
Κεφάλαιο 4 
 

ΟΙ ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΓΩ 
 

Εισαγωγή 
 

1. Η Βίβλος λέει ότι θα πρέπει να βαδίσεις µε έναν αδελφό δύο φορές περισσότερο από όσο 
σου ζητά. Σίγουρα δεν σου προτείνει να τον καθυστερήσεις στο ταξίδι του. Ούτε και η 
αφοσίωση σε κάποιον αδελφό µπορεί να σε καθυστερήσει. Μπορεί µόνο να οδηγήσει σε 
αµοιβαία πρόοδο. Το αποτέλεσµα της γνήσιας αφοσίωσης είναι η έµπνευση, µία λέξη που αν 
γίνει σωστά κατανοητή είναι το αντίθετο της κόπωσης. Το να είσαι εξαντληµένος σηµαίνει ότι 
είσαι εκτός πνεύµατος, αλλά το να είσαι εµπνευσµένος σηµαίνει ότι είσαι εντός πνεύµατος. Το 
να είσαι εγωκεντρικός σηµαίνει ότι είσαι εκτός πνεύµατος, αλλά όταν είσαι επικεντρωµένος 
στον Εαυτό, µε την σωστή έννοια σηµαίνει ότι είσαι εµπνευσµένος ή εντός πνεύµατος. Οι 
πραγµατικά εµπνευσµένοι είναι φωτισµένοι και δεν κατοικούν στο σκοτάδι. 
2. Μπορείς να µιλάς από το πνεύµα ή από το εγώ, κατ’ επιλογή. Αν µιλάς από το πνεύµα 
έχεις επιλέξει «Ησύχασε και γνώρισε ότι είµαι ο Θεός». Αυτά τα λόγια είναι εµπνευσµένα διότι 
αντανακλούν την γνώση. Αν µιλάς από το εγώ αποκηρύσσεις την γνώση αντί να την 
επιβεβαιώνεις, και εποµένως θέτεις τον εαυτό σου εκτός πνεύµατος. Μην ξεκινάς άχρηστα 
ταξίδια, διότι αυτά είναι πραγµατικά µάταια. Το εγώ µπορεί να τα επιθυµεί, αλλά το πνεύµα 
δεν µπορεί να ταξιδέψει σε αυτά διότι ποτέ δεν επιθυµεί να αποχωριστεί από την Πηγή του. 
3. Το ταξίδι προς τον σταυρό θα πρέπει να είναι το τελευταίο «αχρείαστο ταξίδι». Μην 
εµµένεις σε αυτό, αλλά σβήσε το από το µυαλό σου σαν να έχει ήδη γίνει. Αν µπορέσεις να το 
αποδεχτείς ως το τελευταίο δικό σου αχρείαστο ταξίδι, θα είσαι επίσης ελεύθερος να ενωθείς 
µε την ανάστασή µου. Μέχρι να το κάνεις αυτό η ζωή σου πραγµατικά θα αναλώνεται. Απλά 
θα επαναλαµβάνει τον διαχωρισµό, την απώλεια δύναµης, τις µάταιες απόπειρες του εγώ να 
αποκαταστήσει τον εαυτό του και τελικά την σταύρωση του σώµατος, ή τον θάνατο. Αυτές οι 
επαναλήψεις είναι ατέλειωτες µέχρι να παραιτηθείς εθελοντικά από αυτές. Μην κάνεις το 
αξιολύπητο σφάλµα να «στηριχτείς στον παλιό βάναυσο σταυρό.» Το µόνο µήνυµα της 
σταύρωσης είναι ότι µπορείς να ξεπεράσεις τον σταυρό. Μέχρι τότε είσαι ελεύθερος να 
σταυρώνεις τον εαυτό σου όσο συχνά επιλέγεις. Αυτό δεν είναι το ευαγγέλιο που είχα σκοπό 
να σου προσφέρω. Έχουµε άλλο ένα ταξίδι να κάνουµε, και αν διαβάσεις αυτά τα µαθήµατα 
προσεκτικά θα σε βοηθήσουν να ετοιµαστείς να το κάνεις. 
 
 

Ι. Σωστή Διδασκαλία και Σωστή Μαθητεία 
 

 
1. Ένας καλός δάσκαλος αποσαφηνίζει τις δικές του ιδέες και τις ενδυναµώνει διδάσκοντάς 
τες. Δάσκαλος και µαθητής είναι ίδιοι στην µαθησιακή διαδικασία. Βρίσκονται στο ίδια βαθµίδα 
µάθησης, κι αν δεν µοιράζονται τα µαθήµατά τους τότε δεν θα είναι πειστικά. Ένας καλός 
δάσκαλος πρέπει να πιστεύει στις ιδέες που διδάσκει, αλλά πρέπει και να ικανοποιεί και µια 
άλλη προϋπόθεση· πρέπει να πιστεύει στους µαθητές στους οποίους προσφέρει τις ιδέες. 
2. Πολλοί περιφρουρούν τις ιδέες τους διότι θέλουν να προστατέψουν τα συστήµατα σκέψης 
τους όπως είναι, ενώ η µάθηση σηµαίνει αλλαγή. Η αλλαγή είναι πάντα τροµακτική για τους 
διαχωρισµένους, διότι δεν µπορούν να την συλλάβουν σαν µια κίνηση προς την θεραπεία του 
διαχωρισµού. Πάντα την αντιλαµβάνονται σαν µια κίνηση προς περαιτέρω διαχωρισµό, διότι 
ο διαχωρισµός ήταν η πρώτη εµπειρία αλλαγής που είχαν. Πιστεύεις ότι αν δεν επιτρέψεις να 
εισέλθει καµία αλλαγή στο εγώ σου, θα βρεις γαλήνη. Αυτή η θεµελιώδης σύγχυση είναι 
δυνατή µόνο αν υποστηρίζεις ότι το ίδιο σύστηµα σκέψης µπορεί να σταθεί πάνω σε δύο 
βάσεις. Τίποτα από το εγώ δεν µπορεί να φτάσει το πνεύµα, και τίποτα από το πνεύµα δεν 
µπορεί να φτάσει το εγώ. Το πνεύµα δεν µπορεί ούτε να ενδυναµώσει το εγώ ούτε να µειώσει 
την σύγκρουση µέσα σε αυτό. Το εγώ είναι µία αντίφαση. Ο εαυτός σου και ο Εαυτός του 
Θεού βρίσκονται σε αντίθεση. Αντιτίθενται ως προς την πηγή, την κατεύθυνση και την 
έκβαση. Είναι ουσιωδώς ασυµφιλίωτοι, διότι το πνεύµα δεν µπορεί να αντιλαµβάνεται, και το 
εγώ δεν µπορεί να γνωρίζει. Άρα δεν βρίσκονται σε επικοινωνία και ούτε ποτέ θα βρεθούν. 
Παρόλα αυτά, το εγώ µπορεί να µάθει, ακόµα και αν ο κατασκευαστής του παραπλανηθεί. 
Δεν µπορεί, όµως, να κατασκευάσει το απόλυτα άψυχο µέσω αυτό που δίνει την ζωή. 



3. Το πνεύµα δεν χρειάζεται να διδαχθεί, αλλά το εγώ πρέπει. Η µάθηση τελικά γίνεται 
αντιληπτή ως τροµακτική διότι οδηγεί στην παράδοση στο φως του πνεύµατος,και όχι στην 
καταστροφή του εγώ,. Αυτή είναι η αλλαγή που το εγώ φοβάται, διότι δεν συµµερίζεται την 
ευσπλαχνία µου. Το µάθηµά µου ήταν σαν το δικό σου, και επειδή το έµαθα µπορώ να το 
διδάξω. Δεν θα επιτεθώ ποτέ στο εγώ σου, αλλά προσπαθώ να σου δείξω πώς προέκυψε το 
σύστηµα σκέψης του. Όταν σου θυµίσω την αληθινή σου δηµιουργία, το εγώ σου δεν γίνεται 
παρά να ανταποκριθεί µε φόβο. 
4. Η διδασκαλία και η µάθηση είναι τώρα οι µεγαλύτερες δυνάµεις σου, διότι σε καθιστούν 
ικανό να αλλάξεις το νου σου και να βοηθήσεις και άλλους ν’ αλλάξουν τον δικό τους. Το να 
αρνείσαι να αλλάξεις το νου σου δεν θα αποδείξει ότι ο διαχωρισµός δεν συνέβη. Ο 
ονειρευτής που αµφισβητεί την πραγµατικότητα του ονείρου του ενώ ακόµα ονειρεύεται δεν 
θεραπεύει πραγµατικά τον διχασµένο νου του. Ονειρεύεσαι ένα διαχωρισµένο εγώ και 
πιστεύεις σε ένα κόσµο βασισµένο πάνω σ’ αυτό. Αυτό είναι για σένα πολύ πραγµατικό. Δεν 
µπορείς να το αναιρέσεις χωρίς να αλλάξεις τον νου σου. Αν είσαι πρόθυµος να απαρνηθείς 
τον ρόλο σου ως φρουρός του συστήµατος σκέψης σου και το αφήσεις σε µένα, εγώ θα το 
διορθώσω πολύ ευγενικά και θα σε οδηγήσω πίσω στον Θεό. 
5. Κάθε καλός δάσκαλος ελπίζει να δώσει στους µαθητές του τόσα πολλά από αυτά που έχει 
µάθει ώστε αυτοί µια µέρα να µην τον χρειάζονται πια. Αυτός είναι ο αληθινός στόχος του 
δασκάλου. Είναι αδύνατον να πείσεις το εγώ γι αυτό, διότι αυτός ο στόχος πηγαίνει ενάντια σε 
όλους τους δικούς του νόµους. Αλλά να θυµάσαι ότι οι νόµοι είναι φτιαγµένοι για να 
προστατεύουν την διαιώνιση του συστήµατος στο οποίο πιστεύει ο νοµοθέτης τους. Είναι 
φυσικό για το εγώ να προσπαθήσει να προστατέψει τον εαυτό του εφόσον το έφτιαξες, αλλά 
δεν είναι φυσικό για σένα να θέλεις να υπακούς τους νόµους του εκτός κι αν εσύ τους 
πιστεύεις. Το εγώ δεν µπορεί να κάνει αυτή την επιλογή εξαιτίας της φύσης της προέλευσής 
του. Εσύ µπορείς, εξαιτίας της φύσης της δικής σου προέλευσης. 
6. Τα εγώ µπορούν οποιαδήποτε στιγµή να συγκρουστούν, αλλά το πνεύµα δεν µπορεί να 
συγκρουστεί καθόλου. Αν αντιλαµβάνεσαι κάποιο δάσκαλο σαν απλά ένα «µεγαλύτερο εγώ» 
θα φοβάσαι, διότι το να µεγεθύνεις ένα εγώ σηµαίνει ότι αυξάνεις την ανησυχία για τον 
διαχωρισµό. Εγώ θα διδάσκω µαζί σου και θα ζω µαζί σου αν εσύ σκέφτεσαι µαζί µε µένα, 
αλλά ο στόχος µου θα είναι πάντα να σε απαλλάξω από την ανάγκη για δάσκαλο. Αυτό είναι 
το αντίθετο από τον στόχο ενός δασκάλου που είναι προσανατολισµένος προς το εγώ. Αυτός 
απασχολείται µε την επίδραση που έχει το εγώ του πάνω σε άλλα εγώ, και εποµένως 
ερµηνεύει την αλληλεπίδρασή τους ως µέσο διατήρησης του εγώ. Δεν θα µπορούσα να 
αφιερωθώ στην διδασκαλία αν το πίστευα αυτό, και εσύ δεν θα γίνεις αφοσιωµένος δάσκαλος 
όσο το πιστεύεις. Συνεχώς γίνοµαι αντιληπτός ή ως ένας πολύ δοξασµένος δάσκαλος ή ως 
τελείως ακατάλληλος, αλλά δεν δέχοµαι για µένα καµία από τις δύο αυτές αντιλήψεις. 
7. Η αξία σου δεν ορίζεται από την διδασκαλία ή την µάθηση. Η αξία σου είναι καθιερωµένη 
από τον Θεό. Όσο το αµφισβητείς αυτό όλα όσα κάνεις θα είναι γεµάτα φόβο, ιδιαίτερα όποια 
κατάσταση ενισχύει την πίστη στην ανωτερότητα και την κατωτερότητα. Οι δάσκαλοι πρέπει 
να είναι υποµονετικοί και να επαναλαµβάνουν τα µαθήµατά τους µέχρι να µαθευτούν. Εγώ 
είµαι πρόθυµος να το κάνω αυτό, διότι δεν έχω δικαίωµα να βάλω όρια σε αυτά που θα 
µάθεις. Πάλι, τίποτα από όσα κάνεις ή σκέφτεσαι ή επιθυµείς ή φτιάχνεις δεν είναι αναγκαία 
για να θεµελιώσουν την αξία σου. Αυτό το σηµείο δεν είναι διαπραγµατεύσιµο παρά µόνο στις 
ψευδαισθήσεις. Το εγώ σου ποτέ δεν βρίσκεται σε κίνδυνο διότι ο Θεός δεν το δηµιούργησε. 
Το πνεύµα σου ποτέ δεν βρίσκεται σε κίνδυνο διότι το δηµιούργησε Αυτός. Κάθε σύγχυση γι 
αυτό το θέµα είναι αυταπάτη, και καµιά µορφή αφοσίωσης δεν είναι δυνατή όσο διαρκεί αυτή 
η αυταπάτη. 
8. Το εγώ προσπαθεί να εκµεταλλευτεί όλες τις καταστάσεις και να τις χρησιµοποιήσει ως 
µορφές επαίνου για τον εαυτό του για να ξεπεράσει τις αµφιβολίες του. Θα παραµείνει µε 
αµφιβολίες όσο εσύ πιστεύεις την ύπαρξή του. Εσύ που το έφτιαξες δεν µπορείς να το 
εµπιστευτείς, διότι µε τον ορθό σου νου αναγνωρίζεις ότι δεν είναι αληθινό. Η µόνη υγιής 
νοητικά λύση είναι να µην προσπαθείς να αλλάξεις την πραγµατικότητα, πράγµα το οποίο 
είναι πραγµατικά µια τροµακτική προσπάθεια, αλλά να την δεχτείς έτσι όπως είναι. Είσαι 
µέρος της πραγµατικότητας, η οποία στέκει αναλλοίωτη και απρόσιτη για το εγώ σου αλλά 
αντίθετα, εύκολα προσιτή για το πνεύµα. Όταν φοβάσαι, ησύχασε και γνώρισε ότι ο Θεός 
είναι αληθινός, και εσύ είσαι ο αγαπηµένος Του Υιός µε τον οποίο Αυτός είναι πολύ 
ευχαριστηµένος. Μην αφήνεις το εγώ σου να το αµφισβητεί αυτό, διότι το εγώ δεν µπορεί να 
γνωρίζει αυτό που βρίσκεται πολύ πιο πέρα από την εµβέλειά του, όπως είσαι εσύ. 
9. Ο Θεός δεν είναι ο συγγραφέας του φόβου. Εσύ είσαι. Εσύ επέλεξες να δηµιουργήσεις 
ανόµοια µε Αυτόν, και εποµένως έφτιαξες τον φόβο για τον εαυτό σου. Δεν έχεις γαλήνη διότι 



