
Κεφάλαιο 3 
 

Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ 
 
 
                                 Ι.  Επανόρθωση χωρίς θυσίες 

 
1. Ένα ακόµα σηµείο πρέπει να γίνει απόλυτα ξεκάθαρο πριν µπορέσει να εξαλειφθεί κάθε 
υπόλειµµα φόβου σε σχέση µε τα θαύµατα. Αυτό που εξασφάλισε την Επανόρθωση δεν ήταν 
η σταύρωση, ήταν η ανάσταση. Πολλοί ειλικρινείς Χριστιανοί το έχουν παρεξηγήσει αυτό. 
Όποιος είναι ελευθερωµένος από την πίστη στην έλλειψη δεν µπορεί να κάνει αυτό το λάθος. 
Αν δούµε την σταύρωση από αυτή την αντεστραµµένη άποψη, όντως φαίνεται σαν ο Θεός να 
επέτρεψε, ακόµα και να ενθάρρυνε έναν από τους Υιούς Του να υποφέρει διότι αυτός ήταν 
καλός. Αυτή η ιδιαίτερα ατυχής ερµηνεία, η οποία προέκυψε από προβολή, έχει οδηγήσει 
πολλούς ανθρώπους να φοβούνται πικρά τον Θεό. Τέτοιες αντιθρησκευτικές απόψεις 
µπαίνουν σε πολλές θρησκείες. Όµως οι αληθινοί Χριστιανοί θα έπρεπε να σταµατήσουν και 
να ρωτήσουν «Πως είναι δυνατόν να συµβαίνει κάτι τέτοιο;» Είναι δυνατόν ο Θεός ο Ίδιος να 
είναι ικανός για τέτοιου είδους σκέψη για την οποία Αυτός ο Ίδιος έχει δηλώσει ότι είναι ανάξια 
για τον Υιό Του; 
2. Η καλύτερη άµυνα, όπως πάντα, δεν είναι να επιτεθείς την άποψη κάποιου άλλου, αλλά να 
προστατεύσεις την αλήθεια. Δεν είναι συνετό να δέχεσαι οποιαδήποτε άποψη αν χρειάζεται 
να αντιστρέψεις ένα ολόκληρο σύστηµα αναφοράς για να την δικαιώσεις. Αυτή η διαδικασία 
είναι οδυνηρή στις πιο δευτερεύουσες εφαρµογές της και πραγµατικά τραγική σε ευρύτερη 
κλίµακα. Η καταδίωξη πολύ συχνά καταλήγει σε µια προσπάθεια να «δικαιώσεις» την 
τροµερή παρεξήγηση ότι ο Θεός ο Ίδιος καταδίωξε τον Ίδιο Του τον Υιό για χάρη της 
σωτηρίας. Οι λέξεις από µόνες τους δεν έχουν σηµασία. Αυτό ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να 
ξεπεραστεί διότι, παρόλο που το λάθος το ίδιο δεν είναι δυσκολότερο να διορθωθεί από 
οποιοδήποτε άλλο, πολλοί έχουν δείξει απροθυµία να το ξεφορτωθούν εξαιτίας της 
σηµαντικής αξίας του ως άµυνα. Σε πιο ήπιες µορφές κάποιος γονέας λέει, «Αυτό µε πονάει 
περισσότερο από ό,τι πονάει εσένα», και νιώθει αθωωµένος όταν χτυπά ένα παιδί. Πιστεύεις 
πως ο Πατέρας µας πραγµατικά σκέφτεται µε αυτόν τον τρόπο; Είναι πολύ βασικό να 
απαλλαγείς από τέτοιες σκέψεις για να σιγουρευτούµε ότι τίποτα τέτοιο δεν παραµένει στο 
νου σου. Εγώ δεν «τιµωρήθηκα» επειδή εσύ ήσουν κακός. Το µάθηµα της καλοσύνης που 
διδάσκει η Επανόρθωση, χάνεται αν µολυνθεί µε αυτό το είδος της διαστρέβλωσης. 
3. Η δήλωση «Η εκδίκηση είναι δική µου, είπε ο Κύριος» είναι µια παρεξήγηση µε την οποία 
κάποιος µεταθέτει το δικό του «κακό» παρελθόν στον Θεό. Το «κακό» παρελθόν δεν έχει 
καµιά σχέση µε τον Θεό. Αυτός δεν το δηµιούργησε και δεν το στηρίζει. Ο Θεός δεν πιστεύει 
στην ανταπόδοση. Ο Νους Του δεν δηµιουργεί µε αυτό τον τρόπο. Δεν κρατά εναντίον σου τις 
«κακές» σου πράξεις. Είναι ποτέ δυνατόν να τις κρατούσε ενάντια σε µένα; Σιγουρέψου πόσο 
εντελώς αδύνατη είναι αυτή η υπόθεση, και πόσο προκύπτει ολοκληρωτικά από προβολή. 
Αυτό το είδος σφάλµατος είναι υπεύθυνο για µια σειρά από σχετικά σφάλµατα, 
συµπεριλαµβανοµένης και της πίστης ότι ο Θεός απέρριψε τον Αδάµ και τον εξεδίωξε από 
τον Κήπο της Εδέµ. Γι αυτό πολλές φορές ίσως πιστεύεις ότι σε κατευθύνω λάθος. Έχω κάνει 
κάθε προσπάθεια να χρησιµοποιήσω λόγια που είναι σχεδόν αδύνατον να υποστούν 
διαστρέβλωση, αλλά πάντα έχεις την δυνατότητα να παραµορφώνεις τα σύµβολα αν το 
επιθυµείς. 
4. Η θυσία είναι µια έννοια εντελώς άγνωστη στον Θεό. Προκύπτει αποκλειστικά από τον 
φόβο, και οι φοβισµένοι άνθρωποι µπορεί να γίνουν κακεντρεχείς. Η οποιαδήποτε είδους 
θυσία αποτελεί µια παραβίαση της νουθεσίας µου να είστε ελεήµονες όπως και ο Πατέρας 
σας στον Ουρανό είναι ελεήµων. Υπήρξε δύσκολο σε πολλούς Χριστιανούς να 
συνειδητοποιήσουν ότι αυτό ισχύει για τον εαυτό τους. Οι καλοί δάσκαλοι ποτέ δεν 
τροµοκρατούν τους µαθητές τους. Το να τροµοκρατείς σηµαίνει ότι επιτίθεσαι, και αυτό έχει 
σαν αποτέλεσµα την απόρριψη αυτού που προφέρει ο δάσκαλος. Το αποτέλεσµα είναι η 
αποτυχία της µάθησης. 
5. Σωστά µε έχουν ονοµάσει «ο Αµνός του Θεού που πήρε πάνω του τις αµαρτίες του 
κόσµου», αλλά εκείνοι που αναπαριστούν τον αµνό µε κηλίδες αίµατος δεν κατανοούν την 
σηµασία του συµβόλου. Η σωστή του σηµασία είναι ότι είναι ένα πολύ απλό σύµβολο που 



