
 

Κεφάλαιο 18 
 

ΤΟ  ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ 
 

 Ι.  Το Υποκατάστατο της Πραγµατικότητας 
 

1. Το να υποκαθιστάς σηµαίνει ότι δέχεσαι κάτι στην θέση κάποιου άλλου. Αν ήθελες να 
αναλογιστείς µόνο το τι περιλαµβάνει ακριβώς αυτό, τότε θα αντιλαµβανόσουν αµέσως πόσο 
αυτό έρχεται σε αντίθεση µε τον στόχο που σου έχει δώσει το Άγιο Πνεύµα, και θα ήθελε να 
τον εκπληρώσει για σένα. Το να υποκαθιστάς σηµαίνει ότι διαλέγεις ανάµεσα σε δύο, 
αποκηρύσσοντας έτσι µια πλευρά της Υιότητας χάριν την άλλης. Γι αυτό τον ιδιαίτερο σκοπό, 
η µία πλευρά κρίνεται ως πιο πολύτιµη και αντικαθιστά την άλλη. Εποµένως, η σχέση µέσα 
στην οποία συνέβη η αντικατάσταση κατακερµατίζεται, και ο σκοπός της διασπάται ανάλογα. 
Το να κατακερµατίζεις σηµαίνει ότι εξαιρείς, και η αντικατάσταση είναι η πιο ισχυρή άµυνα του 
εγώ για τον διαχωρισµό. 
2. Το Άγιο Πνεύµα ποτέ δεν χρησιµοποιεί υποκατάστατα. Εκεί όπου το εγώ αντιλαµβάνεται 
κάποιο άτοµο ως υποκατάστατο κάποιου άλλου, το Άγιο Πνεύµα τα βλέπει και τα δύο 
ενωµένα και αδιαίρετα.  Δεν κρίνει ανάµεσά τους, γνωρίζοντας ότι είναι ένα. Εφόσον είναι 
ενωµένα, είναι ένα διότι είναι το ίδιο. Η υποκατάσταση είναι ξεκάθαρα µια διαδικασία στην 
οποία αυτά γίνονται αντιληπτά ως διαφορετικά. Η µία θέλει να ενώνει · και η άλλη να 
διαχωρίζει. Τίποτα δεν µπορεί να µπει ανάµεσα σε αυτά που ο Θεός έχει ενώσει και το Άγιο 
Πνεύµα βλέπει ως ένα. Αλλά τα πάντα φαίνεται πως µπαίνουν ανάµεσα στις 
κατακερµατισµένες σχέσεις που το εγώ αναλαµβάνει να οδηγήσει  προς την καταστροφή. 
3. Το µόνο συναίσθηµα στο οποίο η υποκατάσταση  είναι αδύνατη είναι η αγάπη. Ο φόβος 
περιέχει την υποκατάσταση εξ ορισµού, διότι είναι η αντικατάσταση της αγάπης. Ο φόβος 
είναι ένα συναίσθηµα που όντας το ίδιο κατακερµατισµένο, κατακερµατίζει επίσης. Φαίνεται 
πως παίρνει πολλές µορφές, και η κάθε µία φαίνεται πως απαιτεί µια διαφορετική µορφή 
δράσης για να ικανοποιηθεί. Ενώ αυτό φαίνεται να εισάγει αρκετά ασταθή συµπεριφορά, ένα 
πολύ σοβαρότερο αποτέλεσµα βρίσκεται στην αποσπασµατική αντίληψη από την οποία 
προκύπτει η συµπεριφορά. Κανένας δεν φαίνεται ολοκληρωµένος. Τονίζεται το σώµα, µε 
ιδιαίτερη έµφαση σε συγκεκριµένα µέρη του, και χρησιµοποιείται σαν βάση σύγκρισης 
αποδοχής ή απόρριψης µε σκοπό  την εκτέλεση/πραγµατοποίηση  κάποιας ιδιαίτερης 
µορφής φόβου. 
4. Εσύ που πιστεύεις ότι ο Θεός είναι φόβος έφτιαξες µόνο ένα υποκατάστατο. Έχει πάρει 
πολλές µορφές, διότι ήταν το υποκατάστατο της ψευδαίσθησης για την αλήθεια· του 
κατακερµατισµού στην θέση της ολότητας. Έχει κατακερµατιστεί τόσο πολύ και έχει 
υποδιαιρεθεί επανειληµµένα, που τώρα είναι σχεδόν αδύνατον να αντιληφθείς ότι κάποτε 
ήταν ένα, και ότι ακόµα είναι αυτό που ήταν. Αυτό το ένα σφάλµα, που µετέτρεψε την αλήθεια 
σε ψευδαίσθηση, το άπειρο σε χρόνο, και την ζωή σε θάνατο, ήταν το µόνο που έφτιαξες. 
Ολόκληρος ο κόσµος σου βασίζεται πάνω σε αυτό. Όλα όσα βλέπεις αυτό αντανακλούν, και 
κάθε ιδιαίτερη σχέση που έκανες ποτέ είναι µέρος αυτού. 
5. Μπορεί να εκπλαγείς αν ακούσεις το πόσο διαφορετική είναι η πραγµατικότητα από αυτό 
που βλέπεις. Δεν συνειδητοποιείς το µέγεθος αυτού του ενός σφάλµατος. Ήταν τόσο τεράστιο 
και τόσο απόλυτα απίστευτο που από αυτό έπρεπε να αναδυθεί ένα κόσµος όλως διόλου µη 
πραγµατικός. Τι άλλο θα µπορούσε να προκύψει από αυτό; Οι διασπασµένες όψεις του είναι 
αρκετά τροµακτικές, καθώς αρχίζεις να τις κοιτάς. Αλλά τίποτα από ό,τι βλέπεις δεν αρχίζει να 
σου δείχνει το τεράστιο µέγεθος του αρχικού σφάλµατος, το οποίο φάνηκε πως σε εξόρισε 
από τον Ουρανό, για να συνθλίψεις την γνώση σε ανούσια µικρά κοµµατάκια 
ασύνδετων  αντιλήψεων, και να σε εξαναγκάζει να κάνεις ακόµα περισσότερα υποκατάστατα.  
6. Αυτή ήταν η πρώτη προβολή του σφάλµατος προς τα έξω. Ο κόσµος προέκυψε για να το 
κρύψει, κι έγινε η οθόνη πάνω στην οποία προβλήθηκε και παρεµβλήθηκε ανάµεσα σε σένα 
και την αλήθεια. Διότι η αλήθεια επεκτείνεται προς τα µέσα, εκεί όπου η ιδέα της απώλειας 
δεν έχει νόηµα και µόνο η αύξηση γίνεται αντιληπτή. Στ’ αλήθεια το θεωρείς παράξενο που 
ένας κόσµος στον οποίον τα πάντα πηγαίνουν προς τα πίσω και ανάποδα προέκυψε από 
αυτή την προβολή του σφάλµατος; Ήταν αναπόφευκτο. Διότι η αλήθεια φερµένη σε αυτόν θα 
µπορούσε µόνο να παραµείνει µέσα σιωπηλή, και να µην λάβει µέρος σε όλη την τρελή 
προβολή από την οποία φτιάχτηκε αυτός ο κόσµος. Μην την ονοµάζεις  αµαρτία, αλλά τρέλα, 



διότι αυτό ήταν και αυτό παραµένει. Μην την επενδύεις µε ενοχή, διότι η ενοχή υπονοεί ότι 
έγινε στην πραγµατικότητα. Και πάνω απ όλα, µην την φοβάσαι. 
7. Όταν σου φανεί πως βλέπεις κάποια διαστρεβλωµένη µορφή φόβου που ξεπροβάλει για 
να σε τροµάξει, πες µόνο, «Ο Θεός δεν είναι φόβος, αλλά Αγάπη,» και θα εξαφανιστεί. Η 
αλήθεια θα σε σώσει. Δεν σε έχει εγκαταλείψει, για να βγει έξω στον τρελό κόσµο και να φύγει 
µακριά από εσένα. Μέσα σου είναι η σωφροσύνη·  η παράνοια είναι έξω από σένα. Εσύ µόνο 
πιστεύεις ότι είναι αντίστροφα· ότι η αλήθεια είναι απέξω, και ότι το σφάλµα και η ενοχή είναι 
µέσα σου. Τα µικρά σου, ανούσια υποκατάστατα, παρασυρµένα από το άγγιγµα της 
παράνοιας και χορεύοντας ανάλαφρα σε µια τρελή πορεία όπως τα φτερά που χορεύουν 
τρελά στον άνεµο, δεν έχουν καµιά υπόσταση. Συγχωνεύονται και ανακατεύονται για να 
διαχωριστούν µετά από λίγο, σε εναλλασσόµενα και εντελώς ανούσια σχέδια που δεν 
χρειάζεται να κριθούν καθόλου. Δεν έχει κανένα νόηµα να τα κρίνεις το κάθε ένα ξεχωριστά. 
Οι ασήµαντες διαφορές τους στην µορφή δεν είναι καθόλου πραγµατικές διαφορές. Καµία 
από αυτές δεν έχει σηµασία. Αυτό έχουν κοινό και τίποτα άλλο. Εν τούτοις, τι άλλο χρειάζεται 
που να τα κάνει όλα τα ίδια; 
8. Άφησέ τα όλα να φύγουν, χορεύοντας στον άνεµο, στριφογυρίζοντας µέχρι να χαθούν από 
τα µάτια σου, όλο και πιο µακριά, έξω από σένα. Και στρέψου στην µεγαλοπρεπή 
ηρεµία  µέσα σου, εκεί όπου µέσα στην άγια ακινησία κατοικεί ο ζων Θεός που ποτέ δεν 
εγκατέλειψες, και ο Οποίος ποτέ δεν σε εγκατέλειψε. Το Άγιο Πνεύµα σε παίρνει γλυκά από 
το χέρι, και ξανακάνει µαζί σου το τρελό ταξίδι έξω από τον εαυτό σου, οδηγώντας σε 
ευγενικά πίσω στην αλήθεια και την ασφάλεια µέσα σου. Φέρνει στην αλήθεια όλες τις 
παρανοϊκές προβολές σου και τα τρελά υποκατάστατα που έχεις τοποθετήσει έξω από  σένα. 
Έτσι µεταστρέφει την πορεία της παράνοιας και σε επαναφέρει στην λογική. 
9. Στην σχέση µε τον αδελφό σου, όπου το Άγιο Πνεύµα έχει αναλάβει τα πάντα µετά από 
αίτηµά σου, Αυτό έχει ξεκινήσει την εσωτερική πορεία προς την αλήθεια που µοιράζεστε. Στον 
τρελό κόσµο έξω από σένα τίποτα δεν µπορεί να µοιραστεί παρά µόνο να υποκατασταθεί, και 
το να µοιράζεσαι και το να υποκαθιστάς δεν έχουν τίποτα κοινό στην πραγµατικότητα. Μέσα 
σου αγαπάς τον αδελφό σου µε τέλεια αγάπη. Εδώ υπάρχει άγιο έδαφος, στο οποίο δεν 
µπορεί να εισχωρήσει καµία υποκατάσταση, και όπου µόνο η αλήθεια µέσα στον αδελφό σου 
µπορεί να κατοικήσει. Εδώ είστε ενωµένοι µέσα στον Θεό, τόσο µαζί όσο είστε και µε Εκείνον. 
Το αρχικό σφάλµα δεν έχει εισχωρήσει εδώ, ούτε θα το κάνει ποτέ. Εδώ βρίσκεται η 
ακτινοβόλα αλήθεια, στην οποία το Άγιο Πνεύµα έχει αφιερώσει την σχέση σας. Επίτρεψέ Του 
να την φέρει εδώ, όπου εσύ θέλεις να βρίσκεται. Δώσε Του µόνο λίγη πίστη στον αδελφό 
σου, για να Το βοηθήσεις να σου δείξει ότι κανένα υποκατάστατο που έφτιαξες  για τον 
Ουρανό δεν µπορεί να σε κρατήσει µακριά από αυτόν. 
10. Μέσα σου δεν υπάρχει διαχωρισµός, και κανένα υποκατάστατο δεν µπορεί να σε 
κρατήσει µακριά από τον αδελφό σου. Η πραγµατικότητά σου ήταν η δηµιουργία του Θεού, 
και δεν έχει κανένα υποκατάστατο. Είστε τόσο σταθερά ενωµένοι µέσα στην αλήθεια που 
µόνο ο Θεός είναι εκεί. Και Αυτός δεν θα δεχόταν ποτέ κάτι άλλο αντί για σας. Σας αγαπά και 
τους δύο, εξίσου σαν ένα. Και έτσι όπως σας αγαπά, έτσι είστε. Δεν είστε ενωµένοι µέσα στις 
ψευδαισθήσεις, αλλά µέσα σε µια Σκέψη τόσο άγια και τόσο τέλεια που οι ψευδαισθήσεις δεν 
µπορούν να παραµείνουν για να σκοτεινιάζουν τον άγιο τόπο µέσα στον οποίο στέκεστε µαζί. 
Ο Θεός είναι µαζί σου, αδελφέ µου. Ας ενωθούµε µέσα σε Εκείνον  µε ειρήνη και 
ευγνωµοσύνη, και ας δεχτούµε το δώρο Του ως την πιο άγια και τέλεια πραγµατικότητά µας, 
την οποία µοιραζόµαστε µαζί Του. 
11. Ο Ουρανός  αποκαθίσταται σε όλη την Υιότητα µέσω της σχέσης σου, διότι µέσα σε αυτόν 
βρίσκεται η Υιότητα, ολόκληρη και όµορφη, ασφαλής µέσα στην αγάπη σου. Ο Ουρανός έχει 
εισέλθει σιωπηλά, διότι  όλες οι ψευδαισθήσεις έχουν οδηγηθεί ευγενικά στην αλήθεια µέσα 
σου, και η αγάπη έχει λάµψει επάνω σου, ευλογώντας την σχέση σου µε την αλήθεια. Ο Θεός 
και ολόκληρη η δηµιουργία Του έχουν εισέλθει µαζί σε αυτήν. Πόσο όµορφη και άγια  είναι η 
σχέση σου, µε την αλήθεια να λάµπει επάνω της! Ο Ουρανός την κοιτάζει και αγαλλιάζει που 
την έχεις αφήσει να έρθει σε σένα. Και ο Θεός ο Ίδιος είναι χαρούµενος που η σχέση σου 
είναι έτσι όπως δηµιουργήθηκε. Το σύµπαν µέσα σου στέκει µαζί µε σένα και τον αδελφό 
σου. Και ο Ουρανός κοιτά µε αγάπη αυτό που είναι ενωµένο µέσα σε αυτόν, µαζί µε τον 
Δηµιουργό του. 
12. Αυτός που ο Θεός έχει καλέσει δεν θα πρέπει να ακούει κανένα υποκατάστατο. Το 
κάλεσµά του δεν είναι παρά µια ηχώ του αρχικού σφάλµατος που κατακερµάτισε τον Ουρανό. 
Και τι έγινε η ειρήνη σε όλους εκείνους που άκουσαν αυτό το κάλεσµα; Επέστρεψε µαζί µε 
µένα στον Ουρανό, περπατώντας µαζί µε τον αδελφό σου έξω από αυτό τον κόσµο και µέσα 
από έναν άλλο, προς την οµορφιά και την χαρά που κρατά ο άλλος κόσµος µέσα του. Θέλεις 



ακόµα να εξασθενήσεις κι άλλο και να διασπάσεις αυτό που ήδη είναι διασπασµένο και χωρίς 
ελπίδα; Θα ήθελες να ψάξεις για την ευτυχία εδώ; Ή θα προτιµούσες να θεραπεύσεις ό,τι 
είναι κατεστραµµένο, και να ενωθείς µαζί µου  κάνοντάς  πάλι ολόκληρο αυτό που είχε φθαρεί 
από τον διαχωρισµό και την ασθένεια; 
13. Έχεις κληθεί, µαζί µε τον αδελφό σου, για την πιο άγια λειτουργία που περιέχει αυτός ο 
κόσµος. Είναι η µόνη που δεν έχει όρια, και φτάνει σε κάθε θραύσµα της Υιότητας µε 
ανακούφιση που ενώνει και θεραπεύει. Αυτό σου προσφέρεται, στην άγια  σχέση σου. 
Αποδέξου το εδώ, και θα δίνεις έτσι όπως δέχτηκες. Η ειρήνη του Θεού σου δίδεται µαζί µε 
τον λαµπρό σκοπό µέσα στον οποίο ενώνεσαι µαζί µε τον αδελφό σου. Το άγιο  φως που 
έφερε εσένα και αυτόν µαζί πρέπει να επεκταθεί, έτσι όπως το δεχτήκατε. 
 

