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Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 
 

1. Η Κρίση του Αγίου Πνεύµατος 
 
1. Σου έχει ειπωθεί να µην κάνεις το σφάλµα πραγµατικό, και ο τρόπος να το κάνεις αυτό είναι 
πολύ απλός. Αν θέλεις να πιστεύεις στο σφάλµα, τότε θα πρέπει να το κάνεις εσύ πραγµατικό, 
επειδή από µόνο του δεν είναι. Αλλά η αλήθεια είναι πραγµατική από µόνη της, και για να 
πιστέψεις σ’ αυτήν δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Κατανόησε ότι δεν ανταποκρίνεσαι άµεσα 
σε τίποτα, παρά µόνο στην δική σου ερµηνεία γι αυτό. Η ερµηνεία σου, λοιπόν, δικαιολογεί  την 
αντίδραση. Γι αυτό το να αναλύεις τα κίνητρα των άλλων είναι επικίνδυνο για σένα. Αν 
αποφασίσεις ότι κάποιος πραγµατικά προσπαθεί να σου επιτεθεί ή να σε εγκαταλείψει ή να σε 
υποδουλώσει, τότε θα αντιδράσεις σαν να το κάνει πραγµατικά, και έτσι κάνεις  το σφάλµα 
πραγµατικό για σένα. Όταν ερµηνεύεις το σφάλµα του δίνεις δύναµη, και κάνοντας το αυτό  θα 
παραβλέπεις την αλήθεια. 
2. Η ανάλυση του κίνητρου του εγώ είναι πολύ περίπλοκη, πολύ ασαφής , και ποτέ δίχως την 
ανάµειξη του δικού σου εγώ. Η όλη διαδικασία αναπαριστά µια ξεκάθαρη προσπάθεια να 
αποδείξεις πόσο ικανός είσαι να καταλαβαίνεις αυτό που αντιλαµβάνεσαι. Αυτό φαίνεται από το 
γεγονός ότι αντιδράς στις ερµηνείες που δίνεις σαν να ήταν σωστές. Μπορεί, τότε, να ελέγχεις τις 
αντιδράσεις σου όσον αφορά την  συµπεριφορά, αλλά όχι όσον αφορά τα συναισθήµατα. Αυτό θα 
ήταν προφανώς ένας διχασµός ή µια επίθεση στην ακεραιότητα του νου σου, αντιπαραθέτοντας 
δύο επίπεδα το ένα εναντίον του άλλου. 
3. Μόνο µια ερµηνεία κινήτρου είναι λογική. Κι επειδή είναι η κρίση του Αγίου Πνεύµατος δεν 
απαιτεί καθόλου προσπάθεια από µέρους σου. Κάθε σκέψη αγάπης είναι αληθινή. Όλα τα άλλα 
είναι µια έκκληση για θεραπεία και βοήθεια, άσχετα µε την µορφή που παίρνουν. Μπορεί κάποιος 
να είναι δικαιολογηµένος όταν ανταποκριθεί µε θυµό στην έκκληση ενός αδελφού για βοήθεια; 
Καµία άλλη αντίδραση δεν είναι κατάλληλη εκτός από την προθυµία να του την προσφέρεις, διότι 
αυτό και µόνο είναι που ζητά. Αν του προσφέρεις οτιδήποτε άλλο υποθέτεις ότι έχεις  το δικαίωµα 
να επιτεθείς στην πραγµατικότητά του ερµηνεύοντάς την έτσι όπως την βλέπεις εσύ. Ίσως ο 
κίνδυνος αυτής της ενέργειας να µην είναι προφανής ακόµη µέσα στο νου σου. Αν πιστέψεις  ότι 
µια έκκληση για θεραπεία και βοήθεια είναι κάτι άλλο, τότε θα αντιδράσεις σε αυτό το κάτι άλλο. 
Άρα η ανταπόκρισή σου θα είναι ακατάλληλη για την πραγµατικότητα έτσι όπως είναι, αλλά όχι 
και για την δική σου αντίληψη γι αυτήν. 
4. Δεν υπάρχει τίποτα που να σε εµποδίζει να αναγνωρίσεις όλες  τις  εκκλήσεις για βοήθεια έτσι 
όπως είναι ακριβώς εκτός από την δική σου φανταστική ανάγκη να επιτίθεσαι.  Μόνο αυτό είναι 
που σε κάνει πρόθυµο να ασχολείσαι µε ατέλειωτες «µάχες» µε την πραγµατικότητα, στις οποίες 
αρνείσαι την πραγµατικότητα της ανάγκης για θεραπεία κάνοντάς την µη πραγµατική. Αν δεν 
ήσουν τόσο απρόθυµος να δεχτείς την πραγµατικότητα έτσι όπως είναι δεν θα το έκανες αυτό, 
στερώντας την έτσι και από τον εαυτό σου. 
5. Σίγουρα µια καλή συµβουλή είναι να σου πούµε να µην κρίνεις αυτό που δεν καταλαβαίνεις. 
Κανένας ο οποίος έχει κάποιο προσωπικό συµφέρον δεν είναι αξιόπιστος µάρτυρας, διότι η 
αλήθεια γι αυτόν έχει γίνει αυτό που εκείνος θα ήθελε να είναι. Αν δεν είσαι πρόθυµος να 
αντιληφθείς µια έκκληση για βοήθεια, αυτό συµβαίνει διότι είσαι απρόθυµος να δώσεις βοήθεια 
και να την λάβεις. Όταν αποτυγχάνεις να αναγνωρίσεις ένα κάλεσµα για βοήθεια σηµαίνει πως 
αρνείσαι την βοήθεια. Θα ισχυριζόσουν ότι δεν την χρειάζεσαι; Ωστόσο αυτό συµβαίνει  όταν 
αρνείσαι να αναγνωρίσεις την έκκληση ενός αδελφού για βοήθεια, διότι µόνο απαντώντας στην 
δική του έκκληση µπορείς να βοηθηθείς κι εσύ. Αν του αρνηθείς την βοήθειά σου δεν θα 
αναγνωρίσεις την Απάντηση του Θεού σε σένα. Το Άγιο Πνεύµα δεν χρειάζεται την βοήθειά σου 
για να ερµηνεύσει τα κίνητρα, όµως εσύ χρειάζεσαι την δική Του. 
6. Μόνο η εκτίµηση είναι η κατάλληλη ανταπόκριση προς τον αδελφό σου. Του οφείλεις 
ευγνωµοσύνη και για τις σκέψεις αγάπης του και για την έκκλησή του για βοήθεια, διότι και τα δύο 



αυτά είναι ικανά να φέρουν στην επίγνωσή σου την αγάπη αν τα αντιληφθείς σωστά. Και όλη η 
αίσθηση έντασης που νιώθεις προέρχεται από τις προσπάθειές σου να µην κάνεις ακριβώς αυτό. 
Πόσο απλό, λοιπόν, είναι το σχέδιο του Θεού για την σωτηρία. Δεν υπάρχει παρά µόνο µια 
ανταπόκριση σύµφωνα µε την  πραγµατικότητα, και η πραγµατικότητα δεν δηµιουργεί καµία 
σύγκρουση. Δεν υπάρχει παρά ένας Δάσκαλος της πραγµατικότητας, ο Οποίος καταλαβαίνει 
ποια είναι. Αυτός δεν αλλάζει του Νου Του σχετικά µε την  πραγµατικότητα διότι η 
πραγµατικότητα δεν αλλάζει. Παρόλο που οι δικές σου ερµηνείες για την πραγµατικότητα είναι 
δίχως νόηµα µέσα στην διχασµένη σου κατάσταση, οι δικές Του παραµένουν πάντοτε αληθινές. 
Αυτός τις δίνει σε σένα διότι είναι για σένα. Μην επιχειρείς να «βοηθήσεις» έναν αδελφό µε τον 
δικό σου τρόπο, διότι δεν µπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Αλλά άκουσε το κάλεσµά του για 
την Βοήθεια του Θεού, και θα αναγνωρίσεις και την δική σου ανάγκη για τον Πατέρα. 
7. Οι ερµηνείες που δίνεις για τις ανάγκες του αδελφού σου είναι η ερµηνεία που δίνεις για τις 
δικές σου ανάγκες. Με το να δίνεις βοήθεια την ζητάς, κι αν αντιληφθείς µόνο µια ανάγκη στον 
εαυτό σου θα θεραπευτείς. Διότι θα αναγνωρίσεις την Απάντηση του Θεού έτσι όπως Την θέλεις 
να είναι, και αν Την θέλεις αληθινά, θα γίνει δική σου αληθινά. Κάθε έκκληση που απαντάς στο 
Όνοµα του Χριστού φέρνει την ενθύµηση του Πατέρα σου πιο κοντά στην επίγνωσή σου. Για 
χάρη της δικής σου ανάγκης, λοιπόν, άκου κάθε κάλεσµα για βοήθεια έτσι όπως είναι, για να 
µπορέσει ο Θεός να απαντήσει σε σένα. 
8. Εφαρµόζοντας µε όλο και µεγαλύτερη συνέπεια την ερµηνεία του Αγίου Πνεύµατος για τις 
αντιδράσεις των άλλων, θα αποκτήσεις µια ολοένα αυξανόµενη επίγνωση ότι τα δικά Του 
κριτήρια είναι εξίσου εφαρµόσιµα σε σένα. Δεν είναι αρκετό να αναγνωρίσεις τον φόβο για να 
ξεφύγεις από αυτόν, παρόλο που η αναγνώριση είναι απαραίτητη για να δηλώσει την ανάγκη για 
διαφυγή. Το Άγιο Πνεύµα πρέπει να εξακολουθήσει να µεταφράζει τον φόβο σε αλήθεια. Αν µόλις 
αναγνώριζες τον φόβο έµενες µε αυτόν τότε  θα έκανες ένα βήµα µακριά από την 
πραγµατικότητα, και όχι προς αυτήν. Ωστόσο, έχουµε επανειληµµένα τονίσει την ανάγκη να 
αναγνωρίσεις τον φόβο ως ένα βασικό βήµα στην εξάλειψη του εγώ, και να τον αντιµετωπίσεις 
χωρίς µεταµφιέσεις. Αναλογίσου πόσο καλά θα σε εξυπηρετήσει τότε η ερµηνεία του Αγίου 
Πνεύµατος για τα κίνητρα των άλλων. Έχοντας διδάξει εσένα να δέχεσαι µόνο τις σκέψεις αγάπης 
στους άλλους και όλα τα άλλα να τα θεωρείς ως έκκληση για βοήθεια, σε διδάσκει έτσι ότι και ο 
φόβος ο ίδιος είναι µια έκκληση για βοήθεια. Αυτή είναι η πραγµατική αναγνώριση του φόβου. Αν 
δεν τον προστατεύεις, το Πνεύµα το Άγιο θα τον ερµηνεύσει εκ νέου. Αυτή είναι η υπέρτατη αξία 
του να µάθεις να αντιλαµβάνεσαι την επίθεση ως κάλεσµα για βοήθεια. Έχουµε ήδη µάθει ότι ο 
φόβος και η επίθεση συνδέονται αναπόφευκτα. Αν µόνο η επίθεση προκαλεί φόβο, κι αν δεις  την 
επίθεση ως κάλεσµα για βοήθεια, όπως και είναι, τότε η επίγνωση της µη πραγµατικότητας του 
φόβου θα  ανατείλει µέσα σου. Διότι ο φόβος είναι ένα κάλεσµα γι αγάπη, αναγνωρίζοντας 
ασυνείδητα αυτό που έχεις αρνηθεί. 
9. Ο φόβος είναι ένα σύµπτωµα της δικής σου βαθιάς αίσθησης απώλειας. Αν όταν τον 
αντιλαµβάνεσαι στους άλλους µαθαίνεις να καλύπτεις την απώλεια, τότε η βασική αιτία του φόβου 
αποµακρύνεται. Έτσι διδάσκεις τον εαυτό σου ότι ο φόβος δεν υπάρχει µέσα σου. Τα µέσα για 
την αποµάκρυνσή του βρίσκονται µέσα σε σένα, και το αποδεικνύεις  αυτό δίνοντάς τα. Ο φόβος 
και η αγάπη είναι τα µόνα συναισθήµατα για τα οποία είσαι ικανός. Το ένα είναι εσφαλµένο, διότι 
είναι φτιαγµένο από την άρνηση · και η άρνηση εξαρτάται από την πίστη στο αντικείµενο της 
άρνησης για την ίδια της την ύπαρξη. Ερµηνεύοντας τον φόβο σωστά σαν µια επιβεβαίωση 
της  υποκρυπτόµενης  πίστης που καλύπτει, υπονοµεύεις  την χρησιµότητά του στην αντίληψή 
σου καθιστώντας τον άχρηστο. Οι άµυνες που δεν λειτουργούν καθόλου αποβάλλονται αυτόµατα. 
Αν φέρεις στην επιφάνεια αυτό που κρύβει ο φόβος να κυριαρχήσει αναµφίβολα και ξεκάθαρα, 
τότε  χάνει το νόηµά του. Του αρνείσαι την δύναµη να κρύβει την αγάπη, πράγµα το οποίο είναι 
και ο µοναδικός του σκοπός. Το πέπλο που έχεις τραβήξει µπροστά από το πρόσωπο της 
αγάπης εξαφανίζεται. 
10. Αν θελήσεις να κοιτάξεις την αγάπη, η οποία είναι η πραγµατικότητα του κόσµου, τι άλλο 
καλύτερο θα µπορούσες να κάνεις από το να αναγνωρίζεις σε κάθε άµυνα εναντίον της, την 
υποκείµενη έκκληση για αυτήν; Και πώς αλλιώς θα µπορούσες να µάθεις καλύτερα για την 
πραγµατικότητά της από το να ανταποκριθείς  στην έκκληση και να την προσφέρεις; Η ερµηνεία 
του Αγίου Πνεύµατος για τον φόβο πραγµατικά τον εξαφανίζει, διότι δεν µπορείς να αρνηθείς την 
επίγνωση της αλήθειας. Έτσι το Άγιο Πνεύµα αντικαθιστά τον φόβο µε την αγάπη και µεταφράζει 
το σφάλµα σε αλήθεια. Κι έτσι θα µάθεις από Αυτό πώς να αντικαθιστάς το όνειρο του 



