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Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑΣ 
 

Εισαγωγή 
 

1. Μην ξεχνάς ότι το κίνητρο γι αυτά τα µαθήµατα είναι η επίτευξη και η διατήρηση της 
κατάστασης της ειρήνης. Όταν υπάρχει αυτή η κατάσταση ο νους ησυχάζει, και επιτυγχάνεται η 
προϋπόθεση στην οποία επανέρχεται η ενθύµηση του Θεού. Δεν είναι απαραίτητο να Του πεις 
εσύ τι να κάνει. Αυτός δεν θα αποτύχει. Αυτός, όπου µπορεί να εισέλθει, είναι ήδη εκεί. Και είναι 
δυνατόν να µην µπορεί να εισέλθει εκεί όπου θέλει να βρίσκεται; Η ειρήνη θα είναι δική σου διότι 
αυτό είναι το Θέληµά Του. Μπορείς να πιστέψεις ότι µια σκιά µπορεί να εµποδίσει την Θέληση 
που κρατά το σύµπαν ασφαλές; Ο Θεός δεν περιµένει τις ψευδαισθήσεις για να Του επιτρέψουν 
να είναι ο Εαυτός Του. Ούτε και ο Υιός Του. Αυτοί είναι. Και ποια ψευδαίσθηση που φαινοµενικά 
περιφέρεται άσκοπα ανάµεσά Τους έχει την δύναµη να νικήσει αυτό που είναι η Θέλησή Τους; 
2. Για να µάθεις αυτά τα µαθήµατα χρειάζεται προθυµία να αµφισβητήσεις κάθε αξία που έχεις 
µέχρι τώρα. Ούτε µία δεν µπορεί να κρατηθεί κρυφή και θολή χωρίς να βάλει σε κίνδυνο την 
µάθησή σου. Καµιά πεποίθηση δεν είναι ουδέτερη. Η κάθε µία έχει την δύναµη να υπαγορεύει 
κάθε απόφαση που παίρνεις. Γιατί µια απόφαση είναι ένα συµπέρασµα βασισµένο σε όλα όσα 
πιστεύεις. Είναι η έκβαση της πεποίθησης, και έπεται αυτής τόσο σίγουρα όσο και ο πόνος 
ακολουθεί την ενοχή και η ελευθερία την αθωότητα. Δεν υπάρχει κανένα υποκατάστατο για την 
ειρήνη. Ό,τι δηµιουργεί ο Θεός δεν έχει άλλη εναλλακτική. Η αλήθεια προκύπτει από ό,τι γνωρίζει 
Αυτός. Και οι δικές σου αποφάσεις προέρχονται από τις πεποιθήσεις σου τόσο σίγουρα όσο όλη 
η δηµιουργία αναδύθηκε στον Νου Του χάρη σε όλα όσα γνωρίζει Αυτός . 
 

 
I.  Η Ιδιαιτερότητα ως Υποκατάστατο της Αγάπης  

 
1. Η αγάπη είναι επέκταση. Αν παρακρατήσεις έστω και το πιο µικρό δώρο σηµαίνει ότι δεν 
γνωρίζεις τον σκοπό της αγάπης. Η αγάπη προσφέρει τα πάντα παντοτινά. Αν παρακρατήσεις 
έστω και µια πεποίθηση, µία προσφορά, τότε η αγάπη χάνεται, διότι ζήτησες σε ένα 
υποκατάστατο να πάρει την θέση της. Και τώρα πρέπει ο πόλεµος, ο αντικαταστάτης της ειρήνης, 
να έρθει µε την µόνη εναλλακτική που µπορείς να διαλέξεις για την αγάπη. Το ότι την διάλεξες, 
της έχει δώσει όλη την πραγµατικότητα που φαίνεται ότι έχει. 
2. Οι πεποιθήσεις ποτέ δεν θα επιτίθενται η µία στην άλλη ανοιχτά, διότι είναι αδύνατον να 
έχουµε αποτελέσµατα που να συγκρούονται αναµεταξύ τους. Αλλά µια µη αναγνωρισµένη 
πεποίθηση είναι µια απόφαση να πολεµήσεις κρυφά, όπου τα αποτελέσµατα της σύγκρουσης 
κρατιούνται άγνωστα και δεν οδηγούνται ποτέ στην λογική, για να θεωρηθούν αν είναι λογικά ή 
όχι. Και πολλά παράλογα αποτελέσµατα έχουν προκληθεί, και αποφάσεις δίχως νόηµα έχουν 
παρθεί και κρατηθεί κρυφές, για να γίνουν τώρα πεποιθήσεις που τους έχει δοθεί δύναµη να 
κατευθύνουν όλες τις επόµενες αποφάσεις. Μην υποτιµάς την δύναµη που έχουν αυτοί οι κρυφοί 
πολεµιστές να διακόπτουν την ειρήνη σου. Διότι η ειρήνη βρίσκεται στο έλεος τους όσο 
αποφασίζεις να την αφήνεις εκεί. Οι µυστικοί εχθροί της ειρήνης, ακόµα και η παραµικρή σου 
απόφαση να διαλέξεις την επίθεση αντί για την αγάπη, µη αναγνωρίσιµοι και γρήγοροι στις 
προκλήσεις τους για µάχη και βία που  περιλαµβάνει πολύ περισσότερα από ό,τι νοµίζεις, 
βρίσκονται εκεί από δική σου επιλογή. Μην αρνείσαι την παρουσία τους ούτε τα τροµερά 
αποτελέσµατά τους. Το µόνο που µπορείς να αρνηθείς είναι η πραγµατικότητά τους, αλλά όχι τα 
αποτελέσµατά τους. 
3. Όλα όσα έχεις διαφυλάξει µε στοργή σαν κρυφές πεποιθήσεις, και που τα υπερασπίζεσαι αν 
και δεν τα αναγνωρίζεις, είναι πίστη στην ιδιαιτερότητα. Αυτή παίρνει πολλές µορφές, αλλά πάντα 
συγκρούεται µε την πραγµατικότητα της δηµιουργίας του Θεού και µε το µεγαλείο που Αυτός 



έδωσε στον Υιό Του. Τι άλλο θα µπορούσε να δικαιολογήσει την σύγκρουση; Γιατί ποιος θα 
µπορούσε να µισήσει κάποιον του οποίου ο Εαυτός είναι δικός του, και τον Οποίο γνωρίζει; Μόνο 
οι ιδιαίτεροι θα µπορούσαν να έχουν εχθρούς, διότι είναι διαφορετικοί και όχι οι ίδιοι. Και η 
διαφορά οιουδήποτε είδους επιβάλλει βαθµίδες πραγµατικότητας, και την ανάγκη να κρίνεις από 
την οποία δεν θα µπορείς να ξεφύγεις. 
4. Αυτό που δηµιούργησε ο Θεός δεν µπορεί να υποστεί επίθεση, διότι δεν υπάρχει τίποτα στο 
σύµπαν που να είναι διαφορετικό από τον εαυτό του. Αλλά αυτό που είναι διαφορετικό επικαλείται 
την κρίση, και αυτή πρέπει να προέρχεται από κάποιον «καλύτερο», κάποιον που δεν είναι 
ικανός να είναι σαν αυτό που καταδικάζει, «υπεράνω» αυτού, αναµάρτητος σε σύγκριση µε αυτό. 
Κι έτσι η ιδιαιτερότητα γίνεται και µέσο και σκοπός συγχρόνως. Διότι η ιδιαιτερότητα, όχι µόνο 
διαχωρίζει, αλλά εξυπηρετεί ως βάση από την  οποία η επίθεση εναντίον αυτού που φαίνεται 
«κατώτερος» από τον ιδιαίτερο, είναι «φυσική» και «δίκαιη». Οι ιδιαίτεροι νιώθουν αδύναµοι και 
ευάλωτοι εξαιτίας των διαφορών, διότι αυτό που θα τους έκανε ιδιαίτερους είναι ο εχθρός τους. 
Ωστόσο προστατεύουν την εχθρότητά τους και την αποκαλούν «φίλο». Για χάρη του µάχονται 
ενάντια στο σύµπαν, διότι τίποτα στον κόσµο δεν έχει µεγαλύτερη αξία γι αυτούς. 
5. Η ιδιαιτερότητα είναι ο µεγάλος δυνάστης που υπαγορεύει τις λανθασµένες αποφάσεις. Εδώ 
βρίσκεται η µεγάλη ψευδαίσθηση για το τι είσαι εσύ και τι είναι ο αδελφός σου. Κι εδώ είναι αυτό 
που κάνει το σώµα αγαπητό και άξιο διαφύλαξης. Την ιδιαιτερότητα πρέπει να την 
υπερασπιστείς. Οι ψευδαισθήσεις µπορούν να της επιτεθούν, και το κάνουν. Διότι αυτό που 
πρέπει να γίνει ο αδελφός σου για να κρατήσει την ιδιαιτερότητά σου είναι µια ψευδαίσθηση. 
Αυτός που είναι «χειρότερος» από σένα πρέπει να δεχτεί επίθεση, έτσι ώστε η ιδιαιτερότητα σου 
να µπορέσει να ζήσει από την δική του ήττα. Διότι η ιδιαιτερότητα σηµαίνει θρίαµβος, και η νίκη 
της είναι η δική του ήττα και ντροπή. Πώς να ζήσει, µε όλες σου τις αµαρτίες επάνω του; Και 
ποιος άλλος πρέπει να είναι ο κατακτητής του εκτός από σένα τον ίδιο; 
6. Θα ήταν δυνατόν να µισείς τον αδελφό σου αν ήσουν σαν αυτόν; Θα µπορούσες να του 
επιτεθείς αν συνειδητοποιούσες ότι ταξιδεύεις µαζί του, προς έναν στόχο που είναι ο ίδιος; Δεν θα 
τον βοηθούσες να τον φτάσει µε κάθε δυνατό τρόπο, αν η δική του επίτευξη γινόταν αντιληπτή ως 
δική σου; Είσαι εχθρός του στην ιδιαιτερότητα · φίλος του σε ένα κοινό σκοπό. Η ιδιαιτερότητα δεν 
µπορεί ποτέ να µοιραστεί, διότι βασίζεται σε στόχους που µόνο εσύ µπορείς να φτάσεις. Και 
αυτός δεν πρέπει ποτέ να τους φτάσει, ειδάλλως ο στόχος σου κινδυνεύει. Μπορεί η αγάπη να 
έχει νόηµα εκεί όπου ο στόχος είναι ο θρίαµβος; Και τι απόφαση µπορεί να παρθεί γι αυτό που να 
µην σε βλάψει; 
7. Ο αδελφός σου είναι φίλος σου διότι ο Πατέρας του τον δηµιούργησε σαν εσένα. Δεν υπάρχει 
καµία διαφορά. Έχεις δοθεί στον αδελφό σου έτσι ώστε η αγάπη να µπορέσει να επεκταθεί, και 
όχι να αποκοπεί από αυτόν. Αυτό που παρακρατάς χάνεται και για σένα. Ο Θεός έδωσε τον 
Εαυτό Του σε σένα, και η ενθύµηση αυτού είναι ο µόνος σκοπός που µοιράζεσαι. Άρα είναι ο 
µόνος σκοπός που έχεις. Θα µπορούσες να επιτεθείς στον αδελφό σου αν διάλεγες να µην 
βλέπεις καµία ιδιαιτερότητα κανενός είδους ανάµεσα σε σένα και αυτόν; Κοίταξε χωρίς 
προκατάληψη ό,τι σε κάνει να καλωσορίζεις τον αδελφό σου µόνο εν µέρει, ή που σε αφήνει να 
νοµίζεις ότι είσαι καλύτερα χωριστά από αυτόν. Δεν είναι πάντα η πεποίθηση σου ότι η 
ιδιαιτερότητά σου περιορίζεται από την σχέση σας;  Και δεν είναι αυτός ο «εχθρός» που κάνει 
εσένα και τον αδελφό σου ψευδαισθήσεις τον έναν για τον άλλο; 
8. Ο φόβος για τον Θεό και για τον αδελφό σου προέρχεται από κάθε µη αναγνωρισµένη πίστη 
στην ιδιαιτερότητα. Διότι απαιτείς ο αδελφός σου να υποκλιθεί σε αυτή παρά την θέλησή του. Και 
ο Θεός ο Ίδιος πρέπει να την τιµήσει ή να υποστεί εκδίκηση. Κάθε τσίµπηµα µοχθηρίας, ή 
µαχαιριά µίσους ή ευχή διαχωρισµού προκύπτει από εδώ. Διότι εδώ ο σκοπός που µοιράζεστε 
εσύ και ο αδελφός σου κρύβεται και από τους δυο σας. Αντιστέκεσαι σε αυτά τα µαθήµατα διότι 
σε διδάσκουν ότι εσύ και ο αδελφός σου είστε όµοιοι. Δεν έχετε κανένα σκοπό που να µην είναι ο 
ίδιος, και που να µην µοιράζεται και ο Πατέρας σας µαζί σας. Διότι η σχέση σας έχει εξαγνιστεί 
από ιδιαίτερους στόχους. Θα ήθελες τώρα να κατανικήσεις τον στόχο της αγιότητας που της 
έδωσε ο Ουρανός; Τι προοπτική µπορεί να έχει ο ιδιαίτερος που να µην αλλάζει µε κάθε 
φαινοµενικό χτύπηµα, κάθε αβλεψία, ή φανταστική κρίση για τον εαυτό της; 
9. Αυτοί που είναι ιδιαίτεροι πρέπει να υπερασπίζονται τις ψευδαισθήσεις ενάντια στην αλήθεια. 
Διότι τι άλλο είναι η ιδιαιτερότητα εκτός από µια επίθεση στην Θέληση του Θεού; Δεν αγαπάς τον 
αδελφό σου όσο υπερασπίζεσαι αυτό εναντίον του. Σε αυτό επιτίθεται αυτός, κι εσύ το 
προστατεύεις. Εδώ βρίσκεται η αιτία της µάχης την οποία εξαπολύεις εναντίον του. Εδώ πρέπει 