ΙΙ. Η Βάση του Ονείρου 
 

1. Μήπως στα όνειρα δεν παρουσιάζεται ένας κόσµος που φαίνεται πολύ πραγµατικός; 
Όµως, σκέψου τι είναι αυτός ο κόσµος. Σίγουρα δεν είναι ο κόσµος που έβλεπες πριν 
κοιµηθείς. Είναι µάλλον µια παραµόρφωση του κόσµου, σχεδιασµένη αποκλειστικά γύρω από 
αυτό που θα προτιµούσες. Εδώ, είσαι «ελεύθερος» να µετατρέψεις ότι φαίνεται ότι σου 
επιτίθεται, σε φόρο τιµής προς το εγώ, που εξαγριώθηκε από την «επίθεση». Δεν θα ήταν 
αυτή η ευχή σου αν δεν έβλεπες τον εαυτό σου ως ένα µε το εγώ, που πάντα κοιτά τον εαυτό 
του, άρα κι εσένα, σαν να βρίσκεται κάτω από την απειλή επίθεσης και ευάλωτο σε αυτή. 
2. Τα όνειρα είναι χαοτικά διότι κυβερνώνται από τις συγκρουόµενες επιθυµίες σου, κι 
εποµένως δεν νοιάζονται για το τι είναι αλήθεια. Είναι το καλύτερο παράδειγµα που θα 
µπορούσες να έχεις για το πώς θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί η αντίληψη για να 
υποκαταστήσει την αλήθεια µε ψευδαισθήσεις. Δεν τις παίρνεις σοβαρά όταν ξυπνάς διότι το 
γεγονός ότι η πραγµατικότητα παραβιάζεται κατάφορα σε αυτές γίνεται προφανές. Ωστόσο, 
είναι ένας τρόπος θεώρησης του  κόσµου, και αλλαγής του για να εξυπηρετείς καλύτερα το 
εγώ. Παρέχουν τρανταχτά παραδείγµατα, και για την ανικανότητα του εγώ να αντέξει την 
πραγµατικότητα, και για την δική σου προθυµία να αλλάξεις την πραγµατικότητα για χάρη 
του. 
3. Δεν βρίσκεις ενοχλητικές τις διαφορές ανάµεσα στο τι βλέπεις στον ύπνο σου και στο τι 
βλέπεις όταν ξυπνάς. Αναγνωρίζεις ότι αυτό που βλέπεις όταν είσαι ξύπνιος χάνεται στα 
όνειρα. Όµως, όταν ξυπνάς, δεν περιµένεις να µην είναι εκεί. Στα όνειρα εσύ κανονίζεις τα 
πάντα. Οι άνθρωποι γίνονται αυτό που θα ήθελες εσύ να είναι, και κάνουν αυτό που τους 
προστάζεις. Κανείς δεν σου θέτει κάποιο όριο στην υποκατάσταση. Για κάποιο διάστηµα 
φαίνεται σαν να σου έχει δοθεί ο κόσµος, για να τον φτιάξεις όπως εσύ επιθυµείς. Δεν 
συνειδητοποιείς ότι του επιτίθεσαι, προσπαθώντας να θριαµβεύσεις επάνω του και να τον 
κάνεις να σε εξυπηρετεί. 
4. Τα όνειρα είναι ξεσπάσµατα θυµού, στα οποία κυριολεκτικά ουρλιάζεις, «Έτσι το θέλω!». 
Και έτσι φαίνεται πως γίνεται. Και όµως το όνειρο δεν µπορεί να ξεφύγει από την προέλευσή 
του. Ο θυµός και ο φόβος επικρατούν σε αυτό, και σε µια στιγµή η ψευδαίσθηση της 
ικανοποίησης πέφτει θύµα της εισβολής της ψευδαίσθησης του φόβου. Διότι το όνειρο της 
ικανότητας σου να ελέγχεις την πραγµατικότητα υποκαθιστώντας την µε ένα κόσµο που 
προτιµάς είναι τροµακτικό. Οι προσπάθειές σου να εξαλείψεις την πραγµατικότητα είναι πολύ 
τροµακτικές, όµως αυτό δεν είσαι πρόθυµος να το δεχτείς. Κι έτσι χρησιµοποιείς ως 
υποκατάστατο την φαντασίωση ότι η πραγµατικότητα είναι τροµακτική, και όχι αυτό που 
θέλεις να κάνεις εσύ σε αυτή. Κι έτσι η ενοχή γίνεται πραγµατική. 
5. Τα όνειρα σου δείχνουν ότι έχεις τη δύναµη να φτιάξεις έναν κόσµο έτσι όπως θα τον 
ήθελες να είναι, και ότι επειδή τον θέλεις τον βλέπεις. Και όσο τον βλέπεις δεν αµφιβάλλεις ότι 
είναι πραγµατικός. Ωστόσο, εδώ είναι ένας κόσµος, ξεκάθαρα µέσα στο νου σου, που 
φαίνεται ότι βρίσκεται έξω από σένα. Δεν αντιδράς σε αυτόν σαν να τον έφτιαξες εσύ, ούτε 
συνειδητοποιείς ότι τα συναισθήµατα που προκαλούνται στο όνειρο προέρχονται κι αυτά από 
σένα. Το όνειρο φαίνεται να το πραγµατοποιούν οι φιγούρες πού είναι µέσα σ’αυτό και ό,τι 
αυτές κάνουν. Δεν συνειδητοποιείς ότι εσύ τις κάνεις να εκτελούν αυτό που τους ζητάς, διότι 
αν το συνειδητοποιούσες η ενοχή δεν θα ήταν δική τους, και η ψευδαίσθηση της 
ικανοποίησης θα εξαφανιζόταν. Στα όνειρα αυτά τα χαρακτηριστικά δεν είναι ασαφή. Σου 
φαίνεται πως ξυπνάς, και το όνειρο έχει φύγει.  Όµως αυτό που δεν µπορείς ν’ αναγνωρίσεις 
είναι ότι αυτό που προκάλεσε το όνειρο δεν έφυγε µαζί του. Η επιθυµία σου να φτιάξεις έναν 
κόσµο που δεν είναι πραγµατικός παραµένει ακόµα µαζί σου. Και αυτό στο οποίο  φαίνεται 
πως ξυπνάς δεν είναι παρά µια άλλη µορφή του ίδιου κόσµου που έβλεπες στο όνειρό σου. 
Όλο σου τον χρόνο τον περνάς βλέποντας όνειρα. Τα όνειρα  που βλέπεις όταν κοιµάσαι και 



όταν ξυπνάς έχουν διαφορετικές µορφές, και αυτό είναι όλο. Το περιεχόµενό τους είναι το 
ίδιο. Είναι η διαµαρτυρία σου ενάντια στην πραγµατικότητα, και η αποκρυσταλλωµένη και 
παρανοϊκή ιδέα σου ότι µπορείς να την αλλάξεις. Στα όνειρα που βλέπεις όταν είσαι ξύπνιος, 
η ιδιαίτερη σχέση έχει ιδιαίτερη θέση. Είναι το µέσον µε το οποίο προσπαθείς να 
επαληθεύσεις τα όνειρα που βλέπεις όταν κοιµάσαι. Από αυτή, δεν ξυπνάς. Η ιδιαίτερη σχέση 
είναι η απόφασή σου να κρατήσεις την προσκόλλησή σου στην µη πραγµατικότητα, και να 
εµποδίσεις τον εαυτό σου από το να ξυπνήσει. Και όσο δίνεις µεγαλύτερη αξία στο να 
κοιµάσαι από το να ξυπνάς, δεν ελευθερώνεσαι από αυτήν. 
6. Το Άγιο Πνεύµα, πάντα πρακτικό µέσα στην σοφία Του, δέχεται τα όνειρά σου και τα 
χρησιµοποιεί ως µέσον αφύπνισης. Εσύ θέλησες να τα χρησιµοποιήσεις για να παραµείνεις 
κοιµισµένος. Είπα προηγουµένως ότι η πρώτη αλλαγή, πριν εξαφανιστούν τα όνειρα, είναι ότι 
τα όνειρα του φόβου σου µεταµορφώνονται σε χαρούµενα όνειρα. Αυτό είναι που κάνει το 
Άγιο Πνεύµα στην ιδιαίτερη σχέση. Δεν την καταστρέφει, ούτε σου την αρπάζει. Αλλά όντως 
την χρησιµοποιεί διαφορετικά, σαν βοήθεια για να κάνει τον σκοπό Του πραγµατικό  σε σένα. 
Η ιδιαίτερη σχέση θα παραµείνει, όχι ως πηγή πόνου και ενοχής, αλλά σαν πηγή χαράς κι 
ελευθερίας. Δεν θα είναι για σένα µόνο, διότι εκεί βρίσκεται η δυστυχία της. Έτσι όπως η 
ανιερότητα της την κρατούσε ως κάτι διαχωρισµένο, η αγιότητα  της θα γίνει µια προσφορά σε 
όλους. 
7. Η ιδιαίτερη σχέση σου θα γίνει ένα µέσο κατάργησης της ενοχής από τον  καθένα που 
ευλογείται µέσω της άγιας  σου σχέσης. Θα γίνει  ένα χαρούµενο όνειρο, κάποιο που θα το 
µοιράζεσαι µε όλους όσους βλέπεις. Μέσω αυτής, η ευλογία που έχει θέσει το Άγιο Πνεύµα 
επάνω της θα επεκτείνεται. Μην νοµίζεις ότι Αυτό έχει λησµονήσει κάποιον στον σκοπό που 
σου έχει δώσει. Και µην νοµίζεις ότι έχει ξεχάσει εσένα που σου  έδωσε το δώρο. 
Χρησιµοποιεί τον καθένα που Το καλεί ως µέσον για την σωτηρία όλων. Και θα ξυπνήσει 
τους πάντες µέσα από σένα που Του πρόσφερες την σχέση σου. Αν µόνο µπορούσες να 
αναγνωρίσεις την ευγνωµοσύνη Του! Ή την δική µου µέσα από την δική Του! Διότι είµαστε 
ενωµένοι σε ένα σκοπό, όντας  ένας  νους  µαζί  Του. 
8. Μην αφήνεις το όνειρο να σου κρατά κλειστά τα µάτια. Δεν είναι παράξενο που τα όνειρα 
µπορούν να φτιάχνουν ένα κόσµο που δεν είναι πραγµατικός. Η επιθυµία να τον φτιάξεις 
είναι αυτή που είναι απίστευτη. Η σχέση σου µε τον αδελφό σου έχει γίνει τώρα σχέση από 
την οποία αυτή η επιθυµία έχει αποµακρυνθεί, διότι ο σκοπός της έχει αλλάξει από σκοπός 
των ονείρων σε σκοπό της αλήθειας. Δεν είσαι σίγουρος γι αυτό διότι νοµίζεις ότι αυτός είναι 
στ’ αλήθεια το όνειρο. Είσαι τόσο συνηθισµένος να επιλέγεις ανάµεσα σε όνειρα που δεν 
βλέπεις ότι εσύ έχεις φτιάξει  την επιλογή ανάµεσα στην αλήθεια και όλες τις ψευδαισθήσεις. 
9. Όµως, ο Ουρανός είναι βέβαιος. Αυτό δεν είναι όνειρο. Ο ερχοµός του σηµαίνει ότι έχεις 
επιλέξει την αλήθεια, και ότι αυτή έχει έρθει διότι ήσουν πρόθυµος να αφήσεις την ιδιαίτερη 
σχέση σου να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις του. Στην σχέση σου το Άγιο Πνεύµα έχει 
ευγενικά εναποθέσει τον πραγµατικό  κόσµο· τον κόσµο των ευτυχισµένων ονείρων, από τον 
οποίο το ξύπνηµα είναι τόσο εύκολο και τόσο φυσικό. Διότι όπως τα όνειρα που βλέπεις όταν 
κοιµάσαι και όταν ξυπνάς αναπαριστούν τις ίδιες επιθυµίες µέσα στο νου σου, έτσι και ο 
πραγµατικός  κόσµος και η αλήθεια του Ουρανού ενώνονται µέσα στην Θέληση του Θεού. Το 
όνειρο της αφύπνισης µεταφέρεται εύκολα στην πραγµατικότητά του. Διότι αυτό το όνειρο 
αντανακλά την δική σου θέληση ενωµένη µε την Θέληση του Θεού. Και αυτό που θέλει αυτή η 
Θέληση να εκπληρώσει ποτέ δεν έχει µείνει ανεκπλήρωτο. 

