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Ο Θεός πηγαίνει µαζί µου όπου και να πάω. 

 
   Η σηµερινή ιδέα θα ξεπεράσει τελικά εντελώς την αίσθηση µοναξιάς και εγκατάλειψης που 
νιώθουν όλοι οι διαχωρισµένοι. Η κατάθλιψη είναι αναπόφευκτη συνέπεια της 
χωριστικότητας. Το ίδιο και το άγχος, η ανησυχία, µια βαθιά αίσθηση ανικανότητας, η 
δυστυχία, τα βάσανα, και ο έντονος φόβος της απώλειας. 
   Οι διαχωρισµένοι έχουν επινοήσει πολλές «θεραπείες» για αυτά που πιστεύουν ότι είναι τα 
«κακά του κόσµου». Αλλά αυτό που δεν κάνουν είναι να αµφισβητήσουν την πραγµατικότητα 
του προβλήµατος. Όµως, οι συνέπειές του δεν µπορούν να θεραπευτούν επειδή το 
πρόβληµα δεν είναι πραγµατικό. Η σηµερινή ιδέα έχει την δύναµη να δώσει τέλος σε αυτές τις 
ανοησίες, µια για πάντα. Γιατί ανοησίες είναι, παρά την σοβαρή και τραγική µορφή που 
µπορεί να πάρουν. 
   Βαθιά µέσα σου είναι το καθετί που είναι τέλειο, έτοιµο ν’ ακτινοβολήσει µέσα από σένα 
στον κόσµο. Θα θεραπεύσει κάθε λύπη, πόνο, φόβο και απώλεια διότι θα θεραπεύσει το νου 
που νόµισε ότι αυτά τα πράγµατα είναι αληθινά, και υπέφερε εξαιτίας της πίστης του προς 
αυτά. 
    Δεν γίνεται ποτέ να στερηθείς την τέλεια αγιότητά σου διότι η Πηγή της πηγαίνει µαζί σου 
όπου και να πας. Ποτέ δεν γίνεται να υποφέρεις διότι η Πηγή κάθε χαράς πηγαίνει µαζί σου 
όπου και να πας. 
Τίποτα δεν γίνεται να καταστρέψει την γαλήνη του νου σου διότι ο Θεός πηγαίνει µαζί σου 
όπου και να πας. 
  Καταλαβαίνουµε πως δεν τα πιστεύεις όλα αυτά. Πώς θα µπορούσες άλλωστε, όταν η 
αλήθεια είναι κρυµµένη βαθιά µέσα σου, κάτω από ένα βαρύ σύννεφο από παρανοϊκές ιδέες, 
πυκνό και σκοτεινό, το οποίο όµως αντιπροσωπεύει όλα όσα βλέπεις; Σήµερα θα κάνουµε 
την πρώτη µας πραγµατική προσπάθεια να περάσουµε µέσα από το πυκνό και σκοτεινό 
σύννεφο, και να φτάσουµε στο φως πέρα από αυτό. 
   Σήµερα θα έχουµε µόνο µια µεγάλη περίοδο πρακτικής. Το πρωί, µόλις σηκωθείς αν είναι 
δυνατόν, κάθισε ήσυχα για περίπου τρία µε πέντε λεπτά, µε τα µάτια κλειστά. Στην αρχή, 
επαναλάµβανε την σηµερινή ιδέα πολύ αργά. Έπειτα µην κάνεις καµιά προσπάθεια να 
σκεφτείς τίποτα. Αντί αυτού, προσπάθησε να στραφείς προς τα µέσα, περνώντας δίπλα από 
τις αργόσχολες αυτού του κόσµου. Προσπάθησε να εισέλθεις πολύ βαθιά µέσα στο νου σου, 
κρατώντας τον καθαρό από κάθε σκέψη που µπορεί να αποσπάσει την προσοχή σου. 
  Πότε – πότε, µπορείς να επαναλαµβάνεις την ιδέα αν νοµίζεις ότι σε βοηθά. Αλλά κυρίως, 
προσπάθησε να βυθιστείς προς τα µέσα, µακριά από τον κόσµο και όλες τις ανόητες σκέψεις 
του. Προσπαθείς να φτάσεις κάπου πέρα από όλα αυτά τα πράγµατα. Προσπαθείς να 
αφήσεις την µορφή και να πλησιάσεις την πραγµατικότητα. 
  Είναι αρκετά πιθανόν να φτάσεις τον Θεό. Στην πραγµατικότητα είναι πολύ εύκολο, διότι 
αυτό είναι το πιο φυσικό πράγµα στον κόσµο. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι το µόνο 
φυσικό πράγµα στον κόσµο. Ο δρόµος θ’ ανοίξει, αν πιστέψεις ότι αυτό είναι δυνατόν. Αυτή η 
άσκηση µπορεί να φέρει πολύ εντυπωσιακά αποτελέσµατα ακόµα και την πρώτη φορά που 
θα την επιχειρήσεις, και αργά ή γρήγορα είναι πάντα επιτυχής. Θα µπούµε σε περισσότερες 
λεπτοµέρειες αυτού του είδους πρακτικής καθώς προχωράµε. Αλλά ποτέ δεν θα αποτύχει 
εντελώς, και η άµεση επιτυχία είναι πιθανή. 
  Κατά την διάρκεια της ηµέρας χρησιµοποίησε την ιδέα συχνά, επαναλαµβάνοντάς την πολύ 
αργά, κατά προτίµηση µε µάτια κλειστά. Να σκέφτεσαι τι λες, τι σηµαίνουν οι λέξεις. 
Συγκεντρώσου στην αγιότητα που υποδηλώνουν για σένα · στην συνεχή συντροφικότητα που 
είναι δική σου ·  στην πλήρη προστασία που σε περιβάλλει. 
   Πραγµατικά µπορεί να γελάσεις µε τις σκέψεις φόβου, όταν θυµηθείς ότι ο Θεός πηγαίνει 
µαζί σου όπου κι αν πας. 
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Ο Θεός είναι η δύναµή µου. Η όραση είναι το δώρο Του. 

 
Η σηµερινή ιδέα συνδυάζει δύο πολύ ισχυρές σκέψεις, και οι δύο µείζονος σηµασίας. Επίσης 
ξεκινά µια σχέση αιτίας και αποτελέσµατος η οποία εξηγεί γιατί δεν γίνεται να µην πετύχεις 
τον στόχο αυτών των µαθηµάτων. Θα δεις διότι αυτό είναι το Θέληµα του Θεού. Είναι η δική 
Του δύναµη και όχι η δική σου, που σου δίνει δύναµη. Και είναι το δικό Του δώρο, και όχι το 
δικό σου, που σου προσφέρει την όραση. Ο Θεός είναι πραγµατικά η δύναµή σου, και ό,τι 
δίνει Αυτός δίνεται πραγµατικά. Αυτό σηµαίνει ότι µπορείς να το λάβεις οποιαδήποτε στιγµή 
και οπουδήποτε, όπου και να είσαι, και σε όποια κατάσταση και να βρίσκεσαι. Το πέρασµά 
σου από τον χρόνο και τον χώρο δεν είναι τυχαίο. Δεν γίνεται παρά να είσαι στο σωστό µέρος 
στον σωστό χρόνο. Αυτή είναι η δύναµη του Θεού. Τέτοια είναι τα δώρα Του. 
 
