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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
1) 2Οι ασκήσεις, που περιέχονται εδώ έχουν στόχο να γυµνάσουν το νου σας. 3Ενας 
αγύµναστος νους δεν µπορεί να πετύχει τίποτα. 
2) Οι ασκήσεις είναι πολύ απλές. 2Δεν απαιτούν πολύ χρόνο και δεν έχει σηµασία το πού 
τις κάνετε. 3Δε χρειάζονται προετοιµασία. 4Η διάρκεια της εξάσκησης είναι ένας χρόνος. 
5Οι ασκήσεις είναι αριθµηµένες από το 1 µέχρι το 365. 6Μην επιχειρήσετε να κάνετε 
περισσότερες από µια άσκηση την ηµέρα. 
3) 2Εκτός των περιόδων επανάληψης, οι ασκήσεις κάθε ηµέρας έχουν σχεδιαστεί γύρω 
από µια κεντρική ιδέα η οποία αναφέρεται στην αρχή. 3Αυτό ακολουθείται από µια 
περιγραφή των ειδικών διαδικασιών µέσω των οποίων η ιδέα για εκείνη την ηµέρα θα 
εφαρµοστεί. 
4) Ο σκοπός αυτών των ασκήσεων είναι να εκπαιδεύσει το νου σας µ' ένα συστηµατικό 
τρόπο σε µια διαφορετική αντίληψη για τον καθένα και το καθετί στον κόσµο. 2Οι ασκήσεις 
είναι σχεδιασµένες να σας βοηθήσουν να καταλάβετε ότι η καθεµιά απ' αυτές είναι το ίδιο 
εφαρµόσιµη σε όλους τους ανθρώπους και σε όλα τα πράγµατα που βλέπετε. 
5) Η γενίκευση της εκπαίδευσης στην αληθινή αντίληψη δεν προχωρεί όπως η γενίκευση 
της εκπαίδευσης που κάνει ο κόσµος. 2Εάν η αληθινή αντίληψη έχει επιτευχθεί σε σχέση 
µε οποιοδήποτε πρόσωπο, κατάσταση, ή γεγονός, η ολοκληρωτική γενίκευση της σε κάθε 
άνθρωπο και σε κάθε πράγµα είναι σίγουρη. 3Εάν όµως γίνει µια εξαίρεση και κάτι 
παρακρατηθεί από την αληθινή αντίληψη, τα επιτεύγµατα της αληθινής αντίληψης δεν 
µπορούν να πραγµατοποιηθούν πουθενά. 
6) Εποµένως, οι µόνοι γενικοί κανόνες που πρέπει να τηρηθούν σε όλες τις ασκήσεις είναι 
οι εξής: Πρώτα οι ασκήσεις πρέπει να γίνονται µ' ένα πολύ συγκεκριµένο τρόπο, όπως 
υποδεικνύονται. 2Αυτό θα σας βοηθήσει να γενικεύσετε τις σχετικές ιδέες σε κάθε 
περίσταση στην οποία βρίσκεστε, καθώς επίσης και στον κάθε άνθρωπο και στο κάθε 
πράγµα µέσα σ' αυτή την περίσταση. 3Δεύτερον: µην αποφασίσεις ότι υπάρχουν µερικοί 
άνθρωποι, καταστάσεις ή πράγµατα στα οποία αυτές οι ιδέες δεν µπορούν να 
εφαρµοστούν. 4Αυτό θα εµποδίσει τη γενίκευση της εκπαίδευσης. 5Η ίδια η φύση της 
αληθινής αντίληψης είναι ότι δεν έχει όρια. 6Είναι το αντίθετο του τρόπου µε τον οποίο 
βλέπετε τώρα. 
7) Ο γενικός στόχος αυτών των ασκήσεων είναι να αυξήσει την ικανότητα σας να 
επεκτείνετε τις ιδέες στις οποίες θα εξασκείστε έτσι ώστε να περιλάβετε το καθετί. - Αυτό δε 
θα απαιτήσει προσπάθεια εκ µέρους σας. - Οι ίδιες οι ασκήσεις πληρούν τις συνθήκες που 
είναι αναγκαίες για αυτό το είδος γενίκευσης. 
8) Θα σας είναι δύσκολο να πιστέψετε µερικές από τις ιδέες που παρουσιάζονται σ' αυτές 
τις ασκήσεις, ενώ άλλες µπορεί να σας καταπλήξουν. 2Αυτό δεν έχει σηµασία. 3Αυτό που 
ζητείται από σας είναι απλώς να εφαρµόσετε τις ιδέες σύµφωνα µε τις οδηγίες που σας 
δίνονται. 4Όχι να τις κρίνετε. 5Αυτό που ζητείται από σας είναι µονάχα να τις 
χρησιµοποιήσετε. 6Είναι η χρήση τους που θα τους δώσει νόηµα για σας και που θα σας 
δείξει ότι είναι αληθινές. 
9) Να θυµάστε µόνο αυτό. Δε χρειάζεται ούτε να πιστεύετε αυτές τις ιδέες, ούτε να τις 
αποδεχτείτε, ούτε καν να τις καλωσορίσετε. 2Μπορεί να αντισταθείτε ενεργά σε µερικές απ' 
αυτές. 3Τίποτα απ' όλ' αυτά δεν έχει σηµασία, ούτε θα µειώσει τη δραστικότητα τους. 4Αλλά 
µην αφήσετε τον εαυτό σας να κάνει εξαιρέσεις στην εφαρµογή των ιδεών αυτών των 
ασκήσεων. Ότι κι αν είναι η αντίδραση σας σ' αυτές τις ιδέες, χρησιµοποιήστε τις. 
5Τίποτα περισσότερο δε χρειάζεται. 
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ΜΕΡΟΣ 1 
 
ΜΑΘΗΜΑ 1 
 
Τίποτα απ' ό,τι βλέπω σ' αυτό το δωµάτιο [σ' αυτό το δρόµο, απ' αυτό το παράθυρο, 
σ' αυτό το µέρος] δεν έχει σηµασία. 
 
1) Τώρα κοίταξε αργά γύρω σου κι άρχισε να εφαρµόζεις την ιδέα πολύ συγκεκριµένα σ' 
οτιδήποτε βλέπεις: 
2Αυτό το τραπέζι δε σηµαίνει τίποτα.  
3Αυτή η καρέκλα δε σηµαίνει τίποτα. 
4Αυτό το χέρι δε σηµαίνει τίποτα. 
5Αυτό το πόδι δε σηµαίνει τίποτα. 
 6Αυτό το στυλό δε σηµαίνει τίποτα. 
2) Μετά κοίταξε πέρα από τον άµεσο χώρο γύρω σου και εφάρµοσε την ιδέα σε µια πιο 
πλατιά περιοχή: 
2Εκείνη η πόρτα δε σηµαίνει τίποτα. 
3Εκείνο το σώµα δε σηµαίνει τίποτα. 
4Εκείνη η λάµπα δε σηµαίνει τίποτα. 
5Εκείνη η ταµπέλα δε σηµαίνει τίποτα. 
6Εκείνη η σκιά δε σηµαίνει τίποτα. 
3) Παρατηρήστε ότι αυτές οι προτάσεις δεν έχουν µια ορισµένη σειρά και δεν επιτρέπουν 
διαφορές ως προς το είδος των πραγµάτων στα οποία εφαρµόζονται. 2Αυτός είναι ο 
σκοπός της άσκησης. 3Η ιδέα πρέπει απλώς να εφαρµοστεί στο καθετί που βλέπετε. 
4Καθώς εξασκείς την ιδέα της ηµέρας, χρησιµοποίησε την χωρίς καµιά διάκριση. 5Μην 
επιχειρήσεις όµως να εφαρµόσεις την άσκηση τελετουργικά, επιµένοντας στην εφαρµογή 
της. 6Επέτρεψε µόνο στην ιδέα να δράσει, και σιγουρέψου απλά ότι δεν κάνεις ειδικές 
εξαιρέσεις για τίποτα. 7Το κάθε πράγµα είναι όπως οποιοδήποτε άλλο πράγµα, όσον 
αφορά στην εφαρµογή αυτής της ιδέας. 
4) Καθένα από τα τρία πρώτα µαθήµατα δεν πρέπει να γίνεται πιο πολύ από δύο φορές 
την ηµέρα, κατά προτίµηση το πρωί και το βράδυ. 2Ούτε πρέπει να επιχειρούνται 
περισσότερο από ένα περίπου λεπτό, εκτός εάν αυτό προκαλεί µια αίσθηση βιασύνης. 
3Μια αίσθηση άνεσης και ανάπαυσης είναι πολύ σηµαντική. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 2 
 
Στο καθετί που βλέπω σ' αυτό το δωµάτιο [σ' αυτό το δρόµο, απ' αυτό το παράθυρο, 
σ' αυτό το µέρος] έχω δώσει όλο το νόηµα που έχει για µένα. 
 
1) Οι ασκήσεις που χρησιµοποιούν αυτή την ιδέα είναι οι ίδιες όπως αυτές του πρώτου 
µαθήµατος. 2Αρχίστε µε τα πράγµατα που είναι κοντά σας και εφαρµόστε την ιδέα σ' 
οτιδήποτε βλέπετε. 3Μετά αυξήστε την εµβέλεια σας. 4Γυρίστε το κεφάλι σας έτσι ώστε να 
συµπεριλάβετε οτιδήποτε βρίσκεται στα δεξιά και στ' αριστερά σας. 5Αν είναι δυνατό, 
γυρίστε πίσω σας και συµπεριλάβετε οτιδήποτε βρίσκεται εκεί. ' Όσο είναι δυνατό µην 
κάνετε καµιά διάκριση ως προς τα πράγµατα που διαλέγετε για την εφαρµογή της ιδέας, 
µη συγκεντρώνεστε σε ορισµένα πράγµατα ιδιαίτερα και µην επιχειρήσετε να 
συµπεριλάβετε καθετί που βλέπετε σε µια συγκεκριµένη περιοχή γιατί διαφορετικά θα 
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δηµιουργήσετε ένταση. 
2) Απλώς κοιτάζετε γύρω σας χαλαρά και αρκετά γρήγορα, προσπαθώντας να αποφύγετε 
επιλογή που βασίζεται στο µέγεθος, τη λαµπρότητα, το χρώµα, το υλικό, ή τη σχετική 
σηµασία που τα διάφορα πράγµατα έχουν για σας. 2Απλώς δείτε τα αντικείµενα όπως 
είναι. 3Προσπαθήστε να εφαρµόσετε την άσκηση σ' ένα ανθρώπινο σώµα µε την ίδια 
ευχέρεια όπως σ' ένα κουµπί, σε µια µύγα, όπως σ' ένα πάτωµα, σ' ένα χέρι, όπως σ' ένα 
µήλο. 4Το µοναδικό κριτήριο για την εφαρµογή της ιδέας σ' οτιδήποτε, είναι απλώς ότι 
έπεσε στο βλέµµα σας. 5Μην επιχειρήσετε να συµπεριλάβετε κάτι ιδιαίτερο, αλλά επίσης 
σιγουρευτείτε ότι δεν κάνετε καµιά ειδική εξαίρεση. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 3 
 
Δεν καταλαβαίνω τίποτα απ' ό,τι βλέπω σ' αυτό το δωµάτιο [σ' αυτό το δρόµο, απ' 
αυτό το παράθυρο, σ' αυτό το µέρος]. 
 
1) Εφάρµοσε αυτή την ιδέα µε τον ίδιο τρόπο όπως και τις προηγούµενες, χωρίς να κάνεις 
κανενός είδους διάκριση. 2Οτιδήποτε βλέπεις γίνεται ένα κατάλληλο αντικείµενο για την 
εφαρµογή της ιδέας. 3Σιγουρέψου ότι δεν αµφιβάλλεις για την καταλληλότητα 
οποιουδήποτε αντικειµένου για την εφαρµογή της ιδέας. 4Αυτές οι ασκήσεις δεν είναι 
ασκήσεις κρίσεως. 5Οποιοδήποτε πράγµα είναι κατάλληλο αν το δεις. 6Μερικά από τα 
πράγµατα που βλέπεις µπορεί να έχουν συναισθηµατική φόρτιση για σένα. 7Προσπάθησε 
να παραµερίσεις αυτά τα συναισθήµατα και να χρησιµοποιήσεις αυτά τα πράγµατα 
ακριβώς όπως θα χρησιµοποιούσες οτιδήποτε άλλο. 
2) Η ουσία των ασκήσεων είναι να σε βοηθήσουν να καθαρίσεις το νου σου από όλους 
τους παλιούς συνειρµούς, να δεις τα πράγµατα ακριβώς όπως σου φαίνονται τώρα και να 
αντιληφθείς πόσο λίγο στην πραγµατικότητα τα καταλαβαίνεις. 2Είναι εποµένως 
ουσιαστικό να διατηρείς µια ανοικτόµυαλη στάση και να µην κάνεις κριτική καθώς διαλέγεις 
τα πράγµατα στα οποία εφαρµόζεις την ιδέα. 3Για αυτό το σκοπό, ένα πράγµα είναι όπως 
καθετί άλλο, το ίδιο κατάλληλο και εποµένως το ίδιο χρήσιµο. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 4 
 
Αυτές οι σκέψεις δε σηµαίνουν τίποτα. 
Είναι όπως τα πράγµατα που βλέπω σ' αυτό το δωµάτιο, 
[σ' αυτό το δρόµο, απ' αυτό το παράθυρο, σ' αυτό το µέρος]. 
 
1) Αντίθετα από τις προηγούµενες ασκήσεις, οι σηµερινές δεν αρχίζουν µε την ιδέα της 
ηµέρας. 2Στις σηµερινές περιόδους ασκήσεων, άρχισε µε το να παρατηρείς τις σκέψεις 
που έρχονται στο νου σου για ένα λεπτό. 3Μετά εφάρµοσε την ιδέα σ' αυτές τις σκέψεις. 
4Εάν έχεις ήδη στενόχωρες σκέψεις, χρησιµοποίησε τις σαν αντικείµενα για την εφαρµογή 
της ιδέας. 5Μη διαλέγεις όµως µόνο τις σκέψεις που νοµίζεις ότι είναι «κακές». 6Εάν 
εκπαιδεύσεις τον εαυτό σου να παρατηρεί τις σκέψεις σου, θα δεις ότι αντιπροσωπεύουν 
ένα τέτοιο µίγµα που από µια άποψη καµιά απ' αυτές δεν µπορεί να αποκαλεστεί «καλή» ή 
«κακή». 7Γι' αυτό και δε σηµαίνουν τίποτα. 
2) Καθώς διαλέγεις αντικείµενα για την εφαρµογή της σηµερινής ιδέας, η συνηθισµένη 
σαφήνεια είναι αναγκαία. 2Μη φοβάσαι να χρησιµοποιήσεις «καλές» σκέψεις όπως και 
«κακές». 3Καµιά απ' αυτές δεν αντιπροσωπεύει τις αληθινές σου σκέψεις, οι οποίες 
σκεπάζονται από τις άλλες. 4Οι «καλές» σκέψεις είναι µονάχα σκιές αυτού που βρίσκεται 
πέρα απ' αυτό τον κόσµο, και οι σκιές δυσκολεύουν την όραση. 5Οι «κακές» σκέψεις 
µπλοκάρουν την όραση και την τυφλώνουν. 6Δε θέλεις ούτε τις µεν ούτε τις δε. 
3) Αυτή είναι µια σηµαντική άσκηση και θα λαµβάνεται από καιρό σε καιρό σε µια 
διαφορετική µορφή. 2Ο στόχος εδώ είναι να εκπαιδευτείς στα πρώτα σου βήµατα στο να 
ξεχωρίζεις τα πράγµατα που δεν έχουν νόηµα απ' αυτά που έχουν. 3Είναι µια πρώτη 
απόπειρα στο µακροπρόθεσµο εκπαιδευτικό στόχο του να βλέπεις τα πράγµατα που δεν 
έχουν νόηµα έξω από σένα, κι αυτά που έχουν νόηµα µέσα σου. 4Είναι επίσης η αρχή της 
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εκπαίδευσης του νου σου στο να αναγνωρίζει αυτό που είναι το ίδιο και αυτό που είναι 
διαφορετικό. 
4) Καθώς χρησιµοποιείς τις σκέψεις σου για την εφαρµογή της σηµερινής ιδέας, 
αναγνώρισε κάθε σκέψη από την κεντρική φιγούρα ή γεγονός που περιέχει, για 
παράδειγµα: 
2Αυτή η σκέψη για   .  . δε σηµαίνει τίποτα. 
3Είναι όπως τα πράγµατα που βλέπω σ' αυτό το δωµάτιο, [σ' αυτό το δρόµο, κ.τ.λ.]. 
5) Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε την ιδέα για µια συγκεκριµένη σκέψη που 
αναγνωρίζετε σαν επιβλαβή. 2Αυτή η εξάσκηση είναι χρήσιµη, αλλά δεν αντικαθιστά τις 
διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν σ' αυτές τις ασκήσεις. 3Ωστόσο, µην εξετάσεις 
το νου σου για περισσότερο από ένα περίπου λεπτό. 4Δεν έχεις αρκετή εµπειρία ακόµα για 
να αποφύγεις µια τάση άσκοπης απορρόφησης. 
6) Επιπλέον, επειδή αυτές οι ασκήσεις είναι οι πρώτες του είδους τους, µπορεί να έχεις 
ιδιαίτερη δυσκολία µε την διακοπή της κριτικής αυτών των σκέψεων. 2Μην επαναλάβεις 
αυτές τις ασκήσεις πάνω από τρεις ή τέσσερις φορές κατά τη διάρκεια της ηµέρας. 3Θα 
επιστρέψουµε σ' αυτές αργότερα. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 5 
 
Ποτέ δεν είµαι ταραγµένος για το λόγο που νοµίζω 
. 
1) Αυτή η ιδέα, όπως και η προηγούµενη, µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε οποιοδήποτε 
πρόσωπο, κατάσταση, ή γεγονός που νοµίζετε ότι σας πονάει. 2Εφαρµόστε την 
συγκεκριµένα στο καθετί που πιστεύετε ότι είναι η αιτία της ταραχής σας, 
χρησιµοποιώντας την περιγραφή του συναισθήµατος που σας φαίνεται σωστή. 3Η ταραχή 
µπορεί να φαίνεται ότι είναι φόβος, ανησυχία, κατάθλιψη, άγχος, θυµός, µίσος, ζήλια, ή να 
έχει κάποια άλλη µορφή. Θα αντιληφθείτε όλες αυτές τις µορφές σαν να είναι διαφορετικές. 
4Αυτό δεν είναι αλήθεια. 5Ωστόσο µέχρι να µάθετε ότι η µορφή δεν έχει σηµασία, κάθε 
µορφή γίνεται ένα κατάλληλο αντικείµενο για τις ασκήσεις της ηµέρας. 6Η εφαρµογή της 
ίδιας ιδέας στην κάθε µορφή ξεχωριστά είναι το πρώτο βήµα προς την τελική αναγνώριση 
ότι όλες οι µορφές είναι το ίδιο. 
2) Όταν εφαρµόζετε τη σηµερινή ιδέα στο ένα συγκεκριµένο πράγµα που αντιλαµβάνεστε 
ότι είναι η αιτία οποιασδήποτε µορφής ταραχής, χρησιµοποιήστε και το όνοµα της µορφής 
που έχει πάρει η ταραχή σας και την αιτία στην οποία αποδίδετε. 2Για παράδειγµα: 
3Δεν είµαι θυµωµένος µε ………… για το λόγο που νοµίζω. 
4Δε φοβάµαι τον …………. για το λόγο που νοµίζω. 
3) Αλλά όπως και στο προηγούµενο µάθηµα, αυτό δεν πρέπει να αντικαταστήσει τις 
περιόδους άσκησης κατά τις οποίες πρώτα ψάχνετε το νου σας για τις αιτίες ταραχής στις 
οποίες πιστεύετε, και µορφές ταραχής που νοµίζετε ότι είναι το αποτέλεσµα αυτών των 
αιτιών. 
4) Σ' αυτές τις ασκήσεις (πιο πολύ και από τις προηγούµενες) µπορεί να σας είναι δύσκολο 
να µην κάνετε διακρίσεις και να µη δώσετε σε µερικά θέµατα περισσότερο βάρος απ' ό,τι 
σε άλλα. 2Μπορεί να σας βοηθήσει να αρχίσετε τις ασκήσεις µε αυτά τα λόγια: 
3Δεν υπάρχουν µικρές ταραχές. 4 Όλες είναί το ίδιο ενοχλητικές στην ειρήνη του νου µου. 
5) Μετά εξετάστε το νου σας για οτιδήποτε σας στενοχωρεί, ανεξάρτητα του πόσο πολύ ή 
λίγο σας στενοχωρεί. 
6) Μπορεί επίσης να διαπιστώσετε ότι ο εαυτός σας είναι λιγότερο πρόθυµος να 
εφαρµόσει τη σηµερινή ιδέα σε µερικές αντιληπτικές αιτίες ταραχής απ' ό,τι σε άλλες. 2Εάν 
αυτό συµβεί, σκέψου πρώτα αυτό: 
3Δεν µπορώ να κρατήσω αυτή τη µορφή ταραχής και να απελευθερωθώ από τις άλλες. 
4Εποµένως για τους σκοπούς αυτών των ασκήσεων θα τις θεωρήσω όλες το ίδιο. 
7) Μετά ερευνήστε το νου σας για ένα περίπου λεπτό (όχι περισσότερο) και προσπαθήστε 
να αναγνωρίσετε µερικές διαφορετικές µορφές ταραχής που σας ενοχλούν, ανεξαρτήτως 
της σχετικής σηµασίας που µπορεί να τους δίνετε. 
2Εφάρµοσε τη σηµερινή ιδέα σε καθεµιά απ' αυτές, χρησιµοποιώντας το όνοµα και της 



 6 

πηγής της ταραχής όπως την αντιλαµβάνεσαι και του 
συναισθήµατος όπως το βιώνεις. 3Άλλα παραδείγµατα είναι: 
4Δεν ανησυχώ για …………. για το λόγο που νοµίζω.  
5Δεν είµαι λυπηµένος µε………… για το λόγο που νοµίζω. 
6Τρεις η τέσσερις φορές την ηµέρα είναι αρκετό. 
 
 
 
ΜΑΘΗΜΑ 6 
 
Είµαι ταραγµένος επειδή βλέπω κάτι που δεν υπάρχει. 
 
1) Οι ασκήσεις µε αυτή την ιδέα είναι πολύ παρόµοιες µε τις προηγούµενες. 2Και πάλι είναι 
αναγκαίο να ονοµάζεις πολύ συγκεκριµένα και τη µορφή της ταραχής (θυµό, φόβο, 
ανησυχία, θλίψη, κ,τ.λ.) και την πηγή της (όπως την αντιλαµβάνεσαι) κάθε φορά που 
εφαρµόζεις την ιδέα. 3Για παράδειγµα: 
4Είµαι θυµωµένος µε …………  . επειδή βλέπω κάτι που δεν υπάρχει. 
5Ανησυχώ για …………. επειδή βλέπω κάτι που δεν υπάρχει. 
2) Η σηµερινή ιδέα είναι χρήσιµη για εφαρµογή σε οποιοδήποτε πράγµα που φαίνεται να 
σε ταράζει και µπορεί να χρησιµοποιηθεί επωφελώς κατά τη διάρκεια όλης της ηµέρας γι' 
αυτό το σκοπό. 2Οι τρεις ή τέσσερις περίοδοι ασκήσεων που απαιτούνται πρέπει όµως να 
προηγούνται (όπως και προηγουµένως) από ένα περίπου λεπτό έρευνας του νου και την 
εφαρµογή της ιδέας στην κάθε ενοχλητική σκέψη που αποκαλύπτεται σ' αυτή την έρευνα. 
3) Και πάλι, εάν αντιστέκεσαι στην εφαρµογή της ιδέας σε µερικές ενοχλητικές σκέψεις 
περισσότερο απ' ότι σε άλλες, υπενθύµισε στον εαυτό σου τις δύο προειδοποιήσεις που 
αναφέρονται στο προηγούµενο µάθηµα: 
2Δεν υπάρχουν µικρές ταραχές, είναι το ίδιο ενοχλητικές στην ειρήνη του νου µου. 
4 Και 
5Δεν µπορώ να κρατήσω αυτή τη µορφή ταραχής και να απελευθερωθώ από τις άλλες. 
6Εποµένως, για τους σκοπούς αυτών των ασκήσεων θα τις θεωρήσω όλες το ίδιο. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 7 
 
Βλέπω µονάχα το παρελθόν. 
 
1) Η ιδέα αυτή είναι, αρχικά, ιδιαίτερα δύσκολη να την πιστέψεις.  
2Αποτελεί ωστόσο τη λογική πάνω στην οποία όλες οι προηγούµενες ιδέες βασίζονται. 
3Είναι ο λόγος που τίποτα απ' αυτά που βλέπεις δεν έχει νόηµα. 
4Είναι ο λόγος που έχεις δώσει στο καθετί που βλέπεις το νόηµα που έχει για σένα. 
5Είναι ο λόγος για τον οποίο δεν κατανοείς οτιδήποτε βλέπεις. 
6Είναι ο λόγος εξαιτίας του οποίου οι σκέψεις σου δε σηµαίνουν τίποτα και είναι όπως τα 
πράγµατα που βλέπεις. 
7Είναι ο λόγος για τον οποίο ποτέ δεν αναστατώνεσαι για το λόγο που νοµίζεις, 
8Είναι ο λόγος που είσαι ταραγµένος επειδή βλέπεις κάτι που δεν υπάρχει. 
2) Είναι πολύ δύσκολο ν' αλλάξει κανείς παλιές ιδέες για το χρόνο, επειδή το καθετί που 
πιστεύετε είναι ριζωµένο στην έννοια του χρόνου και βασίζεται στο να µην κατανοείτε 
αυτές τις καινούριες ιδέες για το χρόνο. 2Αυτός όµως είναι ακριβώς ο λόγος που χρειάζεστε 
νέες ιδέες για το χρόνο. 3Αυτή η καινούρια αντίληψη για το χρόνο δεν είναι στην 
πραγµατικότητα τόσο παράξενη όσο µπορεί να σας φανεί αρχικά. 
3) Π.χ, κοίταξε µια κούπα. 2Βλέπεις µια κούπα, ή απλώς ανασκοπείς τις προηγούµενες 
εµπειρίες σου, όπως το πιάσιµο µιας κούπας, η εµπειρία της δίψας, η εµπειρία του να 
πίνεις από µια κούπα, η αίσθηση της στεφάνης της κούπας στα χείλη σου, η εµπειρία του 
πρωινού γεύµατος, κ.τ.λ.; 3Δεν είναι και οι αισθητικές σου αντιδράσεις προς την κούπα 
επίσης βασιζόµενες σε βιώµατα του παρελθόντος; 4Πώς αλλιώς θα γνώριζες ότι αυτό το 
είδος κούπας θα σπάσει αν σου πέσει κάτω; 5Τι γνωρίζεις γι' αυτή την κούπα εκτός απ' ό,τι 
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έµαθες στο παρελθόν; 6Δεν έχεις ιδέα τι είναι αυτή η κούπα εκτός από τις γνώσεις σου γι' 
αυτήν στο παρελθόν. 7Πώς λοιπόν µπορείς να πεις ότι τη βλέπεις πραγµατικά; 
4) Κοίταξε γύρω σου. 2Τα παραπάνω είναι το ίδιο αληθινά για οποιοδήποτε πράγµα που 
κοιτάζεις. 3Παραδέξου το αυτό µε το να εφαρµόσεις τη σηµερινή ιδέα χωρίς διακρίσεις σε 
οποιοδήποτε πράγµα κοιτάξεις. 4Για παράδειγµα: 
5Βλέπω µονάχα το παρελθόν σ' αυτό το µολύβι. 
6Βλέπω µονάχα το παρελθόν σ' αυτό το παπούτσι. 
7Βλέπω µονάχα το παρελθόν σ' αυτό το χέρι. 
8Βλέπω µονάχα το παρελθόν σ' αυτό το σώµα. 
9Βλέπω µονάχα το παρελθόν σ' αυτό το πρόσωπο. 
5) Μη δίνεις ιδιαίτερη προσοχή σε κανένα πράγµα. Θυµήσου όµως να µην παραλείψεις 
τίποτα σκοπίµως. 2Ρίξε µια σύντοµη µατιά σε κάθε αντικείµενο και µετά προχώρησε στο 
επόµενο. 3Τρεις ή τέσσερις περίοδοι ασκήσεων διάρκειας ενός περίπου λεπτού είναι 
αρκετές. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 8 
 
Ο νους µου είναι απορροφηµένος µε σκέψεις του παρελθόντος. 
 
1) Αυτή η ιδέα είναι φυσικά κι ο λόγος που βλέπεις µονάχα το παρελθόν. 2Κανένας στην 
πραγµατικότητα δε βλέπει τίποτα. 3Βλέπει µόνο τις σκέψεις του που είναι προβεβληµένες 
εξωτερικά. 4Η απορρόφηση του νου µε το παρελθόν είναι η αιτία της παρανόησης του 
χρόνου από την οποία η κατανόηση σας υποφέρει. 5Ο νου σας δεν µπορεί να συλλάβει το 
παρόν, το οποίο είναι ο µόνος χρόνος που υπάρχει. 6Εποµένως, δεν µπορεί να καταλάβει 
το χρόνο και στην πραγµατικότητα δεν µπορεί να καταλάβει τίποτα. 
2) Η µία ολοκληρωτικά αληθινή σκέψη που κανείς µπορεί να έχει για το παρελθόν είναι ότι 
δεν είναι εδώ. 2Το να σκέφτεται κανείς για το παρελθόν είναι εποµένως το ίδιο µε το να έχει 
κανείς ψευδαισθήσεις. 3Πολύ λίγοι έχουν στην πραγµατικότητα συνειδητοποιήσει τι 
συµβαίνει όταν κοιτά κανείς το παρελθόν ή αναµένει το µέλλον. 4Ο νους είναι στην 
πραγµατικότητα κενός όταν το κάνει αυτό, επειδή στην πραγµατικότητα δε σκέφτεται 
τίποτα. 
3) Ο σκοπός των σηµερινών ασκήσεων είναι να αρχίσεις να γυµνάζεις το νου σου να 
καταλαβαίνει πότε στην πραγµατικότητα δε σκέφτεται τίποτα απολύτως. 2Ενώ ο νους σου 
είναι απορροφηµένος µε απερίσκεπτες ιδέες, η αλήθεια µπλοκάρεται. 3Το πρώτο βήµα για 
να ανοίξεις το δρόµο προς την πραγµατική όραση είναι να αναγνωρίσεις ότι ο νους σου 
είναι απλώς κενός, παρά να πιστεύεις ότι είναι γεµάτος πραγµατικές ιδέες. 
4) Οι σηµερινές. ασκήσεις πρέπει να γίνουν µε τα µάτια κλειστά.2Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι 
στην πραγµατικότητα δεν µπορείς να δεις τίποτα και είναι πιο εύκολο να αναγνωρίσεις ότι, 
ανεξάρτητα του πόσο ζωηρά µπορείς να απεικονίσεις µια σκέψη, δε βλέπεις τίποτα. 3Με τη 
µικρότερη δυνατή ψυχολογική επένδυση ψάξε το νου σου, για ένα περίπου λεπτό, απλώς 
παρατηρώντας τις σκέψεις που βρίσκεις εκεί. 4Ονόµασε καθεµιά απ' αυτές µε την κεντρική 
ιδέα ή πρόσωπο που περιέχει και προχώρησε στην επόµενη. 5'Αρχισε την περίοδο 
άσκησης λέγοντας: 
6Μου φαίνεται ότι σκέφτοµαι για   .  . 
5) Μετά ονόµασε καθεµιά από τις σκέψεις σου συγκεκριµένα, π.χ: 
2Μου φαίνεται ότι σκέφτοµαι για [όνοµα ενός προσώπου], 
για {όνοµα ενός θέµατος], για [όνοµα ενός συναισθήµατος] 
και ούτω καθεξής. Τερµάτισε αυτή την περίοδο έρευνας του νου σου µε τη σκέψη: 
3Όµως ο νους µου είναι απορροφηµένος µε σκέψεις τον παρελθόντος. 
6) Αυτή η άσκηση µπορεί να γίνει τέσσερις ή πέντε φορές την ηµέρα, εκτός αν σ' 
εκνευρίζει. 2Αν τη βρίσκεις εκνευριστική, τρεις ή τέσσερις φορές την ηµέρα είναι αρκετές. 
3Μπορεί να το βρεις χρήσιµο, ωστόσο, να συµπεριλάβεις τον εκνευρισµό σου, ή 
οποιοδήποτε συναίσθηµα που η σηµερινή ιδέα µπορεί να προκαλέσει, στην ίδια έρευνα 
του νου σου. 
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ΜΑΘΗΜΑ 9 
 
Δε βλέπω τίποτα όπως είναι τώρα. 
 
1) Είναι φανερό ότι αυτή η ιδέα προκύπτει από τις δυο προηγούµενες. 2Αλλά ακόµα κι αν 
µπορείς να την αποδεχτείς διανοητικά, είναι πιθανόν να µην έχει κάποιο νόηµα για σένα 
ακόµα. 3Η κατανόηση όµως δεν είναι αναγκαία αυτή τη στιγµή. 4Στην πραγµατικότητα, το 
να αναγνωρίσεις ότι δεν καταλαβαίνεις είναι µια προϋπόθεση για την εξουδετέρωση των 
λανθασµένων ιδεών σου. 5Αυτές οι ασκήσεις έχουν να κάνουν µε πρακτική εξάσκηση, κι 
όχι µε κατανόηση. 6Δε χρειάζεσαι να εξασκηθείς σ' αυτό που ήδη καταλαβαίνεις. 7Θα ήταν 
στ' αλήθεια φαύλος κύκλος να έχεις σαν στόχο σου την κατανόηση και ταυτόχρονα να 
πιστεύεις ότι ήδη την κατέχεις. 
2) Είναι δύσκολο για τον αγύµναστο νου να πιστέψει ότι αυτό που φαινοµενικά 
απεικονίζεται, δεν υπάρχει. 2Αυτή η ιδέα µπορεί να είναι πολύ ανησυχητική και να 
συναντήσει ενεργό αντίσταση, η οποία µπορεί να πάρει αρκετές διαφορετικές µορφές. 
3Οµως αυτό δεν αποκλείει την εφαρµογή της. 4Τίποτα περισσότερο δεν απαιτείται απ' 
αυτές ή οποιεσδήποτε άλλες ασκήσεις. 5Κάθε µικρό βήµα θα απαλείψει και λίγο από το 
σκοτάδι, και τελικά η κατανόηση θα έρθει να φωτίσει κάθε γωνιά του νου που έχει 
καθαριστεί από τα µπάζα που τη σκοτεινιάζουν. 
3) Αυτές οι ασκήσεις, για τις οποίες τρεις ή τέσσερις περίοδοι εξάσκησης είναι αρκετές, 
πρέπει να γίνονται ως εξής: κοίταξε γύρω σου και εφάρµοσε τη σηµερινή ιδέα σ' οτιδήποτε 
βλέπεις, ενθυµούµενος την ανάγκη για την εφαρµογή της χωρίς διακρίσεις και χωρίς να 
κάνεις εξαιρέσεις. 2 Π.χ: 
3Δε βλέπω αυτή τη δακτυλογραφοµηχανή όπως είναι τώρα. 
4Δε βλέπω αυτό το τηλέφωνο όπως είναι τώρα. 
5Δε βλέπω αυτό το χέρι όπως είναι τώρα. 
4) Άρχισε µε τα πιο κοντινά σου πράγµατα και µετά απλώσου προς τα έξω: 
2Δε βλέπω αυτή την κρεµάστρα όπως είναι τώρα.  
3Δε βλέπω αυτή την πόρτα όπως είναι, τώρα.  
4Δε βλέπω αυτό το πρόσωπο όπως είναι τώρα. 
5) Ξανά πρέπει να τονιστεί ιδιαιτέρως ότι ενώ δεν πρέπει να προσπαθείς να 
περιλαµβάνεις το καθετί, πρέπει όµως και να µην κάνεις καµιά συγκεκριµένη εξαίρεση. 
2Σιγουρέψου όταν κάνεις αυτή τη διάκριση να είσαι ειλικρινής µε τον εαυτό σου. 3Μπορεί 
να µπεις στον πειρασµό να ξεφύγεις. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 10 
 
Οι σκέψεις µου δε σηµαίνουν τίποτα. 
 
1) Αυτή η ιδέα εφαρµόζεται σ' όλες τις σκέψεις που έχεις συνειδητοποιήσει ή 
συνειδητοποιείς στις περιόδους εξάσκησης. 2Ο λόγος που αυτή η ιδέα είναι εφαρµόσιµη σ' 
όλες τις σκέψεις σου, είναι ότι αυτές δεν είναι οι πραγµατικές σου σκέψεις. 3Εχουµε κάνει 
αυτή τη διάκριση προηγουµένως και θα την ξανακάνουµε. 4Δεν έχεις ακόµα ένα κριτήριο 
για σύγκριση. 5 Όταν θα έχεις, δε θα σου έχει µείνει καµιά αµφιβολία ότι αυτές που κάποτε 
πίστευες πως ήταν οι σκέψεις σου δε σήµαιναν τίποτα. 
2) Αυτή είναι η δεύτερη φορά που έχουµε χρησιµοποιήσει αυτού του είδους την ιδέα. 2Η 
µορφή είναι µονάχα λίγο διαφορετική. 3Αυτή τη φορά η ιδέα αρχίζει µε τις λέξεις: «Οι 
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σκέψεις µου», παρά µε τις λέξεις «Αυτές οι σκέψεις» και δε γίνεται φανερή σύνδεση µε τα 
πράγµατα γύρω σου. 4Η έµφαση είναι τώρα στην απουσία της πραγµατικότητας απ' αυτό 
που νοµίζεις ότι σκέφτεσαι. 
3) Αυτή η πλευρά της διορθωτικής διαδικασίας άρχισε µε την ιδέα ότι οι σκέψεις που 
αντιλαµβάνεσαι δεν έχουν νόηµα και βρίσκονται εξωτερικά παρά εσωτερικά. Επίσης 
υπογραµµίσαµε το γεγονός ότι αναφέρονται στο παρελθόν παρά στο παρόν. 2Τώρα 
τονίζουµε ιδιαιτέρως ότι η παρουσία αυτών των «σκέψεων» σηµαίνει ότι δε σκέφτεσαι. 
3Αυτός είναι απλώς ένας άλλος τρόπος να επαναλάβουµε την προηγούµενη δήλωση ότι ο 
νους σου είναι στην πραγµατικότητα κενός. 4Η αναγνώριση αυτού του γεγονότος είναι η 
αναγνώριση της ανυπαρξίας όταν νοµίζεις ότι τη βλέπεις, 5Γι΄ αυτό το λόγο αυτή ή 
αναγνώριση είναι η προϋπόθεση για να δεις. 
4) Κλείσε τα µάτια σου γι' αυτές τις ασκήσεις κι άρχισε τις µε το να επαναλάβεις αργά στον 
εαυτό σου τη σηµερινή ιδέα. 2Μετά πρόσθεσε: 
3Αυτή η ιδέα θα µε βοηθήσει να απελευθερωθώ απ' όλα αυτά που τώρα πιστεύω. 
4Όπως και πριν, οι ασκήσεις συνίστανται στην έρευνα του νου σου για όλες τις σκέψεις 
που σου είναι διαθέσιµες, χωρίς να κάνεις διαλογή και χωρίς να εξασκείς κρίση. 
5Προσπάθησε να αποφύγεις οποιουδήποτε είδους ταξινόµηση. 6Μάλιστα, αν το βρεις 
χρήσιµο, θα µπορούσες να φανταστείς ότι παρακολουθείς την παρέλαση ενός παράξενου 
µίγµατος το οποίο έχει πολύ λίγο προσωπικό νόηµα για σένα. 7Καθώς καθεµιά σκέψη 
περνά από το νου σου λέγε: 
8Η σκέψη µου για ……… δε σηµαίνει τίποτα. 
9Η σκέψη µου για ………δε σηµαίνει τίποτα. 
5) Προφανώς, η σηµερινή ιδέα µπορεί να βοηθήσει οποιαδήποτε σκέψη σε στενοχωρεί 
οποιαδήποτε ώρα. 2Επιπλέον συνιστάµε πέντε περιόδους εξάσκησης, καθεµιά από τις 
οποίες περιλαµβάνει την έρευνα του νου, για όχι περισσότερο από ένα περίπου λεπτό. 3Δε 
συνιστάµε την επέκταση αυτής της χρονικής περιόδου η οποία και πρέπει να µειωθεί σε 
µισό λεπτό ή λιγότερο αν αισθάνεσαι άσχηµα. 
4Θυµήσου, όµως, να επαναλάβεις την ιδέα αργά, πριν την εφαρµόσεις µ' ένα συγκεκριµένο 
τρόπο, και επίσης να προσθέσεις: 
5Αυτή η ιδέα θα µε βοηθήσει να απελευθερωθώ απ' όλα αυτά που τώρα πιστεύω. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 11 
 
Οι χωρίς νόηµα σκέψεις µου, µου δείχνουν ένα κόσµο χωρίς νόηµα. 
 
1) Αυτή είναι η πρώτη ιδέα µέχρι τώρα που σχετίζεται µε µια σηµαντική φάση της 
διορθωτικής διαδικασίας: την αντιστροφή της σκέψης του κόσµου σου. 2Φαίνεται σαν να 
είναι ο κόσµος ο οποίος καθορίζει αυτά που αντιλαµβάνεσαι. 3Η σηµερινή ιδέα 
πρωτοπαρουσιάζει την έννοια ότι οι σκέψεις σου καθορίζουν τον κόσµο που βλέπεις. 4Στ' 
αλήθεια, να είσαι χαρούµενος όταν εξασκείσαι µ' αυτή την ιδέα στην αρχική της µορφή 
γιατί δουλεύοντας πάνω σ' αυτήν η απελευθέρωση σου είναι σίγουρη. 5Το κλειδί της 
συγχώρεσης έγκειται σ' αυτή την ιδέα. 
2) Οι περίοδοι εξάσκησης της σηµερινής ιδέας πρέπει να γίνουν κάπως διαφορετικά από 
τις προηγούµενες. 2 Άρχισε µε τα µάτια σου κλειστά κι επανέλαβε την ιδέα αργά στον 
εαυτό σου. 3Μετά άνοιξε τα µάτια σου και κοίταξε γύρω σου, κοντά και µακριά, ψηλά και 
χαµηλά - οπουδήποτε. 4Κατά τη διάρκεια του ενός περίπου λεπτού που πρέπει να 
περάσεις χρησιµοποιώντας την ιδέα απλώς επανέλαβε την στον εαυτό σου, 
σιγουρευµένος ότι το κάνεις αυτό χωρίς βιασύνη και χωρίς αίσθηση πίεσης ή. 
προσπάθειας. 
3) Για να κάνεις αυτές τις ασκήσεις για το µεγαλύτερο δυνατό όφελος, το βλέµµα πρέπει να 
πηγαίνει από το ένα πράγµα στο άλλο αρκετά γρήγορα επειδή δεν πρέπει να καθυστερεί 
ιδιαίτερα σε κανένα πράγµα. 2Οι λέξεις όµως πρέπει να χρησιµοποιούνται µ' έναν αβίαστο, 
ακόµα και νωχελικό τρόπο. Ιδιαίτερα η εισαγωγή αυτής της ιδέας πρέπει να εξασκείται όσο 
το δυνατό πιο απλά και φυσιολογικά. 4Περιέχει το θεµέλιο για την ειρήνη, τη χαλάρωση και 
την απελευθέρωση από το άγχος, αυτό προσπαθούµε να πετύχουµε. 5Την ώρα που 
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τελειώνεις τις ασκήσεις, κλείσε τα µάτια σου κι επανέλαβε αργά την ιδέα στον εαυτό σου 
ακόµα µια φορά. 
4) Τρεις περίοδοι εξάσκησης σήµερα µάλλον θα είναι αρκετές. 2Αν όµως δεν αισθάνεσαι 
ανησυχία ή ταραχή κι έχεις την τάση να κάνεις περισσότερες, αυτές οι ασκήσεις µπορεί να 
γίνουν µέχρι πέντε φορές. 3Περισσότερο απ' αυτό δε συνίσταται. 
 
 
 
ΜΑΘΗΜΑ 12 
 
Είµαι ταραγµένος επειδή βλέπω ένα κόσµο χωρίς νόηµα. 
 
1)Η σπουδαιότητα αυτής της ιδέας έγκειται στο γεγονός ότι περιέχει τη διόρθωση µιας 
σηµαντικής διαστρέβλωσης της αντίληψης. 2Νοµίζετε ότι αυτό που σας ταράζει είναι ένας 
τροµακτικός κόσµος, ή ένας λυπηµένος κόσµος, ή ένας βίαιος κόσµος, ή ένας τρελός 
κόσµος. 3 Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα έχουν δοθεί στον κόσµο από σένα. 4Ο 
κόσµος δεν έχει νόηµα από µόνος του. 
2) Αυτές οι ασκήσεις γίνονται µε τα µάτια ανοιχτά. 2Κοίταξε γύρω σου αυτή τη φορά αρκετά 
αργά. 3Προσπάθησε να διατηρήσεις ένα ρυθµό έτσι ώστε ένα αρκετά σταθερό χρονικό 
διάστηµα να µεσολαβεί µεταξύ των αργών µετακινήσεων του βλέµµατος σου από το ένα 
πράγµα στο άλλο. 4Μην αφήνεις το χρόνο που παίρνουν αυτές οι µετακινήσεις να 
µεγαλώνει ή να µικραίνει σηµαντικά, αλλά αντίθετα προσπάθησε να διατηρήσεις ένα 
µετρηµένο, οµοιόµορφο ρυθµό καθ' όλη τη διάρκεια. 5Αυτά που βλέπεις δεν έχουν 
σηµασία. 6Διδάσκεις τον εαυτό σου αυτό το µάθηµα καθώς δίνεις την ίδια προσοχή και τον 
ίδιο χρόνο στο καθετί που βλέπεις. 7Αυτό είναι ένα από τα πρώτα βήµατα στο µάθηµα: του 
να δίνεις σ' όλα αυτά τα πράγµατα την ίδια αξία. 
3) Καθώς κοιτάζεις γύρω σου. πες στον εαυτό σου: 
-Νοµίζω ότι βλέπω ένα φοβισµένο κόσµο, έναν επικίνδυνο κόσµο, έναν εχθρικό κόσµο, 
ένα λυπηµένο κόσµο, ένα κακό κόσµο, ένα τρελό κόσµο. κ.τ.λ, χρησιµοποιώντας 
οποιουσδήποτε περιγραφικούς όρους έρχονται στο νου σου. 3Αν οι περιγραφικοί όροι 
φαίνονται θετικοί αντί για αρνητικοί να τους συµπεριλάβεις κι αυτούς. 4Π.χ µπορείς να 
σκεφτείς «έναν καλό κόσµο» ή «έναν ικανοποιητικό κόσµο». 5Εάν τέτοιοι όροι έρθουν στο 
νου σου, χρησιµοποίησε τους µαζί µε τους υπόλοιπους. 6Μπορεί να µην καταλαβαίνεις 
ακόµα γιατί αυτά τα «ωραία» επίθετα ανήκουν σ' αυτές τις ασκήσεις αλλά θυµήσου ότι 
ένας «καλός κόσµος» υπονοεί ένα «κακό κόσµο» και ένας «ικανοποιητικός κόσµος» 
υπονοεί ένα «µη ικανοποιητικό κόσµο». 7Όλοι οι όροι που έρχονται στο νου σου είναι 
κατάλληλα αντικείµενα για τις σηµερινές ασκήσεις. 8Η φαινοµενική ποιότητα δεν έχει 
σηµασία. 
4) Σιγουρέψου ότι δεν αλλάζεις τα χρονικά διαστήµατα µεταξύ της εφαρµογής της 
σηµερινής ιδέας σ' ό,τι νοµίζεις ότι είναι ευχάριστο και την εφαρµογή της σ' ό,τι νοµίζεις ότι 
είναι δυσάρεστο. 2Για τους σκοπούς αυτών των ασκήσεων δεν υπάρχει διαφορά µεταξύ 
τους. 3Στο τέλος της εξάσκησης, πρόσθεσε: 
4 Όµως είµαι ταραγµένος επειδή βλέπω ένα κόσµο δίχως νόηµα. 
5) Αυτό που δεν έχει νόηµα δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό. 2Γιατί λοιπόν, πρέπει ένας 
κόσµος δίχως νόηµα να σε ταράζει; 3Αν µπορούσες να αποδεχτείς ότι ο κόσµος δεν έχει 
νόηµα, και ν' αφήσεις την αλήθεια να γραφτεί πάνω του για σένα, θα σ' έκανε απερίγραπτα 
ευτυχισµένο. 4Αλλά επειδή δεν έχει νόηµα παρακίνησε να γράψεις πάνω του αυτό που θα 
ήθελες να είναι. 5Κι αυτό ακριβώς είναι που βλέπεις στον κόσµο. 6Αυτό ακριβώς είναι που 
δεν έχει νόηµα στην αλήθεια. 7Κάτω από τα λόγια σου είναι γραµµένος ο λόγος του Θεού. 
8Η αλήθεια σε ταράζει τώρα, αλλά όταν τα λόγια σου θα έχουν σβηστεί θα δεις το δικό Του 
λόγο. Αυτός είναι ο τελικός σκοπός αυτών των ασκήσεων. 
6) Τρεις ή τέσσερις φορές είναι αρκετές για την εξάσκηση της σηµερινής ιδέας. 2Οι 
περίοδοι εξάσκησης δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ένα λεπτό. 3Ακόµα κι αυτό µπορεί να 
σου φανεί πολύ. Σταµάτα τις ασκήσεις οποτεδήποτε έχεις µια αίσθηση έντασης. 
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ΜΑΘΗΜΑ 13 
 
Ένας κόσµος δίχως νόηµα προκαλεί φόβο. 
 
1) Η σηµερινή ιδέα είναι στην πραγµατικότητα µια άλλη µορφή της προηγούµενης ιδέας, 
εκτός του ότι είναι πιο συγκεκριµένη ως προς το συναίσθηµα που διεγείρει. 2Στην 
πραγµατικότητα ένας κόσµος δίχως νόηµα είναι αδύνατο να υπάρχει. 3Τίποτα δεν υπάρχει 
που να µην έχει νόηµα. 4Δεν έπεται όµως ότι δε θα νοµίσεις ότι αντιλαµβάνεσαι κάτι που 
δεν έχει νόηµα. 5Αντίθετα είναι πολύ πιθανό ότι θα νοµίσεις ότι το αντιλαµβάνεσαι. 
2) Η αναγνώριση της έλλειψης νοήµατος διεγείρει ισχυρή ανησυχία σ' όλους αυτούς που 
είναι αποχωρισµένοι [µ' άλλα λόγια, αυτούς που έχουν «πέσει»]. 2Αντιπροσωπεύει µια 
κατάσταση στην οποία ο Θεός και το εγώ «ανταγωνίζονται» το ένα το άλλο ως προς 
ποιανού το νόηµα θα γραφτεί στον κενό χώρο που η έλλειψη νοήµατος παρέχει. 3Το εγώ 
τρέχει ξέφρενα να εδραιώσει τις δικές του ιδέες εκεί, φοβούµενο ότι αλλιώς το κενό µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί για να αποδείξει τη δική του ανικανότητα κι ανυπαρξία. 4Και σ' αυτό 
µονάχα το πράγµα το εγώ είναι σωστό. 
3) Είναι σηµαντικό, εποµένως, να µάθεις να αναγνωρίζεις αυτό που είναι χωρίς νόηµα και 
να το αποδέχεσαι χωρίς φόβο. 2Αν είσαι φοβισµένος, είναι σίγουρο ότι θα αποδώσεις στον 
κόσµο γνωρίσµατα τα οποία δεν κατέχει και θα τον παραγεµίσεις µε εικόνες που δεν 
υπάρχουν. 3Για το εγώ, οι ψευδαισθήσεις είναι µηχανισµοί ασφάλειας - όπως είναι και για 
σένα που εξισώνεις τον εαυτό σου µε το εγώ. 
4) Οι σηµερινές ασκήσεις, οι οποίες πρέπει να γίνουν περίπου τρεις ή τέσσερις φορές για 
όχι περισσότερο από ένα περίπου λεπτό την κάθε φορά, πρέπει επίσης να γίνουν κάπως 
διαφορετικά από τις προηγούµενες. 2Με τα µάτια σου κλειστά επανέλαβε τη σηµερινή ιδέα 
στον εαυτό σου. 3Μετά άνοιξε τα µάτια σου και κοίταξε γύρω σου αργά λέγοντας: 
4Κοιτάζω ένα κόσµο δίχως νόηµα. 
5Επανέλαβε αυτή τη δήλωση στον εαυτό σου καθώς κοιτάζεις γύρω σου. 6Μετά κλείσε τα 
µάτια σου και τέλειωσε την άσκηση µ' αυτά τα λόγια: 
7 Ένας κόσµος δίχως νόηµα προξενεί φόβο επειδή νοµίζω ότι ανταγωνίζοµαι το Θεό 
5) Μπορεί να σου είναι δύσκολο να µην αντισταθείς µε κάποιο τρόπο σ' αυτή την τελευταία 
δήλωση. 2Οποιαδήποτε µορφή και να πάρει αυτή η αντίσταση, υπενθύµισε στον εαυτό 
σου ότι στην πραγµατικότητα φοβάσαι µια τέτοια σκέψη εξαιτίας της «εκδικητικότητας» του 
«εχθρού». 3Δεν απαιτείται από σένα να πιστέψεις αυτή τη δήλωση τώρα, και πιθανώς να 
την απορρίψεις σαν ανόητη. 4Παρατήρησε προσεκτικά όµως οποιαδήποτε σηµάδια 
προφανούς ή συγκαλυµµένου φόβου που αυτή η δήλωση µπορεί να διεγείρει. 
6) Αυτή είναι η πρώτη µας απόπειρα να δηλώσουµε µια σαφή σχέση αιτίας και αιτιατού, η 
οποία ανήκει σ' ένα είδος το οποίο είσαι πολύ άπειρος να αναγνωρίσεις. 2Μη σκέφτεσαι 
πολύ την τελευταία δήλωση και µάλιστα προσπάθησε να µην τη σκέφτεσαι καθόλου, εκτός 
κατά τη διάρκεια των περιόδων άσκησης. 3Αυτό θα είναι αρκετό προς το παρόν. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 14 
 
Ο Θεός δε δηµιούργησε ένα κόσµο δίχως νόηµα. 
 
1) Η σηµερινή ιδέα είναι φυσικά κι ο λόγος που ένας κόσµος δίχως νόηµα δεν είναι δυνατό 
να υπάρχει. 2Αυτό που ο Θεός δε δηµιούργησε, δεν υπάρχει. 3Κι οτιδήποτε υπάρχει, 
υπάρχει όπως Αυτός το δηµιούργησε. 4Ο κόσµος που βλέπεις δεν έχει τίποτα να κάνει µε 
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την πραγµατικότητα. 5Είναι φτιαγµένος από σένα και δεν υπάρχει. 
2) Οι σηµερινές ασκήσεις πρέπει να γίνουν µε τα µάτια κλειστά καθ' όλη τη διάρκεια τους. 
2Η περίοδος έρευνας του νου σου πρέπει να είναι µικρή, το πολύ ένα λεπτό. 3Μην κάνεις 
αυτές τις ασκήσεις πάνω από τρεις φορές την ηµέρα εκτός και αν σου είναι ευχάριστες. 
4Αν το κάνεις αυτό θα είναι επειδή καταλαβαίνεις πραγµατικά το λόγο για τον οποίο 
γίνονται. 
3) Η σηµερινή ιδέα είναι ένα άλλο βήµα στο να µάθεις να εγκαταλείπεις τις σκέψεις που 
έχεις γράψει πάνω στο κόσµο και στη θέση τους να βλέπεις το λόγο του Θεού. 2Τα πρώτα 
βήµατα σ' αυτή την ανταλλαγή, η οποία στα αλήθεια µπορεί να αποκαλεστεί σωτηρία, 
µπορεί να είναι αρκετά δύσκολα, ακόµα και οδυνηρά. 3Μερικά απ' αυτά τα βήµατα θα σ' 
οδηγήσουν κατ' ευθείαν στο φόβο. 4Δε θα εγκαταλειφθείς εκεί µόνος σου. 5Θα πας πέρα 
από αυτά. 6Η κατεύθυνση µας είναι προς την τέλεια ασφάλεια και την τέλεια ειρήνη. 
4) Με τα µάτια σου κλειστά, σκέψου όλα τα φρικτά πράγµατα στον κόσµο που έρχονται 
στο νου σου. 2Ονόµασε το καθένα απ' αυτά καθώς περνά από το νου σου και µετά 
απαρνήσου την πραγµατικότητα τους. 3Ο Θεός δε το δηµιούργησε και εποµένως δεν είναι 
πραγµατικό. 4Π.χ πες: 
5Ο Θεός δε δηµιούργησε αυτό τον πόλεµο κι εποµένως δεν είναι πραγµατικός. 
 6Ο Θεός δε δηµιούργησε αυτό το αεροπορικό δυστύχηµα, κι εποµένως δεν είναι 
πραγµατικό. ΊΟ Θεός δε δηµιούργησε αυτή την καταστροφή (πες συγκεκριµένα ποια] και 
εποµένως δεν είναι πραγµατική. 
5) Κατάλληλα αντικείµενα για την εφαρµογή της σηµερινής ιδέας περιλαµβάνουν όλα αυτά 
που φοβάσαι ότι θα µπορούσαν να συµβούν σε σένα ή σ' αυτούς για τους οποίους 
νοιάζεσαι. 2Σε κάθε περίπτωση, ονόµασε τη «συµφορά» αρκετά συγκεκριµένα. 3Μη 
χρησιµοποιείς γενικούς όρους. 4Π.χ, µη λες ότι «ο Θεός δε δηµιούργησε ασθένειες», αλλά 
πες ότι «ο Θεός δε δηµιούργησε καρκίνο, ή καρδιακές προσβολές, ή οτιδήποτε σε 
φοβίζει». 
6) Αυτό που κοιτάζεις είναι η προσωπική σου αποθήκη φρικτών πραγµάτων. 2Αυτά τα 
πράγµατα είναι µέρος του κόσµου που βλέπεις. 3Μερικά απ' αυτά είναι κοινές 
ψευδαισθήσεις κι άλλα είναι µέρος της προσωπικής σου κόλασης. 4Δεν έχει σηµασία. 
5Αυτό που ο Θεός δε δηµιούργησε µπορεί να υπάρχει µόνο στο δικό σου νου, ξέχωρα από 
το δικό Του. 'Εποµένως δεν έχει νόηµα. 7Σε αναγνώριση αυτού του γεγονότος, τέλειωνε τις 
περιόδους εξάσκησης επαναλαµβάνοντας τη σηµερινή ιδέα: 
8Ο Θεός δε δηµιούργησε ένα κόσµο δίχως νόηµα. 
7) Φυσικά εκτός από τις περιόδους εξάσκησης, η σηµερινή ιδέα µπορεί επίσης να 
εφαρµοστεί σ' οτιδήποτε σ' ενοχλεί κατά τη διάρκεια της ηµέρας. 2Εφάρµοσέ την πολύ 
συγκεκριµένα. 3Λέγε: 
 4Ο Θεός δε δηµιούργησε ένα κόσµο δίχως νόηµα. 
5Δε δηµιούργησε [ανέφερε συγκεκριµένα την κατάσταση που σ' ενοχλεί] κι εποµένως δεν 
είναι πραγµατικό. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 15 
 
Οι σκέψεις µου είναι εικόνες που έχω φτιάξει. 
 
1) Ο λόγος που δεν αναγνωρίζεις τις σκέψεις, που νοµίζεις ότι σκέφτεσαι, σαν ένα τίποτα 
είναι ότι εµφανίζονται σαν εικόνες. 2Νοµίζεις ότι τις σκέφτεσαι κι έτσι νοµίζεις ότι τις 
βλέπεις. 3Αυτός είναι ο τρόπος µε τον οποίο η «όραση» σου φτιάχτηκε. "Αυτή είναι η 
λειτουργία που έχεις δώσει στα σωµατικά σου µάτια. 5Δεν είναι όραση. 6Είναι 
εικονοποίηση. 7Παίρνει τη θέση της όρασης, αντικαθιστώντας την αληθινή όραση µε 
ψευδαισθήσεις  . 
2) Αυτή η εισαγωγική ιδέα στη διαδικασία της εικονοποίησης που αποκαλείς όραση δεν 
έχει πολύ νόηµα για σένα. 2Θα αρχίσεις να την καταλαβαίνεις όταν θα έχεις δει µικρές 
παρυφές φωτός γύρω από τα ίδια οικεία αντικείµενα τα οποία βλέπεις τώρα. 3Αυτή είναι η 
αρετή της πραγµατικής όρασης. 4Μπορεί να είσαι σίγουρος ότι η πραγµατική όραση θα 
έρθει γρήγορα όταν αυτό θα έχει συµβεί. 
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3) Καθώς προχωρούµε, µπορεί να έχεις πολλά «επεισόδια φωτός». 2Αυτά µπορεί να 
πάρουν πολλές διαφορετικές µορφές, µερικές από τις οποίες µπορεί να είναι εντελώς 
απροσδόκητες. 3Μη φοβηθείς. 4Αυτά είναι σηµάδια ότι επιτέλους ανοίγεις τα µάτια σου. 
5Δε θα παραµείνουν όµως, επειδή απλώς συµβολίζουν την αληθινή αντίληψη και δεν 
έχουν σχέση µε τη γνώση. 6Αυτές οι ασκήσεις δε θα σου αποκαλύψουν γνώση. 7Θα 
προετοιµάσουν όµως το δρόµο για τη γνώση. 
4) Για την εξάσκηση της σηµερινής ιδέας, επανέλαβε την πρώτα στον εαυτό σου και µετά 
εφάρµοσε την σε οτιδήποτε βλέπεις γύρω σου, χρησιµοποιώντας το όνοµα του και 
συνεχίζοντας να το κοιτάζεις καθώς λέγεις: 
Αυτός/-ή/-ο…………..είναι µια εικόνα, που έχω φτιάξει. 
Εκείνος/-η/-ο………. είναι µια εικόνα που έχω φτιάξει. 
4Δεν είναι αναγκαίο να συµπεριλάβεις ένα µεγάλο αριθµό συγκεκριµένων αντικειµένων για 
την εφαρµογή της σηµερινής ιδέας. 5Είναι αναγκαίο όµως να συνεχίζεις να κοιτάς κάθε 
αντικείµενο καθώς επαναλαµβάνεις την ιδέα αρκετά αργά κάθε φορά. 6Η ιδέα πρέπει να 
επαναλαµβάνεται κάθε φορά. 
5) Αν και είναι φανερό ότι δε θα µπορέσεις να εφαρµόσεις την ιδέα σε πάρα πολλά 
πράγµατα κατά τη διάρκεια του ενός περίπου λεπτού εξάσκησης που συνιστάται, 
προσπάθησε να κάνεις την επιλογή αυτών των πραγµάτων όσο το δυνατόν πιο τυχαία. 
2Λιγότερο από ένα λεπτό θα είναι αρκετό για την κάθε περίοδο εξάσκησης αν αρχίσεις να 
αισθάνεσαι µια ανησυχία. 3Να µην αφιερώσεις πάνω από τρεις περιόδους εφαρµογής για 
τη σηµερινή ιδέα εκτός αν αισθάνεσαι πολύ άνετα µε αυτή την άσκηση. 4Ακόµα και σ' αυτή 
την περίπτωση όµως να µην κάνεις την άσκηση πάνω από τέσσερις φορές. Μπορείς 
ωστόσο να χρησιµοποιείς την ιδέα κάθε φορά που τη χρειάζεσαι κατά τη διάρκεια όλης της 
ηµέρας. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 16 
 
Δεν έχω ουδέτερες σκέψεις. 
 
1) Η σηµερινή ιδέα είναι ένα αρχικό βήµα προς την απαλλαγή σου από την πίστη ότι οι 
σκέψεις σου δεν έχουν αποτελέσµατα. 2Καθετί που βλέπεις είναι το αποτέλεσµα των 
σκέψεων σου. 3Αυτό το γεγονός δεν έχει εξαίρεση. 4Οι σκέψεις δεν είναι µεγάλες ή µικρές, 
ισχυρές ή αδύνατες. 5Απλά είναι αληθινές ή ψεύτικες. 6Αυτές που είναι αληθινές 
δηµιουργούν τη δική τους οµοίωση. 7Αυτές που είναι ψεύτικες φτιάχνουν αντίστοιχα τη 
δική τους. 
2) Δεν υπάρχει µια έννοια που να αντιφάσκει στον εαυτό της πιο πολύ από την έννοια των 
«αδρανών σκέψεων». 2Αυτό που προκαλεί την αντίληψη ενός ολόκληρου κόσµου δεν 
µπορεί να αποκαλεστεί αδρανές. 3Κάθε σκέψη που έχεις συνεισφέρει είτε στην αλήθεια είτε 
στην ψευδαίσθηση, είτε επεκτείνει την αλήθεια είτε πολλαπλασιάζει τις ψευδαισθήσεις. 
"Μπορείς πράγµατι να πολλαπλασιάσεις το τίποτα, αλλά δε θα το επεκτείνεις µε το να το 
κάνεις αυτό. 
3) Εκτός από την αναγνώριση σου ότι οι σκέψεις σου δεν είναι ποτέ αδρανείς, η σωτηρία 
επίσης απαιτεί να αναγνωρίσεις ότι κάθε σκέψη που έχεις φέρνει είτε την ειρήνη, είτε τον 
πόλεµο, είτε την αγάπη, είτε το φόβο. 2' Ένα ουδέτερο αποτέλεσµα είναι ανύπαρκτο επειδή 
µια ουδέτερη σκέψη είναι ανύπαρκτη. 3Υπάρχει ένας τέτοιος πειρασµός να αψηφάς 
σκέψεις φόβου σαν ασήµαντες, κοινότοπες και ανάξιες της προσοχής σου, και είναι 
ουσιαστικό να τις αναγνωρίσεις όλες τους σαν εξίσου καταστροφικές αλλά και σαν εξίσου 
µη πραγµατικές. 4Θα εξασκήσουµε αυτή την ιδέα σε πολλές διαφορετικές µορφές προτού 
την καταλάβεις πραγµατικά. 
4) Για την εφαρµογή της σηµερινής ιδέας, εξέτασε το νου σου µε τα µάτια σου κλειστά για 
ένα περίπου λεπτό και µ' ένα ενεργητικό τρόπο επιδίωξε να µην αγνοήσεις οποιαδήποτε 
«µικρή» σκέψη που µπορεί να ξεφύγει την εξέταση σου. 2Αυτό είναι αρκετά δύσκολο µέχρι 
να το συνηθίσεις. 3Θα σου είναι ακόµα δύσκολο να µην κάνεις ψεύτικες διακρίσεις. 4Καθε 
σκέψη που περνά από το νου σου ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά που της αποδίδεις, 
είναι ένα κατάλληλο αντικείµενο για την εφαρµογή της σηµερινής ιδέας. 
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5) Κατά τις περιόδους εξάσκησης, πρώτα επανέλαβε την ιδέα στον εαυτό σου και µετά, 
καθώς κάθε σκέψη περνά από το νου σου, κράτα την στην επίγνωση σου ενώ λες στον 
εαυτό σου: 
2Αυτή η σκέψη για ……………… δεν είναι µια ουδέτερη σκέψη. 
3Αυτή η σκέψη για ……………….δεν είναι µια ουδέτερη σκέψη. 
4Ως συνήθως, χρησιµοποίησε τη σηµερινή ιδέα οποτεδήποτε αντιλαµβάνεσαι µια 
συγκεκριµένη σκέψη που διεγείρει ανησυχία. 5Η παρακάτω µορφή συνίσταται για αυτό το 
σκοπό: 
6Αυτή η σκέψη για……………..δεν είναι µια ουδέτερη σκέψη, επειδή δεν έχω ουδέτερες 
σκέψεις. 
6) Τέσσερις ή πέντε περίοδοι εξάσκησης συνιστώνται αν τις βρίσκεις σχετικά άκοπες. 2Αν 
όµως σου είναι κοπιαστικές, τρεις θα είναι αρκετές. 3Η διάρκεια της κάθε περιόδου 
άσκησης πρέπει επίσης να µειωθεί αν σου προκαλεί ενόχληση. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 17 
 
Δε βλέπω ουδέτερα πράγµατα. 
 
1) Αυτή η ιδέα είναι ένα άλλο βήµα προς την κατεύθυνση της αναγνώρισης της αιτίας και 
του αιτιατού όπως πραγµατικά λειτουργούν στον κόσµο. 2Δε βλέπεις ουδέτερα πράγµατα 
επειδή δεν έχεις ουδέτερες σκέψεις. 3Είναι πάντα η σκέψη που έρχεται πρώτη, παρά τον 
πειρασµό να πιστεύεις ότι το αντίστροφο συµβαίνει. 4Ο κόσµος δε νοµίζει ότι έτσι είναι τα 
πράγµατα, αλλά εσύ πρέπει να µάθεις ότι αυτός είναι ο τρόπος που σκέφτεσαι. 5Αν δεν 
ήταν έτσι, τότε η αντίληψη δε θα είχε αιτία και η ίδια θα ήταν η αιτία της πραγµατικότητας. 
6Λαµβάνοντας όµως υπ' όψη την πολύ µεταβλητή της φύση, αυτό δεν είναι πιθανό. 
2) Κατά την εφαρµογή της σηµερινής ιδέας, πες στον εαυτό σου µε τα µάτια ανοιχτά: 
2Δε βλέπω ουδέτερα πράγµατα επειδή δεν έχω ουδέτερες σκέψεις. 
3Μετά κοίταξε γύρω σου, κρατώντας το βλέµµα σου στο κάθε πράγµα που παρατηρείς για 
αρκετό χρόνο ώστε να προλάβεις να πεις: 
4Δε βλέπω ένα ουδέτερο…………..επειδή οι σκέψεις µου για…………. δεν είναι ουδέτερες. 
5Π.χ θα µπορούσες να πεις : 
6Δε βλέπω έναν ουδέτερο τοίχο επειδή οι σκέψεις µου για τους τοίχους δεν είναι ουδέτερες. 
7Δε βλέπω ένα ουδέτερο σώµα επειδή οι σκέψεις µου για τα σώµατα δεν είναι ουδέτερες. 
3) Ως συνήθως, είναι πολύ σηµαντικό να µην κάνεις διακρίσεις µεταξύ του τι πιστεύεις ότι 
είναι έµψυχο ή άψυχο, ευχάριστο ή δυσάρεστο. 2Ανεξάρτητα του τι µπορεί -να πιστεύεις, 
δε βλέπεις τίποτα που είναι πραγµατικά ζωντανό ή πραγµατικά χαρούµενο. 3Ο λόγος για 
αυτό είναι ότι δεν έχεις ακόµα αντιληφτεί οποιαδήποτε σκέψη που να είναι πραγµατικά 
αληθινή κι εποµένως πραγµατικά χαρµόσυνη. 
4) Τρεις ή τέσσερις συγκεκριµένες περίοδοι εξάσκησης συνιστώνται κι όχι λιγότερες από 
τρεις απαιτούνται για το µεγαλύτερο δυνατό όφελος, ακόµα κι αν συναντήσεις αντίσταση. 
2Αν συναντήσεις αντίσταση, όµως, η διάρκεια της κάθε περιόδου εξάσκησης µπορεί να 
µειωθεί σε λιγότερο από το ένα περίπου λεπτό που συνίσταται. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 18 
 
Δεν είµαι, ο µόνος που ζει τ' αποτελέσµατα της όρασης µου. 
 
1) Η σηµερινή ιδέα είναι ένα άλλο βήµα στο να µάθεις ότι οι σκέψεις οι οποίες προκαλούν 
αυτό που βλέπεις δεν είναι ποτέ ουδέτερες ή ασήµαντες. 2Επίσης τονίζει ιδιαίτερα την ιδέα 
ότι οι νόες είναι ενωµένοι. 3Σε αυτή την ιδέα θα δοθεί ολοένα και µεγαλύτερη έµφαση 
αργότερα. 
2) Η σηµερινή ιδέα δεν αναφέρεται τόσο πολύ στο τι βλέπεις, όσο στο πώς το βλέπεις. 
2Εποµένως, οι σηµερινές ασκήσεις τονίζουν ιδιαίτερα αυτή την πλευρά της αντίληψης σου. 
3Οι τρεις ή τέσσερις περίοδοι εξάσκησης οι οποίες συνιστώνται πρέπει να γίνονται ως 
ακολούθως: 
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3) Κοίταξε γύρω σου, διαλέγοντας αντικείµενα για την εφαρµογή της σηµερινής ιδέας όσο 
πιο τυχαία, και όσο είναι δυνατό, κρατώντας το βλέµµα σου στο καθένα απ' αυτά για 
αρκετό χρόνο έτσι ώστε να προλάβεις να πεις: 
2Δεν είµαι, ο µόνος που ζει τα αποτελέσµατα του τρόπου µε τον οποίο βλέπω. 
3Τέλειωνε την κάθε περίοδο εξάσκησης µε το να επαναλαµβάνεις την πιο γενική δήλωση: 
4Δεν είµαι ο µόνος που ζει τα αποτελέσµατα της όρασης µου. 
5Ένα περίπου λεπτό, ή κι ακόµα λιγότερο, θα είναι αρκετό για την κάθε περίοδο 
εξάσκησης. 
ΜΑΘΗΜΑ 19 
 
Δεν είµαι ο µόνος που ζει τα αποτελέσµατα των σκέψεων µου. 
 
1) Είναι ολοφάνερο ότι η σηµερινή ιδέα είναι ο λόγος για τον οποίο η όραση σου δεν 
επηρεάζει µονάχα εσένα. 2Θα παρατηρήσεις ότι µερικές φορές οι ιδέες που προέρχονται 
από τις σκέψεις σου προηγούνται των ιδεών που προέρχονται από την αισθητήρια 
αντίληψη σου, ενώ άλλες φορές το αντίστροφο συµβαίνει. 3Αυτό γίνεται επειδή η σειρά δεν 
έχει σηµασία. 4Η σκέψη και τα αποτελέσµατα της είναι στην πραγµατικότητα ταυτόχρονα 
επειδή η αιτία και το αποτέλεσµα δεν είναι ποτέ χωρισµένα. 
2) Σήµερα ξαναδίνουµε έµφαση στο γεγονός ότι οι νόες είναι ενωµένοι. 2Στην αρχή αυτή 
είναι σπανίως µια εντελώς ευπρόσδεκτη ιδέα επειδή φαίνεται να κουβαλάει µαζί της µια 
τεράστια αίσθηση ευθύνης και µπορεί ακόµα και να θεωρηθεί «παραβίαση της 
προσωπικής ζωής». 3Ωστόσο, είναι γεγονός ότι δεν υπάρχουν ιδιωτικές σκέψεις. 4Παρά 
την αρχική σου αντίσταση σε αυτή την ιδέα, θα καταλάβεις ότι πρέπει να είναι αληθινή εάν 
η σωτηρία είναι ποτέ δυνατή. 5Και η σωτηρία πρέπει να είναι δυνατή επειδή είναι το 
θέληµα του Θεού. 
3) Η εξέταση του νου για ένα περίπου λεπτό, που οι σηµερινές ασκήσεις απαιτούν, πρέπει 
να γίνει µε τα µάτια κλειστά. 2Πρώτα πρέπει να επαναλάβεις τη σηµερινή ιδέα και µετά 
πρέπει να εξετάσεις προσεκτικά το νου σου για τις σκέψεις που περιέχει εκείνη την ώρα. 
3Καθώς εξετάζεις καθεµιά απ' αυτές τις σκέψεις, ονόµασε την σύµφωνα µε το κεντρικό 
πρόσωπο ή θέµα που περιέχει και ενώ την κρατάς στο νου σου, πες: 
Δεν είµαι ο µόνος που ζει τα αποτελέσµατα αυτής της σκέψης για -…………………… 
4) Η ανάγκη να διαλέγεις αντικείµενα ή σκέψεις για τις περιόδους εξάσκησης όσο το 
δυνατό τυχαία πρέπει να σου είναι πια πολύ οικεία και δε θα επαναλαµβάνεται πια κάθε 
µέρα, αν και από καιρό σε καιρό θα περιλαµβάνεται σαν µια υπενθύµιση. 2Μην ξεχνάς, 
όµως, ότι η τυχαία επιλογή αντικειµένων ή σκέψεων για όλες τις περιόδους εξάσκησης 
είναι πάντα κάτι πολύ σηµαντικό. 3Αυτή η έλλειψη τάξης θα σε κάνει τελικά να 
αναγνωρίσεις και να κατανοήσεις ότι δεν υπάρχουν διαφορετικό επίπεδα δυσκολίας στα 
θαύµατα. 
5) Εκτός από την εφαρµογή της σηµερινές ιδέας κάθε φορά που χρειάζεται, τουλάχιστον 
τρεις περίοδοι εξάσκησης είναι αναγκαίες. 2Μην επιχειρήσεις όµως πάνω από τέσσερις. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 20 
 
Είµαι αποφασισµένος να δω. 
 
1) Μέχρι τώρα οι περίοδοι εξάσκησης έχουν γίνει µε ένα ανέµελο τρόπο. 2Ουσιαστικά, δεν 
έχει γίνει απόπειρα να διευθύνουµε την ώρα που γίνονται οι ασκήσεις, ελάχιστη 
προσπάθεια έχει απαιτηθεί, κι ακόµα ούτε ενεργός συνεργασία κι ενδιαφέρον δεν έχουν 
ζητηθεί. 3Αυτός ο τρόπος προσέγγισης είναι σκόπιµος κι έχει σχεδιαστεί πολύ προσεκτικά. 
4Δεν έχουµε ξεχάσει την αποφασιστική σηµασία της µεταστροφής του τρόπου που 
σκέφτεσαι. 5Η σωτηρία του κόσµου εξαρτάται απ' αυτή τη µεταστροφή. Δε θα αποκτήσεις 
όραση όµως αν νοµίζεις ότι καταπιέζεσαι κι αν υποκύψεις σε δυσαρέσκεια κι εναντίωση. 
2) Αυτή είναι η πρώτη µας απόπειρα να παρουσιάσουµε ένα συστηµατικό τρόπο άσκησης. 
2Μην το ερµηνεύσεις λανθασµένα αυτό σαν µια προσπάθεια να εξασκήσουµε 
καταναγκασµό ή πίεση. 3Θέλεις τη σωτηρία. "Θέλεις να είσαι ευτυχισµένος. 5Θέλεις την 
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ειρήνη. 6Όλα όµως αυτά δεν τα έχεις τώρα επειδή ο νους σου είναι τελείως απειθάρχητος 
και δεν µπορείς να διακρίνεις µεταξύ της χαράς και της λύπης, της ευχαρίστησης και του 
πόνου, της αγάπης και του φόβου. 7Τώρα µαθαίνεις να τα ξεχωρίζεις. 8Και µεγάλη 
πράγµατι θα είναι η αµοιβή σου. 
3) Η απόφαση σου να δεις είναι το µόνο που χρειάζεται για να έχεις όραση. 2 Ότι θέλεις 
είναι δικό σου. 3Μην κάνεις το λάθος και νοµίσεις ότι η µικρή προσπάθεια που ζητείται από 
σένα είναι µια ένδειξη ότι ο στόχος µας έχει µικρή αξία. 4Μπορεί η σωτηρία του κόσµου να 
είναι ένας ασήµαντος στόχος; 5Και µπορεί ο κόσµος να σωθεί αν εσύ δε σωθείς; 6Ο Θεός 
έχει έναν Υιό κι αυτός ο Υιός είναι η ανάσταση και η ζωή. 7Το θέληµα Του γίνεται επειδή 
όλη η δύναµη του έχει δοθεί στον ουρανό και τη γη. 8Η όραση σου δίνεται όταν είσαι 
αποφασισµένος να δεις. 
4) Οι σηµερινές ασκήσεις αποτελούνται από το να υπενθυµίζεις στον εαυτό σου καθ' όλη 
τη διάρκεια της ηµέρας ότι θέλεις να δεις. 2Η σηµερινή ιδέα επίσης σιωπηλά υπαινίσσεται 
το ότι παραδέχεσαι ότι δε βλέπεις τώρα. 3Εποµένως, καθώς επαναλαµβάνεις την ιδέα, 
δηλώνεις ότι είσαι αποφασισµένος να αλλάξεις την τωρινή σου κατάσταση για µια 
καλύτερη κατάσταση που πραγµατικά θέλεις. 
5) Επανέλαβε τη σηµερινή ιδέα αργά και µ' ένα θετικό τρόπο τουλάχιστον δύο φορές την 
ώρα σήµερα, προσπαθώντας να το κάνεις αυτό κάθε µισή ώρα. 2Μη στενοχωριέσαι αν 
ξεχνάς να το κάνεις, αλλά όµως κάνε µια πραγµατική προσπάθεια να το θυµάσαι. 
3Επιπρόσθετα η ιδέα πρέπει να επαναλαµβάνεται όταν οποιοδήποτε, πρόσωπο, ή 
γεγονός σε ταράζει. 4 Όλ' αυτά µπορείς να τα δεις διαφορετικό και θα τα δεις.5 Ότι 
επιθυµείς, θα το δεις. 6Αυτός είναι ο πραγµατικός νόµος της αιτίας και του αποτελέσµατος 
όπως λειτουργεί στον κόσµο. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 21 
 
Είµαι αποφασισµένος να δω τα πράγµατα διαφορετικά. 
 