διαχωρισµού σου µε την πραγµατικότητα της ενότητας. Επειδή ο διαχωρισµός είναι µόνο 
η  άρνηση της ενότητας, κι αν ερµηνευτεί σωστά, επιβεβαιώνει την αιώνια γνώση σου ότι η 
ενότητα είναι αληθινή. 
 
 

II. Ο Τρόπος να Θυµηθείς τον Θεό. 
 

1. Τα θαύµατα είναι απλά η µετάφραση της άρνησης σε αλήθεια. Αν το να αγαπάς τον εαυτό σου 
σηµαίνει να θεραπεύεις τον εαυτό σου, εκείνοι που είναι ασθενείς δεν αγαπούν τον εαυτό τους. 
Εποµένως, ζητούν την αγάπη που θα τους θεράπευε, αλλά που οι ίδιοι την αρνούνται στον εαυτό 
τους. Αν γνώριζαν την αλήθεια για τον εαυτό τους δεν θα µπορούσαν να αρρωστήσουν. Άρα το 
έργο του εργάτη των θαυµάτων είναι να αρνηθεί την άρνηση της αλήθειας. Οι ασθενείς πρέπει 
να θεραπεύσουν τον εαυτό τους, διότι η αλήθεια βρίσκεται µέσα τους. Όµως, εφόσον την έχουν 
αποκρύψει, το φως από κάποιον άλλο  νου πρέπει να λάµψει µέσα στον δικό τους επειδή αυτό το 
φως είναι δικό τους. 
2. Το φως µέσα σε αυτούς λάµπει το ίδιο λαµπρά άσχετα µε την πυκνότητα της οµίχλης που το 
καλύπτει. Αν  δεν δώσεις καµιά δύναµη στην οµίχλη για να κρύψει το φως, αυτή δεν έχει καµία 
δύναµη από µόνη της. Διότι έχει δύναµη µόνο όταν  ο Υιός του Θεού της την δώσει. Πρέπει 
λοιπόν ο ίδιος να την αποσύρει, αφού θυµηθεί ότι όλη η δύναµη είναι του Θεού. Μπορείς να το 
θυµηθείς αυτό για λογαριασµό όλης της Υιότητας. Μην επιτρέπεις στον αδελφό σου να µην 
θυµάται, διότι η λησµονιά του είναι και δική σου. Αλλά η ενθύµησή σου είναι και δική του, διότι δεν 
µπορείς να θυµηθείς τον Θεό µόνος. Αυτό είναι που έχεις ξεχάσει. Το να αντιλαµβάνεσαι την 
θεραπεία του αδελφού σου ως θεραπεία του εαυτού σου είναι λοιπόν ο τρόπος να θυµηθείς τον 
Θεό. Διότι ξέχασες και τους αδελφούς σου µαζί µε Αυτόν, και η Απάντηση του Θεού στην 
λησµονιά σου δεν είναι άλλη από τον τρόπο να θυµηθείς. 
3. Στην ασθένεια να µην αντιλαµβάνεσαι τίποτα άλλο εκτός από άλλο ένα κάλεσµα γι αγάπη, και 
πρόσφερε στον αδελφό σου αυτό που πιστεύει ότι δεν µπορεί να προσφέρει στον εαυτό του. 
Όποια και να είναι η ασθένεια, δεν υπάρχει παρά µόνο µία ίαση. Θα ολοκληρώνεσαι όσο 
ολοκληρώνεις, διότι όταν αναγνωρίζεις στην ασθένεια την έκκληση για υγεία σηµαίνει ότι και στο 
µίσος αναγνωρίζεις το κάλεσµα γι αγάπη. Το να δίνεις σε έναν αδελφό αυτό που θέλει 
πραγµατικά σηµαίνει ότι το δίνεις στον εαυτό σου, διότι ο Πατέρας σου θέλει να γνωρίσεις τον 
αδελφό σου όπως τον εαυτό σου. Απάντησε στο κάλεσµά του για αγάπη και παίρνεις απάντηση 
και στο δικό σου. Η θεραπεία είναι η Αγάπη του Χριστού για τον Πατέρα Του και για τον Εαυτό 
Του. 
4. Θυµήσου τι είπαµε για τα τροµακτικά πράγµατα που αντιλαµβάνονται τα µικρά παιδιά, που τα 
τροµοκρατούν επειδή δεν τα καταλαβαίνουν. Αν ζητήσουν φώτιση και την δεχτούν, οι φόβοι τους 
εξαφανίζονται. Αλλά αν κρύψουν τους εφιάλτες τους, τότε θα τους κρατήσουν. Είναι εύκολο να 
βοηθήσεις ένα αβέβαιο παιδί διότι αυτό αναγνωρίζει ότι δεν καταλαβαίνει τι σηµαίνουν αυτά που 
αντιλαµβάνεται. Όµως, εσύ πιστεύεις ότι πραγµατικά καταλαβαίνεις αυτά που αντιλαµβάνεσαι. 
Μικρό παιδί, κρύβεις το κεφάλι σου κάτω από τις βαριές κουβέρτες που έβαλες  επάνω σου. 
Κρύβεις τους εφιάλτες σου στο σκοτάδι την ίδιας σου της ψευδούς βεβαιότητας, και αρνείσαι να 
ανοίξεις τα µάτια σου και να τους κοιτάξεις. 
5. Ας µην φυλάµε τους εφιάλτες, διότι δεν είναι κατάλληλες προσφορές για τον Χριστό, άρα δεν 
είναι κατάλληλα δώρα ούτε και για σένα. Πέταξε τα σκεπάσµατα και κοίταξε αυτό που φοβάσαι. 
Μόνο η προσµονή θα σε τροµάζει, διότι η πραγµατικότητα του τίποτα δεν µπορεί να είναι 
τροµακτική. Ας µην το καθυστερούµε αυτό, διότι δεν θα µείνεις αβοήθητος µέσα στο όνειρο του 
µίσους, και η Βοήθεια βρίσκεται  εδώ. Μάθε να ησυχάζεις αναµεσίς της αναταραχής, διότι η 
ησυχία είναι το τέλος της διαµάχης και αυτό είναι το ταξίδι προς την ειρήνη. Κοίταζε ευθέως  κάθε 
εικόνα που έρχεται για να σε καθυστερήσει, διότι ο στόχος είναι αναπόφευκτος επειδή είναι 
αιώνιος. Ο στόχος της αγάπης δεν είναι παρά δικαίωµά σου, και σου ανήκει ανεξάρτητα από  τα 
όνειρά σου. 
6. Ακόµα θέλεις αυτό που βούλεται ο Θεός, και κανένας εφιάλτης δεν µπορεί να νικήσει τον 
σκοπό ενός παιδιού του Θεού. Διότι ο σκοπός σου σού δόθηκε από τον Θεό, και πρέπει να τον 
εκπληρώσεις διότι αυτό είναι το Θέληµά Του. Ξύπνα και θυµήσου τον σκοπό σου, διότι είναι και η 
δική σου θέληση να το κάνεις αυτό. Αυτό που έχει εκπληρωθεί για σένα πρέπει να είναι δικό σου. 



Μην αφήνεις το µίσος σου να σταθεί στον δρόµο της αγάπης, γιατί τίποτα δεν µπορεί ν’ 
αντισταθεί στην Αγάπη του Χριστού για τον Πατέρα Του, ή στην Αγάπη του Πατέρα Του γι Αυτόν. 
7. Λίγο ακόµα και θα µε δεις, διότι δεν κρύβοµαι  επειδή εσύ κρύβεσαι. Θα σε βοηθήσω να 
αφυπνιστείς  τόσο σίγουρα όπως αφύπνισα και τον εαυτό µου, διότι για σένα αφυπνίστηκα. Στην 
ανάστασή µου βρίσκεται η απελευθέρωσή σου. Η αποστολή µας είναι να ξεφύγουµε από την 
σταύρωση, όχι από την λύτρωση. Εµπιστεύσου την βοήθειά µου, διότι δεν πορεύτηκα µόνος, και 
θα πορεύοµαι µαζί σου όπως και ο Πατέρας πορεύτηκε µαζί µου. Δεν γνωρίζεις ότι πορεύτηκα 
µαζί Του µε ειρήνη; Και µήπως αυτό δεν σηµαίνει ότι η ειρήνη µας συνοδεύει  στο ταξίδι µας; 
8. Δεν υπάρχει φόβος στην τέλεια αγάπη. Το µόνο που θα κάνουµε είναι να τελειοποιούµε σε 
σένα αυτό που ήδη είναι τέλειο µέσα σου. Δεν φοβάσαι το άγνωστο, αλλά το γνωστό. Δεν θα 
αποτύχεις στην αποστολή σου διότι εγώ δεν απέτυχα στην δική µου. Δείξε µου µόνο λίγη 
εµπιστοσύνη στο όνοµα της απόλυτης εµπιστοσύνης που έχω εγώ σε σένα, και µαζί θα 
εκπληρώσουµε εύκολα τον στόχο της τελειότητας. Διότι η τελειότητα είναι, και δεν µπορεί να την 
αρνηθεί κανείς. Το να αρνείσαι την άρνηση της τελειότητας δεν είναι τόσο δύσκολο όσο να 
αρνείσαι την αλήθεια, και αυτό που µπορούµε να εκπληρώσουµε µαζί θα το πιστέψεις  όταν το 
δεις εκπληρωµένο. 
9. Εσύ που έχεις προσπαθήσει να εξορίσεις την αγάπη δεν το έχεις πετύχει, αλλά εσύ που 
επιλέγεις να εξορίσεις τον φόβο πρέπει να πετύχεις. Ο Κύριος είναι µαζί σου, αλλά  δεν το 
γνωρίζεις. Όµως ο Λυτρωτής σου ζει, και κατοικεί µέσα σου µέσα στην ειρήνη από την οποία 
δηµιουργήθηκε. Δεν θα αντάλλασσες την επίγνωση του φόβου µε αυτή την επίγνωση; Όταν 
έχουµε ξεπεράσει τον φόβο – όχι κρύβοντάς τον, όχι ελαχιστοποιώντας τον, και ούτε αρνούµενοι 
την πλήρη σηµασία του µε οποιοδήποτε τρόπο – αυτό είναι που θα δεις. Δεν µπορείς να 
παραµερίσεις τα εµπόδια για την αληθινή όραση δίχως να τα κοιτάξεις, διότι το να τα 
παραµερίσεις σηµαίνει ότι κρίνεις εναντίον τους. Αν θελήσεις να δεις, το Άγιο Πνεύµα θα κρίνει, 
και Αυτό θα κρίνει αληθινά. Όµως δεν µπορεί να διώξει µε την λάµψη Του αυτό που κρατάς 
κρυµµένο, επειδή δεν του Το έχεις προσφέρει και δεν µπορεί να το πάρει από εσένα. 
10. Εποµένως αναλαµβάνουµε ένα οργανωµένο, καλά δοµηµένο και προσεκτικά σχεδιασµένο 
πρόγραµµα που έχει στόχο να µάθεις να προσφέρεις στο Άγιο Πνεύµα όλα όσα δεν θέλεις. Αυτό 
γνωρίζει τι να τα κάνει. Εσύ δεν καταλαβαίνεις πώς να χρησιµοποιήσεις  αυτά που  Εκείνο 
γνωρίζει. Ό,τι Του δίνεις και δεν προέρχεται από τον Θεό, φεύγει. Όµως πρέπει να το δεις και ο 
ίδιος µε απόλυτη προθυµία, ειδάλλως η γνώση Του παραµένει άχρηστη για σένα. Σίγουρα  θα 
µπορέσει να σε βοηθήσει, εφόσον η βοήθεια είναι ο µόνος Του σκοπός. Δεν είναι καλύτερα αντί 
να φοβάσαι τον κόσµο όπως τον αντιλαµβάνεσαι να κοιτάξεις την αιτία του φόβου και να την 
αφήσεις να φύγει για  πάντα; 
 