Σήµερα, θα έχουµε δύο πρακτικές περιόδους των τριών έως πέντε λεπτών, η µία όσο το 
δυνατόν πιο σύντοµα αφού ξυπνήσεις, και άλλη µία όσο το δυνατόν πιο κοντά στην ώρα που 
θα πέσεις για ύπνο. Είναι καλύτερο, όµως,  να περιµένεις µέχρι να µπορέσεις να καθίσεις 
ήσυχα µόνος σου, την ώρα που θα νιώθεις έτοιµος, παρά να ανησυχείς για την ώρα αυτή 
καθ’ εαυτή. 
 
Άρχισε αυτές τις περιόδους πρακτικής επαναλαµβάνοντας την σηµερινή ιδέα αργά, µε τα 
µάτια ανοιχτά, κοιτώντας γύρω σου. Έπειτα κλείσε τα µάτια σου και επαναλάµβανε την ιδέα 
ξανά, ακόµα πιο αργά από πριν. Μετά από αυτό, προσπάθησε να µην σκέφτεσαι τίποτα άλλο 
εκτός από σκέψεις που σου έρχονται στο νου σχετικές µε την σηµερινή ιδέα. Μπορεί για 
παράδειγµα να σκεφτείς: 
 
Η όραση πρέπει να είναι δυνατή. Ο Θεός δίνει αληθινά, 
 
Ή: 
 
Τα δώρα του Θεού σε µένα πρέπει να είναι δικά µου, διότι Αυτός τα έδωσε σε µένα. 
 
Οποιαδήποτε σκέψη έχει σχέση µε την σηµερινή ιδέα είναι κατάλληλη. Μπορεί, πραγµατικά, 
να εκπλαγείς µε το πόση κατανόηση του µαθήµατος αυτού περιέχουν µερικές από τις σκέψεις 
σου. 
 
Άφησέ τες να έρχονται χωρίς λογοκρισία εκτός κι αν βρίσκεις ότι ο νους σου απλά 
περιπλανιέται, και προφανώς έχεις αφήσει άσχετες σκέψεις να εισβάλλουν. Μπορεί ακόµα να 
φτάσεις σε ένα σηµείο όπου να σου φαίνεται πως καθόλου σκέψεις δεν έρχονται στο νου σου. 
Αν συµβαίνουν τέτοιες παρεµβάσεις, άνοιξε τα µάτια σου και επανάλαβε την σκέψη αυτή για 
άλλη µια φορά όσο κοιτάς γύρω σου αργά · κλείσε τα µάτια σου, επανέλαβε άλλη µια φορά 
την ιδέα, και έπειτα συνέχισε να ψάχνεις για σχετικές σκέψεις µέσα στο νου σου. 
 
Να θυµάσαι, όµως, ότι η ενεργή αναζήτηση σχετικών σκέψεων δεν είναι κατάλληλη για τις 
σηµερινές ασκήσεις. Απλά προσπάθησε να αποσυρθείς και να αφήνεις τις σκέψεις να 
έρχονται. Αν αυτό το βρίσκεις δύσκολο, είναι καλύτερα να περάσεις τις περιόδους άσκησης µε 
εναλλαγές αργών επαναλήψεων της ιδέας µε ανοιχτά µάτια, έπειτα µε κλειστά, από ότι να 
πιέζεσαι να βρεις τις κατάλληλες σκέψεις. 
 
Δεν υπάρχει όριο στον αριθµό των σύντοµων περιόδων πρακτικής που θα ήταν ωφέλιµες 
σήµερα. Η σηµερινή ιδέα είναι ένα αρχικό βήµα για την συγκέντρωση των σκέψεων, και για 
να σε διδάξει ότι µελετάς ένα ενοποιηµένο σύστηµα σκέψης στο οποίο τίποτα δεν λείπει και 
τίποτα δεν χρειάζεται, και δεν συµπεριλαµβάνεται τίποτα που να είναι αντιφατικό ή άσχετο. 
 
Όσο περισσότερο επαναλαµβάνεις την ιδέα κατά την διάρκεια της ηµέρας, τόσο περισσότερο 
θα υπενθυµίζεις στον εαυτό σου ότι ο στόχος αυτών των µαθηµάτων είναι σηµαντικός για 
σένα, και ότι δεν τον έχεις ξεχάσει. 
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Ο Θεός είναι η Πηγή µου. Δεν µπορώ να δω ξεχωριστά από Αυτόν. 
 
Η αντίληψη δεν είναι ιδιότητα του Θεού. Δική Του είναι η σφαίρα της γνώσης. Και όµως, 
Αυτός δηµιούργησε το Άγιο Πνεύµα ως Μεσολαβητή ανάµεσα στην αντίληψη και την γνώση. 
Χωρίς αυτό τον σύνδεσµο µε τον Θεό, η αντίληψη θα είχε αντικαταστήσει την γνώση για 
πάντα µέσα στο νου σου. Με αυτό τον σύνδεσµο µε τον Θεό, η αντίληψη θα αλλάξει και θα 
εξαγνιστεί τόσο πολύ, που θα οδηγήσει στην γνώση. Αυτή είναι η λειτουργία της έτσι όπως 
την βλέπει το Άγιο Πνεύµα. Εποµένως, αυτή είναι η λειτουργία της και στην πραγµατικότητα. 
 
Μέσα στον Θεό δεν µπορείς να βλέπεις. Η αντίληψη δεν έχει καµία λειτουργία µέσα στον Θεό, 
και δεν υπάρχει. Στην σωτηρία, όµως, η οποία είναι η ακύρωση όλων αυτών που δεν 
υπήρξαν ποτέ, η αντίληψη έχει ένα ισχυρό σκοπό. Φτιαγµένη από τον Υιό του Θεού για έναν 
ανίερο σκοπό, πρέπει να γίνει το µέσον για την επανόρθωση της αγιότητάς του στην 
επίγνωσή του. Η αντίληψη δεν έχει κανένα νόηµα. Και όµως, το Άγιο Πνεύµα της δίνει ένα 
νόηµα πολύ κοντά µε του Θεού. Η θεραπευµένη αντίληψη γίνεται το µέσον µε το οποίο ο Υιός 
του Θεού συγχωρεί τον αδελφό του, άρα και τον εαυτό του. 
 