 
 

ΙΙΙ. Φως µέσα στο Όνειρο 
 

1. Εσύ που έχεις περάσει την ζωή σου φέρνοντας την αλήθεια στην ψευδαίσθηση, την 
πραγµατικότητα στην φαντασία, βαδίζεις τον δρόµο των ονείρων. Διότι έχεις περάσει από την 
αφυπνισµένη κατάσταση στον ύπνο, που γίνεται συνεχώς όλο και βαθύτερος. Το κάθε όνειρο 
οδηγούσε σε άλλα όνειρα, και κάθε φαντασίωση που φαινόταν πως θα έφερνε κάποιο φως 
στο σκοτάδι έκανε µόνο το σκοτάδι πιο βαθύ. Ο στόχος σου ήταν το σκοτάδι, µέσα στο οποίο 
καµία αχτίδα φωτός δεν θα µπορούσε να εισέλθει. Και αναζητούσες ένα σκοτάδι τόσο 
ολοκληρωτικό έτσι ώστε να µπορείς να κρύψεις την αλήθεια για πάντα, µέσα στην 
ολοκληρωτική παράνοια. Αυτό που ξέχασες είναι ότι ο Θεός δεν γίνεται να καταστρέψει τον 
Εαυτό Του. Το φως είναι µέσα σου. Το σκοτάδι µπορεί να το καλύπτει, αλλά δεν µπορεί να το 
σβήσει. 
2. Καθώς το φως πλησιάζει, εσύ θα τρέχεις  προς το σκοτάδι, οπισθοχωρώντας από την 
αλήθεια, µερικές φορές καταφεύγοντας σε δευτερεύουσες µορφές φόβου, και άλλες φορές 



στον απόλυτο τρόµο. Αλλά θα προχωρείς, διότι ο στόχος σου είναι να προχωρήσεις από τον 
φόβο στην αλήθεια. Ο στόχος που δέχτηκες είναι ο στόχος της γνώσης, για την οποία 
εκδήλωσες την προθυµία σου. Ο φόβος φαίνεται πως ζει στο σκοτάδι και όταν φοβάσαι, έχεις 
οπισθοχωρήσει. Ας ενωθούµε, λοιπόν, γρήγορα σε µια στιγµή φωτός, και αυτό θα είναι 
αρκετό για να σου θυµίζει ότι ο στόχος σου είναι το φως.  
3. Η αλήθεια έχει σπεύσει να σε συναντήσει, εφόσον εσύ την επικαλέστηκες. 
Αν ήξερες Ποιος περπατά δίπλα σου στον δρόµο που έχεις διαλέξει, ο φόβος θα ήταν 
αδύνατος. Δεν  γνωρίζεις διότι το ταξίδι µέσα στο σκοτάδι υπήρξε µακρόχρονο και ανελέητο, 
και έχεις µπει βαθιά µέσα σ’ αυτό. Ένα µικρό τρεµόπαιγµα των µατιών, που είναι τόσο καιρό 
κλειστά, δεν είναι ακόµα αρκετό για να σου δώσει εµπιστοσύνη στον εαυτό σου, που τόσο 
καιρό περιφρονούσες. Πηγαίνεις προς την αγάπη ενώ την µισείς ακόµη, και φοβάσαι 
τροµερά  την κρίση της για  σένα. Και δεν συνειδητοποιείς ότι δεν φοβάσαι την αγάπη, παρά 
µόνο αυτό που έφτιαξες εσύ από αυτήν. 
Προχωρείς προς το νόηµα της αγάπης, και αποµακρύνεσαι από όλες τις ψευδαισθήσεις µε τις 
οποίες την έχεις περικυκλώσει. Όταν οπισθοχωρείς προς την  ψευδαίσθηση,  ο φόβος σου 
αυξάνει, γιατί δεν υπάρχει αµφιβολία ότι αυτό που νοµίζεις ότι σηµαίνει είναι τροµακτικό. 
Αλλά τι είναι αυτό  για εµάς που ταξιδεύουµε  µακριά από τον φόβο γρήγορα και µε ασφάλεια; 
4.  Εσύ που κρατάς το χέρι του αδελφού σου κρατάς και το δικό µου, γιατί όταν ενωθήκατε ο 
ένας µε τον άλλο, δεν ήσασταν µόνοι. Πιστεύεις  ότι θα σε άφηνα στο σκοτάδι το οποίο 
συµφώνησες να εγκαταλείψεις µαζί µου; Μέσα στην σχέση σου βρίσκεται το φως αυτού του 
κόσµου. Και ο φόβος πρέπει να εξαφανιστεί από µπροστά σου τώρα. Μην µπαίνεις στον 
πειρασµό να αρπάξεις από τον αδελφό σου το δώρο της πίστης που του προσέφερες. Το 
µόνο που θα πετύχεις είναι να τροµοκρατηθείς. Το δώρο δίδεται για πάντα, διότι ο Θεός ο 
Ίδιος το έλαβε. Δεν µπορείς να το πάρεις πίσω. Έχεις  δεχτεί τον Θεό. Η αγιότητα της σχέσης 
σου έχει επικυρωθεί στον Ουρανό. Δεν κατανοείς τι δέχτηκες, αλλά να θυµάσαι ότι η 
κατανόησή σου δεν είναι απαραίτητη. Το µόνο που ήταν απαραίτητο ήταν απλά η επιθυµία 
σου να καταλάβεις. Και αυτή ήταν η επιθυµία να είσαι άγιος. Το Θέληµα του Θεού σου έχει 
δοθεί. Διότι επιθυµείς το µόνο πράγµα που είχες, ή ήσουν ποτέ. 
5. Κάθε στιγµή που θα περνάµε µαζί θα σου διδάσκει ότι αυτός ο στόχος είναι εφικτός, και θα 
ενδυναµώνει τον πόθο σου να τον φτάσεις. Και µέσα στην επιθυµία σου βρίσκεται και η 
επίτευξή της. Η επιθυµία σου τώρα είναι απόλυτα σύµφωνη  µε όλη την δύναµη της Θέλησης 
του Αγίου Πνεύµατος. Κανένα µικρό ολίσθηµα στο οποίο µπορεί να περιπέσεις δεν µπορεί να 
διαχωρίσει την επιθυµία σου από την Θέλησή Του και από την δύναµή Του. Εγώ κρατώ το 
χέρι σου τόσο βέβαια όσο κι εσύ συµφώνησες να πάρεις το χέρι του αδελφού σου. Δεν  θα 
χωριστείτε, γιατί στέκοµαι µαζί σας και περπατώ µαζί σας καθώς προχωράτε προς την 
αλήθεια. Και όπου πηγαίνουµε  παίρνουµε  και τον Θεό µαζί µας. 
6. Μέσα στην σχέση σου έχεις ενωθεί µαζί µου στο να φέρουµε τον Ουρανό στον Υιό του 
Θεού, που κρύφτηκε στο σκοτάδι. Έδειξες  προθυµία να φέρεις το σκοτάδι στο φως, και αυτή 
η προθυµία έχει δώσει δύναµη σε όλους όσους θα έµεναν στο σκοτάδι. Εκείνοι που θα 
θελήσουν να δουν, θα δουν. Και θα ενωθούν µαζί µου στο να φέρουν το φως τους στο 
σκοτάδι, όταν προσφέρουν το σκοτάδι που είναι µέσα τους στο φως, και αποµακρυνθεί για 
πάντα. Η ανάγκη µου για σένα, ενωµένη µαζί µου στο άγιο  φως της σχέσης σου, είναι η 
ανάγκη σου για την σωτηρία. Είναι δυνατόν να µην δώσω σε σένα αυτό που µου έδωσες εσύ; 
Διότι όταν ενώθηκες µε τον αδελφό σου, µου απάντησες. 
7. Εσύ που τώρα είσαι ο κοµιστής της σωτηρίας έχεις την λειτουργία να φέρεις φως στο 
σκοτάδι. Το σκοτάδι µέσα σου έχει οδηγηθεί στο φως. Φέρτο προς το σκοτάδι, από την άγια 
στιγµή από την οποία το πήρες. Ολοκληρωνόµαστε µε την επιθυµία να ολοκληρώνουµε. Ο 
χρόνος ας µην σε ανησυχεί, γιατί όλος ο φόβος που βιώνετε εσύ και ο αδελφός σου είναι 
πραγµατικά παρελθόν. Ο χρόνος έχει αναπροσαρµοστεί για να µας βοηθά να κάνουµε µαζί 
αυτό που το διαχωρισµένο παρελθόν σας εµπόδιζε. Έχεις περάσει πέρα από τον φόβο, διότι 
δεν γίνεται δύο νόες να ενωθούν στην επιθυµία γι αγάπη, και η αγάπη να µην ενωθεί µαζί 
τους. 
8. Δεν υπάρχει ούτε ένα φως στον Ουρανό που να µην πηγαίνει µαζί σου. Κάθε Ακτίνα που 
λάµπει για πάντα στο Νου του Θεού, λάµπει κι επάνω σου. Ο Ουρανός ενώνεται µαζί σου 
στην πορεία σου προς τον Ουρανό. Όταν τέτοια σπουδαία φώτα έχουν ενωθεί µαζί σου για 
να δώσεις στον µικρό σπινθήρα της επιθυµίας σου την δύναµη του Ίδιου του Θεού, είναι 
δυνατόν εσύ να παραµένεις στο σκοτάδι; Εσύ και ο αδελφός σου έρχεστε σπίτι µαζί, µετά 
από ένα µακροχρόνιο ταξίδι δίχως νόηµα, που κάνατε χωριστά, και δεν οδηγούσε πουθενά. 
Έχεις βρει τον αδελφό σου, και θα φωτίζετε ο ένας τον δρόµο του άλλου. Και από αυτό το 
φως οι Μεγάλες Ακτίνες θα επεκτείνονται πίσω προς το σκοτάδι και µπροστά προς τον Θεό, 



για να διώξουν µε την λάµψη τους µακριά το παρελθόν, και να κάνουν έτσι χώρο για την 
Αιώνια Παρουσία Του, µέσα στην οποία τα πάντα ακτινοβολούν στο φως. 
 

 
ΙV. Η Μικρή Προθυµία 

 
1. Η άγια στιγµή είναι το αποτέλεσµα της απόφασης σου να είσαι άγιος. Είναι η απάντηση. Η 
επιθυµία σου γι αυτή και η προθυµία να της επιτρέψεις να έρθει προηγούνται του ερχοµού 
της. Προετοιµάζεις το νου σου γι αυτήν µόνο στο βαθµό της αναγνώρισης ότι την θέλεις 
περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι απαραίτητο να κάνεις κάτι περισσότερο· µάλιστα, 
είναι απαραίτητο να συνειδητοποιήσεις ότι δεν µπορείς να κάνεις τίποτε περισσότερο. Μην 
επιχειρείς να δώσεις στο Άγιο Πνεύµα αυτό που δεν σου ζητά, ειδάλλως θα προσθέσεις σε 
Αυτό το εγώ, και θα προκαλέσεις σύγχυση των δύο. Το Άγιο Πνεύµα δεν ζητά παρά µόνο 
λίγα. Είναι Αυτό που  προσθέτει το µεγαλείο και την δύναµη. Ενώνεται µαζί σου, για να κάνει 
την άγια στιγµή πολύ σπουδαιότερη από ό,τι µπορείς να καταλάβεις. Η συνειδητοποίηση σου 
ότι χρειάζεται να κάνεις τόσο λίγα, είναι που Του δίνει την δυνατότητα να δώσει τόσο πολλά.  
2. Μην εµπιστεύεσαι τις καλές σου προθέσεις. Δεν είναι αρκετές. Αλλά εµπιστεύσου 
αναµφίβολα την προθυµία σου, οτιδήποτε άλλο και να εισχωρήσει.  Συγκεντρώσου µόνο σε 
αυτήν, και µην ενοχλείσαι που την περιβάλλουν σκιές. Γι αυτό ήρθες. Αν µπορούσες να 
έρθεις χωρίς αυτές δεν θα χρειαζόσουν την άγια στιγµή. Έλα σε αυτήν όχι µε αλαζονεία, 
υποθέτοντας ότι εσύ πρέπει να πετύχεις την κατάσταση που φέρνει ο ερχοµός της. Το θαύµα 
της άγιας  στιγµής βρίσκεται στην προθυµία σου να την αφήσεις να είναι αυτό που είναι. Και 
στην προθυµία σου γι αυτήν βρίσκεται επίσης και η αποδοχή του εαυτού σου έτσι όπως ήταν 
προορισµένος να είναι. 
3. Η ταπεινοφροσύνη ποτέ δεν θα σου ζητήσει να παραµείνεις ικανοποιηµένος µε την 
µικρότητα. Αυτό που σου ζητά όµως είναι να µην είσαι ικανοποιηµένος µε οτιδήποτε λιγότερο 
από το µεγαλείο που δεν προέρχεται από εσένα. Η δυσκολία σου µε την άγια στιγµή 
προκύπτει από την έµµονη πεποίθησή σου ότι δεν την αξίζεις. Και αυτό τι άλλο µπορεί να 
είναι εκτός από η απόφαση να είσαι έτσι όπως θέλεις να κάνεις εσύ τον εαυτό σου; Ο Θεός 
δεν δηµιούργησε την κατοικία Του ανάξιά Του. Και αν εσύ πιστεύεις ότι Αυτός δεν µπορεί να 
εισέλθει εκεί όπου θέλει, τότε παρεµβαίνεις στην Θέλησή Του. Δεν χρειάζεται η δύναµη της 
προθυµίας να προέρχεται από σένα, παρά µόνο από την δική Του Θέληση. 
4. Η άγια στιγµή δεν προέρχεται µόνο από την µικρή σου προθυµία. Είναι πάντα το 
αποτέλεσµα της µικρής σου προθυµίας σε συνδυασµό µε την απεριόριστη δύναµη της 
Θέλησης του Θεού. Έκανες λάθος όταν νόµιζες ότι είναι απαραίτητο να προετοιµάσεις τον 
εαυτό σου γι Αυτόν. Είναι αδύνατον να κάνεις αλαζονικές προετοιµασίες για αγιότητα, και να 
µην πιστεύεις ότι εξαρτάται από εσένα να εξασφαλίσεις τις προϋποθέσεις για την ειρήνη. Ο 
Θεός τις έχει εξασφαλίσει. Δεν βασίζονται στην δική σου προθυµία για να είναι αυτό που είναι. 
Η προθυµία σου χρειάζεται µόνο για να µπορέσεις να διδαχθείς τι είναι αυτές. Αν 
υποστηρίζεις ότι είσαι ανάξιος να τις µάθεις, τότε παρεµβαίνεις στο µάθηµα πιστεύοντας ότι 
πρέπει να κάνεις τον µαθητή διαφορετικό. Δεν έφτιαξες εσύ τον µαθητή, ούτε µπορείς να τον 
κάνεις διαφορετικό. Πρώτα θα έκανες από µόνος σου ένα θαύµα, και έπειτα θα περίµενες να 
γίνει ένα για σένα;  
5. Εσύ απλά κάνεις την ερώτηση. Η απάντηση δίδεται. Μην αναζητάς να απαντήσεις, απλά 
δέξου την απάντηση έτσι όπως δίδεται. Όταν προετοιµάζεσαι για την άγια  στιγµή, µην 
επιχειρείς να κάνεις τον εαυτό σου άγιο  για να είσαι έτοιµος να την λάβεις. Γιατί έτσι συγχέεις 
τον δικό σου ρόλο µε του Θεού. Η Επανόρθωση δεν µπορεί να έρθει σε εκείνους που 
νοµίζουν ότι πρέπει πρώτα να επανορθώσουν, παρά µόνο σε εκείνους που δεν προσφέρουν 
τίποτα περισσότερο από απλή προθυµία για να κάνουν χώρο γι αυτή. Ο εξαγνισµός είναι 
µόνο από τον Θεό, εποµένως είναι για σένα. Από το να αναζητάς να προετοιµάσεις εσύ τον 
εαυτό σου γι Αυτόν, καλύτερα προσπάθησε να σκέφτεσαι έτσι: 
Εγώ, που είµαι οικοδεσπότης του Θεού, είµαι  αντάξιός Του. Αυτός που ίδρυσε τον 
οίκο Του εντός µου, τον  δηµιούργησε έτσι όπως θα ήθελε να είναι. Δεν χρειάζεται εγώ 
να τον ετοιµάσω γι Αυτόν, παρά µόνο να µην επεµβαίνω στο σχέδιό Του να 
αποκαταστήσει  σε µένα την επίγνωση της ετοιµότητάς µου, η οποία είναι αιώνια. Εγώ 
δεν χρειάζεται να προσθέσω τίποτα στο σχέδιό Του. Αλλά για να το δεχτώ, πρέπει να 
είµαι πρόθυµος να µην προσπαθήσω να το αντικαταστήσω µε κάποιο δικό µου. 
6. Και αυτό είναι όλο. Αν προσθέσεις κάτι περισσότερο, τότε απλά θα αφαιρέσεις το λίγο που 
σου ζητείται. Να θυµάσαι ότι εσύ έφτιαξες την ενοχή, και ότι το δικό σου σχέδιο για απόδραση 