δεν εκπληρώνεις την λειτουργία σου. Ο Θεός σου έδωσε µια πολύ υψηλή λειτουργία που δεν 
την εκπληρώνεις. Το εγώ σου έχει επιλέξει να φοβάται αντί να την εκπληρώνει. Όταν 
αφυπνιστείς δεν θα µπορείς να το καταλάβεις αυτό, επειδή είναι εντελώς απίστευτο. Μην 
πιστεύεις το απίστευτο τώρα. Οποιαδήποτε προσπάθεια να αυξήσεις την αξιοπιστία του 
σηµαίνει ότι αναβάλεις απλά το αναπόφευκτο. Η λέξη «αναπόφευκτο» είναι τροµακτική για το 
εγώ, αλλά χαρµόσυνη για το πνεύµα. Ο Θεός είναι αναπόφευκτός, και εσύ δεν µπορείς να 
Τον αποφύγεις περισσότερο από ό,τι Αυτός µπορεί να αποφύγει εσένα. 
10. Το εγώ φοβάται την χαρά του πνεύµατος, διότι µόλις την βιώσεις θα σταµατήσεις να 
προστατεύεις το εγώ, και δεν θα επενδύεις καθόλου στον φόβο. Τώρα αυτή η επένδυση είναι 
πολύ µεγάλη διότι ο φόβος είναι ένας µάρτυρας του διαχωρισµού, και το εγώ σου χαίρεται 
όταν έχεις µαρτυρίες γι αυτό. Άφησέ το πίσω! Μην το ακούς και µην το προφυλάσσεις. Άκου 
µόνο τον Θεό, ο Οποίος είναι ανίκανος για απάτη όπως είναι και το πνεύµα που 
δηµιούργησε.Απελευθέρωσε τον ευαυτό σου και απελευθέρωσε και άλλους. Μην 
παρουσιάζεις µία ψευδή και ανάξια εικόνα του εαυτού σου στους άλλους, και µην δέχεσαι και 
ο ίδιος µια τέτοια εικόνα γι αυτούς. 
11. Το εγώ έχει κτίσει ένα άθλιο και αφιλόξενο σπίτι για σένα, διότι δεν µπορεί να κτίσει κάτι 
άλλο. Μην προσπαθείς να κάνεις αυτό το πανάθλιο σπίτι να κρατήσει. Η αδυναµία του είναι η 
δύναµή σου. Μόνο ο Θεός θα µπορούσε να φτιάξει ένα σπίτι αντάξιο των δηµιουργιών Του, 
που έχουν επιλέξει να το αφήσουν αδειανό κάνοντας έξωση στον εαυτό τους. Παρόλα αυτά το 
σπίτι Του θα στέκει για πάντα έτοιµο για σένα όταν επιλέξεις να εισέλθεις σε αυτό. Γι αυτό 
µπορείς να είσαι απόλυτα σίγουρος. Ο Θεός δεν είναι ικανός να δηµιουργήσει το φθαρτό 
όπως το εγώ δεν είναι ικανό να φτιάξει το αιώνιο. 
12. Με το εγώ σου δεν µπορείς να κάνεις τίποτα για να σώσεις τον εαυτό σου ή τους άλλους, 
αλλά µε το πνεύµα σου µπορείς να κάνεις τα πάντα για την σωτηρία και των δύο. Η 
ταπεινοφροσύνη είναι ένα µάθηµα για το εγώ, όχι για το πνεύµα που αναγνωρίζει την 
ακτινοβολία του και µε χαρά σκορπίζει το φως του παντού. Οι πράοι θα κληρονοµήσουν την 
γη διότι το εγώ τους είναι ταπεινό, και αυτό τους δίνει µια πιο αληθινή αντίληψη. Η Βασιλεία 
των Ουρανών είναι δικαίωµα του πνεύµατος, του οποίου το κάλλος και η αξιοπρέπεια είναι 
πολύ πιο πέρα από κάθε αµφιβολία, πέρα από την αντίληψη, και στέκει για πάντα ως 
σφραγίδα της Αγάπης του Θεού για τις δηµιουργίες Του, οι οποίες είναι απόλυτα άξιες 
Εκείνου και µόνο Εκείνου. Τίποτα άλλο δεν είναι ικανοποιητικά αντάξιο σαν δώρο σε µια 
δηµιουργία του Ίδιου του Θεού. 
13. Εγώ θα αντικαταστήσω το εγώ σου αν το επιθυµείς, αλλά ποτέ το πνεύµα σου. Ένας 
πατέρας αφήνει µε ασφάλεια ένα παιδί σε ένα µεγαλύτερο αδελφό που έχει δείξει ότι είναι 
υπεύθυνος, αλλά αυτό δεν δηµιουργεί σύγχυση για την καταγωγή του παιδιού. Ο αδελφός 
µπορεί να προστατεύει το σώµα και το εγώ του παιδιού, αλλά δεν συγχέει τον εαυτό του µε 
τον πατέρα επειδή το κάνει αυτό. Μπορείς να µου εµπιστευτείς το σώµα σου και το εγώ σου 
µόνο επειδή αυτό σου δίνει την δυνατότητα να µην απασχολείσαι µε αυτά, και µε αφήνει να 
σου διδάξω πόσο ασήµαντα είναι. Δεν θα µπορούσα να καταλάβω την σηµασία που έχουν 
αυτά για σένα αν κι εγώ κάποτε δεν είχα µπει στον πειρασµό να τα πιστέψω ο ίδιος. Ας 
αναλάβουµε να µάθουµε αυτό το µάθηµα µαζί έτσι ώστε να µπορέσουµε να 
απελευθερωθούµε από αυτά µαζί. Χρειάζοµαι αφοσιωµένους δασκάλους που να µοιράζονται 
τον στόχο µου για την θεραπεία του νου. Το πνεύµα δεν έχει καµία ανάγκη για προστασία 
από σένα ή από µένα. Να θυµάσαι αυτό: 
 

Σε αυτόν τον κόσµο δεν χρειάζεται να έχεις δοκιµασίες 
επειδή εγώ έχω ξεπεράσει τον κόσµο. Γι’αυτό θα έπρεπε να χαίρεσαι. 