να βρίσκεται ο εχθρός σου και όχι ο φίλος σου. Ποτέ δεν µπορεί να υπάρξει ειρήνη ανάµεσα 
στους διαφορετικούς. Αυτός είναι φίλος σου διότι είστε οι ίδιοι. 

 
II Η Δολιότητα της Ιδιαιτερότητας 

 
1. Η σύγκριση πρέπει να είναι ένα τέχνασµα του εγώ, διότι η αγάπη δεν κάνει καµιά. Η 
ιδιαιτερότητα πάντα κάνει συγκρίσεις. Εδραιώνεται από µια έλλειψη που βλέπει σε κάποιον 
άλλον, και συντηρείται αναζητώντας, και κρατώντας πεντακάθαρα στην όρασή της όλες τις 
ελλείψεις που µπορεί να αντιληφθεί. Αυτό αναζητά, και αυτό αντικρίζει. Και πάντα αυτός που 
µειώνει µε αυτό τον τρόπο θα ήταν ο σωτήρας σου, αν δεν είχες επιλέξει αντί για σωτήρα σου να 
τον κάνεις ένα ασήµαντο µέτρο σύγκρισης για την ιδιαιτερότητά σου. Ενάντια στην µικρότητα που 
βλέπεις σε αυτόν, εσύ στέκεις ψηλός και επιβλητικός, καθαρός και έντιµος, αγνός και άσπιλος, σε 
σύγκριση µε αυτό που βλέπεις. Και ούτε καταλαβαίνεις ότι, µε αυτό τον τρόπο, τον εαυτό σου 
είναι που υποτιµάς.   
2. Η επιδίωξη της ιδιαιτερότητας έχει πάντα κόστος την ειρήνη. Ποιος µπορεί να επιτίθεται στον 
σωτήρα του και να τον αναχαιτίζει, και παρόλα αυτά να αναγνωρίζει την ισχυρή του στήριξη; 
Ποιος µπορεί να αφαιρεί από την παντοδυναµία του, και παρόλα αυτά να µοιράζεται την δύναµή 
του; Και ποιος µπορεί να τον χρησιµοποιήσει ως αποτίµηση της µικρότητας, και να 
απελευθερωθεί από τους περιορισµούς; Έχεις µια λειτουργία στην σωτηρία. Η αναζήτησή της θα 
σου φέρει χαρά. Αλλά η αναζήτηση της ιδιαιτερότητας πρέπει να σου φέρει πόνο. Εδώ βρίσκεται 
ένας στόχος που θέλει να κατανικήσει την σωτηρία, κι έτσι να πάει αντίθετα µε την Θέληση του 
Θεού. Το να δίνεις αξία στην ιδιαιτερότητα σηµαίνει ότι εκτιµάς µια ξένη θέληση κατά την οποία 
προτιµάς τις ψευδαισθήσεις του εαυτού σου από την αλήθεια. 
3. Η ιδιαιτερότητα είναι η ιδέα της αµαρτίας που γίνεται αληθινή. Την αµαρτία δεν µπορείς ούτε να 
την φανταστείς χωρίς αυτή την βάση. Διότι η αµαρτία προέκυψε από αυτήν, από το τίποτα · ένα 
άνθος του κακού χωρίς καθόλου ρίζες. Εδώ βρίσκεται ο αυτοδηµιούργητος «σωτήρας», ο 
«δηµιουργός» που δηµιουργεί διαφορετικά από τον Πατέρα, και που έφτιαξε τον Υιό Εκείνου σαν 
τον ίδιο και όχι σαν Αυτόν. Οι «ιδιαίτεροι» υιοί Του είναι πολλοί, ποτέ ένας, ο καθένας εξόριστος 
από τον εαυτό του, και από Αυτόν του Οποίου είναι µέρος. Ούτε αγαπούν την Ενότητα που τους 
δηµιούργησε σαν ένα µαζί Του. Διάλεξαν την ιδιαιτερότητα τους αντί για τον Ουρανό και αντί για 
την ειρήνη, και την περιτύλιξαν προσεκτικά µε την αµαρτία, για να την κρατήσουν «ασφαλή» από 
την αλήθεια.   
4. Δεν είσαι ιδιαίτερος. Αν νοµίζεις ότι είσαι, και θέλεις να υπερασπιστείς την ιδιαιτερότητά σου 
ενάντια στην αλήθεια αυτού που είσαι πραγµατικά, πώς µπορείς να γνωρίσεις την αλήθεια; Ποια 
απάντηση από αυτές που δίνει το Άγιο Πνεύµα µπορεί να φτάσει σε σένα, όταν εσύ ακούς την 
ιδιαιτερότητά σου, και αυτή είναι που ρωτά και απαντά; Η µικρή της απάντηση, βουβή µέσα στην 
µελωδία που ξεχύνεται από τον Θεό προς εσένα αιώνια υµνώντας µε αγάπη αυτό που είσαι, είναι 
η µόνη που ακούς. Και αυτό το τεράστιο τραγούδι της τιµής και της αγάπης γι αυτό που είσαι 
φαίνεται σιωπηλό και δεν ακούγεται µπροστά στην «ισχύ» της.  Τεντώνεις τα αυτιά σου για ν’ 
ακούσεις την βουβή φωνή του, ενώ το Κάλεσµα του Θεού του Ίδιου είναι βουβό για σένα.  
5. Μπορείς να υπερασπίζεσαι την ιδιαιτερότητά σου, αλλά ποτέ δεν θα ακούσεις την Φωνή του 
Θεού δίπλα της. Μιλούν µια διαφορετική γλώσσα και καταλήγουν σε διαφορετικά αυτιά. Για κάθε 
ιδιαίτερο, η αλήθεια είναι ένα διαφορετικό µήνυµα, κάποιο µε διαφορετικό νόηµα για τον καθένα. 
Όµως πως µπορεί η αλήθεια να είναι διαφορετική για τον καθένα; Τα ιδιαίτερα µηνύµατα που 
ακούν οι ιδιαίτεροι τους πείθουν ότι είναι διαφορετικοί και ξεχωριστοί · ο κάθε ένας µέσα στις 
ιδιαίτερες αµαρτίες του και «ασφαλής» από την αγάπη, η οποία δεν βλέπει καθόλου την 
ιδιαιτερότητά του. Η όραση του Χριστού είναι ο «εχθρός» τους, διότι δεν βλέπει αυτό που αυτοί 
κοιτάζουν, και θα τους έδειχνε ότι η ιδιαιτερότητα που νοµίζουν ότι βλέπουν είναι µια 
ψευδαίσθηση.   
6. Τι θα έβλεπαν αντί γι αυτό; Την λαµπρή ακτινοβολία του Υιού του Θεού, τόσο όµοια µε του 
Πατέρα του ώστε η ενθύµησή Του αναδύεται άµεσα στο νου. Και µε αυτή την ανάµνηση, ο Υιός 
θυµάται τις δικές του δηµιουργίες, τις τόσο όµοιες µε αυτόν όπως και αυτός είναι όµοιος µε τον 
Πατέρα του. Και όλος ο κόσµος που έφτιαξε, και όλη η ιδιαιτερότητά του, και όλες οι αµαρτίες που 
κρατούσε αµυνόµενος ενάντια στον εαυτό του, θα εξαφανιστούν καθώς ο νους του δέχεται την 
αλήθεια για τον εαυτό του, καθώς αυτή επιστρέφει να πάρει την θέση τους. Αυτό είναι το µόνο 



