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Μόνο το σχέδιο του Θεού για την σωτηρία θα λειτουργήσει. 
 

1. Ίσως δεν συνειδητοποιείς ότι το εγώ έχει φτιάξει ένα σχέδιο για την σωτηρία σε αντίθεση µε 
του Θεού. Σε αυτό το σχέδιο πιστεύεις εσύ. Εφόσον είναι το αντίθετο µε του Θεού, πιστεύεις 
ακόµα ότι το να δεχτείς το σχέδιο του Θεού στην θέση του σχεδίου του εγώ σηµαίνει ότι είσαι 
καταδικασµένος. Αυτό, φυσικά, ακούγεται εντελώς παράλογο. Όµως, αφού αναλογιστήκαµε τι 
είναι το σχέδιο του Θεού, ίσως συνειδητοποιήσεις ότι, όσο παράλογο και να είναι, εσύ όµως 
το πιστεύεις. 
2. Το σχέδιο του εγώ για την σωτηρία επικεντρώνεται µόνο στο να κρατάς πικρίες. 
Υποστηρίζει ότι, αν κάποιος άλλος µιλούσε ή ενεργούσε διαφορετικά, αν κάποιο εξωτερικό 
γεγονός ή περίσταση µπορούσε να αλλάξει, τότε θα σωζόσουν. Εποµένως, η πηγή της 
σωτηρίας συνεχώς γίνεται αντιληπτή ως έξω από σένα. Κάθε πικρία που κρατάς είναι µια 
διακήρυξη, και µια διαβεβαίωση στην οποία πιστεύεις, η οποία λέει, «Αν αυτό ήταν 
διαφορετικό, θα σωζόµουν.» Άρα, η αλλαγή του νου η απαραίτητη για την σωτηρία απαιτείται 
από όλους και όλα εκτός από σένα. 
3. Ο ρόλος που αναθέτεις στον δικό σου νου σε αυτό το σχέδιο, είναι απλά για να καθορίσει 
τι, εκτός από τον ίδιο, πρέπει να αλλάξει για να σωθείς. Σύµφωνα µε αυτό το παρανοϊκό 
σχέδιο, οποιαδήποτε πηγή σωτηρίας είναι αποδεκτή υπό τον όρο να µην λειτουργήσει. Αυτό 
διασφαλίζει ότι η άκαρπη έρευνα θα συνεχιστεί, διότι η ψευδαίσθηση επιµένει, ότι, αν και αυτή 
η ελπίδα έχει πάντα αποτύχει, υπάρχει ακόµα έδαφος για ελπίδα σε κάποια άλλα µέρη και σε 
άλλα πράγµατα. Κάποιο άλλο άτοµο θα εξυπηρετήσει αυτό το σχέδιο καλύτερα · κάποια άλλη 
κατάσταση θα φέρει την επιτυχία. 
4. Αυτό είναι το σχέδιο του εγώ για την σωτηρία σου. Σίγουρα µπορείς να δεις πόσο αυστηρά 
ευθυγραµµισµένο είναι µε την βασική διδασκαλία του εγώ, «Αναζήτησε αλλά µην βρεις.» Γιατί 
τι άλλο θα µπορούσε να εγγυηθεί µε µεγαλύτερη βεβαιότητα ότι δεν θα βρεις την σωτηρία 
από το να διοχετεύσεις όλες σου τις προσπάθειες ψάχνοντας την εκεί που δεν βρίσκεται; 
5. Το σχέδιο του Θεού για την σωτηρία λειτουργεί απλά διότι, ακολουθώντας την καθοδήγησή 
Του, αναζητάς την σωτηρία εκεί που βρίσκεται. Αλλά αν θέλεις να επιτύχεις, έτσι όπως σου το 
υπόσχεται ο Θεός, πρέπει να είσαι πρόθυµος να την αναζητήσεις µόνο εκεί. Ειδάλλως, ο 
σκοπός σου διχάζεται και θα επιχειρείς να ακολουθήσεις δύο σχέδια για την σωτηρία τα 
οποία είναι διαµετρικά αντίθετα µε κάθε τρόπο.  Το αποτέλεσµα µπορεί να φέρει µόνο 
σύγχυση, δυστυχία και µια βαθιά αίσθηση αποτυχίας και απελπισίας. 
6. Πώς µπορείς να ξεφύγεις από όλα αυτά; Πολύ απλά. Η σηµερινή ιδέα είναι η απάντηση. 
Μόνο το σχέδιο του Θεού για την σωτηρία θα λειτουργήσει. Δεν µπορεί να υπάρξει αληθινή 
σύγκρουση γι αυτό, διότι δεν υπάρχει καµία πιθανή εναλλακτική για το σχέδιο του Θεού που 
θα σε σώσει. Του δικού Του σχεδίου και µόνο είναι βέβαιη η έκβαση. Δικό Του είναι το µόνο 
σχέδιο που πρέπει να πετύχει. 
7. Ας ασκηθούµε στην αναγνώριση αυτής της βεβαιότητας σήµερα. Και ας αγαλλιάσουµε που 
υπάρχει µία απάντηση σε αυτό που φαίνεται σαν σύγκρουση χωρίς δυνατή λύση. Όλα τα 
πράγµατα είναι δυνατά στον Θεό. Η σωτηρία πρέπει να είναι δική σου χάρη στο σχέδιό Του, 
το οποίο δεν είναι δυνατόν να αποτύχει.  
8. Άρχισε τις δύο µεγαλύτερες περιόδους πρακτικής για σήµερα αναλογιζόµενος την σηµερινή 
ιδέα, και συνειδητοποιώντας ότι περιέχει δύο µέρη, το κάθε ένα µε ίση συνεισφορά στο 
σύνολο. Το σχέδιο του Θεού για την σωτηρία θα λειτουργήσει, και τα άλλα σχέδια όχι. Μην 
επιτρέψεις στον εαυτό σου να στενοχωρηθεί ή να θυµώσει στο δεύτερο µέρος · ενυπάρχει 
στο πρώτο. Και στο πρώτο µέρος βρίσκεται η πλήρης απελευθέρωσή σου από όλες τις 
παρανοϊκές προσπάθειες και τις τρελές προτάσεις να ελευθερωθείς. Αυτές έχουν οδηγήσει σε 
θλίψη και θυµό · αλλά το σχέδιο του Θεού θα πετύχει. Θα οδηγήσει σε απελευθέρωση και 
χαρά. 
9. Έχοντας αυτό κατά νου, ας αφιερώσουµε το υπόλοιπο της εκτεταµένης πρακτικής 
περιόδου για να ζητήσουµε από τον Θεό να αποκαλύψει σε εµάς το σχέδιό Του. Ρωτήστε Τον 
πολύ συγκεκριµένα:  
 
Τι θα ήθελες να κάνω; Που θα ήθελες να πάω; Τι θα ήθελες να πω και σε ποιον; 
 
Ανάθεσέ  Του ολοκληρωτικά το υπόλοιπο της περιόδου πρακτικής, και άφησε Αυτόν να σου 



πει τι χρειάζεται να γίνει από σένα στο σχέδιό Του για την σωτηρία σου. Η απάντηση που θα 
λάβεις θα βρίσκεται σε αναλογία µε την προθυµία σου ν’ ακούσεις την Φωνή Του. Μην 
αρνηθείς ν’ ακούσεις. Το γεγονός και µόνο ότι κάνεις αυτές τις ασκήσεις αποδεικνύει ότι έχεις 
κάποια προθυµία ν’ ακούσεις. Αυτό είναι αρκετό για να διασφαλίσει την διεκδίκησή σου στην 
απάντηση του Θεού.  
10. Στις πιο σύντοµες περιόδους πρακτικής, λέγε στον εαυτό σου συχνά ότι το σχέδιο του 
Θεού για την σωτηρία, αυτό και µόνο, θα λειτουργήσει. Να επαγρυπνείς για όποιο πειρασµό 
να κρατήσεις πικρίες σήµερα, και απάντησε σε αυτές µε αυτή την µορφή της σηµερινής ιδέας: 
 
Το να κρατώ πικρίες είναι το αντίθετο του σχεδίου του Θεού για την σωτηρία. Και µόνο του 
δικό Του σχέδιο θα λειτουργήσει. 
 
Προσπάθησε να θυµάσαι την σηµερινή ιδέα έξι µε επτά φορές την ώρα. Δεν υπάρχει 
καλύτερος τρόπος να περάσεις µισό λεπτό ή λιγότερο από το να θυµάσαι την Πηγή της 
σωτηρίας σου, και να Την βλέπεις εκεί όπου βρίσκεται. 
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Το να κρατώ πικρίες είναι επίθεση στο σχέδιο του Θεού για την σωτηρία. 
 