 
 

ΙΙ. Το Εγώ και η Ψευδής Αυτονοµία 
 
1. Είναι λογικό να ρωτάς πως ο νους µπόρεσε ποτέ να φτιάξει το εγώ. Μάλιστα, είναι η 
καλύτερη ερώτηση που θα µπορούσες ποτέ να κάνεις. Όµως, δεν έχει νόηµα να δώσεις 
απάντηση µε όρους του παρελθόντος διότι το παρελθόν δεν έχει σηµασία, και η ιστορία δεν 
θα υπήρχε αν τα ίδια σφάλµατα δεν επαναλαµβάνονταν και στο παρόν. Στη γνώση 
εφαρµόζεται η αφηρηµένη σκέψη διότι η γνώση είναι εξ ολοκλήρου απρόσωπη, και τα 
παραδείγµατα είναι άσχετα για την κατανόησή της. Αντίθετα, η αντίληψη είναι πάντα 
συγκεκριµένη, εποµένως πολύ χειροπιαστή. 
2. Ο κάθε ένας φτιάχνει ένα εγώ ή έναν εαυτό για τον ίδιο, ο οποίος υπόκειται σε τεράστιες 



παραλλαγές εξαιτίας της αστάθειάς του. Ακόµα, φτιάχνει ένα εγώ για όλους όσους 
αντιλαµβάνεται, το οποίο είναι εξίσου ευµετάβλητο. Αυτή η αλληλεπίδραση είναι µια 
διαδικασία που αλλάζει και τους δύο, διότι δεν φτιάχτηκαν από το Αναλλοίωτο, ούτε µαζί µε 
Αυτό. Είναι σηµαντικό να συνειδητοποιήσεις ότι αυτή η µεταβολή µπορεί και πραγµατικά 
συµβαίνει το ίδιο γρήγορα όταν η αλληλεπίδραση συµβαίνει µέσα στο νου, όσο και όταν 
εµπεριέχει σωµατική εγγύτητα. Όταν σκέφτεσαι ένα άλλο εγώ είναι το ίδιο αποτελεσµατικό 
στην αλλαγή της σχετικής αντίληψής του όσο και όταν συναλλάσσεσαι σωµατικά µαζί του. 
Δεν θα µπορούσε να υπάρχει καλύτερο παράδειγµα για το ότι το εγώ είναι µόνο µια ιδέα και 
όχι ένα γεγονός. 
3. Η δική σου κατάσταση του νου είναι ένα καλό παράδειγµα για το πώς φτιάχτηκε το εγώ. 
Όταν έδιωξες µακριά σου την γνώση είναι σαν µην την είχες ποτέ. Αυτό είναι τόσο φανερό 
που κάποιος χρειάζεται µόνο να το αναγνωρίσει για να δει ότι όντως συµβαίνει. Αν αυτό 
συµβαίνει στο παρόν, γιατί να προκαλεί έκπληξη το ότι συνέβη και στο παρελθόν; Η έκπληξη 
είναι µια λογική αντίδραση στο πρωτόγνωρο, όχι όµως και σε κάτι που συµβαίνει συνεχώς. 
Αλλά µην ξεχνάς ότι ο νους δεν χρειάζεται να λειτουργεί µε αυτό τον τρόπο, ακόµα κι αν 
δουλεύει µε αυτό τον τρόπο τώρα. 
4. Σκέψου την αγάπη που έχουν τα ζώα στα παιδιά τους, και την ανάγκη που νιώθουν να τα 
προστατέψουν. Αυτό συµβαίνει διότι τα θεωρούν κοµµάτι από τον εαυτό τους. Κανένας δεν 
διώχνει κάτι που το θεωρεί κοµµάτι του εαυτού του. Εσύ αντιδράς στο εγώ σου µε τρόπο 
πολύ παρόµοιο µε του Θεού προς τις δηµιουργίες Του, µε αγάπη, προστασία, και 
ευσπλαχνία. Οι αντιδράσεις σου προς τον εαυτό που έφτιαξες δεν είναι απρόσµενες. 
Μάλιστα, µοιάζουν κατά πολύ µε το πώς θα αντιδράς µια µέρα στις αληθινές σου δηµιουργίες, 
οι οποίες είναι το ίδιο άχρονες µε σένα. Το ερώτηµα δεν είναι πως αντιδράς στο εγώ, αλλά το 
τι πιστεύεις ότι είσαι. Οι πεποιθήσεις είναι µια λειτουργία του εγώ, και όσο η καταγωγή σου 
είναι ανοιχτή σε διάφορα πιστεύω, την προσεγγίζεις από την άποψη του εγώ. Όταν η 
διδασκαλία δεν θα είναι πια απαραίτητη τότε απλά θα γνωρίζεις τον Θεό. Η πίστη ότι υπάρχει 
ένα άλλος τρόπος αντίληψης είναι η πιο υψηλή ιδέα για την οποία είναι ικανός ο τρόπος 
σκέψης του εγώ. Και αυτό διότι περιέχει ένα υπαινιγµό αναγνώρισης ότι το εγώ δεν είναι ο 
Εαυτός. 
5. Ο κλονισµός του συστήµατος σκέψης του εγώ γίνεται αντιληπτός ως οδυνηρός, παρόλο 
που αυτό δεν είναι καθόλου πραγµατικό. Τα µωρά ουρλιάζουν µε οργή αν τους πάρεις ένα 
µαχαίρι ή το ψαλίδι, παρόλο που µπορεί να κάνουν κακό στον εαυτό τους αν δεν τους το 
πάρεις. Με αυτή την έννοια είσαι ακόµα µωρό. Δεν έχεις καµία αίσθηση πραγµατικής αυτό -
συντήρησης, και πολύ πιθανόν να αποφασίσεις ότι χρειάζεσαι ακριβώς αυτό που θα σε 
βλάψει περισσότερο. Όµως, είτε το αναγνωρίζεις τώρα είτε όχι, έχεις συµφωνήσει να 
συνεργαστείς στην προσπάθεια να γίνεις και ακίνδυνος και χρήσιµος, ιδιότητες που πρέπει να 
πηγαίνουν µαζί. Η συµπεριφορά σου ακόµα και προς αυτό είναι αναγκαστικά συγκρουόµενη 
διότι κάθε συµπεριφορά βασίζεται στο εγώ. Αυτό δεν θα διαρκέσει. Κάνε υποµονή για λίγο και 
θυµήσου ότι η έκβαση είναι το ίδιο βέβαιη όσο και ο Θεός. 
6. Μόνο αυτοί που έχουν µια αληθινή αίσθηση αφθονίας µπορούν να είναι αληθινά 
ευσπλαχνικοί. Αυτό είναι φανερό όταν αναλογιστείς τι συµβαίνει. Για το εγώ, το να δίνεις 
οτιδήποτε υπονοεί ότι θα χρειαστεί να µείνεις χωρίς αυτό. Όταν συνδέεις την προσφορά µε 
την θυσία, δίνεις µόνο διότι πιστεύεις ότι κατά κάποιο τρόπο θα πάρεις κάτι καλύτερο, και 
εποµένως θα τα καταφέρεις και χωρίς αυτό που δίνεις. «Το να δίνεις για να πάρεις» είναι ένας 
νόµος του εγώ από τον οποίο είναι αδύνατον να ξεφύγεις, ο οποίος πάντα αξιολογεί τον 
εαυτό του σε σχέση µε άλλα εγώ. Εποµένως είναι συνεχώς υπέρ-απασχοληµένος µε την 
πίστη στην ένδεια η οποία και το προκάλεσε. Η όλη αντίληψή του για τα άλλα εγώ ότι είναι 
πραγµατικά, είναι µόνο µια προσπάθεια να πείσει τον εαυτό του ότι και αυτό είναι 
πραγµατικό. Η «αυτοεκτίµηση» µε τους όρους του εγώ δεν σηµαίνει τίποτα περισσότερο από 
ότι το εγώ έχει παραπλανήσει τον εαυτό του στο να δεχτεί την πραγµατικότητά του, και είναι 
εποµένως προσωρινά λιγότερο αρπαχτικό. Αυτή η «αυτοεκτίµηση» είναι πάντα ευάλωτη στο 
άγχος, ένας όρος που αναφέρεται σε κάθε απειλή που γίνεται αντιληπτή για την ύπαρξη του 
εγώ. 
7. Το εγώ στην κυριολεξία ζει µε συγκρίσεις. Η ισότητα είναι πέρα από το πεδίο κατανόησής 
του, και η ευσπλαχνία καθίσταται αδύνατη. Το εγώ δεν δίνει ποτέ από αφθονία, διότι 
φτιάχτηκε ως υποκατάστατο αυτής. Γι αυτό και η ιδέα του «παίρνω» εκδηλώθηκε στο 
σύστηµα σκέψης του εγώ. Οι ορέξεις είναι µηχανισµοί «απόκτησης», και αντιπροσωπεύουν 
την ανάγκη του εγώ να επιβεβαιώσει τον εαυτό του. Αυτό ισχύει το ίδιο για τις ορέξεις του 
σώµατος όσο και για τις ονοµαζόµενες «υψηλότερες ανάγκες του εγώ». Οι ορέξεις του 
σώµατος δεν είναι σωµατικές σε προέλευση. Το εγώ θεωρεί το σώµα ως σπίτι του, και 