«τίµηµα» της αλήθειας: Δεν θα βλέπεις πια αυτό που ποτέ δεν υπήρχε, ούτε θ’ ακούς αυτό που 
δεν βγάζει κανέναν ήχο.  Είναι θυσία να παρατήσεις το τίποτα, και να λάβεις την παντοτινή 
Αγάπη του Θεού; 
7. Εσύ που έχεις αλυσοδέσει τον σωτήρα σου στην ιδιαιτερότητά σου, και της έχεις δώσει την 
δική του θέση, να θυµάσαι αυτό: Αυτός δεν έχει χάσει την δύναµη να σου συγχωρήσει όλες τις 
αµαρτίες που νοµίζεις ότι τοποθέτησες ανάµεσα σε αυτόν και την λειτουργία της σωτηρίας που 
του δόθηκε για σένα. Ούτε θα αλλάξεις την λειτουργία του, περισσότερο από ό,τι µπορείς να 
αλλάξεις την αλήθεια µέσα σε αυτόν και τον εαυτό σου. Αλλά να είσαι σίγουρος ότι η αλήθεια είναι 
ακριβώς η ίδια και για τους δύο. Δεν δίνει διαφορετικά µηνύµατα, και έχει µία σηµασία. Και είναι 
κάποια που και εσύ και ο αδελφός σου µπορείτε να καταλάβετε, και που φέρνει απελευθέρωση 
και στους δυο σας. Εδώ στέκεται ο αδελφός σου µε το κλειδί για τον Ουρανό στο χέρι του, και 
σου το προσφέρει. Μην αφήνεις το όνειρο της ιδιαιτερότητας να παραµένει ανάµεσά σας. Αυτό 
που είναι ένα ενώνεται στην αλήθεια. 
8. Σκέψου την οµορφιά που θα δεις µέσα σου, όταν τον έχεις κοιτάξει σαν φίλο. Αυτός είναι 
εχθρός της ιδιαιτερότητας, αλλά µόνο φίλος σε αυτό που είναι πραγµατικό µέσα σου. Ούτε µια 
επίθεση που νοµίζεις ότι έκανες εναντίον του δεν του έχει πάρει το δώρο που ο Θεός θα ήθελε 
αυτός να σου δώσει. Η ανάγκη του να το δώσει είναι τόσο µεγάλη όσο και η δική σου να το έχεις. 
Άφησέ τον να σου συγχωρήσει όλη την ιδιαιτερότητά σου, και να σε κάνει ολοκληρωµένο στο νου 
και ένα µαζί του. Αυτός περιµένει την συγχώρεσή σου µόνο για να µπορέσει να σου την 
επιστρέψει. Δεν είναι ο Θεός που έχει καταδικάσει τον Υιό Του, αλλά εσύ, για να σώσεις την 
ιδιαιτερότητά του και να σκοτώσεις τον Εαυτό του. 
9. Έχεις διανύσει µεγάλη διαδροµή στην ατραπό της αλήθειας · έχεις φτάσει πολύ µακριά για να 
διστάσεις τώρα. Κάνε άλλο ένα βήµα µόνο, και κάθε ίχνος του φόβου για τον Θεό θα λιώσει µέσα 
στην αγάπη. Η ιδιαιτερότητα του αδελφού σου και η δική σου είναι εχθροί, και είναι 
αποφασισµένες να σκοτώσουν µε µίσος η µία την άλλη και να αρνηθούν ότι είναι οι ίδιες. Εν 
τούτοις, δεν είναι οι ψευδαισθήσεις που έχουν φτάσει σε αυτό το τελευταίο εµπόδιο που φαίνεται 
πως κάνει τον Θεό και τον Ουρανό Του τόσο απόµακρους και απρόσιτους. Εδώ σε αυτόν τον 
ιερό τόπο στέκεται η αλήθεια περιµένοντας να δεχτεί εσένα και τον αδελφό σου µε σιωπηλή 
ευλογία, και µε ειρήνη τόσο πραγµατική που περιλαµβάνει τα πάντα ώστε τίποτα δεν µένει 
απέξω. Άφησε όλες τις ψευδαισθήσεις για τον εαυτό σου έξω από αυτό το µέρος, στο οποίο 
έρχεσαι µε ελπίδα και ειλικρίνεια. 
10. Εδώ βρίσκεται ο σωτήρας σου από την ιδιαιτερότητα σου. Έχει ανάγκη να τον αποδεχτείς ως 
µέρος από σένα, όπως κι εσύ είσαι µέρος από αυτόν. Είσαι όµοιος µε τον Θεό όπως ο Θεός µε 
τον Εαυτό Του. Αυτός δεν είναι ιδιαίτερος, διότι δεν θέλησε να κρατήσει ένα κοµµάτι αυτού που 
είναι για τον Εαυτό Του, που να µην το δώσει στον Υιό Του και να το κρατήσει µόνο για τον Ίδιο. 
Και αυτό είναι που φοβάσαι, διότι αν Αυτός δεν είναι ιδιαίτερος, τότε η Βούλησή Του ήταν και ο 
Υιός Του να είναι σαν Αυτόν, και ο αδελφός σου είναι σαν εσένα. Όχι ιδιαίτερος, αλλά να έχει τα 
πάντα, συµπεριλαµβανοµένου κι εσένα. Δώσε του µόνο αυτό που έχει, ενθυµούµενος ότι ο Θεός 
έδωσε τον Εαυτό Του σε σένα και τον αδελφό σου µε ίση αγάπη. Ώστε και οι δύο να µπορείτε να 
µοιραστείτε το σύµπαν µαζί µε Αυτόν που επέλεξε η αγάπη να µην µπορεί ποτέ να είναι 
διαιρεµένη και αποµακρυσµένη από αυτό που είναι και πρέπει να είναι παντοτινά.  
11. Εσύ είσαι του αδελφού σου · µέρος της αγάπης που του ανήκει. Αλλά είναι δυνατόν εσύ να 
είσαι χαµένος επειδή αυτός είναι ολοκληρωµένος; Αυτό που έχει δοθεί σε αυτόν ολοκληρώνει κι 
εσένα, όπως κι αυτόν. Η Αγάπη του Θεού σε έδωσε σε αυτόν και αυτόν σε σένα διότι Αυτός 
έδωσε τον Εαυτό Του. Αυτό που είναι το ίδιο όπως ο Θεός είναι ένα µαζί Του. Και µόνο η 
ιδιαιτερότητα θα µπορούσε να κάνει την αλήθεια του Θεού και την  δική σου που είναι µία να 
φαίνεται σαν οτιδήποτε άλλο εκτός από τον Ουρανό, µε την ελπίδα να φανεί επιτέλους η 
προοπτική της ειρήνης. 
12. Η ιδιαιτερότητα είναι η σφραγίδα της δολιότητας πάνω στο δώρο της αγάπης. Ό,τι και να 
εξυπηρετεί τον σκοπό της πρέπει να δοθεί για να σκοτώσει. Κάθε δώρο που φέρει την σφραγίδα 
της προσφέρει την δολιότητα και στον δότη και στον αποδέκτη. Τα µάτια που σκεπάζει κοιτάζουν 
µόνο το θέαµα του θανάτου. Δεν υπάρχει ούτε ένας πιστός στην ισχύ της που να µην ψάχνει για 
δοσοληψίες και συµβιβασµούς που θα εδραίωναν την αµαρτία το υποκατάστατο της αγάπης, και 
θα το υπηρετούσαν πιστά. Και κάθε σχέση που κρατά µε στοργή τον σκοπό της  προσκολλάται 
στον φόνο ως όπλο για την ασφάλειά της, και στον µεγάλο υπερασπιστή όλων των 
ψευδαισθήσεων από την «απειλή» της αγάπης. 



13. Η ελπίδα της ιδιαιτερότητας κάνει να φαίνεται δυνατόν πως ο Θεός έφτιαξε το σώµα ως 
φυλακή που κρατά τον Υιό Του χώρια από Αυτόν. Διότι απαιτεί ένα ειδικό µέρος όπου ο Θεός δεν 
µπορεί να εισέλθει, και µια κρυψώνα όπου κανένας δεν είναι ευπρόσδεκτος εκτός από 
τον  µικροσκοπικό εαυτό σου. Τίποτα δεν είναι ιερό εδώ παρά µόνο ό,τι είναι για σένα, και µόνο 
για σένα, χωριστά από όλους τους αδελφούς σου · ασφαλής και διαχωρισµένος από όλους τους 
αδελφούς σου · ασφαλής από όλες τις εισβολές της σωφροσύνης πάνω στις ψευδαισθήσεις · 
ασφαλής από τον Θεό και ασφαλής στην διάθεση της σύγκρουσης παντοτινά. Εδώ βρίσκονται οι 
πύλες της κόλασης που κλείστηκες πίσω τους, για να κυβερνάς παρανοϊκά µέσα στην µοναξιά το 
ιδιαίτερο βασίλειό σου, χώρια από τον Θεό, µακριά από την αλήθεια και από την σωτηρία. 
14. Το κλειδί που εσύ πέταξες ο Θεός το έδωσε στον αδελφό σου, του οποίου τα άγια χέρια 
θέλουν να σου το προσφέρουν όταν είσαι έτοιµος να δεχτείς το δικό Του σχέδιο για την σωτηρία 
σου, αντί για το δικό σου. Πώς αλλιώς θα µπορούσες να φτάσεις σε αυτή την ετοιµότητα εκτός κι 
αν έβλεπες όλη σου τη  δυστυχία, και καταλάβαινες ότι το δικό σου σχέδιο έχει αποτύχει, και θα 
αποτυγχάνει πάντα να σου φέρει οποιαδήποτε ειρήνη και χαρά; Μέσα από αυτή την απελπισία 
ταξιδεύεις τώρα, ωστόσο δεν είναι παρά ψευδαίσθηση απελπισίας. Ο θάνατος της ιδιαιτερότητας 
δεν είναι ο δικός σου θάνατος, αλλά η αφύπνισή σου στην αιώνια ζωή. Απλά ανασηκώνεσαι από 
µια ψευδαίσθηση αυτού που είσαι κι έρχεσαι στην αποδοχή του εαυτού σου έτσι όπως σε 
δηµιούργησε ο Θεός. 
 
 