1) Η σηµερινή ιδέα είναι ολοφάνερα µια συνέχεια κι επέκταση της προηγούµενης. 2Αυτή τη 
φορά όµως, εκτός από την εφαρµογή της ιδέας σε συγκεκριµένες καταστάσεις που 
προκύπτουν, συγκεκριµένες περίοδοι εξέτασης του νου σου είναι επίσης αναγκαίες. 
3Ιδιαίτερα, συνιστώνται πέντε περίοδοι εξάσκησης παραχωρώντας ένα ολόκληρο λεπτό 
για την καθεµιά. 
2) Κατά τις περιόδους εξάσκησης άρχισε µε το να επαναλαµβάνεις την ιδέα στον εαυτό 
σου. 2Μετά κλείσε τα µάτια σου κι εξέτασε το νου σου προσεκτικό για καταστάσεις 
περασµένες, τωρινές και αναµενόµενες οι οποίες σου διεγείρουν οργή. 3Η οργή µπορεί να 
πάρει τη µορφή οποιασδήποτε αντίδρασης και να κυµανθεί από ελαφρύ εκνευρισµό µέχρι 
λύσσα. 4Η ένταση του συναισθήµατος που βιώνεις δεν έχει σηµασία. 5Θα συνειδητο-
ποιήσεις ολοένα και περισσότερο ότι µια ελαφρά αίσθηση ενόχλησης δεν είναι τίποτα άλλο 
παρά ένα πέπλο που σκεπάζει έντονη οργή. 
3) Προσπάθησε, εποµένως να µην αφήσεις τις «µικρές» σκέψεις οργής να σου ξεφύγουν 
κατά τη διάρκεια των ασκήσεων. 2Θυµήσου ότι στην πραγµατικότητα δε γνωρίζεις τι 
διεγείρει θυµό µέσα σου, κι ότι όλα τα πιστεύω σου σε σχέση µε αυτό το θέµα δε 
σηµαίνουν τίποτα. 3Πιθανώς θα µπεις στον πειρασµό να σκεφτείς πιο πολύ για ορισµένα 
πρόσωπα ή καταστάσεις για τον απατηλό λόγο ότι είναι πιο «φανερά». "Αυτό όµως δεν 
είναι σωστό. 5Είναι απλώς ένα παράδειγµα της πεποίθησης ότι ορισµένες µορφές 
επίθεσης είναι πιο δικαιολογηµένες από άλλες. 
4) Καθώς εξετάζεις το νου σου για όλες τις µορφές στις οποίες σκέψεις επίθεσης 
παρουσιάζονται, κράτα καθεµιά απ' αυτές στο νου σου ενώ λες στον εαυτό σου: 
2Είµαι αποφασισµένος να δω …………. [εδώ µπορείς να αναφέρεις το όνοµα ενός 
συγκεκριµένου προσώπου] διαφορετικά. 
3Είµαι αποφασισµένος να δω……….….[εδώ µπορείς να αναφέρεις την περίσταση] 
διαφορετικά. 
5) Προσπάθησε να κάνεις αυτές τις ασκήσεις µε ένα όσο το δυνατό πιο συγκεκριµένο 
τρόπο. 2Π.χ µπορεί να εστιάσεις το θυµό σου σ" ένα συγκεκριµένο χαρακτηριστικό ενός 
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συγκεκριµένου προσώπου, πιστεύοντας ότι ο θυµός σου περιορίζεται σε αυτό το 
συγκεκριµένο χαρακτηριστικό. 3Αν η αντίληψη σου υποφέρει απ' αυτή τη µορφή 
διαστρέβλωσης, τότε να πεις: 
4Είµαι αποφασισµένος να δω …………. [εδώ ανέφερε το συγκεκριµένο χαρακτηριστικό του] 
…………….…… [εδώ ανέφερε το όνοµα του προσώπου] διαφορετικά. 
 
 
 
ΜΑΘΗΜΑ 22 
 
Ό,τι βλέπω είναι µια µορφή εκδίκησης. 
 
1) Η σηµερινή ιδέα περιγράφει µε ακρίβεια τον τρόπο µε τον οποίο οποιοσδήποτε που 
κρατά σκέψεις επίθεσης στο νου του πρέπει να βλέπει τον κόσµο έχοντας προβάλλει το 
θυµό του πάνω στον κόσµο. 2Βλέπει την εκδίκηση έτοιµη να τον πλήξει. 3 Έτσι 
αντιλαµβάνεται τη δική του επίθεση σαν αυτοάµυνα. 4Αυτό γίνεται ολοένα και περισσότερο 
ένας φαύλος κύκλος µέχρι που να γίνει πρόθυµος να αλλάξει τον τρόπο που βλέπει. 
5Διαφορετικά, σκέψεις επίθεσης και αντεπίθεσης θα τον απασχολούν συνέχεια και θα 
κατοικούν ολόκληρο τον κόσµο του. 6Τι πνευµατική γαλήνη είναι δυνατή για αυτόν τότε; 
2) Είναι αυτή η άγρια φαντασίωση από την οποία θέλεις να διαφύγεις. 2Δεν είναι 
χαρούµενα" νέα να µάθεις ότι δεν είναι πραγµατική; 3Δεν είναι µια χαρµόσυνη ανακάλυψη 
να διαπιστώσεις ότι µπορείς να δραπετεύσεις; 4Έφτιαξες αυτό που θα κατέστρεφες, καθετί 
που µισείς κι εναντίον του οποίου θα επιτίθεσο και θα σκότωνες. 3Όλα αυτά που φοβάσαι 
δεν υπάρχουν. 
3) Κοίταξε τον κόσµο γύρω σου τουλάχιστον πέντε φορές σήµερα και για ένα τουλάχιστον 
λεπτό τη φορά. 2Καθώς τα µάτια σου κινούνται αργά από το ένα αντικείµενο στο άλλο, από 
το ένα σώµα στο άλλο, πες στον εαυτό σου: 
3Βλέπω µονάχα τα φθαρτά. 
4Δε βλέπω τίποτα που δα διαρκέσει. 
5Ο,τι βλέπω δεν είναι πραγµατικό. 
6Ό,τι βλέπω είναι µια µορφή εκδίκησης. 
7Στο τέλος κάθε περιόδου εξάσκησης ρώτησε τον εαυτό σου: 
8Αυτός είναι ο κόσµος που πραγµατικά θέλω να βλέπω! 9Η απάντηση είναι ασφαλώς 
ολοφάνερη. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 23 
 
Μπορώ να διαφύγω από τον κόσµο που βλέπω µε το να εγκαταλείψω τις επιθετικές 
σκέψεις. 
 
1) Η σηµερινή ιδέα περιέχει το µόνο τρόπο να διαφύγεις από το φόβο, το µόνο τρόπο για 
να πετύχεις. 2Τίποτα άλλο δε θα πετύχει, καθετί άλλο δεν έχει νόηµα. 3Αλλά αυτός ο 
τρόπος δεν µπορεί να αποτύχει. 4Κάθε σκέψη που έχεις, αποτελεί κάποιο κοµµάτι του 
κόσµου που βλέπεις. 5Είναι οι σκέψεις σου λοιπόν µε τις οποίες πρέπει να εργαστούµε, αν 
ο τρόπος µε τον οποίο αντιλαµβάνεσαι τον κόσµο πρόκειται να αλλάξει. 
2) Εάν η αιτία του κόσµου που βλέπεις είναι οι επιθετικές σκέψεις, πρέπει να µάθεις ότι 
αυτές είναι οι σκέψεις που θέλεις. 2Δεν έχει νόηµα να προσπαθείς να µοιρολογείς για τον 
κόσµο. 3Δεν υπάρχει λόγος να προσπαθείς ν' αλλάξεις τον κόσµο. 4Είναι ανίκανος για 
αλλαγή επειδή είναι απλώς ένα αποτέλεσµα. 5Πράγµατι, όµως, έχει νόηµα να αλλάξεις τις 
σκέψεις σου για τον κόσµο. 6Σε αυτή την περίπτωση, αλλάζεις αιτία. Το αποτέλεσµα θα 
αλλάξει αυτόµατα. 
3) Ο κόσµος που βλέπεις είναι ένας εκδικητικός κόσµος και καθετί µέσα σ' αυτόν είναι ένα 
σύµβολο εκδίκησης. 2Κάθε µια από τις αντιλήψεις σου της «εξωτερικής πραγµατικότητας» 
αποτελείται από απεικονίσεις των δικών σου επιθετικών σκέψεων, δικαιολογηµένα µπορεί 
κανείς να ρωτήσει αν αυτό µπορεί να αποκαλεστεί όραση. 4Δεν είναι η φαντασίωση µια 
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καλύτερη λέξη για αυτή τη διαδικασία, και η παρανόηση ένας πιο κατάλληλος όρος για το 
αποτέλεσµα; 
4) Βλέπεις τον κόσµο που έχεις φτιάξει, αλλά δε βλέπεις τον εαυτό σου σαν τον 
κατασκευαστή αυτών των εικόνων. 2Δεν µπορείς να σωθείς από τον κόσµο, αλλά µπορείς 
να διαφύγεις από την αιτία του. 3Αυτό είναι το νόηµα της σωτηρίας, γιατί που είναι ο 
κόσµος που βλέπεις τώρα όταν η αιτία του έχει εξαφανιστεί; "Η όραση έχει ήδη προσφέρει 
µια αντικατάσταση για το καθετί που νοµίζεις ότι βλέπεις τώρα. 5Η οµορφιά µπορεί να 
φωτίσει τις εικόνες σου και να τις µεταµορφώσει µ' ένα τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να τις 
αγαπήσεις, αν και είχαν φτιαχτεί από µίσος. 6Γιατί από δω και µπρος δε θα τις φτιάχνεις 
µόνος σου. 
5) Η σηµερινή ιδέα πρωτοπαρουσιάζει τη σκέψη ότι δεν είσαι παγιδευµένος στον κόσµο 
που βλέπεις, επειδή η αιτία του µπορεί να αλλαχτεί. 2Αυτή η αλλαγή χρειάζεται πρώτα την 
αναγνώριση της αιτίας και µετά την εγκατάλειψη της, έτσι ώστε να µπορεί να 
αντικατασταθεί. 3Τα δύο πρώτα βήµατα σε αυτή τη διαδικασία χρειάζονται τη συνεργασία 
σου. 4Το τελευταίο δεν τη χρειάζεται. 5Οι εικόνες σου έχουν ήδη αντικατασταθεί. 6Όταν 
κάνεις τα δύο πρώτα βήµατα, θα το δεις αυτό. 
6) Εκτός από τη χρήση της καθ' όλη τη διάρκεια της ηµέρας όταν υπάρχει ανάγκη, πέντε 
περίοδοι εξάσκησης χρειάζονται για την εφαρµογή της σηµερινής ιδέας. 2Καθώς κοιτάζεις 
γύρω σου επανέλαβε αργά την ιδέα στον εαυτό σου πρώτα, και µετά κλείσε τα µάτια σου 
για όλες τις επιθετικές σκέψεις που έχεις. 3Καθώς καθεµιά περνά από το νου σου, λέγε: 
4Μπορώ να διαφύγω από τον κόσµο που βλέπω µε το να εγκαταλείψω τις επιθετικές 
σκέψεις για ………………………………………….. 
5Κράτα κάθε επιθετική σκέψη στο νου σου καθώς λες αυτό και µετά παράτησε αυτή τη 
σκέψη και προχώρα στην επόµενη. 
7) Κατά τις περιόδους εξάσκησης, σιγουρέψου ότι περιλαµβάνεις και τις σκέψεις στις 
οποίες επιτίθεσαι και τις σκέψεις οι οποίες σου επιτίθενται. 2Τα αποτελέσµατα τους είναι 
ακριβώς τα ίδια επειδή είναι ακριβώς ίδιες. 3Δεν το αναγνωρίζεις αυτό ακόµα κι αυτή τη 
στιγµή, αυτό που σου ζητείται είναι µονάχα να τις µεταχειριστείς σαν ίδιες κατά τις 
σηµερινές περιόδους εξάσκησης. 4Είµαστε ακόµα στο στάδιο της αναγνώρισης της αιτίας 
του κόσµου που βλέπεις. 5Όταν τελικά µάθεις ότι οι σκέψεις στις οποίες επιτίθεσαι και οι 
σκέψεις οι οποίες σου επιτίθενται δεν είναι διαφορετικές, θα είσαι έτοιµος να εγκαταλείψεις 
την αιτία του κόσµου που βλέπεις. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 24 
 
Δεν αντιλαµβάνοµαι τα δικά µου καλύτερα συµφέροντα. 
 
1) Σε καµιά από τις καταστάσεις που παρουσιάζονται δεν αντιλαµβάνεσαι το αποτέλεσµα 
που θα σε έκανε ευτυχισµένο. 2Εποµένως δεν έχεις έναν οδηγό για κατάλληλη δράση και 
κανένα τρόπο µε τον οποίο να κρίνεις το αποτέλεσµα. 3Ό,τι κάνεις καθορίζεται από την 
αντίληψη σου για την προκείµενη κατάσταση κι αυτή η αντίληψη είναι λανθασµένη. 4Είναι 
αναπόφευκτο εποµένως ότι δε θα υπηρετήσεις τα δικά σου καλύτερα συµφέροντα. 5Αυτά 
όµως είναι ο µόνος στόχος σ' οποιαδήποτε κατάσταση την οποία αντιλαµβάνεσαι σωστά. 
6Διαφορετικά, δε θα τα αναγνωρίσεις. 
2) Αν καταλάβαινες ότι δεν αντιλαµβάνεσαι τα δικά σου καλύτερα συµφέροντα, θα 
µπορούσες να διδαχτείς ποια είναι αυτά. 2Αλλά υπό την παρουσία της πεποίθησης σου ότι 
γνωρίζεις ποια είναι αυτά, δεν µπορείς να µάθεις. 3Η σηµερινή ιδέα είναι ένα βήµα προς το 
άνοιγµα του νου σου, έτσι ώστε η µάθηση να µπορέσει να αρχίσει. 
3) Οι σηµερινές ασκήσεις χρειάζονται πολύ περισσότερη ειλικρίνεια απ' αυτήν που έχεις 
συνηθίσει να χρησιµοποιείς. 2Λίγα θέµατα τα οποία εξετάζονται µε ειλικρίνεια και προσοχή 
σε καθεµιά από τις πέντε περιόδους εξάσκησης που πρέπει να γίνουν σήµερα, θα 
βοηθήσει πιο πολύ από µια επιπόλαια εξέταση ενός µεγάλου αριθµού θεµάτων. 3Η 
διάρκεια για την κάθε περίοδο εξέτασης του νου που συνίσταται γι' αυτές τις ασκήσεις είναι 
δύο λεπτά. 
4) Οι περίοδοι εξάσκησης πρέπει να αρχίσουν µε το να επαναλαµβάνεις αυτή την ιδέα. Με 
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τα µάτια κλειστά συνέχισε µετά την εξέταση του νου σου για εκκρεµείς καταστάσεις για τις 
οποίες ανησυχείς αυτό τον καιρό. 2Προσπάθησε ιδιαίτερα να ξεσκεπάσεις τα 
αποτελέσµατα που θέλεις σε αυτές τις καταστάσεις. 3Θα συνειδητοποιήσεις γρήγορα ότι 
έχεις αρκετούς διαφορετικούς στόχους στο νου σου στα µέρη του επιθυµητού αποτελέσµα-
τος κι επίσης ότι αυτοί οι στόχοι βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα και συχνά 
συγκρούονται. 
5) Κατά την εφαρµογή της σηµερινής ιδέας ονόµασε κάθε κατάσταση που περνά από το 
νου σου και µετά απαρίθµησε προσεκτικά όσο το δυνατόν περισσότερους στόχους που θα 
ήθελες να επιτευχθούν για την επίλυση αυτής της κατάστασης. 2Η µορφή της κάθε 
εφαρµογής πρέπει σε γενικές γραµµές να είναι ως εξής: 
3Στην κατάσταση που έχει να κάνει µε………………………. 
θα ήθελα……………………. [εδώ πες συγκεκριµένα τι θα ήθελες να 
συµβεί] να συµβεί …………………………. 
και ούτω καθεξής. 4Προσπάθησε να συµπεριλάβεις όσα πιο πολλά και διαφορετικά 
συµπεράσµατα έχεις καταλήξει, ακόµα κι αν µερικά απ' αυτά δε σχετίζονται άµεσα ή 
έµµεσα. 
6) Αν αυτές οι ασκήσεις γίνουν σωστά, θα αναγνωρίσεις γρήγορα ότι έχεις πολλές 
απαιτήσεις από κάθε κατάσταση οι οποίες δεν έχουν καµιά σχέση µ' αυτήν. 
2Θα αναγνωρίσεις επίσης ότι πολλοί από τους στόχους σου είναι αντιφατικοί, ότι δεν έχεις 
ένα ενοποιηµένο αποτέλεσµα στο νου σου και ότι πρέπει να βιώσεις απογοήτευση σε 
σχέση µε µερικούς από τους στόχους σου - οποιοδήποτε κι αν είναι το αποτέλεσµα αυτής 
της κατάστασης. 7) Αφού καλύψεις όσο το δυνατό περισσότερους στόχους για τους 
οποίους ελπίζεις σε σχέση µε την κάθε εκκρεµή κατάσταση που περνά από το νου σου, 
πες στον εαυτό σου: 
2Δεν αντιλαµβάνοµαι τα δικά µου καλύτερα συµφέροντα σε αυτή την κατάσταση, 
και προχώρα στην επόµενη. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 25 
 
Δε γνωρίζω το λόγο για τον οποίο οτιδήποτε υπάρχει. 
 
1) Ο σκοπός ενός πράγµατος είναι το νόηµα του. 2Η σηµερινή ιδέα εξηγεί το λόγο για τον 
οποίο τίποτα απ' αυτά που βλέπεις δε σηµαίνει τίποτα. 3Δε γνωρίζεις το λόγο για τον 
οποίο υπάρχει το καθετί. 4Εποµένως δεν έχει νόηµα για σένα. 5Καθετί υπάρχει για τα δικά 
σου καλύτερα συµφέροντα. 6Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχει, αυτός είναι ο 
σκοπός του, αυτό είναι το νόηµα του. 7 Όταν το αναγνωρίζεις αυτό, οι στόχοι σου 
ενοποιούνται. 8Καθώς το αναγνωρίζεις αυτό, ό,τι βλέπεις αποκτά νόηµα. 
2) Από την άποψη των στόχων του εγώ σου, αντιλαµβάνεσαι τον κόσµο και καθετί µέσα 
σε αυτόν σαν να έχει νόηµα. 2Αυτοί όµως οι στόχοι δεν έχουν καµιά σχέση µε τα δικά σου 
καλύτερα συµφέροντα επειδή εσύ δεν είσαι το εγώ σου. 3Αυτή η ψευδής ταύτιση σε κάνει 
ανίκανο να καταλάβεις το λόγο για τον οποίο οτιδήποτε υπάρχει. 4Σαν αποτέλεσµα, είναι 
βέβαιο ότι θα το χρησιµοποιήσεις λανθασµένα. 3Όταν το πιστέψεις αυτό, θα 
προσπαθήσεις να αποσύρεις τους στόχους που έχεις αποδώσει στον κόσµο αντί να 
επιχειρείς να τους ενισχύεις. 
3) ' Ένας άλλος τρόπος να περιγράψεις τους στόχους που αντιλαµβάνεσαι τώρα είναι να 
πεις ότι όλοι τους έχουν να κάνουν µε «προσωπικά» συµφέροντα. 2Επειδή όµως δεν έχεις 
προσωπικά συµφέροντα οι στόχοι σου δεν έχουν να κάνουν µε τίποτα. 3Εποµένως, το να 
αγαπάς αυτούς τους στόχους είναι το ίδιο µε το να µην έχεις κανένα απολύτως στόχο. 4Και 
έτσι δε γνωρίζεις το λόγο για τον οποίο οτιδήποτε υπάρχει. 
4) Προτού µπορέσεις να καταλάβεις τις σηµερινές ασκήσεις, µια ακόµα σκέψη είναι 
αναγκαία. 2Στα πιο επιφανειακό επίπεδα πράγµατι αναγνωρίζεις το σκοπό ενός 
πράγµατος.3 Όµως ο σκοπός δεν µπορεί να κατανοηθεί σε αυτά τα επίπεδα. 4Για 
παράδειγµα: πράγµατι καταλαβαίνεις ότι ένα τηλέφωνο υπάρχει για το σκοπό της 
συνοµιλίας µε κάποιον που σωµατικά δε βρίσκεται κοντά σου. 5Αυτό που δεν 
καταλαβαίνεις είναι ο λόγος για τον οποίο θέλεις να επικοινωνήσεις µαζί του. 6Και είναι 
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αυτός ο λόγος που κάνει την επαφή σου µε αυτόν να έχει νόηµα ή όχι. 
5) Είναι εξαιρετικά σηµαντικό για τη µάθηση σου να είσαι πρόθυµος να εγκαταλείψεις τους 
στόχους που έχεις βάλει για το καθετί. 2Ο µόνος τρόπος να το πετύχεις αυτό είναι να 
αναγνωρίσεις ότι αυτοί οι στόχοι δεν έχουν νόηµα, παρά ότι είναι «καλοί» ή «κακοί». Η 
σηµερινή ιδέα είναι ένα βήµα προς αυτή την κατεύθυνση. 
6) " Έξι περίοδοι εξάσκησης, η καθεµιά από τις οποίες διαρκεί δύο λεπτά, χρειάζονται 
σήµερα. 2Κάθε περίοδος εξάσκησης πρέπει να αρχίσει µε το να επαναλάβεις αργό τη 
σηµερινή ιδέα. Μετά κοίταξε γύρω σου, αφήνοντας τη µατιά σου να πέσει σε οτιδήποτε 
τύχει να αρπάξει την προσοχή σου είτε είναι κοντά είτε µακριά, είτε είναι «σηµαντικό» είτε 
είναι «ανθρώπινο» ή όχι. Ενώ τα µάτια σου παραµένουν πάνω στο κάθε αντικείµενο που 
επιλέγεις µε αυτό τον τρόπο, λέγε: 
4Δε γνωρίζω το λόγο για τον οποίο αυτή η καρέκλα υπάρχει. 
5Δε γνωρίζω το λόγο για τον οποίο αυτό το µολύβι υπάρχει. 
6Δε γνωρίζω το λόγο για τον οποίο αυτό το χέρι υπάρχει. 
7Αυτό πρέπει να γίνεται αργά, χωρίς να µετακινείς τα µάτια σου από το αντικείµενο που 
παρατηρείς µέχρι να ολοκληρώσεις τη δήλωση που το αφορά. 8Μετά προχώρα στο 
επόµενο αντικείµενο και εφάρµοσε τη σηµερινή ιδέα όπως προηγουµένως. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 26 
 
Οι επιθετικές µου σκέψεις επιτίθενται ενάντια στην ασφάλεια µου. 

 
1) Είναι σίγουρα ολοφάνερο ότι αν µπορούν να σου επιτεθούν δεν είσαι άτρωτος. 2Βλέπεις 
την επίθεση σαν µια πραγµατική απειλή. 3Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι πιστεύεις πως µπορείς 
πραγµατικά να επιτεθείς. 4Κι ό,τι θα είχε επιδράσεις µέσα από σένα, πρέπει επίσης να έχει 
επιδράσεις πάνω σε σένα. 5Είναι αυτός ο νόµος που τελικά θα σε σώσει, αλλά τον 
χρησιµοποιείς εσφαλµένα τώρα. 6Πρέπει λοιπόν να µάθεις πώς να τον χρησιµοποιείς για 
τα δικά σου συµφέροντα παρά ενάντια στα συµφέροντα σου. 
2) Επειδή οι επιθετικές σου σκέψεις θα προβληθούν, θα φοβηθείς επίθεση από τους 
άλλους. 2Κι αν φοβηθείς την επίθεση, πρέπει να πιστεύεις ότι δεν είσαι άτρωτος. 3Οι 
επιθετικές σκέψεις εποµένως σε κάνουν ευάλωτο κι ανασφαλή στον ίδιο σου το νου, ο 
οποίος είναι το µέρος όπου οι επιθετικές σκέψεις βρίσκονται. 4Δεν µπορείς να αποδεχτείς 
µαζί και την τέλεια ασφάλεια και τις επιθετικές σκέψεις. 3Αυτά τα δύο αντιφάσκουν το ένα 
µε το άλλο. 
3) Η σηµερινή ιδέα πρωτοπαρουσιάζει τη σκέψη ότι πάντα επιτίθεσαι στον εαυτό σου 
πρώτα. 2Αν οι επιθετικές σκέψεις πρέπει να συµπεριλαµβάνουν την πεποίθηση ότι είσαι 
ευάλωτος, το αποτέλεσµα τους είναι να σε αδυνατίζουν στα ίδια σου τα µάτια. 3Έτσι έχουν 
επιτεθεί στην αντίληψη σου που έχεις για τον εαυτό σου. 4Κι επειδή τις πιστεύεις, δεν 
µπορείς πια να πιστέψεις στον εαυτό σου. 5Μια ψευδής εικόνα του εαυτού σου έχει έρθει 
να αντικαταστήσει αυτό που είσαι. 
4) Εξάσκηση µε τη σηµερινή ιδέα θα σε βοηθήσει να καταλάβεις ότι η ασφάλεια και 
ανασφάλεια είναι το αποτέλεσµα των δικών σου σκέψεων. 2Τίποτα εκτός από τις σκέψεις 
σου δεν µπορεί να σου επιτεθεί. 3Τίποτα εκτός από τις σκέψεις σου δεν µπορεί να σε κάνει 
να σκεφτείς ότι είσαι ευάλωτος. 4Και τίποτα εκτός από τις σκέψεις σου δεν µπορεί να σου 
αποδείξει ότι δεν είσαι ευάλωτος. 
5) Έξι περίοδοι εξάσκησης χρειάζονται για την εφαρµογή της σηµερινής ιδέας. 2Καθεµιά 
απ' αυτές πρέπει να διαρκέσει τουλάχιστον δύο λεπτά αν και αυτή η διάρκεια µπορεί να 
µειωθεί σ' ένα λεπτό αν αισθάνεσαι πάρα πολύ µεγάλη ενόχληση. 3Μη τη µειώσεις όµως 
περισσότερο. 
6) Η περίοδος εξάσκησης πρέπει να αρχίσει µε το να επαναλαµβάνεις τη σηµερινή ιδέα. 
Μετά κλείσε τα µάτια σου και επανεξέτασε εκκρεµή ζητήµατα, τα αποτελέσµατα των 
οποίων σου προκαλούν ανησυχία. 2Η ανησυχία µπορεί να πάρει τη µορφή κατάθλιψης, 
στενοχώριας, θυµού, µιας αίσθησης βάρους, φόβου, κακού προαισθήµατος, ή έγνοιας. 
Οποιοδήποτε πρόβληµα, το οποίο δεν έχει ακόµα τακτοποιηθεί και το οποίο τείνει να 
επανέρχεται στις σκέψεις σου κατά τη διάρκεια της ηµέρας είναι ένα κατάλληλο θέµα. 4Δε 
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θα µπορέσεις να χρησιµοποιήσεις πάρα πολλά θέµατα σε µια περίοδο εξάσκησης επειδή 
περισσότερη ώρα απ' ό,τι συνήθως πρέπει να αφιερωθεί για το καθένα. 5Η σηµερινή ιδέα 
πρέπει να εφαρµοστεί ως ακολούθως: 
7) Πρώτα, ονόµασε την κατάσταση: 
2Ανησυχώ για…………………. 
3Μετά εξέτασε κάθε ενδεχόµενο αποτέλεσµα που έχει περάσει από το νου σου σε σχέση 
µε αυτή την κατάσταση και το οποίο σου έχει προκαλέσει ανησυχία, αναφερόµενος στο 
καθένα απ' αυτά αρκετά συγκεκριµένα και λέγοντας: 
4Φοβάµαι ότι ……………….. 
[εδώ ανέφερε αυτό που φοβάσαι ότι θα συµβεί]. 
8) Αν κάνεις τις ασκήσεις σωστά, πρέπει να έχεις στη διάθεση σου περίπου πέντε ή έξι 
στενόχωρα ενδεχόµενα για την κάθε κατάσταση που χρησιµοποιείς και πιθανότατα 
περισσότερα. 2Θα σε βοηθήσει πολύ περισσότερο να καλύψεις λίγες καταστάσεις πλήρως, 
παρά να αναφερθείς βιαστικά σε ένα µεγάλο αριθµό καταστάσεων. 3Καθώς η λίστα 
αναµενόµενων αποτελεσµάτων για την κάθε κατάσταση αυξάνεται, είναι πιθανό να 
ανακαλύψεις ότι µερικά από αυτά, κι ιδιαίτερα εκείνα που έρχονται στο νου σου προς το 
τέλος, σου είναι λιγότερο αποδεκτά. 4Προσπάθησε όµως στο βαθµό που µπορείς να τα 
µεταχειριστείς όλα το ίδιο. 
9) Αφού ονοµάσεις κάθε αποτέλεσµα το οποίο φοβάσαι, πες στον εαυτό σου: 
2Αυτή η σκέψη είναι µια επίθεση στον εαυτό µου. 
3Τέλειωνε κάθε περίοδο εξάσκησης µε το να επαναλάβεις τη σηµερινή ιδέα στον εαυτό σου 
ακόµα µια φορά. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 27 
 
Πάνω απ' όλα θέλω να δω. 
 
1) Η σηµερινή ιδέα εκφράζει κάτι δυνατότερο από απλή αποφασιστικότητα. 2Από τις 
διάφορες επιθυµίες σου, δώσε προτεραιότητα στην όραση. 3Μπορεί να αισθανθείς 
κάποιους δισταγµούς για τη χρήση αυτής της ιδέας για το λόγο ότι δεν είσαι σίγουρος ότι 
πραγµατικά την εννοείς. 4Αυτό δεν πειράζει. 5Ο σκοπός των σηµερινών ασκήσεων είναι να 
επισπεύσουµε λίγο την ώρα όταν αυτή η ιδέα θα είναι απόλυτα αληθινή. 
2) Μπορεί να υπάρξει µεγάλος πειρασµός να πιστέψεις ότι κάποιο είδος θυσίας ζητείται 
από σένα όταν λες ότι πάνω απ' όλα θέλεις να δεις. 2Αν αρχίσεις να ανησυχείς για την 
έλλειψη επιφυλακτικότητας στη σηµερινή ιδέα, προσπάθησε: 
3Η όραση δεν κοστίζει τίποτα σε κανένα. 
4Αν ο φόβος της απώλειας επιµένει ακόµα, πρόσθεσε περαιτέρω: 
5Μπορεί µόνο να ευλογήσει. 
3) Για να έχει το µεγαλύτερο δυνατό όφελος η σηµερινή ιδέα χρειάζεται πολλές 
επαναλήψεις. 2Πρέπει να χρησιµοποιείται τουλάχιστον κάθε µισή ώρα και περισσότερο αν 
είναι δυνατό. 3Μπορείς να δοκιµάσεις κάθε 15 ή 20 λεπτό. 4Σου συνιστάµε να θέσεις 
ορισµένο χρονικό διάστηµα για τη χρήση αυτής της ιδέας όταν ξυπνήσεις το πρωί, ή λίγο 
αργότερα, και να προσπαθήσεις να την τηρήσεις κατά τη διάρκεια όλης της ηµέρας. 5Δε θα 
είναι δύσκολο να το κάνεις αυτό ακόµα κι αν έχεις µια συνοµιλία ή είσαι απασχοληµένος µε 
κάτι άλλο εκείνη την ώρα. 6Ακόµα και τότε θα µπορέσεις να επαναλάβεις µια µικρή 
πρόταση στον εαυτό σου χωρίς καµιά ενόχληση. 
4) Το πραγµατικό ζήτηµα είναι: Πόσο συχνά θα θυµηθείς να το κάνεις αυτό; 2Πόσο πολύ 
θέλεις τη σηµερινή ιδέα να είναι αληθινή; 3Απάντησε σε µια απ' αυτές τις ερωτήσεις κι έχεις 
απαντήσει και στην άλλη. "Είναι πιθανό να ξεχάσεις να κάνεις την άσκηση αρκετές φορές ή 
ίσως και πολλές φορές. 5Να µη σε ανησυχεί αυτό, αλλά όµως εκείνη την ώρα και µετά 
προσπάθησε πράγµατι να τηρήσεις το πρόγραµµα σου. 6Αν αισθανθείς ότι έστω και µια 
φορά κατά τη διάρκεια της ηµέρας ήσουν απόλυτα ειλικρινής ενώ επαναλάµβανες τη 
σηµερινή ιδέα, µπορείς να είσαι σίγουρος ότι έχεις γλιτώσει πολλά χρόνια προσπάθειας. 
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ΜΑΘΗΜΑ 28 
 
Πάνω απ' όλα θέλω να δω τα πράγµατα διαφορετικά. 
 
1) Σήµερα πράγµατι δίνουµε µια συγκεκριµένη εφαρµογή στη χθεσινή ιδέα. 2Σε αυτές τις 
περιόδους εξάσκησης θα κάνεις µια σειρά οριστικών δεσµεύσεων. 3Το ερώτηµα αν θα τις 
κρατήσεις στο µέλλον δε µας αφορά εδώ. 4Εάν είσαι πρόθυµος τουλάχιστον να τις κάνεις 
τώρα, έχεις ήδη αρχίσει να τις κρατάς. 5Και ακόµα είµαστε στην αρχή. 
2) Μπορεί να αναρωτηθείς γιατί είναι σηµαντικό, για παράδειγµα, να πεις: «Πάνω απ' όλα 
θέλω να δω αυτό το τραπέζι διαφορετικά». 2Αυτό από µόνο του δεν είναι καθόλου 
σηµαντικό. 3Αλλά όµως τι υπάρχει µόνο του; 4Και τι σηµαίνει «από µόνο του»; 5Βλέπεις 
πολλά ξεχωριστά πράγµατα γύρω σου, τα οποία στην πραγµατικότητα σηµαίνουν ότι δε 
βλέπεις τίποτα. 6Είτε βλέπεις είτε όχι. 7Όταν έχεις δει ένα πράγµα διαφορετικά, θα δεις όλα 
τα πράγµατα διαφορετικά. 8Το φως που θα δεις σε οποιοδήποτε απ' αυτά είναι το ίδιο φως 
που θα δεις σε όλα αυτά. 
3) Όταν λες «πάνω απ" όλα θέλω να δω αυτό το τραπέζι διαφορετικά» δεσµεύεσαι να 
αποσύρεις τις προκαταλήψεις σου για το τραπέζι και να ανοίξεις το νου σου στο τι είναι και 
γιατί υπάρχει, 2Δε δίνεις τον ορισµό του σε όρους του παρελθόντος. 3Αντί να του πεις τι 
είναι, ρωτάς τι είναι. 4Δε δεσµεύεις το νόηµα του στην πολύ µικρή σου εµπειρία µε 
τραπέζια, ούτε περιορίζεις το σκοπό του στις µηδαµινές προσωπικές σου σκέψεις. 
4) Δε θα ρωτήσεις αυτό που έχεις ήδη προσδιορίσει. 2Κι ο σκοπός αυτών των ασκήσεων 
είναι να κάνεις ερωτήσεις και να λάβεις τις απαντήσεις. 3Όταν λες ότι «πάνω απ' όλα θέλω 
να δω αυτό το τραπέζι διαφορετικά», δεσµεύεις τον εαυτό σου να δει διαφορετικά. 4Δεν 
είναι µια αποκλειστική δέσµευση. 5Αυτή είναι µια δέσµευση που αφορά το τραπέζι - κι 
οτιδήποτε άλλο - ούτε λιγότερο, ούτε περισσότερο. 
5) Είναι γεγονός ότι θα µπορούσες να αποκτήσεις όραση απ' αυτό µόνο το τραπέζι, αν θα 
απέσυρες όλες τις δικές σου ιδέες απ' αυτό και το κοίταζες µ' ένα εντελώς ανοιχτό νου. 
2Έχει να σου δείξει κάτι, κάτι όµορφο, καθαρό και άπειρης αξίας, γεµάτο ευτυχία και 
ελπίδα. 3Κρυµµένος κάτω από όλες τις ιδέες σου γι' αυτό το τραπέζι βρίσκεται ο αληθινός 
του σκοπός, ο σκοπός που µοιράζεται µε όλο το σύµπαν. 
6) Εποµένως καθώς χρησιµοποιείς το τραπέζι σαν ένα αντικείµενο για την εφαρµογή της 
σηµερινής ιδέας, στην πραγµατικότητα ζητάς να δεις το σκοπό του σύµπαντος. 2Θα 
ζητήσεις το ίδιο πράγµα από το κάθε αντικείµενο που θα χρησιµοποιήσεις κατά τις 
περιόδους εξάσκησης. 3Και δεσµεύεσαι µε το καθένα απ' αυτά να αφήσεις το σκοπό του 
να σου αποκαλυφθεί, παρά να τον κρίνεις εσύ ο ίδιος. 
7) Θα έχουµε έξι δίλεπτες περιόδους εξάσκησης σήµερα στις οποίες πρώτα δηλώνεις την 
ιδέα και µετά την εφαρµόζεις σε οτιδήποτε είναι γύρω σου. 2Όχι µόνο πρέπει τα 
αντικείµενα να διαλεχτούν τυχαία αλλά και πρέπει να εφαρµόσεις την ιδέα µε την ίδια 
ειλικρίνεια στο καθένα απ' αυτά, καθώς επιχειρείς να αποδεχτείς το γεγονός ότι όλα τους 
έχουν την ίδια αξία ως προς τη συνεισφορά τους σε αυτό που βλέπεις. 
8) Ως συνήθως, οι εφαρµογές της ιδέας πρέπει να περιλαµβάνουν το όνοµα του 
αντικειµένου στο οποίο τυχαίνει να πέφτει η µατιά σου, και πρέπει επίσης να κρατάς το 
βλέµµα σου πάνω σε αυτό καθώς λες: 
2Πάνω απ' όλα θέλω να δω αυτό…………………….διαφορετικά. 
3Κάθε εφαρµογή της ιδέας πρέπει να γίνεται αρκετά αργά και όσο το δυνατό πιο 
βαθυστόχαστα. 4Δεν υπάρχει λόγος να βιάζεσαι. 
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ΜΑΘΗΜΑ 29 
 
Ο Θεός υπάρχει σε οτιδήποτε εγώ βλέπω. 
 
1) Η σηµερινή ιδέα εξηγεί το λόγο για τον οποίο µπορείς να δεις όλο το σκοπό του 
σύµπαντος στο καθετί. 2Εξηγεί το λόγο για τον οποίο τίποτα δεν υπάρχει ξεχωριστά, µόνο 
του ή από µόνο του. 3Και εξηγεί το λόγο για τον οποίο τίποτα απ' αυτά που βλέπεις δε 
σηµαίνει τίποτα. 4Στην πραγµατικότητα εξηγεί κάθε ιδέα που έχουµε χρησιµοποιήσει µέχρι 
τώρα, καθώς επίσης κι όλες αυτές που ακολουθούν. 5Η σηµερινή ιδέα είναι ολόκληρο το 
θεµέλιο της όρασης. 
2) Πιθανώς να βρεις αυτή την ιδέα πολύ δυσνόητη. 2Μπορεί να τη βρεις ανόητη, ασεβή, 
παράλογη, αστεία, ακόµα κι απαράδεκτη. 3Σίγουρα ο Θεός δε βρίσκεται σ' ένα τραπέζι, για 
παράδειγµα, όπως το βλέπεις αυτό το τραπέζι. 4Χθες όµως τονίσαµε ιδιαίτερα ότι ένα 
τραπέζι µοιράζεται το σκοπό του σύµπαντος. 5Και εφόσον µοιράζεται το σκοπό του 
σύµπαντος µοιράζεται το σκοπό του Δηµιουργού του. 
3) Προσπάθησε λοιπόν σήµερα να αρχίσεις να µαθαίνεις πώς να κοιτάζεις όλα τα 
πράγµατα µε αγάπη, εκτίµηση, και δεκτικότητα. 2Δεν τα βλέπεις τώρα. 3Πώς λοιπόν θα 
γνωρίζεις τι υπάρχει µέσα τους; 4Τίποτα δεν είναι όπως σου φαίνεται. 5Ο άγιος σκοπός 
τους βρίσκεται πέρα από τη µικρή σου εµβέλεια. 6Οταν η όραση σου δείξει την αγιοσύνη 
που φωτίζει τον κόσµο, θα καταλάβεις τέλεια τη σηµερινή ιδέα. 7Και δε θα καταλαβαίνεις 
πώς υπήρξε ποτέ δυνατό να τη βρεις δύσκολη. 
4) Οι εξής δίλεπτες περίοδοι εξάσκησης για σήµερα πρέπει να ακολουθήσουν ένα 
πρότυπο που είναι πια γνωστό: Άρχισε µε το να επαναλαµβάνεις την ιδέα στον εαυτό σου 
και µετά εφάρµοσε την σε διάφορα αντικείµενα γύρω σου, που διαλέγεις τυχαία, 
ονοµάζοντας το καθένα απ' αυτά συγκεκριµένα. 2Προσπάθησε να αποφύγεις την τάση να 
διευθύνεις την επιλογή αυτών των αντικειµένων, κάτι το οποίο µπορεί να είναι ιδιαίτερα 
δελεαστικό σε σχέση µε τη σηµερινή ιδέα εξαιτίας της εντελώς ξενικής της φύσης. 3Να 
θυµάσαι όµως ότι από την άποψη της πραγµατικότητας το να επιβάλλεις οποιαδήποτε 
σειρά και τάξη σε αυτή την άσκηση είναι εξίσου κάτι εντελώς ξενικό. 
5) Τα αντικείµενα που θα χρησιµοποιήσεις πρέπει εποµένως να είναι όσο το δυνατό πιο 
ανεξάρτητα από προσωπική επιλογή. 2Για παράδειγµα, θα µπορούσες να συµπεριλάβεις 
τα ακόλουθα: 
3Ο Θεός υπάρχει σε αυτή την κρεµάστρα. 
*0 Θεός υπάρχει σε αυτό το περιοδικό. 
5Ο Θεός υπάρχει σε αυτό το δάχτυλο. 
6Ο Θεός υπάρχει σε αυτή τη λάµπα. 
7Ο Θεός υπάρχει σε αυτό το σώµα. 
80 Θεός υπάρχει σε αυτή την πόρτα. 
90 Θεός υπάρχει σε αυτό το καλάθι αχρήστων. 
'°Εκτός από τις έξι περιόδους εξάσκησης επανέλαβε τη σηµερινή ιδέα τουλάχιστον µια 
φορά την ώρα, κοιτάζοντας αργά γύρω σου και λέγοντας την ιδέα στον εαυτό σου χωρίς 
να βιάζεσαι. 
11Τουλάχιστον µία ή δύο φορές τη βδοµάδα θα βιώσετε την αίσθηση της αγαλλίασης 
καθώς το κάνετε αυτό. 
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ΜΑΘΗΜΑ 30 
 
Ο Θεός υπάρχει στο καθετί που βλέπω επειδή ο Θεός υπάρχει στο νου µου. 
 
1) Η σηµερινή ιδέα είναι η αφετηρία της όρασης. 2Από αυτή την ιδέα ο κόσµος θα 
αποκαλυφθεί µπροστά σου, και καθώς τον κοιτάς θα δεις σε αυτόν κάτι που ποτέ πριν δεν 
είχες δει. 3Και ούτε καν αµυδρά ορατό δε θα σου είναι αυτό που έβλεπες πριν. 
2) Σήµερα προσπαθούµε να χρησιµοποιήσουµε ένα νέο είδος «προβολής». 2Δεν 
επιχειρούµε να απαλλαγούµε απ' ό,τι δε µας αρέσει µε το να το βλέπουµε σαν κάτι που 
βρίσκεται έξω από εµάς. 3Αντίθετα, προσπαθούµε να δούµε στον κόσµο αυτό που 
υπάρχει στο νου µας κι αυτό που θέλουµε να αναγνωρίσουµε ότι υπάρχει εκεί. 4 Έτσι 
προσπαθούµε να ενωθούµε µε αυτό που βλέπουµε, αντί να το κρατάµε ξεχωριστά από 
εµάς. Αυτή είναι η θεµελιώδης διαφορά µεταξύ της όρασης και του τρόπου που βλέπεις. 
3) Η σηµερινή ιδέα πρέπει να εφαρµόζεται όσο το δυνατό πιο συχνά καθ' όλη τη διάρκεια 
της ηµέρας. 2Όποτε είσαι εύκαιρος επανέλαβε την αργά στον εαυτό σου, κοιτάζοντας γύρω 
σου και προσπαθώντας να συνειδητοποιήσεις ότι η ιδέα είναι εφαρµόσιµη στο καθετί που 
πράγµατι βλέπεις τώρα ή που θα µπορούσες να δεις τώρα αν βρισκόταν στην εµβέλεια 
της όρασης σου. 
4) Η πραγµατική όραση δεν περιορίζεται από τέτοιες έννοιες όπως «κοντά» και «µακριά». 
2Για να αρχίσεις να συνηθίζεις αυτή την ιδέα, όταν κάνεις τη σηµερινή άσκηση 
προσπάθησε να σκεφτείς πράγµατα που βρίσκονται πέρα από την ακτίνα της τωρινής σου 
όρασης καθώς επίσης κι εκεί που µπορείς πράγµατι να δεις. 
5) Η πραγµατική όραση όχι µόνο δεν περιορίζεται από το χώρο και την απόσταση, αλλά 
και δεν εξαρτάται καθόλου από τα µάτια του σώµατος. 2Ο νους είναι η µόνη της πηγή. 3Για 
να σε βοηθήσουµε να εξοικειωθείς πιο πολύ και µε αυτή την ιδέα, αφιέρωσε αρκετές 
περιόδους εξάσκησης στην εφαρµογή της σηµερινής επιβεβαίωσης µε τα µάτια σου 
κλειστά, χρησιµοποιώντας οτιδήποτε περνά από το νου σου και κοιτάζοντας µέσα σου 
παρά προς τα έξω. Η σηµερινή ιδέα είναι το ίδιο εφαρµόσιµη και σε αυτά που βλέπεις 
µέσα σου και σε αυτά που βλέπεις προς τα έξω. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 31 
 
Δεν είµαι το θύµα του κόσµου που εγώ βλέπω. 
 
1) Η σηµερινή ιδέα είναι η εισαγωγή της διακήρυξης της απελευθέρωσης σου. 2Και πάλι, η 
ιδέα πρέπει να εφαρµοστεί και στον κόσµο που βλέπεις προς τα έξω και στον κόσµο που 
βλέπεις µέσα σου. 3Στην εφαρµογή αυτής της ιδέας θα χρησιµοποιήσουµε µια µορφή 
εξάσκησης που θα χρησιµοποιηθεί ολοένα και περισσότερο στο µέλλον µε τις κατάλληλες 
τροποποιήσεις κάθε φορά. 4Γενικά, αυτή η µορφή εξάσκησης περιλαµβάνει δύο µέρη: τις 
εφαρµογές της ιδέας οι οποίες διαρκούν περισσότερο και τις εφαρµογές της που είναι 
σύντοµες αλλά επαναλαµβάνονται συχνά καθ' όλη τη διάρκεια της ηµέρας. 
2) Δύο περίοδοι εξάσκησης µεγαλύτερης διάρκειας χρειάζονται για τη σηµερινή ιδέα, µία το 
πρωί και µία το βράδυ. 2Συνιστάµε τρία µε πέντε λεπτά για την καθεµιά από αυτές. 3Εκείνη 
την ώρα, κοίταξε αργά γύρω σου, ενώ επαναλαµβάνεις την ιδέα δύο ή τρεις φορές. 4Μετά 
κλείσε τα µάτια σου κι εφάρµοσε την ιδέα στον εσωτερικό σου κόσµο. 5Θα διαφύγεις κι 
από τους δύο κόσµους ταυτόχρονα γιατί ο εσωτερικός κόσµος είναι η αιτία του εξωτερικού. 
3) Καθώς επιθεωρείς τον εσωτερικό σου κόσµο, απλώς άφησε οποιεσδήποτε σκέψεις 
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περνούν από το νου σου να έρθουν πλήρως στην επίγνωση σου. Καθεµιά από αυτές 
πρέπει να εξεταστεί για µία στιγµή και µετά να αντικατασταθεί από την επόµενη. 
2Προσπάθησε να µην καθιερώσεις κανενός είδους ιεραρχίες µεταξύ αυτών των σκέψεων. 
3Παρακολούθησέ τις να έρχονται και να φεύγουν, όσο το δυνατό πιο αµερόληπτα και 
γαλήνια. 4Μη δίνεις ιδιαίτερη προσοχή σε καµιά από αυτές, αλλά προσπάθησε να αφήσεις 
τη ροή τους να προχωρεί οµαλό και ήρεµα χωρίς καµιά συναισθηµατική επένδυση εκ 
µέρους σου. 3Καθώς κάθεσαι και παρακολουθείς σιωπηλά τις σκέψεις σου, επανέλαβε τη 
σηµερινή ιδέα στον εαυτό σου όσο πιο συχνά θέλεις αλλά χωρίς αίσθηση βιασύνης. 
4) Εκτός από τα παραπάνω, επανέλαβε τη σηµερινή ιδέα όσο το δυνατό πιο συχνά κατά 
τη διάρκεια της ηµέρας. 2Υπενθύµιζε στον εαυτό σου ότι κάνεις µία διακήρυξη της 
ανεξαρτησίας σου στο όνοµα της δικής σου ελευθερίας. Και στην ελευθερία σου έγκειται η 
ελευθερία του κόσµου. 
5) Θα σε βοηθήσει ιδιαίτερα να χρησιµοποιήσεις τη σηµερινή ιδέα σαν µια απάντηση σε 
οποιαδήποτε µορφή πειρασµού µπορεί να προκύψει. 2Είναι µια διακήρυξη ότι δε θα 
υποκύψεις στον πειρασµό και δε θα υποδουλώσεις τον εαυτό σου. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 32 
 
Εγώ έχω επινοήσει τον κόσµο που εγώ βλέπω. 
 
1) Σήµερα συνεχίζουµε να αναπτύσσουµε την κεντρική ιδέα της αιτίας και του 
αποτελέσµατος. 2Δεν είσαι το θύµα του κόσµου που βλέπεις, επειδή εσύ τον έχεις 
επινοήσει αυτό τον κόσµο. 3Μπορείς να τον εγκαταλείψεις τόσο εύκολα όσο ήταν να τον 
επινοήσεις. 4Θα τον δεις ή όχι σύµφωνα µε την επιθυµία σου. 5Εφόσον τον θέλεις, θα τον 
δεις. 6Όταν δεν τον θέλεις πια, δε θα υπάρχει για να τον δεις. 
2) Η σηµερινή ιδέα, όπως και οι προηγούµενες, είναι εφαρµόσιµη και στους εσωτερικούς 
και στους εξωτερικούς σου κόσµους, οι οποίοι στην πραγµατικότητα είναι οι ίδιοι. 2Επειδή 
όµως τους βλέπεις σαν διαφορετικούς οι σηµερινοί περίοδοι εξάσκησης θα έχουν και πάλι 
δύο φάσεις: η µία αφορά τον κόσµο που βλέπεις έξω από σένα και η άλλη αφορά τον 
κόσµο που βλέπεις στο νου σου. 3Στις σηµερινές ασκήσεις προσπάθησε να αρχίσεις να 
σκέφτεσαι ότι και οι δύο κόσµοι βρίσκονται στη φαντασία σου. 
3) Και πάλι θα αρχίσουµε τις περιόδους εξάσκησης για το πρωί και το βράδυ µε το να 
επαναλάβεις τη σηµερινή ιδέα δύο ή τρεις φορές ενώ κοιτάζεις γύρω σου τον κόσµο που 
βλέπεις σαν να είναι έξω από σένα. 2Μετά κλείσε τα µάτια σου και κοίταξε γύρω σου στον 
εσωτερικό σου κόσµο. 3Προσπάθησε να µεταχειριστείς και τους δύο κόσµους όσο το 
δυνατό πιο όµοια.4Χωρίς να βιάζεσαι, επανέλαβε τη σηµερινή ιδέα όσο πιο συχνό θέλεις 
καθώς παρακολουθείς τις εικόνες που η φαντασία σου φέρνει στην επίγνωση σου. 
4) Για τις µεγαλύτερες περιόδους εξάσκησης συνιστάµε τρία µε πέντε λεπτά. Τρία λεπτά 
χρειάζονται οπωσδήποτε. 2Περισσότερα από πέντε λεπτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
αν βρίσκεις ότι η άσκηση σε ξεκουράζει. 3Είναι πιθανό να σε ξεκουράσει αυτή η άσκηση αν 
διαλέξεις να την κάνεις σε µια ώρα που δεν αναµένεις άλλα πράγµατα να αποσπάσουν την 
προσοχή σου κι όταν ο ίδιος αισθάνεσαι αρκετά έτοιµος. 
5) Αυτές οι ασκήσεις πρέπει επίσης να συνεχιστούν όσο το δυνατό πιο συχνά κατά τη 
διάρκεια της ηµέρας. 2Αυτές οι πιο σύντοµες εφαρµογές συνίστανται στο να 
επαναλαµβάνεις την ιδέα αργό καθώς επιθεωρείς τον εσωτερικό σου ή εξωτερικό σου 
κόσµο. 3Δεν έχει σηµασία ποιον από τους δύο κόσµους διαλέγεις να κοιτάξεις. 
6) Η σηµερινή ιδέα πρέπει να εφαρµόζεται αµέσως σε οποιαδήποτε κατάσταση µπορεί να 
σε στενοχωρήσει. 2Εφόρµοσε την ιδέα µε το να πεις στον εαυτό σου: 
3Εγώ έχω επινοήσει αυτή την κατάσταση όπως εγώ τη βλέπω. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 33 
 
Υπάρχει ένας άλλος τρόπος να κοιτάξω τον κόσµο. 
 
1) Η σηµερινή ιδέα είναι µια απόπειρα να αναγνωρίσεις ότι µπορείς να αλλάξεις την 
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αισθητήρια αντίληψη που έχεις και για τις εσωτερικές και για τις εξωτερικές πλευρές του 
κόσµου. 2Τουλάχιστον πέντε λεπτά πρέπει να αφιερωθούν για την εφαρµογή αυτής της 
ιδέας το πρωί, καθώς επίσης και το βράδυ. 3Σε αυτές τις περιόδους εξάσκησης η ιδέα 
πρέπει να επαναλαµβάνεται όσο συχνά είναι βολικό. Είναι όµως πολύ σηµαντικό να µη 
βιάζεσαι. 4Να εναλλάσσεις την επιθεώρηση των αισθητήριων αντιλήψεων σου του 
εξωτερικού κόσµου, µε την επιθεώρηση των αντιλήψεων σου του εσωτερικού κόσµου, 
αλλά χωρίς να προκαλέσεις µία απότοµη αίσθηση αλλαγής. 
2) Απλά κοίταξε γύρω σου ανέµελα τον κόσµο που αντιλαµβάνεσαι, σαν να βρίσκεται έξω 
από εσένα, και µετά κλείσε τα µάτια σου κι επιθεώρησε τις εσωτερικές σου σκέψεις µε την 
ίδια ανεµελιά. 2Προσπάθησε να παραµείνεις το ίδιο ανεπηρέαστος κι από τους δύο 
κόσµους και να διατηρήσεις αυτή την αποδέσµευση καθώς επαναλαµβάνεις την ιδέα κατά 
τη διάρκεια όλης της ηµέρας. 
3) Οι πιο σύντοµες περίοδοι εξάσκησης πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο συχνές. 
Συγκεκριµένες εφαρµογές της σηµερινής ιδέας πρέπει επίσης να γίνονται αµέσως όταν 
οποιαδήποτε κατάσταση προκύπτει που σε βάζει σε πειρασµό να ταραχτείς. 3Γι' αυτές τις 
εφαρµογές, λέγε: 
4Υπάρχει ένας άλλος τρόπος να το κοιτάξω αυτό. 
4) Θυµήσου να εφαρµόσεις τη σηµερινή ιδέα τη στιγµή που αντιλαµβάνεσαι στενοχώρια. 
2Μπορείνα είναι αναγκαίο να καθίσεις σιωπηλά για ένα περίπου λεπτό και να επαναλάβεις 
την ιδέα στον εαυτό σου αρκετές φορές. 3Πιθανώς, θα σε βοηθήσει να κλείσεις τα µάτια 
σου όταν κάνεις αυτού του είδους την εφαρµογή. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 34 
 
Θα µπορούσα να δω ειρήνη αντί για αυτό το πράγµα. 
 
1) Η σηµερινή ιδέα αρχίζει να περιγράφει τις συνθήκες που επικρατούν στον άλλο τρόπο 
όρασης. 2Η ειρήνη του νου είναι καθαρά ένα εσωτερικό ζήτηµα. 3Πρέπει να αρχίσει µε τις 
δικές σου σκέψεις και µετά να απλωθεί προς τα έξω. 4Είναι από την ειρήνη του νου σου 
που µια ειρηνική αντίληψη του κόσµου προκύπτει. 
2) Τρεις µεγαλύτερες περίοδοι εξάσκησης χρειάζονται για τις σηµερινές ασκήσεις. 2Σε 
συµβουλεύουµε να κάνεις µία το πρωί, µία το βράδυ και µία ακόµα σε κάποια στιγµή της 
ηµέρας που αισθάνεσαι τη µεγαλύτερη ετοιµότητα. 3'Ολες οι εφαρµογές πρέπει να γίνονται 
µε τα µάτια κλειστά. 4Είναι ο εσωτερικός σου κόσµος πάνω στον οποίο οι εφαρµογές της 
σηµερινής ιδέας πρέπει να γίνουν. 
3) Περίπου πέντε λεπτά εξέτασης του νου σου χρειάζονται για καθεµιά από τις περιόδους 
εξάσκησης. 2Ερεύνησε το νου σου για σκέψεις φόβου, για καταστάσεις που σου 
προκαλούν ανησυχία, για «ενοχλητικά» πρόσωπα ή γεγονότα, ή για οτιδήποτε άλλο για το 
οποίο τρέφεις άστοργες σκέψεις. 3Παρατήρησε τα όλα αυτά ανέµελα, επαναλαµβάνοντας 
αργά τη σηµερινή ιδέα καθώς τα παρακολουθείς να εµφανίζονται στο νου σου κι άφηνε το 
καθένα από αυτά να φύγει από το νου σου για να αντικατασταθεί από το επόµενο. 
4) Εάν αρχίσεις να δυσκολεύεσαι να σκεφτείς συγκεκριµένα θέµατα, συνέχισε να 
επαναλαµβάνεις την ιδέα στον εαυτό σου χωρίς να βιάζεσαι και χωρίς να την εφαρµόζεις 
σε κάτι συγκεκριµένο. 2Να σιγουρευτείς όµως ότι δεν κάνεις συγκεκριµένες εξαιρέσεις µε το 
να αποφεύγεις ορισµένα θέµατα. 
5) Οι πιο σύντοµες εφαρµογές πρέπει να είναι συχνές και να γίνονται οποτεδήποτε 
αισθάνεσαι ότι η ειρήνη του νου σου κατά κάποιο τρόπο απειλείται. 2Ο σκοπός αυτών των 
εφαρµογών είναι να προστατεύσεις τον εαυτό σου από τον πειρασµό κατά τη διάρκεια 
όλης της ηµέρας. 3Αν µια συγκεκριµένη µορφή πειρασµού έρθει στην αντίληψη σου, η 
άσκηση πρέπει να πάρει την παρακάτω µορφή: 
4Θα µπορούσα να δω ειρήνη σε αυτή την κατάσταση αντί του τι βλέπω σ' αυτήν τώρα. 
6) Αν οι εισβολές στην ειρήνη του νου σου παίρνουν τη µορφή πιο γενικών δυσµενών 
συναισθηµάτων, όπως κατάθλιψη, αγωνία, ή ανησυχία, χρησιµοποίησε την ιδέα στην 
αρχική της µορφή. 2Αν νοµίζεις ότι χρειάζεσαι περισσότερο από µία εφαρµογή της 
σηµερινής ιδέας για να σε βοηθήσει να αλλάξεις τον τρόπο που σκέφτεσαι, σε µια 
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οποιαδήποτε συγκεκριµένη κατάσταση, προσπάθησε να αφιερώσεις µερικά λεπτό 
επαναλαµβάνοντας την ιδέα µέχρι να νιώσεις µια αίσθηση ανακούφισης. 3Θα σε βοηθήσει 
αν πεις στον εαυτό σου τα εξής: 
4Μπορώ να αντικαταστήσω τα συναισθήµατά µου της κατάθλιψης, 
αγωνίας, ή ανησυχίας (ή τις σκέψεις µου γι' αυτή την κατάσταση, πρόσωπο, ή γεγονός] 
µε ειρήνη. 
 
 
ΜΑΘΗΜΑ 35 
 
Ο νους µου είναι µέρος του Νου του Θεού. Είµαι πολύ άγιος. 

1) Η σηµερινή ιδέα δεν περιγράφει τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου τώρα. 
2Περιγράφει όµως αυτό που θα σου δείξει η όραση. 3Είναι δύσκολο για οποιονδή 
ποτε που νοµίζει ότι βρίσκεται σε αυτό τον κόσµο να το πιστέψει αυτό για τον 
εαυτό του.4Οµως ο λόγος για τον οποίο νοµίζει ότι βρίσκεται σε αυτό τον κόσµο είναι 
ότι δεν πιστεύει ότι είναι πολύ άγιος. 
2) Θα πιστέψεις ότι είσαι ένα µέρος του κόσµου στον οποίο νοµίζεις ότι βρίσκεσαι. 2Ο 
λόγος για αυτό είναι ότι περιβάλλεις τον εαυτό σου µε το περιβάλλον που θέλεις. 
3Και θέλεις αυτό το περιβάλλον να προστατεύσει την εικόνα του εαυτού σου που 
έχεις φτιάξει. 4Η εικόνα του εαυτού σου είναι µέρος του περιβάλλοντος. 5Κι εφ' όσον 
πιστεύεις ότι υπάρχεις µέσα σε αυτό το περιβάλλον ό,τι βλέπεις, βλέπεται µέσα 
από τα µάτια της εικόνας. 6Αυτό δεν είναι όραση. 7Οι εικόνες δεν µπορούν να 
δουν. 
3) Η σηµερινή ιδέα παρουσιάζει µια πολύ διαφορετική άποψη του εαυτού σου. 2Με το 
να αναγνωρίζεις την Πηγή σου εδραιώνεις την Ταυτότητα σου, κι αυτή σε περιγράφει 
όπως πραγµατικά πρέπει να είσαι στ' αλήθεια. 3Θα χρησιµοποιήσουµε ένα κάπως 
διαφορετικό είδος εφαρµογής για τη σηµερινή ιδέα επειδή η έµφαση σήµερα είναι σε 
αυτόν που αντιλαµβάνεται, παρά στο τι αυτός αντιλαµβάνεται. 
4) Για καθεµιά από τις τρεις πεντάλεπτες περιόδους εξάσκησης σήµερα, άρχισε µε το 
να επαναλαµβάνεις την ιδέα στον εαυτό σου και µετά κλείσε τα µάτια σου και 
ερεύνησε το νου σου για τους διαφόρους περιγραφικούς όρους µε τους οποίους 
αντιλαµβάνεσαι τον εαυτό σου. 2Συµπεριέλαβε όλα τα χαρακτηριστικά που είναι 
βασισµένα στο εγώ και τα οποία τα αποδίδεις στον εαυτό σου, είτε είναι θετικά είτε 
αρνητικά, επιθυµητά ή ανεπιθύµητα, µεγαλοµανή ή υποτιµητικά. 3Όλα τους είναι το 
ίδιο ψεύτικα επειδή δε βλέπεις τον εαυτό σου µέσα από τα µάτια της αγιοσύνης. 
5) Στην αρχή της περιόδου έρευνας του νου σου, είναι πιθανό ότι θα τονίσεις 
ιδιαίτερα αυτά που θεωρείς ότι είναι οι πιο αρνητικές πλευρές της αντίληψης του 
εαυτού σου. 2Προς το τέλος της άσκησης όµως είναι πιθανό ότι πιο  µεγαλοµανείς  
όροι θα  έρθουν στο νου σου. 3Προσπάθησε να αναγνωρίσεις ότι η κατεύθυνση 
που παίρνουν οι φαντασιώσεις σου για τον εαυτό σου δεν έχουν σηµασία. 4Οι 
ψευδαισθήσεις δεν έχουν κατεύθυνση στην πραγµατικότητα. 5Απλώς δεν είναι 
αληθινές. 
6) Τα παρακάτω είναι διάφορα τυχαία παραδείγµατα του τρόπου µε τον οποίο η 
σηµερινή ιδέα θα µπορούσε να εφαρµοστεί κατάλληλα: 
2Βλέπω τον εαυτό µου σαν καταπιεσµένο. 
3Βλέπω τον εαυτό µου σαν θλιµµένο. 
4Βλέπω τον εαυτό µου σαν αποτυχηµένο. 
5Βλέπω τον εαυτό µου σαν απειλούµενο. 
6Βλέπω τον εαυτό µου σαν ανήµπορο. 
7Βλέπω τον εαυτό µου σαν νικητή. 
8Βλέπω τον εαυτό µου σαν χαµένο. 
9Βλέπω τον εαυτό µου σαν φιλάνθρωπο. 
10Βλέπω τον εαυτό µου σαν ενάρετο. 
7) Δεν πρέπει να σκεφτείς αυτούς τους όρους αφηρηµένα. 2Θα έρθουν στο νου σου, 
καθώς διάφορες καταστάσεις πρόσωπα και γεγονότα στα οποία πήρες µέρος θα 
περάσουν από το νου σου. 3Βρες µια οποιαδήποτε συγκεκριµένη κατάσταση που 
περνά από το νου σου, προσδιόρισε τον περιγραφικό όρο ή όρους που πιστεύεις ότι 
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χαρακτηρίζουν τις αντιδράσεις σου σε αυτή την κατάσταση και χρησιµοποίησε τους στην 
εφαρµογή της σηµερινής ιδέας. 4Αφού αναφέρεις τον καθένα απ' αυτούς, πρόσθεσε: 
5Αλλά όµως ο νους µου είναι µέρος του Νου του Θεού. 6Είµαι πολύ  Άγιος. 
8) Κατά τη διάρκεια των µεγαλύτερων περιόδων εξάσκησης, είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν 
διαστήµατα στα οποία τίποτα συγκεκριµένο δε θα έρθει στο νου σου. 2Μην πιέζεσαι να 
σκεφτείς συγκεκριµένα πράγµατα µε τα οποία να γεµίσεις αυτό το διάστηµα, αλλά 
απλώς χαλάρωσε κι επανέλαβε αργά τη σηµερινή ιδέα µέχρι να έρθει κάτι στο νου σου. 
3Τίποτα απ' ό,τι έρχεται στο νου σου δεν πρέπει να παραλειφθεί από τις ασκήσεις, 
αλλά ούτε και πρέπει να ανασκαφτεί µε προσπάθεια. 40ύτε καταναγκασµός, ούτε 
διακρίσεις δεν πρέπει να χρησιµοποιηθούν. 
9) Όσο το δυνατό πιο συχνά κατά τη διάρκεια της ηµέρας, βρες ένα ή περισσότερα 
συγκεκριµένα χαρακτηριστικά τα οποία αποδίδεις στον εαυτό σου εκείνη την ώρα κι 
εφάρµοσε πάνω τους τη σηµερινή ιδέα, προσθέτοντας στο καθένα από αυτά την ιδέα 
όπως διατυπώθηκε παραπάνω. 2Αν τίποτα συγκεκριµένο δεν έρχεται στο νου σου, 
απλώς επανέλαβε την ιδέα στον εαυτό σου µε τα µάτια κλειστά. 
 
 ΜΑΘΗΜΑ 36 
 
Η αγιοσύνη µου περιβάλλει το καθετί που βλέπω. 
 
1) Η σηµερινή ιδέα επεκτείνει τη χθεσινή ιδέα από αυτόν που αντιλαµβάνεται σε αυτό που 
γίνεται αντιληπτό. 2Είσαι άγιος επειδή ο νους σου είναι µέρος του Θεού. 3Κι επειδή είσαι 
άγιος, η όραση σου πρέπει να είναι άγια επίσης. 4«Αναµάρτητος» σηµαίνει χωρίς 
αµάρτηµα. 5Δεν µπορείς να είσαι λίγο αναµάρτητος. 6Ή είσαι αναµάρτητος ή δεν είσαι. 7Αν 
ο νους σου είναι µέρος του Νου του Θεού πρέπει να είσαι αναµάρτητος, γιατί διαφορετικά 
ένα µέρος του Νου Του θα ήταν αµαρτωλό. 8Η όραση σου σχετίζεται µε την αγιοσύνη Του, 
όχι µε το εγώ σου κι εποµένως όχι µε το σώµα σου. 
2) Τέσσερις περίοδοι εξάσκησης διαρκείας τριών έως πέντε λεπτών χρειάζονται σήµερα. 
2Προσπάθησε να τις µοιράσεις αρκετά οµοιόµορφα και να κάνεις συχνά τις πιο σύντοµες 
εφαρµογές για να προφυλάξεις την προστασία σου κατά τη διάρκεια όλης της ηµέρας. 3Οι 
µεγαλύτεροι περίοδοι εξάσκησης πρέπει να πάρουν την εξής µορφή: 
3) Πρώτα κλείσε τα µάτια σου κι επανέλαβε αργά τη σηµερινή ιδέα αρκετές φορές. 2Μετά 
άνοιξε τα µάτια σου και κοίταξε γύρω σου αργά και ξένοιαστα εφαρµόζοντας την ιδέα 
συγκεκριµένα σε οτιδήποτε παρατηρείς. 3Π.χ θα µπορούσες να πεις τα εξής: 
*Η αγιοσύνη µου περιβάλλει αυτό το χαλί. 
*Η αγιοσύνη µου περιβάλλει αυτό τον τοίχο. 
6Η αγιοσύνη µου περιβάλλει αυτά τα δάχτυλα. 
7Η αγιοσύνη µου περιβάλλει αυτή την καρέκλα. 
8Η αγιοσύνη µου περιβάλλει αυτό το σώµα. 
9Η αγιοσύνη µου περιβάλλει αυτό το στυλό. 
'°Αρκετές φορές κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων εξάσκησης, κλείσε τα µάτια σου κι 
επανέλαβε την ιδέα στον εαυτό σου. 11Μετά άνοιξε τα µάτια σου και συνέχισε όπως πριν. 
4) Για τις πιο σύντοµες περιόδους εξάσκησης, κλείσε τα µάτια σου κι επανέλαβε την ιδέα. 
Μετά κοίταξε γύρω σου καθώς την επαναλαµβάνεις ξανά, και τελικά επανέλαβε την ακόµα 
µία φορά µε τα µάτια σου κλειστά. 2Φυσικά όλες οι εφαρµογές πρέπει να γίνονται αργά, 
όσο το δυνατό πιο άκοπα και χωρίς βιασύνη. 
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ΜΑΘΗΜΑ 37 
 
Η αγιοσύνη µου ευλογεί τον κόσµο. 

 
1) Αυτή η ιδέα περιέχει τις πρώτες αναλαµπές της αληθινής σου αποστολής στον κόσµο ή 
του γιατί βρίσκεσαι εδώ. 2Ο σκοπός σου είναι να δεις τον κόσµο µέσα από τη δική σου 
αγιοσύνη. 3Με αυτό τον τρόπο και εσύ και ο κόσµος ευλογούνται ταυτόχρονα. 4Κανένας δε 
χάνει, τίποτα δεν αφαιρείται από κανένα, όλοι κερδίζουν µέσω της άγιας όρασης σου.5Η 
σηµερινή ιδέα σηµαίνει το τέλος της θυσίας επειδή προσφέρει στον καθένα όλο αυτό που 
του οφείλεται. 6Και ο καθένας δικαιούται τα πάντα επειδή είναι η κληρονοµιά του σαν Υιός 
του Θεού. 
2) Δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος µε τον οποίο η ιδέα της θυσίας µπορεί να αφαιρεθεί 
από τον τρόπο σκέψης του κόσµου. 2Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος όρασης αναπόφευκτα 
θα απαιτήσει πληρωµή από κάποιον ή κάτι. 3Σαν αποτέλεσµα, αυτός που βλέπει µε ένα 
τέτοιο τρόπο θα χάσει. 4Ούτε και έχει ιδέα γιατί χάνει. 5Παρ' όλα αυτά, η ακεραιότητα του 
αποκαθίσταται στην επίγνωση του µέσω της όρασης σου. 6Η αγιοσύνη σου τον ευλογεί µε 
το να µη ζητά τίποτα από αυτόν. Αυτοί που βλέπουν τον εαυτό τους ακέραιο δεν έχουν 
απαιτήσεις. 
3) Η αγιοσύνη σου είναι η σωτηρία του κόσµου. 2Σου επιτρέπει να διδάξεις τον κόσµο ότι 
είναι ένα µε σένα, όχι µε κηρύγµατα, όχι µε λόγια, αλλά απλώς µε τη σιωπηλή αναγνώρισή 
σου ότι στην αγιοσύνη σου όλα τα πράγµατα ευλογούνται µαζί µε σένα. 
4) Σήµερα, οι τέσσερις µεγαλύτερες περίοδοι άσκησης, που η καθεµιά τους διαρκεί τρία 
έως πέντε λεπτά, αρχίζουν µε το να επαναλάβεις τη σηµερινή ιδέα. Μετά κοίταξε γύρω σου 
για ένα περίπου λεπτό, καθώς εφαρµόζεις την ιδέα, σ' οτιδήποτε βλέπεις: 
2Η αγιοσύνη µου ευλογεί αυτή την καρέκλα.  
 3Η αγιοσύνη µου ευλογεί αυτό το παράθυρο. 
 4Η αγιοσύνη µου ευλογεί αυτό το σώµα. 
5Μετά κλείσε τα µατιά σου κι εφάρµοσε την ιδέα σε οποιοδήποτε πρόσωπο έρχεται στο 
νου σου, χρησιµοποιώντας το όνοµα του λέγοντας: 
6Η αγιοσύνη µου σε ευλογεί, [εδώ ανέφερε το συγκεκριµένο όνοµα]. 
5) Μπορείς να συνεχίσεις την περίοδο εξάσκησης µε τα µατιά σου κλειστά, µπορείς να 
ανοίξεις τα µάτια σου ξανά και ξανά και να εφαρµόσεις τη σηµερινή ιδέα στον εξωτερικό 
σου κόσµο αν αυτή είναι η επιθυµία σου, µπορείς να πηγαινοέρχεσαι µεταξύ της 
εφαρµογής της ιδέας σ' ό,τι βλέπεις γύρω σου και της εφαρµογής της σε αυτούς που 
έρχονται στις σκέψεις σου, ή µπορείς να χρησιµοποιήσεις οποιονδήποτε συνδυασµό 
αυτών των δυο φάσεων εφαρµογής που προτιµάς. 2Η περίοδος εξάσκησης πρέπει να 
τελειώσει µε µια επανάληψη της ιδέας µε τα µάτια σου κλειστά, και µια ακόµα επανάληψη 
αµέσως µε τα µάτια σου ανοιχτά. 
6) Οι πιο σύντοµες ασκήσεις συνίστανται στο να επαναλαµβάνεις την ιδέα όσο πιο συχνά 
µπορείς. 2Είναι ιδιαίτερα χρήσιµο να την εφαρµόζεις σιωπηλά σε οποιονδήποτε συναντάς, 
χρησιµοποιώντας το όνοµα του καθώς το κάνεις αυτό. 3Είναι πολύ σηµαντικό να 
χρησιµοποιείς την ιδέα αν κάποιος φαίνεται να σου προξενεί µια δυσµενή αντίδραση. 
4Πρόσφερέ του αµέσως την ευλογία της αγιοσύνης σου γιατί έτσι θα µάθεις να την κρατάς 
στην επίγνωση σου. 
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ΜΑΘΗΜΑ 38 
 
Δεν υπάρχει τίποτα που η αγιοσύνη µου δεν µπορεί να κάνει. 
 
1)  Η αγιοσύνη σου αντιστρέφει όλους τους νόµους του κόσµου. 2Υπάρχει πέρα από κάθε 
περιορισµό χρόνου, χώρου, απόστασης και ορίων οποιουδήποτε είδους, 3Η αγιοσύνη σου 
είναι τελείως απεριόριστη στη δύναµη της επειδή σε καθιερώνει σαν ένα Υιό του Θεού, σε 
τέλειο εναρµονισµό µε το Νου του Δηµιουργού του. 
2)  Η δύναµη του Θεού εκδηλώνεται µέσα από την αγιοσύνη σου. 2Μέσα από την αγιοσύνη 
σου η δύναµη του Θεού γίνεται διαθέσιµη. 3Και δεν υπάρχει τίποτα που η δύναµη του 
Θεού δεν µπορεί να κάνει. 4Η αγιοσύνη σου εποµένως µπορεί να εξαλείψει όλο τον πόνο, 
να βάλει τέλος σε όλες τις θλίψεις και να λύσει όλα τα προβλήµατα. 5Μπορεί να το κάνει 
αυτό και για τον εαυτό σου και για οποιονδήποτε άλλο. 6 Έχει την ίδια δύναµη να βοηθήσει 
οποιονδήποτε επειδή έχει την ίδια δύναµη να σώσει οποιονδήποτε. 
3)  Αν εσύ είσαι άγιος, το ίδιο είναι το καθετί που ο Θεός δηµιούργησε. 2Είσαι άγιος επειδή 
όλα τα πράγµατα που Αυτός δηµιούργησε είναι άγια. 3Και όλα τα πράγµατα που Αυτός 
δηµιούργησε είναι άγια επειδή εσύ είσαι. 4Στις σηµερινές ασκήσεις θα εφαρµόσουµε τη 
δύναµη της αγιοσύνης σου σε όλα τα προβλήµατα, τις δυσκολίες και τα βάσανα 
οποιασδήποτε µορφής, τα οποία νοµίζεις ότι εσύ ή κάποιος άλλος αντιµετωπίζει. 5Δε θα 
κάνουµε διακρίσεις µεταξύ των διαφόρων προβληµάτων επειδή δεν υπάρχουν διακρίσεις. 
4)  Στις τέσσερις µεγαλύτερες περιόδους εξάσκησης, που η καθεµιά τους είναι 
προτιµότερο να διαρκέσει τουλάχιστον πέντε λεπτά, επανέλαβε τη σηµερινή ιδέα, κλείσε τα 
µάτια σου και µετά ερεύνησε το νου σου για οποιαδήποτε αίσθηση απώλειας ή 
οποιοδήποτε είδος δυστυχίας, όπως το αντιλαµβάνεσαι. 2Προσπάθησε να κάνεις όσο το 
δυνατό πιο λίγη διάκριση µεταξύ µιας κατάστασης που είναι δύσκολη για σένα και µιας 
κατάστασης που είναι δύσκολη για κάποιον άλλο. 3Προσδιόρισε την κατάσταση συγκε-
κριµένα, καθώς επίσης και το όνοµα του σχετικού προσώπου. 4Χρησιµοποίησε την 
παρακάτω µορφή για την εφαρµογή της σηµερινής ιδέας: 
5Στην κατάσταση που έχει να κάνει µε …………………….και 
στην οποία βλέπω τον εαυτό µου, δεν υπάρχει τίποτα που η αγιοσύνη µου δεν µπορεί να 
κάνει. 
6Στην κατάσταση που έχει να κάνει µε……………και στην οποία…………..βλέπει τον εαυτό 
του,  δεν υπάρχει τίποτα που η αγιοσύνη µου δεν µπορεί να κάνει. 
5)  Μερικές φορές µπορεί να θέλεις να τροποποιήσεις αυτή τη διαδικασία και να 
προσθέσεις µερικές δικές σου σχετικές σκέψεις. 2Π.χ µπορεί να θέλεις να συµπεριλάβεις 
ορισµένες σκέψεις όπως οι ακόλουθες: 
3Δεν υπάρχει τίποτα που η αγιοσύνη µου δεν µπορεί να κάνει επειδή σ' αυτήν έγκειται η 
δύναµη τον Θεού. 
4Χρησιµοποίησε οποιεσδήποτε παραλλαγές σου αρέσουν, αλλά κράτα τις ασκήσεις 
εστιασµένες στην κεντρική ιδέα: «Δεν υπάρχει τίποτα που η αγιοσύνη µου δεν µπορεί να 
κάνει». 5Ο σκοπός των σηµερινών ασκήσεων είναι να αρχίσεις να εµποτίζεσαι µε µια 
αίσθηση ότι έχεις εξουσία πάνω σε όλα τα πράγµατα εξαιτίας αυτού που είσαι. 
6) Στις συχνές, πιο σύντοµες εφαρµογές, εφάρµοσε την ιδέα στην αρχική της µορφή εκτός 
αν ένα συγκεκριµένο πρόβληµα που αφορά εσένα ή κάποιον άλλον προκύψει ή έρθει στο 
νου σου. 2Σε αυτή την περίπτωση, εφάρµοσε την ιδέα σε αυτό το πρόβληµα 
χρησιµοποιώντας την πιο συγκεκριµένη µορφή της. 
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ΜΑΘΗΜΑ 39 
 
Η αγιοσύνη µου είναι η σωτηρία µου. 
 
1) Εάν η ενοχή είναι η κόλαση, τι είναι το αντίθετο της; 2Όπως και το κείµενο για το οποίο 
γράφτηκε αυτό το βιβλίο ασκήσεων έτσι και οι ιδέες που χρησιµοποιούνται για αυτές τις 
ασκήσεις είναι πολύ ξεκάθαρες κι εντελώς σαφείς. 3Δεν ασχολούµεθα µε διανοητικούς 
άθλους ή λογοπαίγνια. 4Ασχολούµεθα µόνο µε αυτό που είναι ολοφάνερο και το οποίο έχει 
παραβλεφθεί στα σύννεφα της πολυπλοκότητας στα οποία νοµίζεις ότι σκέφτεσαι.  
2) Αν η ενοχή είναι κόλαση, τι είναι το αντίθετο της; 2Αυτό βέβαια δεν είναι δύσκολο. 3Ο 
δισταγµός που µπορεί να αισθάνεσαι να απαντήσεις σ' αυτή την ερώτηση δεν οφείλεται 
στο ότι η ερώτηση έχει µια διφορούµενη έννοια. 4Πιστεύεις όµως ότι η ενοχή είναι κόλαση; 
5Αν το πίστευες θα έβλεπες αµέσως πόσο ειλικρινές και απλό είναι το κείµενο και δε θα 
χρειαζόσουν καθόλου ένα βιβλίο ασκήσεων. 6Κανένας δε χρειάζεται εξάσκηση για να 
αποκτήσει αυτό που ήδη κατέχει. 
3)  Έχουµε ήδη πει ότι η αγιοσύνη σου είναι η σωτηρία του κόσµου. 2Πώς θα σωθείς εσύ ο 
ίδιος όµως; 3Δεν µπορείς να δώσεις αυτό που δεν έχεις. 4Ένας σωτήρας πρέπει να σωθεί. 
5Πώς αλλιώς θα µπορέσει να διδάξει τη σωτηρία; 6Οι σηµερινές ασκήσεις θα εφαρµοστούν 
σε σένα, αναγνωρίζοντας ότι η σωτηρία σου είναι κρίσιµη για τη σωτηρία του κόσµου. 
7Καθώς εφαρµόζεις τις ασκήσεις στον κόσµο σου, ολόκληρος ο κόσµος θα ωφεληθεί. 
4)  Η αγιοσύνη σου είναι η απάντηση στην κάθε ερώτηση που τέθηκε στο παρελθόν, 
τίθεται τώρα ή θα τεθεί στο µέλλον. 2Η αγιοσύνη σου σηµαίνει το τέλος της ενοχής και 
εποµένως το τέλος της κόλασης. 3Η αγιοσύνη σου είναι η σωτηρία του κόσµου καθώς 
επίσης και η δική σου. 4Πώς θα µπορούσες εσύ, που η αγιοσύνη σου ανήκει, να µείνεις 
έξω από αυτήν; 5Ο Θεός δε γνωρίζει τίποτα που δεν είναι άγιο. 6Είναι δυνατό να µη 
γνωρίζει τον Υιό του; 
5)  Τουλάχιστον πέντε λεπτά χρειάζονται για καθεµιά από τις τέσσερις µεγαλύτερες 
περιόδους εξάσκησης σήµερα κι επίσης ακόµα πιο συχνές και µεγαλύτερης διάρκειας 
ασκήσεις είναι επιθυµητές. 2Αν θέλεις να εξασκηθείς περισσότερο απ' ό,τι είναι απόλυτα 
αναγκαίο, είναι γενικά προτιµότερο να κάνεις πιο συχνές, παρά πιο παρατεταµένες, 
ασκήσεις, παρ' όλο που και η µεγαλύτερη διάρκεια και η πιο συχνή εφαρµογή συνιστώνται. 
6) Άρχισε τις περιόδους εξάσκησης ως συνήθως µε το να επαναλάβεις τη σηµερινή ιδέα 
στον εαυτό σου. 2Μετά, µε τα µάτια σου κλειστά, ψάξε να βρεις τις σκέψεις σου που 
δείχνουν έλλειψη αγάπης σε οποιαδήποτε µορφή κι αν  εµφανίζονται:  ανησυχία,  
κατάθλιψη, θυµός,  φόβος, στενοχώρια, επίθεση, ανασφάλεια κ.ο.κ 3Οποιαδήποτε µορφή 
κι αν παίρνουν, δεν έχουν αγάπη κι εποµένως είναι γεµάτες από φόβο. 4Είναι λοιπόν 
αυτές οι σκέψεις από τις οποίες χρειάζεσαι να σωθείς. 
7) Συγκεκριµένες καταστάσεις, γεγονότα και πρόσωπα τα οποία συνδέεις µε  
οποιουδήποτε  είδους  σκέψεις  που  δείχνουν  έλλειψη  αγάπης είναι κατάλληλα 
αντικείµενα για τις σηµερινές ασκήσεις. 2Για να σωθείς, επιβάλ- 
λεται να τα δεις διαφορετικά. 3Και είναι η ευλογία σου για αυτά που θα σε σώσει και θα σου 
δώσει όραση. 
8) Αργά, χωρίς συνειδητή επιλογή και χωρίς ιδιαίτερη έµφαση σε κανένα από αυτά, ψάξε 
το νου σου για κάθε σκέψη που ορθώνεται µεταξύ εσένα και της σωτηρίας σου. 
2Εφάρµοσε τη σηµερινή ιδέα σε καθεµιά από αυτές τις σκέψεις µε αυτό τον τρόπο: 
3Οι δίχως αγάπη σκέψεις µου για……………….µε κρατούν στην κόλαση. 4Η αγιοσύνη µου 
είναι η σωτηρία µου. 
9)  Αυτές οι περίοδοι εξάσκησης µπορεί να σου φανούν πιο εύκολες αν στα διαστήµατα 
που µεσολαβούν µεταξύ τους βρεις αρκετές ευκαιρίες να επαναλάβεις  αργά  τη  σηµερινή 
ιδέα στον  εαυτό  σου  µερικές  φορές. 2Μπορεί να το βρεις χρήσιµο να συµπεριλάβεις στις 
ασκήσεις σου µερικά 
χρονικά διαστήµατα κατά τη διάρκεια των οποίων χαλαρώνεις και σου 
φαίνεται ότι δε σκέφτεσαι τίποτα. 3Στην αρχή παρατεταµένη συγκέντρωση είναι πολύ 
δύσκολη. "Θα γίνει όµως πολύ πιο εύκολη καθώς ο νους σου γίνεται πιο πειθαρχηµένος κι 
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η προσοχή του διασπάται λιγότερο. 
10)  Εν τω µεταξύ, πρέπει να αισθάνεσαι ελεύθερος να τροποποιήσεις τις περιόδους 
άσκησης και να τους δώσεις οποιαδήποτε µορφή σου αρέσει. 2Να µην αλλάξεις όµως την 
ιδέα καθώς αλλάζεις τη µέθοδο της εφαρµογής της. 3Όπως και να διαλέξεις να τη 
χρησιµοποιήσεις, η ιδέα πρέπει να διατυπώνεται µε τέτοιο τρόπο-ώστε το νόηµα της να 
είναι το γεγονός ότι η αγιοσύνη σου είναι η σωτηρία σου. 4Τέλειωνε κάθε περίοδο 
εξάσκησης µε το να επαναλάβεις ακόµα µια φορά την ιδέα στην αρχική της µορφή και να 
προσθέσεις: 
5Αν η ενοχή είναι κόλαση, τι είναι το αντίθετό της; 
11) Στις πιο σύντοµες εφαρµογές, οι οποίες πρέπει να γίνονται τρεις ή τέσσερις φορές την 
ώρα, κι αν είναι δυνατό περισσότερο, µπορείς να θέσεις στον εαυτό σου αυτή την ερώτηση 
και να επαναλάβεις τη σηµερινή ιδέα. 2Αν προκύπτουν πειρασµοί, µια ιδιαίτερα χρήσιµη 
µορφή της ιδέας είναι η εξής: 
3Η αγιοσύνη µου είναι η σωτηρία µου από αυτό. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 40 
 
Σαν Υιός τον Θεού είµαι ευλογηµένος. 
 
