρισµα. Όταν αισθάνεσαι ότι µπαίνεις σε πειρασµό να 
κατηγορήσεις κάποιον για αµαρτία οιασδήποτε µορφής, µην αφήσεις το νου σου να µείνει σε 
αυτό που νοµίζεις ότι έκανε, γιατί αυτό είναι αυταπάτη. Αντί γι αυτό ρώτα: «Θα κατηγορούσα 
τον εαυτό µου γι αυτό;» 



10. Έτσι θα βλέπεις εναλλακτικές επιλογές ώστε η επιλογές σου ν’ αποκτήσουν νόηµα, και να 
κρατήσουν το νου σου τόσο ελεύθερο από ενοχές και πόνο όσο σκόπευε ο Ίδιος ο Θεός να 
είναι, και όπως είναι στ’ αλήθεια. Μόνο τα ψέµατα καταδικάζουν. Μόνο η αθωότητα υπάρχει 
στ’ αλήθεια. Η συγχώρεση στέκεται ανάµεσα στις ψευδαισθήσεις και στην αλήθεια · ανάµεσα 
στον κόσµο που βλέπεις και σε εκείνον πέρα από αυτόν · ανάµεσα στην κόλαση της ενοχής 
και στην θύρα του Ουρανού. 
11. Πέρα από αυτή την γέφυρα, τόσο ισχυρή όσο η αγάπη που άφησε την ευλογία της πάνω 
της, όλα τα όνειρα του κακού και του µίσους και της επίθεσης φέρονται σιωπηλά ενώπιον της 
αλήθειας. Δεν διατηρούνται για να διογκωθούν και να φαντάζουν απειλητικά για να 
τροµοκρατήσουν τον ανόητο ονειρευτή που πιστεύει σε αυτά. Αυτός έχει ξυπνήσει γλυκά από 
το όνειρό του καταλαβαίνοντας ότι αυτό που νόµιζε ότι έβλεπε δεν βρισκόταν ποτέ εκεί. Και 
τώρα πια δεν γίνεται να αισθάνεται ότι βρίσκεται σε αδιέξοδο. 
12. Δεν χρειάζεται να µάχεται για να σωθεί. Δεν χρειάζεται να σκοτώσει τους δράκους που 
νόµιζε ότι τον καταδίωκαν. Ούτε χρειάζεται να υψώσει τους βαριούς τοίχους µε τις πέτρινες 
και σιδερένιες πόρτες που νόµιζε ότι τον κρατούσαν ασφαλή. Μπορεί να αφαιρέσει την βαριά 
και άχρηστη πανοπλία που είχε φτιάξει για να αλυσοδέσει το νου του στον φόβο και την 
δυστυχία. Το βήµα του είναι ανάλαφρο, και καθώς σηκώνει το πόδι του για να προχωρήσει, 
ένα αστέρι µένει πίσω του, για να δείχνει τον δρόµο σε αυτούς που τον ακολουθούν. 
13. Η συγχώρεση πρέπει να εφαρµόζεται , διότι ο κόσµος δεν µπορεί να αντιληφθεί την 
σηµασία της, ούτε να παρέχει κάποιον καθοδηγητή για να σου διδάξει την ωφελιµότητά της. 
Δεν υπάρχει ούτε µία σκέψη σε όλο τον κόσµο που να οδηγεί στην κατανόηση των νόµων 
που αυτή ακολουθεί, ούτε της Σκέψης που αντανακλά. Είναι ξένη προς τον κόσµο όπως είναι 
και η πραγµατικότητά σου. Και όµως ενώνει το νου σου µε την πραγµατικότητα µέσα σου. 
14. Σήµερα ασκούµε την αληθινή συγχώρεση, ώστε η ώρα της ένωσης να µην καθυστερεί 
πια. Γιατί επιθυµούµε να συναντηθούµε µε την πραγµατικότητά µας ελεύθερα και ειρηνικά. Οι 
ασκήσεις µας γίνονται τα βήµατα που φωτίζουν τον δρόµο για όλους τους αδελφούς µας, που 
θ’ ακολουθήσουν εµάς στην πραγµατικότητα που µοιραζόµαστε µαζί τους. Για να εκπληρωθεί 
αυτή η µέρα, ας δώσουµε ένα τέταρτο της ώρας δύο φορές σήµερα, και ας το περάσουµε µε 
τον Οδηγό ο Οποίος καταλαβαίνει την σηµασία της συγχώρεσης, και στάλθηκε σ’ εµάς για να 
το διδάξει. Ας ζητήσουµε από Αυτόν: 
- Ας αντιληφθώ την συγχώρεση έτσι όπως είναι πραγµατικά. 
15. Έπειτα διάλεξε έναν αδελφό σύµφωνα µε την καθοδήγηση Εκείνου, και κάνε ένα 
κατάλογο των «αµαρτιών» του όπως περνούν µια - µια από το µυαλό σου. Βεβαιώσου ότι δεν 
µένεις σε καµία ιδιαίτερα, και συνειδητοποίησε ότι χρησιµοποιείς τις «προσβολές» του για να 
σώσεις τον κόσµο από όλες τις ιδέες της αµαρτίας. Για λίγο συλλογίσου όλα τα κακά 
πράγµατα που νόµιζες γι αυτόν, και κάθε φορά ρώτα τον εαυτό σου «Θα καταδίκαζα τον 
εαυτό µου γι αυτό;» 
16. Άφησέ τον να ελευθερωθεί από όλες τις σκέψεις αµαρτίας που είχες γι αυτόν. Και τώρα 
είσαι προετοιµασµένος για την ελευθερία. Αν µέχρι τώρα έχεις ασκηθεί µε προθυµία και 
ειλικρίνεια, θα αρχίσεις να νιώθεις ανάταση, ένα ξελάφρωµα του φορτίου πάνω στο στήθος 
σου, µία βαθιά και βέβαιη αίσθηση ανακούφισης. Η ώρα που αποµένει θα πρέπει να 
αφιερωθεί στην εµπειρία της διαφυγής από όλες τις βαριές αλυσίδες που επιδίωξες να 
επιβάλεις στον αδελφό σου, αλλά στην πραγµατικότητα τις επέβαλες στον εαυτό σου. 
17. Θα πρέπει να ασκείσαι στην συγχώρεση κατά την διάρκεια όλης της ηµέρας, διότι θα 
υπάρχουν ακόµα πολλές φορές που θα ξεχνάς την σηµασία της και θα επιτίθεσαι στον εαυτό 
σου. Όταν συµβαίνει αυτό, επέτρεψε στο νου σου να δει µέσα από την ψευδαίσθηση καθώς 
θα λες στον εαυτό σου: 
- Ας αντιληφθώ την συγχώρεση όπως είναι πραγµατικά. Θα κατηγορούσα τον εαυτό 
µου γι αυτό; Δεν θα θέσω αυτή την αλυσίδα στον εαυτό µου. 
Και σε ό,τι κάνεις να θυµάσαι: 
- Κανένας δεν σταυρώνεται µόνος, και όµως, κανένας δεν µπορεί να εισέλθει 
στον Ουρανό µόνος του. 
 
 
	  
	  

	  



ΜΑΘΗΜΑ 135 
 

Αν υπερασπιστώ τον εαυτό µου δέχοµαι επίθεση 
 

1. Ποιος θα υπερασπιζόταν τον εαυτό του εκτός κι αν πίστευε ότι δεχόταν επίθεση, ότι η 
επίθεση ήταν αληθινή, και ότι η δική του άµυνα θα µπορούσε να τον σώσει; Εδώ βρίσκεται η 
αυταπάτη της άµυνας · δίνει πλήρη πραγµατικότητα στις ψευδαισθήσεις, και έπειτα επιχειρεί 
να τις χειριστεί ως αληθινές. Προσθέτει ψευδαισθήσεις στις ψευδαισθήσεις, κάνοντας έτσι την 
διόρθωση τους διπλά δύσκολη. Και αυτό είναι που κάνεις όταν επιχειρείς να σχεδιάσεις το 
µέλλον, να ενεργοποιήσεις το παρελθόν, ή να οργανώσεις το παρόν όπως εσύ επιθυµείς. 
2. Λειτουργείς από την πεποίθηση ότι πρέπει να προστατέψεις τον εαυτό σου από ό,τι 
συµβαίνει γιατί αυτό πρέπει να περιέχει αυτό που σε απειλεί. Μια αίσθηση απειλής είναι 
αναγνώριση έµφυτης αδυναµίας · µιας πεποίθησης ότι υπάρχει κίνδυνος ο οποίος έχει 
δύναµη επάνω σου και χρειάζεται την κατάλληλη άµυνα. Ο κόσµος βασίζεται πάνω σε αυτή 
την παράλογη πεποίθηση. Και όλες του οι δοµές, όλες του οι σκέψεις και αµφιβολίες, οι 
ποινές και οι πανίσχυροι οπλισµοί, οι νοµοθεσίες του και οι κώδικές του, η ηθική του και οι 
ηγέτες του και οι θεοί του, όλα υπηρετούν στην διατήρηση αυτής της αίσθησης απειλής. Και 
κάποιος που πορεύεται στον κόσµο οπλισµένος δεν µπορεί παρά να έχει µεγάλο τρόµο µέσα 
στην καρδιά του. 
3. Η άµυνα είναι τροµακτική. Προέρχεται από τον φόβο, αυξάνοντας τον φόβο καθώς κτίζεται. 
Νοµίζεις ότι σου παρέχει ασφάλεια. Όµως, µιλά για φόβο πραγµατικό και τρόµο απόλυτα 
δικαιολογηµένο. Δεν είναι παράξενο που καθώς επεξεργάζεσαι τα σχέδιά σου και κάνεις 
ακόµα πιο βαριά την πανοπλία σου και σφίγγεις ακόµα πιο πολύ τις κλειδαριές σου, δεν 
σταµατάς για να ρωτήσεις τι είναι αυτό που υπερασπίζεσαι, και πως, και εναντίον ποιανού; 
4. Πρώτα ας αναλογιστούµε τι υπερασπίζεσαι. Πρέπει να είναι κάτι που είναι πολύ αδύναµο 
και ευάλωτο. Πρέπει να είναι κάτι που γίνεται εύκολο θήραµα, ανίκανο να προστατέψει τον 
εαυτό του που χρειάζεται την δική σου υπεράσπιση. Τι άλλο από το σώµα µπορεί να έχει 
αυτή την αδυναµία ώστε να χρειάζεται την συνεχή φροντίδα και την διαρκή ανησυχία σου για 
να προστατέψει την µικρή ζωή του; Τι άλλο εκτός από το σώµα ταλαντεύεται και αποτυγχάνει 
να υπηρετήσει τον Υιό του Θεού ως αντάξιος οικοδεσπότης του; 
5. Ωστόσο,  δεν είναι το σώµα που φοβάται, ούτε µπορεί να γίνει ένα αντικείµενο φόβου. Δεν 
έχει άλλες ανάγκες από αυτές που του αποδίδεις εσύ. Δεν χρειάζεται πολύπλοκες κατασκευές 
για την άµυνα του, ούτε φάρµακα για την διασφάλιση της υγείας του, ούτε φροντίδα και καµία 
έγνοια. Υπερασπίσου την ζωή του ή δώσε του δώρα για να το κάνεις όµορφο ή τοίχους για να 
το κρατήσεις ασφαλές, και το µόνο που καταφέρνεις είναι να πεις ότι το σπίτι σου είναι 
ανοιχτό στον κλέφτη του χρόνου, φθαρτό και έτοιµο να καταρρεύσει, τόσο ανασφαλές ώστε 
πρέπει να το περιφρουρήσεις µε την ίδια σου την ζωή. 
6. Δεν είναι τροµακτική αυτή η εικόνα; Μπορείς να έχεις γαλήνη µε µια τέτοια ιδέα για το σπίτι 
σου; Όµως, τι έδωσε στο σώµα το δικαίωµα να σε υπηρετεί εκτός από την δική σου πίστη; Ο 
νους σου είναι αυτός που έδωσε στο σώµα όλες τις λειτουργίες που βλέπεις σ’ αυτό, και 
όρισε ότι η αξία του είναι κάτι περισσότερο από ένα µικρό σωρό σκόνης και νερού. Ποιος θα 
υπερασπιζόταν κάτι που θα αναγνώριζε ότι είναι κάτι τέτοιο; 
7. Το σώµα δεν χρειάζεται καµία υπεράσπιση . Όσο και αν τονίζεται αυτό, δεν είναι αρκετό. 
Θα είναι δυνατό και υγιές αν ο νους δεν του κάνει κακή χρήση αποδίδοντας του ρόλους που 
δεν µπορεί να εκπληρώσει, ή σκοπούς πέρα από την εµβέλειά του, και υψηλούς στόχους που 
δεν µπορεί να πετύχει. Τέτοιες προσπάθειες, γελοίες µεν, αλλά πολυαγαπηµένες, είναι οι 
πηγές για τις παρανοϊκές επιθέσεις εναντίον του. Γιατί φαίνεται ότι προδίδει τις ελπίδες σου, 
τις ανάγκες σου, τις αξίες και τα όνειρά σου. 
8. Ο «εαυτός» που χρειάζεται προστασία δεν είναι πραγµατικός. Το σώµα, όντας χωρίς αξία 
δεν χρειάζεται καµία υπεράσπιση, απλά χρειάζεται να το αντιλαµβάνεσαι ξέχωρα από σένα, 
και τότε γίνεται ένας υγιές, χρήσιµο όργανο µέσα από το οποίο ο νους µπορεί να λειτουργήσει 
µέχρι που να µην το χρειάζεται πια. Ποιος θα ήθελε να το κρατήσει όταν η χρησιµότητά του 
παύσει; 
9. Όταν υπερασπίζεσαι το σώµα επιτίθεσαι στο νου σου. Διότι βλέπεις τα σφάλµατά του, τις 
αδυναµίες του, τα όρια και τις ελλείψεις από τις οποίες νοµίζεις ότι το σώµα πρέπει να σωθεί. 
Δεν θα βλέπεις το νου ως χωριστό από τις συνθήκες του σώµατος. Και θα επιβάλλεις στο 
σώµα όλο τον πόνο που προέρχεται από την δοξασία ότι ο νους είναι περιορισµένος και 
εύθραυστος, εντελώς διαχωρισµένος από τους άλλους νόες και από την Πηγή του. 
10. Αυτές είναι οι σκέψεις που χρειάζονται θεραπεία, και το σώµα θα ανταποκριθεί µε υγεία 