1. Ενώ έχουµε αναγνωρίσει ότι το σχέδιο του εγώ για την σωτηρία είναι το αντίθετο µε του 
Θεού, δεν έχουµε ακόµα δώσει έµφαση στο ότι είναι µια ενεργή επίθεση στο σχέδιό Του, και 
µια εσκεµµένη προσπάθεια να το καταστρέψουµε. Στην επίθεση, προσάπτουµε στον Θεό τις 
ιδιότητες µε τις οποίες είναι συνήθως συνδεµένο το εγώ, ενώ το εγώ φαίνεται πως παίρνει τις 
ιδιότητες του Θεού.  
2. Η θεµελιώδης επιθυµία του εγώ είναι να αντικαταστήσει τον Θεό. Μάλιστα, το εγώ είναι η 
φυσική ενσωµάτωση αυτής της επιθυµίας. Γιατί αυτή η επιθυµία είναι που φαίνεται πως 
περιβάλλει το νου µε ένα σώµα, κρατώντας τον διαχωρισµένο και µόνο, και ανίκανο να φτάσει 
άλλους νόες εκτός µέσα από ένα σώµα το οποίο φτιάχτηκε για να τον φυλακίσει. Ο 
περιορισµός στην επικοινωνία δεν µπορεί να είναι το καλύτερο µέσο για την επέκταση της 
επικοινωνίας. Και όµως, το εγώ αυτό θέλει να πιστέψεις. 
3. Παρόλο που η προσπάθεια να κρατήσεις τους περιορισµούς που επιβάλλει το σώµα είναι 
προφανής εδώ, ίσως δεν είναι τόσο φανερό το γιατί είναι επίθεση στο σχέδιο του Θεού το να 
κρατάς πικρίες. Αλλά ας αναλογιστούµε το είδος των πραγµάτων εναντίον των οποίων έχεις 
την τάση να κρατάς πικρίες. Δεν έχουν πάντα σχέση µε κάτι που κάνει ένα σώµα; Κάποιος 
λέει κάτι που δεν σου αρέσει. Κάνει κάτι που σε δυσαρεστεί. «Προδίδει» τις εχθρικές του 
σκέψεις µε την συµπεριφορά του.  
4. Εδώ δεν ασχολείσαι µε το τι είναι αυτό το άτοµο. Αντίθετα, σε απασχολεί αποκλειστικά το τι 
κάνει µέσα σε ένα σώµα. Αποτυγχάνεις και µε το παραπάνω να τον βοηθήσεις να 
ελευθερωθεί από τους περιορισµούς του σώµατος. Προσπαθείς ενεργά να τον κρατήσεις σε 
αυτό ταυτίζοντάς τον εσφαλµένα µε αυτό, και κρίνοντάς τους ως ένα. Εδώ επιτίθεσαι στον 
Θεό, διότι αν ο Υιός Του είναι µόνο ένα σώµα, τότε το ίδιο πρέπει να είναι κι Αυτός. Είναι 
αδιανόητο ο δηµιουργός να είναι εντελώς διαφορετικός από την δηµιουργία του. 
5. Αν ο Θεός είναι ένα σώµα, τότε ποιο πρέπει να είναι το σχέδιό Του για την σωτηρία; Τι 
άλλο θα µπορούσε να είναι εκτός από τον θάνατο; Και προσπαθώντας να Τον 
παρουσιάσουµε ως συγγραφέα της ζωής και όχι του θανάτου, Αυτός δεν είναι παρά ένας 
ψεύτης και απατεώνας, γεµάτος ψεύτικες υποσχέσεις και προσφέρει ψευδαισθήσεις στην 



θέση της αλήθειας. Η επίδοξη πραγµατικότητα του σώµατος κάνει αυτή την άποψη για τον 
Θεό πολύ πειστική. Μάλιστα, αν το σώµα ήταν αληθινό, θα ήταν δύσκολο πραγµατικά να 
ξεφύγουµε από αυτό το συµπέρασµα. Και κάθε πικρία που κρατάς επιµένει ότι το σώµα είναι 
αληθινό. Παραβλέπει ολοκληρωτικά τι είναι ο αδελφός σου. Ενισχύει την πίστη σου ότι είναι 
ένα σώµα, και τον καταδικάζει γι αυτό. Και επιβεβαιώνει ότι η σωτηρία του πρέπει να είναι ο 
θάνατος, προβάλλοντας αυτή την επίθεση στον Θεό, και αποδίδοντάς Του την ευθύνη γι 
αυτό. 
6. Σε αυτή την πολύ προσεκτικά προετοιµασµένη αρένα, όπου τα θυµωµένα ζώα αναζητούν 
το θήραµά τους και το έλεος δεν µπορεί να εισέλθει, το εγώ έρχεται να σε σώσει. Ο Θεός σε 
έφτιαξε σώµα. Πολύ καλά. Ας το δεχτούµε αυτό και ας χαρούµε. Σαν σώµα, µην αφήσεις τον 
εαυτό σου να στερηθεί αυτά που προσφέρει το σώµα. Πάρε τα λίγα που µπορείς να 
αποκτήσεις. Ο Θεός δεν σου έδωσε τίποτα. Το σώµα είναι ο µόνος σου σωτήρας. Αυτός είναι 
ο θάνατος του Θεού και της σωτηρίας σου. 
7. Αυτή είναι η παγκόσµια πίστη του κόσµου που βλέπεις. Μερικοί µισούν το σώµα, και 
προσπαθούν να το πληγώσουν και να το ταπεινώσουν. Άλλοι αγαπούν το σώµα, και 
προσπαθούν να το δοξάσουν και να το εξυψώσουν. Αλλά όσο το σώµα στέκει στο κέντρο της 
αντίληψης που έχεις για τον εαυτό σου, επιτίθεσαι στο σχέδιο του Θεού για την σωτηρία, και 
κρατάς τις πικρίες σου εναντίον Αυτού και της δηµιουργίας Του, έτσι ώστε να µην µπορέσεις 
ν’ ακούσεις την Φωνή της αλήθειας και να Την καλωσορίσεις ως Φίλη. Ο σωτήρας που έχεις 
επιλέξει παίρνει την δική Του θέση. Αυτός είναι ο φίλος σου · και Εκείνος είναι εχθρός σου. 
8. Σήµερα θα προσπαθήσουµε να σταµατήσουµε αυτές τις παράλογες επιθέσεις στην 
σωτηρία. Θα προσπαθήσουµε, αντί γι αυτό, να την καλωσορίσουµε. Η ανάποδη αντίληψή 
σου ήταν καταστροφική για την ειρήνη του νου σου. Έβλεπες τον εαυτό σου µέσα σε ένα 
σώµα και την αλήθεια έξω από σένα, κλειδωµένη µακριά από την επίγνωση σου από τους 
περιορισµούς του σώµατος. Τώρα προσπαθούµε να το δούµε αυτό διαφορετικά.  
9. Το φως της αλήθειας είναι µέσα µας, εκεί όπου τοποθετήθηκε από τον Θεό. Το σώµα είναι 
αυτό που είναι έξω από εµάς, και δεν µας απασχολεί. Το να είµαστε χωρίς σώµα σηµαίνει ότι 
είµαστε στην φυσική µας κατάσταση. Το ν’ αναγνωρίσουµε το φως της αλήθειας µέσα σε µας 
σηµαίνει ότι αναγνωρίζουµε τους εαυτούς µας έτσι όπως είµαστε. Το να βλέπουµε τον Εαυτό 
µας ξεχωριστά από το σώµα σηµαίνει ότι δίνουµε τέλος στην επίθεση εναντίον του σχεδίου 
του Θεού για την σωτηρία, και ότι το αποδεχόµαστε. Και όποτε το δικό Του σχέδιο γίνεται 
δεκτό, έχει ήδη διεκπεραιωθεί.  
10. Ο στόχος µας σήµερα στις πιο εκτεταµένες περιόδους πρακτικής είναι να αποκτήσουµε 
επίγνωση ότι το σχέδιο του Θεού για την σωτηρία έχει ήδη εκπληρωθεί µέσα σε µας. Για να 
πετύχουµε αυτό τον στόχο πρέπει να αντικαταστήσουµε την επίθεση µε την αποδοχή. Όσο 
του επιτιθέµαστε, δεν µπορούµε να καταλάβουµε ποιο είναι το σχέδιο του Θεού για µας. 
Εποµένως επιτιθέµαστε σε αυτό που δεν αναγνωρίζουµε. Τώρα προσπαθούµε να αφήσουµε 
κατά µέρος την κρίση, και να ρωτήσουµε ποιο είναι το σχέδιο του Θεού για µας:  
 
Τι είναι η σωτηρία, Πατέρα; Δεν γνωρίζω. Πες µου, ώστε να µπορέσω να καταλάβω. 
 
 Έπειτα θα περιµένουµε µε ησυχία για την απάντησή Του. Έχουµε επιτεθεί στο σχέδιο του 
Θεού για την σωτηρία χωρίς να θέλουµε ν’ ακούσουµε τι είναι. Έχουµε φωνάξει τα παράπονά 
µας τόσο δυνατά που δεν ακούσαµε την Φωνή Του. Έχουµε χρησιµοποιήσει τις πικρίες µας 
για να κλείσουµε τα µάτια µας και να βουλώσουµε  τ’ αυτιά µας. 
11. Τώρα θέλουµε να δούµε, ν’ ακούσουµε και να µάθουµε. «Τι είναι η σωτηρία, Πατέρα;» 
Ρώτησε και θα πάρεις απάντηση. Αναζήτησε και θα βρεις. Δεν ρωτούµε πια το εγώ τι είναι η 
σωτηρία και που να την βρούµε. Το ζητάµε από την αλήθεια. Να είσαι βέβαιος, λοιπόν, ότι η 
απάντηση θα είναι αληθινή εξαιτίας Αυτού στον Οποίο απευθύνεις την ερώτηση.  
12. Όποτε νιώθεις ότι η εµπιστοσύνη σου κλονίζεται και την ελπίδα της επιτυχίας να 
τρεµοπαίζει µε κίνδυνο να σβήσει, επανάλαβε την ερώτησή σου και το αίτηµά σου, και 
θυµήσου ότι ρωτάς τον απεριόριστο Δηµιουργό του άπειρου, ο Οποίος σε δηµιούργησε σαν 
τον Εαυτό Του: 
 
Τι είναι η σωτηρία, Πατέρα; Δεν γνωρίζω. Πες µου, ώστε να µπορέσω να καταλάβω. 
 
