
Κεφάλαιο 7 
 

ΤΑ ΔΩΡΑ  ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ 
 

1. Το Τελευταίο Βήµα 
 
1. Η δηµιουργική δύναµη του Θεού και των δηµιουργηµάτων Του είναι απεριόριστη, αλλά αυτή 
δεν είναι µια αµφίδροµη σχέση. Επικοινωνείς πλήρως µε τον Θεό, όπως Αυτός µαζί σου. Αυτή 
είναι µια συνεχής  διαδικασία την οποία µοιράζεσαι, και επειδή την µοιράζεσαι, εµπνέεσαι να 
δηµιουργείς σαν τον Θεό. Εν τούτοις, στην δηµιουργία δεν βρίσκεσαι σε αµφίδροµη σχέση µε τον 
Θεό, εφόσον Αυτός δηµιούργησε εσένα αλλά εσύ δεν δηµιούργησες Αυτόν. Σου έχω ήδη πει ότι 
µόνο από αυτή την άποψη η δηµιουργική σου δύναµη διαφέρει από την δική Του. Ακόµα και σε 
αυτόν τον κόσµο υπάρχει ένας παραλληλισµός. Οι γονείς γεννούν τα παιδιά, αλλά τα παιδιά δεν 
γεννούν τους γονείς. Όµως, γεννούν τα δικά τους παιδιά, εποµένως γεννούν κι αυτά όπως οι 
γονείς τους. 
2. Αν δηµιουργούσες εσύ τον Θεό και Αυτός δηµιουργούσε εσένα, τότε η Βασιλεία δεν θα 
αυξανόταν δια µέσου της δηµιουργικής της σκέψης. Άρα η δηµιουργία θα ήταν περιορισµένη, κι 
εσύ δεν θα µπορούσες να είσαι συν-δηµιουργός µε τον Θεό. Όπως η δηµιουργική Σκέψη του 
Θεού απορρέει από Αυτόν προς εσένα, έτσι και οι δικές σου δηµιουργικές σκέψεις πρέπει να 
απορρέουν από σένα προς τις δηµιουργίες σου. Μόνο µε αυτόν τον τρόπο µπορεί όλη η 
δηµιουργική δύναµη να επεκτείνεται προς τα έξω. Τα επιτεύγµατα του Θεού δεν είναι δικά σου, 
αλλά τα δικά σου είναι σαν Εκείνου. Αυτός δηµιούργησε την Υιότητα και εσύ την αυξάνεις. Έχεις 
την δύναµη να προσθέτεις στην Βασιλεία, όχι όµως και στον Δηµιουργό της Βασιλείας. Διεκδικείς 
αυτή την δύναµη όταν επαγρυπνείς µόνο υπέρ του Θεού και της Βασιλείας Του. Με το να δεχτείς 
αυτή την δύναµη ως δική σου έχεις µάθει να θυµάσαι τι είσαι. 
3. Οι δηµιουργίες σου, σου ανήκουν, όπως κι εσύ ανήκεις στον Θεό. Είσαι µέρος του Θεού, όπως 
οι υιοί σου είναι µέρος των δικών Του Υιών. Το να δηµιουργείς σηµαίνει ν’ αγαπάς. Η αγάπη 
επεκτείνεται προς τα έξω απλά και µόνο επειδή δεν είναι δυνατόν να περιορίζεται. Όντας 
απεριόριστη δεν σταµατά. Δηµιουργεί για πάντα, αλλά όχι µέσα στον χρόνο. Οι δηµιουργίες του 
Θεού υπήρχαν από πάντα, διότι Αυτός υπήρχε από πάντα. Οι δικές σου δηµιουργίες υπήρχαν 
από πάντα, διότι µπορείς να δηµιουργείς µόνο όπως δηµιουργεί ο Θεός. Η αιωνιότητα είναι δική 
σου, διότι Αυτός σε δηµιούργησε αιώνιο. 
4. Το εγώ, από την άλλη  πλευρά, πάντα απαιτεί αµφίδροµα δικαιώµατα, επειδή είναι 
ανταγωνιστικό αντί να αγαπάει. Πάντα είναι πρόθυµο να παζαρέψει, αλλά δεν µπορεί να 
καταλάβει ότι το να είσαι σαν κάποιον άλλο σηµαίνει ότι δεν είναι δυνατές οι δοσοληψίες. Για να 
κερδίσεις πρέπει να δίνεις, όχι να κάνεις δοσοληψίες. Όταν κάνεις δοσοληψίες περιορίζεις  το να 
δίνεις, και αυτό δεν είναι το Θέληµα του Θεού. Το να θέλεις από κοινού µε τον Θεό σηµαίνει να 
δηµιουργείς σαν Αυτόν. Ο Θεός δεν περιορίζει τα δώρα Του µε κανένα τρόπο. Εσύ είσαι τα 
δώρα Του, κι εποµένως τα δώρα σου πρέπει να είναι σαν τα δικά Του. Τα δώρα σου προς την 
Βασιλεία πρέπει να είναι όπως  τα δικά Του δώρα προς εσένα. 
5. Εγώ έδωσα µόνο αγάπη στην Βασιλεία διότι πίστεψα ότι ήταν αυτό που ήµουν. Αυτό που 
πιστεύεις ότι είσαι καθορίζει τα δώρα σου, και αν ο Θεός σε δηµιούργησε επεκτείνοντας τον 
Εαυτό Του όπως εσύ, τότε κι εσύ µπορείς να επεκτείνεις τον εαυτό σου µόνο όπως Αυτός. Μόνο 
η χαρά αυξάνεται για πάντα, εφόσον η χαρά και η αιωνιότητα είναι αδιαχώριστες. Ο Θεός 
επεκτείνεται προς τα έξω πέρα από όρια και πέρα από τον χρόνο, κι εσύ που είσαι συν-
δηµιουργός µε Αυτόν επεκτείνεις την Βασιλεία Του για πάντα και χωρίς περιορισµούς. Η 
αιωνιότητα είναι η ανεξίτηλη σφραγίδα της δηµιουργίας. Οι αιώνιοι βρίσκονται σε ειρήνη και χαρά 
για πάντα. 
6. Το να σκέφτεσαι σαν τον Θεό σηµαίνει να µοιράζεσαι την βεβαιότητά Του για το τι είσαι, και το 
να δηµιουργείς σαν Αυτόν σηµαίνει να µοιράζεσαι την τέλεια Αγάπη που µοιράζεται Αυτός µε 
σένα. Προς αυτό σε οδηγεί το Άγιο Πνεύµα, ώστε η χαρά σου να µπορεί να είναι ολοκληρωµένη 
διότι η Βασιλεία του Θεού είναι πλήρης. Έχω πει ότι το τελευταίο βήµα στην εκ νέου αφύπνιση 
της γνώσης, το κάνει ο Θεός. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά είναι δύσκολο να εξηγηθεί µε λέξεις διότι οι 



λέξεις είναι σύµβολα, και τίποτα που είναι αληθές δεν χρειάζεται να εξηγηθεί. Εν τούτοις, το Άγιο 
Πνεύµα έχει το έργο να µεταφράζει το άχρηστο σε χρήσιµο, το δίχως νόηµα σε αυτό που έχει 
νόηµα, και το προσωρινό σε άχρονο. Άρα µπορεί να σου πει κάτι γι αυτό το τελικό βήµα. 
7. Ο Θεός δεν κάνει βήµατα, διότι τα επιτεύγµατα Του δεν γίνονται σταδιακά. Αυτός δεν διδάσκει, 
διότι οι δηµιουργίες Του είναι αµετάβλητες. Δεν κάνει τίποτα τελευταίος, διότι Αυτός δηµιούργησε 
πρώτος και για πάντα. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η λέξη «πρώτος» έτσι όπως εφαρµόζεται σε 
Αυτόν δεν είναι µε την χρονική έννοια. Είναι πρώτος µε την έννοια ότι Αυτός είναι ο Πρώτος στην 
Ίδια την Αγία Τριάδα. Αυτός είναι ο Πρωταρχικός Δηµιουργός, διότι Αυτός δηµιούργησε τους συν-
δηµιουργούς Του. Κι επειδή έπραξε έτσι, ο χρόνος δεν εφαρµόζεται ούτε γι Αυτόν ούτε σε ό,τι 
δηµιούργησε. Το «τελευταίο βήµα» που θα το κάνει ο Θεός ήταν εποµένως αληθινό στην αρχή, 
είναι αλήθεια τώρα, και θα είναι αλήθεια για πάντα. Ό,τι είναι άχρονο είναι πάντα εκεί, διότι η 
ύπαρξή του είναι αιώνια αµετάβλητη. Δεν θα  αλλάξει µε την αύξηση, διότι δηµιουργήθηκε για να 
αυξάνει για πάντα. Αν εσύ το αντιλαµβάνεσαι ως µη αυξανόµενο, τότε δεν γνωρίζεις τι είναι. 
Ακόµα, δεν γνωρίζεις Ποιος το δηµιούργησε. Ο Θεός δεν σου το αποκαλύπτει αυτό διότι ποτέ δεν 
ήταν κρυµµένο. Το φως Του ποτέ δεν ήταν κρυφό, διότι η Θέλησή Του είναι να το µοιράζεται. 
Πως µπορεί αυτό που µοιράζεται ολοκληρωτικά να παρακρατείται και µετά να αποκαλύπτεται; 
 
 

ΙΙ. Ο Νόµος της Βασιλείας 
 
1. Το να θεραπεύεις είναι το µόνο είδος σκέψης σε αυτό τον κόσµο που µοιάζει µε την Σκέψη του 
Θεού, εξαιτίας των στοιχείων που µοιράζονται. Όταν ένας αδελφός αντιλαµβάνεται τον εαυτό του 
ως ασθενή, τότε αντιλαµβάνεται τον εαυτό του ως µη ολοκληρωµένο, κι εποµένως σε ανάγκη. Αν 
κι εσύ τον βλέπεις µε αυτό τον τρόπο, τότε τον βλέπεις σαν να είναι απών από την Βασιλεία ή 
διαχωρισµένος από αυτή, καθιστώντας έτσι την ίδια την Βασιλεία κρυφή και για τους δύο σας. Η 
ασθένεια και ο διαχωρισµός δεν είναι από τον Θεό, αλλά η Βασιλεία είναι. Αν αποκρύπτεις την 
Βασιλεία, αντιλαµβάνεσαι κάτι που δεν είναι από τον Θεό. 
2. Το να θεραπεύεις, λοιπόν, σηµαίνει να διορθώνεις την αντίληψη στον αδελφό σου και στον 
εαυτό σου, µε το µοιράζεσαι το Άγιο Πνεύµα µαζί του. Αυτό σας τοποθετεί και τους δύο µέσα 
στην Βασιλεία, και επαναφέρει την ολότητά της µέσα στο νου σου. Αυτό αντανακλά την 
δηµιουργία, διότι ενοποιεί καθώς αυξάνεται και αφοµοιώνει καθώς επεκτείνεται. Αυτό που 
προβάλλεις ή επεκτείνεις είναι πραγµατικό για σένα. Αυτός είναι ένας αµετάκλητος νόµος του νου 
σε αυτό τον κόσµο, αλλά και στην Βασιλεία. Όµως, το περιεχόµενο είναι διαφορετικό σε αυτό τον 
κόσµο, διότι οι σκέψεις που κυβερνά είναι πολύ διαφορετικές από αυτές της Βασιλείας. Οι νόµοι 
πρέπει να προσαρµόζονται στις περιστάσεις αν πρόκειται να διατηρήσουν την τάξη. Το 
αξιοσηµείωτο χαρακτηριστικό των νόµων του νου έτσι όπως λειτουργούν σε αυτό τον κόσµο είναι 
ότι µε το να τους υπακούς, και σε διαβεβαιώνω ότι πρέπει να τους υπακούς, µπορεί να φτάσεις 
σε διαµετρικά αντίθετα αποτελέσµατα. Αυτό συµβαίνει διότι οι νόµοι έχουν προσαρµοστεί στις 
συνθήκες αυτού του κόσµου, στις οποίες τα διαµετρικά αντίθετα αποτελέσµατα φαίνονται πιθανά 
διότι εσύ µπορείς να ανταποκρίνεσαι σε δύο συγκρουόµενες φωνές. 
3. Έξω από την Βασιλεία, ο νόµος που επικρατεί µέσα (σε αυτή) προσαρµόζεται στο «Πιστεύεις 
ό,τι προβάλλεις προς τα έξω.» Αυτή είναι η µορφή διδασκαλίας του, διότι έξω από την Βασιλεία η 
µάθηση είναι πολύ σηµαντική. Αυτή η µορφή υπονοεί ότι θα µαθαίνεις αυτό που είσαι από ό,τι 
έχεις προβάλλει πάνω στους άλλους, κι εποµένως πιστεύεις πως  αυτοί είναι. Μέσα στην 
Βασιλεία δεν υπάρχει διδασκαλία και µάθηση, διότι δεν υπάρχει καµία πίστη. Υπάρχει µόνο 
βεβαιότητα. Ο Θεός και οι Υιοί Του, µέσα στην βεβαιότητα της ύπαρξης, γνωρίζουν ότι είσαι αυτό 
που επεκτείνεις. Αυτή η µορφή του νόµου δεν προσαρµόζεται καθόλου, εφόσον είναι ο νόµος της 
δηµιουργίας. Ο Θεός ο Ίδιος δηµιούργησε το νόµο δηµιουργώντας µε αυτόν. Και οι Υιοί Του, που 
δηµιουργούν σαν Αυτόν, τον ακολουθούν µε χαρά, γνωρίζοντας ότι η αύξηση της Βασιλείας 
βασίζεται σε αυτόν, ακριβώς όπως βασίστηκε και η δική τους δηµιουργία. 
4. Οι νόµοι, για να είναι χρήσιµοι, πρέπει να µεταδίδονται. Εποµένως, πρέπει να µεταφράζονται 
για εκείνους που µιλούν διαφορετικές γλώσσες. Εν τούτοις, ένα καλός µεταφραστής, παρόλο που 
πρέπει ν’αλλάξει την µορφή αυτού που µεταφράζει, ποτέ δεν αλλάζει το νόηµα. Μάλιστα, όλος 
του ο σκοπός είναι ν’ αλλάξει την µορφή έτσι ώστε να διατηρηθεί το αρχικό νόηµα. Το Άγιο 
Πνεύµα είναι ο Μεταφραστής των νόµων του Θεού για εκείνους που δεν τους καταλαβαίνουν. Δεν 