όταν έχουν διορθωθεί και αντικατασταθεί από την αλήθεια. Αυτή είναι η µόνη πραγµατική 
υπεράσπιση του σώµατος. Όµως είναι αυτό που αναζητάς για να το υπερασπίσεις; Εσύ του 
προσφέρεις προστασία από ένα είδος από το οποίο δεν ωφελείται καθόλου, παρά απλά 
προσθέτει στην δυστυχία του νου σου. Δεν θεραπεύεις, απλά µόνο αποµακρύνεις την ελπίδα 
της θεραπείας, διότι αποτυγχάνεις να δεις που πρέπει να βρίσκεται η ελπίδα για να έχει 
νόηµα. 
11. Ένας θεραπευµένος νους δεν σχεδιάζει. Διεκπεραιώνει τα σχέδια που λαµβάνει 
ακούγοντας την σοφία που δεν είναι δική του. Περιµένει µέχρι να διδαχθεί τι πρέπει να κάνει, 
και έπειτα προχωρά στην πράξη. Δεν βασίζεται στον εαυτό του για τίποτα εκτός από την 
επάρκειά του να διεκπεραιώσει τα σχέδια που του έχουν ανατεθεί. Είναι ασφαλής µε την 
βεβαιότητα ότι κανένα εµπόδιο δεν µπορεί να δυσκολέψει την πρόοδό του στην επίτευξη των 
στόχων που του έχει αναθέσει το ανώτερο σχέδιο το ορισµένο για το καλό όλων. 
12. Ένας θεραπευµένος νους είναι απαλλαγµένος από την πίστη ότι πρέπει να σχεδιάζει, 
παρόλο που δεν µπορεί να γνωρίζει την έκβαση που είναι καλύτερη, το µέσο µε το οποίο 
πρέπει να την πετύχει, ούτε το πώς ν’ αναγνωρίσει το πρόβληµα για την επίλυση του οποίου 
φτιάχτηκε το σχέδιο. Μέχρι να το αναγνωρίσει αυτό, θα κάνει κακή χρήση του σώµατος µε τα 
σχέδιά του. Αλλά όταν δεχτεί αυτό ως αληθινό, τότε θεραπεύεται, και αφήνει το σώµα να 
φύγει. 
13. Η υποδούλωση του σώµατος στα σχέδια που καταστρώνει ο µη θεραπευµένος νους για 
να σωθεί, κάνει το σώµα να ασθενεί. Δεν είναι ελεύθερο να είναι το µέσο βοήθειας σε ένα 
σχέδιο που υπερβαίνει κατά πολύ την δική του προστασία, και που χρειάζεται την υπηρεσία 
του για λίγο. Με αυτή την ικανότητα διασφαλίζεται η υγεία. Διότι όλα όσα αναλαµβάνει ο νους 
γι αυτό το σκοπό θα λειτουργούν αψεγάδιαστα, και µε τον δύναµη που του έχει δοθεί δεν 
γίνεται ν’ αποτύχει. 
14. Ίσως δεν είναι εύκολο να αντιληφθείς ότι τα σχέδια που κάνεις µόνος σου δεν είναι τίποτα 
άλλο από άµυνες, µε το σκοπό που όλες οι άµυνες έχουν να εκπληρώσουν. Είναι τα µέσα µε 
τα οποία ένας τροµαγµένος νους προσπαθεί να προστατευτεί, µε κόστος την αλήθεια. Αυτό 
δεν είναι δύσκολο να το δεις µε κάποιες από τις µορφές που παίρνουν αυτές οι 
ψευδαισθήσεις, όπου η άρνηση της αλήθειας είναι πολύ προφανής. Ωστόσο, ο 
προγραµµατισµός δεν αναγνωρίζεται συχνά ως άµυνα. 
15. Ο νους που ασχολείται µε προγραµµατισµούς για τον εαυτό του είναι απασχοληµένος µε 
το να προσπαθεί να ελέγξει τα µελλοντικά γεγονότα. Δεν πιστεύει ότι κάποιος άλλος θα τον 
φροντίσει εκτός από τον εαυτό του. Ο χρόνος αποκτά µελλοντική σηµασία, και ελέγχεται από 
την µάθηση και την εµπειρία που αποκτήθηκαν από γεγονότα του παρελθόντος και από 
παλιές πεποιθήσεις. Παραβλέπει το παρόν, διότι βασίζεται στην ιδέα ότι το παρελθόν έχει 
διδάξει αρκετά για να επιτρέψει στο νου να κατευθύνει την µελλοντική πορεία του. 
16. Ο νους που κάνει σχέδια, λοιπόν, αρνείται να επιτρέψει αλλαγές. Αυτό που έχει µάθει 
πριν γίνεται η βάση για τους µελλοντικούς του στόχους. Οι περασµένες εµπειρίες του 
κατευθύνουν τις επιλογές του για το τι θα συµβεί. Και δεν βλέπει ότι εδώ και τώρα βρίσκονται 
όλα όσα χρειάζονται για να εγγυηθούν ένα µέλλον διαφορετικό από το παρελθόν, χωρίς την 
συνέχιση καµιάς παλιάς ιδέας και αρρωστηµένης πεποίθησης. Η προσδοκία δεν παίζει 
κανένα ρόλο σ’ αυτό καθόλου, διότι η τωρινή εµπιστοσύνη οδηγεί τον δρόµο. 
17. Οι άµυνες είναι τα σχέδια που αναλαµβάνεις να κάνεις ενάντια στην αλήθεια. Στόχος τους 
είναι να επιλέγεις ό,τι εγκρίνεις και να απορρίπτεις ό,τι θεωρείς ασύµβατο µε τις πεποιθήσεις 
σου για την πραγµατικότητα. Όµως, αυτό που αποµένει είναι πραγµατικά χωρίς νόηµα. 
Διότι η πραγµατικότητά σου είναι η «απειλή» στην οποία θέλουν να επιτεθούν οι άµυνες σου, 
να την συσκοτίσουν, και να την αποµονώσουν για να την σταυρώσουν. 
18. Τι µπορεί να ήταν αυτό που δεν θα ήθελες να δεχτείς, αν µόνο ήξερες ότι όλα όσα 
συµβαίνουν, όλα τα γεγονότα, τα περασµένα, τα τωρινά και αυτά που έρχονται, είναι ευγενικά 
σχεδιασµένα από Κάποιον του Οποίου ο µόνος σκοπός είναι το καλό σου; Ίσως έχεις 
παρεξηγήσει το σχέδιό Του, διότι Αυτός ποτέ δεν θα σου προκαλούσε πόνο. Αλλά οι άµυνες 
σου δεν σε άφηναν να δεις την τρυφερή ευλογία Του να λάµπει σε κάθε σου βήµα. Όσο εσύ 
έκανες σχέδια θανάτου, Αυτός σε οδηγούσε απαλά στην αιώνια ζωή. 
19. Η τωρινή σου εµπιστοσύνη σ’ Αυτόν, είναι η άµυνα που υπόσχεται ένα µέλλον γαλήνιο, 
χωρίς ίχνος θλίψης, και µε χαρά που συνεχώς αυξάνεται, καθώς αυτή η ζωή θα γίνεται µία 
άγια στιγµή, ορισµένη µέσα στο χρόνο, αλλά που θα παίρνει υπόψη της µόνο την αθανασία. 
Το µέλλον σου, λοιπόν, ας κατευθύνεται από την εµπιστοσύνη στο παρόν και όχι από τις 
άµυνες, και αυτή η ζωή θα γίνεται µία ουσιαστική συνάντηση µε την αλήθεια που µόνο οι 
άµυνες σου µπορούσαν κρύψουν. 
20. Χωρίς άµυνες, γίνεσαι ένα φως που ο Ουρανός αναγνωρίζει µε ευγνωµοσύνη ως δικό 



