
Κεφάλαιο 6 
 

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 
 

Εισαγωγή 
 

1. Η σχέση του θυµού µε την επίθεση είναι προφανής, αλλά η σχέση του θυµού µε τον φόβο δεν 
είναι πάντα τόσο φανερή. Ο θυµός έχει να κάνει πάντα µε προβολή διαχωρισµού, ο οποίος τελικά 
πρέπει να γίνει αποδεκτός ως ευθύνη δική σου, παρά να κατηγορείς τους άλλους. Ο θυµός δεν 
µπορεί να εµφανιστεί εκτός κι αν πιστεύεις ότι έχεις δεχτεί επίθεση, ότι η ανταπόδοσή της είναι 
δικαιολογηµένη, και ότι εσύ δεν είσαι µε κανένα τρόπο υπεύθυνος γι αυτήν. Με αυτούς τους 
εντελώς παράλογους ισχυρισµούς, πρέπει να ακολουθεί και το εξίσου παράλογο συµπέρασµα ότι 
κάποιος αδελφός αξίζει την επίθεση περισσότερο από την αγάπη. Τι άλλο µπορείς να περιµένεις 
από παράλογους ισχυρισµούς εκτός από παράλογο συµπέρασµα; Ο τρόπος να ακυρώσεις ένα 
παράλογο συµπέρασµα είναι να αναλογιστείς την λογική  του ισχυρισµού στον οποίο βασίζεται. 
Δεν γίνεται να δεχτείς επίθεση, η επίθεση δεν έχει καµία δικαιολογία, και εσύ είσαι υπεύθυνος γι 
αυτό που πιστεύεις. 
2. Σου έχει ζητηθεί να πάρεις εµένα ως πρότυπο για µάθηση, εφόσον ένα ακραίο παράδειγµα 
είναι ιδιαίτερα χρήσιµο µαθησιακό εργαλείο. Όλοι διδάσκουν, και διδάσκουν όλη την ώρα. Αυτή 
είναι µία ευθύνη που αναλαµβάνεις αναπόφευκτα από την στιγµή που αποδέχεσαι οποιαδήποτε 
πεποίθηση, και κανένας δεν µπορεί να οργανώσει την ζωή του χωρίς κάποιο σύστηµα σκέψης. 
Μόλις αναπτύξεις οποιοδήποτε σύστηµα σκέψης, ζεις σύµφωνα µε αυτό και το διδάσκεις. Η 
ικανότητά σου να υπακούς σε  κάποιο σύστηµα σκέψης µπορεί να έχει προσανατολιστεί 
λανθασµένα, αλλά εξακολουθεί να είναι µία µορφή πίστης και µπορεί να αλλάξει κατεύθυνση. 
 

Ι . Το Μήνυµα της Σταύρωσης 
 

1. Ας αναλογιστούµε πάλι την σταύρωση για σκοπούς µαθησιακούς. Δεν επέµεινα σε αυτή 
εξαιτίας των τροµακτικών συνειρµών µε τους οποίους µπορεί να την συνδέσεις. Η µόνη έµφαση 
που έχει δοθεί µέχρι τώρα ήταν η διευκρίνιση ότι δεν ήταν κάποια µορφή τιµωρίας. Όµως, τίποτα 
δεν µπορεί να εξηγηθεί µόνο µε αρνητικούς όρους. Υπάρχει µία θετική ερµηνεία της σταύρωσης 
που είναι εξ ολοκλήρου δίχως φόβο, κι εποµένως απόλυτα καλοσυνάτη στο µήνυµα που 
διδάσκει, αν γίνει σωστά κατανοητή. 
2. Η σταύρωση δεν είναι τίποτα άλλο από ένα ακραίο παράδειγµα. Η αξία της, σαν την αξία 
οποιουδήποτε διδακτικού εργαλείου, βρίσκεται µόνο στο είδος µάθησης που διευκολύνει. Μπορεί 
να παρεξηγηθεί, όπως και παρεξηγήθηκε. Αυτό συµβαίνει µόνο επειδή οι φοβισµένοι έχουν την 
τάση να αντιλαµβάνονται φοβισµένα. Σου έχω ήδη πει ότι πάντα µπορείς να µε επικαλείσαι για να 
µοιραστείς την απόφαση µου, κι έτσι να την κάνεις ισχυρότερη. Σου έχω επίσης πει ότι η 
σταύρωση ήταν το τελευταίο άχρηστο ταξίδι που χρειάστηκε να κάνει η Υιότητα, και ότι 
αντιπροσωπεύει την απελευθέρωση από τον φόβο σε όσους την καταλαβαίνουν. Ενώ πριν 
έδωσα έµφαση µόνο στην ανάσταση, ο σκοπός της σταύρωσης και το πώς οδήγησε στην 
ανάσταση δεν ξεκαθαρίστηκε. Παρόλα αυτά, συµβάλλει καθοριστικά στην ζωή σου, και αν την 
αναλογιστείς χωρίς φόβο, θα σε βοηθήσει να καταλάβεις τον ρόλο σου ως δάσκαλος. 
3. Πιθανόν για χρόνια αντιδρούσες σαν να σταυρωνόσουν. Αυτή είναι µια χαρακτηριστική τάση 
των διαχωρισµένων, που πάντα αρνούνται να αναλογιστούν τι έχουν κάνει στον εαυτό τους. Η 
προβολή σηµαίνει θυµό, ο θυµός δηµιουργεί την επίθεση, και η επίθεση παράγει τον φόβο. Η 
αληθινή σηµασία της σταύρωσης βρίσκεται στην φαινοµενική ένταση της επίθεσης κάποιων 
Υιών του Θεού εναντίον κάποιων άλλων. Αυτό, φυσικά είναι αδύνατον, και πρέπει να γίνει 
απόλυτα κατανοητό ως αδύνατον. Ειδάλλως, δεν µπορώ να γίνω για σένα  πρότυπο για µάθηση. 
4. Η επίθεση, σε τελική ανάλυση, µπορεί να γίνει µόνο στο σώµα. Λίγες αµφιβολίες υπάρχουν για 
το ότι ένα σώµα µπορεί να επιτεθεί σε ένα άλλο, και µπορεί ακόµα και να το καταστρέψει. Εν 
τούτοις, αν η καταστροφή η ίδια είναι αδύνατη, οτιδήποτε µπορεί να καταστραφεί δεν µπορεί να 
είναι αληθινό. Εποµένως, η καταστροφή του δεν δικαιολογεί  τον θυµό. Στο βαθµό που πιστεύεις 
ότι ο θυµός είναι δικαιολογηµένος, δέχεσαι ψευδείς ισχυρισµούς και τους διδάσκεις και σε άλλους. 



Το µήνυµα της σταύρωσης είχε την πρόθεση να σε διδάξει ότι δεν είναι ανάγκη να 
αντιλαµβάνεσαι οποιαδήποτε µορφή επίθεσης όταν διώκεσαι, διότι δεν είναι δυνατόν να 
καταδιώκεσαι. Αν ανταποκριθείς µε θυµό, τότε εξισώνεις τον εαυτό σου µε αυτό που είναι 
δυνατόν να καταστραφεί, και εποµένως βλέπεις τον εαυτό σου µέσα από µια παρανοϊκή οπτική. 
5. Έχω ξεκαθαρίσει απόλυτα ότι κι εγώ είµαι σαν εσένα κι εσύ είσαι σαν εµένα, αλλά η 
θεµελιώδης οµοιότητά µας µπορεί να εκδηλωθεί µόνο µέσω της κοινής µας απόφασης. Είσαι 
ελεύθερος να αντιλαµβάνεσαι τον εαυτό σου ως διωκόµενο αν αυτό επιλέγεις. Όταν το κάνεις 
αυτό επιλέγεις να αντιδράς µε αυτό τον τρόπο, όµως θυµήσου ότι κι εγώ καταδιώχτηκα σύµφωνα 
µε την κρίση του κόσµου, κι ότι εγώ ο ίδιος δεν µοιράστηκα αυτή την κρίση για µένα. Και επειδή 
δεν την µοιράστηκα, δεν την ενδυνάµωσα. Εποµένως πρόσφερα µία διαφορετική ερµηνεία της 
επίθεσης, αυτή που θέλω να µοιραστώ και µαζί σου. Αν την πιστέψεις, θα µε βοηθήσεις να την 
διδάξω. 
6. Όπως έχω πει και παλαιότερα, «Αυτό που διδάσκεις, αυτό µαθαίνεις.» Αν αντιδράς σαν να 
έχεις διωχθεί, τότε διδάσκεις την καταδίωξη. Αυτό δεν είναι ένα µάθηµα που θα ήθελε να διδάξει 
ένας Υιός του Θεού αν πρόκειται να συνειδητοποιήσει την δική του σωτηρία. Αντί γι αυτό, δίδασκε 
την δική σου απόλυτη ασφάλεια, η οποία είναι η αλήθεια µέσα σου, και 
συνειδητοποίησε  ότι  αυτή δεν είναι δυνατόν να υποστεί επίθεση. Μην προσπαθείς να την 
προστατέψεις ο ίδιος, γιατί έτσι πιστεύεις ότι είναι δυνατόν να υποστεί επίθεση. Δεν σου ζητείται 
να σταυρωθείς, πράγµα το οποίο ήταν µέρος της δικής µου διδακτικής προσφοράς. Απλά σου 
ζητείται να ακολουθήσεις το παράδειγµά µου  αντιµετωπίζοντας  πολύ λιγότερο 
ακραίους  πειρασµούς να  αντιλαµβάνεσαι εσφαλµένα, και χωρίς να τους δέχεσαι ως ψευδείς 
δικαιολογίες για να εκδηλώνεις θυµό. Δεν γίνεται να υπάρχει δικαιολογία για το αδικαιολόγητο. 
Μην πιστεύεις ότι υπάρχει, και µην διδάσκεις ότι υπάρχει. Να θυµάσαι πάντα ότι θα διδάσκεις 
αυτό που πιστεύεις. Πίστευε µαζί µε µένα, και θα γίνουµε ίσοι ως διδάσκαλοι. 
7. Η ανάστασή σου είναι η αφύπνισή σου. Εγώ είµαι το πρότυπο για την αναγέννηση, αλλά η ίδια 
η αναγέννηση είναι απλά η αυγή µέσα στο νου σου αυτού που ήδη βρίσκεται εκεί. Ο Θεός ο Ίδιος 
το τοποθέτησε εκεί, άρα είναι αληθινό για πάντα. Εγώ πίστεψα σε αυτό, και εποµένως το δέχτηκα 
ως αληθινό για τον εαυτό µου. Βοήθησέ µε να το διδάξω στους αδελφούς µας στο όνοµα της 
Βασιλείας του Θεού, αλλά πρώτα πίστεψε ότι είναι η αλήθεια και για σένα, αλλιώς η διδασκαλία 
σου θα είναι λανθασµένη. Οι αδελφοί µου κοιµόντουσαν κατά την διάρκεια της επονοµαζόµενης 
«αγωνίας στον κήπο», αλλά δεν µπορούσα να θυµώσω µαζί τους διότι ήξερα ότι δεν γινόταν 
να εγκαταλειφθώ. 
8. Λυπάµαι όταν οι αδελφοί µου δεν µοιράζονται την απόφασή µου να ακούν µόνο µία Φωνή, 
διότι αυτό τους εξασθενεί ως διδασκάλους και ως µαθητές. Εν τούτοις, γνωρίζω ότι δεν γίνεται να 
προδώσουν πραγµατικά τους εαυτούς τους ή εµένα, και ότι µέσα τους θα κτίσω τη εκκλησία µου. 
Δεν υπάρχει επιλογή σε αυτό, διότι µόνο εσύ µπορείς να είσαι το θεµέλιο της εκκλησίας του Θεού. 
Μια εκκλησία βρίσκεται εκεί που βρίσκεται ένας βωµός, και η παρουσία του βωµού είναι αυτό 
που κάνει την εκκλησία ιερή. Μία εκκλησία που δεν εµπνέει αγάπη έχει ένα κρυφό βωµό που δεν 
υπηρετεί τον σκοπό για τον οποίο το προόρισε ο Θεός. Πρέπει να ιδρύσω την εκκλησία Του 
πάνω σε σένα, διότι εκείνοι που µε δέχονται ως πρότυπο είναι στην κυριολεξία µαθητές µου. Οι 
µαθητές είναι οπαδοί, και αν το πρότυπο που ακολουθούν έχει επιλέξει να τους σώσει  από τον 
πόνο µε κάθε τρόπο, τότε δεν είναι συνετό να µην τον ακολουθήσουν. 
9. Εγώ επέλεξα, για χάρη δική σου και δική µου, να αποδείξω ότι και η πιο εξωφρενική επίθεση, 
σύµφωνα µε την κρίση του εγώ, δεν έχει καµία σηµασία. Έτσι όπως κρίνει αυτά τα πράγµατα ο 
κόσµος, αλλά όχι έτσι όπως τα γνωρίζει ο Θεός, προδόθηκα, εγκαταλείφτηκα, µαστιγώθηκα, 
βασανίστηκα, και τελικά θανατώθηκα. Ήταν ξεκάθαρο ότι αυτό έγινε µόνο εξαιτίας της προβολής 
των άλλων πάνω σε µένα, εφόσον δεν έβλαψα κανέναν και θεράπευσα  πολλούς. 
10. Ακόµα είµαστε ίσοι ως µαθητές, παρόλο που δεν χρειάζεται να έχουµε τις ίδιες εµπειρίες. Το 
Άγιο Πνεύµα χαίρεται όταν µαθαίνεις από τις δικές µου εµπειρίες, και όταν αφυπνίζεσαι  από 
αυτές. Αυτός είναι και ο µοναδικός τους σκοπός, και αυτός είναι ο µόνος τρόπος µε τον οποίο 
µπορώ να είµαι  η οδός , η αλήθεια και η ζωή. Όταν ακούς µόνο µία Φωνή ποτέ δεν καλείσαι να 
κάνεις θυσίες. Αντίθετα, όταν µπορείς και ακούς το Άγιο Πνεύµα µέσα σε άλλους µπορείς να 
µαθαίνεις από τις εµπειρίες τους, και µπορείς να ωφελείσαι από αυτές χωρίς να τις βιώνεις άµεσα 
ο ίδιος. Αυτό συµβαίνει διότι το Άγιο Πνεύµα είναι Ένα, και όποιος το ακούει αναπόφευκτα 
οδηγείται να δείχνει τον δικό Του δρόµο σε  όλους τους άλλους. 
11. Δεν καταδιώκεσαι, όπως ούτε κι εγώ καταδιώχτηκα. Δεν σου ζητείται να επαναλάβεις τις δικές 