Αυτός θα σου απαντήσει. Να είσαι αποφασισµένος ν’ ακούσεις. 
13. Μια ή δύο µικρότερες περίοδοι πρακτικής κάθε ώρα είναι αρκετές για σήµερα, εφόσον 
είναι κάπως µεγαλύτερες από ό,τι συνήθως. Αυτές οι ασκήσεις θα πρέπει ν’ αρχίζουν έτσι:  
 



Το να κρατώ πικρίες είναι επίθεση στο σχέδιο του Θεού για την σωτηρία. Ας το αποδεχτώ αντί 
να του επιτίθεµαι. Τι είναι η σωτηρία, Πατέρα; 
 
Έπειτα περίµενε περίπου ένα λεπτό µε ησυχία, κατά προτίµηση µε τα µάτια σου κλειστά, και 
άκουσε την απάντησή Του. 
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Η θέλησή µου είναι να υπάρχει φως. 
 

1. Σήµερα αναλογιζόµαστε την θέληση που µοιράζεσαι µε τον Θεό. Αυτή δεν είναι η ίδια µε τις 
άσκοπες επιθυµίες του εγώ, από τις οποίες προκύπτει µόνο σκοτάδι και κενότητα. Η θέληση 
που µοιράζεσαι µε τον Θεό έχει όλη την δύναµη της δηµιουργίας µέσα της. οι ανούσιες 
επιθυµίες του εγώ δεν µοιράζονται, και εποµένως δεν έχουν καµία απολύτως δύναµη. Οι 
επιθυµίες του δεν είναι άσκοπες µε την έννοια ότι µπορούν να φτιάχνουν ένα κόσµο 
ψευδαισθήσεων στον οποίο η πίστη σου µπορεί να είναι πολύ ισχυρή. Αλλά είναι άσκοπες σε 
σχέση µε την δηµιουργία. Δεν φτιάχνουν τίποτα που να είναι αληθινό. 
2. Οι άσκοπες επιθυµίες και οι πικρίες είναι συνεταίροι ή συν-κατασκευαστές στην απεικόνιση 
του κόσµου που βλέπεις. Οι επιθυµίες του εγώ τον προκάλεσαν, και η ανάγκη του εγώ για 
πικρίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την συντήρησή του, τον οικίζουν µε φιγούρες που 
φαίνεται πως σου επιτίθενται και επικαλούνται την «δικαιολογηµένη» κρίση σου. Αυτές οι 
φιγούρες γίνονται οι µεσάζοντες που προσλαµβάνει το εγώ για να διαχειριστούν το κύµα των 
παραπόνων. Στέκονται ανάµεσα στην επίγνωσή σου και στην πραγµατικότητα του αδελφού 
σου. Βλέποντας αυτές, δεν γνωρίζεις τους αδελφούς σου ως Εαυτό σου.  
3. Η θέλησή σου χάνεται για σένα µέσα σε αυτή την παράξενη αγοραπωλησία, στην οποία 
γίνεται διακίνηση και συναλλαγή της ενοχής, και οι πικρίες αυξάνουν µε κάθε αγοραπωλησία. 
Μπορεί ένας τέτοιος κόσµος να έχει δηµιουργηθεί από την Θέληση που ο Υιός του Θεού 
µοιράζεται µε τον Πατέρα του; Δηµιούργησε ο Θεός την καταστροφή για τον Υιό Του; Η 
δηµιουργία είναι η Θέληση και τον Δύο µαζί. Θα δηµιουργούσε ο Θεός ένα κόσµο που Τον 
σκοτώνει;  
4. Σήµερα θα προσπαθήσουµε για άλλη µια φορά να φτάσουµε τον κόσµο που βρίσκεται σε 
συµφωνία µε την θέλησή σου. Το φως είναι µέσα σε αυτόν διότι δεν αντιτίθεται στην Θέληση 
του Θεού. Δεν είναι ο Παράδεισος, αλλά το φως του Παραδείσου λάµπει πάνω του. Το 
σκοτάδι έχει εξαφανιστεί. Οι άσκοπες επιθυµίες του εγώ έχουν αποτραβηχτεί. Όµως το φως 
που λάµπει πάνω σε αυτό τον κόσµο αντανακλά την θέλησή σου, κι έτσι πρέπει να βρίσκεται 
µέσα σε σένα για να το αναζητήσουµε. 
5. Η εικόνα του κόσµου µπορεί µόνο να καθρεφτίζει αυτό που είναι µέσα σου. Η πηγή αυτού 
που δεν είναι ούτε φως ούτε σκοτάδι µπορεί να βρεθεί έξω. Οι πικρίες σκοτεινιάζουν το νου 
σου, και βλέπεις ένα σκοτεινιασµένο κόσµο. Η συγχώρεση ανασηκώνει το σκοτάδι, 
επαναβεβαιώνει την θέλησή σου, και σε αφήνει να βλέπεις ένα κόσµο φωτός. Έχουµε 
επανειληµµένα τονίσει ότι το εµπόδιο των πικριών ξεπερνιέται εύκολα, και δεν µπορεί να 
σταθεί ανάµεσα σε σένα και στην σωτηρία σου. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Θέλεις 
πραγµατικά να βρίσκεσαι στην κόλαση; Θέλεις στ’ αλήθεια να θρηνείς, να υποφέρεις και να 
πεθαίνεις; 
6. Ξέχνα τα επιχειρήµατα του εγώ που προσπαθούν να αποδείξουν ότι όλο αυτό είναι 
πραγµατικά ο Παράδεισος. Εσύ γνωρίζεις ότι δεν είναι. Δεν µπορεί να θέλεις κάτι τέτοιο για 
τον εαυτό σου. Υπάρχει ένα σηµείο πέρα από το οποίο οι ψευδαισθήσεις δεν µπορούν να 
πάνε. Τα βάσανα δεν είναι ευτυχία, και την ευτυχία είναι που θέλεις πραγµατικά. Αυτή είναι η 
θέλησή σου στην πραγµατικότητα. Κι έτσι η σωτηρία σου είναι επίσης θέλησή σου. Θέλεις να 
πετύχεις σε αυτό που κάνεις σήµερα. Το αναλαµβάνουµε µε την ευλογία σου και την 



χαρούµενη συναίνεση σου. 
7. Θα πετύχουµε σήµερα αν θυµάσαι ότι θέλεις την σωτηρία για τον εαυτό σου. Θέλεις να 
δεχτείς το σχέδιο του Θεού διότι το µοιράζεσαι. Δεν έχεις θέληση που να αντιτίθεται 
πραγµατικά σε αυτό, και δεν θέλεις να κάνεις κάτι τέτοιο. Η σωτηρία είναι για σένα. Πάνω από 
οτιδήποτε άλλο, θέλεις την ελευθερία να θυµηθείς Ποιος πραγµατικά είσαι. Σήµερα είναι το 
εγώ που στέκει αδύναµο ενώπιον της θέλησης σου. Η θέλησή σου είναι ελεύθερη, και τίποτα 
δεν µπορεί να υπερισχύσει ενάντιά της.  
8. Εποµένως, αναλαµβάνουµε τις σηµερινές ασκήσεις µε χαρούµενη αυτοπεποίθηση, βέβαιοι 
ότι θα βρούµε αυτό που είναι η θέλησή σου να βρούµε, και να θυµηθούµε αυτό που είναι η 
θέλησή σου να θυµηθείς. Καµία άσκοπη επιθυµία δεν µπορεί να µας καθυστερήσει, ούτε να 
µας εξαπατήσει µε µια ψευδαίσθηση δύναµης. Σήµερα άφησε να γίνει το θέληµά σου, και να 
δώσει τέλος σε αυτή την παρανοϊκή πίστη ότι διαλέγεις την κόλαση στην θέση του Ουρανού. 
9. Θα αρχίσουµε τις µεγαλύτερες περιόδους πρακτικής µε την αναγνώριση ότι το σχέδιο του 
Θεού για την σωτηρία, και µόνο το δικό Του, είναι εξ ολοκλήρου σε συµφωνία µε την θέλησή 
σου. Δεν είναι ο σκοπός µιας ξένης δύναµης, που σου επιβάλλεται παρά την θέλησή σου. 
Είναι ο ένας σκοπός εδώ µε τον οποίο εσύ και ο Πατέρας σου βρίσκεστε σε πλήρη συµφωνία. 
Σήµερα θα πετύχεις, τον χρόνο που έχει οριστεί για την απελευθέρωση του Υιού του Θεού 
από την κόλαση και από όλες τις άσκοπες επιθυµίες. Η θέλησή του τώρα επανορθώνεται 
στην επίγνωσή του. Είναι πρόθυµος αυτήν ακριβώς την ηµέρα να δει το φως µέσα του και να 
σωθεί. 
10. Αφού θυµίσεις στον εαυτό σου αυτό, και αποφασίσεις να κρατήσεις την θέλησή σου 
καθαρά µέσα στο νου σου, πες στον εαυτό σου µε ευγενική σταθερότητα και ήσυχη 
βεβαιότητα: 
 
Η θέλησή µου είναι να υπάρχει φως. Ας βλέπω το φως που αντανακλά την Θέληση του Θεού 
και την δική µου. 
 
Έπειτα άσε την θέλησή σου να επιβληθεί, ενωµένη µε την δύναµη του Θεού και ενωµένη µε 
τον Εαυτό σου. Τοποθέτησε το υπόλοιπο της περιόδου πρακτικής κάτω από την καθοδήγησή 
Τους. Ενώσου µε Αυτές καθώς σου δείχνουν τον δρόµο. 
11. Στις συντοµότερες περιόδους πρακτικής, πάλι κάνε µια δήλωση του τι είναι αυτό που 
θέλεις πραγµατικά. Πες: 
 
Η θέλησή µου είναι  να υπάρχει φως. Το σκοτάδι δεν είναι η θέλησή µου. 
 
Αυτό θα πρέπει να το επαναλαµβάνεις πολλές φορές την ώρα. Είναι πολύ σηµαντικό, όµως, 
να εφαρµόζεις την σηµερινή ιδέα αµέσως µόλις µπεις στον πειρασµό να κρατήσεις µία πικρία 
οιουδήποτε είδους. Αυτό θα σε βοηθήσει να αφήσεις τις πικρίες σου να φύγουν, αντί να τις 
περιθάλψεις µε στοργή και να τις κρύψεις στο σκοτάδι. 
	  