του. Και θα σε οδηγεί σε δρόµους ορισµένους για την ευτυχία σου, σύµφωνα µε το πανάρχαιο 
σχέδιο, που ξεκίνησε µε την γέννηση του χρόνου. Αυτοί που σε ακολουθούν θα ενώσουν το 
φως τους µε το δικό σου, και αυτό θα αυξάνεται µέχρι που όλος ο κόσµος να φωτιστεί µε 
χαρά. Και µε χαρά οι αδελφοί µας θα παραµερίσουν τις δύσκαµπτες άµυνες τους οι οποίες 
δεν τους ωφελούσαν σε τίποτα και µόνο να τους τροµοκρατούσαν. 
21. Προσδοκούµε αυτή την ώρα σήµερα µε εµπιστοσύνη στο παρόν, διότι αυτό είναι το 
κοµµάτι που έχει σχεδιαστεί για µας. Θα βεβαιωθούµε ότι όλα όσα χρειάζονται για την 
επιτυχία µας δίνονται σήµερα. Δεν κάνουµε κανένα σχέδιο για το πώς θα γίνει, παρά 
συνειδητοποιούµε ότι η απουσία άµυνας είναι όλα όσα χρειάζεται για να ανατείλει η αλήθεια 
µέσα στο νου µας µε βεβαιότητα. 
22. Για δεκαπέντε λεπτά σήµερα δύο φορές αναπαυόµαστε από τους ανώφελους 
προγραµµατισµούς και από κάθε σκέψη που εµποδίζει την αλήθεια να εισέλθει στο νου µας. 
Σήµερα θα δεχόµαστε αντί να σχεδιάζουµε, ώστε να µπορούµε να δίνουµε αντί να 
οργανώνουµε. Και µας δίνεται αληθινά, καθώς λέµε: 
- Αν υπερασπιστώ τον εαυτό µου δέχοµαι επίθεση. Αλλά µε την απουσία κάθε άµυνας 
θα είµαι δυνατός, και θα µάθω αυτό που κρύβουν οι άµυνες µου. 
23. Τίποτα άλλο εκτός από αυτό. Αν πρέπει να γίνουν κάποια σχέδια, θα σου ειπωθούν. 
Μπορεί να µην είναι τα σχέδια που πίστευες ότι χρειαζόντουσαν, ούτε και οι απαντήσεις στα 
προβλήµατα που νόµιζες ότι αντιµετώπιζες. Αλλά είναι οι απαντήσεις σε ένα άλλο είδος 
ερώτησης, που παραµένει αναπάντητο ενώ χρειάζεται απάντηση µέχρι που η Απάντηση να 
έρθει επιτέλους σε σένα. 
24. Όλες οι άµυνες σου είχαν στόχο να µην λάβεις αυτό που θα λάβεις σήµερα και µέσα στο 
φως της χαράς της απλής εµπιστοσύνης, θα αναρωτιέσαι µόνο γιατί θεωρούσες ότι πρέπει να 
αµύνεσαι απέναντι στην απελευθέρωση. Ο Ουρανός δεν ζητά τίποτα. Η κόλαση είναι που έχει 
υπερβολικές απαιτήσεις για θυσίες. Δεν παραιτείσαι από τίποτα αυτές τις ώρες σήµερα, που 
ανυπεράσπιστος, παρουσιάζεσαι στον Δηµιουργό σου έτσι όπως είσαι πραγµατικά. 
25. Αυτός σε θυµάται. Σήµερα θα Τον θυµηθούµε εµείς. Διότι αυτό είναι το Πάσχα της 
σωτηρίας σου. Και ανασταίνεσαι ξανά από αυτό που φαινόταν σαν θάνατος και απελπισία. 
Τώρα το φως της ελπίδας ξαναγεννιέται µέσα σου, διότι τώρα έρχεσαι χωρίς άµυνες, για να 
µάθεις το δικό σου ρόλο µέσα στο σχέδιο του Θεού. Ποια µικρά σχέδια ή µαγικές πεποιθήσεις 
µπορούν να έχουν ακόµα αξία, όταν εσύ έχεις λάβει την λειτουργία σου από την Φωνή του 
Θεού του Ίδιου; 
26. Προσπάθησε να µην σχεδιάσεις αυτή την ηµέρα όπως εσύ πιστεύεις ότι σε ωφελεί. Γιατί 
δεν µπορείς καν να συλλάβεις τι ευτυχία έρχεται σε σένα χωρίς τον προγραµµατισµό σου. 
Μάθε σήµερα. και όλος ο κόσµος θα κάνει αυτό το γιγάντιο άλµα, και θα γιορτάσει µαζί σου το 
Πάσχα σου. Κατά τη διάρκεια της ηµέρας, καθώς ανόητα µικροπράγµατα έρχονται στο µυαλό 
σου και προκαλούν τις άµυνες σου ή σε βάζουν σε πειρασµό να µπλεχτείς σε πολύπλοκους 
σχεδιασµούς, θύµιζε στον εαυτό σου ότι σήµερα είναι µια ιδιαίτερη µέρα µάθησης, και 
αναγνώρισέ το έτσι: 
- Αυτό είναι το δικό µου Πάσχα. Και θα το κρατήσω ιερό. Δεν θα υπερασπιστώ τον 
εαυτό µου , διότι ο Υιός του Θεού δεν χρειάζεται καµία άµυνα απέναντι στην αλήθεια 
της πραγµατικότητάς του. 
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
 

ΜΑΘΗΜΑ 136 
 

Η αρρώστια είναι µια άµυνα ενάντια στην αλήθεια. 
 

1. Κανένας δεν µπορεί να θεραπεύσει εκτός κι αν κατανοήσει τι σκοπό φαίνεται ότι υπηρετεί η 
αρρώστια. Γιατί τότε θα καταλάβει ότι ο σκοπός της δεν έχει κανένα νόηµα. Εφόσον δεν έχει 



αιτία ούτε κάποιο σκοπό µε νόηµα, δεν µπορεί να υπάρχει καθόλου. Όταν αυτό γίνει 
αντιληπτό, η θεραπεία είναι αυτόµατη. Διαλύει αυτή την ανούσια ψευδαίσθηση µε τον ίδιο 
τρόπο που φέρνει όλες τις ψευδαισθήσεις στην αλήθεια, και απλά τις αφήνει εκεί να 
εξαφανιστούν. 
2. Η αρρώστια δεν είναι τυχαία. Όπως όλες οι άµυνες, είναι ένα παρανοϊκό τέχνασµα για 
αυταπάτη. Και σαν όλα τ’ άλλα, σκοπός της είναι να κρύψει την πραγµατικότητα, να της 
επιτεθεί, να την αλλάξει, να την καταστήσει παράλογη, να την παραµορφώσει, να την 
διαστρεβλώσει, ή να την υποβιβάσει σε ένα µικρό σωρό από ασυνάρτητα κοµµάτια. Ο στόχος 
κάθε άµυνας είναι να εµποδίσει την αλήθεια να είναι ολοκληρωµένη. Τα κοµµάτια γίνονται 
αντιληπτά σαν να είναι το κάθε ένα ολοκληρωµένο από µόνο του. 
3. Οι άµυνες δεν είναι ακούσιες, ούτε γίνονται χωρίς την επίγνωσή σου. Είναι µυστικά, µαγικά 
ραβδιά που χρησιµοποιείς όταν εµφανίζεται η αλήθεια να απειλήσει αυτό που θέλεις να 
πιστεύεις. Φαίνονται ότι είναι ασυνείδητες µόνο και µόνο από την ταχύτητα µε την οποία 
επιλέγεις να τις χρησιµοποιήσεις. Εκείνο το δευτερόλεπτο, ίσως ακόµα λιγότερο, κατά το 
οποίο κάνεις την επιλογή αυτή, αναγνωρίζεις ακριβώς αυτό που θέλεις να επιχειρήσεις, και 
έπειτα προχωράς στο να σκεφτείς ότι έχει γίνει. 
4. Ποιος άλλος εκτός από σένα αξιολογεί µία απειλή, αποφασίζει ότι είναι αναγκαία η 
διαφυγή, και στήνει µία σειρά από άµυνες για να µειώσει την απειλή την οποία έχει κρίνει ως 
αληθινή; Όλα αυτά δεν µπορούν να γίνουν ασυνείδητα. Αλλά µετά, το σχέδιό σου απαιτεί να 
ξεχάσεις ότι εσύ το έφτιαξες, άρα να φαίνεται ότι προέρχεται από κάπου έξω από την δική 
σου πρόθεση, ένα συµβάν πέρα από την δική σου νοητική κατάσταση, µία έκβαση µε 
πραγµατική επίδραση επάνω σου, αντί για κάτι που έγινε από σένα. 
5. Αυτή η γρήγορη λησµονιά του ρόλου που έπαιξες εσύ στην «πραγµατικότητά» σου είναι 
που κάνει τις άµυνες να φαντάζουν ότι είναι πέρα από τον δικό σου έλεγχο. Αλλά αυτό που 
έχεις ξεχάσει µπορείς να το θυµηθείς, αν δείξεις προθυµία να αναθεωρήσεις την απόφαση 
που είναι διπλά προστατευµένη από την λήθη. Το ότι δεν θυµάσαι δεν είναι παρά σηµάδι ότι 
αυτή η απόφαση παραµένει ακόµα σε ισχύ, όσον αφορά τις επιθυµίες σου. Μην σε ξεγελά 
αυτό και το θεωρείς γεγονός. Οι άµυνες κάνουν τα γεγονότα µη αναγνωρίσιµα. Αυτό 
στοχεύουν να κάνουν, και αυτό κάνουν. 
6. Κάθε άµυνα παίρνει θραύσµατα του όλου, τα συναρµολογεί χωρίς να λάβει υπόψη την 
αληθινή τους σχέση, κι έτσι κατασκευάζει ψευδαισθήσεις ενός όλου που δεν βρίσκεται εκεί. 
Αυτή είναι η διαδικασία που επιβάλλει την απειλή, και όχι το όποιο αποτέλεσµα στο οποίο 
µπορεί να καταλήξει. Όταν τα κοµµάτια αποσπώνται από το σύνολο και βλέπονται ως 
διαχωρισµένα και σύνολα από µόνα τους, γίνονται σύµβολα επίθεσης στο όλον · µε επιτυχές 
αποτέλεσµα ώστε ποτέ να µην ειδωθούν ξανά ως όλον. Ωστόσο, έχεις ξεχάσει ότι, µόνο και 
µόνο από την δική σου απόφαση, βρίσκονται εκεί για να πάρουν την θέση αυτού που είναι 
πραγµατικότητα. 
7. Η αρρώστια είναι µια απόφαση. Δεν είναι ένα πράγµα που σου συµβαίνει, χωρίς να το 
έχεις καθόλου αποζητήσει, που σε κάνει αδύναµο και σου φέρνει βάσανα. Είναι µια επιλογή 
που κάνεις, ένα σχέδιο που καταστρώνεις, όταν για µια στιγµή η αλήθεια κάνει την εµφάνισή 
της στον παραπλανηµένο νου σου, και τότε όλος σου ο κόσµος φαίνεται ότι κλονίζεται και 
ετοιµάζεται να πέσει. Τώρα είσαι άρρωστος και η αλήθεια µπορεί να φύγει και να µην απειλεί 
πια το κατεστηµένο σου. 
8. Πώς νοµίζεις ότι η αρρώστια µπορεί να πετύχει να σε θωρακίσει από την αλήθεια; Διότι 
αποδεικνύει ότι το σώµα δεν είναι ξέχωρο από σένα, άρα πρέπει εσύ να είσαι ξέχωρος από 
την αλήθεια. Υποφέρεις από πόνο διότι υποφέρει το σώµα, και µε αυτόν τον πόνο γίνεσαι ένα 
µαζί του. Έτσι διατηρείται η «αληθινή» σου ταυτότητα, και η παράξενη σκέψη που σε 
επισκέπτεται τόσο συχνά και σου ψιθυρίζει ότι µπορεί να είσαι κάτι πέρα από αυτό το µικρό 
σωρό σκόνης, σιγεί και ακινητοποιείται. Γιατί δες, αυτή η σκόνη έχει την δύναµη να σε κάνει 
να υποφέρεις, να σου στρεβλώνει τα οστά και να σταµατά την καρδιά σου, και να σε 
προστάζει να πεθάνεις και να πάψεις να υπάρχεις. 
9. Έτσι το σώµα γίνεται πιο δυνατό από την αλήθεια, που σου ζητά να ζήσεις, αλλά δεν 
µπορεί να ξεπεράσει την επιλογή σου να πεθάνεις. Κι έτσι το σώµα είναι ισχυρότερο από την 
αιώνια ζωή, ο Ουρανός πιο εύθραυστος από την κόλαση, και το σχέδιο του Θεού για την 
σωτηρία του Υιού Του δέχεται επίθεση από µια απόφαση δυνατότερη από την Θέλησή Του. 
Ο Υιός Του είναι σκόνη, ο Πατέρας είναι ατελής, και το χάος κάθεται θριαµβευτικά στον θρόνο 
Εκείνου. 
10. Αυτά είναι τα σχέδιά σου για την άµυνα σου. Και πιστεύεις ότι ο Ουρανός λιποψυχεί 
µπροστά σε τέτοιες παρανοϊκές επιθέσεις σαν αυτές, και ότι ο Θεός τυφλώνεται από τις 
ψευδαισθήσεις σου, ότι η αλήθεια γίνεται ψέµα, και ότι όλο το σύµπαν υποδουλώνεται στους 