1)  Σήµερα θα αρχίσουµε να βεβαιώνουµε µερικά από τα χαρούµενα πράγµατα  που σου 
ανήκουν  δικαιωµατικά  εξαιτίας  αυτού  που  είσαι. 2Μερικές περίοδοι εξάσκησης δε 
χρειάζονται σήµερα, αλλά όµως πολύ συχνές και σύντοµες ασκήσεις είναι αναγκαίες. 3Μια 
άσκηση κάθε δέκα λεπτά θα ήταν πολύ επιθυµητό και σου συνιστάµε ιδιαίτερα να 
δοκιµάσεις αυτό το χρονοδιάγραµµα και να το τηρήσεις όποτε είναι δυνατό. 4Αν ξεχάσεις, 
προσπάθησε ξανά. 5Αν υπάρξουν µικρές διακοπές, προσπάθησε ξανά. 6Όποτε το 
θυµάσαι, προσπάθησε ξανά. 
2)  Δε χρειάζεται να κλείσεις τα µάτια σου γι' αυτές τις ασκήσεις, αν και είναι πιθανό να 
ανακαλύψεις ότι σε βοηθά να τα έχεις κλειστά. 2Μπορεί ωστόσο να βρεθείς σε διάφορες 
καταστάσεις κατά τη διάρκεια της ηµέρας όπου δε θα είναι δυνατό να κλείσεις τα µάτια 
σου. 3Μην παραλείψεις όµως να κάνεις την άσκηση εξαιτίας αυτού. 4Μπορείς να 
εξασκηθείς πολύ καλά κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, αν πραγµατικά το θέλεις. 
3) Οι σηµερινές ασκήσεις παίρνουν λίγο χρόνο και χρειάζονται λίγη προσπάθεια. 
2Επανέλαβε τη σηµερινή ιδέα και µετά πρόσθεσε αρκετά από τα χαρακτηριστικά που 
αποδίδεις σε έναν Υιό του Θεού, εφαρµόζοντας τα στον εαυτό σου. 3Π.χ, µια άσκηση θα 
µπορούσε να συµπεριλάβει τα ακόλουθα: 

4Είµαι ευλογηµένος σαν ένας Υιός του Θεού. 5Είµαι ευτυχισµένος, γαλήνιος, 
στοργικός κι ευχαριστηµένος. 
6Μια άλλη άσκηση θα µπορούσε να πάρει την εξής µορφή: 

7Είµαι ευλογηµένος σαν Υιός του Θεού. 8Είµαι ήρεµος, ήσυχος, γεµάτος σιγουριά κι 
αυτοπεποίθηση. 
9 Αν έχεις πολύ λίγο χρόνο στη διάθεση σου, είναι αρκετό να πεις στον εαυτό σου ότι είσαι 
ένας ευλογηµένος Υιός του Θεού. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 41 
 
Ο Θεός πηγαίνει µαζί µου οπουδήποτε Εγώ πάω. 
1)  Η σηµερινή ιδέα τελικά θα υπερνικήσει εντελώς την αίσθηση µοναξιάς κι εγκατάλειψης 
που όλοι αυτοί που είναι αποχωρισµένοι από το Θεό βιώνουν. 2Η κατάθλιψη είναι µια 
αναπόφευκτη συνέπεια του αποχωρισµού. 3Το ίδιο επίσης η αγωνία, η ανησυχία, µια 
βαθιά αίσθηση ανικανότητας να τα βγάλει κανείς πέρα, η δυστυχία, ο πόνος κι ένας 
έντονος φόβος να µη χάσει κανείς ό,τι έχει. 
2)  Οι αποχωρισµένοι έχουν επινοήσει πολλές «θεραπείες» για αυτά που πιστεύουν ότι 
είναι τα «δεινά του κόσµου». 2Αλλά ένα πράγµα που δεν κάνουν είναι να αµφισβητήσουν 
την πραγµατικότητα του προβλήµατος. 3Τα αποτελέσµατα όµως του προβλήµατος δεν 
µπορούν να θεραπευτούν επειδή το πρόβληµα δεν είναι αληθινό. 4Η σηµερινή ιδέα έχει τη 
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δύναµη να τερµατίσει όλη αυτή την ανοησία για πάντα. 5Κι είναι πράγµατι ανοησία οι 
σοβαρές και τραγικές µορφές που µπορεί να πάρει. 
3)  Βαθιά µέσα σου υπάρχει καθετί που είναι τέλειο, έτοιµο να ακτινοβολήσει µέσα από 
σένα και έξω στον κόσµο. 2Θα θεραπεύσει όλες τις θλίψεις, τους πόνους, τους φόβους και 
τις απώλειες επειδή θα θεραπεύσει το νου που νόµισε ότι αυτά τα πράγµατα ήταν αληθινά 
κι υπέφερε εξαιτίας της αφοσίωσης του σε αυτά. 
4)  Δεν µπορείς ποτέ να στερηθείς την τέλεια αγιοσύνη σου επειδή η Πηγή της σε 
συνοδεύει οπουδήποτε πηγαίνεις. 2Δεν µπορείς ποτέ να υποφέρεις επειδή η Πηγή όλης 
της χαράς σε συνοδεύει οπουδήποτε πηγαίνεις. 3Δεν µπορείς  ποτέ  να  είσαι  µόνος  σου  
επειδή η  Πηγή  όλης της ζωής  σε συνοδεύει οπουδήποτε πηγαίνεις. 4Τίποτα δεν µπορεί 
να καταστρέψει την ειρήνη του νου σου επειδή ο Θεός σε συνοδεύει οπουδήποτε 
πηγαίνεις. 
5)  Καταλαβαίνουµε ότι δεν τα πιστεύεις όλα αυτά. 2Πώς θα µπορούσες να πιστέψεις όταν 
η αλήθεια είναι κρυµµένη βαθιά µέσα σου κάτω από ένα βαρύ σύννεφο παράλογων 
σκέψεων, το οποίο είναι πηχτό και σκοτεινό αλλά παρ' όλα αυτά αντιπροσωπεύει όλα αυτά 
που βλέπεις; 3Σήµερα θα κάνουµε την πρώτη µας πραγµατική απόπειρα να ξεπεράσουµε 
αυτό το σκοτεινό και βαρύ σύννεφο και µέσα από αυτό να πάµε στο φως που υπάρχει 
πέρα από αυτό. 
6)  Σήµερα θα έχουµε µόνο µια µεγάλη περίοδο εξάσκησης. 2'Οσο το δυνατό πιο γρήγορα 
αφού σηκωθείς το πρωί, κάθισε σιωπηλά µε τα µάτια σου κλειστά για περίπου τρία έως 
πέντε λεπτά. 3Στην αρχή αυτής της άσκησης, επανέλαβε τη σηµερινή ιδέα πολύ αργά. 
4Μετά, µην προσπαθείς να σκεφτείς τίποτα. 5Αντίθετα, προσπάθησε να αποκτήσεις µια 
αίσθηση ότι έχεις στραφεί προς τα έσω, πέρα απ' όλες τις ανώφελες σκέψεις του κόσµου. 
6Προσπάθησε να εισχωρήσεις πολύ βαθιά µέσα στο νου σου, κρατώντας τον ελεύθερο 
από οποιεσδήποτε σκέψεις που θα µπορούσαν να αποσπάσουν την προσοχή σου. 
7) Μπορείς να  επαναλαµβάνεις την  ιδέα  κάθε λίγο, αν το βρίσκεις χρήσιµο. 2Αλλά πάνω 
από όλα προσπάθησε να βυθιστείς µέσα σου, µακριά από τον κόσµο κι όλες τις ανόητες 
σκέψεις του κόσµου. 3Προσπαθείς να ξεπεράσεις όλα αυτά τα πράγµατα. 4Προσπαθείς να 
εγκαταλείψεις τα φαινόµενα και να προσεγγίσεις την πραγµατικότητα. 
8)  Είναι πολύ πιθανό να φτάσεις το Θεό. 2Στην πραγµατικότητα είναι πολύ εύκολο επειδή 
είναι  το πιο φυσικό πράγµα  στον  κόσµο.  3Θα µπορούσε ακόµα να πει κανείς ότι είναι το 
µόνο φυσικό πράγµα στον κόσµο. 4Αν πιστεύεις ότι είναι δυνατό, ο δρόµος θα ανοίξει. 
5Αυτή η άσκηση µπορεί να έχει πολύ καταπληκτικά αποτελέσµατα ακόµα και την πρώτη 
φορά που την επιχειρείς και αργά ή γρήγορα είναι πάντοτε επιτυχής. 6Θα αναφερθούµε µε 
µεγαλύτερη λεπτοµέρεια σε αυτό το είδος άσκησης καθώς προχωρούµε. 7Ποτέ όµως δε θα 
αποτύχει εντελώς και η άµεση επιτυχία είναι πιθανή. 
9)  Καθ'  όλη τη διάρκεια της ηµέρας χρησιµοποίησε τη σηµερινή ιδέα συχνά, 
επαναλαµβάνοντας την πολύ αργά και κατά προτίµηση µε τα µάτια σου κλειστά. 2Σκέψου 
τι λες, τι σηµαίνουν οι λέξεις. 3Συγκεντρώσου πάνω στην αγιοσύνη που υπονοούν για 
σένα, στην αδιάκοπη συντροφικότητα που είναι δική σου, στην τέλεια προστασία που σε 
περιβάλλει. 
10)  Πράγµατι είσαι σε θέση να γελάσεις µε τις φοβισµένες σκέψεις σου, καθώς θυµάσαι 
ότι ο Θεός πηγαίνει µαζί σου οπουδήποτε εσύ πηγαίνεις. 
 

ΜΑΘΗΜΑ 42 
 
Ο Θεός είναι η Δύναµη µου. Η Όραση είναι το δώρο Του. 
 
1) Η σηµερινή ιδέα συνδυάζει δύο πολύ ισχυρές και πολύ σηµαντικές σκέψεις. 
2Παρουσιάζει επίσης µια σχέση αιτίας και αποτελέσµατος, που εξηγεί γιατί δεν µπορείς να 
αποτύχεις στις προσπάθειες σου να πετύχεις το στόχο αυτών των µαθηµάτων. 3Θα 
αποκτήσεις όραση επειδή αυτό είναι το θέληµα του Θεού. 4Είναι η δύναµη Του, όχι η δική 
σου, που σε ενισχύει. 5Κι είναι το δώρο Του, κι όχι το δικό σου, που σου προσφέρει την 
όραση. 
 2)Ο Θεός είναι πράγµατι η δύναµη σου και ό,τι Αυτός δίνει, δίνεται αληθινά. 2Αυτό 
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σηµαίνει ότι µπορείς να το λάβεις οποιαδήποτε στιγµή και οπουδήποτε, όπου κι αν είσαι 
και σε οποιαδήποτε κατάσταση κι αν βρεθείς. 3Το πέρασµα σου µέσα από το χρόνο και το 
χώρο δεν είναι τυχαίο. 4Δεν µπορείς παρά να βρίσκεσαι στο σωστό µέρος την κατάλληλη 
στιγµή. 5Τέτοια είναι η δύναµη του Θεού. 6Αυτά είναι τα δώρα Του. 
3)  Θα έχουµε δύο περιόδους εξάσκησης σήµερα διαρκείας τριών έως πέντε λεπτών: τη 
µία όσο το δυνατό πιο γρήγορα αφού ξυπνήσεις και την άλλη όσο το δυνατό πιο κοντά 
στην ώρα που θα πας να κοιµηθείς. 2Είναι καλύτερα όµως να περιµένεις µέχρι που να 
µπορέσεις να καθίσεις µόνος σου και σιωπηλά κάποια στιγµή που αισθάνεσαι έτοιµος, 
παρά να σε απασχολήσει ή ώρα αυτή καθ'  αυτή. 
4) Άρχισε αυτές τις περιόδους εξάσκησης µε το να επαναλάβεις τη σηµερινή ιδέα αργά, 
έχοντας τα µάτια σου ανοιχτά και κοιτάζοντας γύρω σου. 2Μετά κλείσε τα µάτια σου κι 
επανέλαβε την ιδέα ξανά, ακόµα πιο αργά απ' ό,τι πριν. 3Μετά από αυτό, προσπάθησε να 
µη σκεφτείς τίποτα εκτός από τις σκέψεις που έρχονται στο νου σου σε σχέση µε τη 
σηµερινή ιδέα. 4Π.χ θα µπορούσες να σκεφτείς: 
5Η όραση πρέπει να είναι πιθανή. 6Ο Θεός δίνει αληθινά. 
Ή 
Τα δώρα τον Θεού σε µένα πρέπει να είναι δικά µου επειδή Αυτός τα έδωσε σε µένα. 
5)  Οποιαδήποτε σκέψη που σχετίζεται φανερά µε τη σηµερινή ιδέα είναι κατάλληλη. 
2Μπορεί στην πραγµατικότητα να µείνεις κατάπληκτος µε το βαθµό κατανόησης αυτών 
των µαθηµάτων που περιέχουν µερικές από τις σκέψεις σου. 3Άφησε τις να έρθουν στο 
νου σου χωρίς να τις λογοκρίνεις, εκτός αν ο νους σου πλανάται κι έχεις αφήσει φανερά 
άσχετες σκέψεις να εισβάλουν στο νου σου. 4Μπορεί επίσης να φτάσεις σ' ένα σηµείο που 
καµιά σκέψη δε φαίνεται να έρχεται στο νου σου. 5Αν αυτές οι παρεµβολές συµβούν, 
άνοιξε τα µάτια σου κι επανέλαβε τη σκέψη µια ακόµα φορά ενώ κοιτάζεις αργά γύρω σου, 
µετά κλείσε τα µάτια σου, επανέλαβε την ιδέα ακόµα µια φορά και συνέχισε να κοιτάζεις 
για σχετικές σκέψεις στο νου σου. 
6)  Να θυµάσαι, όµως, για δραστήρια έρευνα, για άσχετες σκέψεις, δεν είναι κατάλληλες οι 
σηµερινές ασκήσεις. 2Απλώς προσπάθησε να υιοθετήσεις µια πιο παθητική στάση και να 
αφήσεις τις σκέψεις να έρθουν σε σένα. 3Αν το βρίσκεις δύσκολο αυτό, είναι καλύτερα να 
κάνεις εναλλαγές µεταξύ αργών επαναλήψεων της ιδέας µε τα µάτια σου ανοιχτά και µετά 
µε τα µάτια σου κλειστά, παρά να ζοριστείς να βρεις κατάλληλες σκέψεις. 
7)  Ο αριθµός των σύντοµων περιόδων εξάσκησης που θα ήταν ωφέλιµος σήµερα είναι 
απεριόριστος. 2Η σηµερινή ιδέα αρχίζει να συγκεντρώνει τις σκέψεις σου και να σου 
διδάσκει ότι µελετάς ένα ενοποιηµένο σύστηµα σκέψης από το οποίο τίποτα δε λείπει που 
να χρειάζεται και στο οποίο τίποτα δεν περιλαµβάνεται που είναι αντιφατικό ή άσχετο. 
8) Όσο  πιο συχνά επαναλαµβάνεις την  ιδέα κατά τη διάρκεια της ηµέρας, τόσο πιο συχνά 
θα υπενθυµίζεις στον εαυτό σου ότι ο στόχος αυτών των µαθηµάτων είναι σηµαντικός για 
σένα κι ότι δεν τον έχεις ξεχάσει. 
 

ΜΑΘΗΜΑ 43 
 
Ο Θεός είναι η Πηγή µου. Δεν µπορώ να δω ξέχωρα από Αυτόν. 
 
1)  Η αντίληψη δεν είναι ένα χαρακτηριστικό του Θεού.2Αυτός είναι το βασίλειο της 
γνώσης. 3Αυτός όµως έχει δηµιουργήσει το Άγιο Πνεύµα σαν το Μεσολαβητή µεταξύ 
αντίληψης και γνώσης, 4Χωρίς αυτό το συνδετικό κρίκο µε το Θεό, η αντίληψη θα έχει 
αντικαταστήσει τη γνώση για πάντα στο νου σου. 5Με αυτό το συνδετικό κρίκο µε το Θεό, η 
αντίληψη θα αλλάξει και θα εξαγνιστεί τόσο πολύ που θα οδηγήσει στη γνώση. 6Αυτή είναι 
η αποστολή  της  αντίληψης  όπως  τη βλέπει  το Άγιο  Πνεύµα. 
7Εποµένως, αυτή είναι η αληθινή αποστολή της. 
2)  Στο Θεό δεν µπορείς να δεις. Η αντίληψη δεν έχει καµιά αποστολή µέσα  στο  Θεό  και 
δεν υπάρχει.  3Όµως στη  σωτηρία, η  οποία είναι εξουδετέρωση αυτού που ποτέ δεν 
υπήρξε, η αντίληψη έχει ένα µεγάλο σκοπό. 4Παρ' όλο που φτιάχτηκε από τον Υιό του 
Θεού για ένα µη άγιο σκοπό, πρέπει να γίνει για την επανόρθωση της αγιοσύνης του στην 
επίγνωση του. 5Η αντίληψη δεν έχει νόηµα. 6' Όµως το ' Άγιο Πνεύµα της δίνει ένα νόηµα 
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που  πλησιάζει το νόηµα του  Θεού. 7Η θεραπευµένη αντίληψη γίνεται το µέσο µε το οποίο 
ο Υιός του Θεού συγχωρεί τον αδερφό του, κι έτσι συγχωρεί τον εαυτό του. 
3) Δεν µπορείς να δεις ξέχωρα από το Θεό επειδή δεν µπορείς να υπάρξεις ξέχωρα από 
το Θεό. 2Επειδή σκέφτεσαι µε το Νου του, οτιδήποτε σκέφτεσαι, το σκέφτεσαι µέσα σε 
Αυτόν. 3Αν η όραση είναι πραγµατική - κι είναι πραγµατική στο βαθµό στον οποίο 
µοιράζεται το σκοπό του Αγίου Πνεύµατος - τότε δεν µπορείς να δεις ξέχωρα από το Θεό. 
4) Τρεις πεντάλεπτες περίοδοι εξάσκησης χρειάζονται σήµερα, µία όσο το δυνατό πιο 
νωρίς και µία όσο το δυνατό πιο αργά. 2Η τρίτη µπορεί να γίνει την πιο βολική και 
κατάλληλη ώρα, όταν οι συνθήκες και η ετοιµότητα σου το επιτρέπουν. 3Στην αρχή αυτών 
των περιόδων εξάσκησης, επανέλαβε τη σηµερινή ιδέα στον εαυτό σου µε τα µάτια σου 
ανοιχτά. 4Μετά κοίταξε, γύρω σου για λίγο, εφαρµόζοντας την ιδέα συγκεκριµένα σε αυτά 
που βλέπεις. 5Τέσσερα ή πέντε αντικείµενα είναι αρκετά για αυτή τη φάση της άσκησης. 
6Π.χ θα µπορούσες να πεις: 
7Ο Θεός είναι η Πηγή µου. 8Δεν µπορώ να δω αυτό το γραφείο ξέχωρα από Αυτόν. 
9Ο Θεός είναι η Πηγή µου. 10Δεν µπορώ να δω εκείνο τον πίνακα ξέχωρα από Αυτόν. 
5)  Αν και αυτό το µέρος της άσκησης πρέπει να είναι σχετικά σύντοµο, να σιγουρευτείς ότι 
επιλέγεις τα αντικείµενα για αυτή τη φάση της άσκησης στην τύχη χωρίς να καθορίζεις ο 
ίδιος ποια από αυτά θα συµπεριλάβεις και ποια θα παραλείψεις. 2Για τη δεύτερη και 
µεγαλύτερη φάση της άσκησης, κλείσε τα µάτια σου, επανέλαβε τη σηµερινή ιδέα ακόµα 
µια φορά και µετά άφησε οποιεσδήποτε σχετικές σκέψεις έρχονται στο νου σου να την 
εµπλουτίσουν σύµφωνα µε το δικό σου προσωπικό τρόπο. 3Μερικά παραδείγµατα τέτοιων 
σκέψεων είναι τα εξής: 
4Βλέπω µέσα από τα µάτια της συγχώρεσης. 
5Βλέπω ότι ο κόσµος είναι ευλογηµένος. 
6Ο κόσµος µπορεί να µου δείξει τον εαυτό µου. 
7Βλέπω τις δικές µου σκέψεις οι οποίες είναι όπως του Θεού. 
8Οποιαδήποτε σκέψη που σχετίζεται κατά κάποιο τρόπο µε τη σηµερινή ιδέα είναι 
κατάλληλη.9Αυτές οι σκέψεις δε χρειάζεται να έχουν µια φανερή σχέση µε την ιδέα, αλλά 
δεν πρέπει να αντιτίθενται. 
6)  Αν διαπιστώσεις ότι έχεις αφεθεί, αν αρχίσεις να έχεις σκέψεις οι οποίες είναι σε 
φανερή διαφωνία µε τη σηµερινή ιδέα, ή αν σου φαίνεται ότι δεν µπορείς να σκεφτείς 
τίποτα, άνοιξε τα µάτια σου, επανέλαβε την πρώτη φράση της άσκησης και µετά 
επιχείρησε ξανά τη δεύτερη φράση. 2Μην αφήνεις µεγάλα διαστήµατα να περνούν κατά τη 
διάρκεια των οποίων απορροφάσαι µε άσχετες σκέψεις. 3Για να µη συµβεί αυτό, 
επέστρεφε στην πρώτη φάση των ασκήσεων όσο συχνά χρειάζεται. 
7) Η εφαρµογή της  σηµερινής ιδέας  στις  πιο  σύντοµες  περιόδους εξάσκησης µπορεί να 
πάρει διαφορετικές µορφές σύµφωνα µε τις συνθήκες και τις καταστάσεις στις οποίες 
βρίσκεσαι κατά τη διάρκεια της ηµέρας. 2Π.χ όταν είσαι µε κάποιον άλλο, προσπάθησε να 
θυµηθείς να του πεις σιωπηλά: 
3Ο Θεός είναι η Πηγή µου. 4Δεν µπορώ να σε δω ξέχωρα από Αυτόν. 
5Αυτή η µορφή της άσκησης είναι το ίδιο εφαρµόσιµη στους ξένους όσο και σε αυτούς που 
νοµίζεις ότι είναι πιο στενά συνδεδεµένοι µε σένα. 6Μάλιστα προσπάθησε να µην κάνεις 
διακρίσεις αυτού του είδους καθόλου. 
8)  Η σηµερινή ιδέα πρέπει επίσης να εφαρµοστεί καθ' όλη τη διάρκεια της ηµέρας σε 
διάφορες καταστάσεις και γεγονότα που µπορεί να συµβούν, ιδιαίτερα εκείνα που φαίνεται 
να σε στενοχωρούν κατά κάποιο τρόπο. 2Για το σκοπό αυτό, η εφαρµογή της ιδέας πρέπει 
να πάρει αυτή τη µορφή: 
3Ο Θεός είναι η Πηγή µου. 4Δεν µπορώ να το δω αυτό ξέχωρα από Αυτόν. 
9) Αν κανένα συγκεκριµένο θέµα δεν έρθει στην επίγνωση σου εκείνη την ώρα, απλώς 
επανέλαβε την ιδέα στην αρχική της µορφή. 2Προσπάθησε σήµερα να µην αφήνεις 
µεγάλες χρονικές περιόδους να περνούν χωρίς να θυµάσαι τη σηµερινή ιδέα, έτσι ώστε να 
θυµάσαι την αποστολή σου. 
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ΜΑΘΗΜΑ 44 
 
Ο Θεός είναι το φως στο οποίο βλέπω. 
 
1) Σήµερα συνεχίζουµε µε τη χθεσινή ιδέα, προσθέτοντας µια άλλη διάσταση σ' αυτήν. 
2Δεν µπορείς να δεις στο σκοτάδι και δεν µπορείς να φτιάξεις φως. 3Μπορείς να φτιάξεις 
σκοτάδι και µετά να νοµίσεις ότι βλέπεις µέσα σε αυτό. Το φως όµως καθρεφτίζει τη ζωή κι 
εποµένως είναι µία πλευρά της δηµιουργίας. 4Δηµιουργία και σκοτάδι δεν µπορούν να 
συνυπάρχουν, αλλά το φως και η ζωή πρέπει να συµβαδίζουν επειδή είναι διαφορετικές 
πλευρές της δηµιουργίας. 
2)  Για να δεις, πρέπει να αναγνωρίσεις ότι το φως βρίσκεται µέσα σου, όχι έξω από σένα. 
2Δε βλέπεις έξω από τον εαυτό σου, ούτε τα εφόδια για να δεις βρίσκονται έξω από σένα. 
3Ένα ουσιαστικό µέρος αυτών των εφοδίων είναι το φως που κάνει την όραση δυνατή. 
4Είναι πάντα µαζί σου, κάνοντας την όραση δυνατή σε κάθε περίπτωση. 
3)  Σήµερα θα επιχειρήσουµε να φτάσουµε σ' αυτό το Φως. 2Για το σκοπό  αυτό, θα 
χρησιµοποιήσουµε  µια  µορφή  άσκησης η  οποία έχει συστηθεί προηγουµένως και την 
οποία χρησιµοποιούµε ολοένα και περισσότερο. 3Αυτή η µορφή άσκησης είναι ιδιαίτερα 
δύσκολη για τον απειθάρχητο νου και αντιπροσωπεύει ένα σηµαντικό στόχο της 
εκπαίδευσης του νου. 4Απαιτεί αυτό που λείπει από τον αγύµναστο νου. 5Και όµως αυτή η 
άσκηση πρέπει να πραγµατοποιηθεί, αν πράγµατι θέλεις να δεις, 
4) Τουλάχιστον τρεις περίοδοι εξάσκησης χρειάζονται σήµερα, η καθεµιά διάρκειας  τριών  
έως πέντε  λεπτών.  2Ασκήσεις  µεγαλύτερης  διάρκειας συνιστώνται, µόνο αν σου φαίνεται 
ότι ο χρόνος κυλά χωρίς να ζορίζεσαι. 3Η µορφή άσκησης που θα χρησιµοποιήσουµε 
σήµερα είναι το πιο φυσικό κι εύκολο πράγµα στον κόσµο για το γυµνασµένο νου αν και 
φαίνεται να είναι το πιο αφύσικο και δύσκολο για τον αγύµναστο νου. 
5)  Ο νους σου δεν είναι πια εντελώς αγύµναστος. 2Είσαι αρκετά έτοιµος να µάθεις τη 
µορφή άσκησης που θα χρησιµοποιήσουµε σήµερα, αλλά µπορεί να διαπιστώσεις ότι θα 
συναντήσεις ισχυρή αντίσταση. 3Ο λόγος είναι πολύ απλός. 4Καθώς εξασκείσαι µε αυτό 
τον τρόπο, αφήνεις πίσω σου καθετί που τώρα πιστεύεις κι όλες τις σκέψεις που έχεις 
επινοήσει. 5Κυριολεκτικά, αυτή είναι η απελευθέρωση από την κόλαση. 6Όταν όµως αυτή η 
απελευθέρωση γίνεται αντιληπτή µέσα από τα µάτια του εγώ σηµαίνει την απώλεια του 
ποιος είσαι και την κάθοδο στην κόλαση. 
6)  Αν µπορέσεις να αποσυρθείς από το εγώ έστω και για λίγο δε θα σου είναι δύσκολο να 
αναγνωρίσεις ότι η αντίσταση του και οι φόβοι του δεν έχουν νόηµα. 2Μπορεί να 
διαπιστώσεις ότι σε βοηθά να υπενθυµίζεις στον εαυτό σου κατά διαστήµατα ότι το να 
φτάσεις στο Φως είναι το ίδιο µε το να διαφύγεις από το σκοτάδι, ό,τι κι αν πιστεύεις για το 
αντίθετο. 4Ο Θεός είναι το Φως στο οποίο βλέπεις. Επιχειρείς να Τον φτάσεις. 
7)  Άρχισε την περίοδο εξάσκησης επαναλαµβάνοντας τη σηµερινή ιδέα µε τα µάτια σου 
ανοιχτά; µετά κλείσε αργά κι επανέλαβε την ιδέα µερικές ακόµα  φορές.  2Μετά 
προσπάθησε  να  βυθιστείς  µέσα  στο  νου  σου, 
εγκαταλείποντας κάθε είδους ενοχλήσεις και παρεµβολές καθώς βυθίζεσαι σιωπηλά πέρα 
από αυτές. 3Ο νους σου δεν µπορεί να σταµατήσει σε αυτό εκτός αν εσύ επιλέξεις να τον 
σταµατήσεις. 4Ο νους σου απλώς παίρνει τη φυσική του πορεία. 5Προσπάθησε να 
παρατηρήσεις τις διερχόµενες σκέψεις σου χωρίς να µπλεχτείς µε αυτές και γλίστρησε 
ήσυχα πέρα από αυτές. 
8)  Ενώ δε συνίσταται κανένας συγκεκριµένος τρόπος µε τον οποίο να προσεγγίσεις αυτή 
τη µορφή άσκησης, αυτό που είναι αναγκαίο είναι να έχεις µια αίσθηση της σπουδαιότητας 
αυτού που κάνεις, της ανεκτίµητης αξίας του για σένα και την επίγνωση ότι επιχειρείς κάτι 
πολύ άγιο. 2Η σωτηρία είναι το χαρούµενο επίτευγµα σου. 3Είναι επίσης το µοναδικό που 
έχει νόηµα επειδή είναι το µόνο που σου είναι πραγµατικά χρήσιµο. 
9)  Αν αναδυθεί οποιαδήποτε µορφή αντίστασης, σταµάτα για αρκετό χρονικό διάστηµα 
και επανέλαβε τη σηµερινή ιδέα, κρατώντας τα µάτια σου ανοιχτά εκτός αν αντιληφθείς 
φόβο. 2Σ' αυτή την περίπτωση θα το βρεις ενθαρρυντικό ν' ανοίξεις τα µάτια σου για λίγο. 
3Προσπάθησε ωστόσο να επιστρέψεις στην άσκηση µε τα µάτια κλειστά όσο πιο σύντοµα. 
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10) Αν κάνεις τις ασκήσεις σωστά, πρέπει να βιώσεις µια αίσθηση χαλάρωσης κι ακόµα 
ένα συναίσθηµα ότι πλησιάζεις το Φως, αν δεν έχεις ήδη µπει µέσα σε αυτό. 
2Προσπάθησε να σκέφτεσαι το φως, άµορφο και χωρίς όρια, καθώς προχωράς πέρα από 
τις σκέψεις αυτού του κόσµου. 3Και µην ξεχνάς ότι αυτές οι σκέψεις δεν µπορούν να σε 
κρατήσουν στον κόσµο εκτός αν εσύ τους δώσεις τη δύναµη να το κάνουν αυτό. 
11)  Καθ' όλη τη διάρκεια της ηµέρας επαναλάµβανε συχνά την ιδέα µε τα µάτια σου είτε 
ανοιχτά είτε κλειστά, σύµφωνα µε το τι σου φαίνεται καλύτερο εκείνη τη στιγµή. 2Αλλά 
προπαντός µην ξεχνάς. 3Πάνω απ' όλα, να είσαι αποφασισµένος να µην ξεχνάς σήµερα. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 45 
 
Ο Θεός είναι ο Νους µε τον οποίο σκέφτοµαι. 
 
1) Η σηµερινή ιδέα κρατά το κλειδί µε το οποίο θα ανακαλύψεις ποιες είναι οι πραγµατικές 
σου σκέψεις. 2Δεν είναι καµιά από αυτές που νοµίζεις ότι σκέφτεσαι, ακριβώς όπως τίποτα 
από αυτά που νοµίζεις ότι βλέπεις δεν έχει καµιά σχέση µε την όραση. 3Δεν υπάρχει καµιά 
σχέση µεταξύ αυτού που είναι αληθινό και αυτού που νοµίζεις ότι είναι αληθινό. 4Καµιά 
από αυτές που νοµίζεις ότι είναι οι αληθινές σου σκέψεις δε µοιάζει σε τίποτα µε τις 
αληθινές σου σκέψεις. 5Τίποτα από αυτά που νοµίζεις ότι βλέπεις δε φέρει καµιά 
οµοιότητα µε αυτό που θα σου δείξει η όραση. 
2) Σκέφτεσαι µε το Νου του Θεού. 2Εποµένως µοιράζεσαι τις σκέψεις 
σου µε Αυτόν, όπως Αυτός µοιράζεται τις δικές Του σκέψεις µαζί σου. 3 Αυτές είναι οι ίδιες 
σκέψεις επειδή σκέφτονται από τον ίδιο Νου. 4Το να µοιράζεσαι σηµαίνει να φτιάχνεις κατά 
οµοίωση ή να κάνεις το ίδιο. 5Ούτε και οι σκέψεις που σκέφτεσαι µε το Νου του Θεού 
φεύγουν από το νου σου, επειδή οι σκέψεις δε φεύγουν από την πηγή τους. 6Εποµένως, οι 
σκέψεις σου είναι στο Νου του Θεού όπως είσαι και εσύ. 7Βρίσκονται και στο νου σου 
επίσης, όπου και Αυτός βρίσκεται. 8'Οπως εσύ είσαι µέρος του Νου Του, έτσι και οι 
σκέψεις σου είναι µέρος του Νου Του. 
3)  Πού είναι λοιπόν οι αληθινές σου σκέψεις; 2Σήµερα θα επιχειρήσουµε να τις φτάσουµε. 
3Θα πρέπει να ψάξουµε γι' αυτές στο νου σου επειδή αυτό είναι το µέρος όπου βρίσκονται. 
4Πρέπει να βρίσκονται ακόµα εκεί επειδή δεν µπορεί να έχουν φύγει από την πηγή τους. 
5Ό,τι σκέφτεται ο Νους του Θεού είναι αιώνιο επειδή είναι µέρος της δηµιουργίας. 
4)  Οι τρεις πεντάλεπτες περίοδοι εξάσκησης για σήµερα θα έχουν την ίδια γενική  µορφή  
που χρησιµοποιήσαµε στην εφαρµογή της χθεσινής ιδέας. 2Θα επιχειρήσουµε να φύγουµε 
από το ψεύτικο και να αναζητήσουµε το αληθινό. 3Θα απαρνηθούµε τον κόσµο για χάρη 
της αλήθειας. 4Δε θα αφήσουµε τις σκέψεις του κόσµου να µας εµποδίσουν. 5Δε θα 
αφήσουµε τις πεποιθήσεις του κόσµου να µας πουν ότι αυτό που ο Θεός θα µας ήθελε να 
κάνουµε είναι αδύνατο. 6Αντίθετα, θα προσπαθήσουµε να αναγνωρίσουµε ότι µόνο αυτό 
που ο Θεός θα µας ήθελε να κάνουµε είναι δυνατό. 
5)  Θα προσπαθήσουµε επίσης να καταλάβουµε ότι µόνο αυτό που ο Θεός θα µας ήθελε 
να κάνουµε είναι αυτό που θέλουµε να κάνουµε. 2Και θα προσπαθήσουµε επίσης να 
θυµόµαστε ότι δεν µπορούµε να αποτύχουµε σε αυτό που Αυτός θα µας ήθελε να 
κάνουµε. 3Σήµερα έχουµε κάθε λόγο να αισθανόµαστε αυτοπεποίθηση ότι θα πετύχουµε. 
4Είναι το θέληµα του Θεού. 
6) Άρχισε τις σηµερινές ασκήσεις επαναλαµβάνοντας την ιδέα στον εαυτό σου και 
κλείνοντας τα µάτια σου καθώς το κάνεις αυτό. 2Μετά αφέσου για λίγο σε µερικές δικές σου 
παρόµοιες σκέψεις, κρατώντας την ιδέα στο νου σου. 3Αφού προσθέσεις στην ιδέα 
περίπου τέσσερις ή πέντε δικές σου σκέψεις, επανέλαβε την ξανά και πες απαλά στον 
εαυτό σου: 
4Οί αληθινές µου σκέψεις βρίσκονται στο νου µου. 5Θα ήθελα να τις βρω. 
6Μετά προσπάθησε να προχωρήσεις πέρα απ'  όλες τις ψεύτικες σκέψεις που σκεπάζουν 
την αλήθεια στο νου σου και φτάσε στο αιώνιο. 
7)  Κάτω από όλες τις ανόητες σκέψεις και παράλογες ιδέες µε τις οποίες έχεις 
παραγεµίσει το νου σου είναι οι σκέψεις που σκέφτηκες µε το Θεό στην αρχή. 2Αυτές 
βρίσκονται τώρα στο νου σου εντελώς αναλλοίωτες. 3Θα βρίσκονται πάντα στο νου  σου  
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ακριβώς όπως πάντα βρίσκονται εκεί. 4Καθετί που έχεις σκεφτεί από τότε θα αλλάξει, αλλά 
το θεµέλιο πάνω στο οποίο βασίζεσαι είναι εντελώς αµετάβλητο. 
8)  Αυτό είναι το θεµέλιο προς το οποίο οι σηµερινές ασκήσεις κατευθύνονται. 2Εδώ ο νους 
σου είναι ενωµένος µε το Νου του Θεού. 3Εδώ οι σκέψεις σου είναι ένα µε τις δικές Του. 
4Γι' αυτό το είδος εξάσκησης, µόνο ένα πράγµα είναι αναγκαίο. Να την επιχειρήσεις όπως 
θα προσέγγιζες έναν Ουράνιο Βωµό αφιερωµένο στο Θεό τον Πατέρα και στο Θεό τον Υιό. 
5Γιατί αυτή είναι η φύση αυτού που προσπαθείς να φτάσεις. 6Είναι πιθανό ότι δε θα 
µπορέσεις ακόµα να καταλάβεις πόσο ψηλά προσπαθείς να φτάσεις. 7 Όµως, ακόµα και 
µε τη λίγη κατανόηση που έχεις ήδη αποκτήσει, πρέπει να είσαι σε θέση να υπενθυµίζεις 
στον εαυτό σου ότι αυτό δεν είναι ένα ανέµελο παιχνίδι,  αλλά µια άσκηση αγιοσύνης και 
µια προσπάθεια να φτάσεις στη Βασιλεία του Ουρανού. 
9)  Στις πιο σύντοµες περιόδους άσκησης για σήµερα, προσπάθησε να θυµηθείς πόσο 
σπουδαίο είναι για σένα να κατανοήσεις την αγιοσύνη του νου που σκέφτεσαι µε το Θεό. 
2Για ένα ή δύο λεπτά καθώς επαναλαµβάνεις την ιδέα κατά τη διάρκεια της ηµέρας, 
προσπάθησε να αναγνωρίσεις την αγιοσύνη του νου σου. 3Έστω και για λίγο 
αποτραβήξου από όλες τις σκέψεις που είναι ανάξιες Αυτού, Του Οποίου είσαι ο 
Οικοδεσπότης. 4Και ευχαρίστησε Τον για τις σκέψεις που Αυτός σκέφτεται µε σένα. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 46 
 
Ο Θεός είναι η Αγάπη στην οποία  Εγώ Συγχωρώ. 
 
1) Ο Θεός δε συγχωρεί επειδή Αυτός δεν έχει ποτέ καταδικάσει. 2Και πρέπει να υπάρξει 
καταδίκη προτού η συγχώρεση γίνει αναγκαία. 3Η συγχώρεση είναι η µεγάλη ανάγκη 
αυτού του κόσµου, αλλά ο λόγος γι' αυτό είναι ότι αυτός είναι ένας κόσµος 
ψευδαισθήσεων. 4Εκείνοι που συγχωρούν απελευθερώνουν τον εαυτό τους από τις 
ψευδαισθήσεις, ενώ εκείνοι που δε συγχωρούν προσδένουν τον εαυτό τους σε αυτές. 
5'0πως καταδικάζεις µόνος τον εαυτό σου έτσι και µόνος συγχωρείς τον εαυτό σου. 
2) Όµως παρ' όλο που ο Θεός δε συγχωρεί, η Αγάπη Του είναι το θεµέλιο της 
συγχώρεσης. 2Ο φόβος καταδικάζει και η Αγάπη συγχωρεί. 3 Έτσι η συγχώρεση 
εξουδετερώνει αυτό που έχει προκαλέσει ο φόβος, επιστρέφοντας το νου στην επίγνωση 
του Θεού. 4Για αυτό το λόγο, η συγχώρεση µπορεί στ' αλήθεια να αποκαλεστεί σωτηρία. 
5Είναι το όργανο µε το οποίο οι ψευδαισθήσεις εξαφανίζονται. 
3) Οι σηµερινές ασκήσεις χρειάζονται τουλάχιστον τρεις πεντάλεπτες περιόδους 
εξάσκησης κι όσο το δυνατό πιο πολλές από τις σύντοµες εφαρµογές. 2 Άρχισε τις πιο 
µεγάλες περιόδους εξάσκησης επαναλαµβάνοντας τη σηµερινή ιδέα στον εαυτό σου ως 
συνήθως. 3Κλείσε τα µάτια σου καθώς το κάνεις αυτό και για ένα ή δύο λεπτά ψάξε να 
βρεις στο νου σου εκείνους που δεν έχεις συγχωρέσει. 4Ο βαθµός στον οποίο δεν τους 
έχεις συγχωρέσει δεν έχει σηµασία. 5Είτε τους έχεις συγχωρέσει εντελώς ή δεν τους έχεις 
συγχωρέσει καθόλου. 
4) Αν κάνεις τις ασκήσεις σωστά, δεν πρέπει να σου είναι δύσκολο να βρεις αρκετούς 
ανθρώπους που δεν έχεις συγχωρέσει. 2Ένας καλός κανόνας είναι ότι οποιοδήποτε άτοµο 
δε σου αρέσει είναι κατάλληλο για αυτή την άσκηση. 3Ανέφερε καθένα µε το όνοµα του και 
πες: 
40 Θεός είναι η Αγάπη στην οποία Εγώ συγχωρώ, [εδώ ανέφερε το συγκεκριµένο όνοµα]. 
5) Ο σκοπός της πρώτης φάσης των σηµερινών περιόδων εξάσκησης είναι να σε 
βοηθήσει να συγχωρέσεις τον εαυτό σου. 2Αφού εφαρµόσεις την ιδέα σε όλους εκείνους 
που έχουν έρθει στο νου σου, πες στον εαυτό σου: 
30 Θεός είναι Αγάπη στην οποία Εγώ συγχωρώ τον εαυτό µου. 
4Μετά αφιέρωσε τον υπόλοιπο χρόνο της περιόδου εξάσκησης στο να προσθέτεις 
παρόµοιες ιδέες όπως οι εξής: 
50 Θεός είναι η Αγάπη στην οποία Εγώ αγαπώ τον εαυτό µου. 6Ο Θεός είναι η Αγάπη στην 
οποία Εγώ είµαι ευλογηµένος. 
6) Η µορφή αυτής της εφαρµογής µπορεί να διαφέρει σηµαντικά, αλλά η κεντρική ιδέα δεν 
πρέπει να χαθεί. 2Π.χ θα µπορούσες να πεις: 
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3Δεν µπορώ να είµαι ένοχος επειδή Εγώ είµαι ο Υιός του Θεού. 
4Έχω ήδη συγχωρεθεί. 5Κανένας φόβος δεν µπορεί να υπάρχει σε ένα νου που ο Θεός 
αγαπά. 
6Δεν είναι αναγκαίο να επιτίθεµαι, επειδή η αγάπη µε έχει συγχωρέσει. 
7Η περίοδος εξάσκησης πρέπει όµως να τελειώσει µε το να επαναλάβεις τη σηµερινή ιδέα 
όπως ειπώθηκε αρχικά. 
7) Στις πιο σύντοµες περιόδους εξάσκησης, µπορείς να επαναλάβεις τη σηµερινή ιδέα είτε 
στην αρχική είτε σε µια παρόµοια µορφή, όπως το προτιµάς. 2Να σιγουρευτείς όµως ότι 
εφαρµόζεις την ιδέα πιο συγκεκριµένα όταν χρειάζεται. 3Αυτές οι πιο συγκεκριµένες 
εφαρµογές θα χρειαστούν οποιαδήποτε ώρα κατά τη διάρκεια της ηµέρας συνειδητοποιείς 
ότι αντιδράς αρνητικά προς οποιονδήποτε, είτε αυτό το άτοµο είναι παρόν είτε όχι. 4Σε 
αυτή την περίπτωση πες του σιωπηλά: 
50 Θεός είναι η Αγάπη στην οποία Εγώ σε συγχωρώ. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 47 
 
Ο Θεός είναι η Δύναµη την οποία Εγώ εµπιστεύοµαι. 
 
1) Αν στηρίζεσαι στη δική σου δύναµη, έχεις κάθε λόγο να είσαι ανήσυχος και φοβισµένος. 
2Τι µπορείς να προβλέψεις ή να διευθύνεις; 3Τι υπάρχει µέσα σου στο οποίο να µπορεί να 
βασιστεί κανείς; 4Τι θα σε έκανε ικανό να είσαι ενήµερος όλων των πλευρών 
οποιουδήποτε προβλήµατος και να το λύνεις µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε µόνο καλό να 
µπορεί να προέρχεται από αυτό; 5Τι υπάρχει µέσα σου που σου δίνει την αναγνώριση της 
σωστής λύσης και την εγγύηση ότι θα επιτευχθεί; 
2) Από µόνος σου δεν µπορείς να κάνεις κανένα από αυτά τα πράγµατα. 2Το να πιστεύεις 
ότι µπορείς ισοδυναµεί µε το να βάζεις την εµπιστοσύνη σου εκεί που δε δικαιολογείται και 
έτσι να δικαιολογείς το φόβο, την αγωνία, την κατάθλιψη, το θυµό και τη λύπη. 3Ποιος 
µπορεί να βάλει την πίστη του στην αδυναµία και να αισθάνεται ασφαλής; 4 Όµως, ποιος 
µπορεί να βάλει την πίστη του στη δύναµη και να αισθάνεται αδύναµος; 
3) Ο Θεός είναι η ασφάλεια σου σε κάθε περίσταση. 2Η φωνή Του µιλά για Αυτόν σε όλες 
τις περιστάσεις, και σε κάθε άποψη της κάθε περίστασης, λέγοντας σου τι ακριβώς να 
κάνεις για να επικαλεστείς τη δύναµη Του και την προστασία Του. 3Δεν υπάρχουν 
εξαιρέσεις επειδή ο Θεός δεν έχει εξαιρέσεις. 4Και η Φωνή η Οποία µιλά για Αυτόν 
σκέφτεται όπως Αυτός. 
4) Σήµερα θα προσπαθήσουµε να φτάσουµε πέρα από τη δική σου αδυναµία, στην Πηγή 
της πραγµατικής δύναµης. 2Τέσσερις πεντάλεπτες περίοδοι εξάσκησης είναι αναγκαίες 
σήµερα κι ακόµα πιο µεγάλες και πιο συχνές ασκήσεις συνιστώνται. 3Κλείσε τα µάτια σου 
κι άρχισε ως συνήθως, επαναλαµβάνοντας τη σηµερινή ιδέα. 4Μετά, και για ένα ή δύο 
λεπτά, ψάξε να βρεις καταστάσεις στη ζωή σου τις οποίες έχεις επενδύσει µε φόβο και 
απέρριψε καθεµιά από αυτές λέγοντας στον εαυτό σου: 
5Ο Θεός είναι η Δύναµη την οποία Εγώ εµπιστεύοµαι. 
5) Τώρα προσπάθησε να γλιστρήσεις πέρα απ' όλες τις έννοιες που σχετίζονται µε τη δική 
σου αίσθηση ανικανότητας. 2Είναι φανερό ότι οποιαδήποτε κατάσταση σου προκαλεί 
ανησυχία συνδέεται µε αισθήµατα ανικανότητας γιατί διαφορετικό θα πίστευες ότι θα 
µπορούσες να αντιµετωπίσεις πετυχηµένα αυτή την κατάσταση. 3Με το να µην έχεις 
εµπιστοσύνη στον εαυτό σου δεν πετυχαίνεις αυτοπεποίθηση. 4Αλλά στη δύναµη του 
Θεού µέσα σου είναι η επιτυχία για όλα τα πράγµατα. 
6) Η αναγνώριση της δικής σου αδυναµίας είναι ένα αναγκαίο βήµα για τη διόρθωση των 
σφαλµάτων σου, αλλά δεν είναι αρκετή για να σου δώσει την αυτοπεποίθηση που 
χρειάζεσαι και η οποία σου ανήκει δικαιωµατικά. 2Πρέπει επίσης να αποκτήσεις την 
επίγνωση ότι η εµπιστοσύνη στην πραγµατική σου δύναµη είναι απόλυτα δικαιολογηµένη 
από κάθε άποψη και σε όλες τις περιστάσεις. 
7) Κατά τη δεύτερη φάση της άσκησης, προσπάθησε να φτάσεις βαθιά µέσα στο νου σου 
σ' ένα µέρος πραγµατικής ασφάλειας. 2Θα αναγνωρίσεις ότι έχεις φτάσει εκεί αν 
αισθανθείς έστω και λίγο µια αίσθηση βαθιάς ειρήνης.  3Άφησε όλα τα µικροπράγµατα που 
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αναδεύονται και αφρίζουν στην επιφάνεια του νου σου και βυθίσου κάτω από αυτά στη 
Βασιλεία του Ουρανού. 4Υπάρχει ένα µέρος µέσα σου όπου υπάρχει τέλεια ειρήνη. 
5Υπόρχει ένα µέρος µέσα σου όπου τίποτα δεν είναι αδύνατο. 6Υπάρχει ένα µέρος µέσα 
σου όπου η δύναµη του Θεού κατοικεί. 
8) Κατά τη διάρκεια της ηµέρας επανέλαβε συχνά την ιδέα. Χρησιµοποίησε την σαν την 
απάντηση σου σε οποιαδήποτε ταραχή. 3Να θυµάσαι ότι η ειρήνη είναι το δικαίωµα σου 
επειδή βάζεις την εµπιστοσύνη σου στη δύναµη του Θεού. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 48 
 
Δεν έχω τίποτα να φοβηθώ. 
 
1) Η σηµερινή ιδέα απλώς δηλώνει µια πραγµατικότητα. 2Δεν είναι πραγµατικότητα για 
εκείνους που πιστεύουν στις ψευδαισθήσεις, αλλά οι ψευδαισθήσεις δεν είναι 
πραγµατικότητα. 3Στ' αλήθεια δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς. 4Είναι πολύ εύκολο να το 
αναγνωρίσεις αυτό. 5Είναι όµως πολύ δύσκολο να αναγνωριστεί από εκείνους που θέλουν 
τις ψευδαισθήσεις να είναι αληθινές. 
2) Οι σηµερινές περίοδοι εξάσκησης θα είναι πολύ σύντοµες, πολύ απλές και πολύ 
συχνές. 2Απλώς επανέλαβε την ιδέα όσο συχνά είναι δυνατό. 3Μπορείς να τη 
χρησιµοποιήσεις µε τα µάτια σου ανοιχτά οποιαδήποτε ώρα και σε οποιαδήποτε 
περίπτωση. 4Σου συνιστάµε ιδιαίτερα όµως να κλείνεις τα µάτια σου όποτε είναι δυνατό και 
να επαναλαµβάνεις αργά την ιδέα στον εαυτό σου αρκετές φορές. 5Είναι ιδιαίτερα 
σηµαντικό να χρησιµοποιήσεις την ιδέα αµέσως, αν τυχόν οτιδήποτε αναστατώσει την 
ειρήνη του νου σου. 
3) Η παρουσία του φόβου είναι ένα σίγουρο σηµάδι ότι βασίζεσαι στη δική σου δύναµη. 2Η 
επίγνωση ότι δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς δείχνει ότι κάπου στο νου σου (αλλά όχι 
αναγκαστικά σε ένα µέρος που το έχεις ήδη αναγνωρίσει) έχεις θυµηθεί το Θεό κι έχεις 
αφήσει τη δύναµη Του να αντικαταστήσει την αδυναµία σου. 3Πράγµατι, δεν έχεις τίποτα 
να φοβηθείς τη στιγµή που είσαι πρόθυµος να το κάνεις αυτό. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 49 
 
Η Φωνή τον Θεού µου µιλάει όλη την ηµέρα. 
 
1) Είναι απολύτως δυνατό να ακούς τη Φωνή του Θεού όλη την ηµέρα χωρίς να διακόπτεις 
καθόλου τις κανονικές σου δραστηριότητες. 2Το µέρος του νου σου στο οποίο κατοικεί η 
αλήθεια βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία µε το Θεό, είτε το αντιλαµβάνεσαι αυτό είτε όχι. 
3Είναι το άλλο µέρος του νου σου που λειτουργεί στον κόσµο και υπακούει τους νόµους 
του κόσµου. 4Είναι το µέρος που είναι διαρκώς διασπασµένο, αποδιοργανωµένο και πολύ 
αβέβαιο. 
2) Το µέρος που ακούει τη φωνή του Θεού είναι ήρεµο, ήσυχο, και απόλυτα βέβαιο. 2Στην 
πραγµατικότητα, είναι το µόνο µέρος του νου που υπάρχει. 3Το άλλο µέρος είναι µια 
αχαλίνωτη ψευδαίσθηση, έξαλλη και γεµάτη ταραχή, χωρίς όµως κανενός είδους 
πραγµατικότητα. 4Προσπάθησε σήµερα να µην το ακούσεις. 5Προσπάθησε να ταυτιστείς 
µε το µέρος του νου σου όπου η γαλήνη και η ειρήνη βασιλεύουν για πάντα. 6Προσπάθησε 
να ακούσεις τη φωνή του Θεού να σε καλεί µε αγάπη, υπενθυµίζοντας σου ότι ο 
Δηµιουργός σου δεν έχει ξεχάσει τον Υιό του. 
3) Θα χρειαστούµε τουλάχιστον τέσσερις πεντάλεπτες περιόδους εξάσκησης σήµερα κι 
ακόµα περισσότερες εάν είναι δυνατό. 2Θα προσπαθήσουµε στην πραγµατικότητα να 
ακούσουµε τη Φωνή του Θεού να σου θυµίζει Αυτόν και τον Εαυτό σου. 3Θα πλησιάσουµε 
αυτή την πιο ευτυχή κι αγιότατη σκέψη µε αυτοπεποίθηση, γνωρίζοντας ότι κάνοντας το 
αυτό ενώνουµε τη θέληση µας µε το θέληµα του Θεού. 4Αυτός θέλει να ακούσεις τη Φωνή 
Του. Σου Την έδωσε για να ακουστεί. 
4) Άκουσε προσεκτικά µέσα στη βαθιά σιωπή. 2Μείνε ακίνητος και άνοιξε το νου σου. 
3Προχώρα πέρα από όλες τις τραχιές κραυγές κι αρρωστηµένες φαντασιώσεις που 
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καλύπτουν τις αληθινές σου σκέψεις κι αποκρύπτουν τον αιώνιο δεσµό σου µε το Θεό. 
4Βυθίσου βαθιά µέσα στην ειρήνη που σε περιµένει πέρα από τις έξαλλες κι 
αναστατωµένες σκέψεις, τα θεάµατα και τους ήχους αυτού του τρελού κόσµου. 5Δε ζεις 
εδώ. 6Προσπαθούµε να φτάσουµε στο αληθινό σου σπίτι. 7Προσπαθούµε να φτάσουµε 
στο µέρος που είσαι πραγµατικά καλοδεχούµενος, προσπαθούµε να φτάσουµε στο Θεό. 
5) Μην ξεχνάς να επαναλαµβάνεις πολύ συχνά τη σηµερινή ιδέα. 2Κάνε το αυτό µε τα 
µάτια σου ανοιχτά όποτε είναι αναγκαίο, αλλά κλείνε τα όταν είναι δυνατό. 3Και να 
σιγουρευτείς ότι θα καθίσεις σιωπηλά και θα επαναλάβεις τη σηµερινή ιδέα όποτε µπορείς 
κλείνοντας τα µάτια σου στον κόσµο και συνειδητοποιώντας ότι προσκαλείς τη Φωνή του 
Θεού να σου µιλήσει. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 50 
 
Συντηρούµαι από την Αγάπη τον Θεού. 
 
1) Εδώ βρίσκεται η απάντηση στο κάθε πρόβληµα που θα αντιµετωπίσεις σήµερα, αύριο 
και οποτεδήποτε. 2Σε αυτό τον κόσµο πιστεύεις ότι συντηρείσαι από το καθετί εκτός από 
το Θεό. 3Βάζεις την πίστη σου στα πιο ασήµαντα και τρελά σύµβολα, χαπάκια, χρήµατα, 
«προστατευτικό» ρουχισµό, επιρροή, κύρος, στο να είσαι αρεστός, στο να έχεις τις 
«σωστές γνωριµίες» και σε µια ατέλειωτη σειρά ανύπαρκτων µορφών τις οποίες προικίζεις 
µε µαγικές δυνάµεις. 
2) Όλα αυτά τα πράγµατα είναι τα υποκατάστατα σου για την Αγάπη του Θεού. 2Όλα αυτά 
τα πράγµατα τα αγαπάς για να διασφαλίσεις την ταύτιση σου µε το σώµα. 3Αυτά τα 
πράγµατα είναι ύµνοι που δοξάζουν το εγώ. 4Μη βάζεις την πίστη σου σε αυτό που δεν 
έχει αξία. 5Δε θα σε συντηρήσει. 
3) Μόνο η Αγάπη του Θεού θα σε προστατεύει σε όλες τις περιστάσεις. 2Θα σε σηκώσει 
πάνω από κάθε δοκιµασία και θα σε ανεβάσει ψηλά πάνω από όλους τους αντιληπτούς 
κινδύνους αυτού του κόσµου σε ένα κλίµα τέλειας ειρήνης και ασφάλειας. 3Θα σε 
µεταφέρει σε µια πνευµατική κατάσταση που τίποτα δεν µπορεί να απειλήσει, τίποτα δεν 
µπορεί να αναστατώσει κι όπου τίποτα δεν µπορεί να εισβάλλει στην αιώνια γαλήνη του 
Υιού του Θεού. 
4) Μη βάζεις την πίστη σου στις ψευδαισθήσεις. 2Θα σε προδώσουν. 3Βάλε όλη την πίστη 
σου στην Αγάπη του Θεού µέσα σου, αιώνια, αµετάβλητη και για πάντα σίγουρη. 4Αυτή 
είναι η απάντηση σε οτιδήποτε αντιµετωπίζεις σήµερα. 5Μέσω της Αγάπης του Θεού µέσα 
σου µπορείς να λύσεις όλες τις φαινοµενικές δυσκολίες µε σιγουριά και χωρίς προσπάθεια. 
6Πες το αυτό στον εαυτό σου πολλές φορές σήµερα. Είναι µια διακήρυξη της 
απελευθέρωσης σου από την πίστη στα είδωλα. 8Είναι η αναγνώριση της αλήθειας για τον 
εαυτό σου. 
5) Δυο φορές σήµερα, πρωί και βράδυ και για δέκα λεπτά, άφησε τη σηµερινή ιδέα να 
βυθιστεί βαθιά µέσα στη συνειδητότητα σου. 2Επανέλαβέ την, συλλογίσου πάνω σ' αυτήν, 
άφησε παρόµοιες σκέψεις να έρθουν να σε βοηθήσουν να αναγνωρίσεις την αλήθεια της κι 
άφησε την ειρήνη να κυλήσει πάνω σου σαν µια κουβέρτα προστασίας και σιγουριάς. 3Μην 
αφήνεις άσκοπες κι ανόητες σκέψεις να µπαίνουν και να αναστατώνουν τον άγιο νου του 
Υιού του Θεού. 4'Ετσι είναι η Βασιλεία του Ουρανού. 5 Έτσι είναι ο τόπος ανάπαυσης όπου 
ο Πατέρας σου σε έχει τοποθετήσει για πάντα. 
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ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ι  
 
Εισαγωγή 
 
1) Αρχίζοντας σήµερα θα έχουµε µια σειρά επαναλήψεων. 2Καθεµιά από αυτές θα καλύψει 
πέντε από τις ιδέες που έχουν ήδη παρουσιαστεί, αρχίζοντας µε την πρώτη και 
τελειώνοντας µε την πεντηκοστή. 3Για την κάθε ιδέα θα υπάρχουν µερικά σχόλια τα οποία 
πρέπει να εξετάσεις στην επανάληψη σου. 4Στις περιόδους εξάσκησης οι ασκήσεις πρέπει 
να γίνονται ως ακολούθως: 
2) Άρχισε τη µέρα διαβάζοντας τις πέντε ιδέες µαζί µε τα σχόλια που τις ακολουθούν. 
2Μετά από αυτό δεν είναι αναγκαίο να ακολουθήσεις µια ορισµένη σειρά στις ασκήσεις σου 
µε αυτές τις ιδέες. Πρέπει όµως να εξασκηθείς µε καθεµιά από αυτές τουλάχιστον µια 
φορά. 3Αφιέρωσε δύο λεπτά ή και περισσότερο για την κάθε περίοδο εξάσκησης και 
συλλογίσου την ιδέα και τα σχετικά σχόλια αφού πρώτα τα διαβάσεις. 4Κάνε το αυτό όσο 
το δυνατό πιο συχνά κατά τη διάρκεια της ηµέρας. 5Αν οποιαδήποτε από τις πέντε ιδέες 
σου αρέσει περισσότερο από τις άλλες, συγκεντρώσου σ' αυτήν. 6Προς το τέλος της 
ηµέρας όµως πρέπει να επανεξετάσεις όλες τις ιδέες ακόµα µια φορά. 
3) Κατά τις περιόδους εξάσκησης, δεν είναι αναγκαίο να καλύπτεις είτε κυριολεκτικά είτε 
λεπτοµερώς τα σχόλια που ακολουθούν κάθε ιδέα. 2Προσπάθησε µάλλον να τονίζεις το 
κεντρικό νόηµα και να αφιερώνεις ένα µέρος της επανάληψης της σχετικής ιδέας στο να το 
συλλογίζεσαι. 3Αφού διαβάσεις την ιδέα και τα σχετικά σχόλια οι ασκήσεις πρέπει, αν είναι 
δυνατό, να γίνονται µε τα µάτια σου κλειστά κι όταν είσαι µόνος σου σε ένα ήσυχο µέρος. 
4) Αυτό τονίζεται για τις περιόδους εξάσκησης στο δικό σου στάδιο µάθησης. 2Θα είναι 
αναγκαίο όµως να µάθεις να µη χρειάζεσαι ένα ιδιαίτερο περιβάλλον για να εφαρµόζεις 
αυτά που έχεις µάθει. 3Θα χρειαστείς αυτά που µαθαίνεις πιο πολύ σε καταστάσεις που 
φαίνονται να προξενούν ταραχή, παρά σε εκείνες που φαίνονται να είναι ήδη ήρεµες και 
ήσυχες. 40 σκοπός της µάθησης σου είναι να σε κάνει ικανό να φέρνεις τη γαλήνη µαζί σου 
και να θεραπεύεις τη στενοχώρια και την αναταραχή. 5Αυτό δε γίνεται µε το να αποφεύγεις 
και να αναζητάς ένα καταφύγιο αποµόνωσης για τον εαυτό σου. 
5) Θα µάθεις ακόµα ότι η ειρήνη είναι µέρος του εαυτού σου, και το µόνο που σου ζητά 
είναι να αποδέχεσαι ευχάριστα οποιαδήποτε κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι. 2Και τελικά 
θα µάθεις ότι δεν υπάρχουν όρια στο πού βρίσκεσαι, έτσι ώστε η ειρήνη σου να βρίσκεται 
παντού όπως και εσύ. 
6) Θα παρατηρήσεις ότι για τους σκοπούς αυτής της επανάληψης µερικές από τις ιδέες δε 
δίνονται ακριβώς όπως στην αρχική τους µορφή. Χρησιµοποίησε τις όπως δίνονται εδώ. 
3Δεν είναι αναγκαίο να επιστρέψεις στις αρχικές δηλώσεις, ούτε να τις εφαρµόσεις όπως 
συστήθηκε τότε. 4Τώρα τονίζουµε τις σχέσεις µεταξύ των πρώτων πενήντα ιδεών που 
έχουµε καλύψει, και τη συνοχή του τρόπου σκέψης στην οποία σε οδηγούν. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 51 
 
Η επανάληψη σήµερα καλύπτει τις ακόλουθες ιδέες: 
1. (1) Τίποτα απ' ό,τι βλέπω δε σηµαίνει τίποτα. 
2Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι δε βλέπω τίποτα και το τίποτα δεν έχει νόηµα. 3Είναι αναγκαίο 
να το αναγνωρίσω αυτό για να µπορέσω να µάθω να βλέπω. 4Αυτό που νοµίζω ότι βλέπω 
τώρα, αντικαθιστά την όραση. 5Πρέπει να συνειδητοποιήσω ότι δεν έχει νόηµα, και να το 
εγκαταλείψω έτσι ώστε η όραση να µπορέσει να το αντικαταστήσει. 
2. (2) Εγώ έχω δώσει σε αυτό που βλέπω, όλο το νόηµα που έχει για µένα. 
2 Έχω κρίνει το καθετί που κοιτάζω, και είναι αυτό και µόνο αυτό που βλέπω. 3Αυτό δεν 
είναι όραση. 4Είναι απλώς µια ψευδαίσθηση της πραγµατικότητας, επειδή οι κρίσεις µου 
έχουν γίνει εντελώς ξεχωριστά από την πραγµατικότητα. 5Επειδή θέλω να δω, είµαι 
πρόθυµος να αναγνωρίσω ότι οι κρίσεις µου δεν είναι έγκυρες. 6Οι κρίσεις µου µε έχουν 
βλάψει και δε θέλω να βλέπω σύµφωνα µε αυτές. 
3. (3) Δεν καταλαβαίνω τίποτα απ' ό,τι Εγώ βλέπω. 
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2Πώς θα µπορούσα να καταλάβω αυτό που βλέπω όταν το κρίνω λανθασµένα; 3Αυτό που 
βλέπω είναι η προβολή των δικών µου λανθασµένων σκέψεων. 4Δεν καταλαβαίνω αυτό 
που βλέπω επειδή δεν είναι κατανοητό. 5Δεν έχει νόηµα να προσπαθήσω να το καταλάβω. 
6Αλλά έχω κάθε λόγο να το αφήσω και να κάνω χώρο για αυτό που µπορεί να ιδωθεί, να 
κατανοηθεί και να αγαπηθεί. 7Μπορώ να ανταλλάξω ό,τι βλέπω µε το να είµαι πρόθυµος 
να το κάνω αυτό. 8Δεν είναι αυτή µια καλύτερη επιλογή απ' αυτήν που έκανα 
προηγουµένως; 
4. (4) Αυτές οι σκέψεις δε σηµαίνουν τίποτα. 
20ι σκέψεις που αντιλαµβάνοµαι δε σηµαίνουν τίποτα επειδή προσπαθώ να σκεφτώ χωρίς 
το Θεό. 3Αυτές που ονοµάζω «οι σκέψεις µου» δεν είναι οι πραγµατικές µου σκέψεις.4 Οι 
πραγµατικές µου σκέψεις είναι οι σκέψεις που σκέφτοµαι µε το Θεό. 5Δεν τις 
αντιλαµβάνοµαι επειδή έχω φτιάξει τις σκέψεις µου για να τις αντικαταστήσουν. 6Είµαι 
πρόθυµος να αναγνωρίσω ότι οι σκέψεις µου δε σηµαίνουν τίποτα και να τις εγκαταλείψω. 
7Διαλέγω την αντικατάσταση τους από εκείνες που σκόπευαν να αντικαταστήσουν. 8Οι 
σκέψεις µου δεν έχουν νόηµα, αλλά όλη η δηµιουργία έγκειται στις σκέψεις που σκέφτοµαι 
µε το Θεό. 
5. (5) Δεν είµαι ποτέ ταραγµένος για το λόγο που νοµίζω. 2Δεν είµαι ποτέ ταραγµένος για 
το λόγο που νοµίζω επειδή προσπαθώ συνεχώς να δικαιολογήσω τις σκέψεις µου. 
3Προσπαθώ συνεχώς να τις κάνω αληθινές. 4Κάνω όλα τα πράγµατα εχθρούς µου, έτσι 
ώστε ο θυµός µου και οι επιθέσεις µου δικαιολογούνται. 5Δεν έχω συνειδητοποιήσει πόσο 
έχω κακοµεταχειριστεί το καθετί που βλέπω µε το να του αναθέτω αυτό το ρόλο. 6Το έχω 
κάνει αυτό για να υπερασπιστώ ένα τρόπο σκέψης που µε έχει πληγώσει και τον οποίο 
δεν επιθυµώ πια. Είµαι πρόθυµος να τον αφήσω. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 52 
 
Η σηµερινή επανάληψη καλύπτει τις ακόλουθες ιδέες:  
1. (6) Είµαι ταραγµένος επειδή Εγώ βλέπω κάτι που δεν υπάρχει. 
2Η πραγµατικότητα ποτέ δε φοβίζει. 3Είναι αδύνατο να µε ταράξει. 4Η πραγµατικότητα 
φέρνει µονάχα τέλεια ειρήνη. 5Όταν είµαι ταραγµένος είναι πάντοτε επειδή έχω 
αντικαταστήσει την πραγµατικότητα µε τις ψευδαισθήσεις που έφτιαξα. 6Οι ψευδαισθήσεις 
µε ταράζουν επειδή τους έχω δώσει πραγµατικότητα κι έτσι θεωρώ την πραγµατικότητα 
σαν µια ψευδαίσθηση. 7Τίποτα στη δηµιουργία του Θεού δεν επηρεάζεται µε κανένα τρόπο 
από αυτό το µπέρδεµα µου. 8Πάντοτε ταράσσοµαι από το τίποτα. 
2. (7) Βλέπω µονάχα το παρελθόν. 
2Καθώς κοιτάζω γύρω µου, καταδικάζω τον κόσµο που βλέπω. 3Αυτό το ονοµάζω όραση. 
4Χρησιµοποιώ το παρελθόν για να κατακρίνω όλους και όλα, κάνοντας τους εχθρούς µου. 
5 Όταν θα έχω συγχωρέσει τον εαυτό µου κι έχω θυµηθεί ποιος είµαι, θα ευλογήσω όλους 
αυτούς κι όλα αυτά που βλέπω. 6Δε θα υπάρχει παρελθόν κι εποµένως δε θα υπάρχουν 
εχθροί. 7Και θα κοιτάξω µε αγάπη σε όλα αυτά που δεν έβλεπα προηγουµένως. 
3. (8) Ο νους µου είναι απορροφηµένος µε σκέψεις του παρελθόντος. 
2Βλέπω µόνο τις δικές µου σκέψεις κι ο νους µου είναι απορροφηµένος µε το παρελθόν. 
3Τι, λοιπόν, µπορώ να δω όπως είναι; 4Ας θυµηθώ ότι κοιτάζω το παρελθόν για να µην 
αφήσω το παρόν να ξυπνήσει στο νου µου. 5Ας καταλάβω ότι προσπαθώ να 
χρησιµοποιήσω το χρόνο εναντίον του Θεού. 6Ας µάθω να απορρίπτω το παρελθόν, 
συνειδητοποιώντας ότι µε το να κάνω αυτό δε χάνω τίποτα. 
4. (9) Δε βλέπω τίποτα όπως είναι τώρα. 
2Αν δε βλέπω τίποτα όπως είναι τώρα, τότε στ' αλήθεια µπορεί να ειπωθεί ότι δε βλέπω 
τίποτα. 3Μπορώ να δω µόνο αυτό που υπάρχει τώρα. 4Η επιλογή δεν είναι µεταξύ του αν 
θα δω το παρελθόν ή το παρόν, η επιλογή είναι απλώς µεταξύ του αν θα δω ή όχι. 5Αυτό 
που έχω διαλέξει να δω µου έχει στοιχίσει την όραση. 6Τώρα θα διαλέξω ξανά ώστε να 
µπορέσω να δω. 
5. (10) Οι σκέψεις µου δε σηµαίνουν τίποτα. 
2Δεν έχω ιδιωτικές σκέψεις. 3Παρ' όλα αυτά, αντιλαµβάνοµαι µόνο ιδιωτικές σκέψεις. 4Τι 
µπορεί να σηµαίνουν αυτές οι σκέψεις; 5Δεν υπάρχουν κι εποµένως δε σηµαίνουν τίποτα. 6 
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'0µως ο νους µου είναι µέρος της δηµιουργίας και µέρος του Δηµιουργού του. 7Δε θα 
προτιµούσα να συµµετέχω στη σκέψη του σύµπαντος παρά να αποκρύπτω όλο αυτό που 
είναι πραγµατικά δικό µου µε τις αξιολύπητες και δίχως νόηµα «ιδιωτικές» µου σκέψεις; 
 
ΜΑΘΗΜΑ 53 
 
Σήµερα η επανάληψη θα καλύψει τα ακόλουθα: 
1. (11) Οι δίχως νόηµα σκέψεις µου µου δείχνουν ένα δίχως νόηµα κόσµο. 
2Επειδή οι σκέψεις που αντιλαµβάνοµαι δε σηµαίνουν τίποτα, ο κόσµος που τις απεικονίζει 
δεν µπορεί να έχει κανένα νόηµα. 3 '0,τι παράγει αυτό τον κόσµο είναι παράλογο και το ίδιο 
κι αυτό που παράγει. 4Η πραγµατικότητα δεν είναι παράλογη, αλλά έχω πραγµατικές 
σκέψεις καθώς επίσης και παράλογες. 5Μπορώ εποµένως να δω ένα πραγµατικό κόσµο 
αν στηριχτώ στις πραγµατικές µου σκέψεις και τις αφήσω να καθοδηγήσουν την όραση 
µου. 
2. (12) Ταράζοµαι επειδή βλέπω ένα κόσµο δίχως νόηµα. 
2Οι παράλογες σκέψεις µε ταράζουν. 3Παράγουν ένα κόσµο στον οποίο πουθενά δεν 
υπάρχει τάξη. 4Μόνο το χάος κυβερνά ένα κόσµο που αντιπροσωπεύει χαώδη σκέψη και 
το χάος δεν έχει νόµους. 5Δεν µπορώ να ζήσω ειρηνικά σε ένα τέτοιο κόσµο. 6Είµαι 
ευγνώµων που αυτός ο κόσµος δεν είναι πραγµατικός και δε χρειάζεται να τον βλέπω 
καθόλου εκτός αν διαλέξω να του δώσω αξία. 7Και δε διαλέγω να δώσω αξία σε αυτό που 
είναι εντελώς παράλογο και δεν έχει νόηµα. 
3. (13) Ένας κόσµος δίχως νόηµα προξενεί φόβο. 
2Αυτό που είναι εντελώς παράλογο προξενεί φόβο επειδή είναι εντελώς αναξιόπιστο και δε 
σου δίνει λόγους να το εµπιστευτείς. 3Τίποτα στην τρέλα δεν είναι αξιόπιστο. 4Δεν παρέχει 
ούτε ασφάλεια ούτε ελπίδα. 5Αλλά ένας τέτοιος κόσµος δεν είναι αληθινός. 6Του έχω δώσει 
την ψευδαίσθηση της πραγµατικότητας κι έχω υποφέρει από την πίστη µου σ' αυτόν. 
7Τώρα διαλέγω να αποσύρω την πίστη µου από αυτό τον κόσµο και να βάλω την 
εµπιστοσύνη µου στην πραγµατικότητα. 8Διαλέγοντάς το αυτό θα ξεφύγω απ' όλες τις 
συνέπειες του κόσµου του φόβου επειδή παραδέχοµαι ότι δεν υπάρχει. 
4. (14) Ο Θεός δε δηµιούργησε ένα κόσµο δίχως νόηµα. 
2Πώς µπορεί ένας κόσµος δίχως νόηµα να υπάρχει αν ο Θεός δεν τον δηµιούργησε; 
3Αυτός είναι η Πηγή όλου του νοήµατος και καθετί που είναι πραγµατικό υπάρχει στο Νου 
Του. 4Υπάρχει και στο νου µου, επίσης, επειδή Αυτός το δηµιούργησε µε µένα. 5Γιατί 
πρέπει να συνεχίσω να υποφέρω από τις συνέπειες των δικών µου παράλογων σκέψεων 
όταν η τελειότητα της δηµιουργίας είναι ο οίκος µου; 6Ας θυµηθώ τη δύναµη της 
αποφασιστικότητας µου κι ας αναγνωρίσω πού πραγµατικά κατοικώ. 
5. (15) Οι σκέψεις µου είναι εικόνες που Εγώ έχω φτιάξει. 
2Οτιδήποτε βλέπω καθρεφτίζει τις σκέψεις µου. 3Είναι οι σκέψεις µου που µου λένε πού 
είµαι και τι είµαι. 4Το γεγονός ότι βλέπω ένα κόσµο στον οποίο υπάρχει δυστυχία, στέρηση 
και θάνατος µου αποδεικνύει ότι βλέπω µόνο την αναπαράσταση των παράλογων 
σκέψεων µου, και δεν αφήνω τις αληθινές µου σκέψεις να ρίξουν το αγαθοεργό τους Φως 
σ' ό,τι βλέπω. 5Όµως η οδός του Θεού είναι σίγουρη. 6Οι εικόνες που έχω φτιάξει δεν 
µπορούν να υπερισχύσουν εναντίον Του επειδή δεν είναι το θέληµα µου να το κάνουν 
αυτό. 7Το θέληµα µου είναι το δικό Του και δε θα βάλω άλλους Θεούς µπροστά Του. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 54 
 
Οι ιδέες για τη σηµερινή επανάληψη είναι οι εξής:  
1. (16) Δεν έχω ουδέτερες σκέψεις. 
2Είναι αδύνατο να έχω ουδέτερες σκέψεις επειδή όλες οι σκέψεις έχουν δύναµη. 3Είτε θα 
κατασκευάσουν ένα ψεύτικο κόσµο είτε θα µε οδηγήσουν στον πραγµατικό. 4Οι σκέψεις 
δεν µπορούν να µην έχουν συνέπειες. 5Όπως ο κόσµος που βλέπω προκύπτει από τα 
λάθη της σκέψης µου, έτσι και ο πραγµατικός κόσµος θα εγερθεί µπροστά στα µάτια µου 
καθώς αφήνω τα λάθη µου να διορθωθούν. 6Οι σκέψεις µου δεν µπορεί να µην είναι ούτε 
αληθινές ούτε ψεύτικες. 7Πρέπει να είναι ή το ένα ή το άλλο. 8Ό,τι βλέπω µου δείχνει ποιο 



 45 

από τα δύο είναι. 
2. (17) Δε βλέπω ουδέτερα πράγµατα. 
2 Ό,τι βλέπω µαρτυρά αυτό που σκέφτοµαι. 3Αν δε σκεφτόµουν, δε θα υπήρχα επειδή η 
ζωή είναι σκέψη. 4Ας κοιτάξω τον κόσµο που βλέπω σαν µια αναπαράσταση της 
κατάστασης του νου µου. 5Γνωρίζω ότι η κατάσταση του νου µου µπορεί να αλλάξει. 
6Εποµένως γνωρίζω επίσης ότι και ο κόσµος που βλέπω µπορεί να αλλάξει. 
3. (18) Δεν είµαι ο µόνος που ζει τα αποτελέσµατα της όρασης µου. 
2Αν δεν έχω ιδιωτικές σκέψεις, δεν µπορώ να δω έναν ιδιωτικό κόσµο. 3Ακόµα και η 
παράλογη ιδέα του αποχωρισµού από το Θεό έπρεπε να µοιραστεί προτού µπορέσει να 
σχηµατίσει το θεµέλιο του κόσµου που βλέπω. 4Όµως εκείνη η µοιρασιά ήταν η µοιρασιά 
του τίποτα. 5Μπορώ επίσης να επικαλεστώ τις πραγµατικές µου σκέψεις οι οποίες 
µοιράζονται όλα µε όλους. 6Όπως οι σκέψεις µου του αποχωρισµού απευθύνονται στις 
σκέψεις του αποχωρισµού των άλλων, έτσι και οι πραγµατικές µου σκέψεις αφυπνίζουν τις 
πραγµατικές σκέψεις στους άλλους. 7Και ο κόσµος που οι πραγµατικές µου σκέψεις µου 
δείχνουν θα εµφανιστεί στην όραση τους, όπως επίσης και στη δική µου. 
4. (19) Δεν είµαι ο µόνος που ζει τα αποτελέσµατα των σκέψεων µου. 
2Δεν είµαι µοναχός µου σε τίποτα. 3Το καθετί που σκέφτοµαι, λέω, ή κάνω διδάσκει όλο το 
σύµπαν. 4Ο Υιός του Θεού δεν µπορεί να σκεφτεί, να µιλήσει ή να δράσει µάταια. 5Δεν 
µπορεί να είναι µόνος του σε τίποτα. 6Είναι εποµένως στη δύναµη µου να απελευθερώσω 
κάθε νου µαζί µε το δικό µου επειδή η δύναµη του Θεού είναι δική µου. 
5. (20) Είµαι αποφασισµένος να δω. 
2Καθώς αναγνωρίζω το γεγονός ότι µοιράζοµαι τις σκέψεις µου, είµαι αποφασισµένος να 
δω. 3Θα κοιτάξω τα σηµεία που µου δείχνουν ότι η σκέψη του κόσµου έχει αλλάξει. 4Θα 
δω την απόδειξη ότι αυτό που έχει γίνει µέσα από µένα έχει επιτρέψει στην αγάπη να 
αντικαταστήσει το φόβο, στο γέλιο να αντικαταστήσει τα δάκρυα και στην αφθονία να 
αντικαταστήσει τις απώλειες. 5Θα κοιτάξω τον πραγµατικό κόσµο και θα τον αφήσω να µε 
διδάξει ότι το θέληµα µου και το θέληµα του Θεού είναι ένα . 
 