προσπαθεί να ικανοποιηθεί µέσω του σώµατος. Αλλά η ιδέα ότι συµβαίνει αυτό είναι µία 
απόφαση του νου, ο οποίος έχει βρεθεί σε απόλυτη σύγχυση ως προς το τι είναι δυνατόν. 
8. Το εγώ πιστεύει ότι είναι εντελώς µόνο του, πράγµα το οποίο είναι απλά άλλος ένας 
τρόπος για να περιγράψει την άποψη του για την προέλευση του. Αυτή είναι µία τόσο 
τροµακτική κατάσταση που το µόνο που µπορεί να κάνει είναι να στραφεί προς άλλα εγώ και 
να προσπαθήσει να ενωθεί µαζί τους σε µια αδύναµη προσπάθεια εξακρίβωσης της 
ταυτότητας του, ή να τους επιτεθεί σε µια εξίσου αδύναµη προσπάθεια επίδειξης δύναµης. 
Όµως, δεν είναι ελεύθερο να αµφισβητήσει τον προηγούµενο συλλογισµό του, διότι αυτός ο 
συλλογισµός είναι η θεµελίωσή του. Το εγώ είναι η πίστη του νου ότι είναι εντελώς µόνο του. 
Οι ασταµάτητες προσπάθειες του εγώ να κερδίσει την αναγνώριση του πνεύµατος και να 
εξασφαλίσει έτσι την δική του ύπαρξη είναι άχρηστες. Το πνεύµα δεν γνωρίζει το εγώ. Δεν 
του επιτίθεται, απλά δεν µπορεί να συλλάβει καθόλου την ύπαρξή του. Ενώ και το εγώ δεν 
γνωρίζει το πνεύµα, αντιλαµβάνεται όµως ότι απορρίπτεται από κάτι σπουδαιότερο από το 
ίδιο. Αυτός είναι ο λόγος που η αυτό – εκτίµηση, µε τους όρους του εγώ, πρέπει να είναι 
απατηλή. Οι δηµιουργίες του Θεού δεν δηµιουργούν µύθους, παρόλο που κάποιες 
δηµιουργικές προσπάθειες µπορεί να µετατραπούν σε µυθολογία. Μπορεί να το κάνει αυτό, 
όµως, µόνο κάτω από µία προϋπόθεση· αυτό που φτιάχνει δεν είναι πια δηµιουργικό. Οι 
µύθοι είναι εξ ολοκλήρου προϊόντα αντίληψης, και τόσο διφορούµενοι σε µορφή και 
χαρακτηριστικά καλού και κακού στην φύση τους που ακόµα και οι πιο καλοπροαίρετοι από 
αυτούς περιέχουν έννοιες που προκαλούν φόβο. 
9. Οι µύθοι και η µαγεία είναι πολύ στενά συνδεµένοι, εφόσον οι µύθοι σχετίζονται µε την 
καταγωγή του εγώ, και η µαγεία µε τις δυνάµεις που αποδίδει το εγώ στον εαυτό του. Τα 
µυθολογικά συστήµατα περιλαµβάνουν γενικά κάποια περιγραφή για την «δηµιουργία», και 
αυτό το συνδέουν µε την συγκεκριµένη µορφή µαγείας της. Η αποκαλούµενη «µάχη για την 
επιβίωση» είναι µόνο ο αγώνας του εγώ να διατηρηθεί, και η δική του ερµηνεία για την 
προέλευσή του. Αυτή η προέλευση συνήθως συνδέεται µε την σωµατική γέννηση, διότι είναι 
δύσκολο να υποστηρίξει ότι το εγώ υπήρχε πριν από εκείνο το χρονικό σηµείο. Οι πιο 
«φιλόθρησκα» προσανατολισµένοι προς το εγώ µπορεί να πιστεύουν ότι η ψυχή προϋπήρχε, 
και ότι θα συνεχίσει να υπάρχει µετά από ένα προσωρινό διάλειµµα µέσα στην ζωή του εγώ. 
Μερικοί ακόµα πιστεύουν ότι το σώµα θα τιµωρηθεί γι αυτό το «διάλειµµα». Όµως, η σωτηρία 
δεν ισχύει για το πνεύµα, το οποίο δεν βρίσκεται σε κίνδυνο και δεν χρειάζεται να διασωθεί. 
10. Η σωτηρία δεν είναι τίποτα περισσότερο από «ορθότητα του νου», πράγµα το οποίο δεν 
είναι η Ενότητα του Νου του Αγίου Πνεύµατος, αλλά µία κατάσταση που πρέπει πρώτα να 
επιτευχθεί πριν µπορέσει να αποκατασταθεί η Ενότητα του Νου. Η ορθότητα του νου οδηγεί 
στο επόµενο βήµα αυτόµατα, διότι η ορθή αντίληψη δεν περιέχει επίθεση, και εποµένως η 
εσφαλµένη κατάσταση του νου εξαλείφεται. Το εγώ δεν µπορεί να επιζήσει χωρίς κρίση, κι 
έτσι καταργείται ανάλογα. Ο νους, τότε, έχει µόνο µία κατεύθυνση προς την οποία µπορεί να 
κινηθεί. Η κατεύθυνσή του είναι πάντα αυτόµατη, διότι δεν γίνεται παρά να οδηγηθεί από το 
σύστηµα σκέψης προς το οποίο προσχωρεί. 
11. Πάρα πολλές φορές πρέπει να τονίζουµε ότι η διόρθωση της αντίληψης είναι απλά ένα 
προσωρινό εργαλείο. Είναι απαραίτητη µόνο επειδή η εσφαλµένη αντίληψη είναι ένα εµπόδιο 
προς την γνώση, ενώ η σωστή αντίληψη είναι ένα σκαλοπάτι προς αυτή. Η όλη αξία της 
ορθής αντίληψης βρίσκεται στην αναπόφευκτη συνειδητοποίηση ότι καµία αντίληψη δεν είναι 
αναγκαία. Αυτό αφαιρεί το εµπόδιο ολοκληρωτικά. Μπορεί να ρωτήσεις πως γίνεται αυτό όσο 
φαίνεται πως ζεις σ’ αυτό τον κόσµο. Αυτή είναι µία εύλογη ερώτηση. Για να µπορέσεις να την 
καταλάβεις πραγµατικά όµως, πρέπει να είσαι προσεκτικός. Ποιος είναι το «εσύ» που ζει 
στον κόσµο; Το πνεύµα είναι αθάνατο, και η αθανασία είναι µια διαρκής κατάσταση. Είναι το 
ίδιο αληθινή τώρα όπως ήταν και θα είναι πάντα, διότι δεν περιλαµβάνει καµία απολύτως 
αλλαγή. Δεν είναι ένα συνεχές, ούτε γίνεται κατανοητή συγκρίνοντάς την µε κάποιο αντίθετο. 
Η γνώση ποτέ δεν εµπεριέχει συγκρίσεις. Αυτή είναι η κύρια διαφορά της από όλα τα άλλα 
που µπορεί να καταλαβαίνει ο νους. 
 

 
ΙΙΙ. Αγάπη χωρίς Σύγκρουση 

 
1. Είναι δύσκολο να καταλάβεις τι σηµαίνει πραγµατικά το «Η Βασιλεία των Ουρανών 
βρίσκεται εντός σου». Και αυτό διότι δεν είναι κατανοητό για το εγώ, το οποίο το ερµηνεύει 
σαν κάτι από έξω να περιέχεται εντός, και αυτό δεν σηµαίνει τίποτα. Η λέξη «εντός» δεν είναι 
απαραίτητη. Η Βασιλεία των Ουρανών είναι εσύ. Τι άλλο εκτός από εσένα δηµιούργησε ο 



Δηµιουργός, και τι άλλο εκτός από σένα είναι η Βασιλεία Του; Αυτό είναι το όλο µήνυµα της 
Επανόρθωσης· ένα µήνυµα που µέσα στην ολότητά του υπερβαίνει το σύνολο των µερών 
του. Και εσύ επίσης έχεις µια Βασιλεία που δηµιούργησε το πνεύµα σου. Δεν έχει πάψει να 
δηµιουργεί εξαιτίας των ψευδαισθήσεων του εγώ. Οι δηµιουργίες σου δεν είναι περισσότερο 
ορφανές από πατέρα από ό,τι εσύ. Το εγώ σου και το πνεύµα σου δεν θα είναι ποτέ συν-
δηµιουργοί, αλλά το πνεύµα σου και ο Δηµιουργός σου πάντα θα είναι. Να είσαι βέβαιος ότι οι 
δηµιουργίες σου είναι το ίδιο ασφαλείς όσο και εσύ. 
Η Βασιλεία των Ουρανών είναι τέλεια ενωµένη και τέλεια προστατευµένη, και το εγώ 

δεν θα επικρατήσει επάνω της. 
Αµήν. 

2. Αυτό είναι γραµµένο σε µορφή προσευχής διότι είναι χρήσιµο σε στιγµές πειρασµού. Είναι 
µια διακήρυξη ανεξαρτησίας. Θα το βρεις πολύ χρήσιµο αν το καταλάβεις πλήρως. Ο λόγος 
που χρειάζεσαι την βοήθειά µου είναι επειδή έχεις αρνηθεί τον δικό σου Οδηγό και εποµένως 
χρειάζεσαι καθοδήγηση. Ο δικός µου ρόλος είναι να διαχωρίζω το αληθές από το ψευδές, και 
έτσι η αλήθεια να µπορεί να εισχωρήσει µέσα από τα εµπόδια που έχει στήσει το εγώ και να 
µπορέσει να λάµψει µέσα στο νου σου. Μπροστά στην ενωµένη δύναµή µας το εγώ δεν 
µπορεί να επικρατήσει. 
3. Τώρα πια είναι σίγουρα φανερός ο λόγος που το εγώ θεωρεί το πνεύµα «εχθρό» του. Το 
εγώ προήλθε από τον διαχωρισµό, και η συνέχεια της ύπαρξής του εξαρτάται από την 
συνεχιζόµενη πίστη σου στον διαχωρισµό. Το εγώ πρέπει να σου προσφέρει κάποιο είδος 
ανταµοιβής για να κρατήσεις αυτή την πίστη. Το µόνο που µπορεί να προσφέρει είναι µια 
αίσθηση προσωρινής ύπαρξης, η οποία αρχίζει µε την δική της αρχή και τελειώνει µε το δικό 
της τέλος. Σου λέει ότι αυτή η ζωή είναι η ύπαρξή σου διότι είναι η δική του. Ενάντια σε αυτή 
την αίσθηση προσωρινής ύπαρξης το πνεύµα σου προσφέρει την γνώση της µόνιµης και 
ακλόνητης ύπαρξης. Κανένας που έχει βιώσει αυτή την αποκάλυψη δεν µπορεί να πιστεύει 
πια απόλυτα στο εγώ. Πως µπορούν οι πενιχρές του προσφορές σε σένα να επικρατήσουν 
ενάντια στο λαµπρό δώρο του Θεού; 
4. Εσύ που ταυτίζεσαι µε το εγώ σου δεν µπορείς να πιστέψεις ότι ο Θεός σε αγαπά. Δεν 
αγαπάς αυτά που έφτιαξες, και αυτά που έφτιαξες δεν αγαπούν εσένα. Όντας φτιαγµένο από 
την άρνηση του Πατέρα, το εγώ δεν έχει καµία υπακοή στον κατασκευαστή του. Δεν µπορείς 
να διανοηθείς την αληθινή σχέση που υπάρχει ανάµεσα στον Θεό και τις δηµιουργίες Του 
εξαιτίας του µίσους για τον εαυτό που έφτιαξες. Προβάλλεις στο εγώ την απόφαση να είσαι 
διαχωρισµένος και αυτό συγκρούεται µε την αγάπη που αισθάνεσαι για το εγώ εφόσον το 
έφτιαξες εσύ. Καµία αγάπη σε αυτόν τον κόσµο δεν είναι χωρίς αυτή την αντίφαση, και 
εφόσον κανένα εγώ δεν έχει βιώσει αγάπη χωρίς αντίφαση, αυτό είναι κάτι πέρα από την 
κατανόησή του. Η αγάπη θα εισέλθει αµέσως σε όποιο νου το θέλει πραγµατικά, αλλά πρέπει 
να το θέλει πραγµατικά. Αυτό σηµαίνει ότι το θέλει χωρίς αµφιταλαντεύσεις, και ότι αυτού του 
είδους η επιθυµία είναι εξ ολοκλήρου χωρίς την «τάση για απόκτηση» του εγώ. 
5. Υπάρχει ένα είδος εµπειρίας τόσο διαφορετικό από όλα όσα µπορεί να προσφέρει το εγώ, 
που δεν θα θέλεις ποτέ να την καλύψεις ή να την κρύψεις ξανά. Είναι απαραίτητο να 
επαναλάβω ότι η πίστη σου στο σκοτάδι και στο να κρύβεις είναι ο λόγος που δεν µπορεί να 
εισέλθει το φως. Η Βίβλος δίνει πολλές αναφορές στα ανυπολόγιστα δώρα που προορίζονται 
για σένα, αλλά τα οποία πρέπει να τα ζητήσεις. Αυτός δεν είναι όρος µε τον τρόπο που το 
εγώ θέτει όρους. Είναι η θεσπέσια κατάσταση αυτού που είσαι. 
6. Καµία δύναµη εκτός από την δική σου θέληση δεν είναι αρκετά δυνατή ή άξια για να σε 
καθοδηγήσει. Σε αυτή είσαι τόσο ελεύθερος όσο και ο Θεός, και έτσι πρέπει να παραµείνεις 
για πάντα. Ας ζητήσουµε από τον πατέρα στο όνοµά µου να σε κρατήσει γνώστη της Αγάπης 
Του για σένα και της δικής σου γι Αυτόν. Αυτός ποτέ δεν απέτυχε να απαντήσει σε αυτό το 
αίτηµα, διότι ζητά µόνο ό,τι έχει ήδη θελήσει. Εκείνοι που καλούν πραγµατικά, πάντα 
εισακούγονται. Μην έχεις άλλους θεούς πλην Αυτού διότι δεν υπάρχουν άλλοι. 
7. Δεν σου έχει περάσει ποτέ από το νου να εγκαταλείψεις κάθε ιδέα που είχες και αντιτίθεται 
στην γνώση. Κρατάς χιλιάδες µικρά θραύσµατα φόβου που εµποδίζουν τον Ιερό Ένα να 
εισέλθει. Το φως δεν µπορεί να εισχωρήσει µέσα από τοίχους που κατασκευάζεις για να το 
εµποδίσουν, και ποτέ δεν θα θελήσει να καταστρέψει κάτι που εσύ έχεις φτιάξει. Κανένας δεν 
µπορεί να δει µέσα από ένα τοίχο, αλλά εγώ µπορώ να περάσω γύρω από αυτόν. Πρόσεχε 
τα θραύσµατα φόβου στον νου σου, γιατί δεν θα µπορείς να µου ζητήσεις να κάνω κάτι 
τέτοιο. Μπορώ να σε βοηθήσω µόνο έτσι όπως µας δηµιούργησε ο Πατέρας µας. Θα σε 
αγαπώ και θα σε τιµώ και θα τρέφω απόλυτο σεβασµό για ό,τι έχεις φτιάξει, αλλά δεν θα το 
υπερασπίζοµαι εκτός κι αν είναι αλήθεια. Δεν θα σε απαρνηθώ ποτέ όπως και ο Θεός δεν θα 
σε απαρνηθεί, αλλά πρέπει να περιµένω όσο επιλέγεις να απαρνείσαι εσύ τον εαυτό σου. Κι 



