
 

Κεφάλαιο 9  
 

Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗΣ 
 

Ι. Η Αποδοχή της Πραγµατικότητας 
 

1. Ο φόβος για το Θέληµα του Θεού είναι µία από τις πιο παράξενες πεποιθήσεις που έχει φτιάξει 
ο ανθρώπινος νους. Δεν θα µπορούσε να έχει συµβεί αν ο νους δεν είχε ένα πολύ σηµαντικό 
διχασµό, κάνοντας έτσι δυνατόν να φοβάται αυτό που είναι ο ίδιος. Η πραγµατικότητα δεν µπορεί 
να «απειλεί» τίποτα εκτός από τις ψευδαισθήσεις, εφόσον η πραγµατικότητα µπορεί µόνο να 
στηρίξει την αλήθεια. Το ίδιο το γεγονός ότι το Θέληµα  του Θεού, που είναι αυτό που είσαι, 
το  αντιλαµβάνεσαι µε φόβο, αποδεικνύει ότι όντως φοβάσαι αυτό που είσαι. Δεν φοβάσαι, 
λοιπόν, το Θέληµα του Θεού, αλλά το  δικό  σου. 
2. Το  δικό σου θέληµα δεν είναι του εγώ, και αυτός είναι ο λόγος που το εγώ είναι εναντίον σου. 
Αυτό που φαίνεται ότι είναι φόβος για τον Θεό είναι στην πραγµατικότητα φόβος για την δική σου 
πραγµατικότητα. Είναι αδύνατον να µάθεις κάτι µε συνέπεια όταν είσαι σε κατάσταση πανικού. Αν 
ο σκοπός αυτών των µαθηµάτων είναι να σε βοηθήσουν να θυµηθείς τι είσαι, κι αν πιστεύεις ότι 
αυτό που είσαι είναι τροµακτικό, τότε είναι επακόλουθο ότι δεν θα τα µάθεις. Εν τούτοις, ο λόγος 
που γίνονται αυτά τα µαθήµατα είναι επειδή δεν ξέρεις ποιoς είσαι. 
3. Αφού δεν ξέρεις ποια είναι η πραγµατικότητά σου, πως είσαι τόσο σίγουρος ότι είναι 
τροµακτική; Η συσχέτιση της  αλήθειας µε τον φόβο, που είναι  σε µεγάλο βαθµό τεχνητή, είναι 
ιδιαίτερα ακατάλληλη για τους νόες εκείνων που δεν γνωρίζουν την αλήθεια. Όλο αυτό θα 
µπορούσε να σηµαίνει ότι εσύ αυθαίρετα συνδέεις κάτι πέρα από την επίγνωσή σου µε κάτι που 
δεν θέλεις. Άρα είναι προφανές ότι κρίνεις κάτι για το οποίο δεν έχεις  ιδέα. Έχεις στήσει αυτή την 
παράξενη κατάσταση έτσι ώστε να είναι αδύνατον να ξεφύγεις  από αυτή δίχως ένα Οδηγό που 
να γνωρίζει πραγµατικά ποια είναι η πραγµατικότητά σου. Ο σκοπός αυτού του Οδηγού είναι 
απλά να σου υπενθυµίσει τι θέλεις. Δεν προσπαθεί να σου επιβάλλει µια ξένη θέληση. Απλά 
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια µέσα στα όρια που Του θέτεις, να εδραιώσει ξανά  την δική 
σου θέληση στην  επίγνωσή σου. 
4. Έχεις φυλακίσει την θέλησή σου πέρα από την επίγνωσή σου, εκεί όπου παραµένει, αλλά δεν 
µπορεί να σε βοηθήσει.  Όταν είπα ότι η λειτουργία του Αγίου Πνεύµατος είναι να ξεκαθαρίσει την 
αλήθεια από το ψέµα  µέσα στο νου σου, εννοούσα ότι έχει την δύναµη να κοιτάξει µέσα σε αυτό 
που έχεις  κρύψει και ν’ αναγνωρίσει εκεί το Θέληµα του Θεού. Η δική Του αναγνώριση αυτού του 
Θελήµατος µπορεί να το  κάνει αληθινό για σένα διότι το Άγιο Πνεύµα είναι µέσα στο νου σου, κι 
εποµένως είναι η πραγµατικότητά σου. Αν η δική Του αντίληψη για τον νου σου φέρνει σε σένα 
την πραγµατικότητά του, τότε το Άγιο Πνεύµα σε βοηθά να θυµηθείς τι είσαι. Η µόνη πηγή φόβου 
σε αυτή την διαδικασία είναι αυτό που νοµίζεις ότι θα χάσεις. Εν τούτοις, αυτό που µπορείς ποτέ 
να έχεις,  είναι µόνο αυτό που βλέπει το Άγιο Πνεύµα. 
5. Πολλές φορές έχω τονίσει ότι το Άγιο Πνεύµα ποτέ δεν θα σου ζητήσει  να θυσιάσεις τίποτα. 
Αλλά αν εσύ ζητάς την θυσία της πραγµατικότητας του εαυτού σου, το Άγιο Πνεύµα πρέπει να 
σου υπενθυµίζει ότι δεν είναι αυτό το Θέληµα του Θεού επειδή δεν είναι το δικό σου. Δεν υπάρχει 
διαφορά ανάµεσα στο δικό σου θέληµα και του Θεού. Αν δεν είχες διχασµένο νου, θα 
αναγνώριζες ότι η λειτουργία της βούλησης είναι η σωτηρία επειδή είναι επικοινωνία. 
6. Είναι αδύνατον να επικοινωνείς σε µια γλώσσα ξένη προς εσένα. Εσύ και ο Δηµιουργός σου 
µπορείτε να επικοινωνείτε µέσω της δηµιουργίας, επειδή  αυτή και µόνο αυτή είναι η κοινή σας 
Βούληση. Ένας διχασµένος νους δεν µπορεί να επικοινωνεί, επειδή  µιλά για διαφορετικά 
πράγµατα στον ίδιο νου. Αυτό εξαφανίζει την ικανότητα επικοινωνίας απλά επειδή η συγκεχυµένη 
επικοινωνία δεν σηµαίνει τίποτα. Κανένα  µήνυµα δεν µπορεί να γίνει  κατανοητό αν δεν  βγάζει 
νόηµα. Πόση  λογική µπορεί να έχουν τα δικά σου µηνύµατα, όταν ζητάς κάτι που δεν θέλεις; Κι 
όµως αυτό ακριβώς ζητάς , όσο φοβάσαι την ίδια σου την θέληση 
7. Εσύ µπορεί να επιµένεις ότι το Άγιο Πνεύµα δεν σου απαντά, αλλά µπορεί να ήταν πιο συνετό 
να αναλογιστείς τι είδους αιτήµατα κάνεις. Δεν ζητάς µόνο αυτό που θέλεις. Αυτό συµβαίνει 



επειδή φοβάσαι ότι µπορεί και να το λάβεις, και πραγµατικά θα το λάµβανες. Αυτός είναι ο λόγος 
που επιµένεις να ζητάς από τον δάσκαλο που δεν θα µπορούσε να σου δώσει αυτό που θέλεις. 
Από αυτόν ποτέ δεν µπορείς να µάθεις τι είναι αυτό που θέλεις, και αυτό σου δίνει την 
ψευδαίσθηση της ασφάλειας. Εν τούτοις δεν µπορείς να είσαι ασφαλής από την αλήθεια, αλλά 
µόνο µέσα στην αλήθεια. Η πραγµατικότητα είναι η µόνη ασφάλεια. Η θέλησή σου είναι η 
σωτηρία σου επειδή είναι ίδια µε τη θέληση του Θεού. Ο διαχωρισµός δεν είναι τίποτα άλλο από 
την πίστη ότι είναι διαφορετικές. 
8.  Κανένας ορθός νους δεν µπορεί να πιστεύει ότι το δικό του θέληµα είναι ισχυρότερο από του 
Θεού. Αν λοιπόν, κάποιος νους πιστεύει ότι το  θέληµα του  είναι διαφορετικό από το Θέληµα του 
Θεού , µπορεί µόνο να αποφασίσει ή ότι δεν υπάρχει Θεός ή ότι το Θέληµα του Θεού είναι 
τροµακτικό. Ο πρώτος περιγράφει τον άθεο και ο τελευταίος τον µάρτυρα, που πιστεύει ότι ο 
Θεός απαιτεί θυσίες. Και οι δύο αυτές παρανοϊκές καταστάσεις θα προκαλούν πανικό, επειδή  ο 
άθεος πιστεύει ότι είναι µόνος, και ο µάρτυρας πιστεύει ότι ο Θεός τον σταυρώνει. Παρόλα αυτά, 
κανένας δεν θέλει ούτε την εγκατάλειψη ούτε τα αντίποινα, παρόλο που πολλοί ψάχνουν και για 
τα δύο. Γίνεται  να ζητάς από το Άγιο Πνεύµα «δώρα» σαν και αυτά, και να περιµένεις 
πραγµατικά ότι θα τα λάβεις; Δεν µπορεί να σου δώσει  κάτι που δεν θέλεις. Όταν ζητάς από τον 
Συµπαντικό Χορηγό αυτό που δεν θέλεις, ζητάς κάτι που δεν µπορεί να δοθεί επειδή ποτέ δεν 
δηµιουργήθηκε. Ποτέ δεν δηµιουργήθηκε, επειδή  ποτέ δεν ήταν αυτό  που ήθελες  για τον εαυτό 
σου . 
9. Στο τέλος όλοι πρέπει να θυµηθούνε το Θέληµα του Θεού, διότι τελικά όλοι πρέπει να 
αναγνωρίσουν τον εαυτό τους. Αυτή η αναγνώριση είναι η αναγνώριση ότι το Θέληµα του Θεού 
και το δικό σου είναι ένα. Στην παρουσία της αλήθειας, δεν υπάρχουν άπιστοι ούτε και θυσίες. 
Μέσα στην ασφάλεια της πραγµατικότητας, ο φόβος είναι ολότελα χωρίς νόηµα. Το να αρνείσαι 
αυτό που υπάρχει µπορεί να προκαλεί φόβο  µόνο  φαινοµενικά. Ο φόβος δεν µπορεί να είναι 
πραγµατικός δίχως αιτία, και ο Θεός είναι η µόνη Αιτία. Ο Θεός είναι Αγάπη και εσύ Τον θέλεις 
πραγµατικά. Αυτή είναι η θέληση σου. Ζήτησε το και θα σου δοθεί, διότι θα ζητάς µόνο αυτό που 
σου ανήκει. 
10. Όταν ζητάς από το Άγιο Πνεύµα κάτι που θα σε βλάψει δεν µπορεί να ανταποκριθεί επειδή 
τίποτα δεν µπορεί να σε βλάψει, άρα δεν ζητάς τίποτα. Κάθε επιθυµία που  προέρχεται από το 
εγώ είναι µια επιθυµία για το τίποτα, και το να την ζητάς δεν είναι αίτηµα. Είναι απλά µια άρνηση 
µε την µορφή αιτήµατος. Το Άγιο Πνεύµα δεν ασχολείται µε την µορφή, εφόσον γνωρίζει µόνον 
ό,τι έχει νόηµα. Το εγώ δεν µπορεί να ζητήσει τίποτα από το Άγιο Πνεύµα, επειδή η επικοινωνία 
ανάµεσα τους είναι ολοκληρωτικά αποτυχηµένη. Εν τούτοις, µπορείς να ζητήσεις τα πάντα από 
το Άγιο Πνεύµα, διότι τα αιτήµατά σου είναι πραγµατικά εφόσον προέρχονται από τον ορθό νου 
σου. Θα αρνιόταν το Άγιο Πνεύµα το Θέληµα του Θεού; Και θα ήταν δυνατόν να µην το 
αναγνωρίσει στον Υιό Του; 
11.  Δεν αναγνωρίζεις την τεράστια σπατάλη ενέργειας που φέρνει η  άρνηση της αλήθειας. Τι θα 
έλεγες για κάποιον που επιµένει να επιχειρεί το αδύνατο, πιστεύοντας ότι το να το 
κατορθώσει  θα σηµαίνει ότι είναι επιτυχηµένος ; Η πίστη ότι πρέπει να έχεις αυτό που είναι 
αδύνατον για να είσαι χαρούµενος είναι σε απόλυτη αντίθεση µε την αρχή της δηµιουργίας. Ο 
Θεός δεν θα ήθελε να εξαρτάται η ευτυχία σου από αυτό που δεν θα µπορούσες να έχεις. Το 
γεγονός ότι ο Θεός είναι Αγάπη δεν απαιτεί πίστη, απαιτεί όµως αποδοχή. Είναι πραγµατικά 
δυνατόν να αρνείσαι την πραγµατικότητα, αν και είναι αδύνατον να την αλλάξεις. Όταν µε τα χέρια 
σου σκεπάζεις  τα µάτια σου,  δεν θα µπορέσεις να δεις,  επειδή παρεµβαίνεις στους νόµους που 
διέπουν την  όραση. Αν αρνείσαι την αγάπη, δεν θα την γνωρίσεις επειδή η δική σου συνεργασία 
είναι ο νόµος για την ύπαρξη της. Δεν µπορείς να αλλάξεις νόµους που δεν έφτιαξες, και οι νόµοι 
της ευτυχίας δηµιουργήθηκαν για σένα, όχι από σένα. 
12. Κάθε προσπάθεια να αρνηθείς αυτό που υπάρχει πρέπει να είναι τροµακτική, και αν η 
προσπάθεια είναι έντονη θα προκαλεί πανικό. Το να επιθυµείς ενάντια στην πραγµατικότητα, αν 
και αδύνατο, µπορεί να γίνει ένας πολύ επίµονος στόχος ακόµα κι αν δεν τον θέλεις. Αλλά 
αναλογίσου το αποτέλεσµα αυτής της παράξενης απόφασης. Αφοσιώνεις το νου σου σε αυτό 
που δεν θέλεις. Πόσο αληθινή µπορεί να είναι αυτή η αφοσίωση; Αν δεν το θέλεις, τότε ποτέ δεν 
δηµιουργήθηκε. Αν δεν δηµιουργήθηκε ποτέ, δεν είναι τίποτα. Μπορείς πραγµατικά να 
αφοσιωθείς στο τίποτα; 
13. Ο Θεός µε την αφοσίωσή Του σε σένα σε δηµιούργησε αφοσιωµένο στα πάντα, και σου 
έδωσε αυτό στο οποίο είσαι αφοσιωµένος. Ειδάλλως δεν θα είχες δηµιουργηθεί τέλειος. Η 