νόµους που θέλουν να επιβάλλουν οι άµυνες σου. Όµως ποιος άλλος πιστεύει στις 
ψευδαισθήσεις εκτός από αυτόν που τις επινόησε; Ποιος άλλος τις βλέπει και αντιδρά σε 
αυτές σαν ήταν αληθινές; 
11. Ο Θεός δεν γνωρίζει τα σχέδιά σου να αλλάξεις την Θέλησή Του. Το σύµπαν παραµένει 
αδιάφορο για τους νόµους που σκέφτηκες για να το κυβερνήσεις. Και ο Ουρανός δεν έχει 
υποκλιθεί στην κόλαση, ούτε η ζωή στον θάνατο. Μπορείς να επιλέξεις να νοµίζεις πως 
πεθαίνεις, ή πως υποφέρεις από ασθένεια ή να παραµορφώνεις την αλήθεια µε οποιοδήποτε 
τρόπο. Ό,τι είναι δηµιουργηµένο στέκει µακριά από όλα αυτά. Οι άµυνες είναι σχέδια να 
νικήσεις αυτό που δεν γίνεται να δεχτεί επίθεση. Αυτό που είναι αναλλοίωτο δεν µπορεί ν’ 
αλλάξει. Και αυτό που είναι απόλυτα αναµάρτητο δεν γίνεται να αµαρτήσει. 
12. Αυτή είναι η απλή αλήθεια. Δεν κάνει έκκληση στην δύναµη ούτε στον θρίαµβο. Δεν 
απαιτεί υπακοή, ούτε επιδιώκει να αποδείξει πόσο αξιοθρήνητες και µάταιες είναι οι 
προσπάθειές σου να σχεδιάζεις άµυνες που θα µπορούσαν να την αλλάξουν. Η αλήθεια 
απλά θέλει να σου δώσει ευτυχία, γιατί αυτός είναι ο σκοπός της. Ίσως αφήνει ένα µικρό 
αναστεναγµό όταν εσύ πετάς τα δώρα της, και όµως γνωρίζει, µε απόλυτη βεβαιότητα, ότι 
αυτό που θέλει ο Θεός για σένα πρέπει να γίνει αποδεκτό. 
13. Αυτό είναι το γεγονός που δείχνει ότι ο χρόνος είναι µία ψευδαίσθηση. Διότι ο χρόνος σε 
αφήνει να νοµίζεις ότι αυτό που σου έχει δώσει ο Θεός δεν είναι η αλήθεια αυτή την στιγµή, 
όπως θα έπρεπε να είναι. Οι Σκέψεις του Θεού είναι εντελώς ξεχωριστές από το χρόνο. Διότι 
ο χρόνος δεν είναι παρά άλλη µία ανούσια άµυνα που έφτιαξες ενάντια στην αλήθεια. 
Ωστόσο, ό,τι Αυτός βούλεται είναι εδώ, και εσύ παραµένεις έτσι όπως Αυτός σε δηµιούργησε. 
14. Η αλήθεια έχει µια δύναµη πολύ πέρα από κάθε άµυνα, γιατί καµιά ψευδαίσθηση δεν 
γίνεται να παραµείνει εκεί όπου έχει επιτραπεί στην αλήθεια να εισέλθει. Και αυτή έρχεται σε 
κάθε νου που καταθέτει τα όπλα του και παύει να παίζει µε ανοησίες. Βρίσκεται οποιαδήποτε 
ώρα · και σήµερα αν θέλεις, αν επιλέξεις να την καλωσορίσεις. 
15. Αυτός είναι ο στόχος µας σήµερα. Και θα δώσουµε ένα τέταρτο της ώρας δύο φορές για 
να ζητήσουµε στην αλήθεια να έρθει σ’ εµάς και να µας ελευθερώσει. Και η αλήθεια θα έρθει, 
διότι ποτέ δεν ήταν χωρισµένη από εµάς.. Απλά περιµένει αυτή την πρόσκληση που δίνουµε 
σήµερα. Την ξεκινούµε µε µια θεραπευτική προσευχή, για να µας βοηθήσει να υψωθούµε 
πάνω από την αµυντική θέση, και να αφήσουµε την αλήθεια να είναι έτσι όπως ήταν πάντα: 
 Η αρρώστια είναι µια άµυνα ενάντια στην αλήθεια. Θα δεχτώ την αλήθεια για το τι 
είµαι, και θ’ αφήσω το νου µου να θεραπευτεί ολοκληρωτικά σήµερα. 
16. Η θεραπεία θα λάµψει διασχίζοντας τον ανοιχτό νου σου, καθώς η ειρήνη και η αλήθεια 
ανυψώνονται για να πάρουν την θέση του πολέµου και των µάταιων φαντασιοπληξιών. Δεν 
θα υπάρξουν σκοτεινές γωνιές που να µπορεί να καλύψει η αρρώστια, και να τις κρατήσει, 
αµυνόµενη, από το φως της αλήθειας. Δεν θα υπάρχουν αµυδρές ανθρώπινες µορφές από τα 
όνειρά σου, ούτε θα παραµείνουν στον νου σου οι ανούσιες επιδιώξεις τους µε τους διπλούς 
σκοπούς τους που επιδιώκονται ανισόρροπα. Ο νους σου θα θεραπευτεί από όλες τις 
αρρωστηµένες επιθυµίες που προσπαθούσε να εξουσιοδοτήσει το σώµα να υπακούσει. 
17. Τώρα θεραπεύεται το σώµα, επειδή η πηγή της αρρώστιας έχει ανοίξει στην ίαση. Και θα 
αναγνωρίσεις ότι ασκήθηκες καλά από αυτό: Το σώµα δεν θα πρέπει να νιώθει τίποτε. Αν 
είχες επιτυχία, δεν θα υπάρχει καµία αίσθηση αρρώστιας ή υγείας, πόνου ή ευχαρίστησης. 
Καµία ανταπόκριση καθόλου δεν υπάρχει µέσα στο νου για το τι κάνει το σώµα. Η 
χρησιµότητά του παραµένει και τίποτα άλλο. 
18. Ίσως δεν συνειδητοποιείς ότι αυτό αφαιρεί τα όρια που έχεις τοποθετήσει στο σώµα µε 
τους σκοπούς που του είχες αποδώσει. Καθώς αυτά παραµερίζονται, η δύναµη που έχει το 
σώµα θα είναι πάντα επαρκής για να υπηρετεί τους αληθινά χρήσιµους σκοπούς του. Η υγεία 
του σώµατος είναι απόλυτα εγγυηµένη, διότι δεν περιορίζεται από τον χρόνο, από τον καιρό ή 
την κούραση, από την τροφή και το ποτό, ή από κανένα νόµο που το είχες κάνει να υπηρετεί 
πριν. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα τώρα για να το κάνεις καλά, γιατί η αρρώστια έχει γίνει 
κάτι το αδύνατο. 
19. Ωστόσο, αυτή η προστασία χρειάζεται να διατηρηθεί προσεκτικά. Αν αφήσεις το νου σου 
να τρέφει σκέψεις επίθεσης, να ενδώσει σε κρίσεις ή να κάνει σχέδια ενάντια σε µελλοντικές 
αβεβαιότητες , έχεις πάλι τοποθετήσει λαθεµένα τον εαυτό σου, και έφτιαξες µια ταυτότητα 
βασισµένη στο σώµα η οποία θα επιτεθεί σε αυτό, γιατί ο νους είναι άρρωστος. 
20. Δώσε άµεση λύση, αν συµβεί κάτι τέτοιο, µην αφήνοντας τις άµυνες σου να σε 
πληγώνουν άλλο. Μην νιώσεις σύγχυση ως προς το τι πρέπει να θεραπευτεί, παρά πες στον 
εαυτό σου: 
Έχω ξεχάσει ποιός πραγµατικά είµαι, γιατί έκανα λάθος και πίστεψα ότι το σώµα µου 
είναι ο εαυτός µου.  Η αρρώστια είναι µια άµυνα ενάντια στην αλήθεια. Αλλά δεν 



είµαι ένα σώµα. Και ο νους µου δεν µπορεί να επιτεθεί. Εποµένως δεν µπορεί να είµαι 
άρρωστος. 
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 137 
 

Όταν θεραπεύοµαι, δεν θεραπεύοµαι µόνο εγώ. 
 