III.  Η Συγχώρεση της Ιδιαιτερότητας 
 

1. Η συγχώρεση είναι το τέλος της ιδιαιτερότητας . Μόνο οι ψευδαισθήσεις µπορούν να 
συγχωρεθούν, κι έπειτα εξαφανίζονται. Συγχώρεση  σηµαίνει απελευθέρωση από όλες τις 
ψευδαισθήσεις, και αυτός είναι ο λόγος που δεν µπορείς να συγχωρέσεις εν µέρει. Όποιος 
προσκολλάται έστω και σε µία ψευδαίσθηση δεν µπορεί να δει τον εαυτό του ως αναµάρτητο, 
διότι ακόµα θεωρεί ένα σφάλµα ωραίο και το κρατά για τον εαυτό του. Κι έτσι το αποκαλεί 
«ασυγχώρητο», και το κάνει αµαρτία. Πώς µπορεί, τότε, να δώσει ολοκληρωτικά την συγχώρεσή 
του, όταν δεν θέλει να την δεχτεί για τον εαυτό του; Διότι είναι σίγουρο ότι θα την λάµβανε 
ολοκληρωτικά την στιγµή που θα την έδινε ολοκληρωτικά. Κι έτσι η µυστική ενοχή του θα 
εξαφανιζόταν, εφόσον θα την είχε συγχωρήσει ο ίδιος.  
2. Όποια µορφή ιδιαιτερότητας περιθάλπεις, την κάνεις αµαρτία. Στέκεται απαραβίαστη, µε την 
σθεναρή υπεράσπιση όλης σου τις ανίσχυρης δύναµης ενάντια στην Θέληση του Θεού. Κι έτσι 
στέκεται ενάντια σε σένα τον ίδιο · δικός σου εχθρός, όχι του Θεού. Κι έτσι φαίνεται πως σε 
χωρίζει από τον Θεό, και σε κάνει διαχωρισµένο από Αυτόν ως υπερασπιστής της. Θέλεις να 
προστατέψεις κάτι που δεν δηµιούργησε ο Θεός. Ωστόσο, αυτό το είδωλο που φαίνεται πως σου 
δίνει δύναµη, στην πραγµατικότητα σου την έχει πάρει. Διότι έχεις δώσει σε αυτό το 
κληροδοτηµένο δικαίωµα του αδελφού σου, εγκαταλείποντάς µόνο και ασυγχώρητο αυτόν, και 
τον εαυτό σου µέσα στην αµαρτία δίπλα του, και οι δύο µέσα στην δυστυχία, µπροστά στο είδωλο 
που δεν µπορεί να σας σώσει.  
3. Δεν είσαι εσύ που είσαι τόσο ευάλωτος και ανοιχτός σε επίθεση που µόνο µια λέξη, ένα µικρός 
ψίθυρος που δεν σου αρέσει, µια περίσταση που δεν σε βολεύει ή ένα γεγονός που δεν 
πρόβλεψες ταράζει τον κόσµο σου, και τον εκτοξεύει στο χάος. Η αλήθεια δεν είναι εύθραυστη. Οι 
ψευδαισθήσεις την αφήνουν απόλυτα ακλόνητη και ανενόχλητη. Αλλά η ιδιαιτερότητα δεν είναι η 
αλήθεια µέσα σου. Αυτή µπορεί να χάσει την ισορροπία της από οτιδήποτε. Αυτό που βασίζεται 
στο τίποτα δεν µπορεί να είναι σταθερό. Όσο µεγάλο και παραφουσκωµένο να φαίνεται πως 
είναι, εξακολουθεί να στριφογυρίζει και να παρασύρεται από το πιο µικρό αεράκι. 
4. Χωρίς βάσεις τίποτα δεν είναι ασφαλές. Θα άφηνε ο Θεός τον Υιό Του σε µια τέτοια 
κατάσταση, όπου η ασφάλεια δεν έχει κανένα νόηµα; Όχι, ο Υιός Του είναι ασφαλής, εφόσον 
αναπαύεται µέσα σε Αυτόν. Η ιδιαιτερότητά σου είναι που δέχεται επίθεση από ό,τι περπατά και 
αναπνέει, έρπει ή σέρνεται, ή έστω απλά ζει. Τίποτα δεν είναι ασφαλές από τις επιθέσεις της, και 
αυτή δεν είναι ασφαλής από τίποτα. Πάντα θα είναι δίχως συγχώρεση, διότι έτσι είναι · ένας 
µυστικός όρκος ότι αυτό που θέλει ο Θεός για σένα δεν θα γίνει ποτέ, και ότι εσύ θα αντιτίθεσαι 
στην Θέλησή Του για πάντα. Ούτε είναι δυνατόν ποτέ αυτά τα δύο να µπορέσουν να είναι το ίδιο, 
όσο η ιδιαιτερότητα στέκει σαν ένα φλογισµένο σπαθί του θανάτου ανάµεσά τους, και τα κάνει 



εχθρούς.  
5. Ο Θεός ζητά την συγχώρεσή σου. Αυτός δεν θέλει να έχει κανένα διαχωρισµό, σαν µια ξένη 
θέληση, να ανυψώνεται ανάµεσα σε αυτό που Αυτός βούλεται για σένα και σε αυτό που θέλεις 
εσύ. Είναι το ίδιο, διότι κανένας από τους Δύο δεν θέλει την ιδιαιτερότητα. Πώς θα µπορούσαν να 
θέλουν τον θάνατο της ίδιας της αγάπης; Ωστόσο, Αυτοί δεν έχουν την δύναµη να επιτεθούν 
εναντίον των ψευδαισθήσεων. Δεν είναι σώµατα · ως ένας Νους περιµένουν όλες οι 
ψευδαισθήσεις να οδηγηθούν σε Αυτούς, και να εγκαταλειφθούν. Η σωτηρία δεν προκαλεί ούτε 
τον θάνατο. Και ο Θεός ο Ίδιος, ο Οποίος γνωρίζει ότι ο θάνατος δεν είναι η θέλησή σου, πρέπει 
να λέει, «Γενηθήτω το Θέληµά σου» διότι εσύ νοµίζεις ότι είναι. 
6. Συγχώρεσε τον µέγα Δηµιουργό του σύµπαντος, την Πηγή της ζωής, της αγάπης και της 
αγιότητας, τον τέλειο Πατέρα ενός τέλειου Υιού, για τις ψευδαισθήσεις της ιδιαιτερότητάς σου. 
Εδώ βρίσκεται η κόλαση που εσύ διάλεξες να είναι το σπίτι σου. Δεν το διάλεξε Αυτός για σένα. 
Μην Του ζητάς να εισέλθει εδώ. Ο δρόµος για την αγάπη και την σωτηρία είναι φραγµένος. 
Ωστόσο, αν απελευθέρωνες τον αδελφό σου από τα βάθη της κόλασης, έχεις συγχωρήσει Αυτόν 
του Οποίου η Θέληση είναι να αναπαύεσαι παντοτινά στην αγκαλιά της ειρήνης, µέσα σε τέλεια 
ασφάλεια, και δίχως την έξαψη και την µοχθηρία κάποιας σκέψης ιδιαιτερότητας να εµποδίζει την 
ανάπαυσή σου. Συγχώρεσε στον Άγιο Ένα την ιδιαιτερότητα που δεν µπόρεσε να δώσει, και που 
έφτιαξες εσύ αντί γι Αυτόν. 
7. Όλοι οι ιδιαίτεροι κοιµούνται, ενώ περιβάλλονται από έναν κόσµο οµορφιάς που δεν βλέπουν. 
Η ελευθερία και η ειρήνη και η χαρά στέκουν εδώ, δίπλα στο νεκροκρέβατο πάνω στο οποίο 
κοιµούνται, και τους καλούν να ξυπνήσουν από το όνειρο του θανάτου που βλέπουν. Ωστόσο 
αυτοί δεν ακούν τίποτα. Είναι χαµένοι µέσα σε όνειρα ιδιαιτερότητας. Μισούν το κάλεσµα που θα 
τους ξυπνούσε, και καταριούνται τον Θεό που δεν έκανε το όνειρό τους πραγµατικότητα. Αν 
καταριέσαι τον Θεό πεθαίνεις, αλλά όχι εξαιτίας Εκείνου ο Οποίος δεν έφτιαξε τον θάνατο · µόνο 
στο όνειρο. Άνοιξε τα µάτια σου λίγο · δες τον σωτήρα που σου έδωσε ο Θεός για να µπορέσεις 
να τον κοιτάξεις, και να του επιστρέψεις το κληροδοτηµένο δικαίωµά του. Είναι το δικό σου.  
8. Οι σκλάβοι της ιδιαιτερότητας πρόκειται να ελευθερωθούν. Αυτή είναι η Θέληση του Θεού και 
του Υιού Του. Θα καταδίκαζε ο Θεός τον Εαυτό Του στην κόλαση και στην καταδίκη; Κι εσύ θέλεις 
αυτό να συµβεί στον σωτήρα σου; Ο Θεός σε καλεί από αυτόν να ενωθείς µε την Θέλησή Του και 
να σώσεις και τους δυο σας από την κόλαση. Κοίταξε το αποτύπωµα των καρφιών πάνω στα 
χέρια του που σου τα απλώνει ζητώντας την συγχώρεσή σου. Ο Θεός ζητά το έλεός σου στον Υιό 
Του και στον Ίδιο. Μην Τους το αρνείσαι. Δεν σου ζητούν παρά να γίνει το θέληµά σου. 
Αναζητούν την αγάπη σου έτσι ώστε να µπορέσεις να αγαπήσεις τον εαυτό σου. Μην αγαπάς την 
ιδιαιτερότητά σου αντί γι Αυτούς. Το αποτύπωµα των καρφιών είναι και στα δικά σου χέρια. 
Συγχώρεσε τον Πατέρα σου που δεν ήταν η Θέλησή Του να σταυρωθείς.  

 
 

IV. Η Ιδιαιτερότητα Ενάντια στην Αθωότητα  
 

1. Η ιδιαιτερότητα είναι µια έλλειψη εµπιστοσύνης προς όλους εκτός από τον εαυτό σου. Η πίστη 
σου επενδύεται µόνο στον εαυτό σου. Το καθετί άλλο γίνεται εχθρός σου · τροµακτικό και 
επιθετικό, θανατηφόρο και επικίνδυνο, µισητό και άξιο µόνο να καταστραφεί. Όποια ευγένεια και 
να προσφέρει δεν είναι παρά πλάνη, αλλά το µίσος του είναι αληθινό. Όντας σε κίνδυνο 
καταστροφής πρέπει να σκοτώνει, κι εσύ έλκεσαι σε αυτό για να το σκοτώσεις πρώτος. Αυτή είναι 
η έλξη της ενοχής. Εδώ ο θάνατος ενθρονίζεται ως σωτήρας · η σταύρωση είναι τώρα η λύτρωση, 
και η σωτηρία µπορεί να σηµαίνει µόνο καταστροφή του κόσµου, εκτός από σένα. 
2. Ποιος άλλος θα µπορούσε να είναι ο σκοπός του σώµατος εκτός από την ιδιαιτερότητα; Και 
αυτό είναι που το κάνει εύθραυστο και αβοήθητο στην δική του άµυνα. Φτιάχτηκε για να κάνει 
εσένα εύθραυστο και αβοήθητο. Ο στόχος του διαχωρισµού είναι η κατάρα του. Ωστόσο τα 
σώµατα δεν έχουν κανένα στόχο. Ο στόχος είναι του νου. Και οι νόες µπορούν να αλλάζουν 
όπως επιθυµούν. Αυτό που είναι, και όλες τους τις ιδιότητες, δεν µπορούν να τα αλλάξουν. Αλλά 
µπορούν να αλλάξουν αυτό που έχουν ως σκοπό, και η κατάσταση του σώµατος αλλάζει 
ανάλογα. Από µόνο του το σώµα δεν µπορεί να κάνει τίποτα. Δες το ως µέσον για να πληγώνεις, 
και πληγώνεται. Δες το ως µέσον για να θεραπεύεις, και θεραπεύεται.  
3. Μόνο τον εαυτό σου µπορείς να πληγώσεις. Αυτό το έχουµε επαναλάβει συχνά, αλλά είναι 