πραγµατικότητα είναι τα πάντα, και εσύ έχεις τα πάντα επειδή  είσαι αληθινός. Δεν µπορείς να 
φτιάξεις κάτι που δεν είναι πραγµατικό επειδή η απουσία πραγµατικότητας προκαλεί φόβο, και ο 
φόβος δεν µπορεί να δηµιουργηθεί. Όσο πιστεύεις ότι ο φόβος είναι πιθανός, δεν θα δηµιουργείς. 
Αντικρουόµενα επίπεδα πραγµατικότητας κάνουν την πραγµατικότητα δίχως νόηµα, αλλά η 
πραγµατικότητα είναι το ίδιο το νόηµα. 
14. Να θυµάσαι, λοιπόν, ότι µόνο το Θέληµα του Θεού είναι πάντα δυνατό, και τίποτα άλλο δεν 
πρόκειται να είναι  ποτέ. Αυτή είναι η απλή αποδοχή της πραγµατικότητας, επειδή µόνο αυτή 
είναι αληθινή. Δεν µπορείς να διαστρεβλώνεις  την πραγµατικότητα και να την γνωρίσεις στ’ 
αλήθεια. Και αν όντως διαστρεβλώνεις την πραγµατικότητα θα βιώνεις άγχος, θλίψη και τελικά 
πανικό, επειδή  προσπαθείς να κάνεις τον εαυτό σου µη πραγµατικό. Όταν νιώθεις αυτά τα 
πράγµατα, µην προσπαθείς να ψάξεις για την αλήθεια έξω από τον εαυτό σου, διότι η αλήθεια 
µπορεί να είναι µόνο µέσα σου. Πες, λοιπόν: 
Ο Χριστός βρίσκεται µέσα µου, και εκεί που είναι Αυτός  εκεί πρέπει να είναι και ο Θεός, διότι ο 
Χριστός είναι µέρος Του. 
 
 

ΙΙ. Η Απάντηση στην Προσευχή 
 

1. Όλοι όσοι έχουν χρησιµοποιήσει την προσευχή για να ζητήσουν κάτι έχουν  βιώσει αυτό που 
φαίνεται σαν αποτυχία. Αυτό δεν είναι µόνο αλήθεια σε σχέση µε συγκεκριµένα πράγµατα που 
µπορεί να είναι βλαβερά, αλλά και σε σχέση µε αιτήµατα που συµφωνούν απόλυτα  µε αυτά τα 
µαθήµατα. Ειδικά αυτό το τελευταίο µπορεί να ερµηνευτεί εσφαλµένα ως «απόδειξη» ότι τα 
µαθήµατα αυτά δεν εννοούν αυτά που λένε. Όµως, πρέπει να θυµάσαι ότι αυτά τα µαθήµατα 
δηλώνουν επανειληµµένα ότι ο σκοπός τους είναι να απαλλαγείς από τον φόβο. 
2. Ας υποθέσουµε, λοιπόν, ότι αυτό που ζητάς από το Άγιο Πνεύµα είναι αυτό που πραγµατικά 
θέλεις, αλλά ακόµα το φοβάσαι. Αν αυτή είναι η περίπτωση, η πραγµατοποίηση του δεν θα 
είναι  πια αυτό που θέλεις. Αυτός είναι ο λόγος που δεν επιτυγχάνονται κάποιες µορφές 
θεραπείας, ακόµα και όταν επιτυγχάνεται η κατάσταση της θεραπείας. Κάποιο άτοµο µπορεί να 
ζητά σωµατική θεραπεία επειδή  φοβάται την σωµατική βλάβη. Την ίδια στιγµή, αν θεραπευόταν 
σωµατικά,  νοιώθοντας ότι απειλείται το σύστηµα σκέψης του, ο φόβος θα γινόταν µεγαλύτερος 
από αυτόν (τον φόβο) που εκφράζεται σωµατικά. Σε αυτή την περίπτωση δεν ζητά πραγµατικά 
την απελευθέρωση από τον φόβο, αλλά την εξάλειψη κάποιου συµπτώµατος που επέλεξε ο ίδιος. 
Εποµένως, αυτό, δεν είναι καθόλου  ένα αίτηµα για θεραπεία. 
3. Η Βίβλος τονίζει ότι κάθε προσευχή εισακούγεται, και αυτό είναι πραγµατικά αλήθεια. Και µόνο 
το γεγονός ότι έχει ζητηθεί κάτι από το  Άγιο Πνεύµα εγγυάται την απάντηση του. Εν τούτοις, είναι 
εξίσου βέβαιο ότι καµία απάντηση που δίδεται από Αυτό είναι τέτοια  που θα αύξανε τον φόβο. 
Είναι πιθανόν η απάντησή Του να µην ακουστεί. Είναι αδύνατον, όµως, να χαθεί. Υπάρχουν 
πολλές απαντήσεις που έχεις ήδη λάβει αλλά δεν έχεις ακόµα ακούσει. Σε διαβεβαιώνω ότι σε 
περιµένουν. 
4. Αν θέλεις να γνωρίσεις ότι οι προσευχές σου εισακούγονται, ποτέ µην αµφιβάλλεις για έναν Υιό 
του Θεού. Μην τον αµφισβητείς και µην τον καταδικάζεις, διότι η πίστη σου σε αυτόν είναι η πίστη 
σου στον εαυτό σου. Αν θέλεις να γνωρίσεις τον Θεό και την Απάντησή Του, πίστεψε σε µένα 
που η πίστη µου σε σένα δεν µπορεί να κλονιστεί. Μπορείς να ζητάς αληθινά από το Άγιο 
Πνεύµα, και να αµφισβητείς τον αδελφό σου; Πίστεψε ότι τα λόγια του είναι αληθινά εξαιτίας της 
αλήθειας που βρίσκεται  µέσα του. Εσύ θα ενωθείς µε την αλήθεια µέσα του, και τα λόγια του θα 
είναι αληθινά. Καθώς τον ακούς, θα ακούς εµένα. Το να είσαι προσεκτικός στο άκουσµα της 
αλήθειας είναι ο µόνος τρόπος να µπορέσεις να την ακούσεις τώρα, και τελικά να την γνωρίσεις. 
5. Το µήνυµα που σου δίνει ο αδελφός σου εξαρτάται από σένα. Τι σου λέει; Τι θα ήθελες να σου 
πει;  Η απόφασή σου γι αυτόν καθορίζει το µήνυµα που λαµβάνεις. Να θυµάσαι ότι το Άγιο 
Πνεύµα βρίσκεται µέσα του, και η Φωνή Του σου µιλά µέσα από αυτόν. Τι άλλο εκτός από την 
αλήθεια µπορεί να σου πει ένας τόσο ιερός αδελφός; Αλλά εσύ την ακούς; Ο αδελφός σου µπορεί 
να µην γνωρίζει ποιος είναι, αλλά υπάρχει ένας φως µέσα στο νου του που το γνωρίζει. Αυτό το 
φως µπορεί να λάµψει µέσα στο δικό σου, δίνοντας αλήθεια στα λόγια του και κάνοντάς σε ικανό 
να τα ακούσεις. Τα λόγια του είναι η απάντηση του Αγίου Πνεύµατος σε σένα. Είναι η πίστη σου 
στον αδελφό σου  αρκετά δυνατή για να σε αφήσει να ακούσεις; 