Δεν µπορείς να δεις ξεχωριστά από τον Θεό διότι δεν µπορείς να υπάρχεις ξεχωριστά από 
τον Θεό. Ό,τι και να κάνεις, το κάνεις µέσα σ’ Αυτόν, διότι ό,τι και να σκέφτεσαι, το σκέφτεσαι 
µε τον δικό Του Νου. Αν η όραση είναι αληθινή, και είναι αληθινή στο βαθµό µε τον οποίο 
µοιράζεται τον σκοπό του Αγίου Πνεύµατος, τότε δεν µπορείς να δεις ξεχωριστά από τον Θεό. 

 
Σήµερα χρειάζονται τρεις πεντάλεπτες περίοδοι άσκησης, η µία όσο πιο νωρίς γίνεται το πρωί 
και η άλλη όσο γίνεται πιο αργά. Η τρίτη µπορεί να γίνει κάποια ώρα που θα είναι πιο άνετα 
και κατάλληλα για σένα, σύµφωνα µε τις περιστάσεις και την ετοιµότητά σου. Στην αρχή 
αυτών των περιόδων πρακτικής, επαναλάµβανε την σηµερινή ιδέα από µέσα σου µε µάτια 
ανοιχτά. Έπειτα κοίτα γύρω σου για λίγο, εφαρµόζοντας την ιδέα συγκεκριµένα σε ό,τι 
βλέπεις. Τέσσερα ή πέντε αντικείµενα αυτής της εφαρµογής σε αυτή την φάση άσκησης είναι 
αρκετά. Μπορείς, για παράδειγµα να πεις: 
 
Ο Θεός είναι η Πηγή µου. Δεν µπορώ να δω αυτό το γραφείο ξεχωριστά από Αυτόν. 
Ο Θεός είναι η Πηγή µου. Δεν µπορώ να δω αυτή την εικόνα ξεχωριστά από Αυτόν. 

 
Παρόλο που αυτό το µέρος της άσκησης θα πρέπει να είναι σχετικά σύντοµο, σιγουρέψου ότι 
επιλέγεις τα αντικείµενα εφαρµογής χωρίς διακρίσεις, και χωρίς να αποκλείσεις ή να 
συµπεριλάβεις κάτι αυθαίρετα. Για την δεύτερη και µεγαλύτερη φάση, κλείσε τα µάτια σου, 
επανάλαβε ξανά την σηµερινή ιδέα, και έπειτα άφησε όποια σχετική σκέψη σου έρθει στο νου 
να προσθέσει κάτι στην σηµερινή ιδέα µε τον δικό σου προσωπικό τρόπο. 
 
Σκέψεις όπως: 
 
Βλέπω µέσα από τα µάτια της συγχώρεσης. 
Βλέπω τον κόσµο ευλογηµένο. 
Ο κόσµος µπορεί να µου δείξει τον εαυτό µου. 
Βλέπω τις δικές µου σκέψεις, οι οποίες είναι σαν του Θεού. 
 
Όλες οι σκέψεις που είναι άµεσα συνδεδεµένες σε κάποιο βαθµό µε την σηµερινή ιδέα είναι 
κατάλληλες. Οι σκέψεις δεν χρειάζεται να φέρουν κάποια προφανή σχέση µε την ιδέα της 
σηµερινής µέρας, αλλά θα πρέπει να µην έρχονται σε αντίθεση µε αυτή. 



 
Αν δεις ότι ο νους σου περιπλανιέται, αν αρχίσεις να έχεις επίγνωση σκέψεων που είναι 
ασύµβατες µε την σηµερινή ιδέα, ή αν σου φανεί ότι δεν µπορείς να σκεφτείς τίποτα, άνοιξε τα 
µάτια σου, επανάλαβε την πρώτη φάση της περιόδου άσκησης, και έπειτα επιχείρησε ξανά 
την δεύτερη φάση. Μην επιτρέψεις να συµβούν παρατεταµένες περίοδοι κατά τις οποίες να 
απασχολείσαι µε άσχετες σκέψεις. Γύρνα στην πρώτη φάση της άσκησης όσο συχνά 
χρειάζεται για να εµποδίσεις κάτι τέτοιο. 
  
Όταν εφαρµόζεις την σηµερινή ιδέα στις συντοµότερες περιόδους άσκησης, η µορφή µπορεί 
να ποικίλει ανάλογα µε τις περιστάσεις και τις καταστάσεις στις οποίες βρίσκεσαι κατά την 
διάρκεια της ηµέρας. Όταν είσαι µε κάποιον άλλον, για παράδειγµα, προσπάθησε να 
θυµηθείς να του πεις σιωπηλά: 
 
Ο Θεός είναι η Πηγή µου. Δεν µπορώ να σε δω ξεχωριστά από Αυτόν. 
 
Αυτή η µορφή εφαρµόζεται και σε ξένους όσο και σε εκείνους που θεωρείς ότι είναι πιο 
κοντινοί σε σένα. Μάλιστα, προσπάθησε να µην κάνεις διακρίσεις αυτού του είδους καθόλου. 
Η σηµερινή ιδέα θα πρέπει να εφαρµοστεί όλη την ηµέρα σε διάφορες καταστάσεις και 
γεγονότα που µπορεί να συµβούν, ειδικά σε εκείνα που φαίνεται ότι σε στενοχωρούν µε 
οποιοδήποτε τρόπο. 
 
Για τον σκοπό αυτό, εφάρµοσε την ιδέα µε αυτή την µορφή: 
 
Ο Θεός είναι η Πηγή µου. Δεν µπορώ να δω αυτό ξεχωριστά από Αυτόν. 
 
Αν δεν παρουσιαστούν στην επίγνωσή σου εκείνη την στιγµή κάποια ιδιαίτερα αντικείµενα 
εφαρµογής, απλά επαναλάµβανε την ιδέα στην αρχική της µορφή. Σήµερα προσπάθησε να 
µην αφήσεις να σου ξεφύγουν µεγάλες χρονικές περίοδοι χωρίς να θυµάσαι την σηµερινή 
ιδέα, άρα και την λειτουργία σου. 
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Ο Θεός είναι το φως µε το οποίο βλέπω. 

 
 
Σήµερα συνεχίζουµε την χθεσινή ιδέα, προσθέτοντας µια άλλη διάσταση σε αυτή. 
 
Για να δεις, πρέπει πρώτα ν’ αναγνωρίσεις ότι το φως βρίσκεται µέσα, και όχι έξω. Δεν 
βλέπεις έξω από τον εαυτό σου, ούτε το εργαλείο της όρασης βρίσκεται έξω από σένα. Ένα 
βασικό κοµµάτι αυτού του εργαλείου είναι το φως που κάνει δυνατή την όραση. Αυτό είναι 
πάντα µαζί σου, κάνοντας την όραση δυνατή σε κάθε περίσταση. 
 