επειδή περιµένω µε αγάπη και όχι µε ανυποµονησία, είναι βέβαιο πως θα µε ζητήσεις 
αληθινά. Θα έρθω να ανταποκριθώ σε ένα και µοναδικό ξεκάθαρο κάλεσµα. 
8. Παρατήρησε προσεκτικά και δες τι είναι αυτό που ζητάς πραγµατικά. Να είσαι απόλυτα 
ειλικρινής µε τον εαυτό σου σε αυτό, διότι δεν πρέπει να κρύβουµε τίποτα ο ένας από τον 
άλλο. Αν θέλεις πραγµατικά να προσπαθήσεις να το κάνεις αυτό, έχεις κάνει το πρώτο βήµα 
προς την προετοιµασία του νου σου ώστε να εισέλθει ο Ιερός Ένας. Θα προετοιµαστούµε γι 
αυτό µαζί, διότι µόλις Αυτός έρθει, θα είσαι έτοιµος να µε βοηθήσεις να ετοιµάσουµε και 
άλλους νόες γι Αυτόν. Για πόσο θα Του αρνείσαι το Βασίλειό Του; 
9. Μέσα στο νου σου, αν και το εγώ το αρνείται, βρίσκεται η διακήρυξη της απελευθέρωσης 
σου. Ο Θεός σου έχει δώσει τα πάντα. Αυτό και µόνο το γεγονός σηµαίνει ότι το εγώ δεν 
υπάρχει, και αυτό το κάνει να νιώθει βαθύ φόβο. Στην γλώσσα του εγώ, το «να έχεις» και «να 
είσαι» είναι διαφορετικά, αλλά για το Άγιο Πνεύµα είναι το ίδιο. Το Άγιο Πνεύµα γνωρίζει ότι 
και έχεις τα πάντα και είσαι τα πάντα. Οποιαδήποτε διάκριση αυτού του είδους έχει νόηµα 
µόνο όταν η ιδέα της «απόκτησης», η οποία υπονοεί κάποια έλλειψη, έχει γίνει ήδη αποδεκτή. 
Αυτός είναι ο λόγος που δεν κάνουµε καµιά διάκριση ανάµεσα στο να έχεις την Βασιλεία του 
Θεού και το να είσαι η Βασιλεία του Θεού. 
10. Η ηρεµία του να είσαι η Βασιλεία του Θεού, η οποία στον υγιή νου σου είναι απόλυτα 
συνειδητή, εξορίζεται ανηλεώς από το µέρος του νου που κυβερνά το εγώ. Το εγώ είναι 
απελπισµένο επειδή αντιτίθεται σε κυριολεκτικά αήττητες δυνάµεις, είτε είσαι κοιµισµένος είτε 
ξύπνιος. Αναλογίσου πόση επαγρύπνηση ήσουν πρόθυµος να ασκήσεις για να προστατέψεις 
το εγώ, και πόση λίγη για να προστατέψεις τον ορθό νου σου. Ποιος άλλος εκτός από έναν 
παρανοϊκό θα αναλάµβανε να πιστέψει αυτό που δεν είναι αλήθεια, και έπειτα να προστατεύει 
αυτή του την πίστη µε κόστος την αλήθεια; 
 

 
IV.Αυτό δεν χρειάζεται να Συµβαίνει 

 
1. Αν δεν ακούς την Φωνή για τον Θεό, αυτό συµβαίνει διότι δεν επιλέγεις να ακούσεις. Το ότι 
όντως ακούς την φωνή του εγώ φαίνεται από την διάθεσή σου, τα συναισθήµατά σου και την 
συµπεριφορά σου. Όµως αυτό θέλεις. Αυτό αγωνίζεσαι να κρατήσεις, και επαγρυπνείς να 
σώσεις. Ο νους σου είναι γεµάτος µε σχέδια για να σώσεις το πρόσωπο του εγώ σου, και δεν 
αναζητάς το πρόσωπο του Χριστού. Το γυαλί µέσα στο οποίο το εγώ αναζητά να δει το 
πρόσωπό του είναι πραγµατικά σκοτεινό. Πως αλλιώς µπορείς να στηρίξεις το κόλπο της 
ύπαρξής του παρά µε τους καθρέφτες; Αλλά από σένα εξαρτάται που θα κοιτάξεις να βρεις 
τον εαυτό σου. 
2. Έχω πει ότι δεν µπορείς να αλλάξεις το νου σου αλλάζοντας την συµπεριφορά σου, αλλά 
έχω επίσης πει επανειληµµένα, ότι µπορείς ν’ αλλάξεις το νου σου. Όταν η διάθεσή σου σού 
λέει ότι έχεις επιλέξει εσφαλµένα, και αυτό συµβαίνει όποτε δεν είσαι χαρούµενος, τότε να 
ξέρεις ότι δεν χρειάζεται να συµβαίνει αυτό. Σε κάθε περίπτωση που έχεις σκεφτεί 
λανθασµένα για κάποιον αδελφό που δηµιούργησε ο Θεός, αντιλαµβάνεσαι εικόνες που 
φτιάχνει το εγώ σου µέσα σε ένα θολωµένο γυαλί. Αναλογίσου µε ειλικρίνεια τι έχεις σκεφτεί 
που δεν θα είχε σκεφτεί ο Θεός, και τι δεν έχεις σκεφτεί που ο Θεός θα ήθελε να σκεφτείς. 
Ψάξε ειλικρινά για αυτό που έχεις κάνει και ανάλογα και γι αυτό που δεν έκανες, και έπειτα 
άλλαξε το νου σου ώστε να σκέφτεται µαζί µε το Νου του Θεού. Αυτό µπορεί να σου φαίνεται 
δύσκολο να το κάνεις, αλλά είναι πολύ πιο εύκολο από το να προσπαθείς να σκεφτείς 
εναντίον του. Ο νους σου είναι ένα µε το Νου του Θεού. Επειδή το αρνήθηκες αυτό και 
σκέπτεσαι διαφορετικά έχεις δώσει συνοχή στο εγώ σου, αλλά κυριολεκτικά δίχασες το νου 
σου. Ως στοργικός αδελφός, νοιάζοµαι βαθιά για το νου σου, και σε προτρέπω να 
ακολουθήσεις το παράδειγµά µου και όταν κοιτάς τον εαυτό σου και τον αδελφό σου, να 
βλέπεις και στους δύο τις θεσπέσιες δηµιουργίες ενός θεσπέσιου Πατέρα. 
3. Όταν είσαι λυπηµένος, να ξέρεις ότι δεν χρειάζεται να συµβαίνει αυτό. Η κατάθλιψη 
προέρχεται από µία αίσθηση στέρησης από κάτι που θέλεις και δεν έχεις. Να θυµάσαι ότι 
κανείς δεν σου στερεί τίποτα, παρά µόνο οι δικές σου αποφάσεις, και έπειτα αποφάσισε 
διαφορετικά. 
4. Όταν είσαι αγχωµένος, συνειδητοποίησε ότι το άγχος προέρχεται από ιδιοτροπία του εγώ, 
και να ξέρεις ότι δεν χρειάζεται να συµβαίνει αυτό. Να επαγρυπνείς εναντίον των 
προσταγών του εγώ. 
5. Όταν νιώθεις ένοχος, θυµήσου ότι το εγώ έχει πραγµατικά παραβιάσει τους νόµους του 
Θεού, εσύ όµως, όχι. Άφησε τις «αµαρτίες» του εγώ σε µένα. Γι αυτό υπάρχει η 
Επανόρθωση. Αλλά µέχρι ν’ αλλάξεις το νου σου όσον αφορά εκείνους που έχει πληγώσει το 



