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Τα θαύµατα είναι ορατά στο φως. 
 

1. Είναι σηµαντικό να θυµάσαι ότι τα θαύµατα και η όραση πηγαίνουν απαραίτητα µαζί. Αυτό 
χρειάζεται πολύ συχνή επανάληψη. Είναι µια κεντρική ιδέα στο νέο σύστηµα σκέψης σου, και 
στην αντίληψη που παράγει. Το θαύµα είναι πάντα εκεί. Η παρουσία του δεν προκαλείται από 
την όρασή σου · η απουσία του δεν είναι το αποτέλεσµα της αποτυχίας σου να δεις. 
Επηρεάζεται µόνο η επίγνωσή γι αυτά. Θα τα βλέπεις στο φως · δεν θα τα βλέπεις στο 
σκοτάδι. 
2. Για σένα, λοιπόν, το φως είναι πολύ σηµαντικό. Όσο παραµένεις στο σκοτάδι, το θαύµα 
παραµένει αόρατο. Έτσι πείθεσαι ότι δεν είναι εκεί. Αυτό είναι επακόλουθο  των 
προαναφερθέντων από τα οποία προέρχεται το σκοτάδι. Η άρνηση του φωτός οδηγεί σε 
αποτυχία να το αντιλαµβάνεσαι. Η αποτυχία να αντιλαµβάνεσαι φως σηµαίνει πως 
αντιλαµβάνεσαι σκοτάδι. Το φως είναι άχρηστο για σένα τότε, παρόλο που βρίσκεται εκεί. Δεν 
µπορείς να το χρησιµοποιήσεις διότι η παρουσία του σου είναι άγνωστη. Και η φαινοµενική 
πραγµατικότητα του σκότους κάνει την ιδέα του φωτός χωρίς νόηµα. 
3. Το να σου λένε ότι υπάρχει κάτι που δεν βλέπεις ακούγεται παρανοϊκό. Είναι πολύ 
δύσκολο να πειστείς ότι είναι παρανοϊκό να µην βλέπεις αυτό που υπάρχει, και στην θέση του 
να βλέπεις αυτό που δεν υπάρχει. Δεν αµφισβητείς αυτό που βλέπουν τα µάτια του σώµατος. 
Δεν αµφισβητείς ότι οι εικόνες που σου δείχνουν είναι πραγµατικότητα. Η πίστη σου απόκειται 
στο σκοτάδι, και όχι στο φως. Πως µπορεί αυτό να αναστραφεί; Για σένα είναι αδύνατον, 
αλλά δεν είσαι µόνος σ’ αυτό. 
4. Οι προσπάθειες σου, όσο µικρές και να είναι, έχουν ισχυρή υποστήριξη. Αν µόνο 
συνειδητοποιούσες πόσο µεγάλη είναι αυτή η δύναµη, οι αµφιβολίες σου θα 
εξαφανιζόντουσαν. Σήµερα θα αφοσιωθούµε στην προσπάθεια να αφεθείς να νιώσεις αυτή 
την δύναµη. Όταν έχεις νιώσει την δύναµη µέσα σου, η οποία κάνει όλα τα θαύµατα πολύ 
διαθέσιµα σε σένα, δεν θα αµφιβάλεις. Τα θαύµατα που κρύβει η αίσθηση αδυναµίας σου θα 
ξεπροβάλλουν στην επίγνωσή σου καθώς θα νιώθεις την δύναµη µέσα σου. 
5. Τρεις φορές σήµερα, αφιέρωσε περίπου δέκα λεπτά για ησυχάζοντας και προσπάθησε να 
αφήσεις πίσω την αδυναµία σου. Αυτό επιτυγχάνεται πολύ απλά, καθώς διδάσκεις τον εαυτό 
σου ότι δεν είσαι σώµα. Η πίστη πηγαίνει εκεί που εσύ θέλεις, και διδάσκεις το νου σου 
ανάλογα. Η θέλησή σου παραµένει δάσκαλός σου, και η θέλησή σου έχει όλη την δύναµη να 
κάνει ό,τι επιθυµήσει. Μπορείς να ξεφύγεις από το σώµα αν το επιλέξεις. Μπορείς να βιώσεις 
την δύναµη µέσα σου. 
6. Άρχισε τις µεγαλύτερες περιόδους πρακτικής µε αυτή την δήλωση της αληθινής σχέσης 
αιτίας και αποτελέσµατος.: 
Τα θαύµατα είναι ορατά στο φως. Τα µάτια του σώµατος δεν αντιλαµβάνονται το φως. 
Αλλά δεν είµαι σώµα. Τι είµαι; 
Η ερώτηση µε την οποία τελειώνει αυτή η δήλωση χρειάζεται για τις ασκήσεις µας. σήµερα. 
Αυτό που νοµίζεις ότι είσαι είναι µία πίστη που πρέπει να καταργηθεί. Αλλά αυτό που 
πραγµατικά είσαι πρέπει να σου αποκαλυφθεί. Η πίστη ότι είσαι σώµα χρειάζεται διόρθωση, 
εφόσον είναι λάθος. Η αλήθεια για το τι είσαι χρειάζεται όλη την δύναµη που υπάρχει µέσα 
σου για να φέρει στην επίγνωσή σου αυτό που καλύπτει το λάθος. 
7. Αν δεν είσαι σώµα τι είσαι; Χρειάζεται να γνωρίζεις αυτό που χρησιµοποιεί το Άγιο Πνεύµα 
για ν’ αντικαταστήσει την εικόνα ενός σώµατος µέσα στο νου σου. Χρειάζεσαι να νιώθεις κάτι 
στο οποίο να µπορείς να εναποθέσεις την πίστη σου, καθώς την αποσύρεις από το σώµα. 
Χρειάζεσαι µια αληθινή εµπειρία από κάτι άλλο, κάτι πιο σταθερό και πιο βέβαιο · πιο άξιο της 
πίστης σου, και που να βρίσκεται πραγµατικά εκεί. 
8. Αν δεν είσαι σώµα, τι είσαι; Ρώτησε αυτό µε ειλικρίνεια, και έπειτα αφιέρωσε αρκετά λεπτά 
για να αφήσεις τις λανθασµένες σκέψεις σου σε σχέση µε τις ιδιότητές σου να διορθωθούν, 
και ν’ αντικατασταθούν από τις αντίθετές τους. Πες, για παράδειγµα: 
Δεν είµαι αδύναµος, είµαι  δυνατός. Δεν είµαι αβοήθητος, είµαι ισχυρός. Δεν είµαι 
περιορισµένος, είµαι απεριόριστος. Δεν είµαι γεµάτος αµφιβολίες, είµαι γεµάτος 
βεβαιότητα. Δεν είµαι µία ψευδαίσθηση, είµαι µία πραγµατικότητα. Δεν µπορώ να δω 
στο σκοτάδι, αλλά στο φως. 
Στην δεύτερη φάση της περιόδου άσκησης, προσπάθησε να βιώσεις αυτές τις αλήθειες για 
τον εαυτό σου. Συγκεντρώσου ιδιαίτερα στην εµπειρία της δύναµης. Θυµήσου ότι κάθε 



αίσθηση αδυναµίας είναι συνδεδεµένη µε την πίστη ότι είσαι σώµα, µία πίστη που είναι 
λανθασµένη και δεν αξίζει να την ασπάζεσαι. Προσπάθησε να αποσύρεις την πίστη σου σε 
αυτή, έστω µόνο για µία στιγµή. Θα εξοικειωθείς µε το να κρατάς την πίστη σου µαζί µε ό,τι 
είναι πιο άξιο µέσα σου καθώς προχωράµε. 
10. Χαλάρωσε για το υπόλοιπο της περιόδου άσκησης, βέβαιος ότι οι προσπάθειές σου, όσο 
µικρές και να είναι, έχουν απόλυτη στήριξη από την δύναµη του Θεού και όλων των Σκέψεών 
Του. Από Αυτές είναι που θα έρθει η δύναµή σου. Μέσα από την δική Του ισχυρή στήριξη θα 
νιώσεις την δύναµη µέσα σου. Είναι ενωµένες µαζί σου σε αυτή την περίοδο πρακτικής, στην 
οποία µοιράζεσαι ένα σκοπό όµοιο µε τον δικό Τους. Δικό Τους είναι το φως µε το οποίο θα 
δεις τα θαύµατα, διότι η δύναµή Τους είναι δική σου. Η δύναµή Τους γίνεται τα µάτια σου, 
ώστε να µπορέσεις να δεις. 
11. Πέντε ή έξι φορές την ώρα, σε τακτά διαστήµατα, υπενθύµιζε στον εαυτό σου ότι τα 
θαύµατα γίνονται ορατά στο φως. Ακόµα, βεβαιώσου ότι αντιµετωπίζεις κάθε πειρασµό µε την 
σηµερινή ιδέα.  Αυτή η µορφή θα ήταν χρήσιµη γι αυτό τον ειδικό σκοπό: 
Τα θαύµατα είναι ορατά στο φως. Γι αυτό ας µην κλείνω τα µάτια µου. 
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Τα θαύµατα είναι ορατά στο φως, και το φως και η δύναµη είναι ένα. 
 

1. Η σηµερινή ιδέα είναι µία επέκταση της προηγούµενης. Δεν σκέφτεσαι το φως σε σχέση µε 
την δύναµη, και το σκοτάδι σε σχέση µε την αδυναµία. Αυτό συµβαίνει διότι η ιδέα σου γι αυτό 
που βλέπεις είναι δεµένη µε το σώµα και τα µάτια του και τον εγκέφαλό του. Έτσι πιστεύεις 
ότι µπορείς να αλλάξεις αυτό που βλέπεις τοποθετώντας µικρά κοµµάτια γυαλιού µπροστά 
στα µάτια σου. Αυτό είναι µία από τις πολλές µαγικές πίστεις που προέρχονται από την 
βεβαιότητα ότι είσαι σώµα, και ότι τα µάτια του σώµατος µπορούν να βλέπουν. 
2. Πιστεύεις, επίσης, ότι ο εγκέφαλος του σώµατος µπορεί να σκέφτεται. Αν καταλάβαινες 
µόνο την φύση της σκέψης, δίχως άλλο θα γελούσες µε αυτή την παρανοϊκή ιδέα. Είναι σαν 
να νοµίζεις ότι εσύ κρατάς το σπίρτο που φωτίζει τον ήλιο και του δίνει όλη την θερµότητά του 
· ή ότι κρατάς τον κόσµο µέσα στην παλάµη σου, σφικτά κλεισµένο µέχρι που να τον αφήσεις. 
Και όµως, αυτό δεν είναι περισσότερο ανόητο από το να πιστεύεις ότι τα µάτια του σώµατος 
µπορούν να βλέπουν, και ότι ο εγκέφαλος µπορεί να σκέφτεται. 
3. Είναι η δύναµη του Θεού µέσα σου που είναι το φως µε το οποίο βλέπεις, όπως είναι ο 
Νους Του µε τον οποίο σκέφτεσαι. Η δύναµή Του αρνείται την αδυναµία σου. Η αδυναµία σου 
είναι αυτή που βλέπει µέσα από τα µάτια του σώµατος, αναζητώντας να δει µέσα στο σκοτάδι 
την εικόνα που είναι ίδια µε αυτή · τους µικρούς, τους αδύναµους, τους ασθενικούς και 
ετοιµοθάνατους, τους ενδεείς, τους φοβισµένους και του αβοήθητους, τους λυπηµένους, τους 
πεινασµένους και τους δυστυχείς. Αυτά βλέπεις µέσα από τα µάτια του σώµατος που δεν 
µπορούν να δουν ούτε να ευλογούν. 
4. Η δύναµη παραβλέπει αυτά τα πράγµατα βλέποντας πέρα από τα φαινόµενα. Κρατά 
σταθερά το βλέµµα της στο φως που βρίσκεται πέρα από αυτά. Ενώνεται µε το φως, του 
οποίου είναι µέρος. Βλέπει τον εαυτό της. Φέρει το φως µε το οποίο εµφανίζεται ο Εαυτός 
σου. Στο σκοτάδι αντιλαµβάνεσαι έναν εαυτό που δεν είναι εκεί πραγµατικά. Η δύναµη είναι η 
αλήθεια για σένα · η αδυναµία είναι ένα είδωλο που λατρεύεται λανθασµένα και περιθάλπεται 
έτσι ώστε η δύναµη να αποµακρυνθεί, και το σκοτάδι να κυβερνήσει εκεί όπου ο Θεός 
προόριζε να βρίσκεται το φως. 
5. Η δύναµη προέρχεται από την αλήθεια, και λάµπει µε το φως που της έχει δώσει η Πηγή 



