
 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  Ι. 

 
Εισαγωγή 

 
1. Αρχίζοντας από σήµερα, θα έχουµε µια σειρά επαναληπτικών περιόδων. Η κάθε µία από 
αυτές θα καλύπτει πέντε από τις ιδέες που έχουν ήδη παρουσιαστεί, αρχίζοντας από την 
πρώτη και τελειώνοντας µε την πέµπτη. Θα υπάρχουν λίγα σύντοµα σχόλια µετά από κάθε 
µια από αυτές τις ιδέες, τα οποία θα πρέπει να σκεφτείς σε αυτή την επανάληψη. Στις 
περιόδους πρακτικής, οι ασκήσεις θα πρέπει να γίνονται µε αυτό τον τρόπο: 
2. Άρχισε την ηµέρα διαβάζοντας τις πέντε ιδέες, µαζί µε τα σχόλια που περιλαµβάνονται. 
Έκτοτε, δεν είναι απαραίτητο να ακολουθήσεις κάποια συγκεκριµένη σειρά όσον αφορά το 
πώς θα τις σκέφτεσαι, παρόλο που θα πρέπει να ασκείς την κάθε µία τουλάχιστον µία φορά. 
Αφιέρωσε δύο ή περισσότερα λεπτά για κάθε περίοδο άσκησης, σκεφτόµενος την ιδέα και τα 
σχετικά σχόλια αφού τα διαβάσεις. Κάνε αυτό όσο πιο συχνά µπορείς κατά την διάρκεια της 
ηµέρας. Αν κάποια από αυτές τις ιδέες σε ελκύει περισσότερο από τις άλλες, συγκεντρώσου 
σε αυτήν. Στο τέλος της ηµέρας, όµως, βεβαιώσου ότι τις επαναλαµβάνεις όλες τους 
τουλάχιστον άλλη µια φορά. 
3. Δεν είναι απαραίτητο να καλύπτεις τα σχόλια που ακολουθούν την κάθε ιδέα κατά λέξη ή 
διεξοδικά στις περιόδους άσκησης. Προσπάθησε, όµως, να δώσεις έµφαση στο κεντρικό 
σηµείο, και σκέψου πάνω σε αυτό σαν κοµµάτι της επανάληψης της ιδέας µε την οποία 
σχετίζεται. Αφού διαβάσεις την ιδέα και τα σχετικά σχόλια, οι ασκήσεις θα πρέπει να γίνονται 
µε τα µάτια κλειστά και όταν είσαι µόνος σε ένα ήσυχο µέρος, αν είναι δυνατόν. 
4. Δίνεται έµφαση σε αυτό για τις περιόδους άσκησης για το δικό σου στάδιο µάθησης. 
Ωστόσο, θα είναι απαραίτητο να µάθεις να µην χρειάζεσαι κάποιο συγκεκριµένο σκηνικό στο 
οποίο να εφαρµόζεις αυτά που έχεις µάθει. Θα χρειαστείς αυτά που έχεις µάθει σε 
καταστάσεις που φαίνονται ότι σε ταράζουν, παρά σε εκείνες που σου φαίνονται χαλαρές και 
ήρεµες. Ο σκοπός αυτών που µαθαίνεις είναι να σου δώσουν την ικανότητα να φέρνεις την 
ησυχία µαζί σου, και να θεραπεύεις την στενοχώρια και την ταραχή. Αυτό δεν γίνεται µε το να 
τις αποφεύγεις και να αναζητείς ένα καταφύγιο αποµόνωσης για τον εαυτό σου. 
5. Θα µάθεις ότι η ειρήνη είναι κοµµάτι δικό σου, και απαιτεί µόνο να είσαι σε αυτό για να 
αγκαλιάσεις όποια κατάσταση βρεθείς. Και στο τέλος θα µάθεις ότι δεν υπάρχει όριο ως προς 
το πού βρίσκεσαι, εφόσον η ειρήνη βρίσκεται παντού, όπως κι εσύ. 
6. Θα παρατηρήσεις ότι, για τους σκοπούς της επανάληψης, µερικές από τις ιδέες δεν 
δίνονται ακριβώς στην αρχική τους µορφή. Χρησιµοποίησέ τες έτσι όπως δίνονται εδώ. Δεν 
χρειάζεται να επιστρέψεις στις αρχικές δηλώσεις, ούτε να εφαρµόσεις τις ιδέες έτσι όπως σου 
είχε προταθεί τότε. Τώρα δίνουµε έµφαση στην σχέση ανάµεσα σε αυτές τις πενήντα πρώτες 
ιδέες που έχουµε καλύψει, και στην συνοχή του συστήµατος σκέψης στο οποίο σε οδηγούν. 
	  
	  
	  

  
 
 
 

ΜΑΘΗΜΑ 51 
 

Η σηµερινή επανάληψη καλύπτει τις ακόλουθες ιδέες: 
 
Μάθηµα 1 
Τίποτε από ό,τι βλέπω δεν σηµαίνει κάτι. 
 
Ο λόγος που συµβαίνει αυτό είναι ότι δεν βλέπω τίποτα, και τίποτα δεν έχει καµία σηµασία. 
Είναι απαραίτητο να το αναγνωρίσω αυτό, για να µπορέσω να µάθω να βλέπω. Αυτό που 



νοµίζω ότι βλέπω τώρα έχει πάρει την θέση της πραγµατικής όρασης. Πρέπει να το 
απελευθερώσω και να το αφήσω να φύγει συνειδητοποιώντας ότι δεν έχει κανένα νόηµα, έτσι 
ώστε η αληθινή όραση να το αντικαταστήσει. 
 
Μάθηµα 2 
Έχω δώσει σε ό,τι βλέπω όλη τη σηµασία που έχει για µένα. 
 