εγώ σου, η Επανόρθωση δεν µπορεί να σε απελευθερώσει. Όσο νιώθεις ένοχος το εγώ σου 
έχει τον έλεγχο, διότι µόνο το εγώ µπορεί να βιώσει ενοχή. Αυτό δεν χρειάζεται να 
συµβαίνει. 
6. Παρατήρησε το νου σου για τους πειρασµούς του εγώ, και µην εξαπατάσαι από αυτό. Δεν 
σου προσφέρει τίποτα. Όταν έχεις παραιτηθεί από αυτήν την εκούσια κατάσταση 
αποµάκρυνσης από την έµπνευση, θα δεις πως ο νους σου µπορεί να εστιάζει και να 
ανυψώνεται πάνω από την κόπωση και να θεραπεύεται. Όµως δεν επαγρυπνείς αρκετά 
ενάντια στις απαιτήσεις του εγώ έτσι ώστε να µπορέσεις να αποδεσµευτείς από αυτό. Αυτό 
δεν χρειάζεται να συµβαίνει. 
7. Μπορείς εύκολα να αποκτήσεις την συνήθεια να έρχεσαι σε επαφή µε τον Θεό και τις 
δηµιουργίες Του αν αρνηθείς ενεργά να αφήσεις το νου σου να ξεγλιστρήσει. Το πρόβληµα 
δεν βρίσκεται στην συγκέντρωση· είναι στην πίστη ότι κανένας, συµπεριλαµβανοµένου και 
του εαυτού σου, δεν αξίζει συνεπή προσπάθεια. Συµπαρατάξου µαζί µου ενάντια σε αυτή την 
αυταπάτη, και µην επιτρέπεις σε αυτή την επαίσχυντη πίστη να σε τραβά πίσω. Οι 
αποκαρδιωµένοι είναι άχρηστοι στον εαυτό τους και σε µένα, αλλά µόνο το εγώ µπορεί ν’ 
αποκαρδιώνεται. 
8. Έχεις στ’αλήθεια αναλογιστεί πόσες ευκαιρίες είχες για να χαρείς, και πόσες από αυτές 
αρνήθηκες; Δεν υπάρχει όριο στην δύναµη ενός Υιού του Θεού, αλλά αυτός µπορεί να 
περιορίσει την έκφραση της δύναµής του όσο το επιλέξει. Ο νους σου και ο δικός µου 
µπορούν να ενωθούν για να εκδιώξουν µε την λάµψη τους το εγώ, απελευθερώνοντας την 
δύναµη του Θεού σε όλα όσα σκέφτεσαι και πράττεις. Μην εφησυχάζεις για τίποτα λιγότερο 
από αυτό, και αρνήσου να δεχτείς οτιδήποτε άλλο ως στόχο σου. Παρατήρησε το νου σου 
προσεκτικά για τυχόν πεποιθήσεις που εµποδίζουν αυτή την επίτευξη, και αποµακρύνσου 
από αυτές. Το πόσο καλά το κάνεις αυτό θα το κρίνεις από τα ίδια σου τα συναισθήµατα, διότι 
αυτή είναι η µόνη ορθή χρήση της κρίσης. Η κρίση, όπως όλες οι άλλες άµυνες, µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για να επιτεθεί ή για να προστατέψει · για να βλάψει ή για να θεραπεύσει. Το 
εγώ θα πρέπει να κριθεί και να βρεθεί ελλιπές εκεί. Χωρίς την δική σου υποστήριξη, 
προστασία και αγάπη, το εγώ δεν µπορεί να υπάρξει. Άφησέ το να κριθεί ειλικρινά και τότε 
πρέπει να αποσύρεις την υποστήριξη, την προστασία και την αγάπη από αυτό. 
9. Είσαι ένας καθρέπτης της αλήθειας, στην οποία ο Θεός ο Ίδιος λάµπει µέσα σε τέλειο φως. 
Στο σκοτεινό γυαλί του εγώ δεν χρειάζεται παρά να πεις, «Δεν θα κοιτάξω εκεί διότι γνωρίζω 
ότι αυτές οι εικόνες δεν είναι αληθινές.» Έπειτα άφησε τον Ιερό Ένα να λάµψει επάνω σου 
ειρηνικά, γνωρίζοντας ότι αυτό και µόνο αυτό πρέπει να συµβαίνει. Ο Νους Του έλαµψε πάνω 
σου την στιγµή της δηµιουργίας σου και έφερε τον νου σου σε ύπαρξη. Ο Νους Του ακόµα 
λάµπει επάνω σου και πρέπει να λάµπει και µέσα από σένα. Το εγώ σου δεν µπορεί να Τον 
εµποδίσει από το να λάµπει επάνω σου, αλλά µπορεί να εµποδίσει εσένα από το να Τον 
αφήσεις να λάµψει µέσα από σένα. 
10. Η Πρώτη Έλευση του Χριστού είναι απλά άλλο ένα όνοµα για την δηµιουργία, διότι ο 
Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Η Δευτέρα Έλευση του Χριστού δεν σηµαίνει τίποτα 
περισσότερο από το τέλος της κυριαρχίας του εγώ και τη θεραπεία του νου. Εγώ 
δηµιουργήθηκα όµοιος µε σένα στην Πρώτη, και σε έχω καλέσει να ενωθείς µαζί µου στην 
Δεύτερη. Εγώ είµαι επί κεφαλής της Δευτέρας Παρουσίας, και η κρίση µου, η οποία 
χρησιµοποιείται µόνο για προστασία, δεν µπορεί να είναι λανθασµένη διότι ποτέ δεν 
επιτίθεται. Η δική σου µπορεί να είναι τόσο διαστρεβλωµένη ώστε να πιστεύεις ότι έκανα 
λάθος που σε επέλεξα. Σε διαβεβαιώνω ότι αυτό είναι ένα λάθος του εγώ σου. Μην το 
παρερµηνεύεις ως ταπεινότητα. Το εγώ σου προσπαθεί να σε πείσει ότι αυτό είναι αληθινό 
ενώ εγώ δεν είµαι, διότι αν είµαι πραγµατικός, τότε το ίδιο είσαι και εσύ. Αυτή η γνώση, και σε 
διαβεβαιώνω ότι αυτή είναι γνώση, σηµαίνει ότι ο Χριστός έχει έρθει µέσα στο νου σου και 
τον έχει θεραπεύσει. 
11. Δεν επιτίθεµαι στο εγώ σου. Εργάζοµαι µε τον ανώτερο νου σου, τον οίκο του Αγίου 
Πνεύµατος, είτε εσύ είσαι κοιµισµένος ή ξύπνιος, ακριβώς όπως το εγώ κάνει µε τον 
κατώτερο νου σου, ο οποίος είναι ο δικός του οίκος. Εγώ είµαι η επαγρύπνησή σου σε αυτό, 
διότι βρίσκεσαι σε πολύ µεγάλη σύγχυση για ν’ αναγνωρίσεις την ίδια σου την ελπίδα. Δεν 
κάνω λάθος. Ο νους σου θα επιλέξει να ενωθεί µε τον δικό µου, και µαζί είµαστε ανίκητοι. 
Ανάστησα τους νεκρούς γνωρίζοντας ότι η ζωή είναι µία αιώνια ιδιότητα όλων όσων 
δηµιούργησε ο ζων Θεός. Γιατί πιστεύεις ότι µου είναι δυσκολότερο να εµπνεύσω αυτούς που 
βρίσκονται εκτός πνεύµατος ή να σταθεροποιήσω τους ασταθείς; Εγώ δεν πιστεύω ότι 
υπάρχει βαθµός δυσκολίας στα θαύµατα · εσύ το πιστεύεις. Έχω στείλει το κάλεσµά µου και 
εσύ θα απαντήσεις. Κατανοώ ότι τα θαύµατα είναι φυσικά, διότι είναι εκφράσεις αγάπης. Το 
κάλεσµά µου είναι τόσο φυσικό όσο και η απάντησή σου, που είναι εξίσου αναπόφευκτη. 



 
 
 
 

V. Η Ψευδαίσθηση Σώµα του Εγώ 
 
1. Τα πάντα συνεργάζονται για το καλό. Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις παρά µόνο στην κρίση του 
εγώ. Το εγώ επαγρυπνεί ως προς τι θα επιτρέψει να φτάσει στην επίγνωση, και αυτός δεν 
είναι ο τρόπος µε τον οποίο λειτουργεί ένας ισορροπηµένος νους. Το εγώ χάνει ακόµα 
περισσότερο την ισορροπία του διότι κρατά µακριά από την επίγνωσή σου το πρωταρχικό 
του κίνητρο, και δίνει εξέχουσα σηµασία στον έλεγχο παρά στην νοητική υγεία. Το εγώ έχει 
κάθε λόγο να κάνει κάτι τέτοιο, σύµφωνα µε το σύστηµα σκέψης από το οποίο προήλθε η 
ύπαρξή του, και το οποίο συνεχίζει να υπηρετεί. Η υγιής κρίση αναπόφευκτα θα έκρινε κατά 
του εγώ, και πρέπει να εξαλείφεται από το εγώ προς όφελος της αυτό-συντήρησής του. 
2. Μία κύρια πηγή της ασταθούς κατάστασης του εγώ είναι η έλλειψη διάκρισης ανάµεσα στο 
σώµα και στις Σκέψεις του Θεού. Οι Σκέψεις του Θεού δεν γίνονται δεκτές από το εγώ, διότι 
υποδεικνύουν ξεκάθαρα στην µη ύπαρξη του ίδιου του εγώ. Το εγώ, εποµένως, είτε τις 
διαστρεβλώνει ή αρνείται να τις δεχτεί. Όµως, δεν µπορεί να τις κάνει να πάψουν να 
υπάρχουν. Γι αυτό προσπαθεί να καλύψει όχι µόνο τις «απαράδεκτες» παρορµήσεις του 
σώµατος, αλλά και τις Σκέψεις του Θεού, διότι και τα δύο είναι απειλητικά γι αυτό. Έχοντας 
κύριο µέληµά του την δική του αυτό-συντήρηση µπροστά στην απειλή, το εγώ τα 
αντιλαµβάνεται ως ίδια. Και εφόσον τα αντιλαµβάνεται ως ίδια, το εγώ επιχειρεί να σωθεί από 
τον αφανισµό, πράγµα που θα γίνει σίγουρα µε την παρουσία της γνώσης. 
3. Οποιοδήποτε σύστηµα σκέψης που συγχέει τον Θεό µε το σώµα πρέπει να είναι 
παρανοϊκό. Και όµως, αυτή η σύγχυση είναι βασική για το εγώ, που κρίνει µόνο σε σχέση µε 
το αν απειλείται ή όχι. Κατά µία έννοια ο φόβος του εγώ για τον Θεό είναι τουλάχιστον 
λογικός, εφόσον η ιδέα Εκείνου το αποβάλλει. Αλλά ο φόβος για το σώµα, µε το οποίο το εγώ 
ταυτίζεται τόσο στενά, δεν έχει καµία λογική. 
4. Το σώµα είναι η κατοικία του εγώ από δική του επιλογή. Είναι η µόνη ταύτιση µε την οποία 
το εγώ νιώθει ασφαλές, εφόσον η ευπάθεια του σώµατος είναι το καλύτερο επιχείρηµά του ότι 
δεν µπορεί να είσαι µέρος του Θεού. Αυτή είναι η πίστη που το εγώ ενισχύει µε προθυµία. Και 
όµως, το εγώ µισεί το σώµα, διότι δεν µπορεί να δεχτεί ότι είναι αρκετά καλό για να είναι η 
κατοικία του. Εδώ είναι που ο νους πραγµατικά τα χάνει. Ενώ του έχει πει το εγώ ότι αυτός 
είναι στην πραγµατικότητα µέρος του σώµατος και ότι το σώµα είναι ο προστάτης του, τώρα 
του λέει πάλι ότι το σώµα δεν µπορεί να τον προστατέψει. Εποµένως ο νους ρωτά, «Που 
µπορώ να πάω για προστασία;» και το εγώ απαντά, «Έλα σε µένα.». Ο νους τότε, και όχι 
χωρίς λόγο, υπενθυµίζει στο εγώ ότι το ίδιο επέµενε ότι είναι ταυτισµένο µε το σώµα, 
εποµένως δεν υπάρχει νόηµα να απευθυνθεί σε αυτό για προστασία. Το εγώ δεν έχει 
πραγµατική απάντηση σε αυτό διότι δεν υπάρχει, αλλά έχει µία τυπική λύση. Εξαλείφει την 
ερώτηση από την επίγνωση του νου. Μόλις φύγει η ερώτηση από την επίγνωση προκαλείται 
πραγµατικά ανησυχία, αφού δεν υπάρχει πλέον η ερώτηση για να απαντηθεί. 
5. Αυτή είναι η ερώτηση που πρέπει να ερωτηθεί: «Που πρέπει να πάω για προστασία;» Το 
«Αναζήτησε και θα βρεις» δεν σηµαίνει ότι θα πρέπει να αναζητάς απελπισµένα στα τυφλά 
κάτι που δεν θα αναγνωρίσεις. Η αναζήτηση έχει νόηµα όταν γίνεται, οργανώνεται και 
καθοδηγείται συνειδητά. Ο στόχος πρέπει να είναι ξεκάθαρος στην µορφή του και να 
φυλάσσεται ζωντανός στο νου. Η µάθηση και η θέληση για µάθηση είναι αδιαχώριστες. 
Μαθαίνεις καλύτερα όταν πιστεύεις ότι αυτό που προσπαθείς να µάθεις έχει αξία για σένα. Εν 
τούτοις, όλα όσα θέλεις να µάθεις µπορεί να µην έχουν αξία που να διαρκεί. Πραγµατικά, 
πολλά από τα πράγµατα που θέλεις να µάθεις µπορεί να τα επιλέγεις επειδή ακριβώς η αξία 
τους δεν θα διαρκέσει. 
6. Το εγώ νοµίζει ότι είναι προτέρηµα να µην αφοσιώνεται σε τίποτα που να είναι αιώνιο, διότι 
το αιώνιο πρέπει να προέρχεται από τον Θεό. Η αιωνιότητα είναι η µία λειτουργία που το εγώ 
έχει προσπαθήσει να αναπτύξει, αλλά συστηµατικά αποτυγχάνει. Το εγώ συµβιβάζεται µε την 
έννοια του αιώνιου, όπως κάνει και µε όλα τα θέµατα που αγγίζουν το πραγµατικό ερώτηµα 
µε οιοδήποτε τρόπο. Με το να ασχολείται µε παρεµφερή θέµατα, ελπίζει να κρύψει το αληθινό 
ερώτηµα και να το κρατήσει έξω από το νου. Η χαρακτηριστική διαρκής ενασχόληση του εγώ 
µε ασήµαντα πράγµατα συµβαίνει γι αυτόν ακριβώς τον σκοπό. Οι ανησυχίες για προβλήµατα 
που έχουν δηµιουργηθεί µε τρόπο που τα καθιστά άλυτα είναι ένα από τα αγαπηµένα 
τεχνάσµατα του εγώ για την παρεµπόδιση της προόδου της µάθησης. Όµως, σε όλες αυτές 