από την ενοχή είναι να φέρεις την Επανόρθωση σε αυτό, και να κάνεις την σωτηρία 
τροµακτική. Και µόνο φόβο θα προσθέσεις, αν ετοιµάσεις εσύ τον εαυτό σου για αγάπη. Η 
προετοιµασία για την άγια στιγµή ανήκει σε Αυτόν που την δίνει. Ανάθεσε  τον εαυτό σου σε 
Αυτόν του Οποίου η λειτουργία είναι η απελευθέρωση. Μην αναλαµβάνεις την δική Του 
λειτουργία αντί γι Αυτόν. Δώσε Του µόνο αυτό που ζητά, ώστε να µπορέσεις να µάθεις πόσο 
µικρός είναι ο δικός σου ρόλος, και πόσο µεγάλος ο δικός Του. 
7. Αυτό είναι που κάνει την άγια στιγµή τόσο εύκολη και τόσο φυσική. Εσύ την κάνεις 
δύσκολη, επειδή επιµένεις ότι πρέπει να υπάρχει κάτι περισσότερο που χρειάζεται να κάνεις. 
Το βρίσκεις δύσκολο να δεχτείς την ιδέα ότι χρειάζεται να δώσεις τόσο λίγα, για να λάβεις 
τόσα πολλά. Και σου είναι πολύ δύσκολο να συνειδητοποιήσεις ότι δεν είναι προσωπικά 
προσβλητικό που η δική σου συνεισφορά και του Αγίου Πνεύµατος είναι τόσο υπερβολικά 
δυσανάλογες. Είσαι ακόµα πεπεισµένος ότι η κατανόησή σου είναι µια ισχυρή συνεισφορά 
προς την αλήθεια, και ότι αυτή την κάνει αυτό που είναι. Ωστόσο, έχουµε τονίσει ότι δεν 
χρειάζεται να καταλάβεις τίποτα. Η σωτηρία είναι εύκολη ακριβώς επειδή δεν ζητά τίποτα 
που να µην µπορείς να δώσεις αυτή την στιγµή. 
8. Μην ξεχνάς ότι ήταν δική σου απόφαση να κάνεις αδύνατα όλα όσα είναι φυσικά και 
εύκολα για σένα. Αν πιστεύεις ότι η άγια στιγµή είναι δύσκολη για σένα, αυτό συµβαίνει διότι 
έχεις εσύ γίνει αυτός που καθορίζει τι είναι δυνατόν για σένα, και παραµένεις απρόθυµος να 
κάνεις χώρο σε Κάποιον ο Οποίος γνωρίζει. Η όλη πεποίθηση σε βαθµούς δυσκολίας στα 
θαύµατα επικεντρώνεται σ’ αυτό. Όλα όσα θέλει ο Θεός δεν είναι µόνο δυνατά, αλλά έχουν 
ήδη συµβεί. Και αυτός είναι ο λόγος που το παρελθόν έχει τελειώσει. Ποτέ δεν συνέβη στην 
πραγµατικότητα. Η ακύρωσή του χρειάζεται να γίνει µόνο στο νου σου, που νόµισε ότι 
συνέβη,. 
 

V. Το Ευτυχισµένο Όνειρο 
 

1. Προετοιµάσου τώρα για την κατάργηση αυτού που ποτέ δεν υπήρξε. Αν ήδη καταλάβαινες 
την διαφορά ανάµεσα στην αλήθεια και την ψευδαίσθηση, η Επανόρθωση δεν θα είχε κανένα 
νόηµα. Η άγια στιγµή, η άγια σχέση, η διδασκαλία του Αγίου Πνεύµατος, και όλα τα µέσα µε 
τα οποία επιτυγχάνεται η Επανόρθωση, δεν θα είχαν κανένα σκοπό. Διότι όλα αυτά δεν είναι 
παρά όψεις του σχεδίου να αλλάξεις τα όνειρα φόβου σε ευτυχισµένα όνειρα, από τα οποία 
ξυπνάς εύκολα στην γνώση. Μην θέτεις τον εαυτό σου υπεύθυνο, διότι δεν µπορείς να 
διακρίνεις ανάµεσα στην πρόοδο και την οπισθοχώρηση. Κάποιες από τις µεγαλύτερες 
προόδους  σου τις  έχεις κρίνει ως αποτυχίες, και κάποιες  από τις  πιο σοβαρές σου 
οπισθοχωρήσεις  τις  έχεις αξιολογήσει ως επιτυχία. 
2. Ποτέ µην προσεγγίζεις την άγια στιγµή µετά από κάποια δική σου προσπάθεια να 
αφαιρέσεις όλο τον φόβο και το µίσος από το νου σου. Αυτή είναι η δική της λειτουργία. Ποτέ 
µην επιχειρείς να παραβλέψεις την ενοχή σου πριν ζητήσεις την βοήθεια του Αγίου 
Πνεύµατος. Αυτή είναι η δική Του λειτουργία. Ο δικός σου ρόλος είναι µόνο να Του 
προσφέρεις λίγη προθυµία να Του επιτρέψεις να αφαιρέσει κάθε φόβο και µίσος, και να 
συγχωρεθείς. Πάνω στην µικρή σου πίστη, την ενωµένη µε την δική Του κατανόηση, Αυτό θα 
οικοδοµήσει τον δικό σου ρόλο στην Επανόρθωση και θα εξασφαλίσει ότι θα τον 
εκπληρώσεις εύκολα. Και µαζί Του, θα κτίσεις µια σκάλα στερεωµένη στον στερεό βράχο της 
πίστης, που θα υψώνεται προς τον Ουρανό. Δεν θα την χρησιµοποιήσεις όµως για να 
ανέβεις  στον Ουρανό µόνος. 
3. Μέσω της άγιας σου σχέσης, της αναγεννηµένης και ευλογηµένης µέσα σε κάθε 
άγια  στιγµή που δεν κανονίζεις εσύ, χιλιάδες θα ανυψώνονται προς τον Ουρανό µαζί σου. 
Μπορείς εσύ να σχεδιάσεις κάτι τέτοιο; Ή θα µπορούσες να προετοιµαστείς για µια τέτοια 
λειτουργία;  Ωστόσο, είναι δυνατόν διότι ο Θεός αυτό βούλεται. Και δεν  θα αλλάξει γνώµη γι 
αυτό. Και το µέσο και ο σκοπός ανήκουν σε Εκείνον. Εσύ έχεις δεχτεί το ένα· το άλλο θα σου 
δοθεί. Ένας τέτοιος σκοπός, δίχως τα µέσα, είναι αδιανόητος. Εκείνος  θα παρέχει τα µέσα σε 
όποιον µοιράζεται τον σκοπό Του. 
4. Τα ευτυχισµένα όνειρα βγαίνουν αληθινά, όχι επειδή είναι όνειρα, αλλά µόνο και µόνο 
επειδή είναι ευτυχισµένα. Άρα πρέπει να είναι γεµάτα αγάπη. Το µήνυµά τους είναι, 
«Γενηθήτω το Θέληµά Σου,» και όχι, «Θέλω κάτι άλλο.» Η ευθυγράµµιση των µέσων και του 
σκοπού είναι ένα εγχείρηµα αδύνατον να το κατανοήσεις. Εσύ δεν συνειδητοποιείς καν ότι 
έχεις δεχτεί για δικό σου τον σκοπό του Αγίου Πνεύµατος, και απλά θα έφερνες ανίερα µέσα 
για την επίτευξή του. Το µόνο που χρειάζεται για να λάβεις τα µέσα και να τα χρησιµοποιήσεις 
είναι η λίγη πίστη που χρειάστηκε για να αλλάξεις τον σκοπό. 



5. Δεν είναι όνειρο ν’ αγαπάς τον αδελφό σου σαν τον εαυτό σου. Ούτε και η άγια σχέση σου 
είναι όνειρο. Το µόνο που παραµένει από το όνειρο σε αυτή είναι ότι ακόµα είναι µια ιδιαίτερη 
σχέση. Ωστόσο, είναι πολύ χρήσιµη στο Άγιο Πνεύµα, Το Οποίο έχει µια ιδιαίτερη λειτουργία 
εδώ. Θα γίνει ένα ευτυχισµένο όνειρο µέσα από το οποίο το Άγιο Πνεύµα µπορεί να σκορπά 
χαρά σε χιλιάδες χιλιάδων που πιστεύουν ότι η αγάπη είναι φόβος, και όχι ευτυχία. Άφησε  Το 
να εκπληρώσει την λειτουργία που έδωσε στην σχέση σου µε το να την δεχτεί για σένα, και 
τίποτα δεν θα λείψει από ό,τι χρειάζεται για να γίνει έτσι όπως το Άγιο Πνεύµα την θέλει να 
είναι. 
6. Όταν νιώθεις ότι η αγιότητα  της σχέσης σου απειλείται από κάτι, σταµάτα αµέσως και 
πρόσφερε στο Άγιο Πνεύµα την προθυµία σου, αντί για τον φόβο, να το αφήσεις να 
ανταλλάξει αυτή την στιγµή µε την άγια  που θα προτιµούσες να έχεις. Το Άγιο Πνεύµα ποτέ 
δεν θα αποτύχει σε αυτό. Αλλά µην ξεχνάς ότι η σχέση σου είναι µία, άρα ό,τι απειλεί την 
ειρήνη του ενός απειλεί εξίσου και του άλλου. Η δύναµη της ένωσης της ευλογίας της 
βρίσκεται στο γεγονός ότι τώρα είναι αδύνατον για σένα ή τον αδελφό σου να βιώσετε τον 
φόβο µόνοι, ή να επιχειρήσετε να τον αντιµετωπίσετε µόνοι. Ποτέ µην πιστέψεις ότι αυτό είναι 
απαραίτητο, ούτε καν δυνατόν. Ωστόσο, έτσι όπως αυτό είναι αδύνατον, έτσι είναι και 
αδύνατον η άγια στιγµή να έρθει στον ένα από τους δύο χωρίς τον άλλο. Και θα έρθει και 
στους δύο µετά από αίτηµα και των δύο. 
7. Όποιος είναι πιο σώφρων  την ώρα που γίνει αντιληπτή η απειλή θα πρέπει να θυµάται 
πόσο βαθύ είναι το χρέος του προς τον άλλον και πόση ευγνωµοσύνη του χρωστά, και να 
χαίρεται που µπορεί να πληρώσει το χρέος του φέρνοντας ευτυχία και τους δύο. Ας το 
θυµάται αυτό, κι ας λέει: 
Επιθυµώ αυτή την άγια στιγµή για τον εαυτό µου, έτσι ώστε να µπορέσω να την 
µοιραστώ µε τον αδελφό µου, που αγαπώ. Δεν είναι δυνατόν να την έχω χωρίς αυτόν, 
ή να την έχει αυτός χωρίς εµένα.  Όµως, είναι απόλυτα δυνατόν να την µοιραστούµε 
τώρα. Κι έτσι επιλέγω αυτή την στιγµή ως αυτή που προσφέρω στο Άγιο Πνεύµα, έτσι 
ώστε η ευλογία Του να µπορέσει να έρθει σε µας, και να µας κρατήσει σε ειρήνη και 
του δύο. 
 