Σήµερα θα προσπαθήσουµε να φτάσουµε αυτό το φως. Γι αυτό τον σκοπό, θα 
χρησιµοποιήσουµε µια µορφή άσκησης που έχουµε προτείνει και πριν, και την οποία θα 
αξιοποιούµε όλο και περισσότερο. Είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τον απειθάρχητο νου, και 
αντιπροσωπεύει ένα βασικό στόχο στην εκπαίδευση του νου. Χρειάζεται αυτό ακριβώς που 
στερείται ο ανεκπαίδευτος νους. Όµως, αυτή η εκπαίδευση πρέπει να γίνει αν πρόκειται να 
δεις. 



 
Να έχεις τουλάχιστον τρεις περιόδους πρακτικής σήµερα, η κάθε µία από τρία έως πέντε 
λεπτά. Σου συνιστούµε θερµά να αφιερώσεις ακόµα περισσότερο χρόνο, αλλά µόνο εάν 
θεωρείς ότι ο χρόνος κυλά µε πολύ µικρή ή καθόλου ένταση. Η µορφή πρακτικής που θα 
χρησιµοποιήσουµε σήµερα είναι τόσο η πιο φυσική και εύκολη στον κόσµο για τον 
εκπαιδευµένο νου, όσο αφύσικη και δύσκολη για τον  ανεκπαίδευτο. 
 
Ο νους σου δεν είναι πια εντελώς ανεκπαίδευτος. Είσαι αρκετά έτοιµος να µάθεις την µορφή 
άσκησης που θα χρησιµοποιήσουµε σήµερα, αλλά µπορείς να συναντήσεις ισχυρή 
αντίσταση. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Όσο ασκείσαι κατ’ αυτόν τον τρόπο, αφήνεις πίσω σου 
όλα όσα πιστεύεις τώρα, και όλες τις σκέψεις που έχεις επινοήσει. Για να µιλήσουµε σωστά, 
αυτή είναι η απελευθέρωση από την κόλαση. Όµως, αν το αντιλαµβάνεσαι αυτό µέσα από τα 
µάτια του εγώ, αυτό είναι απώλεια ταυτότητας και κάθοδος στην κόλαση. 
 
Αν µπορείς να παραµερίσεις το εγώ σου έστω και για τόσο λίγο, δεν θα έχεις καµία δυσκολία 
να αναγνωρίσεις ότι οι αντιθέσεις του και οι φόβοι του δεν έχουν κανένα νόηµα. Μπορεί να σε 
βοηθήσει να υπενθυµίζεις στον εαυτό σου, πότε - πότε, ότι για να φτάσεις το φως σηµαίνει 
πως πρέπει να διαφύγεις από το σκοτάδι, όποια αντίθετη άποψη και να έχεις. Ο Θεός είναι το 
φως µε το οποίο βλέπω. Εσύ επιχειρείς να φτάσεις Αυτόν. 
 
Άρχισε της περιόδους πρακτικής επαναλαµβάνοντας την σηµερινή ιδέα µε ανοιχτά µάτια, και 
κλείσε τα αργά, επαναλαµβάνοντας την ιδέα αρκετές φορές ακόµα. Έπειτα προσπάθησε να 
βυθιστείς µέσα στο νου σου, αφήνοντας να φύγει κάθε είδος παρέµβασης και αυθαίρετης 
εισβολής, προσπερνώντας τες ήσυχα καθώς βυθίζεσαι. Ο νους σου δεν γίνεται να σταµατήσει 
να κάνει κάτι τέτοιο εκτός κι αν εσύ επιλέξεις να τον σταµατήσεις. Απλά παίρνει την φυσική 
του πορεία. Προσπάθησε να παρατηρείς τις περαστικές σκέψεις σου χωρίς ανάµειξη, και 
γλίστρησε ήσυχα δίπλα τους. 
 
Ενώ δεν είµαστε υπέρµαχοι κάποιας ιδιαίτερης προσέγγισης γι αυτή την µορφή άσκησης, 
αυτό που χρειάζεται είναι η συναίσθηση της σηµασίας αυτού που κάνεις · την ανεκτίµητη αξία 
του για σένα, και µια επίγνωση ότι επιχειρείς κάτι πολύ ιερό. Η σωτηρία είναι το πιο ευτυχές 
σου επίτευγµα. Είναι επίσης και το µόνο που έχει νόηµα, διότι είναι το µόνο πραγµατικά 
χρήσιµο για σένα. 
 
Αν προκύψει αντίσταση οποιασδήποτε µορφής, κάνε µια παύση για να επαναλάβεις την 
σηµερινή ιδέα, κρατώντας τα µάτια σου κλειστά εκτός κι αν νιώσεις φόβο. Σε αυτή την 
περίπτωση, θα το βρεις πιο ενθαρρυντικό να ανοίξεις τα µάτια σου για λίγο. Προσπάθησε, 
όµως, να επιστρέψεις στις ασκήσεις µε τα µάτια κλειστά όσο το δυνατόν γρηγορότερα. 
 
Αν κάνεις τις ασκήσεις σωστά, θα πρέπει να νιώσεις κάποια αίσθηση χαλάρωσης, ακόµα και 
µια αίσθηση ότι πλησιάζεις, αν όχι να εισέρχεσαι στο φως. Προσπάθησε να σκέφτεσαι φως, 
χωρίς µορφή και όριο, καθώς περνάς δίπλα από τις σκέψεις αυτού του κόσµου. Και µην 
ξεχνάς ότι αυτές δεν είναι ικανές να σε κρατήσουν στον κόσµο εκτός κι αν εσύ τους δώσεις 
την δύναµη να το κάνουν. 
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Ο Θεός είναι ο Νους µε τον οποίο σκέφτοµαι. 



 
Η σηµερινή ιδέα κρατά το κλειδί για το τι είναι οι πραγµατικές σου σκέψεις. Δεν είναι τίποτα 
από ό,τι νοµίζεις ότι σκέφτεσαι, όπως και τίποτα από ό,τι νοµίζεις ότι βλέπεις δεν έχει καµιά 
σχέση µε την όραση. Δεν υπάρχει καµία σχέση ανάµεσα σε αυτό που είναι πραγµατικό και σε 
αυτό που εσύ θεωρείς πραγµατικό. Τίποτα από ό,τι νοµίζεις ότι είναι οι πραγµατικές σου 
σκέψεις δεν µοιάζει καθόλου µε τις πραγµατικές σκέψεις. Τίποτα από ό,τι νοµίζεις πως 
βλέπεις δεν φέρει καµία οµοιότητα µε αυτό που θα σου δείξει η πραγµατική όραση. 
 