µου εµπειρίες διότι το Άγιο Πνεύµα, το Οποίο µοιραζόµαστε, το  καθιστά µη αναγκαίο. Για να 
χρησιµοποιήσεις όµως τις δικές µου εµπειρίες δηµιουργικά, πρέπει να ακολουθήσεις το 
παράδειγµά µου ως προς το πώς να τις αντιληφθείς. Οι αδελφοί µου και οι δικοί σου είναι 
συνεχώς απασχοληµένοι στο να δικαιολογούν το αδικαιολόγητο. Το ένα µάθηµα, που πρέπει να 
διδάξω όπως το έµαθα, είναι ότι καµία αντίληψη που δεν είναι σύµφωνη µε την κρίση του Αγίου 
Πνεύµατος δεν µπορεί να είναι δικαιολογηµένη. Ανέλαβα να δείξω ότι αυτό ήταν αλήθεια σε µια 
ακραία περίπτωση, απλά για να αποτελέσει ένα καλό διδακτικό βοήθηµα για εκείνους στους 
οποίους ο πειρασµός να ενδώσουν στον θυµό και την επίθεση δεν θα ήταν τόσο ακραίος. Θέλω, 
όπως και ο Θεός,  να µην υποφέρει κανένας από τους Υιούς Του. 
12. Η σταύρωση δεν µπορεί να µοιραστεί διότι είναι ένα σύµβολο προβολής, αλλά η ανάσταση 
είναι το σύµβολο του µοιράσµατος διότι η αφύπνιση κάθε Υιού του Θεού είναι αναγκαία ώστε η 
Υιότητα να γνωρίσει την Ολότητά της. Αυτό και µόνο είναι γνώση. 
13. Το µήνυµα της σταύρωσης είναι απόλυτα ξεκάθαρο: 

Δίδασκε µόνο αγάπη, γιατί αυτό µόνο είσαι. 
14. Αν ερµηνεύσεις την σταύρωση µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο, την χρησιµοποιείς σαν όπλο για 
επίθεση παρά σαν κάλεσµα για ειρήνη που ήταν ο προορισµός της. Οι Απόστολοι συχνά την 
παρεξήγησαν, για τον ίδιο λόγο που την παρεξηγούν όλοι. Η δική τους ατελής αγάπη τους έκανε 
ευάλωτους σε προβολή, και µίλησαν για την «οργή του Θεού» ως δικό Του όπλο εκδίκησης, 
λόγω του δικού τους φόβου. Και δεν µπόρεσαν να µιλήσουν για την σταύρωση χωρίς καθόλου 
θυµό, επειδή η δική τους αίσθηση ενοχής τους έκανε να θυµώνουν. 
15. Αυτά είναι µερικά από τα παραδείγµατα αντίστροφης σκέψης στην Καινή Διαθήκη, παρόλο 
που το ευαγγέλιό της είναι µόνο το µήνυµα της αγάπης. Αν οι Απόστολοι δεν είχαν νιώσει ένοχοι, 
ποτέ δεν θα είχαν αναφέρει ότι είπα, «Δεν ήρθα για να φέρω ειρήνη αλλά µάχαιρα». Αυτό είναι 
ξεκάθαρα το αντίθετο όλων όσων δίδαξα. Ούτε θα είχαν περιγράψει τις αντιδράσεις µου προς τον 
Ιούδα έτσι όπως έκαναν, αν µε είχαν πραγµατικά καταλάβει. Δεν θα µπορούσα να είχα πει, 
«Προδίδεις εσύ τον Υιό του ανθρώπου µε ένα φιλί;» εκτός κι αν πίστευα στην προδοσία. 
Ολόκληρο το µήνυµα της σταύρωσης ήταν απλά ότι δεν το πίστευα. Η «τιµωρία» που λέχτηκε ότι 
επικαλέστηκα για τον Ιούδα ήταν ένα παρόµοιο λάθος. Ο Ιούδας ήταν αδελφός µου και ένας Υιός 
του Θεού, µέρος της Υιότητας  όσο και εγώ ο ίδιος. Ήταν ποτέ δυνατόν να τον καταδικάσω 
ενώ  ήµουν έτοιµος να αποδείξω ότι η καταδίκη είναι αδύνατη; 
16. Όταν διαβάζεις τους Αποστόλους, να θυµάσαι ότι εγώ ο ίδιος τους είπα ότι υπήρχαν πολλά 
που θα τα καταλάβαιναν αργότερα, διότι δεν ήταν απόλυτα έτοιµοι να µε ακολουθήσουν εκείνο 
τον καιρό. Δεν θέλω να επιτρέψω να εισέλθει καθόλου φόβος στο σύστηµα σκέψης προς το 
οποίο σε καθοδηγώ. Δεν καλώ µάρτυρες, µόνο δασκάλους. Κανένας δεν τιµωρείται για αµαρτίες, 
και οι Υιοί του Θεού δεν είναι αµαρτωλοί. Οποιαδήποτε ιδέα τιµωρίας έχει να κάνει µε την 
προβολή κατηγορίας , και ενισχύει την ιδέα ότι οι κατηγορίες είναι δικαιολογηµένες. Το 
αποτέλεσµα είναι ένα µάθηµα πάνω στην µοµφή, διότι όλη η συµπεριφορά διδάσκει τα πιστεύω 
που την κινητοποιούν. Η σταύρωση ήταν το αποτέλεσµα ξεκάθαρα αντικρουόµενων συστηµάτων 
σκέψης · το τέλειο σύµβολο της σύγκρουσης ανάµεσα στο εγώ και τον Υιό του Θεού. Αυτή η 
σύγκρουση φαίνεται το ίδιο αληθινή τώρα, και τα µαθήµατά της πρέπει να µαθευτούν το ίδιο καλά 
όσο τότε. 
17. Εγώ δεν χρειάζοµαι ευγνωµοσύνη, αλλά εσύ χρειάζεται να αναπτύξεις την εξασθενηµένη σου 
ικανότητα να είσαι ευγνώµων, αλλιώς δεν θα εκτιµάς τον Θεό. Αυτός δεν χρειάζεται την δική σου 
εκτίµηση, αλλά εσύ την χρειάζεσαι. Δεν µπορείς να αγαπάς αυτό που δεν εκτιµάς, διότι ο φόβος 
κάνει την εκτίµηση αδύνατη. Όταν φοβάσαι αυτό που είσαι δεν το εκτιµάς, και εποµένως θα το 
απορρίπτεις. Και το αποτέλεσµα θα είναι να διδάσκεις την απόρριψη. 
18. Η δύναµη των Υιών του Θεού είναι παρούσα όλη την ώρα, διότι δηµιουργήθηκαν ως 
δηµιουργοί. Η επίδραση που έχουν ο ένας στον άλλο είναι δίχως όρια, και πρέπει να 
χρησιµοποιηθεί για την κοινή σωτηρία τους. Ο κάθε ένας πρέπει να µάθει να διδάσκει ότι όλες οι 
µορφές απόρριψης δεν έχουν νόηµα. Ο διαχωρισµός είναι η ιδέα της απόρριψης. Όσο το 
διδάσκεις αυτό  θα το πιστεύεις. Αυτός δεν είναι ο τρόπος που σκέφτεται ο Θεός, και εσύ πρέπει 
να σκέφτεσαι όπως Αυτός αν θέλεις να Τον γνωρίσεις ξανά. 
19. Να θυµάσαι ότι το Άγιο Πνεύµα είναι ο Σύνδεσµος Επικοινωνίας ανάµεσα στον Θεό -Πατέρα 
και τους διαχωρισµένους Υιούς Του. Αν ακούσεις την Φωνή Του θα γνωρίσεις ότι δεν µπορείς να 
πληγωθείς ούτε να πληγώσεις, και ότι πολλοί είναι αυτοί που χρειάζονται την ευλογία σου για να 
τους βοηθήσει να µάθουν το ίδιο για τον εαυτό τους. Όταν αντιλαµβάνεσαι µόνο αυτή την ανάγκη 



σε αυτούς, και δεν ανταποκρίνεσαι σε καµία άλλη, θα έχεις διδαχθεί  από εµένα και θα είσαι 
εξίσου έτοιµος να µοιραστείς αυτό που έµαθες  µε τους άλλους  όπως κι εγώ. 
 