 
ΙΙΙ. Η Επένδυση στην Πραγµατικότητα 

 
1. Κάποτε σου ζήτησα να πουλήσεις όλα τα υπάρχοντά σου και να τα δώσεις στους φτωχούς και 
να µε ακολουθήσεις. Εννοούσα αυτό: Αν δεν επενδύεις σε τίποτα σε αυτό τον κόσµο, τότε 
µπορείς να διδάξεις στους φτωχούς πού βρίσκεται ο θησαυρός τους. Οι φτωχοί είναι απλά εκείνοι 
που έχουν επενδύσει λάθος, και είναι πραγµατικά φτωχοί! Επειδή βρίσκονται σε ανάγκη, σου έχει 
δοθεί να τους βοηθήσεις, εφόσον είσαι ανάµεσά τους. Αναλογίσου το πόσο τέλεια θα µάθαινες  το 
µάθηµά σου αν ήσουν απρόθυµος να µοιραστείς την φτώχεια τους. Διότι η φτώχεια είναι έλλειψη, 
και υπάρχει µόνο µία έλλειψη εφόσον δεν υπάρχει παρά µία ανάγκη. 
2. Ας πούµε ότι ένας αδελφός επιµένει να κάνεις κάτι που νοµίζεις ότι δεν θέλεις να κάνεις. Η ίδια 
του η επιµονή θα έπρεπε να σου λέει ότι αυτός πιστεύει ότι η σωτηρία βρίσκεται εκεί. 
Αν  επιµένεις να αρνείσαι και βιώνεις µία γρήγορη αντίδραση αντίθεσης, τότε πιστεύεις ότι η 
σωτηρία βρίσκεται στο να µην το κάνεις. Κάνεις τότε το ίδιο λάθος που κάνει και αυτός, και κάνεις 
το σφάλµα του αληθινό και για τους δυο σας. Η επιµονή σηµαίνει ότι κάνεις επένδυση, και αυτό 
στο οποίο επενδύεις έχει πάντα σχέση µε την ιδέα που έχεις για την σωτηρία. Η ερώτηση έχει 
πάντα δύο σκέλη · πρώτον, τι πρόκειται να σωθεί; Και δεύτερον, πώς µπορεί να σωθεί; 
3. Όποτε θυµώνεις µε έναν αδελφό, για οποιοδήποτε λόγο, τότε πιστεύεις ότι το εγώ πρόκειται να 
σωθεί, και ότι θα σωθεί µε επίθεση. Αν αυτός επιτεθεί, τότε εσύ συµφωνείς µε αυτή την πίστη · 
και αν επιτεθείς εσύ, τότε την ενισχύεις. Να θυµάσαι ότι εκείνοι που επιτίθενται είναι 



φτωχοί. Η φτώχεια τους ζητά δώρα, και όχι περεταίρω ένδεια. Εσύ που θα µπορούσες  να τους 
βοηθήσεις, σίγουρα ενεργείς καταστροφικά αν δεχτείς την φτώχεια τους ως δική σου. Αν δεν είχες 
επενδύσει όπως αυτοί, ποτέ δεν θα είχε περάσει από το νου σου να παραβλέψεις την ανάγκη 
τους. 
4. Αναγνώρισε ότι δεν έχει σηµασία, και αν ο αδελφός σου ζητήσει κάτι «εξωφρενικό», κάνε το 
επειδή δεν έχει σηµασία. Αν αρνηθείς, η αντίθεσή σου επιβεβαιώνει ότι πραγµατικά έχει σηµασία 
για σένα. Εποµένως, µόνο εσύ είσαι που έχεις κάνει το αίτηµα εξωφρενικό, και κάθε αίτηµα 
ενός  αδελφού είναι για σένα. Γιατί να επιµένεις να του το αρνείσαι; Γιατί όταν κάνεις κάτι τέτοιο 
σηµαίνει πως αρνείσαι στον εαυτό σου και ενισχύεις την ένδεια και στους δύο. Αυτός ζητά την 
σωτηρία όπως κι εσύ. Η φτώχεια είναι του εγώ, και ποτέ του Θεού. Κανένα «εξωφρενικό» αίτηµα 
δεν µπορεί να γίνει σε κάποιον που αναγνωρίζει τι είναι πολύτιµο και δεν θέλει να δεχτεί τίποτα 
άλλο. 
5. Η σωτηρία είναι για το νου, και επιτυγχάνεται µέσω της ειρήνης. Είναι το µόνο πράγµα που 
µπορεί να σωθεί και ο µόνος τρόπος να το σώσεις. Οποιαδήποτε αντίδραση διαφορετική από την 
αγάπη προκαλεί σύγχυση για το «τι» και το «πώς» της σωτηρίας, και αυτή είναι η µόνη 
απάντηση. Ποτέ µην το χάσεις αυτό από µπροστά σου, και ποτέ µην επιτρέψεις στον εαυτό σου 
να πιστέψει ούτε για µια στιγµή ότι υπάρχει κάποια άλλη απάντηση. Διότι σίγουρα θα 
τοποθετήσεις τον εαυτό σου ανάµεσα στους φτωχούς, οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν ότι κατοικούν 
µέσα στην αφθονία και ότι η σωτηρία έχει έρθει. 
6. Η ταύτιση µε το εγώ σηµαίνει ότι επιτίθεσαι στον εαυτό σου και τον καθιστάς φτωχό. Αυτός 
είναι ο λόγος που όποιος ταυτίζεται µε το εγώ νιώθει στερηµένος. Αυτό που βιώνει τότε είναι 
απογοήτευση ή θυµός, διότι αυτό που έκανε ήταν να ανταλλάξει την αγάπη του Εαυτού µε το 
αυτό-µίσος, και γι αυτό φοβάται τον ίδιο του τον εαυτό. Αλλά δεν το συνειδητοποιεί. Ακόµα και αν 
έχει απόλυτη επίγνωση του άγχους δεν αντιλαµβάνεται ότι η πηγή του είναι η ίδια η ταύτισή του 
µε το εγώ, και πάντα προσπαθεί να το  διαχειριστεί κάνοντας κάποιου είδους παρανοϊκή 
«διευθέτηση» µε τον κόσµο. Πάντα αντιλαµβάνεται αυτό τον κόσµο ως έξω από τον ίδιο, διότι 
αυτό είναι ζωτικής σηµασίας για την προσαρµογή του σ’ αυτόν. Δεν συνειδητοποιεί ότι αυτός 
φτιάχνει αυτόν τον κόσµο, γιατί δεν υπάρχει κόσµος έξω από αυτόν. 
7. Αν µόνο οι σκέψεις αγάπης του Υιού του Θεού είναι η πραγµατικότητα του κόσµου, τότε ο 
πραγµατικός  κόσµος  πρέπει να βρίσκεται µέσα στο νου του. Οι παρανοϊκές σκέψεις του, επίσης, 
πρέπει να βρίσκονται και αυτές στο νου του, αλλά δεν µπορεί να  αντέξει µια τέτοιου µεγέθους 
εσωτερική σύγκρουση. Ένας διαχωρισµένος νους κινδυνεύει, και η αναγνώριση ότι περιλαµβάνει 
µέσα του σκέψεις εντελώς αντιτιθέµενες µεταξύ τους, του είναι ανυπόφορη. Έτσι ο νους 
προβάλλει τον διχασµό, και όχι την πραγµατικότητα. Όλα όσα αντιλαµβάνεσαι 
ως  εξωτερικό  κόσµο είναι απλά η προσπάθειά σου να διατηρήσεις την ταύτισή σου µε το εγώ, 
διότι όλοι πιστεύουν ότι η ταύτιση είναι η σωτηρία. Ωστόσο, αναλογίσου τι έχει γίνει, διότι οι 
σκέψεις έχουν  συνέπειες  για αυτόν που τις κάνει. Βρίσκεσαι σε ασυµφωνία µε τον κόσµο έτσι 
όπως τον αντιλαµβάνεσαι, διότι νοµίζεις ότι είναι ανταγωνιστικός προς εσένα. Αυτή είναι αναγκαία 
συνέπεια αυτού που έχεις κάνει. Έχεις προβάλλει προς τα έξω ό,τι ανταγωνίζεται εκείνο που 
βρίσκεται  µέσα σου, κι εποµένως πρέπει να το αντιλαµβάνεσαι κατ’ αυτό τον τρόπο. Γι αυτό 
πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι το µίσος βρίσκεται µέσα στο νου σου και όχι έξω από εσένα 
πριν µπορέσεις να απαλλαγείς από αυτό · και πρέπει επίσης να καταλάβεις γιατί πρέπει να 
απαλλαγείς από το µίσος  πριν µπορέσεις να αντιληφθείς τον κόσµο όπως είναι πραγµατικά. 
8. Είπα και παλαιότερα ότι ο Θεός αγάπησε τόσο τον κόσµο που του έδωσε τον µονογενή του 
Υιό. Ο Θεός όντως αγαπά τον πραγµατικό κόσµο, κι εκείνοι που αντιλαµβάνονται την 
πραγµατικότητά του, δεν µπορούν να δουν τον κόσµο του θανάτου. Διότι ο θάνατος δεν είναι του 
πραγµατικού  κόσµου, στον οποίον τα πάντα αντανακλούν την αιωνιότητα. Ο Θεός σου έδωσε 
τον πραγµατικό κόσµο σε αντάλλαγµα αυτού που έφτιαξες εσύ από τον διχασµένο νου σου, και 
που είναι το σύµβολο του θανάτου. Διότι αν πραγµατικά µπορούσες να διαχωρίσεις τον εαυτό 
σου από τον Νου του Θεού θα πέθαινες. 
9. Ο κόσµος που αντιλαµβάνεσαι είναι ένας κόσµος διαχωρισµού. Ίσως να είσαι πρόθυµος να 
δεχτείς ακόµα και τον θάνατο προκειµένου να αρνηθείς τον Πατέρα σου. Ωστόσο, Αυτός δεν 
επιθυµεί να κάνεις κάτι τέτοιο, εποµένως αυτό δεν συµβαίνει. Ακόµα δεν µπορεί η θέλησή σου να 
στραφεί εναντίον Του, και γι αυτό δεν µπορείς να έχεις κανέναν έλεγχο πάνω στον κόσµο που 
έφτιαξες. Δεν είναι ένας κόσµος βούλησης διότι κυβερνάται από την επιθυµία να είναι 
διαφορετικός από τον Θεό, και αυτή η επιθυµία δεν είναι βούληση. Ο κόσµος που έφτιαξες είναι 