θα µπορούσες να το κάνεις αυτό µόνος σου διότι ένας  νους που βρίσκεται σε σύγκρουση δεν 
µπορεί να παραµένει πιστός σε ένα νόηµα, κι εποµένως θα το αλλάξει για να διατηρήσει την 
µορφή. 
5. Ο σκοπός του Αγίου Πνεύµατος στην µετάφραση είναι ακριβώς το αντίθετο. Αυτό  µεταφράζει 
µόνο για να διατηρήσει το αρχικό νόηµα µε κάθε τρόπο και σε όλες τις γλώσσες. Εποµένως, 
αντιτίθεται στην ιδέα ότι οι διαφορές στην µορφή έχουν σηµασία, και πάντα τονίζει ότι αυτές οι 
διαφορές δεν έχουν σηµασία. Η σηµασία του µηνύµατός Του είναι πάντα η ίδια · µόνο το 
νόηµα  έχει σηµασία. Ο νόµος της δηµιουργίας του Θεού δεν χρησιµοποιεί την χρήση της 
αλήθειας για να πείσει τους Υιούς Του για την αλήθεια. Η επέκταση της αλήθειας, που είναι ο 
νόµος της Βασιλείας, βασίζεται µόνο στην γνώση του τι είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η κληρονοµιά 
σου και δεν απαιτεί καθόλου µάθηση, αλλά όταν εσύ την απαρνήθηκες έγινες µαθητής 
αναγκαστικά. 
6. Κανένας δεν αµφισβητεί την σχέση της µάθησης και της µνήµης. Η µάθηση είναι αδύνατη 
δίχως την µνήµη εφόσον κάτι  πρέπει να είναι συνεπές για να µπορείς να το θυµηθείς. Γι αυτό η 
διδασκαλία του Αγίου Πνεύµατος είναι ένα µάθηµα στην θύµηση. Έχω ξαναπεί ότι Αυτός 
διδάσκει  την θύµηση και την λησµονιά, αλλά την λησµονιά την διδάσκει µόνο για να κάνει την 
θύµηση συνεπή. Ξεχνάς για να µπορέσεις να θυµηθείς καλύτερα. Δεν θα καταλαβαίνεις τις 
µεταφράσεις Του ενώσω ακούς δύο τρόπους ερµηνείας τους. Εποµένως, πρέπει να ξεχάσεις ή 
να αφήσεις να φύγει ο ένας για να κατανοήσεις τον άλλον. Αυτός είναι ο µόνος τρόπος που 
µπορείς να µάθεις την συνέπεια, έτσι ώστε τελικά να είσαι συνεπής. 
7. Τι µπορεί να σηµαίνει η τέλεια συνέπεια της Βασιλείας για εκείνους που βρίσκονται σε 
σύγχυση; Είναι προφανές ότι η σύγχυση παρεµβαίνει στο νόηµα, κι εποµένως εµποδίζει τον 
µαθητή να το εκτιµήσει. Δεν υπάρχει καµία σύγχυση στην Βασιλεία των Ουρανών, διότι εκεί 
υπάρχει µόνο ένα νόηµα. Αυτό το νόηµα  προέρχεται από τον Θεό και είναι ο Θεός. Κι επειδή 
είναι επίσης κι εσύ, το µοιράζεσαι και το  επεκτείνεις όπως έκανε και ο Δηµιουργός σου. Αυτό δεν 
χρειάζεται µετάφραση διότι είναι απόλυτα κατανοητό, αλλά χρειάζεται επέκταση 
διότι σηµαίνει επέκταση. Η επικοινωνία είναι απόλυτα άµεση και τέλεια ενοποιηµένη. Είναι 
ολοκληρωτικά ελεύθερη, διότι τίποτα δυσαρµονικό δεν εισέρχεται ποτέ. Αυτός είναι ο λόγος που 
είναι η Βασιλεία του Θεού. Ανήκει σ’ Αυτόν και εποµένως είναι σαν Αυτόν. Αυτή είναι η 
πραγµατικότητά , και τίποτα δεν µπορεί να την προσβάλλει. 
 

ΙΙΙ. Η  Πραγµατικότητα της Βασιλείας 
 

1. Το Άγιο Πνεύµα διδάσκει ένα µάθηµα, και το εφαρµόζει σε όλα τα άτοµα και σε όλες τις 
καταστάσεις. Εφόσον είναι ελεύθερο από την σύγκρουση, µεγιστοποιεί όλες τις προσπάθειες και 
όλα τα αποτελέσµατα. Διδάσκοντας την δύναµη της Βασιλείας του Θεού του Ίδιου, σε διδάσκει ότι 
όλη η δύναµη είναι δική σου. Η εφαρµογή της δεν έχει σηµασία. Είναι πάντα στο µέγιστο. Η 
επαγρύπνησή σου δεν είναι αυτή που την διασφαλίζει ως δική σου, αλλά σου δίνει όµως την 
ικανότητα να την χρησιµοποιείς πάντα και µε όλους τους τρόπους. Όταν είπα «Είµαι µαζί σου 
πάντα,» το εννοούσα κυριολεκτικά. Δεν είµαι απών για κανέναν σε καµία κατάσταση. Και επειδή 
είµαι πάντα µαζί σου, εσύ είσαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Δεν έφτιαξες εσύ αυτή την δύναµη, 
όπως ούτε κι εγώ. Δηµιουργήθηκε για να µοιράζεται, κι εποµένως δεν έχει νόηµα να γίνει 
αντιληπτή σαν να ανήκει σε κάποιον εις βάρος κάποιου άλλου. Μια τέτοια αντίληψη την καθιστά 
χωρίς νόηµα περιορίζοντας  ή παραβλέποντας την αληθινή και µοναδική της σηµασία. 
2. Το νόηµα  του Θεού παραµένει στην Βασιλεία, διότι εκεί το τοποθέτησε Αυτός. Δεν παραµένει 
µέσα στο χρόνο. Απλά αναπαύεται στην Βασιλεία διότι ανήκει εκεί, όπως κι εσύ. Πως µπορείς 
εσύ που είσαι το νόηµα του Θεού ν’ αντιλαµβάνεσαι τον εαυτό σου ως απόντα από κει; Μπορείς 
να βλέπεις τον εαυτό σου ως διαχωρισµένο από την σηµασία σου µόνο όταν τον βιώνεις ως µη 
αληθινό. Αυτός είναι ο λόγος που το εγώ είναι παρανοϊκό· σε διδάσκει ότι δεν είσαι αυτό που 
είσαι. Αυτό είναι τόσο αντιφατικό που είναι προφανώς αδύνατον. Εποµένως είναι ένα µάθηµα 
που δεν µπορείς να µάθεις πραγµατικά, άρα ούτε και να το διδάξεις πραγµατικά. Εν τούτοις, 
πάντα διδάσκεις. Εποµένως, πρέπει να διδάσκεις κάτι άλλο, παρόλο που το εγώ δεν γνωρίζει τι 
είναι αυτό. Το εγώ, λοιπόν, συνεχώς  καταλύεται, και υποπτεύεται τα κίνητρά σου. Ο νους σου 
δεν µπορεί να ενοποιηθεί συµµαχώντας µε το εγώ, διότι ο νους δεν ανήκει σε αυτό. Εν τούτοις, 
αυτό που είναι «προδοτικό» για το εγώ είναι πιστό για την ειρήνη. Ο «εχθρός» του εγώ, είναι 



εποµένως δικός σου φίλος. 
3. Έχω ξαναπεί ότι ο φίλος του εγώ δεν είναι µέρος δικό σου, διότι το εγώ αντιλαµβάνεται τον 
εαυτό του ότι βρίσκεται σε πόλεµο και εποµένως χρειάζεται συµµάχους. Εσύ που δεν βρίσκεσαι 
σε πόλεµο πρέπει να αναζητάς αδελφούς και ν’ αναγνωρίζεις όλους όσους βλέπεις σαν 
αδελφούς, διότι µόνο οι ίσοι βρίσκονται σε ειρήνη. Εφόσον οι ίσοι Υιοί του Θεού έχουν τα πάντα, 
δεν γίνεται να ανταγωνίζονται. Εν τούτοις, αν αντιλαµβάνονται κάποιον από τους αδελφούς του 
ως οτιδήποτε άλλο εκτός από ίσο, τότε η ιδέα του ανταγωνισµού θα έχει εισέλθει στο νου τους. 
Μην υποτιµάς την ανάγκη σου να επαγρυπνείς εναντίον αυτής της ιδέας, διότι όλες οι 
συγκρούσεις σου προέρχονται από αυτή. Είναι η πεποίθηση ότι είναι δυνατόν να υπάρχουν 
συγκρουόµενα συµφέροντα, κι εποµένως έχεις δεχτεί το αδύνατον ως αληθές. Είναι αυτό 
διαφορετικό από το να λες ότι αντιλαµβάνεσαι τον εαυτό σου ως µη πραγµατικό; 
4. Το να είσαι στην Βασιλεία σηµαίνει απλά ότι εστιάζεις όλη την προσοχή σου σ’ αυτήν. Όσο 
πιστεύεις ότι µπορείς να έχεις στραµµένη την προσοχή σου σε αυτό που δεν είναι αληθινό, 
δέχεσαι την σύγκρουση ως επιλογή σου. Είναι αυτό πραγµατικά µια επιλογή; Φαίνεται σαν να 
είναι, αλλά τα φαινόµενα και η πραγµατικότητα δεν είναι καθόλου τα ίδια. Εσύ  που είσαι η 
Βασιλεία δεν σε απασχολούν τα φαινόµενα. Η πραγµατικότητα είναι δική σου διότι είσαι η 
πραγµατικότητα. Αυτός είναι ο τρόπος που το να έχεις και το να είσαι τελικά συµφιλιώνονται, 
όχι  µέσα στην Βασιλεία, αλλά στο νου σου. Ο βωµός  που υπάρχει εκεί είναι η µόνη 
πραγµατικότητα. Ο βωµός είναι απόλυτα καθαρός  στην σκέψη, διότι είναι µια αντανάκλαση της 
τέλειας Σκέψης. Ο ορθός νους σου βλέπει µόνο αδελφούς, διότι βλέπει µόνο µέσα από το δικό 
του φως. 
5. Ο Θεός ο Ίδιος  έχει φωτίσει το νου σου, και κρατά τον νου σου φωτεινό µε το φως Του επειδή 
ο νους σου είναι το φως Του. Αυτό είναι απόλυτα πέρα από κάθε αµφισβήτηση, και όταν ρωτάς 
παίρνεις την απάντηση. Η Απάντηση απλά διαλύει κάθε αµφισβήτηση, διασφαλίζοντας το 
γεγονός ότι το να ρωτάς για  την πραγµατικότητα σηµαίνει ότι η αµφισβήτησή σου είναι άσκοπη. 
Αυτός είναι ο λόγος που το Άγιο Πνεύµα ποτέ δεν αµφισβητεί. Η µοναδική του  λειτουργία είναι να 
διαλύει  ό,τι  είναι  αµφισβητήσιµο  και εποµένως  να οδηγεί στην βεβαιότητα. Οι βέβαιοι είναι 
απόλυτα γαλήνιοι, διότι δεν βρίσκονται σε αµφιβολία. Δεν κάνουν ερωτήσεις, διότι τίποτα το 
αµφισβητήσιµο δεν εισέρχεται στο νου τους. Αυτό τους κρατά σε τέλεια γαλήνη, επειδή αυτό είναι 
που µοιράζονται, γνωρίζοντας τι  πραγµατικά  είναι . 
 

 
IV. Η Θεραπεία ως Αναγνώριση της Αλήθειας 

 
1. Η αλήθεια µπορεί µόνο να αναγνωριστεί και χρειάζεται να αναγνωριστεί. Η έµπνευση είναι 
του Αγίου Πνεύµατος, και η βεβαιότητα είναι του Θεού σύµφωνα µε του νόµους Του. Εποµένως, 
και τα  δύο προέρχονται από την ίδια Πηγή, εφόσον η έµπνευση προέρχεται από την Φωνή που 
µιλά για τον  Θεό και η βεβαιότητα προέρχεται από τους νόµους του Θεού. Η θεραπεία δεν 
προέρχεται απευθείας από τον Θεό, ο Οποίος γνωρίζει τις δηµιουργίες Του ως τέλεια 
ολοκληρωµένες. Εν τούτοις, η θεραπεία εξακολουθεί να είναι του Θεού, διότι ξεκινά από την 
Φωνή Του και τους νόµους Του. Είναι αποτέλεσµά τους, σε µια κατάσταση του νου που δεν Τον 
γνωρίζει. Αυτή η κατάσταση είναι άγνωστη σε Αυτόν κι εποµένως δεν υπάρχει, αλλά εκείνοι που 
κοιµούνται δεν έχουν επίγνωση. Κι εφόσον δεν έχουν επίγνωση, δεν γνωρίζουν. 
2. Το Άγιο Πνεύµα πρέπει να εργαστεί µέσα από εσένα για να σε διδάξει ότι 
βρίσκεται  µέσα σε  σένα. Αυτό είναι ένα ενδιάµεσο βήµα προς την γνώση ότι είσαι εν Θεώ 
επειδή αποτελείς  µέρος Του. Τα θαύµατα που εµπνέει το Άγιο Πνεύµα δεν µπορεί να έχουν 
βαθµό δυσκολίας, διότι κάθε µέρος της δηµιουργίας ανήκει στην ίδια βαθµίδα. Αυτό είναι το 
Θέληµα του Θεού και το δικό σου. Οι νόµοι του Θεού το διασφαλίζουν αυτό, και το Άγιο Πνεύµα 
σου το υπενθυµίζει. Όταν θεραπεύεις, θυµάσαι τους νόµους του Θεού και ξεχνάς τους νόµους 
του εγώ. Έχω ξαναπεί ότι η λησµονιά είναι απλά ένας τρόπος να θυµάσαι καλύτερα. Εποµένως 
δεν είναι το αντίθετο της θύµησης αν γίνει σωστά αντιληπτή. Όταν γίνει αντιληπτή εσφαλµένα, 
τότε εισάγει µια αντίληψη σύγκρουσης µε κάτι άλλο, όπως κάνει κάθε εσφαλµένη αντίληψη. Αν 
γίνει σωστά αντιληπτή, τότε µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως διέξοδος από την σύγκρουση, όπως 
κάθε ορθή αντίληψη. 
3. Το εγώ δεν θέλει να διδάξει σε όλους όλα όσα έχει µάθει, διότι αυτό θα µαταίωνε τον σκοπό 