 

II. H Εναλλακτική Λύση στην Προβολή 
 

1. Κάθε διχασµένος νους περιλαµβάνει κάποια απόρριψη  ενός δικού του, τµήµατος και αυτό 
είναι η πίστη στον διαχωρισµό. Η Ολότητα του Θεού, η οποία είναι η ειρήνη Του, δεν µπορεί να 
εκτιµηθεί παρά µόνο από ένα ολοκληρωµένο νου που αναγνωρίζει την Ολότητα της δηµιουργίας 
του Θεού. Με αυτή την αναγνώριση γνωρίζει τον Δηµιουργό του. Ο αποκλεισµός και ο 
διαχωρισµός είναι συνώνυµα, όπως είναι και ο διαχωρισµός µε την αποσύνδεση. Έχουµε πει 
ξανά ότι ο διαχωρισµός ήταν και είναι αποσύνδεση(αποµάκρυνση), και ότι µόλις συµβεί αυτό, η 
προβολή γίνεται η κύρια άµυνά του, ή το τέχνασµα που τον κάνει να συνεχίζεται. Ο λόγος, όµως, 
µπορεί να µην είναι τόσο εµφανής όσο νοµίζεις. 
2. Αυτό που προβάλλεις το αποποιείσαι, και εποµένως δεν πιστεύεις ότι είναι δικό σου. 
Αποκλείεις τον εαυτό σου κρίνοντας ότι είσαι διαφορετικός από αυτόν πάνω στον οποίο 
προβάλλεις. Εφόσον έχεις ήδη κρίνει εναντίον αυτού που προβάλλεις, συνεχίζεις να του 
επιτίθεσαι διότι συνεχίζεις να τον κρατάς διαχωρισµένο. Κάνοντας αυτό ασυνείδητα, προσπαθείς 
να κρατήσεις έξω από την επίγνωσή σου το γεγονός ότι επιτέθηκες στον εαυτό σου, κι έτσι 
φαντάζεσαι ότι έχεις κάνει τον εαυτό σου ασφαλή. 
3. Εν τούτοις, η προβολή πάντα θα σε βλάπτει. Ενισχύει την πίστη στον δικό σου διχασµένο νου, 
και ο µόνος της σκοπός είναι να συνεχίζει τον διαχωρισµό. Είναι αποκλειστικά ένα τέχνασµα του 
εγώ για να σε κάνει να νιώθεις διαφορετικός και ξεχωριστός από τους αδελφούς σου. Το εγώ το 
δικαιολογεί αυτό στην βάση του ότι σε κάνει να φαίνεσαι «καλύτερος» από αυτούς, 
αποκρύπτοντας έτσι ακόµα περισσότερο την ισότητά σου µε αυτούς. Η προβολή και η επίθεση 
είναι αναπόφευκτα συνδεδεµένες, διότι η προβολή είναι πάντα ένα µέσο να δικαιολογείς την 
επίθεση. Ο θυµός είναι αδύνατος χωρίς προβολή. Το εγώ χρησιµοποιεί την προβολή µόνο για να 
καταστρέψει την αντίληψη του εαυτού σου και των αδελφών σου. Η διαδικασία αρχίζει µε το να 
αποκλείει κάτι που υπάρχει µέσα σε σένα το οποίο εσύ δεν το θέλεις, και αυτό οδηγεί κατευθείαν 
στο να αποκλείει εσένα από τους αδελφούς σου. 
4. Έχουµε µάθει, όµως, ότι υπάρχει µία εναλλακτική λύση για την προβολή. Για κάθε ικανότητα 
του εγώ υπάρχει µια καλύτερη χρήση, διότι οι ικανότητές του κατευθύνονται από το νου, ο οποίος 
έχει µία καλύτερη Φωνή. Το Άγιο Πνεύµα επεκτείνει και το εγώ προβάλλει. Όπως είναι 
αντίθετοι  οι στόχοι τους, έτσι είναι και το αποτέλεσµα. 
5. Το Άγιο Πνεύµα αρχίζει µε το να σε αντιλαµβάνεται τέλειο. Γνωρίζοντας ότι αυτή η αντίληψη 
µοιράζεται, την αναγνωρίζει και σε άλλους, ισχυροποιώντας την έτσι και στους δύο. Αντί για θυµό 
αυτό προκαλεί αγάπη και στους δύο, διότι διασφαλίζει την συµµετοχή όλων. Το Άγιο Πνεύµα 
αντιλαµβάνεται την ισότητα, άρα αντιλαµβάνεται ίσες ανάγκες. Αυτό προσκαλεί αυτόµατα την 
Επανόρθωση, διότι η Επανόρθωση είναι η µοναδική ανάγκη σε αυτό τον κόσµο που είναι 
παγκόσµια. Το να αντιλαµβάνεσαι τον εαυτό σου κατ’ αυτό τον τρόπο είναι ο µόνος τρόπος που 
µπορείς να βρεις την ευτυχία σε αυτό τον κόσµο. Αυτό συµβαίνει, επειδή είναι η αναγνώριση ότι 
δεν βρίσκεσαι  σε αυτό τον κόσµο, που  είναι δυστυχής. 
6. Πως αλλιώς µπορείς να βρεις χαρά σε έναν τόπο δίχως χαρά παρά µε την συνειδητοποίηση 
ότι δεν βρίσκεσαι εκεί; Δεν µπορεί να βρίσκεσαι κάπου όπου ο Θεός δεν σε έβαλε, και ο Θεός σε 
δηµιούργησε ως µέρος δικό Του. Αυτός είναι ο τόπος όπου βρίσκεσαι, και αυτό που είσαι. Είναι 
ολοκληρωτικά αµετάβλητο. Είναι καθολική συµπερίληψη. Εσύ δεν µπορείς να το αλλάξεις αυτό, 
ούτε τώρα ούτε ποτέ. Είναι για πάντα αληθινό. Είναι για πάντα αληθινό. 
Δεν είναι πίστη, είναι Γεγονός. Όλα όσα δηµιούργησε ο Θεός είναι εξίσου αληθή όσο Αυτός. Η 
αλήθεια τους βρίσκεται µόνο στην τέλεια συµπερίληψη τους  µέσα σε Αυτόν ο Οποίος είναι 
τέλειος. Αν το αρνείσαι αυτό, σηµαίνει πως αρνείσαι τον εαυτό σου και Αυτόν, εφόσον είναι 
αδύνατον να δεχτείς το ένα χωρίς το άλλο. 
7. Η απόλυτη ισότητα της αντίληψης του Αγίου Πνεύµατος είναι η αντανάκλαση της τέλειας 
ισότητας της γνώσης του Θεού. Η αντίληψη του εγώ δεν έχει το αντίστοιχο της στον Θεό, αλλά το 
Άγιο Πνεύµα παραµένει η Γέφυρα ανάµεσα στην αντίληψη και την γνώση. Με το να σου δίνει την 
ικανότητα να χρησιµοποιείς την αντίληψη µε ένα τρόπο που να αντανακλά γνώση, εν τέλει θα την 



θυµηθείς. Το εγώ θα προτιµούσε να πιστεύει ότι αυτή η µνήµη είναι αδύνατη, όµως την δική 
σου αντίληψη είναι που καθοδηγεί το Άγιο Πνεύµα. Η αντίληψή σου θα τελειώσει εκεί όπου 
άρχισε. Τα πάντα συναντώνται µέσα στον Θεό, διότι τα πάντα δηµιουργήθηκαν από Αυτόν και 
µέσα σ’ Αυτόν. 
8. Ο Θεός δηµιούργησε του Υιούς Του επεκτείνοντας την Σκέψη Του, και κρατώντας  τις 
επεκτάσεις της Σκέψης Του µέσα στο Νου Του. Όλες οι Σκέψεις Του είναι εποµένως τέλεια 
ενοποιηµένες µέσα στον εαυτό τους  και αναµεταξύ τους. Το Άγιο Πνεύµα σε καθιστά ικανό να 
αντιλαµβάνεσαι αυτή την ολότητα τώρα. Ο Θεός σε δηµιούργησε να δηµιουργείς. Δεν µπορείς να 
επεκτείνεις την Βασιλεία Του µέχρι που να γνωρίσεις την ολότητά της. 
9. Οι σκέψεις αρχίζουν µέσα στο νου αυτού που τις σκέφτεται, από όπου επεκτείνονται προς τα 
έξω. Αυτό ισχύει τόσο για την Σκέψη του Θεού όσο και για την δική σου. Επειδή ο νους σου είναι 
διχασµένος, µπορείς και να αντιλαµβάνεσαι όπως µπορείς και να σκέπτεσαι. Εν τούτοις, η 
αντίληψη δεν µπορεί να ξεφύγει από τους βασικούς νόµους του νου. Αντιλαµβάνεσαι µε το νου 
σου και προβάλλεις τις αντιλήψεις σου προς τα έξω. Παρόλο που η αντίληψη οποιουδήποτε 
είδους είναι µη πραγµατική, την έφτιαξες εσύ και εποµένως το Άγιο Πνεύµα µπορεί να την 
χρησιµοποιήσει ωφέλιµα. Αυτός µπορεί να εµπνεύσει  την αντίληψη και να την οδηγήσει προς τον 
Θεό. Αυτή η σύγκλιση φαίνεται ότι είναι µακριά στο µέλλον µόνο και µόνο επειδή ο νους σου δεν 
βρίσκεται σε πλήρη ευθυγράµµιση µε αυτή την ιδέα, και γι αυτό δεν την θέλει τώρα. 
10. Το Άγιο Πνεύµα χρησιµοποιεί τον χρόνο, αλλά δεν πιστεύει σ’ αυτόν. Προερχόµενο  από τον 
Θεό, χρησιµοποιεί τα πάντα για καλό, αλλά δεν πιστεύει σε ό,τι  δεν είναι αληθινό. Εφόσον το 
Άγιο Πνεύµα είναι µέσα στο νου σου, ο νους σου µπορεί επίσης να πιστεύει µόνο ό,τι είναι 
αληθινό. Το Άγιο Πνεύµα µπορεί να µιλά µόνο γι αυτό, διότι µιλά για τον Θεό. Σου λέει να 
επιστρέψεις ολόκληρο το νου σου στον Θεό, επειδή ποτέ δεν Τον έχει αφήσει. Αν δεν Τον έχει 
αφήσει ποτέ, τότε χρειάζεται να το αντιλαµβάνεσαι αυτό  για να έχει επιστρέψει. Η πλήρης 
επίγνωση της Επανόρθωσης, λοιπόν, είναι η αναγνώριση ότι ο διαχωρισµός ποτέ δεν 
συνέβη. Το εγώ δεν µπορεί να επικρατήσει ενάντια σε αυτό διότι είναι µία ξεκάθαρη δήλωση ότι 
το εγώ ποτέ δεν υπήρξε. 
11. Το εγώ µπορεί να δεχτεί την ιδέα ότι η επιστροφή είναι απαραίτητη διότι µπορεί πολύ εύκολα 
να κάνει την ιδέα να φαντάζει δύσκολη. Εν τούτοις, το Άγιο Πνεύµα σου λέει ακόµα ότι και η 
επιστροφή είναι µη αναγκαία, διότι αυτό που δεν συνέβη ποτέ δεν γίνεται να είναι δύσκολο. 
Όµως, εσύ µπορείς να κάνεις την ιδέα της επιστροφής και αναγκαία και δύσκολη. Εν τούτοις, 
είναι σίγουρα ξεκάθαρο ότι οι τέλειοι δεν χρειάζονται τίποτα, και δεν µπορείς να βιώσεις την 
τελειότητα σαν δύσκολο επίτευγµα, διότι αυτό είναι που είσαι. Αυτός είναι ο τρόπος µε τον οποίο 
πρέπει να αντιλαµβάνεσαι τις δηµιουργίες του Θεού, φέρνοντας όλες τις αντιλήψεις σου στην µία 
και µοναδική γραµµή που βλέπει το Άγιο Πνεύµα. Αυτή η γραµµή είναι η άµεση γραµµή 
επικοινωνίας µε τον Θεό, και αφήνει το νου σου να συγκλίνει µε τον δικό Του. Δεν υπάρχει καµία 
σύγκρουση πουθενά σε αυτή την αντίληψη, διότι σηµαίνει ότι όλη η αντίληψη καθοδηγείται από το 
Άγιο Πνεύµα, του Οποίου ο Νους είναι σταθερά µέσα στον Θεό. Μόνο το Άγιο Πνεύµα µπορεί να 
επιλύσει την σύγκρουση, διότι µόνο το Άγιο Πνεύµα είναι ελεύθερο από σύγκρουση. Αυτό 
αντιλαµβάνεται µόνο ό,τι είναι αληθινό µέσα στο νου σου, και επεκτείνεται προς τα έξω µόνο   σε 
ό,τι είναι αληθινό µέσα σε άλλους νόες. 
12. Η διαφορά ανάµεσα στην προβολή του εγώ και την επέκταση του Αγίου Πνεύµατος είναι πολύ 
απλή. Το εγώ προβάλλει για να αποκλείσει, κι εποµένως για να εξαπατήσει. Το Άγιο Πνεύµα 
επεκτείνει αναγνωρίζοντας τον Εαυτό Του µέσα σε κάθε νου, κι εποµένως τους αντιλαµβάνεται 
όλους ως ένα. Τίποτα δεν συγκρούεται µε αυτή την αντίληψη, διότι όλα όσα αντιλαµβάνεται το 
Άγιο Πνεύµα είναι το ίδιο. Όπου και να κοιτάξει βλέπει τον Εαυτό Του, κι επειδή είναι 
ενοποιηµένος πάντα προσφέρει ολόκληρη την Βασιλεία. Αυτό είναι το µοναδικό µήνυµα που Του 
έδωσε ο Θεός και για το οποίο πρέπει να µιλά, διότι αυτό ακριβώς είναι Αυτός. Η ειρήνη του Θεού 
βρίσκεται µέσα σε αυτό το µήνυµα, κι εποµένως η ειρήνη του Θεού βρίσκεται µέσα σε σένα. Η 
µεγάλη ειρήνη της Βασιλείας λάµπει µέσα στο νου σου για πάντα, αλλά αυτή πρέπει να λάµψει 
και προς τα έξω για να αποκτήσεις την επίγνωσή της. 
13. Το Άγιο Πνεύµα σου δόθηκε µε τέλεια αµεροληψία, και µόνο όταν το αναγνωρίσεις 
αµερόληπτα µπορείς να Το αναγνωρίσεις πραγµατικά. Το εγώ είναι λεγεώνα , αλλά το Άγιο 
Πνεύµα είναι Ένα. Το σκοτάδι δεν βρίσκεται πουθενά µέσα στην Βασιλεία, αλλά ο δικός σου 
ρόλος είναι µόνο να µην επιτρέψεις στο σκοτάδι να κατοικήσει µέσα στον δικό σου νου. Αυτή η 
ευθυγράµµιση µε το φως είναι απεριόριστη, διότι είναι σε ευθυγράµµιση µε το φως του κόσµου. Ο 