 

VI. Πέρα από το Σώµα 
 

1. Δεν υπάρχει τίποτα έξω από σένα. Αυτό είναι που πρέπει τελικά να µάθεις, διότι είναι η 
συνειδητοποίηση ότι η Βασιλεία των Ουρανών αποκαθίσταται σε σένα. Διότι ο Θεός 
δηµιούργησε µόνο αυτή, και δεν έφυγε από εκεί ούτε την εγκατέλειψε διαχωρισµένη από τον 
Εαυτό Του. Η Βασιλεία των Ουρανών είναι η κατοικία του Υιού του Θεού, που δεν 
εγκατέλειψε τον Πατέρα του και δεν κατοικεί χωριστά από Αυτόν. Ο Ουρανός δεν είναι ούτε 
τόπος ούτε κατάσταση. Είναι απλά η επίγνωση της τέλειας Ενότητας, και η γνώση ότι δεν 
υπάρχει τίποτα άλλο· τίποτα έξω από αυτή την Ενότητα, και τίποτα άλλο µέσα σε αυτή. 
2. Τι άλλο θα µπορούσε να δώσει ο Θεός εκτός από την γνώση για τον Εαυτό Του; Τι άλλο 
υπάρχει για να δώσει; Η πίστη ότι θα µπορούσες να δώσεις και να αποκτήσεις κάτι άλλο, κάτι 
έξω από σένα, σου έχει κοστίσει την επίγνωση του Ουρανού και της Ταυτότητάς σου. Και 
έχεις κάνει κάτι πολύ πιο παράξενο από ό,τι µπορείς ακόµα να συνειδητοποιήσεις.  Έχεις 
µετατοπίσει την ενοχή σου από το νου στο σώµα σου. Όµως ένα σώµα δεν µπορεί να είναι 
ένοχο, διότι δεν µπορεί να κάνει τίποτα από µόνο του. Εσύ που νοµίζεις ότι µισείς το σώµα 
σου πλανάσαι. Μισείς το νου σου, διότι η ενοχή έχει εισχωρήσει σε αυτόν, και θέλει να 
παραµείνει διαχωρισµένος από το νου του αδελφού σου, πράγµα που δεν µπορεί να κάνει. 
3. Οι νόες είναι ενωµένοι· τα σώµατα όχι. Μόνο αν αποδώσεις στο νου τις ιδιότητες του 
σώµατος φαίνεται δυνατός ο διαχωρισµός. Και είναι ο νους που φαίνεται πως είναι 
κατακερµατισµένος και ιδιωτικός και µόνος. Η ενοχή του, που τον κρατά διαχωρισµένο, 
προβάλλεται στο σώµα, το οποίο υποφέρει και πεθαίνει διότι υπόκειται σε επίθεση για να 
κρατήσει τον διαχωρισµό στο νου, και να µην τον αφήσει να γνωρίσει την Ταυτότητά του. Ο 
νους δεν µπορεί να επιτεθεί, αλλά µπορεί να φτιάξει φαντασιώσεις και να κατευθύνει το σώµα 
να τις υλοποιήσει. Όµως ποτέ, τίποτα από όσα κάνει το σώµα δεν φαίνεται να φέρνει 
ικανοποίηση. Ο νους δεν πιστεύει ότι το σώµα είναι αυτό που πραγµατικά υλοποιεί τις 
φαντασιώσεις του, κι έτσι επιτίθεται στο σώµα αυξάνοντας την προβολή της δικής του ενοχής 
πάνω σε αυτό. 
4. Σε αυτό, ο νους έχει σαφέστατα αυταπάτες. Δεν µπορεί να επιτεθεί, αλλά υποστηρίζει ότι 
µπορεί, και χρησιµοποιεί ό,τι κάνει για να βλάψει το σώµα για να αποδείξει ότι µπορεί. Ο νους 
δεν µπορεί να επιτεθεί, αλλά µπορεί να έχει αυταπάτες. Και αυτό είναι το µόνο που κάνει όταν 



πιστεύει ότι έχει επιτεθεί στο σώµα. Μπορεί να προβάλλει την ενοχή, αλλά δεν θα την χάσει 
µέσα από την προβολή. Και παρόλο που προφανώς µπορεί να παρερµηνεύει την λειτουργία 
του σώµατος, δεν µπορεί να αλλάξει την λειτουργία του από αυτή που του έχει δώσει το Άγιο 
Πνεύµα.  Το σώµα δεν φτιάχτηκε από αγάπη. Και όµως η αγάπη δεν το καταδικάζει και 
µπορεί να το χρησιµοποιεί µε αγάπη, από σεβασµό για αυτό που έχει φτιάξει ο Υιός του Θεού 
και αξιοποιώντας το για να τον σώσει από τις ψευδαισθήσεις. 
5. Δεν θα ήθελες τα όργανα του διαχωρισµού να ερµηνευθούν εκ νέου ως µέσα για την 
σωτηρία, και να χρησιµοποιηθούν για τους σκοπούς της αγάπης; Δεν θα ήθελες να 
καλωσορίσεις και να υποστηρίξεις την αλλαγή από τις φαντασιώσεις εκδίκησης σε 
απελευθέρωση από αυτές; Η αντίληψη σου για το σώµα µπορεί προφανώς να είναι ασθενής, 
αλλά µην το προβάλλεις αυτό πάνω στο σώµα. Διότι η επιθυµία σου να κάνεις καταστροφικό 
αυτό που δεν έχει την ικανότητα να καταστρέφει δεν γίνεται να έχει κανένα πραγµατικό 
αποτέλεσµα. Ό,τι δηµιούργησε ο Θεός είναι µόνο αυτό που Εκείνος θα ήθελε να υπάρχει, 
όντας η Θέλησή Του. Δεν µπορείς να κάνεις την Θέλησή Του καταστροφική. Μπορείς να 
φτιάχνεις φαντασιώσεις στις οποίες η δική σου θέληση συγκρούεται µε την δική Του, αλλά 
αυτό είναι όλο. 
6. Είναι παρανοϊκό να χρησιµοποιείς το σώµα σαν αποδιοποµπαίο τράγο για την ενοχή, 
κατευθύνοντας την επίθεσή του και κατηγορώντας το γι αυτό που εσύ θέλησες να κάνει. Είναι 
αδύνατον να υλοποιείς φαντασιώσεις. Διότι αυτό  που θέλεις ακόµα είναι οι φαντασιώσεις, και 
δεν έχουν καµιά σχέση µε το τι κάνει το σώµα. Αυτό δεν τις ονειρεύεται, και αυτές το κάνουν 
µόνο να είναι ένα εµπόδιο ενώ θα µπορούσε να είναι ένα µεγάλο πλεονέκτηµα. Διότι οι 
φαντασιώσεις έχουν κάνει το σώµα σου «εχθρό» σου· αδύναµο, ευάλωτο και ύπουλο, άξιο 
του µίσους που επενδύεις σε αυτό. Πώς σε έχει υπηρετήσει αυτό; Έχεις ταυτιστεί µε αυτό το 
πράγµα που µισείς, το όργανο της εκδίκησης και η πηγή ενοχής που αντιλαµβάνεσαι. Το 
έχεις κάνει αυτό σε ένα πράγµα που δεν έχει κανένα νόηµα, διακηρύσσοντας ότι αυτό είναι η 
κατοικία του Υιού του Θεού, και στρέφοντάς το εναντίον του. 
7. Αυτό είναι που εσύ έφτιαξες  οικοδεσπότη  του Θεού. Και ούτε ο Θεός ούτε ο πανάγιος 
Υιός Του δεν µπορούν να εισέλθουν σε µια οικία που παρέχει άσυλο στο µίσος, και όπου 
έχεις σπείρει τους σπόρους της εκδίκησης, της βίας και του θανάτου. Αυτό το πράγµα που 
έφτιαξες για να υπηρετήσει την ενοχή σου παρεµβάλλεται ανάµεσα σε σένα και τους άλλους 
νόες. Οι νόες είναι ενωµένοι, αλλά εσύ δεν ταυτίζεσαι µαζί τους. Βλέπεις τον εαυτό σου 
κλειδωµένο σε µια ξεχωριστή φυλακή, απόµακρο και απρόσιτο, ανίκανο να έρθει σε επαφή µε 
κάποιον απέξω ή  κάποιος να επικοινωνήσει µαζί του. Μισείς αυτή την φυλακή που έφτιαξες, 
και θέλεις να την καταστρέψεις.  Αλλά δεν θέλεις να ξεφύγεις  από αυτήν, αφήνοντάς την 
άθικτη, χωρίς την δική σου ενοχή πάνω της. 
8. Όµως, µόνο έτσι µπορείς να διαφύγεις. Η κατοικία της εκδίκησης δεν είναι δική σου· το 
µέρος που έχεις θέσει κατά µέρος για να στεγάσεις το µίσος σου δεν είναι µια φυλακή, αλλά 
µια ψευδαίσθηση του εαυτού σου. Το σώµα είναι ένα όριο που έχεις επιβάλει στην παγκόσµια 
επικοινωνία που είναι µια αιώνια ιδιότητα του νου. Αλλά η επικοινωνία είναι εσωτερική. Ο 
νους φτάνει τον εαυτό του. Δεν αποτελείται από διαφορετικά µέρη, τα οποία φτάνουν το ένα 
το άλλο. Δεν βγαίνει έξω. Μέσα του δεν έχει κανένα όριο, και δεν υπάρχει τίποτα έξω από 
αυτόν. Περιλαµβάνει τα πάντα. Σε περιλαµβάνει ολοκληρωτικά· εσύ µέσα σε αυτόν και αυτός 
µέσα σε σένα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο, ποτέ και πουθενά. 
9. Το σώµα είναι έξω από σένα, και φαίνεται µόνο πως σε περιβάλλει, αποκλείοντάς σε από 
τους άλλους και κρατώντας σε ξεχωριστά από αυτούς, και αυτούς από σένα. Δεν είναι εκεί. 
Δεν υπάρχει κανένα εµπόδιο ανάµεσα στον Θεό και τον Υιό Του, και  ο Υιός Του δεν µπορεί 
να διαχωριστεί από Αυτόν παρά µόνο στις ψευδαισθήσεις. Δεν είναι αυτή η πραγµατικότητά 
του, αν και αυτός πιστεύει ότι είναι.  Ωστόσο, αυτό θα µπορούσε να συµβεί µόνο αν ο Θεός 
έκανε λάθος. Ο Θεός θα έπρεπε να δηµιουργεί µε διαφορετικό τρόπο, και να έχει διαχωρίσει 
τον Εαυτό Του από τον Υιό Του για να γίνει δυνατόν κάτι τέτοιο. Θα έπρεπε να δηµιουργεί 
διαφορετικά πράγµατα, και να εδραιώνει  διαφορετικούς  βαθµούς πραγµατικότητας, που 
µόνο µερικοί από αυτούς  θα ήταν αγάπη. Όµως η αγάπη πρέπει να είναι πάντα σαν τον 
εαυτό της, αναλλοίωτη παντοτινά, και δίχως άλλη εκδοχή. Κι έτσι είναι. Δεν µπορείς να βάλεις 
κανένα εµπόδιο γύρω από σένα, διότι ο Θεός δεν έθεσε κανένα ανάµεσα στον Ίδιο  και σε 
σένα. 
10. Μπορείς να απλώσεις το χέρι σου και να φτάσεις τον Ουρανό. Εσύ που το χέρι σου είναι 
ενωµένο µε του αδελφού σου έχεις αρχίσει να εκτείνεσαι  πέρα από το σώµα, αλλά όχι έξω 
από σένα, για να φτάσεις µαζί µε αυτόν την κοινή σας Ταυτότητα. Θα µπορούσε να βρίσκεται 
έξω από εσένα; Εκεί όπου δεν βρίσκεται ο Θεός;  Είναι Αυτός ένα σώµα, και δηµιούργησε 
εσένα έτσι όπως Εκείνος δεν είναι, και εκεί όπου ο Ίδιος  δεν µπορεί να βρίσκεται;  Εσύ 



περιβάλλεσαι µόνο από Αυτόν. Τι όρια µπορεί να υπάρχουν σε σένα τον οποίο Εκείνος 
περιβάλλει; 
11. Ο καθένας έχει βιώσει αυτό που θα ονόµαζε µια αίσθηση µετάβασης πέρα από τον εαυτό 
του. Αυτό το αίσθηµα απελευθέρωσης υπερβαίνει κατά πολύ το όνειρο της ελευθερίας που 
µερικές φορές ελπίζεις να βρεις στις  ιδιαίτερες σχέσεις.  Είναι µια αίσθηση πραγµατικής 
διαφυγής από τους περιορισµούς. Αν αναλογιστείς τι περιλαµβάνει πραγµατικά αυτή η 
«µετάβαση», θα συνειδητοποιήσεις ότι είναι µια ξαφνική απώλεια επίγνωσης  του σώµατος, 
και µια ένωση του εαυτού σου µε κάτι άλλο µέσα στο οποίο ο νους σου µεγεθύνεται για να το 
περιβάλει. Αυτό γίνεται µέρος από σένα, καθώς ενώνεσαι µαζί του. Και τα δύο γίνονται όλον, 
εφόσον κανένα  δεν γίνεται αντιληπτό  ως διαχωρισµένο.  Αυτό που πραγµατικά συµβαίνει 
είναι ότι έχεις ελευθερωθεί  από την ψευδαίσθηση της περιορισµένης επίγνωσης, κι έχασες 
τον φόβο της ένωσης. Η αγάπη που αµέσως τον αντικαθιστά επεκτείνεται προς αυτό που σε 
έχει απελευθερώσει, και ενώνεται µαζί του. Και όσο αυτό διαρκεί δεν είσαι αβέβαιος για την 
Ταυτότητά σου, και δεν θέλεις να την περιορίσεις. Έχεις ξεφύγει από τον φόβο προς την 
ειρήνη, χωρίς να αµφισβητείς πια την πραγµατικότητα, αλλά απλά να την αποδέχεσαι. Την 
έχεις δεχτεί  αντί για το σώµα, και έχεις επιτρέψει στον εαυτό σου να είναι ένα µε κάτι πιο 
πέρα από αυτόν, απλά µε το να µην επιτρέπεις  στο νου σου να περιοριστεί από το σώµα. 
12. Αυτό µπορεί να συµβεί άσχετα µε την φυσική απόσταση που φαίνεται πως υπάρχει 
ανάµεσα σε σένα και σε αυτό µε το οποίο ενώνεσαι·  άσχετα µε την αντίστοιχη θέση σας µέσα 
στον χώρο· και άσχετα µε τις διαφορές στο µέγεθος και την φαινοµενική ποιότητα. Ο χρόνος 
δεν έχει σχέση·  µπορεί να συµβεί µε κάτι από το παρελθόν, το παρόν ή το µέλλον. Αυτό το 
«κάτι» µπορεί να είναι οτιδήποτε και οπουδήποτε·  ένας ήχος, µια εικόνα, µία σκέψη, µία 
ανάµνηση, ακόµα και µια γενική ιδέα χωρίς ειδική αναφορά. Όµως σε κάθε περίπτωση, 
ενώνεσαι µε αυτό χωρίς επιφυλάξεις διότι το αγαπάς, και θέλεις να είσαι µαζί του. Κι έτσι 
σπεύδεις να το συναντήσεις, αφήνοντας τους περιορισµούς σου να λιώσουν, αναστέλλοντας 
όλους τους «νόµους» που υπακούει το σώµα σου και παραµερίζοντάς τους ευγενικά. 
13. Δεν υπάρχει καθόλου βία σε αυτή την απόδραση. Το σώµα δεν δέχεται επίθεση, αλλά 
απλά γίνεται ορθά αντιληπτό. Δεν σε περιορίζει, απλά επειδή εσύ δεν θέλεις να γίνει κάτι 
τέτοιο. Στην πραγµατικότητα δεν «ανυψώνεσαι έξω» από αυτό·  δεν µπορεί να σε περιέχει. 
Πας εκεί που θέλεις να βρίσκεσαι, κερδίζοντας, όχι χάνοντας, µια αίσθηση του Εαυτού. Σε 
αυτές τις στιγµές απελευθέρωσης από τους σωµατικούς περιορισµούς, βιώνεις κατά πολύ 
αυτό που συµβαίνει την άγια στιγµή· την άρση των περιορισµών του χρόνου και του χώρου, 
την αιφνίδια εµπειρία ειρήνης και χαράς, και πάνω απ’ όλα, την έλλειψη επίγνωσης του 
σώµατος, και της αµφισβήτησης αν αυτό είναι δυνατόν  να συµβαίνει. 
14. Είναι δυνατόν διότι το θέλεις. Η ξαφνική διεύρυνση της επίγνωσης που συµβαίνει καθώς 
την επιθυµείς, είναι η ακαταµάχητη έλξη που ασκεί η άγια στιγµή. Σε καλεί να είσαι ο εαυτός 
σου, µέσα στην ασφαλή αγκαλιά της. Εκεί αίρονται οι νόµοι του περιορισµού για σένα, για να 
σε καλωσορίσουν στην διεύρυνση του νου και στην ελευθερία.  Έλα σε αυτό το καταφύγιο, 
εκεί όπου µπορείς να είσαι ο εαυτός σου µε ειρήνη. Όχι µέσω της καταστροφής, όχι µέσω της 
βίαιης απόδρασης, αλλά απλά µέσω µιας σιωπηλής συγχώνευσης. Διότι η ειρήνη θα ενωθεί 
µαζί σου εκεί, απλά διότι  ήσουν πρόθυµος να αφήσεις να φύγουν οι περιορισµοί που είχες 
θέσει πάνω στην αγάπη, και ενώθηκες µαζί της εκεί που βρίσκεται κι εκεί που σε οδήγησε, 
απαντώντας στο γλυκό της κάλεσµα να είσαι γαλήνιος. 
 