µιλά για την αθωότητά µου. Το λιοντάρι και ο αµνός που είναι ξαπλωµένοι µαζί συµβολίζουν 
ότι η δύναµη και η αθωότητα δεν βρίσκονται σε σύγκρουση, αλλά ζουν µε φυσικότητα 
ειρηνικά. Το «Ευλογηµένοι είναι οι αγνοί στην καρδιά διότι θα δουν τον Θεό» είναι ένας άλλος 
τρόπος να πούµε το ίδιο πράγµα. Ένας αγνός νους γνωρίζει την αλήθεια και αυτή είναι η 
δύναµή του. Δεν συγχέει την καταστροφή µε την αθωότητα διότι συνδέει την αθωότητα µε την 
δύναµη, και όχι µε την αδυναµία. 
6. Η αθωότητα είναι ανίκανη να θυσιάσει οτιδήποτε, διότι ο αθώος νους έχει τα πάντα και 
αγωνίζεται µόνο για να προστατέψει την ολότητά του. Δεν µπορεί να προβάλλει. Μπορεί µόνο 
να τιµά τους άλλους νόες, διότι η τιµή είναι ο φυσικός χαιρετισµός εκείνων που αληθινά 
αγαπιούνται προς τους άλλους που είναι σαν αυτούς. Ο αµνός «πήρε πάνω του τις αµαρτίες 
του κόσµου» µε την έννοια ότι η κατάσταση αθωότητας, ή χάριτος, είναι αυτή στην οποία η 
έννοια της Επανόρθωσης είναι απόλυτα προφανής. Η Επανόρθωση είναι εξ ολοκλήρου 
αναµφίβολη. Είναι απόλυτα ξεκάθαρη διότι υπάρχει στο φως. Μόνο οι προσπάθειες να την 
κρύψουν στο σκοτάδι την έχουν κάνει απρόσιτη σε εκείνους που δεν επιλέγουν να δουν. 
7. Η ίδια η Επανόρθωση ακτινοβολεί µόνο αλήθεια. Άρα εκπροσωπεί την απουσία κινδύνου 
και εκπέµπει µόνο ευλογία. Δεν θα µπορούσε να το κάνει αυτό αν απέρρεε από οτιδήποτε 
άλλο εκτός από τέλεια αθωότητα. Η αθωότητα είναι σοφία διότι δεν έχει επίγνωση του κακού, 
και το κακό δεν υπάρχει. Έχει, όµως, απόλυτη επίγνωση για κάθε τι αληθινό. Η ανάσταση 
απέδειξε ότι τίποτα δεν µπορεί να καταστρέψει την αλήθεια. Το καλό µπορεί να αντέξει σε 
κάθε µορφή κακού, όπως το φως καταργεί τις µορφές του σκοταδιού. Εποµένως η 
Επανόρθωση είναι το τέλειο µάθηµα. Είναι η τελική απόδειξη ότι όλα τα άλλα µαθήµατα που 
δίδαξα είναι αληθινά. Αν µπορείς να δεχτείς αυτή την µία γενίκευση τώρα, δεν θα υπάρξει 
ανάγκη να µάθεις από πολλά µικρότερα µαθήµατα. Αν το πιστέψεις αυτό απελευθερώνεσαι 
από όλα τα σφάλµατα. 
8. Η αθωότητα του Θεού είναι η αληθινή κατάσταση του νου του Υιού Του. Σε αυτή την 
κατάσταση ο νους σου γνωρίζει τον Θεό, διότι ο Θεός δεν είναι συµβολικός· είναι 
Πραγµατικότητα. Γνωρίζοντας τον Υιό Του έτσι όπως είναι, συνειδητοποιείς ότι η 
Επανόρθωση, όχι η θυσία, είναι το µόνο δώρο που αρµόζει στο βωµό του Θεού, εκεί όπου 
δεν ανήκει τίποτα άλλο εκτός από την τελειότητα. Η κατανόηση των αθώων είναι αλήθεια. 
Αυτός είναι ο λόγος που οι βωµοί τους ακτινοβολούν πραγµατικά. 
 
 

ΙΙ. Τα Θαύµατα σαν Μέσον Ορθής Αντίληψης 
 
1. Έχω δηλώσει ότι οι βασικές ιδέες που αναφέρονται σε αυτά τα µαθήµατα δεν έχουν 
διαβαθµίσεις. Συγκεκριµένες θεµελιώδεις έννοιες δεν µπορούν να γίνουν κατανοητές µε βάση 
τα αντίθετα τους. Είναι αδύνατον να συλλάβεις το φως και το σκοτάδι ή τα πάντα και το τίποτα 
σαν αλληλοεξαρτώµενες πιθανότητες. Ή είναι όλα σωστά ή λάθος. Είναι βασικό να 
καταλάβεις ότι ο τρόπος σκέψης σου θα είναι λανθασµένος µέχρι να αφοσιωθείς στο ένα ή το 
άλλο. Βέβαια, µια σταθερή αφοσίωση στο σκοτάδι και το τίποτα είναι αδύνατη. Δεν έχει 
υπάρξει ποτέ κανένας που στην ζωή του δεν βίωσε κάποιο φως και κάποιο (κάποια 
εµπειρία)κάτι. Κανένας, λοιπόν, δεν είναι ικανός να αρνηθεί εντελώς την αλήθεια, ακόµα κι αν 
πιστεύει ότι είναι. 
2. Η αθωότητα δεν είναι µονοµερής ιδιότητα. Δεν είναι πραγµατική µέχρι να γίνει καθολική. Οι 
εν µέρει αθώοι έχουν την τάση να είναι αρκετά ανόητοι µερικές φορές. Μόνο όταν η αθωότητά 
τους γίνει αντίληψη πραγµάτων συµπαντικής εµβέλειας γίνεται σοφία. Η αθώα ή ορθή 
αντίληψη σηµαίνει ότι ποτέ δεν αντιλαµβάνεσαι εσφαλµένα και ότι πάντα βλέπεις σωστά. Πιο 
απλά, σηµαίνει ότι δεν βλέπεις ποτέ αυτό που δεν υπάρχει, και βλέπεις πάντα αυτό που 
υπάρχει. 
3. Όταν σου λείπει η εµπιστοσύνη για το τι θα κάνει κάποιος, επιβεβαιώνεις την πεποίθηση 
σου ότι αυτός δεν βρίσκεται σε ορθό νου. Αυτή δεν είναι καθόλου µια στάση που βασίζεται 
στα θαύµατα. Επίσης έχει την καταστροφική άρνηση της δύναµης του θαύµατος. Το θαύµα 
αντιλαµβάνεται τα πάντα έτσι όπως είναι. Αν δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από την αλήθεια, 
η ορθή κατάσταση της όρασης δεν βλέπει παρά µόνο την τελειότητα. Έχω πει ότι µόνο ό,τι 
δηµιουργεί ο Θεός ή ό,τι δηµιουργείς εσύ µε το ίδιο Θέληµα υπάρχει πραγµατικά. Αυτό, 
λοιπόν, είναι το µόνο που βλέπουν οι αθώοι. Δεν υποφέρουν από διαστερβλωµένη αντίληψη. 
4. Φοβάσαι το Θέληµα του Θεού διότι έχεις χρησιµοποιήσει τον δικό σου νου, τον οποίο 
Εκείνος δηµιούργησε όµοιο µε τον δικό Του, για να δηµιουργήσεις εσφαλµένα. Ο νους µπορεί 
να δηµιουργεί εσφαλµένα µόνο αν πιστεύει ότι δεν είναι ελεύθερος. Ένας «αιχµάλωτος» νους 
δεν είναι ελεύθερος διότι έχει καταλειφθεί, ή εµποδιστεί, από τον ίδιο του τον εαυτό. 



Εποµένως είναι περιορισµένος και η θέληση δεν είναι ελεύθερη να εκδηλωθεί. Το να είσαι ένα 
σηµαίνει να έχεις ένα νου και µια θέληση. Όταν η Θέληση της Υιότητας και του Πατέρα είναι 
ένα, η τέλεια αρµονία τους είναι ο Παράδεισος. 
5. Τίποτα δεν µπορεί να επικρατήσει ενάντια σε κάποιο Υιό του Θεού που εµπιστεύεται την 
φροντίδα του πνεύµατός του στα Χέρια του Πατέρα του. Κάνοντας αυτό, ο νους αφυπνίζεται 
από τον ύπνο του και θυµάται τον Δηµιουργό του. Κάθε αίσθηση διαχωρισµού εξαφανίζεται. 
Ο Υιός του Θεού είναι τµήµα της Αγίας Τριάδας, αλλά η Ίδια η Τριάδα είναι ένα. Δεν υπάρχει 
σύγχυση µέσα στα Επίπεδα Της, διότι έχουν ένα Νου και ένα Θέληµα. Αυτός ο ενοποιηµένος 
σκοπός δηµιουργεί τέλεια ολοκλήρωση και εξασφαλίζει την ειρήνη του Θεού. Όµως αυτό το 
όραµα µπορεί να γίνει αντιληπτό µόνο από τους πραγµατικά αθώους. Επειδή οι καρδιές τους 
είναι αγνές, οι αθώοι υπερασπίζονται την ορθή αντίληψη αντί να αµύνονται ενάντια σε αυτή. 
Έχοντας κατανοήσει το µάθηµα της Επανόρθωσης έχουν απαλλαγεί από επιθυµία για 
επίθεση, άρα βλέπουν αληθινά. Αυτό εννοεί η Βίβλος όταν λέει, «Όταν αυτός εµφανιστεί (ή 
γίνει αντιληπτός) εµείς θα είµαστε σαν αυτόν, διότι θα τον βλέπουµε όπως είναι.» 
6. Ο τρόπος για να διορθώσεις τις διαστρεβλώσεις είναι να αποσύρεις την πίστη σου από 
αυτές και να την επενδύσεις µόνο σε ό,τι είναι αληθινό. Δεν µπορείς να κάνεις αληθινό το 
αναληθές. Αν είσαι πρόθυµος να δεχτείς ό,τι είναι αληθινό σε όλα όσα αντιλαµβάνεσαι, τότε 
επιτρέπεις να γίνει αληθινό για σένα. Η αλήθεια ξεπερνά κάθε σφάλµα, και εκείνοι που ζουν 
µέσα στο σφάλµα και στην κενότητα ποτέ δεν µπορούν να βρουν ανακούφιση που να διαρκεί. 
Αν αντιλαµβάνεσαι ορθά ακυρώνεις τις λάθος αντιλήψεις για τον εαυτό σου και για τους 
άλλους συγχρόνως. Επειδή τους βλέπεις έτσι όπως είναι, τους προσφέρεις την αποδοχή για 
την αλήθεια τους έτσι ώστε να µπορέσουν να την δεχτούν και οι ίδιοι για τον εαυτό τους. 
Αυτήν την θεραπεία επιφέρει το θαύµα. 
 