κάθε ένας από εµάς είναι το φως του κόσµου, κι ενώνοντας τους νόες µας µε αυτό το φως 
διακηρύσσουµε την Βασιλεία του Θεού µαζί ως ένα. 
 
  

III. Η Απελευθέρωση από την Επίθεση 
 
1.  Όπως έχουµε ήδη τονίσει, κάθε ιδέα αρχίζει µέσα στο νου αυτού που την σκέφτεται. 
Εποµένως, ό,τι επεκτείνεται από το νου είναι ακόµα µέσα σε αυτόν, και γνωρίζει τον εαυτό του 
από αυτό το οποίο επεκτείνεται. Η λέξη «γνωρίζει» είναι σωστή εδώ, διότι το Άγιο Πνεύµα κρατά 
ακόµα την γνώση ασφαλή µέσα στο νου σου µέσω της αµερόληπτης αντίληψής Του. Με το να 
µην επιτίθεται σε τίποτε, δεν παρουσιάζει κανένα εµπόδιο στην επικοινωνία µε  τον  Θεό. 
Εποµένως, η ύπαρξη δεν απειλείται ποτέ. Ο νους σου που είναι καθ’οµοίωση του Θεού ποτέ δεν 
γίνεται να βεβηλωθεί. Το εγώ ποτέ δεν ήταν ούτε θα είναι µέρος από αυτόν, αλλά µέσα από το 
εγώ µπορείς να ακούσεις και να διδάξεις και να µάθεις ό,τι δεν είναι αληθινό. Έχεις διδάξει τον 
εαυτό σου να πιστεύει ότι δεν είσαι αυτό που είσαι. Δεν µπορείς να διδάξεις αυτό που δεν έχεις 
µάθει, και αυτό που διδάσκεις το ενδυναµώνεις στον εαυτό σου διότι το µοιράζεσαι. Κάθε µάθηµα 
που διδάσκεις το µαθαίνεις. 
2. Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να διδάσκεις µόνο ένα µάθηµα. Αν θέλεις να ελευθερωθείς 
από την σύγκρουση, πρέπει να µαθαίνεις µόνο από το Άγιο Πνεύµα και να διδάσκεις  µόνο µέσω 
Αυτού. Είσαι µόνο αγάπη, αλλά όταν το αρνείσαι, κάνεις αυτό που είσαι κάτι που πρέπει να το 
µάθεις για  να το θυµηθείς. Είπα και πριν ότι το µήνυµα της σταύρωσης ήταν «Δίδασκε µόνο 
αγάπη, επειδή  αυτό είσαι.» Αυτό είναι το µόνο µάθηµα που είναι απόλυτα ενοποιηµένο, διότι 
είναι το µόνο µάθηµα που είναι ένα. Μόνο διδάσκοντάς το µπορείς να το µάθεις. «Έτσι όπως 
διδάσκεις, θα µαθαίνεις.» Αν αυτό είναι αλήθεια, και πραγµατικά είναι, µην ξεχνάς ότι αυτό που 
διδάσκεις σε διδάσκει. Και αυτό που προβάλλεις ή επεκτείνεις, το πιστεύεις. 
3. Η µοναδική ασφάλεια βρίσκεται στο να επεκτείνεις το Άγιο Πνεύµα, διότι καθώς βλέπεις την 
ευγένειά Του στους άλλους, ο δικός σου νους αντιλαµβάνεται τον εαυτό του ως απόλυτα 
ακίνδυνο. Μόλις το δεχτεί αυτό ολοκληρωτικά, δεν βλέπει καµιά ανάγκη να προστατεύει τον εαυτό 
του. Τότε αρχίζει να ανατέλλει σε αυτόν η προστασία του Θεού, διαβεβαιώνοντάς τον πως είναι 
απόλυτα ασφαλής για πάντα. Οι απόλυτα ασφαλείς είναι απόλυτα αγαθοί. Ευλογούν διότι 
γνωρίζουν ότι είναι ευλογηµένοι. Χωρίς την ανησυχία ο νους είναι απόλυτα καλός, και εφόσον 
επεκτείνει την αγαθοεργία ευεργετείται και ο ίδιος . Ασφάλεια σηµαίνει απόλυτη 
απελευθέρωση  από την επίθεση. Κανένας συµβιβασµός δεν είναι δυνατός σε αυτό. Αν διδάσκεις 
την επίθεση  τότε την µαθαίνεις, και  αυτό θα σε πληγώνει. Όµως αυτό το µάθηµα δεν είναι 
αθάνατο, και µπορείς να  ελευθερωθείς από αυτό µε το να µην το διδάσκεις. 
4. Εφόσον δεν γίνεται να µην διδάσκεις, η σωτηρία σου βρίσκεται στο να διδάσκεις το ακριβώς 
αντίθετο από όλα όσα πιστεύει το εγώ. Έτσι θα µάθεις την αλήθεια που θα σε απελευθερώσει, και 
θα σε κρατά ελεύθερο την ίδια στιγµή που οι άλλοι την µαθαίνουν από σένα. Ο µόνος τρόπος να 
έχεις ειρήνη είναι να διδάσκεις ειρήνη. Με το να διδάσκεις ειρήνη πρέπει να την µαθαίνεις και ο 
ίδιος, διότι δεν µπορείς να διδάσκεις κάτι από το οποίο ακόµα διαχωρίζεσαι. Μόνο έτσι µπορείς 
να κερδίσεις πίσω την γνώση που έδιωξες µακριά. Μια ιδέα που µοιράζεσαι πρέπει να την έχεις. 
Ξυπνάει µέσα στο νου σου µέσα από την σιγουριά της διδασκαλίας της. Όλα όσα διδάσκεις τα 
µαθαίνεις. Δίδασκε µόνο αγάπη, και µάθαινε ότι η αγάπη είναι δική σου και ότι είσαι αγάπη. 
 

IV. Η Μόνη Απάντηση 
 

1. Να θυµάσαι ότι το Άγιο Πνεύµα είναι η Απάντηση, όχι η ερώτηση. Το εγώ πάντα µιλάει πρώτο. 
Είναι ιδιότροπο και δεν έχει καλές προθέσεις γι αυτόν που το έφτιαξε. Πιστεύει, και σωστά, ότι ο 
κατασκευαστής του µπορεί να αποσύρει την υποστήριξή του από αυτό, οποιαδήποτε στιγµή. Αν 
είχε καλές προθέσεις για σένα, τότε θα χαιρόταν, όπως το Άγιο Πνεύµα θα χαρεί όταν σε έχει 
φέρει πίσω στην εστία σου και δεν  θα χρειάζεσαι άλλο την καθοδήγηση Του. Το εγώ δεν θεωρεί 
τον εαυτό του ως µέρος δικό σου. Εδώ βρίσκεται το πρωταρχικό του σφάλµα, η βάση του όλου 
συστήµατος σκέψης του. 
2. Όταν ο Θεός σε δηµιούργησε σε έκανε µέρος δικό Του. Αυτός είναι ο λόγος που η επίθεση 
είναι αδύνατη µέσα στη Βασιλεία. Εσύ έφτιαξες το εγώ δίχως αγάπη, κι εποµένως ούτε κι αυτό σε 