Έχω κρίνει όλα όσα βλέπω, και αυτό είναι το µόνο που βλέπω. Αυτό δεν είναι πραγµατική 
όραση. Είναι απλά µια ψευδαίσθηση της πραγµατικότητας, επειδή οι κρίσεις µου έγιναν 
µακριά από την πραγµατικότητα. Είµαι πρόθυµος να αναγνωρίσω την έλλειψη εγκυρότητας 
των κρίσεών µου, επειδή θέλω να δω πραγµατικά. Οι κρίσεις µου µε έχουν βλάψει, και δεν 
θέλω να βλέπω σύµφωνα µε αυτές. 
 
Μάθηµα 3 
Δεν καταλαβαίνω τίποτα από ό,τι βλέπω. 
 
Πώς θα µπορούσα να καταλάβω τι βλέπω αφού το έχω κρίνει λάθος; Αυτό που βλέπω είναι η 
προβολή των δικών µου σφαλµάτων σκέψης. Δεν καταλαβαίνω τι βλέπω επειδή δεν είναι 
κατανοητό. Δεν υπάρχει νόηµα στο να προσπαθήσω να το καταλάβω. Αλλά υπάρχει κάθε 
λόγος να το απελευθερώσω, και να κάνω χώρο γι αυτό που µπορώ να δω, να καταλάβω και 
να αγαπήσω. Μπορώ να το ανταλλάξω µε αυτό που βλέπω τώρα, απλά και µόνο µε την 
προθυµία µου να το κάνω. Αυτό δεν είναι µια καλύτερη επιλογή από εκείνη που είχα κάνει 
πριν; 
 
Μάθηµα 4 
Αυτές οι σκέψεις δεν σηµαίνουν τίποτα. 
 
Οι σκέψεις για τις οποίες έχω επίγνωση δεν σηµαίνουν τίποτα επειδή προσπαθώ να σκεφτώ 
χωρίς τον Θεό. Αυτό που αποκαλώ «οι σκέψεις µου» δεν είναι οι πραγµατικές µου σκέψεις. 
Οι πραγµατικές µου σκέψεις είναι οι σκέψεις που σκέφτοµαι µε τον Θεό. Δεν είµαι γνώστης 
αυτών επειδή στην θέση τους έχω βάλει τις δικές µου σκέψεις. Είµαι πρόθυµος να 
αναγνωρίσω ότι οι σκέψεις µου δεν σηµαίνουν τίποτα και να τις απελευθερώσω. Επιλέγω να 
τις αντικαταστήσω µε αυτές που έπρεπε να είναι στην θέση τους. Οι δικές µου σκέψεις δεν 
έχουν νόηµα, αλλά ολόκληρη η δηµιουργία βρίσκεται στις σκέψεις που σκέφτοµαι µε τον Θεό. 
 
Μάθηµα 5 
Ποτέ δεν είµαι ταραγµένος για το λόγο που νοµίζω. 
 
Ποτέ δεν είµαι ταραγµένος για το λόγο που νοµίζω διότι πάντα προσπαθώ να δικαιώσω τις 
σκέψεις µου. Συνεχώς προσπαθώ να τις κάνω πραγµατικότητα. Κάνω όλα τα πράγµατα 
εχθρούς µου, έτσι ώστε ο θυµός µου να είναι δικαιολογηµένος και οι επιθέσεις µου 
εγγυηµένες. Δεν έχω συνειδητοποιήσει πόσο κακή χρήση έχω κάνει σε όλα όσα βλέπω 
αναθέτοντάς τους αυτό τον ρόλο. Το έχω κάνει αυτό για να υπερασπιστώ ένα σύστηµα 
σκέψεις που µε έχει βλάψει, και δεν το θέλω πια. Είµαι πρόθυµος να το αφήσω να φύγει. 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 



ΜΑΘΗΜΑ 52 
 
 

Η σηµερινή επανάληψη καλύπτει τις εξής ιδέες: 
 

Μάθηµα 6 
Είµαι ταραγµένος επειδή βλέπω κάτι  που δεν υπάρχει. 
 
Η πραγµατικότητα δεν είναι ποτέ τροµακτική. Δεν θα ήταν αδύνατον να µε ταράξει. Η 
πραγµατικότητα φέρει µόνο την απόλυτη γαλήνη. Όταν είµαι ταραγµένος, αυτό συµβαίνει 
επειδή έχω αντικαταστήσει την πραγµατικότητα µε ψευδαισθήσεις που εγώ έχω επινοήσει. Οι 
ψευδαισθήσεις µου προκαλούν ανησυχία διότι τους έχω προσδώσει πραγµατικότητα, και έτσι 
θεωρώ την πραγµατικότητα ψευδαίσθηση. Τίποτα από την δηµιουργία του Θεού δεν 
επηρεάζεται µε κανένα τρόπο από τη δική µου σύγχυση. Πάντα ταράζοµαι για το τίποτα. 
 
Μάθηµα 7 
Βλέπω µόνο το παρελθόν. 
 
Καθώς κοιτώ γύρω µου, καταδικάζω τον κόσµο που βλέπω. Αυτό το ονοµάζω όραση. Κρατώ 
το παρελθόν ενάντια σε όλους και όλα, κάνοντάς τους εχθρούς µου. Όταν συγχωρήσω τον 
εαυτό µου και θυµηθώ Ποιος είµαι, τότε θα ευλογώ τους πάντες και τα πάντα όσα βλέπω. Δεν 
θα υπάρχει πια παρελθόν, και ως εκ τούτου ούτε εχθροί. Και θα κοιτώ µε αγάπη όλα όσα δεν 
µπορούσα να δω πριν. 
 
Μάθηµα 8 
Ο νους µου είναι απασχοληµένος µε σκέψεις για το παρελθόν. 
 
Βλέπω µόνο τις δικές µου σκέψεις, και ο νους µου είναι απασχοληµένος µε το παρελθόν. 
Τότε, τι µπορώ να δω έτσι όπως είναι πραγµατικά; Ας θυµηθώ ότι κοιτώ το παρελθόν για να 
εµποδίσω το παρόν να ανατείλει στο νου µου. Ας καταλάβω ότι προσπαθώ να 
χρησιµοποιήσω τον χρόνο εναντίον του Θεού. Ας µάθω να παραδίδω το παρελθόν, 
συνειδητοποιώντας ότι κάνοντάς το δεν παραιτούµαι από τίποτα. 
 