ακόµα δύσκολο να το αντιληφθείς. Οι νόες που σκοπεύουν στην ιδιαιτερότητα είναι αδύνατον να 
το αντιληφθούν. Όµως είναι προφανές σε εκείνους που θέλουν να θεραπεύουν και όχι να 
επιτίθενται. Ο σκοπός της επίθεσης βρίσκεται στο νου, και τα αποτελέσµατά του βιώνονται µόνο 
εκεί που βρίσκεται. Ούτε είναι ο νους περιορισµένος · γι αυτό ο βλαβερός σκοπός πρέπει να 
βλάπτει το νου σαν ένα. Για την ιδιαιτερότητα, τίποτα δεν θα µπορούσε να βγάζει λιγότερο νόηµα. 
Για τα θαύµατα,  τίποτα δεν θα µπορούσε να βγάζει περισσότερο νόηµα. Διότι τα θαύµατα είναι 
απλά η αλλαγή του σκοπού από βλαβερότητα σε θεραπεία. Αυτή η µεταβολή στον σκοπό 
πραγµατικά «βάζει σε κίνδυνο» την ιδιαιτερότητα, αλλά µόνο υπό την έννοια ότι όλες οι 
ψευδαισθήσεις «απειλούνται» από την αλήθεια. Δεν αντέχουν µπροστά της. Ωστόσο ποια 
παρηγοριά υπήρξε ποτέ σε αυτές, που για χάρη της θα ήθελες να παρακρατήσεις το δώρο που 
ζητά ο Πατέρας σου από Αυτόν, και να το δώσεις σε αυτές αντί σε Αυτόν; Αν το δώσεις σε Αυτόν, 
το σύµπαν είναι δικό σου. Αν το προσφέρεις σε αυτές, κανένα δώρο δεν µπορεί να επιστραφεί. 
Ό,τι έχεις δώσει στην ιδιαιτερότητα έχει αφήσει εσένα χρεοκοπηµένο και το θησαυροφυλάκιό σου 
άγονο και άδειο, µε µια ανοιχτή πόρτα που προσκαλεί όλα όσα θα διατάρασσαν την γαλήνη σου 
να εισέλθουν και να καταστρέψουν . 
4. Νωρίτερα είπα να µην σκέφτεσαι τα µέσα µε τα οποία επιτυγχάνεται η σωτηρία, ούτε το πώς 
θα την φτάσεις. Αλλά σκέψου, και σκέψου καλά, αν είναι επιθυµία σου να µπορέσεις να δεις τον 
αδελφό σου αναµάρτητο. Για την ιδιαιτερότητα η απάντηση πρέπει να είναι «όχι». Ένας 
αναµάρτητος αδελφός είναι εχθρός της, ενώ η αµαρτία, αν ήταν δυνατή, θα ήταν φίλη της. Η 
αµαρτία του αδελφού σου θα δικαιολογούσε τον εαυτό της, και θα της έδινε το νόηµα που 
αρνείται η αλήθεια. Ό,τι είναι αληθινό διακηρύσσει την αθωότητά του. Ό,τι είναι λανθασµένο 
διακηρύσσει ότι οι αµαρτίες του είναι αληθινές. Αν είναι αµαρτωλός, τότε η πραγµατικότητά σου 
δεν είναι αληθινή, αλλά απλά ένα όνειρο ιδιαιτερότητας που δεν διαρκεί περισσότερο από µία 
στιγµή, και γίνεται σκόνη. 
5. Μην υπερασπίζεσαι αυτό το παράλογο όνειρο, στο οποίο ο Θεός στερείται αυτό που αγαπά, κι 
εσύ παραµένεις µακριά από την σωτηρία. Μόνο αυτό είναι βέβαιο σε αυτόν τον συνεχώς 
µεταβαλλόµενο κόσµο που δεν έχει κανένα νόηµα στην πραγµατικότητα: Όταν η ειρήνη δεν είναι 
µαζί σου ολοκληρωτικά, και όταν υποφέρεις από πόνο οιουδήποτε είδους, τότε έχεις δει κάποια 
αµαρτία µέσα στον αδελφό σου, και έχεις χαρεί µε αυτό που νόµισες ότι ήταν εκεί. Η ιδιαιτερότητά 
σου φάνηκε ασφαλής εξαιτίας αυτού. Εποµένως έσωσες αυτό που όρισες να είναι ο σωτήρας 
σου, και σταύρωσες αυτόν που σου έχει δώσει ο Θεός. Έτσι είσαι δεµένος µαζί του, διότι είστε 
ένα. Και γι αυτό η ιδιαιτερότητα είναι ο «εχθρός» του, και ο δικός σου επίσης.   
 

 
V.  Ο Χριστός Μέσα σου 

 
1. Ο Χριστός µέσα σου είναι πολύ ήρεµος. Κοιτάζει αυτό που αγαπά, και το γνωρίζει ως Εαυτό 
Του. Κι έτσι χαίρεται µε αυτό που βλέπει, διότι γνωρίζει ότι είναι ένα µαζί Του και µε τον Πατέρα 
Του. Και η ιδιαιτερότητα, επίσης, παίρνει χαρά µε αυτό που βλέπει, παρόλο που δεν είναι 
αληθινό. Όµως, αυτό που αναζητάς είναι πηγή χαράς έτσι όπως το αντιλαµβάνεσαι. Αυτό που 
επιθυµείς είναι αληθινό για σένα. Ούτε είναι δυνατόν να µπορείς να επιθυµείς κάτι και να σου 
λείπει η πίστη ότι αυτό είναι έτσι. Η επιθυµία το πραγµατοποιεί, τόσο σίγουρα όσο η θέληση 
δηµιουργεί. Η δύναµη µιας επιθυµίας στηρίζει τις ψευδαισθήσεις τόσο σίγουρα όσο η αγάπη 
επεκτείνει τον εαυτό της. Μόνο που το ένα εξαπατά · το άλλο θεραπεύει. 
2. Δεν υπάρχει κανένα όνειρο ιδιαιτερότητας, όσο κρυφό ή µεταµφιεσµένο και να είναι στην 
µορφή, όσο όµορφο και να φαίνεται πως είναι, όσο λεπτεπίλεπτα και να προσφέρει την ελπίδα 
της ειρήνης και την διαφυγή από τον πόνο, στο οποίο να µην υποστείς την καταδίκη σου. Στα 
όνειρα τα αποτελέσµατα και οι αιτίες εναλλάσσονται, διότι εδώ ο κατασκευαστής του ονείρου 
πιστεύει ότι αυτό που έφτιαξε του συµβαίνει. Δεν συνειδητοποιεί ότι µάζεψε µια κλωστή από εδώ, 
ένα κοµµατάκι από εκεί, και ύφανε µια εικόνα από το τίποτα. Διότι τα κοµµάτια δεν ανήκουν µαζί, 
και το σύνολο δεν προσφέρει τίποτα στα κοµµάτια για να τους δώσει νόηµα.  
3. Πού αλλού θα µπορούσε να εκδηλωθεί η ειρήνη σου εκτός από την συγχώρεση; Ο Χριστός 
µέσα σου κοιτάζει µόνο την αλήθεια, και δεν βλέπει καµιά καταδίκη που θα µπορούσε να 
χρειαστεί συγχώρεση. Αυτός βρίσκεται σε ειρήνη διότι δεν βλέπει καµιά αµαρτία. Ταυτίσου µαζί 
Του, και τι έχει Αυτός που δεν έχεις εσύ; Αυτός είναι τα µάτια σου, τα αυτιά σου, τα χέρια σου, τα 



πόδια σου. Πόσο ευγενικά είναι τα θεάµατα που βλέπει, οι ήχοι που ακούει. Πόσο ωραία είναι τα 
χέρια Του που κρατούν τα χέρια του αδελφού Του, και πόσο όµορφα περπατά δίπλα του, 
δείχνοντάς του τι µπορεί να ειδωθεί και να ακουστεί, και πού δεν θα βλέπει τίποτα και δεν θα 
υπάρχει κανένας ήχος για να ακούσει.  
4. Όµως αν αφήσεις την ιδιαιτερότητά σου να του δείχνει τον δρόµο, τότε θα ακολουθείς. Και οι 
δύο θα περπατάτε µέσα στον κίνδυνο, ο καθένας προσηλωµένος, µέσα στο σκοτεινό δάσος των 
τυφλών, αφώτιστο εκτός από τις εναλλασσόµενες µικροσκοπικές αναλαµπές που αστράφτουν για 
µια στιγµή από τις πυγολαµπίδες της αµαρτίας και µετά σβήνουν, για να οδηγήσουν τον άλλον σε 
έναν ανώνυµο γκρεµό και να τον κατακρηµνίσουν.  Γιατί πού αλλού µπορεί να βρει χαρά η 
ιδιαιτερότητα εκτός από το να σκοτώνει; Για τί άλλο ψάχνει εκτός από το θέαµα του θανάτου; Πού 
αλλού οδηγεί εκτός από την καταστροφή; Ωστόσο µην νοµίσεις ότι κοίταξε πρώτα τον αδελφό 
σου, ούτε ότι τον µίσησε πριν µισήσει εσένα. Την αµαρτία που βλέπουν τα µάτια της σε αυτόν και 
αγαπούν να την κοιτούν την είδαν σε σένα, και εξακολουθούν να την κοιτάζουν µε χαρά. Όµως 
είναι χαρά να κοιτάζεις την φθορά και την παράνοια, και να πιστεύεις ότι αυτό το πράγµα που 
αποσυντίθεται, µε την σάρκα ήδη να αποσυνδέεται από τα οστά και τις άδειες τρύπες αντί για 
µάτια, είναι σαν εσένα; 
5. Να χαίρεσαι που δεν έχεις µάτια για να βλέπεις · ούτε αφτιά για να ακούς, και ούτε χέρια για να 
πιάνεις ούτε πόδια για να σε οδηγούν. Να χαίρεσαι που µόνο ο Χριστός µπορεί να σου δανείσει 
τα δικά Του, για όσο τα χρειάζεσαι. Κι αυτά είναι ψευδαισθήσεις, όπως και τα δικά σου. Ωστόσο, 
επειδή υπηρετούν έναν διαφορετικό σκοπό, τους δίνεται η δύναµη που έχει ο σκοπός τους. Και 
αυτό που βλέπουν και ακούν και κρατούν και οδηγούν του δίδεται φως, έτσι ώστε να µπορέσεις 
να οδηγήσεις όπως οδηγήθηκες. 
6. Ο Χριστός µέσα σου είναι πολύ ήρεµος. Αυτός γνωρίζει πού πηγαίνεις, και σε οδηγεί εκεί µε 
ευγένεια και ευλογίες σε όλο τον δρόµο. Η Αγάπη Του για τον Θεό αντικαθιστά όλο τον φόβο που 
νόµιζες ότι έβλεπες µέσα σου. Η Αγιότητά Του σου δείχνει τον Εαυτό Του µέσα σε εκείνον του 
οποίου το χέρι κρατάς, και που οδηγείς σε Αυτόν. Και αυτό που βλέπεις είναι σαν εσένα. Διότι τί 
άλλο εκτός από τον Χριστό υπάρχει για να δεις και ν’ ακούσεις, ν’ αγαπήσεις και ν’ ακολουθήσεις 
προς την εστία σου; Αυτός κοίταξε εσένα πρώτος, αλλά αναγνώρισε ότι δεν ήσουν 
ολοκληρωµένος. Κι έτσι αναζήτησε την ολοκλήρωσή σου µέσα σε κάθε ζωντανό πράγµα που 
βλέπει και αγαπά. Και την αναζητά ακόµα, έτσι ώστε το κάθε ένα να µπορέσει να σου προσφέρει 
την Αγάπη του Θεού. 
7. Ωστόσο Αυτός είναι ήρεµος, διότι γνωρίζει ότι η αγάπη είναι µέσα σου τώρα, και την κρατά µε 
ασφάλεια µέσα σου το ίδιο χέρι που κρατά το χέρι του αδελφού σου µέσα στο δικό σου. Το χέρι 
του Χριστού κρατά όλους τους αδελφούς Του µέσα στον Εαυτό Του. Τους δίνει όραση για τα 
τυφλά τους µάτια, και τους τραγουδά για τον Ουρανό, έτσι ώστε τα αυτιά τους να µπορέσουν να 
µην ακούν τον ήχο της µάχης και του θανάτου. Αυτός απλώνει το χέρι Του µέσω αυτών, έτσι 
ώστε ο καθένας να µπορέσει να ευλογεί όλα τα ζωντανά πράγµατα, και να βλέπει την αγιότητά 
τους. Κι Αυτός χαίρεται που αυτά τα θεάµατα είναι δικά σου, για να τα κοιτάζεις µαζί Του και να 
µοιράζεσαι την χαρά Του. Την απόλυτη έλλειψη ιδιαιτερότητάς Του σου την προσφέρει, έτσι ώστε 
να µπορέσεις να σώσεις όλα τα ζωντανά πράγµατα από τον θάνατο, λαµβάνοντας από το κάθε 
ένα το δώρο της ζωής που προσφέρει η συγχώρεσή σου στον Εαυτό σου. Το µόνο που υπάρχει 
για να δεις είναι η θέα του Χριστού. Το µόνο που µπορείς ν’ ακούσεις είναι το τραγούδι του 
Χριστού. Το χέρι του Χριστού είναι το µόνο που µπορείς να κρατήσεις. Δεν υπάρχει ταξίδι άλλο 
από το να πορεύεσαι µαζί Του. 
8. Εσύ που θα ήσουν ικανοποιηµένος µε την ιδιαιτερότητα, και θα αναζητούσες την σωτηρία σε 
ένα πόλεµο µε την αγάπη, αναλογίσου αυτό: Ο άγιος Άρχοντας του Ουρανού έχει κατέβει ο Ίδιος 
σε σένα, για να σου προσφέρει την δική σου ολοκλήρωση. Αυτό που είναι δικό Του είναι και δικό 
σου διότι στην δική σου ολοκλήρωση βρίσκεται η δική Του. Αυτός ο Οποίος θέλησε να µην είναι 
δίχως τον Υιό Του δεν θα µπορούσε ποτέ να θέλει να είσαι χωρίς αδέλφια. Και θα σου έδινε 
Αυτός έναν αδελφό αν δεν ήταν κι αυτός τέλειος όπως εσύ, και ακριβώς όπως Αυτός σε αγιότητα 
όπως πρέπει να είσαι κι εσύ; 
9. Πριν υπάρξει σύγκρουση πρέπει να υπάρχει αµφιβολία. Και κάθε αµφιβολία πρέπει να είναι 
σχετικά µε τον εαυτό σου. Ο Χριστός δεν έχει καµιά αµφιβολία, και από την βεβαιότητά Του 
προέρχεται η ηρεµία Του. Αυτός θα ανταλλάξει την βεβαιότητά Του µε όλες σου τις αµφιβολίες, 
αν συµφωνήσεις ότι Αυτός είναι ένα µε σένα, και ότι αυτή η Ενότητα είναι ατέλειωτη, άχρονη, και 
δεν έχεις παρά να απλώσεις το χέρι σου και να τη πιάσεις διότι τα χέρια σου είναι δικά Του. Αυτός 