αγαπά. Δεν θα µπορούσες να παραµείνεις µέσα στην Βασιλεία χωρίς αγάπη, και εφόσον η 
Βασιλεία είναι αγάπη, εσύ πιστεύεις ότι είσαι δίχως αυτή. Αυτό δίνει την δυνατότητα στο εγώ να 
θεωρεί τον εαυτό του διαχωρισµένο και έξω από αυτόν που το έφτιαξε, µιλώντας έτσι για το 
µέρος του νου σου που πιστεύει ότι εσύ είσαι διαχωρισµένος και έξω από το Νου του Θεού. Το 
εγώ, λοιπόν, έκανε την πρώτη ερώτηση που τέθηκε  ποτέ, αλλά που  ποτέ δεν µπορεί να 
απαντήσει. Αυτή η ερώτηση, «Τι είσαι;» ήταν η αρχή της αµφιβολίας. Το εγώ δεν έχει απαντήσει 
σε καµία ερώτηση από τότε, παρόλο που έχει κάνει και πολλές άλλες. Οι πιο επινοητικές 
δραστηριότητες του εγώ ποτέ δεν έχουν πετύχει κάτι περισσότερο από το να συγκαλύψουν και 
άλλο την ερώτηση, διότι εσύ έχεις την απάντηση και το εγώ σε φοβάται. 
3. Εσύ δεν µπορείς να καταλάβεις την σύγκρουση µέχρι να καταλάβεις πλήρως το βασικό 
γεγονός ότι το εγώ δεν µπορεί να γνωρίζει τίποτα. Το Άγιο Πνεύµα δεν µιλάει πρώτο, αλλά 
πάντα απαντά. Όλοι Το έχουν επικαλεστεί για βοήθεια κάποια στιγµή, µε τον ένα ή τον άλλον 
τρόπο, και τους έχει απαντήσει. Εφόσον το Άγιο Πνεύµα απαντά αληθινά, απαντά για πάντα, 
πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι ο κάθε ένας έχει την απάντηση τώρα. 
4. Το εγώ δεν µπορεί ν’ ακούσει το Άγιο Πνεύµα, πιστεύει όµως ότι µέρος του νου που το έφτιαξε 
είναι εναντίον του. Αυτό το ερµηνεύει ως µια δικαιολογία επίθεσης εναντίον του κατασκευαστή 
του. Πιστεύει ότι η καλύτερη άµυνα είναι η επίθεση, και θέλει να το πιστέψεις κι εσύ. Μόνο αν 
το  πιστέψεις αυτό θα συµπαραταχτείς µαζί του, και το εγώ χρειάζεται απελπισµένα συµµάχους, 
και όχι αδελφούς. Με το να αντιλαµβάνεται κάτι ξένο προς αυτό µέσα στο νου σου, το εγώ 
στρέφεται στο σώµα ως σύµµαχο, διότι το σώµα δεν είναι µέρος δικό σου. Αυτό κάνει το σώµα 
φίλο του εγώ. Είναι µία συµµαχία καθαρά και ξάστερα βασισµένη στον διαχωρισµό. Αν 
συµπαραταχτείς µε αυτή την συµµαχία θα φοβάσαι, διότι θα συµπαρατάσσεσαι µε µία συµµαχία 
φόβου. 
5. Το εγώ χρησιµοποιεί το σώµα για να συνωµοτήσει εναντίον του νου σου, και επειδή το εγώ 
συνειδητοποιεί ότι ο «εχθρός» του µπορεί να δώσει τέλος και στους δυο τους απλά µε το να 
αναγνωρίσεις ότι δεν είναι µέρος δικό σου, ενώνονται µαζί για επίθεση. Αυτή είναι ίσως η πιο 
παράξενη αντίληψη από όλες, αν αναλογιστείς τι στ’ αλήθεια περιλαµβάνει. Το εγώ, που δεν είναι 
πραγµατικό, επιχειρεί να πείσει το νου, που είναι πραγµατικός, ότι ο νους είναι το µαθησιακό 
εργαλείο του εγώ· και ακόµα, ότι το σώµα είναι πιο πραγµατικό από ό,τι είναι ο νους. Κανένας στα 
λογικά του δεν θα µπορούσε να πιστέψει κάτι τέτοιο, και κανένας, στα λογικά  του, δεν το 
πιστεύει. 
6. Άκου, λοιπόν, την µόνη απάντηση του Αγίου Πνεύµατος σε όλες τις ερωτήσεις που κάνει το 
εγώ: Είσαι ένα παιδί του Θεού, ένα ανεκτίµητο µέρος της Βασιλείας Του, το οποίο Αυτός 
δηµιούργησε ως µέρος δικό Του. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει, και µόνο αυτό είναι πραγµατικό. 
Έχεις επιλέξει έναν ύπνο στον οποίο έβλεπες κακά όνειρα, αλλά ο ύπνος δεν είναι αλήθεια και ο 
Θεός σε καλεί να ξυπνήσεις. Δεν θα έχει αποµείνει τίποτα από το όνειρό σου όταν  Τον ακούσεις, 
διότι θα ξυπνήσεις. Τα όνειρά σου περιέχουν πολλά από τα σύµβολα του εγώ και σε έχουν 
µπερδέψει. Όµως, αυτό συνέβαινε επειδή κοιµόσουν και δεν ήξερες. Όταν ξυπνήσεις θα δεις την 
αλήθεια γύρω σου και µέσα σου, και δεν θα πιστεύεις πια στα όνειρα διότι δεν θα έχουν 
πραγµατικότητα για σένα. Εν τούτοις, η Βασιλεία και όλα όσα έχεις δηµιουργήσει εκεί θα είναι 
πολύ πραγµατικά  για σένα, διότι είναι όµορφα και αληθινά. 
7. Μέσα στην Βασιλεία, το που είσαι και το τι είσαι είναι απόλυτα βέβαιο. Δεν υπάρχει καµία 
αµφιβολία, διότι η πρώτη ερώτηση δεν τέθηκε ποτέ. Και εν τέλει, έχοντας απαντηθεί 
ολοκληρωτικά, ποτέ δεν υπήρξε. Το είναι µόνο ζει µέσα στην Βασιλεία, όπου τα πάντα ζουν 
µέσα στον Θεό χωρίς αµφισβήτηση. Ο χρόνος που πέρασε ρωτώντας µέσα στο όνειρο δίνει την 
θέση του στην δηµιουργία και την αιωνιότητα της. Είσαι τόσο βέβαιος όσο ο Θεός διότι είσαι τόσο 
αληθινός όσο Αυτός, αλλά αυτό που κάποτε ήταν βέβαιο µέσα στο νου σου, έχει γίνει τώρα µόνο 
η ικανότητα για βεβαιότητα. 
8. Η εισαγωγή ικανοτήτων στο είναι ήταν η αρχή της αβεβαιότητας, διότι οι ικανότητες δείχνουν 
κάτι εν δυνάµει  και  όχι επιτεύγµατα. Οι ικανότητές σου είναι άχρηστες ενώπιον της παρουσίας 
των επιτευγµάτων του Θεού, καθώς και των δικών σου. Τα επιτεύγµατα είναι αποτελέσµατα που 
έχουν πραγµατοποιηθεί. Όταν είναι τέλεια, οι ικανότητες δεν έχουν κανένα νόηµα. 
Είναι περίεργο τώρα που οι τέλειοι πρέπει να τελειοποιηθούν. Μάλιστα, αυτό είναι αδύνατον. Να 
θυµάσαι, όµως, ότι όταν θέτεις τον εαυτό σου σε µία αδύνατη κατάσταση, τότε πιστεύεις ότι το 
αδύνατον είναι δυνατόν. 
9. Οι ικανότητες πρέπει να αναπτυχθούν πριν µπορέσεις να τις χρησιµοποιήσεις. Αυτό δεν ισχύει 



για ό,τι δηµιούργησε ο Θεός, αλλά είναι η πιο καλή δυνατή λύση γι αυτό που έφτιαξες εσύ. Σε µία 
αδύνατη κατάσταση, µπορείς να αναπτύξεις τις ικανότητες σου µέχρι που να µπορούν να σε 
βγάλουν από αυτή. Έχεις έναν Οδηγό για το πώς να τις αναπτύξεις, αλλά δεν έχεις κανέναν  άλλο 
που να προστάζει  εκτός από τον εαυτό σου. Αυτό σε αφήνει υπεύθυνο της Βασιλείας, µαζί µε 
έναν Οδηγό για να την βρεις και τα µέσα για να την κρατήσεις. Έχεις ένα πρότυπο ν’ ακολουθείς 
που θα ισχυροποιεί την δική σου προσταγή, και ποτέ δεν θα την µειώνει µε κανένα τρόπο. 
Εποµένως θα διατηρείς την κεντρική θέση στην φανταστική σου σκλαβιά, η οποία από µόνη της 
φανερώνει ότι δεν είσαι πραγµατικά σε κατάσταση σκλαβιάς. 
10. Βρίσκεσαι σε µία αδύνατη κατάσταση µόνο και µόνο επειδή εσύ θεώρησες ότι ήταν δυνατόν 
να είσαι σε αυτή. Θα ήσουν όντως σε µία αδύνατη κατάσταση αν ο Θεός σου έδειχνε την 
τελειότητά σου, και ταυτόχρονα σου αποδείκνυε ότι σφάλλεις. Αυτό θα φανέρωνε ότι οι τέλειοι 
είναι ανεπαρκείς στο να φέρουν στον εαυτό τους την επίγνωση της τελειότητάς τους, και έτσι 
συµπαρατάσσονται µε την άποψη ότι αυτοί που έχουν τα πάντα χρειάζονται βοήθεια και ως εκ 
τούτου είναι ανήµποροι. Αυτό είναι το είδος της «αιτιολογίας» µε την οποία καταπιάνεται το εγώ. 
Ο Θεός, που γνωρίζει ότι οι δηµιουργίες Του είναι τέλειες, δεν τις προσβάλλει. Αυτό θα ήταν το 
ίδιο αδύνατον όσο και η ιδέα του εγώ ότι έχει προσβάλλει Αυτόν. 
11. Αυτός είναι ο λόγος που το Άγιο Πνεύµα ποτέ δεν προστάζει. Όταν προστάζεις σηµαίνει πως 
ισχυρίζεσαι την ιδέα  της ανισότητας , την οποία το Άγιο Πνεύµα αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει. Η 
αφοσίωση στις αρχές  είναι ένας νόµος του νου, και όλα όσα ο Θεός δηµιούργησε είναι πιστά 
στους νόµους Του. Η αφοσίωση σε άλλους νόµους είναι επίσης δυνατή, όχι όµως επειδή οι νόµοι 
είναι αληθινοί, αλλά επειδή τους έφτιαξες εσύ. Ποιο θα ήταν το όφελος αν ο Θεός σου αποδείκνυε 
ότι σκέφτεσαι παρανοϊκά; Μπορεί ο Θεός να χάσει την δική Του βεβαιότητα; Συχνά έχω πει ότι 
αυτό που διδάσκεις είσαι. Θα ήθελες ο Θεός να σε διδάσκει ότι έχεις αµαρτήσει; Αν Αυτός έθετε 
σε αντιπαράθεση τον εαυτό που έφτιαξες εσύ µε την αλήθεια που δηµιούργησε Αυτός για σένα, τι 
άλλο θα µπορούσε να γίνει παρά να φοβηθείς; Θα αµφέβαλλες κατά πόσο είσαι καλά στο νου 
σου, που είναι και το µόνο µέρος  όπου µπορείς να βρεις την νοητική  υγεία  που  Εκείνος  σου 
έδωσε. 
12. Ο Θεός δεν διδάσκει. Η διδασκαλία υπονοεί κάποια έλλειψη, που ο Θεός γνωρίζει ότι δεν 
υπάρχει. Ο Θεός δεν έχει συγκρούσεις. Η διδασκαλία στοχεύει στην αλλαγή, αλλά ο Θεός 
δηµιούργησε µόνο το αµετάβλητο. Ο διαχωρισµός δεν ήταν κάποια απώλεια τελειότητας, ήταν 
µόνο µία αποτυχία στην επικοινωνία. Μια τραχιά και οξεία µορφή επικοινωνίας προέκυψε, και 
αυτή ήταν η φωνή του εγώ. Δεν µπόρεσε να καταστρέψει την ειρήνη του Θεού, αλλά µπόρεσε να 
καταστρέψει την δική σου γαλήνη. Ο Θεός δεν την εξάλειψε, διότι το να την εξαλείψει θα σήµαινε 
ότι επιτίθεται. Όντας υπό αµφισβήτηση, Αυτός δεν αµφισβήτησε. Απλά έδωσε την Απάντηση. Η 
Απάντησή Του είναι ο Δάσκαλός σου. 
 
                                                  

V. Τα Μαθήµατα του Αγίου Πνεύµατος 
 

1. Όπως κάθε καλός δάσκαλος, το Άγιο Πνεύµα γνωρίζει περισσότερα από ό,τι εσύ τώρα, αλλά 
σε διδάσκει µόνο για να σε κάνει ίσον µε Αυτό. Είχες ήδη διδάξει τον εαυτό σου εσφαλµένα, 
πιστεύοντας αυτό που δεν ήταν αλήθεια. Δεν πίστεψες στην δική σου τελειότητα. Θα σε δίδασκε ο 
Θεός ότι έφτιαξες ένα διχασµένο νου, ενώ γνωρίζει το νου σου µόνο ως ολοκληρωµένο; Αυτό 
που γνωρίζει ο Θεός είναι ότι τα κανάλια επικοινωνίας Του δεν είναι ανοιχτά σε Αυτόν, και έτσι 
δεν µπορεί να µεταδώσει την χαρά Του και να γνωρίζει ότι τα παιδιά Του είναι απόλυτα 
χαρούµενα. Η προσφορά  της χαράς Του είναι µια διαδικασία που συνεχίζεται διαρκώς, όχι µέσα 
στο χρόνο αλλά στην αιωνιότητα. Η επέκταση του Θεού προς τα έξω, όχι όµως και η ολότητά 
Του, µπλοκάρεται όταν η Υιότητα  δεν επικοινωνεί µαζί Του ως ένα. Έτσι Αυτός σκέφτηκε, «Τα 
παιδιά µου κοιµούνται και πρέπει να ξυπνήσουν.» 
2.  Με ποιο άλλο τρόπο µπορείς να ξυπνήσεις γλυκά τα παιδιά, εκτός µε µια απαλή Φωνή που 
δεν θα τα τροµάξει, παρά απλά θα τους θυµίσει ότι η νύχτα τέλειωσε και το φως έχει έρθει; Δεν τα 
πληροφορείς ότι οι εφιάλτες που τα τρόµαξαν τόσο πολύ δεν είναι αληθινοί, διότι τα παιδιά 
πιστεύουν στην µαγεία. Απλά τους διαβεβαιώνεις ότι είναι ασφαλή τώρα. Μετά τα εκπαιδεύεις ν’ 
αναγνωρίσουν την διαφορά ανάµεσα στο να κοιµάται κανείς και στο να έχει ξυπνήσει, έτσι ώστε 
να καταλάβουν ότι δεν χρειάζεται να φοβούνται τα όνειρα. Κι έτσι όταν έρχονται τα κακά όνειρα, 