1. Η σηµερινή ιδέα παραµένει η κεντρική σκέψη πάνω στη οποία βασίζεται η σωτηρία. Γιατί η 
θεραπεία είναι το αντίθετο από όλες τις ιδέες του κόσµου που επικεντρώνονται στην 
αρρώστια και στις διαχωρισµένες καταστάσεις. Η αρρώστια είναι µια αποµάκρυνση από τους 
άλλους, ένας αποκλεισµός της ένωσης. Γίνεται µια πόρτα που κλείνει σε ένα διαχωρισµένο 
εαυτό, και τον κρατά αποµονωµένο και µόνο. 
2. Η αρρώστια είναι αποµόνωση. Γιατί φαίνεται σαν να κρατά τον εαυτό ξεχωριστά από τους 
υπόλοιπους, για να υποφέρει κάτι που οι άλλοι δεν νιώθουν. Δίνει στο σώµα την τελική 
δύναµη να κάνει τον διαχωρισµό πραγµατικό, και κρατά το νου διασπασµένο και µοιρασµένο 
σε κοµµάτια, σε µια µοναχική φυλακή, από ένα συµπαγή τοίχο αρρωστηµένης σάρκας, την 
οποία δεν µπορεί να υπερβεί. 
3. Ο κόσµος υπακούει τους νόµους που υπηρετεί η αρρώστια, αλλά η θεραπεία λειτουργεί 
ξέχωρα από αυτούς. Είναι αδύνατον κάποιος να θεραπευτεί µόνος του. Στην αρρώστια είναι 
µόνος και διαχωρισµένος. Αλλά η θεραπεία είναι η δική του απόφαση να γίνει πάλι ένα, και να 
δεχτεί τον Εαυτό του µε όλα Του τα τµήµατα ακέραια και άθικτα. Στην αρρώστια αυτός ο 
Εαυτός φαίνεται να είναι διαµελισµένος, και χωρίς την ενότητα που Του δίνει ζωή. Αλλά η 
θεραπεία επιτυγχάνεται καθώς βλέπει ότι το σώµα δεν έχει καµιά δύναµη να επιτεθεί στην 
συµπαντική Ενότητα του Υιού του Θεού. 
4. Η αρρώστια θέλει να αποδείξει ότι τα ψέµατα είναι αλήθεια. Αλλά η θεραπεία αποδεικνύει 
ότι η αλήθεια είναι αληθινή. Ο διαχωρισµός που επιβάλλει η αρρώστια δεν συνέβη στην 
πραγµατικότητα ποτέ. Το να θεραπευτείς σηµαίνει απλά να δεχτείς αυτό που πάντα ήταν 
αλήθεια, και έτσι ακριβώς θα παραµείνει πάντα. Όµως, στα µάτια που είναι συνηθισµένα στις 
ψευδαισθήσεις, πρέπει να αποδειχτεί ότι αυτό που κοιτούν είναι εσφαλµένο. Άρα η θεραπεία, 
που ποτέ δεν χρειάζεται η αλήθεια, πρέπει να αποδείξει ότι η αρρώστια δεν είναι πραγµατική. 
5. Η θεραπεία, λοιπόν, µπορεί να ονοµαστεί αντί- όνειρο, το οποίο ακυρώνει το όνειρο της 
αρρώστιας στο όνοµα της αλήθειας, αλλά όχι την ίδια την αλήθεια. Ακριβώς όπως η 
συγχώρεση παραβλέπει όλες τις αµαρτίες που ποτέ δεν επιτελέστηκαν, έτσι και η θεραπεία 
διώχνει τις ψευδαισθήσεις που ποτέ δεν συνέβησαν. Ακριβώς έτσι όπως ο αληθινός κόσµος 
θα ανυψωθεί να πάρει την θέση αυτού που ποτέ δεν υπήρξε καθόλου, η θεραπεία προσφέρει 
αποκατάσταση για τις φανταστικές καταστάσεις και τις ψευδείς ιδέες τις οποίες τα όνειρα 
ύφαναν περίτεχνα πάνω στις εικόνες της αλήθειας. 
6. Όµως, µην νοµίσεις ότι η θεραπεία είναι ανάξια της λειτουργίας σου εδώ. Γιατί ο αντί- 
Χριστός γίνεται ισχυρότερος από τον Χριστό για εκείνους που ονειρεύονται ότι ο κόσµος είναι 
πραγµατικός. Το σώµα µοιάζει να είναι πιο στέρεο και σταθερό από το νου. Και η αγάπη 
γίνεται ένα όνειρο, ενώ ο φόβος παραµένει η µοναδική πραγµατικότητα που µπορεί κανείς να 
δει , να δικαιολογήσει και να καταλάβει πλήρως . 
7. Ακριβώς όπως η συγχώρεση διώχνει µε την λάµψη της κάθε αµαρτία και ο πραγµατικός 
κόσµος θα καταλάβει τον χώρο του κόσµου που έφτιαξες εσύ, έτσι και η θεραπεία πρέπει να 
αντικαταστήσει τις φαντασιώσεις της αρρώστιας που κρατάς µπροστά στην απλή αλήθεια. 
Όταν δεις την αρρώστια να εξαφανίζεται παρά τους νόµους που υποστηρίζουν ότι είναι 
αληθινή, τότε τα ερωτήµατα θα έχουν απαντηθεί. Και τότε δεν θα περιθάλπεις ούτε θα 
υπακούς πια σ’ αυτούς τους νόµους. 
8. Η θεραπεία είναι ελευθερία. Γιατί αποδεικνύει ότι τα όνειρα δεν θα επικρατήσουν ενάντια 
στην αλήθεια. Η θεραπεία µοιράζεται. Και µε αυτή την ιδιότητα αποδεικνύει ότι οι νόµοι που 



είναι διαφορετικοί από αυτούς που υποστηρίζουν ότι η αρρώστια είναι αναπόφευκτη είναι 
ισχυρότεροι από τους αρρωστηµένους αντίθετούς τους. Η θεραπεία είναι δύναµη. Διότι µε το 
ευγενικό της χέρι ξεπερνιέται η αδυναµία, και οι νόες που ήταν εγκλωβισµένοι µέσα στους 
τοίχους ενός σώµατος, είναι ελεύθεροι να ενωθούν µε άλλους νόες, για να είναι για πάντα 
δυνατοί. 
9. Η θεραπεία, η συγχώρεση, και η χαρούµενη ανταλλαγή όλου του κόσµου της θλίψης µε ένα 
κόσµο όπου η λύπη δεν µπορεί να εισέλθει, είναι το µέσον µε το οποίο το Άγιο Πνεύµα σε 
παρακινεί να Τον ακολουθήσεις. Τα ευγενικά του µαθήµατα διδάσκουν το πόσο εύκολα η 
σωτηρία µπορεί να γίνει δική σου · πόσο λίγο χρειάζεται να εξασκηθείς για να αφήσεις τους 
νόµους Του ν’ αντικαταστήσουν αυτούς που έφτιαξες εσύ για να κρατήσεις τον εαυτό σου 
αιχµάλωτο στον θάνατο. Η ζωή Του γίνεται δική σου, καθώς προεκτείνεις την µικρή βοήθεια 
που Αυτός ζητά για να σε ελευθερώσει από όλα όσα σου προκάλεσαν ποτέ πόνο. 
10. Και καθώς αφήνεις τον εαυτό σου να θεραπευτεί, βλέπεις όλους αυτούς που είναι γύρω 
σου, ή που περνούν από το νου σου, ή αυτούς που αγγίζεις ή εκείνους µε τους οποίους 
φαίνεται ότι δεν έχεις καµία επαφή, να θεραπεύονται µαζί σου. Ίσως δεν τους αναγνωρίζεις 
όλους, ούτε συνειδητοποιείς το πόσο µεγάλη είναι η προσφορά σου σε όλο τον κόσµο, όταν 
αφήνεις να έλθει σε σένα η θεραπεία. Αλλά ποτέ δεν θεραπεύεσαι µόνος σου. Και πάρα 
πολλοί θα λάβουν το δώρο που λαµβάνεις εσύ καθώς θεραπεύεσαι. 
11. Εκείνοι που θεραπεύονται γίνονται όργανα θεραπείας. Ούτε µεσολαβεί καθόλου χρόνος 
ανάµεσα στην στιγµή που θεραπεύονται, και σε όλη την χάρη της θεραπείας που τους δίνεται 
για να δώσουν. Ότι έρχεται σε αντίθεση µε τον Θεό δεν υπάρχει, και όποιος δεν δέχεται την 
αντίθεση µέσα στο νου του γίνεται ένα καταφύγιο όπου οι κουρασµένοι µπορούν να σταθούν 
για να αναπαυθούν. Διότι εδώ χαρίζεται η αλήθεια, και εδώ όλες οι ψευδαισθήσεις φέρονται 
στην αλήθεια. 
12. Δεν θα πρόσφερες καταφύγιο στο Θέληµα του Θεού; Τον Εαυτό σου προσκαλείς έτσι να 
νοιώσει άνετα. Και είναι δυνατόν να αρνηθείς αυτή την πρόσκληση; Ζήτησε να συµβεί το 
αναπόφευκτο και είναι αδύνατον να αποτύχεις. Η άλλη επιλογή δεν είναι παρά να ζητήσεις 
αυτό που δεν µπορεί να γίνει, και αυτό δεν µπορεί ποτέ να πετύχει. Σήµερα θα ζητήσουµε να 
κατοικήσει στο νου µας µόνο η αλήθεια · σκέψεις θεραπείας αυτή τη µέρα θα ξεκινήσουν από 
αυτό που έχει θεραπευτεί προς αυτό που πρέπει να θεραπευτεί, γνωρίζοντας ότι και τα δύο 
συµβαίνουν ταυτόχρονα ως ένα. 
13. Θα θυµόµαστε καθώς ξεκινά η ώρα, ότι η λειτουργία µας είναι να αφήσουµε το νου µας να 
θεραπευτεί, ώστε να µπορέσουµε να φέρουµε την θεραπεία στον κόσµο, ανταλλάσσοντας 
την κατάρα µε ευλογία, τον πόνο µε την χαρά, και τον διαχωρισµό µε την ειρήνη του Θεού. 
Δεν αξίζει να δίνουµε ένα λεπτό κάθε ώρα για να λάβουµε ένα δώρο σαν αυτό; Δεν είναι 
αυτός ο πολύ λίγος χρόνος ένα µικρό έξοδο που θα προσφέρουµε για το δώρο που 
περιλαµβάνει τα πάντα; 
14. Ωστόσο, πρέπει να είµαστε προετοιµασµένοι για ένα τέτοιο δώρο. Κι έτσι θ’ αρχίσουµε 
την ηµέρα µε αυτό, και θα δώσουµε δέκα λεπτά σε αυτές τις σκέψεις µε τις οποίες θα 
κλείσουµε και την νύχτα: 
 Όταν θεραπεύοµαι δεν θεραπεύοµαι µόνο εγώ. Και επιθυµώ να µοιραστώ την 
θεραπεία µου µε τον κόσµο, ώστε η αρρώστια να εξοριστεί από το νου του ενός και 
µοναδικού Υιού του Θεού, ο Οποίος είναι ο ένας και µοναδικός µου Εαυτός. 
15. Άφησε να γίνει η θεραπεία µέσα από σένα αυτή την ηµέρα. Και καθώς αναπαύεσαι 
ήσυχα, να είσαι έτοιµος να δίνεις καθώς λαµβάνεις, να κρατάς αυτό που δίνεις, και να 
λαµβάνεις το Λόγο του Θεού για να πάρει την θέση όλων των ανόητων σκέψεων που 
φαντάστηκες ποτέ. Τώρα συναντιόµαστε για να κάνουµε καλά ό,τι ασθενεί, και να 
προσφέρουµε ευλογίες εκεί όπου υπήρχε επίθεση. Και δεν θ’ αφήσουµε αυτή την λειτουργία 
να ξεχαστεί καθώς περνά κάθε ώρα της ηµέρας, φέρνοντας στο νου µας τον σκοπό µας, µε 
αυτή την σκέψη: 
Όταν θεραπεύοµαι δεν θεραπεύοµαι µόνο εγώ. Και επιθυµώ να ευλογήσω τους 
αδελφούς µου, γιατί θα ήθελα να θεραπευτώ µαζί τους, όπως και αυτοί θεραπεύονται 
µαζί µου. 
 