 

VII. Δεν Χρειάζεται να Κάνω Τίποτε 
 

1. Εξακολουθείς να έχεις υπερβολική πίστη στο σώµα ως πηγή δύναµης. Ποιά σχέδια από 
αυτά που κάνεις δεν αφορούν την άνεσή του ή την προστασία του ή την απόλαυσή του µε 
κάποιο τρόπο; Αυτό κάνει το σώµα σκοπό και όχι µέσον σύµφωνα µε τη δική σου ερµηνεία, 
και αυτό πάντα σηµαίνει ότι εξακολουθείς να βρίσκεις την αµαρτία ελκυστική. 
Όποιος  εξακολουθεί να αποδέχεται την αµαρτία ως στόχο του, δεν δέχεται την Επανόρθωση 
για τον εαυτό του. Άρα δεν έχεις ανταποκριθεί στην µοναδική σου υποχρέωση. Η 
Επανόρθωση δεν είναι καλοδεχούµενη από εκείνους που προτιµούν τον πόνο και την 
καταστροφή. 
2. Υπάρχει ένα πράγµα που δεν έχεις κάνει ποτέ·  δεν έχεις ξεχάσει εντελώς το σώµα. Ίσως 
µερικές φορές να έχει εξασθενήσει η εικόνα του, αλλά ακόµα δεν έχει εξαφανιστεί 
ολοκληρωτικά. Δεν σου ζητείται να επιτρέψεις να συµβεί αυτό για περισσότερο από µια 
στιγµή, ωστόσο αυτή την στιγµή είναι που συµβαίνει το θαύµα της Επανόρθωσης. Έπειτα θα 
δεις και πάλι το σώµα, αλλά ποτέ ακριβώς το ίδιο. Και κάθε στιγµή που περνάς δίχως την 



επίγνωσή του σου δίνει µια διαφορετική οπτική γι αυτό όταν επιστρέφεις. 
3. Το σώµα δεν υπάρχει καθόλου ούτε µια στιγµή. Πάντα το φέρνεις στην µνήµη σου ή το 
προσµένεις, αλλά ποτέ δεν το βιώνεις στο τώρα. Μόνο το παρελθόν και το µέλλον του το 
κάνουν να φαίνεται πραγµατικό. Ο χρόνος το ελέγχει ολοκληρωτικά, διότι η αµαρτία ποτέ δεν 
βρίσκεται εξολοκλήρου στο παρόν. Την κάθε µοναδική στιγµή την έλξη της ενοχής θα την 
βίωνες ως πόνο και τίποτα άλλο, και θα την απόφευγες. Δεν έχει καµιά έλξη στο τώρα. Όλη η 
έλξη της είναι φανταστική, άρα την σκέφτεσαι στο παρελθόν ή στο µέλλον. 
4. Είναι αδύνατον να αποδεχτείς την άγια στιγµή δίχως επιφυλάξεις εκτός κι αν, έστω για µια 
στιγµή, δείξεις προθυµία να µην βλέπεις καθόλου παρελθόν ή µέλλον. Δεν µπορείς να 
προετοιµαστείς γι αυτήν χωρίς να την τοποθετήσεις στο µέλλον. Η απελευθέρωση σου δίδεται 
την στιγµή που θα την ποθήσεις. Πολλοί έχουν περάσει µια ολόκληρη ζωή στην 
προετοιµασία, και έχουν πράγµατι πετύχει τις στιγµές επιτυχίας τους. Αυτά τα µαθήµατα δεν 
επιχειρούν να διδάξουν κάτι περισσότερο από όσα έµαθαν αυτοί µέσα στον χρόνο, αλλά 
όντως στοχεύουν στην εξοικονόµηση χρόνου. Μπορεί να επιχειρείς να ακολουθήσεις έναν 
πολύ µακρύ δρόµο προς τον στόχο που έχεις αποδεχτεί. Είναι υπερβολικά δύσκολο να 
φτάσεις την Επανόρθωση µαχόµενος εναντίον της αµαρτίας. Καταβάλλεις  τεράστια 
προσπάθεια επιχειρώντας  να κάνεις άγιο αυτό που είναι µισητό και άξιο περιφρόνησης. Και 
δεν  είναι αναγκαίο να περάσεις µια ολόκληρη ζωή περισυλλογής και µεγάλες περιόδους 
διαλογισµού που έχουν στόχο στην αποστασιοποίηση από το σώµα. Όλες αυτές οι 
προσπάθειες τελικά πετυχαίνουν χάρη στον στόχο τους. Όµως τα µέσα τους είναι κουραστικά 
και πολύ χρονοβόρα, διότι όλα προσβλέπουν προς το µέλλον για την απελευθέρωση από µια 
κατάσταση αναξιότητας και ανεπάρκειας που βιώνεται στο παρόν. 
5. Ο δικός σου δρόµος θα είναι διαφορετικός όχι στον σκοπό αλλά στα µέσα. Μια άγια σχέση 
είναι ένα µέσο που εξοικονοµεί χρόνο. Μία στιγµή που περνάς µαζί µε τον αδελφό σου 
αποκαθιστά το σύµπαν και στους δυο σας. Είσαι προετοιµασµένος. Τώρα χρειάζεται να 
θυµάσαι µόνο ότι δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Θα ήταν πολύ πιο ωφέλιµο απλά να 
συγκεντρωθείς σε αυτό παρά να σκέφτεσαι το τι θα πρέπει να κάνεις. Όταν επιτέλους έρθει η 
ειρήνη σε εκείνους που παλεύουν µε τον πειρασµό και µάχονται ενάντια στο να ενδώσουν 
στην αµαρτία· όταν επιτέλους έρθει το φως στο νου που έχει αφοσιωθεί στην περισυλλογή·  ή 
όταν τελικά ο στόχος έχει επιτευχθεί από κάποιον, πάντα έρχεται µαζί µε την ευτυχή 
συνειδητοποίηση · «Δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα.» 
6. Εδώ βρίσκεται η ύστατη απελευθέρωση που κάποια µέρα θα βρει ο καθένας µε τον δικό 
του τρόπο, και στον δικό του χρόνο. Εσύ δεν χρειάζεσαι αυτόν τον χρόνο. Ο χρόνος έχει 
εξοικονοµηθεί για σένα διότι εσύ και ο αδελφός σου είστε µαζί. Αυτό είναι το ιδιαίτερο µέσον 
που σου προσφέρουν αυτά τα µαθήµατα για να σου εξοικονοµήσουν χρόνο. Δεν κάνεις 
χρήση αυτών των µαθηµάτων αν επιµένεις να χρησιµοποιείς µέσα που έχουν υπηρετήσει 
καλά άλλους, αµελώντας αυτό που φτιάχτηκε για σένα. Εξοικονόµησε χρόνο για µένα µόνο 
µε αυτή και µόνο την προετοιµασία, και µην ασκείσαι σε τίποτα άλλο. Το «Δεν χρειάζεται να 
κάνω τίποτα» είναι µια δήλωση πίστης, αληθινά αδιαίρετης αφοσίωσης. Πίστεψέ την για µια 
στιγµή µόνο, και θα πετύχεις περισσότερα από όσα αν αφιέρωνες έναν αιώνα στον 
διαλογισµό, ή στην πάλη ενάντια στον πειρασµό. 
7. Το να κάνεις κάτι έχει να κάνει µε το σώµα. Κι αν αναγνωρίσεις ότι δεν χρειάζεται να κάνεις 
τίποτα, τότε έχεις αποσύρει την αξία του σώµατος από το νου σου. Εδώ βρίσκεται η 
διαθέσιµη ανοιχτή πόρτα µέσα από την οποία γλιστράς προσπερνώντας αιώνες 
προσπάθειας, και διαφεύγεις από τον χρόνο. Αυτός είναι ο τρόπος µε τον οποίο η αµαρτία 
χάνει όλη της την έλξη αυτή την στιγµή. Διότι εδώ δεν αποδέχεσαι τον χρόνο, και φεύγουν το 
παρελθόν και το µέλλον. Όποιος δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα δεν έχει καµιά ανάγκη τον 
χρόνο. Το να µην κάνεις τίποτα σηµαίνει να αναπαύεσαι, και να κάνεις χώρο µέσα σου όπου 
η δραστηριότητα του σώµατος παύει να απαιτεί προσοχή. Σε αυτό τον χώρο έρχεται το Άγιο 
Πνεύµα, κι εκεί κατοικεί. Αυτό θα παραµένει εκεί και όταν  εσύ ξεχνάς, και οι δραστηριότητες 
του σώµατος επιστρέφουν για να απασχολήσουν τον συνειδητό νου σου . 
8. Ωστόσο, πάντα θα υπάρχει αυτός ο χώρος ανάπαυσης στον οποίο θα µπορείς να 
επιστρέφεις. Και θα έχεις µεγαλύτερη επίγνωση αυτού του ήσυχου κέντρου µέσα στην 
καταιγίδα περισσότερο από όλη την άγρια µανία της. Αυτό το ήσυχο κέντρο, µέσα στο οποίο 
δεν κάνεις τίποτα, θα παραµένει µαζί σου, και θα σου προσφέρει ανάπαυση µέσα σε κάθε 
έντονη  ενασχόληση σου. Διότι από αυτό το κέντρο θα κατευθύνεσαι για το πώς να 
χρησιµοποιείς το σώµα αναµάρτητα. Αυτό είναι το κέντρο, από το οποίο απουσιάζει το σώµα, 
που θα το κρατά έτσι στην επίγνωσή σου. 
 
 