ΜΑΘΗΜΑ 55 
 
Η σηµερινή επανάληψη περιλαµβάνει τα ακόλουθα:  
1. (21) Είµαι αποφασισµένος να δω τα πράγµατα διαφορετικά. 
2Ό,τι βλέπω τώρα δεν είναι παρά σηµεία ασθένειας, καταστροφής και θανάτου. 3Αυτό δεν 
µπορεί να είναι ό,τι ο Θεός δηµιούργησε για τον αγαπηµένο Του Υιό. 4Το ίδιο το γεγονός 
ότι βλέπω τέτοια πράγµατα είναι απόδειξη ότι δεν καταλαβαίνω το Θεό. 5Εποµένως δεν 
καταλαβαίνω ούτε τον Υιό Του. 6Ό,τι βλέπω µου λέει ότι δε γνωρίζω ποιος είµαι. Είµαι 
αποφασισµένος να δω τα σηµεία που καταµαρτυρούν την αλήθεια για µένα, παρά εκείνα 
που µου δείχνουν µια ψευδαίσθηση του εαυτού µου. 
2. (22) Ό,τι βλέπω είναι µια µορφή εκδίκησης. 
20 κόσµος που βλέπω δεν είναι η αναπαράσταση σκέψεων αγάπης. 3Είναι µια εικόνα 
επίθεσης του κάθε πράγµατος εναντίον κάθε πράγµατος. "Είναι οτιδήποτε άλλο παρά µια 
απεικόνιση της Αγάπης του Θεού και της αγάπης του Υιού Του. 5Είναι οι δικές µου 
επιθετικές σκέψεις που προξενούν αυτή την εικόνα. 6Οι γεµάτες αγάπη σκέψεις µου θα µε 
σώσουν από αυτή την αντίληψη του κόσµου και θα µου δώσουν την ειρήνη που ο Θεός 
θέλησε να έχω. 
3. (23) Μπορώ να διαφύγω από αυτό τον κόσµο µε το να εγκαταλείψω τις επιθετικές 
σκέψεις. 
2Εδώ έγκειται η σωτηρία και πουθενά αλλού. 3Χωρίς επιθετικές σκέψεις δε θα µπορούσα 
να δω ένα κόσµο επίθεσης. 4Καθώς η συγχώρεση επιτρέπει στην αγάπη να επιστρέψει 
στην αντίληψη µου, θα δω ένα κόσµο ειρήνης, ασφάλειας και χαράς. 5Και είναι αυτό που 
διαλέγω να δω στη θέση αυτού που βλέπω τώρα. 
4. (24) Δεν αντιλαµβάνοµαι τα δικά µου καλύτερα συµφέροντα. 
2Πώς θα µπορούσα να αναγνωρίσω τα δικά µου καλύτερα συµφέροντα όταν δε γνωρίζω 
ποιος είµαι; 3Ό,τι νοµίζω ότι είναι τα καλύτερα µου συµφέροντα απλώς µε δεσµεύουν πιο 
πολύ στον κόσµο των ψευδαισθήσεων. 4Είµαι πρόθυµος να ακολουθήσω τον Οδηγό που 
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ο Θεός µου έχει δώσει για να ανακαλύψω ποια είναι τα δικά µου καλύτερα συµφέροντα, 
αναγνωρίζοντας ότι δεν µπορώ να τα αντιληφθώ µόνος µου. 
5. (25) Δε γνωρίζω το λόγο για τον οποίο οτιδήποτε υπάρχει. 
2Για µένα, ο σκοπός όλων των πραγµάτων είναι να αποδείξω ότι οι ψευδαισθήσεις που 
τρέφω για τον εαυτό µου είναι πραγµατικές. Είναι για αυτό το σκοπό που προσπαθώ να 
χρησιµοποιώ όλους και όλα. 4Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πιστεύω ότι ο κόσµος 
υπάρχει. 5 Εποµένως δεν αναγνωρίζω τον αληθινό του σκοπό. 6Ο σκοπός που έχω δώσει 
στον κόσµο έχει οδηγήσει σε µια εικόνα τρόµου. 7Ας ανοίξω το νου µου στον πραγµατικό 
σκοπό του κόσµου µε το να ανακαλέσω το σκοπό που έχω δώσει και µαθαίνοντας την 
αλήθεια για αυτόν. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 56 
 
Η επανάληψη για σήµερα καλύπτει τα ακόλουθα: 
1. (26) Οι επιθετικές µου σκέψεις επιτίθενται ενάντια στην τέλεια ασφάλεια µου. 
2Πώς µπορώ να γνωρίζω ποιος είµαι όταν βλέπω τον εαυτό µου κάτω από συνεχή 
επίθεση; 3Πόνος, αρρώστια, απώλειες, γηρατειά και θάνατος φαίνονται να µε απειλούν. 
4'0λες µου οι ελπίδες, οι επιθυµίες και τα σχέδια φαίνονται να είναι στο έλεος ενός κόσµου 
που δεν µπορώ να ελέγξω. 3Όµως η τέλεια ασφάλεια και η απόλυτη ευτυχία είναι η 
κληρονοµιά µου. 6 Έχω προσπαθήσει να απορρίψω την κληρονοµιά µου σαν αντάλλαγµα 
για τον κόσµο που βλέπω. 7Αλλά ο Θεός έχει φυλάξει την κληρονοµιά µου για µένα. 8 Οι 
πραγµατικές σκέψεις θα µε διδάξουν τι είναι. 
2. (27) Πάνω από όλα θέλω να δω. 
2Αναγνωρίζοντας ότι αυτό που βλέπω καθρεφτίζει αυτό που νοµίζω ότι είµαι, 
συνειδητοποιώ ότι η όραση είναι η µεγαλύτερη µου ανάγκη. 3Ο κόσµος που βλέπω 
επιβεβαιώνει τη γεµάτη φόβο εικόνα του εαυτού µου που έχω φτιάξει. 4Αν θα ήθελα να 
θυµηθώ ποιος είµαι είναι πολύ σηµαντικό να απορρίψω αυτή την εικόνα του εαυτού µου. 
5Καθώς αυτή η εικόνα αντικαθίσταται από την αλήθεια, είναι σίγουρο ότι η όραση θα µου 
δοθεί. 6Και µε αυτή την όραση θα κοιτάξω τον κόσµο και τον εαυτό µου µε καλοσύνη και 
αγάπη. 
3. (28) Πάνω από όλα Εγώ θέλω να δω διαφορετικά. 
2Ο κόσµος που βλέπω κρατά τη γεµάτη φόβο εικόνα του εαυτού µου στη θέση της και 
εγγυάται τη συνέχεια της. 3Εφόσον βλέπω τον κόσµο όπως τον βλέπω τώρα, η αλήθεια 
δεν µπορεί να εισέλθει στην αντίληψη µου. 4Θα ήθελα να αφήσω την πόρτα πίσω από 
αυτό τον κόσµο να ανοιχτεί για µένα για να µπορέσω να κοιτάξω πέρα από αυτόν, στον 
κόσµο που καθρεφτίζει την Αγάπη του Θεού. 
4. (29) Ο Θεός υπάρχει στο καθετί που Εγώ βλέπω. 
2Πίσω από κάθε εικόνα που έχω φτιάξει η αλήθεια παραµένει αµετάβλητη. 3Πίσω από 
κάθε πέπλο µε το οποίο έχω καλύψει το πρόσωπο της αγάπης, το φως της παραµένει 
λαµπρό. 4Πέρα από όλες τις παράλογες επιθυµίες µου υπάρχει η θέληση µου ενωµένη µε 
το θέληµα του Πατέρα µου. 5Ο Θεός συνεχίζει να υπάρχει παντού και σε όλα τα πράγµατα 
για πάντα. 6Κι εµείς, που είµαστε µέρος Του, θα κοιτάξουµε κάποια στιγµή πέρα από όλα 
τα φαινόµενα και θα αναγνωρίσουµε την αλήθεια που υπάρχει πέρα από όλα αυτά. 
5. (30) Ο Θεός υπάρχει στο καθετί που βλέπω επειδή ο Θεός υπάρχει στο νου µου. 
2Στον ίδιο το νου, πίσω από όλες τις παράλογες σκέψεις του αποχωρισµού και της 
επίθεσης είναι η γνώση ότι όλα είναι ένα για πάντα. 3Δεν έχω χάσει τη γνώση του ποιος 
είµαι, επειδή την έχω ξεχάσει.4 Έχει φυλαχτεί για µένα στο Νου του Θεού, ο Οποίος δεν 
έχει εγκαταλείψει τις σκέψεις Του. 5Κι εγώ, που είµαι µεταξύ αυτών, είµαι ένα µε αυτές κι 
ένα µε Εκείνον. 
  
ΜΑΘΗΜΑ 57 
 
Σήµερα θα επανεξετάσουµε τις εξής ιδέες: 
1. (31) Δεν είµαι το θύµα τον κόσµου που Εγώ βλέπω. 
2Πώς µπορώ να είµαι το θύµα ενός κόσµου που µπορεί να εξουδετερωθεί εντελώς αν το 
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θέλω; 3Οι αλυσίδες µου είναι χαλαρωµένες. 4Μπορώ να απαλλαγώ απ' αυτές απλώς µε 
την επιθυµία µου να το κάνω αυτό. 5Η πόρτα της φυλακής είναι ανοιχτή. 6Μπορώ να φύγω 
απλώς µε το να περπατήσω έξω απ' αυτήν. 7Τίποτα δε µε κρατά σε αυτό τον κόσµο. 
8Μόνο η επιθυµία µου να καθίσω µε κρατά φυλακισµένο. 9Θα ήθελα να απορρίψω τις 
παράλογες επιθυµίες µου και να βαδίσω επιτέλους στο φως του ήλιου. 
2. (32) Εγώ έχω επινοήσει τον κόσµο που Εγώ βλέπω. 
2Εγώ κατασκεύασα τη φυλακή στην οποία Εγώ βλέπω τον εαυτό µου. 3Το µόνο που 
χρειάζεται να κάνω είναι να το αναγνωρίσω αυτό και είµαι ελεύθερος. 4 Έχω ξεγελάσει τον 
εαυτό µου στο να πιστεύω ότι είναι δυνατό να φυλακίσω τον Υιό του Θεού. 5 Έκανα ένα 
φοβερό λάθος όταν υιοθέτησα αυτή την πεποίθηση την οποία δε θέλω πια. 60 Υιός του 
Θεού πρέπει να είναι για πάντα ελεύθερος. Είναι όπως ο Θεός τον δηµιούργησε κι όχι 
όπως θα ήθελα να τον φτιάξω. 8Βρίσκεται όπου ο Θεός θα τον ήθελε να είναι, κι όχι όπου 
σκέφτηκα να τον κρατήσω φυλακισµένο, 
3. (33) Υπάρχει ένας άλλος τρόπος µε τον οποίο µπορώ να κοιτάξω τον κόσµο. 
2Αφού ο σκοπός του κόσµου δεν είναι αυτός που του απέδωσα, πρέπει να υπάρχει ένας 
άλλος τρόπος να τον κοιτάξω. 3Βλέπω το καθετί ανάποδα και οι σκέψεις µου είναι το 
αντίθετο της αλήθειας. 4Βλέπω τον κόσµο σαν µια φυλακή του Υιού του Θεού. 5Ο κόσµος, 
λοιπόν, πρέπει να είναι στην πραγµατικότητα το µέρος όπου µπορεί να απελευθερωθεί. 
6Θα ήθελα να κοιτάξω τον κόσµο όπως είναι και να τον δω σαν ένα µέρος όπου ο Υιός του 
Θεού βρίσκει την ελευθερία του. 
4. (34) Θα µπορούσα να δω ειρήνη παρά αυτό που βλέπω. 
2Όταν βλέπω τον κόσµο σαν ένα τόπο ελευθερίας, συνειδητοποιώ ότι καθρεφτίζει τους 
νόµους του Θεού παρά τους κανονισµούς που επινόησα για να τον κυβερνούν. 3Θα 
καταλάβω ότι η ειρήνη, όχι ο πόλεµος, κατοικεί σ' αυτόν, 4Και θα αντιληφθώ ότι η ειρήνη 
επίσης κατοικεί στις καρδιές όλων εκείνων που µοιράζονται αυτό τον τόπο µε µένα. 
5. (35) Ο νους µου είναι µέρος του Θεού Είµαι πολύ άγιος.  
2Καθώς µοιράζοµαι την ειρήνη του κόσµου µε τους αδερφούς µου, αρχίζω να καταλαβαίνω 
ότι αυτή η ειρήνη προέρχεται από βαθιά µέσα µου. 3Ο κόσµος τον οποίο κοιτάζω έχει 
λάβει το φως της συγχώρεσης µου και ακτινοβολεί συγχώρεση. 4Μέσα σε αυτό το φως 
αρχίζω να βλέπω αυτό που οι ψευδαισθήσεις µου για τον εαυτό µου κρατούσαν κρυµµένο. 
5Αρχίζω να καταλαβαίνω την αγιοσύνη όλων των όντων, συµπεριλαµβανοµένου και του 
εαυτού µου, και το γεγονός ότι όλα είναι ένα µε µένα. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 58 
 
Οι παρακάτω ιδέες θα επανεξεταστούν σήµερα: 
1. (36) Η αγιοσύνη µου τυλίγει το καθετί που Εγώ βλέπω. 
2Από την αγιοσύνη µου προέρχεται η αντίληψη του πραγµατικού κόσµου. 3 Έχοντας 
συγχωρέσει, δε βλέπω πια τον εαυτό µου σαν ένοχο. 4Μπορώ να αποδεχτώ την αθωότητα 
που είναι η αλήθεια για τον εαυτό µου. 5Κοιτάζον-τας µέσα από µάτια που κατανοούν, η 
αγιοσύνη του κόσµου είναι το µόνο που βλέπω επειδή µπορώ να απεικονίσω µόνο τις 
σκέψεις που έχω για τον εαυτό µου. 
2. (37) Η αγιοσύνη µου ευλογεί τον κόσµο. 
2Η αντίληψη της αγιοσύνης µου δεν ευλογεί µόνο εµένα. 3 Όλοι και όλα που βλέπω στο 
φως της µοιράζονται τη χαρά που µου δίνει. 4Δεν υπάρχει τίποτα που να είναι χωρίς αυτή 
τη χαρά, επειδή δεν υπάρχει τίποτα που να µη µοιράζεται την αγιοσύνη µου. 5Καθώς 
αναγνωρίζω την αγιοσύνη µου, έτσι και η αγιοσύνη του κόσµου ακτινοβολεί λαµπρά για 
όλους να τη δουν. 
3. (38) Δεν υπάρχει τίποτα που η αγιοσύνη µου δεν µπορεί να κάνει. 
2Η αγιοσύνη µου είναι απεριόριστη στη δύναµη της να θεραπεύσει επειδή είναι 
απεριόριστη στη δύναµη της να σώσει. 3Από τι µπορεί να σωθεί κανείς παρά από 
ψευδαισθήσεις; 4Και τι είναι όλες οι ψευδαισθήσεις παρά ψευδείς ιδέες που τρέφω για τον 
εαυτό µου; 5Η αγιοσύνη µου τις εξουδετερώνει όλες µε το να βεβαιώνει την αλήθεια για 
µένα. 6Στην παρουσία της αγιοσύνης µου, την οποία µοιράζοµαι µε τον ίδιο το Θεό, όλα τα 
είδωλα εξαφανίζονται. 4. (39) Η αγιοσύνη µου είναι η σωτηρία µου. 
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2Αφού η αγιοσύνη µου µε σώζει από όλες τις ενοχές, η αναγνώριση της αγιοσύνης µου 
είναι η αναγνώριση της σωτηρίας µου. 3ΕΊναι επίσης η αναγνώριση της σωτηρίας του 
κόσµου. 4Απαξ και αποδεχτώ την αγιοσύνη µου, τίποτα δεν µπορεί να µε φοβίσει. 5Κι 
επειδή δε φοβάµαι, όλοι πρέπει να µοιραστούν την κατανόηση µου η οποία είναι το δώρο 
του Θεού σε µένα και τον κόσµο. 
5. (40) Σαν ένας Υιός του Θεού, είµαι ευλογηµένος. 
2Σε αυτό έγκειται η αξίωση µου για ό,τι είναι καλό και µόνο καλό. 3Σαν ένας Υιός του Θεού 
είµαι ευλογηµένος. 4Όλα τα καλό πράγµατα είναι δικά µου επειδή ο Θεός τα προόρισε για 
µένα. 5Δεν µπορώ να υποφέρω καµιά απώλεια, ή στέρηση, ή πόνο λόγω του ποιος είµαι. 
6Ο Πατέρας µου µε στηρίζει, µε προστατεύει και µε κατευθύνει σε όλα τα πράγµατα. 7Η 
φροντίδα Του για µένα είναι άπειρη κι είναι µαζί µου για πάντα. 8Είµαι αιώνια ευλογηµένος 
σαν Υιός Του. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 59 
 
Οι ακόλουθες ιδέες θα επανεξεταστούν σήµερα: 
1. (41) Ο Θεός πηγαίνει µαζί µου οπουδήποτε Εγώ πάω. 
2Πώς µπορώ να είµαι µόνος µου όταν ο Θεός έρχεται πάντοτε µαζί µου; 3Πώς µπορώ να 
έχω αµφιβολίες για τον εαυτό µου και να αισθάνοµαι ανασφαλής όταν η τέλεια σιγουριά 
κατοικεί σε Αυτόν; 4Πώς µπορώ να ενοχληθώ από οτιδήποτε όταν Αυτός αναπαύεται µέσα 
µου σε απόλυτη ειρήνη; 5Πώς µπορώ να υποφέρω όταν η αγάπη και η χαρά µε 
περιβάλλουν µέσω Αυτού; 6Ας µην τρέφω ψευδαισθήσεις για τον εαυτό µου. Είµαι τέλειος 
επειδή ο Θεός πηγαίνει µαζί µου οπουδήποτε Εγώ πάω. 
2. (42) Ο Θεός είναι η Δύναµη µου. Η Όραση είναι το δώρο Του. 
2Ας µη βασιστώ στα δικά µου µάτια για να δω σήµερα. 3Ας είµαι πρόθυµος να ανταλλάξω 
την αξιολύπητη ψευδαίσθηση της όρασης µου για την όραση που δίνεται από το Θεό. 4Η 
όραση του Χριστού είναι το δώρο Του και µου το έχει δώσει. 5Ας επικαλεστώ αυτό το δώρο 
σήµερα, έτσι ώστε η σηµερινή µέρα να µε βοηθήσει να καταλάβω την αιωνιότητα. 
3. (43) Ο Θεός είναι η Πηγή µου. Δεν µπορώ να δω ξέχωρα από Αυτόν. 
2Μπορώ να δω ό,τι ο Θεός θέλει να δω. 3Δεν µπορώ να δω τίποτα άλλο. 4Πέρα από το 
θέληµα Του υπάρχουν µόνο ψευδαισθήσεις. 5Είναι αυτές που διαλέγω όταν σκέφτοµαι ότι 
µπορώ να δω ξέχωρα από Αυτόν. 6Είναι αυτές που διαλέγω όταν προσπαθώ να δω µέσα 
από τα µάτια του σώµατος. 7Η όραση του Χριστού όµως µου έχει δοθεί για να τις 
αντικαταστήσει. 8Είναι µέσω αυτής της όρασης που διαλέγω να δω. 
4. (44) Ο Θεός είναι το Φως στο οποίο Εγώ βλέπω. 
2Δεν µπορώ να δω στο σκοτάδι. 3Ο Θεός είναι το µόνο φως. 4Εποµένως, αν πρόκειται να 
δω, πρέπει να δω µέσα από Αυτόν. 5Έχω προσπαθήσει να ορίσω τι είναι η όραση κι έχω 
κάνει λάθος. 6Τώρα µου δίνεται να καταλάβω ότι ο Θεός είναι το Φως στο οποίο βλέπω. 
7Ας καλωσορίσω την όραση και τον ευτυχισµένο κόσµο που θα µου δείξει. 
5. (45) Ο Θεός είναι ο Νους µε τον οποίο σκέφτοµαι. 
2Δεν έχω σκέψεις που δε µοιράζοµαι µε το Θεό. 3Δεν έχω σκέψεις ξέχωρα από Αυτόν 
επειδή ο νους µου δεν είναι ξεχωριστός από το Δικό Του. 4Σαν µέρος του Νου Του, οι 
σκέψεις µου είναι δικές Του και οι σκέψεις Του είναι δικές µου. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 60 
 
Οι ιδέες για τη σηµερινή επανάληψη είναι οι εξής: 
1. (46) Ο Θεός είναι η Αγάπη στην οποία Εγώ συγχωρώ. 
2Ο Θεός δε συγχωρεί επειδή δεν έχει ποτέ καταδικάσει. 3Οι αθώοι δεν µπορούν να 
κατακρίνουν κι εκείνοι που έχουν αποδεχτεί την αθωότητα τους δε βλέπουν τίποτα να 
συγχωρέσουν. 4 Όµως η συγχώρεση είναι το µέσο µε το οποίο θα αναγνωρίσω την 
αθωότητα µου. Είναι η αντανάκλαση της Αγάπης του Θεού στη γη. 6Θα µε φέρει αρκετά 
κοντά στον Ουρανό ώστε η Αγάπη του Θεού να µπορέσει να µε φτάσει και να µε 
ανυψώσει σε Αυτόν. 
2. (47) Ο Θεός είναι η Δύναµη στην οποία Εγώ εµπιστεύοµαι. 
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2Δεν είναι η δική µου δύναµη µέσω της οποίας συγχωρώ. 3Είναι µέσω της δύναµης του 
Θεού µέσα µου, την οποία θυµάµαι καθώς συγχωρώ. 4Καθώς αρχίζω να βλέπω, 
αναγνωρίζω την αντανάκλασή Του στη γη. 5Συγχωρώ όλα τα πράγµατα επειδή αισθάνοµαι 
το ξύπνηµα της Δύναµης Του µέσα µου. 6Κι αρχίζω να θυµάµαι την Αγάπη που διάλεξα να 
ξεχάσω, η Οποία όµως δε µε έχει ξεχάσει. 
3. (48) Δεν έχω τίποτα να φοβηθώ. 
2Πόσο ασφαλής θα µου φανεί ο κόσµος όταν µπορέσω να τον δω! 3Δε θα µοιάζει σε 
τίποτα µε αυτό που φαντάζοµαι ότι βλέπω τώρα. 4 Όλοι αυτοί κι όλα αυτά που βλέπω θα 
γέρνουν προς τα µένα να µε ευλογήσουν. 5Θα αναγνωρίσω στον καθένα τον πιο αγαπητό 
µου Φίλο. 6Τι θα µπορούσα να φοβηθώ σε ένα κόσµο που έχω συγχωρέσει και ο οποίος 
µε έχει συγχωρέσει; 
4. (49) Η φωνή του Θεού µου µιλά όλη την ηµέρα. 
2Δεν υπάρχει ούτε µια στιγµή που η Φωνή του Θεού να σταµατά να καλεί τη συγχώρεση 
µου να µε σώσει. 3Δεν υπάρχει στιγµή που η Φωνή Του δε διευθύνει τις σκέψεις µου, 
καθοδηγεί τις πράξεις µου και οδηγεί το δρόµο µου. 4Βαδίζω σταθερά προς την αλήθεια. 
5Δεν µπορώ να πάω πουθενά αλλού επειδή η Φωνή του Θεού είναι η µόνη φωνή κι ο 
µόνος οδηγός που έχει δοθεί στον Υιό Του.  
5. (50) Συντηρούµαι από την Αγάπη τον Θεού. 
2Καθώς ακούω προσεκτικά τη Φωνή του Θεού, συντηρούµαι από την Αγάπη Του. 3Καθώς 
ανοίγω τα µάτια µου, η Αγάπη Του φωτίζει τον κόσµο για να δω. 4Καθώς συγχωρώ, η 
Αγάπη Του µου υπενθυµίζει ότι ο Υιός Του είναι αναµάρτητος. 5Και καθώς κοιτάζω τον 
κόσµο µε την όραση που Αυτός µου έχει δώσει, θυµάµαι ότι είµαι ο Υιός Του. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 61 
 
Είµαι το Φως τού κόσµου. 
 
1) Ποιος είναι το φως του κόσµου παρά ο Υιός του Θεού; 2Αυτή, λοιπόν, είναι απλώς µια 
δήλωση της αλήθειας για τον εαυτό σου. 3Είναι το αντίθετο µιας δήλωσης περηφάνιας, 
αλαζονείας, ή αυταπάτης. 4Δεν περιγράφει την ιδέα που έχεις σχηµατίσει για τον εαυτό 
σου. 5Δεν αναφέρεται σε κανένα από τα χαρακτηριστικά τα οποία έχεις αποδώσει στα 
είδωλα σου. Αναφέρεται σε σένα όπως δηµιουργήθηκες από το Θεό. 7Απλώς δηλώνει την 
αλήθεια. 
2) Για το εγώ, η σηµερινή ιδέα είναι το αποκορύφωµα της µεγαλοποίησης του εαυτού. 
2Αλλά το εγώ δεν καταλαβαίνει την ταπεινότητα και νοµίζει λανθασµένα ότι είναι η 
υποτίµηση του εαυτού. 3Η ταπεινότητα αποτελείται από το να αποδεχτείς το ρόλο σου στη 
σωτηρία και να µη δεχτείς κανέναν άλλο. 4Δεν είναι ταπεινότητα να επιµένεις ότι δεν 
µπορείς να είσαι το Φως του κόσµου, αν αυτή είναι η αποστολή που σου έχει αναθέσει ο 
Θεός. 5Μόνο η αλαζονεία θα ισχυριζόταν ότι αυτή η αποστολή δεν µπορεί να είναι για σένα 
και η αλαζονεία είναι πάντοτε του εγώ. 
3) Η αληθινή ταπεινότητα σου ζητά να αποδεχτείς τη σηµερινή ιδέα επειδή είναι η Φωνή 
του Θεού που σου λέει ότι είναι αληθινή. 2Αυτό είναι ένα πρώτο βήµα στην αποδοχή της 
πραγµατικής σου αποστολής στη γη. 3Είναι ένα τεράστιο βήµα στο να πάρεις τη θέση που 
δικαιωµατικά σου ανήκει στη σωτηρία. 4Είναι µια θετική βεβαίωση του δικαιώµατος σου να 
σωθείς και µια οµολογία της δύναµης που σου δίνεται να σώσεις άλλους. 
4) Θα χρειαστείς να σκέφτεσαι αυτή την ιδέα όσο το δυνατό πιο συχνό σήµερα. 2Είναι η 
τέλεια απάντηση σε όλες τις ψευδαισθήσεις κι εποµένως σε όλους τους πειρασµούς. 
3Φέρνει όλες τις αντιλήψεις που έχεις σχηµατίσει για τον εαυτό σου στην αλήθεια και σε 
βοηθά να αποχωρήσεις ειρηνικό ξαλαφρωµένος και σίγουρος στο σκοπό σου. 
5) Όσο το δυνατό πιο πολλές περίοδοι εξάσκησης πρέπει να επιχειρηθούν σήµερα, αν και 
καθεµιά από αυτές δε χρειάζεται να υπερβαίνει ένα ή δύο λεπτά. 2Πρέπει να τις αρχίζεις 
λέγοντας στον εαυτό σου τα εξής: 
3Είµαι το φως του κόσµου. 
 4Αυτή είναι η µοναδική µου αποστολή. 
 5Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο βρίσκοµαι εδώ. 
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 6Μετά συλλογίσου αυτά τα λόγια για λίγο, κατά προτίµηση µε τα µάτια σου κλειστά αν οι 
συνθήκες το επιτρέπουν.7 Άφησε µερικές παρόµοιες σκέψεις να έρθουν στο νου σου κι 
επανέλαβε την ιδέα στον εαυτό σου αν ο νους σου περιπλανάται µακριά από την κεντρική 
σκέψη. 
6) Μην αµελήσεις ν' αρχίσεις και να τελειώσεις την ηµέρα µε µια περίοδο εξάσκησης. 2Έτσι 
θα ξυπνήσεις µε µια οµολογία της αλήθειας για τον εαυτό σου, θα την ενδυναµώσεις όλη 
την ηµέρα και θα πέσεις να κοιµηθείς καθώς επαναβεβαιώνεις την αποστολή σου και το 
µόνο σου σκοπό εδώ. 3Αυτές οι δύο περίοδοι εξάσκησης µπορεί να διαρκέσουν πιο πολύ 
από τις υπόλοιπες αν τις βρίσκεις ωφέλιµες και θέλεις να τις επεκτείνεις. 
7) Η σηµερινή ιδέα προχωρά πολύ πιο πέρα από τις ασήµαντες απόψεις του εγώ για το 
ποιος είσαι και ποιος είναι ο σκοπός σου. 2Για µια ιδέα που φέρνει τη σωτηρία, αυτό είναι 
φανερά αναγκαίο. 3Αυτό είναι το πρώτο από έναν αριθµό γιγαντιαίων βηµάτων που θα 
κάνουµε στις επόµενες βδοµάδες. 4Προσπάθησε σήµερα να αρχίσεις να χτίζεις ένα γερό 
θεµέλιο για αυτή την πρόοδο. 5Είσαι το Φως του κόσµου. 6Ο Θεός έχει χτίσει το σχέδιο 
Του για τη σωτηρία του Υιού Του σε σένα. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 62 
 
Συγχώρεση είναι η αποστολή µου σαν το Φως τού κόσµου. 
 
1) Είναι η συγχώρεση σου που θα φέρει τον κόσµο του σκότους στο φως. 2Είναι η 
συγχώρεση σου που σε αφήνει να αναγνωρίσεις το φως στο οποίο βλέπεις. 3Το να 
συγχωρείς είναι η απόδειξη ότι είσαι το Φως του κόσµου. 4Μέσα από τη συγχώρεση η 
αλήθεια για τον εαυτό σου επιστρέφει στη µνήµη σου. 3Εποµένως η σωτηρία σου έγκειται 
στο να συγχωρείς. 
2) Οι ψευδαισθήσεις για τον εαυτό σου και τον κόσµο είναι ένα. 2Αυτός είναι ο λόγος που 
όλη η συγχώρεση είναι ένα δώρο στον εαυτό σου. 3 Έχοντας επιτεθεί στη δηµιουργία και 
το Δηµιουργό της, κι έχοντας έτσι απαρνηθεί την Ταυτότητα σου, ο στόχος σου τώρα είναι 
να ανακαλύψεις ποιος είσαι. 4Γώρα µαθαίνεις πώς να θυµάσαι την αλήθεια. 5Γιατί αυτή η 
επίθεση πρέπει να αντικατασταθεί από τη συγχώρεση, έτσι ώστε οι σκέψεις της ζωής να 
µπορέσουν να αντικαταστήσουν τις σκέψεις του θανάτου. 
3) Να θυµάσαι ότι κάθε φορά που επιτίθεσαι, επικαλείσαι τη δική σου αδυναµία, ενώ κάθε 
φορά που συγχωρείς επικαλείσαι τη δύναµη του Χριστού µέσα σου. 2Δεν έχεις αρχίσει 
λοιπόν να καταλαβαίνεις τι θα κάνει η συγχώρεση για σένα; 3Θα αφαιρέσει όλη την 
αίσθηση αδυναµίας, υπερέντασης και κόπωσης από το νου σου. 4Θα αποµακρύνει όλο το 
φόβο, την ενοχή και τον πόνο. 5Θα αποκαταστήσει την τέλεια ασφάλεια και δύναµη που ο 
Θεός έδωσε στον Υιό Του στην επίγνωση σου. 
4) Ας είµαστε ευτυχείς να αρχίσουµε και να τελειώσουµε αυτή την ηµέρα µε την εξάσκηση 
της σηµερινής ιδέας και να τη χρησιµοποιούµε όσο το δυνατό πιο συχνά όλη την ηµέρα. 
2Θα σε βοηθήσει να κάνεις την ηµέρα σου τόσο ευτυχισµένη όσο ο Θεός σε θέλει να είσαι. 
3Και θα βοηθήσει εκείνους που είναι γύρω σου καθώς επίσης κι εκείνους που φαίνονται να 
είναι µακριά, στο χώρο και το χρόνο, να µοιραστούν αυτή την ευτυχία µαζί σου. 
5) Όσο πιο συχνά µπορείς, µε τα µάτια σου κλειστά αν είναι δυνατό, λέγε στον εαυτό σου 
σήµερα τα εξής: 
2Η συγχώρεση είναι η αποστολή µου σαν το Φως τον κόσµου. 3Θα ήθελα να εκπληρώσω 
την αποστολή µου για να µπορώ να είµαι ευτυχισµένος. 
4Μετά αφιέρωσε ένα δύο λεπτά να συλλογιστείς την αποστολή σου, την ευτυχία και την 
απελευθέρωση που θα σου φέρει. 5 Άφησε παρόµοιες σκέψεις να έρθουν ελεύθερα στο 
νου σου, γιατί η καρδιά σου θα αναγνωρίσει αυτά τα λόγια - και στο νου σου βρίσκεται η 
επίγνωση ότι είναι αληθινά. 6Αν τυχόν κι αφαιρεθείς επανέλαβε την ιδέα και πρόσθεσε: 
7Θα ήθελα να το θυµάµαι αυτό επειδή θέλω να είµαι ευτυχισµένος. 
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ΜΑΘΗΜΑ 63 
 
Το Φως τού κόσµου φέρνει την ειρήνη στον κάθε νου µέσω της συγχώρεσης µου. 
 
1) Πόσο άγιος είσαι εσύ που έχεις τη δύναµη να φέρνεις την ειρήνη στον κάθε νου! 2Πόσο 
ευλογηµένος είσαι εσύ που µπορείς να µάθεις να αναγνωρίζεις τον τρόπο για να το 
αφήνεις αυτό να γίνεται µέσα από σένα! 3Τι σκοπό θα µπορούσες να έχεις που θα σου 
φέρει µεγαλύτερη ευτυχία; 
2) Με µια τέτοια αποστολή είσαι πραγµατικά το φως του κόσµου. 2Ο Υιός του Θεού 
βασίζεται σε σένα για τη λύτρωση του. 3Σου ανήκει και εποµένως είναι δική σου για να του 
την δώσεις. 4Μην αποδεχτείς κανένα ασήµαντο σκοπό ή δίχως νόηµα επιθυµία στη θέση 
της, γιατί διαφορετικά θα ξεχάσεις την αποστολή σου και θα αφήσεις τον Υιό του Θεού 
στην κόλαση. 5Αυτό που ζητείται από σένα δεν είναι µια επιπόλαιη παράκληση. 6Σου 
ζητείται να αποδεχτείς τη σωτηρία ώστε να είναι δική σου και να µπορείς να την 
προσφέρεις. 
3) Επειδή αναγνωρίζουµε τη σπουδαιότητα αυτής της αποστολής, θα είµαστε ευτυχείς να 
τη θυµόµαστε πολύ συχνά σήµερα. 2Θα αρχίσουµε την ηµέρα µας οµολογώντας την και θα 
τελειώσουµε την ηµέρα µε τη σκέψη της στην επίγνωση µας. 3Και όλη την ηµέρα θα 
επαναλαµβάνουµε όσο πιο συχνά µπορούµε τα εξής: 
4Το φως του κόσµου φέρνει την ειρήνη στον κάθε νου µέσω της συγχώρεσης µου. 
5Είµαι το µέσον που ο Θεός έχει διορίσει για τη σωτηρία του κόσµου. 
4) Αν κλείσεις τα µάτια σου, µάλλον θα σου φανεί πιο εύκολο να αφήσεις τις σχετικές 
σκέψεις να έρθουν στο νου σου κατά τη διάρκεια του ενός ή δύο λεπτών που πρέπει να 
αφιερώσεις συλλογιζόµενος αυτές τις ιδέες. 2Να µην περιµένεις όµως για µια τέτοια 
ευκαιρία. 3Καµιά ευκαιρία για την ενδυνάµωση της σηµερινής ιδέας δεν πρέπει να χαθεί. 
4Να θυµάσαι ότι ο Υιός του Θεού στηρίζεται σε σένα για τη σωτηρία του. 5Και ποιος παρά 
ο Εαυτός σου πρέπει να είναι ο Υιός Του; 
 
ΜΑΘΗΜΑ 64 
 
Ας µην ξεχνώ την αποστολή µου. 
 
1) Η σηµερινή ιδέα είναι απλώς ένας άλλος τρόπος για να πεις «ας µη µπω σε πειρασµό». 
2Ο σκοπός του κόσµου που βλέπεις είναι να αποκρύψει την αποστολή σου της 
συγχώρεσης και να σου δώσει µια δικαιολογία για να την ξεχάσεις. 3Είναι ο πειρασµός να 
εγκαταλείψεις το Θεό και τον Υιό Του µε το να λάβεις µια σωµατική εµφάνιση. Είναι αυτή η 
εµφάνιση που τα µάτια του σώµατος κοιτάζουν. 
2) Ό,τι τα σωµατικά µάτια φαίνεται ότι βλέπουν δεν µπορεί να είναι τίποτα άλλο παρά µια 
µορφή πειρασµού επειδή αυτός ήταν ο σκοπός του ίδιου του σώµατος.2 Έχουµε µάθει 
όµως ότι το Άγιο Πνεύµα έχει µια άλλη χρήση για τις ψευδαισθήσεις που έχεις φτιάξει κι 
εποµένως βλέπει έναν άλλο σκοπό σ' αυτές. 3Για το Άγιο Πνεύµα, ο κόσµος είναι ένα 
µέρος όπου µαθαίνεις να συγχωρείς αυτά που νοµίζεις ότι είναι τα αµαρτήµατα σου. 4Σε 
αυτό το επίπεδο αντίληψης, η σωµατική εµφάνιση του πειρασµού γίνεται η πνευµατική 
αναγνώριση της σωτηρίας. 
3) Συνοψίζοντας τα τελευταία µαθήµατα, η αποστολή σου εδώ είναι να είσαι το φως του 
κόσµου - µια αποστολή που σου έχει δοθεί από το Θεό. 2Είναι µόνο η αλαζονεία του εγώ 
που σε οδηγεί να το αµφισβητείς αυτό κι είναι µόνο ο φόβος του εγώ που σε κάνει να 
θεωρείς τον εαυτό σου ανάξιο του καθήκοντος που σου έχει ανατεθεί από τον ίδιο το Θεό. 
3Η σωτηρία του κόσµου περιµένει να συγχωρέσεις τον κόσµο, επειδή µέσω της 
συγχώρεσης ο Υιός του Θεού διαφεύγει από όλες τις ψευδαισθήσεις και κατά αυτό τον 
τρόπο από όλους τους πειρασµούς. 4Εσύ είσαι ο Υιός του Θεού. 
4) Θα είσαι ευτυχισµένος µόνο αν εκπληρώσεις την αποστολή που σου έχει δοθεί από το 
Θεό. 2Ο λόγος για αυτό είναι ότι η αποστολή σου είναι να είσαι ευτυχισµένος µε το να 
χρησιµοποιείς τα µέσα µε τα οποία η ευτυχία γίνεται αναπόφευκτη. 3Δεν υπάρχει άλλος 
δρόµος. 4Εποµένως κάθε φορά που διαλέγεις αν θα εκπληρώσεις την αποστολή σου ή 



 52 

όχι, στην πραγµατικότητα διαλέγεις αν θα είσαι ευτυχισµένος ή όχι. 
5) Ας το θυµόµαστε αυτό σήµερα. 2Ας το υπενθυµίσουµε στον εαυτό µας το πρωί και ξανά 
το βράδυ, καθώς επίσης κι όλη την ηµέρα. 3Προετοίµασε τον εαυτό σου από πριν για όλες 
τις αποφάσεις που θα πάρεις σήµερα µε το να θυµάσαι ότι όλες τους είναι στην 
πραγµατικότητα πολύ απλές. 4Κάθε µία θα οδηγήσει ή στην ευτυχία ή στη δυστυχία. 
5Μπορεί µια τέτοια απλή απόφαση να είναι στην πραγµατικότητα δύσκολη να την πάρεις; 
6Μην αφήσεις τη µορφή της απόφασης να σε ξεγελάσει. Το ότι η µορφή είναι πολύπλοκη, 
δεν υπονοεί ότι και το περιεχόµενο είναι πολύπλοκο. 8Είναι αδύνατο για οποιαδήποτε 
απόφαση στη γη να µπορεί να έχει ένα περιεχόµενο διαφορετικό από αυτή µονάχα την 
απλή επιλογή. 9Αυτή είναι η µόνη επιλογή που το Άγιο Πνεύµα βλέπει. 10Εποµένως είναι η 
µόνη επιλογή που υπάρχει. 
6) Σήµερα λοιπόν, ας ασκηθούµε µε τις ακόλουθες σκέψεις: 
2Ας µην ξεχνώ την αποστολή µου. 
3Ας µην προσπαθήσω να αντικαταστήσω την αποστολή 
που µου έχει δοθεί από το Θεό µε τη δική µου. 
4Ας συγχωρώ κι ας είµαι ευτυχισµένος. 
5Τουλάχιστον µια φορά σήµερα αφιέρωσε δέκα ή δεκαπέντε λεπτά να συλλογιστείς αυτές 
τις σκέψεις µε τα µάτια σου κλειστά. 6Παρόµοιες σκέψεις θα έρθουν να σε βοηθήσουν, αν 
θυµάσαι την κρίσιµη σπουδαιότητα της αποστολής σου για σένα και για τον κόσµο. 
7) Στις συχνές εφαρµογές της σηµερινής ιδέας καθ' όλη τη διάρκεια της ηµέρας, αφιέρωσε 
αρκετά λεπτά επανεξετάζοντας αυτές τις σκέψεις και µετά συλλογίσου τις χωρίς να 
σκέφτεσαι τίποτα άλλο. 2Ιδιαίτερα στην αρχή, αυτό θα είναι δύσκολο επειδή δεν είσαι 
πεπειραµένος στην πειθαρχία του νου που απαιτεί. 3Μπορεί να χρειαστείς να επαναλάβεις 
το «ας µην ξεχνώ την αποστολή µου» αρκετά συχνά για να σε βοηθήσει να 
συγκεντρωθείς. 
8) Οι µικρότερες περίοδοι εξάσκησης που χρειάζονται σήµερα είναι δύο ειδών. 2Μερικές 
φορές κάνε τις ασκήσεις µε τα µάτια σου κλειστά, προσπαθώντας να συγκεντρωθείς στις 
σκέψεις που χρησιµοποιείς. 3Άλλες φορές, κράτα τα µάτια σου ανοιχτά, αφού µελετήσεις 
τις σκέψεις, και µετά κοίταξε γύρω σου αργά αφήνοντας το βλέµµα σου να πέφτει τυχαία 
στα διάφορα αντικείµενα και λέγοντας στον εαυτό σου: 
4Αυτός είναι ο κόσµος που η αποστολή µου είναι να σώσω. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 65 
 
Η µόνη µου αποστολή είναι αυτή που ο Θεός µου έδωσε. 
 
1) Η σηµερινή ιδέα επαναβεβαιώνει τη θέση που έχεις αναλάβει στη σωτηρία. 2Σου 
υπενθυµίζει επίσης ότι δεν έχεις άλλη αποστολή εκτός από αυτήν. 3Είναι φανερό ότι και οι 
δύο σκέψεις είναι αναγκαίες για µια ολοκληρωτική αφιέρωση. 4Η σωτηρία δεν µπορεί να 
είναι ο µόνος σκοπός που έχεις, ενώ ακόµα αγαπάς άλλους σκοπούς. 5Η ολοκληρωτική 
αποδοχή της σωτηρίας σαν τη µόνη σου αποστολή αναγκαστικά περιλαµβάνει δύο φάσεις: 
την αναγνώριση ότι η σωτηρία είναι η αποστολή σου και την παραίτηση σου από όλους 
τους άλλους στόχους που έχεις επινοήσει για τον εαυτό σου. 
2) Αυτός είναι ο µόνος τρόπος µε τον οποίο µπορείς να πάρεις τη θέση που δικαιωµατικά 
σου ανήκει µεταξύ των σωτήρων του κόσµου. 2Αυτός είναι ο µόνος τρόπος µε τον οποίο 
µπορείς να πεις και να το εννοείς: «Η µόνη µου αποστολή είναι αυτή που ο Θεός µου 
έδωσε». 3Αυτός είναι ο µόνος τρόπος µε τον οποίο µπορείς να βρεις ψυχική ειρήνη. 
3) Σήµερα και για µερικές από τις επόµενες ηµέρες αφιέρωσε δέκα µε δεκαπέντε λεπτά για 
µια πιο µεγάλη περίοδο εξάσκησης κατά τη διάρκεια της οποίας προσπαθείς να 
καταλάβεις και να αποδεχτείς αυτό που η ιδέα της ηµέρας πραγµατικά σηµαίνει. 2Η 
σηµερινή ιδέα σου προσφέρει την ευκαιρία να διαφύγεις από όλες τις δυσκολίες που 
αντιλαµβάνεσαι. Τοποθετεί το κλειδί που ανοίγει την πόρτα της ειρήνης, την οποία εσύ 
έχεις κλείσει, στα δικό σου χέρια. 4Σου δίνει την απάντηση για όλες τις αναζητήσεις που 
έχεις κάνει από τότε που άρχισε ο χρόνος. 
4) Προσπάθησε αν είναι δυνατό να έχεις τις εκτεταµένες περιόδους εξάσκησης περίπου 
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την ίδια ώρα κάθε µέρα. 2Προσπάθησε επίσης να καθορίσεις αυτή την ώρα εκ των 
προτέρων και µετά να την τηρήσεις µε τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. 3Ο σκοπός για 
αυτό είναι να κανονίσεις την ηµέρα σου έτσι ώστε να έχεις φυλάξει µια συγκεκριµένη ώρα 
για το Θεό, καθώς επίσης και για όλους τους ασήµαντους σκοπούς και στόχους που θα 
επιδιώξεις. 4Αυτό είναι µέρος µιας µακροπρόθεσµης εκπαίδευσης στην πειθαρχία που ο 
νους σου χρειάζεται, έτσι ώστε το Άγιο Πνεύµα να µπορεί να τον χρησιµοποιεί τακτικό για 
το σκοπό που µοιράζεται µαζί σου. 
5) Για τη µεγαλύτερη περίοδο εξάσκησης, άρχισε επανεξετάζοντας την ιδέα της ηµέρας. 
2Μετά κλείσε τα µάτια σου, επανέλαβε την ιδέα στον εαυτό σου ακόµα µια φορά και 
παρατήρησε το νου σου προσεκτικά για να συλλάβεις οποιεσδήποτε σκέψεις σου 
έρχονται. 3Στην αρχή µην προσπαθείς να συγκεντρωθείς µόνο στις σκέψεις που 
σχετίζονται µε τη σηµερινή ιδέα. 4Αντίθετα, προσπάθησε να ξεσκεπάσεις κάθε σκέψη που 
έρχεται να παρεµποδίσει τη σηµερινή ιδέα. 5Παρατήρησε καθεµιά από αυτές καθώς 
έρχονται στο νου σου µε όσο το δυνατό λιγότερη ανάµειξη ή ενδιαφέρον και απέρριψε 
καθεµιά από αυτές λέγοντας στον εαυτό σου: 
6Αυτή η σκέψη εκφράζει ένα στόχο που µε εµποδίζει από το να αποδεχτώ τη µόνη µου 
αποστολή. 
6) Μετά από λίγο, θα γίνει πιο δύσκολο να βρεις παρεµβαλλόµενες σκέψεις. 2Προσπάθησε 
όµως να συνεχίσεις για ένα περίπου λεπτό ακόµα, επιχειρώντας να συλλάβεις µερικές από 
τις άσκοπες σκέψεις που ξέφυγαν από την προσοχή σου προηγουµένως, αλλά χωρίς να 
πιεστείς ή να κάνεις υπερβολική προσπάθεια. 3Μετά πες στον εαυτό σου: 
4Σε αυτή την καθαρή πλάκα ας γραφτεί για µένα η αληθινή µου αποστολή. 
5Δε χρειάζεται να χρησιµοποιήσεις αυτά ακριβώς τα λόγια, αλλά προσπάθησε να έχεις την 
αίσθηση ότι είσαι πρόθυµος να αφήσεις τις ψευδαισθήσεις που τρέφεις για την αποστολή 
σου να αντικατασταθούν από την αλήθεια. 
7) Τελικά, επανέλαβε τη σηµερινή ιδέα ακόµα µια φορά και αφιέρωσε το υπόλοιπο της 
περιόδου εξάσκησης στο να προσπαθήσεις να εστιάσεις το νου σου στη σηµασία της για 
σένα, στην ανακούφιση που η αποδοχή της θα σου φέρει καθώς επιλύει τα προβλήµατα 
σου µια για πάντα και στο βαθµό στον οποίο πραγµατικά θέλεις τη σωτηρία παρά τις δικές 
σου ανόητες ιδέες για το αντίθετο. 
8) Στις πιο µικρές περιόδους εξάσκησης, οι οποίες πρέπει να γίνονται τουλάχιστον µια 
φορά την ώρα, χρησιµοποίησε την εξής µορφή καθώς εφαρµόζεις τη σηµερινή ιδέα: 
2Η µόνη µου αποστολή είναι αυτή που ο Θεός µου έδωσε. 3Δε θέλω άλλη και δεν έχω άλλη. 
4Μερικές φορές κλείσε τα µάτια σου καθώς εξασκείσαι σε αυτό και µερικές φορές κράτα τα 
ανοιχτά και κοίταζε γύρω σου. 5Είναι ό,τι βλέπεις τώρα που θα αλλαχτεί ολοκληρωτικά 
όταν αποδεχτείς πλήρως τη σηµερινή ιδέα. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 66 
 
Η ευτυχία µου και η αποστολή µου είναι ένα. 
 
1) Σίγουρα θα έχεις παρατηρήσει την έµφαση που έχει δοθεί στα τελευταία µας µαθήµατα 
στη σχέση που υπάρχει µεταξύ της εκπλήρωσης της αποστολής σου και την επίτευξη της 
ευτυχίας. 2Ο λόγος για αυτό είναι ότι στην πραγµατικότητα δε βλέπεις τη σύνδεση τους. 
3Υπάρχει όµως κάτι περισσότερο από µια απλή σύνδεση µεταξύ τους, είναι το ίδιο. 4Οι 
µορφές τους είναι διαφορετικές, αλλά το περιεχόµενο τους είναι απολύτως ένα. 
2) Το εγώ συνεχώς µάχεται το Άγιο Πνεύµα πάνω στο θεµελιώδες ερώτηµα του ποια είναι 
η αποστολή σου. 2Έτσι συνεχώς µάχεται το Άγιο Πνεύµα και για το ποια είναι η ευτυχία 
σου. 3Αυτή η µάχη δεν είναι αµοιβαία. 4Το εγώ επιτίθεται και το ' Άγιο Πνεύµα δεν αντιδρά. 
5Το Άγιο Πνεύµα γνωρίζει ποια είναι η αποστολή σου. 6Γνωρίζει ό,τι είναι η ευτυχία σου. 
3) Σήµερα θα προσπαθήσουµε να προχωρήσουµε πέρα από αυτή την εντελώς δίχως 
νόηµα µάχη και να φτάσουµε στην αλήθεια για την αποστολή σου. 2Δε θα εµπλακούµε σε 
ανόητες φιλονικίες για το ποια είναι. 3Δε θα κάνουµε απεγνωσµένες προσπάθειες να 
ορίσουµε την ευτυχία και να καθορίσουµε τα µέσα για την επίτευξη της. 4Δε θα 
ικανοποιήσουµε το εγώ µε το να ακούµε τις επιθέσεις του στην αλήθεια. 5Απλώς θα 
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είµαστε χαρούµενοι που µπορούµε να ανακαλύψουµε ποια είναι η αλήθεια. 
4) Η µεγαλύτερη µας περίοδος εξάσκησης σήµερα έχει σαν στόχο της την αποδοχή του 
γεγονότος ότι όχι µόνο υπάρχει µια πολύ πραγµατική σύνδεση µεταξύ της αποστολής που 
σου έδωσε ο Θεός και της ευτυχίας σου, αλλά ότι στην πραγµατικότητα είναι ακριβώς οι 
ίδιες. 2Ο Θεός σου δίνει µόνο ευτυχία. 3Εποµένως, η αποστολή που Αυτός σου έδωσε 
πρέπει να είναι η ευτυχία - ακόµα και αν φαίνεται να είναι διαφορετική. 4Οι σηµερινές 
ασκήσεις είναι µια απόπειρα να προχωρήσουµε πέρα από αυτές τις φαινοµενικές 
διαφορές και να αναγνωρίσουµε το κοινό περιεχόµενο όπου στ' αλήθεια βρίσκεται η 
αποστολή σου. 
5) Άρχισε τα δέκα µε δεκαπέντε λεπτά της περιόδου εξάσκησης επανεξετάζοντας τις 
παρακάτω σκέψεις: 
20 Θεός µου δίνει µόνο ευτυχία. 
3Αυτός µου έχει δώσει την αποστολή µου. 
4Εποµένως η αποστολή µου πρέπει να είναι ευτυχία. 
5Προσπάθησε να δεις τη λογική σε αυτή την ακολουθία, ακόµα κι αν δεν µπορείς να 
αποδεχτείς το συµπέρασµα. 6Είναι µόνο στην περίπτωση που οι δύο σκέψεις είναι 
λανθασµένες που το συµπέρασµα θα µπορούσε να είναι αναληθές. 7Ας συλλογιστούµε 
λοιπόν για λίγο αυτές τις δύο προϋποθέσεις καθώς ασκούµεθα. 
6) Η πρώτη προϋπόθεση είναι ότι ο Θεός σου δίνει µόνο ευτυχία. 2Αυτό θα µπορούσε να 
είναι αναληθές φυσικά, αλλά για να είναι αναληθές είναι αναγκαίο να ορίσεις το Θεό σαν 
κάτι που δεν είναι. 3Η Αγάπη δεν µπορεί να δώσει το κακό κι ό,τι δεν είναι ευτυχία είναι 
κακό. 4Ο Θεός δεν µπορεί να δώσει αυτό που δεν έχει και δεν µπορεί να έχει αυτό που δεν 
είναι. 5Ο Θεός πρέπει να είναι κακός αν δε σου δίνει µόνο ευτυχία. 6Και είναι αυτός ο 
ορισµός του Θεού τον οποίο πιστεύεις αν δεν αποδεχτείς την πρώτη προϋπόθεση. 
7) Η δεύτερη προϋπόθεση είναι ότι ο Θεός σου έχει δώσει την αποστολή σου.  
2 Έχουµε δει ότι υπάρχουν µόνο δύο µέρη στο νου σου. 3Το ένα κυβερνάται από το εγώ κι 
αποτελείται από ψευδαισθήσεις. 4Το άλλο είναι ο οίκος του Αγίου Πνεύµατος όπου κατοικεί 
η αλήθεια. 5Δεν υπάρχουν άλλοι οδηγοί από τους οποίους να διαλέξεις παρά µόνο αυτοί οι 
δύο, ούτε και άλλες συνέπειες είναι δυνατές σαν αποτέλεσµα της εκλογής σου παρά µόνο 
ο φόβος που το εγώ πάντα προξενεί και η αγάπη που το Άγιο Πνεύµα πάντα προσφέρει 
για να αντικαταστήσει το φόβο. 
8) Εποµένως η αποστολή σου πρέπει να έχει καθιερωθεί από το Θεό µέσω της Φωνής 
Του ή πρέπει να έχει ετοιµαστεί από το εγώ που έχεις φτιάξει για να τον αντικαταστήσεις. 
2Ποιο από αυτό είναι αλήθεια; 3Αν ο Θεός δε σου έδωσε την αποστολή σου, τότε αυτή 
πρέπει να είναι το δώρο του εγώ. 4' Έχει όµως πράγµατι το εγώ δώρα να δώσει αφού το 
ίδιο είναι µια ψευδαίσθηση και προσφέρει µόνο την ψευδαίσθηση των δώρων; 
9) Συλλογίσου το αυτό κατά τη διάρκεια της µεγαλύτερης περιόδου εξάσκησης σήµερα. 
2Συλλογίσου επίσης τις πολλές µορφές που η ψευδαίσθηση της αποστολής σου έχει πάρει 
στο νου σου και τους πολλούς τρόπους µε τους οποίους έχεις προσπαθήσει να βρεις τη 
σωτηρία κάτω από την ψευδαίσθηση του εγώ. 3Την βρήκες; 4Ήσουν ευτυχισµένος; 3Σου 
έφερε ειρήνη; 6Χρειαζόµαστε µεγάλη ειλικρίνεια σήµερα. 7Θυµήσου καλό τα αποτελέσµατα 
κι εξέτασε επίσης αν ήταν ποτέ λογικό να περιµένεις να βρεις ευτυχία από οτιδήποτε έχει 
ποτέ προτείνει το Εγώ. 8Παρ' όλα αυτά όµως το εγώ είναι η µόνη άλλη εκλογή που 
υπάρχει εκτός από τη Φωνή του Αγίου Πνεύµατος. 
10) Θα ακούσεις την τρέλα ή θα ακούσεις την αλήθεια. 2Προσπάθησε να κάνεις αυτή την 
επιλογή καθώς συλλογίζεσαι τις προϋποθέσεις πάνω στις οποίες το συµπέρασµα µας 
βασίζεται. 3Μπορούµε να µοιραστούµε αυτό το συµπέρασµα, αλλά κανένα άλλο. 4Γιατί ο 
Ίδιος ο Θεός το µοιράζεται µαζί µας. 5Η σηµερινή ιδέα είναι ένα άλλο γιγαντιαίο βήµα προς 
την αντίληψη του ίδιου σαν ίδιο και του διαφορετικού σαν διαφορετικό. 6Από τη µια πλευρά 
βρίσκονται όλες οι ψευδαισθήσεις.7 Όλη η αλήθεια βρίσκεται στην άλλη. 8Ας 
προσπαθήσουµε να συνειδητοποιήσουµε σήµερα ότι µόνο η αλήθεια είναι αληθινή. 
11) Για τις πιο σύντοµες περιόδους εξάσκησης, οι οποίες θα είναι πάρα πολύ ωφέλιµες 
σήµερα αν γίνονται δυο φορές την ώρα, προτείνουµε την εξής µορφή εφαρµογής: 
2Η ευτυχία µου και η αποστολή µου είναι ένα, επειδή ο Θεός µου έχει δώσει και τα δύο. 
3Δε θα πάρει πάνω από ένα λεπτό και πιθανόν λιγότερο να επαναλάβεις αυτά τα λόγια και 
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να συλλογιστείς για λίγο καθώς τα λες. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 67 
 
Η Αγάπη µε δηµιούργησε όπως είναι ο Εαυτός Της. 
 
1) Η σηµερινή ιδέα είναι µια πλήρης και ακριβής δήλωση του ποιος είσαι. 2Αυτός είναι ο 
λόγος που είσαι το φως του κόσµου. 3Αυτός είναι ο λόγος που ο Θεός σε διόρισε σαν το 
σωτήρα του κόσµου. 4Αυτός είναι ο λόγος που ο Υιός του Θεού βασίζεται σε σένα για τη 
σωτηρία του. 5Αυτός σώζεται εξαιτίας του ποιος είσαι. 6Θα καταβάλλουµε κάθε 
προσπάθεια σήµερα να φτάσουµε αυτή την αλήθεια για το ποιος είσαι, και να 
συνειδητοποιήσουµε πλήρως, έστω και για µία µόνο στιγµή, ό,τι είναι η αλήθεια. 
2) Στην πιο µεγάλη περίοδο εξάσκησης θα συλλογιστούµε την αλήθεια για το ποιος είσαι 
και την απόλυτα αµετάβλητη και αναλλοίωτη φύση της. 2Θα αρχίσουµε επαναλαµβάνοντας 
αυτή την αλήθεια για το ποιος είσαι, και µετά θα αφιερώσουµε µερικά λεπτά στο να 
προσθέσουµε µερικές παρόµοιες σκέψεις όπως οι εξής: 
3Η αγιοσύνη µε δηµιούργησε άγιο. 4Η καλοσύνη µε δηµιούργησε καλό. 
5Η εποικοδοµητικότητα µε δηµιούργησε εποικοδοµητικό. 6Η τελειότητα µε δηµιούργησε 
τέλειο. 
7Οποιοδήποτε χαρακτηριστικό που ταιριάζει στο Θεό, όπως Αυτός ορίζει τον εαυτό Του, 
είναι κατάλληλο για αυτή τη χρήση. 8Σήµερα προσπαθούµε να εξουδετερώσουµε το δικό 
σου ορισµό του Θεού και να τον αντικαταστήσουµε µε το Δικό Του. 9Προσπαθούµε επίσης 
να τονίσουµε ότι αποτελείς µέρος του ορισµού του Εαυτού Του. 
3) Αφού καλύψεις αρκετές από αυτές τις παρόµοιες σκέψεις, προσπάθησε για µια σύντοµη 
προπαρασκευαστική περίοδο να αφήσεις όλες τις σκέψεις να φύγουν και µετά 
προσπάθησε να προχωρήσεις πέρα από όλες τις αντιλήψεις και προκαταλήψεις που έχεις 
για τον εαυτό σου και να φτάσεις στην αλήθεια που είναι µέσα σου. 2Αν η Αγάπη σε 
δηµιούργησε όπως είναι ο Εαυτός της, αυτός ο Εαυτός πρέπει να είναι µέσα σου. 3Και 
κάπου µέσα στο νου σου υπάρχει αυτός ο Εαυτός και είναι εκεί για να Τον βρεις. 
4) Μπορεί να το βρεις αναγκαίο να επαναλαµβάνεις τη σηµερινή ιδέα κάθε λίγο για να 
αντικαθιστάς τις σκέψεις που διασπούν την προσοχή σου. 2Μπορεί επίσης να βρεις ότι 
αυτό δεν είναι αρκετό και ότι χρειάζεσαι να συνεχίσεις να προσθέτεις άλλες παρόµοιες 
σκέψεις για το ποιος είσαι. 3Ισως,όµως θα πετύχεις στο να προχωρήσεις πέρα από αυτό 
το στάδιο και µέσω του διαστήµατος στο οποίο όλες οι σκέψεις έχουν σταµατήσει να 
φτάσεις στην επίγνωση ενός λαµπρού φωτός στο οποίο αναγνωρίζεις τον εαυτό σου όπως 
η Αγάπη σε δηµιούργησε. 4Να είσαι σίγουρος σήµερα ότι θα κάνεις µεγάλη πρόοδο στο να 
έρθεις πιο κοντά σε αυτή την επίγνωση, είτε αισθάνεσαι ότι έχεις πετύχει είτε όχι. 
5) Θα είναι ιδιαίτερα ωφέλιµο σήµερα να εξασκηθείς µε τη σηµερινή ιδέα όσο πιο συχνά 
µπορείς. 2Χρειάζεσαι να ακούς την αλήθεια για τον εαυτό σου όσο το δυνατό πιο συχνά, 
επειδή ο νους σου είναι πάρα πολύ απορροφηµένος µε ψευδείς αντιλήψεις για τον εαυτό 
σου. 3Τέσσερις ή πέντε φορές την ώρα και ίσως ακόµα περισσότερο, θα ήταν πάρα πολύ 
ωφέλιµο να υπενθυµίζεις στον εαυτό σου ότι η Αγάπη σε δηµιούργησε όπως είναι ο 
εαυτός της. 4Άκουγε την αλήθεια για τον εαυτό σου σε αυτή τη δήλωση. 
6) Στις µικρότερες περιόδους εξάσκησης, προσπάθησε να συνειδητοποιήσεις ότι αυτή δεν 
είναι η µικρή µοναχική φωνή που σου το λέει αυτό. 2Αυτή είναι η Φωνή του Θεού, που σου 
υπενθυµίζει τον Πατέρα σου και τον Εαυτό σου. 3Αυτή είναι η Φωνή της αλήθειας που 
αντικαθιστά το καθετί που το εγώ σου λέει για τον εαυτό σου µε την απλή αλήθεια για τον 
Υιό του Θεού. 4Η Αγάπη σε δηµιούργησε όπως είναι ο Εαυτός της. 
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ΜΑΘΗΜΑ 68 
 
Η Αγάπη δεν έχει παράπονα. 
 
1) Εσύ που δηµιουργήθηκες από την Αγάπη όπως είναι ο εαυτός της δεν µπορείς να έχεις 
παράπονα και να γνωρίζεις τον Εαυτό σου. 2Το να έχεις ένα παράπονο είναι το ίδιο µε το 
να ξεχνάς ποιος είσαι. 3Το να έχεις ένα παράπονο είναι το ίδιο µε το να βλέπεις τον εαυτό 
σου σαν ένα σώµα. 4Το να έχεις ένα παράπονο είναι το ίδιο µε το να αφήνεις το εγώ να 
κυβερνά το νου σου και να καταδικάζει το σώµα σε θάνατο. 5Ίσως δεν έχεις ακόµα 
πλήρως συνειδητοποιήσει τι ακριβώς κάνουν στο νου σου τα παράπονα. 6Φαίνονται να σε 
αποκόβουν από την Πηγή σου και να σε κάνουν διαφορετικό από Αυτόν. 7Σε κάνουν να 
πιστεύεις ότι Αυτός είναι όπως εκείνο που νοµίζεις ότι έχεις γίνει, γιατί κανένας δεν µπορεί 
να συλλάβει το Δηµιουργό του σαν κάτι διαφορετικό από τον εαυτό του. 
2) Αποκοµµένος από τον Εαυτό σου, ο οποίος συνεχίζει να έχει επίγνωση της οµοιότητας 
Του µε το Δηµιουργό Του, ο Εαυτός σου φαίνεται να κοιµάται, ενώ το µέρος του νου σου 
που στον ύπνο του επινοεί ψευδαισθήσεις φαίνεται ξύπνιο. 2Μπορεί όλο αυτό να προέλθει 
από τα παράπονα; 3Ω, ναι! 4Γιατί αυτός που έχει παράπονα αρνείται ότι δηµιουργήθηκε 
από την Αγάπη και ο Δηµιουργός του τού προξενεί φόβο µέσα σε αυτό το όνειρο του 
µίσους. 5Ποιος µπορεί να ονειρευτεί µίσος και να µη φοβάται το Θεό; 
3) Είναι τόσο σίγουρο ότι εκείνοι που έχουν παράπονα θα ορίσουν το Θεό σύµφωνα µε 
την αντίληψη που έχουν για τον εαυτό τους, όσο είναι βέβαιο ότι ο Θεός τους δηµιούργησε 
όπως είναι ο εαυτός Του και τους όρισε σαν µέρος του εαυτού Του. 2Είναι τόσο σίγουρο 
ότι αυτοί που έχουν παράπονα θα υποφέρουν από ενοχές, όσο είναι βέβαιο ότι εκείνοι 
που συγχωρούν θα βρουν ειρήνη. 3Είναι τόσο σίγουρο ότι εκείνοι που έχουν παράπονα θα 
ξεχάσουν ποιοι είναι, όσο είναι βέβαιο ότι εκείνοι που συγχωρούν θα θυµηθούν. 
4) Δε θα ήσουν πρόθυµος να εγκαταλείψεις τα παράπονα σου αν πίστευες ότι έτσι είναι τα 
πράγµατα; 2Ίσως να νοµίζεις ότι δεν µπορείς να εγκαταλείψεις τα παράπονα σου. 3Αυτό 
όµως έχει απλώς να κάνει µε το πόσο πολύ το θέλεις. 4Σήµερα θα προσπαθήσουµε να 
ανακαλύψουµε πώς θα αισθανόσουν χωρίς παράπονα. 5Αν πετύχεις έστω και σε ένα 
πολύ µικρό βαθµό, δε θα έχεις ποτέ πια έλλειψη επιθυµίας να εγκαταλείψεις τα παράπονα 
σου. 
5) Άρχισε τη σηµερινή εκτεταµένη περίοδο εξάσκησης ερευνώντας το νου σου για εκείνους 
από τους οποίους έχεις αυτά που θεωρείς ότι είναι µεγάλα παράπονα. 2Θα είναι αρκετά 
εύκολο να βρεις µερικά από αυτά. 3Μετά σκέψου τα φαινοµενικά µικρά παράπονα που 
έχεις από εκείνους που συµπαθείς και ακόµα και από εκείνους που νοµίζεις ότι αγαπάς. 
4Γρήγορα θα γίνει φανερό ότι δεν υπάρχει κανένας από τον οποίο να µην έχεις κάποια 
παράπονα. 5Στην αντίληψη που έχεις για τον εαυτό σου, αυτό σε έχει αφήσει µόνο σε όλο 
το σύµπαν. 
6) Αποφάσισε τώρα να δεις όλους αυτούς τους ανθρώπους σαν φίλους. 2Σκέψου τον 
καθένα µε τη σειρά και πες σε όλους τα εξής: 
3Θα ήθελα να σε δω σαν το φίλο µου, 
ώστε να µπορέσω να θυµηθώ ότι είσαι µέρος του εαυτού µου  
και να φτάσω να γνωρίσω τον εαυτό µου. 
4Αφιέρωσε το υπόλοιπο της περιόδου εξάσκησης προσπαθώντας να σκεφτείς τον εαυτό 
σου σε πλήρη ειρήνη µε τον καθένα και το καθετί, ασφαλή σε ένα κόσµο που σε 
προστατεύει και σε αγαπά και τον οποίο αγαπάς σε ανταπόδοση. 5Προσπάθησε να 
αισθανθείς ότι η ασφάλεια σε περιβάλλει, αιωρούµενη πάνω από σένα και κρατώντας σε 
σώο και αβλαβή! 6Προσπάθησε να πιστέψεις, έστω και στιγµιαία, ότι τίποτα δεν µπορεί να 
σε βλάψει µε κανένα τρόπο. 7Στο τέλος της περιόδου εξάσκησης πες στον εαυτό σου: 
8Η Αγάπη δεν έχει παράπονα. 
9 Όταν εγκαταλείψω όλα τα παράπονα µου  
θα γνωρίζω ότι είµαι τελείως ασφαλής. 
7) Οι µικρές περίοδοι εξάσκησης πρέπει να περιλαµβάνουν µια σύντοµη εφαρµογή της 
σηµερινής ιδέας στην παρακάτω µορφή όποτε έχεις οποιαδήποτε σκέψη παράπονου από 
οποιονδήποτε, είτε είναι παρών είτε όχι: 
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2Η Αγάπη δεν έχει παράπονα.  
3Ας µην προδώσω τον Εαυτό µου. 
4Επίσης αρκετές φορές την ώρα επανέλαβε την ιδέα σε αυτή τη µορφή: 
5Η Αγάπη δεν έχει παράπονα. 
6Θα ήθελα να ανοίξω τα µάτια µου στον εαυτό µου 
παραµερίζοντας όλα τα παράπονα και να αφυπνιστώ σ' Αυτόν. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 69 
 
Τα παράπονα µου κρύβουν το φως τού κόσµου που υπάρχει µέσα µου. 
 
1) Κανένας δεν µπορεί να κοιτάξει αυτό που τα παράπονα σου κρύβουν. 2Επειδή τα 
παράπονο σου κρύβουν το φως του κόσµου που υπάρχει µέσα σου, όλοι παραµένουν στο 
σκοτάδι κι εσύ µαζί τους. 3Αλλά καθώς το πέπλο των παραπόνων σου αποµακρύνεται, 
απελευθερώνεσαι απ' αυτά. 4Μοιράσου τώρα τη σωτηρία σου µε αυτόν που στεκόταν 
δίπλα σου όταν ήσουν στην κόλαση. 3Αυτός είναι ο αδερφός σου στο φως του κόσµου που 
σώζει και τους δυο σας. 
2) Σήµερα ας κάνουµε µια άλλη πραγµατική προσπάθεια να φτάσουµε το φως µέσα σου. 
2Προτού το επιχειρήσουµε αυτό στην πιο εκτεταµένη περίοδο εξάσκησης, ας αφιερώσουµε 
αρκετά λεπτό συλλογιζόµενοι τι προσπαθούµε να κάνουµε. 3Κυριολεκτικά, επιχειρούµε να 
έρθουµε σε επαφή µε τη σωτηρία του κόσµου. 4Προσπαθούµε να δούµε πέρα από το 
πέπλο του σκοταδιού που την κρατά κρυµµένη, προσπαθούµε να αφήσουµε το πέπλο να 
διαλυθεί και να δούµε τα δάκρυα του Υιού του Θεού να εξαφανίζονται στο ηλιόφωτο. 
3) Ας αρχίσουµε τη µεγαλύτερη περίοδο εξάσκησης σήµερα µε πλήρη συνειδητοποίηση 
αυτού που προσπαθούµε να πετύχουµε και µε πραγµατική αποφασιστικότητα να 
φτάσουµε αυτό που µας είναι πιο αγαπητό από καθετί άλλο. 2Η σωτηρία είναι η µόνη µας 
ανάγκη. 3Δεν υπάρχει άλλος σκοπός εδώ, ούτε και άλλη αποστολή να εκπληρώσουµε. 4Η 
µάθηση της σωτηρίας είναι ο µόνος µας στόχος. 5Ας τελειώσουµε την αρχαία αναζήτηση 
σήµερα, βρίσκοντας το φως µέσα µας και κρατώντας το ψηλά για τον καθένα που αναζητεί 
µαζί µας να το κοιτάξει και να χαρεί. 
4) Πολύ ήσυχα τώρα, µε τα µάτια σου κλειστά προσπάθησε να αφήσεις όλο το 
περιεχόµενο που συνήθως καταλαµβάνει τη συνειδητότητα σου να φύγει. 2Φαντάσου ότι ο 
νους σου είναι ένας απέραντος κύκλος, περιβαλλόµενος από ένα στρώµα βαριών, 
σκοτεινών σύννεφων. 3Μπορείς να δεις µόνο τα σύννεφα επειδή φαίνεται ότι στέκεσαι έξω 
από τον κύκλο και εντελώς ξεχωριστά από αυτόν. 
5) Από εκεί που στέκεσαι δεν έχεις λόγο να πιστεύεις ότι υπάρχει ένα λαµπρό φως που τα 
σύννεφα κρύβουν. 2Τα σύννεφα φαίνονται να είναι η µόνη πραγµατικότητα. 3Φαίνονται να 
είναι τα πάντα που υπάρχουν να δεις. 4Εποµένως, δεν επιχειρείς να προχωρήσεις µέσα 
και πέρα από αυτά, αυτός όµως είναι ο µόνος τρόπος µε τον οποίο θα µπορούσες 
πραγµατικά να πειστείς ότι δεν έχουν καµιά ουσία. 5Σήµερα, θα επιχειρήσουµε να το 
κάνουµε αυτό. 
6) Αφού συλλογιστείς τη σηµασία αυτού που προσπαθείς να κάνεις για τον εαυτό σου και 
για τον κόσµο, προσπάθησε να βυθιστείς σε τέλεια ηρεµία, ενθυµούµενος µόνο πόσο 
πολύ θέλεις να φτάσεις το φως που υπάρχει µέσα σου, σήµερα, τώρα! 2Αποφόσισε να 
προχωρήσεις πέρα από τα σύννεφα. 3Νοερά άπλωσε το χέρι σου κι άγγιξε τα. 
4Παραµέρισέ τα µε το χέρι σου, αισθάνσου τα να ακουµπούν τα µάγουλο σου, το µέτωπο 
σου και τα βλέφαρα σου καθώς περνάς µέσα από αυτά. 
5Προχώρα, τα σύννεφα δεν µπορούν να σε σταµατήσουν. 
7) Αν κάνεις τις ασκήσεις σωστά, θα αρχίσεις να έχεις την αίσθηση ότι ανυψώνεσαι και 
µεταφέρεσαι προς τα εµπρός. 2Η λιγοστή σου προσπάθεια και η µικρή σου 
αποφασιστικότητα επικαλούνται τη δύναµη του σύµπαντος να σε βοηθήσει κι ο Ίδιος ο 
Θεός θα σε ανυψώσει από το σκοτάδι στο φως. 3Είσαι σε συµφωνία µε το Θέληµα Του. 
4Δεν µπορείς να αποτύχεις επειδή το θέληµα σου είναι το Δικό Του. 
8) Έχε εµπιστοσύνη στον Πατέρα σου σήµερα και να είσαι βέβαιος ότι Αυτός σε έχει 
ακούσει και σου έχει απαντήσει. 2Μπορεί να µην αναγνωρίζεις την απάντηση Του ακόµα, 
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αλλά µπορείς πράγµατι να είσαι σίγουρος ότι σου έχει δοθεί και ότι θα τη λάβεις. 3Καθώς 
επιχειρείς να προχωρήσεις µέσα από τα σύννεφα στο φως, προσπάθησε να κρατήσεις 
αυτή τη σιγουριά στο νου σου. 4Προσπάθησε να θυµηθείς ότι ενώνεις επιτέλους το θέληµα 
σου µε το θέληµα του Θεού. 5Προσπάθησε να κρατήσεις ξεκάθαρα στο νου σου ότι αυτό 
που αναλαµβάνεις µε το Θεό πρέπει να πετύχει. 6Μετά άφησε τη δύναµη του Θεού να 
εργαστεί µέσα σε σένα και µέσα από σένα ώστε το θέληµα Του και το δικό σου να γίνουν. 
9) Στις πιο σύντοµες περιόδους εξάσκησης, τις οποίες θα χρειαστεί να έχεις όσο το δυνατό 
πιο συχνά εξαιτίας της σπουδαιότητας της σηµερινής ιδέας για σένα και την ευτυχία σου, 
υπενθύµιζε στον εαυτό σου ότι τα παράπονα σου κρύβουν το φως του κόσµου από την 
επίγνωση σου. 2Υπενθύµιζε επίσης στον εαυτό σου ότι δεν αναζητάς το φως του κόσµου 
µόνος σου και ότι γνωρίζεις πού να το αναζητήσεις. 3Λέγε, λοιπόν: 
4Τα παράπονα µου κρύβουν το φως του κόσµου που υπάρχει µέσα µου. 
5Δεν µπορώ να δω αυτό που έχω κρύψει. 
6Θέλω όµως να το αφήσω να µου αποκαλυφθεί, 
για τη σωτηρία µου και για τη σωτηρία του κόσµου. 
7Αν µπαίνεις στον πειρασµό να κρατήσεις οτιδήποτε εναντίον οποιουδήποτε σήµερα, 
πρόσεχε επίσης να λες στον εαυτό σου, τα εξής: 
8Άν κρατήσω αυτό το παράπονο, το φως του κόσµου θα κρυφτεί από µένα. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 70 
 
Η σωτηρία µου προέρχεται από µένα. 
 