του. Εποµένως, στην πραγµατικότητα δεν µαθαίνει καθόλου. Το Άγιο Πνεύµα σε διδάσκει να 
χρησιµοποιείς αυτό που έχει φτιάξει το εγώ, για να διδάξεις το αντίθετο από ό,τι έχει «µάθει» το 
εγώ. Το είδος της  µάθησης του είναι το ίδιο άσχετο όσο και η συγκεκριµένη ικανότητα που 
χρησιµοποιήθηκε για την µάθηση. Το µόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να κάνεις την 
προσπάθεια να µάθεις, διότι το Άγιο Πνεύµα έχει έναν ενοποιηµένο στόχο για την προσπάθεια. 
Αν διαφορετικές ικανότητες εφαρµόζονται για αρκετό διάστηµα προς ένα στόχο, τότε οι ικανότητες 
οι ίδιες ενοποιούνται. Αυτό γίνεται επειδή κατευθύνονται προς µια κατεύθυνση, σε ένα δρόµο. Εν 
τέλει, λοιπόν, όλες συνεισφέρουν σε ένα αποτέλεσµα, και κάνοντάς το αυτό, τονίζεται 
περισσότερο η οµοιότητα τους και όχι οι διαφορές τους. 
4. Άρα όλες οι ικανότητες θα πρέπει να παραδίδονται στο Άγιο Πνεύµα, το Οποίο κατανοεί το 
πώς να τις χρησιµοποιήσει σωστά. Αυτό τις χρησιµοποιεί µόνο για θεραπεία, διότι σε γνωρίζει 
µόνο ως ολοκληρωµένο. Θεραπεύοντας µαθαίνεις την ολότητα, και µαθαίνοντας την ολότητα 
µαθαίνεις να θυµάσαι τον Θεό. Εσύ Τον έχεις λησµονήσει, αλλά το Άγιο Πνεύµα καταλαβαίνει ότι 
η λησµονιά σου πρέπει να µεταφραστεί σε ένα τρόπο ενθύµησης. 
5. Ο στόχος του εγώ είναι τόσο ενοποιηµένος όσο του Αγίου Πνεύµατος, και εξαιτίας αυτού οι 
στόχοι τους δεν µπορούν ποτέ να συµφιλιωθούν µε κανένα τρόπο και σε κανένα βαθµό. Το εγώ 
πάντα επιδιώκει να διαιρεί και να διαχωρίζει. Το Άγιο Πνεύµα πάντα επιδιώκει να ενοποιεί και να 
θεραπεύει. Καθώς θεραπεύεις θεραπεύεσαι, διότι το Άγιο Πνεύµα δεν βλέπει βαθµό δυσκολίας 
στην θεραπεία. Η θεραπεία είναι ο τρόπος να αναιρέσεις την πίστη στις διαφορές, όντας ο µόνος 
τρόπος να αντιλαµβάνεσαι την Υιότητα  ως ένα. Αυτή η αντίληψη βρίσκεται εποµένως σε 
συµφωνία µε τους νόµους του Θεού, ακόµα και σε µία κατάσταση του νου που δεν είναι 
σύµφωνη  µε την δική Του. Η δύναµη της ορθής αντίληψης είναι τόσο µεγάλη που φέρνει το νου 
σε συµφωνία µε το Νου Εκείνου, διότι υπηρετεί την Φωνή Του, η οποία βρίσκεται µέσα σε όλους 
σας. 
6. Το να νοµίζεις ότι µπορείς να αντιτεθείς στην Βούληση του Θεού είναι µια αληθινή αυταπάτη. 
Το εγώ πιστεύει ότι µπορεί, και ότι µπορεί να σου προσφέρει την δική του «βούληση» ως δώρο. 
Δεν τη θέλεις. Αυτό δεν είναι δώρο. Δεν είναι τίποτα απολύτως. Ο Θεός σου έχει δώσει ένα 
δώρο που και το έχεις και είσαι. Όταν δεν το χρησιµοποιείς, ξεχνάς ότι το έχεις. Με το να µην το 
θυµάσαι, δεν γνωρίζεις τι είσαι. Η θεραπεία, λοιπόν, είναι ένας τρόπος προσέγγισης της γνώσης 
σκεπτόµενος σε συµφωνία µε τους νόµους του Θεού, και αναγνωρίζοντας την παγκοσµιότητα 
τους. Δίχως αυτή την αναγνώριση, κάνεις αυτούς τους νόµους να µην έχουν νόηµα για σένα. Εν 
τούτοις, οι νόµοι δεν είναι χωρίς νόηµα, εφόσον όλο το νόηµα περιέχεται σε αυτούς και µέσα 
από  αυτούς. 
7. Αναζήτησε πρώτα την Βασιλεία των Ουρανών, διότι εκεί λειτουργούν αληθινά οι νόµοι του 
Θεού, και µπορούν να λειτουργούν αληθινά διότι είναι οι νόµοι της αλήθειας. Αλλά αναζήτησε 
µόνο αυτό, διότι δεν µπορείς  να βρεις  τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ο Θεός είναι 
το  Παν   µέσα στα πάντα µε κυριολεκτική έννοια. Όλη η ύπαρξη βρίσκεται µέσα σε Αυτόν ο 
Οποίος είναι όλη η Ύπαρξη. Εποµένως, εσύ βρίσκεσαι µέσα σε Αυτόν εφόσον η ύπαρξή σου 
είναι δική Του. Η θεραπεία είναι ένας τρόπος να ξεχάσεις την αίσθηση κινδύνου που σου έχει 
προκαλέσει το εγώ, µε το να µην αναγνωρίζεις της ύπαρξή του (τον κίνδυνο) στον αδελφό σου. 
Αυτό ενδυναµώνει το Άγιο Πνεύµα και στους δυο σας, διότι είναι µια άρνηση ν’ αναγνωρίσεις τον 
φόβο. Η αγάπη χρειάζεται µόνο αυτή την πρόσκληση. Έρχεται ελεύθερα σε όλη την Υιότητα , 
όντας η ίδια αυτό που είναι η Υιότητα. Με την αφύπνισή σου µέσα σ’ αυτή, απλά ξεχνάς αυτό που 
δεν είσαι. Αυτό σε καθιστά ικανό να θυµηθείς αυτό που είσαι. 
 
 

V. Η Θεραπεία και το Αµετάβλητο του Νου 
 
1. Το σώµα δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα πλαίσιο για αναπτυσσόµενες ικανότητες, που 
χρησιµοποιούνται όµως µε έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Αυτή είναι µια απόφαση. Τα 
αποτελέσµατα της απόφασης του εγώ σε αυτό το ζήτηµα είναι τόσο φανερά που δεν χρειάζονται 
καµία επεξήγηση, αλλά η απόφαση του Αγίου Πνεύµατος να χρησιµοποιεί το σώµα µόνο για 
επικοινωνία έχει µια τέτοια άµεση σύνδεση µε την θεραπεία που πραγµατικά χρειάζεται 
διευκρίνιση. Ο µη θεραπευµένος θεραπευτής προφανώς δεν κατανοεί το  ίδιο  του 
το  λειτούργηµα. 



2. Μόνο οι νόες επικοινωνούν. Εφόσον το εγώ δεν µπορεί να εξαλείψει την παρόρµηση για 
επικοινωνία επειδή είναι επίσης και παρόρµηση για δηµιουργία, µπορεί µόνο να σε διδάσκει ότι 
το σώµα µπορεί και να επικοινωνεί και να δηµιουργεί, κι εποµένως δεν χρειάζεται το νου. Με αυτό 
τον τρόπο το εγώ προσπαθεί να σε διδάξει ότι το σώµα µπορεί να ενεργεί σαν το νου, κι 
εποµένως είναι αυτάρκες. Εν τούτοις, έχουµε µάθει ότι η συµπεριφορά δεν αποτελεί κάποιο 
επίπεδο ούτε για διδασκαλία ούτε για µάθηση, εφόσον µπορείς να ενεργείς σύµφωνα µε 
αυτό  που δεν πιστεύεις. Αν το κάνεις αυτό, όµως, θα σε εξασθενήσει ως δάσκαλο και µαθητή 
διότι, έχουµε επανειληµµένα τονίσει, ότι διδάσκεις αυτό που πραγµατικά πιστεύεις. Ένα 
ασυνεπές µάθηµα θα διδαχθεί και θα µαθευτεί πολύ δύσκολα. Αν διδάσκεις και την 
ασθένεια και την θεραπεία, είσαι και φτωχός διδάσκαλος και φτωχός µαθητής. 
3. Η θεραπεία είναι  µία ικανότητα που µπορεί να αναπτύξει ο κάθε ένας και πρέπει να την 
αναπτύξει αν είναι να θεραπευτεί. Η θεραπεία είναι η µορφή επικοινωνίας του Αγίου Πνεύµατος 
σε αυτό τον κόσµο, και η µόνη που Αυτό  δέχεται . Δεν αναγνωρίζει καµία άλλη, διότι δεν δέχεται 
την σύγχυση του νου και του σώµατος που έχει το εγώ. Οι νόες µπορούν να επικοινωνούν, αλλά 
δεν µπορούν να πληγώνουν. Το σώµα στην υπηρεσία του εγώ µπορεί να πληγώνει άλλα 
σώµατα, αλλά αυτό δεν µπορεί να συµβεί εκτός κι αν υπάρχει ήδη  σύγχυση σώµατος µε το νου. 
Και αυτή η κατάσταση επίσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε για θεραπεία ή για µαγεία, αλλά 
πρέπει να θυµάσαι ότι η µαγεία πάντα εµπεριέχει την πεποίθηση ότι η θεραπεία είναι βλαβερή. 
Αυτή η πεποίθηση είναι η απόλυτα παρανοϊκή βάση της, κι έτσι προχωρά µε ανάλογο τρόπο. 
4. Η θεραπεία µόνο ενδυναµώνει. Η µαγεία πάντα προσπαθεί να εξασθενεί. Η θεραπεία δεν 
αντιλαµβάνεται τίποτα στον θεραπευτή που να µην το µοιράζεται µαζί του ο κάθε ένας. Η µαγεία 
πάντα βλέπει κάτι «ιδιαίτερο» στον θεραπευτή, το οποίο πιστεύει ότι µπορεί να προσφέρει ως 
δώρο σε κάποιον που δεν το έχει. Μπορεί να πιστεύει ότι το δώρο προέρχεται από τον Θεό προς 
αυτόν, αλλά είναι ολοφάνερο ότι δεν καταλαβαίνει τον Θεό αν νοµίζει ότι αυτός έχει κάτι που 
λείπει στους άλλους. 
5. Το Άγιο Πνεύµα δεν λειτουργεί τυχαία, και η θεραπεία που είναι από Αυτό  πάντα λειτουργεί. 
Τα αποτελέσµατα θα ποικίλουν εκτός κι αν ο θεραπευτής θεραπεύει πάντα µέσω Αυτού. Εν 
τούτοις, η θεραπεία η ίδια είναι συνεπής, αφού µόνο η συνέπεια είναι ελεύθερη από συγκρούσεις, 
και µόνο οι ελεύθεροι από συγκρούσεις είναι ολοκληρωµένοι. Με το να δέχεται εξαιρέσεις και να 
αναγνωρίζει ότι µερικές φορές µπορεί να θεραπεύει και µερικές όχι, ο θεραπευτής προφανώς 
δέχεται την ασυνέπεια. Εποµένως βρίσκεται σε σύγκρουση, και διδάσκει την σύγκρουση. Μπορεί 
οτιδήποτε που προέρχεται από τον Θεό να µην είναι για όλους, και για  πάντα; Η αγάπη είναι 
ανίκανη για οποιαδήποτε εξαίρεση. Μόνο αν υπάρχει φόβος η ιδέα των εξαιρέσεων φαίνεται πως 
αποκτά κάποια σηµασία. Οι εξαιρέσεις είναι τροµακτικές διότι είναι φτιαγµένες από τον φόβο. Ο 
«φοβισµένος θεραπευτής» είναι µια αντίφαση όρων, κι εποµένως µια ιδέα στην οποία µόνο ένας 
νους που βρίσκεται σε σύγκρουση θα µπορούσε να βρει  κάποιο νόηµα. 
6. Ο φόβος δεν χαροποιεί. Η θεραπεία, όµως, δίνει χαρά. Ο φόβος πάντα κάνει εξαιρέσεις. Η 
θεραπεία ποτέ. Ο φόβος προκαλεί αποµόνωση, διότι εισάγει τον διαχωρισµό. Η θεραπεία πάντα 
παράγει αρµονία, διότι προέρχεται από την ενοποίηση. Είναι προβλέψιµη διότι είναι αξιόπιστη. 
Όλα όσα είναι του Θεού είναι αξιόπιστα, διότι όλα όσα είναι του Θεού είναι ολοκληρωτικά 
αληθινά. Η θεραπεία είναι αξιόπιστη διότι εµπνέεται από την Φωνή Του, και βρίσκεται σε 
συµφωνία µε τους νόµους Του. Εν τούτοις, αν η θεραπεία είναι συνεπής τότε δεν µπορεί να γίνει 
κατανοητή µε ασυνέπεια. Κατανόηση σηµαίνει συνέπεια διότι Θεός σηµαίνει συνέπεια. Εφόσον 
αυτή είναι η σηµασία Του, είναι επίσης και η δική σου. Η δική σου σηµασία δεν µπορεί να 
βρίσκεται σε ασυµφωνία µε την δική Του, διότι ολόκληρη και η µοναδική σηµασία σου προέρχεται 
από την δική Του και είναι σαν την δική Του. Ο Θεός δεν είναι δυνατόν να βρίσκεται σε 
ασυµφωνία µε τον Εαυτό Του, κι εσύ δεν µπορεί να βρίσκεσαι σε ασυµφωνία µε Αυτόν. Δεν 
µπορείς να διαχωρίσεις τον Εαυτό σου από τον Δηµιουργό σου, ο Οποίος σε δηµιούργησε 
µοιράζοντας την Ύπαρξή Του µαζί σου. 
7. Ο µη θεραπευµένος θεραπευτής θέλει ευγνωµοσύνη από τους αδελφούς του, αλλά αυτός δεν 
είναι ευγνώµων προς αυτούς. Αυτό συµβαίνει διότι πιστεύει ότι αυτός τους δίνει κάτι, και δεν 
λαµβάνει κάτι εξίσου επιθυµητό σαν αναταπόδοση. Η διδασκαλία του είναι περιορισµένη διότι 
µαθαίνει τόσο λίγα. Το θεραπευτικό του µάθηµα περιορίζεται από την ίδια του την αχαριστία, η 
οποία είναι ένα µάθηµα για την ασθένεια. Η αληθινή µάθηση είναι συνεχής, και τόσο ουσιώδης 
στην δύναµή της γι αλλαγή ώστε ο Υιός του Θεού µπορεί ν’αναγνωρίσει την δύναµή του µέσα σε 
µια στιγµή και ν’ αλλάξει τον κόσµο αµέσως µετά. Αυτό συµβαίνει διότι, αλλάζοντας το νου του, 