Σκέφτεσαι µε το Νου του Θεού. Εποµένως µοιράζεσαι τις σκέψεις σου µαζί Του, όπως και 
Αυτός µοιράζεται τις δικές Του µαζί σου. Είναι οι ίδιες σκέψεις, διότι είναι σκέψεις του ίδιου 
Νου. Το να µοιράζεσαι σηµαίνει πως κάνεις το ίδιο, ή το κάνεις ένα. Ούτε οι σκέψεις που 
σκέφτεσαι µαζί µε το Νου του Θεού φεύγουν από το νου σου, διότι οι σκέψεις δεν αφήνουν 
την πηγή τους. Εποµένως, οι σκέψεις σου βρίσκονται µέσα στο Νου του Θεού, όπως και εσύ. 
Βρίσκονται και στον δικό σου νου, όπως βρίσκεται και Αυτός. Όπως εσύ είσαι µέρος του 
δικού Του νου, έτσι και οι σκέψεις σου είναι µέρος του Νου Του. 
 
Πού είναι, λοιπόν, οι πραγµατικές σου σκέψεις; Σήµερα θα επιχειρήσουµε να τις 
προσεγγίσουµε. Θα χρειαστεί να τις αναζητήσουµε µέσα στο νου σου, διότι εκεί βρίσκονται. 
Πρέπει ακόµα να βρίσκονται εκεί, διότι δεν γίνεται να έχουν αφήσει την πηγή τους. Αυτό που 
σκέφτεται ο Νους του Θεού είναι αιώνιο, εφόσον είναι µέρος της δηµιουργίας. 
 
Οι τρεις πεντάλεπτες περίοδοι πρακτικής για σήµερα θα πάρουν την ίδια γενική µορφή που 
χρησιµοποιήσαµε στην εφαρµογή της χτεσινής ιδέας. Θα επιχειρήσουµε να αφήσουµε το µη 
πραγµατικό και να αναζητήσουµε το πραγµατικό. Θα αρνηθούµε τον κόσµο για χάρη της 
αλήθειας. Δεν θ’ αφήσουµε τις σκέψεις του κόσµου να µας κρατήσουν πίσω. Δεν θα 
αφήσουµε τις σκέψεις του κόσµου να µας λένε ότι αυτό που ο Θεός θέλει να κάνουµε είναι 
αδύνατον. Αντί γι αυτό, θα προσπαθήσουµε να αναγνωρίζουµε ότι µόνο αυτό που θέλει ο 
Θεός να κάνουµε είναι δυνατό. 
 
Επίσης θα προσπαθήσουµε να καταλάβουµε ότι µόνο αυτό που ο Θεός θέλει να κάνουµε 
είναι αυτό που θέλουµε κι εµείς να κάνουµε. Και, ακόµα, θα προσπαθήσουµε να θυµηθούµε 
ότι δεν γίνεται να αποτύχουµε στο να κάνουµε αυτό που Αυτός θέλει από εµάς. Έχουµε κάθε 
λόγο να νιώθουµε αυτοπεποίθηση ότι θα πετύχουµε σήµερα. Αυτό είναι το Θέληµα του Θεού. 
 
Άρχισε τις σηµερινές ασκήσεις επαναλαµβάνοντας την ιδέα από µέσα σου, κλείνοντας τα 
µάτια σου καθώς το κάνεις. Έπειτα πέρασε ένα σχετικά σύντοµο διάστηµα σκεπτόµενος 
κάποιες δικές σου σχετικές σκέψεις, κρατώντας την ιδέα στο νου σου. Αφού έχεις προσθέσει 
περίπου τέσσερις ή πέντε σκέψεις δικές σου στην ιδέα, επανάλαβε την πάλι και πες από 
µέσα σου γλυκά: 
 
Οι πραγµατικές µου σκέψεις βρίσκονται µέσα στο νου µου. Θα ήθελα να τις βρω. 
 
Έπειτα προσπάθησε να προσπεράσεις όλες τις µη πραγµατικές σκέψεις που καλύπτουν την 
αλήθεια µέσα στο νου σου, και να φτάσεις το αιώνιο. 
 
Κάτω από όλες τις ανούσιες σκέψεις και τις τρελές ιδέες µε τις οποίες έχεις κατακλύσει το νου 
σου βρίσκονται οι σκέψεις που σκεφτόσουν µαζί µε τον Θεό στην αρχή. Βρίσκονται µέσα στο 
νου σου τώρα, εντελώς αναλλοίωτες. Πάντα θα είναι µέσα στο νου σου, ακριβώς έτσι όπως 
ήταν πάντα. Όλα όσα έχεις σκεφτεί από τότε θα αλλάζουν, αλλά η βάση στην οποία 
βασίζονται είναι εξ ολοκλήρου αναλλοίωτη.  Σε αυτή την βάση απευθύνονται οι σηµερινές 
ασκήσεις. Εδώ ο νους σου είναι ενωµένος µε το Νου του Θεού. Εδώ οι σκέψεις σου είναι ένα 
µε τις δικές Του. Γι αυτό το είδος άσκησης µόνο ένα πράγµα είναι αναγκαίο · προσέγγισέ την 
όπως θα προσέγγιζες ένα βωµό αφιερωµένο στον Ουρανό στον Θεό Πατέρα και στον Θεό 
Υιό. Γιατί τέτοιο είναι το µέρος που προσπαθείς να φτάσεις. Πιθανόν να µην µπορέσεις ακόµα 
να συνειδητοποιήσεις πόσο ψηλά προσπαθείς να πας. Όµως, ακόµα και µε την µικρή 
κατανόηση που έχεις ήδη αποκτήσει, θα πρέπει να µπορείς να υπενθυµίζεις στον εαυτό σου 
ότι αυτό δεν είναι ένα αργόσχολο παιχνίδι, παρά είναι µια άσκηση αγιότητας και µια 
προσπάθεια να φτάσεις την Βασιλεία των Ουρανών. 
 



Στις πιο σύντοµες περιόδους άσκησης για σήµερα, προσπάθησε να θυµηθείς πόσο 
σηµαντικό είναι να κατανοήσεις την αγιότητα του νου που σκέφτεται µαζί µε τον Θεό. 
Αφιέρωσε ένα ή δύο λεπτά, καθώς επαναλαµβάνεις την σηµερινή ιδέα κατά την διάρκεια της 
ηµέρας, για να εκτιµήσεις την αγιότητα του νου σου. Στάσου παράµερα, για λίγο όµως, από 
όλες τις σκέψεις που είναι ανάξιες Αυτού του Οποίου είσαι ο οικοδεσπότης. Και ευχαρίστησέ 
Τον για τις σκέψεις που σκέφτεται µαζί σου. 
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Ο Θεός είναι η Αγάπη µε τη οποία συγχωρώ. 
 

Ο Θεός δεν συγχωρεί διότι ποτέ δεν έχει καταδικάσει. Και πριν χρειαστεί η συγχώρεση, 
πρέπει να υπάρχει καταδίκη. Η συγχώρεση είναι η µεγάλη ανάγκη αυτού του κόσµου, διότι 
είναι ένας κόσµος ψευδαισθήσεων. Εκείνοι που συγχωρούν, λοιπόν, απελευθερώνονται από 
τις ψευδαισθήσεις, ενώ εκείνοι που παρακρατούν την συγχώρεση δεσµεύουν τον εαυτό τους 
σε αυτές. Και εφόσον καταδικάζεις µόνο τον εαυτό σου, έτσι συγχωρείς µόνο τον εαυτό σου. 
 