Μάθηµα 9 
Δεν βλέπω τίποτα έτσι όπως είναι τώρα. 
 
Εφόσον δεν βλέπω τίποτα έτσι όπως είναι τώρα, µπορούµε να πούµε µε βεβαιότητα ότι δεν 
βλέπω τίποτα. Μπορώ να δω µόνο αυτό που υπάρχει τώρα. Η επιλογή δεν είναι αν θα 
βλέπω το παρελθόν ή το παρόν · η επιλογή βρίσκεται απλά στο αν θα βλέπω ή όχι. Αυτό που 
έχω επιλέξει να βλέπω µου έχει κοστίσει την πραγµατική όραση. Τώρα επιλέγω να µπορέσω 
να δω πάλι . 
 
 
Μάθηµα 10 
Οι σκέψεις µου δεν σηµαίνουν τίποτα. 
 
Δεν έχω ιδιαίτερες σκέψεις. Και όµως οι σκέψεις που αναγνωρίζω είναι µόνο οι ιδιαίτερες. Τι 
µπορούν να σηµαίνουν αυτές οι σκέψεις; Δεν υπάρχουν, γι αυτό δεν σηµαίνουν τίποτα. Όµως 
ο νους µου είναι µέρος της δηµιουργίας, µέρος του Δηµιουργού του. Δεν θα ήταν καλύτερα να 
ενωθώ µε την σκέψη του σύµπαντος παρά να καλύπτω αυτό που είναι πραγµατικά δικό µου 
µε τις αξιολύπητες και χωρίς νόηµα «ιδιαίτερες» σκέψεις µου; 
 
 
 
 

  
 



ΜΑΘΗΜΑ 53 
 

Σήµερα θα κάνουµε επανάληψη στα ακόλουθα: 
 

Μάθηµα 11 
Οι χωρίς νόηµα σκέψεις µου δείχνουν ένα χωρίς νόηµα κόσµο. 
 
Εφόσον οι σκέψεις που γνωρίζω δεν σηµαίνουν τίποτα, ο κόσµος που τις απεικονίζει δεν έχει 
κανένα νόηµα. Αυτό που παράγει τον κόσµο είναι παρανοϊκό, άρα το προϊόν είναι και αυτό 
παρανοϊκό. Η πραγµατικότητα δεν είναι παρανοϊκή, και έχω και πραγµατικές σκέψεις εκτός 
από παρανοϊκές. Άρα µπορώ να δω ένα πραγµατικό κόσµο, αν αφήσω τις πραγµατικές µου 
σκέψεις να µε οδηγήσουν στο να δω. 
 
Μάθηµα 12 
Είµαι ταραγµένος επειδή βλέπω ένα κόσµο χωρίς νόηµα. 
 
Οι παρανοϊκές σκέψεις προκαλούν ανησυχία. Παράγουν ένα κόσµο όπου δεν υπάρχει 
πουθενά τάξη. Μόνο το χάος κυβερνά ένα κόσµο που αντιπροσωπεύει την χαοτική σκέψη, 
και το χάος δεν έχει νόµους. Δεν µπορώ να ζήσω ειρηνικά σε ένα τέτοιο κόσµο. Είµαι 
ευγνώµων που αυτός ο κόσµος δεν είναι αληθινός και δεν χρειάζεται να τον βλέπω καθόλου 
εκτός κι αν του δίνω αξία. Και δεν επιλέγω να δίνω αξία σε κάτι που είναι ολοκληρωτικά 
παρανοϊκό και δεν έχει καµία σηµασία. 
 
Μάθηµα 13 
Ένας κόσµος χωρίς νόηµα προξενεί φόβο. 
 
Το εντελώς παρανοϊκό προξενεί φόβο διότι είναι εντελώς αναξιόπιστο και αβάσιµο. Δεν 
υπάρχει τίποτα αξιόπιστο στην τρέλα. Δεν περιέχει καµία ασφάλεια και καµία ελπίδα. Αλλά 
ένας τέτοιος κόσµος δεν είναι πραγµατικός. Του έχω προσδώσει την ψευδαίσθηση της 
πραγµατικότητας, και υποφέρω από αυτή µου την πεποίθηση. Τώρα επιλέγω να αποσύρω 
αυτή την πεποίθηση, και να εναποθέσω την εµπιστοσύνη µου στην πραγµατικότητα. 
Επιλέγοντας αυτό, ξεφεύγω από όλες τις συνέπειες του κόσµου του φόβου, διότι αναγνωρίζω 
ότι δεν υπάρχει.  
 
Μάθηµα 14 
Ο Θεός δεν δηµιούργησε ένα κόσµο χωρίς νόηµα. 
 
Πώς µπορεί να υπάρχει ένας κόσµος χωρίς νόηµα αφού ο Θεός δεν τον δηµιούργησε; Αυτός 
είναι η Πηγή κάθε νοήµατος, και ό,τι είναι αληθινό βρίσκεται στο Νου Του. Είναι και στον δικό 
µου νου, διότι Αυτός το δηµιούργησε µαζί µου. Γιατί να συνεχίσω να υποφέρω από τις 
συνέπειες των δικών µου παρανοϊκών σκέψεων, όταν το σπίτι µου είναι η τελειότητα της 
δηµιουργίας; Ας θυµηθώ την δύναµη της απόφασής µου, και ας αναγνωρίσω πού 
πραγµατικά κατοικώ. 
 
Μάθηµα 15 
Οι σκέψεις µου είναι εικόνες που έχω φτιάξει εγώ. 
 