6. Δεν µπορείς να προσεύχεσαι µόνο για το εαυτό σου όπως και  δεν µπορείς να  βρεις χαρά για 
τον εαυτό σου από µόνος  σου. Η προσευχή είναι η εκ νέου δήλωση συµπερίληψης*, που 
κατευθύνεται από το Άγιο Πνεύµα σύµφωνα µε τους  νόµους του Θεού. Η σωτηρία σου έρχεται 
από τον αδερφό σου. Το Άγιο Πνεύµα επεκτείνεται από τον δικό σου νου προς τον δικό του, και 
απαντά σε σένα. Και η απάντησή Του είναι µόνο γι αυτό που είσαι. Δεν θα γνωρίσεις την 
εµπιστοσύνη που έχω σε σένα εκτός κι αν την επεκτείνεις. Δεν θα εµπιστευθείς  την καθοδήγηση 
του Αγίου Πνεύµατος, ούτε θα πιστέψεις ότι είναι για σένα παρά µόνο αν την ακούσεις  στους 
άλλους. Πρέπει να είναι για τον αδελφό σου διότι είναι για σένα. Θα δηµιουργούσε ο Θεός µια 
Φωνή µόνο για σένα; Θα µπορούσες να ακούσεις  την απάντησή Του εκτός  µόνο από 
όταν  απαντά σε όλους τους Υιούς του Θεού; Άκου από τον αδελφό σου αυτό που θα ήθελες να 
ακούσω εγώ από εσένα, διότι δεν θα ήθελες να εξαπατηθώ. 
7. Σε αγαπώ για την αλήθεια µέσα σου, όπως σε αγαπά κι ο Θεός. Οι αυταπάτες σου µπορεί να 
σε εξαπατούν, αλλά δεν µπορούν να εξαπατήσουν κι εµένα. Γνωρίζοντας τι είσαι, δεν γίνεται να 
αµφιβάλλω για σένα. Ακούω µόνο το Άγιο Πνεύµα µέσα σε σένα, που µου µιλά µέσα από σένα. 
Αν θέλεις να µε ακούσεις, άκουσε τους αδελφούς µου στους οποίους µιλά η Φωνή του Θεού. Η 
απάντηση σε όλες τις προσευχές βρίσκεται εκεί. Θα την λάβεις καθώς ακούς την απάντηση µέσα 
σε όλους. Μην ακούς τίποτα άλλο ειδάλλως δεν θα ακούς αληθινά. 
8. Πίστεψε στους αδελφούς σου διότι κι εγώ πιστεύω σε σένα, και θα µάθεις ότι η πίστη µου σε 
σένα δικαιώνεται. Πίστεψε σε µένα µε το να πιστεύεις σε αυτούς, χάριν αυτού  που τους έδωσε ο 
Θεός. Θα σου απαντήσουν αν µάθεις να ζητάς µόνο την αλήθεια από αυτούς. Μην ζητάς ευλογίες 
χωρίς να τους ευλογείς, γιατί µόνο µε αυτόν τον τρόπο µπορείς να µάθεις πόσο ευλογηµένος 
είσαι. Ακολουθώντας αυτό τον δρόµο  αναζητάς την αλήθεια µέσα σου. Αυτός  δεν οδηγεί  πέρα 
από τον εαυτό σου αλλά προς τον εαυτό σου. Άκου µόνο την Απάντηση του Θεού µέσα στους 
Υιούς Του, και θα λαµβάνεις την δική σου απάντηση. 
9. Το να δυσπιστείς σηµαίνει ότι παρατάσσεσαι εναντίον, ή ότι επιτίθεσαι. Το να πιστεύεις 
σηµαίνει να δέχεσαι, και να συµπαρατάσσεσαι. Το να πιστεύεις δεν σηµαίνει ότι είσαι 
ευκολόπιστος, αλλά ότι δέχεσαι και εκτιµάς. Αυτό που δεν πιστεύεις δεν το εκτιµάς, και δεν 
µπορείς να είσαι ευγνώµων για κάτι στο οποίο δεν δίνεις αξία. Υπάρχει ένα τίµηµα που θα 
πληρώσεις για την κρίση, διότι η κρίση είναι ο καθορισµός κάποιου τιµήµατος. Και όπως το 
ορίσεις, έτσι θα το πληρώσεις. 
10. Αν το να πληρώνεις ισούται µε το να αποκτάς, θα ορίσεις το τίµηµα για κάτι χαµηλά αλλά θα 
απαιτείς υψηλότερο αντάλλαγµα. Όµως  ξεχνάς  ότι το να ορίσεις µια τιµή σηµαίνει ότι αποδίδεις 
αξία σε κάτι, έτσι ώστε αυτό που θα πάρεις πίσω να είναι ανάλογο µε την κρίση σου για την αξία 
του. Αν για να δώσεις πρέπει να πληρωθείς, τότε δεν το αντιλαµβάνεσαι ως απώλεια, και 
αναγνωρίζεται η αµφίδροµη σχέση του δούναι και λαβείν. Άρα το τίµηµα θα οριστεί υψηλό, 
εξαιτίας της αξίας της επιστροφής. Το τίµηµα για την απόκτηση σηµαίνει ότι χάνεις από µπροστά 
σου την αξία, κάνοντας έτσι αναπόφευκτο το να µην δίνεις αξία σε αυτό που λαµβάνεις. Δίνοντας 
του µικρή αξία, δεν θα το εκτιµάς και δεν θα το θέλεις. 
11. Ποτέ µην ξεχνάς, λοιπόν, ότι ορίζεις την αξία αυτού που λαµβάνεις, και το κοστολογείς από 
αυτό που δίδεις. Το να πιστεύεις ότι είναι δυνατόν να πάρεις  πολλά µε µικρό κόστος  σηµαίνει ότι 
πιστεύεις ότι µπορείς να κάνεις παζάρια µε τον Θεό. Οι νόµοι του Θεού είναι πάντα δίκαιοι και 
απόλυτα συνεπείς. Δίνοντας, λαµβάνεις. Αλλά το να λαµβάνεις σηµαίνει ότι δέχεσαι, όχι ότι 
αποκτάς. Είναι αδύνατον να µην έχεις, αλλά είναι δυνατόν να µην γνωρίζεις ότι έχεις. Η 
αναγνώριση ότι έχεις είναι η προθυµία να δίδεις, και µόνο µε αυτή την προθυµία µπορείς να 
αναγνωρίσεις αυτό που έχεις. Εποµένως, αυτό που δίνεις ισούται µε την  αξία που αποδίδεις σε 
αυτό που έχεις, εφόσον είναι το ακριβές µέτρο της αξίας που του αποδίδεις. Και αυτό, µε την 
σειρά του, είναι το µέτρο για το πόσο το θέλεις. 
12. Μπορείς, λοιπόν, να ζητάς από το Άγιο Πνεύµα µόνο µε το να δίδεις σε Αυτό, και µπορείς να 
δίδεις σε Αυτό µόνο εκεί που Το αναγνωρίζεις. Αν Το αναγνωρίζεις µέσα στον κάθε ένα, 
αναλογίσου πόσα Του ζητάς, και πόσα θα λάβεις. Δεν θα σου αρνηθεί τίποτα διότι κι εσύ δεν Του 
έχεις αρνηθεί τίποτα, άρα µπορείς να µοιράζεσαι τα πάντα. Αυτός είναι ο τρόπος, ο µόνος τρόπος 
να έχεις την απάντησή Του, διότι η απάντησή Του είναι όλα όσα µπορείς να ζητάς και να θέλεις . 
Να λες, λοιπόν, στον  κάθε ένα: 

Επειδή θέλω να γνωρίσω τον εαυτό µου, 
σε βλέπω ως Υιό του Θεού και αδελφό µου. 

 



*συµπερίληψη,µε την έννοια ότι είµαστε όλοι ΕΝΑΣ εαυτός και περιλαµβάνονται όλοι. 
 
 

ΙΙΙ. Η Διόρθωση του Σφάλµατος 
 

1. Η ετοιµότητα του εγώ όσον αφορά τα σφάλµατα των άλλων εγώ δεν είναι το είδος της 
επαγρύπνησης που θα ήθελε το Άγιο Πνεύµα να έχεις. Το εγώ ασκεί  έντονη κριτική ανάλογη µε 
το είδος της «λογικής» που εκπροσωπεί. Καταλαβαίνει αυτό το είδος της λογικής, διότι έχει νόηµα 
γι αυτό. Για το Άγιο Πνεύµα δεν έχει κανένα απολύτως νόηµα. 
2. Για το εγώ είναι καλό και σωστό να υποδεικνύεις τα σφάλµατα και να τα «διορθώνεις». Αυτό 
είναι λογικό  για το εγώ, το οποίο δεν γνωρίζει τι είναι τα σφάλµατα και ποια είναι η διόρθωσή 
τους. Τα σφάλµατα είναι από το εγώ, αλλά η διόρθωση των σφαλµάτων βρίσκεται στην 
παραίτηση από το εγώ. Όταν διορθώνεις έναν αδελφό, του λες ότι έχει άδικο. Μπορεί εκείνη την 
στιγµή να µην βγαίνει  κανένα νόηµα από αυτά που λέει,  και είναι σίγουρο ότι έτσι θα είναι αν 
µιλά από το εγώ του. Αλλά το δικό σου έργο εξακολουθεί να είναι να του πεις ότι έχει δίκιο. Δεν 
του το λες αυτό λεκτικά, αν αυτός µιλάει ανόητα. Χρειάζεται διόρθωση σε ένα άλλο επίπεδο, διότι 
το σφάλµα του είναι σε ένα άλλο επίπεδο. Εξακολουθεί να έχει δίκιο, διότι είναι ένας Υιός του 
Θεού. Το εγώ του πάντα κάνει λάθος, άσχετα µε το τι κάνει ή λέει. 
3. Αν υποδεικνύεις τα σφάλµατα του εγώ του αδελφού σου τότε βλέπεις µέσα από το δικό σου 
εγώ, διότι το Άγιο Πνεύµα δεν αντιλαµβάνεται τα σφάλµατά του. Αυτό πρέπει να είναι αλήθεια, 
εφόσον δεν υπάρχει καµιά επικοινωνία ανάµεσα στο εγώ και το Άγιο Πνεύµα. Στο εγώ δεν 
υπάρχει καµία λογική , και το Άγιο Πνεύµα δεν επιχειρεί να καταλάβει τίποτα που να προέρχεται 
από αυτό. Εφόσον δεν το καταλαβαίνει, δεν το κρίνει, γνωρίζοντας ότι τίποτα από ό,τι φτιάχνει το 
εγώ δεν σηµαίνει κάτι. 
4. Όταν αντιδράς µε τον  παραµικρό τρόπο στα σφάλµατα, δεν ακούς το Άγιο Πνεύµα. 
Αυτό  απλά τα έχει αγνοήσει, κι αν εσύ τους δίνεις προσοχή τότε δεν Το  ακούς. Αν δεν Το ακούς, 
ακούς το εγώ σου και απέχεις από τη λογική  όσο και ο αδελφός σου του οποίου τα σφάλµατα 
αντιλαµβάνεσαι. Αυτό δεν µπορεί να είναι διόρθωση. Εν τούτοις, είναι κάτι περισσότερο από 
την  έλλειψη διόρθωσης του. Είναι η παραίτηση από την διόρθωση του εαυτού σου. 
5. Όταν ένας αδελφός συµπεριφέρεται παρανοϊκά, εσύ µπορείς να τον θεραπεύσεις µόνο µε το 
να αντιληφθείς την νοητική του υγεία. Αν αντιλαµβάνεσαι τα σφάλµατά του και τα δέχεσαι, δέχεσαι 
και τα δικά σου. Αν θέλεις να δώσεις τα δικά σου στο Άγιο Πνεύµα, πρέπει να το κάνεις αυτό και 
µε τα δικά του. Μόνο αν αυτός γίνει ο µόνος τρόπος µε το οποίο χειρίζεσαι όλα τα σφάλµατα θα 
µπορείς να καταλάβεις πως ανατρέπονται  όλα τα σφάλµατα. Τι διαφορά έχει αυτό, από αυτό που 
σου λέω, ότι αυτό που διδάσκεις αυτό και  µαθαίνεις;  Ο αδελφός σου έχει τόσο δίκιο όσο κι εσύ, 
και αν εσύ νοµίζεις ότι έχει άδικο καταδικάζεις τον εαυτό σου. 
6. Εσύ δεν µπορείς να διορθώσεις τον εαυτό σου. Είναι, λοιπόν, δυνατόν να διορθώσεις κάποιον 
άλλον; Όµως, µπορείς να τον δεις αληθινά, διότι είναι δυνατόν να δεις και τον εαυτό σου αληθινά. 
Δεν εξαρτάται από σένα να αλλάξεις τον αδελφό σου, αλλά απλά να τον δεχτείς όπως είναι. Τα 
σφάλµατά του δεν προέρχονται από την αλήθεια που βρίσκεται µέσα του, και µόνο αυτή η 
αλήθεια είναι δική σου. Τα σφάλµατα του δεν µπορούν να το αλλάξουν αυτό, και δεν µπορούν να 
έχουν καµία απολύτως επίδραση στην αλήθεια µέσα σου. Το να αντιλαµβάνεσαι σφάλµατα σε 
οποιονδήποτε, και το να αντιδράς σε αυτά σαν να είναι αληθινά, σηµαίνει ότι τα κάνεις αληθινά 
για σένα. Δεν θα αποφύγεις να πληρώσεις το τίµηµα γι αυτό, όχι επειδή θα τιµωρηθείς γι αυτό, 
αλλά µόνο  γιατί ακολουθείς  λάθος οδηγό κι εποµένως θα χάσεις τον δρόµο σου. 
7. Τα σφάλµατα του αδελφού σου δεν προέρχονται  από αυτόν, όπως και τα δικά σου. Αν δεχτείς 
τα σφάλµατά του ως αληθινά, επιτίθεσαι στον εαυτό σου. Αν θέλεις να βρεις τον δρόµο σου και 
να τον κρατήσεις, να βλέπεις µόνο την αλήθεια δίπλα σου διότι πορευόσαστε µαζί. Το Άγιο 
Πνεύµα µέσα σε σένα συγχωρεί τα πάντα  µέσα σε σένα και στον αδελφό σου το ίδιο. Τα δικά του 
σφάλµατα συγχωρούνται µαζί µε τα δικά σου. Η Επανόρθωση δεν είναι ξεχωριστά  από την 
αγάπη. Η Επανόρθωση δεν µπορεί να είναι ξεχωριστά διότι προέρχεται από την αγάπη. Όποια 
προσπάθεια κάνεις για να διορθώσεις έναν αδελφό σηµαίνει ότι είναι δυνατόν να υπάρξει 
διόρθωση από σένα, και αυτό µπορεί να είναι µόνο η αλαζονεία του εγώ. Η διόρθωση 
προέρχεται  από τον Θεό, ο Οποίος δεν γνωρίζει τι είναι αλαζονεία. 
8. Το Άγιο Πνεύµα συγχωρεί τα πάντα διότι ο Θεός δηµιούργησε τα πάντα. Μην αναλαµβάνεις 