	  
	  

	  
	  
	  
 

ΜΑΘΗΜΑ 74 
 

Δεν υπάρχει άλλη θέληση εκτός από του Θεού. 
 

1. Η σηµερινή ιδέα µπορεί να θεωρηθεί ως η κεντρική σκέψη προς την οποία κατευθύνονται 
όλες µας οι ασκήσεις. Του Θεού είναι η µοναδική Θέληση που υπάρχει. Όταν το έχεις 
αναγνωρίσει αυτό, τότε θα έχεις αναγνωρίσει ότι και η δική σου θέληση σου είναι δική Του. Η 
πεποίθηση ότι είναι δυνατόν να υπάρχει σύγκρουση θα έχει φύγει. Η ειρήνη θα έχει 
αντικαταστήσει την παράξενη ιδέα ότι είσαι διχασµένος από αντιµαχόµενους στόχους. Ως 



έκφραση της Θέλησης του Θεού, δεν έχεις άλλο στόχο από τον Δικό Του. 
2. Υπάρχει µεγάλη γαλήνη στην σηµερινή ιδέα, και οι σηµερινές ασκήσεις κατευθύνονται 
προς την ανεύρεσή της. Η ιδέα από µόνη της είναι απόλυτα αληθινή. Εποµένως δεν µπορεί 
να προκαλέσει ψευδαισθήσεις. Χωρίς ψευδαισθήσεις η σύγκρουση είναι αδύνατη. Ας 
προσπαθήσουµε να το αναγνωρίσουµε αυτό σήµερα, και ας βιώσουµε την ειρήνη που φέρνει 
αυτή η αναγνώριση.  
3. Άρχισε τις µεγαλύτερες περιόδους πρακτικής επαναλαµβάνοντας αυτές τις σκέψεις αρκετές 
φορές, αργά και µε σταθερή αποφασιστικότητα για να καταλάβεις τι σηµαίνουν, και να τις 
κρατήσεις στο νου σου:  
 
Δεν υπάρχει άλλη θέληση εκτός από του Θεού. Δεν γίνεται να βρίσκοµαι  σε σύγκρουση. 
 
Έπειτα πέρασε αρκετά λεπτά προσθέτοντας σχετικές σκέψεις όπως: 
 
Είµαι σε ειρήνη. Τίποτα δεν µπορεί να µ’ ενοχλήσει. Η θέλησή µου είναι του Θεού. Η δική µου 
θέληση και του Θεού είναι ένα. Ο Θεός θέλει ειρήνη για τον Υιό Του. 
 
Κατά την διάρκεια αυτής της εισαγωγικής φάσης, βεβαιώσου πως αντιµετωπίζεις γρήγορα τις 
όποιες σκέψεις σύγκρουσης µπορεί να περάσουν από το νου σου. Πες στον εαυτό σου 
αµέσως:  
Δεν υπάρχει θέληση άλλη εκτός από του Θεού. Αυτές οι σκέψεις σύγκρουσης δεν έχουν 
νόηµα. 
Αν υπάρχει κάποια περιοχή σύγκρουσης που σου φαίνεται ιδιαίτερα δύσκολη για να επιλυθεί, 
αποµόνωσέ την για ιδιαίτερη θεώρηση. Σκέψου τη για λίγο αλλά πολύ εξειδικευµένα, 
αναγνώρισε το συγκεκριµένο πρόσωπο ή πρόσωπα και την κατάσταση ή τις καταστάσεις που 
εµπλέκονται, και πες στον εαυτό σου:  
 
Δεν υπάρχει άλλη θέληση εκτός από του Θεού. Την µοιράζοµαι µαζί Του. Οι συγκρούσεις που 
βιώνω  για -------------- δεν µπορεί να είναι αληθινές. 
 
5. Αφού πρώτα καθαρίσεις το νου σου µε αυτό τον τρόπο, κλείσε τα µάτια σου και 
προσπάθησε να βιώσεις την ειρήνη η οποία σου ανήκει δικαιωµατικά σύµφωνα µε την 
πραγµατικότητά σου. Βυθίσου σ’ αυτήν και νιώσε την να σε πλησιάζει περιτριγυρίζοντάς σε. 
Μπορεί να υπάρξει κάποιος πειρασµός να παρερµηνεύσεις αυτές τις προσπάθειες ως 
απόσυρση, αλλά η διαφορά διακρίνεται εύκολα. Αν η προσπάθειά σου είναι πετυχηµένη, θα 
νιώσεις µια βαθιά αίσθηση χαράς και µια αυξηµένη εγρήγορση, και όχι κάποιο συναίσθηµα 
νύστας και εκνευρισµού. 
6. Η χαρά χαρακτηρίζει την ειρήνη. Με αυτή την εµπειρία θα αναγνωρίσεις ότι την έχεις 
φτάσει. Αν νιώσεις ότι παρασύρεσαι σε αποχαύνωση, γρήγορα επανάλαβε την σηµερινή ιδέα 
και προσπάθησε ξανά. Κάνε το αυτό όσο συχνά χρειάζεται. Υπάρχει σαφές όφελος στο να 
µην επιτρέψεις να αποσυρθείς σε αποχαύνωση, ακόµα και αν δεν βιώσεις την ειρήνη που 
αναζητάς.  
7. Στις πιο σύντοµες περιόδους, τις οποίες θα πρέπει να αναλαµβάνεις σε τακτικά 
προκαθορισµένα διαλείµµατα σήµερα, λέγε στον εαυτό σου: 
 
Δεν υπάρχει άλλη θέληση εκτός από του Θεού. Σήµερα αναζητώ την ειρήνη Του. 
 
Έπειτα προσπάθησε να βρεις αυτό που αναζητάς. Ένα ή δύο λεπτά κάθε µισή ώρα, µε τα 
µάτια κλειστά αν είναι δυνατόν, θα ήταν πολύ καλά για την σηµερινή µας άσκηση σήµερα. 
 
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  



ΜΑΘΗΜΑ 75 
 

Το φως έχει έρθει. 
 

1. Το φως έχει έρθει. Θεραπεύεσαι και µπορείς να θεραπεύεις. Το φως έχει έρθει. Σώζεσαι 
και µπορείς να σώζεις. Βρίσκεσαι σε γαλήνη, και φέρνεις την γαλήνη µαζί σου όπου κι αν 
πηγαίνεις. Το σκοτάδι, η αναστάτωση και ο θάνατος έχουν εξαφανιστεί. Το φως έχει έρθει. 
2. Σήµερα γιορτάζουµε το χαρούµενο τέλος στο µακροχρόνιο όνειρο καταστροφής που 
έβλεπες. Δεν υπάρχουν άλλα σκοτεινά όνειρα τώρα. Το φως έχει έρθει. Σήµερα η ώρα του 
φωτός αρχίζει για σένα και για όλους. Είναι µια νέα περίοδος, κατά την οποία γεννιέται ένας 
νέος κόσµος. Ο παλιός δεν άφησε κανένα ίχνος στο πέρασµά του. Σήµερα βλέπουµε ένα νέο 
κόσµο, διότι το φως έχει έρθει.  
3. Οι σηµερινές ασκήσεις θα είναι χαρούµενες, κατά τις οποίες θα προσφέρουµε ευχαριστίες 
για το πέρασµα του παλιού και την αρχή του νέου. Καµία σκιά από το παρελθόν δεν 
παραµένει να σκοτίσει την όρασή µας και να κρύψει τον κόσµο που µας προσφέρει η 
συγχώρεση. Σήµερα θα δεχτούµε τον νέο κόσµο ως αυτό που θέλουµε να βλέπουµε. Θα µας 
δοθεί αυτό που επιθυµούµε. Η θέλησή µας είναι να δούµε το φως, και το φως έχει έρθει. 
4. Οι µεγαλύτερες περίοδοι πρακτικής θα αφιερωθούν στο να δούµε τον κόσµο που µας 
δείχνει η συγχώρεση. Αυτόν θέλουµε να δούµε, και µόνο αυτόν. Ο µοναδικός µας σκοπός 
κάνει τον στόχο µας αναπόφευκτο. Σήµερα ο αληθινός κόσµος ανατέλλει εµπρός µας µε 
χαρά, για να µπορέσουµε να τον δούµε επιτέλους. Μας δίδεται η όραση, τώρα που το φως 
έχει έρθει. 
5. Δεν θέλουµε να βλέπουµε την σκιά του εγώ πάνω στον κόσµο σήµερα. Βλέπουµε το φως, 
και µέσα σε αυτό βλέπουµε την αντανάκλαση του Ουρανού να απλώνεται σε όλο τον κόσµο. 
Άρχισε τις µεγαλύτερες περιόδους άσκησης λέγοντας στον εαυτό σου τα χαρµόσυνα νέα της 
απελευθέρωσής σου:  
 
Το φως έχει έρθει. Έχω συγχωρήσει τον κόσµο. 
 
6. Σήµερα µην εµµένεις στο παρελθόν. Κράτησε ένα απόλυτα ανοιχτό νου, καθαρισµένο από 
όλες τις παλιές ιδέες και απαλλαγµένο από κάθε ιδέα που έχεις επινοήσει. Σήµερα έχεις 
συγχωρήσει τον κόσµο. Τώρα µπορείς να τον δεις έτσι όπως δεν τον είδες ποτέ µέχρι τώρα. 
Ακόµα δεν ξέρεις πως είναι. Απλά περιµένεις να σου δειχθεί. Όσο περιµένεις, επανάλαβε 
αρκετές φορές, αργά και µε απόλυτη υποµονή.: 
 
Το φως έχει έρθει. Έχω συγχωρήσει τον κόσµο. 
 