Οτιδήποτε βλέπω αντανακλά τις σκέψεις µου. Οι σκέψεις µου είναι που µου λένε πού 
βρίσκοµαι και τι είµαι. Το γεγονός ότι βλέπω ένα κόσµο που υπάρχουν βάσανα και απώλεια 
και θάνατος µου δείχνει ότι βλέπω µόνο την αναπαράσταση των παρανοϊκών σκέψεών µου, 
και ότι δεν επιτρέπω στις πραγµατικές µου σκέψεις να ρίξουν το ευεργετικό τους φως σε αυτό 
που βλέπω. Όµως ο δρόµος του Θεού είναι βέβαιος. Οι εικόνες που έχω φτιάξει δεν µπορούν 
να υπερισχύσουν σε Αυτόν διότι η θέλησή µου δεν είναι αυτή. Η θέλησή µου είναι δική Του, 
και δεν θα βάλω άλλους Θεούς µπροστά από Αυτόν. 
 
 
 



  
 
 
 
 

ΜΑΘΗΜΑ 54 
 
 

Αυτές τις ιδέες θα επαναλάβουµε σήµερα: 
 

Μάθηµα 16 
Δεν έχω ουδέτερες σκέψεις. 
 
Ουδέτερες σκέψεις είναι αδύνατον να υπάρχουν διότι όλες οι σκέψεις έχουν δύναµη. Είτε 
φτιάχνουν ένα ψεύτικο κόσµο ή µε οδηγούν στον πραγµατικό. Αλλά οι σκέψεις δεν γίνεται να 
µην έχουν αποτελέσµατα. Όπως ο κόσµος που βλέπω προέρχεται από την λανθασµένη 
σκέψη µου, έτσι και ο πραγµατικός κόσµος ανατέλλει µπροστά στα µάτια µου καθώς αφήνω 
να διορθωθούν τα σφάλµατά µου. Οι σκέψεις µου δεν γίνεται να είναι και σωστές και 
λανθασµένες. Πρέπει να είναι ή το ένα ή το άλλο. Αυτό που βλέπω µου δείχνει τι πραγµατικά 
είναι. 
 
Μάθηµα 17. 
Δεν βλέπω ουδέτερα πράγµατα 
 
Αυτό που βλέπω είναι µάρτυρας του τι σκέφτοµαι. Αν δεν σκεφτόµουν δεν θα υπήρχα, διότι η 
ζωή είναι σκέψη. Ας κοιτώ τον κόσµο που βλέπω σαν αναπαράσταση της κατάστασης του 
νου µου. Γνωρίζω ότι η κατάσταση του νου µου µπορεί να αλλάξει. Και επίσης γνωρίζω ότι 
και ο κόσµος που βλέπω µπορεί να αλλάξει. 
 
Μάθηµα 18 
Δεν βιώνω µόνο εγώ τα αποτελέσµατα της όρασής µου. 
 
Αν δεν έχω ιδιαίτερες σκέψεις, τότε δεν µπορώ να βλέπω ένα ιδιαίτερο κόσµο. Ακόµα και η 
τρελή ιδέα του διαχωρισµού έπρεπε να µοιραστεί πριν µπορέσει να σχηµατίσει την βάση του 
κόσµου που βλέπω. Όµως αυτό το µοίρασµα ήταν ένα µοίρασµα του τίποτα. Μπορώ επίσης 
να επικαλεστώ τις πραγµατικές µου σκέψεις, οι οποίες µοιράζονται τα πάντα µε τους πάντες. 
Καθώς οι σκέψεις διαχωρισµού που κάνω καλούν τις σκέψεις διαχωρισµού των άλλων, έτσι 
και οι πραγµατικές µου σκέψεις αφυπνίζουν τις πραγµατικές σκέψεις στους άλλους. Και ο 
κόσµος που δείχνουν οι πραγµατικές µου σκέψεις θα ανατείλει µπροστά στα µάτια τους όπως 
και στα δικά µου. 
 
Μάθηµα 19 
Δεν βιώνω µόνο εγώ τα αποτελέσµατα των σκέψεών µου. 
 
Δεν είµαι µόνος σε τίποτα. Όλα όσα σκέφτοµαι ή λέω διδάσκουν όλο το σύµπαν. Ένας Υιός 
του Θεού δεν είναι δυνατόν να σκέφτεται ή να µιλάει ή να ενεργεί µάταια. Δεν µπορεί να είναι 
σε τίποτα µόνος του. Έχω λοιπόν την δύναµη να αλλάξω κάθε νου µαζί µε τον δικό µου, διότι 
δική µου είναι η δύναµη του Θεού. 
 
Μάθηµα 20 
Είµαι αποφασισµένος να δω. 
 
Αναγνωρίζοντας την κοινή φύση των σκέψεών µου, είµαι αποφασισµένος να δω. Επιλέγω να 
κοιτάξω τους µάρτυρες που µου δείχνουν ότι ο τρόπος σκέψης του κόσµου έχει αλλάξει. 
Επιλέγω να δω την απόδειξη ότι αυτό που έχει γίνει µέσα από µένα έχει καταστήσει την 
αγάπη ικανή να αντικαταστήσει το φόβο, το γέλιο να αντικαταστήσει τα δάκρυα, και την 



αφθονία να αντικαταστήσει την απώλεια. Επιλέγω να κοιτάξω τον αληθινό κόσµο, και να τον 
αφήσω να µε διδάξει ότι η θέλησή µου και η Θέληση του Θεού είναι ένα. 
 
 
 
 

  
 

 
ΜΑΘΗΜΑ 55 

 
Η σηµερινή επανάληψη περιλαµβάνει τα εξής: 

 
 

Μάθηµα 21 
Είµαι αποφασισµένος να δω τα πράγµατα διαφορετικά. 
 
Αυτό που βλέπω τώρα δεν είναι παρά σηµάδια ασθένειας, καταστροφής και θανάτου. Δεν 
µπορεί να είναι αυτό που δηµιούργησε ο Θεός για τον αγαπηµένο του Υιό. Αυτό ακριβώς το 
γεγονός ότι βλέπω τέτοια πράγµατα είναι απόδειξη ότι δεν καταλαβαίνω τον Θεό. Ως εκ 
τούτου δεν καταλαβαίνω και τον Υιό Του. Αυτό που βλέπω µου λέει ότι δεν γνωρίζω ποιος 
είµαι. Είµαι αποφασισµένος να δω τους µάρτυρες της αλήθειας για µένα, παρά εκείνους που 
µου δείχνουν µια ψευδαίσθηση του εαυτού µου. 
 