τις τακτικές αντιπερισπασµού, η µόνη ερώτηση που δεν ρωτάται ποτέ από εκείνους που τις 
ακολουθούν είναι, «Για ποιο λόγο;» Αυτή είναι η ερώτηση που πρέπει εσύ να µάθεις να 
ρωτάς σε σχέση µε το κάθε τι. Ποιος είναι ο σκοπός; Όποιος και να είναι, θα κατευθύνει 
αυτόµατα τις προσπάθειές σου. Όταν έχεις πάρει µια απόφαση για τον σκοπό, τότε, έχεις 
πάρει απόφαση και για την µελλοντική σου προσπάθεια, µία απόφαση που θα παραµείνει 
ενεργή εκτός κι αν αλλάξεις γνώµη. 
 
 
 
 

VI. Οι Ανταµοιβές του Θεού 
 

1. Το εγώ δεν αναγνωρίζει την αληθινή πηγή της «απειλής», και αν συνδέσεις τον εαυτό σου 
µε το εγώ, δεν καταλαβαίνεις την κατάσταση έτσι όπως είναι πραγµατικά. Μόνο η αφοσίωση 
σου σε αυτό δίνει στο εγώ οποιαδήποτε δύναµη έχει επάνω σου. Έχω µιλήσει για το εγώ σαν 
να είναι κάτι ξέχωρο, που ενεργεί από µόνο του. Αυτό ήταν απαραίτητο για να σε πείσω ότι 
δεν µπορείς να το παραµερίσεις έτσι ανάλαφρα και ξένοιαστα, και ότι πρέπει να 
συνειδητοποιήσεις πόση από την σκέψη σου κατευθύνεται από το εγώ. Δεν µπορούµε όµως 
να το αφήσουµε να συνεχίσει έτσι µε ασφάλεια, διότι θα θεωρείς τον εαυτό σου ότι βρίσκεται 
αναγκαστικά σε σύγκρουση όσο είσαι εδώ, ή όσο πιστεύεις ότι είσαι εδώ. Το εγώ δεν είναι 
τίποτα περισσότερο από ένα κοµµάτι του τι πιστεύεις για τον εαυτό σου. Η άλλη σου ζωή 
συνεχίζεται χωρίς διακοπή, και πάντα ήταν, είναι και θα είναι απόλυτα ανεπηρέαστη από τις 
προσπάθειές σου να αποσυνδεθείς από αυτή. 
2. Ενώ µαθαίνεις να διαφεύγεις από τις ψευδαισθήσεις, κάτι που δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάς 
είναι το χρέος προς τον αδελφό σου. Είναι το ίδιο χρέος που οφείλεις και σε µένα. Όποτε 
ενεργείς εγωιστικά προς κάποιον άλλο, πετάς την χάρη του χρέους σου και της ιερής 
αντίληψης που αυτό θα έφερνε. Ο όρος «ιερή» µπορεί να χρησιµοποιηθεί εδώ διότι καθώς 
µαθαίνεις πόσα πολύ οφείλεις σε όλη την Υιότητα, η οποία συµπεριλαµβάνει και µένα, τόσο 
πλησιάζεις προς την γνώση όσο είναι αυτό δυνατόν µε την αντίληψη. Το κενό είναι τότε τόσο 
µικρό που η γνώση µπορεί εύκολα να το διασχίσει και να το εξαλείψει για πάντα. 
3. Μου έχεις ακόµα πολύ λίγη εµπιστοσύνη, αλλά θα αυξάνει καθώς θα στρέφεσαι προς 
εµένα όλο και περισσότερο για καθοδήγηση αντί για το εγώ σου. Τα αποτελέσµατα θα σε 
πείθουν σταδιακά όλο και περισσότερο ότι αυτή είναι η µόνη υγιής επιλογή που µπορείς να 
κάνεις. Κανένας που να έχει µάθει από την εµπειρία του ότι κάποια επιλογή φέρνει γαλήνη και 
χαρά ενώ η άλλη φέρνει χάος και καταστροφή δεν χρειάζεται περεταίρω πειθώ. Το να 
µαθαίνεις µέσα από ανταµοιβές είναι πιο αποτελεσµατικό από το να µαθαίνεις µέσα από τον 
πόνο, διότι ο πόνος είναι µία ψευδαίσθηση του εγώ, και ποτέ δεν µπορεί να προκαλέσει κάτι 
παραπάνω από ένα προσωρινό αποτέλεσµα. Οι ανταµοιβές του Θεού, όµως, αναγνωρίζονται 
αµέσως ως αιώνιες. Εφόσον αυτή η αναγνώριση γίνεται από σένα και όχι από το εγώ, η ίδια η 
αναγνώριση διασφαλίζει ότι εσύ και το εγώ δεν µπορεί να είστε ταυτόσηµοι. Μπορεί να 
πιστεύεις ότι ήδη έχεις δεχτεί αυτή την διαφορά, αλλά σίγουρα δεν είσαι ακόµα καθόλου 
πεπεισµένος. Το γεγονός ότι πιστεύεις ότι πρέπει να διαφύγεις από το εγώ αυτό δείχνει · 
αλλά δεν µπορείς να ξεφύγεις από το εγώ µε το να το ταπεινώνεις, να το ελέγχεις ή να το 
τιµωρείς. 
4. Το εγώ και το πνεύµα δεν γνωρίζονται µεταξύ τους. Ο διαχωρισµένος νους δεν µπορεί να 
διατηρήσει τον διαχωρισµό παρά µε το να αποσυνδεθεί. Κάνοντας αυτό, αρνείται όλες τις 
αληθινές φυσικές παρορµήσεις, όχι επειδή το εγώ είναι κάτι το διαχωρισµένο, αλλά επειδή 
εσύ θέλεις να πιστέψεις ότι εσύ είσαι διαχωρισµένος. Το εγώ είναι ένα τέχνασµα για να 
διατηρήσεις αυτή την πεποίθηση, αλλά ακόµα είναι µόνο δική σου η απόφαση να 
χρησιµοποιείς το τέχνασµα που το κάνει να διαρκεί. 
5. Πως µπορείς να διδάξεις σε κάποιον την αξία κάποιου πράγµατος που αυτός έχει σκόπιµα 
πετάξει; Πρέπει να το πέταξε διότι δεν πίστευε ότι άξιζε. Μπορείς µόνο να του δείξεις το πόσο 
δυστυχισµένος είναι χωρίς αυτό, και αργά-αργά να το φέρνεις πιο κοντά έτσι ώστε να 
µπορέσει να µάθει το πως η δυστυχία του µειώνεται όσο το πλησιάζει. Αυτό τον διδάσκει να 
συσχετίζει την δυστυχία του µε την απουσία του, και το αντίθετο της δυστυχίας µε την 
παρουσία του. Σταδιακά γίνεται επιθυµητό καθώς αλλάζει γνώµη σε σχέση µε την αξία του. Σε 
διδάσκω να συσχετίζεις την δυστυχία µε το εγώ και την χαρά µε το πνεύµα. Εσύ έχεις διδάξει 
τον εαυτό σου το αντίθετο. Ακόµα είσαι ελεύθερος να διαλέξεις, αλλά µπορείς πραγµατικά να 
θέλεις τις ανταµοιβές του εγώ όταν οι ανταµοιβές του Θεού βρίσκονται µπροστά σου; 
6. Για την ώρα, η εµπιστοσύνη µου σε σένα είναι µεγαλύτερη από την δική σου προς εµένα, 



αλλά δεν θα είναι πάντα έτσι. Η αποστολή σου είναι πολύ απλή. Σου ζητείται να ζήσεις έτσι 
που να αποδεικνύεις ότι δεν είσαι ένα εγώ, και εγώ δεν επιλέγω εσφαλµένα τα κανάλια του 
Θεού. Ο Ιερός Ένας συµµερίζεται την εµπιστοσύνη µου, και δέχεται τις αποφάσεις της 
Επανόρθωσής µου διότι η θέλησή µου ποτέ δεν είναι σε δυσαρµονία µε την δική Του. Έχω 
πει και παλαιότερα ότι είµαι επικεφαλής της Επανόρθωσης. Αυτό συµβαίνει µόνο επειδή 
ολοκλήρωσα το ρόλο µου σ΄αυτήν ως άνθρωπος, και τώρα µπορώ να τον ολοκληρώσω 
µέσω άλλων. Τα επιλεγµένα κανάλια µου δεν γίνεται ν’ αποτύχουν, διότι θα τους δανείζω την 
δική µου δύναµη όταν η δική τους είναι ελλιπής. 
7. Θα πορευτώ µαζί σου προς τον Ιερό Ένα, και µέσω της δική µου αντίληψης Αυτός µπορεί 
να γεφυρώσει το µικρό κενό. Η ευγνωµοσύνη σου προς τον αδελφό σου είναι το µόνο δώρο 
που θέλω. Θα το φέρω στον Θεό για σένα, γνωρίζοντας ότι όταν γνωρίζεις τον αδελφό σου 
σηµαίνει ότι γνωρίζεις τον Θεό. Αν είσαι ευγνώµων προς τον αδελφό σου, είσαι ευγνώµων 
και προς τον Θεό για ό,τι δηµιούργησε. Μέσω της ευγνωµοσύνης σου γνωρίζεις τον αδελφό 
σου, και µία στιγµή αληθινής αναγνώρισης κάνει τους πάντες αδελφούς σου διότι ο κάθε ένας 
από αυτούς προέρχεται από τον Πατέρα σου. Η αγάπη δεν κατακτά όλα τα πράγµατα, 
επανορθώνει όµως όλα τα πράγµατα. Εφόσον είσαι η Βασιλεία του Θεού µπορώ να σε 
οδηγήσω πίσω στις δικές σου δηµιουργίες. Τώρα δεν τις αναγνωρίζεις, αλλά ό,τι έχει 
αποσυνδεθεί από σένα βρίσκεται ακόµα εκεί. 
8. Καθώς πλησιάζεις έναν αδελφό πλησιάζεις εµένα, και όταν αποµακρύνεσαι από αυτόν τότε 
εγώ γίνοµαι απόµακρος για σένα. Η σωτηρία είναι ένα εγχείρηµα συνεργασίας. Εκείνοι που 
αποσυνδέονται από την Υιότητα δεν µπορούν να το αναλάβουν µε επιτυχία, διότι 
αποσυνδέουν τους εαυτούς τους από µένα. Ο Θεός θα έρθει σε σένα µόνο καθώς Τον δίνεις 
στους αδελφούς σου. Μάθε πρώτα από αυτούς και θα είσαι έτοιµος ν’ ακούσεις τον Θεό. Και 
αυτό επειδή η λειτουργία της αγάπης είναι µία. 
 