 
 
	  

	  



ΜΑΘΗΜΑ 138 
 

Ο Ουρανός είναι η απόφαση που πρέπει να πάρω. 
 

1. Σε αυτό τον κόσµο ο Ουρανός είναι µια επιλογή, επειδή εδώ πιστεύουµε ότι υπάρχουν 
εναλλακτικές από τις οποίες µπορούµε να διαλέξουµε. Νοµίζουµε ότι όλα τα πράγµατα έχουν 
ένα αντίθετο, και ότι διαλέγουµε αυτό που θέλουµε. Αν υπάρχει ο Ουρανός πρέπει να 
υπάρχει και η κόλαση, γιατί οι αντιθέσεις είναι ο τρόπος µε τον οποίο φτιάχνουµε ό,τι 
αντιλαµβανόµαστε, και ό,τι νοµίζουµε ότι είναι αληθινό. 
2. Η Δηµιουργία δεν γνωρίζει αντίθετα. Αλλά εδώ η αντίθεση είναι µέρος της 
«πραγµατικότητάς» µας. Είναι αυτή η περίεργη αντίληψη της αλήθειας που κάνει την επιλογή 
του Ουρανού να φαίνεται το ίδιο µε την παραίτηση από την κόλαση. Δεν είναι έτσι στην 
πραγµατικότητα. Όµως, ό,τι είναι αληθινό στην δηµιουργία του Θεού δεν µπορεί να εισέλθει 
εδώ µέχρι που να αντανακλάται σε κάποια µορφή που να µπορεί να την καταλάβει ο κόσµος. 
Η αλήθεια δεν µπορεί να έρθει εκεί όπου θα γινόταν αντιληπτή µε φόβο. Διότι αυτό θα ήταν το 
σφάλµα ότι η αλήθεια µπορεί να έρθει στις ψευδαισθήσεις. Η αντίθεση κάνει την αλήθεια 
ανεπιθύµητη, και δεν µπορεί να έρθει. 
3. Η επιλογή είναι η προφανής διαφυγή από ό,τι παίρνει την µορφή αντιθέτων. Η απόφαση 
αφήνει έναν από τους συγκρουόµενους στόχους να γίνει ο στόχος των προσπαθειών και της 
κατανάλωσης του χρόνου. Χωρίς απόφαση, ο χρόνος δεν είναι παρά σπατάλη και χαµένη 
προσπάθεια. Ο χρόνος σπαταλιέται χωρίς κανένα αντάλλαγµα και περνά χωρίς 
αποτελέσµατα.. Δεν υπάρχει καµία αίσθηση βελτίωσης, γιατί τίποτα δεν επιτυγχάνεται · 
τίποτα δεν µαθαίνεται. 
4. Χρειάζεται να σου υπενθυµίσουν ότι ενώ νοµίζεις ότι αντιµετωπίζεις χιλιάδες επιλογές, στην 
πραγµατικότητα υπάρχει µόνο µια. Ακόµα και αυτό φαίνεται σαν επιλογή. Μην µπερδεύεσαι 
µε όλες τις αµφιβολίες που σου επιφέρουν οι µυριάδες αποφάσεις. Παίρνεις µόνο µία. Και 
όταν πάρεις µόνο µια , τότε θα καταλάβεις ότι δεν υπήρχε πραγµατικά καµία άλλη. Γιατί η 
αλήθεια είναι αληθινή, και τίποτα άλλο δεν είναι αληθινό. Δεν υπάρχει κάτι το αντίθετο για να 
διαλέξεις. Δεν υπάρχουν αντιθέσεις στην αλήθεια. 
5. Το να επιλέγεις βασίζεται στην µάθηση. Και η αλήθεια δεν µπορεί να µαθευτεί, παρά µόνο 
να αναγνωριστεί. Η αποδοχή της βρίσκεται στην αναγνώρισή της, και καθώς την δέχεσαι σου 
γίνεται γνωστή. Αλλά η γνώση είναι πέρα από τους στόχους που αναζητούµε να διδάξουµε σε 
αυτά τα µαθήµατα. Οι δικοί µας στόχοι είναι διδακτικοί, και επιτυγχάνονται µε την µάθηση του 
πώς να τους φτάσουµε, τι είναι, και τι σου προσφέρουν. Οι αποφάσεις είναι το επακόλουθο 
της µάθησής σου, διότι βασίζονται στο τι έχεις δεχτεί ως αλήθεια για το τι είσαι, και το ποιες 
πρέπει να είναι οι ανάγκες σου. 
6. Μέσα σε αυτόν τον παρανοϊκά περίπλοκο κόσµο, ο Ουρανός φαίνεται πως παίρνει την 
µορφή επιλογής, αντί να είναι µόνο αυτό που είναι. Από όλες τις επιλογές που έχεις δοκιµάσει 
να κάνεις αυτή είναι η πιο απλή, η πιο ξεκάθαρη και πρωτότυπη από όλες τις υπόλοιπες, 
αυτή που τακτοποιεί όλες τις αποφάσεις. Αν αποφασίσεις τις υπόλοιπες, αυτή η µία θα 
παραµείνει ανεπίλυτη. Αλλά όταν επιλύσεις αυτήν, οι άλλες λύνονται µαζί µε αυτή, διότι το 
µόνο που κάνουν όλες οι επιλογές είναι να κρύβουν αυτή, παίρνοντας διαφορετικές µορφές. 
Εδώ βρίσκεται η τελική και µόνη επιλογή στην οποία η αλήθεια γίνεται αποδεκτή ή 
απορρίπτεται. 
7. Εποµένως σήµερα αρχίζουµε να σκεφτόµαστε την επιλογή για την οποία φτιάχτηκε ο 
χρόνος για να βοηθήσει να κάνουµε. Τέτοιος είναι ο ιερός σκοπός της, που είναι τώρα 
µεταµορφωµένος από την πρόθεση που του έδωσες, ώστε έχει γίνει ένα µέσο για να δηλώνει 
ότι η κόλαση είναι αληθινή, η ελπίδα γίνεται απελπισία, και η ζωή η ίδια πρέπει στο τέλος να 
νικηθεί από τον θάνατο. Μόνο στον θάνατο επιλύονται τα αντίθετα, διότι το τέλος των 
αντιθέσεων σηµαίνει ότι πεθαίνεις. Κι έτσι η σωτηρία βλέπεται σαν θάνατος, διότι η ζωή 
βλέπεται σαν σύγκρουση. Και η επίλυση της σύγκρουσης δεν είναι παρά το τέλος και της 
ίδιας της ζωής σου. 
8. Αυτές οι τρελές πεποιθήσεις µπορούν ν’ αποκτήσουν µεγάλη δύναµη στο υποσυνείδητό 
σου, και να σφίγγουν το νου σου µε τρόµο και άγχος τόσο µεγάλο που πραγµατικά δεν θα 
θέλει να απελευθερώσει τις ιδέες που έχει για την προστασία του. Πρέπει να σωθεί από την 
σωτηρία, απειλούµενος από την ασφάλεια, και να θωρακιστεί ενάντια στην αλήθεια 
χρησιµοποιώντας µαγικά τερτίπια. Και αυτές τις αποφάσεις τις παίρνεις χωρίς επίγνωση, για 
να τις κρατήσεις ανενόχλητες και ασφαλείς · µακριά από αµφισβήτηση, λογική και αµφιβολία. 
9. Ο Ουρανός επιλέγεται συνειδητά. Αυτή η επιλογή δεν µπορεί να γίνει µέχρι που να δούµε 



προσεκτικά τις εναλλακτικές και να τις καταλάβουµε. Όλα όσα είναι καλυµµένα στις σκιές 
πρέπει να ανασυρθούν στην επιφάνεια για να γίνουν κατανοητά, να κριθούν ξανά αυτή τη 
φορά µε την βοήθεια του Ουρανού. Και όλα τα λάθη στην κρίση που έχει κάνει ο νους στο 
παρελθόν είναι ανοιχτά για διόρθωση, καθώς η αλήθεια τα αποβάλλει ως αναίτια. Τώρα είναι 
και χωρίς αποτελέσµατα. Δεν µπορούν να κρυφτούν, διότι αναγνωρίζεται η ανυπαρξία τους. 
10. Αυτή η συνειδητή επιλογή του Ουρανού είναι τόσο βέβαιη όσο και το τέλος του φόβου για 
την κόλαση, όταν υψωθεί πάνω από την προστατευτική ασπίδα της µη επίγνωσης, και έρθει 
στο φως. Ποιος µπορεί να αποφασίσει ανάµεσα στο ξεκάθαρα ορατό και στο µη 
αναγνωρίσιµο; Και ποιος γίνεται να αποτύχει να κάνει µια επιλογή ανάµεσα σε εναλλακτικές 
όταν µόνο µία φαίνεται ως πολύτιµη · και η άλλη ένα εξ ολοκλήρου άχρηστο πράγµα, που δεν 
είναι τίποτα άλλο από µια φανταστική πηγή ενοχής και φόβου; Ποιος διστάζει να κάνει µια 
τέτοια επιλογή; Και θα διστάσουµε εµείς να επιλέξουµε σήµερα; 
11. Κάνουµε την επιλογή του Ουρανού καθώς ξυπνάµε, και περνάµε πέντε λεπτά 
σιγουρεύοντας ότι έχουµε πάρει την µία και µοναδική απόφαση που είναι υγιής. 
Αναγνωρίζουµε ότι κάναµε µια συνειδητή επιλογή ανάµεσα στο τι έχει ύπαρξη και αυτού 
που δεν έχει τίποτα παρά ένα παρουσιαστικό της αλήθειας. Η ψευδό-ύπαρξή του, όταν βρεθεί 
ενώπιον αυτού που είναι αληθινό, είναι ανάξια λόγου και διάφανη στο φως. Δεν κρατά πια 
κανένα στοιχείο τρόµου, γιατί αυτό που φάνταζε τεράστιο, εκδικητικό, ανελέητο από 
µίσος χρειάζεται το σκοτάδι για να το φοβάται κανείς. Τώρα αναγνωρίζεται σαν ένα ανόητο 
και ασήµαντο λάθος. 
12. Πριν κλείσουµε τα µάτια µας σήµερα για να κοιµηθούµε το βράδυ, θα επιβεβαιώσουµε για 
µια ακόµα φορά την επιλογή που κάναµε κάθε ώρα αυτής της ηµέρας. Και τώρα δίνουµε τα 
τελευταία πέντε λεπτά της µέρας µας στην απόφαση µε την οποία ξυπνήσαµε. Καθώς 
περνούσε κάθε ώρα, δηλώναµε την επιλογή µας ξανά, αφιερώνοντας λίγο χρόνο στην 
διατήρηση της πνευµατικής µας υγείας. Και τελικά, κλείνουµε την µέρα µας µε αυτό, 
αναγνωρίζοντας ότι διαλέξαµε αυτό που θέλαµε: 
Ο Ουρανός είναι η απόφαση που πρέπει να πάρω. Την παίρνω τώρα, και δεν θα 
αλλάξω γνώµη, διότι αυτό είναι το µόνο πράγµα που θέλω. 
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Θα δεχτώ την Επανόρθωση για τον εαυτό µου 
 