εσύ την δική Του λειτουργία, διότι έτσι θα ξεχάσεις την δική σου. Δέξου µόνο την λειτουργία της 
θεραπείας µέσα στον χρόνο, διότι αυτός είναι ο σκοπός του χρόνου. Ο Θεός σου έδωσε την 
λειτουργία να δηµιουργείς µέσα στην αιωνιότητα. Δεν είναι ανάγκη να το µάθεις αυτό, αλλά 
χρειάζεται να µάθεις να το θέλεις. Γι’αυτό φτιάχτηκε όλη η µάθηση. Αυτή είναι η χρήση από το 
Άγιο Πνεύµα µιας ικανότητας που δεν χρειάζεσαι, αλλά όµως την έφτιαξες. Δώσε την σε Αυτό! 
Δεν καταλαβαίνεις πώς να την χρησιµοποιήσεις. Θα σε διδάξει πώς να βλέπεις τον εαυτό σου 
χωρίς κατάκριση, µαθαίνοντας να κοιτάς τα πάντα δίχως αυτή. Η κατάκριση  τότε δεν θα είναι 
αληθινή για σένα, και όλα σου τα σφάλµατα θα συγχωρεθούν. 
 
 

IV.Το Σχέδιο Συγχώρεσης του Αγίου Πνεύµατος 
 

1. Η Επανόρθωση είναι για όλους, διότι είναι ο τρόπος να ανατραπεί η  πίστη ότι κάτι είναι µόνο 
για σένα. Το να συγχωρείς σηµαίνει να παραβλέπεις. Κοίτα, λοιπόν, πέρα από το σφάλµα και µην 
αφήνεις την αντίληψή σου να µένει  σ’ αυτό, διότι θα το πιστεύεις. Δέξου ως αληθινό µόνο αυτό 
που είναι ο αδελφός σου, αν θέλεις να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Αν αντιλαµβάνεσαι αυτό που δεν 
είναι, δεν µπορείς να γνωρίσεις ούτε τι είσαι κι εσύ, επειδή θα τον βλέπεις µε λανθασµένο τρόπο. 
Να θυµάσαι πάντα ότι µοιράζεστε την Ταυτότητά σας, και ότι το µοίρασµά Της είναι η και 
η  πραγµατικότητά Της. 
2. Έχεις κάποιο ρόλο να παίξεις στην Επανόρθωση, αλλά το σχέδιο της Επανόρθωσης είναι 
πέρα από σένα. Δεν καταλαβαίνεις πώς να παραβλέπεις τα σφάλµατα, ειδάλλως δεν θα τα 
έκανες. Θα ήταν ακόµα άλλο ένα σφάλµα να πιστέψεις ότι είτε δεν τα κάνεις, ή ότι µπορείς να τα 
διορθώσεις δίχως έναν Οδηγό. Και αν δεν ακολουθείς αυτό τον Οδηγό, τα σφάλµατά σου δεν θα 
διορθωθούν. Το σχέδιο δεν είναι δικό σου εξαιτίας των  περιορισµένων ιδεών σου για το τι είσαι. 
Αυτή η αίσθηση περιορισµού είναι η αιτία από την οποία προέρχονται όλα τα σφάλµατα. Ο 
τρόπος να τα ακυρώσεις, εποµένως, δεν προέρχεται από σένα αλλά είναι για σένα. 
3 Η Επανόρθωση είναι ένα µάθηµα πώς να µοιράζεσαι, το οποίο σου δίδεται διότι έχεις 
λησµονήσει πώς να το κάνεις. Το Άγιο Πνεύµα απλά σου υπενθυµίζει την φυσική χρήση των 
ικανοτήτων σου. Με το να ερµηνεύει εκ νέου την ικανότητα για επίθεση σε ικανότητα να 
µοιράζεσαι, ερµηνεύει  αυτό που έχεις φτιάξει εσύ σε αυτό που δηµιούργησε ο Θεός. Αν θέλεις να 
το πετύχεις αυτό µέσω Αυτού, δεν µπορείς να κοιτάς τις ικανότητές σου µέσα από τα µάτια του 
εγώ, διότι έτσι θα τις κρίνεις όπως τις κρίνει αυτό. Σύµφωνα µε την κρίση του εγώ είναι 
επικίνδυνες. Σύµφωνα µε την κρίση του Αγίου Πνεύµατος είναι χρήσιµες και σε βοηθούν. 
4. Το εγώ, έχει κι αυτό ένα σχέδιο συγχώρεσης διότι εσύ το ζητάς, αν και όχι από τον σωστό 
διδάσκαλο. Το σχέδιο του εγώ, φυσικά, δεν έχει καµία λογική και δεν θα λειτουργήσει. 
Ακολουθώντας το δικό του σχέδιο απλά βάζεις τον εαυτό σου σε µια αδύνατη κατάσταση, στην 
οποία πάντα σε οδηγεί το εγώ. Το σχέδιο του εγώ είναι να σε κάνει να βλέπεις το σφάλµα πρώτα 
πολύ καθαρά, και µετά να το παραβλέπεις. Όµως πως µπορείς να παραβλέψεις κάτι που εσύ το 
έχεις κάνει πραγµατικό; Βλέποντάς το καθαρά, το έχεις κάνει πραγµατικό και δεν µπορείς να το 
παραβλέψεις. Εκεί είναι που το εγώ αναγκάζεται να καταφύγει σε «µυστήρια», επιµένοντας ότι 
πρέπει να δεχτείς αυτό που δεν έχει νόηµα για να σωθείς. Πολλοί έχουν προσπαθήσει να το 
κάνουν αυτό στο όνοµά µου, ξεχνώντας ότι από τον  λόγο µου απορρέει τέλειο νόηµα επειδή 
προέρχεται από τον Θεό. Είναι το ίδιο λογικός τώρα όσο ήταν πάντα, διότι µιλάει για ιδέες που 
είναι αιώνιες. 
5. Η συγχώρεση που µαθαίνεται από µένα δεν χρησιµοποιεί τον φόβο για να καταργήσει τον 
φόβο. Ούτε κάνει πραγµατικό το µη πραγµατικό για να το καταστρέψει αργότερα. Η συγχώρεση 
µέσω του Αγίου Πνεύµατος βρίσκεται απλά στο να βλέπει πέρα από το σφάλµα εξ αρχής, 
εποµένως αυτό να παραµένει µη πραγµατικό για σένα. Μην αφήνεις την πίστη ότι αυτό είναι 
πραγµατικό να εισέλθει στο νου σου, ειδάλλως θα πιστεύεις και ότι πρέπει να εξαλείψεις αυτό 
που έχεις φτιάξει για να συγχωρεθείς. Αυτό που δεν έχει κανένα αποτέλεσµα δεν υπάρχει, και για 
το Άγιο Πνεύµα τα αποτελέσµατα του σφάλµατος είναι ανύπαρκτα. Με το να εξαλείφει όλα τα 
αποτελέσµατά του µε σταθερότητα και συνέπεια, παντού και από όλες τις απόψεις, διδάσκει ότι 
το εγώ δεν υπάρχει και το αποδεικνύει. 
6. Ακολούθησε την διδασκαλία του Αγίου Πνεύµατος στην συγχώρεση, λοιπόν, διότι η 
συγχώρεση είναι η λειτουργία Του και γνωρίζει πώς να την εκπληρώνει τέλεια. Αυτό εννοούσα 