της · η αδυναµία αντανακλά το σκοτάδι του κατασκευαστή της. Είναι ασθενής και κοιτά την 
ασθένεια, η οποία είναι σαν την ίδια. Η αλήθεια είναι ένας σωτήρας και µπορεί µόνο να θέλει 
την ευτυχία και την ειρήνη για όλους. Δίνει την δύναµή της σε όλους όσους την ζητούν, σε 
απεριόριστη αφθονία. Βλέπει ότι η έλλειψη στον οποιοδήποτε θα ήταν έλλειψη σε όλους. Και 
έτσι δίνει το φως της ώστε όλοι να µπορούν να βλέπουν και να ωφελούνται ως ένα. Η δύναµή 
της µοιράζεται, ώστε να µπορέσει να φέρει σε όλους το θαύµα µε το οποίο θα ενωθούν σε 
σκοπό, συγχώρεση και αγάπη. 
6. Η αδυναµία, η οποία κοιτάζει το σκοτάδι, δεν µπορεί να δει κάποιο σκοπό στην συγχώρεση 
και στην αγάπη. Βλέπει όλους τους άλλους ως διαφορετικούς από την ίδια, και δεν βλέπει 
τίποτα στον κόσµο το οποίο θα µπορούσε να µοιραστεί. Κρίνει και καταδικάζει, αλλά δεν 
αγαπά. Παραµένει στο σκοτάδι για να κρυφτεί, και ονειρεύεται ότι είναι δυνατή και 
κατακτητική, ένας νικητής πάνω από περιορισµούς που στο σκοτάδι µεγαλώνουν και γίνονται 
τεράστιοι. 
7. Φοβίζει και επιτίθεται και µισεί τον εαυτό της, και σκοτάδι καλύπτει όλα όσα βλέπει, 
αφήνοντας τα όνειρα το ίδιο τροµακτικά όσο η ίδια. Κανένα θαύµα δεν βρίσκεται εδώ, παρά 
µόνο µίσος. Διαχωρίζει τον εαυτό της από ό,τι βλέπει, ενώ το φως και η δύναµη 
αντιλαµβάνονται τους εαυτούς τους ως ένα. Το φως της δύναµης δεν είναι το φως που 
βλέπεις. Δεν µεταβάλλεται, δεν τρεµοπαίζει, ούτε σβήνει. Δεν αλλάζει από νύχτα σε µέρα, και 
πίσω στο σκοτάδι µέχρι να ξανάρθει το πρωί. 
8. Το φως της δύναµης είναι συνεχές, βέβαιο όσο η αγάπη, για πάντα χαρούµενο που δίνει 
τον εαυτό του, διότι δεν µπορεί να δώσει παρά µόνο στον εαυτό του. Κανένας δεν γίνεται να 
ζητήσει µάταια να µοιραστεί την θέαση του, και κανένας που εισέρχεται στην οικία του δεν 
µπορεί να φύγει χωρίς ένα θαύµα µπροστά στα µάτια του, και την δύναµη και το φως να 
κατοικούν µέσα στην καρδιά του. 
9. Η δύναµη µέσα σου θα σου προσφέρει το φως, και θα οδηγήσει την όρασή σου έτσι ώστε 
να µην εµµένεις σε άσκοπες σκιές που τα µάτια του σώµατος παρέχουν για να σε 
εξαπατήσουν. Η δύναµη και το φως ενώνονται µέσα σου, και εκεί που συναντιούνται, ο 
Εαυτός σου στέκει έτοιµος να σε αγκαλιάσει σαν δικό Του. Αυτό τον τόπο συνάντησης θα 
προσπαθήσουµε σήµερα να βρούµε και να αναπαυτούµε εκεί, διότι η ειρήνη του Θεού είναι 
εκεί όπου ο Εαυτός σου, ο Υιός Του, περιµένει τώρα να συναντήσει τον Εαυτό του ξανά, και 
να γίνει Ένα µαζί Του.  
10. Σήµερα ας δώσουµε είκοσι λεπτά δύο φορές για να συµµετέχουµε σε αυτή την 
συνάντηση. Αφέσου να οδηγηθείς στον Εαυτό σου. Η δύναµή Του θα είναι το φως µε το 
οποίο σου δίνεται το δώρο της όρασης. Άφησε, λοιπόν, το σκοτάδι για λίγο σήµερα. Και θα 
ασκηθούµε στο να βλέπουµε το φως, κλείνοντας τα µάτια και ζητώντας η αλήθεια να µας 
δείξει πώς να βρούµε τον τόπο συνάντησης του εαυτού µε τον Εαυτό, εκεί όπου το φως και η 
δύναµη είναι ένα. 
11. Πρωί και βράδυ θα ασκηθούµε κατ’ αυτόν τον τρόπο. Μετά την πρωινή συνάντηση, θα 
χρησιµοποιήσουµε την ηµέρα για να προετοιµαστούµε για την ώρα που θα 
ξανασυναντηθούµε µε εµπιστοσύνη την νύχτα. Ας επαναλαµβάνουµε όσο πιο συχνά 
µπορούµε την σηµερινή ιδέα, και ας αναγνωρίσουµε ότι εισαγόµαστε στην όραση, και 
οδηγούµαστε µακριά από το σκοτάδι προς το φως, εκεί όπου µπορούµε να 
αντιλαµβανόµαστε µόνο θαύµατα. 
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Το φως, η χαρά και η ειρήνη διαµένουν µέσα µου. 



 
1. Νοµίζεις ότι είσαι η οικία του κακού, του σκότους και της αµαρτίας. Νοµίζεις ότι όποιος 
µπορούσε να δει την αλήθεια για σένα θα τον απωθούσε, και θα οπισθοχωρούσε από σένα 
σαν να ήσουν ένα δηλητηριώδες φίδι. Νοµίζεις ότι αν αυτό που είναι αλήθεια για σένα σου 
αποκαλυπτόταν, θα σε κτυπούσε τρόµος τόσο τροµερός που θα έσπευδες να πεθάνεις από 
το δικό σου χέρι, εφόσον η ζωή, αφού είχες δει κάτι τέτοιο, θα ήταν αδύνατη. 
2. Αυτές οι απόψεις είναι τόσο βαθιά ριζωµένες που είναι δύσκολο να βοηθηθείς να δεις ότι 
δεν βασίζονται σε τίποτα. Το ότι έχεις κάνει λάθη είναι προφανές. Το ότι έχεις ψάξει για την 
σωτηρία µε παράξενους τρόπους · έχεις εξαπατηθεί, έχεις εξαπατήσει και φοβάσαι ανόητες 
φαντασιώσεις και βάναυσα όνειρα · έχεις υποκλιθεί µπροστά σε είδωλα φτιαγµένα από 
σκόνη, -- όλα αυτά είναι αλήθεια σύµφωνα µε ό,τι πιστεύεις τώρα. 
3. Σήµερα αυτό το αµφισβητούµε, όχι από την πλευρά του τι νοµίζεις εσύ, αλλά από ένα πολύ 
διαφορετικό σηµείο αναφοράς, από το οποίο τέτοιες άσκοπες σκέψεις είναι χωρίς νόηµα. 
Αυτές οι σκέψεις δεν είναι σύµφωνες µε την Θέληση του Θεού. Αυτές τις αλλόκοτες απόψεις 
Αυτός δεν τις µοιράζεται µαζί σου. Αυτό είναι αρκετό για να αποδείξει ότι είναι λανθασµένες, 
αλλά εσύ δεν αντιλαµβάνεσαι ότι είναι έτσι. 
4. Γιατί να µην καταχαρείς που βεβαιώνεσαι ότι όλο το κακό που νοµίζεις ότι έκανες δεν έγινε 
ποτέ, ότι όλες σου οι αµαρτίες δεν είναι τίποτα, ότι είσαι τόσο αγνός και ιερός όσο όπως 
δηµιουργήθηκες, και ότι το φως, η χαρά και η ειρήνη διαµένουν µέσα σε σένα; Η εικόνα του 
εαυτού σου δεν µπορεί να αντέξει την Θέληση του Θεού. Εσύ νοµίζεις ότι αυτό είναι θάνατος, 
αλλά είναι ζωή. Νοµίζεις ότι καταστρέφεσαι, αλλά σώζεσαι. 
5. Ο εαυτός που έφτιαξες δεν είναι ο Υιός του Θεού. Εποµένως, αυτός ο εαυτός δεν υπάρχει 
καθόλου. Και οτιδήποτε φαίνεται πως κάνει ή σκέφτεται δεν έχει καµία σηµασία. Δεν είναι 
ούτε καλός ούτε κακός. Είναι µη πραγµατικός, και τίποτα περισσότερο από αυτό. Δεν µάχεται 
µε τον Υιό του Θεού. Δεν τον πληγώνει, ούτε επιτίθεται στην γαλήνη του. Δεν έχει αλλάξει την 
δηµιουργία, ούτε έχει υποβιβάσει την αιώνια αθωότητα σε αµαρτία, και την αγάπη σε µίσος. 
Τι δύναµη µπορεί να κατέχει αυτός ο εαυτός που έφτιαξες, όταν επιθυµεί να αντικρούσει την 
Θέληση του Θεού; 
6. Η αθωότητά σου είναι εγγυηµένη από τον Θεό. Αυτό πρέπει να το επαναλάβουµε πολλές 
φορές, µέχρι να γίνει αποδεκτό. Είναι αλήθεια. Η αθωότητά σου είναι εγγυηµένη από τον Θεό. 
Τίποτα δεν µπορεί να την αγγίξει, ή ν’ αλλάξει αυτό που ο Θεός δηµιούργησε ως αιώνιο. Ο 
εαυτός που έφτιαξες, ο κακός και ο γεµάτος αµαρτία, δεν έχει καµία σηµασία. Η αθωότητα 
σου είναι εγγυηµένη από τον Θεό, και το φως και η χαρά και η ειρήνη διαµένουν µέσα σε 
σένα. 
7. Η σωτηρία απαιτεί την αποδοχή µίας µόνο σκέψης, - ότι είσαι έτσι όπως σε δηµιούργησε ο 
Θεός, και όχι όπως έφτιαξες εσύ τον εαυτό σου. Όποιο κακό και να νοµίζεις ότι έκανες, είσαι 
έτσι όπως σε δηµιούργησε ο Θεός. Όποια λάθη και να έκανες, η αλήθεια για σένα είναι 
αµετάβλητη. Η δηµιουργία είναι αιώνια και αναλλοίωτη. Η αθωότητά σου είναι εγγυηµένη από 
τον Θεό. Είσαι και θα είσαι πάντα έτσι όπως δηµιουργήθηκες. Το φως, η χαρά και η ειρήνη 
διαµένουν µέσα σε σένα διότι ο Θεός τα τοποθέτησε εκεί.  
8. Στις µεγαλύτερες περιόδους άσκησης σήµερα, οι οποίες θα ήταν πιο ωφέλιµες αν γίνουν τα 
πρώτα πέντε λεπτά κάθε ώρας, άρχισε δηλώνοντας την αλήθεια για την δηµιουργία σου: 
Το φως, η χαρά και η ειρήνη διαµένουν µέσα σε µένα. Η αθωότητά µου είναι εγγυηµένη 
από τον Θεό. 
Έπειτα άφησε κατά µέρος τις ανόητες εικόνες του εαυτού σου, και πέρασε το υπόλοιπο της 
περιόδου άσκησης για να βιώσεις αυτό που σου έχει δώσει ο Θεός, στην θέση αυτού που 
είχες θεσπίσει για τον εαυτό σου. 
9. Είσαι αυτό που δηµιούργησε ο Θεός ή αυτό που έφτιαξες εσύ. Ο ένας Εαυτός είναι 
αληθινός · ο άλλος δεν βρίσκεται εκεί. Προσπάθησε να βιώσεις την ενότητα µε τον ένα σου 
Εαυτό. Προσπάθησε να εκτιµήσεις την Ιερότητά Του και την αγάπη από την οποία 
δηµιουργήθηκε. Προσπάθησε να µην ανακατευτείς µε τον Εαυτό που ο Θεός δηµιούργησε για 
να είσαι εσύ, κρύβοντας το µεγαλείο Του πίσω από µικροσκοπικά είδωλα κακού και αµαρτίας 
που έφτιαξες για να Τον αντικαταστήσουν. Άφησέ Τον να έρθει σε αυτό που Του ανήκει. Εδώ 
είσαι · Αυτός είναι Εσύ. Και το φως, η χαρά και η ειρήνη διαµένουν µέσα σε σένα διότι έτσι 
είναι.  
10. Μπορεί να µην είσαι πρόθυµος ή ακόµα και να µην µπορείς να χρησιµοποιήσεις τα πέντε 
πρώτα λεπτά κάθε ώρας γι αυτές τις ασκήσεις. Προσπάθησε, όµως, να το κάνεις όταν 
µπορείς. Τουλάχιστον να θυµάσαι να επαναλαµβάνεις αυτές τις σκέψεις κάθε ώρα: 
Το φως, η χαρά και η ειρήνη διαµένουν µέσα σε µένα. Η αθωότητά µου είναι εγγυηµένη 
από τον Θεό. 