 
                       III. Αντίληψη εναντίον Γνώσης 
 
1. Μέχρι στιγµής, έχουµε δώσει έµφαση στην αντίληψη, και έχουµε πει πολύ λίγα για την 
γνώση. Αυτό συµβαίνει διότι η αντίληψη πρέπει να µπει σε ορθή βάση πριν µπορέσεις να 
γνωρίσεις οτιδήποτε. Το να γνωρίζεις σηµαίνει ότι είσαι σίγουρος. Η αβεβαιότητα δείχνει ότι 
δεν γνωρίζεις. Η γνώση είναι δύναµη διότι είναι βέβαιη, και η βεβαιότητα είναι δύναµη. Η 
αντίληψη είναι προσωρινή. Σαν ιδιότητα της πίστης στον χώρο και τον χρόνο, υπόκειται είτε 
στον φόβο είτε στην αγάπη. Οι διαστρεβλωµένες αντιλήψεις παράγουν φόβο και οι ορθές 
προωθούν την αγάπη, αλλά καµία από τις δύο δεν φέρνει την βεβαιότητα διότι όλη η 
αντίληψη ποικίλει. Γι αυτό και δεν είναι γνώση. Η ορθή αντίληψη είναι η βάση για την γνώση, 
αλλά το να γνωρίζεις είναι η επιβεβαίωση της αλήθειας και βρίσκεται πέρα από κάθε 
αντίληψη. 
2. Όλες σου οι δυσκολίες προέρχονται από το γεγονός ότι δεν αναγνωρίζεις τον εαυτό σου, 
τον αδελφό σου ή τον Θεό. Το να αναγνωρίζεις σηµαίνει να «γνωρίζεις ξανά», υπονοώντας 
ότι ήξερες από πριν. Μπορείς να δεις µε πολλούς τρόπους διότι η αντίληψη χρησιµοποιεί την 
ερµηνεία, και αυτό σηµαίνει ότι δεν είναι ούτε ολοκληρωµένη ούτε συνεπής. Το θαύµα, όντας 
ένας τρόπος να αντιλαµβάνεσαι, δεν είναι γνώση. Είναι η σωστή απάντηση σε µια ερώτηση, 
αλλά όταν γνωρίζεις δεν ρωτάς. Το να θέτεις τις ψευδαισθήσεις υπό αµφισβήτηση, είναι το 
πρώτο βήµα στην κατάργησή τους. Το θαύµα, ή η σωστή απάντηση, τις διορθώνει. Εφόσον 
οι αντιλήψεις αλλάζουν, η εξάρτησή τους από τον χρόνο είναι προφανής. Το πώς 
αντιλαµβάνεσαι την κάθε χρονική στιγµή καθορίζει ό,τι κάνεις, και οι πράξεις συµβαίνουν 
µέσα στον χρόνο. Η γνώση είναι άχρονη, διότι η βεβαιότητα δεν είναι αµφισβητήσιµη. 
Γνωρίζεις όταν έχεις πάψει να κάνεις ερωτήσεις. 
3. Ο νους που ρωτά αντιλαµβάνεται τον εαυτό του µέσα στον χρόνο, εποµένως ψάχνει για 
µελλοντικές απαντήσεις. Ο κλειστός νους πιστεύει ότι το µέλλον και το παρόν θα είναι τα ίδια. 
Αυτό εξασφαλίζει µια φαινοµενικά σταθερή κατάσταση που είναι συνήθως µια προσπάθεια να 
εξισορροπήσει έναν θεµελιώδη φόβο ότι το µέλλον θα είναι χειρότερο από το παρόν. Αυτός ο 
φόβος αναχαιτίζει κάθε τάση για ερώτηση και αµφισβήτηση. 
4. Η ορθή όραση είναι η φυσική αντίληψη της πνευµατικής όρασης, αλλά εξακολουθεί να είναι 
µια διόρθωση, παρά ένα γεγονός. Η πνευµατική όραση είναι συµβολική, και εποµένως δεν 
είναι εργαλείο για την γνώση. Είναι, όµως, ένα µέσο ορθής αντίληψης, το οποίο προκαλείται 
µε το θαύµα. Ένα «όραµα του Θεού» είναι µάλλον ένα θαύµα παρά µια αποκάλυψη. Το 
γεγονός ότι η αντίληψη αναµιγνύεται έστω και ελάχιστα αφαιρεί αυτή την εµπειρία από την 
σφαίρα της γνώσης. Αυτός είναι ο λόγος που τα οράµατα, όσο ιερά και να είναι, δεν έχουν 
διάρκεια. 



5. Η Βίβλος σου λέει να γνωρίσεις τον εαυτό σου ή να είσαι βέβαιος. Η βεβαιότητα είναι πάντα 
εκ Θεού. Όταν αγαπάς κάποιον τον έχεις αντιληφθεί έτσι όπως είναι, και αυτό σου δίνει την 
δυνατότητα να τον γνωρίσεις. Μέχρι να τον αντιληφθείς πρώτα έτσι όπως είναι, δεν µπορείς 
να τον γνωρίσεις. Όσο κάνεις ερωτήσεις γι αυτόν υπονοείς ξεκάθαρα ότι δεν γνωρίζεις τον 
Θεό. Η βεβαιότητα δεν απαιτεί δράση. Όταν λες ότι ενεργείς µε βάση την γνώση, τότε 
πραγµατικά συγχέεις την γνώση µε την αντίληψη. Η γνώση παρέχει την δύναµη για 
δηµιουργική σκέψη, αλλά όχι για την ορθή πράξη. Η αντίληψη, τα θαύµατα και οι πράξεις 
έχουν πολύ στενή σχέση. Η γνώση είναι το αποτέλεσµα αποκάλυψης και προκαλεί µόνο 
σκέψη. Ακόµα και στην πιο πνευµατική της µορφή η αντίληψη περιλαµβάνει και το σώµα. Η 
γνώση προέρχεται από τον βωµό µέσα σου και είναι άχρονη διότι είναι βέβαιη. Το να 
αντιλαµβάνεσαι την αλήθεια δεν είναι το ίδιο µε το να την γνωρίζεις. 
6. Η ορθή αντίληψη είναι απαραίτητη πριν µπορέσει ο Θεός να επικοινωνήσει άµεσα µε τους 
βωµούς Του, τους οποίους εγκατέστησε στους Υιούς Του. Εκεί µπορεί να επικοινωνήσει την 
βεβαιότητά Του, και η γνώση Του θα φέρει αναµφισβήτητα την ειρήνη. Ο Θεός δεν είναι ξένος 
προς του Υιούς Του, και οι Υιοί Του δεν είναι ξένοι ο ένας προς τον άλλον. Η γνώση 
προηγείτο και της αντίληψης και του χρόνου, και στο τέλος θα αντικαταστήσει και τα δύο. 
Αυτή είναι η πραγµατική σηµασία του «Άλφα και του Ωµέγα, της αρχής και του τέλους», και 
του « Εγώ είµαι πριν τον Αβραάµ». Η αντίληψη µπορεί και πρέπει να σταθεροποιηθεί, αλλά η 
γνώση είναι σταθερή. Το «Να φοβάσαι τον Θεό και να τηρείς τις εντολές Του» γίνεται 
«Γνώρισε τον Θεό και δέξου την βεβαιότητά Του.» 
7. Αν επιτίθεσαι στο σφάλµα µέσα σε κάποιον άλλον, τότε θα βλάψεις τον εαυτό σου. Δεν 
µπορείς να γνωρίσεις τον αδελφό σου όταν του επιτίθεσαι. Η επίθεση γίνεται πάντα εναντίον 
κάποιου ξένου. Τον κάνεις εσύ ξένο µε το να τον αντιλαµβάνεσαι λανθασµένα, κι έτσι δεν 
µπορείς να τον γνωρίσεις. Και επειδή τον έχεις κάνει ξένο τον φοβάσαι. Όταν τον αντιληφθείς 
σωστά, τότε θα µπορείς να τον γνωρίσεις. Δεν υπάρχουν ξένοι στην δηµιουργία του Θεού. Για 
να δηµιουργείς κι εσύ έτσι όπως Αυτός δηµιούργησε µπορείς να δηµιουργείς µόνο ό,τι 
γνωρίζεις, και εποµένως να το δέχεσαι σαν δικό σου. Ο Θεός γνωρίζει τα παιδιά Του µε 
απόλυτη βεβαιότητα. Τα δηµιούργησε γνωρίζοντάς τα. Τα αναγνωρίζει τέλεια. Όταν αυτά δεν 
αναγνωρίζουν το ένα το άλλο, δεν αναγνωρίζουν ούτε Αυτόν. 
 