όταν είπα ότι τα θαύµατα είναι φυσικά, και όταν δεν συµβαίνουν κάτι δεν πάει καλά. Τα θαύµατα 
είναι απλά το σηµάδι της προθυµίας σου να ακολουθείς το σχέδιο της σωτηρίας του Αγίου 
Πνεύµατος, αναγνωρίζοντας ότι δεν κατανοείς τι είναι αυτό. Το δικό Του έργο δεν είναι δική σου 
λειτουργία, και µόνο αν το δεχτείς αυτό θα µπορέσεις να µάθεις ποια είναι η δική σου λειτουργία. 
7. Η σύγχυση των λειτουργιών χαρακτηρίζει τόσο το εγώ που θα πρέπει ήδη να είσαι αρκετά 
εξοικειωµένος µε αυτή τώρα. Το εγώ πιστεύει ότι όλες οι λειτουργίες του ανήκουν, παρόλο που 
δεν έχει ιδέα ποιες  είναι αυτές. Αυτό είναι κάτι περισσότερο από απλή σύγχυση. Είναι ένας 
ιδιαίτερα επικίνδυνος συνδυασµός µεγαλείου και σύγχυσης που κάνει το εγώ να επιτίθεται σε όλα 
και σε όλους χωρίς κανένα απολύτως λόγο. Αυτό ακριβώς κάνει το εγώ. Είναι απρόβλεπτο στις 
αντιδράσεις του, διότι δεν έχει ιδέα τι αντιλαµβάνεται. 
8. Αν δεν έχεις ιδέα του τι συµβαίνει, πόσο σωστά µπορείς να περιµένεις ότι θα αντιδράς; Μπορεί 
να αναρωτηθείς, άσχετα µε το πως µπορεί να δικαιολογείς την αντίδραση σου, αν η µη 
προβλεψιµότητά του εγώ το τοποθετεί σε µια ισχυρή θέση ως καθοδηγητή σου. Θα σου 
επαναλάβω ότι τα προσόντα του εγώ σαν καθοδηγητής είναι ιδιαίτερα ατυχή, και ότι η επιλογή 
του σαν δάσκαλος της σωτηρίας είναι µια απόλυτα φτωχή επιλογή. Όποιος επιλέγει έναν εντελώς 
παρανοϊκό οδηγό πρέπει να είναι κι ο ίδιος εντελώς παρανοϊκός. Και δεν είναι αλήθεια ότι δεν 
συνειδητοποιείς ότι ο οδηγός είναι παρανοϊκός. Το συνειδητοποιείς, διότι το συνειδητοποιώ κι 
εγώ, και το κρίνεις  µε τα ίδια κριτήρια που το κρίνω και εγώ. 
9. Το εγώ στην κυριολεξία ζει µε δανεικό χρόνο, και οι µέρες του είναι µετρηµένες. Μην φοβάσαι 
την  Έσχατη Κρίση, παρά καλωσόρισέ την χωρίς να περιµένεις άλλο, διότι ο χρόνος του εγώ είναι 
«δανεισµένος» από την αιωνιότητά σου. Αυτή είναι η Δευτέρα Παρουσία που φτιάχτηκε για σένα 
όπως δηµιουργήθηκε και η Πρώτη. Η Δευτέρα Παρουσία είναι απλά η επιστροφή της λογικής. 
Μπορεί αυτό να είναι ποτέ τροµακτικό; 
10. Τι άλλο εκτός από την φαντασίωση µπορεί να προκαλεί φόβο, και ποιος στρέφεται στις 
φαντασιώσεις εκτός κι αν είναι απελπισµένος από την αναζήτηση της ικανοποίησης στην 
πραγµατικότητα; Εν τούτοις, είναι βέβαιο ότι ποτέ δεν θα βρεις ικανοποίηση στις φαντασιώσεις, 
άρα λοιπόν η µόνη ελπίδα είναι να αλλάξεις την γνώµη σου για την πραγµατικότητα. Μόνο αν  η 
απόφαση ότι η πραγµατικότητα είναι τροµακτική είναι λάθος, τότε µπορεί ο Θεός να έχει δίκιο. Και 
σε διαβεβαιώνω ότι ο Θεός έχει δίκιο. Να χαίρεσαι, λοιπόν, που έκανες λάθος, αλλά αυτό συνέβη 
διότι δεν ήξερες ποιος ήσουν. Αν ήξερες, τότε  δεν θα έκανες  λάθος  όπως δεν κάνει λάθος και ο 
Θεός. 
11. Το αδύνατο µπορεί να συµβεί µόνο στις φαντασιώσεις. Όταν ψάχνεις για πραγµατικότητα στις 
φαντασιώσεις δεν θα την βρεις. Τα σύµβολα των φαντασιώσεων είναι από το εγώ, και τέτοια θα 
βρεις πολλά. Αλλά µην ψάχνεις για νόηµα σε αυτά. Δεν έχουν περισσότερο νόηµα από ό,τι οι 
φαντασιώσεις µέσα στις οποίες υφαίνονται. Τα παραµύθια µπορεί να είναι ευχάριστα ή 
τροµακτικά, αλλά κανένας δεν λέει ότι είναι αλήθεια. Τα παιδιά µπορεί να τα πιστεύουν, κι έτσι, 
για λίγο, τα παραµύθια φαντάζουν αληθινά γι αυτά. Όµως, όταν αρχίσει να ανατέλλει η 
πραγµατικότητα, οι φαντασιώσεις φεύγουν.  Η πραγµατικότητα εν τω µεταξύ δεν έχει φύγει. Η 
Δευτέρα Παρουσία είναι η επίγνωση της πραγµατικότητας, όχι η επιστροφή της. 
12.  Κοίταξε, παιδί µου, η πραγµατικότητα είναι εδώ. Ανήκει σε σένα και µένα και στον Θεό, και 
είναι απόλυτα ικανοποιητική για όλους Εµάς. Μόνο αυτή η επίγνωση θεραπεύει, διότι είναι η 
επίγνωση της αλήθειας. 
 
 

V. Ο Αθεράπευτος Θεραπευτής 
 

1. Το σχέδιο του εγώ για την συγχώρεση χρησιµοποιείται πολύ περισσότερο από του Θεού. Αυτό 
συµβαίνει διότι το αναλαµβάνουν µη θεραπευµένοι θεραπευτές, και εποµένως είναι του εγώ. Ας 
αναλογιστούµε τον µη θεραπευµένο θεραπευτή πιο προσεχτικά τώρα. Εξ ορισµού, αυτός 
προσπαθεί να δώσει κάτι που δεν έχει λάβει. Αν, για παράδειγµα, ένας µη θεραπευµένος 
θεραπευτής είναι ένας θεολόγος, τότε αυτός µπορεί να αρχίσει µε τον συλλογισµό, «Είµαι ένας 
δυστυχισµένος αµαρτωλός, και  το ίδιο είσαι κι εσύ.» Αν είναι ένας ψυχοθεραπευτής, είναι πιο 
πιθανόν ν’αρχίσει µε την εξίσου παράλογη πίστη ότι η επίθεση είναι πραγµατική και γι αυτόν και 
για τον ασθενή, αλλά ότι αυτό δεν έχει σηµασία για κανέναν τους. 
2. Έχω πει επανειληµµένα ότι οι πεποιθήσεις του εγώ δεν µπορούν να µοιραστούν, γι αυτό και 



είναι µη πραγµατικές. Πως γίνεται, λοιπόν, να γίνουν πραγµατικές µε το να τις «ξεσκεπάσεις»; 
Κάθε θεραπευτής που αναζητά τις φαντασιώσεις αντί για την αλήθεια δεν µπορεί να έχει 
θεραπευτεί, διότι δεν γνωρίζει που να ψάξει για την αλήθεια, κι εποµένως δεν έχει την απάντηση 
για το πρόβληµα της θεραπείας. 
3. Υπάρχει ένα πλεονέκτηµα στο να φέρνεις τους εφιάλτες στην επίγνωση, αλλά µόνο για να 
διδάξεις ότι δεν είναι αληθινοί, και ότι όλα όσα περιέχουν δεν έχουν κανένα νόηµα. Ο µη 
θεραπευµένος θεραπευτής δεν µπορεί να το κάνει αυτό διότι δεν το πιστεύει. Όλοι οι µη 
θεραπευµένοι θεραπευτές ακολουθούν το σχέδιο συγχώρεσης του εγώ µε την  µία ή την άλλη 
µορφή. Αν είναι θεολόγοι πολύ πιθανόν να καταδικάζουν τον εαυτό τους, να διδάσκουν την 
καταδίκη και να προασπίζονται κάποια τροµακτική λύση. Προβάλλοντας την καταδίκη πάνω στον 
Θεό, Τον κάνουν να φαντάζει εκδικητικός, και φοβούνται την εκδίκησή Του. Αυτό που κάνουν 
είναι απλά να ταυτίζονται µε το εγώ, και µε το να αντιλαµβάνονται τι κάνει αυτό, να καταδικάζουν 
τους εαυτούς τους εξαιτίας αυτής της σύγχυσης. Είναι κατανοητό ότι έχουν υπάρξει ανταρσίες 
ενάντια σε αυτή την αντίληψη, αλλά το να επαναστατείς εναντίον της σηµαίνει ότι ακόµα πιστεύεις 
σε αυτή. 
4. Κάποιες νεότερες µορφές του σχεδίου του εγώ είναι το ίδιο µη βοηθητικές όσο και οι 
παλαιότερες, διότι η µορφή δεν έχει σηµασία και το περιεχόµενο δεν έχει αλλάξει. Σε µια από τις 
νεότερες µορφές, για παράδειγµα, κάποιος ψυχοθεραπευτής µπορεί να ερµηνεύει τα σύµβολα 
του εγώ σαν έναν εφιάλτη, κι έπειτα να τα χρησιµοποιεί για να αποδείξει ότι ο εφιάλτης είναι 
πραγµατικός. Κάνοντάς τον αληθινό, µετά προσπαθεί να διαλύσει τις επιδράσεις του µε το να 
υποτιµά την σπουδαιότητα του ονειρευτή. Αυτό θα ήταν θεραπευτική προσέγγιση αν ο ονειρευτής 
επίσης αναγνωριζόταν ως µη πραγµατικός. Αν ο ονειρευτής όµως εξισώνεται µε το νου, η 
διορθωτική δύναµη του νου µέσω του Αγίου Πνεύµατος δεν γίνεται αποδεκτή. Αυτό είναι µια 
αντίφαση, ακόµα και µε τους όρους του εγώ, µια αντίφαση που την παρατηρεί ακόµα και µέσα 
στην σύγχυσή του. 
5. Αν ο τρόπος να αντιµετωπίσεις τον φόβο είναι να µειώσεις την σπουδαιότητα του νου, τότε 
πως µπορεί αυτό να οικοδοµήσει την δύναµη του εγώ; Τέτοιες προφανείς 
αντιφάσεις  δικαιολογούν το γιατί κανένας δεν έχει εξηγήσει πραγµατικά τι συµβαίνει στην 
ψυχοθεραπεία. Τίποτα δεν µπορεί να το εξηγήσει. Τίποτα πραγµατικό δεν έχει συµβεί στον µη 
θεραπευµένο θεραπευτή, και αυτός πρέπει να µάθει από την δική του διδασκαλία. Το εγώ του 
πάντα θα αναζητά να κερδίσει κάτι από την κατάσταση. Ο µη θεραπευµένος θεραπευτής, 
εποµένως, δεν γνωρίζει πώς να δίνει, συνεπώς δεν µπορεί να µοιράζεται. Δεν µπορεί να 
διορθώσει διότι δεν λειτουργεί διορθωτικά. Πιστεύει ότι εξαρτάται από αυτόν να διδάξει τον 
ασθενή τι είναι πραγµατικό, παρόλο που ο ίδιος δεν το γνωρίζει. 
6. Τι θα έπρεπε λοιπόν να γίνει; Όταν ο Θεός είπε, «Γενηθήτω φως,» έγινε φως. Μπορείς να 
βρεις το φως αναλύοντας το σκοτάδι, όπως κάνει ο ψυχοθεραπευτής, ή όπως ο θεολόγος, 
αναγνωρίζοντας το σκοτάδι στον εαυτό σου και ψάχνοντας για κάποιο µακρινό φως να το 
αποµακρύνει, ενώ την ίδια στιγµή δίνεις έµφαση στην απόσταση; Η θεραπεία δεν είναι 
µυστηριώδης. Τίποτα δεν θα αλλάξει αν δεν γίνει πρώτα κατανοητό, εφόσον το φως είναι 
κατανόηση. Ένας «δυστυχισµένος αµαρτωλός» δεν µπορεί να θεραπευτεί χωρίς µαγικά, ούτε 
ένας «ασήµαντος νους» µπορεί να εκτιµά τον εαυτό του χωρίς µαγεία. 
7. Και οι δύο µορφές  προσέγγισης του  εγώ, λοιπόν, καταλήγουν σε αδιέξοδο· στην 
χαρακτηριστική «αδύνατη κατάσταση» στην οποία οδηγεί πάντα το εγώ. Μπορεί κάποιον να τον 
βοηθά να του τονίσεις το που κατευθύνεται, αλλά η σηµασία αυτής της υπόδειξης χάνεται, αν δεν 
βοηθηθεί να αλλάξει την κατεύθυνσή του. Ο µη θεραπευµένος θεραπευτής δεν µπορεί να το κάνει 
αυτό γι’ αυτόν, εφόσον δεν µπορεί να το κάνει ούτε για τον εαυτό του. Στο µόνο που µπορεί να 
συνεισφέρει ο θεραπευτής είναι να παρουσιάσει ένα παράδειγµα κάποιου που βοηθήθηκε στο να 
αλλάξει την κατεύθυνση του, και που πια δεν πιστεύει σε κανενός είδους εφιάλτες. Εποµένως, το 
φως µέσα στο νου του θα απαντήσει σ’ αυτόν που ρωτά, ο οποίος πρέπει να αποφασίσει µαζί µε 
τον Θεό ότι υπάρχει φως επειδή το βλέπει. Και µε αυτή του την αναγνώριση ο θεραπευτής 
γνωρίζει ότι αυτό είναι εκεί. Έτσι τελικά η αντίληψη µεταφράζεται  σε γνώση. Ο εργάτης των 
θαυµάτων αρχίζει µε το να αντιλαµβάνεται το φως, και µε το να το επεκτείνει συνεχώς 
αναγνωρίζοντας το, να µεταφράζει την αντίληψή του σε βεβαιότητα. Τα αποτελέσµατά του τον 
διαβεβαιώνουν ότι αυτό είναι εκεί. 
8. Ο θεραπευτής δεν θεραπεύει· αφήνει την θεραπεία να γίνει. Αυτός µπορεί να δείξει το 
σκοτάδι αλλά δεν µπορεί να φέρει το φως µόνος του, διότι το φως δεν προέρχεται από αυτόν. Εν 