Έπειτα προσπάθησε ν’ αφιερώσεις τουλάχιστον ένα περίπου λεπτό κλείνοντας τα µάτια σου 
και συνειδητοποιώντας ότι αυτή είναι η δήλωση της αλήθειας για σένα. 
11. Αν προκύψει µια κατάσταση που φαίνεται ενοχλητική, γρήγορα διώξε την ψευδαίσθηση 
του φόβου επαναλαµβάνοντας αυτές τις σκέψεις πάλι. Σε περίπτωση που µπεις στον 
πειρασµό να θυµώσεις µε κάποιον, πες του σιωπηλά:  
Το φως, η χαρά και η ειρήνη διαµένουν µέσα σε σένα. Η αθωότητά σου είναι 
εγγυηµένη από τον Θεό. 
Μπορείς να κάνεις πολλά για την σωτηρία του κόσµου σήµερα. Μπορείς να κάνεις πολλά 
σήµερα για να έρθεις πιο κοντά στο ρόλο σου στην σωτηρία που ο Θεός έχει ορίσει για σένα. 
Και µπορείς να κάνεις πολλά σήµερα για να φέρεις στο νου σου την βεβαιότητα ότι η 
σηµερινή ιδέα είναι πραγµατικά αληθινή. 
 
 
	  
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 94 
 

Είµαι έτσι όπως µε δηµιούργησε ο Θεός. 
 

1. Σήµερα συνεχίζουµε µε την µοναδική ιδέα που φέρνει την σωτηρία ολοκληρωτικά· την 
µοναδική δήλωση που κάνει όλες τις µορφές πειρασµού ανίσχυρες · την µία σκέψη που κάνει 
το εγώ να σιγήσει και να ακυρωθεί εντελώς. Είσαι έτσι όπως σε δηµιούργησε ο Θεός. οι ήχοι 
αυτού του κόσµου ησυχάζουν, τα θεάµατα αυτού του κόσµου εξαφανίζονται, και όλες οι 
σκέψεις που κράτησε ποτέ αυτός ο κόσµος σβήνουν µια για πάντα µε αυτή και µόνο την ιδέα. 
Εδώ επιτυγχάνεται η σωτηρία. Εδώ επαναφέρεται η σωφροσύνη.  
2. Το αληθινό φως είναι δύναµη, και η δύναµη είναι αθωότητα. Αν παραµένεις έτσι όπως σε 
δηµιούργησε ο Θεός, πρέπει να είσαι δυνατός και το φως πρέπει να βρίσκεται µαζί σου. 
Αυτός ο Οποίος διασφάλισε την αθωότητά σου πρέπει να είναι ο εγγυητής της δύναµης 
καθώς επίσης και του φωτός σου. Είσαι έτσι όπως σε δηµιούργησε ο Θεός. Το σκοτάδι δεν 
µπορεί να κρύψει την δόξα του Υιού του Θεού. Στέκεσαι στο φως, δυνατός µέσα στην 
αθωότητα µε την οποία δηµιουργήθηκες, και µε την οποία θα παραµείνεις σε όλη την 
αιωνιότητα. 
3. Σήµερα θα αφιερώσουµε ξανά τα πρώτα πέντε λεπτά κάθε ώρας στην προσπάθεια να 
νιώσεις την αλήθεια µέσα σου. Άρχισε αυτές τις στιγµές έρευνας µε αυτά τα λόγια: 
Είµαι έτσι όπως µε δηµιούργησε ο Θεός. Είµαι ο Υιός Του αιώνια. 
Τώρα προσπάθησε να φτάσεις τον Υιό του Θεού µέσα σου. Αυτός είναι ο Εαυτός που ποτέ 
δεν αµάρτησε, ούτε έφτιαξε µία εικόνα για να αντικαταστήσει την πραγµατικότητα. Αυτός είναι 
ο Εαυτός που ποτέ δεν άφησε τον οίκο Του µέσα στον Θεό για να περπατήσει αβέβαια στον 
κόσµο. Αυτός είναι ο Εαυτός που δεν γνωρίζει φόβο, ούτε θα µπορούσε να συλλάβει την 
απώλεια, τα βάσανα ή τον θάνατο. 
4. Τίποτα δεν απαιτείται από σένα για να φτάσεις αυτόν τον στόχο εκτός από το να αφήσεις 
κατά µέρος όλα τα είδωλα και τις εικόνες του εαυτού σου · να προσπεράσεις όλες τις ιδιότητες 
που έχεις αποδώσει στον εαυτό σου, καλές και κακές · και να περιµένεις µε σιωπηλή 
προσδοκία την αλήθεια. Ο Θεός έχει ο Ίδιος υποσχεθεί ότι θα αποκαλυφθεί σε όλους όσους 
την ζητήσουν. Την ζητάς τώρα. Δεν γίνεται να αποτύχεις διότι Αυτός δεν µπορεί να αποτύχει. 
5. Αν δεν καταφέρεις να κάνεις την άσκηση τα πρώτα πέντε λεπτά της κάθε ώρας, 
τουλάχιστον υπενθύµιζε στον εαυτό σου κάθε ώρα: 
Είµαι έτσι όπως µε δηµιούργησε ο Θεός. Είµαι ο Υιός Του αιώνια. 
Λέγε συχνά στον εαυτό σου σήµερα ότι είσαι έτσι όπως σε δηµιούργησε ο Θεός. και να είσαι 
σίγουρος ότι απαντάς στον κάθε ένα που φαίνεται πως σε εκνευρίζει µε αυτά τα λόγια: 
Είσαι έτσι όπως σε δηµιούργησε ο Θεός. Είσαι ο Υιός Του αιώνια. 
Κάνε ό,τι µπορείς για να κάνεις τις ωριαίες ασκήσεις σήµερα. Η κάθε µία που κάνεις θα είναι 



ένα γιγάντιο άλµα προς την απελευθέρωσή σου, και ένα ορόσηµο στην εκµάθηση του 
συστήµατος σκέψης που προτείνουν αυτά τα µαθήµατα.  
 
 
 
	  

	  
	  
	  

 

ΜΑΘΗΜΑ 95 
 
 

Είµαι ένας Εαυτός, ενωµένος µε τον Δηµιουργό µου. 
 