 

ΙV.Σφάλµα και Εγώ 
 
1. Οι ικανότητες που έχεις τώρα είναι µόνο σκιές της πραγµατικής σου δύναµης. Όλες σου οι 
τωρινές λειτουργίες είναι διαιρεµένες και επιδέχονται αµφισβήτηση και αµφιβολία. Αυτό 
συµβαίνει διότι δεν είσαι βέβαιος για το πώς να τις χρησιµοποιήσεις, εποµένως δεν είσαι 
ικανός για την γνώση. Ακόµα, δεν είσαι ικανός για την γνώση διότι ακόµα µπορείς να 
αντιλαµβάνεσαι χωρίς αγάπη. Η αντίληψη δεν υπήρχε πριν ο διαχωρισµός εισάγει 
διαβαθµίσεις, απόψεις και παύσεις. Το πνεύµα δεν έχει επίπεδα, και όλη η σύγκρουση 
προκύπτει από την αντίληψη των επιπέδων. Μόνο τα Επίπεδα της Τριάδας µπορούν να 
έχουν ενότητα. Τα επίπεδα που έχουν δηµιουργηθεί από τον διαχωρισµό δεν γίνεται παρά να 
συγκρούονται. Αυτό συµβαίνει διότι δεν έχουν νόηµα το ένα για το άλλο. 
2. Η συνειδητότητα, το επίπεδο αντίληψης, ήταν η πρώτη διάσπαση που εισήχθη µέσα στο 
νου µετά από τον διαχωρισµό, κάνοντας τον νου περισσότερο να αντιλαµβάνεται παρά να 
δηµιουργεί. Η συνειδητότητα πολύ σωστά ορίζεται ως τοµέας του εγώ. Το εγώ είναι µια 
λανθασµένη προσπάθεια του νου σου, να αντιλαµβάνεσαι τον εαυτό σου έτσι όπως επιθυµείς 
να είσαι, αντί για το πως είσαι πραγµατικά. Εν τούτοις, µπορείς να γνωρίζεις τον εαυτό σου 
µόνο έτσι όπως είναι πραγµατικά, διότι αυτό είναι το µόνο για το οποίο µπορείς να είσαι 
βέβαιος. Όλα τα άλλα είναι υπό αµφισβήτηση. 
3. Το εγώ, η όψη αµφισβήτησης του εαυτού µετά τον διαχωρισµό, που κατασκευάστηκε και 
δεν δηµιουργήθηκε, είναι ικανό να κάνει ερωτήσεις αλλά όχι να αντιλαµβάνεται ουσιαστικές 
απαντήσεις, διότι αυτές χρειάζονται γνώση που δεν µπορεί να γίνει αντιληπτή (από το εγώ). 
Εποµένως, ο νους βρίσκεται σε σύγχυση, διότι µόνο η Ενότητα του νου δύναται να είναι 
χωρίς σύγχυση. Ένας διαχωρισµένος ή διχασµένος νους πρέπει να βρίσκεται σε σύγχυση. 
Είναι αναγκαστικά αβέβαιος για το ποιος είναι. Πρέπει να βρίσκεται σε σύγκρουση διότι 
βρίσκεται σε ασυµφωνία µε τον εαυτό του. Αυτό κάνει τις πλευρές του ξένες την µία προς την 
άλλη, και αυτή είναι η ουσία της επιρρέπειας στον φόβο, κατά την οποία η επίθεση είναι 
πάντα δυνατή. Έχεις κάθε λόγο να νιώθεις φοβισµένος έτσι όπως αντιλαµβάνεσαι τον εαυτό 
σου. Αυτός είναι ο λόγος που δεν µπορείς να ξεφύγεις από τον φόβο µέχρι να 
συνειδητοποιήσεις ότι δεν δηµιούργησες εσύ τον εαυτό σου και ούτε θα µπορούσες. Ποτέ δεν 



θα µπορέσεις να κάνεις τις εσφαλµένες αντιλήψεις σου αληθινές, και η δηµιουργία σου 
βρίσκεται πέρα από το σφάλµα σου. Γι αυτό πρέπει εν τέλει να επιλέξεις να θεραπεύσεις τον 
διαχωρισµό. 
4. Την ορθή κατάσταση του νου δεν πρέπει να την συγχέεις µε το νου που γνωρίζει, επειδή 
αυτή ισχύει µόνο στην ορθή αντίληψη. Μπορείς να βρίσκεσαι σε ορθή ή λανθασµένη 
κατάσταση του νου, και ακόµα και αυτό υπόκειται σε διαβαθµίσεις, δείχνοντας καθαρά ότι δεν 
αφορούν την γνώση. Ο όρος «ορθή κατάσταση του νου» χρησιµοποιείται σωστά ως η 
διόρθωση για την «λανθασµένη κατάσταση του νου», και εφαρµόζεται στην κατάσταση του 
νου που επιφέρει ακριβή αντίληψη. Η ορθή αντίληψη είναι προσανατολισµένη στα θαύµατα 
διότι θεραπεύει την λανθασµένη αντίληψη, και αυτό είναι πραγµατικά ένα θαύµα σχετικά µε το 
πώς αντιλαµβάνεσαι τον εαυτό σου. 
5. Η αντίληψη πάντα περιλαµβάνει κάποια λανθασµένη χρήση του νου, διότι φέρνει το νου σε 
κατάσταση αβεβαιότητας. Ο νους είναι πολύ δραστήριος. Όταν επιλέγει να είναι 
διαχωρισµένος επιλέγει να αντιλαµβάνεται. Μέχρι τότε επιθυµεί µόνο να γνωρίζει. Έπειτα 
µπορεί µόνο να επιλέγει διφορούµενα, και ο µόνος τρόπος να βγει από την αµφιβολία είναι η 
καθαρή αντίληψη. Ο νους επιστρέφει στην σωστή του λειτουργία µόνο όταν επιθυµεί να 
γνωρίζει. Αυτό τον θέτει στην υπηρεσία του πνεύµατος, όπου η αντίληψη µετατρέπεται. Ο 
νους επιλέγει να διχάζει τον εαυτό του όταν επιλέγει να φτιάξει τα δικά του επίπεδα. Αλλά δεν 
θα µπορούσε να διαχωριστεί ολοκληρωτικά από το πνεύµα, διότι από το πνεύµα αντλεί 
ολόκληρη την δύναµή του για να κατασκευάζει ή να δηµιουργεί. Ακόµα και στην εσφαλµένη 
δηµιουργία ο νους επιβεβαιώνει την Πηγή του, ειδάλλως θα σταµατούσε να υπάρχει. Αυτό 
είναι αδύνατον, διότι ο νους ανήκει στο πνεύµα το οποίο δηµιούργησε ο Θεός, εποµένως είναι 
αιώνιο. 
6. Η ικανότητα να αντιλαµβάνεσαι έδωσε δυνατότητα «ύπαρξης» στο σώµα, διότι πρέπει να 
αντιλαµβάνεσαι κάτι και µε κάτι. Αυτός είναι ο λόγος που η αντίληψη περιλαµβάνει µια 
ανταλλαγή ή ερµηνεία, που η γνώση δεν χρειάζεται. Η ερµηνευτική λειτουργία της αντίληψης, 
µια παραµορφωµένη µορφή δηµιουργίας, σου επιτρέπει, λοιπόν, να ερµηνεύεις το σώµα ως 
εαυτό σου σε µια προσπάθεια να διαφύγεις από την σύγκρουση που έχεις προξενήσει. Το 
πνεύµα, το οποίο γνωρίζει, δεν θα µπορούσε να συµφιλιωθεί µε αυτή την απώλεια δύναµης, 
διότι δεν είναι ικανό για το σκοτάδι. Αυτό καθιστά το πνεύµα σχεδόν απρόσιτο στο νου και 
απόλυτα απρόσιτο στο σώµα. Εποµένως, το πνεύµα γίνεται αντιληπτό ως απειλή, διότι το 
φως καταργεί το σκοτάδι απλά δείχνοντας σου ότι δεν βρίσκεται εκεί. Η αλήθεια πάντα 
ξεπερνά το σφάλµα µε αυτό τον τρόπο. Αυτό δεν µπορεί να γίνει µια ενεργητική διαδικασία 
διόρθωσης διότι, όπως έχω ήδη τονίσει, η γνώση δεν πράττει τίποτα. Μπορεί να γίνει 
αντιληπτή ως ο επιτεθείς, αλλά δεν γίνεται να επιτεθεί. Αυτό που εσύ αντιλαµβάνεσαι ως 
επίθεση της, είναι η δική σου ακαθόριστη αναγνώριση ότι η γνώση πάντα µπορεί να 
επιστρέψει στην µνήµη σου, εφόσον δεν έχει ποτέ καταστραφεί. 
7. Ο Θεός και οι δηµιουργίες Του πάντα παραµένουν ασφαλείς , και εποµένως γνωρίζουν ότι 
δεν υπάρχει καµιά εσφαλµένη δηµιουργία. Η αλήθεια δεν µπορεί να αντιµετωπίσει σφάλµατα 
που θέλεις. Εγώ ήµουν ένας άνθρωπος που θυµήθηκε το πνεύµα και την γνώση του. Ως 
άνθρωπος δεν επιχείρησα να αντιδράσω στο σφάλµα µε την γνώση, αλλά να διορθώσω το 
σφάλµα από την ρίζα του. Απέδειξα και την αδυναµία του σώµατος και την δύναµη του νου. 
Ενώνοντας την θέλησή µου µε εκείνη του Δηµιουργού µου, θυµήθηκα φυσικά το πνεύµα και 
τον πραγµατικό του σκοπό. Δεν µπορώ να ενώσω την δική σου θέληση µε του Θεού, για 
σένα, αλλά µπορώ να διαγράψω όλες τις εσφαλµένες αντιλήψεις από το νου σου αν εσύ τον 
φέρεις κάτω από την καθοδήγησή µου. Μόνο οι λανθασµένες αντιλήψεις σου στέκουν 
εµπόδιο στον δρόµο σου. Χωρίς αυτές η επιλογή σου είναι βέβαιη. Η υγιής αντίληψη επιφέρει 
και υγιή επιλογή. Δεν µπορώ να διαλέξω εγώ για σένα, αλλά µπορώ να σε βοηθήσω να 
πάρεις την δική σου σωστή απόφαση. Το «Πολλοί καλούνται αλλά λίγοι είναι οι εκλεκτοί» θα 
έπρεπε να είναι, «Όλοι καλούνται αλλά λίγοι επιλέγουν ν’ ακούσουν». Εποµένως, δεν 
επιλέγουν σωστά. Οι «εκλεκτοί» είναι απλά εκείνοι που επιλέγουν σωστά συντοµότερα. Οι 
ορθοί νόες µπορούν να το κάνουν αυτό τώρα, και θα βρουν ανάπαυση µέσα στην ψυχή τους. 
Ο Θεός σε γνωρίζει µόνο µέσα στην ειρήνη, και αυτή είναι η πραγµατικότητά σου. 
 