Μάθηµα 22 
Αυτό που βλέπω είναι µια µορφή εκδίκησης 
 
Ο κόσµος που βλέπω είναι οτιδήποτε άλλο από την αναπαράσταση σκέψεων αγάπης. Είναι 
µια εικόνα επίθεσης όλων εναντίον όλων. Είναι οτιδήποτε άλλο από αντανάκλαση της Αγάπης 
του Θεού και της Αγάπης του Υιού Του. Είναι οι δικές µου σκέψεις επίθεσης που προκαλούν 
αυτή την εικόνα. Οι σκέψεις αγάπης µου θα µε σώσουν από αυτή την οπτική του κόσµου, και 
θα µου δώσουν την ειρήνη του Θεού που δικαιούµαι. 
 
Μάθηµα 23 
Μπορώ να ξεφύγω από αυτόν τον κόσµο αν παραιτηθώ από τις σκέψεις επίθεσης. 
 
Εδώ βρίσκεται η σωτηρία, και πουθενά αλλού. Χωρίς τις σκέψεις επίθεσης δεν θα µπορούσα 
να δω ένα κόσµο επίθεσης. Καθώς η συγχώρεση επιτρέπει στην αγάπη να επιστρέψει στην 
συνειδητότητά µου, θα βλέπω ένα κόσµο ειρήνης και ασφάλειας και χαράς. Και αυτό επιλέγω 
να δω στην θέση αυτού που βλέπω τώρα. 
 
Μάθηµα 24 
Δεν διακρίνω ποια είναι τα συµφέροντά µου. 
 
Πώς θα µπορούσα να αναγνωρίσω το συµφέρον µου όταν δεν ξέρω ποιος είµαι; Αυτό που 
τώρα θεωρώ συµφέρον µου απλά µε δένει πιο σφικτά µε τον κόσµο των ψευδαισθήσεων. 
Είµαι πρόθυµος να ακολουθήσω τον Οδηγό που µου έχει δώσει ο Θεός για να βρω ποια είναι 
τα συµφέροντά µου, αναγνωρίζοντας ότι δεν µπορώ από µόνος µου να τα καταλάβω. 
 
Μάθηµα 25 
Δεν γνωρίζω τον σκοπό του κάθε πράγµατος. 
 
Για µένα, ο σκοπός του κάθε πράγµατος είναι να αποδείξει ότι οι ψευδαισθήσεις µου είναι 
πραγµατικές, γι αυτό το σκοπό επιχειρώ να χρησιµοποιώ τους πάντες και τα πάντα. Αυτός 
πιστεύω ότι είναι ο σκοπός του κόσµου. Γι αυτό δεν αναγνωρίζω τον πραγµατικό του σκοπό. 



Ο σκοπός που έχω αποδώσει στον κόσµο τον έχει οδηγήσει σε µια τροµακτική εικόνα. Ας 
ανοίξω το νου µου στον πραγµατικό σκοπό του κόσµου αποσύροντας αυτόν που του έχω 
αποδώσει, και µαθαίνοντας την αλήθεια γι αυτόν. 
 
 
 

  
 
 
 

ΜΑΘΗΜΑ 56 
 

Η επανάληψή µας σήµερα καλύπτει τις ακόλουθες ιδέες: 
 

Μάθηµα 26 
Οι επιθετικές µου σκέψεις επιτίθενται στην ικανότητά µου να είµαι απρόσβλητος. 
 
Πώς µπορώ να ξέρω ποιος είµαι όταν βλέπω τον εαυτό µου κάτω από συνεχή επίθεση; 
Πόνος, αρρώστια, απώλεια, γηρατειά και θάνατος φαίνεται ότι συνεχώς µε απειλούν. Όλες 
µου οι ελπίδες, οι ευχές και τα σχέδια φαίνονται ότι είναι στο έλεος ενός κόσµου που δεν 
µπορώ να ελέγξω. Και όµως η κληρονοµιά µου είναι η τέλεια ασφάλεια και η απόλυτη 
εκπλήρωση. Προσπάθησα να δώσω την κληρονοµιά µου σε αντάλλαγµα µε τον κόσµο που 
βλέπω. Αλλά ο Θεός µου έχει κρατήσει την κληρονοµιά µου ασφαλή. Οι δικές µου 
πραγµατικές σκέψεις θα µε διδάξουν ποια είναι. 
 
Μάθηµα 27 
Πάνω από όλα θέλω να δω. 
 
Αναγνωρίζοντας ότι αυτό που βλέπω αντανακλά αυτό που νοµίζω ότι είµαι, συνειδητοποιώ 
ότι η πραγµατική όραση είναι η σπουδαιότερη ανάγκη µου. Ο κόσµος που βλέπω καταθέτει 
µαρτυρία για την τροµακτική φύση της εικόνας του εαυτού µου που έχω φτιάξει. Αν θέλω να 
θυµηθώ ποιος είµαι, είναι βασικό να αφήσω αυτήν την εικόνα του εαυτού µου να φύγει. Και 
καθώς αντικαθίσταται από την αλήθεια, η πραγµατική όραση σίγουρα θα µου δοθεί. Και µε 
αυτήν την όραση, θα κοιτάζω τον κόσµο και τον εαυτό µου µε ευσπλαχνία και αγάπη. 
 
Μάθηµα 28 
Πάνω απ’ όλα θέλω να δω διαφορετικά. 
 
Ο κόσµος που βλέπω κρατάει στη θέση της την τροµακτική εικόνα που έχω φτιάξει για τον 
εαυτό µου, και εγγυάται για την συνέχισή της. Όσο βλέπω τον κόσµο όπως είναι τώρα, η 
αλήθεια δεν µπορεί να εισέλθει στην συνειδητότητά µου. Θα αφήσω την πόρτα πίσω από 
αυτόν τον κόσµο να ανοίξει για µένα, ώστε να κοιτάξω πέρα από αυτόν και να αντικρύσω τον 
κόσµο που αντανακλά την Αγάπη του Θεού. 
 