έχει αλλάξει το πιο ισχυρό εργαλείο που του δόθηκε ποτέ για αλλαγή. Αυτό µε κανένα τρόπο δεν 
αντικρούει το αµετάβλητο του νου έτσι όπως τον δηµιούργησε ο Θεός, αλλά εσύ νοµίζεις ότι τον 
έχεις αλλάξει όσο µαθαίνεις µέσω του εγώ. Αυτό σε θέτει σε θέση ανάγκης να µάθεις ένα µάθηµα 
που φαίνεται αντιφατικό· πρέπει να µάθεις να αλλάζεις γνώµη για το νου σου. Μόνο µε αυτό 
µπορείς να µάθεις ότι είναι αµετάβλητος. 
8. Όταν θεραπεύεις, αυτό ακριβώς είναι που µαθαίνεις. Αναγνωρίζεις τον αµετάβλητο νου στον 
αδελφό σου συνειδητοποιώντας ότι αυτός δεν θα µπορούσε ποτέ να έχει αλλάξει το νου του. 
Αυτός είναι ο τρόπος να αναγνωρίσεις  το Άγιο Πνεύµα µέσα του. Και είναι Το Άγιο Πνεύµα µέσα 
σ’ αυτόν που ποτέ δεν αλλάζει το Νου Του. Αυτός ο ίδιος µπορεί να νοµίζει ότι µπορεί, αλλιώς 
δεν θα αντιλαµβανόταν τον εαυτό του ως ασθενή. Εποµένως δεν γνωρίζει τι είναι ο Εαυτός του. 
Αν εσύ βλέπεις µόνο το αναλλοίωτο µέσα σ’ αυτόν δεν τον αλλάζεις  πραγµατικά. Αλλάζοντας τον 
δικό σου νου για τον δικό του εκ µέρους του, τον βοηθάς να καταργήσει  την αλλαγή που το εγώ 
του νοµίζει ότι έχει κάνει σ’ αυτόν. 
9. Όπως µπορείς και ν΄ακούς δύο φωνές, έτσι µπορείς και να βλέπεις µε δύο τρόπους. Ο ένας 
τρόπος σου δείχνει µια εικόνα, ή ένα είδωλο που µπορείς να λατρεύεις από φόβο, αλλά ποτέ δεν 
θ’ αγαπήσεις. Ο άλλος σου δείχνει µόνο την αλήθεια, την οποία θα αγαπήσεις διότι θα την 
καταλάβεις. Η κατανόηση είναι εκτίµηση, διότι µπορείς να ταυτιστείς µε αυτό που καταλαβαίνεις, 
και κάνοντάς το µέρος δικό σου, το έχεις δεχτεί µε αγάπη. Έτσι σε δηµιούργησε ο Θεός ο Ίδιος· 
µε κατανόηση, εκτίµηση και αγάπη. Το εγώ είναι εντελώς ανίκανο να το καταλάβει αυτό, διότι δεν 
καταλαβαίνει τι φτιάχνει, και δεν το εκτιµά, ούτε το αγαπά. Ενσωµατώνει για να αποσπάσει. 
Κυριολεκτικά πιστεύει ότι κάθε φορά που στερεί κάποιον από κάτι, αυτό αυξάνει. Συχνά έχω 
µιλήσει για την αύξηση της Βασιλείας των Ουρανών µέσα από τις δικές σου δηµιουργίες, που 
µπορούν να δηµιουργηθούν µόνο έτσι όπως κι εσύ. Όλη η δόξα και η τέλεια χαρά που είναι η 
Βασιλεία βρίσκονται  µέσα σου για να την προσφέρεις . Δεν θα  το ήθελες; 
10. Δεν µπορείς να ξεχάσεις τον Πατέρα διότι εγώ είµαι µαζί σου, και εγώ δεν γίνεται να Τον 
ξεχάσω. Το να µε ξεχάσεις σηµαίνει ότι ξεχνάς τον εαυτό σου και Αυτόν που σε δηµιούργησε. Οι 
αδελφοί µας λησµονούν. Γι αυτό χρειάζονται εσένα να τους υπενθυµίζεις εµένα και Αυτόν που µε 
δηµιούργησε. Μέσα από αυτή την υπενθύµιση, µπορείς να αλλάξεις το νου τους για τον εαυτό 
τους, όπως εγώ µπορώ να αλλάξω τον δικό σου. Ο νους σου είναι ένα τόσο ισχυρό φως που 
µπορεί να κοιτά τον δικό τους και να τον φωτίζει, όπως εγώ µπορώ να φωτίζω τον δικό σου. Δεν 
θέλω να µοιραστώ το σώµα µου διότι αυτό σηµαίνει ότι δεν µοιράζοµαι τίποτα. Θα ήθελα να 
µοιραστώ µια ψευδαίσθηση µε τα πιο ιερά τέκνα ενός ιερότατου Πατέρα; Όµως θέλω να 
µοιραστώ το νου µου µαζί σου διότι έχουµε ένα  Νου, και αυτός ο Νους είναι δικός µας. Να 
βλέπεις  µόνο αυτό το Νου παντού, διότι είναι παντού και στα πάντα. Είναι τα πάντα διότι 
συµπεριλαµβάνει όλα τα πράγµατα µέσα του. Ευλογηµένος να είσαι εσύ που αυτό µόνο 
αντιλαµβάνεσαι, διότι αντιλαµβάνεσαι µόνο αυτό που είναι αληθινό. 
11. Έλα λοιπόν σε µένα, και µάθε για την αλήθεια που υπάρχει µέσα σου. Ο νους που 
µοιραζόµαστε µοιράζεται από όλους τους αδελφούς µας, και καθώς τους βλέπουµε όπως 
αληθινά είναι αυτοί θα θεραπεύονται. Άφησε το νου σου να λάµψει µαζί µε τον δικό µου πάνω 
στο νου τους, και µε την ευγνωµοσύνη µας προς αυτούς να τους κάνουµε γνώστες του φωτός 
µέσα τους. Αυτό το φως θα επιστρέψει µε την λάµψη του και σε σένα και σε όλη την Υιότητα, διότι 
αυτό είναι το δώρο που αρµόζει να προσφέρεις στον Θεό. Αυτός θα το δεχτεί και θα το δώσει 
στην Υιότητα, διότι είναι αποδεκτό από Αυτόν και εποµένως και από τους Υιούς Του. Αυτή είναι η 
αληθινή κοινωνία µε το Άγιο Πνεύµα, που βλέπει τον βωµό του Θεού µέσα στον κάθε ένα, και 
φέρνοντάς το στην εκτίµησή σου, σε καλεί να αγαπήσεις τον Θεό και την δηµιουργία Του. Εσύ 
µπορείς να εκτιµήσεις την Υιότητα µόνο ως ένα. Αυτό είναι µέρος του νόµου της δηµιουργίας, κι 
εποµένως κυβερνά κάθε σκέψη. 

 
 

VI. Από την Επαγρύπνηση στην Ειρήνη. 
 

1. Παρόλο που µπορείς να αγαπάς την Υιότητα µόνο ως κάτι που είναι ένα, µπορείς να την 
αντιλαµβάνεσαι σαν κατακερµατισµένη. Όµως, είναι αδύνατον να βλέπεις κάτι σε ένα µέρος του 
και να µην το αποδώσεις και στο σύνολο. Αυτός είναι ο λόγος που η επίθεση δεν κάνει ποτέ 
διακρίσεις , και γι αυτό πρέπει να εξαφανιστεί εντελώς. Αν δεν εξαφανιστεί εντελώς, δεν 



εξαφανίζεται καθόλου. Ο φόβος και η αγάπη φτιάχνουν ή δηµιουργούν, ανάλογα µε το αν το εγώ 
ή το Άγιο Πνεύµα τα προκαλεί ή τα εµπνέει, αλλά θα επιστρέψουν οπωσδήποτε στο νου αυτού 
που σκέπτεται και θα επηρεάσουν ολόκληρη την αντίληψή του. Αυτό περιλαµβάνει και την ιδέα 
του για τον Θεό, τις δηµιουργίες Του και τις δικές του. Δεν θα εκτιµά καµία από Αυτές αν Τις 
σκέφτεται µε φόβο. Θα Τις εκτιµά όλες αν τις σκέφτεται µε αγάπη. 
2. Ο νους που δέχεται την επίθεση δεν µπορεί να αγαπά. Και αυτό συµβαίνει διότι πιστεύει ότι 
µπορεί να καταστρέψει την αγάπη, κι εποµένως δεν κατανοεί τι είναι η αγάπη. Αν δεν 
καταλαβαίνει τι είναι η αγάπη, δεν µπορεί να αντιληφθεί τον εαυτό του ικανό να αγαπήσει. Χάνεται 
η επίγνωση της ύπαρξης, δηµιουργούνται  συναισθήµατα άσχετα µε την πραγµατικότητα και όλα 
καταλήγουν σε παντελή σύγχυση. Η σκέψη σου το έχει κάνει αυτό εξαιτίας της δύναµής της, αλλά 
η σκέψη σου µπορεί επίσης και να σε σώσει από αυτό διότι η δύναµή της δεν είναι δικής σου 
κατασκευής. Η ικανότητά σου να κατευθύνεις την σκέψη σου όπως εσύ επιλέγεις είναι µέρος της 
δύναµής της. Αν δεν πιστεύεις ότι µπορείς να το κάνεις αυτό, τότε έχεις αρνηθεί την δύναµη της 
σκέψης σου, κι εποµένως την έχεις καταστήσει αδύναµη στην πίστη σου. 
3. Η επινοητικότητα του εγώ για την αυτοσυντήρησή του είναι τεράστια, αλλά προέρχεται από την 
ίδια την δύναµη του νου που το εγώ αρνείται. Αυτό σηµαίνει ότι το εγώ επιτίθεται σε αυτό που το 
συντηρεί, και αυτό έχει σαν αποτέλεσµα πολύ έντονο άγχος. Γι αυτό το εγώ ποτέ δεν αναγνωρίζει 
τι κάνει. Είναι απόλυτα λογικό αλλά ξεκάθαρα παρανοϊκό. Το εγώ χρησιµοποιεί σαν πηγή 
τροφοδοσίας του την µία πηγή που είναι εντελώς εχθρική προς την ύπαρξή του για την 
ύπαρξη  του. Εφόσον φοβάται να αντιληφθεί την δύναµη αυτής της πηγής, αναγκάζεται να την 
υποτιµά. Αυτό απειλεί την ίδια του την ύπαρξη, µια κατάσταση που την βρίσκει ανυπόφορη. 
Παραµένοντας λογικό αλλά και παρανοϊκό συνάµα, το εγώ επιλύει αυτό το παντελώς παρανοϊκό 
δίληµµα µε ένα εντελώς παρανοϊκό τρόπο. Δεν αντιλαµβάνεται την δική του ύπαρξη ως 
απειλούµενη µε το να προβάλλει την απειλή πάνω σε σένα και να αντιλαµβάνεται την δική σου 
ύπαρξη ως ανύπαρκτη. Αυτό διασφαλίζει την διατήρηση του αν συµπαραταχτείς µε αυτό, 
παρέχοντας την εγγύηση ότι δεν θα γνωρίζεις την ίδια  σου την  ασφάλεια. 
4. Το εγώ δεν µπορεί να αντέξει να γνωρίζει τα πάντα. Η γνώση είναι καθολική, και το εγώ δεν 
πιστεύει στην ολότητα. Αυτή η απιστία είναι η προέλευσή του, και ενώ το εγώ δεν σε 
αγαπά είναι εν τούτοις, πιστό στους δικούς του προγόνους, γεννώντας έτσι όπως γεννήθηκε κι 
αυτό. Ο νους πάντα αναπαράγει όπως παράχθηκε. Εφόσον είναι προϊόν φόβου το εγώ 
αναπαράγει φόβο. Αυτή είναι η πίστη του, και αυτή η πίστη το κάνει ύπουλο στην αγάπη διότι 
εσύ είσαι αγάπη. Η αγάπη είναι η δύναµή σου, την οποία το εγώ πρέπει να αρνηθεί. Πρέπει 
ακόµα, να αρνηθεί όλα όσα σου δίνει αυτή η αγάπη διότι σου δίνει τα πάντα. Κανένας που έχει τα 
πάντα δεν θέλει το εγώ. Εποµένως, ο ίδιος ο δικός του κατασκευαστής  δεν το θέλει. Εποµένως η 
απόρριψη είναι η µόνη απόφαση που θα µπορούσε να συναντήσει το εγώ, αν ο νους  που το 
έφτιαξε γνώριζε τον εαυτό του. Κι αν αναγνώριζε οποιοδήποτε µέρος της Υιότητας, 
τότε πραγµατικά θα  γνώριζε τον εαυτό του. 
5. Το εγώ εποµένως αντιτίθεται σε κάθε εκτίµηση, κάθε αναγνώριση, κάθε υγιή αντίληψη και όλη 
την γνώση. Αντιλαµβάνεται την απειλή τους ως καθολική, διότι αισθάνεται ότι κάθε δέσµευση του 
νου είναι καθολική. Αναγκασµένο, λοιπόν, να αποστασιοποιείται από εσένα, είναι πρόθυµο να 
συνδεθεί µε οτιδήποτε άλλο. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Εποµένως, ο νους µπορεί να 
φτιάχνει ψευδαισθήσεις, και αν το κάνει αυτό θα τις πιστεύει, διότι έτσι τις δηµιούργησε. 
6. Το Άγιο Πνεύµα ακυρώνει τις ψευδαισθήσεις χωρίς να τους επιτίθεται, διότι δεν µπορεί να τις 
αντιληφτεί καθόλου. Εποµένως δεν υπάρχουν γι Αυτό. Επιλύει την φαινοµενική σύγκρουση που 
γεννούν βλέποντας την σύγκρουση δίχως νόηµα. Έχω πει και παλαιότερα ότι το Άγιο Πνεύµα 
αντιλαµβάνεται την σύγκρουση έτσι όπως είναι πραγµατικά, και  όντως είναι χωρίς νόηµα. Το 
Άγιο Πνεύµα δεν θέλει από σένα να κατανοήσεις την σύγκρουση· θέλει να συνειδητοποιήσεις ότι, 
εφόσον η σύγκρουση δεν έχει κανένα νόηµα, δεν  γίνεται κατανοητή. Όπως έχω ήδη πει, η 
κατανόηση φέρνει την εκτίµηση και η εκτίµηση φέρνει την αγάπη. Τίποτα άλλο δεν µπορεί να γίνει 
κατανοητό, διότι τίποτα άλλο δεν είναι πραγµατικό και εποµένως τίποτα άλλο δεν έχει νόηµα. 
7. Αν κρατήσεις στο νου σου αυτό που προσφέρει το Άγιο Πνεύµα, τότε δεν γίνεται να 
επαγρυπνείς για τίποτα άλλο εκτός από τον Θεό και τη Βασιλεία Του. Ο µόνος λόγος που µπορεί 
να το βρίσκεις αυτό δύσκολο να το δεχτείς είναι ότι µπορεί να εξακολουθείς να νοµίζεις ότι 
υπάρχει κάτι άλλο. Η πίστη δεν απαιτεί επαγρύπνηση εκτός κι αν έχει συγκρούσεις. Αν είναι έτσι, 
τότε υπάρχουν αλληλοσυγκρουόµενα στοιχεία µέσα σε αυτή που έχουν οδηγήσει σε µια 
εµπόλεµη κατάσταση, άρα η επαγρύπνηση έχει καταστεί µείζονος σηµασίας. Η επαγρύπνηση δεν 