θα επικαλούνται τα ίδια το φως, για να τα διώξουν. 
3. Ένας σοφός δάσκαλος διδάσκει µέσα από την προσέγγιση, όχι την αποφυγή. Δεν τονίζει τι 
πρέπει να αποφεύγεις για να µην πάθεις κακό, αλλά τι χρειάζεται να µάθεις για να έχεις χαρά. 
Αναλογίσου τον φόβο και την σύγχυση που θα βίωνε ένα παιδί αν του έλεγαν, «Μην  το κάνεις 
αυτό γιατί θα πάθεις κακό και κινδυνεύεις· αλλά αν κάνεις αυτό στην θέση του θα γλυτώσεις από 
το κακό, θα είσαι ασφαλής, και τότε δεν θα φοβάσαι.» Σίγουρα είναι καλύτερα να 
χρησιµοποιήσεις τρεις λέξεις: «Κάνε µόνο  αυτό!» Αυτή η απλή πρόταση είναι απόλυτα ξεκάθαρη, 
ευκολονόητη και εύκολη να τη θυµάσαι. 
4. Το Άγιο Πνεύµα ποτέ δεν αναλύει τα σφάλµατα διότι δεν τροµάζει τα παιδιά, και εκείνοι που 
τους λείπει η σοφία είναι παιδιά. Εν τούτοις, πάντα απαντά στο κάλεσµά τους, και η αξιοπιστία 
Του τους δίνει µεγαλύτερη ασφάλεια. Τα παιδιά όντως µπερδεύουν την φαντασία µε την 
πραγµατικότητα, και φοβούνται διότι δεν αναγνωρίζουν την διαφορά. Το Άγιο Πνεύµα δεν κάνει 
διακρίσεις ανάµεσα στα όνειρα. Απλά µε την λάµψη Του τα διώχνει. Το φως Του είναι πάντα το 
Κάλεσµα προς αφύπνιση, ό,τι και να ονειρεύεσαι. Τίποτα που να διαρκεί δεν βρίσκεται στα 
όνειρα, και το Άγιο Πνεύµα, λάµποντας µε το φως από τον Θεό τον Ίδιο, µιλά µόνο για ό,τι διαρκεί 
για πάντα. 
  

Α. Για να Έχεις, Δίνε τα Όλα σε Όλους 
 

1. Όταν το σώµα σου και το εγώ σου και τα όνειρά σου τελειώσουν, τότε θα γνωρίσεις ότι θα 
διαρκέσεις για πάντα. Ίσως πιστεύεις ότι αυτό θα το πετύχεις µε τον θάνατο, αλλά τίποτα δεν 
επιτυγχάνεται µέσα από τον θάνατο, διότι ο θάνατος δεν είναι τίποτα. Τα πάντα επιτυγχάνονται 
µέσα από την ζωή, και η ζωή είναι του νου και µέσα στο νου. Το σώµα ούτε ζει ούτε πεθαίνει, 
διότι δεν µπορεί να περιέχει εσένα που είσαι ζωή. Αν µοιραζόµαστε τον ίδιο νου, τότε κι εσύ 
µπορείς να ξεπεράσεις τον θάνατο διότι τον ξεπέρασα εγώ. Ο θάνατος είναι µία προσπάθεια να 
επιλύσεις την σύγκρουση χωρίς να πάρεις καµία απόφαση. Όπως όλες οι άλλες αδύνατες λύσεις 
που επιχειρεί το εγώ, δεν θα λειτουργήσει. 
2. Ο Θεός δεν έφτιαξε το σώµα, επειδή µπορεί να καταστραφεί, κι εποµένως δεν είναι της 
Βασιλείας των Ουρανών. Το σώµα είναι το σύµβολο αυτού που νοµίζεις ότι είσαι. Είναι ξεκάθαρα 
ένα εργαλείο διαχωρισµού, κι εποµένως δεν υπάρχει. Το Άγιο Πνεύµα, όπως πάντα, παίρνει ότι 
έχεις φτιάξει εσύ και το µεταφράζει σε εργαλείο µάθησης. Ξανά, όπως πάντα,  ερµηνεύει εκ νέου 
αυτό που το εγώ χρησιµοποιεί ως επιχείρηµα για τον διαχωρισµό, σε µία µαρτυρία εναντίον του. 
Αν ο νους µπορεί να θεραπεύει το σώµα, αλλά το σώµα δεν µπορεί να θεραπεύει το νου, τότε ο 
νους πρέπει να είναι ισχυρότερος από το σώµα. Κάθε θαύµα αυτό φανερώνει. 
3. Έχω πει ότι το Άγιο Πνεύµα είναι ο υποκινητής των θαυµάτων. Πάντα σου λέει ότι µόνο ο νους 
είναι πραγµατικός, διότι ο νους µπορεί να µοιράζεται. Το σώµα είναι διαχωρισµένο, κι εποµένως 
δεν µπορεί να είναι µέρος από σένα. Το να είσαι ένας νους έχει νόηµα, αλλά το να είσαι ένα 
σώµα δεν έχει νόηµα. Σύµφωνα µε τους νόµους του νου, λοιπόν, το σώµα δεν έχει κανένα νόηµα. 
4. Για το Άγιο Πνεύµα, δεν υπάρχει βαθµός δυσκολίας στα θαύµατα. Αυτό σου είναι αρκετά οικείο 
τώρα, αλλά δεν έχει γίνει ακόµα πιστευτό. Εποµένως, δεν το καταλαβαίνεις και δεν µπορείς να το 
χρησιµοποιήσεις. Έχουµε πάρα πολλά που πρέπει να εκπληρώσουµε για χάρη της Βασιλείας 
των Ουρανών για να επιτρέψουµε σε αυτή την κρίσιµη αντίληψη να µας ξεφύγει. Είναι ένας 
πραγµατικός θεµέλιος λίθος του συστήµατος σκέψης που διδάσκω και θέλω να διδάξεις κι εσύ. 
Δεν µπορείς να κάνεις θαύµατα χωρίς να το πιστεύεις αυτό, διότι είναι µία πίστη στην απόλυτη 
ισότητα. Μόνο ένα ίσο δώρο µπορεί να προσφερθεί στους ίσους Υιούς του Θεού, και αυτό είναι 
µία  πλήρης εκτίµηση. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Χωρίς κάποια κλίµακα, ο βαθµός 
δυσκολίας δεν έχει νόηµα, και δεν πρέπει να υπάρχει κλίµακα σε αυτό που προσφέρεις στον 
αδελφό σου. 
5. Το Άγιο Πνεύµα, που οδηγεί στον Θεό, µεταφράζει την επικοινωνία σε ύπαρξη, ακριβώς όπως 
εν τέλει µεταφράζει την αντίληψη σε γνώση. Δεν χάνεις αυτό που επικοινωνείς. Το εγώ 
χρησιµοποιεί το σώµα για επίθεση, για ευχαρίστηση και για υπερηφάνεια. Η παράνοια αυτής της 
αντίληψης το κάνει πραγµατικά τροµακτικό. Το Άγιο Πνεύµα βλέπει το σώµα µόνο σαν ένα µέσο 
επικοινωνίας, και εφόσον το να επικοινωνείς σηµαίνει ότι µοιράζεσαι, τότε γίνεται κοινωνία. Ίσως 
νοµίζεις ότι ο φόβος όπως και η αγάπη µπορεί να γίνει προϊόν κοινωνίας · και εποµένως να 
µπορεί να µοιραστεί. Εν τούτοις, αυτό δεν είναι τόσο αληθινό όσο φαίνεται. Αυτοί που κοινωνούν 
φόβο προωθούν την επίθεση, και η επίθεση πάντα διασπά την επικοινωνία, και την κάνει 



αδύνατη. Τα εγώ ενώνονται µόνο σε προσωρινή συµµαχία, αλλά πάντα γι αυτό που το κάθε ένα 
µπορεί να αποκτήσει ξεχωριστά. Το Άγιο Πνεύµα επικοινωνεί µόνο αυτό που ο κάθε ένας µπορεί 
να δώσει σε όλους. Ποτέ δεν παίρνει τίποτα πίσω, διότι θέλει να το κρατήσεις. Εποµένως, η 
διδασκαλία Του αρχίζει µε το µάθηµα: 

Για να έχεις, δίνε τα όλα σε όλους. 
6. Αυτό είναι ένα πολύ προκαταρκτικό βήµα, και το µόνο που πρέπει να κάνεις για τον εαυτό σου. 
Δεν είναι καν απαραίτητο να ολοκληρώσεις το βήµα µόνος σου, αλλά είναι απαραίτητο να 
στραφείς προς αυτή την κατεύθυνση. Έχοντας επιλέξει να πας προς αυτή την κατεύθυνση, 
τοποθετείς τον εαυτό σου επικεφαλής του ταξιδιού, εκεί όπου εσύ και µόνο εσύ πρέπει να 
παραµένεις. Αυτό το βήµα µπορεί να φαίνεται πως αυξάνει την επίθεση παρά να την επιλύει, διότι 
είναι το αρχικό βήµα στην αντιστροφή της αντίληψής σου και στην ορθή  της επαναφορά. Αυτό 
συγκρούεται µε την ανάποδη  αντίληψη που δεν έχεις εγκαταλείψει ακόµα, ειδάλλως η αλλαγή 
στην κατεύθυνση δεν θα ήταν αναγκαία. Μερικοί παραµένουν σε αυτό το βήµα για πολύ καιρό, 
βιώνοντας πολύ έντονη σύγκρουση. Σε αυτό το σηµείο µπορεί να προσπαθήσουν να δεχτούν την 
σύγκρουση, παρά να κάνουν το επόµενο βήµα προς την επίλυση της. Έχοντας κάνει το πρώτο 
βήµα, όµως, θα βοηθηθούν. Μόλις επιλέξουν αυτό που δεν µπορούν να ολοκληρώσουν µόνοι 
τους, δεν είναι πια µόνοι. 
  