τούτοις, όντας για αυτόν, πρέπει επίσης να είναι και για τον ασθενή του. Το Άγιο Πνεύµα είναι ο 
µόνος Θεραπευτής. Αυτό κάνει την θεραπεία ξεκάθαρη σε κάθε κατάσταση στην οποία είναι ο 
Οδηγός. Εσύ µπορείς µόνο να Το αφήσεις να εκπληρώσει την λειτουργία Του. Δεν χρειάζεται 
βοήθεια γι αυτό. Θα σου πει ακριβώς τι να κάνεις για να βοηθήσεις κάποιον που σου στέλνει για 
βοήθεια, και θα µιλήσει σε αυτόν µέσα από σένα αν εσύ δεν ανακατευτείς. Να θυµάσαι ότι εσύ 
επιλέγεις τον οδηγό που θα σε οδηγήσει, και η λάθος επιλογή δεν θα σε βοηθήσει. Αλλά να 
θυµάσαι ακόµα, ότι η σωστή επιλογή θα σε  βοηθήσει. Εµπιστεύσου το Άγιο Πνεύµα, διότι η 
λειτουργία Του είναι να βοηθά, και είναι από τον Θεό. Καθώς θα αφυπνίζεις άλλους νόες στο Άγιο 
Πνεύµα µέσω Αυτού, και όχι µέσα από σένα, θα καταλαβαίνεις ότι δεν υπακούς τους νόµους 
αυτού του κόσµου. Αλλά οι νόµοι στους οποίους υπακούς λειτουργούν. «Καλό είναι 
ό,τι  λειτουργεί» είναι µια βάσιµη όµως  ανεπαρκής δήλωση. Μόνο το καλό µπορεί να 
λειτουργήσει. Τίποτα άλλο δεν λειτουργεί καθόλου. 
9. Αυτά τα µαθήµατα προσφέρουν µια πολύ άµεση και απλή µαθησιακή κατάσταση, και 
παρέχουν τον Οδηγό ο Οποίος σου λέει τι να κάνεις. Αν το κάνεις, θα δεις ότι λειτουργούν. Τα 
αποτελέσµατα τους είναι πιο πειστικά από ότι τα λόγια τους. Θα σε πείσουν ότι τα λόγια είναι 
αληθινά. Ακολουθώντας τον σωστό Οδηγό, θα µάθεις το πιο απλό από όλα τα µαθήµατα: 
Από τους καρπούς τους θα τους γνωρίσετε, και αυτοί θα γνωρίσουν τον εαυτό τους. 
 

 
VI. Η Αποδοχή του Αδελφού σου 

 
1. Πως µπορεί να αυξάνεται η επίγνωσή του Αγίου Πνεύµατος µέσα σου  παρά από  τα 
αποτελέσµατά Του; Δεν µπορείς να Το  δεις µε τα µάτια σου ούτε να Το ακούσεις µε τα αυτιά 
σου. Με ποιο τρόπο, λοιπόν, µπορείς να Το αντιληφθείς; Αν εµπνέεις χαρά και οι άλλοι αντιδρούν 
σε σένα µε χαρά, ακόµα και όταν εσύ ο ίδιος δεν την βιώνεις, τότε πρέπει να υπάρχει κάτι µέσα 
σου που είναι ικανό να την παράγει. Αν αυτό  το κάτι είναι µέσα σου και µπορεί να παράγει χαρά, 
κι αν βλέπεις ότι πραγµατικά το κάνει στους άλλους  τότε  εσύ το  διαχωρίζεις από τον εαυτό σου. 
2. Σου φαίνεται ότι το Άγιο Πνεύµα δεν παράγει συνεχώς χαρά µέσα σου µόνο και µόνο επειδή 
εσύ δεν προκαλείς διαρκή χαρά στους άλλους. Οι αντιδράσεις τους προς εσένα είναι οι δικές σου 
εκτιµήσεις για την συνέπεια Εκείνου. Όταν δεν είσαι συνεπής δεν θα προκαλείς πάντα χαρά, κι 
εποµένως δεν θα αναγνωρίζεις πάντα την δική Του συνέπεια. Αυτό που προσφέρεις στον αδελφό 
σου το προσφέρεις σε Εκείνο, διότι το Άγιο Πνεύµα σε αυτό που δίνει,  δεν µπορεί να 
ξεπεράσει  την δική σου προσφορά. Αυτό δεν συµβαίνει επειδή Αυτό περιορίζει αυτό που δίνει, 
αλλά απλά και µόνο επειδή εσύ έχεις περιορίσει αυτό που λαµβάνεις. Η απόφαση να λαµβάνεις 
είναι η απόφαση να αποδέχεσαι. 
3. Αν οι αδελφοί σου είναι µέρος από σένα, θα τους δεχτείς; Μόνο αυτοί µπορούν να σε διδάξουν 
τι είσαι, διότι η µάθησή σου είναι το αποτέλεσµα αυτού που τους δίδαξες. Αυτό που προσκαλείς 
µέσα τους , το προσκαλείς και στον  εαυτό σου. Και καθώς το προσκαλείς γι αυτούς γίνεται 
πραγµατικό και για σένα. Ο Θεός έχει µόνο έναν Υιό, και τους γνωρίζει όλους ως Ένα. Μόνο ο 
Θεός ο Ίδιος είναι περισσότερο από ότι είναι αυτοί αλλά αυτοί δεν είναι λιγότερο από ό,τι είναι 
Αυτός. Θέλεις να ξέρεις τι σηµαίνει αυτό; Αν αυτό που κάνεις στον αδελφό µου το κάνεις και σε 
µένα, και αν όλα τα κάνεις για τον εαυτό σου διότι είµαστε µέρος από σένα, ό,τι κάνουµε εµείς 
ανήκει και σε σένα. Όλοι  όσους  δηµιούργησε ο Θεός είναι µέρος από σένα και µοιράζονται την 
δόξα Του µαζί σου. Η δόξα Του ανήκει σε Αυτόν, αλλά είναι εξίσου και δική σου. Εποµένως, δεν 
µπορεί να είσαι λιγότερο ένδοξος από ό,τι Εκείνος. 
4. Ο Θεός είναι περισσότερα από όσα είσαι εσύ µόνο και µόνο επειδή Αυτός σε δηµιούργησε, 
αλλά ούτε και αυτό δεν σου το στέρησε. Εποµένως κι εσύ µπορείς να δηµιουργείς όπως Αυτός, 
και ο χωρισµός σου δεν θα το αλλάξει αυτό. Ούτε το φως του Θεού ούτε το δικό σου θαµπώνει 
επειδή εσύ δεν βλέπεις. Επειδή η Υιότητα πρέπει να δηµιουργεί ως ένα, θυµάσαι την δηµιουργία 
όποτε αναγνωρίζεις µέρος της δηµιουργίας. Κάθε µέρος της που θυµάσαι προσθέτει στην 
ολότητά σου επειδή  κάθε µέρος είναι ολοκληρωµένο.  Η ολότητα είναι αδιαίρετη, αλλά εσύ δεν 
µπορείς να µάθεις για την ολότητά σου µέχρι να την δεις  παντού. Μπορείς να γνωρίσεις τον 
εαυτό σου µόνο έτσι όπως ο Θεός γνωρίζει τον Υιό Του, διότι η γνώση µοιράζεται µε τον Θεό. 
Όταν αφυπνιστείς µέσα σε Αυτόν θα γνωρίσεις την µεγαλοσύνη σου αποδεχόµενος ότι είσαι 
απεριόριστος όπως και Αυτός. Αλλά εν τω µεταξύ θα αξιολογείς το µεγαλείο σου ανάλογα µε το 



πώς αξιολογείς του αδελφού σου, και θα το  αποδέχεσαι όσο αποδέχεσαι το δικό του. 
5. Δεν έχετε αφυπνιστεί ακόµη, αλλά θα µάθετε πως. Πολύ απλά, το Άγιο Πνεύµα σας διδάσκει 
πως να αφυπνίζετε τους άλλους. Καθώς τους βλέπετε   να αφυπνίζονται θα µάθετε τι σηµαίνει 
αφύπνιση, και αφού έχετε επιλέξει να τους αφυπνίσετε, η ευγνωµοσύνη τους και η εκτίµησή τους 
γι αυτό που τους έχετε δώσει θα σας διδάξει την αξία του. Αυτοί θα γίνουν οι µάρτυρες της 
πραγµατικότητά σας, όπως εσείς δηµιουργηθήκατε µάρτυρες του Θεού. Εν τούτοις, όταν η 
Υιότητα  συγκεντρωθεί και δεχτεί την Ενότητά της θα γίνει γνωστή από τις δηµιουργίες της που 
µαρτυρούν την πραγµατικότητά της όπως ο Υιός  δίδει µαρτυρία για τον Πατέρα. 
6. Τα θαύµατα δεν έχουν θέση στην αιωνιότητα, διότι είναι διορθωτικά. Όµως, όσο χρειάζεσαι 
ακόµα θεραπεία, τα θαύµατά σου είναι τα µόνα που µαρτυρούν για την πραγµατικότητα που 
µπορείς να αναγνωρίσεις. Δεν µπορείς να κάνεις  ένα θαύµα για σένα, διότι τα θαύµατα είναι ένας 
τρόπος να δίνεις και να λαµβάνεις αποδοχή. Μέσα στον χρόνο το να δίνεις προηγείται, αν και 
στην αιωνιότητα αυτά συµβαίνουν συγχρόνως, και δεν γίνεται να διαχωριστούν. Όταν µάθεις ότι 
είναι τα ίδια, η ανάγκη για τον χρόνο παύει να υπάρχει. 
7. Η αιωνιότητα είναι ένα είδος χρόνου µε  µόνη  διάσταση το «πάντα». Αυτό δεν µπορεί να 
σηµαίνει τίποτα για σένα µέχρι να θυµηθείς την ανοιχτή Αγκαλιά του Θεού, και τελικά να 
γνωρίσεις τον ανοιχτό Του Νου. Σαν Αυτόν, κι εσύ είσαι «πάντα»· µέσα στο Νου Του και µε ένα 
νου σαν τον δικό Του. Μέσα στον ανοιχτό σου νου βρίσκονται οι δηµιουργίες σου, σε τέλεια 
επικοινωνία γεννηµένες από τέλεια κατανόηση. Αν µόνο µπορούσες να δεχτείς µια από αυτές δεν 
θα ήθελες πια τίποτα από ό,τι έχει να προσφέρει ο κόσµος. Οτιδήποτε άλλο θα ήταν εντελώς 
δίχως νόηµα. Το νόηµα του Θεού είναι µη ολοκληρωµένο χωρίς εσένα, κι εσύ είσαι ατελής χωρίς 
τις δηµιουργίες σου. Δέξου τον αδελφό σου σε αυτόν τον κόσµο χωρίς να δέχεσαι τίποτα άλλο, 
διότι µέσα σ’ αυτόν θα βρεις τις δηµιουργίες σου που αυτός τις δηµιούργησε µαζί µε σένα. Ποτέ 
δεν θα γνωρίσεις ότι είσαι συν – δηµιουργός µε τον Θεό µέχρι να µάθεις ότι ο αδελφός σου είναι 
συν - δηµιουργός µε σένα. 
 