1. Η σηµερινή ιδέα περιγράφει µε ακρίβεια εσένα έτσι όπως σε δηµιούργησε ο Θεός. είναι ένα 
µέσα σου, και ένα µε Αυτόν. Δική σου είναι η ενότητα όλης της δηµιουργίας. Η τέλειά ενότητά 
σου κάνει αδύνατη την αλλαγή µέσα σου. Αυτό δεν το δέχεσαι, και δεν µπορείς να 
συνειδητοποιήσεις ότι έτσι είναι, µόνο επειδή πιστεύεις ότι ήδη έχεις αλλάξει τον εαυτό σου. 
2. Βλέπεις τον εαυτό σου σαν µια γελοία παρωδία της δηµιουργίας του Θεού · αδύναµο, 
µοχθηρό, άσχηµο και αµαρτωλό, δυστυχισµένο και αποκαµωµένο από τον πόνο. Αυτή είναι η 
δική σου εκδοχή για τον εαυτό σου · έναν εαυτό διαιρεµένο σε πολλά αντιµαχόµενα κοµµάτια, 
χωρισµένα από τον Θεό, και δεµένα αδύναµα αναµεταξύ τους από τον αλλοπρόσαλλο και 
ιδιότροπο κατασκευαστή τους, στον οποίο προσεύχεσαι. Δεν ακούει τις προσευχές σου, διότι 
είναι κουφός. Δεν βλέπει την ενότητα µέσα σου, διότι είναι τυφλός. Δεν καταλαβαίνει ότι είσαι 
ο Υιός του Θεού, διότι είναι αναίσθητος και δεν καταλαβαίνει τίποτα. 
3. Σήµερα θα επιχειρήσουµε να έχουµε επίγνωση µόνο αυτού που ακούµε και βλέπουµε, και 
έχει ολοκληρωµένο νόηµα. Θα κατευθύνουµε πάλι τις ασκήσεις µας για να φτάσουµε τον ένα 
σου εαυτό, ο οποίος είναι ενωµένος µε τον Δηµιουργό Του. Με υποµονή και ελπίδα 
προσπαθούµε πάλι σήµερα. 
4. Η χρήση των πέντε πρώτων λεπτών κάθε ώρας για την εξάσκηση της σηµερινής ιδέας έχει 
ιδιαίτερο όφελος στο στάδιο της µάθησης στο οποίο βρίσκεσαι τώρα. Είναι δύσκολο σε αυτό 
το σηµείο να µην επιτρέπεις στο νου σου να περιπλανάται, όταν αναλαµβάνει εκτεταµένη 
πρακτική. Σίγουρα αυτό το έχεις ήδη συνειδητοποιήσει. Έχεις δει το µέγεθος της έλλειψης 
διανοητικής πειθαρχίας σου, και την ανάγκη για εκπαίδευση του νου. Είναι απαραίτητο να το 
γνωρίζεις αυτό, διότι είναι πραγµατικά ένα εµπόδιο στην πρόοδό σου. 
5. Οι τακτικές αλλά πιο µικρές περίοδοι πρακτικής έχουν άλλα πλεονεκτήµατα για σένα αυτή 
την ώρα. Μαζί µε την αναγνώριση των δυσκολιών σου στο να έχεις συγκροτηµένη προσοχή, 
πρέπει επίσης να έχεις παρατηρήσει ότι, αν δεν υπενθυµίζουν τον σκοπό σου τακτικά, έχεις 
την τάση να τον ξεχνάς για µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Συχνά δεν µπορείς να θυµηθείς τις 
σύντοµες εφαρµογές της σηµερινής ιδέας, και δεν έχεις ακόµα αποκτήσει την συνήθεια να 
χρησιµοποιείς την ιδέα αυτόµατα ανταποκρινόµενος στον πειρασµό. 
6. Η δοµή, λοιπόν, είναι αναγκαία για σένα αυτή την στιγµή, και περιλαµβάνει συχνές 
υπενθυµίσεις του στόχου σου, καθώς και τακτικές προσπάθειες να τον φτάσεις. Η τακτικότητα 
όσον αφορά τον χρόνο δεν είναι η ιδανική απαίτηση για την πιο ωφέλιµη µορφή πρακτικής 
στην σωτηρία. Έχει όµως πλεονεκτήµατα για εκείνους που το κίνητρό τους είναι ασυνεπές, 
και παραµένουν έντονα αµυντικοί ενάντια στην µάθηση. 
7. Εποµένως, θα συνεχίσουµε τις πεντάλεπτες πρακτικές ανά ώρα για κάποιο διάστηµα, και 
σου συνιστούµε να παραλείπεις όσο το δυνατόν λιγότερες. Χρησιµοποιώντας τα πρώτα πέντε 
λεπτά της ώρας θα είναι ιδιαίτερα χρήσιµο, εφόσον επιβάλει σταθερότερη δοµή. Όµως, µην 
χρησιµοποιείς τα ολισθήµατα σου από αυτό το χρονοδιάγραµµα σαν δικαιολογία για να µην 
επιστρέφεις σε αυτό πάλι αµέσως µόλις µπορέσεις. Σίγουρα µπορεί να υπάρξει ο πειρασµός 
να θεωρήσεις την µέρα ως χαµένη διότι δεν µπόρεσες να κάνεις αυτό που χρειαζόταν. Αυτό, 
όµως, απλά θα πρέπει να το αναγνωρίσεις γι αυτό που είναι · µία άρνηση να αφήσεις το 
σφάλµα σου να διορθωθεί, και µία απροθυµία να ξαναπροσπαθήσεις. 
8. Το Άγιο Πνεύµα δεν καθυστερεί την διδασκαλία του εξαιτίας των δικών σου λαθών. Μπορεί 



να καθυστερήσει µόνο από την απροθυµία σου να τα αφήσεις να φύγουν. Γι αυτό ας είµαστε 
αποφασισµένοι, ειδικά για την επόµενη εβδοµάδα, να είµαστε πρόθυµοι να συγχωρούµε τον 
εαυτό µας για τυχόν ολισθήµατα στην επιµέλεια, και για τις αποτυχίες να ακολουθήσουµε τις 
οδηγίες για την εξάσκηση της σηµερινής ιδέας. Αυτή η ανεκτικότητα για την αδυναµία θα µας 
δώσει την ικανότητα να την παραβλέπουµε, παρά να της δίνουµε δύναµη να καθυστερεί την 
µάθησή µας. Αν της δίνουµε δύναµη να το κάνει αυτό, την θεωρούµε ως δύναµη, και 
συγχέουµε την δύναµη µε την αδυναµία.  
9. Όταν δεν καταφέρνεις να είσαι τυπικός µε τις απαιτήσεις αυτών των µαθηµάτων, απλά 
έχεις κάνει ένα λάθος. Αυτός χρειάζεται διόρθωση, και τίποτα άλλο. Το να επιτρέπεις σε ένα 
λάθος να συνεχίζεται σηµαίνει ότι κάνεις και άλλο λάθος, βασισµένο στο πρώτο και 
ενισχύοντάς το. Αυτή την διαδικασία είναι που πρέπει ν’ αφήσεις κατά µέρος, διότι δεν είναι 
παρά άλλος ένας τρόπος µε τον οποίο θέλεις να υπερασπίζεσαι τις ψευδαισθήσεις ενάντια 
στην αλήθεια. 
10. Άφησε όλα αυτά τα σφάλµατα να φύγουν αναγνωρίζοντας τα ως αυτό που είναι. Είναι 
προσπάθειες να κρατήσουν µακριά από την επίγνωση σου ότι είσαι ένα Εαυτός, ενωµένος µε 
τον Δηµιουργό σου, ένα µε κάθε πλευρά της δηµιουργίας, και απεριόριστος σε δύναµη και 
ειρήνη. Αυτή είναι η αλήθεια, και τίποτα άλλο δεν είναι αληθές. Σήµερα θα επιβεβαιώσουµε 
αυτή την αλήθεια ξανά, και θα προσπαθήσουµε να φτάσουµε στο µέρος µέσα σε σένα στο 
οποίο δεν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι µόνο αυτό είναι αλήθεια. 
11. Άρχισε τις περιόδους πρακτικής σήµερα µε αυτή την διαβεβαίωση, προσφέροντας την στο 
νου σου µαζί µε όλη την βεβαιότητα που µπορείς να δώσεις: 
Είµαι ένας Εαυτός, ενωµένος µε τον Δηµιουργό µου, ένα µε κάθε πλευρά της 
δηµιουργίας, και απεριόριστος σε δύναµη και γαλήνη. 
Έπειτα κλείσε τα µάτια σου και πες πάλι στον εαυτό σου, αργά και στοχαστικά, 
προσπαθώντας να επιτρέψεις στο νόηµα των λέξεων να βυθιστεί στο νου σου, 
αντικαθιστώντας τις σφαλερές ιδέες: 
Είµαι ένας Εαυτός. 
Επανάλαβε αυτό αρκετές φορές, και έπειτα προσπάθησε να νιώσεις την σηµασία που 
µεταφέρουν αυτές οι λέξεις. 
12. Είσαι ένας Εαυτός, ενωµένος και ασφαλής µέσα στο φως, την χαρά και την ειρήνη. Είσαι 
ο Υιός του Θεού, ένας Εαυτός, µε ένα Δηµιουργό και ένα στόχο · να φέρεις την επίγνωση 
αυτής της ενότητας σε όλους τους νόες, έτσι ώστε η αληθινή δηµιουργία να µπορέσει να 
επεκτείνει την ολότητα και την ενότητα του Θεού. Είσαι ένας Εαυτός, πλήρης και 
θεραπευµένος και ολοκληρωµένος, µε δύναµη να σηκώσει το πέπλο του σκότους από τον 
κόσµο, και ν’ αφήσει το φως µέσα σου να περάσει για να διδάξει τον κόσµο την αλήθεια για 
τον εαυτό σου. 
13. Είσαι ένας Εαυτός, σε τέλεια αρµονία µε όλα όσα υπάρχουν και θα υπάρξουν. Είσαι ένας 
Εαυτός, ο ιερός Υιός του Θεού, ενωµένος µε τους αδελφούς σου µέσα σε αυτό τον Εαυτό · 
ενωµένος µε τον Πατέρα σου στην Θέλησή Του. Νιώσε αυτόν τον ένα Εαυτό µέσα σου, και 
άφησέ Τον να διώξει µε την λάµψη Του όλες τις ψευδαισθήσεις σου και τις αµφιβολίες. Αυτός 
είναι ο Εαυτός σου, ο Υιός του Θεού του Ίδιου, αναµάρτητος όπως ο Δηµιουργός Του, µε την 
δύναµή Του µέσα σε σένα και την Αγάπη Του αιώνια δική σου. Είσαι ένας Εαυτός, και σου 
έχει δοθεί να νιώθεις αυτό τον Εαυτό µέσα σου, και να εκδιώξεις όλες τις ψευδαισθήσεις από 
τον ένα Νου που είναι αυτός ο Εαυτός, η ιερή αλήθεια µέσα σου. 
14. Μην ξεχνάς σήµερα. Χρειαζόµαστε την βοήθειά σου · την µικρή σου συνεισφορά στο να 
φέρεις την ευτυχία σε όλο τον κόσµο. Και ο Ουρανός προσβλέπει σε σένα µε εµπιστοσύνη ότι 
θα προσπαθήσεις σήµερα. µοιράσου, λοιπόν, την βεβαιότητά του, διότι είναι δική σου. Να 
επαγρυπνείς. Μην ξεχνιέσαι σήµερα. Όλη την ηµέρα µην ξεχνάς τον στόχο σου. 
Επαναλάµβανε την σηµερινή ιδέα όσο πιο συχνά µπορείς, και κατάλαβε ότι κάθε φορά που 
το κάνεις, κάποιος ακούει την φωνή της ελπίδας, το ανασάλεµα της αλήθειας µέσα στο νου 
του, το ευγενικό θρόισµα των φτερών της ειρήνης. 
15. Η δική σου αναγνώριση ότι είσαι ένας Εαυτός, ενωµένος µε τον Πατέρα σου, είναι ένα 
κάλεσµα προς όλο τον κόσµο να είναι ένα µαζί σου. Όποιον συναντάς σήµερα, βεβαιώσου 
πως του δίνεις την υπόσχεση της σηµερινής ιδέας και πες του αυτό: 
Είσαι ένας Εαυτός µαζί µε µένα, ενωµένος µε τον Δηµιουργό µας σε αυτόν τον Εαυτό. 
Σε τιµώ εξαιτίας Αυτού που είµαι, και Αυτού που είναι Εκείνος, ο Οποίος µας αγαπά και 
τους δύο ως ένα. 
 