Β. Για να Έχεις Ειρήνη, Δίδασκε Ειρήνη για να Την Μάθεις 
 

1. Όλοι όσοι πιστεύουν στον διαχωρισµό έχουν ένα βασικό φόβο εκδίκησης και εγκατάλειψης. 
Πιστεύουν στην επίθεση και την απόρριψη, εποµένως αυτό αντιλαµβάνονται, διδάσκουν και 
µαθαίνουν. Αυτές οι παρανοϊκές ιδέες είναι ξεκάθαρα αποτελέσµατα αποσύνδεσης (διαχωρισµού) 
και προβολής. Αυτό που διδάσκεις είσαι, αλλά είναι ολοφάνερο ότι µπορεί να διδάσκεις 
εσφαλµένα, και εποµένως µπορεί να διδάσκεις τον εαυτό σου λάθος. Πολλοί πίστεψαν ότι τους 
επιτέθηκα, παρόλο που ήταν ολοφάνερο ότι δεν το έκανα. Ένας παρανοϊκός µαθητής µαθαίνει 
παράξενα µαθήµατα. Αυτό που πρέπει ν’ αναγνωρίσεις είναι ότι όταν δεν µοιράζεσαι ένα 
σύστηµα σκέψης το αποδυναµώνεις. Αυτοί λοιπόν που πιστεύουν σ’ αυτό, το αντιλαµβάνονται 
σαν επίθεση εναντίον τους. Αυτό συµβαίνει διότι ο κάθε ένας ταυτίζεται µε το σύστηµα σκέψης 
του, και κάθε σύστηµα σκέψης επικεντρώνεται σε αυτό που νοµίζεις ότι είσαι. Αν το κέντρο του 
συστήµατος σκέψης  σου είναι αληθινό, µόνο η αλήθεια επεκτείνεται από αυτό. Αλλά αν στο 
κέντρο του βρίσκεται ένα ψέµα, µόνο η αυταπάτη προωθείται  από αυτό. 
2. Όλοι οι καλοί δάσκαλοι συνειδητοποιούν ότι µόνο η θεµελιώδης αλλαγή θα διαρκέσει, αλλά δεν 
αρχίζουν από αυτό το επίπεδο. Η ενδυνάµωση του κίνητρου για την αλλαγή είναι ο πρώτος και 
βασικός τους στόχος. Είναι επίσης και ο τελευταίος και ο τελικός. Η αύξηση του κίνητρου για την 
αλλαγή στον µαθητή είναι το µόνο που χρειάζεται να κάνει ο δάσκαλος για να εγγυηθεί την 
αλλαγή. Η αλλαγή στο κίνητρο είναι µία αλλαγή του νου, και αυτό αναπόφευκτα θα παράγει 
θεµελιώδη αλλαγή διότι ο νους είναι θεµελιώδης. 
3. Το πρώτο βήµα στην αντιστροφή ή στην διαδικασία κατάργησης είναι η κατάργηση της ιδέας 
της απόκτησης. Κατά αναλογία, το πρώτο µάθηµα του Αγίου Πνεύµατος ήταν «Για να έχεις, δίνε 
τα όλα σε όλους.» Είπα ότι αυτό µπορεί να αυξήσει προσωρινά την σύγκρουση, και τώρα 
µπορούµε να το διευκρινίσουµε περισσότερο. Σε αυτό το σηµείο, το πόσο ίδια είναι το  να 
έχεις και  το να είσαι δεν έχει γίνει ακόµα αντιληπτό. Μέχρι να γίνει αντιληπτό, το να 
έχεις φαίνεται πως είναι το αντίθετο του να δίνεις. Εποµένως, το πρώτο µάθηµα φαίνεται σαν να 
περιέχει µία αντίφαση, εφόσον µαθαίνεται από έναν νου που βρίσκεται σε σύγκρουση. Αυτό 
σηµαίνει συγκρουόµενα κίνητρα, κι έτσι το µάθηµα δεν µπορεί να µαθευτεί µε συνέπεια ακόµα. 
Επιπλέον, ο νους του µαθητή προβάλλει την δική του σύγκρουση, κι εποµένως δεν 
αντιλαµβάνεται συνέπεια στο νου των άλλων, κάνοντάς τον καχύποπτο για τα κίνητρά τους. 
Αυτός είναι ο αληθινός λόγος που, από πολλές απόψεις, το πρώτο µάθηµα είναι και το 
δυσκολότερο να µαθευτεί. Έχοντας ακόµα έντονη επίγνωση του εγώ στον εαυτό σου, και 
ανταποκρινόµενος πρωταρχικά στο εγώ των άλλων, διδάσκεσαι να αντιδράς και στα δύο σαν να 
µην είναι αληθινό αυτό που πιστεύεις. 
4. Αντεστραµµένο  όπως πάντα, το εγώ αντιλαµβάνεται το πρώτο µάθηµα ως παρανοϊκό. 
Μάλιστα, αυτή είναι η µόνη του εναλλακτική εφόσον η άλλη πιθανότητα, που θα του ήταν πολύ 
λιγότερο αποδεκτή, θα ήταν προφανώς ότι αυτό(το εγώ)είναι το παρανοϊκό. Η κρίση του εγώ, 
εδώ όπως πάντα, προκαθορίζεται από αυτό που είναι το ίδιο. Η θεµελιώδης αλλαγή θα συµβεί µε 



την αλλαγή του νου αυτού που σκέπτεται. Εν τω µεταξύ, η αυξανόµενη καθαρότητα της Φωνής 
του Αγίου Πνεύµατος κάνει αδύνατον για τον µαθητή να µην ακούσει. Για κάποιο διάστηµα, 
λαµβάνει συγκρουόµενα µηνύµατα και δέχεται και τα δύο. 
5. Η διέξοδος από την σύγκρουση ανάµεσα σε δύο αντικρουόµενα συστήµατα σκέψης είναι 
προφανώς να επιλέξεις το ένα και να παραιτηθείς από το άλλο. Αν ταυτιστείς µε το δικό σου 
σύστηµα σκέψης, και δεν µπορείς να ξεφύγεις από αυτό, και αν δεχτείς δύο συστήµατα σκέψης 
που βρίσκονται σε πλήρη διαφωνία, η ειρήνη του νου είναι αδύνατη. Αν διδάσκεις και τα δύο, 
πράγµα που σίγουρα θα κάνεις εφόσον τα δέχεσαι και τα δύο, τότε διδάσκεις την σύγκρουση και 
την µαθαίνεις. Εν τούτοις, πραγµατικά θέλεις την ειρήνη, ειδάλλως δεν θα είχες επικαλεστεί την 
Φωνή για την  ειρήνη  να σε βοηθήσει. Το δικό Της µάθηµα δεν είναι παρανοϊκό· η σύγκρουση, 
όµως, είναι. 
6. Δεν µπορεί να υπάρξει καµία σύγκρουση ανάµεσα στην παράνοια και την πνευµατική υγεία. 
Μόνο η µία από τις δύο είναι αληθινή, κι εποµένως µόνο η µία είναι πραγµατική. Το εγώ 
προσπαθεί να σε πείσει ότι εξαρτάται από εσένα να αποφασίσεις ποια φωνή είναι αληθινή, αλλά 
το Άγιο Πνεύµα σε διδάσκει ότι η αλήθεια δηµιουργήθηκε από τον Θεό, και ότι η δική σου 
απόφαση δεν µπορεί να την αλλάξει. Καθώς αρχίζεις να συνειδητοποιείς την ήσυχη δύναµη της 
Φωνής του Αγίου Πνεύµατος, και την τέλεια συνέπεια Της , τότε θα πρέπει να αρχίσει να 
ανατέλλει στο νου σου η σκέψη ότι προσπαθείς να καταργήσεις µια απόφαση που λήφθηκε 
ανεπιστρεπτί για σένα. Γι αυτό πρότεινα προηγουµένως να υπενθυµίζεις στον εαυτό σου να 
επιτρέψει στο Άγιο Πνεύµα να αποφασίσει εκ µέρους σου για τον  Θεό  . 
7. Δεν σου ζητείται να πάρεις παρανοϊκές αποφάσεις, παρόλο που µπορεί να νοµίζεις ότι αυτό 
συµβαίνει. Όµως, πρέπει να είναι παρανοϊκό να πιστεύεις ότι εξαρτάται από σένα να αποφασίσεις 
τι είναι οι δηµιουργίες του Θεού. Το Άγιο Πνεύµα αντιλαµβάνεται την σύγκρουση ακριβώς έτσι 
όπως είναι. Εποµένως, το δεύτερο µάθηµά Του είναι: 

Για να έχεις ειρήνη, δίδασκε ειρήνη για να την µάθεις . 
8. Αυτό εξακολουθεί να είναι ένα προκαταρκτικό βήµα, εφόσον το να έχεις και το να είσαι δεν 
έχουν ακόµα εξισωθεί. Είναι, όµως, πιο προχωρηµένο από το πρώτο βήµα, το οποίο είναι µόνο η 
αρχή της αντιστροφής της σκέψης. Το δεύτερο βήµα είναι µια θετική δήλωση του τι θέλεις. Αυτό, 
λοιπόν, είναι ένα βήµα προς την κατεύθυνση έξω από την σύγκρουση, εφόσον σηµαίνει ότι έχουν 
ληφθεί υπόψη οι εναλλακτικές, και ότι η µία έχει επιλεγεί ως περισσότερο επιθυµητή. Εν τούτοις, 
ο όρος «περισσότερο επιθυµητή» υπονοεί ακόµα ότι το επιθυµητός έχει διαβαθµίσεις. Εποµένως, 
παρόλο που αυτό το βήµα είναι βασικό για την τελική απόφαση, ξεκάθαρα δεν είναι το τελικό. Η 
έλλειψη βαθµού δυσκολίας στα θαύµατα δεν έχει γίνει αποδεκτή ακόµα, διότι τίποτα δεν είναι 
δύσκολο που είναι ολοκληρωτικά επιθυµητό. Το να επιθυµείς ολοκληρωτικά σηµαίνει ότι 
δηµιουργείς, και το να δηµιουργείς δεν µπορεί να είναι δύσκολο αν ο Θεός ο Ίδιος σε 
δηµιούργησε ως δηµιουργό. 
9. Το δεύτερο βήµα, λοιπόν, βρίσκεται ακόµα στην σφαίρα της αντίληψης, παρόλο που είναι ένα 
γιγάντιο βήµα προς την ενοποιηµένη αντίληψη που αντανακλά την γνώση του Θεού. Καθώς 
κάνεις αυτό το βήµα και µένεις σταθερός σ’αυτή την κατεύθυνση, θα προωθείσαι προς το κέντρο 
του συστήµατος σκέψης σου, όπου η θεµελιώδης αλλαγή θα συµβεί. Στο δεύτερο βήµα η 
πρόοδος είναι ασταθής, αλλά το δεύτερο βήµα είναι ευκολότερο από το πρώτο διότι ακολουθεί. Η 
συνειδητοποίηση ότι πρέπει ν’ ακολουθεί είναι µια ένδειξη  διευρυνόµενης  επίγνωσης ότι το Άγιο 
Πνεύµα θα συνεχίσει να σε οδηγεί. 
  

Γ.  Να επαγρυπνείς  Μόνο για τον  Θεό  και  την  Βασιλεία Του 
 

1. Είπαµε και προηγουµένως ότι το Άγιο Πνεύµα αξιολογεί, και έτσι πρέπει να κάνει. Ξεχωρίζει το 
σωστό από το λανθασµένο µέσα στο νου σου, και σε διδάσκει πως να κρίνεις κάθε σκέψη που 
αφήνεις να εισέρχεται µε την βοήθεια του φωτός που ο Θεός έβαλε εκεί. Ότι είναι σύµφωνο µε 
αυτό το φως το κρατάει για  να ενδυναµώνει την Βασιλεία µέσα σου. Ότι βρίσκεται εν µέρει σε 
συµφωνία µε αυτό το δέχεται και το εξαγνίζει. Αλλά ό,τι βρίσκεται σε απόλυτη ασυµφωνία το 
αποβάλλει κρίνοντας το ακατάλληλο. Έτσι κρατά τη Βασιλεία απόλυτα 
συνεπή και τέλεια ενοποιηµένη. Να θυµάσαι όµως, ότι αυτό που το Άγιο Πνεύµα απορρίπτει το 
εγώ το δέχεται. Αυτό συµβαίνει διότι βρίσκονται σε θεµελιώδη ασυµφωνία για τα πάντα, εφόσον 
βρίσκονται σε θεµελιώδη ασυµφωνία για το τι είσαι. Οι απόψεις του εγώ πάνω σε αυτό το ζωτικό 
θέµα ποικίλουν, και γι αυτό οδηγεί σε διαφορετικές διαθέσεις. Το Άγιο Πνεύµα ποτέ δεν έχει 