7. Συνειδητοποίησε ότι η συγχώρεσή σου, σου δίνει δικαίωµα στην όραση. Κατάλαβε ότι το 
Άγιο Πνεύµα ποτέ δεν αποτυγχάνει να δώσει το δώρο της όρασης σε αυτούς που 
συγχωρούν. Πίστεψε ότι Αυτός δεν θα σε προδώσει τώρα. Έχεις συγχωρήσει τον κόσµο. 
Αυτός θα βρίσκεται µαζί σου όσο παρακολουθείς και περιµένεις. Θα σου δείξει αυτό που 
βλέπει η αληθινή όραση. Είναι η Θέλησή Του, και εσύ έχεις ενωθεί µαζί Του. Περίµενε 
υποµονετικά µαζί Του. Αυτός θα βρίσκεται εκεί. Το φως έχει έρθει. Έχεις συγχωρήσει τον 
κόσµο.  
8. Πες Του πως δεν γίνεται ν’ αποτύχεις διότι Τον εµπιστεύεσαι. Και πες στον εαυτό σου ότι 
περιµένεις µε βεβαιότητα για να δεις τον κόσµο που σου υποσχέθηκε. Από εδώ και πέρα θα 
βλέπεις διαφορετικά. Σήµερα το φως ήρθε. Και θα δεις τον κόσµο που σου έχει υποσχεθεί 
Εκείνος από τότε που άρχισε ο χρόνος, και στον οποίο το τέλος του χρόνου διαβεβαιώνεται. 
9. Και οι πιο σύντοµες περίοδοι πρακτικής, θα είναι χαρµόσυνες υπενθυµίσεις της 
απελευθέρωσής σου. Υπενθύµιζε στον εαυτό σου κάθε τέταρτο της ώρας περίπου ότι η 
σηµερινή µέρα είναι µια ώρα ιδιαίτερης γιορτής. Δώσε ευχαριστίες για το έλεος και την Αγάπη 
του Θεού. Αγαλλίασε µε την δύναµη της συγχώρεσης να θεραπεύσει ολοκληρωτικά την 
όρασή σου. Έχε εµπιστοσύνη ότι αυτή την µέρα γίνεται µία νέα αρχή. Χωρίς το σκοτάδι του 
παρελθόντος πάνω στα µάτια σου, δεν γίνεται να µην δεις σήµερα. Και αυτό που θα δεις θα 
είναι τόσο καλοδεχούµενο που µε χαρά θα επεκτείνεις το σήµερα στην αιωνιότητα. 
10. Πες, λοιπόν: 
 
Το φως έχει έρθει. Έχω συγχωρήσει τον κόσµο. 
 



Σε περίπτωση που µπεις σε πειρασµό, πες σε όποιον φαίνεται ότι σε τραβά πίσω στο 
σκοτάδι: 
 
Το φως έχει έρθει. Σε έχω συγχωρήσει. 
 
11. Αφιερώνουµε αυτή την ηµέρα στην ειρήνη στην οποία ο Θεός θέλει να βρίσκεσαι. Κράτα 
την στην επίγνωσή σου και βλέπε την παντού σήµερα, καθώς θα γιορτάζουµε την αρχή της 
αληθινής όρασής σου και την θέαση του πραγµατικού κόσµου, ο οποίος έχει έρθει να 
αντικαταστήσει τον κόσµο της µη συγχώρεσης που θεωρούσες αληθινό. 
 
	  
	  

	  
	  
	  
 

ΜΑΘΗΜΑ 76 
 

Δεν βρίσκοµαι κάτω από κανένα νόµο εκτός από του Θεού. 
 

1. Παρατηρήσαµε πριν πόσα ανούσια πράγµατα σου φαινόντουσαν ότι είναι η σωτηρία. Το 
κάθε ένα σε έχει φυλακίσει µε νόµους το ίδιο ανούσιους όσο και το ίδιο. Δεν δεσµεύεσαι από 
αυτούς. Και όµως, για να καταλάβεις ότι έτσι είναι, πρέπει πρώτα να συνειδητοποιήσεις ότι η 
σωτηρία δεν βρίσκεται εκεί. Όσο εξακολουθείς να την αναζητάς σε πράγµατα που δεν έχουν 
καµία σηµασία, δεσµεύεις τον εαυτό σου σε νόµους που δεν έχουν κανένα νόηµα. Εποµένως 
αναζητάς να αποδείξεις ότι η σωτηρία βρίσκεται εκεί όπου δεν είναι. 
2. Σήµερα θα χαρείς που δεν µπορείς να το αποδείξεις. Διότι αν µπορούσες, θα αναζητούσες 
για πάντα την σωτηρία εκεί όπου δεν βρίσκεται, και ποτέ δεν θα την έβρισκες. Η σηµερινή 
ιδέα σου λέει για άλλη µια φορά πόσο απλή είναι η σωτηρία. Αναζήτησε την εκεί όπου σε 
περιµένει, κι εκεί θα την βρεις. Μην ψάξεις πουθενά αλλού, διότι δεν είναι πουθενά αλλού.  
3. Σκέψου την ελευθερία που βρίσκεται στην αναγνώριση ότι δεν είσαι δεσµευµένος από 
όλους τους παράξενους και διαστρεβλωµένους νόµους που έχεις δηµιουργήσει για να σε 
σώσουν. Πραγµατικά θεωρείς ότι θα λιµοκτονούσες αν δεν έχεις µάτσα από πράσινα χαρτιά 
και σωρούς από µεταλλικούς δίσκους. Πραγµατικά νοµίζεις ότι ένα µικρό στρογγυλό µπαλάκι 
ή κάποιο υγρό που διοχετεύεις µέσα στις φλέβες σου µέσα από µια µυτερή βελόνα θα 
αποκρούσει την ασθένεια και τον θάνατο. Πραγµατικά νοµίζεις ότι είσαι µόνος εκτός κι αν ένα 
άλλο σώµα βρίσκεται κοντά σου.  
4. Είναι παράνοια να πιστεύεις τέτοια πράγµατα. Τα αποκαλείς νόµους, και τα βάζεις κάτω 
από διαφορετικά ονόµατα σε ένα µακρύ κατάλογο τελετουργικών που δεν έχουν καµία χρήση 
και δεν εξυπηρετούν κανένα σκοπό. Νοµίζεις ότι πρέπει να υπακούς τους «νόµους» της 
ιατρικής, των οικονοµικών και της υγείας. Προστάτεψε το σώµα, και θα σωθείς. 
5. Αυτοί δεν είναι νόµοι, µόνο παράνοια. Το σώµα µπαίνει σε κίνδυνο από το νου που 
βλάπτει τον εαυτό του. Το σώµα υποφέρει µόνο και µόνο για να µην µπορέσει ο νους να δει 
ότι γίνεται θύµα του εαυτού του. Τα βάσανα του σώµατος είναι µία µάσκα που κρατά ο νους 
για να κρύψει αυτό που αληθινά πάσχει. Δεν θέλει να καταλάβει ότι είναι ο ίδιος ο εχθρός του 
εαυτού του, και ότι επιτίθεται στον εαυτό του και θέλει να πεθάνει. Από αυτό θέλουν οι δικοί 
σου «νόµοι» να σώσουν το σώµα. Γι αυτό το λόγο νοµίζεις ότι είσαι ένα σώµα.  
6. Δεν υπάρχουν άλλοι νόµοι εκτός από του Θεού. Αυτό χρειάζεται να το επαναλάβουµε, ξανά 
και ξανά, µέχρι να συνειδητοποιήσεις ότι ισχύει για όλα όσα έχεις φτιάξει σε αντίθεση µε την 
Θέληση του Θεού. Τα µαγικά σου δεν έχουν κανένα νόηµα. Αυτό που έχουν φτιαχτεί για να 
σώσουν δεν υπάρχει. Μόνο αυτό που θέλουν να κρύψουν είναι που θα σε σώσει.  
7. Οι νόµοι του Θεού δεν γίνεται ποτέ να αντικατασταθούν. Θα αφιερώσουµε την σηµερινή 
ηµέρα στην χαρά και την αγαλλίαση που έτσι είναι. Δεν είναι πια µια αλήθεια που θα θέλαµε 
να κρύψουµε. Μάλιστα συνειδητοποιούµε, ότι είναι µία αλήθεια που µας κρατά για πάντα 
ασφαλείς. Τα µαγικά φυλακίζουν, αλλά οι νόµοι του Θεού απελευθερώνουν. Το φως έχει έρθει 
διότι δεν υπάρχουν άλλοι νόµοι από τους δικούς Του. 