έχει καµιά θέση στην ειρήνη. Είναι αναγκαία ενάντια σε πεποιθήσεις που δεν είναι αληθινές, και 
ποτέ δεν θα την είχε επικαλεστεί το Άγιο Πνεύµα αν εσύ δεν είχες πιστέψει στο αναληθές. Όταν 
πιστεύεις κάτι, το έχεις κάνει αληθινό για σένα. Όταν πιστεύεις αυτό που ο Θεός δεν γνωρίζει, η 
σκέψη σου φαίνεται πως αντικρούει την δική Του, και έτσι  φαίνεται σαν να Του επιτίθεσαι. 
8. Έχω τονίσει επανειληµµένα ότι το εγώ πιστεύει πραγµατικά ότι µπορεί να επιτίθεται στον Θεό, 
και προσπαθεί να σε πείσει ότι αυτό το έχεις κάνει εσύ. Αν ο νους δεν µπορεί να επιτεθεί, τότε το 
εγώ προχωρά απόλυτα λογικά στην πίστη ότι πρέπει να είσαι ένα σώµα. Μην βλέποντάς σε έτσι 
όπως είσαι, µπορεί να βλέπει τον εαυτό του έτσι όπως θέλει να είναι. Γνώστης της αδυναµίας του, 
το εγώ θέλει την συµµαχία σου, αλλά όχι έτσι όπως είσαι πραγµατικά. Εποµένως το εγώ θέλει να 
δεσµεύσει το νου σου µέσα στο δικό του σύστηµα ψευδαισθήσεων, γιατί αλλιώς το φως της 
κατανόησής σου θα το εξαφάνιζε. Δεν θέλει κανένα µέρος της αλήθειας, διότι το ίδιο το εγώ δεν 
είναι αληθινό. Αν η αλήθεια είναι καθολική, το µη αληθινό δεν γίνεται να υπάρχει. Η αφοσίωση σε 
ένα από τα δύο πρέπει να είναι ολική· δεν γίνεται να συνυπάρχουν µέσα στο νου σου χωρίς να 
τον διχάζουν. Εφόσον δεν µπορούν να συνυπάρξουν ειρηνικά, και αν εσύ θέλεις την ειρήνη, τότε 
πρέπει να παραιτηθείς από την ιδέα της σύγκρουσης µια για πάντα. Αυτό απαιτεί επαγρύπνηση 
µόνο για όσο δεν αναγνωρίζεις τι είναι αληθινό. Όσο πιστεύεις ότι δύο εξ ολοκλήρου 
αλληλοσυγκρουόµενα συστήµατα σκέψης µοιράζονται την αλήθεια, η ανάγκη σου για 
επαγρύπνηση είναι προφανής. 
9. Ο νους σου µοιράζει την υπακοή του ανάµεσα σε δύο βασίλεια, κι εσύ δεν είσαι απόλυτα 
αφοσιωµένος σε κανένα. Η ταύτισή σου µε την Βασιλεία είναι εξ ολοκλήρου πέρα από κάθε 
αµφιβολία εκτός από όταν σκέφτεσαι παρανοϊκά. Αυτό που είσαι δεν διασφαλίζεται από την 
αντίληψή σου, µάλιστα δεν επηρεάζεται καθόλου από αυτήν. Τα προβλήµατα που 
αντιλαµβάνεσαι όσον αφορά τη ταυτότητα σου  σε οποιοδήποτε επίπεδο δεν είναι προβλήµατα 
που στηρίζονται σε γεγονότα. Είναι προβλήµατα κατανόησης, εφόσον η παρουσία τους υπονοεί 
µια πίστη ότι αυτό που είσαι εναπόκειται στην δική σου απόφαση. Το εγώ το πιστεύει αυτό 
απόλυτα, εφόσον είναι εντελώς αφοσιωµένο σε αυτό. Δεν είναι αλήθεια. Το εγώ, εποµένως, είναι 
απόλυτα αφοσιωµένο στο αναληθές, και αντιλαµβάνεται σε πλήρη αντίθεση µε το Άγιο Πνεύµα 
και  µε την γνώση του Θεού. 
10. Η ταυτότητα σου µπορεί να γίνει  αντιληπτή  µε νόηµα µόνο από το Άγιο Πνεύµα διότι η 
ύπαρξή σου είναι η γνώση του Θεού. Οποιαδήποτε πίστη δέχεσαι ξέχωρα από αυτό θα σου 
αποκρύπτει την Φωνή του Θεού µέσα σου, κι εποµένως θα σου αποκρύπτει τον Θεό. Αν δεν 
αντιλαµβάνεσαι την δηµιουργία Του αληθινά δεν θα µπορείς να γνωρίσεις τον Δηµιουργό, εφόσον 
ο Θεός και οι δηµιουργίες Του δεν είναι διαχωρισµένες. Η Ενότητα του Δηµιουργού και της 
δηµιουργίας είναι η ολότητά σου, η νοητική σου υγεία και η απεριόριστη δύναµή σου. Αυτή η 
απεριόριστη δύναµη είναι το δώρο του Θεού σε σένα, διότι είναι αυτό που είσαι. Αν αποσυνδέεις 
το νου σου από αυτή τότε αντιλαµβάνεσαι την πιο ισχυρή δύναµη στο σύµπαν ως αδύναµη, διότι 
δεν πιστεύεις ότι εσύ είσαι µέρος της . 
11. Εφόσον αντιλαµβάνεσαι την δηµιουργία του Θεού δίχως το δικό σου µέρος µέσα σ’ αυτήν, την 
βλέπεις ως αδύναµη, και αυτοί που βλέπουν τους εαυτούς τους αδύναµους, όντως επιτίθενται. Εν 
τούτοις, η επίθεση πρέπει να είναι τυφλή, διότι δεν υπάρχει τίποτα στο οποίο να επιτεθούν. 
Εποµένως φτιάχνουν µορφές που τις αντιλαµβάνονται ως ανάξιες και τις  επιτίθενται για την 
αναξιότητά τους. Αυτό είναι όλος ο κόσµος του εγώ. Ένα τίποτα. Δεν έχει νόηµα. Δεν υπάρχει. 
Μην προσπαθείς να τον καταλάβεις διότι, αν το κάνεις, πιστεύεις ότι µπορεί να γίνει κατανοητός 
κι εποµένως είναι άξιος της εκτίµησης και της αγάπης σου. Αυτό θα δικαίωνε την ύπαρξή του, η 
οποία δεν µπορεί να δικαιολογηθεί. Δεν µπορείς να δώσεις νόηµα σε αυτό που δεν έχει κανένα. 
Αυτό µπορεί να είναι µόνο µια παρανοϊκή προσπάθεια. 
12. Όταν επιτρέπεις στην παράνοια να εισέλθει στο νου σου αυτό σηµαίνει ότι δεν έχει κρίνει την 
νοητική υγεία ως απόλυτα επιθυµητή. Αν θέλεις κάτι άλλο θα φτιάξεις κάτι άλλο, αλλά επειδή είναι 
κάτι άλλο, θα επιτίθεται στο σύστηµα σκέψης σου και θα διαιρεί την πίστη σου. Δεν µπορείς να 
δηµιουργείς σε αυτή την διαιρεµένη  κατάσταση, και πρέπει να επαγρυπνείς ενάντια σε αυτή διότι 
µόνο η ειρήνη µπορεί να επεκταθεί. Ο διαιρεµένος νους σου εµποδίζει την επέκταση της 
Βασιλείας, και η επέκταση της είναι η χαρά σου. Αν δεν επεκτείνεις την Βασιλεία, τότε δεν 
σκέφτεσαι µαζί µε τον Δηµιουργό σου και δεν δηµιουργείς έτσι όπως δηµιούργησε Αυτός. 
13. Μέσα σε αυτή την καταθλιπτική κατάσταση το Άγιο Πνεύµα σου υπενθυµίζει ευγενικά ότι είσαι 
θλιµµένος επειδή δεν εκπληρώνεις την λειτουργία σου ως συν-δηµιουργός µε τον Θεό, κι 
εποµένως στερείς τον εαυτό σου από την χαρά. Αυτή δεν είναι επιλογή του Θεού, µόνο δική σου. 



Αν ο νους σου δεν είναι σύµφωνος µε τον Νου του Θεού, τότε η θέληση σου θα είναι  µια 
θέληση  δίχως νόηµα. Εν τούτοις, εφόσον η Θέληση του Θεού είναι αµετάβλητη, καµία 
σύγκρουση θελήσεων δεν είναι δυνατή. Αυτή είναι η απόλυτα συνεπής διδασκαλία του Αγίου 
Πνεύµατος. Η δηµιουργία, όχι ο διαχωρισµός, είναι η θέλησή σου διότι είναι και το Θέληµα του 
Θεού, και τίποτα που να αντιτίθεται σε αυτό δεν έχει κανένα απολύτως νόηµα. Όντας ένα τέλειο 
δηµιούργηµα, η Υιότητα µπορεί µόνο να δηµιουργεί τέλεια, επεκτείνοντας την χαρά µε την οποία 
δηµιουργήθηκε, και ταυτιζόµενη µε τον Δηµιουργό της και µε τις δηµιουργίες της, γνωρίζοντας ότι 
όλα Αυτά είναι Ένα. 

 
VII. Η Ολότητα της Βασιλείας 

 
1. Όποτε αρνείσαι µια ευλογία σε έναν αδελφό εσύ θα αισθάνεσαι στερηµένος, διότι η άρνηση 
είναι τόσο ολική όσο η αγάπη. Είναι το ίδιο αδύνατον ν’ αρνείσαι ένα µέρος της Υιότητας  όσο και 
να την αγαπάς µόνο εν µέρει. Ούτε είναι δυνατόν να την αγαπάς καθολικά µόνο κάποιες φορές. 
Δεν µπορείς να είσαι ολοκληρωτικά αφοσιωµένος µερικές φορές µόνο. Η άρνηση δεν έχει δύναµη 
από µόνη της, αλλά εσύ µπορείς να της δώσεις την δύναµη του νου σου, του οποίου η δύναµη 
είναι χωρίς όριο. Αν την χρησιµοποιείς για να αρνείσαι την πραγµατικότητα, τότε η 
πραγµατικότητα χάνεται για σένα. Η πραγµατικότητα δεν µπορεί να εκτιµάται µόνο εν µέρει. 
Αυτός είναι ο λόγος που όταν αρνείσαι κάποιο µέρος από αυτή σηµαίνει πως έχεις χάσει 
ολόκληρη  την επίγνωση της.  Εν τούτοις, η άρνηση είναι µια άµυνα, και εποµένως είναι εξίσου 
δυνατό να χρησιµοποιηθεί θετικά όσο και αρνητικά. Αν χρησιµοποιηθεί αρνητικά θα είναι 
καταστροφική, διότι θα χρησιµοποιηθεί για επίθεση. Αλλά στην υπηρεσία του Αγίου Πνεύµατος, 
µπορεί να σε βοηθήσει να αναγνωρίσεις µέρος της πραγµατικότητας, κι έτσι να την εκτιµήσεις εξ 
ολοκλήρου. Ο νους είναι πολύ ισχυρός για να υπόκειται σε αποκλεισµό. Ποτέ δεν θα µπορέσεις 
να αποκλείσεις τον εαυτό σου από τις σκέψεις σου. 
2. Όταν ένα αδελφός ενεργεί παρανοϊκά, σου προσφέρει µια ευκαιρία να τον ευλογήσεις. Η 
ανάγκη του είναι δική σου. Εσύ χρειάζεσαι την ευλογία που µπορείς να του προσφέρεις. Δεν 
υπάρχει τρόπος να την έχεις εκτός από το να την δώσεις. Αυτός ο είναι ο νόµος του Θεού, και δεν 
έχει εξαιρέσεις. Αυτό που αρνείσαι το στερείσαι, όχι επειδή σου λείπει, αλλά επειδή το έχεις 
αρνηθεί σε κάποιον άλλον και εποµένως δεν έχεις την επίγνωση του µέσα σε σένα. Κάθε 
αντίδρασή σου καθορίζεται από ό,τι νοµίζεις ότι είσαι, και αυτό που θέλεις να είσαι είναι αυτό που 
νοµίζεις ότι είσαι. Αυτό που θέλεις να είσαι, λοιπόν, πρέπει να καθορίζει κάθε ανταπόκριση σου. 
3. Δεν χρειάζεσαι την ευλογία του Θεού διότι την έχεις πάντα, χρειάζεσαι όµως την δική σου. Η 
εικόνα που έχει το εγώ για σένα είναι στερηµένη, δίχως αγάπη και ευάλωτη. Δεν µπορείς να την 
αγαπήσεις. Όµως, µπορείς πολύ εύκολα να ξεφύγεις από αυτή την εικόνα αφήνοντάς την πίσω 
σου. Εσύ δεν είσαι εκεί και αυτή  δεν είναι εσύ. Μην βλέπεις αυτή την εικόνα σε κανέναν, 
ειδάλλως την έχεις δεχτεί ως δική σου. Όλες οι ψευδαισθήσεις για την Υιότητα αποβάλλονται µαζί 
όπως φτιαχτήκανε και µαζί. Μην διδάσκεις  σε  κανέναν ότι είναι αυτό που δεν θα ήθελες εσύ να 
είσαι. Ο αδελφός σου είναι ο καθρέπτης στον οποίο βλέπεις την εικόνα του εαυτού σου για όσο 
χρόνο διαρκεί η αντίληψη. Και η αντίληψη θα διαρκεί µέχρι η Υιότητα να γνωρίσει τον εαυτό της 
σαν ολότητα. Εσύ έφτιαξες την αντίληψη και αυτή θα  διαρκεί για όσο χρόνο την θέλεις. 
4. Οι ψευδαισθήσεις είναι επενδύσεις. Θα διαρκούν όσο διάστηµα τους δίνεις αξία. Οι αξίες είναι 
σχετικές, αλλά είναι ισχυρές διότι είναι νοητικές κρίσεις. Ο µόνος τρόπος να αποβάλλεις τις 
ψευδαισθήσεις είναι να αποσύρεις κάθε επένδυσή σου από αυτές, και δεν θα έχουν πια αξία για 
σένα διότι θα τις έχεις βγάλει από το νου σου. Όσο τις περιλαµβάνεις µέσα σ’ αυτόν, τους δίνεις 
ζωή. Μόνο που δεν υπάρχει τίποτα εκεί για να παραλάβει το δώρο σου. 
5. Το δώρο της ζωής είναι δικό σου για να το δίνεις, διότι σου δόθηκε. Δεν έχεις επίγνωση του 
δώρου σου διότι δεν το δίνεις. Δεν µπορείς να δώσεις  ζωή σε κάτι, εφόσον δεν µπορείς να το 
ζωοποιήσεις. Εποµένως, δεν επεκτείνεις το δώρο που και έχεις και είσαι, άρα δεν γνωρίζεις την 
ύπαρξή σου. Όλη η σύγχυση προέρχεται από την µη επέκταση της ζωής, διότι δεν είναι αυτή η 
Θέληση του Δηµιουργού σου. Δεν µπορείς να κάνεις κάτι ξέχωρα από Αυτόν, και πραγµατικά 
δεν κάνεις τίποτα ξέχωρα από Αυτόν. Ακολούθησε την δική Του  οδό για να θυµηθείς τον εαυτό 
σου, και δίδασκε την δική Του οδό για να µην ξεχάσεις τον εαυτό σου. Δίνε µόνο τιµή στους Υιούς 
του ζώντος Θεού, και λογάριασε τον εαυτό σου ανάµεσά τους µε χαρά. 
6. Μόνο η τιµή είναι το δώρο που αρµόζει σε εκείνους που ο Θεός ο Ίδιος δηµιούργησε άξιους 