εποµένως απόλυτα χαοτικός, και κυβερνάται από αυθαίρετους και παράλογους «νόµους», και 
χωρίς κανένα νόηµα. Διότι είναι φτιαγµένος από αυτό που δεν θέλεις, και προβάλλεται από το 
νου σου επειδή τον φοβάσαι. Ωστόσο, αυτός ο κόσµος βρίσκεται µόνο µέσα στο νου του 
κατασκευαστή του, µαζί µε την πραγµατική του σωτηρία. Μην πιστεύεις ότι βρίσκεται έξω από 
εσένα, διότι µόνο όταν αναγνωρίσεις που βρίσκεται θα αποκτήσεις έλεγχο επάνω του. Διότι 
πραγµατικά έχεις έλεγχο πάνω στο νου σου, εφόσον ο νους σου είναι ο µηχανισµός της λήψης 
αποφάσεων. 
10. Αν αναγνωρίσεις ότι όλες οι επιθέσεις που αντιλαµβάνεσαι βρίσκονται µέσα στον νου σου και 
πουθενά αλλού, τότε επιτέλους θα έχεις εντοπίσει την πηγή τους, και εκεί όπου αρχίζουν πρέπει 
και να τελειώνουν. Διότι σε αυτό το µέρος βρίσκεται επίσης και η σωτηρία. Ο βωµός του Θεού 
όπου κατοικεί ο Χριστός είναι εκεί. Έχεις βεβηλώσει τον βωµό, αλλά όχι και τον κόσµο. Ο Χριστός 
όµως έχει τοποθετήσει την Επανόρθωση πάνω στο βωµό για σένα. Φέρε τις αντιλήψεις που έχεις 
για τον κόσµο σε αυτό το βωµό, διότι είναι ο βωµός της αλήθειας. Εκεί θα δεις την όρασή σου να 
αλλάζει, κι εκεί θα µάθεις να βλέπεις αληθινά. Από αυτό το µέρος, όπου ο Θεός και ο Υιός Του 
κατοικούν µε ειρήνη και  όπου είσαι ευπρόσδεκτος, θα κοιτάξεις τα πάντα µε ειρήνη και θα δεις 
τον κόσµο αληθινά. Όµως, για να βρεις αυτό το µέρος, πρέπει να εγκαταλείψεις την επένδυσή 
σου στον κόσµο έτσι όπως  τον προβάλλεις, και να επιτρέψεις στο Άγιο Πνεύµα να επεκτείνει τον 
αληθινό κόσµο προς εσένα από το βωµό του Θεού. 
 
 

IV. Αναζήτησε και θα Βρεις 
 

1. Το εγώ είναι βέβαιο ότι η αγάπη είναι επικίνδυνη, και αυτό είναι πάντα η κεντρική του 
διδασκαλία. Ποτέ δεν το θέτει µε αυτό τον τρόπο · αντίθετα, όλοι όσοι πιστεύουν ότι το εγώ είναι η 
σωτηρία φαίνεται πως είναι πολύ έντονα απασχοληµένοι µε την αναζήτηση της αγάπης. Ωστόσο, 
αν και το εγώ, ενθαρρύνει έντονα την έρευνα για την αγάπη, θέτει έναν όρο · να µην την βρεις.  Οι 
υπαγορεύσεις του, λοιπόν, µπορούν να συνοψιστούν απλά ως: «Αναζήτησε και µην βρεις.» Αυτή 
είναι η µία υπόσχεση που σου δίνει το εγώ, και η µόνη που θα κρατήσει. Διότι το εγώ επιδιώκει 
τον στόχο του µε φανατική επιµονή, και η κρίση του, αν και σοβαρά ανεπαρκής, είναι απόλυτα 
συνεπής. 
2. Εποµένως, η έρευνα που αναλαµβάνει το εγώ είναι καταδικασµένη σε αποτυχία. Κι εφόσον 
διδάσκει επίσης ότι αυτό είναι η ταυτότητά σου, η καθοδήγησή του σε οδηγεί σε ένα ταξίδι που 
πρέπει να καταλήγει στην αντίληψη της ήττας του εαυτού σου. Διότι το εγώ δεν µπορεί να αγαπά, 
και µέσα στην µανιώδη του έρευνα  για αγάπη αναζητά αυτό που φοβάται να βρει. Η έρευνα είναι 
αναπόφευκτη διότι το εγώ είναι µέρος του νου σου, κι εξαιτίας της πηγής του δεν είναι απόλυτα 
διαχωρισµένο, ειδάλλως δεν θα µπορούσε να γίνει καθόλου πιστευτό. Διότι ο νους σου είναι που 
πιστεύει σε αυτό και του δίνει ύπαρξη. Όµως, πάλι ο νους σου είναι που έχει την δύναµη να 
αρνηθεί την ύπαρξη του εγώ, και σίγουρα θα το κάνεις αυτό όταν συνειδητοποιήσεις ακριβώς 
προς τα πού πηγαίνει το ταξίδι στο οποίο σε οδηγεί το εγώ. 
3. Είναι σίγουρα προφανές ότι κανένας δεν θέλει να βρει αυτό που στο τέλος θα προκαλέσει την 
ήττα του. Όντας ανίκανο να αγαπήσει, το εγώ θα ήταν ολοκληρωτικά αδύναµο στην παρουσία της 
αγάπης, διότι δεν θα µπορούσε να ανταποκριθεί καθόλου. Τότε, θα πρέπει να εγκαταλείψεις την 
καθοδήγηση του, διότι θα γινόταν φανερό  ότι δεν διδάχθηκες από αυτό την ανταπόκριση που 
χρειάζεσαι. Το εγώ εποµένως θα διαστρεβλώσει την αγάπη, και θα σε διδάξει ότι η αγάπη 
πραγµατικά προκαλεί τις αντιδράσεις που αυτό µπορεί να σου διδάξει. Αν ακολουθήσεις την 
διδασκαλία του λοιπόν, θα ψάχνεις για την αγάπη, αλλά δεν θα την αναγνωρίζεις. 
4. Συνειδητοποιείς ότι το εγώ σε βάζει  σε ένα ταξίδι που δεν γίνεται παρά να σε οδηγεί  σε µια 
αίσθηση µαταιότητας και κατάθλιψης; Το να αναζητάς και να µην βρίσκεις κάθε άλλο παρά χαρά 
φέρνει. Αυτή είναι η υπόσχεση που θα ήθελες να κρατήσεις; Το Άγιο Πνεύµα σου προσφέρει µια 
άλλη υπόσχεση, και αυτή θα σε οδηγήσει στην χαρά. Διότι η δική Του υπόσχεση είναι πάντα, 
«Αναζήτησε και θα βρεις,» και κάτω από την δική Του καθοδήγηση δεν γίνεται να χάσεις. Δικό 
Του είναι το ταξίδι προς την εκπλήρωση, και τον στόχο που θέτει ενώπιον σου θα τον 
εκπληρώσει. Διότι Αυτό ποτέ δεν θα ξεγελάσει τον Υιό του Θεού τον οποίο αγαπά µε την Αγάπη 
του Πατέρα. 
5. Θα ξεκινήσεις ένα ταξίδι διότι σε αυτόν τον κόσµο δεν είσαι σπίτι σου. Και θα ψάξεις για το 



σπίτι σου είτε συνειδητοποιείς πού βρίσκεται είτε όχι. Αν πιστεύεις ότι βρίσκεται έξω από σένα η 
έρευνα θα είναι µάταιη, διότι θα το αναζητάς εκεί όπου δεν υπάρχει. Δεν θυµάσαι  πώς να 
κοιτάξεις µέσα σου διότι δεν πιστεύεις ότι το σπίτι σου βρίσκεται εκεί. Όµως το Άγιο Πνεύµα το 
θυµάται για σένα, και  θα σε καθοδηγήσει  σπίτι σου διότι αυτή είναι η αποστολή Του. Καθώς 
εκπληρώνει την αποστολή Του  θα σε διδάσκει την δική σου, διότι η αποστολή σου είναι ίδια µε 
την δική σου. Οδηγώντας τους αδελφούς σου σπίτι Το  ακολουθείς. 
6. Κοίταξε τον Οδηγό που σου έδωσε ο Πατέρας σου, για να µάθεις ότι έχεις αιώνια ζωή. Διότι ο 
θάνατος δεν είναι το Θέληµα του Πατέρα σου ούτε το δικό σου, και µόνο ό,τι είναι αληθινό είναι το 
Θέληµα του Πατέρα. Δεν πληρώνεις κανένα τίµηµα για την ζωή διότι αυτή σου δόθηκε, αλλά 
πληρώνεις τίµηµα για τον θάνατο, και µάλιστα πολύ βαρύ. Αν ο θάνατος είναι ο θησαυρός σου, 
θα πουλήσεις τα πάντα για να τον αγοράσεις. Και θα πιστεύεις ότι τον έχεις αγοράσει, διότι θα 
έχεις πουλήσει όλα τ’ άλλα. Ωστόσο, δεν µπορείς να πουλήσεις την Βασιλεία των Ουρανών. Η 
κληρονοµιά σου δεν µπορεί ούτε να αγοραστεί ούτε να πουληθεί. Δεν υπάρχουν µέρη µέσα στην 
Υιότητα που να  στερούνται την κληρονοµιά τους, διότι ο Θεός είναι ολοκληρωµένος και όλες Του 
οι επεκτάσεις είναι σαν Αυτόν. 
7. Η Επανόρθωση δεν είναι το τίµηµα της ολότητάς σου, είναι, όµως, το τίµηµα της επίγνωσης 
της ολότητάς σου. Διότι αυτό που επέλεξες να «πουλήσεις» έπρεπε να φυλαχτεί για λογαριασµό 
σου, εφόσον εσύ δεν θα µπορούσες να το «αγοράσεις» πίσω. Όµως, πρέπει να επενδύσεις σε 
αυτό, όχι µε χρήµατα αλλά µε  πνεύµα. Διότι το πνεύµα είναι βούληση, και η βούληση είναι το 
«τίµηµα» της Βασιλείας. Η κληρονοµιά σου περιµένει µόνο την αναγνώριση ότι έχεις λυτρωθεί. Το 
Άγιο Πνεύµα σε καθοδηγεί στην αιώνια ζωή, αλλά  πρέπει να εγκαταλείψεις  την  επένδυσή σου 
στον θάνατο, ειδάλλως δεν θα δεις την ζωή παρόλο που είναι παντού γύρω σου. 
 