 

VII. Οι Δύο Αξιολογήσεις 
 

1. Το Θέληµα του Θεού είναι η σωτηρία σου. Δεν θα σου έδινε και τα µέσα να την βρεις; Αν Αυτός 
βούλεται να την έχεις, τότε πρέπει να το έχει κάνει δυνατόν και εύκολο για σένα να την 
αποκτήσεις. Οι αδελφοί σου είναι παντού. Δεν χρειάζεται να ψάξεις µακριά για την σωτηρία. Κάθε 
λεπτό και κάθε δευτερόλεπτο σου δίνει την ευκαιρία να σωθείς. Μην χάνεις αυτές τις ευκαιρίες, 
όχι επειδή δεν θα επιστρέψουν, αλλά διότι η καθυστέρηση της χαράς είναι αχρείαστη. Ο Θεός 
βούλεται τέλεια ευτυχία για σένα τώρα. Είναι, λοιπόν, δυνατόν να µην είναι αυτό και το δικό σου 
θέληµα; Και είναι δυνατόν αυτό να µην είναι και το θέληµα των αδελφών σου; 
2. Σκέψου, λοιπόν, ότι σε αυτή την κοινή θέληση είστε όλοι ενωµένοι, και µόνο σ’αυτή. Μπορεί να 
υπάρχει διαφωνία σε όλα τα άλλα, αλλά όχι σε αυτό. Εδώ, είναι λοιπόν, που κατοικεί ειρήνη. Κι 
εσύ κατοικείς  στην ειρήνη όταν το αποφασίζεις. Εν τούτοις, δεν µπορείς να κατοικείς στη ειρήνη 
παρά µόνο αν δεχτείς την Επανόρθωση, διότι η Επανόρθωση είναι ο δρόµος προς την ειρήνη. Ο 
λόγος είναι πολύ απλός, και τόσο φανερός που πολύ συχνά παραβλέπεται. Το εγώ φοβάται το 
φανερό, εφόσον το φανερό είναι το βασικό χαρακτηριστικό της πραγµατικότητας. Όµως, εσύ δεν 
µπορείς να το παραβλέψεις εκτός κι αν δεν κοιτάς. 
3. Είναι ολοφάνερο ότι αν το Άγιο Πνεύµα κοιτάζει µε αγάπη όλα όσα αντιλαµβάνεται, τότε 
κοιτάζει µε αγάπη κι εσένα. Η δική Του αξιολόγηση  για σένα βασίζεται στην γνώση Του για το τι 
είσαι, άρα σε αξιολογεί αληθινά. Και αυτή η αξιολόγηση βρίσκεται στον δικό σου νου, διότι Αυτό 
είναι εκεί. Το εγώ είναι και αυτό µέσα στο νου σου, επειδή το αποδέχτηκες. Η αξιολόγηση του για 
σένα, όµως, είναι ακριβώς η αντίθετη από του Αγίου Πνεύµατος, επειδή δεν σε αγαπά. Δεν 
γνωρίζει τι είσαι, και δεν έχει καθόλου εµπιστοσύνη σε ό,τι αντιλαµβάνεται επειδή οι αντιλήψεις 
του αλλάζουν διαρκώς. Το εγώ εποµένως, στην καλύτερη περίπτωση γίνεται καχύποπτο, και 
στην χειρότερη µοχθηρό. Αυτή είναι η ακτίνα δράσης του. Δεν µπορεί να την υπερβεί εξαιτίας της 
αβεβαιότητάς του. Και ποτέ δεν µπορεί να πάει πιο πέρα από αυτή διότι ποτέ δεν µπορεί να είναι 
βέβαιο. 
4. Εποµένως, έχεις δυο συγκρουόµενες αξιολογήσεις για τον εαυτό σου µέσα στο νου σου, και 
δεν γίνεται και οι δύο να είναι αληθινές. Δεν συνειδητοποιείς πόσο απόλυτα διαφορετικές είναι 



αυτές οι αξιολογήσεις, διότι δεν καταλαβαίνεις πόσο ανώτερη είναι η αντίληψη του Αγίου 
Πνεύµατος για σένα. Αυτό δεν εξαπατάται από ό,τι  και αν κάνεις, διότι ποτέ δεν ξεχνά τι είσαι. Το 
εγώ εξαπατάται από όλα όσα κάνεις, ειδικά όταν ανταποκρίνεσαι στο Άγιο Πνεύµα, διότι εκείνες 
τις φορές η σύγχυσή του αυξάνει. Το εγώ, λοιπόν, το πιο πιθανόν είναι να σου επιτεθεί όταν 
αντιδράς µε αγάπη, διότι σε έχει αξιολογήσει ανίκανο να αγαπάς  και όταν το κάνεις πηγαίνεις 
ενάντια στην κρίση του. Το εγώ θα επιτεθεί στα κίνητρά σου αµέσως µόλις αυτά σαφέστατα δεν 
συµφωνούν µε την αντίληψη του για σένα. Τότε είναι που θα αλλάξει απότοµα από την 
καχυποψία στην µοχθηρότητα, επειδή αυξάνεται η αβεβαιότητά του. Όµως, πάλι δεν έχει νόηµα 
να αντεπιτεθείς. Τι άλλο θα µπορούσε να σηµαίνει αυτό εκτός από το ότι συµφωνείς µε την 
αξιολόγηση του εγώ για το τι είσαι; 
5. Αν επιλέγεις να βλέπεις τον εαυτό σου χωρίς αγάπη δεν θα είσαι ευτυχισµένος. Καταδικάζεις 
τον εαυτό σου, άρα πρέπει να θεωρείς τον εαυτό σου ανεπαρκή. Θα στρεφόσουν λοιπόν στο εγώ 
για να σε βοηθήσει να ξεφύγεις από µια αίσθηση ανεπάρκειας που έχει προκαλέσει το ίδιο, και 
πρέπει να την διατηρήσει για την συνέχιση της ύπαρξής του; Είναι δυνατόν να ξεφύγεις από την 
αξιολόγηση  του για σένα χρησιµοποιώντας τις µεθόδους που χρησιµοποιεί  και το ίδιο για να 
κρατήσει αυτή την εικόνα ανέπαφη; 
6. Δεν µπορείς να αξιολογήσεις ένα παρανοϊκό σύστηµα πεποιθήσεων από µέσα από αυτό. Η 
ακτίνα δράσης του το αποκλείει. Μπορείς µόνο να πας πιο πέρα από αυτό, να το κοιτάξεις από 
κάποιο σηµείο όπου υπάρχει λογική  και να δεις την αντίθεση. Μόνο από αυτή την αντίθεση 
µπορεί η παράνοια να χαρακτηριστεί ως παρανοϊκή. Με το µεγαλείο του Θεού µέσα σου, έχεις 
επιλέξει να είσαι µικρός και θρηνείς για την µικρότητά σου. Μέσα στο σύστηµα που υπαγόρευσε 
αυτή την επιλογή ο θρήνος είναι αναπόφευκτος. Η µικρότητά σου θωρείται δεδοµένη εδώ και δεν 
ρωτάς, «Ποιος την επέτρεψε;» Το ερώτηµα δεν έχει κανένα νόηµα µέσα στο σύστηµα σκέψης του 
εγώ, διότι θα έθετε όλο αυτό το  σύστηµα σκέψης υπό αµφισβήτηση. 
7. Έχω πει ότι το εγώ δεν γνωρίζει τι είναι µια αληθινή ερώτηση. Η έλλειψη γνώσης 
οποιουδήποτε είδους πάντα συνδέεται µε την απροθυµία να γνωρίσεις, και αυτό προκαλεί µια 
ολοκληρωτική έλλειψη γνώσης απλά και µόνο επειδή η γνώση είναι ολοκληρωτική. Εποµένως, 
όταν δεν αµφισβητείς την µικρότητά σου σηµαίνει ότι αρνείσαι όλη την γνώση, και ότι κρατάς 
ανέπαφο όλο το σύστηµα σκέψης του εγώ. Δεν µπορείς να κρατάς µέρος ενός συστήµατος 
σκέψης, διότι αυτό µπορεί να αµφισβητηθεί µόνο από τα θεµέλια του. Και αυτό πρέπει να 
γίνει  από κάπου πιο πέρα από αυτό, διότι µέσα του  έχει πολύ ισχυρές βάσεις. Το Άγιο Πνεύµα 
κρίνει ενάντια στην πραγµατικότητα του συστήµατος σκέψης του εγώ απλά και µόνο διότι 
γνωρίζει ότι τα θεµέλια του δεν είναι αληθινά. Εποµένως, τίποτα από όσα προκύπτουν από αυτό 
δεν έχει κάποιο νόηµα. Το Άγιο Πνεύµα κρίνει κάθε πίστη που έχεις σε σχέση µε το από πού 
προέρχεται. Αν προέρχεται από τον Θεό, γνωρίζει ότι είναι αληθινή. Αν δεν προέρχεται από τον 
Θεό, γνωρίζει ότι δεν έχει κανένα νόηµα. 
8. Όποτε αµφισβητείς την αξία σου, να λες: 
Ο Θεός ο Ίδιος δεν είναι ολοκληρωµένος δίχως εµένα. 
Να το θυµάσαι αυτό κάθε φορά που µιλά το εγώ, και θα πάψεις να το  ακούς. Η αλήθεια για σένα 
είναι τόσο υψηλή που τίποτα ανάξιο του Θεού δεν είναι αντάξιό σου. Διάλεξε, λοιπόν, ότι  θέλεις 
σύµφωνα  µε αυτούς τους όρους , και µην δέχεσαι τίποτα που δεν θα πρόσφερες στον Θεό ως 
ολοκληρωτικά κατάλληλο γι Αυτόν. Δεν θέλεις τίποτα άλλο. Επέστρεψε το δικό σου µέρος σε 
Αυτόν, και Αυτός θα σου δώσει όλον τον Εαυτό Του σε ανταλλαγή για την επιστροφή αυτού που 
Του ανήκει και Τον ολοκληρώνει. 
 