8. Θα αρχίσουµε τις µεγαλύτερες περιόδους πρακτικής σήµερα µε µια µικρή ανακεφαλαίωση 
των διαφορετικών ειδών «νόµους» που πιστεύαµε ότι πρέπει να υπακούµε. Αυτοί θα 
περιλαµβάνουν, για παράδειγµα, τους «νόµους» της διατροφής, της ανοσοποίησης, της 
φαρµακευτικής, και της προστασίας του σώµατος µε αµέτρητους τρόπους. Σκέψου ακόµα 
µακρύτερα · πιστεύεις στους «νόµους» της φιλίας, των «καλών» σχέσεων και της 
αµοιβαιότητας. Ίσως ακόµα και να νοµίζεις ότι υπάρχουν νόµοι που καθορίζουν αυτό που 
ανήκει στον Θεό και αυτό που ανήκει σε σένα. Πολλές «θρησκείες» είναι βασισµένες σε αυτά. 
Αυτές δεν σώζουν παρά καταδικάζουν εξ ονόµατος του Ουρανού. Όµως, αυτές δεν είναι πιο 
παράξενες από τους άλλους «νόµους» που υποστηρίζεις ότι πρέπει να υπακούς για να σε 
κάνουν ασφαλή. 
9. Δεν υπάρχουν άλλοι νόµοι από του Θεού. διώξε όλες τις µαγικές πεποιθήσεις σήµερα, και 
κράτα το νου σου σε σιωπηλή ετοιµότητα να ακούσεις την Φωνή που σου λέει την αλήθεια. 
Θα ακούσεις τον Ένα που λέει ότι δεν υπάρχει καµία απώλεια κάτω από τους νόµους του 
Θεού. Δεν δίδεται, ούτε λαµβάνεται πληρωµή. Δεν µπορεί να γίνει ανταλλαγή · δεν υπάρχουν 
υποκατάστατα · και τίποτα δεν αντικαθίσταται µε κάτι άλλο. Οι νόµοι του Θεού πάντα δίνουν 
και ποτέ δεν παίρνουν. 
10. Άκουσε Αυτόν που σου λέει αυτό, και συνειδητοποίησε πόσο ανόητοι είναι οι «νόµοι» που 
νόµιζες ότι κρατούσαν τον κόσµο που νόµιζες ότι έβλεπες. Έπειτα αφουγκράσου ακόµα 
περισσότερο. Θα σου πει κι άλλα. Για την Αγάπη που έχει ο Πατέρας σου για σένα. Για την 
ατέλειωτη χαρά που σου προσφέρει Αυτός. Για την λαχτάρα Του για τον µοναδικό Του Υιό, 
τον δηµιουργηµένο ως κανάλι Του για δηµιουργία · που αυτός το έχει αρνηθεί από την πίστη 
του στην κόλαση. 
11. Σήµερα ας ανοίξουµε τα κανάλια του Θεού προς Εκείνον, και ας αφήσουµε την Θέλησή 
Του να επεκταθεί µέσα από εµάς προς Αυτόν. Έτσι αυξάνεται εσαεί η δηµιουργία. Η Φωνή 
Του θα µας µιλήσει γι αυτό, όπως και για τις χαρές του Ουρανού τις οποίες οι δικοί Του νόµοι 
κρατούν για πάντα απεριόριστες. Θα επαναλαµβάνουµε την σηµερινή ιδέα µέχρι να 
ακούσουµε και να κατανοήσουµε ότι δεν υπάρχουν άλλοι νόµοι από του Θεού. Έπειτα θα 
πούµε στον εαυτό µας, σαν αφιέρωση µε την οποία θα ολοκληρώσουµε την περίοδο 
πρακτικής µας:  
 
Δεν βρίσκοµαι κάτω από κανένα άλλο νόµο εκτός από του Θεού. 
 
12. Θα επαναλαµβάνουµε αυτή την αφιέρωση όσο το δυνατόν πιο συχνά σήµερα · 
τουλάχιστον τέσσερις µε πέντε φορές την ώρα, καθώς και σε απάντηση σε οποιοδήποτε 
πειρασµό να βιώσουµε τον εαυτό µας ως υπόδουλο σε άλλους νόµους κατά την διάρκεια της 
ηµέρας. Είναι η δήλωση της ελευθερίας µας από όλους τους κινδύνους και την τυραννία. 
Είναι η αναγνώρισή µας ότι ο Θεός είναι ο Πατέρας µας, και ότι ο Υιός Του σώζεται. 
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 77 
 

Τα θαύµατα είναι δικαίωµά µου. 
 

1. Τα θαύµατα τα δικαιούσαι εξαιτίας αυτού που είσαι. Θα λάβεις θαύµατα εξαιτίας αυτού που 
είναι ο Θεός. Και θα προσφέρεις θαύµατα διότι είσαι ένα µε τον Θεό. Ξανά, πόσο απλή είναι η 
σωτηρία! Είναι απλά µια δήλωση της αληθινής σου Ταυτότητας. Αυτό είναι που θα 
γιορτάσουµε σήµερα. 
2. Η διεκδίκησή σου στα θαύµατα δεν βρίσκεται στις ψευδαισθήσεις που έχεις για τον εαυτό 
σου. Δεν εξαρτάται από καµία µαγική δύναµη που έχεις αποδώσει στον εαυτό σου, ούτε σε 
κανένα από τα τελετουργικά που έχεις επινοήσει. Ενυπάρχει στην αλήθεια αυτού που είσαι. 
Εξυπακούεται από αυτό που είναι ο Θεός ο Πατέρας σου. Διασφαλίσθηκε στην δηµιουργία 



σου, και είναι εγγυηµένη από τους νόµους του Θεού. 
3. Σήµερα θα διεκδικήσουµε τα θαύµατα που είναι δικαίωµά σου, εφόσον σου ανήκουν. Σου 
έχει δοθεί η υπόσχεση πλήρης απελευθέρωσης από τον κόσµο που έφτιαξες. Σου έχει δοθεί 
η διαβεβαίωση ότι η Βασιλεία των Ουρανών βρίσκεται µέσα σου, και δεν µπορεί ποτέ να 
χαθεί. Δεν ζητάµε τίποτα περισσότερο από ό,τι µας ανήκει στ’ αλήθεια. Σήµερα, όµως, θα 
βεβαιωθούµε επίσης ότι δεν θα ικανοποιηθούµε µε τίποτα λιγότερο.  
4. Άρχισε τις µεγαλύτερες περιόδους πρακτικής λέγοντας στον εαυτό σου µε µεγάλη 
αυτοπεποίθηση ότι δικαιούσαι θαύµατα. Κλείνοντας τα µάτια σου, θύµισε στον εαυτό σου ότι 
ζητάς µόνο αυτό που είναι δικαιωµατικά δικό σου. Θύµισε, ακόµα, στον εαυτό σου, 
ότι  υπερασπίζεσαι τα δικαιώµατα όλων. Τα θαύµατα δεν υπακούν τους νόµους αυτού του 
κόσµου. Απλά έπονται των νόµων του Θεού. 
5. Μετά από αυτή την σύντοµη εισαγωγική φάση, περίµενε υποµονετικά για την επιβεβαίωση 
ότι το αίτηµα σου έχει εισακουσθεί. Έχεις ζητήσει την σωτηρία του κόσµου, και την δική σου. 
Έχεις ζητήσει να σου δοθούν τα µέσα µε τα οποία θα επιτευχθεί. Δεν γίνεται να µην σου 
δοθούν εγγυήσεις γι αυτό. Δεν ζητάς παρά να γίνει το Θέληµα του Θεού. 
6. Κάνοντας αυτό, στην πραγµατικότητα δεν ζητάς τίποτα. Δηλώνεις ένα γεγονός που κανείς 
δεν µπορεί να το αρνηθεί. Το Άγιο Πνεύµα  δεν γίνεται παρά να σου διαβεβαιώσει ότι το 
αίτηµα σου έχει εισακουσθεί. Το γεγονός ότι εσύ δέχτηκες πρέπει να είναι έτσι. Δεν υπάρχει 
χώρος για αµφιβολία και αβεβαιότητα σήµερα. Κάνουµε µια πραγµατική ερώτηση επιτέλους. 
Η απάντηση είναι µια απλή δήλωση ενός απλού γεγονότος. Θα λάβεις την διαβεβαίωση που 
αναζητάς. 
7. Οι πιο µικρές περίοδοι πρακτικής θα είναι συχνές, και θα είναι και αυτές αφιερωµένες σε 
µια υπενθύµιση ενός απλού γεγονότος. Πες στον εαυτό σου συχνά σήµερα: 
 
Τα θαύµατα είναι δικαίωµά µου. 
 
Ζήτησε τα όποτε προκύψει µια κατάσταση στην οποία απαιτούνται. Θα τις αναγνωρίσεις 
αυτές τις καταστάσεις. Και εφόσον δεν βασίζεσαι στον εαυτό σου για να βρεις το θαύµα, έχεις 
απόλυτο δικαίωµα να το λάβεις όποτε το ζητήσεις. 
8. Θυµήσου, ακόµα, να µην ικανοποιηθείς µε τίποτα λιγότερο από την τέλεια απάντηση. Σε 
περίπτωση που µπεις σε πειρασµό, γρήγορα να λες στον εαυτό σου: 
 
Δεν θα ανταλλάξω τα θαύµατα µε πικρίες. Θέλω µόνο αυτό που µου ανήκει. Ο Θεός έχει 
διασφαλίσει τα θαύµατα ως δικαίωµά µου. 
 
 
	  
	  

	  
	  
	  

 
ΜΑΘΗΜΑ 78 

 
Τα θαύµατα ας αντικαταστήσουν όλες τις πικρίες. 