 

V.Πέρα από την Αντίληψη 
 

1. Έχω πει ότι οι ικανότητες που έχεις είναι µόνο σκιές της πραγµατικής σου δύναµης, και ότι 
η αντίληψη, η οποία εκ φύσεως βασίζεται στην κρίση, άρχισε µόνο µετά τον διαχωρισµό. Από 
τότε κανένας δεν είναι σίγουρος για τίποτα. Έχω ήδη διευκρινίσει ότι η ανάσταση ήταν το 



µέσον επιστροφής στην γνώση, η οποία επιτεύχθηκε από την ένωση της δικής µου θέλησης 
µε του Πατέρα. Τώρα µπορούµε να ορίσουµε την διάκριση που θα ξεκαθαρίσει κάποιες από 
τις µετέπειτα δηλώσεις µας. 
2. Μετά τον διαχωρισµό, οι λέξεις «δηµιουργώ» και «φτιάχνω» είναι σε σύγχυση. Όταν 
φτιάχνεις κάτι, το κάνεις εξαιτίας κάποιας συγκεκριµένης αίσθησης έλλειψης ή ανάγκης. 
Οτιδήποτε έχει φτιαχτεί για ένα συγκεκριµένο σκοπό δεν έχει πραγµατική δυνατότητα 
γενίκευσης . Όταν φτιάχνεις κάτι για να συµπληρώσεις κάποια έλλειψη που έχεις αντιληφθεί, 
σιωπηλά υπονοείς ότι πιστεύεις στον διαχωρισµό. Το εγώ έχει εφεύρει πολλά ευφυή 
συστήµατα σκέψης γι αυτό τον σκοπό. Κανένα από αυτά δεν είναι δηµιουργικό. Η 
εφευρετικότητα είναι χαµένη προσπάθεια ακόµα και στην ευφυή της µορφή. Η πολύ 
εξειδικευµένη φύση της εφεύρεσης δεν είναι αντάξια της αφηρηµένης δηµιουργικότητας των 
δηµιουργιών του Θεού. 
3. Η γνώση, όπως ήδη έχουµε παρατηρήσει, δεν οδηγεί σε πράξεις. Η σύγχυση ανάµεσα 
στην πραγµατική σου δηµιουργία και σε αυτό που έχεις φτιάξει για εαυτό σου είναι τόσο 
έντονη που είναι στην κυριολεξία αδύνατον να γνωρίζεις τίποτα. Η γνώση είναι πάντα 
σταθερή, και είναι ολοφάνερο ότι εσύ δεν είσαι. Παρόλα αυτά, είσαι απόλυτα σταθερός έτσι 
όπως σε δηµιούργησε ο Θεός. Με αυτή την έννοια, όταν η συµπεριφορά σου είναι ασταθής, 
διαφωνείς µε την ιδέα του Θεού για την δηµιουργία σου. Μπορείς να το κάνεις αυτό, αν το 
επιλέξεις, αλλά αν ο νους βρισκόταν σε ορθή κατάσταση, δεν θα ήθελες καθόλου να το 
κάνεις. 
4. Η θεµελιώδης ερώτηση που κάνεις συνέχεια στον εαυτό σου δεν µπορεί να απευθύνεται 
καθόλου στον εαυτό σου. Συνεχώς ρωτάς τι είναι αυτό που είσαι. Αυτό υπονοεί ότι η 
απάντηση δεν είναι µόνο µία που γνωρίζεις, αλλά επίσης ότι βρίσκεται και στην δικαιοδοσία 
σου να την απαντήσεις. Εν τούτοις, δεν µπορείς να αντιληφθείς τον εαυτό σου σωστά. Δεν 
έχεις εικόνα που να γίνει αντιληπτή. Η λέξη «εικόνα» πάντα σχετίζεται µε την αντίληψη, και 
δεν είναι µέρος της γνώσης. Οι εικόνες είναι συµβολικές και συµβολίζουν κάτι άλλο. Η ιδέα 
της «αλλαγής της εικόνας σου» αναγνωρίζει την δύναµη της αντίληψης, αλλά υπονοεί, ακόµα, 
ότι δεν υπάρχει κάτι σταθερό για να γνωρίσεις. 
5. Η γνώση δεν υπόκειται σε ερµηνεία. Μπορεί να προσπαθήσεις να «ερµηνεύσεις» το 
νόηµα, αλλά αυτό είναι πάντα ανοιχτό στο σφάλµα διότι αναφέρεται στην αντίληψη του 
νοήµατος. Τέτοιες αντιφάσεις είναι το αποτέλεσµα των προσπαθειών να θεωρείς τον εαυτό 
σου διαχωρισµένο και µη διαχωρισµένο ταυτόχρονα. Είναι αδύνατον να έχεις µια τόσο 
θεµελιώδη σύγχυση χωρίς να αυξάνεται η γενική σου σύγχυση ακόµα περισσότερο. Ο νους 
σου µπορεί να έχει γίνει πολύ ευφυής, αλλά όπως συµβαίνει πάντα όταν η µέθοδος και το 
περιεχόµενο είναι διαχωρισµένα, αναλώνεται µάταια στο να δραπετεύσει από κάπου που 
είναι αδύνατον. Η ευφυΐα είναι ολοκληρωτικά διαχωρισµένη από την γνώση, επειδή η γνώση 
δεν την χρειάζεται. Ο ευφυής τρόπος σκέψης δεν είναι η αλήθεια που θα σε ελευθερώσει, 
όµως είσαι ελεύθερος από την ανάγκη να καταπιαστείς µε αυτόν όταν είσαι πρόθυµος να τον 
εγκαταλείψεις . 
6. Η προσευχή είναι ο µόνος τρόπος για να ζητήσεις κάτι. Είναι το µέσον των θαυµάτων. 
Αλλά η µόνη προσευχή που έχει νόηµα είναι για συγχώρεση, διότι αυτοί που έχουν 
συγχωρεθεί έχουν τα πάντα. Μόλις γίνει αποδεκτή η συγχώρεση, η προσευχή. µε την 
συνηθισµένη έννοια, είναι εντελώς χωρίς νόηµα. Η προσευχή για συγχώρεση δεν είναι τίποτα 
άλλο από ένα αίτηµα να µπορέσεις να αναγνωρίσεις αυτό που ήδη έχεις. Επιλέγοντας την 
αντίληψη αντί για την γνώση, έθεσες τον εαυτό σου σε µια θέση που θα µπορούσες να 
µοιάσεις στον Πατέρα σου µόνο µέσα από την αντίληψη του θαύµατος. Έχεις χάσει την 
γνώση ότι εσύ ο ίδιος είσαι ένα θαύµα του Θεού. Η δηµιουργία είναι η Πηγή σου και η µόνη 
σου αληθινή λειτουργία. 
7. Η δήλωση «Ο Θεός δηµιούργησε τον άνθρωπο κατ’ εικόνα και οµοίωσή Του» χρειάζεται 
επανερµηνεία. Η «εικόνα» µπορεί να γίνει κατανοητή ως «σκέψη», και η «οµοίωση» ως 
«όµοιας ιδιότητας». Ο Θεός δηµιούργησε το πνεύµα µε την δική Του Σκέψη και µε ιδιότητα 
σαν την δική Του. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Η αντίληψη, από την άλλη πλευρά, είναι αδύνατη 
χωρίς κάποια πίστη στο «περισσότερο» ή το «λιγότερο». Εµπεριέχει επιλεκτικότητα σε κάθε 
επίπεδο. Η αντίληψη είναι µια συνεχής διαδικασία αποδοχής και απόρριψης, οργάνωσης και 
αποδιοργάνωσης, µετακίνησης και αλλαγής. Η αξιολόγηση είναι ένα βασικό κοµµάτι της 
αντίληψης, διότι οι κρίσεις είναι απαραίτητες για να µπορέσεις να επιλέξεις. 
8. Τι συµβαίνει στις αντιλήψεις αν δεν υπάρχουν κρίσεις, παρά µόνο τέλεια ισότητα; Η 
αντίληψη καθίσταται αδύνατη. Την αλήθεια γίνεται µόνο να την γνωρίζεις. Είναι εξίσου 
αληθινή ολόκληρη, και γνωρίζοντας οποιοδήποτε κοµµάτι από αυτήν σηµαίνει ότι την 
γνωρίζεις ολόκληρη. Μόνο η αντίληψη εµπεριέχει µερική επίγνωση. Η γνώση υπερβαίνει τους 