 

V.Το Υγιές Πρόγραµµα των Μαθηµάτων 
 
1. Μόνο η αγάπη είναι ισχυρή διότι είναι αδιαίρετη. Οι ισχυροί δεν επιτίθενται διότι δεν βλέπουν 
καµία ανάγκη να κάνουν κάτι τέτοιο. Πριν µπορέσει να εισέλθει στο νου σου η ιδέα της επίθεσης, 
πρέπει να αντιλήφθηκες τον εαυτό σου ως αδύναµο. Επειδή επιτέθηκες στον εαυτό σου και 
πίστεψες ότι η επίθεση είχε αποτελέσµατα, βλέπεις τον εαυτό σου αδύναµο. Επειδή δεν 
αντιλαµβάνεσαι τον εαυτό σου και τους αδελφούς σου ως ίσους, και θεωρείς  τον εαυτό σου ως 
ασθενέστερο, επιχειρείς να «εξισορροπήσεις» την κατάσταση που έφτιαξες. Χρησιµοποιείς την 
επίθεση για να το πετύχεις  επειδή πιστεύεις ότι η επίθεση κατάφερε να σε εξασθενήσει. 
2. Αυτός είναι ο λόγος που η ιδιότητά σου να είσαι άτρωτος είναι τόσο σηµαντική για την 
αποκατάσταση της νοητικής  σου υγείας. Διότι αν δεχτείς ότι είσαι άτρωτος, αναγνωρίζεις ότι η 
επίθεση δεν έχει κανένα αποτέλεσµα. Παρόλο που έχεις επιτεθεί στον εαυτό σου, θα δείχνεις  ότι 
τίποτα δεν συνέβη στην πραγµατικότητα. Εποµένως, µε την επίθεση δεν πέτυχες  τίποτα. Μόλις 
το συνειδητοποιήσεις αυτό δεν θα βλέπεις πια κανένα νόηµα στην επίθεση, επειδή 
καταφανέστατα  δεν λειτουργεί και δεν µπορεί να σε προστατεύσει. Ωστόσο, η αναγνώριση της 
ιδιότητας ότι  είσαι άτρωτος έχει κάτι πολύ περισσότερο από αρνητική αξία. Εφόσον οι 
επιθέσεις  εναντίον του εαυτού σου έχουν αποτύχει να σε καταστήσουν αδύναµο, τότε είσαι 
ακόµα δυνατός. Εποµένως δεν έχεις καµιά ανάγκη να «εξισορροπήσεις» την κατάσταση για να 
θεµελιώσεις  την δύναµή σου. 
3. Δεν θα συνειδητοποιήσεις ποτέ την παντελή αχρηστία της επίθεσης εκτός κι αν αναγνωρίσεις 
ότι η επίθεση εναντίον του εαυτού σου δεν έχει κανένα αποτέλεσµα. Γιατί οι άλλοι όντως 
αντιδρούν στην επίθεση αν την αντιληφθούν, κι αν εσύ προσπαθήσεις να τους επιτεθείς δεν θα 
µπορέσεις  παρά να το ερµηνεύσεις αυτό σαν ενίσχυση. Το µόνο µέρος που µπορείς να 
ακυρώσεις  κάθε ενίσχυση είναι µέσα στον εαυτό σου. Διότι εσύ είσαι πάντα ο πρώτος στόχος της 
επίθεσής σου, κι αν αυτό δεν συµβεί ποτέ, τότε δεν έχει και συνέπειες. 
4. Η Αγάπη του Αγίου Πνεύµατος είναι η δύναµή σου, διότι η δική σου είναι διαιρεµένη  κι 
εποµένως αναληθής. Δεν µπορείς να εµπιστευτείς την δική σου αγάπη όταν της επιτίθεσαι. Δεν 
µπορείς να µάθεις για την τέλεια αγάπη µε έναν διχασµένο νου, διότι ένας διχασµένος νους έχει 
καταστήσει τον εαυτό του φτωχό µαθητή. Προσπάθησες να κάνεις τον διαχωρισµό αιώνιο, διότι 
ήθελες να κρατήσεις τα χαρακτηριστικά της δηµιουργίας, αλλά µε το δικό σου περιεχόµενο. 
Ωστόσο, η δηµιουργία δεν προέρχεται από σένα, και οι φτωχοί µαθητές χρειάζονται πραγµατικά 



ειδική διδασκαλία. 
5. Έχεις µαθησιακές αναπηρίες µε την κυριολεκτική έννοια του όρου. Υπάρχουν περιοχές στις 
µαθησιακές σου δυνατότητες που πάσχουν σε τέτοιο βαθµό ώστε µπορείς να προοδεύσεις µόνο 
κάτω από συνεπή, και ξεκάθαρη καθοδήγηση, που θα σου την παρέχει ένα Δάσκαλος ο Οποίος 
µπορεί να υπερβεί τις δικές σου περιορισµένες πηγές  µάθησης. Αυτός γίνεται η Πηγή µάθησης 
σου διότι από µόνος σου δεν µπορείς να µάθεις. Αυτή η µαθησιακή κατάσταση στην οποία έχεις 
βάλει τον εαυτό σου είναι αδύνατη, και σε αυτή την κατάσταση χρειάζεσαι ξεκάθαρα έναν ειδικό 
Δάσκαλο και ένα ειδικό πρόγραµµα µαθηµάτων. Οι αδύνατοι µαθητές δεν είναι καλή επιλογή ως 
δάσκαλοι, είτε για τους ίδιους ή για κάποιον άλλον. Πολύ δύσκολα θα µπορούσαν να 
εφαρµόσουν ένα πρόγραµµα µαθηµάτων µέσω του οποίου θα ξεφύγουν από τους περιορισµούς 
τους. Αν καταλάβαιναν τι βρίσκεται πέρα από αυτούς, δεν θα είχαν µαθησιακές  δυσκολίες. 
6. Δεν γνωρίζεις το νόηµα της αγάπης, και αυτό είναι το µειονέκτηµά σου. Μην επιχειρείς να 
διδάξεις τον εαυτό σου αυτό που ο ίδιος δεν καταλαβαίνεις, και µην προσπαθείς να θέσεις 
µαθησιακούς στόχους εκεί όπου οι δικοί σου έχουν ξεκάθαρα αποτύχει. Ο µαθησιακός σου 
στόχος ήταν να µην µάθεις, κι αυτό δεν µπορεί να οδηγήσει σε επιτυχηµένη µάθηση. Δεν µπορείς 
να µεταφέρεις αυτό που δεν έχεις µάθει, και η αδυναµία της ικανότητας να γενικεύεις είναι µία 
βασική µαθησιακή αποτυχία. Θα ζητούσες να µάθεις  τον σκοπό των µαθησιακών βοηθηµάτων 
από αυτούς που δεν έχουν µπορέσει να µάθουν; Δεν τον γνωρίζουν. Αν µπορούσαν να 
ερµηνεύσουν τα βοηθήµατα  σωστά, θα είχαν µάθει από αυτά. 
7. Έχω πει ότι ο κανόνας του εγώ είναι «Αναζήτησε και µην βρεις». Μεταφρασµένο σε όρους 
µαθησιακούς αυτό σηµαίνει, «Προσπάθησε να µάθεις αλλά µην το πετύχεις.» Το αποτέλεσµα 
αυτού του µαθησιακού στόχου είναι προφανές. Κάθε γνήσιο µαθησιακό βοήθηµα, κάθε αληθινή 
διδασκαλία, και κάθε λογικός οδηγός µάθησης θα παρερµηνεύεται, εφόσον όλα αυτά  έχουν τον 
σκοπό να διευκολύνουν την µάθηση στην οποία αυτό το παράξενο πρόγραµµα µαθηµάτων 
αντιτίθεται. Αν προσπαθείς να µάθεις πώς να µην µάθεις, και ο στόχος της διδασκαλίας σου είναι 
η αποτυχία της , τι άλλο µπορείς να περιµένεις εκτός από την σύγχυση; Ένα τέτοιο πρόγραµµα 
µαθηµάτων δεν βγάζει νόηµα. Αυτό το εγχείρηµα στην «µάθηση» έχει τόσο εξασθενήσει το νου 
σου που δεν µπορείς να αγαπάς, διότι τα µαθήµατα που έχεις διαλέξει είναι εναντίον της αγάπης, 
και ισοδυναµούν µε µαθήµατα για το πώς να επιτίθεσαι στον εαυτό σου. Ένας συµπληρωµατικός 
στόχος σε αυτά τα µαθήµατα, είναι να µάθεις πώς να µην ξεπεράσεις τον διχασµό που στηρίζει 
την πίστη στον πρωταρχικό τους  στόχο. Και δεν θα ξεπεράσεις τον διχασµό µε αυτά τα 
µαθήµατα, διότι ό,τι µαθαίνεις θα είναι υπέρ αυτού. Όµως, ο νους σου εναντιώνεται στην µάθησή 
σου όπως και  η µάθησή σου εναντιώνεται στο νου σου, κι έτσι µάχεσαι εναντίον κάθε µάθησης 
και το πετυχαίνεις, διότι αυτό είναι που θέλεις. Αλλά ίσως δεν συνειδητοποιείς, ούτε και τώρα, ότι 
υπάρχει κάτι που θέλεις να µάθεις, και ότι µπορείς να το µάθεις επειδή είναι επιλογή σου να το 
κάνεις. 
8. Εσύ που έχεις προσπαθήσει να µάθεις αυτό που δεν θέλεις, τώρα πάρε κουράγιο, διότι 
παρόλο που το µαθησιακό πρόγραµµα που έθεσες στον εαυτό σου είναι πραγµατικά θλιβερό, 
είναι απλά γελοίο αν το κοιτάξεις. Είναι δυνατόν ο τρόπος για να πετύχεις έναν στόχο να είναι να 
τον χάσεις; Παραιτήσου τώρα από την θέση του δασκάλου του εαυτού σου. Αυτή η παραίτηση 
δεν θα οδηγήσει σε κατάθλιψη. Είναι απλά το αποτέλεσµα µιας έντιµης αξιολόγησης  όλων όσων 
έχεις διδάξει τον εαυτό σου, και των µαθησιακών αποτελεσµάτων που προέκυψαν. Κάτω από τις 
κατάλληλες µαθησιακές συνθήκες, τις οποίες  δεν µπορείς ούτε να τις παρέχεις ούτε να τις 
καταλάβεις, θα γίνεις  ένας άριστος µαθητής και ένας άριστος δάσκαλος. Αλλά αυτό δεν συµβαίνει 
ακόµα, και ούτε θα συµβεί µέχρι να αντιστραφεί όλη η µαθησιακή διαδικασία  που 
έχεις  εδραιώσει. 
9. Το µαθησιακό σου δυναµικό, αν γίνει σωστά κατανοητό, είναι απεριόριστο διότι θα σε οδηγήσει 
στον Θεό. Μπορείς να διδάξεις τον δρόµο προς Αυτόν και να τον µάθεις και ο ίδιος, αν 
ακολουθήσεις τον Δάσκαλο που γνωρίζει τον δρόµο και καταλαβαίνει τα µαθήµατα Του για να 
µπορέσει να τον µάθει. Αυτό το πρόγραµµα µαθηµάτων είναι απόλυτα σαφές, διότι ο στόχος είναι 
αδιαίρετος και το µέσον και ο σκοπός βρίσκονται σε απόλυτη συµφωνία. Εσύ χρειάζεται µόνο να 
προσφέρεις την αδιαίρετη προσοχή σου. Όλα τα άλλα θα σου δοθούν. Διότι αληθινά θέλεις να 
µάθεις σωστά, και τίποτα δεν µπορεί να αντιτεθεί στην απόφαση του Υιού του Θεού. Η µάθησή 
του είναι τόσο απεριόριστη όσο κι εκείνος. 
 