VIII. Ο Μικρός Κήπος 
 

1. Η επίγνωση του σώµατος είναι αυτή που κάνει την αγάπη να φαίνεται περιορισµένη. Διότι 
το σώµα είναι ένας περιορισµός στην αγάπη. Προέλευσή του ήταν η πίστη στην 
περιορισµένη αγάπη, και φτιάχτηκε για να περιορίσει το απεριόριστο. Μην νοµίζεις ότι αυτό 
είναι απλά αλληγορικό, διότι φτιάχτηκε για να περιορίσει εσένα. Είναι δυνατόν εσύ που 
βλέπεις τον εαυτό σου µέσα σε ένα σώµα να γνωρίσεις τον εαυτό σου ως µια ιδέα; Το καθετί 
που αναγνωρίζεις το ταυτίζεις µε κάτι εξωγενές, κάτι έξω από σένα. Δεν µπορείς καν να 
σκεφτείς τον Θεό χωρίς ένα σώµα, ή µε κάποια µορφή που να θεωρείς ότι αναγνωρίζεις. 
2. Το σώµα δεν µπορεί να γνωρίζει. Και όσο περιορίζεις την επίγνωσή σου στις υποτυπώδεις 
αισθήσεις του, δεν θα βλέπεις το µεγαλείο που σε περιβάλλει. Ο Θεός δεν µπορεί να έρθει σε 
ένα σώµα, ούτε κι εσύ µπορείς να ενωθείς µαζί Του εκεί. Τα όρια στην Αγάπη πάντα θα 
φαίνεται πως Τον αφήνουν απέξω, και πως σε κρατούν χώρια από Αυτόν. Το σώµα είναι 
ένας µικροσκοπικός φράχτης γύρω από ένα µικρό κοµµάτι µιας µεγαλειώδους και 
ολοκληρωµένης ιδέας.  Χαράσσει έναν κύκλο, άπειρα µικρό, γύρω από ένα πολύ µικρό 
κοµµάτι του Ουρανού, αποσπασµένο από το όλον, διακηρύσσοντας ότι εκεί µέσα βρίσκεται 
το δικό σου βασίλειο, όπου ο Θεός δεν µπορεί να εισέλθει. 
3. Μέσα σε αυτό το βασίλειο κυβερνά το εγώ, και κυβερνά µε σκληρότητα. Και για να 
υπερασπιστείς αυτό το µικρό κόκκο σκόνης σε προτρέπει να πολεµήσεις ενάντια σε 
ολόκληρο το σύµπαν. Αυτό το κοµµάτι του νου σου είναι τόσο µικρό, που αν µπορούσες να 
εκτιµήσεις το όλον, θα έβλεπες αµέσως ότι είναι σαν την πιο µικρή ακτίνα σε σχέση µε τον 
ήλιο, ή σαν τον πιο αµυδρό κυµατισµό πάνω στην επιφάνεια του ωκεανού. Με εκπληκτική 
αλαζονεία, αυτή η µικροσκοπική ηλιαχτίδα έχει αποφασίσει ότι είναι ο ήλιος· αυτό το σχεδόν 
ανεπαίσθητο κυµατάκι ανακηρύσσει τον εαυτό του ωκεανό. Σκέψου πόσο µόνη και 
τροµαγµένη είναι αυτή η µικρή σκέψη, αυτή η απειροελάχιστη ψευδαίσθηση, που κρατά τον 
εαυτό της χωριστά  ενάντια στο σύµπαν. Ο ήλιος γίνεται ο «εχθρός» της ηλιαχτίδας που θα 
ήθελε να την κατασπαράξει, και ο  ωκεανός τροµοκρατεί το µικρό κυµατάκι και θέλει να το 
καταπιεί. 
4. Όµως, ούτε ο ήλιος ούτε ο ωκεανός δεν γνωρίζουν καν όλη αυτή την παράξενη και ανούσια 
δραστηριότητα. Απλά συνεχίζουν, χωρίς να γνωρίζουν ότι κάποιο µικρό κοµµατάκι του 
εαυτού τους, τους φοβάται και τους µισεί. Ακόµα κι αυτό το µικρό κοµµάτι δεν είναι χαµένο, 
διότι χώρια από αυτούς δεν θα µπορούσε να επιζήσει. Και αυτό που νοµίζει εκείνο ότι είναι 
δεν αλλάζει σε καµιά περίπτωση την ολοκληρωτική του εξάρτηση από αυτούς για την ύπαρξή 
του. Ολόκληρη η ύπαρξή του εξακολουθεί να παραµένει µέσα σε αυτούς. Δίχως τον ήλιο η 
ηλιαχτίδα θα εξαφανιζόταν· το κυµατάκι είναι αδιανόητο χωρίς τον ωκεανό. 
5. Τέτοια είναι η παράξενη θέση στην οποία φαίνονται πως βρίσκονται εκείνοι που νοµίζουν 
πως βρίσκονται σε ένα κόσµο κατοικηµένο από σώµατα. Το κάθε σώµα φαίνεται πως 
στεγάζει ένα ξεχωριστό νου, µια αποσυνδεδεµένη σκέψη, που ζει µόνη της, µε κανένα τρόπο 
ενωµένη µε την Σκέψη από την οποία δηµιουργήθηκε. Το κάθε ένα µικροσκοπικό κοµµατάκι 
φαίνεται σαν να είναι αυτάρκες, που χρειάζεται και κάποιο άλλο κοµµατάκι για µερικά 
πράγµατα, αλλά µε κανένα τρόπο δεν βασίζεται απόλυτα στον Δηµιουργό του για τα πάντα· 
και  ούτε χρειάζεται το όλον για να του δώσει κάποιο νόηµα, διότι από µόνο του δεν σηµαίνει 
τίποτα. Ούτε έχει  ζωή από µόνο του. 
6. Όπως ο ήλιος και ο ωκεανός ο Εαυτός σου συνεχίζει, χωρίς να νοιάζεται που αυτό το µικρό 
κοµµάτι θεωρεί ότι είσαι εσύ. Δεν  απουσιάζει· δεν θα µπορούσε να υπάρχει αν ήταν 
διαχωρισµένο, ούτε το Όλον θα ήταν ολοκληρωµένο δίχως αυτό. Δεν είναι ένα ξεχωριστό 
βασίλειο, που κυβερνάται από κάποια ιδέα διαχωρισµού από τα υπόλοιπα. Ούτε το 
περιβάλλει κανένας φράχτης, εµποδίζοντάς το να ενωθεί µε τα υπόλοιπα, κρατώντας το 
διαχωρισµένο από τον Δηµιουργό του. Αυτό το µικρό κοµµάτι δεν είναι διαφορετικό από το 
όλον, εφόσον είναι µια συνέχειά του, ενωµένο µαζί του. Δεν ζει µια διαφορετική ζωή, διότι η 
ζωή του είναι η ενότητα µέσα στην οποία η ύπαρξή του δηµιουργήθηκε. 
7. Μην αποδέχεσαι αυτή την µικρή, περιοριστική όψη για εαυτό σου. Ο ήλιος και ο ωκεανός 
δεν είναι τίποτα µπροστά σε αυτό που είσαι πραγµατικά. Η ηλιαχτίδα λάµπει µόνο µέσα στο 
ηλιόφως, και το κυµατάκι χορεύει καθώς αναπαύεται πάνω στον ωκεανό. Όµως, η δύναµη 
που βρίσκεται  µέσα σου δεν είναι ούτε στον ήλιο ούτε στον ωκεανό. Θα ήθελες να 
παραµείνεις µέσα στο µικροσκοπικό σου βασίλειο, ένας θλιβερός βασιλιάς, ένας πικραµένος 
ηγέτης όλων όσων κυβερνά, που αν και κοιτάζει το τίποτα θέλει να δώσει την ζωή του για να 
το υπερασπιστεί; Αυτός ο µικρός εαυτός δεν είναι το βασίλειό σου. Ψηλά πάνω από αυτόν, 
βρίσκεται και το αγκαλιάζει µε αγάπη το µεγαλειώδες όλον, που προσφέρει όλη του την 
ευτυχία και βαθιά ικανοποίηση στο κάθε µέρος. Το µικρό κοµµάτι  που νοµίζεις ότι έχεις βάλει 



χωριστά  δεν είναι εξαίρεση. 
8. Η αγάπη δεν γνωρίζει σώµατα, και φτάνει στο καθετί που δηµιουργήθηκε όπως και αυτήν. 
Το νόηµά της είναι η ολοκληρωτική έλλειψη ορίων. Είναι απόλυτα αµερόληπτη στον τρόπο 
που προσφέρει, περιβάλλοντας µόνο για να διατηρήσει ολοκληρωµένο αυτό που θέλει να 
δώσει. Μέσα στο µικροσκοπικό σου βασίλειο έχεις τόσα λίγα! Εκεί, λοιπόν, δεν είναι που θα 
έπρεπε να καλέσεις την αγάπη να εισέλθει; Κοίταξε την έρηµο – ξερή και άγονη, καµένη από 
τον ήλιο και δίχως χαρά – που είναι το µικρό σου βασίλειο. Και συνειδητοποίησε την ζωή και 
την χαρά που θα του έφερνε η αγάπη από εκεί που έρχεται, κι εκεί όπου θέλει να επιστρέψει 
µαζί µε σένα. 
9. Η Σκέψη του Θεού περιβάλλει το µικρό σου βασίλειο, περιµένοντας έξω από το φράγµα 
που εσύ έχτισες, για να µπει  και να λάµψει πάνω στο άγονο έδαφος. Δες πως αναβλύζει η 
ζωή παντού! Η έρηµος γίνεται κήπος, πράσινος, βαθύς και ήσυχος, και προσφέρει ανάπαυση 
σε εκείνους που έχασαν τον δρόµο τους και περιπλανώνται µέσα στην σκόνη. Δώσε τους ένα 
καταφύγιο, προετοιµασµένο από αγάπη γι αυτούς εκεί όπου κάποτε ήταν µια έρηµος. Και 
καθένας που καλωσορίζεις θα φέρνει την αγάπη µαζί του από τον Ουρανό για σένα. Ένας 
ένας εισέρχονται σε αυτόν τον άγιο τόπο, αλλά δεν θα φύγουν µόνοι όπως είχαν έλθει. Η 
αγάπη που έφεραν µαζί τους θα µείνει µαζί τους, όπως θα µείνει και µαζί σου. Και κάτω από 
την ευεργετική της επίδραση ο µικρός σου κήπος θα επεκταθεί, και θα φτάσει στον καθένα 
που διψά για το νερό της ζωής, αλλά είναι πολύ κουρασµένος για να πορευτεί µόνος του. 
10. Βγες έξω και βρες τους, διότι φέρουν τον Εαυτό σου µαζί τους. Και οδήγησέ τους ευγενικά 
στον ήσυχο κήπο σου, και λάβε την ευλογία τους εκεί. Έτσι θα µεγαλώσει και θα απλωθεί σε 
όλη την έρηµο, µην αφήνοντας κανένα µοναχικό βασίλειο αποκλεισµένο από την αγάπη, και 
αφήνοντάς σε µέσα. Και θα αναγνωρίσεις κι εσύ ο ίδιος, και θα δεις τον µικρό σου κήπο να 
µεταµορφώνεται γλυκά σε  Βασιλεία των Ουρανών, µε όλη την Αγάπη του Δηµιουργού του να 
λάµπει επάνω του. 
11. Η άγια στιγµή είναι η δική σου πρόσκληση στην αγάπη να µπει στο ψυχρό και δίχως χαρά 
βασίλειό σου, και να το µεταµορφώσει σε ένα κήπο ειρήνης και καλωσορίσµατος. Η 
απάντηση της αγάπης είναι αναπόφευκτη. Θα έρθει διότι ήρθες χωρίς το σώµα, και δεν 
παρέµβαλλες κανένα εµπόδιο για να παρέµβει στον χαρµόσυνο ερχοµό της. Στην άγια 
στιγµή, ζητάς από την αγάπη µόνο ό,τι προσφέρει σε όλους, ούτε λιγότερα ούτε περισσότερα. 
Ζητώντας τα πάντα, θα τα λάβεις. Και ο λαµπρός Εαυτός σου θα ανασηκώσει 
το  µικροσκοπικό κοµµάτι που προσπάθησες να αποκρύψεις από τον Ουρανό και θα το 
οδηγήσει κατευθείαν προς τον Ουρανό. Κανένα µέρος της αγάπης δεν επικαλείται το όλον 
µάταια. Κανένας Υιός του Θεού δεν παραµένει έξω από την Πατρότητά Του. 
12. Να είσαι σίγουρος γι αυτό·  η αγάπη έχει µπει στην ιδιαίτερη σχέση σου, και αυτό έχει γίνει 
ολοκληρωτικά µετά από το αδύναµο αίτηµά σου. Δεν αναγνωρίζεις ότι η αγάπη έχει έρθει, 
επειδή ακόµα δεν έχεις αφήσει να φύγουν όλα τα εµπόδια που έχεις βάλει ενάντια στον 
αδελφό σου. Κι εσύ κι αυτός δεν θα µπορέσετε να καλωσορίσετε την αγάπη ξεχωριστά. Δεν 
θα µπορούσες να γνωρίσεις τον Θεό µόνος όπως ούτε και  Εκείνος  σε γνωρίζει δίχως τον 
αδελφό σου. Αλλά µαζί δεν µπορούσατε πλέον να µην έχετε επίγνωση της αγάπης όπως και 
δεν θα µπορούσε η αγάπη να µην σας γνωρίζει, ή να µην µπορεί να αναγνωρίσει τον εαυτό 
της µέσα σε σας. 
13. Έχεις φτάσει στο τέλος ενός αρχαίου ταξιδιού, µην συνειδητοποιώντας ακόµα ότι 
τελείωσε. Είσαι ακόµα κουρασµένος και εξαντληµένος, και η σκόνη της ερήµου ακόµα 
φαίνεται πως σκεπάζει τα µάτια σου και σε κρατά τυφλό. Όµως Αυτός τον Οποίο 
καλωσόρισες έχει έρθει σε σένα, και θέλει να σε καλωσορίσει. Περίµενε πολύ για να σου το 
δώσει αυτό. Λάβε το τώρα από Αυτόν, διότι θέλει να Τον γνωρίσεις. Μόνο ένας µικρός τοίχος 
από σκόνη στέκεται ακόµα ανάµεσα σε σένα και τον αδελφό σου. Φύσηξέ τον ελαφρά , 
γελώντας χαρούµενα, και θα πέσει. Και περπάτα µέσα στον κήπο που η αγάπη έχει ετοιµάσει 
και για τους δυο σας. 
 
 

IX. Οι Δύο Κόσµοι 
 

1. Σου έχει ειπωθεί να φέρεις το σκοτάδι στο φως, και την ενοχή στην αγιότητα. Σου έχει 
επίσης ειπωθεί ότι το σφάλµα πρέπει να διορθωθεί στην πηγή του. Εποµένως, το Άγιο 
Πνεύµα χρειάζεται αυτή την µικροσκοπική πλευρά του εαυτού σου, αυτή την µικρή σκέψη που 
φαίνεται αποκοµµένη και διαχωρισµένη. Όλα τα υπόλοιπα βρίσκονται ασφαλή στην φροντίδα 
του Θεού, και δεν χρειάζονται καθοδήγηση. Όµως, αυτή η άγρια και απατηλή σκέψη 