1) Όλοι οι πειρασµοί δεν είναι τίποτα άλλο παρά κάποια µορφή του βασικού πειρασµού να 
µην πιστέψεις τη σηµερινή ιδέα. 2Η σωτηρία φαίνεται να προέρχεται από οπουδήποτε 
εκτός από σένα. 3Έτσι επίσης και η πηγή της ενοχής. 4Δε βλέπεις ούτε την ενοχή ούτε τη 
σωτηρία σαν να είναι στον ίδιο σου το νου και πουθενά αλλού. 5Όταν συνειδητοποιήσεις 
ότι όλες είναι µόνο µια επινόηση του νου σου, θα συνειδητοποιήσεις επίσης ότι η ενοχή και 
η σωτηρία πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο µέρος. Κατανοώντας το αυτό, σώζεσαι. 
2) Το φαινοµενικό τίµηµα για την αποδοχή της σηµερινής ιδέας είναι το εξής: τίποτα έξω 
από τον εαυτό σου δεν µπορεί να σου δώσει ειρήνη. 2Αλλά η σηµερινή ιδέα σηµαίνει 
επίσης ότι τίποτα έξω από τον εαυτό σου δεν µπορεί να σε πληγώσει, ή να διαταράξει την 
ειρήνη σου ή να σε αναστατώσει µε οποιοδήποτε τρόπο. 3Η σηµερινή ιδέα σε βάζει σε 
θέση να ελέγχεις το σύµπαν, όπου ανήκεις εξαιτίας του ποιος είσαι. 4Αυτός δεν είναι ένας 
ρόλος που µπορεί να τον αποδεχτεί κανείς µερικώς. 3Και ασφαλώς πρέπει να αρχίσεις να 
βλέπεις ότι η αποδοχή του είναι η σωτηρία. 
3) Μπορεί, ωστόσο, να µη σου είναι φανερό γιατί η αναγνώριση ότι η ενοχή βρίσκεται στον 
ίδιο σου το νου περιλαµβάνει τη συνειδητοποίηση ότι και η σωτηρία βρίσκεται εκεί. 2Ο 
Θεός δε θα έβαζε τη θεραπεία της ασθένειας εκεί που δεν µπορεί να βοηθήσει. 3Αυτός 
είναι ο τρόπος που δουλεύει ο νους σου, αλλά όχι ο Δικός Του. 4Αυτός θέλει να 
θεραπευτείς κι έτσι έχει κρατήσει την Πηγή της θεραπείας εκεί όπου υπάρχει η ανάγκη για 
θεραπεία. 
4) Έχεις προσπαθήσει να κάνεις ακριβώς το αντίθετο, καταβάλλοντος κάθε προσπάθεια, 
οσοδήποτε διαστρεβλωµένη και φανταστική, να αποχωρίσεις τη θεραπεία από την 
ασθένεια για την οποία σχεδιάστηκε κι έτσι να κρατήσεις την ασθένεια. 2Ο σκοπός σου 
ήταν να διασφαλίσεις ότι η θεραπεία δε συνέβη. 3Ο σκοπός του Θεού ήταν να διασφαλίσει 
ότι συνέβη. 
5) Σήµερα θα εξασκηθούµε στο να συνειδητοποιήσουµε ότι το θέληµα του Θεού σε αυτό το 
θέµα και το δικό µας είναι πραγµατικά το ίδιο. 2Ο Θεός µας θέλει θεραπευµένους κι εµείς 
δε θέλουµε πραγµατικά να είµαστε άρρωστοι, επειδή µας κάνει δυστυχισµένους. 
3Εποµένως αποδεχόµενοι τη σηµερινή ιδέα, είµαστε πραγµατικά σύµφωνοι µε το Θεό. 
4Αυτός δε θέλει να είµαστε άρρωστοι. 5Ούτε κι εµείς  . Αυτός θέλει να θεραπευτούµε. 7Το 
ίδιο κι εµείς. 
6) Είµαστε έτοιµοι για δύο µεγαλύτερες περιόδους εξάσκησης σήµερα, καθεµιά από τις 
οποίες πρέπει να διαρκέσει περίπου δέκα µε δεκαπέντε λεπτά. 2Θα αφήσουµε όµως εσύ 
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να αποφασίσεις πότε να τις κάνεις. 3Θα ακολουθήσουµε αυτή την τακτική για µερικά 
µαθήµατα και θα ήταν και πάλι καλό να αποφασίσεις εκ των προτέρων ποια ώρα θα ήταν 
καλό να κάνεις αυτές τις ασκήσεις και µετά να τηρήσεις τις ίδιες σου τις αποφάσεις µε όσο 
το δυνατό µεγαλύτερη ακρίβεια. 
7) Άρχισε αυτές τις περιόδους εξάσκησης επαναλαµβάνοντας τη σηµερινή ιδέα, και 
προσθέτοντας µια δήλωση που δείχνει ότι αναγνωρίζεις το γεγονός πως η σωτηρία δεν 
προέρχεται από τίποτα που βρίσκεται έξω από σένα. 2Θα µπορούσες να πεις τα εξής : 
3Η σωτηρία µου προέρχεται από µένα. 4Δεν µπορεί να προέλθει από πουθενά αλλού. 
5Μετά αφιέρωσε µερικά λεπτά µε τα µάτια σου κλειστά, επανεξετάζοντας µερικά από τα 
εξωτερικά µέρη όπου έχεις αναζητήσει τη σωτηρία στο παρελθόν, σε άλλους ανθρώπους, 
σε περιουσίες, σε διάφορες καταστάσεις και γεγονότα και σε ιδέες για τον εαυτό σου που 
επιδίωξες να τις κάνεις πραγµατικές. 6Παραδέξου ότι δε βρίσκεται εκεί και πες στον εαυτό 
σου τα εξής: 
7Η σωτηρία µου δεν µπορεί να προέλθει από κανένα από αυτά τα 
πράγµατα. 8Η σωτήρια µου προέρχεται από µένα και µόνο από µένα. 
8) Τώρα θα ξαναπροσπαθήσουµε να φτάσουµε το φως που υπάρχει µέσα σου και στο 
οποίο βρίσκεται η σωτηρία σου. 2Δεν µπορείς να τη βρεις στα σύννεφα που περιβάλλουν 
το φως, κι είναι µέσα σε αυτά που την έχεις αναζητήσει. 3Δε βρίσκεται εκεί. 4Βρίσκεται 
πέρα από τα σύννεφα, στο φως. 5Να θυµάσαι ότι θα πρέπει να περάσεις µέσα από τα 
σύννεφα προτού φτάσεις στο φως. 6Αλλά να θυµάσαι ότι ποτέ δε βρήκες τίποτα που να 
είχε διάρκεια ή που ήθελες στις µορφές των σύννεφων που φαντάστηκες. 
9) Αφού όλες οι ψευδαισθήσεις της σωτηρίας σε έχουν οδηγήσει στην αποτυχία, δε 
χρειάζεται ασφαλώς να παραµείνεις στα σύννεφα, µάταια ψάχνοντας για είδωλα εκεί, όταν 
θα µπορούσες τόσο εύκολα να προχωρήσεις στο φως της αληθινής σωτηρίας. 
2Προσπάθησε να περάσεις τα σύννεφα µε οποιοδήποτε τρόπο σου αρέσει. 3Σκέψου ότι 
σου κρατώ το χέρι και σε οδηγώ, αν αυτό σε βοηθά. 4Και σε διαβεβαιώ ότι αυτό δε θα είναι 
µια µάταιη φαντασίωση. 
10) Στις σύντοµες και συχνές περιόδους εξάσκησης σήµερα υπενθύµιζε στον εαυτό σου 
ότι η σωτηρία σου προέρχεται από σένα και τίποτα, παρά οι ίδιες σου οι σκέψεις, δεν 
µπορούν να παρεµποδίσουν την πρόοδο σου. 2Είσαι ελεύθερος από κάθε εξωτερική 
παρεµβολή. 3Έχεις τον έλεγχο της σωτηρίας σου. 4Έχεις τον έλεγχο της σωτηρίας του 
κόσµου. 5Πες λοιπόν: 
6Η σωτηρία, µου προέρχεται από µένα. 
7Τίποτα που βρίσκεται έξω από µένα δεν µπορεί να µε σταµατήσει. 
 8Μέσα µου βρίσκεται η σωτηρία του κόσµου και η δική µου. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 71 
 
Μόνο το σχέδιο τον Θεού για τη σωτηρία θα πετύχει. 
 
1) Μπορεί να µη συνειδητοποιείς ότι το εγώ έχει επινοήσει ένα σχέδιο για τη σωτηρία που 
αντιτίθεται το σχέδιο του Θεού. 2Αυτό είναι το σχέδιο στο οποίο πιστεύεις. 3Επειδή είναι το 
αντίθετο του σχεδίου του Θεού, πιστεύεις επίσης ότι το να αποδεχτείς το σχέδιο του Θεού 
στη θέση του σχεδίου του εγώ είναι η καταδίκη σου. 4Αυτό φυσικά φαίνεται ανόητο. 5Αφού 
εξετάσουµε όµως ποιο ακριβώς είναι το σχέδιο του εγώ, ίσως να συνειδητοποιήσεις ότι 
όσο ανόητο κι αν είναι στην πραγµατικότητα το πιστεύεις. 
2) Το σχέδιο του εγώ για τη σωτηρία εστιάζεται γύρω από την παρακράτηση παραπόνων. 
2Ισχυρίζεται ότι αν κάποιος άλλος µιλούσε ή συµπεριφερόταν διαφορετικά, αν κάποια 
εξωτερική κατάσταση ή γεγονός άλλαζε, θα σωζόσουν.  
3 Έτσι η πηγή της σωτηρίας γίνεται διαρκώς αντιληπτή σαν κάτι που βρίσκεται έξω από 
τον εαυτό σου. 4Κάθε παράπονο που έχεις είναι µια διακήρυξη κι ένας ισχυρισµός τον 
οποίο πιστεύεις και ο οποίος λέει, «Αν αυτό ήταν διαφορετικό, θα σωζόµουν». 5Η αλλαγή 
του νου είναι αναγκαία για τη σωτηρία, την οποία ο νους απαιτεί από τον καθένα και από 
οτιδήποτε εκτός του εαυτού του. 
3) Εποµένως ο ρόλος που ανατίθεται στο δικό σου νου σε αυτό το σχέδιο είναι απλώς να 
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καθορίσεις τι, εκτός από τον ίδιο σου το νου, πρέπει να αλλάξει για να σωθείς. 2Σύµφωνα 
µε αυτό το παράλογο σχέδιο οποιαδήποτε πηγή σωτηρίας που γίνεται αντιληπτή είναι 
αποδεκτή, υπό τον όρο ότι δε θα πετύχει. 3Αυτό εξασφαλίζει τη συνέχιση της άκαρπης 
έρευνας, επειδή η ψευδαίσθηση εξακολουθεί: παρ' όλο που αυτή η ελπίδα σε έχει πάντοτε 
απογοητεύσει, υπάρχουν ακόµα λόγοι να ελπίζεις σε άλλα µέρη και σε άλλα πράγµατα. 
4Ένα άλλο πρόσωπο θα χρησιµεύσει καλύτερα, µια άλλη κατάσταση θα προσφέρει την 
επιτυχία. 
4) Αυτό είναι το σχέδιο του εγώ για τη σωτηρία σου. 2Θα µπορείς ασφαλώς να δεις ότι 
είναι σε πλήρη συµφωνία µε το βασικό δόγµα του εγώ: «αναζήταγε χωρίς να βρίσκεις». 
3Γιατί τι θα µπορούσε να εγγυηθεί µε µεγαλύτερη σιγουριά ότι δε θα βρεις τη σωτηρία από 
το να διοχετεύσεις όλες σου τις προσπάθειες ψάχνοντας για αυτήν εκεί που δεν υπάρχει; 
5) Το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία είναι αποτελεσµατικό για τον απλό λόγο ότι 
ακολουθώντας την καθοδήγηση Του, αναζητάς τη σωτηρία εκεί που υπάρχει. 2Αλλά αν 
πρόκειται να πετύχεις, όπως ο Θεός έχει υποσχεθεί, πρέπει να είσαι πρόθυµος να την 
αναζητήσεις µόνο εκεί. 3Διαφορετικά ο σκοπός σου θα είναι διχασµένος και θα 
επιχειρήσεις να ακολουθήσεις δύο σχέδια για τη σωτηρία τα οποία είναι διαµετρικά 
αντίθετα από κάθε άποψη. 4Το αποτέλεσµα θα φέρει µόνο σύγχυση, δυστυχία και µια 
βαθιά αίσθηση αποτυχίας και απόγνωσης. 
6) Πώς µπορείς να το αποφύγεις όλο αυτό; 2Πολύ απλά. 3Η σηµερινή ιδέα είναι η 
απάντηση. 4Μόνο το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία θα πετύχει. 5Δεν µπορεί να υπάρχει 
αληθινή διαµάχη πάνω σε αυτό το θέµα επειδή δεν υπάρχει κανένα εναλλακτικό σχέδιο 
που θα σε σώσει. 6Το Δικό Του είναι το µόνο σχέδιο που έχει σίγουρο αποτέλεσµα. 7Το 
Δικό Του είναι το µόνο σχέδιο που πρέπει να πετύχει. 
7) Ας εξασκηθούµε σήµερα αναγνωρίζοντας αυτή τη σιγουριά. 2Κι ας χαρούµε που 
υπάρχει µια απάντηση για αυτό που φαίνεται να είναι µια διαµάχη χωρίς δυνατή λύση. 3 

Όλα τα πράγµατα είναι δυνατά για το Θεό. 4Η σωτηρία πρέπει να είναι δική σου εξαιτίας 
του σχεδίου Του το οποίο δεν µπορεί να αποτύχει. 
8) Άρχισε τις δύο µεγαλύτερες περιόδους εξάσκησης για σήµερα συλλογιζόµενος τη 
σηµερινή ιδέα και συνειδητοποιώντας ότι περιλαµβάνει δύο µέρη που το καθένα 
συνεισφέρει εξίσου στην ολότητα της. 2Το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία θα πετύχει και 
αλλά σχέδια δε θα πετύχουν. 3Μην αφήσεις τον εαυτό σου να στενοχωρηθεί ή να θυµώσει 
µε το δεύτερο µέρος αυτής της ιδέας, το δεύτερο µέρος ενυπάρχει στο πρώτο. 4Και στο 
πρώτο βρίσκεται η πλήρης απελευθέρωση σου από όλες τις παράλογες προσπάθειες και 
ανόητα σχέδια να ελευθερώσεις τον εαυτό σου. 5Αυτά έχουν οδηγήσει στην κατάθλιψη και 
το θυµό, αλλά το σχέδιο του Θεού θα πετύχει. 6Θα οδηγήσει στην απελευθέρωση και τη 
χαρά. 
9) Ενώ το θυµόµαστε αυτό, ας αφιερώσουµε το υπόλοιπο της εκτεταµένης περιόδου 
εξάσκησης ρωτώντας το Θεό να µας αποκαλύψει το σχέδιο Του. Ρώτα Τον πολύ 
συγκεκριµένα: 
3Τι θα µε ήθελες να κάνω; 
4Πού θα µε ήθελες να πάω! 
3Τί θα µε ήθελες να πω και σε ποιον! 
6Δώσε σε Αυτόν πλήρη έλεγχο της περιόδου εξάσκησης που αποµένει και άφησε Τον να 
σου πει τι χρειάζεται να κάνεις στο σχέδιο Του για τη σωτηρία σου. 7Θα σου απαντήσει στο 
βαθµό που είσαι πρόθυµος να ακούσεις τη Φωνή Του. 8Μην αρνηθείς να ακούσεις. 9Το 
ίδιο το γεγονός ότι κάνεις αυτές τις ασκήσεις αποδεικνύει ότι έχεις κάποια προθυµία να 
ακούσεις. '°Αυτό είναι αρκετό για να επικυρώσει την αξίωση σου να λάβεις την απάντηση 
του Θεού. 
10) Στις πιο σύντοµες περιόδους εξάσκησης, λέγε συχνά στον εαυτό σου ότι το σχέδιο του 
Θεού για τη σωτηρία και µόνο το Δικό Του θα πετύχει. Επαγρύπνησε σήµερα για όλους 
τους πειρασµούς να έχεις παράπονα, και αντέδρασε σε αυτούς µε την παρακάτω µορφή 
της σηµερινής ιδέας. 
3Η παρακράτηση παραπόνων είναι το αντίθετο του σχεδίου του Θεού 
για τη σωτηρία. 4Και µόνο το σχέδιο Του θα πετύχει. 
5Προσπάθησε να θυµάσαι τη σηµερινή ιδέα περίπου έξι ή επτά φορές την ώρα. 6Δε θα 
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υπήρχε καλύτερος τρόπος να χρησιµοποιήσεις µισό λεπτό ή και λιγότερο από το να 
θυµηθείς την Πηγή της σωτηρίας σου και να Την δεις εκεί που υπάρχει. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 72 
 
Η παρακράτηση παραπόνων είναι µια επίθεση στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία. 
 
1) Ενώ έχουµε αναγνωρίσει ότι το σχέδιο του εγώ για τη σωτηρία είναι το αντίθετο του 
σχεδίου του Θεού, δεν έχουµε ακόµα τονίσει ότι είναι µια ενεργός επίθεση στο σχέδιο Του 
και µια εσκεµµένη προσπάθεια να το καταστρέψει. 2Σε αυτή την επίθεση, τα 
χαρακτηριστικά που στην πραγµατικότητα σχετίζονται µε το εγώ αποδίδονται στο Θεό ενώ 
το εγώ φαίνεται να παίρνει τα χαρακτηριστικά του Θεού. 
2) Η θεµελιώδης επιθυµία του εγώ είναι να αντικαταστήσει το Θεό. 2Στην πραγµατικότητα 
το εγώ, είναι µια σάρκινη ενσωµάτωση αυτής της επιθυµίας. 3Γιατί είναι αυτή η επιθυµία 
που φαίνεται να περιβάλλει το νου µε ένα σώµα, κρατώντας τον αποχωρισµένο, µόνο του 
και ανίκανο να επικοινωνήσει µε άλλους νόες εκτός µέσω του σώµατος που φτιάχτηκε για 
να τον φυλακίσει. 4Αυτό που περιορίζει την επικοινωνία δεν µπορεί να είναι το καλύτερο 
µέσο για την αύξηση της επικοινωνίας. 5Οµως το εγώ θα σε έκανε να πιστεύεις ότι είναι. 
3) Αν και η προσπάθεια να κρατήσεις τους περιορισµούς που το σώµα θα επέβαλε είναι 
φανερή, αυτό που ίσως δεν είναι τόσο φανερό είναι ο λόγος για τον οποίο η παρακράτηση 
παραπόνων είναι µια επίθεση στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία. 2Ας εξετάσουµε όµως 
τα διάφορα πράγµατα για τα οποία έχεις την τάση να έχεις παράπονα. 3Δεν είναι αλήθεια 
ότι σχετίζονται πάντοτε µε κάτι που κάνει το σώµα; 4Ένα άτοµο λέει κάτι που δε σου 
αρέσει. 5Κάνει κάτι που σε δυσαρεστεί. 6«Προδίδει» τις εχθρικές του σκέψεις µε τη 
συµπεριφορά του. 
4) Δεν ασχολείσαι εδώ µε το τι είναι αυτό το άτοµο. 2Αντίθετα, ασχολείσαι αποκλειστικά µε 
το τι κάνει µέσα στο σώµα. 3Κάνεις κάτι παραπάνω από το να αποτύχεις να τον βοηθήσεις 
να απελευθερωθεί από τους σάρκινους πειρασµούς. 4Προσπαθείς ενεργά να τον 
κρατήσεις στο σώµα καθώς συγχέεις το σώµα µε αυτόν και θεωρείς ότι αυτά τα δύο είναι 
ένα. 5Εδώ γίνεται επίθεση στο Θεό, γιατί αν ο Υιός Του είναι µόνο ένα σώµα, το ίδιο 
πρέπει να είναι κι Αυτός. 6Ένας δηµιουργός που είναι εντελώς διαφορετικός από τη 
δηµιουργία του. είναι αδιανόητος. 
5) Αν ο Θεός είναι ένα σώµα, ποιο πρέπει να είναι το σχέδιο Του για τη σωτηρία; 2Τι θα 
µπορούσε να είναι παρά θάνατος; 3Στην προσπάθεια Του να παρουσιάσει τον εαυτό Του 
ως το Δηµιουργό της ζωής και όχι του θανάτου, Αυτός είναι ένας ψεύτης κι ένας 
απατεώνας που είναι γεµάτος από ψεύτικες υποσχέσεις και που προσφέρει 
ψευδαισθήσεις στη θέση της αλήθειας. 4Η φαινοµενική πραγµατικότητα του σώµατος κάνει 
αυτή την άποψη για το Θεό αρκετά πειστική. 5Στην πραγµατικότητα, αν το σώµα ήταν 
αληθινό, θα ήταν πράγµατι δύσκολο να αποφύγεις αυτό το συµπέρασµα. 6Και κάθε 
παράπονο που έχεις, επιµένει ότι το σώµα είναι πραγµατικό. 7Παραβλέπει εντελώς τι είναι 
ο αδερφός σου. 8Ενισχύει την πεποίθηση σου ότι είναι ένα σώµα και τον καταδικάζει για 
αυτό. 9Και ισχυρίζεται ότι η σωτηρία του πρέπει να είναι ο θάνατος, προβάλλοντας έτσι 
αυτή την επίθεση πάνω στο Θεό και θεωρώντας Αυτόν υπεύθυνο για αυτό. 
6) Σε αυτή την προσεκτικά προετοιµασµένη αρένα όπου άγρια ζώα ψάχνουν για λεία κι 
όπου το έλεος δεν µπορεί να εισέλθει, το εγώ έρχεται να σε σώσει. 20 Θεός σε έφτιαξε ένα 
σώµα. 3Πολύ καλά. 4Ας το αποδεχτούµε αυτό κι ας είµαστε χαρούµενοι. 3Σαν ένα σώµα 
µην αφήνεις τον εαυτό σου να στερηθεί αυτά που το σώµα προσφέρει. 6Πάρε το λίγο που 
µπορείς να πάρεις. 7Ο Θεός δε σου έδωσε τίποτα. 8Το σώµα είναι ο µόνος σου σωτήρας. 
Είναι ο θάνατος του Θεού και η σωτηρία σου. 
7) Αυτό είναι το γενικό πιστεύω του κόσµου που βλέπεις. 2Μερικοί µισούν το σώµα και 
προσπαθούν να το πληγώσουν και να το ταπεινώσουν. 3 Άλλοι αγαπούν το σώµα και 
προσπαθούν να το εξυµνήσουν και να το εκθειάσουν. 4Αλλά εφόσον το σώµα βρίσκεται 
στο κέντρο της αντίληψης που έχεις για τον εαυτό σου, επιτίθεσαι στο σχέδιο του Θεού για 
τη σωτηρία κι έχεις παράπονα από Αυτόν και τη δηµιουργία Του έτσι ώστε να µη µπορείς 
να ακούσεις τη φωνή της αλήθειας και να την καλωσορίσεις σαν φίλη. 50 σωτήρας που 
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έχεις διαλέξει παίρνει τη θέση Της. 6Είναι ο φίλος σου, ενώ Αυτή είναι ο εχθρός σου. 
8) Θα προσπαθήσουµε σήµερα να σταµατήσουµε αυτές τις ανόητες επιθέσεις στη 
σωτηρία. 2Αντί να της επιτεθούµε, θα προσπαθήσουµε να την καλωσορίσουµε. 3Η 
αναποδογυρισµένη αντίληψη σου έχει επιφέρει καταστροφικά αποτελέσµατα στην ειρήνη 
του νου σου. 4Έχεις δει τον εαυτό σου σε ένα σώµα και την αλήθεια έξω από σένα, 
κλειδωµένη από τους περιορισµούς του σώµατος µακριά από την επίγνωση σου. 5Τώρα 
θα προσπαθήσουµε να το δούµε αυτό διαφορετικά. 
9) Το φως της αλήθειας υπάρχει µέσα µας, εκεί που το τοποθέτησε ο Θεός. 2Είναι το 
σώµα, που βρίσκεται έξω από µας και το οποίο δε µας απασχολεί. 3Το να είναι κανείς 
χωρίς ένα σώµα είναι το να βρίσκεται στη φυσική του κατάσταση. 4Η αναγνώριση του 
φωτός της αλήθειας µέσα µας είναι η αναγνώριση του εαυτού µας όπως είµαστε. 5Το να 
βλέπουµε τον εαυτό µας σαν ξεχωριστό από το σώµα σηµαίνει ότι σταµατάµε την επίθεση 
µας στο σχέδιο Του για σωτηρία, και το δεχόµαστε. 6Και οποτεδήποτε το σχέδιο Του έχει 
γίνει αποδεκτό, έχει ήδη επιτευχθεί. 
10) Ο στόχος µας στις µεγαλύτερες περιόδους εξάσκησης σήµερα είναι να αντιληφθούµε 
ότι το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία έχει ήδη επιτευχθεί µέσα µας. 2Για να πετύχουµε 
αυτό το στόχο πρέπει να αντικαταστήσουµε την επίθεση µε τη δεκτικότητα. 3Όσο 
επιτιθέµαστε στο σχέδιο Του δεν µπορούµε να κατανοήσουµε τι σχέδιο έχει ο Θεός για 
µας. 4Εποµένως κάνουµε επίθεση εναντίον αυτού που δεν αναγνωρίζουµε. 5Τώρα θα 
προσπαθήσουµε να παραµερίσουµε την κρίση µας και να ρωτήσουµε ποιο είναι το σχέδιο 
του Θεού για µας: 
6Τι είναι η σωτηρία, Πατερά; 
7Εγώ δε γνωρίζω. 8Πες µου, ώστε να µπορέσω να καταλάβω. 
9Μετά θα περιµένουµε γαλήνια για την απάντηση Του. !0 Έχουµε επιτεθεί στο σχέδιο του 
Θεού για τη σωτηρία χωρίς να περιµένουµε να ακούσουµε τι είναι. 11 Έχουµε φωνάξει τα 
παράπονα µας τόσο δυνατά που δεν έχουµε ακούσει τη Φωνή Του. Ι2 Έχουµε 
χρησιµοποιήσει τα παράπονα µας για να κλείσουµε τα µάτια µας και να βουλώσουµε τα 
αυτιά µας. 
11) Τώρα θα θέλαµε να δούµε, να ακούσουµε και να µάθουµε. 2«Τι είναι η σωτηρία 
Πατέρα;» 3Ρώτησε και θα σου δοθεί απάντηση. 4Αναζήτησε και θα βρεις. 
5Δε ρωτάµε πια το εγώ τι είναι η σωτηρία και που θα τη βρεις. Ρωτάµε την αλήθεια. 7Να 
είσαι βέβαιος, λοιπόν, ότι η απάντηση θα είναι αληθινή εξαιτίας Αυτού που ρωτάς. 
12) Όποτε αισθάνεσαι την αυτοπεποίθηση σου να ελαττώνεται και την ελπίδα της 
επιτυχίας σου να τρεµοφέγγει και να σβήνει, επανέλαβε την ερώτηση σου και το αίτηµα 
σου θυµίζοντας στον εαυτό σου ότι το ζητάς αυτό από τον Άπειρο Δηµιουργό του 
'Απείρου, ο Οποίος σε δηµιούργησε σαν τον Εαυτό Του: 
2Τι είναι η σωτηρία Πατέρα; 
3Εγώ δε γνωρίζω. 4Πες µου, ώστε να µπορέσω να καταλάβω. 
5Αυτός θα απαντήσει. 6Να είσαι αποφασισµένος να ακούσεις. 
13) Μία ή ίσως και δύο µικρότερες περίοδοι εξάσκησης την ώρα θα είναι αρκετές για 
σήµερα επειδή θα είναι κάπως µεγαλύτερης διάρκειας απ' ό,τι συνήθως. 2Αυτές οι 
ασκήσεις πρέπει να αρχίζουν µε το εξής: 
3Η παρακράτηση παραπόνων είναι µια επίθεση στο σχέδιο τον Θεού για τη σωτηρία. 
4Ας το αποδεχτώ αυτό το σχέδιο, χωρίς επίθεση. 5Τι είναι η σωτηρία Πατέρα; 
6Μετά περίµενε για ένα περίπου λεπτό στη σιωπή µε τα µάτια σου κλειστά, αν είναι 
δυνατό, και δώσε προσοχή να ακούσεις την απάντηση Του. 
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ΜΑΘΗΜΑ 73 
 
Θέλω να υπάρχει φως. 
 
1) Σήµερα θα εξετάσουµε τη βούληση που µοιράζεσαι µε το Θεό. 2Αυτή δεν είναι το ίδιο µε 
τις µάταιες επιθυµίες του εγώ από τις οποίες το σκοτάδι και η µηδαµινότητα προέρχονται. 
3Η βούληση που µοιράζεσαι µε το Θεό έχει όλη τη δύναµη της δηµιουργίας µέσα της. 4Οι 
µάταιες επιθυµίες του εγώ δε µοιράζονται κι εποµένως δεν έχουν δύναµη. 5Οι επιθυµίες 
του δεν είναι µάταιες από την άποψη ότι µπορούν να φτιάξουν ένα κόσµο ψευδαισθήσεων 
στον οποίο η πίστη σου µπορεί να είναι πολύ ισχυρή. 6Πράγµατι όµως είναι µάταιες από 
την άποψη της δηµιουργίας. 7Δε φτιάχνουν τίποτα που να είναι πραγµατικό. 
2) Οι µάταιες επιθυµίες και τα παράπονα είναι οι συνέταιροι ή οι συνεργάτες που έχουν 
φτιάξει τον κόσµο πού βλέπεις. 2Οι επιθυµίες του εγώ τον προκάλεσαν και η ανάγκη του 
εγώ για παράπονα, τα οποία είναι αναγκαία για να τον συντηρήσουν, τον γεµίζουν µε 
ανθρώπινες µορφές που φαίνονται να σου επιτίθενται και να ζητούν «δίκαιη» κρίση. 
3Αυτές οι ανθρώπινες µορφές γίνονται οι µεσάζοντες που χρησιµοποιεί το εγώ για να κάνει 
παράπονα. 4Στέκονται µεταξύ της επίγνωσης σου και της πραγµατικότητας των αδερφών 
σου. 5Ενώ τις κοιτάζεις δε γνωρίζεις τους αδερφούς ή τον Εαυτό σου. 
3) Η βούληση σου ξεκόβεται από σένα σε αυτή την παράξενη δοσοληψία, στην οποία η 
ενοχή ανταλλάσσεται και τα παράπονα αυξάνονται µε την κάθε ανταλλαγή. 3Μπορεί ένας 
τέτοιος κόσµος να έχει δηµιουργηθεί από τη βούληση που ο Υιός του Θεού µοιράζεται µε 
τον Πατέρα του; 3Δηµιούργησε καταστροφή ο Θεός για τον Υιό Του; 4Η Δηµιουργία είναι η 
βούληση και Των Δύο µαζί. 5Θα δηµιουργούσε ο Θεός ένα κόσµο που σκοτώνει τον εαυτό 
Του; 
4) Σήµερα θα προσπαθήσουµε ακόµα µια φορά να φτάσουµε τον κόσµο που είναι σε 
συµφωνία µε τη βούληση σου. 2Το φως υπάρχει µέσα σε αυτόν επειδή δεν αντιτίθεται τη 
Βούληση του Θεού. 3Δεν είναι η Βασιλεία του Ουρανού, αλλά το φως της Βασιλείας λάµπει 
πάνω του. 4Το σκοτάδι έχει εξαφανιστεί. 5Οι µάταιες επιθυµίες του εγώ έχουν αποσυρθεί. 
6Παρ' όλα αυτά, το φως λάµπει σε αυτό τον κόσµο καθρεφτίζοντας τη θέληση σου κι 
εποµένως θα πρέπει να το' αναζητήσουµε µέσα σου. 
5) Η εικόνα του κόσµου που έχεις µπορεί να καθρεφτίζει µόνο αυτό που είναι µέσα σου. 
20ύτε η πηγή του φωτός ούτε η πηγή του σκοταδιού µπορούν να βρεθούν έξω από σένα. 
3Τα παράπονα σκοτεινιάζουν το νου σου κι έτσι κοιτάζεις ένα σκοτεινό κόσµο. 4Η 
συγχώρεση αφαιρεί το σκοτάδι, επαναβεβαιώνει τη βούληση σου και σε αφήνει να 
κοιτάξεις ένα κόσµο φωτός. 5 Έχουµε τονίσει επανειληµµένα ότι το εµπόδιο των παραπό-
νων µπορεί να ξεπεραστεί εύκολα και δεν µπορεί να σταθεί µεταξύ εσένα και της σωτηρίας 
σου. 6Ο λόγος είναι πολύ απλός. 7Θέλεις πραγµατικά να είσαι στην κόλαση; 8Θέλεις 
πραγµατικά να κλαις, να υποφέρεις και να πεθάνεις; 
6) Ξέχασε τα επιχειρήµατα του εγώ που αναζητούν να αποδείξουν ότι όλο αυτό είναι 
πράγµατι η Βασιλεία του Ουρανού. 2Γνωρίζεις ότι δεν είναι. 
3Δεν µπορεί να το θέλεις αυτό για τον εαυτό σου. 4Υπάρχει ένα όριο πέρα από το οποίο οι 
ψευδαισθήσεις δεν µπορούν να προχωρήσουν. 5Η δυστυχία δεν είναι ευτυχία και είναι η 
ευτυχία που πραγµατικά θέλεις. 6Αυτή είναι η αληθινή σου θέληση. 7Κι εποµένως η 
σωτηρία είναι επίσης η θέληση σου. 8Θέλεις να πετύχεις σε αυτό που προσπαθούµε να 
κάνουµε σήµερα. 9Το επιχειρούµε µε την ευλογία σου και τη χαρούµενη συγκατάθεση σου. 
7) Θα πετύχουµε σήµερα αν θυµάσαι ότι θέλεις τη σωτηρία για τον εαυτό σου. 2Θέλεις να 
αποδεχτείς το σχέδιο του Θεού επειδή συµµετέχεις σε αυτό. 3Δεν έχεις βούληση που 
µπορεί πραγµατικά να του αντισταθεί και δε θέλεις να το κάνεις αυτό. 4Η σωτηρία είναι για 
σένα. 5Πάνω απ' όλα θέλεις την ελευθερία να θυµηθείς ποιος πραγµατικά είσαι. 6Σήµερα 
είναι το εγώ που στέκεται αδύναµο µπροστά στη βούληση σου. 7Η βούληση σου είναι 
ελεύθερη και τίποτα δεν µπορεί να την υπερνικήσει. 
8) Εποµένως, επιχειρούµε τις ασκήσεις για σήµερα µε χαρούµενη αυτοπεποίθηση, βέβαιοι 
ότι θα βρούµε αυτό που είναι το θέληµα σου να βρούµε, και ότι θα θυµηθούµε αυτό που 
είναι το θέληµα σου να θυµηθούµε. 2Μάταιες επιθυµίες δεν µπορούν να µας κρατήσουν 
φυλακισµένους, ούτε να µας εξαπατήσουν µε την ψευδαίσθηση της δύναµης. 3Σήµερα ας 
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γίνει το θέληµα σου κι ας µπει ένα τέλος στην παράλογη πεποίθηση ότι είναι η κόλαση που 
διαλέγεις στη θέση της Βασιλείας του Ουρανού. 
9) Θα αρχίσουµε τις πιο µεγάλες περιόδους εξάσκησης µε την αναγνώριση ότι το σχέδιο 
του Θεού για τη σωτηρία, και µόνο το Δικό Του, είναι σε πλήρη συµφωνία µε τη βούληση 
σου. 2Δεν είναι ο σκοπός µιας ξένης δύναµης που σου επιβάλλεται παρά τη θέληση σου. 
3Είναι ο ένας σκοπός εδώ, στον οποίο εσύ και ο Πατέρας σου είστε σε τέλεια συµφωνία. 
4Θα πετύχεις σήµερα, την ηµέρα που έχει καθοριστεί για την απελευθέρωση του Υιού του 
Θεού από την κόλαση κι από όλες τις µάταιες επιθυµίες. 5Τώρα η θέληση του 
αποκαθίσταται στην επίγνωση του. 6Είναι πρόθυµος αυτή ακριβώς την ηµέρα να κοιτάξεις 
το φως µέσα του και να σωθεί. 
10) Αφού το υπενθυµίσεις αυτό στον εαυτό σου κι αποφασίσεις να κρατήσεις ξεκάθαρα τη 
θέληση σου στο νου σου, πες στον εαυτό σου µε ήρεµη αποφασιστικότητα και γαλήνια 
βεβαιότητα: 
2Θέλω να υπάρχει φως. 3Ας δω το φως που καθρεφτίζει το θέληµα του Θεού και το δικό 
µου. 
4Μετά άφησε τη βούληση σου να επιβληθεί, ενωµένη µε τη δύναµη του Θεού κι ενωµένη 
µε τον Εαυτό σου. 5Βάλε το υπόλοιπο της περιόδου εξάσκησης κάτω από την καθοδήγηση 
Τους. Ακολούθησε Τις καθώς Σου δείχνουν το δρόµο. 
11) Στις πιο σύντοµες περιόδους εξάσκησης ξανάκανε µια διακήρυξη αυτού που 
πραγµατικά θέλεις. 2Πες: 
3Θέλω να υπάρχει φως. 4Το σκοτάδι δεν είναι η θέλησή µου. 
5Αυτό πρέπει να επαναλαµβάνεται αρκετές φορές την ώρα. 6Είναι όµως πάρα πολύ 
σηµαντικό να εφαρµόζεις αυτή τη µορφή της σηµερινής ιδέας αµέσως µόλις µπαίνεις στον 
πειρασµό να κάνεις ένα οποιουδήποτε είδους παράπονο. 7Αυτό θα σε βοηθήσει να 
εγκαταλείψεις τα παράπονα σου, αντί να τα αγαπάς και να τα κρύβεις στο σκοτάδι. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 74 
 
Δεν υπάρχει άλλη βούληση εκτός από του Θεού. 
 
1) Η σηµερινή ιδέα µπορεί να θεωρηθεί σαν κεντρική σκέψη προς την οποία όλες οι 
ασκήσεις µας κατευθύνονται. 2Η Βούληση του Θεού είναι η µόνη Βούληση. 3Όταν το 
αναγνωρίσεις αυτό, θα έχεις αναγνωρίσει ότι η βούληση σου είναι η Δική Του. 4Η 
πεποίθηση ότι είναι δυνατό να υπάρχει διαµάχη θα έχει εγκαταλειφθεί. 5Η ειρήνη θα έχει 
αντικαταστήσει την παράξενη ιδέα ότι αντιµετωπίζεις ένα οδυνηρό δίληµµα µεταξύ 
συγκρουόµενων σκοπών. 6Σαν µια έκφραση της Βούλησης του Θεού, δεν έχεις κανένα 
σκοπό παρά το Δικό Του. 
2) Υπάρχει µεγάλη ειρήνη στη σηµερινή ιδέα και οι ασκήσεις για σήµερα δείχνουν το 
δρόµο προς την ανεύρεση της. 2Η ιδέα η ίδια είναι εντελώς αληθινή. 3Εποµένως δεν 
µπορεί να προξενήσει ψευδαισθήσεις. 4Χωρίς ψευδαισθήσεις δεν µπορεί να υπάρχει 
διαµάχη. 5Ας προσπαθήσουµε να το αναγνωρίσουµε αυτό σήµερα κι ας ζήσουµε την 
ειρήνη που φέρνει αυτή η αναγνώριση. 
3) Άρχισε τις µεγαλύτερες περιόδους εξάσκησης επαναλαµβάνοντας αρκετές φορές τις 
παρακάτω σκέψεις και κάνοντας το αυτό αργό και µε µια σταθερή αποφασιστικότητα να 
καταλάβεις τι εννοούν και να τις κρατήσεις στο νου σου: 
2Δεν υπάρχει άλλη βούληση εκτός από τον Θεού. 3Δεν µπορεί να έχω ψυχολογικές 
συγκρούσεις. 
4Μετά αφιέρωσε αρκετά λεπτά στο να προσθέσεις µερικές σκέψεις, όπως οι εξής: 
5Είµαι εν ειρήνη. 
6Τίποτα δεν µπορεί να µε ταράξει. 
7Το θέληµα µου είναι το θέληµα του Θεού. 
8Το θέληµα µου και το θέληµα του Θεού είναι ένα. 
9Ο Θεός θέλει ειρήνη για τον Υιό Του. 
'°Κατά τη διάρκεια αυτής της εισαγωγικής φάσης, πρόσεξε να αντιµετωπίζεις γρήγορα 
οποιεσδήποτε σκέψεις διαµάχης που µπορεί να περάσουν από το νου σου. 11Πες στον 
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εαυτό σου αµέσως: 
12Δεν υπάρχει άλλη βούληση εκτός από του Θεού. 13Αυτές οι αντιµαχόµενες σκέψεις δεν 
έχουν νόηµα. 
4) Αν υπάρχει ένα ζήτηµα για το οποίο έχεις συγκρουόµενες σκέψεις και το οποίο φαίνεται 
να είναι ιδιαίτερα δύσκολο να το επιλύσεις, ξεχώρισε το για ειδική εξέταση. 2Σκέψου το για 
λίγο, αλλά πολύ συγκεκριµένα, προσδιόρισε το συγκεκριµένο άτοµο ή άτοµα και τις 
σχετικές καταστάσεις και πες στον εαυτό σου: 
3Δεν υπάρχει άλλη βούληση εκτός από τού Θεού, 4Τη µοιράζοµαι µε Αυτόν. 
5Οί ψυχολογικές µου συγκρούσεις για…………………δεν µπορεί να είναι πραγµατικές. 
5) Αφού καθαρίσεις το νου σου µε αυτό τον τρόπο, κλείσε τα µάτια σου και προσπάθησε 
να βιώσεις την ειρήνη που σου επιτρέπει η πραγµατικότητα σου. 2Βυθίσου µέσα της και 
νιώσε ότι σε περιβάλλει από παντού. 3Μπορεί να υπάρξει κάποιος πειρασµός να 
παρερµηνεύσεις αυτές τις προσπάθειες σαν µια απόπειρα να αποτραβηχτείς, αλλά η 
διαφορά εντοπίζεται εύκολα. 4Αν τις πετύχεις θα αισθανθείς µια βαθιά αίσθηση χαράς, και 
µια αυξηµένη ζωηρότητα, παρά ένα αίσθηµα υπνηλίας και αποχαύνωσης. 
6) Η χαρά χαρακτηρίζει την ειρήνη. 2Από αυτή την εµπειρία θα αναγνωρίσεις ότι την έχεις 
φτάσει. 3Αν αισθανθείς ότι γλιστράς σε υπνηλία και νωθρότητα, επανέλαβε αµέσως τη 
σηµερινή ιδέα και προσπάθησε ξανά. 4Κάνε το αυτό όσο συχνά είναι αναγκαίο. 5Υπάρχει 
σαφές όφελος στο να αρνηθείς να επιτρέψεις στον εαυτό σου να αποτραβηχτεί, έστω κι αν 
δε βιώσεις την ειρήνη που αναζητάς. 
7) Στις πιο σύντοµες περιόδους εξάσκησης, οι οποίες πρέπει να επιχειρούνται σε τακτικά 
και προκαθορισµένα διαστήµατα σήµερα, λέγε στον εαυτό σου τα εξής: 
2Δεν υπάρχει άλλη βούληση εκτός από του Θεού. 3Αναζητώ την ειρήνη Του σήµερα. 
4Μετά προσπάθησε να βρεις αυτό που αναζητάς. 5Θα ήταν καλό να αφιερώσεις για αυτές 
τις ασκήσεις ένα ή δύο λεπτό κάθε µισή ώρα µε τα µάτια σου κλειστό αν είναι δυνατό. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 75 
 
Το Φως έχει έρθει. 
 
1) Το φως έχει έρθει. 2Είσσι θεραπευµένος και µπορείς να θεραπεύσεις. 3Το φως έχει 
έρθει. 4Έχεις σωθεί και µπορείς να σώσεις. 5ΕΊσαι εν ειρήνη και φέρνεις την ειρήνη µαζί 
σου οπουδήποτε πηγαίνεις. 6Το σκοτάδι, η ταραχή κι ο θάνατος έχουν εξαφανιστεί. 7Το 
φως έχει έρθει. 
2) Σήµερα θα γιορτάσουµε το ευτυχές τέλος του µακροχρόνιου ονείρου της καταστροφής. 
2Δεν υπάρχουν σκοτεινά όνειρα τώρα. 3Το φως έχει έρθει. 4Σήµερα η εποχή του Φωτός 
αρχίζει για σένα και για τον καθένα. 5ΕΊναι µια νέα εποχή στην οποία ένας καινούριος 
κόσµος γεννιέται. 6Στο πέρασµα του, ο παλιός κόσµος δεν έχει αφήσει ίχνη πάνω στον 
καινούριο. 7Σήµερα θα δούµε ένα διαφορετικό κόσµο επειδή το φως έχει έρθει. 
3) Οι ασκήσεις µας για σήµερα θα είναι ευχάριστες και θα προσφέρουµε ευχαριστίες για το 
πέρασµα του παλιού κόσµου και την αρχή του καινούριου. 2Καµιά σκιά από το παρελθόν 
δεν παραµένει να θολώσει την όραση µας και να κρύψει τον κόσµο που η συγχώρεση µας 
προσφέρει. 3Σήµερα θα δεχτούµε το νέο κόσµο σαν τον κόσµο που θέλουµε να δούµε. 
4Θα µας δοθεί αυτό που επιθυµούµε. 5Θέλουµε να δούµε το φως, το φως έχει έρθει. 
4) Οι µεγαλύτερες περίοδοι εξάσκησης θα αφιερωθούν στο να κοιτάξουµε τον κόσµο που 
η συγχώρεση µας δείχνει. 2Αυτό είναι που θέλουµε να δούµε και µόνο αυτό. 3 Ο ένας και 
µόνος σκοπός µας καθιστά αυτό το στόχο αναπόφευκτο. 4Σήµερα ο πραγµατικός κόσµος 
εγείρεται χαρούµενα µπροστά µας, για να τον δούµε επιτέλους. 5Η όραση µας δόθηκε 
τώρα που το φως έχει έρθει. 
5) Σήµερα δε θέλουµε να δούµε τη σκιά του εγώ στον κόσµο. 2Βλέπουµε το φως και .µέσα 
σε αυτό βλέπουµε την αντανάκλαση της Βασιλείας του Ουρανού να απλώνεται σε όλο τον 
κόσµο. 3 Άρχισε τις µεγαλύτερες περιόδους εξάσκησης λέγοντας στον εαυτό σου τα 
χαρµόσυνα νέα της απελευθέρωσης σου: 
4Το Φως έχει έρθει. 5 Έχω συγχωρέσει τον κόσµο. 
6) Μη στοχάζεσαι το παρελθόν σήµερα. 2Διατήρησε ένα εντελώς αµερόληπτο νου σήµερα, 
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καθαρισµένο από όλες τις ιδέες του παρελθόντος κι από κάθε έννοια που έχεις φτιάξει. 3 
Έχεις συγχωρέσει τον κόσµο σήµερα. 4Μπορείς να τον κοιτάξεις τώρα σαν να µην τον. 
έχεις δει ποτέ πριν. 5Δε γνωρίζεις ακόµα πως φαίνεται. 6Απλώς περιµένεις να σου τον 
δείξουν. Ενώ περιµένεις, επανέλαβε αρκετές φορές, αργά και µε τέλεια υποµονή, τα εξής: 
8Το φως έχει έρθει. 9Έχω συγχωρέσει τον κόσµο. 
7) Συνειδητοποίησε ότι η συγχώρεση σου δίνει το δικαίωµα της όρασης. 2Κατανόησε ότι το 
Άγιο Πνεύµα ποτέ δεν παραλείπει να δώσει το δώρο της όρασης σε αυτούς που 
συγχωρούν. 3Πίστεψε ότι Αυτός δε θα σε εγκαταλείψει τώρα. 4 Έχεις συγχωρέσει τον 
κόσµο. 5Θα είναι µαζί σου καθώς παρατηρείς και περιµένεις. 4Θα σου δείξει ό,τι βλέπει η 
αληθινή όραση. 7Είναι το θέληµα Του κι έχεις συνδεθεί µαζί Του. 8Περίµενε υποµονετικά 
για Αυτόν. 9Θα είναι εκεί. '°Το φως έχει έρθει. 11'Εχεις συγχωρέσει τον κόσµο. 
8) Πες Του ότι γνωρίζεις ότι δεν µπορείς να αποτύχεις επειδή Τον εµπιστεύεσαι. 2Και πες 
στον εαυτό σου ότι περιµένεις µε βεβαιότητα να κοιτάξεις τον κόσµο που Αυτός σου 
υποσχέθηκε. 3Από δω και µπρος θα βλέπεις διαφορετικά. 4Σήµερα το φως έχει έρθει. 5Και 
θα δεις τον κόσµο που Αυτός έχει υποσχεθεί από την αρχή του χρόνου και στον οποίο το 
τέλος του χρόνου είναι σίγουρο. 
9) Οι πιο σύντοµες περίοδοι εξάσκησης θα είναι επίσης χαρούµενες ευκαιρίες να θυµηθείς 
την απελευθέρωση σου. 2Υπενθύµιζε στον εαυτό σου κάθε ένα τέταρτο περίπου ότι 
σήµερα είναι η ώρα για ιδιαίτερο εορτασµό. 3Δώσε ευχαριστίες για το έλεος και την Αγάπη 
του Θεού. 4Να είσαι χαρούµενος που η δύναµη της συγχώρεσης θεραπεύει εντελώς την 
όραση σου. 5Να είσαι βέβαιος ότι σε αυτή την ηµέρα υπάρχει ένα νέο ξεκίνηµα. 6Χωρίς το 
σκοτάδι του παρελθόντος πάνω στα µάτια σου, δεν µπορείς να µη δεις σήµερα. 7Κι ό,τι θα 
δεις θα είναι τόσο ευπρόσδεκτο που µε χαρά θα παρατείνεις τη σηµερινή ηµέρα για πάντα. 
10) Λέγε λοιπόν: 
2Γο Φως έχει έρθει. 3'Εχω συγχωρέσει τον κόσµο. 
4Αν τυχόν µπεις σε πειρασµό, πες στον οποιοδήποτε που φαίνεται να σε τραβά πίσω στο 
σκοτάδι τα εξής: 
5Γο Φως έχει έρθει. 6Σε έχω συγχωρήσει. 
11) Αφιερώνουµε αυτή τη µέρα στη γαλήνη στην οποία ο Θεός θα σε ήθελε να βρίσκεσαι. 
2Κράτησέ την στην επίγνωση του εαυτού σου και δες την παντού σήµερα, καθώς 
γιορτάζουµε την αρχή της όρασης σου και τη θέα του πραγµατικού κόσµου που έχει έρθει 
να αντικαταστήσει τον ανελέητο κόσµο που νόµιζες ότι ήταν πραγµατικός. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 76 
 
Δεν υπάγοµαι σε κανένα νόµο, εκτός αυτών του Θεού. 
 
1) Παρατηρήσαµε προηγουµένως πόσα ανόητα πράγµατα σου έχουν φανεί να είναι 
σωτηρία. 2Καθένα από αυτά σε έχει φυλακίσει µε νόµους τόσο ανόητους όσο και τα ίδια. 
3Δε δεσµεύεσαι από αυτούς τους νόµους. 4 Όµως για να το καταλάβεις αυτό, πρέπει 
πρώτα να συνειδητοποιήσεις ότι η σωτηρία δε βρίσκεται εκεί. 3Οσο αναζητάς τη σωτηρία 
σε πράγµατα που δεν έχουν νόηµα, προσδένεις τον εαυτό σου σε νόµους που είναι 
παράλογοι. 6 Έτσι επιζητάς να αποδείξεις ότι η σωτηρία βρίσκεται εκεί που δεν υπάρχει. 
2) Σήµερα θα είµαστε χαρούµενοι που δεν µπορείς να το αποδείξεις αυτό. 2Γιατί αν 
µπορούσες, θα αναζητούσες για πάντα τη σωτηρία εκεί που δεν υπάρχει και ποτέ δε θα 
την έβρισκες. 3Η σηµερινή ιδέα σου ξαναλέγει ακόµα µια φορά πόσο απλή είναι η σωτηρία. 
4Ψάξε την εκεί που σε περιµένει κι εκεί θα τη βρεις. 5Μην κοιτάς πουθενά αλλού γιατί δεν 
είναι πουθενά αλλού. 
3) Συλλογίσου την ελευθερία που έρχεται µε την αναγνώριση ότι δε δεσµεύεσαι από όλους 
τους παράξενους και διαστρεβλωµένους νόµους που έχεις εγκαθιδρύσει για να σε 
σώσουν. 2Πραγµατικά νοµίζεις ότι θα λιµοκτονούσες αν δεν είχες ένα σωρό τυπωµένων 
κοµµατιών χαρτιού και στοίβες µεταλλικών δίσκων. 3Πραγµατικό νοµίζεις ότι ένα µικρό 
στρογγυλό χαπάκι ή κάποιο υγρό που ενσταλάζεται µέσα στις φλέβες σου µέσω µιας 
µυτερής βελόνας θα αποτρέψει την αρρώστια και το θάνατο. 4Πραγµατικά νοµίζεις ότι είσαι 
µόνος σου, εκτός αν ένα άλλο σώµα είναι µαζί σου. 
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4) Είναι η παραφροσύνη που σκέφτεται αυτά τα πράγµατα. 2Τα ονοµάζεις νόµους και τα 
ταξινοµείς κάτω από διαφορετικά ονόµατα σε ένα µακρύ κατάλογο τελετουργιών που δεν 
έχουν καµιά χρήση και δεν υπηρετούν κανένα σκοπό. 3Νοµίζεις ότι πρέπει να υπακούς 
τους «νόµους» της ιατρικής, των οικονοµικών και της υγείας. Προστάτεψε το σώµα και θα 
σωθείς. 
5) Αυτοί δεν είναι νόµοι, αλλά τρέλα. 2Το σώµα κινδυνεύει από το νου που πληγώνει τον 
εαυτό του. 3Το σώµα υποφέρει ώστε να µη δει ο νους ότι είναι το θύµα του εαυτού του. 4Ο 
πόνος του σώµατος είναι µια µάσκα που ο νους επιδεικνύει για να κρύψει αυτό που 
πραγµατικά υποφέρει. 5Ο νους δε θα ήθελε να καταλάβει ότι είναι ο ίδιος ο εχθρός του 
εαυτού του, επιτίθεται στον εαυτό του και θέλει να πεθάνει. Είναι ακριβώς αυτό από το 
οποίο οι «νόµοι» σου θα έσωζαν το σώµα. 7Αύτός είναι και ο λόγος για τον οποίο νοµίζεις 
ότι είσαι ένα σώµα. 
6) Δεν υπάρχουν άλλοι νόµοι εκτός από τους νόµους του Θεού. 2Αυτό χρειάζεται να 
επαναλαµβάνεται ξανά και ξανά ώσπου να συνειδητοποιήσεις ότι ισχύει για το καθετί που 
έχεις φτιάξει σε αντίθεση µε το Θέληµα του Θεού. 3Η µαγεία σου δεν έχει νόηµα. 4 Ό,τι 
σκοπεύει να σώσει δεν υπάρχει. 5Μόνο αυτό που προσπαθεί να κρύψει θα σε σώσει. 
7) Οι νόµοι του Θεού δεν µπορούν ποτέ να αντικατασταθούν. 2Θα αφιερώσουµε τη 
σηµερινή µέρα στο να εκφράσουµε τη χαρά µας για αυτό. 
3Αυτό δεν είναι πια µια αλήθεια που θα κρατούσαµε κρυµµένη. 4Αντίθετα, 
συνειδητοποιούµε ότι είναι µια αλήθεια που µας κρατά ελεύθερους για πάντα. 5Η µαγεία 
φυλακίζει, αλλά οι νόµοι του Θεού απελευθερώνουν. 6Το Φως έχει έρθει επειδή δεν 
υπάρχουν άλλοι νόµοι εκτός από του Θεού. 
8) Θα αρχίσουµε τις µεγαλύτερες περιόδους εξάσκησης σήµερα µε µια σύντοµη 
ανασκόπηση των διαφορετικών ειδών «νόµων» που έχουµε πιστέψει ότι πρέπει να 
υπακούµε. 2Αυτά θα µπορούσαν να περιλάβουν, για παράδειγµα, τους «νόµους» της 
διατροφής, της ανοσοποίησης, της χορήγησης φαρµάκων και της προστασίας του 
σώµατος µε αναρίθµητους τρόπους. 3Σκέψου κι άλλο, πιστεύεις στους «νόµους» της 
φιλίας, των «καλών» σχέσεων και της αµοιβαιότητας. 4 Ίσως ακόµα και να νοµίζεις ότι 
υπάρχουν νόµοι που καθορίζουν τι είναι του Θεού και τι είναι δικό σου. 5Πολλές 
«θρησκείες» έχουν βασιστεί σε αυτό. 6Δεν έσωζαν, αλλά καταδίκαζαν στο όνοµα της 
Βασιλείας του Ουρανού. 7Δεν είναι όµως πιο παράξενες από όλους τους άλλους «νόµους» 
που νοµίζεις ότι πρέπει να τηρηθούν για να είσαι ασφαλής. 
9) Δεν υπάρχουν άλλοι νόµοι εκτός από τους νόµους του Θεού. Απέρριψε όλες τις 
ανόητες, µαγικές πεποιθήσεις σήµερα, και κράτησε το νου σου σε σιωπηλή ετοιµότητα για 
να ακούσεις τη Φωνή που σου λέει την αλήθεια. 3Θα ακούς Έναν ο Οποίος λέει ότι δεν 
υπάρχει απώλεια κάτω από τους νόµους του Θεού. 4Πληρωµή ούτε δίνεται, ούτε 
λαµβάνεται. 5Ανταλλαγή δεν µπορεί να γίνει, δεν υπάρχουν αντικατάστατα και τίποτα δεν 
αντικαθίσταται από τίποτα άλλο. 6Οι νόµοι του Θεού δίνουν για πάντα και ποτέ δεν 
παίρνουν. 
10) Άκουγε Αυτόν, ο Οποίος σου τα λέει αυτά και συνειδητοποίησε πόσο ανόητοι είναι οι 
«νόµοι» που νόµιζες ότι διατηρούσαν τον κόσµο που νόµιζες ότι έβλεπες. 2Μετά συνέχισε 
να ακούς προσεκτικό. 3Αυτός θα σου µιλήσει και για άλλα πράγµατα. 4Για την Αγάπη που 
ο Πατέρας έχει για σένα. 5Για την ατέλειωτη χαρά που σου προσφέρει. 6Για τη λαχτάρα 
Του για το µοναδικό Υιό Του που δηµιουργήθηκε σαν το µέσο Του για τη δηµιουργία, και ο 
οποίος Τον αρνείται µέσω της πίστης του στην κόλαση. 
11) Ας ανοίξουµε σήµερα τους αγωγούς του Θεού σε Αυτόν. 2Έτσι η δηµιουργία αυξάνεται 
ακατάπαυστα. 3Η φωνή Του θα µας µιλήσει για αυτό, καθώς επίσης και για τις χαρές της 
Βασιλείας του Ουρανού που οι νόµοι Του κρατούν απεριόριστες για πάντα. 4Θα 
επαναλαµβάνουµε τη σηµερινή ιδέα µέχρι που να έχουµε ακούσει και να έχουµε καταλάβει 
ότι δεν υπάρχουν άλλοι νόµοι εκτός από του Θεού. 5Μετά θα πούµε στον εαυτό µας τα 
εξής σαν µια αφιέρωση µε την οποία η περίοδος εξάσκησης τελειώνει: 
6Δεν υπάγοµαι σε κανένα νόµο, εκτός αυτών του Θεού. 
12) Θα επαναλάβουµε αυτή την αφιέρωση όσο το δυνατό πιο συχνά σήµερα, τουλάχιστον 
τέσσερις ή πέντε φορές την ώρα, καθώς επίσης και την απάντηση µας σε οποιοδήποτε 
πειρασµό - καθ' όλη τη διάρκεια της ηµέρας - να βιώσουµε τον εαυτό µας σαν να υπόκειται 
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σε άλλους νόµους. 2Είναι η δήλωση της ελευθερίας µας από όλους τους κινδύνους κι όλη 
την τυραννία. 3Είναι η οµολογία µας ότι ο Θεός είναι ο Πατέρας µας και ότι ο Υιός Του είναι 
σωσµένος. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 77 
 
Τα θαύµατα µού ανήκουν δικαιωµατικά. 
 
1) Τα θαύµατα σου ανήκουν δικαιωµατικά εξαιτίας του ποιος είσαι.2Θα. λάβεις τα θαύµατα 
εξαιτίας του τι είναι ο Θεός. 3Και θα προσφέρεις θαύµατα επειδή είσαι ένα µε το Θεό. 4Και 
πάλι, πόσο απλή είναι η σωτηρία! 5Είναι απλώς µια δήλωση της αληθινής σου ταυτότητας. 
6Είναι ακριβώς αυτό που θα γιορτάσουµε σήµερα. 
2) Η αξίωση σου για θαύµατα δεν έγκειται στις ψευδαισθήσεις σου για τον εαυτό σου. 2Δε 
βασίζεται σε καµιά από τις µαγικές δυνάµεις που έχεις αποδώσει στον εαυτό σου, ούτε σε 
καµιά τελετή που έχεις επινοήσει. 3Ενυπάρχει στην αλήθεια του ποιος είσαι. 4Υπονοείται 
σε αυτό που είναι ο Θεός, ο Πατέρας σου. 5Εξασφαλίστηκε στη δηµιουργία σου και 
εγγυάται από τους νόµους του Θεού. 
3) Σήµερα θα ζητήσουµε τα θαύµατα που είναι το δικαίωµα σου επειδή σου ανήκουν. 2Σου 
έχει δοθεί η υπόσχεση της πλήρης απελευθέρωσης από τον κόσµο που έφτιαξες. 3Σου 
έχει δοθεί η διαβεβαίωση ότι η Βασιλεία του Θεού είναι µέσα σου και δεν µπορεί ποτέ να 
χαθεί. 4Δε ζητάµε τίποτα περισσότερο απ' ό,τι µας ανήκει στ' αλήθεια. 5Σήµερα, όµως, θα 
προσέξουµε επίσης να µην αρκεστούµε σε τίποτα λιγότερο. 
4) Άρχισε τις µεγαλύτερες περιόδους εξάσκησης λέγοντας µε πλήρη αυτοπεποίθηση στον 
εαυτό σου ότι τα θαύµατα σου ανήκουν δικαιωµατικά. 2Καθώς κλείνεις τα µάτια σου, 
υπενθύµισε στον εαυτό σου ότι ζητάς µονάχα ό,τι είναι δικαιωµατικά δικό σου. 
3Υπενθύµισε στον εαυτό σου επίσης ότι τα θαύµατα ποτέ δεν αφαιρούνται από κάποιον 
για να δοθούν σε κάποιον άλλο και ότι µε το να ζητάς τα δικαιώµατα σου, υποστηρίζεις τα 
δικαιώµατα όλων. 4Τα θαύµατα δεν υπακούουν τους νόµους αυτού του κόσµου. 5Απλώς 
απορρέουν από τους νόµους του Θεού. 
5) Μετά από αυτή τη σύντοµη εισαγωγική φάση, περίµενε σιωπηλά για τη διαβεβαίωση ότι 
το αίτηµα σου έχει χορηγηθεί. 2Εχεις ζητήσει για τη σωτηρία του κόσµου και για τη δική 
σου. 3'Εχεις παρακαλέσει να σου δοθούν τα µέσα µε τα οποία αυτό θα επιτευχθεί. 4Δεν 
µπορεί να µη σου δοθεί διαβεβαίωση για αυτό. 3Δε ζητάς τίποτα άλλο, παρά το θέληµα του 
Θεού. 
6) ' Όταν το κάνεις αυτό, στην πραγµατικότητα δε ζητάς τίποτα. Δηλώνεις ένα γεγονός που 
δεν µπορεί να σου αρνηθεί. 3Το Άγιο Πνεύµα δεν µπορεί παρά να σε διαβεβαιώσει ότι το 
αίτηµα σου έχει χορηγηθεί. 4Το γεγονός ότι το αποδέχτηκες πρέπει να είναι σωστό. 5Δεν 
υπάρχει περιθώριο σήµερα για αµφιβολία και αβεβαιότητα. 6Ρωτάµε µια πραγµατική 
ερώτηση επιτέλους. 7Η απάντηση είναι µια απλή δήλωση ενός απλού γεγονότος. 8Θα 
λάβεις τη διαβεβαίωση που ζητάς. 
7) Οι πιο σύντοµες περίοδοι εξάσκησης θα είναι συχνές και θα είναι επίσης αφιερωµένες 
στην υπενθύµιση ενός απλού γεγονότος. 2Σήµερα λέγε συχνά στον εαυτό σου το εξής: 
3Τα θαύµατα µου ανήκουν δικαιωµατικά.  
4Ζήτησέ τα όποτε προκύπτει µια κατάσταση στην οποία απαιτούνται. 5Θα αναγνωρίσεις 
αυτές τις καταστάσεις. 6Κι επειδή δε βασίζεσαι στον εαυτό σου για το θαύµα, σου έχει 
δοθεί πλήρως το δικαίωµα να το λάβεις όποτε ζητάς. 
8) Θυµήσου επίσης να µην ικανοποιηθείς µε τίποτα λιγότερο από την τέλεια απάντηση. 
2Αν τυχόν µπεις σε πειρασµό, αµέσως πες στον εαυτό σου τα εξής: 
3Δε θα ανταλλάξω τα θαύµατα µε τα παράπονα. 
4Θέλω µόνο ό,τι µου ανήκει. 5Ο Θεός έχει καθιερώσει τα θαύµατα σαν το δικαίωµα µου. 
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ΜΑΘΗΜΑ 78 
 
Τα θαύµατα ας αντικαταστήσουν όλα τα παράπονα. 
 
1) Ίσως να µη σου είναι ακόµα εντελώς προφανές ότι κάθε απόφαση που παίρνεις είναι 
µια επιλογή µεταξύ ενός παράπονου και ενός θαύµατος. 2Κάθε παράπονο στέκεται σαν 
ένα σκοτεινό παραπέτασµα µίσους µπροστά στο θαύµα που θα ήθελε να κρύψει, 3Και 
καθώς έχεις αυτό το παραπέτασµα µπροστά στα µάτια σου, δε θα δεις το θαύµα που 
βρίσκεται πέρα από αυτά. 4Εν τω µεταξύ, όµως, το θαύµα σε περιµένει στο Φως αλλά εσύ 
κοιτάς τα παράπονα σου αντί για αυτό. 
2) Σήµερα θα προχωρήσουµε πέρα από τα παράπονα, για να κοιτάξουµε τα θαύµατα αντί 
για αυτά. 2Θα αντιστρέψουµε τον τρόπο που βλέπεις µε το να µην αφήσουµε την όραση να 
σταµατήσει προτού δει. 3Δε θα περιµένουµε µπροστά στο παραπέτασµα του µίσους, αλλά 
θα το αφήσουµε κάτω και µε καλοσύνη θα σηκώσουµε σιωπηλά τα µάτια µας να 
κοιτάξουµε τον Υιό του Θεού. 
3) Αυτός σε περιµένει πίσω από τα παράπονα σου και καθώς τα εγκαταλείπεις θα 
εµφανιστεί σε λαµπρό φως εκεί που το καθένα από αυτά βρισκόταν προηγουµένως. 2Γιατί 
κάθε παράπονο εµποδίζει την όραση και καθώς αποσύρεται βλέπεις τον Υιό του Θεού εκεί 
που πάντα βρισκόταν. 3Βρίσκεται στο φως, αλλά εσύ ήσουν στο σκοτάδι. 4Κάθε παράπονο 
έκανε το σκοτάδι πιο βαθύ και δεν µπορούσες να δεις. 
4) Σήµερα θα επιχειρήσουµε να δούµε τον Υιό του Θεού. 2Δε θα αφήσουµε τον εαυτό µας 
να τυφλωθεί και να µη τον δει, δε θα κοιτάξουµε τα παράπονα µας. 3Κι έτσι η όραση του 
κόσµου αντιστρέφεται καθώς στρέφουµε το βλέµµα µας µακριά από το φόβο προς την 
αλήθεια. 4Θα διαλέξουµε ένα πρόσωπο που έχεις χρησιµοποιήσει σαν στόχο για τα 
παράπονο σου, θα παραµερίσουµε τα παράπονα και θα το κοιτάξουµε. 5 Ίσως κάποιον 
που φοβάσαι ή ακόµα και µισείς, κάποιον που νοµίζεις ότι αγαπάς και ο οποίος σ' έκανε 
να θυµώσεις, κάποιον που τον θεωρείς φίλο αλλά τον οποίο βλέπεις σαν ένα άτοµο που 
είναι δύστροπο µερικές φορές ή δεν ικανοποιείται εύκολα, και που είναι απαιτητικός, 
εκνευριστικός, ή άπιστος στο ιδανικό που πρέπει να αποδεχτεί για τον εαυτό του σύµφωνα 
µε το ρόλο που του αναθέτεις. 
5) Γνωρίζεις ποιον να διαλέξεις, το όνοµα του έχει ήδη περάσει από το νου σου. 2Αυτό θα 
είναι το πρόσωπο από το οποίο θα ζητήσουµε να σου αποκαλυφθεί ο Υιός του Θεού. 
3Καθώς τον βλέπεις πίσω από τα παράπονα που έχεις καταλογίσει εναντίον του, θα 
µάθεις ότι αυτό που ήταν κρυµµένο όλο τον καιρό που δεν το έβλεπες βρίσκεται σε όλους 
και είναι ορατό. 4Αυτός που ήταν ένας εχθρός είναι πιο πολύ κι από φίλος όταν αφεθεί 
ελεύθερος να πάρει τον άγιο ρόλο που το ' Άγιο Πνεύµα του έχει αναθέσει. 5 Άφησε τον να 
είναι ο σωτήρας σου σήµερα. 6Αυτός είναι ο ρόλος του στο σχέδιο του Θεού, του Πατέρα 
σου. 
6) Στις µεγαλύτερες περιόδους εξάσκησης σήµερα θα τον δούµε σε αυτό το ρόλο. 2Στην 
αρχή θα επιχειρήσεις να τον κρατήσεις στο νου σου όπως τον θεωρείς τώρα. 3Θα 
εξετάσεις τα ελαττώµατα του, τις δυσκολίες που είχες µαζί του, τον πόνο που σου 
προκάλεσε, την αµέλεια του και όλες τις µικρές και µεγαλύτερες θλίψεις που σου έδωσε. 
4Θα δεις το σώµα του µε τα ελαττώµατα του, καθώς επίσης και µε τα πιο καλά στοιχεία του 
και θα σκεφτείς τα λάθη αυτού του ανθρώπου κι ακόµα και τις «αµαρτίες» του. 
7) Μετά ας ρωτήσουµε Αυτόν, ο Οποίος γνωρίζει τον Υιό του Θεού στην πραγµατικότητα 
του και στην αλήθεια, ώστε να µπορέσουµε να τον κοιτάξουµε µε ένα διαφορετικό τρόπο 
και να δούµε το σωτήρα µας που λάµπει στο φως της αληθινής συγχώρεσης να έρχεται σε 
µας. 2Ζητάµε από Αυτόν στο άγιο Όνοµα του Θεού και του Υιού Του, τόσο άγιο όσο κι ο 
Ίδιος: 
3Επέτρεψε µου να δω το σωτήρα µου σε αυτό το πρόσωπο 
που Εσύ έχεις ορίσει για µένα, για να ζητήσω 
να µε οδηγήσει στο άγιο φως στο οποίο βρίσκεται ώστε να µπορέσω 
να ενωθώ µαζί του. 
4Τα σωµατικά σου µάτια είναι κλειστά και καθώς σκέφτεσαι αυτόν που σε στενοχώρησε, 
άφησε το φως µέσα του, που βρίσκεται πέρα από τα παράπονα σου, να αποκαλυφθεί στο 
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νου σου. 
8) Αυτό που έχεις ζητήσει δεν µπορεί να µη σου δοθεί. 2Ο σωτήρας σου περίµενε πολύ για 
αυτό. 3Θα ήθελε να ελευθερωθεί και να κάνει την ελευθερία του δική σου. 4Το Άγιο Πνεύµα 
έρχεται από αυτόν σε σένα, µη βλέποντας κανένα διαχωρισµό στον Υιό του Θεού. 5Κι ό,τι 
βλέπεις µέσα από Αυτόν θα σας ελευθερώσει και τους δύο. 6Μείνε σιωπηλός τώρα και 
κοίταξε το λαµπρό σωτήρα σου. 7Κανένα σκοτεινό παράπονο δεν κρύβει τη θέα του. 8 
Έχεις επιτρέψει στο Άγιο Πνεύµα να εκφράσει µέσα από αυτόν το ρόλο που ο Θεός Του 
έδωσε ώστε να µπορέσεις να σωθείς. 
9) Ο Θεός σε ευχαριστεί για αυτές τις ήσυχες στιγµές σήµερα κατά τις οποίες παραµέρισες 
τις αντιλήψεις σου και αντί για αυτές κοίταξες το θαύµα της αγάπης που το Άγιο Πνεύµα 
σου έδειξε. 2Ο κόσµος και ο Ουρανός µαζί σε ευχαριστούν, γιατί κάθε Σκέψη του Θεού δεν 
µπορεί παρά να εκφράσει αγαλλίαση καθώς εσύ σώζεσαι κι ο κόσµος µαζί σου. 
10) Θα το θυµόµαστε αυτό καθ' όλη τη διάρκεια της ηµέρας και θα αναλάβουµε όχι το δικό 
µας ρόλο, αλλά αυτόν που µας έχει ανατεθεί σαν µέρος του σχεδίου του Θεού για τη 
σωτηρία. 2Ο πειρασµός φεύγει όταν αφήνουµε τον καθένα που συναντάµε να µας σώσει 
και αρνούµεθα να κρύψουµε το φως του πίσω από τα παράπονα µας. 3 Άφησε το ρόλο 
του σωτήρα να δοθεί σε όποιον συναντάς και σε όποιον σκέφτεσαι ή θυµάσαι από το 
παρελθόν, ώστε να µπορέσεις να τον µοιραστείς µαζί του. 4Για σας τους δύο και όλους 
αυτούς επίσης που δε βλέπουν, προσευχόµαστε ως ακολούθως: 
5Τα θαύµατα ας αντικαταστήσουν όλα τα παράπονα. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 79 
 
Ας αναγνωρίσω τα πρόβληµα ώστε να µπορέσει να λυθεί. 
 
1) ' Ένα πρόβληµα δεν µπορεί να λυθεί αν δε γνωρίζεις τι είναι. 2Ακόµα κι αν το πρόβληµα 
έχει ήδη λυθεί, στην πραγµατικότητα θα συνεχίσεις να το έχεις επειδή δε θα αναγνωρίσεις 
ότι έχει λυθεί. 3Αυτή είναι η κατάσταση του κόσµου. 4Το πρόβληµα του αποχωρισµού, το 
οποίο στην πραγµατικότητα είναι το µόνο πρόβληµα, έχει ήδη λυθεί. 5Η λύση όµως δεν 
αναγνωρίζεται επειδή το πρόβληµα δεν αναγνωρίζεται. 
2) Καθένας σε αυτό τον κόσµο φαίνεται να έχει τα δικά του ιδιαίτερα προβλήµατα. 2 Όλα 
όµως είναι το ίδιο και πρέπει να αναγνωριστούν σαν ένα, αν η µία λύση που τα λύνει όλα 
πρόκειται να γίνει αποδεκτή. 3Ποιος µπορεί να δει ότι ένα πρόβληµα έχει λυθεί αν νοµίζει 
ότι το πρόβληµα είναι κάτι άλλο; 4Ακόµα κι αν του δοθεί η απάντηση, δεν µπορεί να δει την 
αξία της. 
3) Αυτή είναι η θέση στην οποία βρίσκεσαι τώρα. 2Εχεις την απάντηση, αλλά είσαι ακόµα 
αβέβαιος για το ποιο είναι το πρόβληµα. 3Μια µακριά σειρά διαφορετικών προβληµάτων 
φαίνεται να αντιµετωπίζεις και καθώς ένα από αυτά τακτοποιείται, το επόµενο προκύπτει 
και µετά το επόµενο κ.ο.κ. 4Δε φαίνεται να υπάρχει τέλος σε αυτά. 5Δεν υπάρχει ώρα που 
να αισθάνεσαι εντελώς ελεύθερος από προβλήµατα και εν ειρήνη. 
4) Ο πειρασµός του να νοµίζεις ότι υπάρχουν πολλά προβλήµατα είναι ο πειρασµός να 
κρατήσεις το πρόβληµα του αποχωρισµού άλυτο. 2Ο κόσµος φαίνεται να σε φέρνει 
αντιµέτωπο µε ένα τεράστιο αριθµό προβληµάτων, που το καθένα χρειάζεται µια 
διαφορετική απάντηση. 3Αυτή η αντίληψη σε βάζει σε µια θέση από τη οποία η ικανότητα 
σου να λύνεις προβλήµατα δεν µπορεί παρά να είναι ανεπαρκής και από την οποία η 
αποτυχία είναι αναπόφευκτη. 
5) Κανένας δε θα µπορούσε να λύσει τα προβλήµατα που ο κόσµος φαίνεται να έχει. 
2Αυτά φαίνονται να υπάρχουν σε τόσα πολλά επίπεδα και να έχουν τόσες ποικίλες µορφές 
και τόσο ποικίλο περιεχόµενο που σε φέρνουν αντιµέτωπο µε µια κατάσταση που είναι 
αδύνατο να ελέγξεις. 3Απογοήτευση και κατάθλιψη είναι αναπόφευκτα καθώς τα βλέπεις. 
4Μερικά ξεφυτρώνουν αναπάντεχα αµέσως µόλις νοµίζεις ότι έχεις επιλύσει τα 
προηγούµενα. 3Αλλα παραµένουν άλυτα κάτω από ένα σύννεφο άρνησης και έρχονται να 
σε κυνηγήσουν από καιρό σε καιρό µόνο και µόνο για να αποσιωπηθούν ξανά, αλλά όχι 
να λυθούν. 
6) Όλη αυτή η πολυπλοκότητα δεν είναι παρά µια απελπισµένη προσπάθεια να µην 
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αναγνωρίσεις το πρόβληµα κι εποµένως να µην το αφήσεις να λυθεί. 2Αν µπορούσες να 
αναγνωρίσεις ότι το µόνο σου πρόβληµα είναι ο αποχωρισµός, ανεξάρτητα του τι µορφή 
παίρνει, θα µπορούσες να αποδεχτείς την απάντηση γιατί θα έβλεπες την αξία της. 
Αντιλαµβανόµενος τον κοινό παρονοµαστή όλων των προβληµάτων που φαίνεται να 
αντιµετωπίζεις, θα καταλάβαινες ότι έχεις τα µέσα να τα λύσεις όλα. 4Και έχοντας 
αναγνωρίσει το πρόβληµα θα χρησιµοποιούσες τα µέσα. 
7) Στις µεγαλύτερες περιόδους εξάσκησης σήµερα θα ρωτήσουµε ποιο είναι το πρόβληµα 
και ποια είναι η λύση του. 2Δε θα υποθέσουµε ότι ήδη γνωρίζουµε. 3Θα προσπαθήσουµε 
να ελευθερώσουµε το νου µας από όλα τα πολλά διαφορετικά είδη προβληµάτων που 
νοµίζουµε ότι έχουµε. 4Θα προσπαθήσουµε να συνειδητοποιήσουµε ότι έχουµε µόνο ένα 
πρόβληµα το οποίο έχουµε παραλείψει να αναγνωρίσουµε.5Θα ρωτήσουµε ποιο είναι και 
θα περιµένουµε για την απάντηση. 6Η απάντηση θα µας δοθεί. 7Μετά θα ρωτήσουµε για τη 
λύση του. 8Και πάλι η απάντηση θα δοθεί. 
8) Οι ασκήσεις για σήµερα θα πετύχουν στο βαθµό στον οποίο δεν επιµένεις να ορίσεις το 
πρόβληµα. 2 Ίσως δε θα πετύχεις στο να εγκαταλείψεις όλες τις προκαταλήψεις σου, αλλά 
αυτό δεν είναι αναγκαίο. 3Το µόνο που χρειάζεται είναι να έχεις µερικές αµφιβολίες για το 
αν η δική σου εκδοχή για το ποια είναι τα προβλήµατα σου είναι αληθινή. «Αναγνωρίζον-
τας το πρόβληµα, προσπαθείς να αναγνωρίσεις ότι η απάντηση σου έχει δοθεί, ώστε το 
πρόβληµα και η απάντηση να µπορέσουν να συναντηθούν κι εσύ να µπορέσεις να βρεις 
την ειρήνη. 
9) Οι πιο σύντοµες περίοδοι εξάσκησης για σήµερα δε θα ανατεθούν µε την ώρα, αλλά 
σύµφωνα µε την ανάγκη. 2Θα δεις πολλά προβλήµατα σήµερα και το καθένα από αυτά θα 
απαιτεί µια απάντηση. 3Οι προσπάθειες µας θα κατευθυνθούν προς το να αναγνωρίσουµε 
ότι υπάρχει µόνο ένα πρόβληµα και µια απάντηση. 4Σε αυτή την αναγνώριση λύνονται όλα 
τα προβλήµατα. 5Σε αυτή την αναγνώριση βρίσκεται η ειρήνη. 
10) Μην ξεγελιέσαι από τη µορφή των προβληµάτων σήµερα. 2Όταν οποιαδήποτε 
δυσκολία φαίνεται να παρουσιάζεται, λέγε αµέσως τα εξής στον εαυτό σου: 
3Ας αναγνωρίσω αυτό το πρόβληµα ώστε να µπορέσει να λυθεί. 
4Μετά προσπάθησε να αναστείλεις κάθε κρίση ως προς το ποιο είναι το πρόβληµα. 5Αν 
είναι δυνατό, κλείσε τα µάτια σου για µια στιγµή και ρώτησε ποιο είναι. 6Θα εισακουστείς 
και η απάντηση θα σου δοθεί. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 80 
 
Ας αναγνωρίσω ότι τα προβλήµατα µου έχουν λυθεί. 
 