Μάθηµα 29 
Ο Θεός βρίσκεται σε όλα όσα βλέπω. 
 
Πίσω από κάθε εικόνα που έχω φτιάξει, η αλήθεια παραµένει αναλλοίωτη. Πίσω από κάθε 
πέπλο που έχω τραβήξει µπροστά από το πρόσωπο της αγάπης, το φως της παραµένει το 
ίδιο φωτεινό. Πέρα από κάθε παράλογη ευχή µου βρίσκεται η θέλησή µου, ενωµένη µε την 
Θέληση του Πατέρα µου. Ο Θεός είναι ακόµα παντού και στα πάντα, για πάντα. Και εµείς που 
είµαστε µέρος από Αυτόν θα κοιτάξουµε πέρα από τα φαινόµενα, και θα αναγνωρίσουµε την 
αλήθεια πέρα από όλα αυτά. 
 
Μάθηµα 30 



Ο Θεός βρίσκεται σε όλα όσα βλέπω διότι ο Θεός βρίσκεται στον νου µου. 
 
Μέσα στο νου µου, πίσω από όλες τις παρανοϊκές σκέψεις διαχωρισµού και επίθεσης, 
βρίσκεται η γνώση ότι όλα είναι ένα για πάντα.. Δεν έχω χάσει τη γνώση του Ποιος είµαι κι ας 
την έχω ξεχάσει. Έχει κρατηθεί µε ασφάλεια για µένα στο Νου του Θεού, ο Οποίος δεν έχει 
αφήσει τις Σκέψεις Του. Και εγώ, που είµαι ανάµεσά τους, είµαι ένα µε αυτές και ένα µε 
Εκείνον. 
 
 
 

  
 
 
 

ΜΑΘΗΜΑ 57 
 

Σήµερα ας επαναλάβουµε αυτές τις ιδέες: 
 

Μάθηµα 31 
Δεν είµαι το θύµα του κόσµου που βλέπω. 
 
Πώς µπορώ να είµαι θύµα ενός κόσµου που µπορεί να αναιρεθεί ολοκληρωτικά αν εγώ το 
επιλέξω; Οι αλυσίδες µου χαλαρώνουν. Μπορώ να τις πετάξω απλά µόλις το επιθυµήσω. Η 
πόρτα αυτής της φυλακής είναι ανοιχτή. Μπορώ να φύγω απλά βγαίνοντας έξω. Τίποτα δεν 
µε κρατά σε αυτόν τον κόσµο. Μόνο η επιθυµία να µένω σε αυτόν µε κρατά αιχµάλωτο. Ας 
παραιτηθώ από τις παρανοϊκές ευχές µου και ας περάσω επιτέλους στο φως. 
 
Μάθηµα 32 
Εγώ έχω επινοήσει τον κόσµο που βλέπω. 
 
Έχω επινοήσει τη φυλακή στην οποία βλέπω τον εαυτό µου. Το µόνο που χρειάζεται ν’ 
αναγνωρίσω είναι αυτό και µετά είµαι ελεύθερος. Ξεγέλασα τον εαυτό µου και τον έκανα να 
πιστέψει ότι είναι δυνατόν να αιχµαλωτιστεί ο Υιός του Θεού. Αυτή η πεποίθησή µου ήταν 
πικρά εσφαλµένη και θέλω ν’ απαλλαγώ απ’ αυτήν. Ο Υιός του Θεού πρέπει να είναι πάντα 
ελεύθερος. Είναι όπως τον δηµιούργησε ο Θεός και όχι όπως τον έκανα εγώ. Αυτός βρίσκεται 
εκεί όπου θέλει ο Θεός, και όχι εκεί όπου εγώ σκέφτηκα να τον κρατήσω αιχµάλωτο. 
 
Μάθηµα 33 
Υπάρχει ένας άλλος τρόπος να βλέπω τον κόσµο. 
 
Εφόσον ο σκοπός του κόσµου δεν είναι αυτός που εγώ του είχα αποδώσει, πρέπει να 
υπάρχει άλλος τρόπος να τον βλέπω. Τα βλέπω όλα ανάποδα, και οι σκέψεις µου είναι 
αντίθετες προς την αλήθεια. Βλέπω τον κόσµο σαν µια φυλακή για τον Υιό του Θεού. Τότε 
πρέπει ο κόσµος να είναι ένα µέρος που ο Υιός του Θεού µπορεί να απελευθερωθεί. Θέλω να 
δω τον κόσµο όπως είναι, σαν ένα µέρος όπου ο Υιός του Θεού βρίσκει την ελευθερία του. 
 
Μάθηµα 34 
Θα µπορούσα να δω την ειρήνη αντί γι αυτό που βλέπω τώρα. 
 
Όταν βλέπω τον κόσµο σαν ένα τόπο ελευθερίας, συνειδητοποιώ ότι αντανακλά τους νόµους 
του Θεού αντί για αυτούς που επινόησα εγώ για να τους υπακούει. Θα καταλάβω ότι η ειρήνη 
και όχι ο πόλεµος κατοικεί σε αυτόν. Και θα κατανοήσω ότι η ειρήνη βρίσκεται επίσης στις 
καρδιές όλων όσων µοιράζονται αυτόν τον τόπο µαζί µου. 
 
Μάθηµα 35 



Ο νους µου είναι µέρος του Θεού. Είµαι πολύ άγιος. 
 
Όσο µοιράζοµαι την ειρήνη του κόσµου µε τους αδερφούς µου, αρχίζω να καταλαβαίνω ότι 
αυτή η ειρήνη προέρχεται από βαθιά µέσα µου. Ο κόσµος που βλέπω έχει πάρει το φως της 
συγχώρεσης, και µου το επιστρέφει ακτινοβολώντας. Μέσα σε αυτό το φως αρχίζω να βλέπω 
αυτό που οι ψευδαισθήσεις για τον εαυτό µου, µου κρατούσαν κρυµµένο. Αρχίζω να 
καταλαβαίνω την αγιότητα όλων των ζωντανών πραγµάτων, συµπεριλαµβανοµένου και του 
εαυτού µου, και την ενότητά τους µαζί µου. 
 