Ωστόσο, αν και ο Θεός δεν συγχωρεί, η Αγάπη Του είναι παρόλα αυτά η βάση της 
συγχώρεσης. Ο φόβος καταδικάζει και η αγάπη συγχωρεί. Εποµένως η συγχώρεση ακυρώνει 
ό,τι έχει παράγει ο φόβος, επιστρέφοντας το νου στην επίγνωση του Θεού. Γι αυτό το λόγο, η 
συγχώρεση µπορεί πραγµατικά να ονοµαστεί σωτηρία. Είναι το µέσον µε το οποίο 
εξαφανίζονται οι ψευδαισθήσεις. 
 
Οι σηµερινές ασκήσεις απαιτούν τουλάχιστον τρεις πλήρεις πεντάλεπτες περιόδους 
πρακτικής, και όσο το δυνατόν πιο πολλές σύντοµες. Άρχιζε τις πιο µεγάλες περιόδους 
επαναλαµβάνοντας την σηµερινή ιδέα στον εαυτό σου, ως συνήθως. Κλείσε τα µάτια σου 
καθώς το κάνεις, και πέρασε ένα λεπτό ή δύο ερευνώντας το νου σου για εκείνους που δεν 
έχεις συγχωρέσει. Δεν έχει σηµασία «πόσο» δεν τους έχεις συγχωρέσει. Είτε τους έχεις 
συγχωρέσει ολοκληρωτικά, ή καθόλου. Αν κάνεις τις ασκήσεις καλά δεν θα έχεις δυσκολία να 
βρεις κάµποσους ανθρώπους που δεν έχεις συγχωρέσει. Ένας ασφαλής κανόνας είναι ότι 
όποιος δεν συµπαθείς είναι κατάλληλο αντικείµενο εφαρµογής των ασκήσεων. Ανάφερε έναν 
– έναν µε το όνοµά του, και πες: 
 
Ο Θεός είναι η Αγάπη µε την οποία σε συγχωρώ (όνοµα) 
 
Ο σκοπός της πρώτης φάσης των σηµερινών ασκήσεων είναι να σε βάλει σε µια θέση που να 
συγχωρέσεις τον εαυτό σου. Αφού έχεις εφαρµόσει την ιδέα σε όλους όσους έρχονται στο νου 
σου, πες στον εαυτό σου: 
 
Ο Θεός είναι η Αγάπη µε την οποία συγχωρώ τον εαυτό µου. 
 
Μετά αφιέρωσε το υπόλοιπο της περιόδου άσκησης προσθέτοντας σχετικές ιδέες όπως: 
 
Ο Θεός είναι η Αγάπη µε την οποία αγαπώ τον εαυτό µου. 
Ο Θεός είναι η Αγάπη µε την οποία είµαι ευλογηµένος. 
 
Η µορφή εφαρµογής µπορεί να ποικίλει κατά πολύ, αλλά δεν θα πρέπει να χάσεις από την 
προσοχή σου την κεντρική ιδέα. Για παράδειγµα, µπορείς να πεις: 
 
Δεν γίνεται να είµαι ένοχος διότι είµαι Υιός του Θεού. 



Έχω ήδη συγχωρεθεί. 
Κανένας φόβος δεν είναι δυνατόν να υπάρξει σε ένα αγαπηµένο νου του Θεού. 
Δεν υπάρχει ανάγκη για επίθεση διότι η αγάπη µε έχει συγχωρέσει. 
 
Η περίοδος άσκησης, θα πρέπει, ωστόσο, να τελειώνει µε την επανάληψη της σηµερινής 
ιδέας στην αρχική της µορφή. Οι συντοµότερες περίοδοι πρακτικής µπορούν να αποτελούνται 
είτε από µια επανάληψη της σηµερινής ιδέας στην αρχική της ή σε κάποια σχετική µορφή, 
όπως προτιµάς. Βεβαιώσου, όµως, πως κάνεις και συγκεκριµένες εφαρµογές αν χρειαστεί. 
Θα χρειαστούν κάθε στιγµή κατά την διάρκεια της ηµέρας που µπορεί να αντιληφτείς 
οποιαδήποτε αρνητικά συναισθήµατα προς οποιονδήποτε, παρόντα ή όχι. Σε αυτή την 
περίπτωση, πες του σιωπηλά: 
 
Ο Θεός είναι η Αγάπη µε την οποία σε συγχωρώ. 
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Ο Θεός είναι η δύναµη την οποία εµπιστεύοµαι. 
 

Αν θέτεις την εµπιστοσύνη σου στην δική σου δύναµη, έχεις κάθε λόγο να αγωνιάς, ν’ 
ανησυχείς και να φοβάσαι. Τι µπορείς να προβλέψεις ή να ελέγξεις; Τι υπάρχει µέσα σου στο 
οποίο µπορείς να βασιστείς; Τι είναι αυτό που θα σου έδινε την δυνατότητα να είσαι γνώστης 
όλων των όψεων κάποιου προβλήµατος, και να το λύσεις µε ένα τέτοιο τρόπο που µόνο καλό 
θα µπορούσε να προκύψει; Τι υπάρχει µέσα σε σένα που σου δίνει την αναγνώριση της 
σωστής λύσης, και της εγγύησης ότι θα επιτευχθεί; 
 
Από µόνος σου δεν µπορείς να κάνεις τίποτα από αυτά τα πράγµατα. Το να πιστεύεις ότι 
µπορείς σηµαίνει ότι θέτεις την εµπιστοσύνη σου εκεί όπου η εµπιστοσύνη είναι αθέµιτη, και 
δικαιώνεις τον φόβο, την ανησυχία, την κατάθλιψη, τον θυµό και την θλίψη. Ποιος µπορεί να 
θέσει την πίστη του στην αδυναµία και να νιώθει ασφαλής; Όµως ποιος γίνεται να θέσει την 
πίστη του στην δύναµη και να νιώθει αδύναµος; 
 
Ο Θεός είναι η ασφάλεια σου σε κάθε περίπτωση. Η Φωνή Του µιλά εκ µέρους Του σε όλες 
τις καταστάσεις και σε κάθε πλευρά κάθε κατάστασης, λέγοντάς σου ακριβώς τι να κάνεις για 
να επικαλεστείς την δύναµή Του και την προστασία Του. Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις διότι ο 
Θεός δεν έχει εξαιρέσεις. Και η Φωνή που µιλά εκ µέρους Του σκέφτεται όπως και Αυτός. 
 