 



VI. Η Όραση του Χριστού 
 

1. Το εγώ προσπαθεί να σε διδάξει πώς να κερδίσεις ολόκληρο τον κόσµο και να χάσεις την 
ψυχή σου. Το Άγιο Πνεύµα  διδάσκει ότι δεν µπορείς να χάσεις την ψυχή σου και ότι δεν 
υπάρχει  κάτι να κερδίσει κανείς σ’ αυτόν τον  κόσµο, διότι από µόνος του δεν ωφελεί σε τίποτα. 
Το να επενδύεις δίχως κέρδος σηµαίνει σίγουρα ότι αποδυναµώνεις τον εαυτό σου, και το κόστος 
είναι υψηλό. Όχι µόνο δεν υπάρχει κέρδος στην επένδυση, αλλά το κόστος για σένα είναι 
τεράστιο. Διότι αυτή η επένδυση στοιχίζει  την πραγµατικότητα του κόσµου µε το να αρνείται την 
δική σου, και δεν σου δίνει τίποτα γι αντάλλαγµα. Δεν µπορείς να πουλήσεις την ψυχή σου, αλλά 
µπορείς να πουλήσεις την επίγνωση της. Δεν µπορείς να αντιληφθείς την ψυχή σου, αλλά δεν θα 
την γνωρίσεις όσο αντιλαµβάνεσαι κάτι άλλο ως πολυτιµότερο. 
2. Το Άγιο Πνεύµα είναι η δύναµή σου διότι σε γνωρίζει µόνο ως πνεύµα. Έχει απόλυτη επίγνωση 
ότι  δεν γνωρίζεις τον εαυτό σου, και γνωρίζει τέλεια πώς να σε διδάξει να θυµηθείς αυτό που 
είσαι. Επειδή σε αγαπά, θα σε διδάξει µε χαρά αυτό που αγαπά, διότι θέλει να το µοιράζεται. Κι 
εφόσον σε θυµάται πάντα, δεν µπορεί να σε αφήσει να ξεχάσεις την αξία σου. Διότι ο Πατέρας 
ποτέ δεν παύει να Του θυµίζει τον Υιό Του, κι Αυτό ποτέ δεν παύει να θυµίζει στον Υιό τον 
Πατέρα. Ο Θεός βρίσκεται στην µνήµη σου χάρη σε Αυτό. Εσύ διάλεξες να ξεχάσεις τον Πατέρα 
σου αλλά δεν θέλεις πραγµατικά να κάνεις κάτι τέτοιο, κι εποµένως µπορείς να πάρεις µια άλλη 
απόφαση. Όπως ήταν η δική µου απόφαση, µπορεί να είναι και η δική σου. 
3. Δεν θέλεις τον κόσµο. Το µόνο πράγµα µε αξία σε αυτόν είναι όποιο κοµµάτι του κοιτάζεις µε 
αγάπη. Αυτό του δίνει την µόνη πραγµατικότητα που θα έχει ποτέ. Η αξία του δεν βρίσκεται µέσα 
στον ίδιον, αλλά η δική σου βρίσκεται µέσα σε σένα. Όπως η αξία του εαυτού προέρχεται από την 
επέκταση του εαυτού, έτσι και η αντίληψη της αξίας του εαυτού προέρχεται από την επέκταση 
των σκέψεων αγάπης προς τα έξω. Κάνε τον κόσµο πραγµατικό για σένα, διότι ο 
πραγµατικός  κόσµος είναι το δώρο του Αγίου Πνεύµατος, άρα σου ανήκει. 
4. Η διόρθωση είναι για όλους όσους δεν µπορούν να δουν. Η αποστολή του Αγίου Πνεύµατος 
είναι να ανοίγει τα µάτια των τυφλών, διότι Αυτό γνωρίζει ότι αυτοί δεν έχουν χάσει την όρασή 
τους, αλλά απλά κοιµούνται. Θέλει να τους αφυπνίσει από τον ύπνο της λήθης στην θύµηση του 
Θεού. Τα µάτια του Χριστού είναι ανοιχτά, και Αυτός θα κοιτάξει αυτό που βλέπεις εσύ µε αγάπη 
αν δεχτείς την όρασή Του ως δική σου. Το Άγιο Πνεύµα διαφυλάττει την όραση του Χριστού για 
κάθε Υιό του Θεού που κοιµάται. Με την δική Του όραση  ο Υιός του Θεού είναι τέλειος, και 
λαχταρά να µοιραστεί την όρασή Του µαζί σου. Αυτό θα σου δείξει τον πραγµατικό κόσµο διότι ο 
Θεός σου έδωσε τον Ουρανό. Μέσω Αυτού ο Πατέρας σου καλεί τον Υιό Του να θυµηθεί. Η 
αφύπνιση του Υιού Του αρχίζει µε την επένδυσή του στον πραγµατικό κόσµο, και µε αυτή θα 
µάθει να επενδύει ξανά στον εαυτό του. Διότι η πραγµατικότητα είναι ένα µε τον Πατέρα και τον 
Υιό, και το Άγιο Πνεύµα ευλογεί τον πραγµατικό κόσµο στο Όνοµά Τους. 
5. Όταν  δεις αυτόν τον πραγµατικό κόσµο, όπως σίγουρα θα τον δεις, τότε θα Μας θυµηθείς. 
Όµως, πρέπει να µάθεις το κόστος του ύπνου, και να αρνηθείς να το πληρώσεις. Μόνο τότε θα 
αποφασίσεις να αφυπνιστείς. Και τότε ο πραγµατικός  κόσµος θα ξεπεταχτεί µπροστά στα µάτια 
σου, διότι ο Χριστός ποτέ δεν κοιµήθηκε. Αυτός περιµένει να γίνει ορατός, διότι ο Ίδιος  ποτέ δεν 
σε έχασε από τα µάτια Του. Αυτός κοιτάζει σιωπηλά τον πραγµατικό κόσµο, τον οποίον θέλει να 
µοιραστεί µαζί σου διότι γνωρίζει  την Αγάπη του Πατέρα  γι Αυτόν. Και γνωρίζοντας αυτό, θέλει 
να σου δώσει ό,τι είναι δικό σου. Σε περιµένει µέσα σε τέλεια ειρήνη στο βωµό του Πατέρα Του, 
προσφέροντας σε σένα την Αγάπη του Πατέρα µέσα στο γαλήνιο φως της ευλογίας του Αγίου 
Πνεύµατος. Διότι το Άγιο Πνεύµα θα οδηγήσει τον  κάθε ένα σπίτι στον Πατέρα του, εκεί όπου ο 
Χριστός τον περιµένει ως Εαυτός του. 
6. Κάθε παιδί του Θεού είναι ένα µέσα στον Χριστό, διότι η ύπαρξή του βρίσκεται µέσα στον 
Χριστό όπως και του Χριστού  µέσα στον Θεό. Η Αγάπη του Χριστού για σένα είναι η Αγάπη Του 
για τον Πατέρα Του, την οποία γνωρίζει διότι γνωρίζει την Αγάπη του Πατέρα Του γι Αυτόν. Όταν 
το Άγιο Πνεύµα εν τέλει σε οδηγήσει στον Χριστό στον βωµό του Πατέρα Του, η αντίληψη 
συγχωνεύεται µέσα στην γνώση διότι η αντίληψη έχει γίνει τόσο άγια  που η µετατροπή  της σε 
αγιοσύνη  είναι απλά η φυσική της επέκταση. Η αγάπη µεταφέρεται  στην αγάπη δίχως καµία 
παρεµβολή, διότι οι δύο είναι ένα. Καθώς αντιλαµβάνεσαι όλο και περισσότερα κοινά στοιχεία σε 
όλες τις καταστάσεις, η εκπαίδευση κάτω από την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύµατος αυξάνει και 
γενικεύεται. Σταδιακά µαθαίνεις να την εφαρµόζεις σε όλους και σε όλα, διότι η δυνατότητα 



εφαρµογής  της είναι συµπαντική. Όταν αυτό επιτευχθεί, η αντίληψη και η γνώση θα µοιάζουν 
τόσο  που θα  µοιράζονται την ενοποίηση των νόµων του Θεού.  
7. Αυτό που είναι ένα δεν µπορεί να γίνει αντιληπτό ως διαχωρισµένο, και η άρνηση του 
διαχωρισµού είναι η εκ νέου δήλωση της γνώσης. Στον βωµό του Θεού, η άγια αντίληψη του Υιού 
του Θεού διαφωτίζεται τόσο  που το φως ρέει άφθονο µέσα της , και το πνεύµα του Υιού του 
Θεού λάµπει µέσα στο Νου του Πατέρα και γίνεται ένα µε αυτό. Πολύ απαλά  ο Θεός στέλνει το 
φως Του πάνω στον Εαυτό Του, γεµάτος αγάπη για την επέκταση του Εαυτού Του που είναι ο 
Υιός Του. Ο κόσµος δεν έχει κανένα σκοπό καθώς αφοµοιώνεται µέσα στον σκοπό του Θεού. 
Διότι ο πραγµατικός κόσµος έχει γλιστρήσει σιωπηλά µέσα στον Ουρανό, όπου το κάθε τι αιώνιο 
µέσα του υπήρχε από πάντα. Εκεί ο Λυτρωτής  και ο λυτρωµένος ενώνονται µέσα στην  τέλεια 
αγάπη του Θεού και του ενός για τον άλλον. Ο Ουρανός είναι το σπίτι σου, κι εφόσον βρίσκεται 
µέσα στον Θεό πρέπει να βρίσκεται και µέσα σε σένα. 

 
 

VII. Κοιτάζοντας Μέσα σου 
 

1. Τα θαύµατα αποδεικνύουν ότι η µάθηση πραγµατοποιήθηκε  κάτω από την σωστή 
καθοδήγηση, διότι η µάθηση είναι αόρατη κι αυτό που έµαθε κανείς  µπορεί να αναγνωριστεί 
µόνο από τα αποτελέσµατά του. Η γενίκευσή της φαίνεται καθώς την χρησιµοποιείς σε όλο και 
περισσότερες καταστάσεις. Θα αναγνωρίσεις ότι έχεις µάθει ότι δεν υπάρχει βαθµός δυσκολίας 
στα θαύµατα όταν τα εφαρµόσεις σε όλες τις καταστάσεις. Δεν υπάρχει κατάσταση που να µην 
εφαρµόζονται τα θαύµατα, κι εφαρµόζοντάς τα σε όλες τις καταστάσεις θα κερδίσεις τον 
πραγµατικό κόσµο. Διότι µε αυτή την άγια αντίληψη θα  ολοκληρώνεσαι, και έχοντας αποδεχτεί 
την Επανόρθωση για τον εαυτό σου θα ακτινοβολεί στον καθένα που σου στέλνει το Άγιο Πνεύµα 
για να τον ευλογήσεις. Σε κάθε παιδί του Θεού βρίσκεται η ευλογία Του, και η δική Του ευλογία 
προς εσένα βρίσκεται όταν ευλογείς  τα παιδιά Του. 
2. Ο καθένας στον κόσµο πρέπει να παίξει τον ρόλο του στην λύτρωσή του, για να αναγνωρίσει 
ότι ο κόσµος έχει λυτρωθεί. Δεν µπορείς να δεις το αόρατο. Όµως αν δεις τα αποτελέσµατά του 
γνωρίζεις ότι πρέπει να είναι εκεί. Όταν αντιλαµβάνεσαι τι κάνει, αναγνωρίζεις την ύπαρξή του. 
Και από αυτό που κάνει, µαθαίνεις τι είναι. Δεν βλέπεις τις δυνάµεις σου, αλλά αποκτάς 
εµπιστοσύνη στην ύπαρξή τους καθώς αυτές οι δυνάµεις σου δίνουν την ικανότητα να ενεργείς. 
Και µπορείς να  δεις τα αποτελέσµατα των πράξεών σου. 
3. Το Άγιο Πνεύµα είναι αόρατο, αλλά µπορείς να δεις τα αποτελέσµατα της Παρουσίας Του, και 
µέσα από αυτά θα µάθεις ότι είναι εκεί. Αυτό που σου δίνει την ικανότητα να κάνεις προφανώς 
δεν είναι από αυτόν τον κόσµο, διότι τα θαύµατα παραβιάζουν κάθε νόµο της πραγµατικότητας 
έτσι όπως την κρίνει ο κόσµος. Κάθε νόµος του χρόνου και του χώρου, µεγέθους και µάζας 
υπερβαίνεται, διότι αυτό που το Άγιο Πνεύµα σε κάνει ικανό να κάνεις είναι ξεκάθαρα πέρα από 
όλους αυτούς τους νόµους. Όταν αντιληφθείς τα αποτελέσµατά Του, θα καταλάβεις που πρέπει 
να βρίσκεται, και τελικά να γνωρίσεις τι είναι. 
4. Δεν µπορείς να δεις το Άγιο Πνεύµα, αλλά µπορείς να δεις τις εκδηλώσεις Του. Και µόνο αν το 
κάνεις αυτό, θα συνειδητοποιήσεις ότι είναι εκεί. Τα θαύµατα είναι οι µάρτυρες Του, και µιλούν για 
την Παρουσία Του. Αυτό που δεν µπορείς να δεις γίνεται πραγµατικό για σένα µόνο από τις 
µαρτυρίες που µιλούν γι αυτό. Διότι µπορείς να αποκτήσεις την  επίγνωση αυτού που δεν 
βλέπεις, και µπορεί να γίνει ακαταµάχητα πραγµατικό για σένα καθώς η Παρουσία του 
εκδηλώνεται µέσα από σένα. Κάνε το έργο του Αγίου Πνεύµατος, διότι µοιράζεσαι την λειτουργία 
Του. Όπως η λειτουργία σου στον Ουρανό είναι η δηµιουργία, έτσι και η λειτουργία σου στην γη 
είναι η θεραπεία. Ο Θεός µοιράζεται την λειτουργία Του µαζί σου στον Ουρανό, και το Άγιο 
Πνεύµα µοιράζεται µαζί σου, την δική Του στην γη. Όσο πιστεύεις ότι έχεις άλλες λειτουργίες, 
τόσο θα έχεις  ανάγκη διόρθωσης. Διότι αυτή η πίστη καταστρέφει την  ειρήνη, και είναι ένας 
στόχος σε άµεση αντίθεση µε τον σκοπό του Αγίου Πνεύµατος. 
5. Βλέπεις αυτό που προσδοκάς να δεις, και περιµένεις αυτό που  προσκαλείς. Η αντίληψή σου 
είναι το αποτέλεσµα της πρόσκλησής σου, που έρχεται έτσι όπως το κάλεσες. Τίνος τις 
εκδηλώσεις θα ήθελες να βλέπεις; Για τίνος την παρουσία θα ήθελες να πειστείς; Διότι θα 
πιστέψεις  σε αυτό που εκδηλώνεις, και µε όποιο τρόπο   βλέπεις προς τα έξω έτσι  θα βλέπεις 
και µέσα σου. Μέσα στο νου σου βρίσκονται δύο τρόποι να κοιτάξεις  τον κόσµο, και η αντίληψή 