είναι µέσα σου, ωστόσο περπατά και δίπλα σου και µπροστά σου, δείχνοντάς σου τον δρόµο 
που Αυτός πρέπει να διαβεί για να βρει τον Εαυτό Του ολοκληρωµένο. Η ηρεµία Του γίνεται η 
βεβαιότητά σου. Και πού είναι η αµφιβολία όταν η βεβαιότητα έχει έρθει; 
 
 

VI.  Η Σωτηρία από τον Φόβο 
 

1. Μπροστά στην αγιότητα του αδελφού σου ο κόσµος ησυχάζει, και η ειρήνη περιέρχεται σε 
αυτόν µε ευγένεια και ευλογίες τόσο ολοκληρωτική ώστε ούτε ένα ίχνος σύγκρουσης δεν 
παραµένει για να σε καταδιώκει µέσα στο σκοτάδι της νύχτας. Αυτός είναι ο σωτήρας σου από τα 
όνειρα του φόβου. Αυτός είναι η θεραπεία της αίσθησης θυσίας και ο φόβος θα διασκορπιστεί 
στον άνεµο και θα γίνει σκόνη. Μέσα σε αυτόν βρίσκεται η επιβεβαίωσή σου ότι ο Θεός είναι εδώ, 
και ότι είναι µαζί σου τώρα. Όσο αυτός είναι αυτό που είναι, εσύ µπορείς να είσαι σίγουρος ότι 
µπορείς να γνωρίσεις τον Θεό και ότι θα Τον γνωρίσεις. Διότι Αυτός ποτέ δεν θα µπορούσε να 
εγκαταλείψει την δική Του δηµιουργία. Και το σηµάδι ότι έτσι είναι βρίσκεται στον αδελφό σου, και 
σου προσφέρεται έτσι ώστε όλες σου οι αµφιβολίες για τον εαυτό σου να µπορέσουν να 
εξαφανιστούν µπροστά στην αγιότητά του. Δες σε αυτόν την δηµιουργία του Θεού. Διότι µέσα σε 
αυτόν ο Πατέρας σου περιµένει την αναγνώρισή σου ότι σε δηµιούργησε ως µέρος από Αυτόν. 
2. Χωρίς εσένα θα υπήρχε µια έλλειψη στον Θεό, ένας Ουρανός ατελής, ένας Υιός δίχως Πατέρα. 
Δεν θα υπήρχε σύµπαν ούτε πραγµατικότητα. Διότι αυτό που βούλεται ο Θεός είναι 
ολοκληρωµένο, και µέρος από Αυτόν διότι η Θέλησή Του είναι Μία. Δεν υπάρχει τίποτα έµβιο 
που να µην είναι µέρος από Αυτόν, και τα πάντα ζουν µέσα σε Αυτόν. Η αγιότητα του αδελφού 
σου σού δείχνει ότι ο Θεός είναι Ένα µε αυτόν και µε σένα · και αυτό που έχει αυτός είναι δικό 
σου διότι δεν είσαι διαχωρισµένος από αυτόν ούτε από τον Πατέρα του.  
3. Τίποτα δεν χάνεται για σένα σε ολόκληρο το σύµπαν. Όλα όσα δηµιούργησε ο Θεός τα έχει 
εναποθέσει µπροστά σου µε στοργή, ως δικά σου για πάντα. Και καµία Σκέψη µέσα στο Νου Του 
δεν απουσιάζει από τον δικό σου. Θέληµά Του είναι να µοιράζεσαι την Αγάπη Του για σένα, και 
να κοιτάζεις τον εαυτό σου µε τόση αγάπη µε όση σε συνέλαβε Αυτός πριν αρχίσει ο κόσµος, και 
όπως εξακολουθεί να σε γνωρίζει. Ο Θεός δεν αλλάζει γνώµη για τον Υιό Του µε τις περαστικές 
περιστάσεις που δεν έχουν κανένα νόηµα στην αιωνιότητα όπου Αυτός διαµένει, κι εσύ µαζί Του. 
Ο αδελφός σου είναι έτσι όπως Αυτός τον δηµιούργησε. Και αυτό είναι που σε σώζει από ένα 
κόσµο που Εκείνος δεν δηµιούργησε.  
4. Μην ξεχνάς ότι η θεραπεία του Υιού του Θεού είναι ο µόνος σκοπός του κόσµου. Αυτός είναι ο 
µόνος σκοπός που βλέπει σε αυτόν το Άγιο Πνεύµα, άρα και ο µόνος που έχει. Μέχρι να δεις την 
θεραπεία του Υιού ως το µόνο που επιθυµείς να επιτευχθεί από τον κόσµο, από τον χρόνο και 
όλα τα φαινόµενα, δεν θα γνωρίσεις τον Πατέρα ούτε τον εαυτό σου. Διότι θα χρησιµοποιείς τον 
κόσµο για κάτι που δεν είναι ο σκοπός του, και δεν θα ξεφεύγεις από τους δικούς του νόµους της 
βίας και του θανάτου. Όµως σου έχει δοθεί να είσαι πέρα από τους νόµους του από όλες τις 
απόψεις, µε κάθε τρόπο και σε κάθε περίπτωση, σε κάθε πειρασµό να αντιλαµβάνεσαι αυτό που 
δεν είναι εκεί, και σε κάθε πεποίθηση ότι ο Υιός του Θεού µπορεί να υποστεί πόνο επειδή βλέπει 
τον εαυτό του έτσι όπως δεν είναι. 
5. Κοίταξε τον αδελφό σου, και δες σε αυτόν ολόκληρη την ανατροπή των νόµων που φαίνονται 
ότι κυβερνούν αυτόν τον κόσµο. Δες στην ελευθερία του την δική σου, διότι έτσι είναι. Μην 
αφήνεις την ιδιαιτερότητά του να κρύψει την αλήθεια µέσα του, ειδάλλως δεν θα ξεφύγεις από 
κανένα νόµο του θανάτου µε τον οποίο τον δένεις. Και κάθε αµαρτία που βλέπεις σε αυτόν σας 
κρατά και τους δύο στην κόλαση. Ωστόσο η τέλεια αθωότητά του σας απελευθερώνει και τους 
δύο, διότι η αγιότητα είναι εντελώς αµερόληπτη, µε µόνο µία κρίση για όλα όσα βλέπει. Και αυτό 
γίνεται, όχι από µόνο του, αλλά µέσω της Φωνής που µιλά εκ µέρους του Θεού σε καθετί που ζει 
και µοιράζεται την Ύπαρξή Του. 
6. Την δική Του αθωότητά µπορούν να κοιτάζουν τα µάτια που βλέπουν. Την δική Του οµορφιά 
βλέπουν στο καθετί. Και Αυτόν είναι που ψάχνουν παντού, και δεν βρίσκουν κανένα θέαµα ή 
µέρος ή χρόνο που Αυτός να µην βρίσκεται. Μέσα στην αγιότητα του αδελφού σου, το τέλειο 
πλαίσιο για την δική σου σωτηρία και του κόσµου, τίθεται η λαµπρή ενθύµηση Αυτού µέσα στον 
Οποίο ζει ο αδελφός σου, κι εσύ µαζί µε αυτόν. Τα µάτια σου ας µην τυφλώνονται από το 
παραπέτασµα της ιδιαιτερότητας που κρύβει το πρόσωπο του Χριστού από αυτόν, και από σένα. 