 
	  



	  

	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 96 
 

Η σωτηρία προέρχεται από τον ένα µου Εαυτό. 
 

1. Παρόλο που είσαι ένας Εαυτός, βιώνεις τον εαυτό σου ως δύο · ως καλό και κακό, 
στοργικό αλλά και γεµάτο µίσος, νου και σώµα. Αυτή η αίσθηση του διχασµού σε αντίθετα 
εισάγει συναισθήµατα έντονης και διαρκούς σύγκρουσης, και οδηγεί σε ξέφρενες 
προσπάθειες να συµφιλιώσεις τις αντιφατικές πλευρές αυτής της αντίληψης για τον εαυτό 
σου. Έχεις αναζητήσει πολλές τέτοιες λύσεις, και καµία από αυτές δεν έχει λειτουργήσει. Τα 
αντίθετα που βλέπεις µέσα σε σένα ποτέ δεν θα είναι συµβατά. Αλλά το ένα µόνο υπάρχει. 
2. Το γεγονός ότι η αλήθεια και η ψευδαίσθηση δεν µπορούν να συµφιλιωθούν, όσο κι αν 
προσπαθήσεις, ό,τι µέσα και να χρησιµοποιήσεις και όπου και να βλέπεις το πρόβληµα, 
πρέπει να γίνει αποδεκτό αν θέλεις να σωθείς. Μέχρι να το δεχτείς αυτό, θα αναλαµβάνεις µία 
ατέλειωτη σειρά από στόχους που δεν µπορείς να φτάσεις · µία παράλογη σειρά 
εγχειρηµάτων χρόνου και προσπάθειας, ελπίδας και αµφιβολίας, το κάθε ένα τόσο µάταιο 
όσο και το προηγούµενο, και αποτυχηµένο µε την ίδια βεβαιότητα όσο και το επόµενο. 
3. Προβλήµατα που δεν έχουν κανένα νόηµα δεν µπορούν να λυθούν µέσα στο πλαίσιο που 
δηµιουργήθηκαν. Δύο εαυτοί σε σύγκρουση δεν µπορούν να µονοιάσουν, και το καλό και το 
κακό δεν έχουν σηµείο συνάντησης. Ο εαυτός που έφτιαξες εσύ δεν µπορεί ποτέ να είναι ο 
Εαυτός σου, ούτε µπορεί ο Εαυτός σου να διαιρεθεί σε δύο, και να είναι ακόµα αυτό που είναι 
και πάντα πρέπει να είναι. Νους και σώµα δεν γίνεται να υπάρχουν και τα δύο. Μην κάνεις 
καµία προσπάθεια να συµφιλιώσεις αυτά τα δύο, διότι το ένα αρνείται ότι το άλλο µπορεί να 
είναι αληθινό. Αν είσαι σώµα, ο νους σου δεν περιέχεται µέσα  στην αντίληψη που έχεις για 
τον εαυτό σου, διότι δεν έχει θέση σε αυτό το οποίο θα µπορούσε να είναι πραγµατικά µέρος 
από σένα. Αν είσαι σώµα, τότε το σώµα πρέπει να µην έχει νόηµα στην πραγµατικότητά σου. 
4. Το πνεύµα κάνει χρήση του νου ως µέσο για να βρει την Αυτό-έκφρασή του. Και ο νους 
που υπηρετεί το πνεύµα βρίσκεται σε γαλήνη και είναι γεµάτος χαρά. Η δύναµή του 
προέρχεται από το πνεύµα, και εκπληρώνει χαρούµενα την λειτουργία του εδώ. Όµως ο νους 
µπορεί επίσης να βλέπει τον εαυτό του ως διαζευγµένο από το πνεύµα, και να αντιλαµβάνεται 
τον εαυτό του µέσα σε ένα σώµα που το συγχέει µε τον εαυτό του. Τότε, χωρίς την λειτουργία 
του δεν έχει γαλήνη, και η ευτυχία είναι ξένη προς τις σκέψεις του.  
5. Όµως ο νους χωρισµένος από το πνεύµα δεν µπορεί να σκεφτεί. Έχει αρνηθεί την Πηγή 
της δύναµής του, και βλέπει τον εαυτό του αβοήθητο, περιορισµένο και αδύναµο. 
Αποσυνδεδεµένος από την λειτουργία του τώρα, νοµίζει ότι είναι µόνος και διαχωρισµένος, 
ότι δέχεται επίθεση από στρατούς παραταγµένους εναντίον του και κρύβεται µέσα στην 
εύθραυστη προστασία που του παρέχει το σώµα. Τώρα πρέπει να συµφιλιώσει πάλι τα όµοια 
µε τα ανόµοια, διότι αυτός νοµίζει ότι είναι ο σκοπός του. 
6. Μην χάνεις άλλο χρόνο γι αυτό. Ποιος µπορεί να επιλύσει τις ανόητες συγκρούσεις που 
αντιπροσωπεύει ένα όνειρο; Τι θα µπορούσε να σηµαίνει στ’ αλήθεια η λύση; Τι σκοπό θα 
εξυπηρετούσε; Για ποιο λόγο; Η σωτηρία δεν µπορεί να κάνει τις ψευδαισθήσεις αλήθεια, 
ούτε να λύσει ένα πρόβληµα που δεν υπάρχει. Ίσως ελπίζεις ότι µπορεί, όµως θα ήθελες το 
σχέδιο του Θεού για την απελευθέρωση του αγαπητού Του Υιού να προκαλεί πόνο σε αυτόν, 
και να αποτύχει να τον ελευθερώσει; 
7. Ο Εαυτός σου διασφαλίζει τις Σκέψεις Του, και αυτές παραµένουν µέσα στο νου σου και 
µέσα στο Νου του Θεού. Το Άγιο Πνεύµα κρατά την σωτηρία µέσα στο νου σου, και του 
προσφέρει τον δρόµο προς την ειρήνη. Η σωτηρία είναι µία σκέψη που µοιράζεσαι µε τον 
Θεό, διότι η Φωνή Του την δέχτηκε για σένα και απάντησε εν ονόµατί σου ότι έγινε. Έτσι η 
σωτηρία φυλάσσεται ανάµεσα στις Σκέψεις που ο Εαυτός σου κρατά και φροντίζει µε αγάπη 
για σένα. 
8. Σήµερα θα επιχειρήσουµε να βρούµε αυτή την σκέψη, της οποίας η παρουσία µέσα στο 
νου σου είναι εγγυηµένη από Αυτόν που σου µιλά από τον ένα Εαυτό σου. Οι ωριαίες 
πεντάλεπτες ασκήσεις µας θα είναι µία έρευνα για Αυτόν µέσα στο νου σου. Η σωτηρία 



έρχεται από αυτόν τον ένα Εαυτό µέσω Εκείνου ο Οποίος είναι η Γέφυρα ανάµεσα στο νου 
σου και Αυτόν. Περίµενε υποµονετικά, και άφησέ Τον να σου µιλήσει για τον Εαυτό σου, και 
για το τι µπορεί να κάνει ο νους σου, όταν επανορθωθεί µέσα σε Αυτόν και είναι ελεύθερος να 
υπηρετεί την Θέλησή Του. 
9. Άρχισε λέγοντας αυτά: 
Η σωτηρία προέρχεται από τον ένα µου Εαυτό. Οι Σκέψεις Του είναι δικές µου για να 
τις χρησιµοποιήσω. 
Έπειτα αναζήτησε τις Σκέψεις Του, και διεκδίκησέ τες ως δικές σου. Αυτές είναι οι δικές σου 
αληθινές σκέψεις που έχεις αρνηθεί, και έχεις αφήσει το νου σου να περιπλανιέται σε ένα 
κόσµο ονείρων, για να βρίσκει ψευδαισθήσεις στην θέση εκείνων. Εδώ είναι οι σκέψεις σου, 
οι µόνες που έχεις. Η σωτηρία είναι ανάµεσά τους · βρες την εκεί. 
10. Αν επιτύχεις, οι σκέψεις που έρχονται σε σένα θα σου πουν πως σώζεσαι, και ότι ο νους 
σου έχει βρει την λειτουργία που επιδίωκε να χάσει. Ο Εαυτός σου θα την καλωσορίσει και θα 
της δώσει γαλήνη. Έχοντας ανακτήσει την δύναµή του, θα ρέει πάλι από το πνεύµα προς το 
πνεύµα σε όλα τα πράγµατα που το Πνεύµα έχει δηµιουργήσει σαν τον Εαυτό Του. Ο νους 
σου θα ευλογεί όλα τα πράγµατα. Η σύγχυση έχει φτάσει στο τέλος της, έχεις επανορθωθεί 
στην πραγµατικότητά σου, διότι έχεις βρει τον Εαυτό σου.  
11. Ο Εαυτός σου γνωρίζει ότι δεν γίνεται να αποτύχεις σήµερα. Ίσως ο νους παραµένει 
αβέβαιος για λίγο ακόµα. Μην αποθαρρύνεσαι από αυτό. Την  χαρά που βιώνει ο Εαυτός 
σου, θα την φυλάξει για σένα, και θα είναι δική σου σε πλήρη επίγνωση. Κάθε φορά που 
περνάς πέντε λεπτά της ώρας αναζητώντας Αυτόν που ενώνει το νου σου και τον Εαυτό σου, 
προσφέρεις σε Αυτόν άλλον ένα θησαυρό για να σου τον κρατήσει. 
12. Κάθε φορά σήµερα που λες στον έξαλλο νου σου ότι η σωτηρία προέρχεται από τον ένα 
σου Εαυτό, θέτεις άλλον ένα θησαυρό στα αυξανόµενα αποθέµατά σου. Και όλοι αυτοί 
δίνονται σε όλους αυτούς που τους ζητούν, και επιθυµούν να δεχτούν το δώρο. Σκέψου, 
λοιπόν, πόσα σου δίνονται σήµερα, ώστε να δοθούν σε σένα. 
 
	  
	  
	  

	  
	  
	  
 

 

ΜΑΘΗΜΑ 97 
 

Είµαι πνεύµα. 
 