1. Εδώ βρίσκεται το τέλος των επιλογών. Γιατί εδώ ερχόµαστε στην απόφαση να δεχτούµε 
τον εαυτό µας, έτσι όπως µας δηµιούργησε ο Θεός. Και τι άλλο είναι οι επιλογές εκτός από 
αβεβαιότητα για το τι είµαστε; Δεν υπάρχει αµφιβολία που να µην είναι ριζωµένη εκεί. Δεν 
υπάρχει ερώτηµα που να µην αντανακλά αυτό. Δεν υπάρχει σύγκρουση που να µην 
συνεπάγεται αυτή την µοναδική, απλή ερώτηση, «Τι είµαι;» 
2. Όµως ποιος θα έκανε µια τέτοια ερώτηση εκτός από κάποιος που έχει αρνηθεί ν’ 
αναγνωρίσει τον εαυτό του; Μόνο η άρνηση να αποδεχτείς τον εαυτό σου θα µπορούσε να 
κάνει µια τέτοια ερώτηση να φαντάζει ειλικρινής. Το µόνο πράγµα το οποίο είναι σίγουρα 
γνωστό σε κάθε ζωντανό πλάσµα είναι το τι είναι. Από αυτό το σηµείο βεβαιότητας, βλέπει και 
τα άλλα πράγµατα τόσο βέβαια όσο και το ίδιο. 
3. Η αβεβαιότητα για το τι είσαι είναι µια αυταπάτη τόσο τεράστιας κλίµακας, που το µέγεθός 
της είναι σχεδόν ασύλληπτο. Το να είσαι ζωντανός και να µην ξέρεις τον εαυτό σου σηµαίνει 
ότι πιστεύεις ότι στην πραγµατικότητα είσαι νεκρός. Γιατί τι άλλο είναι η ζωή εκτός από το να 
είσαι ο εαυτός σου, και τι άλλο εκτός από σένα µπορεί να είναι ζωντανό στην θέση σου; Ποιος 
είναι αυτός που αµφιβάλλει; Για ποιο πράγµα αµφιβάλλει; Σε ποιον κάνει την ερώτηση; Ποιος 
µπορεί να του απαντήσει; 



4. Απλά δηλώνει ότι δεν είναι ο εαυτός του, και εποµένως, εφόσον είναι κάτι άλλο, αρχίζει να 
αναρωτιέται τι είναι αυτό το κάτι άλλο. Ωστόσο, ποτέ δεν θα µπορούσε να είναι ζωντανός αν 
δεν γνώριζε την απάντηση. Αν ρωτά σαν να µην ξέρει, απλά δείχνει ότι δεν θέλει να είναι αυτό 
που είναι. Αυτό το έχει δεχτεί επειδή ζει · όµως, έχει κρίνει εναντίον του και έχει αρνηθεί την 
αξία του, και έχει αποφασίσει ότι δεν γνωρίζει την µόνη βεβαιότητα εξαιτίας της οποίας ζει. 
5. Γίνεται έτσι αβέβαιος για την ίδια του την ζωή, γιατί αυτό που είναι, το έχει αρνηθεί ο ίδιος. 
Δεν είναι αυτή η άρνηση για την οποία χρειάζεσαι Επανόρθωση. Η άρνησή σου δεν έχει 
αλλάξει καθόλου αυτό που είσαι. Αλλά έχεις διχάσει το νου σου σε αυτό που ξέρει και σε αυτό 
που δεν ξέρει την αλήθεια. Είσαι ο εαυτός σου. Δεν υπάρχει καµία αµφιβολία γι αυτό. Και 
όµως εσύ αµφιβάλλεις γι αυτό. Αλλά δεν ρωτάς ποιο µέρος από σένα µπορεί πραγµατικά να 
αµφισβητεί αυτό που είσαι. Δεν µπορεί πραγµατικά να είναι µέρος δικό σου αυτό που κάνει 
αυτή την ερώτηση. Διότι ρωτά για κάποιον που γνωρίζει την απάντηση. Αν ήταν κοµµάτι δικό 
σου, τότε η βεβαιότητα θα ήταν αδύνατη. 
6. Η Επανόρθωση διορθώνει την παράξενη ιδέα ότι είναι δυνατόν να αµφιβάλλεις για τον 
εαυτό σου, και να είσαι αβέβαιος για το τι είσαι πραγµατικά. Αυτό είναι µεγάλη τρέλα. Και 
όµως είναι η παγκόσµια ερώτηση του κόσµου. Τι άλλο µπορεί να σηµαίνει αυτό εκτός από το 
ότι ο κόσµος έχει τρελαθεί; Γιατί να µοιράζεσαι την τρέλα του εξαιτίας της θλιβερής 
πεποίθησης ότι αυτό που είναι παγκόσµιο εδώ είναι και αληθές; 
7. Τίποτα από ό,τι πιστεύει ο κόσµος δεν είναι αληθινό. Ο κόσµος είναι ένας τόπος του 
οποίου ο σκοπός είναι να γίνει το σπίτι εκείνων που ισχυρίζονται ότι δεν γνωρίζουν τον εαυτό 
τους, για να µπορούν να έρχονται και να αµφισβητούν αυτό που πραγµατικά είναι. Και θα 
έρχονται και θα ξαναέρχονται µέχρι την ώρα που να γίνει αποδεκτή η Επανόρθωση, και 
µάθουν ότι είναι αδύνατον να αµφισβητείς τον εαυτό σου, και να µην έχεις επίγνωση του 
ποιος είσαι. 
8. Μόνο η αποδοχή µπορεί να ζητηθεί από σένα, γιατί αυτό που είσαι είναι βέβαιο. Είναι 
διαµορφωµένο µέσα στον άγιο Νου του Θεού, και στον δικό σου. Είναι τόσο υπεράνω από 
κάθε αµφιβολία και αµφισβήτηση που το να ρωτάς τι είναι, είναι και η µοναδική απόδειξη που 
χρειάζεται για να σου δείξει ότι πιστεύεις την αντιφατικότητα ότι δεν γνωρίζεις αυτό που δεν 
γίνεται να µην γνωρίζεις. Είναι αυτό µία ερώτηση, ή µία δήλωση που αρνείται τον εαυτό της 
δηλώνοντας το; Ας µην επιτρέψουµε στους άγιους νόες µας να απορροφούνται από 
ανούσιους συλλογισµούς όπως αυτός. 
9. Έχουµε µια αποστολή εδώ. Δεν ήρθαµε να ενισχύσουµε την τρέλα που κάποτε πιστεύαµε. 
Ας µην ξεχνάµε τον στόχο που έχουµε αποδεχτεί. Δεν είναι µόνο η δική µας ευτυχία που 
έχουµε έρθει να κερδίσουµε. Αυτό που δεχόµαστε σαν το τι είµαστε διακηρύσσει αυτό που 
πρέπει να είναι όλοι, µαζί µε µας. Μην εγκαταλείψεις τους αδελφούς σου, γιατί έτσι 
εγκαταλείπεις τον εαυτό σου. Κοίταζέ τους µε αγάπη, ώστε να γνωρίζουν ότι είναι µέρος δικό 
σου, και εσύ µέρος δικό τους. 
10. Αυτό διδάσκει η Επανόρθωση, και αποδεικνύει ότι η Ενότητα του Υιού του Θεού είναι 
απρόσβλητη από την πεποίθησή του ότι δεν γνωρίζει ποιός είναι. Σήµερα αποδέξου την 
Επανόρθωση, όχι για να αλλάξεις την πραγµατικότητα, παρά απλά για να δεχτείς την αλήθεια 
για τον εαυτό σου, και να συνεχίσεις τον δρόµο σου χαρµόσυνα µέσα στην χωρίς τέλος 
Αγάπη του Θεού. Μόνο αυτό µας ζητείται να κάνουµε. Μόνο αυτό θα κάνουµε σήµερα. 
11. Πέντε λεπτά το πρωί και το βράδυ θα αφοσιωθούµε για να αφιερώσουµε το νου µας στην 
αποστολή µας για σήµερα. Αρχίζουµε µε αυτή την ανασκόπηση του τι είναι η αποστολή µας: 
- Θα δεχτώ την Επανόρθωση για τον εαυτό µου. 
- Γιατί παραµένω έτσι όπως µε δηµιούργησε ο Θεός. 
Δεν έχουµε χάσει την γνώση που µας έδωσε ο Θεός όταν µας δηµιούργησε όµοιους µε 
Αυτόν. Μπορούµε να την θυµηθούµε για όλους, γιατί στην δηµιουργία όλοι οι νόες είναι ένα. 
Και µέσα στην µνήµη µας βρίσκεται η θύµηση πόσο αγαπητοί είναι σ’ εµάς οι αδελφοί µας 
στην πραγµατικότητα, πόσο ένα µέρος µας βρίσκεται σε κάθε νου, πόσο πιστοί έχουν 
παραµείνει σε εµάς, και πόσο τους περιέχει όλους η Αγάπη του Πατέρα µας. 
12. Και σε ευχαριστία προς όλη την δηµιουργία, στο Όνοµα του Δηµιουργού της και της 
Ενότητας Του µε όλες τις πλευρές της δηµιουργίας, επαναλαµβάνουµε την αφοσίωσή µας 
στον σκοπό µας σήµερα, κάθε ώρα, καθώς αφήνουµε κατά µέρος όλες τις σκέψεις που θα 
µας αποσπούσαν από τον ιερό µας στόχο. Για αρκετά λεπτά άφησε το νου σου να καθαρίσει 
από όλους τους ανόητους ιστούς που έχει υφάνει ο κόσµος γύρω από τον άγιο Υιό του Θεού. 
Και µάθε πόσο εύθραυστες είναι οι αλυσίδες που φαίνεται ότι κρατούν την γνώση για τον 
εαυτό σου µακριά από την επίγνωσή σου, καθώς λες: 
 Θα δεχτώ την Επανόρθωση για τον εαυτό µου. 
Γιατί παραµένω έτσι όπως µε δηµιούργησε ο Θεός. 
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Μόνο η σωτηρία µπορούµε να πούµε ότι θεραπεύει 