 

VIII. Η Μεγαλοσύνη ενάντια στη Μεγαλοσχηµοσύνη 
 

1. Το µεγαλείο είναι του Θεού, και µόνο δικό Του.  Εποµένως είναι και µέσα σε σένα. Όποτε 
αποκτάς αυτήν την επίγνωση, όσο αµυδρή και να είναι αυτή, εγκαταλείπεις το εγώ αυτόµατα, 
διότι στην παρουσία του µεγαλείου του Θεού γίνεται απόλυτα φανερό  πόσο ανούσιο είναι το εγώ. 
Όταν συµβαίνει αυτό, το εγώ, παρόλο που δεν το καταλαβαίνει, πιστεύει ότι έχει χτυπήσει ο 
«εχθρός» του, και επιχειρεί να προσφέρει δώρα για να σε παρακινήσει να επιστρέψεις στην δική 
του «προστασία». Το µόνο που µπορεί να προσφέρει είναι έναν φουσκωµένο εαυτό. Η 
µεγαλοσχηµοσύνη του εγώ είναι η δική του εναλλακτική απέναντι στο µεγαλείο του Θεού. Εσύ 



ποιο θα διαλέξεις; 
2. Η µεγαλοσχηµοσύνη είναι πάντα η κάλυψη της απελπισίας. Είναι χωρίς ελπίδα επειδή δεν είναι 
πραγµατική. Είναι µια προσπάθεια να αντιµετωπίσει την µικρότητά σου, βασισµένη στην πίστη 
ότι η µικρότητα είναι πραγµατική. Χωρίς αυτή την πίστη η  µεγαλοσχηµοσύνη  δεν έχει νόηµα, και 
δεν  θα την ήθελες. Η ουσία της µεγαλοσχηµοσύνης είναι ανταγωνιστική, διότι πάντα περιέχει 
επίθεση. Είναι µια απατηλή προσπάθεια να υπερισχύσει, όχι όµως και να εξαλείψει. Είπαµε και 
πριν ότι το εγώ ταλαντεύεται ανάµεσα στην καχυποψία και την µοχθηρότητα. Παραµένει 
καχύποπτο όσο εσύ απελπίζεσαι µε τον εαυτό σου. Και γίνεται µοχθηρό όταν αποφασίσεις να 
µην ανέχεσαι τον αυτο-υποβιβασµό και αναζητάς  την ανακούφιση. Τότε σου προσφέρει την 
ψευδαίσθηση της επίθεσης ως «λύση». 
3. Το εγώ δεν καταλαβαίνει την διαφορά ανάµεσα στη µεγαλοσύνη και την µεγαλοσχηµοσύνη, 
διότι δεν βλέπει καµία διαφορά ανάµεσα στην παρόρµηση για  θαύµατα και στις δικές του 
παράταιρες εγωικές πεποιθήσεις. Σου είπα ότι το εγώ έχει επίγνωση της απειλής προς την 
ύπαρξή του, αλλά δεν κάνει διακρίσεις ανάµεσα σε αυτά τα δύο πολύ διαφορετικά είδη απειλής. Η 
σοβαρότατη αίσθηση ευπάθειας του το καθιστά ανίκανο να κρίνει παρά µόνο µε βάση  την 
επίθεση. Όταν το εγώ βιώνει απειλή, η µόνη του απόφαση είναι ή να επιτεθεί τώρα ή να 
αποσυρθεί για να επιτεθεί αργότερα. Αν δεχτείς την µεγαλοσχηµοσύνη που σου προσφέρει θα 
επιτεθεί αµέσως. Αν όχι, θα περιµένει. 
4. Το εγώ ακινητοποιείται ενώπιον του µεγαλείου του Θεού, διότι το µεγαλείο Του διασφαλίζει την 
ελευθερία σου. Ακόµα και ο παραµικρός υπαινιγµός της πραγµατικότητάς σου κυριολεκτικά 
οδηγεί το εγώ έξω από το νου σου, διότι παραιτείσαι από κάθε επένδυση σε αυτό. Το µεγαλείο 
είναι ολοκληρωτικά δίχως ψευδαισθήσεις, και εφόσον είναι αληθινό είναι και απόλυτα πειστικό. 
Όµως, η βεβαιότητα της πραγµατικότητας δεν θα παραµείνει µαζί σου παρά µόνο αν δεν 
επιτρέψεις στο εγώ να της επιτεθεί. Το εγώ θα κάνει κάθε προσπάθεια να συνέλθει και να 
ενεργοποιηθεί ενάντια στην απελευθέρωσή σου. Θα σου λέει ότι είσαι παρανοϊκός, και θα 
ισχυρίζεται ότι το µεγαλείο δεν µπορεί να είναι µέρος δικό σου εξαιτίας της µικρότητας στην οποία 
πιστεύει. Παρόλα αυτά το µεγαλείο σου δεν είναι απατηλό διότι δεν το έφτιαξες εσύ. Εσύ έφτιαξες 
την µεγαλοσχηµοσύνη και την φοβάσαι διότι είναι µια µορφή επίθεσης, αλλά το µεγαλείο σου 
προέρχεται από τον Θεό, ο Οποίος το δηµιούργησε από την Αγάπη Του. 
5. Από το µεγαλείο σου µπορείς µόνο να ευλογείς, διότι το µεγαλείο σου είναι η αφθονία σου. 
Ευλογώντας το κρατάς µέσα στο νου σου, προστατεύοντάς το από τις ψευδαισθήσεις και 
κρατώντας τον εαυτό σου µέσα στο Νου του Θεού. Να θυµάσαι πάντα ότι δεν µπορείς να 
βρίσκεσαι πουθενά αλλού εκτός από το Νου του Θεού. Όταν το ξεχνάς αυτό, θα απελπίζεσαι και 
θα επιτίθεσαι. 
6. Το εγώ εξαρτάται αποκλειστικά από την δική σου προθυµία να το ανεχτείς. Αν είσαι πρόθυµος 
να κοιτάξεις το µεγαλείο σου δεν θα απελπίζεσαι, κι εποµένως δεν θα θέλεις το εγώ. Το µεγαλείο 
σου είναι η απάντηση του Θεού στο εγώ, διότι είναι αληθινό. Η µικρότητα και το µεγαλείο δεν 
µπορούν να συνυπάρξουν, ούτε είναι δυνατόν να εναλλάσσονται. Η µικρότητα και η 
µεγαλοσχηµοσύνη µπορούν και πρέπει να εναλλάσσονται, εφόσον και τα δύο είναι ψεύτικα κι 
εποµένως στο ίδιο επίπεδο. Επειδή το επίπεδο αυτό είναι  το επίπεδο της αλλαγής, βιώνεται µε 
µεταπτώσεις, µε τις ακρότητες σαν κύρια χαρακτηριστικά του. 
7. Η αλήθεια και η µικρότητα αρνούνται η µία την άλλη διότι το µεγαλείο είναι η αλήθεια. Η 
αλήθεια δεν ταλαντεύεται· είναι πάντα αληθινή. Όταν το µεγαλείο γλιστρά µακριά σου, το έχεις 
αντικαταστήσει µε κάτι που εσύ έφτιαξες. Ίσως είναι η πίστη στην µικρότητα· ίσως είναι η πίστη 
στην µεγαλοσχηµοσύνη. Εν τούτοις πρέπει να είναι παρανοϊκή διότι δεν είναι αληθινή. Το 
µεγαλείο σου ποτέ δεν θα σε εξαπατήσει, οι ψευδαισθήσεις σου όµως θα το κάνουν πάντα. Οι 
ψευδαισθήσεις είναι αυταπάτες. Δεν γίνεται να θριαµβεύσεις, αλλά να εξυψωθείς. Και µέσα στην 
εξυψωµένη σου κατάστασή  αναζητάς άλλους σαν εσένα και αγαλλιάζεις  µαζί τους. 
8. Είναι εύκολο να διακρίνεις  το µεγαλείο από την µεγαλοσχηµοσύνη, επειδή στην αγάπη 
υπάρχει ανταπόδοση ενώ στην υπερηφάνεια όχι. Η περηφάνια δεν θα προκαλέσει θαύµατα, κι 
εποµένως θα σου στερήσει την αληθινή απόδειξη της πραγµατικότητάς σου. Η αλήθεια δεν είναι 
ούτε ασαφής, ούτε κρυµµένη, αλλά το πόσο φανερή είναι  για σένα βρίσκεται στην χαρά που 
φέρνεις στους µάρτυρες της, οι οποίοι σου την δείχνουν. Αυτοί επιβεβαιώνουν το µεγαλείο σου, 
αλλά όχι την περηφάνια σου διότι η υπερηφάνεια δεν µοιράζεται. Ο Θεός θέλει να βλέπεις αυτό 
που δηµιούργησε  επειδή αυτή είναι η χαρά Του. 
9. Μπορεί το µεγαλείο σου να είναι αλαζονικό όταν ο Ίδιος ο Θεός είναι µάρτυρας του; Και τι 



µπορεί να είναι αληθινό όταν δεν έχει µάρτυρες; Τι καλό µπορεί να προέλθει από αυτό; Και αφού 
δεν µπορεί να βγει κανένα καλό το Άγιο Πνεύµα δεν µπορεί να το χρησιµοποιήσει. Ό,τι Αυτό δεν 
µπορεί να το µεταµορφώσει σε Θέληµα του Θεού δεν υπάρχει καθόλου. Η µεγαλοσχηµοσύνη 
είναι απατηλή, επειδή χρησιµοποιείται για να αντικαταστήσει το µεγαλείο σου. Εν τούτοις, αυτό 
που έχει δηµιουργήσει ο Θεός δεν µπορεί να αντικατασταθεί. Ο Θεός  είναι ατελής  χωρίς εσένα 
επειδή το µεγαλείο Του είναι ολοκληρωτικό, και εσύ δεν είναι δυνατόν να λείπεις από αυτό. 
10. Είσαι εντελώς αναντικατάστατος µέσα στο Νου του Θεού. Κανένας άλλος δεν µπορεί να 
γεµίσει το δικό σου µέρος, και όσο αφήνεις το δικό σου µέρος άδειο, η αιώνια θέση σου απλά 
περιµένει την επιστροφή σου. Ο Θεός, µέσα από την Φωνή Του, σου την θυµίζει, και ο Θεός ο 
Ίδιος κρατά τις επεκτάσεις σου ασφαλείς µέσα σε αυτήν. Όµως δεν τις γνωρίζεις µέχρι να 
επιστρέψεις σε αυτές. Δεν µπορείς να αντικαταστήσεις την Βασιλεία, όπως δεν  µπορείς να 
αντικαταστήσεις και τον εαυτό σου. Ο Θεός, ο Οποίος γνωρίζει την αξία σου, δεν θέλει να γίνει 
αυτό, και έτσι δεν γίνεται. Η αξία σου είναι µέσα στο Νου του Θεού και  εποµένως όχι µόνο µέσα 
στον δικό σου. Η αποδοχή του εαυτού σου έτσι όπως σε δηµιούργησε ο Θεός δεν είναι 
αλαζονεία, επειδή είναι η άρνηση της αλαζονείας. Η αποδοχή της µικρότητας είναι αλαζονεία, 
επειδή σηµαίνει ότι πιστεύεις ότι η δική σου αξιολόγηση για τον εαυτό σου είναι πιο αληθινή 
από  την δική Του. 
11. Αν όµως η αλήθεια είναι αδιαίρετη, η εκτίµηση του  εαυτού σου πρέπει να είναι του Θεού. Δεν 
καθιέρωσες εσύ την αξία σου και αυτή δεν χρειάζεται υπεράσπιση. Τίποτα δεν µπορεί να της 
επιτεθεί ή να επικρατήσει πάνω της. Δεν έχει διαβαθµίσεις. Απλά είναι. Ρώτα το Άγιο Πνεύµα 
ποια είναι και θα σου πει, αλλά µην φοβηθείς την απάντησή Του, διότι αυτή προέρχεται από τον 
Θεό. Είναι µια απάντηση που σε εξυψώνει  εξαιτίας της Πηγής της, που είναι αληθινή όπως και 
αυτή (η απάντηση). Άκου και µην αµφισβητείς αυτό που ακούς, διότι ο Θεός δεν εξαπατά. Αυτός 
θέλει να αντικαταστήσεις την πίστη του εγώ στην µικρότητα µε την δική Του τιµητική Απάντηση 
σχετικά µε αυτό που είσαι, έτσι ώστε να µπορέσεις να σταµατήσεις να το  αµφισβητείς και να  το 
γνωρίσεις πραγµατικά. 
 