νόµους που κυβερνούν την αντίληψη, διότι η µερική γνώση είναι αδύνατη. Είναι όλη ένα και 
δεν έχει χωριστά κοµµάτια. Εσύ που είσαι πραγµατικά ένα µε αυτή δεν χρειάζεται παρά να 
γνωρίσεις τον εαυτό σου και η γνώση σου θα είναι πλήρης. Το να γνωρίζεις το θαύµα του 
Θεού σηµαίνει να Τον γνωρίζεις. 
9. Η συγχώρεση είναι η θεραπεία της αντίληψης του διαχωρισµού. Είναι απαραίτητη η σωστή 
αντίληψη του αδελφού σου, διότι οι νόες έχουν επιλέξει να βλέπουν τους εαυτούς τους ως 
διαχωρισµένους. Το πνεύµα γνωρίζει τον Θεό απόλυτα. Αυτή είναι η θαυµατουργή του 
δύναµη. Το γεγονός ότι ο κάθε ένας έχει ολόκληρη αυτή την δύναµη είναι µια κατάσταση 
εντελώς ξένη για τον τρόπο σκέψης αυτού του κόσµου. Ο κόσµος πιστεύει ότι αν κάποιος έχει 
τα πάντα, τότε δεν αποµένει τίποτα άλλο. Αλλά τα θαύµατα του Θεού είναι τόσο καθολικά όσο 
και οι Σκέψεις Του διότι είναι οι Σκέψεις Του. 
10. Η προσευχή χρειάζεται όσο διαρκεί η αντίληψη. Εφόσον η αντίληψη βασίζεται στην 
έλλειψη, εκείνοι που αντιλαµβάνονται δεν έχουν δεχτεί απόλυτα την Επανόρθωση και δεν 
έχουν παραδοθεί απόλυτα στην αλήθεια. Η αντίληψη βασίζεται σε µια διαχωρισµένη 
κατάσταση, έτσι ώστε όποιος αντιλαµβάνεται έστω και λίγο να χρειάζεται θεραπεία. Η 
επικοινωνία, όχι η προσευχή, είναι η φυσική κατάσταση εκείνων που γνωρίζουν. Ο Θεός και 
το θαύµα Του είναι αχώριστοι. Πόσο όµορφες αλήθεια είναι οι Σκέψεις του Θεού που ζουν 
µέσα στο φως Του! Η αξία σου είναι πέρα από κάθε αντίληψη διότι είναι πέρα από κάθε 
αµφιβολία. Μην αντιλαµβάνεσαι τον εαυτό σου µε διαφορετικό φως. Γνώρισε τον εαυτό σου 
στο Ένα Φως όπου το θαύµα που είσαι είναι απόλυτα καθαρό. 
 
 
 

 
VI. Η Κρίση και το Πρόβληµα της Εξουσίας 

 
1. Έχουµε ήδη συζητήσει την Έσχατη Κρίση, αλλά όχι µε αρκετές λεπτοµέρειες. Μετά την 
Έσχατη Κρίση, δεν θα υπάρξει άλλη. Η κρίση είναι συµβολική διότι πέρα από την αντίληψη 
δεν υπάρχει κρίση. Όταν η Βίβλος λέει «Μην κρίνετε ίνα µην κριθείτε», σηµαίνει ότι αν κρίνεις 
την πραγµατικότητα των άλλων δεν θα µπορέσεις ν’ αποφύγεις να κρίνεις την δική σου. 
2. Η επιλογή να κρίνεις παρά να γνωρίζεις είναι η αιτία της απώλειας της γαλήνης. Η κρίση 
είναι η διαδικασία στην οποία βασίζεται η αντίληψη, αλλά όχι η γνώση. Το έχω ξανασυζητήσει 
αυτό σε σχέση µε την επιλεκτικότητα της αντίληψης, τονίζοντας ότι η αξιολόγηση είναι η 
προφανής αναγκαία της προϋπόθεση. Η κρίση πάντα περιέχει απόρριψη. Ποτέ δεν δίνει 
έµφαση µόνο στις θετικές όψεις αυτού που κρίνει, είτε σε σένα ή στους άλλους. Ό,τι 
αντιλαµβάνεσαι και το απορρίπτεις, ή το κρίνεις και ανακαλύπτεις ότι το θέλεις, παραµένει 
µέσα στο νου σου επειδή το έχεις συλλάβει µε την αντίληψη. Μία από τις ψευδαισθήσεις από 
την οποία υποφέρεις είναι η πίστη ότι αυτό που έχεις κρίνει δεν έχει καµία επίπτωση. Αυτό 
δεν είναι αλήθεια εκτός κι αν πιστεύεις ότι αυτό το οποίο έκρινες δεν υπάρχει. Προφανώς δεν 
πιστεύεις κάτι τέτοιο, ειδάλλως δεν θα το είχες κρίνει. Εν τέλει δεν έχει σηµασία αν η κρίση 
σου είναι σωστή ή όχι. Και στις δύο περιπτώσεις βάζεις την πίστη σου στο µη πραγµατικό. 
Αυτό δεν γίνεται να το αποφύγεις σε καµία µορφή κρίσης, διότι σηµαίνει ότι η πραγµατικότητα 
είναι δική σου για να επιλέξεις από αυτή. 
3. Δεν µπορείς να διανοηθείς την καταπληκτική απελευθέρωση και την βαθιά γαλήνη που 
έρχεται όταν αντιµετωπίσεις τον εαυτό σου και τους αδελφούς σου ολοκληρωτικά χωρίς 
κρίση. Όταν αναγνωρίσεις τι είσαι και τι είναι οι αδελφοί σου, θα συνειδητοποιήσεις ότι το να 
τους κρίνεις µε οποιοδήποτε τρόπο δεν έχει κανένα απολύτως νόηµα. Στην πραγµατικότητα, 
κάθε νόηµά τους χάνεται ακριβώς επειδή τους κρίνεις. Κάθε αβεβαιότητα προέρχεται από την 
πίστη ότι βρίσκεσαι κάτω από τον εξαναγκασµό της κρίσης. Δεν χρειάζεσαι κρίση για να 
οργανώσεις την ζωή σου, και σίγουρα δεν την χρειάζεσαι για να οργανώσεις τον εαυτό σου. 
Στην παρουσία της γνώσης κάθε κρίση αυτόµατα αναστέλλεται, και αυτή είναι η διαδικασία 
που δίνει την δυνατότητα στην αναγνώριση να αντικαταστήσει την αντίληψη. 
4. Φοβάσαι πάρα πολύ όλα όσα έχεις αντιληφθεί αλλά έχεις αρνηθεί να αποδεχτείς. Πιστεύεις 
ότι, εφόσον έχεις αρνηθεί να τα αποδεχτείς, έχεις χάσει τον έλεγχο πάνω τους. Αυτός είναι ο 
λόγος που τα βλέπεις σε εφιάλτες, ή µε ευχάριστες µεταµφιέσεις σε αυτό που φαίνεται ότι 
είναι τα πιο ευτυχισµένα σου όνειρα. Τίποτα από αυτά που έχεις αρνηθεί να αποδεχτείς δεν 
µπορεί να έρθει στην επίγνωσή σου. Δεν είναι επικίνδυνα από µόνα τους. Αλλά τα έχεις κάνει 
να φαντάζουν επικίνδυνα σε σένα. 
5. Όταν αισθάνεσαι κουρασµένος, είναι επειδή έχεις κρίνει τον εαυτό σου ως ικανό να 