αυτής της τιµής , και τους οποίους Εκείνος τιµά. Δώσε τους τη εκτίµηση που τους παρέχει πάντα 
ο Θεός, διότι είναι οι αγαπηµένοι Του Υιοί στους οποίους ευαρεστείται. Δεν γίνεται να είσαι 
διαχωρισµένος από αυτούς διότι δεν είσαι διαχωρισµένος από Αυτόν. Αναπαύσου στην Αγάπη 
Του και προστάτευσε την ανάπαυσή σου αγαπώντας. Όµως αγάπα όλα όσα δηµιούργησε Αυτός, 
των οποίων είσαι µέρος, ειδάλλως δεν µπορείς να µάθεις για την ειρήνη Του και να δεχτείς το 
δώρο Του για σένα ως  µέρος του εαυτού σου. Δεν γίνεται να γνωρίσεις την δική σου τελειότητα 
µέχρι να έχεις τιµήσει όλους εκείνους που δηµιουργήθηκαν όµοιοι µε σένα. 
7. Ένα παιδί του Θεού είναι ο µόνος δάσκαλος που είναι αρκετά άξιος να διδάξει ένα άλλο παιδί 
του Θεού. Ένας Δάσκαλος βρίσκεται µέσα σε όλους τους νόες και διδάσκει το ίδιο µάθηµα σε 
όλους. Πάντα σε διδάσκει την ανεκτίµητη αξία κάθε Υιού του Θεού, διδάσκοντάς την µε άπειρη 
υποµονή γεννηµένη από άπειρη Αγάπη για την οποία Αυτός µιλάει. Κάθε επίθεση είναι ένα 
κάλεσµα για την υποµονή Του, εφόσον η υποµονή Του µπορεί να µεταφράζει την επίθεση ως 
ευλογία. Εκείνοι που επιτίθενται  δεν γνωρίζουν  ότι είναι  ευλογηµένοι. Επιτίθενται διότι 
πιστεύουν ότι είναι στερηµένοι.                             Δίνε, λοιπόν, από την δική σου αφθονία, και 
δίδασκε τους αδελφούς σου την δική τους. Μην µοιράζεσαι τις ψευδαισθήσεις τους για ελλείψεις, 
ειδάλλως θα αντιλαµβάνεσαι τον εαυτό σου ως ελλιπή. 
8. Η επίθεση ποτέ δεν θα µπορούσε να προωθήσει την επίθεση εκτός κι αν εσύ την 
αντιλαµβάνεσαι ως µέσον που σου στερεί κάτι που θέλεις. Εν τούτοις, δεν γίνεται να χάσεις 
τίποτα εκτός κι αν δεν του δίνεις εσύ αξία, κι εποµένως δεν το θέλεις. Αυτό σε κάνει να νιώθεις ότι 
το στερείσαι, και µε το να προβάλλεις την δική σου απόρριψη πιστεύεις τότε ότι σου το παίρνουν 
οι άλλοι. Πρέπει στ’ αλήθεια να φοβάσαι αν πιστεύεις ότι ο αδελφός σου σού επιτίθεται για να 
αποσπάσει µε την βία την Βασιλεία των Ουρανών από σένα. Αυτή είναι η έσχατη βάση για κάθε 
προβολή του εγώ. 
9. Το εγώ, όντας το µέρος του νου σου που δεν πιστεύει ότι είναι υπεύθυνο για τον εαυτό του, και 
δεν συµµαχεί µε τον Θεό, είναι ανίκανο να εµπιστευτεί. Προβάλλοντας την παράλογη πίστη του 
ότι έχεις προδώσει τον Δηµιουργό σου, πιστεύει ότι οι αδελφοί σου, που είναι το ίδιο ανίκανοι γι 
αυτό όπως κι εσύ, (εννοεί να προδώσουν τον Δηµιουργό) βρίσκονται εκεί έξω για να πάρουν τον 
Θεό από σένα. Όποτε ένας αδελφός επιτίθεται σε έναν άλλον, αυτό είναι που πιστεύει. Η 
προβολή πάντα βλέπει τις δικές σου επιθυµίες στους άλλους. Αν επιλέξεις να διαχωρίζεις τον 
εαυτό σου από τον Θεό, αυτό είναι που θα πιστεύεις ότι σου κάνουν οι άλλοι. 
10. Εσύ είσαι το Θέληµα του Θεού. Μην δέχεσαι τίποτα άλλο ως θέληµα σου, ειδάλλως αρνείσαι 
αυτό που είσαι. Αν το αρνηθείς αυτό, τότε θα επιτίθεσαι, πιστεύοντας ότι έχεις δεχτεί επίθεση. Αν 
όµως βλέπεις την Αγάπη του Θεού µέσα σε σένα, τότε θα την βλέπεις παντού διότι είναι παντού. 
Δες την αφθονία Του µέσα σε όλους, και θα γνωρίσεις ότι και εσύ βρίσκεσαι µέσα σε Εκείνον µαζί 
µε αυτούς. Αυτοί είναι µέρος από σένα, όπως κι εσύ είσαι µέρος του Θεού. Είσαι τόσο µόνος όταν 
δεν το καταλαβαίνεις αυτό, όσο κι ο Θεός ο Ίδιος είναι µόνος όταν οι Υιοί Του δεν Τον γνωρίζουν. 
Η ειρήνη του Θεού βρίσκεται στο να το κατανοήσεις αυτό. Υπάρχει µόνο ένας τρόπος να ξεφύγεις 
από τον τρόπο σκέψης του κόσµου, ακριβώς όπως υπάρχει µόνο ένας τρόπος να είσαι µέσα σ’ 
αυτόν. Να καταλαβαίνεις ολοκληρωτικά, κατανοώντας την ολότητα. 
11. Αν αντιλαµβάνεσαι οποιοδήποτε κοµµάτι του συστήµατος σκέψης του εγώ ως απόλυτα 
παράλογο, απόλυτα απατηλό και εντελώς ανεπιθύµητο, τότε θα το έχεις αξιολογήσει σωστά 
ολόκληρο. Αυτή η διόρθωση σε καθιστά ικανό να αντιλαµβάνεσαι κάθε κοµµάτι της δηµιουργίας 
ως απόλυτα αληθινό, απόλυτα τέλειο και απόλυτα επιθυµητό. Θέλοντας αυτό και µόνο, θα έχεις 
αυτό και µόνο, και δίνοντας αυτό και µόνο θα είσαι αυτό και µόνο. Τα δώρα που δίνεις στο εγώ 
πάντα βιώνονται ως θυσίες, αλλά τα δώρα που δίνεις στην Βασιλεία είναι δώρα προς εσένα. 
Πάντα θα είναι πολύτιµα για  τον Θεό διότι ανήκουν στους αγαπηµένους Υιούς Του, οι 
οποίοι  ανήκουν σε Αυτόν. Όλη η δύναµη και η δόξα είναι δικές σου διότι η Βασιλεία είναι δική 
Του. 
 

 
VIII. Η Απίστευτη Πίστη 

 
1. Έχουµε πει ότι δίχως προβολή δεν µπορεί να υπάρχει θυµός, αλλά είναι επίσης αλήθεια ότι 
χωρίς επέκταση δεν µπορεί να υπάρχει αγάπη. Αυτά αντανακλούν ένα θεµελιώδη νόµο του νου, 
κι εποµένως κάποιον νόµο που πάντα  βρίσκεται σε ισχύ. Είναι ο νόµος µε τον οποίο δηµιουργείς 



και δηµιουργήθηκες. Είναι ο νόµος που ενοποιεί την Βασιλεία, και την κρατά µέσα στο Νου του 
Θεού. Για το εγώ, αυτός ο νόµος γίνεται αντιληπτός ως µέσο για να ξεφορτωθεί κάτι που δεν 
θέλει. Για το Άγιο Πνεύµα, είναι ο βασικός νόµος µοιράσµατος, µε τον οποίο δίνεις αυτό στο 
οποίο δίνεις αξία για να το κρατήσεις µέσα στο νου σου. Για το Άγιο Πνεύµα είναι ο νόµος της 
επέκτασης. Για το εγώ είναι ο νόµος της στέρησης. Εποµένως παράγει αφθονία ή στέρηση, 
ανάλογα µε το πώς επιλέγεις να τον εφαρµόσεις. Αυτή η επιλογή εξαρτάται από σένα, αλλά δεν 
εξαρτάται από σένα να αποφασίσεις το αν θα κάνεις χρήση του νόµου ή όχι. Κάθε νους πρέπει ή 
να προβάλλει ή να επεκτείνει, διότι αυτός είναι ο τρόπος που ζει, και κάθε νους είναι ζωή. 
2. Η χρήση της προβολής από το εγώ πρέπει να γίνει πλήρως κατανοητή πριν µπορέσει να 
ακυρωθεί η αναπόφευκτη σχέση ανάµεσα στην προβολή και τον θυµό. Το εγώ πάντα προσπαθεί 
να διατηρήσει την σύγκρουση. Είναι πολύ επινοητικό στο να κατασκευάζει τρόπους που 
φαινοµενικά ελαττώνουν την σύγκρουση, διότι δεν θέλει να βρεις την σύγκρουση τόσο 
ανυπόφορη ώστε να επιµείνεις να την καταργήσεις. Εποµένως το εγώ προσπαθεί να σε πείσει 
ότι µπορεί να σε ελευθερώσει από την σύγκρουση, από φόβο µήπως και παρατήσεις το εγώ και 
ελευθερωθείς. Χρησιµοποιώντας την δική του παραµορφωµένη εκδοχή των νόµων του Θεού, το 
εγώ εκµεταλλεύεται την δύναµη του νου µόνο για να µαταιώσει τον αληθινό σκοπό του νου. 
Προβάλλει την σύγκρουση από τον δικό σου νου πάνω σε άλλους νόες, σε µια προσπάθεια να σε 
πείσει ότι εσύ έχεις ξεφορτωθεί το πρόβληµα. 
3. Σε αυτή την προσπάθεια εµπεριέχονται δύο µείζονα σφάλµατα. Πρώτον, για να µιλήσουµε µε 
ακρίβεια, η σύγκρουση δεν µπορεί να προβληθεί διότι δεν γίνεται να µοιραστεί. Οποιαδήποτε 
προσπάθεια να κρατήσεις µέρος από αυτή και να ξεφορτωθείς ένα άλλο δεν σηµαίνει τίποτα στην 
πραγµατικότητα. Να θυµάσαι ότι ένας δάσκαλος που βιώνει σύγκρουση είναι και φτωχός 
δάσκαλος και φτωχός µαθητής. Τα µαθήµατά του είναι µπερδεµένα, και η αξία της 
µετάδοσης  τους είναι περιορισµένη εξαιτίας της σύγχυσής του. Το δεύτερο σφάλµα είναι η ιδέα 
ότι µπορείς να ξεφορτωθείς κάτι που δεν θέλεις µε το να το δώσεις κάπου αλλού. Με το να το 
δίνεις  το κρατάς. Η πεποίθηση ότι µε το να το βλέπεις κάπου έξω από σένα το έχεις αποκλείσει 
από µέσα σου είναι µια πλήρης διαστρέβλωση της δύναµη της επέκτασης. Αυτός είναι ο λόγος 
που εκείνοι που προβάλλουν επαγρυπνούν για την δική τους ασφάλεια. Φοβούνται ότι οι 
προβολές τους θα επιστρέψουν και θα τους βλάψουν. Πιστεύοντας ότι έχουν απωθήσει τις 
προβολές τους από τον δικό τους νου, εξακολουθούν να πιστεύουν ότι οι προβολές τους 
προσπαθούν και πάλι να επιστρέψουν γλιστρώντας σιγά-σιγά µέσα. Εφόσον οι προβολές δεν 
έχουν φύγει από το νου τους, είναι αναγκασµένοι να βρίσκονται σε συνεχή δραστηριότητα  για να 
µην το αναγνωρίζουν αυτό. 
4. Δεν µπορείς να διαιωνίζεις µια ψευδαίσθηση για κάποιον άλλον χωρίς να την διαιωνίζεις και για 
τον εαυτό σου. Δεν υπάρχει διαφυγή από αυτό, διότι είναι αδύνατον να θρυµµατίσεις το νου. Το 
να θρυµµατίζεις σηµαίνει ότι σπας σε κοµµάτια, και ο νους δεν µπορεί να επιτεθεί ούτε να 
υποστεί επίθεση. Η πεποίθηση ότι µπορεί, ένα σφάλµα που κάνει πάντα το εγώ, βρίσκεται κάτω 
από την όλη χρήση της προβολής. Δεν κατανοεί τι είναι ο νους, κι εποµένως δεν καταλαβαίνει 
τι είσαι εσύ. Εν τούτοις η ύπαρξή του εξαρτάται από τον δικό σου νου, διότι το εγώ είναι δική σου 
πίστη. Το εγώ είναι µια σύγχυση ταυτότητας. Μην έχοντας ποτέ κάποιο συνεπές πρότυπο, ποτέ 
δεν εξελίχτηκε µε συνέπεια. Είναι το προϊόν κακής εφαρµογής των νόµων του Θεού από 
στρεβλούς νόες που κάνουν λανθασµένη χρήση της δύναµής τους. 
5. Μην φοβάσαι το εγώ. Βασίζεται στον δικό σου νου, κι έτσι όπως το έφτιαξες µε το να 
πιστεύεις σε αυτό, έτσι µπορείς και να το καταργήσεις αποσύροντας την πίστη σου από αυτό. 
Μην προβάλεις την ευθύνη για αυτή σου την πίστη πάνω σε κάποιον άλλον, διότι έτσι θα 
διατηρήσεις αυτή την πίστη. Όταν είσαι πρόθυµος να δεχτείς την πλήρη ευθύνη για την ύπαρξη 
του εγώ, τότε θα έχεις αφήσει κατά µέρος κάθε θυµό και επίθεση, διότι αυτά προέρχονται από µια 
προσπάθεια να προβάλεις την ευθύνη για τα δικά σου σφάλµατα. Αλλά έχοντας δεχτεί τα 
σφάλµατα ως δικά σου, µην τα κρατάς. Δώσε τα γρήγορα στο Άγιο Πνεύµα για να τα εξαλείψει 
ολοκληρωτικά, έτσι ώστε όλες τους οι συνέπειες  να εξαφανιστούν από το νου σου και από 
όλη  την Υιότητα. 
6. Το Άγιο Πνεύµα θα σε διδάξει να αντιλαµβάνεσαι πέρα από τις πεποιθήσεις σου, διότι η 
αλήθεια βρίσκεται πέρα από πεποιθήσεις  και η δική Του αντίληψη είναι αληθής. Το εγώ µπορεί 
να λησµονηθεί εντελώς οποιαδήποτε στιγµή, διότι είναι µια ολότελα απίστευτη πίστη, και κανένας 
δεν µπορεί να κρατήσει µια πίστη την οποία έχει κρίνει ως απίστευτη. Όσο περισσότερα 
µαθαίνεις για το εγώ, τόσο περισσότερο συνειδητοποιείς ότι δεν µπορεί να γίνει πιστευτό. Αυτό 