Και µην αφήνεις πλέον την φόβο του Θεού να σου στερεί  το όραµα που ήσουν προορισµένος να 
δεις. Το σώµα του αδελφού σου δεν σου δείχνει τον Χριστό.  Αυτός παρουσιάζεται εντός της 
αγιότητας του. 
7. Διάλεξε, λοιπόν, το σώµα του ή την αγιότητά του ως αυτό που θέλεις να βλέπεις, και αυτό που 
θα διαλέξεις είναι δικό σου για να το κοιτάς. Ωστόσο θα επιλέγεις σε αµέτρητες καταστάσεις, και 
µέσα από τον χρόνο που θα φαίνεται πως δεν έχει τέλος, µέχρι η αλήθεια να είναι η απόφασή 
σου. Διότι η αιωνιότητα δεν ξανακερδίζεται από άλλη µία άρνηση του Χριστού µέσα σε αυτόν. Και 
που βρίσκεται η σωτηρία σου, αν αυτός δεν είναι παρά ένα σώµα; Πού αλλού είναι η ειρήνη σου 
εκτός από την αγιότητά του; Και πού αλλού είναι ο Θεός ο Ίδιος εκτός από µέσα σε εκείνο το 
κοµµάτι Του που Εκείνος έθεσε για πάντα µέσα στην αγιότητα του αδελφού σου, ώστε να 
µπορέσεις να δεις την αλήθεια για τον εαυτό σου, εκδηλωµένη επιτέλους µε όρους που 
αναγνωρίζεις και καταλαβαίνεις;  
8. Η αγιότητα του αδελφού σου είναι θείο µυστήριο κι ευλογία για σένα. Τα σφάλµατά του δεν 
µπορούν να στερήσουν την ευλογία του Θεού από αυτόν, ούτε και από σένα που τον βλέπεις 
αληθινά. Τα λάθη του µπορούν να προκαλούν καθυστέρηση, που σου δίδεται να την πάρεις από 
αυτόν, έτσι ώστε και οι δύο να µπορέσετε να δώσετε τέλος σε ένα ταξίδι που ποτέ δεν άρχισε, και 
δεν χρειάζεται τέλος. Αυτό που ποτέ δεν υπήρξε δεν είναι µέρος δικό σου. Ωστόσο θα νοµίζεις ότι 
είναι, µέχρι να συνειδητοποιήσεις ότι δεν είναι µέρος αυτού που στέκεται δίπλα σου. Αυτός είναι ο 
καθρέφτης του εαυτού σου, στον οποίο βλέπεις την κρίση που έχεις θέσει και στους δυο σας. Ο 
Χριστός µέσα σου βλέπει την αγιότητά του. Η ιδιαιτερότητά σου κοιτάζει το σώµα του και αυτόν 
δεν τον βλέπει.    
9. Δες τον σαν αυτό που είναι, και η απελευθέρωσή σου µπορεί να µην αργήσει. Μια παράλογη 
περιπλάνηση, χωρίς σκοπό και χωρίς επίτευξη οποιουδήποτε είδους, είναι το µόνο που η άλλη 
επιλογή µπορεί να σου προσφέρει. Η µαταιότητα µιας λειτουργίας που δεν εκπληρώθηκε θα σε 
καταδιώκει όσο ο αδελφός σου είναι κοιµισµένος, µέχρι να γίνει αυτό που σου έχει ανατεθεί και 
αυτός να αναστηθεί από το παρελθόν. Αυτός που καταδίκασε τον εαυτό του, αλλά κι εσένα, σου 
έχει δοθεί για να τον σώσεις από την καταδίκη, µαζί µε τον εαυτό σου. Και οι δυο σας θα δείτε το 
µεγαλείο του Θεού στον Υιό Του, αυτόν που εσύ λανθασµένα εξέλαβες σαν σάρκα, και τον 
δέσµευσες σε νόµους που δεν έχουν καµία δύναµη επάνω 
του.                                                                                                           
10. Δεν θα συνειδητοποιούσες µε χαρά ότι αυτοί οι νόµοι δεν είναι για σένα; Τότε µην τον βλέπεις 
σαν φυλακισµένο σε αυτούς. Δεν µπορεί αυτό που κυβερνάει µέρος του Θεού να µην ισχύει και 
για όλα τα άλλα. Εσύ τοποθετείς τον εαυτό σου κάτω από τους νόµους  που θεωρείς ότι 
κυβερνούν αυτόν. Σκέψου, λοιπόν, πόσο µεγάλη πρέπει να είναι η Αγάπη του Θεού για σένα, 
που Αυτός σου έδωσε ένα µέρος δικό Του για να σε σώσει από τον πόνο και να σου δώσει 
ευτυχία. Και ποτέ µην αµφιβάλεις ότι η ιδιαιτερότητά σου θα εξαφανιστεί µπροστά στην Θέληση 
του Θεού, ο Οποίος αγαπά κάθε µέρος Του µε ίση αγάπη και φροντίδα. Ο Χριστός µέσα σου 
µπορεί να δει τον αδελφό σου αληθινά. Θα ήθελες να αποφασίσεις ενάντια στην αγιότητα που 
βλέπει 
Εκείνος;                                                                                                                                              
                                                            
11.   Η ιδιαιτερότητα είναι η λειτουργία που εσύ έδωσες στον εαυτό σου. Αντιπροσωπεύει µόνο 
εσένα, ως αυτοδηµιούργητο, αυτοσυντηρούµενο, χωρίς καµία ανάγκη, και αποκοµµένο µε το 
κάθε τι πέρα από το σώµα. Στα µάτια της είσαι ένα χωριστό σύµπαν, µε όλη την δύναµη να 
συγκρατείται ολοκληρωτικά µέσα στον εαυτό του, µε κάθε είσοδο κλειστή ενάντια σε εισβολή, και 
κάθε παράθυρο µανταλωµένο ενάντια στο φως. Πάντοτε θύµα επίθεσης και πάντοτε οργισµένος, 
µε τον θυµό πάντοτε απόλυτα δικαιολογηµένο, έχεις επιδιώξει αυτό τον στόχο µε µια 
επαγρύπνηση που ποτέ δεν σκέφτηκες να µειώσεις, και µια προσπάθεια που ποτέ δεν σκέφτηκες 
να σταµατήσεις. Και όλη αυτή η βλοσυρή αποφασιστικότητα  ήταν γι αυτό · ήθελες η ιδιαιτερότητα 
να είναι η αλήθεια.                                                                  
12.   Τώρα απλώς σου ζητείται να επιδιώξεις έναν άλλο στόχο µε πολύ λιγότερη επαγρύπνηση · 
µε µικρή προσπάθεια και λίγο χρόνο, και µε την δύναµη του Θεού να την υποστηρίζει, και να 
υπόσχεται επιτυχία. Ωστόσο από τους δυο στόχους, αυτός βρίσκεις να είναι ο δυσκολότερος. Η 
«θυσία» του εαυτού που καταλαβαίνεις, ούτε θεωρείς αυτό το κόστος πολύ βαρύ. Αλλά µια 
ελάχιστη προθυµία, ένα νεύµα στο Θεό, ένα χαιρετισµό στον Χριστό µέσα σου,  τα βρίσκεις 
κουραστικό και ανιαρό φορτίο, πολύ βαρύ για να το επωµιστείς. Ωστόσο για την αφιέρωση στην 



αλήθεια όπως την εδραίωσε ο Θεός καµία θυσία δεν ζητείται, κανένα επιτακτικό κάλεσµα, και όλη 
η δύναµη του Ουρανού και η δύναµη της αλήθειας της ίδιας δίνεται για να παρέχει τα µέσα, και να 
εγγυηθεί την επίτευξη του στόχου.                                                   
13. Εσύ που πιστεύεις ότι είναι ευκολότερο να βλέπεις το σώµα του αδελφού σου από την 
αγιότητά του, βεβαιώσου ότι καταλαβαίνεις ποιος έκανε αυτή την κρίση. Εδώ η φωνή της 
ιδιαιτερότητας ακούγεται πολύ καθαρά, κρίνοντας ενάντια στο Χριστό και οριοθετώντας για σένα 
τον σκοπό που µπορείς να εκπληρώσεις, και τι µπορείς να κάνεις. Μην ξεχνάς ότι αυτή η κρίση 
πρέπει να εφαρµόζεται στο τι κάνεις µε αυτήν σαν σύµµαχό σου. Διότι αυτό που κάνεις µέσω του 
Χριστού αυτή δεν το γνωρίζει. Γι Αυτόν αυτή η κρίση δεν βγάζει κανένα νόηµα, διότι µόνο αυτό 
που βούλεται ο Πατέρας Του είναι δυνατό, και δεν υπάρχει καµία άλλη εναλλακτική γι Αυτόν. Από 
την δική Του έλλειψη σύγκρουσης προέρχεται η δική σου ειρήνη. Και από τον δικό Του σκοπό 
έρχονται τα µέσα για αβίαστη επιτυχία και ανάπαυση 
. 
 

VII. Ο Τόπος Συνάντησης  
 

1. Πόσο απεγνωσµένα ο κάθε αιχµάλωτος σε αυτό τον κόσµο υπερασπίζεται την ιδιαιτερότητα 
και θέλει να είναι η αλήθεια! Η επιθυµία του είναι νόµος γι αυτόν, και υπακούει. Δεν αναχαιτίζει 
τίποτα από όσα η ιδιαιτερότητά του απαιτεί. Τίποτα από όσα χρειάζεται αυτή δεν το αρνείται σε 
ό,τι αγαπάει. Και όταν τον καλεί αυτός δεν ακούει καµιά άλλη Φωνή. Καµία προσπάθεια δεν είναι 
υπερβολικά µεγάλη, κανένα κόστος τόσο πολύ, κανένα τίµηµα υπερβολικά υψηλό για να σώσει 
την ιδιαιτερότητά του ακόµα και από την πιο ασήµαντη, την παραµικρή επίθεση, τον ψίθυρο της 
αµφιβολίας, κάποιον υπαινιγµό απειλής, ή από οτιδήποτε άλλο εκτός από βαθύ σεβασµό. Αυτός 
είναι ο υιός σου, αγαπητός σε σένα όπως εσύ στον Πατέρα σου. Ωστόσο στέκεται στην θέση 
των  δηµιουργηµάτων σου, τα οποία είναι υιός σε σένα, για να µπορέσεις να µοιραστείς την 
Πατρότητα του Θεού, και όχι να την αρπάξεις από Αυτόν. Τι είναι αυτός ο υιός που έχεις φτιάξει 
για να είναι η δύναµή σου; Τι είναι αυτό το παιδί της γης  στο οποίο χαρίζεις πλουσιοπάροχα 
τέτοια αγάπη; Τι είναι αυτή η παρωδία της δηµιουργίας του Θεού που παίρνει την θέση των δικών 
σου δηµιουργιών; Και πού είναι αυτές, τώρα που ο οικοδεσπότης του Θεού έχει βρει έναν άλλο 
υιό τον οποίο προτιµάει από 
αυτές;                                                                                                                                            
2. Η ενθύµηση του Θεού δεν λάµπει µόνη της. Αυτό που είναι µέσα στον αδελφό σου εξακολουθεί 
να περιέχει όλη την δηµιουργία, όλα όσα έχουν δηµιουργηθεί και όσα δηµιουργούν, γεννηµένα 
και άλλα ακόµα αγέννητα, ακόµα στο µέλλον και άλλα προφανώς περασµένα. Αυτό που είναι 
µέσα σε αυτόν είναι αµετάβλητο, και η δική σου η αµεταβλητότητα  αναγνωρίζεται µε την 
παραδοχή της. Η αγιότητα µέσα σου ανήκει σε αυτόν. Και όταν  την δεις την σε αυτόν, επιστρέφει 
σε σένα. Όλη η αγάπη και η φροντίδα, η δυνατή προστασία, η σκέψη µέρα και νύχτα, το βαθύ 
ενδιαφέρον, η ισχυρή πεποίθηση ότι είσαι εσύ, ανήκουν σε αυτόν. Και όλα όσα έδωσες στην 
ιδιαιτερότητα αρµόζουν σε αυτόν. Και όλα όσα αρµόζουν σε αυτόν αρµόζουν και σε σένα. 