1) Αν είσαι πρόθυµος να αναγνωρίζεις τα προβλήµατα σου, θα αναγνωρίσεις ότι δεν έχεις 
κανένα πρόβληµα. 2Το κεντρικό σου πρόβληµα έχει απαντηθεί, και δεν έχεις κανένα άλλο.3 
Εποµένως, πρέπει να είσαι εν ειρήνη. 4Η σωτηρία λοιπόν βασίζεται στο να αναγνωρίσεις 
αυτό το ένα πρόβληµα και να καταλάβεις ότι έχει λυθεί. 5 Ένα πρόβληµα, µία λύση. 6Η 
σωτηρία έχει επιτευχθεί. 7Η ελευθερία από τις ψυχολογικές συγκρούσεις σου έχει δοθεί. 
8Αποδέξου αυτό το γεγονός και είσαι έτοιµος να πάρεις τη θέση που δικαιωµατικά σου 
ανήκει στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία. 
2) Το µοναδικό σου πρόβληµα έχει λυθεί! 2Επανέλαβε αυτό στον εαυτό σου πολλές φορές 
σήµερα µε ευγνωµοσύνη και απόλυτη βεβαιότητα. 3 Έχεις αναγνωρίσει το µόνο σου 
πρόβληµα, ανοίγοντας έτσι το δρόµο για το Άγιο Πνεύµα να σου δώσει την απάντηση του 
Θεού. 4 Έχεις παραµερίσει την πλάνη κι έχεις δει το φως της αλήθειας. 5 Έχεις αποδεχτεί 
τη σωτηρία για τον εαυτό σου, φέρνοντας το πρόβληµα στη λύση του. 6Και µπορείς να 
αναγνωρίσεις τη λύση, επειδή το πρόβληµα έχει αναγνωριστεί, 
3) Σήµερα η ειρήνη σου ανήκει δικαιωµατικό. 2 Ένα πρόβληµα που έχει λυθεί δεν µπορεί 
να σε στενοχωρεί. 3Πρόσεξε µόνο να µην ξεχάσεις ότι όλα τα προβλήµατα είναι το ίδιο. 
4Εφόσον το θυµάσαι αυτό, οι πολλές τους µορφές δε θα σε εξαπατήσουν. 5Ενα πρόβληµα, 
µια λύση. 6Αποδέξου την ειρήνη που αυτή η απλή δήλωση φέρνει. 
4) Στις µεγαλύτερες περιόδους εξάσκησης σήµερα θα αξιώσουµε να λάβουµε την ειρήνη 
που πρέπει να είναι δική µας όταν το πρόβληµα και η λύση του έχουν συναντηθεί. 2Το 
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πρόβληµα δεν µπορεί παρά να εξαλειφθεί γιατί η λύση του Θεού δεν µπορεί να αποτύχει. 
3Έχοντας αναγνωρίσει το πρόβληµα, έχεις αναγνωρίσει και τη λύση. 4Η λύση ενυπάρχει 
στο πρόβληµα. 5Σου δίνεται η λύση και την έχεις αποδεχτεί. 6Είσαι σωσµένος. 
5) Τώρα άφησε να σου δοθεί η ειρήνη που σου φέρνει αυτή η αποδοχή σου. 2Κλείσε τα 
µάτια σου και λάβε την αµοιβή σου. 3Αναγνώρισε ότι τα προβλήµατα σου έχουν λυθεί. 
4Αναγνώρισε ότι δεν έχεις ψυχολογικές συγκρούσεις, ότι είσαι ελεύθερος και εν ειρήνη. 
5Πάνω απ' όλα, να θυµάσαι ότι έχεις ένα πρόβληµα και ότι το πρόβληµα έχει µία λύση. 6Σε 
αυτό έγκειται η απλότητα της σωτηρίας. Και είναι αυτό που εγγυάται την 
αποτελεσµατικότητα της σωτηρίας. 
6) Διαβεβαίωνε τον εαυτό σου συχνά σήµερα ότι τα προβλήµατα σου έχουν λυθεί. 2Με 
βαθιά πίστη, επανέλαβε αυτή την ιδέα όσο το δυνατό πιο συχνά. 3Και πρόσεξε ιδιαίτερα να 
εφαρµόζεις τη σηµερινή ιδέα σε οποιοδήποτε συγκεκριµένο πρόβληµα που µπορεί να 
προκύψει. 4Λέγε αµέσως: 
5Ας αναγνωρίσω ότι αυτό το πρόβληµα έχει λυθεί. 
7) Ας είµαστε αποφασισµένοι να µην έχουµε παράπονα σήµερα. 2Ας είµαστε 
αποφασισµένοι να είµαστε ελεύθεροι από προβλήµατα που δεν υπάρχουν. 3Το µέσον για 
την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η απλή ειλικρίνεια. 4Μην εξαπατάς τον εαυτό σου ως 
προς το ποιο είναι το πρόβληµα, και δεν µπορείς παρά να αναγνωρίσεις ότι έχει λυθεί. 
 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ II  
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1) Είµαστε έτοιµοι τώρα για µια άλλη επανάληψη. 2Θα αρχίσουµε από εκεί που ή τελευταία 
µας επανάληψη τέλειωσε και θα καλύπτουµε δύο ιδέες κάθε µέρα. 3Μισή µέρα θα είναι 
αφιερωµένη σε µια από αυτές τις ιδέες και η υπόλοιπη θα είναι αφιερωµένη στην άλλη 
ιδέα. 4Θα έχουµε και µια µεγαλύτερη περίοδο άσκησης και συχνές µικρότερες ασκήσεις, 
για να εξασκηθούµε µε καθεµιά από αυτές τις ιδέες. 
2) Οι µεγαλύτεροι περίοδοι εξάσκησης θα έχουν την εξής γενική µορφή: Διέθεσε δεκαπέντε 
περίπου λεπτά για καθεµιά από αυτές και άρχισε να σκέφτεσαι γύρω από τις ιδέες της 
ηµέρας και τα σχόλια που συµπεριλαµβάνονται στις ασκήσεις. 2Αφιέρωσε περίπου τρία ή 
τέσσερα λεπτά διαβάζοντας αυτά τα σχόλια αργά και αρκετές φορές αν θέλεις, και µετά 
κλείσε τα µάτια σου και άκουγε προσεκτικά. 
3) Επανέλαβε την πρώτη φάση της άσκησης αν διαπιστώσεις ότι έχεις αφαιρεθεί, αλλά 
προσπάθησε να αφιερώσεις το µεγαλύτερο µέρος της ακούγοντας σιωπηλά και 
προσεκτικά. 2Υπάρχει ένα µήνυµα που περιµένει για σένα. 3Να είσαι βέβαιος ότι θα το 
λάβεις. 4Να θυµάσαι ότι σου ανήκει και ότι το θέλεις. 
4) Αν αντιµετωπίσεις σκέψεις που αποσπούν την προσοχή σου, µην αφήσεις το σκοπό 
σου να κλονιστεί. Συνειδητοποίησε ότι οποιαδήποτε µορφή κι αν παίρνουν αυτές οι 
σκέψεις δεν έχουν ούτε νόηµα ούτε δύναµη. 3Αντικατέστησέ τις όλες µε την 
αποφασιστικότητα σου να πετύχεις. 4Μην ξεχνάς ότι η θέληση σου είναι πιο δυνατή από 
όλες τις φαντασίες και τα όνειρα. 5Εµπιστεύσου την να σε βοηθήσει να τα ξεπεράσεις όλα 
αυτά. 
5) Θεώρησε αυτές τις περιόδους εξάσκησης σαν αφιερώµατα στην οδό, την αλήθεια και τη 
ζωή. 2Αρνήσου να παρεκτραπείς σε λοξοδροµήσεις, ψευδαισθήσεις και σκέψεις θανάτου. 
3Είσαι αφοσιωµένος στη σωτηρία. 4Να είσαι αποφασισµένος κάθε µέρα να µην αφήνεις 
την αποστολή σου ανεκπλήρωτη. 
6) Επαναβεβαίωσε την αποφασιστικότητα σου, και στις πιο σύντοµες περιόδους 
εξάσκησης, χρησιµοποιώντας την αρχική µορφή της ιδέας για τις γενικές εφαρµογές και 
πιο - συγκεκριµένες µορφές της όταν χρειάζεται. 2Μερικές συγκεκριµένες µορφές 
συµπεριλαµβάνονται στα σχόλια που ακολουθούν τη δήλωση των ιδεών. 3Αυτές όµως 
είναι απλώς υποδείξεις. Οι συγκεκριµένες λέξεις που χρησιµοποιείς δεν έχουν σηµασία. 
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ΜΑΘΗΜΑ 81 
 
Οι ιδέες µας για τη σηµερινή επανάληψη είναι οι εξής:  
1. (61) Είµαι το Φως του κόσµου. 
2Πόσο άγιος είµαι που µου έχει δοθεί η αποστολή να φωτίσω τον κόσµο! 3Ας είµαι 
ακίνητος µπροστά στην αγιοσύνη µου. 4Όλες οι ψυχολογικές µου συγκρούσεις ας 
εξαφανιστούν µέσα στο ήρεµο φως της. 5Και µέσα στην ειρήνη της ας θυµηθώ ποιος είµαι. 
2) Μερικές συγκεκριµένες µορφές για την εφαρµογή αυτής της ιδέας, όταν ιδιαίτερες 
δυσκολίες φαίνονται να προκύπτουν, θα µπορούσαν να είναι οι εξής: 
2Ας µην κρύψω το φως του κόσµου που υπάρχει µέσα µου. 
3Το φως του κόσµου ας λάµψει µέσω αυτής της εξωτερικής εµφάνισης. 
4Αυτό το σκοτάδι θα εξαφανιστεί µπροστά στο φως. 
3. (62) Η συγχώρεση είναι η αποστολή µου σαν το φως τον κόσµου, 
2Είναι µέσω της αποδοχής της αποστολής µου που θα δω το φως µέσα µου. 3Και µέσα σε 
αυτό το φως η αποστολή µου θα είναι ξεκάθαρη κι εντελώς µπροστά στην όραση µου. 4Η 
αποδοχή µου δε βασίζεται στο να αναγνωρίσω πρώτα ποια είναι η αποστολή µου, γιατί 
ακόµα δεν καταλαβαίνω τη συγχώρεση. 5Θα είµαι βέβαιος όµως ότι στο φως θα τη δω 
όπως πραγµατικά είναι. 
4) Συγκεκριµένες µορφές για τη χρήση αυτής της ιδέας θα µπορούσαν να συµπεριλάβουν 
τα εξής: 
2Ας µε βοηθήσει αυτό να µάθω τι σηµαίνει η συγχώρεση. 
3Ας µη διαχωρίσω την αποστολή µου από τη θέλησή µου. 
4Δε θα το χρησιµοποιήσω αυτό για ξένο σκοπό. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 82 
 
Θα επανεξετάσουµε τις παρακάτω ιδέες σήµερα: 
1. (63) Το φως του κόσµου φέρνει την ειρήνη στον κάθε νου µέσω της συγχώρεσης. 
2Η συγχώρεση είναι το µέσο µε το οποίο το φως του κόσµου εκφράζεται µέσα από µένα. 
3Η συγχώρεση είναι το µέσο µε το οποίο αντιλαµβάνοµαι το φως του κόσµου µέσα µου. 4Η 
συγχώρεση είναι το µέσο µε το οποίο ο κόσµος θεραπεύεται µαζί µε τον εαυτό µου. 5Ας 
συγχωρέσω λοιπόν τον κόσµο ώστε να µπορέσει να θεραπευτεί µαζί µε µένα. 
2) Υποδείξεις συγκεκριµένων µορφών για την εφαρµογή αυτής της ιδέας είναι οι εξής: 
2Η ειρήνη ας απλωθεί από το νου µου στο δικό σου,…………  . 
 {ανέφερε εδώ το όνοµα συγκεκριµένου προσώπου]. 
3Μοιράζοµαι το φως του κόσµου µαζί σου,………………… 
[ανέφερε εδώ το όνοµα συγκεκριµένου προσώπου].  
4Μέσω της συγχώρεσης µπορώ να το δω αυτό όπως είναι. 
3. (64) Ας µην ξεχνώ την αποστολή µου. 
2Δε θα ξεχάσω την αποστολή µου επειδή θα θυµάµαι τον Εαυτό µου. 3Δεν µπορώ να 
εκπληρώσω την αποστολή µου αν την ξεχνώ. 4Και αν δεν εκπληρώσω την αποστολή µου 
δε θα βιώσω τη χαρά που ο Θεός προορίζει για µένα. 
4) Κατάλληλες, συγκεκριµένες µορφές αυτής της ιδέας είναι µεταξύ άλλων οι εξής: 2Ας µην 
το χρησιµοποιήσω αυτό για να κρύψω την αποστολή µου από τον εαυτό µου. 
3Θα ήθελα να το χρησιµοποιήσω αυτό σαν µια ευκαιρία για να εκπληρώσω την αποστολή 
µου. 4Αυτό µπορεί να απειλεί το εγώ µου, αλλά δεν µπορεί µε κανένα τρόπο να αλλάξει την 
αποστολή µου. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 83 
 
Σήµερα θα επανεξετάσουµε αυτές τις ιδέες: 
1. (65) Η µόνη µου αποστολή είναι αυτή που Θεός µου έδωσε. 
2Δεν έχω καµιά αποστολή, παρά µόνο αυτή που ο Θεός µου έδωσε. 3Αυτή η αναγνώριση 
µε απελευθερώνει από όλες τις ψυχολογικές συγκρούσεις επειδή σηµαίνει ότι δεν µπορώ 
να έχω αλληλοσυγκρουόµενους στόχους. 4 Έχοντας ένα µόνο σκοπό, είµαι πάντοτε 
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βέβαιος τι να κάνω, τι να πω και τι να σκεφτώ. 5Όλες οι αµφιβολίες δεν µπορούν παρά να 
εξαφανιστούν καθώς παραδέχοµαι ότι η µόνη µου αποστολή είναι αυτή που µου έδωσε ο 
Θεός. 
2) Πιο συγκεκριµένες εφαρµογές αυτής της ιδέας θα µπορούσαν να πάρουν τις εξής 
µορφές: 
2Η αντίληψη που έχω για αυτό το ζήτηµα δεν αλλάζει την αποστολή µου.  
3Αυτό το πράγµα δε µου δίνει µια αποστολή διαφορετική από αυτή που µου έδωσε ο 
Θεός. 
4Ας µην το χρησιµοποιήσω αυτό για να δικαιολογήσω µια αποστολή που ο Θεός δε µου 
έδωσε. 
3. (66) Η ευτυχία µου και η αποστολή µου είναι ένα. 
2 Όλα τα πράγµατα που προέρχονται από το Θεό είναι ένα.  
3Προέρχονται από την ενότητα και πρέπει να ληφθούν ως ένα.  
4Η εκπλήρωση της αποστολής µου είναι η ευτυχία γιατί και τα δύο προέρχονται από την 
ίδια Πηγή.  
5Και αν θα ήθελα να βρω την ευτυχία, πρέπει να µάθω να αναγνωρίζω τι µε κάνει 
ευτυχισµένο. 
4) Μερικές χρήσιµες µορφές για τις συγκεκριµένες εφαρµογές αυτής της ιδέας είναι οι εξής: 
2Αυτό δεν µπορεί να διαχωρίσει την ευτυχία µου από την αποστολή µου. 
 3Η ενότητα της ευτυχίας µου και της αποστολής µου παραµένει ολοκληρωτικά 
ανεπηρέαστη από αυτό. 
4Ούτε αυτό, ούτε τίποτα άλλο, δεν µπορεί να δικαιολογήσει την ψευδαίσθηση της ευτυχίας 
ξέχωρα από την αποστολή µου. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 84 
 
Αυτές είναι οι ιδέες για τη σηµερινή επανάληψη: 
1. (67) Η Αγάπη µε δηµιούργησε όπως είναι ο Εαυτός Της. 
2Είµαι όπως ο Δηµιουργός µου.  
3Δεν µπορώ να υποφέρω, δεν µπορώ να έχω απώλειες και δεν µπορώ να πεθάνω.  
4Δεν είµαι ένα σώµα.  
5Σήµερα, θα ήθελα να αναγνωρίσω την αλήθεια για µένα.  
6Δε θα λατρέψω είδωλα κι ούτε θα αφήσω την ιδέα που έχω για τον εαυτό µου να 
αντικαταστήσει τον Εαυτό µου. Είµαι όπως ο Δηµιουργός µου.  
8Η Αγάπη µε δηµιούργησε όπως είναι η Ίδια. 
2) Μπορείς να βρεις τις παρακάτω συγκεκριµένες µορφές της ιδέας χρήσιµες για την 
εφαρµογή της: 
2Ας µη δω µια ψευδαίσθηση του εαυτού µου σε αυτό. 
3Καθώς το κοιτάζω αυτό ας θυµηθώ το Δηµιουργό µου. 
40 Δηµιουργός µου δε το δηµιούργησε αυτό έτσι όπως το βλέπω. 
3. (68) Η Αγάπη δεν έχει παράπονα. 
2Τα παράπονα είναι εντελώς αντίθετα µε την αγάπη.  
3Τα παράπονα επιτίθενται στην αγάπη και κρατούν το φως της κρυµµένο.  
4Αν έχω παράπονα, επιτίθεµαι στην αγάπη κι εποµένως επιτίθεµαι στον Εαυτό µου.  
5Με αυτό τον τρόπο, αποξενώνοµαι από τον Εαυτό µου. 6Είµαι αποφασισµένος να µην 
επιτεθώ στον Εαυτό µου σήµερα, ώστε να µπορέσω να θυµηθώ ποιος είµαι. 
4) Οι παρακάτω συγκεκριµένες µορφές αυτής της ιδέας µπορεί να είναι χρήσιµες για την 
εφαρµογή της: 
2Αυτό δεν είναι δικαιολογία για την απάρνηση του Εαυτού µου. 
3Δε θα το χρησιµοποιήσω αυτό για να επιτεθώ στην αγάπη.  
4Ας µη µε βάλεις σε αυτό τον πειρασµό να επιτεθώ στον εαυτό µου. 
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ΜΑΘΗΜΑ 85 
 
Η σηµερινή επανάληψη θα καλύψει τις εξής ιδέες: 
1. (69) Τα παράπονα µου κρύβουν το φως του κόσµου που υπάρχει µέσα µου. 
2Τα παράπονο µου µού δείχνουν αυτό που δεν υπάρχει και κρύβουν από µένα αυτό που 
θα ήθελα να δω.  
3Για ποιο λόγο τα χρειάζοµαι τα παράπονα, αν το αναγνωρίζω αυτό;  
4Με κρατούν στο σκοτάδι και κρύβουν το φως.  
5Τα παράπονα και το φως δεν µπορούν να συµβαδίσουν, αλλά το φως και η όραση 
πρέπει να ενωθούν αν θέλω να δω.  
6Για να δω, πρέπει να παραµερίσω τα παράπονα.  
7Θέλω να δω και αυτό θα είναι το µέσο µε το οποίο θα πετύχω. 
2) Συγκεκριµένες εφαρµογές αυτής της ιδέας µπορούν να πάρουν τις εξής µορφές: 
2Ας µην το χρησιµοποιήσω αυτό για να µπλοκάρω την όραση. 
3Το φως του κόσµου θα λάµψει και θα το ξεδιαλύνω όλο αυτό. 
4Δεν το έχω ανάγκη αυτό. Θέλω να δω. 
3. (70) Η σωτηρία µου προέρχεται από µένα. 
2Σήµερα θα αναγνωρίσω πού είναι η σωτηρία µου.  
3Είναι µέσα µου επειδή η Πηγή της είναι εκεί.  
4Δεν έχει φύγει από την Πηγή της κι εποµένως δεν µπορεί να έχει φύγει από το νου µου.  
5Δε θα την αναζητήσω έξω από τον εαυτό µου.  
6Δεν είναι δυνατό να τη βρω έξω από µένα και µετά να τη φέρω µέσα µου. 7Αλλά από 
µέσα µου θα απλωθεί παντού και το καθετί που βλέπω δε θα καθρεφτίζει τίποτα άλλο, 
παρά το φως που λάµπει σε µένα και στον εαυτό του.  
4) Οι παρακάτω µορφές αυτής της ιδέας είναι κατάλληλες για πιο συγκεκριµένες 
εφαρµογές: 
2Ας µη µε βάλει αυτό στον πειρασµό να αναζητήσω τη σωτηρία µου µακριά από µένα.  
3Δε θα το αφήσω αυτό να µπλοκάρει την επίγνωση µου της Πηγής της σωτηρίας µου.  
4Αυτό δεν έχει τη δύναµη να αποµακρύνει, τη σωτηρία από µένα. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 86 
 
Οι παρακάτω ιδέες είναι για επανάληψη σήµερα: 
1.(71) Μόνο το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία θα πετύχει. 
2Είναι ανόητο να αναζητώ άστοχα γύρω µου για τη σωτηρία. 3Την έχω  
δει σε πολλούς ανθρώπους και σε πολλά πράγµατα, αλλά όταν άπλωσα το χέρι µου για 
να την πιάσω δεν ήταν εκεί. 4 Έκανα λάθος και δεν ήξερα πού βρίσκεται. 5 Έκανα λάθος 
στο τι είναι. 6Δε θα επιχειρήσω πια µάταιες αναζητήσεις. 7Μόνο το σχέδιο του Θεού για τη 
σωτηρία θα πετύχει. 8Και θα χαρώ που το σχέδιο Του δεν µπορεί ποτέ να αποτύχει. 
2) Μερικές υποδειγµατικές µορφές για τις συγκεκριµένες εφαρµογές αυτής της ιδέας είναι 
οι εξής: 
2Το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία θα µε σώσει από την αντίληψη που έχω για αυτό το 
ζήτηµα. 
3Αυτό δεν αποτελεί εξαίρεση στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία µου. 
4Ας το αντιληφθώ αυτό µέσα στο φως του σχεδίου του Θεού για τη σωτηρία. 
3. (72) Η παρακράτηση παραπόνων είναι µια επίθεση στο σχέδιο τον Θεού για τη 
σωτηρία. 
2Η παρακράτηση παραπόνων είναι µια προσπάθεια να αποδείξεις ότι το σχέδιο του Θεού 
για τη σωτηρία δε θα πετύχει. 3Ωστόσο, µόνο το σχέδιο Του θα πετύχει. 4Εποµένως, όταν 
έχω παράπονα αποκλείω τη µόνη µου ελπίδα της σωτηρίας από την επίγνωση µου. 5Δε 
θα ήθελα πια να υπονοµεύω τα ίδια µου τα καλύτερα συµφέροντα µε αυτό τον παράλογο 
τρόπο. 6Θα ήθελα να αποδεχτώ το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία και να είµαι 
ευτυχισµένος. 
4) Συγκεκριµένες εφαρµογές αυτής της ιδέας θα µπορούσαν να πάρουν τις εξής µορφές: 
2Διαλέγω µεταξύ της λανθασµένης αντίληψης και της σωτηρίας καθώς το κοιτάζω αυτό.  
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3Αν δω λόγους για παράπονα σε αυτή την κατάσταση, δε θα δω τους λόγους για τη 
σωτηρία µου.  
4Αυτή η κατάσταση απαιτεί σωτηρία, όχι επίθεση. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 87 
 
Η επανάληψη µας σήµερα θα καλύψει τις εξής ιδέες: 
1. (73) Θέλω να υπάρχει φως. 
2Θα χρησιµοποιήσω τη δύναµη της θέλησης µου σήµερα. 3Δεν είναι το θέληµα µου να 
βαδίζω στα τυφλά µέσα στο σκοτάδι, φοβούµενος τις σκιές και πράγµατα που δε 
βλέπονται και δεν είναι πραγµατικά. 4Το φως θα είναι ο οδηγός µου σήµερα. 5Θα το 
ακολουθήσω όπου µε οδηγεί και θα κοιτάξω µόνο ό,τι µου δείχνει. 6Σήµερα θα βιώσω την 
ειρήνη της αληθινής αντίληψης. 2) Οι παρακάτω µορφές αυτής της ιδέας µπορεί να είναι 
χρήσιµες για συγκεκριµένες εφαρµογές: 
2Αυτό δεν µπορεί να κρύψει το φως που θέλω να δω. 
3Βρίσκεσαι µαζί µου στο φως………………….. 
[εδώ ανέφερε το όνοµα ενός προσώπου.]  
4Στο φως αυτή η κατάσταση θα φανεί διαφορετική. 
3. (74) Δεν υπάρχει άλλη βούληση εκτός από του Θεού. 
2Είµαι ασφαλής σήµερα επειδή δεν υπάρχει άλλη βούληση εκτός από του Θεού. 3Μπορώ 
να φοβηθώ µόνο αν πιστεύω ότι υπάρχει µια άλλη βούληση. 4Προσπαθώ να επιτεθώ µόνο 
όταν φοβάµαι, και µόνο όταν προσπαθώ να επιτεθώ µπορώ να πιστεύω ότι η αιώνια 
ασφάλεια µου απειλείται. 5Σήµερα θα αναγνωρίσω ότι όλο αυτό δεν έχει συµβεί. 6Είµαι 
ασφαλής επειδή δεν υπάρχει άλλη θέληση εκτός από του Θεού. 
4) Τα παρακάτω είναι µερικές χρήσιµες µορφές αυτής της ιδέας για συγκεκριµένες 
εφαρµογές: 
2Ας το αντιληφτώ αυτό σύµφωνα µε το Θέληµα τον Θεού. 
3Είναι το Θέληµα τον Θεού ότι είσαι ο Υιός Του…………….. 
[ανέφερε εδώ το όνοµα ενός προσώπου] και το δικό µου θέληµα επίσης. 
4Όπως και να το δω αυτό, είναι µέρος του Θελήµατος τον Θεού για µένα. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 88 
 
Σήµερα θα επανεξετάσουµε τις εξής ιδέες: 
1. (75) Το φως έχει έρθει. 
2 Όταν διαλέγω τη σωτηρία παρά την επίθεση, απλώς διαλέγω να αναγνωρίσω αυτό που 
ήδη υπάρχει. 3Η σωτηρία είναι µια απόφαση που έχει ήδη ληφθεί. 4Η επίθεση και τα 
παράπονα δεν υπάρχουν για να τα διαλέξω. 5Αυτός είναι ο λόγος που πάντοτε διαλέγω 
µεταξύ της αλήθειας και των ψευδαισθήσεων, µεταξύ αυτού που υπάρχει και αυτού που 
δεν υπάρχει. 6Το φως έχει έρθει. 7Δεν µπορώ παρά να διαλέξω το φως επειδή δεν υπάρχει 
άλλη εκλογή. 8Το φως έχει αντικαταστήσει το σκοτάδι και το σκοτάδι έχει φύγει. 
2) Τα παρακάτω θα αποδεχτούν χρήσιµες µορφές για τις συγκεκριµένες εφαρµογές αυτής 
της ιδέας: 
2Αυτή η κατάσταση δεν µπορεί να µου δείξει το σκοτάδι γιατί το φως έχει έρθει. 
3Το φως σου είναι το µόνο πράγµα που θα ήθελα να δω……………………. 
[ανέφερε εδώ το όνοµα ενός προσώπου]. 4Θα ήθελα να δω σε αυτό µόνο ό,τι υπάρχει. 
3. (76) Δεν υπάγοµαι σε κανένα νόµο, εκτός αυτών του Θεού. 
2Εδώ είναι η τέλεια δήλωση της ελευθερίας µου. 3Δε βρίσκοµαι υπό την επιρροή άλλων 
νόµων εκτός των νόµων του Θεού. 4Μπαίνω συνεχώς στον πειρασµό να επινοώ άλλους 
νόµους και να τους δίνω τη δύναµη να µε εξουσιάζουν. 5Υποφέρω µόνο και µόνο επειδή 
πιστεύω σ' αυτούς. 6Δεν έχουν καµιά πραγµατική επίδραση πάνω µου. 7Είµαι τελείως 
ελεύθερος από τις συνέπειες όλων των νόµων εκτός των νόµων του Θεού. 8Και οι δικοί 
Του νόµοι είναι οι νόµοι της ελευθερίας. 
4) Τα παρακάτω µπορεί να σου φανούν χρήσιµα σαν συγκεκριµένες µορφές για την 
εφαρµογή αυτής της ιδέας: 



 77 

2Η αντίληψη που έχω για αυτό µου δείχνει ότι πιστεύω σε νόµους που δεν υπάρχουν. 
3Βλέπω µόνο τους νόµους του Θεού να διευθύνουν αυτή την κατάσταση. 4Ας αφήσω τους 
νόµους του Θεού και όχι τους δικούς µου να το διευθύνουν αυτό. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 89 
 
Οι ιδέες µας για επανάληψη σήµερα είναι οι εξής: 
1. (77) Τα θαύµατα µου ανήκουν δικαιωµατικά. 
2Τα θαύµατα µου ανήκουν δικαιωµατικά επειδή δε βρίσκοµαι υπό την επιρροή άλλων 
νόµων εκτός των νόµων του Θεού. 30ι νόµοι Του µε απελευθερώνουν από όλα τα 
παράπονα µε θαύµατα. 4Και θα ήθελα να αποδεχτώ τα θαύµατα στη θέση των 
παραπόνων, τα οποία δεν είναι παρά ψευδαισθήσεις που κρύβουν τα θαύµατα που 
βρίσκονται πέρα από αυτά. 5Τώρα θα ήθελα να αποδεχτώ µόνο ό,τι δικαιώµατα µου 
δίνουν οι νόµοι του Θεού, ώστε να µπορέσω να τα χρησιµοποιήσω για λογαριασµό της 
αποστολής που Αυτός µου έχει δώσει. 
2) Θα µπορούσες να χρησιµοποιήσεις τις παρακάτω υποδείξεις για τις συγκεκριµένες 
εφαρµογές αυτής της ιδέας: 
2Πίσω από αυτό υπάρχει ένα θαύµα, το οποίο µου ανήκει δικαιωµατικά. 
3Ας µην έχω ένα παράπονο από σένα, ……………… 
[ανέφερε εδώ το όνοµα ενός προσώπου], 
αλλά αντί για αυτό ας σου προσφέρω το θαύµα που σου ανήκει. 4Αυτή η κατάσταση µου 
προσφέρει ένα θαύµα αν τη δω αληθινά. 
3. (78) Τα θαύµατα ας αντικαταστήσουν όλα τα παράπονα. 
2Με αυτή την ιδέα ενώνω τη βούληση µου µε τη βούληση του Αγίου Πνεύµατος και τις 
αντιλαµβάνοµαι σαν ένα. 3Με αυτή την ιδέα αποδέχοµαι την απελευθέρωση µου από την 
κόλαση. 4Με αυτή την ιδέα εκφράζω την προθυµία µου να αντικατασταθούν όλες µου οι 
ψευδαισθήσεις από την αλήθεια, σύµφωνα µε το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία µου. 5Δε 
θα ήθελα να κάνω εξαιρέσεις ούτε και να επινοήσω αντικατάστατα. 6Θέλω όλη τη Βασιλεία 
του Ουρανού και µόνο τη Βασιλεία του Ουρανού, την οποία και ο Θεός θέλει να έχω. 
4) Χρήσιµες συγκεκριµένες µορφές για την εφαρµογή αυτής της ιδέας είναι µεταξύ άλλων 
οι εξής: 
2Δε θα ήθελα να κρατήσω αυτό το παράπονο ξέχωρα από τη σωτηρία µου. 
3Τα παράπονα µου ας αντικατασταθούν από θαύµατα …………………… 
[ανέφερε εδώ το όνοµα ενός προσώπου]. 
4Πέρα από αυτό είναι το θαύµα µε το οποίο 
όλα τα παράπονα µας αντικαθίστανται. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 90 
 
Για αυτή την επανάληψη θα χρησιµοποιήσουµε τις εξής ιδέες:  
1. (79) Ας αναγνωρίσω το πρόβληµα ώστε να µπορέσει να λυθεί. 
2Ας συνειδητοποιήσω σήµερα ότι το πρόβληµα είναι πάντοτε κάποια µορφή παράπονου 
που τρέφω. 3Ας καταλάβω επίσης ότι η λύση είναι πάντοτε ένα θαύµα µε το οποίο αφήνω 
το παράπονο να αντικατασταθεί. 4Σήµερα θα ήθελα να θυµηθώ την απλότητα της 
σωτηρίας ενισχύοντας το µάθηµα πως υπάρχει ένα πρόβληµα και µια λύση. 5Το 
πρόβληµα είναι ένα παράπονο, η λύση είναι ένα θαύµα. 6Και προσκαλώ τη λύση να έρθει 
σε µένα µέσω της συγχώρεσης του παράπονου και του καλωσορίσµατος του θαύµατος 
που παίρνει τη θέση του. 
2) Συγκεκριµένες εφαρµογές αυτής της ιδέας θα µπορούσαν να πάρουν τις εξής µορφές: 
2Αυτό µου παρουσιάζει ένα πρόβληµα το οποίο θα ήθελα να λυθεί. 3Το θαύµα πίσω από 
αυτό το παράπονο θα λύσει το πρόβληµα για µένα. 4Η λύση αυτού του προβλήµατος είναι 
το θαύµα που το πρόβληµα κρύβει. 
3. (80) Ας αναγνωρίσω ότι τα προβλήµατα µου έχουν λυθεί. 
2Φαίνοµαι να έχω προβλήµατα µόνο επειδή κακοµεταχειρίζοµαι το χρόνο. 3Πιστεύω ότι 
πρώτα έρχεται το πρόβληµα και µετά ένας ορισµένος χρόνος πρέπει να περάσει προτού 
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το πρόβληµα µπορέσει να λυθεί. 4Δε βλέπω ότι το πρόβληµα και η λύση του συµβαίνουν 
ταυτόχρονα. 5Ο λόγος για αυτό είναι ότι δεν έχω συνειδητοποιήσει ακόµα ότι ο Θεός έχει 
τοποθετήσει τη λύση µαζί µε το πρόβληµα, ώστε να µη µπορούν να αποχωριστούν από το 
χρόνο. 6Το ' Άγιο Πνεύµα θα µου διδάξει αυτό αν Το αφήσω. 7Και θα καταλάβω ότι είναι 
αδύνατο να έχω ένα πρόβληµα το οποίο δεν έχει ήδη λυθεί. 
4) Οι. εξής µορφές της ιδέας θα είναι χρήσιµες για συγκεκριµένες εφαρµογές: 
2Δε χρειάζεται να περιµένω για αυτό το πρόβληµα να λυθεί.  
3Η λύση αυτού του προβλήµατος µου έχει ήδη δοθεί, αν την αποδεχτώ.  
4Ο χρόνος δεν µπορεί να διαχωρίσει αυτό το πρόβληµα από τη λύση του. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 91 
 
Τα θαύµατα βλέπονται στο φως. 
 
1) Είναι σηµαντικό να θυµάσαι ότι τα θαύµατα και η όραση αναγκαστικά συµβαδίζουν. 
2Αυτό χρειάζεται επανάληψη και µάλιστα συχνή επανάληψη. 3Ε'ιναι µια κεντρική ιδέα στο 
νέο σου τρόπο σκέψης και στην αντίληψη που προξενεί, 4Το θαύµα είναι πάντα παρόν. 5Η 
παρουσία του δεν προκαλείται από την όραση σου, η απουσία του δεν είναι το 
αποτέλεσµα της παράλειψης σου να δεις. 6Το µόνο που επηρεάζεται είναι η επίγνωση των 
θαυµάτων. 7Θα τα δεις στο φως, δε θα τα δεις στο σκοτάδι. 
2) Για σένα λοιπόν, το φως είναι πολύ σηµαντικό. 2Ενώ παραµένεις στο σκοτάδι, το Θαύµα 
παραµένει αθέατο. 3Πείθεσαι έτσι ότι δεν υπάρχει. 4Αυτή η πεποίθηση προκύπτει από τα 
θεµελιώδη πιστεύω από τα οποία προέρχεται το σκοτάδι. 5Η άρνηση του φωτός οδηγεί 
στο να µην µπορείς να το αντιληφθείς. 6Κι όταν δεν µπορείς να αντιληφθείς το φως, 
αντιλαµβάνεσαι το σκοτάδι. 7Το φως σου είναι άχρηστο τότε, παρ' όλο που είναι παρόν. 
8Δεν µπορείς να το χρησιµοποιήσεις γιατί η παρουσία του σου είναι άγνωστη. 9Και η 
φαινοµενική πραγµατικότητα του σκοταδιού κάνει την ιδέα του φωτός να µην έχει νόηµα. 
3) Το να σου πούνε ότι αυτό που δε βλέπεις υπάρχει, ακούγεται σαν τρέλα. 2Είναι πολύ 
δύσκολο να πειστείς ότι είναι τρέλα το να µη βλέπεις αυτό που υπάρχει και το να βλέπεις 
στη θέση του αυτό που δεν υπάρχει. 3Δεν αµφιβάλλεις ότι τα µάτια του σώµατος µπορούν 
να δουν. 4Δεν αµφιβάλλεις ότι οι εικόνες που σου δείχνουν είναι πραγµατικότητα. 5Η πίστη 
σου έγκειται στο σκοτάδι, όχι στο φως. 6Πώς µπορεί αυτό να αντιστραφεί; 7Για σένα αυτό 
είναι αδύνατο, αλλά δεν είσαι µόνος σου σε αυτό. 
4) Οι προσπάθειες σου, οσοδήποτε µικρές κι αν είναι, έχουν ισχυρή υποστήριξη. 2Αν 
συνειδητοποιούσες πόσο µεγάλη είναι αυτή η δύναµη, οι αµφιβολίες σου θα 
εξαφανίζονταν. 3Σήµερα θα αφοσιωθούµε στο να αφεθείς να αισθανθείς αυτή τη δύναµη. 
40ταν θα έχεις αισθανθεί τη δύναµη µέσα σου, που κάνει όλα τα θαύµατα εύκολα, δε θα 
αµφιβάλλεις. 5Τα θαύµατα, που τα κρύβει η αίσθηση της αδυναµίας σου, θα έρθουν στην 
επίγνωση σου καθώς αισθάνεσαι τη δύναµη µέσα σου. 
5) Τρεις φορές σήµερα αφιέρωνε δέκα περίπου λεπτά για µια περίοδο γαλήνης στην οποία 
προσπαθείς να ξεχάσεις την αδυναµία σου. 2Αυτό επιτυγχάνεται πολύ απλά, καθώς 
πληροφορείς τον εαυτό σου ότι δεν είσαι ένα σώµα. 3Η πίστη τοποθετείται σ' ό,τι επιθυµείς 
και καθοδηγείς το νου σου ανάλογα. 4Η θέληση σου παραµένει ο δάσκαλος σου και η 
θέληση σου έχει όλη τη δύναµη να κάνει ό,τι επιθυµεί. 5Μπορείς να διαφύγεις από το 
σώµα αν αυτή είναι η επιλογή σου. 6Μπορείς να βιώσεις τη δύναµη µέσα σου. 
6) Άρχισε τις µεγαλύτερες περιόδους εξάσκησης µε την εξής δήλωση αληθινών σχέσεων 
µεταξύ αιτίας και αποτελέσµατος: 
2Τα θαύµατα βλέπονται στο φως. 
3Τα µάτια του σώµατος δεν αντιλαµβάνονται το φως. 
4Αλλά δεν είµαι ένα σώµα. Τι είµαι, 
6Η ερώτηση µε την οποία αυτή η δήλωση τελειώνει χρειάζεται για τις ασκήσεις µας 
σήµερα. 7Αυτό που νοµίζεις ότι είσαι είναι µια πεποίθηση που πρέπει να εξουδετερωθεί. 
8Όµως αυτό που είσαι στην πραγµατικότητα πρέπει να σου αποκαλυφθεί. 9Η πεποίθηση 
ότι είσαι ένα σώµα χρειάζεται διόρθωση επειδή είναι λάθος. '°Η αλήθεια για το ποιος είσαι 
επικαλείται τη δύναµη µέσα σου να φέρει στην επίγνωση σου αυτό που το λάθος κρύβει. 
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7) Αν δεν είσαι ένα σώµα, τι είσαι; 2Χρειάζεσαι την επίγνωση αυτού που το Άγιο Πνεύµα 
χρησιµοποιεί για να αντικαταστήσει την εικόνα του σώµατος στο νου σου. 3Χρειάζεσαι να 
αισθανθείς κάτι στο οποίο να βάλεις την πίστη σου καθώς την αποσύρεις από το σώµα. 
4Χρειάζεσαι µια πραγµατική εµπειρία κάποιου άλλου πράγµατος, κάτι πιο σταθερό και πιο 
σίγουρο, περισσότερο άξιο της πίστης σου - και πραγµατικό υπάρχει. 
8) Αν δεν είσαι ένα σώµα τι είσαι; 2Ρώτησέ το αυτό ειλικρινά και µετά αφιέρωσε αρκετά 
λεπτά στο να αφήσεις τις λανθασµένες σου σκέψεις για τα χαρακτηριστικά σου να 
διορθωθούν και τις αντίθετες σκέψεις να πάρουν τη θέση τους. 3Π.χ λέγε: 
4Δεν είµαι αδύναµος, αλλά δυνατός. 
5Δεν είµαι ανήµπορος, αλλά παντοδύναµος. 
6Δεν είµαι περιορισµένων δυνατοτήτων, αλλά απεριόριστων. 
7Δεν είµαι γεµάτος αµφιβολίες, αλλά βέβαιος. 
8Δεν είµαι µια ψευδαίσθηση, αλλά µια πραγµατικότητα. 
9Δεν µπορώ να δω στο σκοτάδι, αλλά στο φως. 
9) Στη δεύτερη φάση της περιόδου άσκησης προσπάθησε να βιώσεις αυτές τις αλήθειες 
για τον εαυτό σου. 2Συγκεντρώσου ιδιαίτερα στην εµπειρία της δύναµης. 3Να θυµάσαι ότι 
κάθε αίσθηση αδυναµίας είναι συνδεδεµένη µε την πεποίθηση ότι είσαι ένα σώµα, µια 
πεποίθηση που είναι λανθασµένη και δεν αξίζει την πίστη σου. 4Προσπαθησε να 
αποσύρεις την πίστη σου από αυτήν, έστω και για µια µόνο στιγµή. 5Καθώς προχωράµε, 
θα συνηθίσεις να βάζεις την πίστη σου σε πεποιθήσεις που την αξίζουν περισσότερο. 
10) Στον υπόλοιπο χρόνο της περιόδου εξάσκησης ηρέµησε βέβαιος ότι οι προσπάθειες 
σου, όσο µικρές κι αν είναι, έχουν την πλήρη υποστήριξη της δύναµης του Θεού και όλων 
των Σκέψεών Του. 2Είναι από Αυτές που θα προέλθει η δύναµη σου. 3Είναι µέσω της 
ισχυρής Τους υποστήριξης που θα αισθανθείς τη δύναµη µέσα σου. 4Είναι ενωµένοι µε 
σένα σε αυτή την περίοδο εξάσκησης στην οποία µοιράζεστε ένα σκοπό όµοιο µε το δικό 
Τους. 5Δικό Τους είναι το φως, στο οποίο θα δεις θαύµατα επειδή η δύναµη Τους είναι δική 
σου. 6Η δύναµη Τους γίνεται τα µάτια σου, ώστε να µπορέσεις να δεις. 
11) Σήµερα, πέντε ή έξι φορές την ώρα, να υπενθυµίζεις στον εαυτό σου ότι τα θαύµατα 
βλέπονται στο φως. 2Επίσης πρόσεξε να αντιµετωπίσεις τους πειρασµούς της ηµέρας µε 
τη σηµερινή ιδέα. 3Η εξής µορφή της θα σε βοηθήσει για αυτό τον ιδιαίτερο σκοπό: 
4Γα θαύµατα βλέπονται στο φως. 5Ας µην κλείσω τα µάτια µου εξαιτίας αυτού του 
πράγµατος. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 92 
 
Τα θαύµατα βλέπονται στο φως, το φως και η δύναµη είναι ένα. 
1) Η σηµερινή ιδέα είναι µια επέκταση της προηγούµενης. 2Δεν πιστεύεις ότι το φως είναι 
δύναµη και ότι το σκοτάδι είναι αδυναµία. 3Ο λόγος για αυτό είναι ότι η ιδέα που έχεις για 
το τι σηµαίνει να βλέπεις είναι συνδεδεµένη µε το σώµα, τα µάτια του και τον εγκέφαλο 
του. 4Πιστεύεις λοιπόν, ότι µπορείς να αλλάξεις αυτό που βλέπεις, βάζοντας µικρά 
κοµµάτια από γυαλί µπροστά στα µάτια σου. 5Αυτή είναι µια από τις πολλές µαγικές 
δοξασίες που προέρχονται από την πεποίθηση ότι είσαι ένα σώµα και ότι τα µάτια του 
σώµατος µπορούν να δουν. 
2) Πιστεύεις επίσης ότι ο εγκέφαλος του σώµατος µπορεί να σκεφτεί. 2Αν καταλάβαινες τη 
φύση της σκέψης δε θα µπορούσες παρά να γελάσεις µε αυτή την παράλογη ιδέα. 3Είναι 
σαν να πιστεύεις ότι κρατάς το σπίρτο που ανάβει τον ήλιο και του δίνει όλη τη ζεστασιά, ή 
ότι κρατάς τον κόσµο καλά φυλαγµένο µέσα στο χέρι σου µέχρι που να τον αφήσεις να 
φύγει. 4Ακόµα κι αυτό όµως, δεν είναι πιο ανόητο από το να πιστεύεις ότι τα µάτια του 
σώµατος µπορούν να δουν και ότι ο εγκέφαλος µπορεί να σκεφτεί. 
3) Είναι η δύναµη του Θεού µέσα σου που είναι το φως µε το οποίο βλέπεις, όπως είναι ο 
Νους Του µε τον οποίο σκέφτεσαι. 2Η δύναµη Του διαψεύδει την αδυναµία σου. 3Είναι η 
αδυναµία σου που βλέπει µέσα από τα µάτια του σώµατος, κοιτάζοντας ερευνητικά στο 
σκοτάδι να δει την οµοιότητα του εαυτού της: τους µικρούς, τους αδύναµους, τους 
άρρωστους και τους ετοιµοθάνατους, αυτούς που βρίσκονται σε ώρα ανάγκης, τους 
ανήµπορους και φοβισµένους, τους θλιµµένους, τους φτωχούς, τους πεινασµένους και 
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τους σκυθρωπούς. 4Όλα αυτά βλέπονται µέσα από τα µάτια που δεν µπορούν να δουν και 
δεν µπορούν να ευλογήσουν. 
4) Η δύναµη αγνοεί αυτά τα πράγµατα, βλέποντας πέρα από τα φαινόµενα. 2Κρατά το 
σταθερό της βλέµµα πάνω στο φως που βρίσκεται πέρα απ' αυτά. 3Ενώνεται µε το φως 
και είναι µέρος του φωτός. 4Βλέπει τον εαυτό της. 5Φέρνει το φως στο οποίο φαίνεται ο 
εαυτός σου. 6Στο σκοτάδι αντιλαµβάνεσαι έναν εαυτό που δεν υπάρχει. 7Η αλήθεια όµως 
για τον εαυτό σου είναι η δύναµη, η αδυναµία είναι ένα είδωλο που προσκυνάτε και 
λατρεύετε µε ένα απατηλό τρόπο ώστε η δύναµη να διασκορπιστεί και το σκοτάδι να 
βασιλέψει εκεί που ο Θεός όρισε ότι πρέπει να υπάρχει φως. 
δ) Η δύναµη προέρχεται από την αλήθεια και λάµπει µε το φως που η Πηγή της, τής έχει 
δώσει. 2Η αδυναµία καθρεφτίζει το σκοτάδι του πλάστη της. Η αδυναµία είναι άρρωστη και 
κοιτάζει την αρρώστια, η οποία είναι όπως και η ίδια. 3Η αλήθεια είναι ένας σωτήρας και το 
µόνο που θέλει είναι η ευτυχία και η ειρήνη για τον καθένα. 4Δίνει τη δύναµη της σε 
απεριόριστες ποσότητες στον καθένα που ζητά. 5Καταλαβαίνει ότι η στέρηση 
οποιουδήποτε ανθρώπου θα ήταν η στέρηση όλων. 6Κι έτσι δίνει το φως της, ώστε όλοι να 
µπορέσουν να δουν και να ωφεληθούν σαν ένα. 7Η δύναµη της µοιράζεται ώστε να 
µπορέσει να φέρει σε όλους το θαύµα, µε το οποίο θα ενωθούν στο σκοπό τους, στη 
συγχώρεση και στην αγάπη. 
6) Η αδυναµία, η οποία κοιτάζει στο σκοτάδι, δεν µπορεί να δει ένα σκοπό στη συγχώρεση 
και στην αγάπη. 2Βλέπει όλους τους άλλους σαν διαφορετικούς από τον εαυτό της και δε 
βλέπει τίποτα στον κόσµο το οποίο θα ήθελε να µοιραστεί. 3Κρίνει και κατακρίνει, αλλά δεν 
αγαπά. 4Παραµένει στο σκοτάδι για να κρύβει τον εαυτό της και ονειρεύεται ότι είναι ισχυρή 
και νικηφόρα και ότι υπερνικά τις δυσκολίες, οι οποίες όµως παίρνουν τεράστιες 
διαστάσεις στο σκοτάδι. 
7) Η αδυναµία φοβάται και επιτίθεται στον εαυτό της, µισεί τον εαυτό της, και το σκοτάδι 
καλύπτει το καθετί που βλέπει, κάνοντας τα όνειρο της τόσο φοβισµένα όσο και η ίδια. 
2Κανένα θαύµα δεν υπάρχει εδώ, παρά µόνο µίσος. 3Η αδυναµία διαχωρίζει τον εαυτό της 
απ' ό,τι βλέπει, ενώ το φως και η δύναµη αντιλαµβάνονται τον εαυτό τους σαν ένα. 4Το 
φως της δύναµης δεν είναι το φως που βλέπεις. 5Το φως της δύναµης δεν αλλάζει, ούτε 
τρεµοφέγγει, ούτε σβήνει. 6Δεν αλλάζει από τη νύχτα στην ηµέρα και ξανά την επόµενη 
νύχτα µέχρι το πρωί να ξαναεπιστρέψει. 
8) Το φως της δύναµης είναι σταθερό, σίγουρο όπως η αγάπη, για πάντα χαρούµενο να 
δίνει τον εαυτό του, επειδή δεν µπορεί να δώσει παρά µόνο στον εαυτό του. 2Κανένας δεν 
µπορεί να ζητήσει µάταια να µοιραστεί την όραση του και κανένας που εισέρχεται στην 
κατοικία του δεν µπορεί να φύγει χωρίς ένα θαύµα µπροστά στα µάτια του και τη δύναµη 
και το φως στη καρδιά του. 
9) Η δύναµη µέσα σου θα σου προσφέρει το φως και θα καθοδηγεί την όραση σου, έτσι 
ώστε να µη στοχάζεσαι µάταια πράγµατα που τα µάτια του σώµατος προσφέρουν για να 
σε εξαπατήσουν. 2Η δύναµη και το φως ενώνονται µέσα σου και εκεί που συναντώνται ο 
Εαυτός σου περιµένει έτοιµος να σε αγκαλιάσει σαν Δικό Του. 3Αυτός είναι ο τόπος της 
συνάντησης που προσπαθούµε σήµερα να βρούµε για να αναπαυτούµε, γιατί η ειρήνη του 
Θεού βρίσκεται εκεί που ο Εαυτός σου, ο Υιός Του, περιµένει τώρα να ξανασυναντήσει τον 
Εαυτό Του και να είναι σαν ένα. 
10) Ας δώσουµε είκοσι λεπτά δύο φορές σήµερα, για να συµµετάσχουµε σ' αυτή τη 
συνάντηση. 2Άφησε τον εαυτό σου να έρθει στον Εαυτό σου. 3Η δύναµη Του θα είναι το 
φως µέσα στο οποίο το δώρο της όρασης σου δίνεται.4Αφησε λοιπόν για λίγο το σκοτάδι 
σήµερα και θα εξασκηθούµε να βλέπουµε στο φως, κλείνοντας τα µάτια του σώµατος και 
ζητώντας από την αλήθεια να µας δείξει πώς να βρούµε τον τόπο συνάντησης του εαυτού 
µε τον Εαυτό, όπου το φως και η δύναµη είναι ένα. 
11) Θα εξασκηθούµε κατά αυτό τον τρόπο το πρωί και το βράδυ. 2Μετά την πρωινή 
συνάντηση, θα χρησιµοποιήσουµε την ηµέρα σαν προετοιµασία για τη βραδινή περίοδο 
εξάσκησης κατά την οποία θα ξανασυναντηθούµε µε εµπιστοσύνη. 3Ας επαναλαµβάνουµε 
όσο πιο συχνά µπορούµε τη σηµερινή ιδέα, κι ας αναγνωρίσουµε ότι πρωτοµαθαίνουµε να 
βλέπουµε και ότι καθοδηγούµαστε µακριά από το σκοτάδι στο φως όπου µόνο θαύµατα 
µπορούν να γίνουν αντιληπτά. 
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ΜΑΘΗΜΑ 93 
 
Το φως, η χαρά και η ειρήνη είναι µαζί µου 
. 
1) Νοµίζεις ότι είσαι ο οίκος του κακού, του σκοταδιού και της αµαρτίας. 2Πιστεύεις ότι αν 
κάποιος µπορούσε να δει την αλήθεια για σένα θα απωθείτο και θα σε αποστρεφόταν σαν 
να ήσουν ένα δηλητηριώδες φίδι. 3Νοµίζεις ότι αν ό,τι είναι αληθινό για σένα σου 
αποκαλυπτόταν, θα σε καταλάµβανε ένας τρόµος τόσο έντονος που θα ήταν αδύνατο να 
συνεχίσεις να ζεις και θα έτρεχες να πεθάνεις από το ίδιο σου το χέρι. 
2) Αυτές οι ψευδαισθήσεις είναι τόσο παγιωµένες που είναι δύσκολο να σε βοηθήσουµε να 
δεις ότι είναι αβάσιµες. 2Το ότι έχεις κάνει λάθη είναι φανερό. 3Το ότι έχεις αναζητήσει τη 
σωτηρία µε παράξενες µεθόδους, το ότι έχεις εξαπατήσει κι εξαπατηθεί και το ότι έχεις 
φοβηθεί από ανόητες φαντασιώσεις και άγρια όνειρα, το ότι έχεις προσκυνήσει είδωλα 
φτιαγµένα από σκόνη - όλα αυτά είναι αλήθεια σύµφωνα µε τις τωρινές σου πεποιθήσεις. 
3) Σήµερα θα το αµφισβητήσουµε αυτό, όχι από την άποψη του τι πιστεύεις αλλά από ένα 
πολύ διαφορετικό σηµείο αναφοράς από το οποίο τέτοιες µάταιες σκέψεις δεν έχουν 
νόηµα. 2Αυτές οι σκέψεις δεν είναι σύµφωνες µε το θέληµα του Θεού. 3Αυτές τις τρελές 
πεποιθήσεις Αυτός δεν τις µοιράζεται µε σένα. 4Αυτό είναι αρκετό για να αποδειχτεί ότι 
είναι λανθασµένες, αλλά εσύ δεν το αντιλαµβάνεσαι αυτό. 
4) Γιατί δεν είσαι καταχαρούµενος λαµβάνοντας τη διαβεβαίωση ότι όλο το κακό που 
νοµίζεις ότι έκανες ποτέ δε συνέβη, ότι όλες οι αµαρτίες σου δεν είναι τίποτα, ότι είσαι 
αγνός και άγιος όπως δηµιουργήθηκες και ότι το φως, η χαρά και η ειρήνη είναι µαζί σου; 
2Η εικόνα που έχεις για τον εαυτό σου δεν µπορεί να αντισταθεί στο θέληµα του Θεού. 
3Νοµίζεις ότι αυτό είναι θάνατος, αλλά στην πραγµατικότητα είναι ζωή. 4Νοµίζεις ότι κατα-
στρέφεσαι, αλλά στην πραγµατικότητα σώζεσαι. 
5) Ο εαυτός που έπλασες δεν είναι ο Υιός του Θεού. 2Εποµένως αυτός ο εαυτός δεν 
υπάρχει καθόλου. 3Και οτιδήποτε φαίνεται να κάνει και να σκέφτεται δε σηµαίνει τίποτα. 
4Δεν είναι ούτε κακό, ούτε καλό. 5Απλώς δεν είναι πραγµατικό και τίποτα περισσότερο. 
6Δεν αντιµάχεται τον Υιό του Θεού. 7Δεν τον πληγώνει, ούτε επιτίθεται στην ειρήνη του. 
8Δεν έχει αλλάξει τη δηµιουργία, ούτε έχει υποβιβάσει το αιωνίως αναµάρτητο στην 
αµαρτία και την αγάπη στο µίσος. Τι δύναµη µπορεί αυτός ο εαυτός που έφτιαξες να έχει 
όταν αντικρίσει το Θέληµα του Θεού; 
6) Το γεγονός ότι είσαι αναµάρτητος εγγυάται από το Θεό. 2Αυτό πρέπει να 
επαναλαµβάνεται πολλές φορές µέχρι να γίνει αποδεκτό. 3Είναι αληθινό. 4Το ότι είσαι 
αναµάρτητος εγγυάται από το Θεό. 5Τίποτα δεν µπορεί να πειράξει ή να αλλάξει ό,τι ο 
Θεός δηµιούργησε σαν αιώνιο. 6Ο εαυτός που έφτιαξες, κακός και γεµάτος αµαρτία, δεν 
έχει νόηµα. 7Το ότι είσαι αναµάρτητος εγγυάται από το Θεό και το φως, η χαρά και η 
ειρήνη είναι µαζί σου. 
7) Η σωτηρία χρειάζεται την αποδοχή µιας µόνο σκέψης: Είσαι όπως σε δηµιούργησε ο 
Θεός, όχι όπως έπλασες τον εαυτό σου. 2Οτιδήποτε κακό κι αν νοµίζεις ότι έκανες, είσαι 
όπως σε δηµιούργησε ο Θεός. 
3Οτιδήποτε λάθη κι αν έκανες, η αλήθεια για σένα είναι αµετάβλητη. 4Η δηµιουργία είναι 
αιώνια και αµετάβλητη. 5Το ότι είσαι αναµάρτητος εγγυάται από το Θεό. 6Είσαι και πάντα 
θα είσαι ακριβώς όπως δηµιουργήθηκες. 7Το φως, η χαρά και η ειρήνη είναι µαζί σου 
επειδή ο Θεός στα έδωσε. 
8) Στις µεγαλύτερες περιόδους άσκησης σήµερα, οι οποίες θα ήταν πάρα πολύ ωφέλιµες 
αν γίνονταν στα πρώτα πέντε λεπτά κάθε ώρας που δεν κοιµάσαι, άρχισε µε την εξής 
δήλωση της αλήθειας για τη δηµιουργία σου: 
2Το φως, η χαρά και η ειρήνη είναι µαζί µου. 3Το ότι είµαι αναµάρτητος εγγυάται από το 
Θεό. 
4Μετά εγκατέλειψε τις ανόητες αντιλήψεις που έχεις για τον εαυτό σου και αφιέρωσε το 
υπόλοιπο της περιόδου εξάσκησης προσπαθώντας να βιώσεις ό,τι σου έχει δώσει ο Θεός 
αντί για αυτό που έχεις αποφασίσει για τον εαυτό σου. 
9) Είτε είσαι ό,τι ο Θεός δηµιούργησε είτε ό,τι εσύ έπλασες. 2Ένας Εαυτός είναι αληθινός, ο 
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άλλος δεν υπάρχει. 3Προσπάθησε να βιώσεις την ενότητα του ενός Εαυτού σου. 
4Προσπάθησε να εκτιµήσεις την αγιοσύνη Του και την Αγάπη από την οποία 
δηµιουργήθηκε. 5Προσπάθησε να µην εµποδίσεις τον Εαυτό σου που δηµιουργήθηκε από 
το Θεό, κρύβοντας το µεγαλείο Του πίσω από µικροσκοπικά είδωλα του κακού και της 
αµαρτίας τα οποία έφτιαξες για να Τον αντικαταστήσεις.6Αφησε Τον να εισέλθει σε αυτό 
που είναι Δικό Του. 7Ορίστε. 8Εσύ είσαι Αυτός. 9Και το φως, η χαρά και η ειρήνη είναι µαζί 
σου, γιατί αυτή είναι η πραγµατικότητα. 
10) Μπορεί να µην είσαι πρόθυµος ή και να µην έχεις τη δυνατότητα να χρησιµοποιείς τα 
πρώτα πέντε λεπτά κάθε ώρας για αυτές τις ασκήσεις. 2Προσπάθησε, ωστόσο να τις 
κάνεις όταν µπορείς. 3Τουλάχιστον, να θυµάσαι να επαναλαµβάνεις τις εξής σκέψεις κάθε 
ώρα: 
4Το φως, η χαρά και η ειρήνη είναι µαζί µου. 5Το ότι είµαι αναµάρτητος εγγυάται από το 
Θεό. 
6Μετά προσπάθησε να αφιερώνεις τουλάχιστον ένα περίπου λεπτό έχοντας τα µάτια σου 
κλειστά και συνειδητοποιώντας ότι αυτή είναι µια δήλωση της αλήθειας για σένα. 
11) Αν προκύψει µια κατάσταση που φαίνεται να σε ταράζει, αµέσως δίωξε την 
ψευδαίσθηση του φόβου επαναλαµβάνοντας αυτές τις σκέψεις. 2Αν τυχόν µπεις στον 
πειρασµό να θυµώσεις µε κάποιον, πες σιωπηλά: 
3Το φως, η χαρά και η ειρήνη είναι µαζί σου. 4Το ότι είσαι αναµάρτητος εγγυάται από το 
Θεό. 
5Μπορείς να κάνεις πολλά για τη σωτηρία του κόσµου σήµερα. 6Μπορείς να κάνεις πολλά 
σήµερα για να φέρεις τον εαυτό σου πιο κοντά στο ρόλο που ο Θεός σου έχει αναθέσει 
στη σωτηρία. 7Και µπορείς να κανείς πολλά σήµερα για να φέρεις στο νου σου την 
απόλυτη βεβαιότητα ότι η σηµερινή ιδέα είναι πράγµατι αληθινή. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 94 
 
Είµαι όπως µε δηµιούργησε ο Θεός. 
 
1) Θα συνεχίσουµε σήµερα µε τη µόνη ιδέα που φέρνει την πλήρη σωτηρία, τη µόνη 
δήλωση που καθιστά όλες τις µορφές πειρασµού ανίσχυρες, τη µόνη σκέψη που κάνει το 
εγώ να σιωπήσει και να εξουδετερωθεί πλήρως. 2Είσαι όπως σε δηµιούργησε ο Θεός. 3Οι 
ήχοι αυτού του κόσµου σιωπούν, η θέα αυτού του κόσµου εξαφανίζεται και όλες οι σκέψεις 
που είχε ποτέ αυτός ο κόσµος εξαλείφονται για πάντα µ' αυτή και µόνο την ιδέα. 4Εδώ 
βρίσκεται η επίτευξη της σωτηρίας. 5Εδώ βρίσκεται η αποκατάσταση της διανοητικής 
υγείας. 
2) Το αληθινό φως είναι δύναµη και η δύναµη είναι αγιοσύνη. 2Αν παραµένεις όπως ο 
Θεός σε δηµιούργησε, πρέπει να είσαι δυνατός και το φως πρέπει να είναι µέσα σου. 
3Αυτός που εξασφάλισε την αγιοσύνη σου πρέπει να είναι επίσης και ο εγγυητής της 
δύναµης και του φωτός. 4Είσαι όπως σε δηµιούργησε ο Θεός. 5Το σκοτάδι δεν µπορεί να 
κρύψει τη δόξα του Υιού του Θεού. 6Βρίσκεσαι στο φως, δυνατός µέσα στην αγιοσύνη 
στην οποία δηµιουργήθηκες και στην οποία θα παραµείνεις αιωνίως. 
3) Σήµερα θα αφιερώσουµε και πάλι τα πρώτα πέντε λεπτά κάθε ώρας που είσαι ξύπνιος 
στην προσπάθεια να αισθανθείς την αλήθεια µέσα σου. 2Άρχισε αυτές τις στιγµές της 
αναζήτησης µε τα εξής λόγια: 
3Είµαι όπως µε δηµιούργησε ο Θεός. 4Είµαι ο Υιός Του αιωνίως. 
5Τώρα προσπάθησε να φτάσεις τον Υιό του Θεού µέσα σου. 6Αυτός είναι ο Εαυτός ο 
Οποίος ποτέ δεν αµάρτησε, ούτε κι έφτιαξε µια εικόνα για να αντικαταστήσει την 
πραγµατικότητα. 7Αυτός είναι ο Εαυτός ο Οποίος ποτέ δεν άφησε τον οίκο Του στο Θεό 
για να περπατήσει αβέβαια στον κόσµο. 8Αυτός είναι ο Εαυτός ο Οποίος δε γνωρίζει τι 
είναι ο φόβος, ούτε και θα µπορούσε να συλλάβει τι είναι η απώλεια, η ταλαιπωρία ή ο 
θάνατος. 
4) Τίποτα δεν απαιτείται από σένα για να πετύχεις αυτό το στόχο, παρά να εγκαταλείψεις 
όλα τα είδωλα και τις αντιλήψεις που έχεις για τον εαυτό σου. Να προχωρήσεις πέρα απ' 
όλα τα χαρακτηριστικά - και τα καλά και τα κακά - που έχεις αποδώσει στον εαυτό σου και 
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να περιµένεις σιωπηλά την αλήθεια. 2Ο ' Ίδιος ο Θεός έχει υποσχεθεί ότι η αλήθεια θα 
αποκαλυφθεί σε όλους αυτούς που τη ζητούν. 3Τη ζητάς τώρα. 4Δεν µπορείς να αποτύχεις 
επειδή Αυτός δεν µπορεί να αποτύχει. 
5) Αν δεν κάνεις την εξάσκηση που απαιτείται τα πρώτα πέντε λεπτά κάθε ώρας, 
τουλάχιστον υπενθύµιζε στον εαυτό σου κάθε µια ώρα τα εξής: 
2Είµαι όπως ο Θεός µε δηµιούργησε. 3Είµαι ο Υιός Του αιωνίως. 
4Λέγε στον εαυτό σου σήµερα ότι είσαι όπως σε δηµιούργησε ο Θεός. 5Και πρόσεξε να 
αντιδράς στον καθένα που φαίνεται να σε εκνευρίζει µε τα εξής λόγια: 
6Είσαί όπως σε δηµιούργησε ο Θεός. 7Είσαι ο Υιός Του αιωνίως. 
8Κατέβαλε κάθε προσπάθεια σήµερα να κάνεις τις ωριαίες ασκήσεις. 9Κάθε άσκηση που 
κάνεις θα είναι ένα γιγαντιαίο βήµα προς την απελευθέρωση σου και ένας σταθµός στη 
µάθηση του τρόπου σκέψης που αυτή η σειρά µαθηµάτων διδάσκει. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 95 
 
Είµαι ένας Εαυτός, Ενωµένος µε τον Δηµιουργό µου. 
 
1. Η σηµερινή ιδέα σε περιγράφει ακριβώς όπως ο Θεός σε δηµιούργησε. 2Είσαι ένα µε 
τον εσώτερο Εαυτό σου και ένα µε Εκείνον.3Δική σου είναι η ενότητα όλης της 
δηµιουργίας. 4Η τέλεια ενότητα σου κάνει αδύνατη την αλλαγή σε σένα. 5Δεν το δέχεσαι 
αυτό, και αποτυγχάνεις να αναγνωρίσεις ότι έτσι πρέπει να είναι, µόνο και µόνο επειδή 
πιστεύεις ότι έχεις ήδη αλλάξει τον εαυτό σου. 
2. Βλέπεις τον εαυτό σου σαν µια γελοία παρωδία της δηµιουργίας του Θεού, αδύναµος, 
διεφθαρµένος, άσχηµος κι αµαρτωλός, δυστυχισµένος και περιστοιχισµένος από πόνους 
και θλίψεις. 2Τέτοια είναι η άποψη που έχεις για τον εαυτό σου, ένας εαυτός που είναι 
χωρισµένος σε πολλά αντιµαχόµενα µέρη, αποχωρισµένος από τον Θεό, του οποίου η 
αδύνατη συνοχή διατηρείται από τον αλλοπρόσαλλο και ιδιότροπο πλάστη του, στον 
οποίο και προσεύχεσαι. 3Δεν ακούει τις προσευχές σου γιατί είναι κουφός. 4Δεν βλέπει την 
ενότητα µέσα σου γιατί είναι τυφλός. 5Δεν καταλαβαίνει ότι είσαι ο Υιός του Θεού, γιατί 
είναι ανόητος και δεν καταλαβαίνει τίποτα. 
3. Σήµερα θα επιχειρήσουµε να αντιληφθούµε µόνο αυτόν που µπορεί να ακούσει- και να 
δει και ο οποίος µπορεί να κατανοηθεί πλήρως. 2Θα κατευθύνουµε και πάλι τις ασκήσεις 
µας προς το να φτάσουµε το µοναδικό σου Εαυτό, ο Οποίος είναι ενωµένος µε το 
Δηµιουργό Του. 3Με υποµονή κι ελπίδα προσπαθούµε και πάλι σήµερα. 
4. Η χρήση των πρώτων πέντε λεπτών κάθε ώρας που είσαι ξύπνιος για την εξάσκηση της 
ηµερήσιας ιδέας έχει ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα στο στάδιο µάθησης στο οποίο βρίσκεσαι 
τώρα. 2Σε αυτό τη στάδιο µάθησης είναι δύσκολο να µην αφήσεις το νου σου να αφαιρεθεί 
αν επιχειρήσεις εκτεταµένη εξάσκηση. 3Σίγουρα θα το έχεις συνειδητοποιήσει αυτό µέχρι 
τώρα. 4Εχεις δει το βαθµό στον οποίο στερείσαι νοητικής πειθαρχίας και την ανάγκη σου 
για την εκπαίδευση του νου σου. 5Είναι αναγκαίο να το αντιληφθείς αυτό γιατί είναι 
πράγµατι ένα εµπόδιο στην πρόοδο σου. 
5. Συχνές και πιο σύντοµες περίοδοι εξάσκησης έχουν κι άλλα πλεονεκτήµατα για σένα 
αυτή τη στιγµή. 2Εκτός από την αναγνώριση σου της δυσκολίας που έχεις µε τη 
συγκεντρωµένη προσοχή, πρέπει επίσης να έχεις παρατηρήσει ότι αν δεν έχεις κάτι που 
να σου υπενθυµίζει συχνά το σκοπό σου έχεις την τάση να τον ξεχνάς για µεγάλες 
χρονικές περιόδους. 3Συχνά δε θυµάσαι να κάνεις τις σύντοµες εφαρµογές της ηµερήσιας 
ιδέας και δεν έχεις ακόµα αποκτήσει τη συνήθεια να χρησιµοποιείς την ιδέα σαν µια 
αυτόµατη αντίδραση στον πειρασµό. 
6. Η πειθαρχηµένη εξάσκηση, λοιπόν, σου είναι αναγκαία αυτή τη στιγµή καθώς είναι 
σχεδιασµένη να περιλαµβάνει συχνές υπενθυµίσεις του στόχου σου και τακτικές 
απόπειρες να τον πετυχαίνεις. 2Προκαθορισµένα χρονικά διαστήµατα δεν είναι οι ιδανικές 
συνθήκες για την πιο ωφέλιµη µορφή εξάσκησης στη σωτηρία. 3Εχουν τα πλεονεκτήµατα 
τους όµως, για αυτούς που ο ενθουσιασµός τους είναι ασταθής και οι οποίοι συνεχίζουν να 
προσπαθούν να αποφύγουν τη µάθηση. 
7. Θα συνεχίσουµε λοιπόν να έχουµε τις πεντάλεπτες περιόδους εξάσκησης κάθε ώρα και 
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σε παροτρύνουµε να παραλείψεις όσο το δυνατό πιο λίγες. 2Η χρήση των πρώτων πέντε 
λεπτών της ώρας θα είναι ιδιαίτερα ωφέλιµη επειδή επιβάλλει πιο αυστηρή πειθαρχία. 3Να 
µη χρησιµοποιήσεις όµως τις παρεκτροπές σου από αυτό το πρόγραµµα σαν µια 
δικαιολογία για να µην ξαναεπιστρέψεις σε αυτό όσο πιο γρήγορα µπορείς. 4Είναι πολύ 
πιθανό να µπεις στον πειρασµό να θεωρήσεις ότι η ηµέρα χάθηκε επειδή έχεις ήδη 
παραλείψει να κάνεις αυτό που απαιτείται. Αυτό όµως πρέπει απλώς να αναγνωριστεί για 
αυτό που είναι: µια άρνηση να αφήσεις το λάθος σου να διορθωθεί και µια απροθυµία να 
ξαναπροσπαθήσεις. 
8. Το Άγιο Πνεύµα δεν αργοπορεί στη διδασκαλία Του από τα λάθη σου. 2Μόνο η 
απροθυµία σου να τα εγκαταλείψεις µπορεί να το εµποδίσει. 3Ας είµαστε λοιπόν 
αποφασισµένοι, ιδιαίτερα την ερχόµενη εβδοµάδα, να είµαστε πρόθυµοι να 
συγχωρήσουµε τον εαυτό µας για την έλλειψη επιµέλειας και τις αποτυχίες µας να ακολου-
θήσουµε τις οδηγίες για την εξάσκηση της ηµερήσιας ιδέας. 4Αυτή η ανεκτικότητα για την 
αδυναµία θα µας κάνει ικανούς να την αγνοήσουµε, παρά να της δώσουµε τη δύναµη να 
καθυστερήσει τη µάθηση µας. 5Αν της δώσουµε τη δύναµη να το κάνει αυτό, τότε τη 
θεωρούµε σαν δύναµη και µπερδεύουµε έτσι τη δύναµη µε την αδυναµία. 
9. Όταν δεν συµµορφώνεσαι µε τις απαιτήσεις αυτής της σειράς µαθηµάτων, απλώς έχεις 
κάνει ένα λάθος. 2Αυτό απαιτεί διόρθωση και τίποτα άλλο. 3Καθώς αφήνεις ένα λάθος να 
συνεχίζεται, κάνεις κι άλλα λάθη τα οποία βασίζονται στο πρώτο και το ενισχύουν. Είναι 
αυτή η διαδικασία που πρέπει να εγκαταλειφθεί, γιατί δεν είναι παρά ένας ακόµα τρόπος 
µε τον οποίο θα υπερασπιζόσουν τις ψευδαισθήσεις εναντίον της αλήθειας. 
!0. Εγκατέλειψε όλα αυτά τα λάθη µε το να τα αναγνωρίσεις για αυτό που είναι. 2Είναι 
απόπειρες να µην αντιληφθείς ότι είσαι ένας αδιαίρετος Εαυτός, ενωµένος µε το 
Δηµιουργό σου, σε πλήρη αρµονία µε όλες τις πλευρές της δηµιουργίας κι απεριόριστος σε 
δύναµη και σε ειρήνη. 3Αυτή είναι η αλήθεια και τίποτα άλλο δεν είναι αληθές. 
4Σήµερα θα επιβεβαιώσουµε αυτή την αλήθεια και πάλι και θα προσπαθήσουµε να 
φτάσουµε σε αυτό το µέρος µέσα σου στο οποίο δεν υπάρχει αµφιβολία ότι µόνο αυτή 
είναι η αλήθεια. 
11. Άρχισε τις περιόδους εξάσκησης σήµερα µε την παρακάτω διαβεβαίωση, η οποία 
πρέπει να προσφερθεί στο νου σου µε όλη τη βεβαιότητα που µπορείς να δώσεις: 
2Είµαι ένας αδιαίρετος Εαυτός, ενωµένος µε το δηµιουργό µου, 
σε πλήρη αρµονία µε όλες τις πλευρές της δηµιουργίας, και απεριόριστος σε δύναµη και σε 
ειρήνη. 
3Μετά κλείσε τα µάτια σου και αργά και στοχαστικά ξαναπές στον εαυτό σου το εξής, 
προσπαθώντας να αφήσεις το νόηµα των λέξεων να βυθιστεί µέσα στο νου σου, 
αντικαθιστώντας τις ψεύτικες ιδέες: 
4Είµαι ένας αδιαίρετος Εαυτός. 
5Επανέλαβέ το αυτό αρκετές φορές και µετά προσπάθησε να αισθανθείς το νόηµα που 
εκφράζουν οι λέξεις. 
12. Είσαι ένας αδιαίρετος Εαυτός, ενωµένος και ασφαλής στο Φως, τη χαρά και την 
ειρήνη. 2Είσαι ο Υιός του Θεού, ένας αδιαίρετος Εαυτός µ' ένα Δηµιουργό και µ' ένα 
σκοπό: να φέρεις την επίγνωση αυτής της ενότητας σε κάθε νου, ώστε η αληθινή 
δηµιουργία να επεκτείνει την Ολότητα και την Ενότητα του Θεού. 3Είσαι ένας αδιαίρετος 
Εαυτός, ολοκληρωµένος, θεραπευµένος και ακέραιος, µε τη δύναµη να σηκώσεις το 
πέπλο του σκοταδιού από τον κόσµο και να αφήσεις το φως να περάσει µέσα από σένα 
για να διδάξει τον κόσµο την αλήθεια για τον εαυτό σου. 
13. Είσαι ένας αδιαίρετος Εαυτός, σε τέλεια αρµονία µε το καθετί που υπάρχει και το 
καθετί που θα υπάρξει. 2Είσαι ένας αδιαίρετος Εαυτός, ο άγιος Υιός του Θεού, ενωµένος 
µε τους αδελφούς σου σε αυτό τον Εαυτό, ενωµένος µε τον Πατέρα σου στο θέληµα Του. 
3Αισθάνσου αυτό τον αδιαίρετο Εαυτό µέσα σου κι άφησε το φως Του να διαλύσει όλες τις 
ψευδαισθήσεις σου και τις αµφιβολίες σου. 4Αυτός είναι ο Εαυτός σου, ο ίδιος ο Υιός του 
Θεού, αναµάρτητος όπως ο Δηµιουργός Του, µε τη δύναµη Του µέσα σου και την Αγάπη 
Του για πάντα δική σου. 5Είσαι ένας αδιαίρετος Εαυτός, και σου δίνεται η ευκαιρία να 
αισθανθείς αυτό τον Εαυτό µέσα σου και να διώξεις όλες τις ψευδαισθήσεις έξω από τον 
ένα Νου, που είναι αυτός ο Εαυτός, η άγια αλήθεια µέσα σου. 
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14. Σήµερα µην ξεχνάς. 2Χρειαζόµαστε τη βοήθεια σου, τη µικρή σου συµµετοχή στο να 
φέρουµε την ευτυχία σε όλο τον κόσµο. 3Κι ο Ουρανός στρέφει το βλέµµα του προς εσένα, 
έχοντας εµπιστοσύνη ότι θα προσπαθήσεις σήµερα. 
4Μοιράσου λοιπόν τη σιγουριά του, γιατί είναι δική σου. Να επαγρυπνείς. 5Μην ξεχνάς 
σήµερα. 6Καθ' όλη τη διάρκεια της ηµέρας, µην ξεχνάς το στόχο σου. Επαναλάµβανε τη 
σηµερινή ιδέα όσο το δυνατό πιο συχνά και µάθε ότι κάθε φορά που το κάνεις αυτό, 
κάποιος ακούει τη φωνή της ελπίδας, το σάλεµα της αλήθειας µέσα στο νου του, το απαλό 
θρόισµα των φτερών της ειρήνης. 
15. Η δική σου παραδοχή ότι είσαι ένας αδιαίρετος Εαυτός, ενωµένος µε τον Πατέρα σου, 
είναι ένα κάλεσµα προς όλο τον κόσµο να είναι σε πλήρη εναρµόνιση µε σένα. 2Πρόσεξε 
να προσφέρεις την υπόσχεση της σηµερινής ιδέας στον καθένα που συναντάς σήµερα και 
να του πεις τα εξής: 
3Είσαι ένας αδιαίρετος Εαυτός µε µένα, 
ενωµένος µε το δηµιουργό µας σε αυτό τον Εαυτό. 
4Σε τιµώ εξαιτίας αυτού που είµαι 
και αυτού που Αυτός είναι, ο Οποίος µας αγαπά και τους δυο σαν ένα. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 96 
 
Η Σωτηρία Προέρχεται Από τον Αδιαίρετο Εαυτό µου. 
 
1. Αν και είσαι ένας αδιαίρετος Εαυτός, βιώνεις τον εαυτό σου σαν να είναι δύο εαυτοί: και 
σαν καλό και σαν κακό, και γεµάτο αγάπη και γεµάτο µίσος, και σαν νου και σαν σώµα. 
2Αυτή η αίσθηση διαχωρισµού σε αντίθετα µέρη προκαλεί αισθήµατα έντονων και 
ασταµάτητων ψυχολογικών συγκρούσεων και οδηγεί σε απεγνωσµένες απόπειρες να 
συµφιλιώσεις τις αντίθετες πλευρές αυτής της αντίληψης που έχεις για τον εαυτό σου. 
3Εχεις αναζητήσει πολλές τέτοιες λύσεις αλλά καµιά από αυτές δεν έχει φέρει το επιθυµητό 
αποτέλεσµα. 4Οι δύο αντίθετες πλευρές που βλέπεις στον εαυτό σου ποτέ δε θα είναι 
συµβιβάσιµες. 5Μόνο η µία υπάρχει. 
2. Το γεγονός ότι η αλήθεια και οι ψευδαισθήσεις δε µπορούν να συµφιλιωθούν, 
ανεξάρτητα από τον τρόπο µε τον οποίο προσπαθείς να το κάνεις αυτό, τα µέσα που 
χρησιµοποιείς και το µέρος στο οποίο βλέπεις το πρόβληµα, πρέπει να γίνει αποδεκτό αν 
θα ήθελες να σωθείς. 2Μέχρι να το αποδεχτείς αυτό, θα επιχειρήσεις µια ατέλειωτη σειρά 
στόχων που δεν µπορείς να πετύχεις, µια ανόητη σειρά από δαπάνες χρόνου και 
προσπάθειας, από ελπίδες κι αµφιβολίες, καθεµιά τόσο µάταιη όσο και η προηγούµενη και 
στα σίγουρα τόσο αποτυχηµένη όσο και η επόµενη. 
3. Προβλήµατα που δεν έχουν νόηµα δεν µπορούν να λυθούν µέσα στο πλαίσιο στο οποίο 
ορίζονται. 2Το πρόβληµα δύο εαυτών που βρίσκονται σε σύγκρουση δεν µπορεί να λυθεί, 
και το καλό και το κακό δεν είναι συµβιβάσιµα. 3Ο Εαυτός που έφτιαξες δεν µπορεί ποτέ 
να είναι ο Εαυτός σου, ούτε και ο Εαυτός σου µπορεί να χωριστεί στα δύο και να 
παραµείνει αυτό που είναι και που πρέπει να είναι για πάντα. 4Ο νους και το σώµα δεν 
µπορούν να συνυπάρχουν. 5Μην κάνεις καµιά απόπειρα να συµφιλιώσεις αυτά τα δύο 
γιατί το ένα αρνείται ότι το άλλο είναι πραγµατικό. 6Αν είσαι ένα σώµα, ο νους σου φεύγει 
από την αντίληψη που έχεις για τον εαυτό σου επειδή δεν υπάρχει πια χώρος για να είναι 
µέρος του εαυτού σου. 7Αν είσαι πνεύµα, τότε το σώµα, στην πραγµατικότητα, δεν πρέπει 
να έχει νόηµα. 
4. Το πνεύµα χρησιµοποιεί το νου σαν µέσο για να εκφράσει τον Εαυτό του. 2Και ο νους 
που υπηρετεί το πνεύµα είναι γεµάτος ειρήνη και χαρά. 3Η δύναµη του προέρχεται από το 
πνεύµα και εκπληρώνει χαρούµενα την αποστολή του εδώ. 4Ο νους όµως µπορεί επίσης 
να δει τον εαυτό του σαν αποχωρισµένο από το πνεύµα και να αντιληφθεί τον εαυτό του 
µέσα σ' ένα σώµα το οποίο µπερδεύει µε τον εαυτό του. 5Χωρίς την αποστολή του λοιπόν, 
ο νους δεν έχει ειρήνη και η ευτυχία είναι άγνωστη στις σκέψεις του. 
5. Παρ' όλα αυτά, ο νους που είναι αποχωρισµένος από το πνεύµα δεν µπορεί να σκεφτεί. 
2 Έχει απαρνηθεί την Πηγή της δύναµης του και βλέπει τον εαυτό του σαν ανήµπορο, 
περιορισµένο και αδύναµο. Αποκοµµένος τώρα από την αποστολή του, νοµίζει ότι είναι 
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µόνος του και αποµονωµένος, προσβαλλόµενος από ολόκληρες στρατιές που 
καταφέρονται εναντίον του και τρέχοντας να κρυφτεί πίσω από την αδύναµη προστασία 
του σώµατος. 4Τώρα πρέπει να συµφιλιώσει τα ανόµοια µε τα όµοια, γιατί αυτό νοµίζει ότι 
είναι ο σκοπός του. 
6. Μη χασοµεράς πια προσπαθώντας να το πετύχεις αυτό. 2Ποιος µπορεί να λύσει τις 
παράλογες διαµάχες που εµφανίζονται σε ένα όνειρο; 3Τι θα σήµαινε η λύση στ' αλήθεια; 
4Τι σκοπό θα υπηρετούσε; 5Ποια είναι η χρησιµότητα της; 6Η σωτηρία δεν µπορεί να κάνει 
πραγµατικές τις ψευδαισθήσεις, ούτε και να λύσει ένα πρόβληµα που δεν υπάρχει. 7 Ίσως 
να ελπίζεις ότι µπορεί. 8Θα ήθελες όµως το σχέδιο του Θεού για την απελευθέρωση του 
αγαπηµένου του Υιού να του προκαλέσει πόνο και να αποτύχει να τον απελευθερώσει; 
7. Ο Εαυτός σου διατηρεί τις σκέψεις του, κι έτσι αυτές παραµένουν στο νου σου και στο 
Νου του Θεού. 2Το Άγιο Πνεύµα κρατά τη σωτηρία στο νου σου και προσφέρει στο νου 
σου το δρόµο προς την ειρήνη.3Η σωτηρία είναι µια σκέψη που µοιράζεσαι µε το Θεό, 
επειδή η Φωνή Του την αποδέχτηκε για σένα και απάντησε εκ µέρους του ονόµατος σου 
ότι εκπληρώθηκε. 4Έτσι η σωτηρία είναι µεταξύ των σκέψεων που ο Εαυτός σου κρατά για 
σένα µε τρυφερότητα κι αγάπη. 
8. Σήµερα θα επιχειρήσουµε να βρούµε αυτή τη σκέψη, η παρουσία της οποίας στο νου 
σου εγγυάται από Αυτόν ο Οποίος σου µιλά από τον αδιαίρετο Εαυτό σου. 2Οι ωριαίες 
πεντάλεπτες ασκήσεις µας θα είναι µια αναζήτηση για Αυτόν µέσα στο νου σου. 3Η 
σωτηρία προέρχεται από αυτόν τον αδιαίρετο Εαυτό µέσω Αυτού που είναι η γέφυρα 
µεταξύ του νου σου και αυτού του Εαυτού. 4Περίµενε υποµονετικά και άφησε Τον Αυτόν να 
σου µιλήσει για τον Εαυτό σου και τι µπορεί να κάνει ο νους σου όταν επιστρέψει στον 
Εαυτό σου και όταν είναι ελεύθερος να υπηρετήσει το θέληµα του Εαυτού σου. 
9 Άρχισε λέγοντας τα εξής: 
2Η σωτηρία προέρχεται από τον αδιαίρετο Εαυτό µου. 
}Οι σκέψεις Του είναι δικές µου για να τις 
χρησιµοποιήσω. 
4Μετά αναζήτησε τις σκέψεις Του και αξίωσε τις σαν δικές σου. 5Αυτές είναι οι δικές σου 
πραγµατικές σκέψεις που έχεις απαρνηθεί, αφήνοντας το νου σου να περιπλανηθεί σε ένα 
κόσµο ονείρων για να τις αντικαταστήσει µε ψευδαισθήσεις. 
6Εδώ είναι οι σκέψεις σου, οι µόνες σκέψεις που έχεις. 7Η σωτηρία είναι µεταξύ τους, 
ανακάλυψε την εκεί. 
10. Αν πετύχεις, οι σκέψεις που θα σου έρθουν θα σου πουν ότι ο νους σου έχει βρει την 
αποστολή που επιχείρησε να χάσει. 2Ο Εαυτός σου θα τον καλωσορίσει και θα του δώσει 
ειρήνη. 3 Έχοντας επιστρέψει στη δύναµη, ο νους σου θα κυλήσει και πάλι από το πνεύµα 
προς το πνεύµα που υπάρχει σε όλα τα πράγµατα που έχουν δηµιουργηθεί από το 
Πνεύµα όπως είναι το Ίδιο. 4Ο νους σου θα ευλογήσει όλα τα πράγµατα. 5Η σύγχυση έχει 
τελειώσει και έχεις επανορθωθεί, γιατί έχεις βρει τον Εαυτό σου. 
11. Ο Εαυτός σου γνωρίζει ότι δεν µπορείς να αποτύχεις σήµερα. 2Ίσως ο νους σου να 
παραµένει αβέβαιος για λίγο διάστηµα ακόµα. 3Μη σε τροµάζει αυτό. 4Τη χαρά που βιώνει 
ο Εαυτός σου θα τη φυλάξει για σένα και κάποια µέρα θα είναι δική σου για να την 
αντιληφθείς πλήρως. 5Κάθε φορά που αφιερώνεις πέντε λεπτά της ώρας για να 
αναζητήσεις Αυτόν που ενώνει το νου σου και τον Εαυτό σου, Του προσφέρεις ένα ακόµα 
θησαυρό που θα φυλαχτεί για σένα. 
12. Σήµερα, κάθε φορά που λες στο µανιασµένο νου σου ότι η σωτηρία προέρχεται από 
τον αδιαίρετο Εαυτό σου, καταθέτεις ένα ακόµα θησαυρό στο αυξανόµενο απόθεµα σου. 
2Και όλο αυτό δίνεται στον καθένα που το ζητά και που θα αποδεχτεί το δώρο. 
3Συλλογίσου λοιπόν πόσο σου δίνεται, για να το δώσεις σήµερα ώστε να σου δοθεί! 
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ΜΑΘΗΜΑ 97 
 
Είµαι Πνεύµα. 
 