Σήµερα θα προσπαθήσουµε να προσπεράσουµε την δική σου αδυναµία και να φτάσουµε 
στην Πηγή της αληθινής δύναµης. Τέσσερεις πεντάλεπτες περίοδοι άσκησης χρειάζονται 
σήµερα, και σου συνιστούµε και µεγαλύτερες και συχνότερες. Κλείσε τα µάτια σου και άρχισε, 
όπως συνήθως, επαναλαµβάνοντας την σηµερινή ιδέα. Έπειτα πέρασε ένα ή δύο λεπτά 
ερευνώντας για καταστάσεις στην ζωή σου τις οποίες έχεις επενδύσει µε φόβο, 
αποπέµποντας την κάθε µία λέγοντας στον εαυτό σου: 
 
Ο Θεός είναι η δύναµη την οποία εµπιστεύοµαι. 
 
Τώρα προσπάθησε να γλιστρήσεις πέρα από όλες τις έγνοιες που έχουν σχέση µε την 
αίσθηση ότι είσαι ανεπαρκής. Είναι προφανές ότι όποια κατάσταση σου προκαλεί έγνοια 
σχετίζεται µε συναισθήµατα ανεπάρκειας, ειδάλλως θα πίστευες ότι µπορείς να διαχειριστείς 
την κατάσταση µε επιτυχία. Δεν κερδίζεις αυτοπεποίθηση µε το να δείχνεις εµπιστοσύνη στον 



εαυτό σου. Αλλά η δύναµη του Θεού µέσα σου είναι επιτυχής σε όλα τα πράγµατα. 
 
Η αναγνώριση της δικής σου αδυναµίας είναι ένα αναγκαίο βήµα προς την διόρθωση των 
σφαλµάτων σου, αλλά από µόνο του δεν επαρκεί καθόλου για να σου χαρίσει την 
αυτοπεποίθηση που χρειάζεσαι, και δικαιούσαι. Πρέπει να αποκτήσεις µια επίγνωση ότι η 
εµπιστοσύνη στην αληθινή σου δύναµη είναι απόλυτα δικαιολογηµένη από κάθε άποψη και 
σε κάθε περίπτωση. 
 
Στην τελευταία φάση της πρακτικής περιόδου, προσπάθησε να φτάσεις µέσα στο νου σου σε 
ένα τόπο πραγµατικής ασφάλειας. Θα αναγνωρίσεις ότι έφτασες εκεί αν νιώσεις µια αίσθηση 
βαθιάς ειρήνης, αν και για πολύ λίγο. Άφησε όλα τα ασήµαντα πράγµατα που τριγυρίζουν και 
φλυαρούν στην επιφάνεια του νου σου να φύγουν, και διείσδυσε κάτω από αυτά στην 
Βασιλεία των Ουρανών. Υπάρχει ένα µέρος µέσα σου όπου υπάρχει απόλυτη ειρήνη. 
Υπάρχει ένα µέρος µέσα σου όπου τίποτα δεν είναι αδύνατον. Υπάρχει ένα µέρος µέσα σου 
όπου η κατοικεί η δύναµη του Θεού. 
 
Κατά την διάρκεια της ηµέρας, επαναλάµβανε την ιδέα συχνά. Χρησιµοποίησέ την ως 
απάντηση σε κάθε ενόχληση. Να θυµάσαι ότι η ειρήνη είναι δικαίωµά σου, διότι δίνεις την 
εµπιστοσύνη σου στην δύναµη του Θεού. 
 
 
 

  
 
 

ΜΑΘΗΜΑ 48    
 

Δεν υπάρχει τίποτα να φοβηθώ.   
 

Η σηµερινή ιδέα απλά δηλώνει µια πραγµατικότητα. Δεν είναι πραγµατικότητα για εκείνους 
που πιστεύουν στις ψευδαισθήσεις, αλλά οι ψευδαισθήσεις δεν είναι πραγµατικότητες. Στην 
αλήθεια δεν υπάρχει τίποτα να φοβηθείς. Είναι πολύ εύκολο να το αναγνωρίσεις αυτό. Αλλά 
είναι πολύ δύσκολο να το αναγνωρίσουν εκείνοι που θέλουν οι ψευδαισθήσεις να είναι 
αληθινές. 
 
Η σηµερινές περίοδοι πρακτικής θα είναι πολύ σύντοµες, πολύ απλές και πολύ συχνές. Απλά 
επαναλάµβανε την ιδέα όσο το δυνατόν πιο συχνά. Μπορείς να την χρησιµοποιήσεις µε τα 
µάτια σου ανοιχτά σε οποιαδήποτε στιγµή και σε οποιαδήποτε κατάσταση. Σου συνιστούµε 
ιδιαίτερα, όµως, να αφιερώσεις περίπου ένα λεπτό όποτε είναι δυνατόν για να κλείσεις τα 
µάτια σου και να επαναλάβεις την ιδέα αργά στον εαυτό σου αρκετές φορές. Είναι ιδιαίτερα 
σηµαντικό να χρησιµοποιήσεις την ιδέα αµέσως, σε περίπτωση που οτιδήποτε διαταράξει την 
ειρήνη του νου σου. 
 
Η παρουσία του φόβου είναι σίγουρο σηµάδι ότι θέτεις την εµπιστοσύνη σου στην δική σου 
δύναµη. Η επίγνωση ότι δεν υπάρχει τίποτα να φοβηθείς δείχνει ότι κάπου µέσα στο νου σου, 
όχι απαραίτητα σε ένα µέρος που να µπορείς τώρα να αναγνωρίσεις, έχεις θυµηθεί τον Θεό, 
και έχεις αφήσει την δύναµή Του να αντικαταστήσει την αδυναµία σου. Την στιγµή που 
θελήσεις να το κάνεις αυτό δεν υπάρχει πραγµατικά τίποτα να φοβηθείς. 
 
 
 
 

  



ΜΑΘΗΜΑ 49 
 

 
Η Φωνή του Θεού µου µιλά όλη την ηµέρα. 

 
Είναι απόλυτα δυνατό να ακούς την Φωνή του Θεού όλη την ηµέρα χωρίς να διακόπτεις τις 
κανονικές σου δραστηριότητες µε κανένα τρόπο. Το µέρος του νου σου στο οποίο κατοικεί η 
αλήθεια βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία µε τον Θεό, είτε το γνωρίζεις είτε όχι. Το άλλο µέρος 
είναι που λειτουργεί στον κόσµο και υπακούει τους νόµους του κόσµου. Αυτό το µέρος είναι 
που διαρκώς αποσπάται, αποδιοργανώνεται και νιώθει µεγάλη αβεβαιότητα. 
 