3.   Πώς µπορείς να γνωρίσεις την αξία σου όσο σε διεκδικεί η ιδιαιτερότητα; Πώς µπορεί να µην 
την γνωρίσεις µέσα στην αγιότητά του; Μην αναζητάς να κάνεις την ιδιαιτερότητά σου αλήθεια, 
γιατί εάν ήταν θα ήσουν πράγµατι χαµένος. Να είσαι ευγνώµων καλύτερα, που σου δίδεται να 
δεις την αγιότητά του επειδή είναι η αλήθεια. Και ό,τι είναι αληθινό σε αυτόν πρέπει να είναι το 
ίδιο αληθινό και σε σένα.      
4. Ρώτα τον εαυτό σου αυτό: Μπορείς εσύ να προστατεύσεις το νου; Το σώµα, ναι, λίγο · όχι από 
τον χρόνο, αλλά προσωρινά. Και πολύ από αυτό που νοµίζεις ότι σώζεις, το βλάπτεις. Για ποιο 
σκοπό θέλεις να το σώσεις; Γιατί σε αυτήν την επιλογή βρίσκονται και η υγεία του και η βλάβη 
του. Σώσε το για επίδειξη, σαν ένα δόλωµα για να πιάσεις ένα άλλο ψάρι, για να δώσεις άσυλο 
στην ιδιαιτερότητά σου µε καλύτερο στυλ, ή για να υφάνεις ένα πλαίσιο ωραιότητας γύρω από το 
µίσος σου, και το καταδικάζεις στην παρακµή και στον θάνατο. Και εάν βλέπεις αυτό τον σκοπό 
στον αδελφό σου, αυτή θα είναι και η δική σου καταδίκη. Καλύτερα ύφανε, λοιπόν, ένα πλαίσιο 
αγιότητας τριγύρω του, και ίσως η αλήθεια να µπορέσει να λάµψει πάνω του, και να δώσει και σε 
σένα ασφάλεια από την παρακµή.    
5. Ο Πατέρας κρατάει ασφαλές αυτό που δηµιούργησε. Δεν µπορείς να το αγγίξεις µε τις 



λανθασµένες ιδέες που έφτιαξες, γιατί δεν δηµιουργήθηκε από εσένα. Μην αφήνεις τις ανόητες 
φαντασιώσεις σου να σε τροµάζουν. Αυτό που είναι αθάνατο δεν µπορεί να δεχτεί επίθεση · αυτό 
που είναι προσωρινό δεν έχει καµιά επιρροή. Μόνο ο σκοπός που βλέπεις σε αυτό έχει νόηµα, 
και εάν αυτός είναι αληθινός, η ασφάλειά του είναι εξασφαλισµένη. Εάν όχι, δεν έχει σκοπό, και 
είναι ένα µέσον για το τίποτα. Οτιδήποτε γίνεται αντιληπτό σαν µέσο για την αλήθεια µοιράζεται 
την αγιότητά της, και αναπαύεται στο φως το ίδιο ασφαλές όπως και η ίδια. Ούτε το φως σβήνει 
όταν φύγει. Ο ιερός σκοπός του τού έδωσε αθανασία, τοποθετώντας ένα άλλο φως στον Ουρανό, 
όπου οι δηµιουργίες σου αναγνωρίζουν ένα δώρο από εσένα, ένα σηµάδι ότι δεν τις 
ξέχασες.                                              
6. Το κριτήριο για τα πάντα επάνω στη γη είναι απλά αυτό · «Ποιος είναι ο σκοπός του;» Η 
απάντηση το κάνει αυτό που είναι για σένα. Δεν έχει νόηµα από µόνο  του, ωστόσο µπορείς εσύ 
να του αποδώσεις πραγµατικότητα, σύµφωνα µε τον σκοπό που υπηρετείς. Εδώ δεν είσαι παρά 
το µέσον, µαζί µε αυτό. Ο Θεός είναι Μέσον αλλά και Σκοπός. Στον Ουρανό, µέσον και σκοπός 
είναι ένα, και ένα µε Αυτόν. Αυτή είναι η κατάσταση της αληθινής δηµιουργίας, που δεν βρίσκεται 
µέσα στον χρόνο, αλλά στην αιωνιότητα. Σε κανέναν εδώ δεν µπορεί να περιγραφεί αυτό. Ούτε 
υπάρχει κανένας τρόπος να µάθεις τι σηµαίνει αυτή η κατάσταση. Όχι µέχρι να πας πέρα από την 
µάθηση προς Αυτό που έχει δοθεί · δεν θα είναι κατανοητή µέχρι να φτιάξεις πάλι έναν ιερό οίκο 
για τις δηµιουργίες σου.   

7.   Ένας συν - δηµιουργός µε τον Πατέρα πρέπει να έχει έναν Υιό. Όµως πρέπει αυτός ο Υιός να 
έχει δηµιουργηθεί σαν τον Ίδιον. Μια τέλεια ύπαρξη, τα πάντα περιλαµβάνουσα και στα πάντα 
περιλαµβανοµένη, χωρίς τίποτα να προστεθεί και τίποτα να αφαιρεθεί · όχι γεννηµένη µε µέγεθος 
ούτε σε τόπο ούτε σε χρόνο, ούτε δέσµια περιορισµών ή αβεβαιοτήτων οποιουδήποτε είδους. 
Εδώ τα µέσα και ο σκοπός ενώνονται σαν ένα, και αυτό το ένα δεν έχει καθόλου τέλος. Όλο αυτό 
είναι αληθινό, ωστόσο δεν έχει κανένα νόηµα για κάποιον που εξακολουθεί να διατηρεί ένα 
αµάθητο µάθηµα στην µνήµη του, µια σκέψη µε σκοπό ακόµα αβέβαιο, ή µια επιθυµία µε 
διαιρεµένο στόχο.   
8. Αυτή η διδασκαλία δεν κάνει καµία προσπάθεια να διδάξει αυτό που δεν µπορεί εύκολα να 
µαθευτεί. Η εµβέλεια της δεν ξεπερνάει την δική σου, εκτός από το ότι λέει ότι αυτό που είναι δικό 
σου θα έλθει σε σένα όταν είσαι έτοιµος. Εδώ τα µέσα και ο σκοπός είναι χωριστά επειδή έτσι 
φτιάχτηκαν και έτσι έγιναν αντιληπτά. Ως εκ τούτου ασχολούµαστε µε αυτά σαν να ήταν χωριστά. 
Είναι ουσιαστικό να κρατηθεί στο νου ότι όλη η αντίληψη εξακολουθεί να είναι ανάποδη µέχρις 
ότου ο σκοπός της γίνει κατανοητός. Η αντίληψη δεν φαίνεται ότι είναι ένα µέσον. Και αυτό 
είναι  που κάνει δύσκολο να συλλάβεις όλη την έκταση στην οποία πρέπει να στηρίζεται αυτό που 
βλέπεις ότι είναι ο σκοπός του. Η αντίληψη φαίνεται ότι σε διδάσκει τι βλέπεις. Ωστόσο δεν είναι 
παρά µάρτυρας αυτού που δίδαξες. Είναι η εξωτερικευµένη εικόνα µιας ευχής · µια εικόνα που 
θέλησες να είναι αληθινή.      
9. Κοίταξε τον εαυτό σου, και θα δεις ένα σώµα. Κοίταξε αυτό το σώµα σε ένα διαφορετικό φως 
και θα φανεί διαφορετικό. Και χωρίς φως φαίνεται ότι έχει φύγει. Ωστόσο είσαι βέβαιος ότι είναι 
εκεί επειδή εξακολουθείς να µπορείς να το αισθάνεσαι µε τα χέρια σου και να το ακούς που 
κινείται. Εδώ είναι µια εικόνα που θέλεις να είναι ο εαυτός σου. Είναι το µέσον που κάνει την 
επιθυµία σου να βγει αληθινή. Δίνει τα µάτια µε τα οποία το κοιτάς, τα χέρια που το νιώθουν, και 
τα αφτιά µε τα οποία ακούς τους ήχους που κάνει. Σου αποδεικνύει την δική του πραγµατικότητα. 
10.   Έτσι το σώµα έγινε µια θεωρία για τον εαυτό σου, χωρίς να φροντίσει να φτιάξει αποδείξεις 
πέρα από τον εαυτό του, και καµία διαφυγή µέσα στην εµβέλεια της οπτικής του.  Η πορεία του 
είναι βέβαιη, όταν ειδωθεί µέσα από τα δικά του τα µάτια. Αναπτύσσεται και µαραίνεται, ακµάζει 
και πεθαίνει. Και εσύ δεν µπορείς να αντιληφθείς εσένα ξέχωρα από αυτό. Το στιγµατίζεις σαν 
αµαρτωλό και µισείς τις πράξεις του, κρίνοντάς το κακό. Ωστόσο η ιδιαιτερότητά σου 
ψιθυρίζει  «Εδώ είναι ο δικός µου αγαπητός υιός, µε τον οποίο είµαι πολύ ευχαριστηµένος.» Έτσι 
ο «υιός» γίνεται το µέσον για να υπηρετήσει τον σκοπό του «πατέρα του». Όχι απαράλλακτος, 
ούτε καν όµοιος, αλλά ακόµα ένα µέσον για να προσφέρει στον «πατέρα» αυτό που θέλει αυτός. 
Αυτή είναι η παρωδία της δηµιουργίας του Θεού. Γιατί όπως η δηµιουργία του Υιού Του, Του 
έδωσε χαρά και µαρτυρία για την Αγάπη Του και µοιράστηκε τον σκοπό Του, έτσι και το σώµα 
δίνει µαρτυρία για την ιδέα που το έφτιαξε, και µιλάει για την πραγµατικότητά και την αλήθεια 
της.       



11. Και έτσι έχουν φτιαχτεί δυο υιοί, και οι δυο τους παρουσιάζονται να περπατούν σε αυτή την 
γη χωρίς έναν τόπο συνάντησης και χωρίς επαφή. Τον ένα τον αντιλαµβάνεσαι έξω από τον 
εαυτό σου, τον δικό σου αγαπητό υιό. Ο άλλος αναπαύεται εντός, του Πατέρα του ο Υιός, µέσα 
στον αδελφό σου όπως είναι και αυτός µέσα σε σένα. Η διαφορά τους δεν έγκειται στο πώς 
φαίνονται, ούτε στο πού πηγαίνουν, ούτε  καν στο τι κάνουν. Έχουν διαφορετικό σκοπό. Αυτός 
είναι που τους ενώνει µε τα όµοιά τους, και διαχωρίζει τον καθένα από όλες τις όψεις που έχουν 
διαφορετικό σκοπό. Ο Υιός του Θεού διατηρεί την Θέληση του Πατέρα του. Ο υιός του ανθρώπου 
αντιλαµβάνεται µια ξένη θέληση και εύχεται να ήταν έτσι. Και έτσι η  αντίληψή του υπηρετεί την 
επιθυµία του δίνοντας της την εµφάνιση της αλήθειας. Ωστόσο µπορεί η αντίληψη να υπηρετήσει 
έναν άλλο στόχο. Δεν δεσµεύεται από την ιδιαιτερότητα παρά µόνο από δική σου επιλογή. Και 
σου δίδεται να κάνεις µια διαφορετική επιλογή, και να χρησιµοποιήσεις την αντίληψη για έναν 
διαφορετικό σκοπό. Και αυτό που θα δεις θα υπηρετεί αυτό τον σκοπό καλά, και θα αποδεικνύει 
την δική του πραγµατικότητα σε σένα. 
 