σου θα αντανακλά την καθοδήγηση που έχεις επιλέξει. 
6. Εγώ είµαι η εκδήλωση του Αγίου Πνεύµατος, και όταν µε βλέπεις είναι επειδή Το έχεις 
προσκαλέσει. Διότι θα σου στείλει τους δικούς Του µάρτυρες αν µόνο θελήσεις να τους δεις. Να 
θυµάσαι πάντα ότι βλέπεις αυτό που αναζητάς, επειδή αυτό που αναζητάς θα το βρίσκεις. Το εγώ 
βρίσκει αυτό που αναζητά, και µόνο αυτό. Δεν βρίσκει αγάπη, διότι δεν είναι αυτό που αναζητά. 
Όµως, το να αναζητάς και να βρίσκεις  είναι το ίδιο, κι αν αναζητήσεις δύο στόχους θα τους βρεις, 
αλλά δεν θα αναγνωρίσεις κανέναν. Θα θεωρήσεις ότι είναι το ίδιο επειδή θέλεις και τους δύο. Ο 
νους πάντα αγωνίζεται για την ολοκλήρωση, κι αν είναι διχασµένος και θέλει να διατηρήσει τον 
διχασµό, θα εξακολουθήσει να  πιστεύει ότι έχει έναν στόχο κάνοντάς τον  να φαίνεται πως είναι 
ένας. 
7. Είπα πριν ότι αυτό που προβάλλεις ή επεκτείνεις εξαρτάται από σένα, αλλά  πρέπει να κάνεις 
ή το ένα ή το άλλο, διότι αυτός είναι ο νόµος του νου, και πρέπει να κοιτάξεις µέσα σου πριν 
κοιτάξεις έξω. Καθώς κοιτάς µέσα σου, επιλέγεις τον οδηγό για να δεις. Έπειτα κοιτάζεις έξω και 
βλέπεις τους µάρτυρές του. Αυτός είναι ο λόγος που βρίσκεις αυτό που αναζητάς. Θα εκδηλώσεις 
αυτό που θέλεις µέσα σου, και θα το δεχθείς  από τον κόσµο διότι το έβαλες εκεί µε το να 
το  θέλεις.  Όταν νοµίζεις ότι προβάλλεις αυτό που δεν θέλεις, αυτό συµβαίνει, επίσης, επειδή 
όντως το θέλεις. Αυτό οδηγεί απευθείας στην διάσπαση, επειδή αναπαριστά την αποδοχή δύο 
στόχων, όπου ο κάθε ένας από αυτούς γίνεται αντιληπτός σε διαφορετική θέση · διαχωρισµένοι 
µεταξύ τους επειδή  τους έφτιαξες διαφορετικούς. Ο νους, τότε, βλέπει έναν διαιρεµένο κόσµο 
εξωτερικά, αλλά όχι µέσα του. Αυτό δίνει ακεραιότητα στην ψευδαίσθηση, και σε κάνει να 
πιστεύεις ότι επιδιώκει έναν µόνο στόχο. Ωστόσο, όσο αντιλαµβάνεσαι τον κόσµο  διαχωρισµένο, 
δεν είσαι θεραπευµένος. Διότι το να είσαι θεραπευµένος σηµαίνει ότι επιδιώκεις µόνο έναν στόχο, 
διότι έχεις αποδεχτεί µόνον έναν και θέλεις µόνο έναν. 
8. Όταν θέλεις µόνο αγάπη δεν θα βλέπεις τίποτα άλλο. Η αντιφατική φύση των αποδείξεων που 
αντιλαµβάνεσαι είναι απλά η αντανάκλαση των αντιφατικών σου προσκλήσεων. Έχεις κοιτάξει το 
νου σου και αποδέχτηκες την αντίθεση εκεί, εφόσον εκεί την αναζήτησες. Αλλά µην πιστέψεις ότι 
οι αποδείξεις  της αντίθεσης είναι αληθινές, διότι αυτές επιβεβαιώνουν µόνο την δική σου 
απόφαση σε σχέση µε την  πραγµατικότητα, και σου επιστρέφουν τα µηνύµατα που εσύ τους 
έδωσες. Η αγάπη, επίσης, αναγνωρίζεται από τους δικούς της αγγελιαφόρους. Αν εκδηλώνεις 
αγάπη, οι απεσταλµένοι της θα έρθουν σε σένα επειδή τους κάλεσες. 
9. Η δύναµη της απόφασης είναι η µόνη ελευθερία που σου έχει αποµείνει ως φυλακισµένος 
αυτού του κόσµου. Μπορείς να αποφασίσεις να τον δεις σωστά. Αυτό που έφτιαξες δεν είναι η 
πραγµατικότητά του, διότι η πραγµατικότητά του είναι µόνο αυτή που του δίνεις εσύ. Στην 
πραγµατικότητα δεν µπορείς να δώσεις τίποτα άλλο εκτός από αγάπη σε όλους και σε όλα, και 
δεν µπορείς  να λάβεις πραγµατικά τίποτα άλλο εκτός από αγάπη από αυτούς. Αν νοµίζεις ότι 
έχεις λάβει κάτι άλλο, είναι επειδή κοίταξες µέσα σου και νόµισες πως είδες εκεί την δύναµη να 
δώσεις κάτι άλλο από µέσα σου. Μόνο αυτή ήταν η απόφαση που καθόρισε αυτό που βρήκες, 
διότι ήταν η απόφαση γι αυτό που αναζητούσες. 
10. Με φοβάσαι επειδή κοίταξες µέσα σου και φοβάσαι αυτό που είδες. Όµως, δεν µπορεί να 
είδες την πραγµατικότητα, διότι η πραγµατικότητα του νου σου είναι η οµορφότερη από 
τις  δηµιουργίες του Θεού. Εφόσον προέρχεται µόνο από τον Θεό, η δύναµη και το µεγαλείο της 
θα µπορούσαν να σου φέρουν µόνο γαλήνη αν πραγµατικά την έβλεπες. Αν φοβάσαι, αυτό 
συµβαίνει επειδή είδες κάτι που δεν βρίσκεται εκεί. Όµως, σ’ αυτήν την  ίδια θέση θα µπορούσες 
να δεις  εµένα και όλους σου τους αδελφούς, µέσα στην τέλεια ασφάλεια του Νου που µας 
δηµιούργησε. Διότι είµαστε εκεί µέσα στην ειρήνη του Πατέρα, ο Οποίος βούλεται να επεκτείνει 
την ειρήνη Του µέσα από σένα. 
11. Όταν δεχτείς  την αποστολή σου να επεκτείνεις την ειρήνη, θα βρεις ειρήνη, διότι 
εκδηλώνοντάς την θα την δεις. Οι άγιοι µάρτυρές της θα σε περιβάλλουν επειδή τους  κάλεσες, 
και θα έρθουν σε σένα. Έχω ακούσει το κάλεσµά σου και έχω απαντήσει σε αυτό, αλλά εσύ δεν 
θα µε δεις  ούτε θα ακούσεις  την απάντηση που αναζητάς. Αυτό συµβαίνει διότι ακόµα δεν θέλεις 
µόνο αυτό. Όµως, όσο γίνοµαι πιο αληθινός για σένα, θα µαθαίνεις ότι πραγµατικά θέλεις µόνο 
αυτό. Και θα µε βλέπεις  καθώς κοιτάζεις µέσα σου, και θα κοιτάξουµε  µαζί τον πραγµατικό 
κόσµο. Μέσα από τα µάτια του Χριστού, µόνο ο αληθινός κόσµος υπάρχει και µόνο ο αληθινός 
κόσµος µπορεί να γίνει ορατός. Ό,τι αποφασίζεις, αυτό και θα βλέπεις. Και το µόνο που θα 
βλέπεις είναι οι µαρτυρίες της απόφασής σου. 
12. Όταν κοιτάξεις µέσα σου και µε δεις, αυτό θα γίνει επειδή θα έχεις αποφασίσει να εκδηλώσεις 