Το µέρος που ακούει την Φωνή του Θεού είναι ήρεµο, πάντα αναπαυµένο και απόλυτα 
βέβαιο. Αυτό είναι πραγµατικά το µόνο µέρος που υπάρχει. Το άλλο µέρος είναι µια άγρια 
ψευδαίσθηση, έξαλλη και αλλόφρων, αλλά χωρίς καµιά πραγµατικότητα. Σήµερα 
προσπάθησε να µην το ακούς. Προσπάθησε να ταυτιστείς µε το µέρος του νου σου όπου 
βασιλεύει πάντα η ηρεµία και η ειρήνη. Προσπάθησε να ακούσεις την Φωνή του Θεού να σε 
καλεί µε αγάπη, θυµίζοντάς σου ότι ο Δηµιουργός σου δεν έχει ξεχάσει τον  Υιό Του. 
 
Θα χρειαστούµε τουλάχιστον τέσσερεις πεντάλεπτες περιόδους πρακτικής σήµερα, και 
περισσότερες αν είναι δυνατόν. Θα προσπαθήσουµε πραγµατικά να ακούσουµε την Φωνή 
του Θεού να σου θυµίζει Εκείνον και τον Εαυτό σου. 
 
Θα προσεγγίσουµε αυτή την πιο ευτυχισµένη και ιερή από τις σκέψεις µε εµπιστοσύνη, 
γνωρίζοντας ότι όταν το κάνουµε αυτό ενώνουµε την θέλησή µας µε την Θέληση του Θεού. 
Αυτός θέλει ν’ ακούσεις την Φωνή Του. Σου Την έδωσε για να Την ακούς. 
 
Άκουσε µέσα σε βαθιά σιγή. Ησύχασε και άνοιξε το νου σου. Προσπέρασε όλες τις βραχνές 
στριγκλιές και τις αρρωστηµένες φαντασιώσεις που καλύπτουν τις αληθινές σου σκέψεις και 
σκιάζουν τον αιώνιο σύνδεσµό σου µε τον Θεό. Βυθίσου βαθιά µέσα στην ειρήνη που σε 
περιµένει πέρα από τις ξέφρενες, ταραχώδεις σκέψεις, εικόνες και ήχους αυτού του 
παρανοϊκού κόσµου. Δεν ζεις εδώ. Προσπαθείς να φτάσεις στο αληθινό σου σπίτι. 
Προσπαθούµε να φτάσουµε το µέρος στο οποίο είσαι πραγµατικά καλοδεχούµενος. 
Προσπαθούµε να φτάσουµε τον Θεό. 
 
Μην ξεχνάς να επαναλαµβάνεις την σηµερινή ιδέα πολύ συχνά. Κάνε το µε τα µάτια ανοιχτά 
όποτε είναι απαραίτητο, αλλά και µε κλειστά όποτε αυτό είναι δυνατό. Και βεβαιώσου πως 
κάθεσαι ήσυχα και επαναλαµβάνεις την σηµερινή ιδέα όποτε µπορείς, κλείνοντας τα µάτια 
σου στον κόσµο, και συνειδητοποιώντας ότι προσκαλείς την Φωνή του Θεού να σου µιλήσει. 
 
 
 
 

  
 
 
 

ΜΑΘΗΜΑ 50 
 

Με στηρίζει η Αγάπη του Θεού. 
 

1. Εδώ βρίσκεται η απάντηση σε κάθε πρόβληµα που θα αντιµετωπίσεις, σήµερα και αύριο 
και όσο διαρκεί ο χρόνος. Σε αυτόν τον κόσµο, πιστεύεις ότι σε στηρίζει οτιδήποτε άλλο εκτός 
από τον Θεό. Η πίστη σου εναποθέτεται στα πιο ασήµαντα και παρανοϊκά σύµβολα · στα 
χάπια, στα χρήµατα, σε «προστατευτικά» ρούχα, επιρροή, κύρος, φιλαρέσκεια, στις γνωριµίες 
µε τους «σωστούς» ανθρώπους, και ένας ατέλειωτος κατάλογος από µορφές του τίποτα στις 



οποίες αποδίδεις µαγικές δυνάµεις. 
 
2. Όλα αυτά τα πράγµατα είναι τα υποκατάστατα που έχεις βάλει εσύ στην θέση της Αγάπης 
του Θεού. Δίνεις µεγάλη αξία σε αυτά τα πράγµατα για να επιβεβαιώσεις την ταύτισή σου µε 
το σώµα. Είναι ύµνοι προς το εγώ. Μην αποθέτεις την πίστη σου στα ανάξια. Αυτό δεν θα σε 
στηρίξει. 
 
3. Μόνο η Αγάπη του Θεού θα σε προστατεύει σε όλες τις περιστάσεις. Θα σε ανασηκώνει 
πάνω από κάθε δοκιµασία, και θα σε εξυψώνει ψηλά πάνω από όλους τους κινδύνους που 
αντιλαµβάνεσαι σε αυτό τον κόσµο και θα σε πηγαίνει σε ένα κλίµα απόλυτης ειρήνης και 
ασφάλειας. Θα σε µεταφέρει σε µια κατάσταση του νου που τίποτα δεν µπορεί να την 
απειλήσει, τίποτα δεν µπορεί να την ενοχλήσει, και τίποτα δεν µπορεί να εισβάλλει στην 
αιώνια ηρεµία του Υιού του Θεού. 
 
4. Μην θέτεις την πίστη σου σε ψευδαισθήσεις. Θα σε προδώσουν. Θέσε όλη την πίστη σου 
στην Αγάπη του Θεού µέσα σου · την αιώνια, την αναλλοίωτη και αιώνια αδιάλειπτη. Αυτή 
είναι η απάντηση σε οτιδήποτε αντιµετωπίσεις σήµερα. Μέσα από την Αγάπη του Θεού µέσα 
σου, µπορείς να επιλύσεις όλες τις φαινοµενικές δυσκολίες χωρίς προσπάθεια και µε 
απόλυτη σιγουριά. Αυτό να το λες συχνά στον εαυτό σου σήµερα. Είναι µια διακήρυξη 
απελευθέρωσης από την πίστη στα είδωλα. Είναι η αναγνώριση της αλήθειας για τον εαυτό 
σου. 
 
5. Για δέκα λεπτά, δύο φορές σήµερα, πρωί και βράδυ, άφησε την σηµερινή ιδέα να βυθιστεί 
βαθιά µέσα στην συνειδητότητά σου. Επανάλαβέ την, σκέψου την, άφησε σχετικές σκέψεις να 
έρθουν να σε βοηθήσουν ν’ αναγνωρίσεις την αλήθεια, και επέτρεψε στην ειρήνη να κυλίσει 
πάνω σου σαν µια απαλή κουβέρτα προστασίας και βεβαιότητας. Μην αφήσεις άσκοπες και 
ανόητες σκέψεις να εισέρθουν και να διαταράσσουν τον άγιο νου του Υιού του Θεού. Αυτή 
είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Αυτός είναι ο τόπος ανάπαυσης όπου σε έχει τοποθετήσει για 
πάντα ο Πατέρας σου. 
 
 
 
 

	  