 
 
 

  
 
 
 

ΜΑΘΗΜΑ 58 
 

Αυτές είναι οι ιδέες για επανάληψη σήµερα: 
 

Μάθηµα 36 
Η αγιότητά µου περιλαµβάνει όλα όσα βλέπω. 
 
Από την αγιότητά µου προέρχεται η αντίληψη του πραγµατικού κόσµου. Έχοντας 
συγχωρέσει, δεν θεωρώ πια τον εαυτό µου ένοχο. Μπορώ να δεχτώ την αθωότητα, η οποία 
είναι η αλήθεια για µένα. Βλέποντας µέσα από µάτια κατανόησης, η αγιότητα του κόσµου είναι 
το µόνο που βλέπω, διότι µπορώ να απεικονίσω µόνο τις σκέψεις που κάνω για τον εαυτό 
µου. 
 
Μάθηµα 37 
Η αγιότητά µου ευλογεί τον κόσµο. 
 
Η αντίληψη της αγιότητάς µου δεν ευλογεί µόνο εµένα. Όλοι και όλα όσα βλέπω µε το φως 
της µοιράζονται την χαρά που φέρνει σε µένα. Δεν υπάρχει τίποτα που να µην συµµετέχει σ’ 
αυτήν την χαρά, διότι δεν υπάρχει τίποτα που να µην µοιράζεται την αγιότητά µου. Καθώς 
αναγνωρίζω την αγιότητά µου έτσι και η αγιότητα του κόσµου ακτινοβολεί ώστε να την 
βλέπουν όλοι. 
 
Μάθηµα 38 
Δεν υπάρχει τίποτα που να µην µπορεί να κάνει η αγιότητά µου. 
 
Η αγιότητά µου έχει απεριόριστη δύναµη να θεραπεύει, διότι διαθέτει απεριόριστη δύναµη να 
σώζει. Τι υπάρχει από το οποίο να χρειάζεται να σωθείς εκτός από ψευδαισθήσεις; Και τι είναι 
οι ψευδαισθήσεις εκτός από ψευδείς ιδέες για τον εαυτό µου; Η αγιότητά µου τις αναιρεί όλες, 
δηλώνοντας την αλήθεια για µένα. Ενώπιον της παρουσίας της αγιότητάς µου, την οποία 
µοιράζοµαι µε τον ίδιο τον Θεό, όλα τα είδωλα εξαφανίζονται. 
 
Μάθηµα 39 
Η αγιότητά µου είναι η σωτηρία µου. 
 
Εφόσον η αγιότητά µου µε σώζει από όλες τις ενοχές, η αναγνώριση της αγιότητάς µου είναι 
και η αναγνώριση της σωτηρίας µου. Είναι επίσης και η αναγνώριση της σωτηρίας ολόκληρου 
του κόσµου. Μόλις αποδεχτώ την αγιότητά µου, τίποτα δεν µπορεί να µε κάνει να φοβηθώ. 
Και επειδή είµαι άφοβος, όλοι πρέπει να µοιράζονται αυτή την κατανόηση, η οποία είναι το 



δώρο του Θεού προς εµένα και τον κόσµο. 
 
Μάθηµα 40 
Είµαι ευλογηµένος ως Υιός του Θεού. 
 
Εδώ βρίσκεται η διεκδίκησή µου προς ό,τι είναι καλό και µόνο καλό. Είµαι ευλογηµένος ως 
Υιός του Θεού. Όλα τα καλά πράγµατα είναι δικά µου, διότι αυτό είναι το θέληµα του Θεού. 
Δεν είναι δυνατόν να υποφέρω καµία απώλεια ή στέρηση ή πόνο εξαιτίας της Ιδιότητάς µου. 
Ο Πατέρας µου µε στηρίζει, µε προστατεύει, και µε κατευθύνει σε όλα τα πράγµατα. Η 
φροντίδα του για µένα είναι απεριόριστη, και είναι µαζί µου για πάντα. Είµαι αιώνια 
ευλογηµένος ως Υιός Του. 
 
 
 

  
 
 
 

ΜΑΘΗΜΑ 59 
 

Οι ακόλουθες ιδέες είναι για επανάληψη σήµερα: 
 
Μάθηµα 41 
Ο Θεός πηγαίνει µαζί µου όπου και να πάω. 
 
Πώς είναι δυνατόν να είµαι µόνος µου όταν ο Θεός πηγαίνει µαζί µου; Πώς γίνεται να έχω 
αµφιβολίες και να µην είµαι σίγουρος για τον εαυτό µου όταν η τέλεια βεβαιότητα κατοικεί 
µέσα σ’ Αυτόν; Πώς µπορώ να ενοχλούµαι από οτιδήποτε όταν Αυτός αναπαύεται µέσα σε 
µένα µε απόλυτη γαλήνη; Πώς µπορώ να υποφέρω όταν η αγάπη και η χαρά µε περιβάλλουν 
µέσω Εκείνου; Ας µην διατηρώ ψευδαισθήσεις για τον εαυτό µου. Είµαι τέλειος διότι ο Θεός 
πηγαίνει µαζί µου όπου κι αν πάω. 
 
Μάθηµα 42 
Ο Θεός είναι η δύναµή µου. Η πραγµατική όραση είναι το δώρο Του. 
 
Ας µην βασιστώ στα µάτια µου για να βλέπω σήµερα. Ας είµαι πρόθυµος να ανταλλάξω την 
αξιολύπητη ψευδαίσθηση ότι βλέπω, µε την πραγµατική όραση η οποία δίνεται από τον Θεό. 
Η όραση του Χριστού είναι το δικό Του δώρο, και το έχει δώσει σε µένα. Ας επικαλεστώ αυτό 
το δώρο σήµερα, έτσι ώστε αυτή η µέρα να µε βοηθήσει να κατανοήσω την αιωνιότητα. 
 