χρειάζεται βοήθεια διότι, µέσα στις αυταπάτες της, νοµίζει ότι αυτή είναι ο Υιός του Θεού, 
ολοκληρωµένη και παντοδύναµη, µοναδική κυρίαρχος του βασιλείου που έθεσε χωριστά για 
να το τυραννά µε την τρέλα και να το οδηγεί στην υποταγή και την σκλαβιά. Αυτό είναι το 
µικρό κοµµάτι που νοµίζεις ότι έκλεψες από τον Ουρανό. Δώσε το πίσω στον Ουρανό. Ο 
Ουρανός δεν το έχει χάσει, αλλά εσύ δεν βλέπεις πια τον Ουρανό.  Άφησε το Άγιο Πνεύµα να 
το αποσπάσει από το ανεµοδαρµένο βασίλειο στο οποίο το τοποθέτησες, περικυκλωµένο 
από σκοτάδι, να φρουρείται µε την επίθεση και να ενισχύεται µε το µίσος. Μέσα στο οχυρό 
του βρίσκεται ακόµα ένα µικροσκοπικό κοµµάτι του Υιού του Θεού, ολοκληρωµένο και άγιο, 
γαλήνιο και δίχως επίγνωση αυτού που εσύ νοµίζεις ότι το περιβάλλει. 
2. Μην είσαι διαχωρισµένος, διότι Αυτός που το περιβάλλει έχει φέρει την ενότητα σε σένα, 
ανταποδίδοντας την µικρή σου προσφορά του σκοταδιού προς το αιώνιο φως. Πώς γίνεται 
αυτό; Είναι πάρα πολύ απλό, εφόσον βασίζεται στο τι είναι πραγµατικά αυτό το µικρό 
βασίλειο. Η άγονη άµµος, το σκοτάδι και η έλλειψη ζωής, γίνονται ορατά µόνο µέσα από τα 
µάτια του σώµατος. Η ψυχρή όρασή του παραµορφώνεται, και τα µηνύµατα που µεταδίδει σε 
σένα που το έφτιαξες για να περιορίσεις την επίγνωσή σου είναι µικρά και περιορισµένα, και 
τόσο αποσπασµατικά που δεν έχουν κανένα νόηµα. 
3. Από τον κόσµο των σωµάτων, τον φτιαγµένο από την παράνοια, παρανοϊκά µηνύµατα 
φαίνεται πως επιστρέφουν στο νου που τα έφτιαξε. Και αυτά τα µηνύµατα φέρουν µαρτυρίες 
αυτού του κόσµου, διακηρύσσοντας ότι είναι αληθινός. Διότι εσύ έστειλες αυτούς τους 
αγγελιαφόρους για να σου µεταφέρουν αυτό. Ό,τι και να σου µεταφέρουν αυτά τα µηνύµατα 
είναι εντελώς εξωγενές. Δεν υπάρχει κανένα µήνυµα που να µιλάει γι αυτό που βρίσκεται από 
κάτω , διότι το σώµα δεν θα µιλούσε ποτέ γι αυτό. Τα µάτια του δεν το αντιλαµβάνονται·  οι 
αισθήσεις του δεν έχουν ιδέα γι αυτό·  η γλώσσα του δεν µπορεί να αναµεταδώσει τα 
µηνύµατά του. Όµως ο Θεός µπορεί να σε φέρει εκεί, αν είσαι πρόθυµος να ακολουθήσεις το 
Άγιο Πνεύµα µέσα από τον φαινοµενικό τρόµο, δείχνοντάς Του εµπιστοσύνη ότι δεν θα σε 
εγκαταλείψει και θα σε αφήσει εκεί. Διότι ο δικός Του σκοπός δεν είναι να σε τροµάξει, ενώ ο 
δικός σου είναι. Μπαίνεις σε έντονο πειρασµό να Το εγκαταλείψεις εκεί που βρίσκεται το 
εξωτερικό πεδίο του φόβου, αλλά Αυτό θα σε οδηγήσει µε ασφάλεια µέσα από αυτό και 
ακόµα µακρύτερα πέρα από αυτό. 
4. Ο κύκλος του φόβου βρίσκεται λίγο πιο κάτω από το επίπεδο που βλέπει το σώµα, και 
φαίνεται πως είναι ολόκληρη η βάση πάνω στην οποία βασίζεται ο κόσµος. Εδώ είναι όλες οι 
ψευδαισθήσεις, όλες οι διαστρεβλωµένες σκέψεις, όλες οι παρανοϊκές επιθέσεις, η οργή, η 
εκδίκηση και η προδοσία που φτιάχτηκαν για να κρατούν την ενοχή στην θέση της, έτσι ώστε 
ο κόσµος να µπορεί να προέλθει από αυτήν και να την κρατήσει κρυφή. Η σκιά της αναδύεται 
στην επιφάνεια, ούτως ώστε να κρατά τις πιο εξωτερικές εκδηλώσεις της στο σκοτάδι, και να 
φέρνει την απελπισία και την  µοναξιά σε αυτόν και να τον κρατά δίχως χαρά. Ωστόσο, η 
έντασή της κρύβεται κάτω από βαριά καλύµµατα, και κρατιέται χωριστά από αυτό για το 
οποίο φτιάχτηκε να κρύψει. Το σώµα δεν µπορεί να το δει αυτό, διότι το σώµα προέκυψε από 
αυτήν για την προστασία της η οποία εξαρτάται από το να παραµένει αδύνατον να την δεις. 
Τα µάτια του σώµατος ποτέ δεν θα την κοιτάξουν. Όµως θα βλέπουν ό,τι τους υπαγορεύει. 
5.  Το σώµα θα παραµείνει ο αγγελιαφόρος της ενοχής, και θα ενεργεί σύµφωνα µε τις 
οδηγίες της για όσο διάστηµα εσύ πιστεύεις ότι η ενοχή είναι πραγµατική. Διότι η 
πραγµατικότητα της ενοχής είναι η ψευδαίσθηση που φαίνεται ότι το κάνει βαρύ και σκιερό, 
αδιαπέραστο, και πραγµατικό θεµέλιο για το σύστηµα σκέψης του εγώ. Η λεπτότητά του και η 
διαφάνεια του δεν είναι φανερές µέχρι να δεις το φως πίσω από αυτό. Και τότε θα το δεις σαν 
ένα εύθραυστο πέπλο µπροστά στο φως. 
6. Αυτό το φαινοµενικά βαρύ εµπόδιο, αυτό το τεχνητό πάτωµα που µοιάζει σαν βράχος, είναι 
σαν µια σειρά  από χαµηλά σκοτεινά σύννεφα που φαίνονται σαν συµπαγής τοίχος µπροστά 
από τον ήλιο. Η αδιαπέραστη εµφάνισή του είναι εξολοκλήρου µια ψευδαίσθηση. Υποχωρεί 
απαλά προς τις βουνοκορφές που υψώνονται πάνω από αυτόν, και δεν έχει καθόλου την 
δύναµη να εµποδίσει όποιον θελήσει να σκαρφαλώσει πάνω από αυτόν για να δει τον ήλιο. 
Δεν είναι αρκετά δυνατός ούτε για να σταµατήσει ένα κουµπί να πέσει, ούτε για να κρατήσει 
ένα πούπουλο. Τίποτα δεν µπορεί να στηριχτεί πάνω του, διότι δεν είναι παρά µια 
ψευδαίσθηση θεµελίου. Προσπάθησε να τον αγγίξεις και θα δεις πως 
εξαφανίζεται·  προσπάθησε να τον πιάσεις και θα δεις ότι τα χέρια σου δεν κρατούν τίποτα. 
7. Όµως µέσα σε αυτό το στρώµα από σύννεφα είναι εύκολο να δεις ένα ολόκληρο κόσµο να 
αναδύεται. Μια συµπαγή οροσειρά, µια λίµνη, µια πόλη, όλα αναδύονται µέσα στην φαντασία 
σου, και από τα σύννεφα οι αγγελιαφόροι της αντίληψής σου επιστρέφουν  σε σένα, 
διαβεβαιώνοντας σε ότι όλα αυτά υπάρχουν. Φιγούρες σηκώνονται και περπατούν, πράξεις 
φαίνονται πραγµατικές, κι εµφανίζονται µορφές που εναλλάσσονται από όµορφες σε 



άσχηµες. Και µπρος πίσω πηγαίνουν, για όσο εσύ θέλεις να παίζεις το παιχνίδι της 
προσποίησης που παίζουν τα παιδιά. Όµως όσο καιρό και να το παίζεις, και άσχετα µε το 
πόση φαντασία βάζεις σε αυτό, δεν το συγχέεις µε τον κόσµο από κάτω, ούτε επιδιώκεις να 
το  κάνεις αληθινό. 
8. Το ίδιο θα έπρεπε να είναι και µε τα σκοτεινά σύννεφα της ενοχής, που δεν είναι ούτε πιο 
αδιαπέραστα ούτε πιο ουσιαστικά. Δεν θα πάθεις ούτε µια γρατζουνιά αν περάσεις µέσα από 
αυτά. Άφησε τον Οδηγό σου να σε διδάξει την ανούσια φύση τους καθώς θα σε οδηγεί να 
περνάς µέσα από αυτά, γιατί κάτω από αυτά υπάρχει ένας κόσµος φωτός όπου πάνω του 
δεν µπορούν να ρίξουν καµιά σκιά. Τις σκιές τους τις ρίχνουν στον κόσµο πέρα από αυτές, 
πιο µακριά από το φως. Όµως δεν µπορούν να ρίξουν την σκιά τους στον κόσµο του φωτός. 
9. Αυτός ο κόσµος του φωτός, αυτός ο κύκλος της λαµπρότητας είναι ο πραγµατικός κόσµος, 
όπου η ενοχή συναντιέται µε την συγχώρεση. Εδώ ο εξωτερικός κόσµος γίνεται ορατός εκ 
νέου, δίχως την σκιά της ενοχής επάνω του. Εδώ συγχωρείσαι, διότι εδώ έχεις συγχωρήσει 
τους πάντες. Εδώ είναι η νέα αντίληψη, όπου τα πάντα είναι φωτεινά και λάµπουν µε 
αθωότητα, εξαγνισµένα στο ύδωρ της συγχώρεσης, και καθαρά από κάθε κακιά σκέψη που 
έθεσες ποτέ πάνω τους.  Εδώ δεν υπάρχει καµιά επίθεση εναντίον του Υιού του Θεού, και 
είσαι καλοδεχούµενος. Εδώ είναι η αθωότητά σου, που περιµένει να σε ντύσει και να σε 
προστατέψει, και να σε ετοιµάσει για το τελικό βήµα του ταξιδιού προς τα µέσα. Εδώ αφήνεις 
τα σκοτεινά και βαριά ενδύµατα της ενοχής, και τα αντικαθιστάς ευγενικά µε την αγνότητα και 
την αγάπη. 
10.  Όµως ακόµη  και η συγχώρεση δεν είναι το τέλος. Η συγχώρεση πραγµατικά οµορφαίνει, 
αλλά δεν δηµιουργεί. Είναι η πηγή της θεραπείας, αλλά είναι ο αγγελιοφόρος  της αγάπης και 
όχι η Πηγή της. Εδώ οδηγείσαι, έτσι ώστε ο Θεός ο Ίδιος να µπορέσει να κάνει το τελικό βήµα 
ανεµπόδιστος, διότι εδώ τίποτα δεν παρεµβαίνει στην αγάπη, αφήνοντάς την να είναι ο 
εαυτός της. Ένα βήµα πιο πέρα από αυτό το άγιο µέρος της συγχώρεσης, ένα βήµα ακόµα 
πιο µέσα αλλά ένα που εσύ δεν µπορείς να κάνεις, σε µεταφέρει σε κάτι εντελώς διαφορετικό. 
Εδώ είναι η Πηγή του φωτός· τίποτα δεν γίνεται αντιληπτό, ούτε αλλάζει  ούτε συγχωρείται. 
Εδώ υπάρχει µόνο η γνώση. 
11. Αυτά τα µαθήµατα θα οδηγήσουν στην γνώση, αλλά η γνώση η ίδια εξακολουθεί να 
βρίσκεται πέρα από τον σκοπό αυτών των µαθηµάτων. Και δεν υπάρχει ανάγκη να 
προσπαθήσουµε να µιλήσουµε γι αυτό που βρίσκεται πέρα από τα λόγια παντοτινά. 
Χρειάζεται να θυµόµαστε µόνο ότι όποιος πετύχει τον πραγµατικό κόσµο, πέρα από τον 
οποίο η µάθηση δεν µπορεί να πάει, θα πάει πέρα από αυτόν αλλά µε διαφορετικό τρόπο. 
Εκεί όπου τελειώνει η µάθηση εκεί αρχίζει ο Θεός, διότι η µάθηση τελειώνει µπροστά σε 
Αυτόν ο Οποίος είναι ολοκληρωµένος εκεί όπου αρχίζει, και όπου δεν υπάρχει τέλος. Η 
λειτουργία µας δεν είναι να παραµείνουµε σε κάτι που δεν µπορούµε να πετύχουµε. 
Υπάρχουν πολλά ακόµα να µάθουµε. Πρέπει να πετύχουµε την ετοιµότητα για την γνώση. 
12. Η αγάπη δεν µαθαίνεται. Το νόηµά της βρίσκεται µέσα στην ίδια. Και η µάθηση τελειώνει 
όταν έχεις αναγνωρίσει όλα όσα δεν είναι η αγάπη. Αυτά είναι η παρέµβαση· αυτά χρειάζεται 
να καταργηθούν. Η αγάπη δεν µαθαίνεται, διότι δεν υπήρξε ποτέ στιγµή που να µην την 
γνώριζες. Η µάθηση δεν είναι αναγκαία στην Παρουσία του Δηµιουργού σου, που όταν 
Εκείνος σε αναγνωρίσει και εσύ αναγνωρίσεις Αυτόν, αυτή η αναγνώριση  υπερβαίνει τόσο 
πολύ όλη την µάθηση, ώστε όλα όσα έµαθες είναι δίχως νόηµα, εφόσον αντικαθίστανται µια 
για πάντα από την γνώση της αγάπης και το µοναδικό  της νόηµα. 
13. Η σχέση σου µε τον αδελφό σου έχει ξεριζωθεί από τον κόσµο των σκιών, και ο ανίερος 
σκοπός της έχει µεταφερθεί µε ασφάλεια από τα οχυρά της ενοχής, έχει εξαγνιστεί µε την 
συγχώρεση, και έχει τοποθετηθεί λαµπερός σταθερά ριζωµένος στον κόσµο του φωτός. Από 
εκεί σε καλεί να ακολουθήσεις την πορεία που πήρε, ανυψωµένος ψηλά πάνω από το 
σκοτάδι και απαλά τοποθετηµένος µπροστά στις πύλες του Ουρανού. Η άγια στιγµή κατά την 
οποία εσύ και ο αδελφός σου ενωθήκατε δεν είναι παρά ο αγγελιοφόρος της αγάπης, 
σταλµένος από πέρα από την συγχώρεση για να σας θυµίσει όλα όσα βρίσκονται πέρα από 
αυτήν. Ωστόσο, µέσω της συγχώρεσης είναι που θα τα θυµηθείς όλα αυτά. 
14. Και όταν η θύµηση του Θεού έχει έρθει σε σένα µέσα στον άγιο τόπο της συγχώρεσης δεν 
θα θυµάσαι τίποτα άλλο, και η µνήµη θα είναι πλέον τόσο άχρηστη όσο και η µάθηση, διότι ο 
µόνος σου σκοπός θα είναι να δηµιουργείς. Ωστόσο, αυτό δεν µπορείς να το γνωρίζεις µέχρι 
κάθε αντίληψη να έχει καθαριστεί και εξαγνιστεί, και τελικά αποµακρυνθεί παντοτινά. Η 
συγχώρεση αφαιρεί µόνο το αναληθές, ανασηκώνοντας τις σκιές από τον κόσµο και 
µεταφέροντάς τον, ασφαλή και σίγουρο µέσα στην ευγένειά της, στον φωτεινό κόσµο της νέας 
και καθαρής αντίληψης. Εκεί είναι ο σκοπός σου τώρα. Και εκεί είναι που σε περιµένει η 
ειρήνη. 