διαφοροποιήσεις σε αυτό το σηµείο, και γι αυτό η µοναδική διάθεση που δηµιουργεί είναι η χαρά. 
Την προστατεύει απορρίπτοντας όλα όσα δεν ενισχύουν την χαρά, κι εποµένως µόνο 
Αυτό  µπορεί να σε κρατά απόλυτα χαρούµενο. 
2. Το Άγιο Πνεύµα δεν σε διδάσκει να κρίνεις τους άλλους, διότι δεν θέλει να διδάσκεις  το 
σφάλµα και να το µαθαίνεις και ο ίδιος. Δεν θα ήταν συνεπές  αν σε άφηνε να ισχυροποιείς αυτό 
που πρέπει να µάθεις να αποφεύγεις. Μέσα στο νου του σκεπτόµενου, λοιπόν, Αυτό είναι που 
κρίνει, αλλά µόνο για να ενοποιήσει το νου έτσι ώστε να µπορεί να αντιλαµβάνεται χωρίς κρίση. 
Αυτό επιτρέπει στον νου να διδάσκει χωρίς να κρίνει και εποµένως µαθαίνει να είναι χωρίς την 
κρίση. Η αναίρεση (ακύρωση) είναι απαραίτητη µόνο µέσα στο νου σου, έτσι ώστε να µην 
προβάλλεις αλλά να επεκτείνεις. Ο Θεός ο Ίδιος έχει καθιερώσει αυτά που µπορείς να επεκτείνεις 
µε πλήρη ασφάλεια. Εποµένως, το τρίτο µάθηµα του Αγίου Πνεύµατος είναι: 

Να επαγρυπνείς µόνο για τον Θεό  και την  Βασιλεία  Του. 
3. Αυτό είναι ένα µείζον βήµα προς την ριζική αλλαγή. Εν τούτοις, έχει ακόµα µια πλευρά 
αντιστροφής της σκέψης, εφόσον υπονοεί ότι υπάρχει κάτι εναντίον του οποίου πρέπει να 
επαγρυπνείς. Είναι πιο προχωρηµένο  από το πρώτο µάθηµα, το οποίο είναι απλά η αρχή της 
αντιστροφής της σκέψης, αλλά και από το δεύτερο, το οποίο είναι βασικά η αναγνώριση του τι 
είναι πιο επιθυµητό. Αυτό το βήµα, το οποίο ακολουθεί από το δεύτερο όπως το δεύτερο 
ακολουθεί από το πρώτο, τονίζει την διχοτόµηση ανάµεσα στο επιθυµητό και στο ανεπιθύµητο. 
Εποµένως κάνει την τελική επιλογή αναπόφευκτη. 
4. Ενώ το πρώτο βήµα φαίνεται πως αυξάνει τη σύγκρουση και το δεύτερο µπορεί ακόµα να 
προκαλεί σύγκρουση σε κάποιο βαθµό, αυτό το βήµα καλεί τη συνεπή επαγρύπνηση ενάντια 
στην σύγκρουση. Σου έχω ήδη πει ότι µπορείς να επαγρυπνείς εξίσου εναντίον του εγώ όσο και 
υπέρ του. Αυτό το µάθηµα σε διδάσκει όχι µόνο ότι µπορείς, αλλά και ότι πρέπει. Δεν 
απασχολείται µε βαθµό δυσκολίας, αλλά µε ξεκάθαρη προτεραιότητα για επαγρύπνηση. Αυτό το 
µάθηµα είναι ξεκάθαρο στο ότι διδάσκει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν εξαιρέσεις, παρόλο που δεν 
αρνείται ότι ο πειρασµός να κάνεις εξαιρέσεις θα συµβεί. Εδώ, λοιπόν, καλείται η συνέπειά σου 
παρά το χάος. Εν τούτοις το χάος και η συνέπεια δεν µπορούν να συνυπάρχουν για πολύ, 
εφόσον το ένα αποκλείει το άλλο. Για όσο χρειάζεται να επαγρυπνείς ενάντια σε κάτι, όµως, δεν 
αναγνωρίζεις αυτό τον αµοιβαίο αποκλεισµό, και ακόµα πιστεύεις ότι µπορείς να διαλέξεις 
οποιοδήποτε από τα δύο. Με το να διδάσκει τι να διαλέγεις, το Άγιο Πνεύµα εν τέλει θα σε διδάξει 
ότι δεν χρειάζεται να διαλέξεις καθόλου. Αυτό τελικά θα ελευθερώσει το νου σου από τη επιλογή, 
και θα τον κατευθύνει προς την δηµιουργία µέσα στην Βασιλεία των Ουρανών. 
5. Όταν επιλέγεις µέσω του Αγίου Πνεύµατος οδηγείσαι στην Βασιλεία των Ουρανών. 
Δηµιουργείς µε την αληθινή σου ύπαρξη, αλλά αυτό που είσαι πρέπει να µάθεις να το θυµάσαι. Ο 
τρόπος να θυµηθείς ενυπάρχει µέσα στο τρίτο βήµα, που συγκεντρώνει τα µαθήµατα που 
υπάρχουν στα άλλα, και πηγαίνει πέρα από αυτά προς την πλήρη αφοµοίωση. Αν επιτρέψεις 
στον εαυτό σου να έχεις στο νου σου µόνο ό,τι έβαλε εκεί ο Θεός, αναγνωρίζεις το νου σου έτσι 
όπως τον δηµιούργησε ο Θεός. Εποµένως, τον δέχεσαι έτσι όπως είναι. Εφόσον είναι 
ολοκληρωµένος, διδάσκεις την ειρήνη διότι την πιστεύεις Το τελικό βήµα θα το κάνει για σένα ο 
Θεός, αλλά µε το τρίτο βήµα µε το οποίο  το Άγιο Πνεύµα σε έχει προετοιµάσει για τον Θεό. Το 
‘Αγιο Πνεύµα  σε ετοιµάζει για την  µετάφραση του να έχω στο να είµαι µέσα από την ίδια την 
φύση των βηµάτων που πρέπει να κάνεις µαζί Του. 
6. Πρώτα µαθαίνεις ότι το να έχεις βασίζεται στο να δίνεις, και όχι στο να αποκτάς. Έπειτα 
µαθαίνεις ότι µαθαίνεις αυτό που διδάσκεις, και ότι θέλεις να µάθεις την ειρήνη. Αυτή είναι η 
κατάσταση ταύτισης µε την Βασιλεία  εφόσον είναι η κατάσταση της Βασιλείας. Έχεις πιστέψει ότι 
είσαι δίχως την Βασιλεία, και εποµένως, έχεις αποκλείσει τον εαυτό σου από αυτήν σύµφωνα µε 
αυτό που πιστεύεις. Είναι εποµένως βασικό να σε διδάξει ότι πρέπει να συµπεριλαµβάνεσαι, και 
ότι η πίστη σου ότι δεν συµπεριλαµβάνεσαι , είναι το µόνο πράγµα που πρέπει να αποκλείσεις. 
7. Το τρίτο βήµα είναι για την προστασία του νου σου, αφού σου επιτρέπει να ταυτίζεσαι µόνο µε 
το κέντρο, εκεί όπου ο Θεός τοποθέτησε τον βωµό στον Εαυτό Του. Οι βωµοί  είναι πιστεύω, 
αλλά ο Θεός και οι δηµιουργίες Του είναι πέρα από τις πίστεις διότι είναι πέρα από κάθε 
αµφισβήτηση. Η Φωνή για τον Θεό µιλά µόνο για την πίστη που  υπάρχει πέρα από κάθε 
αµφιβολία, η οποία είναι η προετοιµασία για το είναι χωρίς αµφιβολίες. Όσο η πίστη στον Θεό και 
στην Βασιλεία Του προσβάλλεται από οποιαδήποτε αµφιβολία µέσα στο νου σου, η τέλεια 
επίτευξή Του δεν είναι προφανής σε σένα. Γι αυτό πρέπει να επαγρυπνείς υπέρ του Θεού. Το 
εγώ µιλά εναντίον της δηµιουργίας Του, και γι αυτό προκαλεί αµφιβολία. Δεν µπορείς να πας 



πέρα από την πίστη µέχρι να πιστέψεις απόλυτα. 
8. Το να διδάσκεις όλη την Υιότητα χωρίς εξαίρεση αποδεικνύει ότι αντιλαµβάνεσαι την ολότητά 
της, και ότι έχεις µάθει ότι είναι ένα. Τώρα πρέπει να επαγρυπνείς για να κρατήσεις την ενότητά 
της µέσα στο νου σου διότι, αν αφήσεις να εισέλθει η αµφιβολία, θα χάσεις την επίγνωση της 
ολότητας της και δεν θα είσαι ικανός να την διδάξεις. Η ολότητα της Βασιλείας δεν εξαρτάται από 
την δική σου αντίληψη, αλλά η επίγνωσή σου για την ολότητά της εξαρτάται. Μόνο η επίγνωση 
σου χρειάζεται προστασία, εφόσον η ύπαρξη δεν µπορεί να απειληθεί. Εν τούτοις, µια 
πραγµατική αίσθηση ύπαρξης δεν µπορεί να είναι δική σου όσο έχεις αµφιβολίες για το τι είσαι. Γι 
αυτό η επαγρύπνηση είναι βασική. Αµφιβολίες για την ύπαρξη δεν θα πρέπει να εισέρχονται στο 
νου σου, διότι δεν θα µπορείς να γνωρίσεις τι είσαι µε βεβαιότητα. Η βεβαιότητα είναι του Θεού 
για σένα. Η επαγρύπνηση δεν είναι αναγκαία για την αλήθεια, αλλά είναι αναγκαία για να 
αντιµετωπιστούν οι ψευδαισθήσεις. 
9. Η αλήθεια είναι χωρίς ψευδαισθήσεις και ως εκ τούτου βρίσκεται µέσα στην Βασιλεία. Όταν 
πέταξες έξω την αλήθεια είδες τον εαυτό σου σαν να ήσουν δίχως αυτή. Και µε το να φτιάξεις ένα 
άλλο βασίλειο στο οποίο έδωσες αξία, δεν κράτησες µόνο την Βασιλεία του Θεού µέσα στο νου 
σου, µε αποτέλεσµα να θέσεις ένα κοµµάτι του νου σου έξω από αυτή. Αυτό που έφτιαξες έχει 
αιχµαλωτίσει την θέλησή σου, και σου έχει δώσει έναν ασθενή νου που πρέπει να θεραπευτεί. Η 
επαγρύπνησή σου ενάντια σε αυτή την ασθένεια είναι ο τρόπος να θεραπευτεί. Μόλις ο νους σου 
θεραπευτεί, ακτινοβολεί υγεία, κι εποµένως διδάσκει θεραπεία. Αυτό σε διασφαλίζει ως δάσκαλο 
που διδάσκει σαν εµένα. Η επαγρύπνηση ζητήθηκε από µένα όπως και από σένα, και εκείνοι που 
επιλέγουν να διδάξουν το ίδιο πράγµα πρέπει να βρίσκονται σε συµφωνία για το τι πιστεύουν 
10. Το τρίτο βήµα, λοιπόν, είναι µία δήλωση αυτού που θέλεις να πιστεύεις, και εµπεριέχει κάποια 
προθυµία να αφήσεις να φύγει κάθε τι άλλο. Το Άγιο Πνεύµα θα σε κάνει ικανό να κάνεις αυτό το 
βήµα, αν Τον ακολουθήσεις. Η επαγρύπνησή σου είναι το σηµάδι ότι θέλεις  Αυτό να σε 
καθοδηγεί. Η επαγρύπνηση δεν απαιτεί προσπάθεια, αλλά µόνο µέχρις ότου να  µάθεις ότι η 
προσπάθεια η ίδια είναι µη αναγκαία. Έχεις ασκήσει µεγάλη προσπάθεια για να διατηρήσεις αυτό 
που έφτιαξες επειδή δεν ήταν αληθινό. Εποµένως, τώρα πρέπει να στρέψεις την προσπάθειά 
σου εναντίον του. Μόνο αυτό µπορεί να καταργήσει την ανάγκη για προσπάθεια, και να καλέσει 
την ύπαρξή την οποία και  έχεις  και  είσαι. Αυτή η αναγνώριση είναι εξ ολοκλήρου χωρίς 
προσπάθεια εφόσον είναι ήδη αλήθεια και δεν χρειάζεται καµιά προστασία. Βρίσκεται µέσα στην 
τέλεια ασφάλεια του Θεού. Εποµένως, η ένταξη  είναι καθολική  και η δηµιουργία είναι δίχως όρια. 
 
 