Μάθηµα 43 
Ο Θεός είναι η Πηγή µου. Δεν µπορώ να δω χωριστά από Αυτόν. 
 
Μπορώ να δω αυτά που θέλει ο Θεός να βλέπω. Δεν µπορώ να δω τίποτα άλλο. Πέρα από 
το Θέληµά Του βρίσκονται µόνο ψευδαισθήσεις. Αυτές διαλέγω όταν νοµίζω ότι µπορώ να 
βλέπω χωριστά από Αυτόν. Αυτές διαλέγω όταν προσπαθώ να δω µε τα µάτια του σώµατος. 
Όµως, η όραση του Χριστού µου έχει δοθεί για να τα αντικαταστήσω. Επιλέγω να δω µέσα 
από αυτή την όραση. 
 
Μάθηµα 44 
Ο Θεός είναι το φως µε το οποίο βλέπω. 
 
Δεν βλέπω στο σκοτάδι. Ο Θεός είναι το µόνο φως. Εποµένως, αν θέλω να δω, πρέπει να 
βλέπω µέσω Αυτού. Έχω προσπαθήσει να προσδιορίσω τι είναι το να βλέπω, αλλά έκανα 
λάθος. Τώρα µου δίνεται η ευκαιρία να καταλάβω ότι ο Θεός είναι το φως µε το οποίο βλέπω. 
Ας καλωσορίσω την πραγµατική όραση και τον ευτυχισµένο κόσµο που θα µου δείξει. 



 
Μάθηµα 45 
Ο Θεός είναι ο Νους µε τον οποίο σκέφτοµαι. 
 
Δεν έχω σκέψεις που να µην µοιράζοµαι µε τον Θεό. Δεν έχω σκέψεις χωριστά από Εκείνον, 
διότι δεν έχω νου χωριστά από τον Δικό Του. Σαν µέρος του Νου Του, οι σκέψεις µου είναι 
δικές Του και οι Σκέψεις Του είναι δικές µου. 
 
 
 

  
 
 
 
 

ΜΑΘΗΜΑ 60 
 

Αυτές οι ιδέες είναι η επανάληψη για σήµερα: 
 

Μάθηµα 46 
Ο Θεός είναι η Αγάπη µε την οποία συγχωρώ. 
 
Ο Θεός δεν συγχωρεί διότι δεν έχει ποτέ καταδικάσει. Ο άµεµπτος δεν µπορεί να 
κατηγορήσει. Και εκείνοι που έχουν αποδεχτεί την αθωότητά τους δεν βλέπουν τίποτα που να 
χρειάζεται συγχώρεση. Και όµως, η συγχώρεση είναι το µέσο µε το οποίο θα αναγνωρίσω την 
αθωότητά µου. Είναι η αντανάκλαση της Αγάπης του Θεού στην γη. Θα µε φέρει αρκετά 
κοντά στον Ουρανό, ώστε η Αγάπη του Θεού να µπορεί να µε φτάσει και να µε υψώσει σε 
Αυτόν. 
 
Μάθηµα 47 
Ο Θεός είναι η δύναµη την οποία εµπιστεύοµαι. 
 
Δεν συγχωρώ µέσω της δικής µου δύναµης. Συγχωρώ µέσω της δύναµης του Θεού µέσα 
µου, την οποία θυµάµαι καθώς συγχωρώ. Καθώς αρχίζω να βλέπω, αναγνωρίζω την 
αντανάκλασή Του στην γη. Συγχωρώ όλα τα πράγµατα διότι νιώθω την παρακίνηση της δικής 
Του δύναµης µέσα µου. Και αρχίζω να θυµάµαι την Αγάπη που είχα επιλέξει να ξεχάσω, η 
οποία όµως, δεν µε έχει ξεχάσει. 
 
Μάθηµα 48 
Δεν υπάρχει τίποτα να φοβηθώ. 
 
Πόσο ασφαλής θα µου φαίνεται ο κόσµος όταν θα µπορώ να τον δω! Δεν θα µοιάζει καθόλου 
µε τον κόσµο που φαντάζοµαι ότι βλέπω τώρα. Οι πάντες και τα πάντα θα µε ευλογούν. Στον 
κάθε ένα θα αναγνωρίζω τον πιο αγαπητό µου Φίλο. Τι θα µπορούσα να φοβηθώ σε ένα 
κόσµο που έχω συγχωρέσει, και µε έχει συγχωρέσει; 
 
Μάθηµα 49 
Η Φωνή του Θεού µου µιλά όλη την ηµέρα. 
 
Δεν υπάρχει στιγµή κατά την οποία η Φωνή του Θεού να σταµατά να καλεί την συγχώρεσή 
µου για να µε σώσει. Δεν υπάρχει στιγµή κατά την οποία η Φωνή Του να µην κατευθύνει τις 
σκέψεις µου, να καθοδηγεί τις πράξεις µου και να οδηγεί τα βήµατα µου. Βαδίζω σταθερά 
προς την αλήθεια. Δεν γίνεται να πάω πουθενά αλλού, διότι η Φωνή του Θεού είναι η µόνη 
Φωνή και ο µόνος Οδηγός που έχει δοθεί στον Υιό Του. 
 
Μάθηµα 50 



Με στηρίζει η Αγάπη του Θεού. 
 
Καθώς ακούω την Φωνή του Θεού, µε στηρίζει η Αγάπη Του. Καθώς ανοίγω τα µάτια µου, η 
Αγάπη Του φωτίζει τον κόσµο για να τον δω. Καθώς συγχωρώ, η Αγάπη Του µου 
υπενθυµίζει ότι ο Υιός Του είναι αναµάρτητος. Και καθώς κοιτώ τον κόσµο µε την όραση που 
Αυτός µου έχει δώσει, θυµάµαι ότι είµαι ο Υιός Του. 
 
 
 
 

 