 
 

VII. Δηµιουργία και Επικοινωνία 
 
1. Είναι ξεκάθαρο ότι ενώ το περιεχόµενο οποιασδήποτε συγκεκριµένης ψευδαίσθησης του 
εγώ δεν έχει σηµασία, η διόρθωσή της είναι πιο χρήσιµο να γίνεται σε συγκεκριµένο πλαίσιο. 
Οι ψευδαισθήσεις του εγώ είναι αρκετά εξειδικευµένες, παρόλο που ο νους είναι εκ φύσεως 
αφηρηµένος . Όµως, µέρος του νου γίνεται συγκεκριµένο όταν διασπάται. Το συγκεκριµένο 
µέρος πιστεύει στο εγώ, διότι το εγώ βασίζεται στο συγκεκριµένο. Το εγώ είναι κοµµάτι του 
νου που πιστεύει ότι η ύπαρξή σου καθορίζεται από τον διαχωρισµό. 
2. Όλα όσα αντιλαµβάνεται το εγώ είναι ένα διαχωρισµένο σύνολο, χωρίς τις σχέσεις που 
υποδηλώνουν το είναι. Το εγώ είναι εποµένως εναντίον της επικοινωνίας, χρησιµοποιείται 
µάλλον για να εδραιώσει την κατάσταση διαχωρισµού παρά για να την καταργήσει. Το 
επικοινωνιακό σύστηµα του εγώ βασίζεται στο δικό του σύστηµα σκέψης, όπως και κάθε τι 
άλλο που αυτό υπαγορεύει. Η επικοινωνία του ελέγχεται από την ανάγκη του να προστατέψει 
τον εαυτό του, και θα διακόψει την επικοινωνία µόλις νιώσει απειλή. Αυτή η διακοπή είναι µία 
αντίδραση προς ένα συγκεκριµένο πρόσωπο ή πρόσωπα. Ο εξειδικευµένος τρόπος σκέψης 
του εγώ λοιπόν, έχει ως αποτέλεσµα µία πλαστή γενίκευση η οποία δεν είναι καθόλου 
αφηρηµένη. Απλά αντιδρά µε κάποιους συγκεκριµένους τρόπους σε όλα όσα αντιλαµβάνεται 
να έχουν σχέση µεταξύ τους. 
3. Αντίθετα, το πνεύµα αντιδρά µε τον ίδιο τρόπο σε όλα όσα γνωρίζει ότι είναι αληθινά, και 
δεν αντιδρά καθόλου σε οτιδήποτε άλλο. Ούτε κάνει καµιά προσπάθεια να αποδείξει αυτό 
που είναι αληθινό. Γνωρίζει ότι αυτό που είναι αληθινό είναι όλα όσα δηµιούργησε ο Θεός. 
Βρίσκεται σε ολοκληρωµένη και άµεση επικοινωνία µε κάθε πλευρά της δηµιουργίας, διότι 
βρίσκεται σε ολοκληρωµένη και άµεση επικοινωνία µε τον Δηµιουργό του. Αυτή η επικοινωνία 
είναι το Θέληµα του Θεού. Η δηµιουργία και επικοινωνία είναι συνώνυµες. Ο Θεός 
δηµιούργησε κάθε νου κοινωνώντας τον Νου Του σε αυτόν, καθιερώνοντάς τον έτσι για 
πάντα σαν ένα κανάλι για την υποδοχή του Νου Του και την Θέλησής Του. Εφόσον µόνο 
υπάρξεις όµοιας τάξης µπορούν να επικοινωνούν πραγµατικά, οι δηµιουργίες Του 
επικοινωνούν εκ φύσεως µαζί Του και σαν Αυτόν. Αυτή η επικοινωνία είναι τέλεια αφηρηµένη, 
εφόσον η ποιότητά της είναι συµπαντική σε εφαρµογή και δεν υπόκειται σε καµία κρίση, καµία 
εξαίρεση, και σε καµία µεταβολή. Ο Θεός σε δηµιούργησε από αυτήν και γι αυτήν. Ο νους 
µπορεί να διαστρεβλώσει την λειτουργία του, αλλά δεν µπορεί να αποδώσει στον εαυτό του 
λειτουργίες που δεν του έχουν δοθεί. Γι αυτό το λόγο ο νους δεν µπορεί να χάσει 
ολοκληρωτικά την ικανότητα να επικοινωνεί, ακόµα κι αν µπορεί ν’ αρνείται να την 



χρησιµοποιήσει για χάρη του είναι. 
4. Η ύπαρξη όπως και το είναι βασίζονται στην επικοινωνία. Η ύπαρξη, όµως, είναι 
συγκεκριµένη ως προς το πώς, τι και µε ποιον κρίνει ότι αξίζει να επικοινωνήσει. Το είναι δεν 
κάνει καθόλου τέτοιες διακρίσεις. Είναι µία κατάσταση στην οποία ο νους βρίσκεται σε 
επικοινωνία µε όλα όσα είναι αληθινά. Σε όποιο βαθµό επιτρέπεις σε αυτή την κατάσταση να 
περιορίζεται σε αυτό τον βαθµό περιορίζεις και την αίσθηση της δικής σου πραγµατικότητας, 
η οποία γίνεται καθολική µόνο µε την αναγνώριση όλης της πραγµατικότητας µέσα στο 
ένδοξο περιεχόµενο της αληθινής της σχέσης µαζί σου. Αυτή είναι η πραγµατικότητα σου. 
Μην την βεβηλώνεις και οπισθοχωρείς από αυτή. Είναι η αληθινή σου κατοικία, ο αληθινός 
σου ναός και ο αληθινός σου Εαυτός. 
5. Ο Θεός, ο Οποίος περιλαµβάνει ολόκληρο το είναι, δηµιούργησε υπάρξεις που έχουν τα 
πάντα ατοµικά, αλλά που θέλουν να τα µοιράζονται για ν’ αυξήσουν την χαρά τους.. Τίποτα 
αληθινό δεν µπορεί να αυξηθεί παρά µόνο αν το µοιράζεσαι. Γι αυτό σε δηµιούργησε ο Θεός. 
Η Θεία Αφαίρεση* παίρνει χαρά µε το να µοιράζεται. Αυτό σηµαίνει η δηµιουργία. Το «πως», 
«τι» και το «σε ποιον» είναι άσχετα, διότι η αληθινή δηµιουργία δίνει τα πάντα, εφόσον µπορεί 
να δηµιουργεί µόνο σαν τον εαυτό της. Θυµήσου ότι στην Βασιλεία των Ουρανών δεν 
υπάρχει διαφορά ανάµεσα στο να έχεις και να είσαι όπως υπάρχει στην ύπαρξη. Στην 
κατάσταση του είναι ο νους δίνει τα πάντα, παντοτινά. 
6. Η Βίβλος επανειληµµένα δηλώνει ότι πρέπει να υµνείς τον Θεό. Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει 
ότι θα πρέπει να Του λες πόσο θαυµάσιος είναι. Αυτός δεν έχει εγώ µε το οποίο να δεχτεί 
τέτοιους επαίνους, ούτε αντίληψη µε την οποία να τους κρίνει. Αλλά αν δεν συµµετέχεις στην 
δηµιουργία, η χαρά Του δεν θα είναι ολοκληρωµένη επειδή η δική σου θα είναι ελλιπής. Και 
αυτό Εκείνος το γνωρίζει. Το γνωρίζει µέσα στο δικό Του Είναι και στην εµπειρία του 
βιώµατος του Υιού Του. Η συνεχής εκποµπή της Αγάπης Του εµποδίζεται όταν τα κανάλια 
Του είναι κλειστά, και Αυτός είναι µόνος όταν οι νόες που δηµιούργησε δεν επικοινωνούν 
πλήρως µαζί Του. 
7. Ο Θεός έχει κρατήσει την Βασιλεία των Ουρανών για σένα, αλλά δεν µπορεί να µοιραστεί 
την χαρά Του µαζί σου µέχρι εσύ να την γνωρίσεις µε ολόκληρο το νου σου. Η αποκάλυψη 
δεν είναι αρκετή, διότι είναι επικοινωνία µόνο από τον Θεό. Ο Θεός δεν χρειάζεται να Του 
επιστραφεί αποκάλυψη, πράγµα το οποίο θα ήταν σίγουρα αδύνατον, αλλά πραγµατικά θέλει 
η αποκάλυψη να πάει και σε άλλους. Αυτό δεν µπορεί να γίνει µε την πραγµατική 
αποκάλυψη· το περιεχόµενό της δεν µπορεί να εκφραστεί, διότι είναι έντονα προσωπικό προς 
το νου ο οποίος την λαµβάνει. Μπορεί, όµως, να επιστραφεί από το νου προς άλλους νόες, 
µέσω της συµπεριφοράς που φέρνει η γνώση από την αποκάλυψη. 
8. Ο Θεός υµνείται κάθε φορά που κάποιος νους µαθαίνει να είναι απόλυτα χρήσιµος. Αυτό 
είναι αδύνατον χωρίς να γίνει και απόλυτα ακίνδυνος, διότι οι δύο πίστεις πρέπει να 
συνυπάρχουν. Οι αληθινά χρήσιµοι είναι άτρωτοι, διότι δεν προστατεύουν το εγώ τους και 
εποµένως τίποτα δεν µπορεί να τους βλάψει. Η χρησιµότητά τους είναι ο ύµνος τους προς 
τον Θεό. Και Αυτός θα ανταποδώσει τους ύµνους τους διότι είναι όµοιοι µε Αυτόν, και 
µπορούν να χαίρονται και ν’ αγαλλιάζουν µαζί. Ο Θεός πηγαίνει προς αυτούς και µέσα από 
αυτούς, και υπάρχει µεγάλη χαρά σε όλη την Βασιλεία. Κάθε νους που αλλάζει προσθέτει σε 
αυτή την χαρά µε την ατοµική του προθυµία να την µοιραστεί. Οι πραγµατικά χρήσιµοι είναι οι 
εργάτες των θαυµάτων του Θεού, τους οποίους καθοδηγώ εγώ µέχρι όλοι να ενωθούν µέσα 
στην χαρά της Βασιλείας των Ουρανών. Θα σε καθοδηγώ εκεί όπου µπορείς να βοηθήσεις 
αληθινά, και σε όποιον µπορεί ν’ ακολουθήσει την καθοδήγησή µου µέσα από σένα. 