1. Η σηµερινή ιδέα σε ταυτίζει µε τον αδιαίρετο Εαυτό σου. 2Δεν αποδέχεται καµιά 
διχασµένη ταύτιση, ούτε προσπαθεί να ενοποιήσει αντιτιθέµενους παράγοντες. 3Απλώς 
δηλώνει την αλήθεια. 4Εξασκήσου µε αυτή την αλήθεια όσο πιο συχνά µπορείς σήµερα, 
γιατί αυτή η αλήθεια θα προσελκύσει το νου σου από τις ψυχολογικές συγκρούσεις στα 
ήσυχα λιβάδια της ειρήνης. 5Τα ρίγη του φόβου δεν µπορούν να εισέλθουν γιατί ο νους 
σου έχει απαλλαγεί από την παραφροσύνη, µε το να εγκαταλείψει τις ψευδαισθήσεις µιας 
διχασµένης ταύτισης. 
2. Δηλώνουµε και πάλι την αλήθεια για τον Εαυτό σου, τον άγιο Υιό του Θεού που 
αναπαύεται µέσα σου, ο νους του Οποίου έχει θεραπευτεί. 2Είσαι το πνεύµα που έχει 
προικιστεί µε όλη την Αγάπη, την Ειρήνη και τη Χαρά του Πατέρα σου. 3Είσαι το πνεύµα 
που ολοκληρώνει τον Εαυτό Του και που µοιράζεται µε Αυτόν την αποστολή Του σαν 
Δηµιουργός. 4Αυτός είναι πάντα µαζί σου, όπως και εσύ είσαι µαζί του. 
3. Σήµερα προσπαθούµε να φέρουµε την πραγµατικότητα ακόµα πιο κοντά στο νου 
σου.2Κάθε φορά που κάνεις την άσκήση, η επίγνωση έρχεται λίγο πιο κοντά, µερικές 
φορές γλιτώνεις χίλια χρόνια ή και περισσότερο. 3Ο χρόνος που αφιερώνεις για εξάσκηση 
πολλαπλασιάζεται πολλές φορές, επειδή το θαύµα χρησιµοποιεί το χρόνο αλλά δεν 
κυβερνάται από αυτόν. 4Η σωτηρία είναι ένα θαύµα, το πρώτο και το τελευταίο, το πρώτο 
που είναι το τελευταίο, γιατί είναι αδιαίρετο. 
4. Είσαι το πνεύµα στο νου του οποίου βρίσκεται το θαύµα στο οποίο όλος ο χρόνος µένει 
ακίνητος, το θαύµα στο οποίο ένα λεπτό αφιερωµένο στη χρήση αυτών των ιδεών γίνεται 
χρόνος που δεν έχει ούτε όρια ούτε τέλος. 2Αφιέρωσε, λοιπόν, πρόθυµα αυτά τα λεπτά και 
έχε εµπιστοσύνη σε Αυτόν που υποσχέθηκε να θέσει την αιωνιότητα δίπλα τους. 3Αυτός 
θα προσφέρει όλη τη δύναµη Του σε κάθε µικρή προσπάθεια που κάνεις. 4Δώσε σε Αυτόν 
το χρόνο που χρειάζεται σήµερα, για να σε βοηθήσει να κατανοήσεις µαζί µε Αυτόν ότι 
είσαι το πνεύµα που κατοικεί σε Αυτόν και που µέσω της Φωνής Του καλεί καθετί που ζει, 
προσφέρει την όραση Του στον καθένα που τη ζητά και αντικαθιστά τα λάθη µε την απλή 
αλήθεια. 
5. Το Άγιο Πνεύµα θα χαρεί να παίρνει πέντε λεπτά κάθε ώρας από τα χέρια σου και να τα 
διοχετεύει σε αυτό τον πονεµένο κόσµο, όπου ο πόνος και η δυστυχία φαίνονται να 
βασιλεύουν. 2Το Άγιο Πνεύµα δεν θα αγνοήσει ούτε ένα δεκτικό νου που θα αποδεχτεί 
αυτά τα δώρα της θεραπείας, και θα τα εναποθέσει παντού όπου γνωρίζει ότι θα είναι 
ευπρόσδεκτα. 
3Και η θεραπευτική τους δύναµη θα αυξάνεται κάθε φορά που κάποιος τα αποδέχεται σαν 
τις σκέψεις του και τα χρησιµοποιεί για να θεραπεύει. 
6. Με αυτό τον τρόπο κάθε δώρο που Του δίνεις θα πολλαπλασιαστεί χίλιες φορές και 
δεκάδες χιλιάδες φορές περισσότερο. 2Και όταν θα σου επιστραφεί, θα είναι τόσο πολύ 
πιο ισχυρό από το µικρό δώρο που έδωσες, όσο είναι η ακτινοβολία του ήλιου µπροστά 
στη µικροσκοπική λάµψη που δίνει η πυγολαµπίδα για µια αβέβαιη στιγµή πριν σβήσει 3Ή 
σταθερή λαµπρότητα αυτού του φωτός παραµένει και σε οδηγεί έξω από το σκοτάδι, ούτε 
και θα µπορέσεις πια να ξεχάσεις πάλι το δρόµο. 
7. Άρχισε αυτές τις χαρούµενες ασκήσεις µε τα λόγια µε τα οποία το Άγιο Πνεύµα σου µιλά 
και άσε τα να αντηχήσουν µέσω Αυτού σε όλο τον κόσµο: 
2Πνεύµα είµαι, ο άγιος Υιός του Θεού, 
ελεύθερος από όλους τους περιορισµούς, 
ασφαλής, θεραπευµένος και ακέραιος, 
ελεύθερος να συγχωρώ κι ελεύθερος να σώσω τον κόσµο. 
3Οταν αυτά τα λόγια εκφραστούν µέσα από σένα, το Άγιο Πνεύµα θα αποδεχτεί αυτό το 
δώρο που έλαβες από Αυτό, θα αυξήσει τη δύναµη του και θα σου το ξαναδώσει. 
8. Πρόσφερε Του χαρούµενα κάθε περίοδο εξάσκησης σήµερα. 2Και Αυτό θα σου µιλήσει, 
υπενθυµίζοντας σου ότι είσαι πνεύµα, ένα µε Αυτό και το Θεό, τους αδερφούς σου και τον 
Εαυτό σου. 3 Άκουγε προσεκτικά για τη διαβεβαίωση Του κάθε φορά που επαναλαµβάνεις 
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τα λόγια που σου προσφέρει σήµερα και άφησε Το να πει στο νου σου ότι είναι αληθινά. 
4Χρησιµοποίησέ τα εναντίον του πειρασµού και απέφυγε τις λυπηρές του συνέπειες αν 
ενδώσεις στην πεποίθηση ότι είσαι κάτι άλλο. 5Το Άγιο Πνεύµα σου δίνει ειρήνη σήµερα. 
6Λάβε τα λόγια Του και πρόσφερε τα σε Αυτό. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 98 
 
Θα Αποδεχτώ το Ρόλο µου στο Σχέδιο του Θεού για τη Σωτηρία. 
 
1. Σήµερα είναι µια µέρα ιδιαίτερης αφοσίωσης. 2Σήµερα υποστηρίζουµε µονάχα µια 
πλευρά. 3Παίρνουµε το µέρος της αλήθειας και εγκαταλείπουµε τις ψευδαισθήσεις. 4Δε θα 
αµφιταλαντευτούµε µεταξύ των δύο, αλλά µε σταθερότητα θα πάρουµε το µέρος του Ενός. 
5Σήµερα αφιερώνουµε τον εαυτό µας στην αλήθεια και στη σωτηρία, όπως ο Θεός τη 
σχεδίασε. 6Δε θα ισχυριστούµε ότι είναι κάτι άλλο.7Δε θα την αναζητήσουµε εκεί που δεν 
υπάρχει. 8Με χαρά την αποδεχόµαστε όπως είναι, και αναλαµβάνουµε το ρόλο που µας 
έχει ανατεθεί από τον Θεό. 
2.Τι ευτυχία είναι να είσαι σίγουρος! 2Σήµερα παραµερίζουµε όλες µας τις αµφιβολίες και 
παίρνουµε τη θέση µας έχοντας βεβαιότητα σκοπού και προσφέροντας ευχαριστίες, που η 
αµφιβολία έχει φύγει και η σιγουριά έχει έρθει. 3Έχουµε ένα µεγάλο σκοπό να 
εκπληρώσουµε και µας έχει δοθεί καθετί που χρειαζόµαστε για να πετύχουµε το στόχο. 
4Κανένα λάθος δεν µπορεί να σταθεί εµπόδιο στο δρόµο µας. 5Όλα τα λάθη µας έχουν 
συγχωρεθεί. 6 Όλα τα αµαρτήµατα µας ξεπλένονται καθώς συνειδητοποιούµε ότι δεν ήταν 
παρά λάθη. 
3. Αυτοί που δεν αισθάνονται ένοχοι δεν έχουν κανένα φόβο, επειδή είναι ασφαλείς και 
αναγνωρίζουν την ασφάλεια τους. 2Δεν καταφεύγουν στη µαγεία, ούτε επινοούν 
αποδράσεις από φανταστικές απειλές που δεν έχουν πραγµατική υπόσταση. 
3Αναπαύονται ήσυχα, έχοντας τη βεβαιότητα ότι θα κάνουν αυτό που τους δίνεται να 
κάνουν. 4Δεν αµφιβάλλουν για την ικανότητα τους, επειδή γνωρίζουν ότι η αποστολή τους 
θα εκπληρωθεί τέλεια, στον τέλειο χώρο και χρόνο. 5Πήραν τη θέση που κι εµείς θα 
πάρουµε σήµερα, ώστε να µπορέσουµε να µοιραστούµε τη βεβαιότητα τους και έτσι να την 
αυξήσουµε µε το να την αποδεχτούµε οι ίδιοι. 
4. Θα είναι µαζί µας, όλοι αυτοί που πήραν τη θέση που παίρνουµε σήµερα µε χαρά, θα 
µας προσφέρουν όλα όσα έµαθαν και κάθε βελτίωση που πέτυχαν. 2Κι εκείνοι που είναι 
ακόµα αβέβαιοι θα ενωθούν µαζί µας και δανειζόµενοι τη βεβαιότητα µας θα την κάνουν 
ακόµα πιο δυνατή. 3Ενώ εκείνοι που δεν έχουν ακόµα γεννηθεί, θα ακούσουν το κάλεσµα 
που ακούσαµε και θα απαντήσουν όταν έρθουν να ξανακάνουν την επιλογή τους. 4Δε 
διαλέγουµε µόνο για τον εαυτό µας σήµερα. 
5. Δεν αξίζουν πέντε λεπτά από το χρόνο σου κάθε ώρα για να γίνεις ικανός να 
αποδέχεσαι την ευτυχία που ο Θεός σου έχει δώσει; 2Δεν αξίζουν πέντε λεπτά κάθε ώρα, 
για να αναγνωρίσεις την ειδική αποστολή σου εδώ; 
3Δεν είναι πέντε λεπτά µια µικρή απαίτηση σε σχέση µε την απόκτηση µιας αµοιβής τόσο 
µεγάλης που δεν µπορεί να µετρηθεί; 4Εχεις κάνει µέχρι τώρα τουλάχιστον χίλιες 
συναλλαγές στις οποίες έχεις χάσει. 
6. Έχεις εδώ µια προσφορά, που εγγυάται την πλήρη απελευθέρωση σου από κάθε 
είδους πόνο καθώς επίσης και χαρά που δε βρίσκεσαι στον κόσµο. 2Μπορείς να 
ανταλλάξεις λίγη ώρα για την ειρήνη του νου σου και τη βεβαιότητα του σκοπού σου, 
έχοντας την υπόσχεση της πλήρους επιτυχίας. 3Και επειδή ο χρόνος δεν έχει κανένα 
νόηµα, στην πραγµατικότητα δε σου ζητείται να δώσεις τίποτα ως αντάλλαγµα για τα 
πάντα. 4Εδώ είναι µια συναλλαγή στην οποία δεν µπορείς να χάσεις. 5Και ό,τι κερδίζεις 
είναι πράγµατι απεριόριστο! 
7  . Κάθε ώρα σήµερα δώσε σε Αυτόν το µικροσκοπικό σου δώρο των πέντε µονάχα 
λεπτών. 2Αυτός θα δώσει στα λόγια που χρησιµοποιείς, για την εξάσκηση της σηµερινής 
ιδέας, τη βαθιά πεποίθηση και βεβαιότητα που σου λείπει. 3Τα λόγια Του θα ενωθούν µε 
τα δικά σου και θα κάνουν κάθε χρήση της σηµερινής ιδέας µια τέλεια αφιέρωση, η οποία 
γίνεται µε πίστη τόσο τέλεια και τόσο σίγουρη όσο η δική Του πίστη σε σένα. 4Η 
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εµπιστοσύνη Του σε σένα θα φέρει το φως σε όλα τα λόγια που λες και θα προχωρήσεις 
πέρα από τον ήχο τους σε ό,τι πραγµατικά εννοούν. 5Σήµερα κάνεις άσκηση µε Αυτόν 
καθώς λες: 
6Θα αποδεχτώ το ρόλο µου στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία. 
8. Στο κάθε πεντάλεπτο που περνάς µαζί Του, Αυτός θα δεχτεί τα λόγια σου και θα σου τα 
επιστρέψει ολόλαµπρα µε πίστη και βεβαιότητα τόσο δυνατή, που θα φωτίσουν τον κόσµο 
µε ελπίδα και χαρά. 2Μη χάσεις ούτε µια ευκαιρία να είσαι ο χαρούµενος παραλήπτης των 
δώρων Του, ώστε να µπορείς να τα δώσεις στον κόσµο σήµερα. 
9. Δώσε Του τα λόγια, και Αυτός θα φροντίσει τα υπόλοιπα. 2Θα σε κάνει ικανό να 
κατανοήσεις την ιδιαίτερή σου αποστολή. 3θα ανοίξει το δρόµο για την ευτυχία, και η 
ειρήνη και η εµπιστοσύνη θα είναι τα δώρα Του, η απάντηση Του στα λόγια σου. 4Θα 
ανταποκριθεί µε όλη την πίστη Του και τη χαρά και τη βεβαιότητα ότι αυτό που λες είναι 
αλήθεια. 5Και τότε θα έχεις πίστη σε Αυτόν, ο Οποίος γνωρίζει την αποστολή που έχεις στη 
γη, καθώς επίσης στον Ουρανό. 6Θα είναι µαζί σου στην κάθε περίοδο εξάσκησης που 
µοιράζεσαι µε Αυτόν, ανταλλάσσοντας κάθε στιγµή του χρόνου που Του προσφέρεις µε 
την αιωνιότητα και την ειρήνη. 
10. Προετοιµάσου χαρούµενα κατά τη διάρκεια κάθε ώρας για τα επόµενα πέντε λεπτά 
που θα περάσεις και πάλι µαζί Του. 2 Επαναλάµβανε τη σηµερινή ιδέα, ενώ περιµένεις για 
τον ερχοµό αυτής της χαρούµενης ώρας. 
Επαναλάµβανε την συχνά, και να µην ξεχνάς ότι κάθε φορά που το κάνεις αυτό αφήνεις το 
νου σου να ετοιµαστεί για τη χαρούµενη ώρα που έρχεται. 
11. Και όταν έρθει η ώρα, που Αυτός και πάλι θα περάσει µερικά λεπτά µαζί σου, µε 
ευγνωµοσύνη βάλε στην άκρη όλες τις γήινες δουλείες σου, όλες τις µικρές σκέψεις και 
περιορισµένες ιδέες και πέρασε µερικές ευτυχισµένες στιγµές µαζί Του. 2Πες Του ακόµα 
µια φορά ότι αποδέχεσαι το ρόλο, που θα σε ήθελε να πάρεις και τον οποίο θα σε 
βοηθήσει να εκπληρώσεις, και Αυτός θα σε κάνει σίγουρο ότι τη θέλεις αυτή την επιλογή 
την οποία Αυτός έκανε µε σένα και εσύ µε Αυτόν. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 99 
 
Η Σωτηρία Είναι η Μόνη µου Αποστολή Εδώ. 
 
Ι. Η σωτηρία και η συγχώρεση είναι το ίδιο. 2Και οι δύο υπονοούν ότι κάτι πήγε στραβά, ότι 
υπάρχει κάτι από το οποίο χρειάζεσαι να σωθείς, κάτι για το οποίο χρειάζεσαι να 
συγχωρεθείς, κάποιο λάθος που χρειάζεται διορθωτική αλλαγή, κάτι ξεχωριστό ή 
διαφορετικό από το θέληµα του Θεού. 3Εποµένως και οι δύο όροι υπονοούν κάτι αδύνατο, 
το οποίο έχει όµως συµβεί και το οποίο έχει σαν αποτέλεσµα µια κατάσταση διαµάχης 
µεταξύ αυτού που υπάρχει και αυτού που δε θα µπορούσε ποτέ να υπάρξει. 
1 Η αλήθεια και οι ψευδαισθήσεις είναι ίσες τώρα, επειδή και οι δύο έχουν συµβεί. Το 
αδύνατο γίνεται αυτό για το οποίο χρειάζεσαι συγχώρεση και από το οποίο χρειάζεσαι 
σωτηρία. 3Η σωτηρία γίνεται τώρα η παραµεθόριος περιοχή µεταξύ της αλήθειας και της 
ψευδαίσθησης. 4Καθρεφτίζει την αλήθεια, επειδή είναι το µέσο µε το οποίο µπορείς να 
διαφύγεις από τις ψευδαισθήσεις. 5Δεν είναι όµως η αλήθεια ακόµα, επειδή εξουδετερώνει 
αυτό που ποτέ δεν συνέβη. 
3. Πώς θα µπορούσε ποτέ να υπάρχει ένα µέρος συνάντησης, όπου η γη και ο Ουρανός 
µπορούν να συµφιλιωθούν µέσα σ' ένα νου όπου και τα δύο υπάρχουν; 2Ο νους που 
βλέπει ψευδαισθήσεις νοµίζει ότι είναι πραγµατικές. 3Οι ψευδαισθήσεις έχουν υπόσταση 
επειδή είναι σκέψεις. 4Παρ' όλα αυτά όµως δεν είναι πραγµατικές, επειδή ο νους που 
σκέφτεται αυτές τις σκέψεις είναι αποχωρισµένος από τον θεό. 
4. Τι ενώνει τον αποχωρισµένο νου και τις σκέψεις µε το Νου και τη Σκέψη που είναι για 
πάντα ένα; Τι σχέδιο θα µπορούσε να διατηρήσει απαραβίαστη την αλήθεια, 
αναγνωρίζοντας όµως την ανάγκη που φέρνουν οι ψευδαισθήσεις, και προσφέροντας τα 
µέσα µε τα οποία εξουδετερώνονται χωρίς επίθεση και χωρίς το άγγιγµα του πόνου; Τι 
άλλο παρά µια Σκέψη του Θεού θα µπορούσε να είναι αυτό το σχέδιο, σύµφωνα µε το 
οποίο αυτό που ποτέ δεν έγινε παραβλέπεται και οι αµαρτίες, οι οποίες δεν ήταν ποτέ 
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πραγµατικές, ξεχνιούνται; 
5. Το Άγιο Πνεύµα κρατά αυτό το σχέδιο του Θεού ακριβώς όπως το έλαβε µέσα στο Νου 
του Θεού και στο δικό σου. 2Αυτό το σχέδιο είναι ανεξάρτητο από το χρόνο, επειδή η Πηγή 
του είναι αιώνια. 3Λειτουργεί όµως µέσα στο χρόνο, εξαιτίας της πεποίθησης σου ότι ο 
χρόνος είναι πραγµατικός. 4Ακλόνητο το Άγιο Πνεύµα κοιτάζει αυτά που βλέπεις, την 
αµαρτία και τον πόνο και το θάνατο, τις θλίψεις και τους αποχωρισµούς και τις απώλειες. 
5Γνωρίζει όµως ότι ένα πράγµα πρέπει να παραµείνει αληθινό, ο Θεός δεν παύει να είναι 
Αγάπη, και αυτά που βλέπεις δεν είναι το Θέληµα Του. 
6. Αυτή είναι η Σκέψη που φέρνει τις ψευδαισθήσεις στην αλήθεια, και τις βλέπει σαν 
φαινόµενα πίσω από τα οποία υπάρχει το αµετάβλητο και το σίγουρο. 2Αυτή είναι η Σκέψη 
που σώζει και που συγχωρεί, επειδή δε βάζει πίστη σε ό,τι δε δηµιουργήθηκε από τη µόνη 
Πηγή που γνωρίζει. 3Αυτή είναι η Σκέψη που η αποστολή της είναι να σε σώσει δίνοντας 
σου την αποστολή της σαν τη δική σου. 4Η σωτηρία είναι η αποστολή σου µαζί µε τον 
Ένα, στον Οποίο το σχέδιο δόθηκε. 5Τώρα αυτό το σχέδιο έχει ανατεθεί σε .σένα, όπως 
και σε Αυτόν. 6Ανεξάρτητα από τη µορφή των φαινοµένων, το µέγεθος τους, το βάθος 
τους, ή οποιοδήποτε χαρακτηριστικό που φαίνεται να έχουν, Αυτός έχει µια απάντηση για 
αυτά, την εξής: 
7Η σωτήρια, είναι η µόνη µου αποστολή εδώ. 8Ο Θεός δεν παύει να είναι Αγάπη, και αυτό 
δεν είναι το θέληµα Του. 
7. Εσύ, που κάποια µέρα θα κάνεις θαύµατα, πρόσεξε να εξασκηθείς καλά µε τη σηµερινή 
ιδέα. 2Προσπάθησε να αντιληφθείς τη δύναµη αυτού που λες, γιατί σε αυτά τα λόγια 
βρίσκεται η ελευθερία σου. 3Ο Πατέρας σου σε αγαπά. 4Όλος ο κόσµος του πόνου δεν 
είναι το Θέληµα Του. 5Συγχώρεσε τον εαυτό σου για τη σκέψη ότι Αυτός ήθελε αυτό τον 
κόσµο για σένα. 6Μετά, άφησε τη Σκέψη µε την οποία Αυτός έχει αντικαταστήσει όλα τα 
λάθη σου να µπει στα σκοτεινά µέρη του νου σου που σκέφτηκαν τις σκέψεις που ποτέ 
δεν ήταν Θέληµα Του. 
8. Αυτό το µέρος ανήκει στο Θεό όπως και τα υπόλοιπα. 2Δε σκέφτεται τις µοναχικές του 
σκέψεις, ούτε και τις κάνει πραγµατικές µε το να τις κρύβει από Αυτόν. 3 Άφησε το φως να 
εισέλθει, και δε θα δεις κανένα εµπόδιο µπροστά σε ό,τι Αυτός θέλει για σένα. 4Αποκάλυψε 
τα µυστικά σου στο γεµάτο καλοσύνη Φως Του και δες πόσο λαµπρά αυτό το φως λάµπει 
ακόµα µέσα σου. 
9. Εξασκήσου µε τη Σκέψη Του σήµερα και άφησε το φως Του να αναζητήσει και να 
φωτίσει όλα τα σκοτεινά µέρη και να λάµψει µέσα από αυτά, για να τα ενώσει µε τα 
υπόλοιπα. 2Είναι το Θέληµα του Θεού να είναι ο νους σου ενωµένος µε το δικό Του. 3Είναι 
το Θέληµα του Θεού να έχει Αυτός µόνο έναν Υιό. 4Είναι το Θέληµα του Θεού να είσαι εσύ 
ο µόνος Του Υιός. 5Συλλογίσου αυτά τα πράγµατα καθώς εξασκείσαι σήµερα, και άρχισε 
το µάθηµα που µαθαίνουµε σήµερα µε την εξής οδηγία στο δρόµο της αλήθειας: 
6Η σωτηρία είναι η µόνη µου αποστολή εδώ. 7Η σωτηρία και η συγχώρεση είναι το ίδιο. 
8Μετά στρέψου προς Αυτόν, ο Οποίος µοιράζεται την αποστολή σου εδώ, και άφησε Τον 
να σε διδάξει ό,τι χρειάζεσαι να µάθεις, για να βάλεις στην άκρη όλους τους φόβους και να 
γνωρίσεις τον εαυτό σου σαν αγάπη που δεν έχει τίποτα που να της αντιτίθεται µέσα σου. 
10. Συγχώρεσε όλες τις σκέψεις που θα αντιστρατεύονταν την αλήθεια της τελείωσης σου, 
της ενότητας και της ειρήνης σου. 2Δεν µπορείς να χάσεις τα δώρα που ο Πατέρας σου 
έδωσε. 3Δε θέλεις να είσαι κάποιος άλλος. 4Δεν έχεις καµιά αποστολή που δεν προέρχεται 
από τον Θεό. 3Συγχώρεσε τον εαυτό σου για τον άλλο εαυτό που νοµίζεις ότι έφτιαξες. 6Η 
συγχώρεση και η σωτηρία είναι το ίδιο. 7Συγχώρεσε ό,τι έχεις φτιάξει και θα σωθείς. 
11. Υπάρχει ένα ιδιαίτερο µήνυµα σήµερα που έχει τη δύναµη να αφαιρέσει για πάντα όλες 
τις µορφές αµφιβολίας και φόβου από το νου σου. 2Αν µπεις στον πειρασµό να πιστέψεις 
ότι αυτές οι µορφές είναι πραγµατικές, θυµήσου ότι τα φαινόµενα δεν µπορούν να 
αντισταθούν στην αλήθεια που αυτά τα ισχυρά λόγια περιέχουν: 
3 Η σωτηρία είναι η µόνη µου αποστολή εδώ. 
4Ο Θεός δεν παύει να είναι Αγάπη, και αυτό δεν είναι το θέληµα Του. 
12. Η µόνη σου αποστολή σου λέει ότι είσαι ένα. 2Υπενθύµισέ το αυτό στον εαυτό σου στα 
διαστήµατα µεταξύ των πεντάλεπτων που πρόκειται να µοιραστείς µε Αυτόν, ο Οποίος 
µοιράζεται το σχέδιο του Θεού µαζί σου. 3Υπενθύµισε στον εαυτό σου: 
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4Ή σωτηρία είναι η µόνη µου αποστολή εδώ. 
5Με αυτό τον τρόπο φέρνεις τη συγχώρεση στο νου σου και απαλά παραµερίζεις όλους 
τους φόβους, ώστε η αγάπη να µπορέσει να βρει το µέρος που δικαιωµατικά της ανήκει 
µέσα σου και να σου δείξει ότι είσαι ο Υιός του Θεού. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 100 
 
Ο Ρόλος µου Είναι Απαραίτητος στο Σχέδιο του Θεού για τη Σωτηρία. 
 
1. Ακριβώς όπως ο Υιός του Θεού ολοκληρώνει τον Πατέρα του, έτσι και ο ρόλος σου 
ολοκληρώνει το σχέδιο του Πατέρα σου. 2Η σωτηρία πρέπει να αντιστρέψει την παράλογη 
πεποίθηση ότι υπάρχουν χωριστές σκέψεις και χωριστά σώµατα, τα οποία ζουν χωριστές 
ζωές και βαδίζουν τους δικούς τους χωριστούς δρόµους. 3Η µόνη αποστολή που οι 
χωριστοί νόες µοιράζονται τους ενώνει σε ένα σκοπό, γιατί ο καθένας από αυτούς είναι το 
ίδιο απαραίτητος για όλους τους . 
2. Το Θέληµα του Θεού για σένα είναι η τέλεια ευτυχία. 2Γιατί πρέπει να διαλέξεις να πας 
ενάντια στο Θέληµα Του; 3Ο ρόλος που έχει φυλάξει για σένα στο σχέδιο Του σου δίνεται 
για να µπορέσεις να αποκατασταθείς σε ό,τι Αυτός επιθυµεί. 4Αυτός ο ρόλος είναι τόσο 
ουσιαστικός για το σχέδιο Του, όσο είναι και για την ευτυχία σου. 5Η χαρά σου πρέπει να 
είναι πλήρης, για να γίνει το σχέδιο Του κατανοητό από εκείνους στους οποίους σε στέλνει. 
6Στο φωτεινό σου πρόσωπο θα δουν την αποστολή σου και στο χαρούµενο γέλιο σου θα 
ακούσουν το Θεό να τους καλεί. 
3. Είσαι πράγµατι απαραίτητος στο σχέδιο του Θεού. 2Χωρϊς τη χαρά σου, η χαρά Του 
είναι ατελής. 3Χωρίς το χαµόγελο σου, ο κόσµος δεν µπορεί να σωθεί. 3'Οταν είσαι 
λυπηµένος, το φως που ο Ίδιος ο Θεός όρισε σαν το µέσο για τη σωτηρία του κόσµου είναι 
αµυδρό και µουντό και κανένας δε γελά, επειδή όλα τα γέλια δεν µπορούν παρά να 
αντηχούν τα δικά σου. 
4. Είσαι πράγµατι απαραίτητος στο σχέδιο του Θεού. 2Ακριβώς όπως το φως σου αυξάνει 
κάθε φως που λάµπει στον Ουρανό, έτσι και η χαρά σου στη γη καλεί όλες τις ψυχές να 
αφήσουν τους καηµούς τους και να πάρουν τη θέση τους δίπλα σου στο σχέδιο του Θεού. 
3Οι αγγελιαφόροι του Θεού είναι χαρούµενοι και η χαρά τους θεραπεύει τη λύπη και την 
απόγνωση. 4Αυτοί είναι η απόδειξη ότι ο Θεός επιθυµεί τέλεια ευτυχία για όλους όσους θα 
δεχτούν τα δώρα του Πατέρα τους σαν δικά τους. 
5. Δε θα αφήσουµε τον εαυτό µας να είναι λυπηµένος σήµερα. 2Γιατί αν τον αφήσουµε δε 
θα αναλάβουµε το ρόλο που είναι ουσιαστικός για το σχέδιο του Θεού, καθώς επίσης και 
για την όραση µας. 3Η θλίψη είναι το σηµάδι ότι θα ήθελες να παίξεις έναν άλλο ρόλο αντί 
για αυτόν που σου έχει ανατεθεί από τον Θεό. 4Έτσι, παραλείπεις να δείχνεις στον κόσµο 
πόσο µεγάλη είναι η ευτυχία που Αυτός επιθυµεί για σένα. 5Κι έτσι δεν αναγνωρίζεις ότι 
είναι δική σου. 
6. Σήµερα θα προσπαθήσουµε να καταλάβουµε ότι η χαρά είναι η αποστολή µας εδώ. 2Αν 
είσαι λυπηµένος, ο ρόλος σου δεν επιτελείται κι έτσι όλος ο κόσµος κι εσύ µαζί του 
στερήστε τη χαρά. 3Ο Θεός σου ζητά να είσαι ευτυχισµένος, ώστε ο κόσµος να µπορεί να 
δει πόσο Αυτός αγαπά τον Υιό Του και δε θέλει καµιά λύπη να έρθει και να µειώσει τη 
χαρά του, κανένα φόβο να τον περιβάλλει και να διαταράξει την ειρήνη του. 4Σήµερα είσαι 
ο αγγελιαφόρος του Θεού. 5Φέρνεις την ευτυχία Του σε όλους αυτούς που κοιτάζεις και την 
ειρήνη Του στον καθένα που σε κοιτάζει και βλέπει το µήνυµα Του στο χαρούµενο 
πρόσωπο σου. 
7. Σήµερα, στις πεντάλεπτες περιόδους της εξάσκησης µας θα προετοιµάσουµε τον εαυτό 
µας για αυτή την αποστολή µε το να αισθανόµαστε την ευτυχία να ανυψώνεται µέσα µας 
σύµφωνα µε το Θέληµα του Πατέρα µας και το δικό µας. 2Άρχισε τις ασκήσεις µε τη σκέψη 
που η σηµερινή ιδέα περιέχει. 3Μετά συνειδητοποίησε ότι ο ρόλος σου είναι να είσαι 
ευτυχισµένος. 4Μόνο αυτό ζητείται από σένα ή από οποιονδήποτε που θέλει να πάρει τη 
θέση του µεταξύ των αγγελιαφόρων του Θεού. 5Συλλλογίσου τι σηµαίνει αυτό. 6Έχεις 
πράγµατι κάνει λάθος να πιστεύεις ότι σου ζητείται να κάνεις θυσίες. 7Σύµφωνα µε το 
σχέδιο του Θεού µόνο λαµβάνεις και ποτέ δεν χάνεις, ούτε θυσιάζεις, ούτε πεθαίνεις. 
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8. Ας προσπαθήσουµε τώρα να βρούµε αυτή τη χαρά που αποδεικνύει σε µας και σε όλο 
τον κόσµο το θέληµα του Θεού για µας. 2Είναι η αποστολή σου να τη βρεις εδώ και να τη 
βρεις τώρα. 3Για αυτό το λόγο ήρθες. 4Σήµερα ας είναι η µέρα που θα το πετύχεις αυτό! 
5Κοίταξε βαθιά µέσα σου, χωρίς να ταραχτείς από όλες τις ασήµαντες σκέψεις και τους 
ανόητους στόχους που προσπερνάς καθώς ανέρχεσαι για να συναντήσεις τον Χριστό 
µέσα σου. 
9. Αυτός θα είναι εκεί. 2Και µπορείς να Τον φτάσεις τώρα. 3Τι θα προτιµούσες να κοιτάξεις 
αντί για Αυτόν ο Οποίος περιµένει ώστε να µπορέσεις να Τον κοιτάξεις; 4Ποια ασήµαντη 
σκέψη έχει τη δύναµη να σε σταµατήσει; 5Ποιος ανόητος στόχος µπορεί να εµποδίσει την 
επιτυχία σου όταν Αυτός ο Οποίος σε καλεί είναι ο Ίδιος ο Θεός; 
10. Αυτός θα είναι εκεί. 2Είσαι απαραίτητος στο σχέδιο Του. 3Σήµερα είσαι ο αγγελιαφόρος 
Του. 4Και πρέπει να βρεις ό,τι Αυτός θα σε ήθελε να δώσεις. 5Μην ξεχνάς τη σηµερινή ιδέα 
µεταξύ των ωριαίων σου περιόδων εξάσκησης. 6Είναι ο Εαυτός σου που σε καλεί σήµερα. 
7Και είναι Αυτός στον Οποίο απαντάς κάθε φορά που λες στον εαυτό σου ότι είσαι 
απαραίτητος στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του κόσµου. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 101 
 
Τέλεια Ευτυχία Είναι το Θέληµα του Θεού για Μένα. 

 
1. Θα συνεχίσουµε σήµερα µε την ιδέα της ευτυχίας. 2Αυτή είναι µια ιδέα κλειδί για την 
κατανόηση του νοήµατος της σωτηρίας. 3Πιστεύεις ακόµα ότι η σωτηρία σου ζητά να 
υποφέρεις σαν απόδειξη της µετάνοιας σου για τις «αµαρτίες» σου. 4Αυτό δεν είναι σωστό. 
5Πρέπει όµως να νοµίζεις ότι είναι έτσι, εφόσον πιστεύεις ότι η αµαρτία είναι πραγµατική 
και ότι ο Υιός του Θεού µπορεί να αµαρτήσει. 
2. Αν η αµαρτία είναι πραγµατική, τότε η τιµωρία είναι δίκαιη και δεν µπορεί να 
αποφευχθεί. 2Έτσι η σωτηρία δεν µπορεί να αποκτηθεί, παρά µόνο αν υποφέρει κανείς. 
3Αν η αµαρτία είναι πραγµατική, τότε η ευτυχία είναι µια ψευδαίσθηση γιατί δεν µπορεί και 
οι δύο να είναι αληθινές. 4 Οι αµαρτωλοί αξίζουν µόνο το θάνατο και τον πόνο και αυτό και 
ζητούν. 5Γιατί γνωρίζουν ότι τους περιµένει και ότι θα τους αναζητήσει και θα τους βρει 
κάπου, κάποτε και µε κάποιο τρόπο που εξοφλεί το λογαριασµό που οφείλουν στο Θεό. 
6Στο φόβο τους, θα ήθελαν να Του ξεφύγουν. 7Αυτός όµως θα τους καταδιώξει και δε θα 
µπορέσουν να ξεφύγουν. 
3. Αν η αµαρτία είναι πραγµατική, η σωτηρία πρέπει να είναι οδυνηρή. 2Το τίµηµα της 
αµαρτίας είναι οι θλίψεις, και τα βάσανα δεν µπορούν ποτέ να αποφευχθούν, αν η αµαρτία 
είναι πραγµατική. 3Σε αυτή την περίπτωση η σωτηρία πρέπει να είναι επίφοβη, γιατί θα 
αργοσκοτώσει παίρνοντας καθετί προτού προσφέρει το ευπρόσδεκτο δώρο του θανάτου 
σε θύµατα που δεν είναι και πολύ περισσότερο από κόκαλα προτού η σωτηρία 
ικανοποιηθεί. 4Η οργή της είναι απεριόριστη και ανηλεής αλλά και πλήρως δικαιολογηµένη. 
4. Ποιος θα ήθελε να αναζητήσει τέτοια άγρια τιµωρία; 2Ποιος δε θα ήθελε να αποφύγει τη 
σωτηρία και να προσπαθήσει µε κάθε τρόπο που µπορεί να πνίξει τη Φωνή η Οποία του 
την προσφέρει; 3Για ποιο λόγο θα ήθελε να Την ακούσει και να δεχτεί την προσφορά Της; 
4Αν η αµαρτία είναι πραγµατική, η προσφορά της είναι ο θάνατος και απονέµεται µε ένα 
τρόπο απάνθρωπο που ταιριάζει στις φαύλες επιθυµίες στις οποίες γεννιέται η αµαρτία. 
5Αν η αµαρτία είναι πραγµατική, η σωτηρία έχει γίνει ο πικρός εχθρός σου, η κατάρα του 
Θεού σε σένα που έχεις σταυρώσει τον Υιό Του. 
5. Χρειάζεσαι τις περιόδους εξάσκησης σήµερα. 2Οι ασκήσεις διδάσκουν ότι η αµαρτία δεν 
είναι πραγµατική και ότι όλα αυτά που πιστεύεις ότι πρέπει να προέλθουν από την αµαρτία 
ποτέ δε θα συµβούν, γιατί δεν έχουν καµιά αιτία. 3Άποδέξου την επανόρθωση µ' ένα νου 
δεκτικό ο οποίος δεν αγαπά καµιά ιδέα που επιµένει ότι έχεις φτιάξει ένα διάβολο από τον 
Υιό του Θεού. 
4Δεν υπάρχει αµαρτία. Εξασκούµεθα µε αυτή τη σκέψη όσο πιο συχνά µπορούµε σήµερα, 
επειδή είναι η βάση της σηµερινής ιδέας. 
6. Το Θέληµα του Θεού για σένα είναι η τέλεια ευτυχία, επειδή δεν υπάρχει αµαρτία και η 
δυστυχία δεν έχει αιτία. 2Η χαρά είναι δίκαιη και ο πόνος δεν είναι παρά το σηµάδι ότι έχεις 
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παρανοήσει τον εαυτό σου. 3Μη φοβάσαι το Θέληµα του Θεού. 4Αλλά βασίσου σε αυτό, µε 
εµπιστοσύνη ότι θα σε απελευθερώσει από όλες τις συνέπειες που η αµαρτία έχει 
σφυρηλατήσει στην ξέφρενη φαντασία. 5Λέγε: 
6Το θέληµα τον Θεού για µένα είναι η τέλεια ευτυχία. 
7Η αµαρτία δεν υπάρχει, δεν έχει καµιά συνέπεια. 
8 Έτσι πρέπει να αρχίσεις τις περιόδους εξάσκησης και µετά να ξαναπροσπαθήσεις να 
βρεις τη χαρά που αυτές οι σκέψεις θα φέρουν στο νου σου. 
7. Δώσε αυτά τα πέντε λεπτά χαρούµενα, για να αφαιρέσεις το βαρύ φορτίο που 
φορτώνεις στον εαυτό σου µε την πεποίθηση ότι η αµαρτία είναι πραγµατική. 2Απέδρασε 
από αυτή την τρέλα σήµερα. 3Είσαι στο δρόµο της ελευθερίας, και τώρα η σηµερινή ιδέα 
φέρνει φτερά για να επιταχύνει την πρόοδο σου, και ελπίδα ότι θα προχωρήσεις ακόµα πιο 
γρήγορα προς το στόχο της ειρήνης που σε περιµένει. 4Δεν υπάρχει αµαρτία. 5Να το 
θυµάσαι αυτό σήµερα και να λες στον εαυτό σου όσο πιο συχνά µπορείς: 
6 Θέληµα του Θεού για µένα είναι η τέλεια ευτυχία. 
7Αυτή είναι η αλήθεια, επειδή η αµαρτία δεν υπάρχει. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 102 
 
Μοιράζοµαι το Θέληµα του Θεού για την Ευτυχία µου. 

 
1. Δε θέλεις να υποφέρεις. 2Μπορεί να νοµίζεις ότι κερδίζεις κάτι µε το να υποφέρεις και 
ίσως ακόµα να πιστεύεις λιγάκι ότι κερδίζεις κάτι που θέλεις. 3Σίγουρα όµως αυτή η 
πεποίθηση έχει κλονιστεί τώρα, τουλάχιστον αρκετά για να την αµφισβητήσεις και να 
υποψιαστείς ότι στην πραγµατικότητα δεν έχει νόηµα. 4Δεν έχει φύγει ακόµα, αλλά 
στερείται πια τις ρίζες που κάποτε την κρατούσαν γερά στερεωµένη στα σκοτεινά κι 
απόκρυφα µέρη του νου σου. 
2. Σήµερα, θα προσπαθήσουµε να ελαττώσουµε την αδυνατισµένη επιρροή της ακόµα 
περισσότερο και να συνειδητοποιήσουµε ότι το να υποφέρεις είναι άσκοπο, χωρίς αιτία και 
χωρίς δύναµη να καταφέρει τίποτα. 2Δεν µπορεί να αποφέρει τίποτα απολύτως. 3Δεν 
προσφέρει τίποτα ο πόνος και δεν υπάρχει. 4Και το καθετί που νοµίζεις ότι σου προσφέρει 
επίσης δεν υπάρχει. 5 Έχεις σκλαβωθεί από το τίποτα. 6Να είσαι ελεύθερος σήµερα να 
ενωθείς µε το χαρούµενο Θέληµα του Θεού. 
3. Για αρκετές µέρες θα συνεχίσουµε να αφιερώνουµε τις περιόδους εξάσκησης σε 
ασκήσεις που είναι σχεδιασµένες να σε βοηθήσουν να φτάσεις την ευτυχία που το θέληµα 
του Θεού έχει βάλει µέσα σου. 2Εδώ είναι το σπίτι σου κι εδώ είναι η ασφάλεια σου. 3Εδώ 
είναι η ειρήνη σου κι εδώ δεν υπάρχει φόβος. 4Εδώ είναι η σωτηρία. 5Εδώ επιτέλους 
βρίσκεται η ανάπαυση. 
4. Άρχισε τις περιόδους εξάσκησης σήµερα µε την εξής δήλωση αποδοχής του Θελήµατος 
του Θεού για σένα: 
2Μοιράζοµαι το θέληµα του Θεού 
για την ευτυχία µου, και το αποδέχοµαι τώρα σαν την αποστολή µου. 
3Μετά αναζήτησε αυτή την αποστολή βαθιά µέσα στο νου σου, γιατί αυτή βρίσκεται εκεί, 
περιµένοντας να την επιλέξεις. 4Δεν µπορείς να µην τη βρεις, όταν µάθεις ότι είναι η 
επιλογή σου και ότι µοιράζεσαι το Θέληµα του Θεού. 
5. Να είσαι ευτυχισµένος, γιατί η µόνη σου αποστολή εδώ είναι η ευτυχία. 2Δεν έχεις καµιά 
ανάγκη να αγαπάς τον Υιό του Θεού λιγότερο απ' ό,τι τον αγαπά Αυτός, που η Αγάπη Του 
τον δηµιούργησε γεµάτο Αγάπη όµοιο µε τον Εαυτό Του. 3Εκτός από τις ωριαίες 
πεντάλεπτες ανάπαυλες, σταµάτα συχνά σήµερα και λέγε στον εαυτό σου ότι τώρα έχεις 
δεχτεί την ευτυχία που είναι η µόνη σου αποστολή. 4Και να είσαι σίγουρος ότι ενώνεσαι µε 
το Θέληµα του Θεού καθώς το κάνεις αυτό. 
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ΜΑΘΗΜΑ 103 
 
Επειδή ο Θεός είναι Αγάπη, Είναι επίσης Ευτυχία. 
 
1. Η ευτυχία είναι ένα χαρακτηριστικό της αγάπης. 2Δεν µπορεί να υπάρξει χωρίς 
αυτήν.3Ούτε και µπορεί να βιωθεί εκεί που δεν υπάρχει αγάπη. 4Η αγάπη δεν έχει όρια, 
γιατί βρίσκεται παντού. 5Και εποµένως, και η χαρά επίσης βρίσκεται παντού. 6Ο νους 
όµως µπορεί να µην το παραδεχτεί αυτό, πιστεύοντας ότι υπάρχουν κενά στην αγάπη 
όπου η αµαρτία µπορεί να εισέλθει φέρνοντας πόνο αντί για χαρά. 7Αυτή η παράξενη 
πεποίθηση θα περιόριζε την ευτυχία µε το να ορίσει την αγάπη σαν κάτι που έχει όρια, 
δηµιουργώντας έτσι αντίσταση σε αυτό πού δεν έχει ούτε όρια ούτε αντίθετα. 
2. Έτσι ο φόβος συνδέεται µε την αγάπη και τα αποτελέσµατα του γίνονται η κληρονοµιά 
του νου που νοµίζει ότι, ό,τι έχει φτιάξει είναι πραγµατικά. 2Αυτές οι εικόνες, οι οποίες στην 
πραγµατικότητα δεν είναι αληθινές, βεβαιώνουν το φόβο του Θεού, ξεχνώντας ότι αφού 
Αυτός είναι Αγάπη πρέπει επίσης να είναι και χαρά. 3Αυτό το βασικό λάθος θα 
προσπαθήσουµε και πάλι να το προσκοµίσουµε στην αλήθεια σήµερα και να διδαχτούµε 
το εξής: 
4Επειδή ο Θεός είναι Αγάπη, είναι επίσης ευτυχία. 
5Το να φοβάµαι το Θεό, είναι το ίδιο µε το να φοβάµαι τη χαρά. 
6 Άρχισε τις περιόδους εξάσκησης σήµερα µε αυτή τη σκέψη, η οποία διορθώνει την 
αναληθή πεποίθηση ότι ο Θεός είναι φόβος. 7Αυτή η σκέψη τονίζει επίσης ότι η ευτυχία 
σου ανήκει, εξαιτίας του ποιος είναι Αυτός. 
3. Άφησε αυτή τη διορθωτική σκέψη να τοποθετηθεί µέσα στο νου σου σήµερα, κάθε ώρα 
που είσαι ξύπνιος. 2Μετά καλωσόρισε όλη την ευτυχία που φέρνει, καθώς η αλήθεια 
αντικαθιστά το φόβο και η χαρά γίνεται αυτό που προσδοκάς να πάρει τη θέση του φόβου. 
Επειδή ο Θεός είναι Αγάπη, η ευτυχία θα σου δοθεί. 4Δυνάµωνε συχνά αυτή την 
προσδοκία καθ' όλη τη διάρκεια της ηµέρας, και καθησύχασε όλους τους φόβους σου µε 
την εξής κι απολύτως αληθινή διαβεβαίωση: 
5Επειδή ο Θεός είναι Αγάπη, είναι επίσης ευτυχία. 
6Και είναι η ευτυχία που αναζητώ σήµερα. 7Δεν µπορώ να αποτύχω, επειδή αναζητώ την 
αλήθεια. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 104 
 
Αναζητώ Μόνο Ό,τι Μου Ανήκει Αληθινά. 
 
Ι. Η σηµερινή ιδέα συνεχίζει µε τη σκέψη ότι η χαρά και η ειρήνη δεν είναι µάταια 
όνειρα.2Είναι το δικαίωµα σου, εξαιτίας του ποιος είσαι. 3'Ερχονται σε σένα από τον Θεό, ο 
Οποίος δεν µπορεί να µη σου δώσει ό,τι Αυτός θέλει. 4Πρέπει όµως να υπάρχει ένα µέρος 
που έχει προετοιµαστεί για να λάβει τα δώρα Του. Τα δώρα Του δε γίνονται χαρούµενα 
αποδεκτά από ένα νου ο οποίος αντί για αυτά, έχει λάβει τα δώρα που επινόησε σαν 
υποκατάστατα εκεί που ανήκουν τα δικά Του. 
2. Σήµερα θα θέλαµε να αφαιρέσουµε όλα τα δίχως νόηµα και επινοηµένα δώρα που 
έχουµε τοποθετήσει πάνω, στον άγιο βωµό όπου τα δώρα του Θεού ανήκουν. 2Δικά Του 
είναι τα δώρα που είναι αληθινά δικά µας. 3Δικά Του είναι τα δώρα που κληρονοµήσαµε 
πριν την αρχή του χρόνου και τα οποία θα είναι ακόµα δικά µας όταν ο χρόνος θα έχει 
εξαφανιστεί στην αιωνιότητα. 4Δικά Του είναι τα δώρα που είναι µέσα µας τώρα, διότι είναι 
αιώνια. 5Και δε χρειάζεται να περιµένουµε για να τα λάβουµε. 6Μας ανήκουν σήµερα. 
3. Διαλέγουµε εποµένως να τα λάβουµε τώρα, και διαλέγοντας αυτά αντί για εκείνα που 
φτιάξαµε, ενώνουµε τη θέληση µας µε αυτό που θέλει ο Θεός κι αναγνωρίζουµε ότι αυτά 
που είναι ίδια είναι ένα. 2Οι µεγαλύτερες περίοδοι εξάσκησης σήµερα, τα πεντάλεπτα που 
προσφέρονται στην αλήθεια κάθε ώρα για τη σωτηρία σου, πρέπει να αρχίζουν ως εξής: 
3Αναζητώ µόνο ό,τι µου ανήκει αληθινά, και η χαρά και η ειρήνη είναι η κληρονοµιά µου. 
4Μετά παραµέρισε τις διαµάχες του κόσµου που προσφέρουν άλλα δώρα και άλλους 
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απατηλούς στόχους, οι οποίοι επιβεβαιώνονται από αυτές τις διαµάχες και οι οποίοι 
αναζητούνται µόνο σε ένα κόσµο ονείρων. 
4. Τα παραµερίζουµε όλα αυτά κι αναζητάµε αυτό που είναι αληθινά δικό µας, καθώς 
ζητάµε να αναγνωρίσουµε ό,τι µας έχει δώσει ρ Θεός. 2Καθαρίζουµε έναν άγιο τόπο µέσα 
στο νου µας, µπροστά στο βωµό Του, όπου τα δώρα Του, της ειρήνης και της χαράς, είναι 
ευπρόσδεκτα κι όπου ερχόµαστε να βρούµε ό,τι µας έχει δοθεί από Αυτόν. 3Ερχόµαστε µε 
αυτοπεποίθηση σήµερα, αντιλαµβανόµαστε ότι ό,τι µας ανήκει αληθινά είναι ό,τι Αυτός 
δίνει. 4Και δε θα επιθυµούσαµε τίποτα άλλο, γιατί τίποτα άλλο δε µας ανήκει αληθινά. 
5. Έτσι ανοίγουµε το δρόµο για Αυτόν σήµερα µε την απλή αναγνώριση ότι το Θέληµα Του 
έχει ήδη γίνει και ότι η χαρά και η ειρήνη µας ανήκουν σαν τα αιώνια δώρα Του. 
2Δεν θα αφήσουµε τον εαυτό µας να λησµονήσει τα δώρα Του στα διαστήµατα µεταξύ των 
περιόδων που ερχόµαστε να τα αναζητήσουµε, εκεί όπου Αυτός τα έχει βάλει. 3Όσο πιο 
συχνά µπορούµε, θα φέρνουµε στο νου µας την εξής υπενθύµιση: 
4Αναζητώ, µόνο, ό,τι µου ανήκει αληθινά. 
5Τα Θεία δώρα της χαράς και της ειρήνης είναι τα µόνα που επιθυµώ. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 105 
 
Η Ειρήνη και η Χαρά του Θεού Είναι Δικές µου. 
 
1. Η ειρήνη και η χαρά του Θεού είναι δικές σου. 2Θα τις δεχτούµε σήµερα γνωρίζοντας ότι 
µας ανήκουν. 3Και θα προσπαθήσουµε να καταλάβουµε ότι αυτά τα δώρα αυξάνονται 
καθώς τα λαµβάνουµε. 4Δεν είναι όπως τα δώρα που µπορεί να δώσει ο κόσµος, όπου ο 
δότης χάνει καθώς δίνει το δώρο και ο παραλήπτης γίνεται πλουσιότερος εξαιτίας της 
απώλειας του δότη. 5Αυτά δεν είναι δώρα, αλλά συναλλαγές που γίνονται µε ενοχές. 6Το 
δώρο που δίνεται αληθινά δε συνεπάγεται καµιά απώλεια. 7Είναι αδύνατο ότι κάποιος 
µπορεί να κερδίσει, επειδή κάποιος άλλος χάνει. 8Αυτό υπονοεί ένα περιορισµό και µια 
ανεπάρκεια. 
2. Κανένα δώρο δεν µπορεί να δοθεί κατ' αυτό τον τρόπο. 2Τέτοια «δώρα» δεν είναι παρά 
µια απόπειρα για να κερδίσεις κάτι πιο πολύτιµο, ένα δάνειο µε τόκο, που πρέπει να 
εξοφληθεί στο ακέραιο, ένας προσωρινός δανεισµός που έχει σχεδιαστεί σαν ένα τεκµήριο 
χρέους που πρέπει να ξεπληρωθεί µε πιο πολλά από ό,τι έλαβε αυτός που πήρε το δώρο. 
3Αυτή η παράξενη διαστρέβλωση του τι σηµαίνει να δίνεις, διαπερνά όλα τα επίπεδα του 
κόσµου που βλέπεις. 4Αφαιρεί όλο το νόηµα από τα δώρα που δίνεις και δεν αφήνει τίποτα 
στα δώρα που παίρνεις. 
3. Ένας κύριος εκπαιδευτικός στόχος που έχει τεθεί από αυτή τη σειρά µαθηµάτων είναι να 
αντιστρέψει την άποψη σου για το τι σηµαίνει να δίνεις, έτσι ώστε να µπορέσεις να λάβεις. 
2Διότι το δόσιµο έχει γίνει µια πηγή φόβου κι έτσι θα ήθελες να αποφύγεις το µόνο µέσο µε 
το οποίο µπορείς να λάβεις. 3Αποδέξου την ειρήνη και τη χαρά του Θεού και θα µάθεις ένα 
διαφορετικό τρόπο µε τον οποίο να κοιτάζεις ένα δώρο. 4Τα δώρα του Θεού ποτέ δεν θα 
λιγοστέψουν όταν χαρίζονται. 5Μόνον αυξάνονται µε αυτό τον τρόπο. 
4. Όπως η ειρήνη και η χαρά του Ουρανού εντείνονται όταν τις αποδέχεσαι σαν το δώρο 
του Θεού σε σένα, έτσι και η χαρά του Δηµιουργού σου µεγαλώνει όταν αποδέχεσαι τη 
χαρά και την ειρήνη Του σαν δικές σου. 2Το αληθινό δόσιµο είναι δηµιουργία. 3Επεκτείνει 
αυτό που είναι δίχως όρια στο άπειρο, αυτό που είναι πέρα από το χρόνο στην αιωνιότητα 
και την αγάπη στον εαυτό της. 4Προσθέτει στο καθετί που είναι ήδη ολοκληρωµένο, όχι 
όµως από την άποψη ότι προσθέτει κάτι περισσότερο, γιατί αυτό θα υπονοούσε ότι ήταν 
λιγότερο προηγουµένως. 5Προσθέτει µε το να αφήνει αυτό που δεν µπορεί να περιορίσει 
τον εαυτό του να εκπληρώνει την αποστολή του, η οποία είναι να χαρίζει το καθετί που 
έχει, εξασφαλίζοντας το έτσι για πάντα για τον εαυτό του. 
5. Αποδέξου σήµερα την ειρήνη και τη χαρά του Θεού σαν δικές σου. 2 Άφησε Αυτόν να 
ολοκληρώσει τον Εαυτό Του, όπως Αυτός ορίζει την ολοκλήρωση, 3Θα καταλάβεις ότι ό,τι 
ολοκληρώνει Αυτόν πρέπει επίσης να ολοκληρώνει και τον Υιό Του. 4Αυτός δεν µπορεί να 
χάνει όταν δίνει. 5Ούτε κι εσύ µπορείς. 6Λάβε το δώρο Του της χαράς και της ειρήνης 
σήµερα, και Αυτός θα σε ευχαριστήσει για το δώρο σου σε Αυτόν. 
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6. Οι περίοδοι της εξάσκησης µας σήµερα θα αρχίζουν λίγο διαφορετικά. 2Αρχιζε σήµερα 
σκεπτόµενος εκείνους τους αδερφούς σου στους οποίους έχεις αρνηθεί την ειρήνη και τη 
χαρά, που είναί το δικαίωµα τους κάτω από τους ίδιους νόµους του Θεού. 3Εδώ 
αρνήθηκες την ειρήνη και τη χαρά στον εαυτό σου. 4Κι εδώ πρέπει να επιστρέψεις, για να 
τις αποκτήσεις σαν δικές σου. 
7. Συλλογίσου τους «εχθρούς» σου για λίγο και λέγε στον καθένα τα εξής, καθώς περνούν 
από το νου σου: 
2Αδερφέ µου, σου προσφέρω ειρήνη και χαρά. 
Ώστε να µπορέσω να δεχτώ την ειρήνη 
και τη χαρά του Θεού σαν δικές µου. 
3Κατ' αυτό τον τρόπο προετοιµάζεις τον εαυτό σου να αναγνωρίσει τα δώρα που σου δίνει 
ο Θεός, και ελευθερώνεις το νου σου από το καθετί που θα εµπόδιζε την επιτυχία σήµερα. 
4Είσαι έτοιµος τώρα να δεχτείς το δώρο της ειρήνης και της χαράς που ο Θεός σου έχει 
δώσει. Τώρα µπορείς να πεις ότι «η ειρήνη και η χαρά του Θεού είναι δικές µου», επειδή 
έχεις δώσει αυτό που θα ήθελες να λάβεις. 
8. Πρέπει να πετύχεις σήµερα, αν προετοιµάσεις το νου σου όπως υποδεικνύουµε. 2Διότι 
έχεις αφήσει το καθετί που παρεµποδίζει την ειρήνη και τη χαρά να εξαλειφτεί, και ό,τι είναι 
δικό σου να µπορέσει επιτέλους να έρθει σε σένα. 3Λέγε λοιπόν στον εαυτό σου ότι "η 
ειρήνη και η χαρά του Θεού είναι δικές µου" και κλείνε τα µάτια σου για λίγο κι άφηνε τη 
Φωνή Του να σε διαβεβαιώνει ότι τα λόγια που λες είναι αληθινά. 
9. Κατ' αυτό τον τρόπο αφιέρωνε σε Αυτόν τα πεντάλεπτα σου κάθε φορά που µπορείς 
σήµερα, και µη νοµίζεις ότι δεν αξίζει τον κόπο να Του δίνεις λιγότερη ώρα, όταν δεν 
µπορείς να του δίνεις περισσότερη. 2Να θυµάσαι τουλάχιστον να λες κάθε µια ώρα τα 
λόγια που Τον καλούν να σου δώσει ό,τι Αυτός θέλει να δώσει κι ό,τι Αυτός θέλει να 
λάβεις. 3Αποφάσισε να µην έρθεις σε αντίθεση σήµερα µε ό,τι Αυτός θέλει. 4Και αν ένας 
αδερφός φαίνεται να σε παρασύρει να αρνηθείς το δώρο του Θεού. σε αυτόν, δες το αυτό 
µόνο και µόνο σαν µια άλλη ευκαιρία να αφήσεις τον εαυτό σου να λάβει τα δώρα του 
Θεού σαν δικά σου. 5Μετά ευλόγησε τον αδερφό σου µε ευγνωµοσύνη και πες: 
6Αδερφέ µου, ειρήνη και χαρά σου προσφέρω. Ώστε να µπορέσω να δεχτώ την ειρήνη και 
τη χαρά του Θεού σαν δικές µου. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 106 
 
Ας Μείνω Ακίνητος κι ας Ακούσω Προσεκτικά την Αλήθεια. 
 
1. Αν θα βάλεις στην άκρη τη φωνή του εγώ, όσο δυνατά κι αν φαίνεται να φωνάζει, αν δε 
θα δεχτείς τα µηδαµινά του δώρα, τα οποία δε σου δίνουν τίποτα που πραγµατικά θέλεις, 
αν θα ακούσεις προσεκτικά µ' ένα δεκτικό νου, ο οποίος δεν σου έχει ήδη πει τι είναι η 
σωτηρία, τότε θα ακούσεις την ισχυρή Φωνή της αλήθειας, γαλήνια στη δύναµη Της, 
δυνατή στη γαλήνη Της και απόλυτα σίγουρη στα µηνύµατα Της. 
2. Αφουγκράσου και άκουγε τον Πατέρα σου να σου µιλά µέσω της καθορισµένης Του 
Φωνής, η Οποία σιωπά τον πάταγο των πραγµάτων που δεν έχουν νόηµα και δείχνει το 
δρόµο προς την ειρήνη σε αυτούς που δεν µπορούν να δουν. 2Μείνε ακίνητος σήµερα και 
άκουγε προσεκτικά, την αλήθεια. 3Μην ξεγελιέσαι από τις φωνές των νεκρών, οι οποίες 
σου λένε ότι έχουν βρει την πηγή της ζωής και σου την προσφέρουν για να την πιστέψεις. 
4Μην τις δίνεις προσοχή αλλά άκουγε προσεκτικά την αλήθεια. 
3. Μη φοβάσαι να αγνοείς τις φωνές του κόσµου. 2Προχώρα ανάλαφρα πέρα από τη δίχως 
νόηµα πειθώ τους. 3Μην τις ακούς. 4Μείνε ακίνητος σήµερα και άκουγε προσεκτικά την 
αλήθεια. 5Προχώρα πέρα από όλα τα πράγµατα που δε µιλούν για Αυτόν, ο Οποίος κρατά 
την ευτυχία σου µέσα στο χέρι Του και σου την προσφέρει καθώς σε καλωσορίζει µε 
αγάπη. 6 Άκουγε µόνον Αυτόν σήµερα και µην περιµένεις άλλο για να έρθεις σε επαφή 
µαζί Του. 7Άκουγε µια Φωνή σήµερα. 
4. Σήµερα ο Λόγος του Θεού κρατά την υπόσχεση Του. 2Μείνε σιωπηλός και άκουγε. 
3Αυτός θα ήθελε να σου µιλήσει. 4Έρχεται µε θαύµατα χίλιες φορές πιο χαρµόσυνα και 
θαυµαστά από εκείνα που ονειρεύτηκες ποτέ ή επιθύµησες στα όνειρα σου. 5Τα θαύµατα 
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Του είναι αληθινά. 6Δε θα χαθούν όταν το όνειρο τελειώσει. Αντιθέτως, τερµατίζουν το 
όνειρο και διαρκούν για πάντα επειδή προέρχονται από τον Θεό προς τον αγαπητό Του 
Υιό, του οποίου το άλλο όνοµα είσαι εσύ. 8Προετοίµασε τον εαυτό σου για θαύµατα 
σήµερα.9Αφησε σήµερα την αρχαία υπόσχεση του Πατέρα σου σε σένα και σε όλους τους 
αδερφούς σου να εκπληρωθεί. 
5. Άκουγε Τον σήµερα. Άκουγε προσεκτικά το Λόγο που σηκώνει το πέπλο που σκεπάζει 
τη γη και ξυπνά όλους που κοιµούνται και δεν µπορούν να δουν. 2Ο Θεός τους καλεί µέσα 
από σένα.3Χρειάζεται τη φωνή σου για να τους µιλήσει διότι ποιος θα µπορούσε να έρθει 
σε επαφή µε τον Υιό του Θεού εκτός από τον Πατέρα του, που τον καλεί µέσω του Εαυτού 
σου; 4Άκουγε Τον σήµερα και πρόσφερε Του τη φωνή σου, για να µιλήσει σε όλο τον 
κόσµο που περιµένει να ακούσει το Λόγο που Αυτός θα µιλήσει σήµερα. 
6.Να είσαι έτοιµος για τη σωτηρία. 2Είναι εδώ και σήµερα θα σου δοθεί. 3Και θα µάθεις την 
αποστολή σου από τον Ένα ο Οποίος τη διάλεξε για σένα στο ' Όνοµα του Πατέρα σου. 
4Αφουγκράσου σήµερα και θα ακούσεις µια Φωνή η Οποία θα αντηχήσει σε όλο τον κόσµο 
µέσα από σένα. 5Ο Φορέας όλων των θαυµάτων σε έχει ανάγκη να τα λάβεις πρώτα, κι 
έτσι να γίνεις ο χαρούµενος δωρητής αυτών που έλαβες. 
7. Έτσι αρχίζει η σωτηρία κι έτσι τελειώνει, όταν το καθετί είναι δικό σου κι όταν το καθετί 
χαρίζεται θα παραµείνει µε σένα για πάντα. 2Και το δίδαγµα θα το έχεις µάθει. 3Σήµερα 
εξασκούµεθα να δίνουµε, όχι όµως µε τον τρόπο που καταλαβαίνουµε το δόσιµο τώρα 
αλλά όπως. πραγµατικά είναι. 4Οι ασκήσεις κάθε ώρας πρέπει να αρχίζουν µε αυτή την 
έκκληση για το διαφωτισµό σου: 
5Θα µείνω ακίνητος και θα ακούσω την αλήθεια. 6Τι σηµαίνει να δίνεις και να παίρνεις, 
8. Ρώτα και περίµενε µια απάντηση. 2Η απάντηση αυτού που ζητάς περίµενε πολύ για να 
τη λάβεις. 3Θα αρχίσει την υπηρεσία για την οποία ήρθες και η οποία θα απελευθερώσει 
τον κόσµο από το να νοµίζει ότι το να δίνεις είναι ένας τρόπος να χάνεις. 4Κι έτσι ο κόσµος 
ετοιµάζεται να κατανοήσει και να λάβει. 
9. Μείνε ακίνητος και άκουγε προσεκτικά την αλήθεια σήµερα. 2Για κάθε πέντε λεπτά που 
αφιερώνεις στο να ακούς, χίλιοι νόες ανοίγουν τη δεκτικότητα τους στην αλήθεια και θα 
ακούσουν τον άγιο Λόγο που ακούς. 3Κι όταν µια ώρα περάσει, θα απελευθερώσεις και 
πάλι µαζί µε τον εαυτό σου χίλιους ακόµα που σταµατούν για λίγο να ζητήσουν να τους 
δοθεί η αλήθεια. 
10. Σήµερα ο άγιος Λόγος του Θεού εκπληρώνεται καθώς τον λαµβάνεις για να τον 
χαρίσεις, ώστε να µπορέσεις να διδάξεις τον κόσµο τι σηµαίνει να δίνεις καθώς το ακούς 
αυτό και το µαθαίνεις από Αυτόν. 2Μην ξεχνάς σήµερα να ενισχύεις την επιλογή σου να 
ακούς και να λαµβάνεις το Λόγο µε την παρακάτω υπενθύµιση, την οποία πρέπει να 
κάνεις στον εαυτό σου όσο το δυνατό πιο συχνά σήµερα: 
3Ας µείνω ακίνητος κι ας ακούσω 
προσεκτικά την αλήθεια. 
4Είµαι ο αγγελιαφόρος του Θεού σήµερα, 
η φωνή µου είναι δική Του, 
για να δίνει ό,τι λαµβάνω. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 107 
 
Η Αλήθεια θα Διορθώσει Όλα τα Λάθη στο Νου µου. 
 
1. Τι µπορεί να διορθώσει τις ψευδαισθήσεις παρά η αλήθεια; 2Και τι είναι τα λάθη παρά 
ψευδαισθήσεις που δεν αναγνωρίζονται για το τι είναι; 3Εκεί που η αλήθεια έχει εισέλθει, τα 
λάθη εξαφανίζονται. 4Απλώς εξαφανίζονται, χωρίς να αφήσουν ούτε ένα ίχνος από το 
οποίο να τα θυµάται κανείς. 5Εξαφανίζονται διότι, χωρίς πίστη σε αυτά, δεν έχουν ζωή. 6Κι 
έτσι χάνονται στην ανυπαρξία, επιστρέφοντας εκεί από όπου ήρθαν. 7Από τη σκόνη 
έρχονται και στη σκόνη πηγαίνουν, διότι µόνο η αλήθεια παραµένει. 
2. Μπορείς να φανταστείς τι είναι µια ψυχολογική κατάσταση που δεν περιλαµβάνει 
ψευδαισθήσεις; 2Πώς θα σε έκανε να αισθανθείς; 3Προσπάθησε να θυµηθείς κάποιες 
στιγµές - ίσως ένα λεπτό, ίσως και λιγότερο -όταν τίποτα δεν ήρθε να διακόψει την ειρήνη 
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σου, όταν ήσουν βέβαιος ότι αγαπιόσουν και ότι ήσουν ασφαλής. 4Μετά προσπάθησε να 
απεικονίσεις πώς θα ήταν αν αυτή η στιγµή επεκτεινόταν µέχρι το τέλος του χρόνου και 
στην αιωνιότητα. 5Μετά άσε την αίσθηση της γαλήνης που αισθάνθηκες να 
πολλαπλασιαστεί εκατό φορές και µετά να πολλαπλασιαστεί εκατό φορές ακόµα. 
3. Και τώρα έχεις µια νύξη, τίποτα περισσότερο από τον πιο αµυδρό υπαινιγµό, της 
κατάστασης στην οποία ο νους σου θα αναπαυτεί όταν η αλήθεια θα έχει έρθει. 2Χωρίς 
ψευδαισθήσεις δε θα µπορούσε να υπάρξει ούτε φόβος, ούτε αµφιβολία, ούτε επίθεση. 
3Όταν έρθει η αλήθεια, όλα τα βάσανα τελείωσαν, γιατί δεν υπάρχει πια χώρος για 
παροδικές σκέψεις και νεκρές ιδέες να παραµείνουν στο νου σου. 4Η αλήθεια 
καταλαµβάνει το νου σου πλήρως, απελευθερώνοντας σε από την πίστη σε όλα τα 
εφήµερα πράγµατα. 5Δεν έχουν θέση στο νου σου επειδή η αλήθεια έχει έρθει, κι έτσι δεν 
υπάρχουν πουθενά. 6Δεν µπορούν να βρεθούν πουθενά, διότι η αλήθεια είναι παντού 
τώρα και για πάντα. 
4. Όταν έρθει η αλήθεια δε µένει για λίγο, για να εξαφανιστεί µετά ή να γίνει κάτι 
διαφορετικό. 2Δε µεταβάλλεται και δεν αλλάζει τη µορφή της, ούτε και έρχεται και φεύγει 
ξανά. 3Παραµένει ακριβώς όπως ήταν πάντοτε, για να βασίζεται κανείς σε αυτήν για κάθε 
του ανάγκη και να στηρίζεται σε αυτήν µε τέλεια εµπιστοσύνη σε όλες τις φαινοµενικές 
δυσκολίες και τις αµφιβολίες που τα φαινόµενα του κόσµου προκαλούν. 4Αυτές οι 
δυσκολίες και οι αµφιβολίες απλώς θα εξαφανιστούν, όταν η αλήθεια διορθώσει τα λάθη 
στο νου σου. 
5. Όταν έρθει η αλήθεια, φέρνει στα φτερά της το δώρο της τέλειας σταθερότητας και 
αγάπη που δεν κλονίζεται από τους πόνους και τα βάσανα, αλλά κοιτά πέρα από αυτά µε 
σταθερότητα και σιγουριά. 2Εδώ βρίσκεται το δώρο της θεραπείας, διότι η αλήθεια δε 
χρειάζεται υπεράσπιση κι εποµένως καµιά επίθεση δεν είναι δυνατή. 3Οι ψευδαισθήσεις 
µπορούν να προσαχθούν στην αλήθεια για να διορθωθούν. 4Αλλά η αλήθεια βρίσκεται 
πολύ πιο µακριά από τις ψευδαισθήσεις και δεν µπορεί να προσαχθεί σε αυτές για να τις 
κάνει αληθινές. 
6. Η αλήθεια δεν έρχεται και φεύγει, ούτε και µεταβάλλεται ούτε και αλλάζει µε µια 
εµφάνιση τώρα και µε µια άλλη µετά, ασύλληπτη και άπιαστη. 2Δεν κρύβεται. 3Στέκεται 
ακάλυπτη στο φως, φανερά ευπρόσιτη. 4Είναι αδύνατο για οποιονδήποτε να την 
αναζητήσει αληθινά και να µην πετύχει. 5Η σηµερινή µέρα ανήκει στην αλήθεια. 6Δώσε 
στην αλήθεια αυτό που της οφείλεται και αυτή θα σου δώσει αυτό που σου οφείλεται. 7Δεν 
προορίστηκες για να υποφέρεις και να πεθάνεις. 8Ο Πατέρας σου θέλει να τελειώσουν 
αυτά τα όνειρα. 9 Άφησε την αλήθεια να τα διορθώσει όλα. 
7. Δε ζητάµε κάτι που δεν έχουµε. 2Απλώς ζητάµε ό,τι µας ανήκει για να µπορέσουµε να το 
αναγνωρίσουµε σαν δικό µας. 3Επωφελούµεθα σήµερα από τις χαρµόσυνες ενδείξεις της 
βεβαιότητας που έχουν γεννηθεί από την αλήθεια. 4Τα ασταθή κι αβέβαια βήµατα των 
ψευδαισθήσεων δεν είναι ο τρόπος µε τον οποίο προχωράµε σήµερα. 5Είµαστε τόσο 
βέβαιοι ότι θα πετύχουµε, όσο είµαστε σίγουροι ότι ζούµε και ελπίζουµε και αναπνέουµε 
και σκεφτόµαστε. 6Δεν αµφιβάλλουµε ότι βαδίζουµε µε την αλήθεια σήµερα, και την 
εµπιστευόµαστε ότι θα εισέλθει σε όλες τις ασκήσεις που κάνουµε σήµερα. 
8. ' Άρχισε ζητώντας από Αυτόν, ο Οποίος σε συνοδεύει σε αυτή την προσπάθεια, να είναι 
στην επίγνωση σου καθώς προχωράς µε Αυτόν. 2Δεν είσαι φτιαγµένος από σάρκα και 
αίµα και κόκαλα, αλλά δηµιουργήθηκες από την ίδια ακριβώς Σκέψη που έδωσε το δώρο 
της ζωής και σε Αυτόν. 3Αυτός είναι ο Αδερφός σου και είναι τόσο όµοιος µε σένα που ο 
Πατέρας σου γνωρίζει ότι και οι δύο είσαστε ίδιοι. 4Είναι ο Εαυτός σου από τον Οποίο 
ζητάς να έρθει µαζί σου, και πώς θα µπορούσε Αυτός να απουσιάζει από εκεί που 
βρίσκεσαι εσύ, 
9. Η αλήθεια θα διορθώσει όλα τα λάθη στο νου σου, τα οποία σου λένε ότι θα µπορούσες 
να είσαι αποχωρισµένος από Αυτόν. 2Μιλάς σε Αυτόν σήµερα και δίνεις την υπόσχεση σου 
να αφήσεις την αποστολή Του να εκπληρωθεί µέσα από σένα. 3Το να µοιραστείς την 
αποστολή Του σηµαίνει να µοιραστείς τη χαρά Του. 4Η βεβαιότητα Του είναι µαζί σου 
καθώς λες: 
5Ή αλήθεια θα διόρθωση όλα τα λάθη στο νου µου, και θα αναπαυτώ σε Αυτόν, ο Οποίος 
είναι ο Εαυτός µου. 
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6Μετά, άφησε Τον να σε οδηγήσει απαλά στην αλήθεια η οποία θα σε περιβάλει και θα 
σου δώσει ειρήνη τόσο βαθιά και γαλήνια που θα επιστρέψεις απρόθυµα στο γνώριµο 
κόσµο. 
10. Παρ' όλα αυτά, όµως, θα είσαι χαρούµενος να ξανακοιτάξεις αυτόν τον κόσµο. 2Διότι 
θα φέρεις µαζί σου την υπόσχεση των αλλαγών, τις οποίες η αλήθεια που σε συνοδεύει θα 
διοχετεύσει στον κόσµο. 3Αυτές θα αυξάνονται µε κάθε δώρο πέντε µόνο λεπτών, και τα 
λάθη που περιβάλλουν τον κόσµο θα διορθωθούν καθώς τα αφήνεις να διορθώνονται στο 
νου σου. 
11. Μην ξεχνάς την αποστολή σου για σήµερα. 2Μιλάς για όλο τον κόσµο και για Αυτόν ο 
Οποίος θα ήθελε να απελευθερώσει τον κόσµο, όπως θα ήθελε να ελευθερώσει και σένα, 
κάθε φορά που λες στον εαυτό σου µε βεβαιότητα: «η αλήθεια θα διορθώσει όλα τα λάθη 
στο νου µου». 
 
ΜΑΘΗΜΑ 108 
 
Το να Δίνεις και το να Παίρνεις Είναι Ένα στην Αλήθεια. 
 