που είναι απίστευτο δεν µπορεί να γίνει κατανοητό διότι δεν γίνεται να το πιστέψεις. Είναι 
προφανές ότι η αντίληψη που βασίζεται στο απίστευτο δεν έχει νόηµα, αλλά µπορεί να µην το 
αναγνωρίσεις σαν κάτι που είναι πέρα από την πίστη, επειδή φτιάχτηκε από την πίστη. 
7. Ο σκοπός αυτών των µαθηµάτων είναι να σε διδάξει ότι το εγώ είναι µη πιστευτό και θα είναι 
πάντα µη πιστευτό. Εσύ που έφτιαξες το εγώ πιστεύοντας στο απίστευτο δεν µπορείς να 
κάνεις  αυτή την διάκριση µόνος σου. Με το να δεχτείς την Επανόρθωση για τον εαυτό σου, 
αποφασίζεις εναντίον της πίστης ότι µπορεί να είσαι µόνος σου. Διώχνεις έτσι την ιδέα του 
διαχωρισµού και επιβεβαιώνεις την αναγνώριση του εαυτού σου  σαν µέρος της Βασιλείας. Αυτή 
η αναγνώριση της ταυτότητας σου βρίσκεται εξίσου πέρα από κάθε αµφιβολία όσο και πέρα από 
κάθε πίστη. Η ολότητά σου δεν έχει όρια διότι η ύπαρξη είναι το άπειρο. 
 

ΙΧ. Η Επέκταση της Βασιλείας 
 

1. Μόνο εσύ µπορείς να περιορίσεις την δηµιουργική σου δύναµη, αλλά ο Θεός θέλει να την 
απελευθερώσεις. Δεν θέλει να στερείς άλλο τον εαυτό σου από τις δηµιουργίες σου όπως δεν 
θέλει να στερείται ο Ίδιος από τις δικές Του. Μην παρακρατάς τα δώρα σου από την Υιότητα, 
ειδάλλως παρακρατείς τον εαυτό σου από τον Θεό! Η ιδιοτέλεια είναι του εγώ, αλλά η πληρότητα 
του Εαυτού είναι του πνεύµατος διότι έτσι το δηµιούργησε ο Θεός. Το Άγιο Πνεύµα βρίσκεται στο 
µέρος του νου που είναι ανάµεσα στο εγώ και στο πνεύµα, και µεσολαβεί ανάµεσά τους, 
ευνοώντας πάντα το πνεύµα. Για το εγώ αυτό είναι µεροληψία, και αντιδρά σαν να 
συσπειρώνονται εναντίον του. Για το πνεύµα αυτή είναι η αλήθεια, διότι γνωρίζει την πληρότητά 
του και δεν µπορεί να διανοηθεί κάποιο κοµµάτι από το οποίο να είναι αποκλεισµένο. 
2. Το πνεύµα γνωρίζει ότι η επίγνωση όλων των αδελφών του περιλαµβάνεται µέσα στην δική 
του, όπως περιλαµβάνεται και µέσα στον Θεό. Η δύναµη ολόκληρης της Υιότητας και του 
Δηµιουργού της είναι εποµένως η πληρότητα του πνεύµατος, που καθιστά τις δηµιουργίες του 
εξίσου ολοκληρωµένες και ίσες σε τελειότητα. Το εγώ δεν µπορεί να επικρατήσει ενάντια σε µια 
ολότητα  που περιλαµβάνει τον Θεό, και κάθε ολότητα  πρέπει να περιλαµβάνει τον Θεό. Σε όλα 
όσα δηµιούργησε ο Θεός  δίδεται όλη η δύναµή Του, διότι είναι µέρος από Αυτόν και µοιράζεται 
την Ύπαρξή Του µαζί µε Αυτόν. Η δηµιουργία είναι το αντίθετο της απώλειας, όπως η ευλογία 
είναι το αντίθετο της θυσίας. Η ύπαρξη πρέπει να επεκτείνεται. Αυτός είναι ο τρόπος που 
διατηρεί την γνώση για τον εαυτό της. Το πνεύµα λαχταρά να µοιραστεί την ύπαρξή του όπως 
έκανε και ο Δηµιουργός του. Δηµιουργηµένο µέσα από το µοίρασµα, η θέλησή του είναι να 
δηµιουργεί. Δεν επιθυµεί να περιορίσει εντός Του τον Θεό, αλλά  θέλει να επεκτείνει την Ύπαρξή 
Του. 
3. Η επέκταση της Ύπαρξης του Θεού είναι η µόνη λειτουργία του πνεύµατος. Η πληρότητά του 
δεν είναι δυνατόν να εµπεριέχεται κάπου, όπως δεν είναι δυνατόν να εµπεριέχεται πουθενά και η 
πληρότητα του Δηµιουργού του. Η πληρότητα είναι επέκταση. Ολόκληρο το σύστηµα σκέψης του 
εγώ εµποδίζει την επέκταση, κι έτσι εµποδίζει την µόνη σου λειτουργία. Εποµένως εµποδίζει την 
χαρά σου, έτσι ώστε αντιλαµβάνεσαι τον εαυτό σου ως ανολοκλήρωτο. 
Πραγµατικά είσαι ανολοκλήρωτος  εκτός κι αν δηµιουργείς, αλλά ο Θεός δεν γνωρίζει την µη 
ολοκλήρωση  γι αυτό πρέπει να δηµιουργείς. Εσύ µπορεί να µην γνωρίζεις τις δικές σου 
δηµιουργίες, αλλά αυτό δεν µπορεί πια να παρέµβει στην πραγµατικότητά τους όπως και  η µη 
επίγνωση του πνεύµατός σου δεν µπορεί να παρέµβει στην ύπαρξή του. 
4. Η Βασιλεία επεκτείνεται αιώνια διότι είναι µέσα στο Νου του Θεού. Εσύ δεν γνωρίζεις την χαρά 
σου διότι δεν γνωρίζεις την ίδια την πληρότητα του Εαυτού σου. Αν αποκλείσεις κάποιο κοµµάτι 
της Βασιλείας των Ουρανών από τον εαυτό σου, τότε δεν είσαι ολοκληρωµένος. Ένας 
διαχωρισµένος  νους δεν µπορεί να συλλάβει την πληρότητά του, και χρειάζεται να εµφανιστεί σε 
αυτόν ένα θαύµα της ολότητάς του και να τον θεραπεύσει. Αυτό αφυπνίζει εκ νέου την ολότητα 
µέσα σε αυτόν, και τον επαναφέρει στην Βασιλεία χάρη στην αποδοχή της ολότητάς του. Η 
πλήρης εκτίµηση της πληρότητας του Εαυτού από το νου κάνει τον εγωισµό αδύνατο και την 
επέκταση αναπόφευκτη. Γι αυτό υπάρχει τέλεια ειρήνη στην Βασιλεία. Το πνεύµα εκπληρώνει την 
λειτουργία του, και µόνο η πλήρης  εκπλήρωση είναι ειρήνη. 
5. Οι δηµιουργίες σου προστατεύονται για σένα διότι το Άγιο Πνεύµα, το Οποίο  βρίσκεται µέσα 
στο νου σου, τις γνωρίζει και µπορεί να τις φέρει στην επίγνωση σου όποτε Το αφήσεις. 
Βρίσκονται εκεί ως µέρος της δικής σου ύπαρξης, διότι η ολοκλήρωση  σου τις περιλαµβάνει. Οι 



δηµιουργίες του κάθε Υιού του Θεού είναι δικές σου, διότι κάθε δηµιουργία ανήκει σε όλους, 
εφόσον δηµιουργήθηκε  για την Υιότητα  ως σύνολο. 
6. Δεν έχεις αποτύχει να αυξήσεις την κληρονοµιά των Υιών του Θεού, κι εποµένως δεν έχεις 
αποτύχει να την διασφαλίσεις και για τον εαυτό σου. Εφόσον ήταν το Θέληµα του Θεού να την 
δώσει σε σένα, την έδωσε για πάντα. Εφόσον ήταν το Θέληµα Του να την έχεις για πάντα, Αυτός 
σου έδωσε τα µέσα για να την κρατήσεις. Και το έχεις κάνει αυτό. Η ανυπακοή στο  Θέληµα του 
Θεού έχει νόηµα µόνο για τους παρανοϊκούς. Στην πραγµατικότητα είναι αδύνατη. Η πληρότητά 
του Εαυτού σου είναι το ίδιο απεριόριστη όπως του Θεού. Όπως Εκείνου, επεκτείνεται αιώνια και 
µέσα σε τέλεια ειρήνη. Η ακτινοβολία Του είναι τόσο έντονη που δηµιουργεί µε τέλεια χαρά, και 
µόνο οι ολοκληρωµένοι µπορούν να γεννηθούν από την Ολότητά Του. 
7. Να είσαι βέβαιος ότι ποτέ δεν έχασες την Ταυτότητά σου και τις επεκτάσεις που Την διατηρούν 
µέσα σε ολότητα και ειρήνη. Τα θαύµατα είναι µια έκφραση αυτής της βεβαιότητας. Είναι 
αντανακλάσεις και της ορθής ταύτισής σου µε τους αδελφούς σου, και της επίγνωσής σου ότι η 
ταύτισή σου διατηρείται µε την επέκταση. Το θαύµα είναι ένα µάθηµα στην τέλεια αντίληψη. 
Περιλαµβάνοντας οποιοδήποτε µέρος της ολότητας µέσα στο µάθηµα, έχεις συµπεριλάβει το 
όλον. 
 

Χ. Η Σύγχυση  του Πόνου και της Χαράς 
 
1. Η Βασιλεία είναι το αποτέλεσµα βασικών αρχών σκέψης,(αξιωµάτων) ακριβώς όπως είναι κι 
αυτός ο κόσµος. Μπορεί να έχεις φέρει τον τρόπο συλλογισµού του εγώ στην λογική κατάληξή 
του, η οποία είναι η παντελής σύγχυση για τα πάντα. Αν πραγµατικά έβλεπες αυτό το 
αποτέλεσµα δεν θα το ήθελες. Ο µόνος λόγος που θα µπορούσες ποτέ να θέλεις κάτι από αυτό, 
είναι επειδή δεν το βλέπεις στο σύνολό του. Είσαι πρόθυµος να δεις τις αρχές  του εγώ, αλλά όχι 
την λογική κατάληξή τους . Δεν είναι πιθανόν να έχεις κάνει το ίδιο και µε τις αρχές  του Θεού; Οι 
δηµιουργίες σου είναι η λογική έκβαση των δικών Του αρχών. Η Σκέψη Του το έχει διασφαλίσει 
αυτό για σένα. Βρίσκονται ακριβώς εκεί όπου ανήκουν. Ανήκουν στο νου σου ως µέρος της 
ταύτισής σου µε τον δικό Του, αλλά η κατάσταση του νου σου και η αναγνώριση του τι βρίσκεται 
µέσα σε αυτόν εξαρτάται από το τι πιστεύεις εσύ για το νου σου. Όποιες και να είναι αυτές οι 
πεποιθήσεις, είναι η βάση των αρχών   που θα καθορίζει το τι δέχεσαι µέσα στο νου σου. 
2. Είναι σίγουρα ξεκάθαρο ότι µπορείς να δεχτείς µέσα στο νου σου ό,τι δεν βρίσκεται εκεί, αλλά 
και να αρνηθείς αυτό που είναι εκεί. Εν τούτοις την λειτουργία που ο Θεός ο Ίδιος έδωσε στο νου 
σου µέσω του δικού Του µπορείς να την αρνηθείς αλλά όχι να την εµποδίσεις. Είναι η λογική 
έκβαση αυτού που είσαι πραγµατικά. Η ικανότητα να βλέπεις ένα λογικό αποτέλεσµα εξαρτάται 
από την προθυµία σου να το δεις, αλλά η αλήθεια του δεν έχει καµία σχέση µε την προθυµία σου. 
Η αλήθεια είναι το Θέληµα του Θεού. Όταν µοιράζεσαι το Θέληµα Του µοιράζεσαι ό,τι γνωρίζει 
Αυτός. Όταν αρνείσαι ότι το Θέληµα Του είναι δικό σου, αρνείσαι την Βασιλεία Του και την δική 
σου. 
3. Το Άγιο Πνεύµα θα σε κατευθύνει µόνο έτσι ώστε να αποφεύγεις τον πόνο. Σίγουρα κανένας 
δεν θα είχε αντίρρηση γι αυτό τον στόχο αν τον αναγνώριζε. Το πρόβληµα δεν είναι το αν ό,τι λέει 
το Άγιο Πνεύµα είναι αλήθεια, αλλά το αν εσύ θέλεις να ακούσεις τι λέει. Δεν διακρίνεις 
το  οδυνηρό από αυτό που σου φέρνει χαρά, και µάλιστα, έχεις την τάση να τα συγχέεις. Η κύρια 
λειτουργία του Αγίου Πνεύµατος είναι να σε διδάξει να τα ξεχωρίζεις. Αυτό που φέρνει χαρά σε 
σένα είναι οδυνηρό για το εγώ, και όσο βρίσκεσαι σε αµφιβολία για το τι είσαι, θα βρίσκεσαι και σε 
σύγχυση όσον αφορά την χαρά και τον πόνο. Αυτή η σύγχυση είναι η αιτία της όλης ιδέας της 
θυσίας. Αν υπακούσεις το Άγιο Πνεύµα, εγκαταλείπεις το εγώ. Αλλά δεν θα έχεις θυσιάσει 
τίποτα. Αντίθετα, θα έχεις κερδίσει τα πάντα. Αν το πίστευες αυτό, δεν θα υπήρχε καµία 
σύγκρουση. 
4. Αυτός είναι ο λόγος που χρειάζεται να αποδεικνύεις το προφανές στον εαυτό σου. Δεν είναι 
προφανές για σένα. Πιστεύεις ότι κάνοντας το αντίθετο από το Θέληµα του Θεού θα 
είναι  καλύτερα για σένα. Επίσης πιστεύεις ότι είναι δυνατόν να κάνεις το αντίθετο από το 
Θέληµα του Θεού. Εποµένως, πιστεύεις ότι µία αδύνατη επιλογή είναι δυνατόν για σένα, µια 
επιλογή που είναι ταυτόχρονα τροµακτική και επιθυµητή. Εν τούτοις, ο Θεός 
βούλεται. Δεν επιθυµεί. Η δική σου θέληση είναι το ίδιο ισχυρή µε την δική Του διότι είναι δική 
Του. Μπορεί να επιθυµείς  το αδύνατον, αλλά µπορείς να βούλεσαι µόνο µαζί µε τον Θεό. Αυτή 