1. Η σηµερινή ιδέα σε ταυτίζει µε τον ένα σου Εαυτό. Δεν δέχεται καµία διαιρεµένη ταυτότητα, 
ούτε προσπαθεί να ενοποιήσει παράγοντες που αντιτίθενται .Απλά δηλώνει την αλήθεια. 
Ασκήσου σε αυτή την αλήθεια σήµερα όσο πιο συχνά µπορείς, διότι θα µεταφέρει το νου σου 
από την επίθεση στα ήσυχα πεδία της ειρήνης. Κανένα ρίγος φόβου δεν µπορεί να εισέλθει, 
διότι ο νους σου έχει απαλλαγεί από την τρέλα, αφήνοντας να φύγουν οι ψευδαισθήσεις 
διχασµένης ταυτότητας. 
2. Δηλώνουµε ξανά την αλήθεια για τον Εαυτό σου, τον άγιο Υιό του Θεού ο Οποίος 
αναπαύεται µέσα σου · του οποίου ο νους έχει ανακτήσει την σωφροσύνη του. Είσαι το 
πνεύµα που είναι προικισµένο µε φροντίδα, µε όλη την Αγάπη του Πατέρα σου, την γαλήνη 
και την χαρά. Είσαι το πνεύµα το οποίο ολοκληρώνει τον Εαυτό του, και µοιράζεται την 
λειτουργία Του ως Δηµιουργός. Αυτός βρίσκεται πάντα µαζί σου, όπως και εσύ είσαι µαζί 
Του. 
3. Σήµερα προσπαθούµε να φέρουµε την πραγµατικότητα ακόµα πιο κοντά στο νου σου. 
Κάθε φορά που ασκείσαι, η επίγνωση έρχεται τουλάχιστον λιγάκι πιο κοντά · µερικές φορές 
γλυτώνεις χίλια χρόνια ή και ακόµα περισσότερο. Τα λεπτά που δίνεις πολλαπλασιάζονται 
επανειληµµένα, διότι το θαύµα χρησιµοποιεί τον χρόνο, αλλά δεν κυβερνάται από αυτόν. Η 
σωτηρία είναι ένα θαύµα, το πρώτο και το τελευταίο · το πρώτο που είναι το τελευταίο, διότι 



είναι ένα. 
4. Είσαι το πνεύµα στου οποίου το νου ενοικεί το θαύµα µέσα στο οποίο όλος ο χρόνος στέκει 
ακίνητος · το θαύµα µέσα στο οποίο όταν περνάς ένα λεπτό χρησιµοποιώντας αυτές τις ιδέες 
γίνεται χρόνος που δεν έχει κανένα όριο ούτε τέλος. Δώσε, λοιπόν, αυτά τα λεπτά πρόθυµα, 
και βασίσου σ’ Αυτόν ο Οποίος υποσχέθηκε να εναποθέσει την αιωνιότητα δίπλα τους. Αυτός 
θα προσφέρει όλη Του την δύναµη σε κάθε µικρή προσπάθεια που κάνεις. Δώσε Του τα 
λεπτά που χρειάζεται σήµερα, για να σε βοηθήσει να καταλάβεις µαζί Του ότι είσαι το πνεύµα 
που ενοικεί µέσα σε Αυτόν, και καλεί κάθε ζωντανό πλάσµα µέσω της Φωνής Του · 
προσφέρει την όρασή Του σε όλους όσους το ζητήσουν · αντικαθιστά το σφάλµα µε την απλή 
αλήθεια. 
5. Το Άγιο Πνεύµα θα χαρεί να πάρει πέντε λεπτά κάθε ώρας από τα χέρια σου, και να τα 
γυρίσει σε όλο αυτό τον πονεµένο κόσµο που φαίνεται να κυριαρχείται από τον πόνο και την 
δυστυχία. Δεν θα παραβλέψει ούτε ένα ανοιχτό νου που θα δεχτεί τα θεραπευτικά δώρα που 
φέρουν, και θα τα εναποθέσει όπου γνωρίζει ότι είναι ευπρόσδεκτα. Και θα αυξάνουν σε 
θεραπευτική δύναµη κάθε φορά που κάποιος τα δέχεται ως δικές του σκέψεις, και τις 
χρησιµοποιεί για να θεραπεύει. 
6. Έτσι κάθε δώρο προς Αυτόν θα πολλαπλασιάζεται χιλιάδες και δεκάδες χιλιάδες φορές 
περισσότερο. Και όταν επιστρέφεται σε σένα, θα ξεπερνά σε δύναµη το µικρό δώρο που 
έδωσες τόσο όσο η ακτινοβολία του ήλιου επισκιάζει σε λάµψη την µικροσκοπική φλόγα που 
φτιάχνει για µια αβέβαιη στιγµή µία πυγολαµπίδα, για να σβήσει λίγο µετά. Η σταθερή λάµψη 
αυτού του φωτός παραµένει και σε οδηγεί έξω από το σκοτάδι, και ούτε θα µπορείς να 
ξεχάσεις πάλι το δρόµο.  
7. Άρχισε αυτές τις χαρούµενες ασκήσεις µε τα λόγια µε τα οποία σου µιλά το Άγιο Πνεύµα, 
και άφησέ τα να ηχήσουν σε όλο τον κόσµο µέσω Αυτού: 
Πνεύµα είµαι, ένας άγιος Υιός του Θεού, ελεύθερος από κάθε όριο, ασφαλής, 
θεραπευµένος και ολοκληρωµένος, ελεύθερος να συγχωρώ και ελεύθερος να σώσω 
τον κόσµο. 
Όταν εκφραστεί µέσα από σένα, το Άγιο Πνεύµα θα δεχτεί αυτό το δώρο που εσύ έλαβες από 
Αυτόν, θα αυξήσει την δύναµή του και θα το δώσει πίσω σε σένα. 
8. Σήµερα, πρόσφερε κάθε περίοδο πρακτικής µε χαρά σε Αυτόν. Και Αυτός θα σου µιλήσει, 
υπενθυµίζοντάς σου ότι είσαι πνεύµα, ένα µε Αυτόν και τον Θεό, τους αδελφούς σου και τον 
Εαυτό σου. Άκου την επιβεβαίωσή του κάθε φορά που λες τα λόγια που σου προσφέρει 
Αυτός σήµερα, και άφησέ Τον να πει στο νου σου ότι είναι αληθινά. Χρησιµοποίησέ τα 
ενάντια σε κάθε πειρασµό, και ξέφυγε έτσι από τις λυπηρές συνέπειες που θα έχεις αν 
ενδώσεις στην πεποίθηση ότι είσαι κάτι άλλο. Το Άγιο Πνεύµα σου δίνει ειρήνη σήµερα. Λάβε 
τα λόγια Του, και πρόσφερέ τα σε Αυτό. 
 
 
	  

	  
	  
	  
 

ΜΑΘΗΜΑ 98 
 

Θα δεχτώ τον ρόλο µου στο σχέδιο του Θεού για την σωτηρία. 
 

1. Σήµερα είναι µία µέρα ιδιαίτερης αφοσίωσης. Σήµερα υποστηρίζουµε µόνο µία θέση. 
Συντασσόµαστε στο πλευρό της αλήθειας και αφήνουµε τις ψευδαισθήσεις να φύγουν. Δεν θα 
αµφιταλαντευόµαστε ανάµεσα στα δύο, παρά παίρνουµε σταθερή θέση µε την Μία. 
Αφιερώνουµε τον εαυτό µας στην αλήθεια σήµερα, και στην σωτηρία έτσι όπως την σχεδίασε 
ο Θεός. Δεν θα ισχυριστούµε ότι είναι κάτι άλλο. Δεν θα την αναζητήσουµε εκεί που δεν 
υπάρχει. Με χαρά την δεχόµαστε έτσι όπως είναι, και παίρνουµε το ρόλο που µας έχει 
αναθέσει ο Θεός. 
2. Πόση ευτυχία φέρνει αυτή η βεβαιότητα! Όλες µας τις αµφιβολίες παραµερίζουµε σήµερα, 
και παίρνουµε την θέση µας µε βεβαιότητα σκοπού, και µε ευγνωµοσύνη που η αµφιβολία 