κουράζεται. Όταν κοροϊδεύεις κάποιον, είναι επειδή τον έχεις κρίνει ως ανάξιο. Όταν 
κοροϊδεύεις τον εαυτό σου, τότε πρέπει να κοροϊδεύεις και τους άλλους, αν όχι για κανένα 
άλλο λόγο, µόνο και µόνο επειδή δεν µπορείς ν’ αντέξεις στην ιδέα ότι είσαι πιο ανάξιος από 
ό,τι αυτοί. Όλο αυτό σε κάνει να νιώθεις κουρασµένος διότι είναι ουσιαστικά αποκαρδιωτικό. 
Στην πραγµατικότητα, δεν είσαι ικανός να νιώθεις κούραση, αλλά είσαι πολύ ικανός να 
εξαντλείς τον εαυτό σου. Η ένταση της ακατάπαυστης κρίσης είναι στην κυριολεξία 
ανυπόφορη. Είναι περίεργο που µια ικανότητα τόσο εξουθενωτική, σου είναι τόσο βαθιά 
αγαπητή. Όµως, αν επιθυµείς να είσαι ο συγγραφέας της πραγµατικότητας, θα επιµένεις στην 
κρίση. Ακόµα, θα βλέπεις την κρίση µε φόβο, αφού πιστεύεις ότι µια µέρα θα χρησιµοποιηθεί 
εναντίον σου. Αυτή η πεποίθηση µπορεί να υπάρχει µόνο στο βαθµό που πιστεύεις στην 
αποτελεσµατικότητα της κρίσης ως όπλο άµυνας για την δική σου εξουσία. 
6. Ο Θεός προσφέρει µόνο έλεος. Τα λόγια σου θα πρέπει να αντανακλούν µόνο έλεος, διότι 
αυτό έχεις λάβει και αυτό πρέπει να δίδεις. Η δικαιοσύνη είναι ένα προσωρινό µέσο, ή µια 
προσπάθεια να σου διδάξει την σηµασία του ελέους. Περιέχει κρίση µόνο και µόνο επειδή 
είσαι ικανός για αδικία. 
7. Έχω µιλήσει για διαφορετικά συµπτώµατα, και σε αυτό το επίπεδο υπάρχει µια σχεδόν 
ατέλειωτη ποικιλία. Όµως, υπάρχει µόνο µια αιτία για όλα αυτά: το πρόβληµα της εξουσίας. 
Αυτό είναι «η ρίζα κάθε κακού». Κάθε σύµπτωµα που φτιάχνει το εγώ περιέχει µια αντίφαση, 
διότι ο νους είναι διχασµένος ανάµεσα στο εγώ και στο Άγιο Πνεύµα, έτσι ώστε ό,τι και να 
φτιάχνει το εγώ να είναι ατελές και αντιφατικό. Αυτή η αστήρικτη θέση είναι αποτέλεσµα του 
προβλήµατος εξουσίας το οποίο, αφού δέχεται την µία ασύλληπτη σκέψη ως λογικό του 
αξίωµα , µπορεί να παράγει µόνο ιδέες που είναι ασύλληπτες. 
8. Το πρόβληµα της εξουσίας είναι στην πραγµατικότητα ζήτηµα προέλευσης. Όταν έχεις 
πρόβληµα εξουσίας, αυτό συµβαίνει διότι πιστεύεις ότι είσαι ο συγγραφέας του εαυτού σου 
και προβάλλεις την αυταπάτη σου στους άλλους. Και τότε αντιλαµβάνεσαι την κατάσταση σαν 
οι άλλοι κυριολεκτικά να σε αντιµάχονται για να σου πάρουν τη πηγή της προέλευσης σου. 
Αυτό είναι το βασικό σφάλµα όλων όσων πιστεύουν ότι έχουν καταχραστεί την δύναµη του 
Θεού. Αυτή η πίστη είναι πολύ τροµακτική γι αυτούς, αλλά καθόλου δεν απασχολεί τον Θεό. 
Όµως, είναι πρόθυµος να την ακυρώσει, όχι για να τιµωρήσει τα παιδιά Του, αλλά µόνο και 
µόνο επειδή Αυτός γνωρίζει ότι αυτή τους κάνει δυστυχισµένους. Στις δηµιουργίες του Θεού 
έχει δοθεί η αληθινή τους Προέλευση, αλλά εσύ προτιµάς να είσαι ανώνυµος όταν επιλέγεις 
να διαχωρίσεις τον εαυτό σου από τον Συγγραφέα σου. Όντας αβέβαιος για την αληθινή σου 
Προέλευση, πιστεύεις ότι η δηµιουργία σου είναι ανώνυµη. Αυτό σε αφήνει σε µια θέση όπου 
το να πιστεύεις ότι δηµιούργησες τον εαυτό σου, µοιάζει κατανοητό . Η διένεξη για την 
προέλευση έχει αφήσει µια τέτοια αβεβαιότητα µέσα στο νου σου που µπορεί ακόµα και να 
αµφιβάλλει για το αν υπάρχεις στ’ αλήθεια. 
9. Μόνο εκείνοι που παραιτούνται ολοκληρωτικά από κάθε επιθυµία να απορρίπτουν 
µπορούν να γνωρίσουν ότι είναι αδύνατη η δική τους απόρριψη. Δεν έχεις καταχραστεί την 
δύναµη του Θεού, αλλά την έχεις χάσει. Ευτυχώς, όταν χάνεις κάτι δεν σηµαίνει πως αυτό 
έχει χαθεί. Απλά σηµαίνει ότι δεν θυµάσαι που είναι. Η ύπαρξή του δεν εξαρτάται από την 
ικανότητά σου να το αναγνωρίσεις, ούτε ακόµα και να το εντοπίσεις. Είναι δυνατόν να κοιτάς 
την πραγµατικότητα χωρίς να κρίνεις και απλά να γνωρίζεις ότι είναι εκεί. 
10. Η ειρήνη είναι φυσικό κληροδότηµα του πνεύµατος. Ο καθένας είναι ελεύθερος να 
αρνηθεί ή να αποδεχτεί την κληρονοµιά του, αλλά δεν είναι ελεύθερος να ορίσει τι είναι η 
κληρονοµιά του. Το πρόβληµα για το οποίο ο καθένας πρέπει ν’αποφασίσει είναι το 
θεµελιώδες ζήτηµα της προέλευσης. Όλος ο φόβος έρχεται στο τέλος, και µερικές φορές από 
πολύ ύπουλες διαδροµές, από την άρνηση της Πατρότητας. Η προσβολή δεν είναι ποτέ προς 
τον Θεό, αλλά µόνο προς εκείνους οι οποίοι Τον αρνούνται. Το να αρνείσαι την Πατρότητα 
Του σηµαίνει πως αρνείσαι στον εαυτό σου τον λόγο για την ειρήνη σου, έτσι ώστε να βλέπεις 
τον εαυτό σου µόνο σε κοµµάτια. Αυτή η παράξενη αντίληψη είναι το πρόβληµα της 
εξουσίας. 
11. Δεν υπάρχει κανένας που να µην νιώθει µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο φυλακισµένος. Αν 
αυτό είναι το αποτέλεσµα της δικής του ελεύθερης βούλησης τότε πρέπει να θεωρεί ότι 
βούληση του δεν είναι ελεύθερη, ειδάλλως η κυκλική λογική αυτής της θέσης θα ήταν 
προφανής. Η ελεύθερη βούληση πρέπει να οδηγεί στην ελευθερία. Η κρίση πάντα φυλακίζει 
διότι διαχωρίζει κοµµάτια πραγµατικότητας σύµφωνα µε την ασταθή κλίµακα των επιθυµιών. 
Οι επιθυµίες δεν είναι γεγονότα. Το να επιθυµείς σηµαίνει ότι υπονοείς ότι η βούληση δεν 
είναι αρκετή. Εν τούτοις, κανένας που να έχει ορθό νου δεν πιστεύει ότι το να επιθυµεί είναι 
εξίσου πραγµατικό µε το να βούλεται. Αντί να λες «Αναζητείστε πρώτα την Βασιλεία των 
Ουρανών», λέγε, «Να θέλετε πρώτα την Βασιλεία των Ουρανών», και θα έχεις πει, «Γνωρίζω 



τι είµαι και αποδέχοµαι την δική µου κληρονοµιά». 
 