την αλήθεια. Και καθώς την εκδηλώνεις θα την δεις και έξω και µέσα σου. Θα την δεις έξω επειδή 
πρώτα την είδες µέσα σου. Ό,τι βλέπεις έξω είναι κρίση αυτού που είδες µέσα σου. Αν είναι 
η  δική σου κρίση θα είναι λανθασµένο, επειδή η κρίση δεν είναι δική σου λειτουργία. Αν είναι η 
κρίση του Αγίου Πνεύµατος θα είναι σωστό, επειδή η κρίση είναι η δική Του λειτουργία. 
Μοιράζεσαι την λειτουργία Του µόνο κρίνοντας όπως κρίνει Αυτό, χωρίς να κρατήσεις καµία 
κρίση για τον εαυτό σου. Θα κρίνεις εναντίον του εαυτού σου, αλλά το Άγιο Πνεύµα θα κρίνει 
υπέρ σου. 
13. Να θυµάσαι, λοιπόν, ότι όποτε κοιτάζεις έξω και αντιδράς αρνητικά σε αυτό που βλέπεις, τότε 
έχεις κρίνει τον εαυτό σου ανάξιο και τον έχεις καταδικάσει σε θάνατο. Η ποινή του θανάτου είναι 
ο έσχατος στόχος του εγώ, διότι αυτό πιστεύει απόλυτα ότι είσαι εγκληµατίας, και σου αξίζει ο 
θάνατος όπως ο Θεός γνωρίζει ότι σου αξίζει η ζωή. Η ποινή του θανάτου ποτέ δεν 
εγκαταλείπει  το νου του εγώ, διότι αυτή είναι που  πάντα φυλάει για σένα στο τέλος. Θέλοντας να 
σε σκοτώσει εκφράζοντας έτσι αυτό που τελικά νοιώθει για σένα, σε αφήνει να ζεις µόνο και µόνο 
για να περιµένεις τον θάνατο. Θα σε βασανίζει όσο ζεις, αλλά το µίσος του δεν ικανοποιείται µέχρι 
να πεθάνεις. Διότι η καταστροφή σου είναι ο µοναδικός στόχος για τον οποίο  εργάζεται, και ο 
µόνος µε τον οποίο θα ικανοποιηθεί. 
14. Το εγώ δεν είναι ένας προδότης του Θεού, προς τον Οποίο η προδοσία είναι αδύνατη. Αλλά 
είναι προδότης προς εσένα που πιστεύεις ότι έχεις προδώσει τον Πατέρα σου. Γι αυτό η 
κατάργηση της ενοχής είναι ένα βασικό κοµµάτι της διδασκαλίας του Αγίου Πνεύµατος. Διότι για 
όσο νιώθεις ένοχος  ακούς την φωνή του εγώ, που σου λέει ότι έχεις προδώσει τον Θεό, άρα σου 
αξίζει ο θάνατος. Θα νοµίζεις ότι ο θάνατος προέρχεται από τον Θεό και όχι από το εγώ διότι, 
συγχέοντας τον εαυτό σου µε το εγώ, πιστεύεις ότι θέλεις τον θάνατο. Και ο Θεός δεν σε σώζει 
από αυτό που θέλεις. 
15. Όταν µπαίνεις στον πειρασµό να ενδώσεις στην επιθυµία του θανάτου, θυµήσου ότι εγώ δεν 
πέθανα. Θα συνειδητοποιήσεις ότι αυτό είναι αλήθεια όταν κοιτάξεις µέσα σου και µε δεις. Θα 
ξεπερνούσα τον θάνατο µόνο για τον εαυτό µου; Και θα µου έδινε ο Πατέρας την αιώνια ζωή αν 
δεν την  έδινε και σε σένα; Όταν µάθεις να µε εκδηλώνεις, δεν θα βλέπεις  τον θάνατο ποτέ. Διότι 
θα έχεις δει αυτό που είναι αθάνατο µέσα στον εαυτό σου, και καθώς θα κοιτάς  έναν κόσµο που 
δεν µπορεί  να πεθάνει θα βλέπεις  µόνο το αιώνιο. 
 
 

VIII. Η Έλξη της Αγάπης για την Αγάπη 
 

1. Στ’ αλήθεια πιστεύεις ότι µπορείς να σκοτώσεις τον Υιό του Θεού; Ο Πατέρας έχει κρύψει τον 
Υιό Του µε µεγάλη ασφάλεια µέσα Του, και τον έχει κρατήσει µακριά από τις καταστροφικές σου 
σκέψεις, αλλά εσύ εξαιτίας τους,  δεν γνωρίζεις ούτε τον Πατέρα ούτε τον Υιό. Επιτίθεσαι στον 
πραγµατικό κόσµο κάθε µέρα , κάθε ώρα και κάθε λεπτό, και παρόλα αυτά εκπλήσσεσαι που δεν 
µπορείς να τον δεις. Αν αναζητάς την αγάπη µε τον σκοπό να της επιτεθείς, ποτέ δεν θα την 
βρεις. Διότι αν η αγάπη είναι µοίρασµα, πώς µπορείς να την βρεις εκτός από µέσα από την ίδια; 
Πρόσφερέ την και θα έρθει σε σένα, διότι έλκεται από τον εαυτό της. Αν, όµως, προσφέρεις 
επίθεση, τότε η αγάπη θα παραµείνει κρυµµένη, διότι µπορεί να ζει µόνο µέσα στην ειρήνη. 
2. Ο Υιός του Θεού είναι τόσο ασφαλής όσο ο Πατέρας του, διότι ο Υιός γνωρίζει την προστασία 
του Πατέρα του και δεν φοβάται. Η Αγάπη του Πατέρα του τον κρατά µέσα σε τέλεια γαλήνη, κι 
εφόσον δεν χρειάζεται τίποτα, δεν ζητά τίποτα. Όµως, βρίσκεται  µακριά από σένα του οποίου 
είναι ο Εαυτός, διότι επέλεξες να του επιτίθεσαι κι εξαφανίστηκε από τα µάτια σου µέσα στον 
Πατέρα του. Αυτός δεν άλλαξε, άλλαξες, όµως, εσύ. Διότι ο διχασµένος νους και όλα του τα έργα 
δεν δηµιουργήθηκαν από τον Πατέρα, και δεν θα µπορούσαν να ζήσουν µέσα στην γνώση 
Εκείνου. 
3. Όταν  έκανες ορατό αυτό που δεν είναι αληθινό, αυτό που είναι αληθινό έγινε αόρατο για σένα. 
Όµως, δεν µπορεί να είναι αόρατο πραγµατικά, διότι το Άγιο Πνεύµα το βλέπει µε τέλεια 
καθαρότητα. Είναι αόρατο για σένα διότι εσύ κοιτάζεις κάτι άλλο. Ωστόσο, δεν εξαρτάται από 
σένα να αποφασίσεις τι είναι ορατό και τι αόρατο, όπως δεν εξαρτάται από σένα να αποφασίσεις 
ποια είναι η πραγµατικότητα. Αυτό που µπορεί να γίνει ορατό είναι αυτό που βλέπει το Άγιο 
Πνεύµα. Ο ορισµός της πραγµατικότητα ανήκει στον Θεό, όχι σε σένα. Αυτός την δηµιούργησε, κι 
Αυτός γνωρίζει ποιά είναι. Εσύ που γνώριζες, έχεις λησµονήσει, κι αν δεν σου έδινε ένα τρόπο να 



θυµηθείς, θα είχες καταδικάσει τον εαυτό σου στην λήθη. 
4. Χάρη στην Αγάπη του Πατέρα σου δεν µπορείς ποτέ να Τον ξεχάσεις, διότι κανένας δεν 
µπορεί να ξεχάσει αυτό που ο Ίδιος ο Θεός έβαλε στην µνήµη του. Μπορεί να το αρνηθείς, αλλά 
δεν µπορείς να το χάσεις. Μία Φωνή θα απαντήσει σε κάθε ερώτηση που θα κάνεις, και µια 
όραση θα διορθώσει την αντίληψή όλων όσων βλέπεις. Διότι αυτό που έχεις κάνει αόρατο είναι η 
µόνη αλήθεια, και αυτό που δεν έχεις ακούσει είναι η µόνη Απάντηση. Ο Θεός θέλει να σε 
επανασυνδέσει  µε τον εαυτό σου, και δεν σε εγκατέλειψε στην δυστυχία σου. Περιµένεις µόνο 
Αυτόν, και δεν το γνωρίζεις. Όµως, η δική Του θύµηση λάµπει µέσα στο νου σου και δεν µπορεί 
να σβηστεί. Δεν βρίσκεται στο παρελθόν, ούτε και στο µέλλον, εφόσον υπάρχει παντοτινά. 
5. Δεν έχεις παρά να ζητήσεις αυτή την µνήµη, και θα θυµηθείς. Ωστόσο, η θύµηση του Θεού δεν 
µπορεί να λάµψει σε ένα νου που την έχει εξαλείψει και θέλει να την κρατήσει έτσι. Διότι η θύµηση 
του Θεού µπορεί να ανατείλει µόνο σε ένα νου που επιλέγει να θυµηθεί, και που έχει εγκαταλείψει 
την παρανοϊκή επιθυµία να ελέγχει την πραγµατικότητα. Εσύ που δεν µπορείς ούτε τον εαυτό 
σου να ελέγξεις δεν θα πρέπει να φιλοδοξείς να ελέγξεις το σύµπαν.  Κοίταξε όµως τι έφτιαξες 
από αυτό, και αγαλλίασε που δεν είναι έτσι. 
6. Υιέ του Θεού, µην ικανοποιείσαι µε το τίποτα! Αυτό που δεν είναι πραγµατικό δεν µπορεί να 
είναι ορατό και δεν έχει αξία. Ο Θεός δεν θα µπορούσε να προσφέρει στον Υιό Του κάτι που δεν 
έχει αξία, και ούτε ο Υιός Του θα µπορούσε να το λάβει. Λυτρώθηκες την ίδια στιγµή που νόµισες 
ότι Τον εγκατέλειψες. Ό,τι έφτιαξες ποτέ δεν υπήρξε, και είναι αόρατο διότι το Άγιο Πνεύµα δεν το 
βλέπει. Όµως, αυτό που βλέπει πραγµατικά είναι και δικό σου για να το δεις, και µέσα από την 
όρασή Του θεραπεύεται η αντίληψή σου. Έχεις κάνει αόρατη την µόνη αλήθεια που κρατά αυτός 
ο κόσµος. Δίνοντας αξία στο τίποτα, αναζήτησες το τίποτα. Και κάνοντας το τίποτα πραγµατικό 
για σένα, το είδες. Αλλά δεν είναι εκεί. Και ο Χριστός είναι αόρατος σε σένα εξαιτίας αυτών που 
έκανες ορατά για τον εαυτό σου. 
7. Ωστόσο, δεν έχει σηµασία πόση απόσταση προσπάθησες να παρεµβάλλεις ανάµεσα στην 
επίγνωσή σου και την αλήθεια. Ο Υιός του Θεού µπορεί να είναι ορατός διότι µοιράζεται την 
όραση του. Το Άγιο Πνεύµα τον κοιτάζει, και δεν βλέπει τίποτα άλλο µέσα σε σένα. Αυτό που 
είναι αόρατο σε σένα είναι τέλειο στην δική Του όραση, και συµπεριλαµβάνει τα πάντα. Σε 
θυµήθηκε διότι δεν ξέχασε τον Πατέρα. Εσύ κοίταξες το µη πραγµατικό και βρήκες την απελπισία. 
Όµως, εφόσον αναζητούσες το µη πραγµατικό, τι άλλο θα µπορούσες να βρεις; Ο µη 
πραγµατικός κόσµος είναι κάτι απελπιστικό, διότι ποτέ δεν γίνεται να υπάρχει. Κι εσύ που 
µοιράζεσαι την Ύπαρξη του Θεού µαζί Του δεν θα µπορούσες ποτέ να είσαι ικανοποιηµένος 
δίχως την πραγµατικότητα. Ό,τι δεν σου έδωσε ο Θεός δεν έχει καµιά δύναµη επάνω σου, και η 
έλξη της αγάπης για την αγάπη παραµένει ακαταµάχητη. Διότι είναι λειτουργία της αγάπης να 
ενώνει όλα τα πράγµατα µε την ίδια, και να κρατά όλα τα πράγµατα µαζί επεκτείνοντας την 
ολότητά της. 
8. Ο πραγµατικός κόσµος σου δόθηκε από τον Θεό σε µια γεµάτη αγάπη ανταλλαγή για 
τον  κόσµο που έφτιαξες και που βλέπεις. Πάρε τον µόνο από το χέρι του Χριστού και κοίταξέ τον. 
Η πραγµατικότητά του θα κάνει όλα τα άλλα αόρατα, διότι η ολοκληρωµένη αντίληψη είναι να τον 
βλέπεις. Και καθώς τον κοιτάζεις θα θυµάσαι ότι πάντα ήταν έτσι. Το τίποτα θα γίνει αόρατο, διότι 
επιτέλους θα έχεις δει αληθινά. Η λυτρωµένη αντίληψη εύκολα µεταφράζεται σε γνώση, διότι µόνο 
η αντίληψη µπορεί να σφάλλει και αυτή ποτέ δεν υπήρξε. Όντας διορθωµένη δίνει την θέση της 
στην γνώση, η οποία είναι παντοτινά η µόνη πραγµατικότητα. Η Επανόρθωση δεν είναι παρά ο 
δρόµος της επιστροφής σε αυτό που ποτέ δεν χάθηκε. Ο Πατέρας σου ποτέ δεν θα µπορούσε να 
παύσει να αγαπά τον Υιό Του. 
 