έχει φύγει και έχει έρθει η σιγουριά. Έχουµε έναν ισχυρό σκοπό να εκπληρώσουµε, και µας 
έχουν δοθεί όλα όσα χρειαζόµαστε για να φτάσουµε τον στόχο. Ούτε ένα λάθος δεν στέκεται 
στον δρόµο µας. Διότι έχουµε απαλλαγεί από τα σφάλµατα. Όλες µας οι αµαρτίες έχουν 
εξαλειφτεί συνειδητοποιώντας ότι δεν ήταν παρά λάθη. 
3  Οι αθώοι δεν έχουν κανένα φόβο, διότι είναι ασφαλείς και αναγνωρίζουν την ασφάλειά 
τους. Δεν επικαλούνται την µαγεία, ούτε επινοούν αποδράσεις από φανταστικές απειλές 
δίχως πραγµατικότητα. Αναπαύονται ήσυχα µε την βεβαιότητα ότι θα κάνουν αυτό που τους 
έχει δοθεί να κάνουν. Δεν αµφισβητούν την δική τους ικανότητα διότι γνωρίζουν ότι η 
λειτουργία τους θα εκπληρωθεί απόλυτα στον τέλειο χρόνο και στον τέλειο χώρο. Αυτοί 
πήραν την θέση που θα πάρουµε κι εµείς σήµερα, έτσι ώστε να µπορέσουµε να µοιραστούµε 
την βεβαιότητά τους κι έτσι να την αυξήσουµε µε το να την αποδεχτούµε και οι ίδιοι. 
4. Αυτοί θα είναι µαζί µας · όλοι όσοι πήραν την θέση που παίρνουµε σήµερα µετά χαράς θα 
µας προσφέρουν όλα όσα έµαθαν και όλα όσα κέρδισαν. Εκείνοι που είναι ακόµα αβέβαιοι, 
και αυτοί, θα ενωθούν µαζί µας, και δανειζόµενοι την βεβαιότητά µας, θα την κάνουν ακόµα 
ισχυρότερη. Ενώ εκείνοι που είναι αγέννητοι ακόµα θα ακούσουν το κάλεσµα που ακούσαµε, 
και θ’ απαντήσουν όταν έρθουν να ξανακάνουν την επιλογή τους. Δεν διαλέγουµε παρά για 
τον εαυτό µας σήµερα. 
5. Δεν αξίζουν πέντε λεπτά από τον χρόνο σου κάθε ώρα για να µπορέσεις να δεχτείς την 
ευτυχία που σου έχει δώσει ο Θεός; Δεν αξίζουν πέντε λεπτά κάθε ώρα για ν’ αναγνωρίσεις 
την ειδική σου λειτουργία εδώ; Τα πέντε λεπτά δεν είναι πολύ µικρή απαίτηση σε σχέση µε 
την απόκτηση µιας ανταµοιβής τόσο µεγάλης που δεν µπορεί να µετρηθεί; Έχεις κάνει 
τουλάχιστον χίλιες αποτυχηµένες συναλλαγές. 
6. Εδώ είναι µια προσφορά που σου εγγυάται την πλήρη απελευθέρωσή σου από κάθε 
είδους πόνο, και την χαρά που δεν περιέχεται σε αυτόν τον κόσµο. Μπορείς ν’ ανταλλάξεις 
λίγο από το χρόνο σου για την γαλήνη του νου και την βεβαιότητα σκοπού, έχοντας την 
υπόσχεση της απόλυτης επιτυχίας. Και εφόσον ο χρόνος δεν έχει κανένα νόηµα, δεν σου 
ζητείται τίποτα ως αντάλλαγµα για τα πάντα. Εδώ είναι µία συναλλαγή που δεν γίνεται να 
χάσεις. Και αυτό που θα κερδίσεις είναι πραγµατικά χωρίς όρια! 
7. Κάθε ώρα σήµερα δώσε σε Αυτόν το µικρό δώρο των πέντε λεπτών. Αυτός θα δώσει στα 
λόγια που χρησιµοποιείς στην πρακτική της σηµερινής ιδέας την βαθιά εµπιστοσύνη και την 
σιγουριά που σου λείπουν. Τα λόγια Του θα ενωθούν µε τα δικά σου, και θα κάνουν την κάθε 
επανάληψη της σηµερινής ιδέας µία ολοκληρωτική αφοσίωση, που γίνεται µε πίστη τόσο 
τέλεια όσο και η δική Του σε σένα. Η εµπιστοσύνη Του σε σένα θα φέρει το φως σε όλες τις 
λέξεις που λες, και θα πας πέρα από τον ήχο τους σε αυτό που πραγµατικά σηµαίνουν. 
Σήµερα ασκείσαι µαζί µε Αυτόν, καθώς λες: 
Θα δεχτώ τον ρόλο µου στο σχέδιο του Θεού για την σωτηρία. 
8. Σε κάθε πέντε λεπτά που περνάς µαζί Του, Αυτός θα δέχεται τα λόγια σου και θα σου τα 
επιστρέφει ολόφωτα µε πίστη και εµπιστοσύνη τόσο ισχυρή και σταθερή που θα φωτίζουν 
τον κόσµο µε ελπίδα και χαρά. Μην χάσεις ούτε µία ευκαιρία να γίνεις ο χαρούµενος 
αποδέκτης των δώρων Του, ώστε να µπορέσεις να τα δώσεις στον κόσµο σήµερα. 
9. Δώσε Του τα λόγια, και Αυτός θα κάνει τα υπόλοιπα. Θα σε κάνει ικανό να κατανοήσεις την 
ειδική σου λειτουργία. Αυτός θα ανοίξει τον δρόµο προς την ευτυχία, και η ειρήνη και η 
εµπιστοσύνη θα είναι τα δώρα Του · η απάντησή Του στα λόγια σου. Αυτός θα απαντήσει µε 
όλη Του την πίστη, την χαρά και την βεβαιότητα ότι αυτά που λες είναι αλήθεια. Και εσύ θα 
έχεις την βεβαιότητα που προέρχεται από Αυτόν ο Οποίος γνωρίζει την λειτουργία που έχεις 
στην γη, αλλά και στον Ουρανό. Θα βρίσκεται µαζί σου κάθε περίοδο πρακτικής που 
µοιράζεσαι µαζί Του, ανταλλάσσοντας κάθε στιγµή της ώρας που Του προσφέρεις, µε 
αιωνιότητα και γαλήνη. 
10. Σε όλη την διάρκεια της ώρας, πέρασε τον χρόνο σου χαρούµενα καθώς 
προετοιµάζεσαι για τα επόµενα πέντε λεπτά που θα περάσεις µαζί Του. Επανάλαβε την 
σηµερινή ιδέα όσο περιµένεις την χαρµόσυνη ώρα που θα έρθει πάλι σε σένα. 
Επαναλάµβανέ την συχνά, και µην ξεχνάς ότι κάθε φορά που το κάνεις αυτό, έχεις αφήσει το 
νου σου να ετοιµαστεί για την χαρούµενη ώρα που έρχεται. 
11. Και όταν η ώρα περάσει και Αυτός είναι εκεί για άλλη µια φορά για να περάσει λίγο χρόνο 
µαζί σου, να είσαι ευγνώµων και να αφήσεις κατά µέρος όλα τα γήινα καθήκοντά σου, όλες τις 
µικρές σκέψεις και τις περιορισµένες ιδέες, και πέρασε πάλι τον χρόνο σου χαρούµενα µαζί 
Του. Πες Του ακόµη µια φορά ότι αποδέχεσαι τον ρόλο που θα ήθελε να πάρεις και το οποίο 
θα σε βοηθήσει να εκπληρώσεις και Αυτός θα σε βεβαιώσει ότι θέλεις αυτή την επιλογή την 
οποία Αυτός έκανε µε σένα και εσύ µε Αυτόν. 
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Η σωτηρία είναι η µόνη µου λειτουργία εδώ. 
 

1. Η σωτηρία και η συγχώρεση είναι το ίδιο. Και οι δύο εννοούν ότι κάτι δεν πάει καλά · ότι 
από κάτι πρέπει να σωθείς, να συγχωρεθείς · κάποιο λάθος έχει γίνει που χρειάζεται 
διορθωτική αλλαγή · κάτι που είναι διαχωρισµένο ή διαφορετικό από την Θέληση του Θεού. 
Έτσι και οι δύο υπονοούν ένα πράγµα αδύνατο που όµως έχει συµβεί, καταλήγοντας σε µία 
κατάσταση σύγκρουσης ανάµεσα σε αυτό που υπάρχει και σε αυτό που ποτέ δεν θα 
µπορούσε να υπάρξει. 
2. Η αλήθεια και οι ψευδαισθήσεις είναι ισότιµες τώρα, γιατί και οι δύο έχουν συµβεί. Το 
αδύνατο γίνεται ένα πράγµα για το οποίο χρειάζεσαι συγχώρεση, και σωτηρία. Η σωτηρία 
τώρα γίνεται η παραµεθόρια περιοχή ανάµεσα στην αλήθεια και την ψευδαίσθηση. Αντανακλά 
την αλήθεια διότι είναι το µέσον µε το οποίο µπορείς να ξεφύγεις από τις ψευδαισθήσεις. Και 
όµως δεν είναι ακόµα η αλήθεια διότι ακυρώνει αυτό που δεν έγινε ποτέ. 
3. Πως θα µπορούσε ποτέ να υπάρξει ένας τόπος συνάντησης όπου η γη και ο Ουρανός 
µπορούν να συµφιλιωθούν µέσα σε ένα νου όπου και τα δύο υπάρχουν; Ο νους που βλέπει 
ψευδαισθήσεις τις θεωρεί αληθινές. Έχουν ύπαρξη επειδή είναι σκέψεις. Και όµως δεν είναι 
αληθινές, διότι ο νους που σκέφτεται αυτές τις σκέψεις είναι διαχωρισµένος από τον Θεό. 
4. Τι ενώνει τον διαχωρισµένο νου και τις σκέψεις µε το Νου και την Σκέψη που είναι για 
πάντα ένα; Ποιο είναι αυτό το σχέδιο που µπορεί να κρατά την αλήθεια απαραβίαστη, 
αναγνωρίζοντας παράλληλα την ανάγκη που φέρνουν οι ψευδαισθήσεις, και προσφέροντας 
τα µέσα µε τα οποία ακυρώνονται δίχως συγκρούσεις και χωρίς το άγγιγµα του πόνου; Τι 
άλλο από µια Σκέψη του Θεού θα µπορούσε να είναι αυτό το σχέδιο µε το οποίο αυτό που 
ποτέ δεν έγινε πραγµατικά παραβλέπεται και οι αµαρτίες που ποτέ δεν ήταν πραγµατικές 
ξεχνιούνται; 
5. Το Άγιο Πνεύµα κρατά αυτό το σχέδιο του Θεού έτσι ακριβώς όπως το έλαβε από Εκείνον 
µέσα στο Νου του Θεού και στο δικό σου. Είναι ξέχωρο από τον χρόνο διότι η Πηγή του είναι 
άχρονη. Όµως λειτουργεί µέσα στον χρόνο, διότι εσύ πιστεύεις ότι ο χρόνος είναι αληθινός. 
Ακλόνητο το Άγιο Πνεύµα βλέπει αυτά που βλέπεις · την αµαρτία και τον πόνο και τον 
θάνατο, την λύπη τον διαχωρισµό και την απώλεια. Και όµως Αυτό γνωρίζει ότι ένα πράγµα 
είναι αλήθεια · ο Θεός παραµένει Αγάπη, και αυτό δεν είναι το Θέληµά Του. 
6. Αυτή είναι η Σκέψη που φέρνει τις ψευδαισθήσεις στην αλήθεια, και τις βλέπει ως 
φαινόµενα πίσω από τα οποία βρίσκεται το αναλλοίωτο και το βέβαιο. Αυτή είναι η Σκέψη 
που σώζει και συγχωρεί, διότι δεν θέτει πίστη σε αυτό που δεν είναι δηµιουργηµένο από την 
µόνη Πηγή που γνωρίζει. Αυτή είναι η Σκέψη της οποίας η λειτουργία είναι να σώζει δίνοντας 
σου την λειτουργία της για δική σου. Η σωτηρία είναι η λειτουργία σου, µαζί µε το Άγιο 
Πνεύµα  στο Οποίο δόθηκε το σχέδιο. Αυτό έχει µια απάντηση στα φαινόµενα · άσχετα µε την 
µορφή τους, το µέγεθός τους, το βάθος τους ή οποιαδήποτε ιδιότητα φαίνεται ότι έχουν: 
Η σωτηρία είναι η µόνη µου λειτουργία εδώ. Ο Θεός παραµένει Αγάπη, και αυτό δεν 
είναι το Θέληµά Του. 
7. Εσύ που έχεις θαύµατα να κάνεις, βεβαιώσου ότι ασκείσαι καλά στην σηµερινή ιδέα. 
Προσπάθησε να αντιληφθείς την δύναµη των όσων λες, διότι αυτά είναι λόγια στα οποία 
βρίσκεται η ελευθερία σου. Ο Πατέρας σου σε αγαπά. Όλος αυτός ο κόσµος του πόνου δεν 
είναι Θέληµά Του. Συγχώρεσε τον εαυτό σου που νόµισες ότι Αυτός θέλησε κάτι τέτοιο για 
σένα. Έπειτα άφησε την Σκέψη µε την οποία Αυτός έχει αντικαταστήσει όλα σου τα λάθη να 
εισέλθει στα σκοτεινά µέρη του νου σου που σκέφτηκαν τις σκέψεις που ποτέ δεν ήταν 
Θέληµά Του. 
8. Αυτό το κοµµάτι ανήκει στον Θεό όπως και τα υπόλοιπα. Δεν σκέφτεται τις µοναχικές 
σκέψεις του, και έπειτα τις κάνει πραγµατικές κρύβοντάς τες από Εκείνον. Άφησε το φως να 
εισέλθει, και δεν θα βλέπεις πια κανένα εµπόδιο στο Θέληµά Του για σένα. Αποκάλυψε τα 
µυστικά σου στο ευεργετικό Του φως, και δες πόσο λαµπρά αυτό το φως λάµπει ακόµα 