VII. Δηµιουργώντας Εναντίον της Εικόνας του Εαυτού 
 

 
1. Κάθε σύστηµα σκέψης πρέπει να έχει ένα σηµείο εκκίνησης. Αρχίζει είτε µε µια κατασκευή 
ή µε µία δηµιουργία, µια διαφορά που έχουµε ήδη συζητήσει. Η οµοιότητά τους βρίσκεται 
στην δύναµή τους σαν θεµέλιοι λίθοι. Η διαφορά τους έγκειται στο τι βασίζεται πάνω σε αυτά. 
Και τα δύο είναι ακρογωνιαίοι λίθοι για το σύστηµα πίστης σύµφωνα µε το οποίο ζει κάποιος. 
Είναι λάθος να πιστεύεις ότι ένα σύστηµα σκέψης βασισµένο σε ψεύδη είναι αδύναµο. Τίποτα 
από ό,τι έχει φτιάξει ένα παιδί του Θεού δεν είναι άνευ δύναµης. Είναι πολύ βασικό να το 
συνειδητοποιήσεις αυτό, ειδάλλως δεν θα µπορέσεις να ξεφύγεις από την φυλακή που έχεις 
φτιάξει. 
2. Δεν µπορείς να επιλύσεις το πρόβληµα εξουσίας υποτιµώντας την δύναµη του νου σου. Αν 
κάνεις κάτι τέτοιο εξαπατάς τον εαυτό σου, και αυτό θα σε βλάψει επειδή πραγµατικά 
κατανοείς την δύναµη του νου. Ακόµα συνειδητοποιείς ότι δεν γίνεται να τον εξασθενήσεις 
όπως δεν µπορείς να εξασθενήσεις τον Θεό. Ο «διάβολος» είναι µια τροµακτική ιδέα επειδή 
φαίνεται πως είναι υπερβολικά ισχυρός και πάρα πολύ δραστήριος. Γίνεται αντιληπτός ως µια 
δύναµη που µάχεται τον Θεό, πολεµώντας Τον για να διεκδικήσει την ιδιοκτησία των 
δηµιουργιών Του. Ο διάβολος εξαπατά µε ψέµατα, και χτίζει βασίλεια στα οποία τα πάντα 
έρχονται σε άµεση αντίθεση µε τον Θεό. Παρόλα αυτά, µάλλον ελκύει τους ανθρώπους παρά 
τους απωθεί, και είναι πρόθυµοι να του «πουλήσουν» τις ψυχές τους σε αντάλλαγµα δώρων 
χωρίς πραγµατική αξία. Αυτό δεν βγάζει απολύτως κανένα νόηµα. 
3. Έχουµε συζητήσει και πριν για την πτώση ή τον διαχωρισµό, αλλά η σηµασία του πρέπει 
να γίνει απόλυτα κατανοητή. Ο διαχωρισµός είναι ένα σύστηµα σκέψης αρκετά πραγµατικό 
µέσα στον χρόνο, όχι όµως και στην αιωνιότητα. Όλα τα πιστεύω είναι αληθινά για αυτόν που 
τα πιστεύει. Ο καρπός µόνο ενός δένδρου ήταν «απαγορευµένος» στον συµβολικό κήπο. 
Αλλά ο Θεός δεν γίνεται να τον είχε απαγορεύσει, αλλιώς δεν θα ήταν δυνατόν να φαγωθεί. 
Αν ο Θεός γνωρίζει τα παιδιά Του, και σε διαβεβαιώνω πως τα γνωρίζει, θα τα έβαζε ποτέ σε 
µια τέτοια θέση όπου θα ήταν δυνατή η καταστροφή τους; Το «απαγορευµένο δένδρο» 
ονοµάστηκε «δένδρο της γνώσης». Όµως ο Θεός δηµιούργησε την γνώση και την έδωσε 
ελεύθερα στις δηµιουργίες Του. Σε αυτό τον συµβολισµό έχουν δοθεί πολλές ερµηνείες, αλλά 
µπορείς να είσαι βέβαιος ότι όποια ερµηνεία βλέπει είτε τον Θεό ή τις δηµιουργίες Του ως 
ικανές να καταστρέψουν τον δικό Τους σκοπό, σφάλλει. 
4. Το να τρως από τον καρπό του δένδρου της γνώσης είναι µια συµβολική έκφραση για τον 
σφετερισµό της ικανότητας για αυτοδηµιουργία. Αυτή είναι η µοναδική έννοια κατά την οποία 
ο Θεός και οι δηµιουργίες Του δεν είναι συν-δηµιουργοί. Η πεποίθηση ότι είναι, υπονοείται 
στην «αντίληψη του εαυτού», ή στην τάση του εαυτού να φτιάχνει µια εικόνα του εαυτού του. 
Οι εικόνες γίνονται αντιληπτές, όχι γνωστές. Η γνώση δεν µπορεί να εξαπατήσει, αλλά η 
αντίληψη µπορεί. Μπορεί να αντιλαµβάνεσαι τον εαυτό σου ως αυτό-δηµιουργό, αλλά δεν 
µπορείς να κάνεις κάτι περισσότερο από το να το πιστεύεις . Δεν µπορείς να το κάνεις 
αληθινό. Και, όπως έχω πει και πριν, όταν τελικά αντιληφθείς ορθά δεν γίνεται να µην χαρείς 
που δεν µπορείς . Μέχρι τότε, όµως, η πίστη ότι µπορείς είναι η ακρογωνιαία λίθος του 
συστήµατος σκέψης σου, και όλες οι άµυνες σου χρησιµοποιούνται για να επιτεθούν στις 
ιδέες που µπορεί να το φέρουν αυτό στο φως. Ακόµα πιστεύεις ότι είσαι µια εικόνα δικής σου 
κατασκευής. Ο νους σου έχει διαχωριστεί από το Άγιο Πνεύµα σε αυτό το σηµείο, και δεν 
υπάρχει λύση όσο πιστεύεις το µόνο πράγµα που είναι στην κυριολεξία αδιανόητο. Αυτός 
είναι ο λόγος που δεν µπορείς να δηµιουργείς και είσαι γεµάτος φόβο γι αυτό που φτιάχνεις. 
5. Ο νους µπορεί να κάνει την πίστη στον διαχωρισµό πολύ πραγµατική και πολύ τροµακτική, 
και αυτή η πίστη είναι ο «διάβολος». Είναι ισχυρός, δραστήριος, καταστροφικός και ξεκάθαρα 
σε αντίθεση µε τον Θεό, διότι αρνείται κυριολεκτικά την Πατρότητά Του. Κοίταξε την ζωή σου 
και δες τι έχει φτιάξει ο διάβολος. Αλλά συνειδητοποίησε ότι όλο αυτό το κατασκεύασµα θα 
καταρρεύσει στο φως της αλήθειας, διότι είναι θεµελιωµένο σε ένα ψέµα. Η δηµιουργία σου 
από τον Θεό είναι το µόνο Θεµέλιο που δεν γίνεται να διασαλευθεί, διότι το φως βρίσκεται σε 
αυτό. Το σηµείο εκκίνησής σου είναι η αλήθεια, και πρέπει να επιστρέψεις στην Αρχή σου. 
Πολλά έχουν ειπωθεί από τότε, και τίποτα δεν έχει γίνει πραγµατικά. Ο Εαυτός σου βρίσκεται 
ακόµα µέσα στην ειρήνη, παρόλο που ο νους σου βρίσκεται σε σύγκρουση. Δεν έχεις ακόµα 
διανύσει µεγάλη απόσταση στο ταξίδι για την επιστροφή, γι αυτό νιώθεις τόσο φόβο. Καθώς 
πλησιάζεις προς την Αρχή σου, αισθάνεσαι τον φόβο καταστροφής του συστήµατος σκέψης 
σου σαν να είναι ο φόβος του θανάτου. Δεν υπάρχει θάνατος αλλά υπάρχει µια πίστη σε 



αυτόν. 
6. Το κλαδί που δεν αποφέρει καρπούς θα κοπεί και θα µαραθεί. Να χαίρεσαι γι αυτό! Το φως 
θα λάµψει από το αληθινό Θεµέλιο της ζωής, και το δικό σου σύστηµα σκέψης θα σταθεί 
διορθωµένο. Δεν γίνεται να σταθεί διαφορετικά. Εσύ που φοβάσαι την σωτηρία επιλέγεις τον 
θάνατο. Η ζωή και ο θάνατος, το φως και το σκοτάδι, η γνώση και η αντίληψη, δεν 
συµφιλιώνονται. Αν πιστεύεις ότι γίνεται να συµφιλιωθούν σηµαίνει ότι πιστεύεις ότι δεν 
µπορούν να συµφιλιωθούν ο Θεός µε τον Υιό Του. Μόνο η ενότητα της γνώσης είναι 
ελεύθερη από σύγκρουση. Το Βασίλειό σου δεν βρίσκεται σε αυτό τον κόσµο διότι σου εδόθη 
πέρα από αυτό τον κόσµο. Μόνο σε αυτό τον κόσµο έχει νόηµα η ιδέα του προβλήµατος 
εξουσίας. Τον κόσµο τον έχει εγκαταλείψει η αλήθεια και όχι ο θάνατος και την αλήθεια 
µπορούν να την γνωρίσουν όλοι αυτοί για τους οποίους δηµιουργήθηκε η Βασιλεία, και τους 
οποίους περιµένει. 