 
1. Ίσως δεν σου είναι ακόµα απόλυτα ξεκάθαρο ότι κάθε απόφαση που παίρνεις βρίσκεται 
ανάµεσα σε µία πικρία ή ένα θαύµα. Κάθε πικρία στέκει σαν µια σκοτεινή ασπίδα µίσους 
µπροστά από το θαύµα που θέλει να καλύψει. Και καθώς την υψώνεις µπροστά στα µάτια 
σου, δεν θα δεις το θαύµα που βρίσκεται πέρα από αυτή. Και όµως, όλο αυτό το διάστηµα 
αυτό σε περιµένει µέσα στο φως, αλλά εσύ προτιµάς να βλέπεις την πικρία σου αντί γι αυτό. 
2. Σήµερα πηγαίνουµε πέρα από τις πικρίες, για να δούµε το θαύµα αντί γι αυτές. Θα 
αναιρέσουµε τον τρόπο που βλέπεις µην επιτρέποντας στην όραση να σταµατήσει πριν δει 
πραγµατικά. Δεν θα περιµένουµε µπροστά στην ασπίδα του µίσους, παρά θα την 
κατεβάσουµε και θα σηκώσουµε τα µάτια µας ευγενικά και σιωπηλά για να αντικρύσουµε τον 



Υιό του Θεού. 
3. Αυτός σε περιµένει πίσω από τις πικρίες σου, και καθώς τις αφήνεις να κατέβουν αυτός θα 
εµφανιστεί µέσα σε λαµπρό φως εκεί όπου πριν βρισκόταν η κάθε µία από αυτές. Γιατί κάθε 
πικρία είναι ένα εµπόδιο στην όραση, και καθώς αυτό ανασηκώνεται βλέπεις τον Υιό του 
Θεού εκεί όπου βρισκόταν πάντα. Αυτός στέκεται µέσα στο φως, αλλά εσύ ήσουν στο 
σκοτάδι. Κάθε πικρία έκανε το σκοτάδι πιο βαθύ, και δεν µπορούσες να δεις. 
4. Σήµερα θα επιχειρήσουµε να δούµε τον Υιό του Θεού. Δεν θα επιτρέψουµε  στον εαυτό 
µας να είναι τυφλός προς αυτόν · δεν θα στρέψουµε το βλέµµα µας πάνω στις πικρίες µας. 
Έτσι αναιρείται ο τρόπος που βλέπει ο κόσµος, καθώς κοιτάζουµε προς το µέρος της 
αλήθειας, µακριά από τον φόβο. Θα επιλέξουµε ένα άτοµο που έχουµε χρησιµοποιήσει ως 
στόχο για τις πικρίες µας, και θα αφήσουµε τις πικρίες κατά µέρος και θα τον κοιτάξουµε. 
Ίσως να είναι κάποιος που φοβάσαι ή ακόµα και µισείς · ή κάποιος που πιστεύεις ότι αγαπάς 
και σου προκάλεσε θυµό · ή κάποιος που αποκαλείς φίλο, αλλά µερικές τον βλέπεις ως 
δύστροπο και δύσκολο να ικανοποιηθεί, απαιτητικό, εκνευριστικό ή άπιστο στο ιδανικό που 
θα έπρεπε να αποδεχτεί για τον εαυτό του, σύµφωνα µε τον ρόλο που του έχεις ορίσει εσύ.  
5. Ξέρεις ποιον να διαλέξεις · το όνοµά του έχει ήδη περάσει από το νου σου. Από αυτόν θα 
ζητήσουµε να µας δειχτεί ο Υιός του Θεού. Βλέποντάς τον πίσω από τις πικρίες που είχες 
υψώσει εναντίον του, θα µάθεις ότι αυτό που βρισκόταν κρυµµένο όσο δεν τον έβλεπες, είναι 
εκεί µέσα σε στον κάθε ένα, και µπορείς να το δεις. Αυτός που ήταν εχθρός είναι κάτι 
περισσότερο από φίλος όταν ελευθερωθεί και πάρει τον ιερό ρόλο που του έχει αναθέσει το 
Άγιο Πνεύµα. Άφησέ τον να γίνει ο σωτήρας σου σήµερα. Αυτός είναι ο ρόλος του µέσα στον 
Θεό, στο σχέδιο του Πατέρα σου.  
6. Οι µεγαλύτερες περίοδοι πρακτικής σήµερα θα τον βλέπουν σε αυτόν τον ρόλο. Θα 
επιχειρήσεις να τον κρατήσεις µέσα στο νου σου, πρώτα όπως τον θεωρείς τώρα. Θα 
ανακεφαλαιώσεις τα σφάλµατά του, τις δυσκολίες που είχες µαζί του, τον πόνο που σου 
προκάλεσε, την αµέλειά του, και όλες τις µικρές και µεγάλες πληγές που προξένησε. Θα 
σκεφτείς το σώµα του µε τα ελαττώµατά του αλλά και τα καλύτερα σηµεία του, και θα σκεφτείς 
τα λάθη του, ακόµα και τις «αµαρτίες» του. 
7. Έπειτα ας ζητήσουµε από Εκείνον που γνωρίζει αυτόν τον Υιό του Θεού µέσα στην 
πραγµατικότητά και την αλήθεια του, να µπορέσουµε να τον κοιτάξουµε µε διαφορετικό 
τρόπο, και να δούµε τον σωτήρα µας να λάµπει µέσα στο φως της αληθινής συγχώρεσης, να 
µας δίδεται. Του ζητάµε στο άγιο Όνοµα του Θεού και του Υιού Του, του εξίσου άγιου όσο 
Εκείνος: 
 
Ας δω τον σωτήρα µου σε αυτόν εδώ 
που Εσύ έχεις ορίσει να είναι ο Ένας για µένα 
που θα του ζητήσω να µε οδηγήσει στο άγιο φως 
µέσα στο οποίο στέκεται, έτσι ώστε να µπορέσω να ενωθώ εκεί µαζί του. 
 
Τα µάτια του σώµατος είναι κλειστά, και καθώς σκέφτεσαι εκείνον που σε πίκρανε, άφησε το 
νου σου να του δειχτεί το φως που είναι µέσα σ’ αυτόν πέρα από τις πικρίες σου. 
8. Αυτό που ζητάς δεν θα σου το αρνηθεί. Ο σωτήρας σου περίµενε πολύ καιρό γι αυτόν. 
Θέλει να ελευθερωθεί, και να κάνει την ελευθερία του δική σου. Το Άγιο Πνεύµα στρέφεται 
από αυτόν προς εσένα, µην βλέποντας διαχωρισµό στον Υιό του Θεού. Και αυτό που βλέπεις 
µέσα από Εκείνον θα ελευθερώσει και τους δυο σας. Μείνε πολύ ήσυχος τώρα, και κοίτα τον 
λαµπρό σωτήρα σου. Καµία σκοτεινή πικρία δεν κρύβει την θέασή του. Έχεις επιτρέψει στο 
Άγιο Πνεύµα να εκφράσει µέσα από αυτόν το ρόλο που έδωσε ο Θεός σε Αυτόν έτσι ώστε να 
σωθείς.  
9. Ο Θεός σε ευχαριστεί γι αυτή την ήσυχη ώρα σήµερα κατά την οποία παραµέρισες τις δικές 
σου εικόνες, και κοίταξες το θαύµα της αγάπης που το Άγιο Πνεύµα σου έδειξε στην θέση 
τους. Ο κόσµος και ο Ουρανός ενώνουν τις ευχαριστίες τους προς εσένα, διότι όλες οι 
Σκέψεις του Θεού αγαλλιάζουν καθώς σώζεσαι εσύ, και όλος ο κόσµος µαζί σου.  
10. Θα το θυµόµαστε αυτό σε όλη την διάρκεια της ηµέρας, και θα πάρουµε τον ρόλο που 
µας έχει ανατεθεί ως µέρος του σχεδίου του Θεού για την σωτηρία, και όχι του δικού µας. Ο 
πειρασµός αποσύρεται όταν επιτρέψουµε στον κάθε ένα που µας πλησιάζει να µας σώσει, 
και αρνούµαστε να κρύψουµε το φως του πίσω από τις πικρίες µας. Σε όλους όσους 
συναντούµε, και σε όλους εκείνους που σκεφτόµαστε ή θυµόµαστε από το παρελθόν, 
επιτρέπουµε να δοθεί ο ρόλος του σωτήρα, ώστε να τον µοιραστούµε µαζί του. Για σας τους 
δυο, αλλά και για όλους όσους δεν βλέπουν, προσευχόµαστε: 
 



Ας αφήσουµε τα θαύµατα ν’ αντικαταστήσουν όλες τις πικρίες. 
	  
	  
	  

	  
	  

 
ΜΑΘΗΜΑ 79 

 
Ας αναγνωρίσω το πρόβληµα έτσι ώστε να µπορέσει να λυθεί. 