µέσα σε σένα. 
9. Ασκήσου στις Σκέψεις Του σήµερα, και άφησε το φως να αναζητήσει και να φωτίσει όλα τα 
σκοτεινά σηµεία, και να λάµψει µέσα από αυτά για να τα ενώσει µε τα υπόλοιπα. Είναι η 
Θέληση του Θεού ο νους σου να είναι ένα µε τον δικό Του. Είναι η Θέληση του Θεού ο ένας 
Του Υιός να είσαι εσύ. Σκέψου αυτά τα πράγµατα στην πρακτική σου σήµερα, και άρχισε το 
µάθηµα που µαθαίνουµε σήµερα µε αυτή την οδηγία στον δρόµο της αλήθειας: 
Η σωτηρία είναι η µόνη µου λειτουργία εδώ. Η σωτηρία και η συγχώρεση είναι το ίδιο. 
Έπειτα στρέψου προς το Άγιο Πνεύµα τ ο Οποίο µοιράζεται την λειτουργία σου εδώ, και 
άφησε Το να σου διδάξει τι χρειάζεται να µάθεις για να αφήσεις κατά µέρος κάθε φόβο, και να 
γνωρίσεις τον Εαυτό σου σαν Αγάπη που δεν έχει κανένα αντίθετο µέσα σου. 
10. Συγχώρεσε όλες τις σκέψεις που αντιτίθενται στην αλήθεια της ολοκλήρωσης, της ενότητα 
και της γαλήνης σου. Δεν γίνεται να χάσεις τα δώρα που ο Πατέρας σου έδωσε. Δεν θέλεις να 
είσαι ένας άλλος εαυτός. Δεν έχεις καµία λειτουργία που να µην είναι του Θεού. 
Συγχώρεσε τον εαυτό σου για τον εαυτό που νοµίζεις ότι έφτιαξες. Η συγχώρεση και η 
σωτηρία είναι το ίδιο. Συγχώρεσε ό,τι έχεις φτιάξει και θα σωθείς. 
11. Υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο µήνυµα σήµερα που έχει την δύναµη να αποµακρύνει όλες τις 
µορφές αµφιβολίας και φόβου από το νου σου. Αν µπεις στον πειρασµό να πιστεύεις ότι 
αυτές είναι αλήθεια, θυµήσου ότι τα φαινόµενα δεν αντέχουν µπροστά στην αλήθεια που 
περιέχουν αυτά τα ισχυρά λόγια: 
Η σωτηρία είναι η µόνη µου λειτουργία εδώ. Ο Θεός παραµένει Αγάπη, και αυτό δεν 
είναι το Θέληµά Του. 
12. Η µόνη σου λειτουργία σου λέει ότι είσαι ένα. Υπενθύµιζε το αυτό στον εαυτό σου στα 
διαστήµατα µεταξύ των πεντάλεπτων που πρόκειται να µοιραστείς µε το Άγιο Πνεύµα τ ο 
Οποίο µοιράζεται το σχέδιο του Θεού µαζί σου. Υπενθύµιζε στον εαυτό σου: 
Η σωτηρία είναι η µόνη µου λειτουργία εδώ. 
Έτσι θέτεις την συγχώρεση στο νου σου και παραµερίζεις απαλά  όλο τον φόβο, ώστε η 
αγάπη να µπορέσει να βρει την δικαιωµατική της θέση µέσα σου και να σου δείξει ότι είσαι ο 
Υιός του Θεού. 
 
 
	  
	  

	  
	  
	  
 

ΜΑΘΗΜΑ 100 
. 

Ο ρόλος µου στο σχέδιο του Θεού για την σωτηρία είναι θεµελιώδης 
 

1. Ακριβώς όπως ο Υιός του Θεού συµπληρώνει τον Πατέρα του, έτσι και ο δικός σου ρόλος 
σε αυτό συµπληρώνει το σχέδιο του Πατέρα σου. Η σωτηρία πρέπει να αναιρέσει την 
παρανοϊκή πεποίθηση σε διαχωρισµένες σκέψεις και χωριστά σώµατα, που ζουν ξεχωριστές 
ζωές και ακολουθούν ξεχωριστούς δρόµους. Μία λειτουργία που µοιράζεται από ξεχωριστούς 
νόες τους ενώνει σε ένα σκοπό, γιατί ο κάθε ένας από αυτούς είναι εξίσου βασικός για όλους 
τους άλλους. 
2. Το Θέληµα του Θεού για σένα είναι η απόλυτη ευτυχία. Ποιος ο λόγος να επιλέξεις να πας 
ενάντια στο Θέληµά Του; Ο ρόλος που έχει κρατήσει για σένα στην διεκπεραίωση του 
σχεδίου Του σου δίδεται έτσι ώστε να µπορέσεις να επανορθωθείς σε αυτό που Εκείνος 
θέλει. Αυτός ο ρόλος είναι τόσο βασικός για το σχέδιό Του όσο και για την δική σου ευτυχία. Η 
χαρά σου πρέπει να είναι απόλυτη για να αφήσεις το σχέδιό Του να γίνει κατανοητό από 
εκείνους στους οποίους Εκείνος σε αποστέλλει. Αυτοί θα δουν την λειτουργία τους στο 
λαµπερό σου πρόσωπο, και θ’ ακούσουν το κάλεσµα του Θεού µέσα στο ευτυχισµένο γέλιο 
σου 
3. Είσαι πραγµατικά θεµελιώδης στο σχέδιο του Θεού. Χωρίς την χαρά σου, η δική Του χαρά 
είναι ατελής. Χωρίς το χαµόγελό σου, ο κόσµος δεν µπορεί να σωθεί. Όσο είσαι λυπηµένος, 



το φως που ο Θεός όρισε ως µέσο για να σωθεί ο κόσµος, είναι θαµπό και δίχως λάµψη, και 
κανένας δεν γελά γιατί όλα τα γέλια δεν γίνεται παρά να αντηχούν το δικό σου. 
4. Είσαι πραγµατικά θεµελιώδης στο Σχέδιο του Θεού. Ακριβώς όπως το φως σου αυξάνει 
κάθε φως που λάµπει στα Ουράνια, έτσι και η χαρά σου στην γη καλεί όλους τους νόες να 
αφήσουν τις λύπες τους να φύγουν, και να λάβουν την θέση τους δίπλα σου στο σχέδιο του 
Θεού. Οι αγγελιαφόροι του Θεού είναι χαρούµενοι, και η χαρά τους θεραπεύει κάθε λύπη και 
απελπισία. Είναι η απόδειξη ότι ο Θεός επιθυµεί την απόλυτη ευτυχία για όλους όσους 
δεχτούν τα δώρα του Πατέρα τους για δικά τους. 
5. Δεν θα αφήσουµε τον εαυτό µας να είναι λυπηµένος σήµερα. Γιατί αν το κάνουµε, θα 
αποτύχουµε να πάρουµε τον ρόλο που είναι θεµελιώδης στο σχέδιο του Θεού, όπως και στην 
όρασή µας. Η λύπη είναι σηµάδι ότι προτιµάς να παίξεις έναν άλλο ρόλο αντί για τον ρόλο 
που σου έχει αναθέσει ο Θεός. Έτσι αποτυγχάνεις να δείξεις στον κόσµο πόσο µεγάλη 
ευτυχία Εκείνος επιθυµεί για σένα. Και έτσι δεν αναγνωρίζεις ότι είναι δική σου. 
6. Σήµερα θα επιχειρήσουµε να καταλάβουµε ότι η χαρά είναι η λειτουργία µας εδώ. Αν είσαι 
λυπηµένος, ο ρόλος σου είναι ανεκπλήρωτος, και όλος ο κόσµος έτσι στερείται από την χαρά 
µαζί µε σένα. Ο Θεός σου ζητά να είσαι χαρούµενος, έτσι ώστε ο κόσµος να µπορεί να δει 
πόσο αγαπά τον Υιό Του, και επιθυµεί καµιά λύπη να µη σκιάζει την χαρά του · κανένας 
φόβος να µην τον καταπονεί και ταράζει την γαλήνη του. Είσαι ο αγγελιαφόρος του Θεού 
σήµερα. Φέρνεις την ευτυχία Του σε όλους όσους συναντάς · την γαλήνη Του σε όλους σε 
κοιτούν και βλέπουν το µήνυµά Του στο χαρούµενο πρόσωπο σου 
7. Γι αυτό θα προετοιµαστούµε σήµερα, στις πεντάλεπτες περιόδους άσκησης, νιώθοντας την 
ευτυχία να µας κατακλύζει σύµφωνα µε την Θέληση του Πατέρα µας και την δική µας. Άρχισε 
τις ασκήσεις µε τις σκέψη που περιέχει η σηµερινή ιδέα. Έπειτα συνειδητοποίησε ότι ο ρόλος 
σου είναι να είσαι χαρούµενος. Μόνο αυτό ζητείται από σένα ή από οποιονδήποτε θέλει να 
πάρει την θέση του ανάµεσα στους αγγελιαφόρους του Θεού. Αναλογίσου τι σηµαίνει αυτό. 
Έκανες πραγµατικά λάθος όταν πίστευες ότι σου ζητούνται θυσίες. Εσύ µόνο λαµβάνεις 
σύµφωνα µε το σχέδιο του Θεού, και ποτέ δεν χάνεις, ούτε θυσιάζεις ή πεθαίνεις. 
8. Τώρα ας προσπαθήσουµε να βρούµε αυτή την χαρά που αποδεικνύει σε µας και σε 
ολόκληρο τον κόσµο την Θέληση του Θεού για µας. Είναι η λειτουργία σου να την βρεις εδώ, 
και να την βρεις τώρα. Γι αυτό ήρθες. Ας είναι η σηµερινή µέρα αυτή που θα το πετύχεις! 
Κοίταξε βαθιά µέσα σου, απτόητος από όλες αυτές τις µικρές σκέψεις και τους ανόητους 
στόχους που προσπερνάς καθώς ανέρχεσαι για να συναντήσεις τον Χριστό µέσα σου. 
9. Αυτός θα είναι εκεί. Και µπορείς να Τον φτάσεις τώρα. Τι άλλο θα προτιµούσες να δεις 
στην θέση Αυτού που σε περιµένει να µπορέσεις να τον δεις; Ποια µικρή σκέψη έχει την 
δύναµη να σε καθυστερήσει; Ποιος ανόητος στόχος µπορεί να σε εµποδίσει να πετύχεις όταν 
Αυτός που σε καλεί είναι ο Θεός ο Ίδιος; 
10. Αυτός θα είναι εκεί. Είσαι σηµαντικός στο σχέδιό Του. Είσαι ο απεσταλµένος Του σήµερα. 
και πρέπει να βρεις αυτό που Εκείνος επιθυµεί να δώσεις. Μην ξεχνάς την σηµερινή ιδέα 
ανάµεσα στις ωριαίες περιόδους άσκησης. Είναι ο Εαυτός σου που σε καλεί σήµερα. Και σε 
Αυτόν απαντάς, κάθε φορά που λες στον εαυτό σου ότι είσαι θεµελιώδης στο σχέδιο του 
Θεού για την σωτηρία του κόσµου. 
 
 
 
	  
	  

	  