είναι η αδυναµία του εγώ και η δική σου δύναµη. 
5. Το Άγιο Πνεύµα πάντα συµπαρατάσσεται µαζί σου και µε την δύναµή σου. Όσο αποφεύγεις 
την καθοδήγησή Του µε  οποιοδήποτε τρόπο, θέλεις να είσαι αδύναµος. Εν τούτοις, η αδυναµία 
είναι τροµακτική. Τι άλλο, λοιπόν, µπορεί να σηµαίνει αυτή η απόφαση, εκτός από το ότι θέλεις να 
είσαι φοβισµένος; Το Άγιο Πνεύµα ποτέ δεν ζητά θυσίες, το εγώ όµως πάντα ζητά. Όταν 
βρίσκεσαι σε σύγχυση και δεν µπορείς να διακρίνεις τα κίνητρα σου , αυτό µπορεί να συµβαίνει 
µόνο λόγω προβολής. Η προβολή είναι µια σύγχυση κινήτρων, και δεδοµένης αυτής της 
σύγχυσης, η εµπιστοσύνη καθίσταται αδύνατη. Κανένας δεν υπακούει µε χαρά έναν οδηγό που 
δεν εµπιστεύεται, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι ο οδηγός είναι αναξιόπιστος. Σε αυτή την 
περίπτωση, σηµαίνει πάντα ότι αναξιόπιστος είναι αυτός που ακολουθεί. Όµως, και αυτό, είναι 
απλά θέµα της δικής του πίστης. Πιστεύοντας ότι µπορεί να προδίδει, πιστεύει ότι τα πάντα 
µπορούν να τον προδίδουν. Εν τούτοις, αυτό γίνεται µόνο επειδή αυτός έχει επιλέξει να 
ακολουθήσει µια ψευδή καθοδήγηση. Ανίκανος να την ακολουθήσει δίχως φόβο, την συνδέει µε 
τον φόβο, και αρνείται να ακολουθήσει οποιαδήποτε καθοδήγηση εντελώς. Δεν είναι παράξενο 
που το αποτέλεσµα αυτή της απόφασης είναι η σύγχυση. 
6. Το Άγιο Πνεύµα είναι απόλυτα αξιόπιστο, όπως κι εσύ. Ο Θεός ο Ίδιος σε εµπιστεύεται, άρα η 
αξιοπιστία σου είναι αναµφισβήτητη. Πάντα θα παραµένει πέρα από αµφισβήτηση, όσο και να το 
αµφισβητείς εσύ. Είπα και προηγουµένως ότι εσύ είσαι το Θέληµα του Θεού. Το Θέληµα Του δεν 
είναι µια ανόητη επιθυµία, και η ταύτισή σου µε το Θέληµα Του δεν είναι προαιρετική, εφόσον 
είναι αυτό που είσαι. Το να µοιράζεσαι το  Θέληµα  Του µαζί µου, στην πραγµατικότητα δεν είναι 
κάτι που έχεις να το επιλέξεις , παρόλο που µπορεί να φαίνεται έτσι. Όλος ο διαχωρισµός 
βασίζεται σε αυτό το σφάλµα. Η µόνη διέξοδος από το σφάλµα είναι ν’αποφασίσεις ότι δεν 
χρειάζεται ν’αποφασίσεις τίποτα. Τα πάντα σου έχουν δοθεί µε απόφαση του Θεού. Αυτή είναι 
το  Θέληµα  Του, και εσύ δεν µπορείς να το ακυρώσεις. 
7. Ακόµα και η απελευθέρωση από το προνόµιο να παίρνεις λάθος  αποφάσεις, που το εγώ 
περιφρουρεί µε τόσο ζήλο, δεν επιτυγχάνεται από δική σου επιθυµία. Επιτεύχθηκε για σένα από 
το Θέληµα του Θεού, ο Οποίος δεν σε έχει αφήσει χωρίς υποστήριξη. Η Φωνή Του θα σε διδάξει 
πώς να ξεχωρίζεις τον πόνο από την χαρά, και θα σε οδηγήσει έξω από την σύγκρουση που 
έχεις φτιάξει. Δεν υπάρχει σύγχυση  µέσα στο νου ενός Υιού του Θεού, του οποίου η θέληση 
πρέπει να είναι η Θέληση του Πατέρα, διότι η Θέληση του Πατέρα είναι ο Υιός Του. 
8. Τα θαύµατα βρίσκονται σε συµφωνία µε το  Θέληµα του Θεού, του Οποίου το Θέληµα δεν το 
γνωρίζεις διότι βρίσκεσαι σε σύγχυση για το τι θέλεις εσύ. Αυτό σηµαίνει ότι βρίσκεσαι σε 
σύγχυση για το τι είσαι. Αν είσαι το  Θέληµα  του Θεού και δεν το δέχεσαι, τότε αρνείσαι την χαρά. 
Το θαύµα είναι εποµένως ένα µάθηµα για το τι είναι η χαρά. Όντας ένα µάθηµα στο µοίρασµα 
είναι ένα µάθηµα στην αγάπη, η οποία είναι χαρά. Άρα κάθε θαύµα είναι ένα µάθηµα στην 
αλήθεια, και προσφέροντας την αλήθεια µαθαίνεις την διαφορά ανάµεσα στον πόνο και την χαρά.  
 
 

XI. Η Κατάσταση της Χάριτος 
 
1. Το Άγιο Πνεύµα πάντα θα σε καθοδηγεί αληθινά, διότι η χαρά σου είναι και δική Του. Αυτή 
είναι το  Θέληµα Του για τους πάντες διότι µιλά για την  Βασιλεία  του Θεού, η οποία είναι χαρά. 
Το να Το ακολουθείς είναι λοιπόν, το πιο εύκολο πράγµα στον κόσµο, και το µόνο πράγµα που 
είναι εύκολο, διότι δεν είναι αυτού του κόσµου. Είναι εποµένως φυσικό. Ο κόσµος πάει ενάντια 
στην φύση σου, επειδή δεν βρίσκεται σε συµφωνία µε τους νόµους του Θεού. Ο 
κόσµος αντιλαµβάνεται βαθµούς δυσκολίας στα πάντα. Αυτό συµβαίνει διότι το εγώ δεν 
αντιλαµβάνεται τίποτα ως απόλυτα επιθυµητό. Αποδεικνύοντας στον εαυτό σου ότι δεν υπάρχει 
βαθµός δυσκολίας στα θαύµατα, θα πειστείς ότι, στην φυσική σου κατάσταση, δεν υπάρχει 
καθόλου δυσκολία διότι είναι µια κατάσταση χάριτος. 
2. Η χάρις είναι η φυσική κατάσταση κάθε Υιού του Θεού. Όταν δεν βρίσκεται σε κατάσταση 
χάριτος, είναι έξω από το φυσικό του περιβάλλον και δεν λειτουργεί καλά. Όλα όσα κάνει γίνονται 
κοπιαστικά, διότι δεν δηµιουργήθηκε για το περιβάλλον που κατασκεύασε. Εποµένως δεν µπορεί 
να προσαρµοστεί σε αυτό, ούτε να το προσαρµόσει σε αυτόν. Δεν υπάρχει νόηµα στο να 
προσπαθεί. Ένας Υιός του Θεού είναι χαρούµενος µόνο αν γνωρίζει ότι είναι µαζί µε τον Θεό. 
Αυτό είναι το µόνο περιβάλλον στο οποίο δεν θα βιώνει ένταση, διότι εκεί είναι που ανήκει. Είναι 



ακόµα το µόνο περιβάλλον που του αξίζει, διότι η δική του αξία είναι πέρα από ό,τι µπορεί να 
φτιάξει (ο Υιός). 
3. Αναλογίσου το βασίλειο που έχεις φτιάξει εσύ και κρίνε δίκαια την αξία του. Αξίζει να είναι η 
κατοικία ενός παιδιού του Θεού; Προστατεύει την ειρήνη του και τον φωτίζει µε την αγάπη του; 
Κρατά την καρδιά του ανέπαφη από τον φόβο, και του επιτρέπει να δίνει πάντα χωρίς καµιά 
αίσθηση απώλειας; Τον διδάσκει ότι το να δίνει είναι η χαρά του, και ότι ο Θεός ο Ίδιος τον 
ευχαριστεί όταν δίνει; Αυτό είναι το µόνο περιβάλλον στο οποίο µπορείς να είσαι χαρούµενος. 
Εσύ δεν µπορείς να το φτιάξεις, όπως δεν µπορείς να φτιάξεις και τον εαυτό σου. Έχει 
δηµιουργηθεί για σένα, όπως εσύ δηµιουργήθηκες γι αυτό. Ο Θεός προσέχει τα παιδιά Του και 
δεν τους αρνείται τίποτα. Εν τούτοις, όταν αυτά Τον αρνούνται δεν µπορούν να το 
καταλάβουν  αυτό, επειδή  αρνούνται τα πάντα στον εαυτό τους. Εσύ που θα µπορούσες να 
δώσεις την Αγάπη του Θεού σε όλα όσα βλέπεις, αγγίζεις και θυµάσαι, στην κυριολεξία αρνείσαι 
στον εαυτό σου τον Παράδεισο. 
4. Σε καλώ να θυµηθείς ότι σε έχω επιλέξει να διδάσκεις την Βασιλεία στην Βασιλεία. Δεν 
υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτό το µάθηµα, διότι το µάθηµα είναι απουσία εξαιρέσεων. Κάθε Υιός 
που επιστρέφει στην Βασιλεία των Ουρανών µε αυτό το µάθηµα µέσα στην καρδιά του έχει 
θεραπεύσει την Υιότητα και έχει δώσει τις ευχαριστίες του στον Θεό. Κάθε ένας που µαθαίνει 
αυτό το µάθηµα έχει γίνει ο τέλειος δάσκαλος, διότι το έχει µάθει από το Άγιο Πνεύµα. 
5. Όταν ένας νους έχει µόνο φως, γνωρίζει µόνο φως. Η ίδια του η ακτινοβολία λάµπει παντού 
γύρω του, και επεκτείνεται στο σκοτάδι άλλων νοών, µεταµορφώνοντας τους σε κάτι µεγαλειώδες 
. Το Μεγαλείο  του Θεού είναι εκεί, για να το αναγνωρίσεις, να το εκτιµήσεις και να το γνωρίσεις. 
Ο Θεός δίνει µόνο ίσα. Αν αναγνωρίσεις το δώρο Του σε όλους, τότε έχεις αναγνωρίσει τι σου 
έχει δώσει. Τίποτα δεν είναι τόσο εύκολο να αναγνωρίσεις όσο η αλήθεια. Αυτή η αναγνώριση 
είναι άµεση, ξεκάθαρη και φυσική. Έχεις εκπαιδεύσει τον εαυτό σου να µην την αναγνωρίζει, και 
αυτό σου ήταν πολύ δύσκολο. 
6. Έξω από το φυσικό σου περιβάλλον είναι πολύ δικαιολογηµένο να ρωτάς. «Τι είναι η αλήθεια;» 
εφόσον η αλήθεια είναι το περιβάλλον από το οποίο και για το οποίο δηµιουργήθηκες. Δεν 
γνωρίζεις τον εαυτό σου, διότι δεν γνωρίζεις τον Δηµιουργό σου. Δεν γνωρίζεις τις δηµιουργίες 
σου διότι δεν γνωρίζεις τους αδελφούς σου, οι οποίοι τις δηµιούργησαν  µαζί σου. Έχω ήδη πει 
ότι µόνο ολόκληρη η Υιότητα  είναι άξια να είναι συν-δηµιουργός µε τον Θεό, διότι µόνο ολόκληρη 
η Υιότητα µπορεί να δηµιουργεί σαν Αυτόν. Όποτε θεραπεύεις έναν αδελφό αναγνωρίζοντας την 
αξία του, αναγνωρίζεις την δύναµή του να δηµιουργεί όπως και την δική σου. Δεν γίνεται να έχει 
χάσει αυτό που αναγνωρίζεις, κι εσύ πρέπει να έχεις την δόξα που βλέπεις σε αυτόν. Αυτός είναι 
ένας συν-δηµιουργός µαζί µε τον Θεό  και µαζί σου. Αν αρνείσαι την δηµιουργική του δύναµη, 
αρνείσαι και την δική σου και του Θεού ο Οποίος σας δηµιούργησε. 
7. Δεν µπορείς να αρνείσαι µέρος της αλήθειας. Δεν γνωρίζεις τις δηµιουργίες σου διότι δεν 
γνωρίζεις τον δηµιουργό τους. Δεν γνωρίζεις τον εαυτό σου διότι δεν γνωρίζεις τον δικό σου. Οι 
δηµιουργίες σου δεν µπορούν να αποδείξουν την πραγµατικότητά σου, περισσότερο από όσο 
µπορείς εσύ να αποδείξεις την πραγµατικότητα του Θεού. Μπορείς, όµως, να γνωρίσεις και τις 
δύο. Η ύπαρξη γίνεται γνωστή µέσω µοιράσµατος. Εφόσον ο Θεός µοιράστηκε την Ύπαρξή Του 
µαζί σου, µπορείς να Τον γνωρίζεις. Αλλά πρέπει να γνωρίζεις και όλα όσα Αυτός δηµιούργησε, 
για να γνωρίσεις τι έχουν µοιραστεί. Χωρίς τον Πατέρα σου δεν θα γνωρίζεις την πατρότητά σου. 
Η Βασιλεία του Θεού περιλαµβάνει όλους τους Υιούς Του και τα παιδιά τους, τα οποία είναι 
καθ’οµοίωσιν των Υιών όπως αυτοί είναι καθ’οµοίωσιν του Πατέρα. Γνώρισε, λοιπόν, τους Υιούς 
του Θεού, και θα γνωρίσεις όλη την δηµιουργία. 
 
 