 
1. Η «θεραπεία» είναι μια λέξη που δεν ταιριάζει σε κανένα γιατρικό που ο κόσμος 
αποδέχεται σαν ευεργετικό. Αυτό που ο κόσμος αντιλαμβάνεται ως θεραπευτικό 
δεν είναι τίποτα άλλο από κάτι που θα κάνει το σώμα «καλύτερα». Όταν 
προσπαθεί να θεραπεύσει το νου, δεν βλέπει κανένα διαχωρισμό από το σώμα, 
όπου πιστεύει ότι κατοικεί ο νους. Άρα, οι μορφές θεραπείας απλά αντικαθιστούν 
την ψευδαίσθηση με μια άλλη ψευδαίσθηση. Μια μορφή πίστης στην 
αρρώστια παίρνει μια άλλη μορφή, κι έτσι ο ασθενής τώρα αντιλαμβάνεται τον 
εαυτό του ως καλά. 
2. Δεν έχει όμως θεραπευτεί. Απλά έβλεπε ένα όνειρο ότι ήταν άρρωστος, και στο 
όνειρό του βρήκε μια μαγική φόρμουλα για να τον κάνει καλά. Όμως, δεν ξύπνησε 
από το όνειρο, άρα ο νους του παραμένει ακριβώς όπως ήταν πριν. Δεν έχει δει το 
φως που θα τον ξυπνούσε και θα έδινε τέλος στο όνειρο. Τι διαφορά έχει το 
περιεχόμενο του ονείρου στην πραγματικότητα; Κάποιος είτε κοιμάται ή ξυπνά. 
Δεν υπάρχει τίποτα ενδιάμεσο. 
3. Τα χαρούμενα όνειρα που φέρνει το Άγιο Πνεύμα είναι διαφορετικά από τα 
όνειρα του κόσμου, όπου απλά κάποιος ονειρεύεται ότι είναι ξύπνιος. Τα όνειρα 
που η συγχώρεση αφήνει το νου να αντιληφθεί δεν συνεπάγονται μια άλλη μορφή 
ύπνου, έτσι ώστε ο ονειρευτής να ονειρεύεται ένα άλλο όνειρο. Τα χαρούμενα 
όνειρά Του είναι οι προάγγελοι της αυγής της αλήθειας μέσα στο νου. Οδηγούν από 
τον ύπνο σε απαλό ξύπνημα, έτσι ώστε τα όνειρα να τελειώσουν. Κι έτσι 
θεραπεύουν για όλη την αιωνιότητα. 
4. Η Επανόρθωση θεραπεύει με βεβαιότητα, και γιατρεύει κάθε αρρώστια. Γιατί ο 
νους που κατανοεί ότι η αρρώστια δεν μπορεί να είναι τίποτα παρά ένα όνειρο δεν 
εξαπατάται από τις μορφές που μπορεί να πάρει αυτό το όνειρο. Καμία 
αρρώστια δεν μπορεί να έρθει εκεί όπου απουσιάζει η ενοχή, γιατί η 
αρρώστια είναι μια άλλη μορφή ενοχής.. Η Επανόρθωση δεν θεραπεύει τους 
αρρώστους, γιατί αυτό δεν είναι θεραπεία. Αφαιρεί την ενοχή που κάνει την 
αρρώστια δυνατή. Και αυτό είναι πραγματικά θεραπεία. Γιατί τώρα η αρρώστια 
έχει φύγει, και τίποτα δεν έχει απομείνει στο οποίο να μπορεί να επιστρέψει. 
5. Ειρήνη σε σένα που έχεις θεραπευτεί μέσα στον Θεό, και όχι μέσα στα ανούσια 
όνειρα. Γιατί η θεραπεία πρέπει να έρχεται από την αγιότητα, και η αγιότητα δεν 
μπορεί να βρεθεί εκεί όπου η αμαρτία αγαπιέται. Ο Θεός κατοικεί σε ιερούς ναούς. 
Δεν μπαίνει εκεί που έχει εισέλθει η αμαρτία. Ωστόσο, δεν υπάρχει μέρος που Αυτός 
να μην βρίσκεται. Επομένως, η αμαρτία δεν μπορεί να έχει εστία όπου να μπορεί να 
κρυφτεί από την ευεργεσία Του. Δεν υπάρχει μέρος που να μην βρίσκεται η 
αγιότητα, και πουθενά που να μπορούν να κατοικήσουν η αμαρτία και η αρρώστια. 
6. Αυτή είναι η σκέψη που θεραπεύει. Δεν κάνει διακρίσεις ανάμεσα σε αναλήθειες. 
Ούτε αναζητά να θεραπεύσει αυτό που δεν είναι άρρωστο, αδιαφορώντας για το 
που βρίσκεται η ανάγκη για θεραπεία. Δεν είναι μαγεία. Είναι απλά μία έκκληση 
στην αλήθεια, που δεν γίνεται να αποτύχει να θεραπεύσει για πάντα. Δεν είναι μία 
σκέψη που κρίνει μία ψευδαίσθηση ανάλογα με το μέγεθός της, την φαινομενική 
της βαρύτητα, ή οτιδήποτε έχει σχέση με την μορφή που παίρνει. Απλά εστιάζει σε 
αυτό που είναι, και γνωρίζει ότι καμιά ψευδαίσθηση δεν μπορεί να είναι αληθινή. 
7. Σήμερα ας μην προσπαθήσουμε να αναζητήσουμε να θεραπεύσουμε ό,τι δεν είναι 
δυνατόν να υποφέρει από ασθένεια. Την θεραπεία πρέπει να την αναζητήσουμε 
εκεί όπου βρίσκεται, και έπειτα να την εφαρμόσουμε σε ό,τι ασθενεί, έτσι ώστε να 



θεραπευτεί. Δεν υπάρχει γιατρικό που παρέχει ο κόσμος και που να μπορεί να 
πετύχει κάποια αλλαγή σε οτιδήποτε. Ο νους που φέρνει τις ψευδαισθήσεις στην 
αλήθεια είναι αυτός που αλλάζει πραγματικά. Δεν υπάρχει άλλη αλλαγή εκτός από 
αυτή. Γιατί πώς μπορεί μία ψευδαίσθηση να διαφέρει από κάποια άλλη παρά μόνο 
στα χαρακτηριστικά που δεν έχουν ουσία, καμία πραγματικότητα, κανένα 
βάθος και τίποτα που είναι αληθινά διαφορετικό; 
8. Σήμερα αναζητούμε ν’ αλλάξουμε το νου μας για την πηγή της αρρώστιας, γιατί 
ζητούμε μια θεραπεία για όλες τις ψευδαισθήσεις, και όχι άλλη μια αλλαγή 
ανάμεσα σε αυτές. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να βρούμε την πηγή της θεραπείας, 
η οποία βρίσκεται στο νου μας διότι εκεί την τοποθέτησε ο Πατέρας μας για εμάς. 
Δεν βρίσκεται πιο μακριά από τους εαυτούς μας. Είναι τόσο κοντά μας όσο και οι 
δικές μας σκέψεις · τόσο κοντά που είναι αδύνατον να την χάσουμε. Δεν χρειάζεται 
παρά να την αναζητήσουμε και θα βρεθεί. 
9. Δεν θα παραπλανηθούμε, σήμερα από ό,τι μας φαίνεται σαν άρρωστο. Θα πάμε 
πέρα από τα φαινόμενα και θα φτάσουμε στην πηγή της θεραπείας από την οποία 
τίποτα δεν εξαιρείται. Θα πετύχουμε στον βαθμό που συνειδητοποιούμε ότι δεν 
μπορεί να υπάρχει μία ουσιώδης διάκριση ανάμεσα σε αυτό που είναι αναληθές 
και σε αυτό που είναι εξίσου αναληθές. Εδώ δεν υπάρχουν διαβαθμίσεις, και ούτε 
πεποιθήσεις ότι αυτό που δεν υπάρχει είναι πιο αληθινό σε μερικές μορφές από 
ό,τι άλλα. Όλα είναι εσφαλμένα, και μπορούν να θεραπευτούν διότι δεν είναι 
αληθή. 
10. Έτσι αφήνουμε κατά μέρος τα φυλαχτά μας, τα γούρια και τα φάρμακα, τις 
ψαλμωδίες μας και τα μαγικά, όποια μορφή και να έχουν. Θα ησυχάσουμε και θα 
ακούσουμε την Φωνή της θεραπείας, η οποία θα θεραπεύσει όλες τις αρρώστιες ως 
μία, επαναφέροντας την σωφροσύνη στον Υιό του Θεού. Καμία άλλη φωνή δεν 
μπορεί να θεραπεύσει εκτός από αυτή. Σήμερα ακούμε την μοναδική Φωνή που μας 
μιλά για την αλήθεια, όπου τελειώνουν οι ψευδαισθήσεις , και η ειρήνη επιστρέφει 
στην αιώνια, ήσυχη κατοικία του Θεού. 
11. Ξυπνάμε ακούγοντάς Τον, και Τον αφήνουμε να μας μιλήσει για πέντε λεπτά 
όταν ξεκινά η μέρα, και τελειώνουμε την ημέρα μας ακούγοντάς Τον πάλι για πέντε 
λεπτά ακόμα πριν κοιμηθούμε. Η μόνη μας προετοιμασία είναι να αφήσουμε κατά 
μέρος όλες τις σκέψεις που παρεμβάλλονται, όχι μια - μια ξεχωριστά, αλλά όλες 
μαζί σαν μία. Είναι όλες ίδιες. Δεν χρειάζεται να τις κάνουμε διαφορετικές, και να 
καθυστερήσουμε έτσι την ώρα που να μπορέσουμε ν’ ακούσουμε τον Πατέρα μας να 
μας μιλά. Τον ακούμε τώρα. Ερχόμαστε σε Αυτόν σήμερα. 
12. Με τα χέρια μας άδεια, πουθενά προσκολλημένοι, με ανυψωμένη καρδιά και νου 
που αφουγκράζεται προσευχόμαστε: 
- Μόνο η σωτηρία µπορούµε να πούµε ότι θεραπεύει. 
- Μίλησέ µας, Πατέρα, ώστε να µπορέσουµε να θεραπευτούµε. 
Και θα νιώσουμε την σωτηρία να μας καλύπτει με την απαλή της προστασία, και 
με μία γαλήνη τόσο βαθιά που καμιά ψευδαίσθηση δεν μπορεί να ταράξει το νου 
μας, ούτε να μας αποδείξει ότι είναι αληθινή. Αυτό θα μάθουμε σήμερα. Και θα λέμε 
την προσευχή μας για θεραπεία, κάθε ώρα, και θα αφιερώνουμε ένα λεπτό 
ανά ώρα, για ν’ ακούσουμε την απάντηση στην προσευχή μας καθώς ακούμε με 
προσοχή, σιωπηλά και χαρούμενα. Αυτή είναι η μέρα που η θεραπεία έρχεται σε 
μας. Αυτή είναι η μέρα που τελειώνει ο διαχωρισμός, και θυμόμαστε Ποιοι είμαστε 
πραγματικά. 
 
 
	  
	  

	  