 
1. Ένα πρόβληµα δεν µπορεί να λυθεί αν δεν γνωρίζεις ποιο είναι. Ακόµα κι αν ήδη έχει 
επιλυθεί θα εξακολουθείς να έχεις το πρόβληµα, διότι δεν θα αναγνωρίζεις ότι έχει λυθεί. Αυτή 
είναι η κατάσταση του κόσµου. Το πρόβληµα του διαχωρισµού, το οποίο είναι το µοναδικό 
πρόβληµα, έχει ήδη λυθεί. Όµως, η λύση δεν αναγνωρίζεται διότι δεν αναγνωρίζεται το 
πρόβληµα 
2. Ο κάθε ένας σε αυτόν τον κόσµο φαίνεται πως έχει τα δικά του ιδιαίτερα προβλήµατα. Και 
όµως, είναι όλα το ίδιο, και πρέπει ν’ αναγνωριστούν ως ένα αν θέλουµε η µοναδική λύση 
που τα λύνει όλα, να γίνει αποδεκτή. Ποιος µπορεί να δει ότι ένα πρόβληµα έχει λυθεί αν 
νοµίζει ότι το πρόβληµα είναι κάποιο άλλο; Ακόµα κι αν του δίνεται η απάντηση, δεν µπορεί 
να δει την εφαρµογή της. 
3. Αυτή είναι η θέση που βρίσκεσαι τώρα. Έχεις την απάντηση, αλλά είσαι ακόµα αβέβαιος 
για το ποιο είναι το πρόβληµα. Μια µεγάλη σειρά διαφορετικών προβληµάτων φαίνεται πως 
σε αντιµετωπίζει, και µόλις το ένα τακτοποιείται το επόµενο και µεθεπόµενο εµφανίζονται. Δεν 
φαίνονται να έχουν τέλος. Δεν υπάρχει στιγµή που να νιώθεις ότι είσαι εντελώς γαλήνιος και 
ελεύθερος από προβλήµατα. 
4. Ο πειρασµός να θεωρείς τα προβλήµατα ως πολλά είναι ο πειρασµός να κρατήσεις 
ανεπίλυτο το πρόβληµα του διαχωρισµού. Ο κόσµος φαίνεται ότι σου παρουσιάζει ένα 
τεράστιο αριθµό προβληµάτων, και πως το καθένα χρειάζεται µια διαφορετική απάντηση. 
Αυτή η αντίληψη σε τοποθετεί σε µια θέση στην οποία η επίλυση του προβλήµατος πρέπει να 
είναι ανεπαρκής, και η αποτυχία αναπόφευκτη. 
5. Κανένας δεν θα µπορούσε να λύσει όλα τα προβλήµατα που φαίνεται πως έχει ο κόσµος. 
Φαίνονται σαν να είναι σε τόσο πολλά επίπεδα, σε τόσες ποικίλες µορφές και µε τόσο ποικίλο 
περιεχόµενο, ώστε έχεις ν’ αντιµετωπίσεις µια αδύνατη κατάσταση. Έτσι όπως τα βλέπεις η 
απογοήτευση και η δειλία είναι αναπόφευκτες. Μερικά ξεπηδούν απρόσµενα, ακριβώς την 
στιγµή που νοµίζεις ότι έχεις επιλύσει τα προηγούµενα. Άλλα παραµένουν ανεπίλυτα κάτω 
από ένα νέφος άρνησης, και σηκώνονται για να στοιχειώσουν από καιρό σε καιρό, µόνο και 
µόνο για να κρυφτούν πάλι ανεπίλυτα. 
6. ¨Όλη αυτή η πολυπλοκότητα δεν είναι παρά µια απελπισµένη προσπάθεια να µην 
αναγνωρίσεις το πρόβληµα, και εποµένως να µην το αφήσεις να λυθεί. Αν µπορούσες ν’ 
αναγνωρίσεις ότι το µόνο σου πρόβληµα είναι ο διαχωρισµός, άσχετα µε την µορφή που 
παίρνει, θα µπορούσες να δεχτείς την απάντηση διότι θα έβλεπες την συνάφεια της. 
Βλέποντας την γενεσιουργή σταθερότητα σε όλα τα προβλήµατα που φαίνεται πως σε 
αντιµετωπίζουν, θα καταλάβαινες ότι έχεις το µέσον να τα επιλύσεις όλα. Και θα 
χρησιµοποιούσες το µέσον, διότι αναγνωρίζεις το πρόβληµα. 
7. Στις µεγαλύτερες περιόδους πρακτικής µας σήµερα θα ρωτήσουµε ποιο είναι το πρόβληµα, 
και ποια είναι η απάντηση σε αυτό. Δεν θα ισχυριστούµε ότι ήδη γνωρίζουµε. Θα 
προσπαθήσουµε να ελευθερώσουµε το νου µας από όλα τα πολλά είδη προβληµάτων που 
νοµίζουµε ότι έχουµε. Θα προσπαθήσουµε να συνειδητοποιήσουµε ότι έχουµε µόνο ένα 
πρόβληµα, το οποίο έχουµε αποτύχει να αναγνωρίσουµε. Θα ρωτήσουµε ποιο είναι αυτό, και 
θα περιµένουµε την απάντηση. Θα µας δοθεί. Έπειτα θα ζητήσουµε και την λύση γι αυτό. Και 
θα µας δοθεί. 
8. Οι σηµερινές ασκήσεις θα είναι πετυχηµένες στον βαθµό που δεν επιµένεις να 
προσδιορίσεις εσύ το πρόβληµα. Ίσως να µην µπορέσεις να αφήσεις να φύγουν όλες οι 
παλιές δοξασίες σου, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητο. Το µόνο που χρειάζεται είναι να έχεις 



κάποιες αµφιβολίες για την πραγµατικότητα της δικής σου εκδοχής για το ποια είναι τα 
προβλήµατά σου. Προσπαθείς ν’ αναγνωρίσεις ότι σου έχει δοθεί η απάντηση µαζί την 
αναγνώριση του προβλήµατος, έτσι ώστε το πρόβληµα και η απάντηση να µπορέσουν να 
βρεθούν µαζί και εσύ να µπορέσεις να είσαι γαλήνιος.  
9. Οι πιο σύντοµες περίοδοι για σήµερα δεν θα κανονίζονται από την ώρα, αλλά από την 
ανάγκη. Σήµερα θα δεις πολλά προβλήµατα, που το κάθε ένα θα χρειάζεται µιαν απάντηση. 
Οι προσπάθειές µας θα κατευθυνθούν στο ν’ αναγνωρίσουµε ότι υπάρχει µόνο ένα 
πρόβληµα και µία απάντηση. Με αυτή την αναγνώριση λύνονται όλα τα προβλήµατα. Με αυτή 
την αναγνώριση υπάρχει ειρήνη. 
10. Μην εξαπατηθείς από την µορφή των προβληµάτων σήµερα. Όποια δυσκολία κι αν φανεί 
πως προκύπτει, πες γρήγορα στον εαυτό σου:   
 
Ας αναγνωρίσω αυτό το πρόβληµα έτσι ώστε να λυθεί. 
 
Έπειτα προσπάθησε να αναστείλεις κάθε κρίση σου για το ποιο είναι το πρόβληµα. Αν είναι 
δυνατόν, κλείσε τα µάτια σου για µια στιγµή και ρώτησε ποιο είναι. Θα εισακουστείς και θα 
λάβεις απάντηση. 
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Ας αναγνωρίσω ότι τα προβλήµατά µου έχουν λυθεί. 
 

1. Αν είσαι πρόθυµος ν’ αναγνωρίσεις τα προβλήµατά σου, θ’ αναγνωρίσεις ότι δεν έχεις 
προβλήµατα. Το ένα κεντρικό πρόβληµα έχει απαντηθεί, και δεν έχεις κανένα άλλο. 
Εποµένως, βρίσκεσαι σε ειρήνη. Άρα η σωτηρία εξαρτάται από την αναγνώριση αυτού του 
ενός προβλήµατος, και στην συνειδητοποίηση ότι έχει λυθεί. Ένα πρόβληµα, µία λύση. Η 
σωτηρία έχει επιτευχθεί. Η ελευθερία από την σύγκρουση σου έχει δοθεί. Δέξου αυτό το 
γεγονός, και είσαι έτοιµος να πάρεις την δικαιωµατική σου θέση στο σχέδιο του Θεού για την 
σωτηρία. 
2. Το µοναδικό σου πρόβληµα έχει λυθεί! Επαναλάµβανέ το στον εαυτό σου πολλές φορές 
σήµερα, µε ευγνωµοσύνη και αυτοπεποίθηση. Έχεις αναγνωρίσει το µόνο σου πρόβληµα, 
ανοίγοντας τον δρόµο για να σου δώσει το Άγιο Πνεύµα την απάντηση του Θεού. Έχεις 
παραµερίσει την αυταπάτη, και έχεις δει το φως της αλήθειας. Έχεις δεχτεί την σωτηρία για 
τον εαυτό σου φέρνοντας το πρόβληµα στην απάντηση. Και µπορείς ν’ αναγνωρίσεις την 
απάντηση, διότι το πρόβληµα έχει προσδιοριστεί. 
3. Σήµερα δικαιούσαι την ειρήνη. Ένα πρόβληµα που έχει επιλυθεί δεν µπορεί να σε 
προβληµατίζει. Μόνο βεβαιώσου ότι δεν ξεχνάς πως όλα τα προβλήµατα είναι τα ίδια. Οι 
πολλές τους µορφές δεν θα σε εξαπατούν όσο θυµάσαι αυτό. Ένα πρόβληµα, µία λύση. 
Δέξου την ειρήνη που φέρνει αυτή η απλή δήλωση. 
4. Στις µεγαλύτερες περιόδους πρακτικής σήµερα, θα διεκδικήσουµε την ειρήνη που πρέπει 
να είναι δική µας όταν το πρόβληµα και η απάντηση έχουν βρεθεί µαζί. Το πρόβληµα πρέπει 
να φύγει, διότι η απάντηση του Θεού δεν γίνεται να αποτύχει. Έχοντας αναγνωρίσει το ένα, 
αναγνωρίζεις και το άλλο. Η λύση είναι σύµφυτη µέσα στο πρόβληµα. Σου έχει δοθεί 
απάντηση, και την έχεις αποδεχτεί. Έχεις σωθεί. 
5. Τώρα άφησε την ειρήνη που φέρνει η αποδοχή σου, να σου δοθεί. Κλείσε τα µάτια σου, και 
λάβε την ανταµοιβή σου. Αναγνώρισε ότι τα προβλήµατά σου έχουν λυθεί. Αναγνώρισε ότι 
βρίσκεσαι έξω από την σύγκρουση · ελεύθερος και σε ειρήνη. Πάνω απ’ όλα, να θυµάσαι ότι 
έχεις ένα πρόβληµα, και ότι το πρόβληµα έχει µία λύση. Σε αυτό βρίσκεται η απλότητα της 



σωτηρίας. Γι αυτό η λειτουργία της είναι εγγυηµένη. 
6. Βεβαίωνε συχνά τον εαυτό σου σήµερα ότι τα προβλήµατά σου έχουν λυθεί. 
Επαναλάµβανε την ιδέα µε βαθιά πεποίθηση, όσο πιο συχνά γίνεται. Και σιγουρέψου ειδικά 
ότι εφαρµόζεις αυτή την ιδέα σε όποιο συγκεκριµένο πρόβληµα µπορεί να προκύψει. Να λες 
γρήγορα: 
 
Ας αναγνωρίσω ότι αυτό το πρόβληµα έχει λυθεί. 
 
7. Ας είµαστε αποφασισµένοι να µην συλλέξουµε πικρίες σήµερα. Ας είµαστε αποφασισµένοι 
να είµαστε ελεύθεροι από προβλήµατα που δεν υπάρχουν. Το µέσον είναι η απλή ειλικρίνεια. 
Μην αυταπατάσαι ως προς το τι είναι το πρόβληµα, και πρέπει ν’ αναγνωρίσεις ότι έχει λυθεί. 
 
	  
	  
	  

	  
	  