1. Η όραση βασίζεται στη σηµερινή ιδέα. 2Το φως είναι µέσα σε αυτήν, διότι συµφιλιώνει 
όλα αυτά που φαίνονται να είναι αντίθετα. 3Και τι είναι το φως, παρά η γεννηµένη από την 
ειρήνη µετατροπή όλων των συγκρούσεων σου και λανθασµένων σου σκέψεων σε µια 
ιδέα που είναι ολοκληρωτικά αληθινή; 4Ακόµα κι αυτή θα εξαφανιστεί, επειδή η Σκέψη που 
βρίσκεται από πίσω της θα εµφανιστεί για να πάρει τη θέση της. 5Και τώρα είσαι εν ειρήνη 
για πάντα, διότι το όνειρο έχει πια τελειώσει. 
2. Το αληθινό φως, που κάνει την αληθινή όραση δυνατή, δεν είναι το φως που βλέπουν 
τα µάτια του σώµατος. 2Είναι µια ψυχολογική κατάσταση που είναι τόσο ενοποιηµένη, που 
το σκοτάδι δεν µπορεί να γίνει αντιληπτό καθόλου. 3Κι έτσι, ό,τι είναι ίδιο βλέπεται σαν ένα, 
ενώ ό,τι δεν είναι ίδιο παραµένει απαρατήρητο γιατί δεν υπάρχει. 
3. Αυτό είναι το φως που δε δείχνει αντίθετα, και η όραση, έχοντας θεραπευτεί, έχει τη 
δύναµη να θεραπεύει. 2Αυτό είναι το φως που φέρνει την ειρήνη του νου σου σε άλλους 
νόες, για να τη µοιραστεί και να χαρεί που αυτοί είναι ένα µε σένα και µε τους εαυτούς 
τους. 3Αυτό είναι το φως που θεραπεύει, επειδή επιφέρει ενιαία αντίληψη, βασισµένη σ' 
ένα ενιαίο σύστηµα αναφοράς από το οποίο ένα µόνο νόηµα προκύπτει. 
4. Εδώ, και το να δίνεις και το να παίρνεις ερµηνεύονται σαν διαφορετικές πλευρές µιας 
ενιαίας Σκέψης, η αλήθεια της οποίας δε βασίζεται στο ποια πλευρά φαίνεται να είναι 
πρώτη, ούτε στο ποια φαίνεται να είναι δεύτερη. 2Εδώ γίνεται κατανοητό ότι και οι δύο 
συµβαίνουν µαζί, ώστε η Σκέψη να παραµείνει ολοκληρωµένη. 3Και σε αυτή την 
κατανόηση βρίσκεται το θεµέλιο στο οποίο όλα τα αντίθετα συµφιλιώνονται, επειδή 
γίνονται αντιληπτά από το ίδιο σύστηµα αναφοράς που ενοποιεί αυτή τη Σκέψη. 
5. Μια σκέψη, εντελώς ενοποιηµένη, θα επαρκέσει να ενοποιήσει όλη τη σκέψη. 2Αυτό 
είναι το ίδιο µε το να πούµε ότι µια επανόρθωση θα επαρκέσει για όλες τις επανορθώσεις, 
ή ότι το να συγχωρέσεις ολοκληρωτικά έναν αδερφό είναι αρκετό για να φέρει τη σωτηρία 
σε όλους τους νόες. 3Διότι αυτές δεν είναι παρά µερικές ειδικές περιπτώσεις ενός νόµου 
που ισχύει για κάθε είδους µάθησης, αν διευθύνεται από τον ' Ένα ο Οποίος γνωρίζει την 
αλήθεια. 
6. Το να µάθεις ότι το να δίνεις και το να παίρνεις είναι το ίδιο έχει ιδιαίτερη χρησιµότητα, 
επειδή µπορείς να το δοκιµάσεις πολύ εύκολα και να δεις ότι είναι αληθινό 
. 2Και όταν αυτή η ειδική περίπτωση θα έχει αποδείξει ότι ισχύει πάντοτε, σε κάθε 
περίσταση στην οποία δοκιµάζεται. τότε η σκέψη πίσω από αυτήν θα µπορεί να γενικευτεί 
σε άλλα είδη αµφιβολιών και διπλής όρασης.3Και από εκεί θα επεκταθεί και τελικά θα 
φτάσει στη µια Σκέψη που βρίσκεται κάτω από όλα αυτά. 
7. Εξασκούµεθα σήµερα µε αυτή την ειδική περίπτωση του να δίνεις και να παίρνεις  .2Θα 
χρησιµοποιήσουµε αυτό το απλό µάθηµα στα φανερά, επειδή έχει αποτελέσµατα που δεν 
µπορούµε να µην αντιληφθούµε. 3Το να δίνεις είναι το ίδιο µε το να παίρνεις. 4Σήµερα θα 
επιχειρήσουµε να προσφέρουµε ειρήνη σε όλους και να δούµε πόσο γρήγορα η ειρήνη θα 
επιστρέψει σε µας. 5Το φως είναι η γαλήνη, και σε αυτή την ειρήνη µας δίνεται η 
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όραση κι έτσι µπορούµε να δούµε. 
8. Αρχίζουµε λοιπόν τις περιόδους εξάσκησης µε τη σηµερινή διδασκαλία και λέµε: 
2Το να δίνεις και το να παίρνεις 
είναι ένα στην αλήθεια. 3Θα λάβω ό,τι δίνω τώρα. 
4Μετά κλείσε τα µάτια σου και για πέντε λεπτά συλλογίσου τι θα προσφέρεις σε όλους, για 
να το λάβεις ο ίδιος. 5Θα µπορούσες, παραδείγµατος χάριν να πεις: 
6Σε όλους προσφέρω ηρεµία. 7Σε όλους προσφέρω ψυχική ειρήνη. 8Σε όλους προσφέρω 
καλοσύνη. 
9.Λέγε το καθένα από αυτά αργά και µετά σταµάτα για λίγο και περίµενε να λάβεις το 
δώρο που έδωσες. 2Και θα σου δοθεί στο βαθµό στον οποίο το έδωσες. 3Θα διαπιστώσεις 
ότι η ανταµοιβή σου είναι τέλεια, διότι αυτό είναι το δώρο που ζήτησες. 4Θα µπορούσε να 
σε βοηθήσει επίσης να σκεφτείς κάποιον στον οποίο να δώσεις τα δώρα σου. 5 Αυτός 
αντιπροσωπεύει τους άλλους και µέσω αυτού δίνεις σε όλους. 
10. Το πολύ απλό µάθηµα µας για σήµερα θα σου διδάξει πολλά. 2Αποτέλεσµα και αιτία 
θα είναι πολύ πιο κατανοητά από δω και µπρος και θα προχωρήσουµε πολύ πιο γρήγορα 
τώρα. 3Θεώρησε τις σηµερινές ασκήσεις σαν γοργά βήµατα στη µάθηση σου, που γίνονται 
ακόµα πιο γοργά και πιο σίγουρα κάθε φορά που λες: «Το να δίνεις και το να παίρνεις 
είναι ένα στην αλήθεια». 
 
ΜΑΘΗΜΑ 109 
 
Αναπαύοµαι στο Θεό. 
 
1. Ζητάµε ανάπαυση σήµερα, καθώς επίσης και ηρεµία ακλόνητη από τα φαινόµενα του 
κόσµου. 2Ζητάµε ειρήνη και γαλήνη µέσα σε όλη την αναταραχή που γεννιέται από τα 
αντιµαχόµενα όνειρα. 3Ζητάµε ασφάλεια και ευτυχία αν και φαίνεται ότι κοιτάζουµε τον 
κίνδυνο και τη λύπη. 4Και έχουµε τη σκέψη που θα απαντήσει στην αναζήτηση µας µ' ό,τι 
ζητάµε. 
2. «Αναπαύοµαι στο Θεό.» 2Αυτή η σκέψη θα σου φέρει την ανάπαυση και την ηρεµία, την 
ειρήνη και τη γαλήνη και την ασφάλεια και την ευτυχία που αναζητάς. 3"Αναπαύοµαι στο 
Θεό.» 4Αυτή η σκέψη έχει τη δύναµη να ξυπνήσει την κοιµώµενη αλήθεια σε σένα, της 
οποίας η όραση βλέπει πέρα από τα φαινόµενα την ίδια αλήθεια στον καθένα και το καθετί 
που υπάρχει. 5Εδώ βρίσκεται το τέλος των βασάνων για όλο τον κόσµο και για τον καθένα 
που έχει ποτέ έρθει και θα έρθει στο µέλλον για να µείνει για λίγο. 6Εδώ βρίσκεται η σκέψη 
στην οποία ο Υιός του Θεού ξαναγεννιέται για να αναγνωρίσει τον εαυτό του. 
3. «Αναπαύοµαι στο Θεό.» 2Εντελώς ατρόµητη, αυτή η σκέψη θα σε µεταφέρει µέσα από 
καταιγίδες και διαµάχες, πέρα από τη δυστυχία και τον πόνο, πέρα από την απώλεια και 
το θάνατο και προς τη βεβαιότητα του Θεού. 3Δεν υπάρχει βάσανο που δεν µπορεί να 
θεραπεύσει. 4Δεν υπάρχει πρόβληµα που δεν µπορεί να λύσει. 5Και κανένα φαινόµενο δεν 
µπορεί παρά να µετατραπεί στην αλήθεια µπροστά στα µάτια αυτού που αναπαύεται στο 
Θεό. 
4. Σήµερα είναι η µέρα της ειρήνης. 2Αναπαύεσαι στο Θεό, και ενώ ο κόσµος είναι 
διαιρεµένος από τους ανέµους του µίσους, η ανάπαυση σου παραµένει εντελώς 
ανενόχλητη. 3Δική σου είναι η ανάπαυση της αλήθειας. 4Τα φαινόµενα δεν µπορούν να σε 
ενοχλήσουν µε την παρουσία τους. 5Προσκαλείς τους πάντες να ενωθούν µαζί σου στην 
ανάπαυση σου, και αυτοί θα σε ακούσουν και θα έρθουν σε σένα, επειδή αναπαύεσαι στο 
Θεό. 6Δε θα ακούσουν άλλη φωνή παρά τη δική σου, γιατί έδωσες τη φωνή σου στο Θεό 
και τώρα αναπαύεσαι σε Αυτόν και Τον αφήνεις να µιλά µέσα από σένα. 
5. Σε Αυτόν δεν έχεις ούτε φροντίδες, ούτε ανησυχίες, ούτε βάρη, ούτε άγχος, ούτε πόνο, ούτε 
φόβους για µέλλον, ούτε τύψεις για το παρελθόν. 2Στην αιωνιότητα αναπαύεσαι, ενώ ο χρόνος 
περνά χωρίς να σε αγγίζει, διότι η ανάπαυση σου δεν µπορεί ποτέ να αλλάξει καθόλου --µε κανένα 

τρόπο. 3Αναπαύεσαι σήµερα. Και καθώς κλείνεις τα µάτια σου, βυθίσου στη γαλήνη. 4Άσε αυτές τις 
περιόδους ανάπαυλας και ανάπαυσης να καθησυχάσουν το νου σου ότι όλες οι ξέφρενες 
φαντασίες του δε ν ήταν παρά τα όνειρα του πυρετού που έχει πια περάσει.  
5Άφησε το νου σου να µείνει ακίνητος και αποδέξου µε ευγνωµοσύνη τη θεραπεία του. 
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6Αλλα τροµακτικά όνειρα δε θα έρθουν πια, τώρα που αναπαύεσαι στο Θεό. Αφιέρωσε 
χρόνο σήµερα να αποσυρθείς από τα όνειρα και να εισέλθεις στην ειρήνη. 
6. Με την ανάπαυση σου κάθε µια ώρα σήµερα, ένας κουρασµένος νους γίνεται ξαφνικά 
χαρούµενος, ένα πουλί µε σπασµένα φτερά αρχίζει να τραγουδά, ένα ρυάκι που είχε 
ξεραθεί από παλιά αρχίζει να ρέει και πάλι. Ό κόσµος ξαναγεννιέται κάθε φορά που 
αναπαύεσαι και θυµάσαι κάθε µια ώρα ότι ήρθες να φέρεις την ειρήνη του Θεού στον 
κόσµο, ώστε ο κόσµος να µπορέσει να αναπαυθεί µαζί µε σένα. 
7. Με κάθε πεντάλεπτο που αναπαύεσαι σήµερα, ο κόσµος βρίσκεται πιο κοντά στην 
αφύπνιση. 2Και η ώρα, όταν η ανάπαυση θα είναι το µόνο πράγµα που υπάρχει, έρχεται 
κοντύτερα σε όλους τους καταπονηµένους και κουρασµένους νόες οι οποίοι είναι πολύ 
κουρασµένοι τώρα για να πάρουν το δρόµο τους µόνοι τους. 3Και θα ακούσουν το πουλί 
να αρχίσει να τραγουδά και θα δουν το ρυάκι να αρχίσει και πάλι να κυλά, και θα 
διασχίσουν ανάλαφρα, µε ελπίδα αναγεννηµένη και δύναµη ανανεωµένη, το δρόµο που 
ξαφνικά φαίνεται εύκολος καθώς προχωρούν. 
8. Αναπαύεσαι µέσα στην ειρήνη του Θεού σήµερα, και από την ανάπαυση σου 
προσκαλείς τους αδερφούς σου για να τους προσελκύσεις στη δική τους ανάπαυση, µαζί 
µε σένα. 2Θα είσαι πιστός στην αποστολή σου σήµερα, δε θα ξεχάσεις κανένα και θα τους 
φέρεις όλους στον απέραντο κύκλο της ειρήνης σου, στον ιερό ναό όπου αναπαύεσαι. 
3Άνοιξε τις πόρτες του ναού και άσε τους να έρθουν από τα πέρατα του κόσµου κι από 
κοντά επίσης, τους µακρινούς τους αδερφούς και τους πιο στενούς σου φίλους, κάλεσε 
τους όλους να εισέλθουν εδώ και να αναπαυτούν µαζί σου. 
9. Αναπαύεσαι µέσα στην ειρήνη του Θεού σήµερα, γαλήνιος και ατάραχος. 2Κάθε 
αδερφός έρχεται να βρει την ανάπαυση του και του την προσφέρεις. 3Αναπαυόµαστε µαζί 
εδώ, γιατί έτσι η ανάπαυση µας ολοκληρώνεται, και ό,τι δίνουµε σήµερα το έχουµε ήδη 
λάβει. 4Ο χρόνος δεν είναι ο φύλακας αυτού που δίνουµε σήµερα. 5Δίνουµε σε αυτούς που 
δεν έχουν γεννηθεί και σε αυτούς που έχουν πεθάνει, σε κάθε Σκέψη του Θεού και στο 
Νου στον οποίο αυτές οι Σκέψεις γεννήθηκαν και αναπαύονται: 6Και τους υπενθυµίζουµε 
το µέρος όπου αναπαύονται κάθε φορά που λέµε στον εαυτό µας: «αναπαύοµαι στο Θεό». 
 
ΜΑΘΗΜΑ 110 
 
Είµαι Όπως µε Δηµιούργησε ο Θεός. 
 
1. Θα επαναλαµβάνουµε τη σηµερινή ιδέα από καιρό σε καιρό. 2Διότι αυτή και µόνο η 
σκέψη θα ήταν αρκετή για να σώσει εσένα και τον κόσµο, αν πίστευες ότι είναι αληθινή. 3Η 
αλήθεια της θα σήµαινε ότι δεν έχεις επιφέρει πραγµατικές αλλαγές στον εαυτό σου, ούτε 
και έχεις αλλάξει το σύµπαν, ώστε ό,τι δηµιούργησε ο Θεός να αντικατασταθεί από το 
φόβο και το κακό, τη δυστυχία και το θάνατο. Αν παραµένεις όπως ο Θεός σε δηµιούρ-
γησε, ο φόβος δεν έχει νόηµα, το κακό δεν είναι πραγµατικό, και η δυστυχία και ο θάνατος 
δεν υπάρχουν. 
2. Η σηµερινή ιδέα είναι εποµένως το καθετί που χρειάζεσαι, για να αφήσεις την τέλεια 
επανόρθωση να θεραπεύσει το νου σου και να σου δώσει τέλεια όραση που θα 
θεραπεύσει όλα τα λάθη που οποιοσδήποτε νους έχει κάνει σε οποιοδήποτε χρόνο ή 
χώρο. 2Είναι αρκετή για να θεραπεύσει το παρελθόν και να απελευθερώσει το µέλλον. 
3Είναι αρκετή για να αφήσει το χρόνο να γίνει το µέσο µε το οποίο όλος ο κόσµος να µάθει 
την απόδραση από το χρόνο και από κάθε αλλαγή που ο χρόνος φαίνεται να φέρνει στο 
πέρασµα του. 
3. Αν παραµένεις όπως ο Θεός σε δηµιούργησε, τα φαινόµενα δεν µπορούν να 
αντικαταστήσουν την αλήθεια, η υγεία δεν µπορεί να µετατραπεί σε αρρώστια, ούτε ο 
θάνατος µπορεί να αντικαταστήσει τη ζωή ή ο φόβος την αγάπη. 2Όλα αυτά δεν έχουν 
συµβεί, αν παραµείνεις όπως ο Θεός σε δηµιούργησε. 3Δε χρειάζεσαι άλλη σκέψη παρά 
µόνο αυτή, για να αφήσεις τη λύτρωση να έρθει να φωτίσει τον κόσµο και να τον 
ελευθερώσει από το παρελθόν. 
4. Σε αυτή και µόνο τη σκέψη όλο το παρελθόν εξουδετερώνεται, και το παρόν σώζεται για 
να απλωθεί γαλήνια σ' ένα αιώνιο µέλλον.2Αν είσαι όπως ο Θεός σε δηµιούργησε, τότε ο 
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νους σου δεν έχει αποχωριστεί από το δικό Του Νου, ούτε και από άλλους νόες, και µόνο 
ενότητα υπάρχει µέσα στο δικό σου νου. 
5. Η θεραπευτική δύναµη της σηµερινής ιδέας είναι απεριόριστη. 2Είναι η γενέτειρα όλων 
των θαυµάτων, ο µεγάλος αναστηλωτής της αλήθειας στην αντίληψη του κόσµου. 3Με 
ευγνωµοσύνη εξασκήσου µε τη σηµερινή ιδέα. 4Αυτή είναι η αλήθεια που έρχεται να σε 
απελευθερώσει. 5Αυτή είναι η αλήθεια που ο Θεός σου έχει υποσχεθεί. 6Αυτός είναι ο 
Λόγος στον οποίο όλες οι θλίψεις τελειώνουν. 
6. Για τις πεντάλεπτες περιόδους της εξάσκησης σου, άρχισε µε την παρακάτω περικοπή 
από το κείµενο: 
2Είµαι όπως µε δηµιούργησε ο Θεός. 
3Ό Υιός Του δεν µπορεί να υποφέρει τίποτα. 4Είµαι ο Υιός Του. 
7. Μετά. κρατώντας καλά στο νου σου αυτή τη δήλωση, προσπάθησε να ανακαλύψεις στο 
νου σου τον Εαυτό σου, ο Οποίος είναι ο άγιος Υιός του ' Ίδιου του Θεού. 
8. Αναζήτησε Τον µέσα σου, Αυτόν που είναι ο Χριστός σε σένα, ο Υιός του Θεού και ο 
αδερφός του κόσµου, ο σωτήρας που έχει σωθεί για πάντα, µε δύναµη να σώσει 
οποιονδήποτε Τον αγγίξει, έστω και ελαφρά, ζητώντας το Λόγο που του λέει ότι είναι 
αδερφός Του. 
9. Είσαι όπως σε δηµιούργησε ο Θεός. 2Τίµησε τον Εαυτό σου σήµερα. 3Ας µην 
λατρεύσεις σήµερα τα είδωλα που έπλασες από τον Υιό του Θεού. 4Βαθιά µέσα στο νου 
σου, ο άγιος Χριστός µέσα σου περιµένει να Τον αναγνωρίσεις. 5Κι ενώ Αυτός παραµένει 
άγνωστος και µη αποδεκτός, εσύ έχεις χαθεί και δε γνωρίζεις τον εαυτό σου. 
10. Αναζήτησε Τον σήµερα και θα τον βρεις. 3Αυτός θα είναι ο Σωτήρας σου από όλα τα 
είδωλα που έχεις φτιάξει. 3Διότι όταν Τον βρεις, θα καταλάβεις πόσο ανάξια είναι τα είδωλα 
σου και πόσο ψεύτικες ήταν οι απεικονίσεις που πίστευες ότι ήταν ο εαυτός σου. Σήµερα, 
θα κάνουµε µεγάλη πρόοδο προς την αλήθεια µε το να εγκαταλείψουµε τα είδωλα και να 
ανοίξουµε τα χέρια και τις καρδιές και τους νόες µας στο Θεό. 
11. Θα τον θυµόµαστε καθ' όλη τη διάρκεια της ηµέρας µε τις καρδιές µας γεµάτες 
ευγνωµοσύνη και τις σκέψεις µας γεµάτες αγάπη για όλους αυτούς που συναντιούνται µε 
µας σήµερα. 2Διότι αυτός είναι ο τρόπος µε τον οποίο Τον θυµόµαστε. 3Και θα λέµε το 
εξής, για να υπενθυµίζουµε στον εαυτό µας τον Υιό Του, τον άγιο µας Εαυτό, το Χριστό 
µέσα στον καθένα από µας: 
4ΕΊµαι όπως µε δηµιούργησε ο Θεός. 
5Ας δηλώνουµε αυτή την αλήθεια όσο πιο συχνά µπορούµε. 6Αυτός είναι ο Λόγος του 
Θεού που σε απελευθερώνει. 7Αυτό είναι το κλειδί που ανοίγει την πύλη του Ουρανού και 
σε αφήνει να εισέλθεις στην ειρήνη του Θεού και στην αιωνιότητα Του. 
 
 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΙΙΙ 
 
1. Η εποµένη επανάληψη µας αρχίζει σήµερα. 2Θα επανεξετάζουµε δύο πρόσφατα 
µαθήµατα κάθε µέρα για δέκα διαδοχικές µέρες εξάσκησης, θα τηρήσουµε µια ειδική 
διαδικασία για αυτές τις περιόδους εξάσκησης, και σε παροτρύνουµε να την ακολουθήσεις 
όσο πιο πιστά µπορείς. 
2. Καταλαβαίνουµε φυσικά ότι µπορεί να σου είναι αδύνατο να επιχειρείς κάθε µέρα και 
κάθε ώρα της ηµέρας ό,τι προτείνεται εδώ σαν άριστη εξάσκηση. 2Η µάθηση δε θα 
εµποδιστεί όταν χάνεις µια περίοδο εξάσκησης, επειδή σου είναι αδύνατο να εξασκηθείς 
στον προκαθορισµένο χρόνο. 3Ούτε και είναι αναγκαίο να κάνεις υπερβολικές 
προσπάθειες, για να προλαβαίνεις να κανείς ένα συγκεκριµένο αριθµό ασκήσεων. 4Οι 
τελετουργίες δεν είναι ο στόχος µας και θα ανέτρεπαν το σκοπό µας. 
3. Η µάθηση όµως θα εµποδιστεί, όταν χάνεις µια περίοδο εξάσκησης επειδή είσαι 
απρόθυµος να αφιερώσεις το χρόνο που σου ζητείται να δώσεις. 2Μην ξεγελαστείς. 3Η 
απροθυµία µπορεί να κρυφτεί πολύ προσεκτικά πίσω από ένα πέπλο καταστάσεων που 
δεν µπορείς να ελέγξεις. 4Μάθε να διακρίνεις τις καταστάσεις που δεν είναι κατάλληλες για 
την εξάσκηση σου από εκείνες που προκαλείς για να συγκαλύψεις την απροθυµία σου. 
4. Εκείνες οι περίοδοι εξάσκησης που έχεις χάσει, επειδή για οποιοδήποτε λόγο δεν 



 103 

ήθελες να τις κάνεις, πρέπει να γίνονται αµέσως µόλις αλλάξεις γνώµη για το σκοπό σου. 
Είσαι απρόθυµος να συνεργαστείς στην εξάσκηση της σωτηρίας, µόνο αν αυτή η 
εξάσκηση παρεµποδίζει την επίτευξη στόχων που αγαπάς πιο πολύ. 3Οταν αποσύρεις την 
αξία που έχει δοθεί σε αυτούς τους στόχους, επέτρεψε την αντικατάσταση των λιτανειών 
σου σε αυτούς µε τις περιόδους της εξάσκησης σου. 4Αυτοί οι στόχοι δε σου έδωσαν 
τίποτα. 5Η εξάσκηση σου όµως µπορεί να σου προσφέρει τα πάντα. 6Αποδέξου λοιπόν 
την προσφορά της και βίωσε την ειρήνη. 
5. Η διαδικασία που πρέπει να χρησιµοποιήσεις για αυτές τις επαναλήψεις είναι η εξής: 
2Αφιέρωσε πέντε λεπτά, ή και περισσότερο αν θα το προτιµούσες, δυο φορές την ηµέρα 
συλλογιζόµενος τις σκέψεις που σου αναθέτονται. 3Διάβασε προσεκτικά τις ιδέες και τα 
σχόλια που έχουν γραφτεί για την άσκηση της κάθε µέρας. 4Και µετά άρχισε να τα 
σκέφτεσαι αυτά, αφήνοντας το νου σου να τα συσχετίσει µε τις ανάγκες σου, τα 
προβλήµατα που φαίνεται να έχεις και όλες τις υποθέσεις σου. 
6. Βάλε τις ιδέες µέσα στο νου σου και άσε τον να τις χρησιµοποιήσει όπως προτιµά. 2Εχε 
του εµπιστοσύνη ότι θα τις χρησιµοποιήσεις µε σοφία βοηθούµενος στις αποφάσεις του 
από τον Ένα που σου έδωσε τις σκέψεις. 
3Τι µπορείς να εµπιστευθείς, παρά ότι είναι στο νου σου, 
4Έχε πίστη σε αυτές τις επαναλήψεις, οι µέθοδοι που χρησιµοποιεί το Άγιο Πνεύµα δε θα 
αποτύχουν.5Ή σοφία του νου σου θα έρθει να σε βοηθήσει. 6Δώσε κατεύθυνση στην αρχή, 
µετά χαλάρωσε και µε σιωπηλή πίστη άσε το νου να χρησιµοποιήσει τις σκέψεις που 
έδωσες, όπως σου δόθηκαν και σένα νια να τις χρησιµοποιήσει. 
7. Σου έχουν δοθεί µε απόλυτη εµπιστοσύνη, µε απόλυτη βεβαιότητα ότι θα τις 
χρησιµοποιήσεις καλά. Με απόλυτη πίστη ότι θα δεις τα µηνύµατα τους και θα τα 
χρησιµοποιήσεις για τον εαυτό σου.2Πρόσφερε αυτές τις σκέψεις στο νου σου µε την ίδια 
εµπιστοσύνη και βεβαιότητα και πίστη. 3Ό νους σου δε θα αποτύχει. Είναι το εκλεκτό µέσο 
του Αγίου Πνεύµατος για τη σωτηρία σου. 4Αφού χαίρει της εµπιστοσύνης Του, το µέσο 
που Αυτός έχει εκλέξει πρέπει οπωσδήποτε να αξίζει και τη δική σου εµπιστοσύνη, 
8. Πρέπει να τονίσουµε το όφελος που θα έχεις αν αφιερώνεις τα πρώτα πέντε λεπτά της 
ηµέρας σε αυτές τις επαναλήψεις, καθώς επίσης και τα τελευταία πέντε λεπτά της ηµέρας 
πριν κοιµηθείς. 2Αν αυτό δεν µπορεί να γίνει, τουλάχιστον προσπάθησε να τις µοιράσεις, 
έτσι ώστε να κάνεις µια επανάληψη το πρωί και την άλλη κατά τη διάρκεια της ώρας 
προτού πέσεις να κοιµηθείς. 
9. Οι ασκήσεις που πρέπει να γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια της ηµέρας είναι εξίσου 
σηµαντικές και ίσως ακόµα µεγαλύτερης αξίας. 2 Έχεις την τάση να εξασκείσαι µόνο στις 
προκαθορισµένες ώρες και µετά να ασχολείσαι µε άλλα πράγµατα, χωρίς να εφαρµόζεις 
σε αυτά ό,τι έµαθες. 3Το αποτέλεσµα είναι ότι δεν έχεις δει µεγάλο όφελος και δεν έχεις 
δώσει στη µάθηση σου µια καλή ευκαιρία να αποδείξει πόσο µεγάλα είναι τα δώρα που 
µπορεί να σου δώσει. 4Εδώ έχεις µια άλλη ευκαιρία να τη χρησιµοποιήσεις καλά. 
10. Σε αυτές τις επαναλήψεις, τονίζουµε την ανάγκη να µην αφήνεις τη µάθηση σου να 
µένει αδρανής µεταξύ των µεγαλύτερων περιόδων της εξάσκησης σου. 2Κάθε µια ώρα 
προσπάθησε να κάνεις µια σύντοµη αλλά και προσεκτική επανάληψη των δύο 
καθηµερινών ιδεών. 3Χρησιµοποίησε τη µια ιδέα όταν αρχίζει η ώρα, και την άλλη µισή 
ώρα αργότερα. 4Δε χρειάζεται να αφιερώνεις πάνω από µία µόνο στιγµή. 5Επανέλαβε την 
ιδέα και επέτρεψε στο νου σου να αναπαυτεί για λίγο στη σιωπή και στην ειρήνη. 6Μετά 
γύρισε σε άλλες υποθέσεις, αλλά προσπάθησε να κρατήσεις την ιδέα µαζί σου και άφησε 
την επίσης να σε βοηθήσει να κρατήσεις την ειρήνη σου καθ' όλη τη διάρκεια της ηµέρας. 
11. Αν κλονιστείς, συλλογίσου ξανά την ιδέα. 2Αυτές οι περίοδοι εξάσκησης έχουν 
σχεδιασθεί για να σε βοηθήσουν να αποκτήσεις τη συνήθεια να εφαρµόζεις ότι µαθαίνεις 
κάθε µέρα ατό καθετί που κάνεις. Αφού επαναλάβεις τη σκέψη, µη την παρατάς. 4Η 
χρησιµότητα της για σένα είναι απεριόριστη. 5Και ο σκοπός της είναι να σε υπηρετήσει µε 
κάθε τρόπο, παντού και πάντοτε. και οποτεδήποτε χρειάζεσαι οποιουδήποτε είδους 
βοήθεια. 6Προσπάθησε, λοιπόν, να την παίρνεις µαζί σου στις ασχολίες της ηµέρας και να 
την καθιστάς άγια, άξια του Υιού του Θεού, αποδεκτή στο Θεό και στον εαυτό σου. 
12. Οι επαναλήψεις κάθε µέρας θα τελειώνουν µε µια ακόµα δήλωση της σκέψης που 
πρέπει να χρησιµοποιήσεις στην αρχή κάθε ώρας, καθώς επίσης και της σκέψης που 
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πρέπει να εφαρµόζεται µισή ώρα αργότερα. 2Μην τις ξεχάσεις. 3Αυτή η δεύτερη ευκαιρία 
να εξασκηθείς µε καθεµιά από αυτές τις ιδέες θα επιφέρει τόσο µεγάλη πρόοδο, που η 
µάθηση µας από αυτές τις επαναλήψεις θα είναι τόσο κερδοφόρος που θα συνεχίσουµε σε 
πιο στέρεο έδαφος, µε πιο σταθερά βήµατα και µε πιο δυνατή πίστη. 
13. Μην ξεχνάς πόσο λίγο έχεις µάθει.  
2Μην ξεχνάς πόσο µπορείς να µάθεις τώρα.  
3Μην ξεχνάς την ανάγκη του Πατέρα σου για σένα, καθώς επανεξετάζεις αυτές τις σκέψεις 
που σου έδωσε. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 111 
 
Για την πρωινή και βραδυνή επανάληψη: 
 
1. (91) Τα θαύµατα βλέπονται στο φως. 
2Δεν µπορώ να δω στο σκοτάδι. 3Το φως της αγιοσύνης και της αλήθειας ας φωτίσει το νου 
µου, και ας µε αφήσει να δω την αθωότητα εντός. 
2. (92) Τα θαύµατα βλέπονται στο φως, και το φως και η δύναµη είναι ένα. 
2Βλέπω µέσω της δύναµης, το δώρο του Θεού σε µένα. 3Ή αδυναµία µου είναι το σκοτάδι 
που το δώρο Του εξαφανίζει, µε το να µου δίνει τη δύναµή Του για να πάρει τη θέση της. 
3. Στην αρχή της κάθε ώρας:  
Τα θαύµατα βλέπονται στο φως. 
3Μισή ώρα αργότερα: 
4Τα θαύµατα βλέπονται στο φως, και το φως και η δύναµη είναι ένα. 

 
ΜΑΘΗΜΑ 112 
 
Για την πρωινή και βραδυνή επανάληψη: 
 
1. (93) Το φως και η χαρά και η ειρήνη είναι µαζί µου. 
2Είµαι το σπίτι του φωτός και, της χαράς και της ειρήνης. 3Καλωσορίζω αυτά τα δώρα στο 
σπίτι που µοιράζοµαι µε το Θεό, επειδή είµαι µέρος Του. 
2 (94) Είµαι όπως µε Δηµιούργησε ο Θεός. 
2Θα παραµείνω για πάντα όπως ήµουν δηµιουργηµένος από Τον Αµετάβλητο όπως ο 
Εαυτός Του. 3Και είµαι ένα µε Αυτόν, και Αυτός µε µένα. 
3. Στην αρχή της κάθε ώρας: 
2Το φως και η χαρά και η ειρήνη είναι µαζί µου. 
3Μισή ώρα αργότερα: 
4Είµαι όπως µε δηµιούργησε ο Θεός. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 113 
 
Για την πρωινή και βραδυνή επανάληψη: 
 
1. (95) Είµαι ένας αδιαίρετος Εαυτός, ενωµένος µε το Δηµιουργό µου. 
2Η γαλήνη και η τέλεια ειρήνη είναι δικές µου διότι είµαι ένας αδιαίρετος Εαυτός, εντελώς 
ακέραιος, σε πλήρη αρµονία µε όλη τη δηµιουργία και µε το Θεό. 
2. (96) Η σωτηρία προέρχεται από τον αδιαίρετο Εαυτό µου. 
2Από τον αδιαίρετο Εαυτό µου, Του Οποίου η γνώση ακόµα παραµένει µέσα στο νου µου, 
βλέπω το τέλειο σχέδιο τον Θεού για την σωτηρία µου να εκπληρώνεται τέλεια. 
3. Στην αρχή της κάθε ώρας: 
Είµαι ένας αδιαίρετος Εαυτός, ενωµένος µε τον Δηµιουργό µου. 
3Μισή ώρα αργότερα: 
4Η σωτηρία προέρχεται από τον αδιαίρετο Εαυτό µου. 
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ΜΑΘΗΜΑ 114 
 
Για την πρωινή και βραδινή επανάληψη: 
 
1 (97) Είµαι πνεύµα. 
2Είµαι ο Υιός του Θεού. 3Κανένα σώµα δεν µπορεί να περιέχει το πνεύµα µου. ούτε και να 
µου επιβάλλει κάποιο περιορισµό που ο Θεός δε δηµιούργησε. 
2. (98) Θα αποδεχτώ το ρόλο µου στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία. 
2Τι µπορεί να είναι η αποστολή µου παρά το να δεχθώ το Λόγο του Θεού, ο Οποίος µε έχει 
δηµιουργήσει λόγω του τι είµαι και θα είµαι για πάντα, 
3. Στην αρχή της κάθε ώρας:  
2Είµαι πνεύµα. 
3Μισή ώρα αργότερα: 
4Θα αποδεχτώ το ρόλο µου στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία. 

 
ΜΑΘΗΜΑ 115 
 
Για την πρωινή και βραδυνή επανάληψη: 
 
1. (99) Η σωτηρία είναι η µόνη µου αποστολή εδώ. 
2Η αποστολή µου εδώ είναι να συγχωρέσω τον κόσµο για όλα τα λάθη που έχω κάνει. 
3Διότι έτσι απελευθερώνοµαι από αυτά µαζί µε όλο τον κόσµο. 
2. (100) Ο ρόλος µου είναι απαραίτητος στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία. 
2Είµαι απαραίτητος στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του κόσµου. 3Διότι Αυτός µου 
έδωσε το σχέδιο Του, ώστε να µπορέσω να σώσω τον κόσµο. 
3. Στην αρχή της κάθε ώρας: 
2Η σωτηρία είναι η µόνη µου αποστολή εδώ. 
3Μισή ώρα αργότερα: 
4Ό ρόλος µου είναι απαραίτητος στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία. 

 
ΜΑΘΗΜΑ 116 
 
Για την πρωινή και βραδινή επανάληψη: 
 
1. (101) Τέλεια ευτυχία είναι το θέληµα του Θεού για µένα. 
2Τέλεια ευτυχία είναι το θέληµα του Θεού για µένα. 3Και είναι δυνατό να υποφέρω µόνο αν 
πιστεύω ότι υπάρχει ένα άλλο θέληµα εκτός από το δικό Του. 
2. (102) Μοιράζοµαι το θέληµα του Θεού για την ευτυχία µου. 
2Μοιράζοµαι το θέληµα του Πατέρα µου για µένα, τον Υιό Του. 3 Ο τι µου έχει δώσει Αυτός 
είναι το καθετί που θέλω. 4Οτι µου έχει δώσει Αυτός είναι το καθετί που υπάρχει. 
3. Στην αρχή της κάθε ώρας: 
2Τέλεια ευτυχία είναι το θέληµα του Θεού για µένα. 
3 Μισή ώρα αργότερα: 
4Μοιράζοµαι το θέληµα του Θεού για την ευτυχία µου. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 117 
 
Για την πρωινή και βραδινή επανάληψη: 
 
1. (103) Επειδή ο Θεός είναι Αγάπη είναι επίσης και ευτυχία.  
2Ας θυµηθώ ότι η αγάπη είναι ευτυχία και τίποτα άλλο δε φέρνει τη χαρά. 3Κι έτσι διαλέγω 
να µην καλλιεργήσω κανένα υποκατάστατο για την αγάπη. 
2. (104) Αναζητώ µόνο ότι µου ανήκει αληθινά. 
2Η αγάπη είναι η κληρονοµιά µου και µαζί µε αυτήν και η χαρά. 3Αυτά είναι τα δώρα που 
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µου έδωσε ο Πατέρας µου. 4Θα ήθελα να δεχτώ το καθετί που είναι αληθινά δικό µου. 
3. Στην αρχή της κάθε ώρας: 
2Επειδή ο Θεός είναι Αγάπη, είναι επίσης και ευτυχία. 
3Μισή ώρα αργότερα: 
4Αναζητώ µόνο ό,τι µου ανήκει αληθινά. 

 
ΜΑΘΗΜΑ 118 
 
Για την πρωινή και βραδινή επανάληψη: 
 
1. (105) Η ειρήνη και η χαρά του Θεού είναι δικές µου. 
2Σήµερα θα δεχτώ την ειρήνη και τη χαρά του Θεού, για τις οποίες πρόθυµα θα ανταλλάξω 
όλα τα υποκατάστατα που έχω επινοήσει για την ευτυχία και την ειρήνη. 
2. (106) Ας µείνω ακίνητος και ας ακούσω προσεκτικά την αλήθεια. 
2Ας σιωπήσει η δική µου αδύναµη φωνή, και ας ακούσω την ισχυρή Φωνή για την ίδια την 
Αλήθεια να µε διαβεβαιώνει ότι είµαι ο τέλειος Υιός του Θεού. 
3. Στην αρχή της κάθε ώρας:  
2Ή ειρήνη και η χαρά του Θεού είναι δικές µου. 
3Μισή ώρα αργότερα: 
4Ας µείνω ακίνητος και ας ακούσω προσεκτικά την αλήθεια. 
 
 
ΜΑΘΗΜΑ 119 
 
Για την πρωινή και βραδινή επανάληψη: 
 
1. (107) Η αλήθεια θα διορθώσει όλα τα λάθη στο νου µου. 
2Κάνω λάθος όταν νοµίζω ότι µπορεί να πληγωθώ. Είµαι ο Υιός του Θεού, του Οποίου ο 
Εαυτός αναπαύεται µε ασφάλεια στο Νου του Θεού. 
2. (108) Το να δίνεις και το να παίρνεις είναι ένα στην αλήθεια. 
2Θα συγχωρέσω τα πάντα σήµερα, ώστε να µπορέσω να µάθω πώς να δεχτώ την αλήθεια 
που είναι µέσα µου και να αναγνωρίσω ότι είµαι αναµάρτητος. 
3. Στην αρχή της κάθε ώρας: 
2Η αλήθεια θα διορθώσει όλα τα λάθη στο νου µου. 
3Μισή ώρα αργότερα: 
4Το να δίνεις και το να παίρνεις είναι το ίδιο στην αλήθεια. 

 
ΜΑΘΗΜΑ 120 
 
Για την πρωινή και βραδινή επανάληψη: 
 
1. (109) Αναπαύοµαι στο Θεό. 
2Αναπαύοµαι στο Θεό σήµερα, και Τον αφήνω να εργάζεται σε µένα και µέσα από µένα, 
ενώ αναπαύοµαι σε Αυτόν στη σιωπή και στην τελεία βεβαιότητα. 
2. (110) Είµαι όπως µε δηµιούργησε ο Θεός. 
2Είµαι ο Υιός του Θεού. 3Σήµερα εγκαταλείπω όλες τις αρρωστηµένες ψευδαισθήσεις που 
έχω για τον εαυτό µου, και αφήνω τον Πατέρα µου να µου πει Ποιος πραγµατικά είµαι. 

3. Στην αρχή της κάθε ώρας:  
2Αναπαύοµαι στο Θεό. 
3Μισή ώρα αργότερα: 
4Είµαι όπως µε δηµιούργησε ο Θεός. 
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ΜΑΘΗΜΑ 121 
 
Η Συγχώρεση Είναι το Κλειδί της Ευτυχίας. 
 
1. Εδώ είναι η απάντηση στην αναζήτηση σου για την ειρήνη. 2Εδώ είναι το κλειδί του 
νοήµατος σε ένα κόσµο που φαίνεται να µην έχει νόηµα. 3Εδώ είναι ο δρόµος προς την 
ασφάλεια εν µέσω των κινδύνων που φαίνονται να σε απειλούν συνεχώς, και να κλονίζουν 
όλες σου τις ελπίδες να βρεις ηρεµία και γαλήνη. 4Εδώ όλες οι ερωτήσεις έχουν απαντηθεί, 
εδώ, το τέλος κάθε αβεβαιότητας έχει επιτέλους εξασφαλιστεί. 
2. Ο νους που δε συγχωρεί είναι γεµάτος φόβο και δεν αφήνει χώρο για την αγάπη να βρει 
τον εαυτό της, κανένα µέρος όπου να µπορέσει να απλώσει ειρηνικά τα φτερά της και να 
ανυψωθεί πάνω από την αναταραχή του κόσµου. 2Ο νους που δε συγχωρεί είναι 
λυπηµένος, χωρίς ελπίδα ανακούφισης και απελευθέρωσης από τον πόνο. 3Υποφέρει και 
είναι δυστυχισµένος, κοιτάζοντας ερευνητικά στο σκοτάδι γύρω του, µη βλέποντας, κι 
όµως βέβαιος ότι ο κίνδυνος παραµονεύει εκεί. 
3. Ο νους που δεν συγχωρεί βασανίζεται από τις αµφιβολίες, αβέβαιος για τον εαυτό του 
και το καθετί που βλέπει, φοβισµένος και θυµωµένος, αδύναµος και απειλητικός, 
φοβούµενος να προχωρήσει, φοβούµενος να µείνει, φοβούµενος να ξυπνήσει ή να πάει να 
κοιµηθεί, φοβούµενος κάθε ήχο, κι ακόµα περισσότερο φοβούµενος τη σιωπή. 
Τροµοκρατηµένος από το σκοτάδι και ακόµα πιο τροµοκρατηµένος από την προσέγγιση 
του φωτός. 2Τι µπορεί να αντιληφθεί ο νους που δεν συγχωρεί, παρά την καταδίκη του; 3Τι 
µπορεί να δει, εκτός από την απόδειξη ότι όλες οι αµαρτίες του είναι πραγµατικές; 
4. Ο νους που δε συγχωρεί δε βλέπει λάθη, παρά µόνο αµαρτίες. 2Κοιτάζει τον κόσµο µε 
µάτια που δεν βλέπουν και στριγκλίζει καθώς βλέπει τις ίδιες του τις προβολές να 
σηκώνονται και να επιτίθενται στην αξιοθρήνητη παρωδία της ζωής του. 3Θέλει να ζήσει, 
αλλά όµως επιθυµεί να ήταν νεκρός. 4Θέλει τη συγχώρεση, αλλά δεν βλέπει καµιά ελπίδα. 
5Θέλει την απόδραση αλλά δεν µπορεί να τη συλλάβει, επειδή βλέπει παντού αµαρτωλούς. 
5. Ο νους που δεν συγχωρεί βρίσκεται σε απόγνωση, χωρίς την προοπτική ενός 
µέλλοντος που να µπορεί να προσφέρει οτιδήποτε άλλο εκτός από πολλή απόγνωση. 
2Παρ' όλα αυτά, θεωρεί ότι η κρίση του για τον κόσµο είναι αµετάκλητη, και δε βλέπει ότι 
έχει καταδικάσει τον εαυτό του σε αυτή την απόγνωση. 3Νοµίζει ότι η κρίση του δεν µπορεί 
να αλλάξει, διότι ό,τι βλέπει βεβαιώνει ότι η κρίση του είναι σωστή. 4Δεν ρωτά, επειδή 
νοµίζει ότι γνωρίζει, 5Δεν αµφιβάλλει, βέβαιος ότι είναι σωστός. 
6. Η συγχώρεση είναι επίκτητος. 2Δεν είναι έµφυτη στο νου, ο οποίος δεν µπορεί να 
αµαρτησει.3Όπως η αµαρτία είναι µία ιδέα που δίδαξες στον εαυτό σου. έτσι και η 
συγχώρεση είναι κάτι που πρέπει να µάθεις, όχι όµως από τον εαυτό σου, αλλά από ένα 
Δάσκαλο ο Οποίος αντιπροσωπεύει τον άλλο εαυτό σε σένα. 4Μέσω Αυτού µαθαίνεις πώς 
να συγχωρείς τον εαυτό που νοµίζεις ότι έπλασες και να τον αφήνεις να εξαφανίζεται. 
5Έτσι επιστρέφεις το νου σου αδιαίρετο σε Αυτόν, ο Οποίος είναι ο Εαυτός σου και ο 
Οποίος δεν µπορεί ποτέ να αµαρτήσει. 
7. . Κάθε νους που δεν συγχωρεί σου δίνει µια ευκαιρία να διδάξεις τον δικό σου πώς να 
συγχωρέσει τον εαυτό του. 2Κάθε νους αναµένει την απελευθέρωση από την κόλαση µέσω 
εσένα, και στρέφεται προς τα σένα ζητώντας ικετευτικά τον Ουρανό εδώ και τώρα. 3Δεν 
έχει ελπίδα, αλλά εσύ γίνεσαι η ελπίδα του. 4Και καθώς είσαι η ελπίδα του, γίνεσαι και η 
δική σου ελπίδα. 5Ο νους που δε συγχωρεί πρέπει να µάθει µέσω της συγχώρεσης σου ότι 
έχει σωθεί από την κόλαση. 6Και καθώς διδάσκεις τη σωτηρία, θα µάθεις. 7Όλη όµως η 
διδασκαλία σου και η µάθηση σου δε θα προέλθουν από σένα, αλλά από το Δάσκαλο που 
σου δόθηκε για να σου δείξει το δρόµο. 
8. Σήµερα µαθαίνουµε να συγχωρούµε. 2Αν είσαι πρόθυµος, µπορείς να µάθεις σήµερα να 
παίρνεις το κλειδί της ευτυχίας και να το χρησιµοποιείς προς όφελος σου. 3Θα 
αφιερώσουµε δέκα λεπτά το πρωί και άλλα δέκα το βράδυ για να µάθουµε πώς να δίνουµε 
τη συγχώρεση, καθώς επίσης και πώς να τη λαµβάνουµε. 
9. Ο νους που δεν συγχωρεί δεν πιστεύει ότι το να δίνει και το να λαµβάνει κανείς είναι το 
ίδιο. 2Παρ' όλα αυτά, θα προσπαθήσουµε να µάθουµε σήµερα ότι είναι ένα, καθώς 



 108 

εξασκούµεθα να συγχωρέσουµε κάποιον που θεωρείς εχθρό σου και κάποιον που 
θεωρείς φίλο σου. 3Και καθώς µαθαίνεις να τους βλέπεις και τους δύο σαν ένα, θα 
επεκτείνουµε το µάθηµα και στον εαυτό σου και θα δούµε ότι η απελευθέρωση τους 
συµπεριέλαβε και τη δική σου. 
10. Άρχισε τις µεγαλύτερες περιόδους εξάσκησης συλλογιζόµενος κάποιον που δεν σου 
αρέσει, που φαίνεται να σε εκνευρίζει ή να σου προκαλεί θλίψη αν τυχόν τον συναντήσεις, 
κάποιον που σκοπίµως περιφρονείς, ή απλώς προσπαθείς να αγνοείς. 2Δεν έχει σηµασία 
ποία µορφή παίρνει ο θυµός σου. 3Πιθανώς να τον έχεις ήδη διαλέξει. 4Αυτός αρκεί. 
11. Τώρα κλείσε τα µάτια σου και δες τον στο νου σου και κοίταξε τον για λίγο. 
2Προσπάθησε να αντιληφθείς λίγο φως κάπου µέσα του, µια µικρή λάµψη που δεν είχες 
ποτέ παρατηρήσει. 3Προσπάθησε να βρεις κάποια µικρή σπίθα φωτός να λάµπει µέσα 
από την άσχηµη εικόνα που έχεις για αυτόν. 4Κοίταξε αυτή την εικόνα µέχρι να δεις ένα 
φως κάπου µέσα της και µετά προσπάθησε να αφήσεις αυτό το φως να απλωθεί, έως 
ότου τον καλύψει και κάνει την εικόνα όµορφη και καλή. 
12. Κοίταξε αυτή την αλλαγµένη αντίληψη για λίγο και µετά στρέψε το νου σου σε κάποιον 
που αποκαλείς φίλο. 2Προσπάθησε να µεταβιβάσεις σε αυτόν το φως που έµαθες να 
βλέπεις γύρω από τον πρώην «εχθρό» σου. 3Δες τον τώρα σαν κάτι περισσότερο από 
φίλο σοι, διότι σε αυτό το φως η αγιοσύνη του σου δείχνει το σωτήρα σου, σωσµένο και 
σώζοντα, θεραπευµένο και ακέραιο. 
13. Μετά άσε τον να σου προσφέρει το φως που βλέπεις σε αυτόν, και άφησε επίσης τον 
«εχθρό» σου και το φίλο σου να ενωθούν καθώς σε ευλογούν µε ό,τι έδωσες. 2Τώρα είσαι 
ένα µε αυτούς και αυτοί µε σένα. -Τώρα έχεις συγχωρεθεί από τον εαυτό σου. 4Μην 
ξεχνάς, καθ' όλη τη διάρκεια της ηµέρας το ρόλο που παίζει η συγχώρεση στο να φέρνει 
την ευτυχία στον κάθε νου που δεν συγχωρεί, συµπεριλαµβανοµένου και του δικού σου. 
5Κάθε ώρα λέγε στον εαυτό σου: 
6Η συγχώρεση είναι το κλειδί της ευτυχίας. 
7Θα ξυπνήσω, από το όνειρο ότι 
είµαι θνητός, ατελής και γεµάτος αµαρτία. 
και θα γνωρίσω ότι είµαι ο τέλειος Υιός του Θεού. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 122 
 
Η Συγχώρεση µου Προσφέρει το Καθετί που Θέλω. 
 
1.Τι θα µπορούσες να ήθελες που η συγχώρεση δεν µπορεί να σου δώσει,2Θέλεις ειρήνη; 
3Ή συγχώρεση σου την προσφέρει. 4Θέλεις ευτυχία, ένα γαλήνιο νου, βεβαιότητα σκοπού 
και µια αίσθηση αξίας και οµορφιάς που υπερβαίνει τον κόσµο; 5Θέλεις φροντίδα και 
ασφάλεια και τη ζεστασιά της σίγουρης προστασίας πάντοτε; 6Θέλεις γαλήνη που δεν 
µπορεί να αναστατωθεί, καλοσύνη που δεν µπορεί ποτέ να πληγωθεί, µια βαθιά, συνεχή 
ανακούφιση και µια ανάπαυση τόσο τέλεια, που δεν µπορεί ποτέ να διαταραχτεί; 
2. Όλα αυτά σου προσφέρει η συγχώρεση κι ακόµα περισσότερα. 2Λάµπει στα µάτια σου 
καθώς ξυπνάς και σου δίνει χαρά για να ανταµώσεις την ηµέρα. 3Γαληνεύει το µέτωπο σου 
καθώς κοιµάσαι και αναπαύεται στα βλέφαρα σου, ώστε να µη δεις όνειρα φόβου και 
κακού, µοχθηρίας και επίθεσης. 4Και όταν ξυπνήσεις και πάλι, σου προσφέρει µια άλλη 
µέρα ευτυχίας και ειρήνης. 5Όλα αυτά σου προσφέρει η συγχώρεση κι ακόµα περισσότερα. 
3. Η συγχώρεση αφήνει να σηκωθεί το πέπλο που κρύβει το πρόσωπο του Χριστού από 
εκείνους που κοιτάζουν τον κόσµο µε µάτια που δεν συγχωρούν. 2Σε αφήνει να 
αναγνωρίσεις τον Υιό του Θεού και απαλλάσσει τη µνήµη σου από όλες τις νεκρές 
σκέψεις, ώστε η ανάµνηση του Πατέρα σου να µπορέσει να περάσει το κατώφλι του νου 
σου. 3Τι θα ήθελες που η συγχώρεση δεν µπορεί να δώσει; 4Τι άλλα δώρα εκτός από αυτά 
αξίζουν να τα επιδιώκει κανείς; 5Τι φανταστική αξία, ασήµαντο αποτέλεσµα, ή παροδική 
υπόσχεση, που ποτέ δεν πρόκειται να κρατηθεί, µπορεί να προσφέρει µεγαλύτερη ελπίδα 
από αυτήν που φέρνει η συγχώρεση; 
4. Γιατί θα αναζητούσες µια απάντηση διαφορετική από την απάντηση που θα απαντήσει 
στο καθετί; 2Εδώ είναι η τέλεια απάντηση, που δίνεται σε ατελείς ερωτήσεις, δίχως νόηµα 
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αιτήσεις, χλιαρή προθυµία να ακούσεις και λίγη εργατικότητα και εµπιστοσύνη. 3Εδώ είναι 
η απάντηση! 4Μην την αναζητάς πια. 5Δε θα βρεις µια άλλη αντί για αυτήν. 
5. Το σχέδιο του Θεού για την σωτηρία σου δεν µπορεί να αλλάξει, ούτε µπορεί να 
αποτύχει. 2Να είσαι ευγνώµων που παραµένει ακριβώς όπως Αυτός το σχεδίασε. 3Στέκεται 
µπροστά σου αµετάβλητο, σαν µια ανοικτή πόρτα, µε ζεστασιά και καλωσορίσµατα, 
καλώντας σε πέρα από το άνοιγµα της πόρτας, προσκαλώντας σε να εισέλθεις και να 
αισθανθείς άνετα στο σπίτι σου, εκεί που ανήκεις. 
6. Εδώ είναι η απάντηση! 2Θα ήθελες να στέκεσαι έξω, ενώ όλος ο Ουρανός σε περιµένει 
εντός; 3Συγχώρεσε και θα συγχωρεθείς. 4Καθώς πίνεις θα λάβεις. 5Δεν υπάρχει άλλο 
σχέδιο εκτός από αυτό για τη σωτηρία του Υιού του Θεού. 6Ας χαρούµε σήµερα που έτσι 
έχουν τα πράγµατα, διότι έχουµε εδώ µια απάντηση, ξεκάθαρη και ολοφάνερη, εντελώς 
άδολη στην απλότητα της. 7Ολα τα πολύπλοκα πράγµατα που ο κόσµος έχει υφάνει από 
σαθρούς ιστούς αράχνης εξαφανίζονται µπροστά στη δύναµη και το µεγαλείο αυτής της 
εξαιρετικά απλής δήλωσης της αλήθειας. 
7. Εδώ είναι η απάντηση! 2Μην ξαναφύγεις σε άσκοπες περιπλανήσεις. 3Άποδέξου τη 
σωτηρία, τώρα. 4Είναι το δώρο του Θεού και όχι του κόσµου. 5Ο κόσµος δεν µπορεί να 
δώσει κανένα δώρο αξίας σ' ένα νου που έχει λάβει ό,τι ο Θεός του έχει δώσει σαν δικό 
του. 6Ο Θεός θέλει σήµερα να ληφθεί η σωτηρία και οι περίπλοκες µορφές των ονείρων 
σου να µη σου κρύβουν πια την ανυπαρξία τους.  
8. Άνοιξε τα µάτια σου σήµερα και κοίταξε ένα ευτυχισµένο κόσµο ασφάλειας και ειρήνης. 
2Η συγχώρεση είναι το µέσο µε το οποίο έρχεται να πάρει τη θέση της κόλασης. 3Ανατέλλει 
σιωπηλά, για να χαιρετήσει τα ανοικτά σου µάτια και να γεµίσει την καρδιά σου µε βαθιά 
ηρεµία, καθώς οι πανάρχαιες αλήθειες, για πάντα νεογέννητες, εγείρονται στην επίγνωση 
σου. 4Ό,τι θα θυµηθείς µετά, δεν µπορεί ποτέ να περιγραφτεί. 5Παρ' όλα αυτά, η 
συγχώρεση σού το προσφέρει. 
9. Ενθυµούµενοι τα δώρα που δίνει η συγχώρεση, επιχειρούµε την εξάσκηση µας σήµερα 
µε ελπίδα και πίστη ότι αυτή εδώ θα είναι η ηµέρα που η σωτηρία θα είναι δική µας. 2Με 
ειλικρίνεια και χαρά την αναζητάµε σήµερα, αντιλαµβανόµενοι ότι έχουµε το κλειδί µέσα 
στα χέρια µας και δεχόµενοι την απάντηση του Ουρανού στην κόλαση που φτιάξαµε, αλλά 
στην οποία δε θα θέλαµε να µείνουµε πια.  
10. Πρωί και βράδυ, δίνουµε χαρούµενα ένα τέταρτο της ώρας στην αναζήτηση στην 
οποία το τέλος της κόλασης είναι εγγυηµένο. 2 Άρχισε γεµάτος ελπίδα, διότι έχουµε φτάσει 
σε µια κρίσιµη καµπή όπου ο δρόµος γίνεται πολύ εύκολος. 3Και τώρα ο δρόµος που µένει 
ακόµα να ταξιδέψουµε δεν είναι µακρύς. 4Είµαστε πράγµατι κοντά στο καθορισµένο τέλος 
του ονείρου. 
11. Βυθίσου στην ευτυχία καθώς αρχίζεις αυτές τις περιόδους εξάσκησης, διότι 
προσφέρουν τις σίγουρες ανταµοιβές που φέρνουν οι απαντηµένες ερωτήσεις, καθώς και 
ό,τι φέρνει η αποδοχή της απάντησης από σένα. 2Σήµερα, θα σου δοθεί να αισθανθείς την 
ειρήνη που προσφέρει η συγχώρεση και τη χαρά που σου δίνει το σήκωµα του πέπλου. 
12. Μπροστά στο φως που θα λάβεις σήµερα, ο κόσµος θα ξεθωριάσει µέχρι που θα 
εξαφανιστεί και θα δεις έναν άλλο κόσµο να εµφανίζεται, τον οποίο δε θα έχεις λόγια να 
περιγράψεις. 2Τώρα βαδίζουµε κατευθείαν στο φως και λαµβάνουµε τα δώρα που έχουν 
φυλαχτεί για µας, από τότε που άρχισε ο χρόνος, και τα οποία περίµεναν τη σηµερινή 
ηµέρα για να δοθούν. 
13. Η συγχώρεση προσφέρει το καθετί που θέλεις. 2Σήµερα όλα τα πράγµατα που θέλεις 
σου δίνονται. 3Μην αφήσεις τα δώρα σου να εξαφανιστούν σιγά σιγά κατά τη διάρκεια της 
ηµέρας, καθώς επιστρέφεις και πάλι για να συναντήσεις ένα κόσµο µεταβολών και 
θλιβερών φαινοµένων. 4Κράτησε τα δώρα σου ξεκάθαρα στην επίγνωση σου, καθώς 
βλέπεις το αµετάβλητο στην καρδιά των µεταβολών, το φως της αλήθειας πίσω από τα 
φαινόµενα. 
14. Μη δελεαστείς να αφήσεις τα δώρα σου να σου γλιστρήσουν µέσα από τα χέρια σου 
και να χαθούν στη λησµονιά, αλλά κράτα τα καλά στο νου σου προσπαθώντας να τα 
σκέφτεσαι τουλάχιστον ένα λεπτό κάθε τέταρτο της ώρας που περνά. 2Υπενθύµισε στον 
εαυτό σου πόσο πολύτιµα είναι αυτά τα δώρα µε την παρακάτω υπενθύµιση, η οποία έχει 
τη δύναµη να κρατά τα δώρα σου στην επίγνωση σου κατά τη διάρκεια της ηµέρας: 
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3Η συγχώρεση προσφέρει το καθετί που θέλω. 
4Σήµερα το έχω δεχτεί αυτό σαν αληθινό. 
Σήµερα, έχω λάβει τα δώρα του Θεού. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 123 
 
Ευχαριστώ τον Πατέρα µου για τα Δώρα Του σε Μένα. 

 
1. Σήµερα, ας είµαστε ευγνώµονες. 2 Έχουµε φτάσει σε πιο ήπιες διαδροµές και πιο 
οµαλούς δρόµους. 3Δεν υπάρχει σκέψη να γυρίσουµε πίσω εκεί που ήµαστε, ούτε και 
αδιάλλακτη αντίσταση στην αλήθεια. 4Λίγη αµφιταλάντευση αποµένει, µερικές µικρές 
αντιρρήσεις και λίγη διστακτικότητα, µπορείς όµως να είσαι πολύ ευγνώµων για την 
πρόοδο σου, η οποία είναι πολύ µεγαλύτερη από ό,τι συνειδητοποιείς. 
2. Μια µέρα τώρα αφιερωµένη στην ευγνωµοσύνη θα προσθέσει το όφελος της βαθύτερης 
κατανόησης του πραγµατικού βαθµού της προόδου που έχεις κάνει, των δώρων που έχεις 
λάβει. 2Να είσαι χαρούµενος σήµερα, γεµάτος αγάπη κι ευγνωµοσύνη που ο Πατέρας σου 
δεν σε έχει εγκαταλείψει, ούτε σε έχει αφήσει να περιπλανιέσαι µόνος σου στο σκοτάδι. 
3Να είσαι ευγνώµων που Αυτός σε έχει σώσει από τον εαυτό που νόµισες ότι έπλασες για 
να πάρει τη θέση Αυτού και της δηµιουργίας Του. 4Δώσε Του ευχαριστίες σήµερα. 
3. Δώσε ευχαριστίες που Αυτός δεν σε έχει εγκαταλείψει και που η Αγάπη Του θα µείνει 
για πάντα να λάµπει πάνω σου, για πάντα αµετάβλητη. 2Δώσε ευχαριστίες, επίσης, που 
και εσύ είσαι αµετάβλητος, διότι ο Υιός που Αυτός αγαπά είναι αµετάβλητος όπως ο 
Εαυτός Του. 3Να είσαι ευγνώµων που έχεις σωθεί. 4Να είσαι χαρούµενος που έχεις να 
εκπληρώσεις µια αποστολή στη σωτηρία. 5Να είσαι ευγνώµων που η αξία σου κατά πολύ 
υπερβαίνει τα φτωχά σου δώρα και τις µικρόψυχες κρίσεις σου για αυτόν που ο Θεός 
εδραίωσε σαν τον Υιό Του. 
4. Σήµερα, µε ευγνωµοσύνη σηκώνουµε τις καρδιές µας πάνω από την απόγνωση και 
υψώνουµε τα γεµάτα ευγνωµοσύνη µάτια µας, ώστε να µην κοιτάζουµε πια κάτω στο 
χώµα, 2Τραγουδάµε το τραγούδι της ευγνωµοσύνης σήµερα προς τιµή του Εαυτού, που ο 
Θεός έχει θελήσει να είναι η αληθινή µας Ταυτότητα σε Αυτόν. 3Σήµερα χαµογελάµε σε 
όλους αυτούς που βλέπουµε, και βαδίζουµε µε ανάλαφρα βήµατα, καθώς πηγαίνουµε να 
κάνουµε ό,τι µας έχει ανατεθεί να κάνουµε. 
5. Δεν πηγαίνουµε µόνοι µας. 2Και δίνουµε ευχαριστίες που ένας Φίλος έχει έρθει στην 
αποµόνωση µας, για να µας πει το σωτήριο Λόγο του Θεού. 3Και ευχαριστούµε και σένα 
που Τον ακούς. 4Ο Λόγος Του είναι άηχος, αν δεν εισακουστεί. 5Όταν ευχαριστείς Αυτόν, 
οι ευχαριστίες δίνονται και σε σένα. 6Ενα µήνυµα που δεν έχει εισακουστεί δε θα σώσει τον 
κόσµο, όσο δυνατή κι αν είναι η Φωνή που οµιλεί, όσο µεγάλη κι αν είναι η αγάπη του 
µηνύµατος. 
6. Ας δοθούν ευχαριστίες σε σένα που άκουσες, διότι έγινες ο αγγελιαφόρος που φέρνει τη 
Φωνή Του και Την αφήνει να αντηχεί σε όλο τον κόσµο. 2Λάβε τις ευχαριστίες του Θεού 
σήµερα, καθώς δίνεις ευχαριστίες σε Αυτόν. 3Διότι Αυτός θα ήθελε να σου προσφέρει τις 
ευχαριστίες που δίνεις, επειδή λαµβάνει τα δώρα σου µε αγάπη και ευγνωµοσύνη και τα 
επιστρέφει χίλιες φορές και εκατοντάδες χιλιάδες φορές πιο πολλά από αυτά που 
δόθηκαν. 4Θα ευλογήσει Αυτός τα δώρα σου µε το να τα µοιραστεί µαζί σου. 5Και έτσι 
αυξάνονται σε ισχύ και δύναµη, µέχρι να γεµίσουν τον κόσµο µε χαρά κι ευγνωµοσύνη. 
7. Λάβε τις ευχαριστίες Του και πρόσφερε Του τις δικές σου για δεκαπέντε λεπτά δυο 
φορές σήµερα.2Και θα συνειδητοποιήσεις σε Ποιον προσφέρεις ευχαριστίες και Ποιον 
ευχαριστεί Αυτός καθώς Τον ευχαριστείς. 3Αυτό το ιερό ηµίωρο που προσφέρεται σε 
Αυτόν θα σου επιστραφεί σαν χρόνια για κάθε δευτερόλεπτο, δύναµη να σώσεις τον 
κόσµο αιώνες πιο γρήγορα λόγω των ευχαριστιών σου σε Αυτόν. 
8. Λάβε τις ευχαριστίες Του και θα καταλάβεις µε πόση αγάπη σε κρατά στο Νου Του, 
πόσο βαθιά και απεριόριστη είναι η φροντίδα Του για σένα, πόσο τέλεια είναι η 
ευγνωµοσύνη Του σε σένα. 2Να θυµάσαι να Τον σκέφτεσαι κάθε ώρα και να Του δίνεις 
ευχαριστίες για καθετί που έδωσε στον Υιό Του, ώστε να µπορέσει να υψωθεί πάνω από 
τον κόσµο ενθυµούµενος τον Πατέρα του και τον Εαυτό του. 
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ΜΑΘΗΜΑ 124 
 
Ας Θυµηθώ ότι Είµαι Ένα µε το Θεό. 
 
1  . Σήµερα, θα δώσουµε και πάλι ευχαριστίες για την Ταυτότητα µας στο Θεό. 2Ο οίκος 
µας είναι ασφαλής, η προστασία µας έχει εγγυηθεί στο καθετί που κάνουµε, η ισχύς και η 
δύναµη µας είναι διαθέσιµες σε όλες τις προσπάθειες µας. 3Δεν µπορούµε να αποτύχουµε 
σε τίποτα. 4Το καθετί που αγγίζουµε αποκτά ένα λαµπρό φως, που ευλογεί και θεραπεύει. 
5Εναρµονισµένοι µε το Θεό και µε το σύµπαν, παίρνουµε το δρόµο µας µε αγαλλίαση και 
µε τη σκέψη ότι ο ίδιος ο Θεός έρχεται παντού µαζί µας. 
2. Πόσο άγιοι είναι οι νόες µας! 2Και το καθετί που βλέπουµε καθρεφτίζει την αγιοσύνη 
µέσα στο νου που είναί εναρµονισµένος µε το Θεό και µε τον εαυτό του. 3Πόσο εύκολα 
εξαφανίζονται τα λάθη και ο θάνατος δίνει τη θέση του στην αιώνια ζωή. 4Τα αστραφτερά 
ίχνη των βηµάτων µας δείχνουν το δρόµο προς την αλήθεια, διότι ο Θεός είναι ο 
Σύντροφός µας καθώς περπατάµε στον κόσµο για λίγο ακόµα. 5Και εκείνοι που έρχονται 
να µας ακολουθήσουν θα αναγνωρίσουν το δρόµο, επειδή το φως που φέρνουµε µένει 
πίσω, παρ' όλο που παραµένει και µαζί µας καθώς προχωράµε. 
3. Ό,τι λαµβάνουµε είναι το αιώνιο δώρο µας προς αυτούς που ακολουθούν µετά, και 
εκείνους που πέρασαν προηγουµένως ή έµειναν µαζί µας για λίγο. 2Και ο Θεός, ο Οποίος 
µας αγαπά όλους µε την ίδια αγάπη µε την οποία και δηµιουργηθήκαµε, µας χαµογελά και 
µας προσφέρει την ευτυχία που δώσαµε. 
4. Σήµερα, δε θα αµφιβάλλουµε την Αγάπη Του για µας, ούτε και θα αµφισβητήσουµε την 
προστασία Του και τη φροντίδα Του. 2Καµιά δίχως νόηµα ανησυχία δεν µπορεί να 
παρεµβληθεί µεταξύ της πίστης µας και της επίγνωσης µας της Παρουσίας Του. Είµαστε 
ένα µε Αυτόν σήµερα, καθώς Τον αναγνωρίζουµε και Τον θυµόµαστε. 4Τον αισθανόµαστε 
στις καρδιές µας. 5Οι νόες µας περιέχουν τις Σκέψεις Του, τα µάτια µας βλέπουν την 
οµορφιά Του στο καθετί που κοιτάζουµε. 6Σήµερα, βλέπουµε µόνο ό,τι αγαπά και ό,τι είναι 
αξιαγάπητο. 
5. Το βλέπουµε στα φαινόµενα του πόνου, και ο πόνος δίνει τη θέση του στην ειρήνη. 2Το 
βλέπουµε σε αυτούς που µαίνονται, στους λυπηµένους και τους στενοχωρηµένους και σε 
αυτούς που αισθάνονται µοναξιά και είναι φοβισµένοι και οι οποίοι έτσι αποκαθίστανται 
στην ηρεµία και την ειρήνη του νου στην οποία δηµιουργήθηκαν. 3Και το βλέπουµε σε 
αυτούς που πεθαίνουν καθώς επίσης και στους νεκρούς, επαναφέροντας τους έτσι στη 
ζωή. 4Όλο αυτό το βλέπουµε, επειδή το είδαµε πρώτα µέσα µας. 
6. Σε αυτούς που γνωρίζουν ότι είναι ένα µε το Θεό, κανένα θαύµα δεν µπορεί ποτέ να 
τους αρνηθεί. 2Ολες οι σκέψεις τους έχουν τη δύναµη να θεραπεύουν κάθε µορφή 
δυστυχίας σε οποιονδήποτε, από χρόνους περασµένους και από καιρούς µελλοντικούς και 
µε την ίδια ευκολία όπως και σε αυτούς που περπατούν δίπλα τους τώρα. Οι σκέψεις τους 
είναι αιώνιες και ανεξάρτητες από την απόσταση όπως και από το χρόνο. 
7. Ενωνόµαστε σε αυτή την επίγνωση, καθώς λέµε ότι είµαστε ένα µε το Θεό. 2Διότι µε 
αυτά τα λόγια, λέµε επίσης ότι έχουµε σωθεί και θεραπευτεί, και εποµένως ότι µπορούµε 
να σώσουµε και να θεραπεύσουµε. 3Εχουµε λάβει, και τώρα θα θέλαµε να δώσουµε. 4Διότι 
θα θέλαµε να κρατήσουµε τα δώρα που ο Πατέρας µας έδωσε. 5Σήµερα θα θέλαµε να 
βιώσουµε τους εαυτούς µας σε εναρµονισµό µε Αυτόν, έτσι ώστε να µπορέσει να µοιρα-
στεί ρ κόσµος την αναγνώριση µας της πραγµατικότητας. 6Με αυτό το βίωµα µας ο κόσµος 
απελευθερώνεται. 7Θεραπεύεται µαζί µε µας, καθώς αρνούµεθα τον αποχωρισµό µας από 
τον Πατέρα µας. 
8. Ειρήνη ας είναι σε σένα σήµερα. 2Διασφάλισε την ειρήνη σου µε το να εφαρµόζεις την 
επίγνωση ότι είσαι ένα µε το Δηµιουργό σου, όπως και Αυτός είναι ένα µε σένα. 3Κάποια 
στιγµή σήµερα, όποτε είναι καλύτερο, αφιέρωσε µισή ώρα στη σκέψη ότι είσαι ένα µε το 
Θεό. 4Αυτή είναι η πρώτη µας απόπειρα να έχουµε µια εκτεταµένη περίοδο, για την οποία 
δε θα δώσουµε οδηγίες ή ιδιαίτερα λόγια για να καθοδηγήσουµε το διαλογισµό σου. 5Θα 
εµπιστευτούµε τη Φωνή του Θεού να µιλήσει όπως Αυτός το βρίσκει κατάλληλο σήµερα, 
βέβαιοι ότι Αυτός δε θα αµελήσει. 6Παρέµεινε µαζί Του αυτό το ηµίωρο. Αυτός θα 
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φροντίσει τα υπόλοιπα. 
9. Το όφελος σου δε θα είναι λιγότερο, αν πιστεύεις ότι τίποτα δεν συµβαίνει. 2Μπορεί να 
µην είσαι έτοιµος να το δεχτείς σήµερα. 3Κάπου όµως και κάποτε θα έρθει στο νου σου και 
τότε δεν θα µπορείς παρά να το αναγνωρίσεις, καθώς θα ανατέλλει µε βεβαιότητα στο νου 
σου. 4Αυτό το ηµίωρο θα πλαισιωθεί µε χρυσάφι, µε κάθε λεπτό σαν ένα διαµάντι 
τοποθετηµένο γύρω από τον καθρέφτη που αυτή η άσκηση θα σου προσφέρει. 5Και θα 
δεις το πρόσωπο του Χριστού µέσα σε αυτόν, σαν αντανάκλαση του δικού σου 
προσώπου. 
10. Ίσως σήµερα, ίσως αύριο, θα δεις τη δική σου µεταµόρφωση µέσα στον καθρέφτη που 
αυτό το ιερό ηµίωρο θα σου προσφέρει για να κοιτάξεις τον εαυτό σου. 2Οταν είσαι 
έτοιµος, θα τη βρεις εκεί, µέσα στο νου σου όπου περιµένει να ανακαλυφθεί. 3Θα θυµηθείς 
τότε τη σκέψη στην οποία έδωσες αυτό το ηµίωρο, αντιλαµβανόµενος µε ευγνωµοσύνη ότι 
ποτέ δε χρησιµοποίησες το χρόνο σου καλύτερα. 
11. Ίσως σήµερα, ίσως αύριο, θα κοιτάξεις µέσα σε αυτό τον καθρέφτη και θα καταλάβεις 
ότι το αναµάρτητο φως που βλέπεις σου ανήκει, η οµορφιά που κοιτάζεις είναι δική σου. 
2Θεώρησε αυτό το ηµίωρο σαν το δώρο σου στο Θεό. βέβαιος ότι η ανταµοιβή Του θα 
είναι µια αίσθηση αγάπης που δεν µπορείς να κατανοήσεις, χαρά πάρα πολύ βαθιά για να 
την καταλάβεις, ναι µια θέα πάρα πολύ άγια για να τη δουν τα µάτια του σώµατος. 3Παρ' 
όλα αυτά. µπορείς να είσαι σίγουρος ότι κάποια µέρα, ίσως σήµερα, ίσως αύριο, θα 
καταλάβεις και θα κατανοήσεις και θα δεις. 
12. Πρόσθεσε και άλλα πετράδια στο χρυσό πλαίσιο που στηρίζει τον καθρέφτη που σου 
προσφέρεται σήµερα, καθώς επαναλαµβάνεις στον εαυτό σου κάθε µια ώρα τα εξής: 
2Ας θυµηθώ ότι είµαι ένα µε το Θεό, σε αρµονία µε όλους τους αδερφούς µου 
και µε τον Εαυτό µου, σε αιώνια αγιοσύνη και ειρήνη. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 125 
 
Στη Γαλήνη Λαµβάνω το Λόγο του Θεού Σήµερα. 

 
1. Ας είναι η σηµερινή µέρα µια µέρα ηρεµίας και γαλήνης, κατά την οποία ακούµε 
προσεκτικά. 2Ο Πατέρας σου θέλει να ακούσεις το Λόγο Του σήµερα. 3Και έτσι σε καλεί 
από εκεί που κατοικεί βαθιά µέσα στο νου σου. 4'Ακουγε Τον σήµερα. 5Η ειρήνη δεν είναι 
δυνατή, ώσπου να ακουστεί ο Λόγος Του σε όλο τον κόσµο, ώσπου να ακούσει ο νους 
σου ήρεµα και προσεκτικά και να δεχτεί το µήνυµα που πρέπει να ακούσει ο κόσµος για να 
αρχίσει η γαλήνια εποχή της ειρήνης. 
2. Αυτός ο κόσµος θα αλλάξει µέσω εσένα. 2Κανένα άλλο µέσο δεν µπορεί να τον σώσει, 
διότι το σχέδιο του Θεού είναι απλούστατα το εξής: Ο Υιός του Θεού είναι ελεύθερος να 
σώσει τον εαυτό του, διότι του έχει δοθεί ο Λόγος του Θεού να είναι ο Οδηγός του, για 
πάντα στο νου του και στο πλευρό του να τον οδηγεί στον οίκο του Πατέρα του σύµφωνα 
µε την ίδια του τη θέληση, η οποία είναι για πάντα ελεύθερη όπως του Θεού. 3Δεν 
οδηγείται δια της βίας, παρά µόνο µε αγάπη. Δεν κρίνεται, παρά µόνο καθαγιάζεται. 
3. Στη σιωπή θα ακούσουµε τη Φωνή του Θεού σήµερα χωρίς την παρεµβολή των 
ασήµαντων σκέψεων σου, χωρίς τις προσωπικές µας επιθυµίες και χωρίς καµιά κρίση του 
άγιου Λόγου Του. 2Δε θα κρίνουµε τους εαυτούς µας σήµερα, διότι ό,τι είµαστε δεν µπορεί 
να κριθεί. 3Στεκόµαστε µακριά από τις κρίσεις που ο κόσµος έχει εκφέρει για τον Υιό του 
Θεού. 4Δεν τον γνωρίζει. 5Σήµερα δε θα ακούσουµε τον κόσµο, αλλά θα περιµένουµε στη 
σιωπή για το Λόγο του Θεού. 
4. Άκουγε, άγιε Υιέ του Θεού, τον Πατέρα σου να µιλά. 2Η Φωνή Του θα ήθελε να σου 
δώσει τον άγιο Λόγο Του, για να διαδώσεις σε όλο τον κόσµο τα νέα της σωτηρίας και της 
άγιας· ώρας της ειρήνης. 3Προσερχόµα-στε στο θρόνο του Θεού σήµερα, στο γαλήνιο 
µέρος του νου όπου Αυτός κατοικεί για πάντα, στην αγιοσύνη που Αυτός δηµιούργησε και 
ποτέ δε θα εγκαταλείψει. 
5. Αυτός δεν περιµένει µέχρι να Του επιστρέψεις το νου σου, για να σου δώσει το Λόγο 
Του. 2Δεν έχει κρύψει τον Εαυτό Του από σένα, ενώ εσύ έχεις περιπλανηθεί για λίγο 
µακριά από Αυτόν. 3Δεν αγαπά Αυτός τις ψευδαισθήσεις που τρέφεις για τον εαυτό σου. 
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4Αυτός γνωρίζει τον Υιό Του και τον θέλει να παραµείνει µαζί Του ανεξάρτητα από τα 
όνειρα του, ανεξάρτητα από την τρέλα του ότι το θέληµα του δεν είναι δικό του. 
6. Σήµερα Αυτός σου µιλά. 2Η Φωνή Του περιµένει τη σιωπή σου, διότι ο Λόγος Του δεν 
µπορεί να ακουστεί ώσπου ο νους σου να ηρεµήσει για λίγο και οι δίχως νόηµα επιθυµίες 
να σιωπήσουν. 3Περίµενε το Λόγο Του στη γαλήνη. 4Υπάρχει ειρήνη µέσα σου, η οποία 
πρέπει να επιστρατευτεί σήµερα για να βοηθήσει τον αγιότατο νου σου να προετοιµαστεί 
να ακούσει τη Φωνή για το Δηµιουργό του να µιλά. 
7. Τρεις φορές σήµερα, σε ώρες που είναι πολύ κατάλληλες για σιωπή, δώσε δέκα λεπτά 
τα οποία απέσυρε από την ακρόαση του κόσµου και τα οποία διάλεξε να αφιερώσεις στην 
ήρεµη ακρόαση του Λόγου του Θεού. 2Αυτός σου µιλά από πιο κοντά, από την καρδιά 
σου. 3Ή Φωνή Του είναι πιο κοντά από το χέρι σου. 4Η Αγάπη Του είναι το καθετί που 
είσαι και που Αυτός είναι, το ίδιο µε σένα, και εσύ το ίδιο µε Αυτόν. 
8. Είναι η φωνή σου την οποία ακούς, καθώς Αυτός σου µιλά. 2Είναι ο Λόγος της 
ελευθερίας και της ειρήνης, της ενότητας της θέλησης και του σκοπού, χωρίς κανένα 
διαχωρισµό ή διαίρεση στο µοναδικό Νου Του Πατέρα και του Υιού. 3Στη γαλήνη άκουγε 
τον εαυτό σου σήµερα και άφησε Τον να σου πει ότι ο Θεός δεν έχει ποτέ εγκαταλείψει τον 
Υιό Του, και εσύ δεν έχεις ποτέ εγκαταλείψει τον εαυτό σου. 
9. Απλώς και µόνο µείνε γαλήνιος. 2Δε θα χρειαστείς άλλο κανόνα εκτός από αυτόν, για να 
αφήσεις την εξάσκηση σου σήµερα να σε σηκώσει πάνω από τις σκέψεις του κόσµου και 
να ελευθερώσει την όραση σου από τα µάτια του σώµατος. 3Απλώς και µόνο µείνε 
ακίνητος και άκουγε προσεκτικά. 4Θα ακούσεις το Λόγο στον οποίο το θέληµα του Θεού 
Υιού ενώνεται µε του Πατέρα του το θέληµα, σε συµφωνία µε αυτό, χωρίς καµιά 
ψευδαίσθηση να παρεµβάλλεται µέσα σε αυτό που είναι εντελώς αδιαίρετο και αληθινό. 
5Καθώς η κάθε ώρα περνά σήµερα, µείνε ακίνητος για µια στιγµή και υπενθύµιζε στον 
εαυτό σου ότι έχεις ένα ιδιαίτερο σκοπό για τη σηµερινή µέρα, στη γαλήνη να λάβεις το 
Λόγο του Θεού. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 126 
 
Το Καθετί που Δίνω Δίνεται στον Εαυτό µου. 

 
1. Η σηµερινή ιδέα, η οποία είναι εντελώς αντίθετη µε το εγώ και τον τρόπο που σκέφτεται 
ο κόσµος, είναι πολύ σηµαντική για τη µεταστροφή της σκέψης που θα επιφέρει αυτή η 
σειρά µαθηµάτων. 2Αν πίστευες αυτή τη δήλωση δε θα υπήρχε κανένα πρόβληµα ως προς 
την τέλεια συγχώρεση, τη βεβαιότητα σκοπού και τη σίγουρη καθοδήγηση. 3Θα 
καταλάβαινες το µέσο µε το οποίο η σωτηρία έρχεται σε σένα και δε θα δίσταζες να το 
χρησιµοποιήσεις αµέσως. 
2. Ας εξετάσουµε τι ακριβώς πιστεύεις αντί για αυτή την ιδέα. 2Σου φαίνεται ότι οι άλλοι 
άνθρωποι είναι χωρισµένοι από σένα και ικανοί να συµπεριφέρονται µε τρόπους που δεν 
έχουν επιπτώσεις πάνω στις σκέψεις σου, ούτε και η δική σου συµπεριφορά πάνω στις 
δικές τους σκέψεις. Εποµένως, η στάση σου δεν έχει επίδραση πάνω σε αυτούς, και οι 
εκκλήσεις τους για βοήθεια µε κανένα τρόπο δε σχετίζονται µε τις δικές σου εκκλήσεις. 4Κι 
ακόµα νοµίζεις ότι µπορούν να αµαρτήσουν χωρίς να επηρεάσουν την αντίληψη σου του 
εαυτού σου, και ότι µπορείς να κρίνεις την αµαρτία τους παραµένοντας όµως εκτός της 
καταδίκης και εν ειρήνη. 
3. Όταν «συγχωρείς» µια αµαρτία, δεν υπάρχει άµεσο όφελος για σένα. 2Δίνεις έλεος σ' 
έναν που είναι ανάξιος, απλώς για να δείξεις ότι είσαι καλύτερος, σ' ένα υψηλότερο 
επίπεδο από αυτόν που συγχωρείς. 3Δεν έχει επαξίως κερδίσει την ευσπλαχνική ανοχή 
σου, την οποία παρέχεις σε έναν που είναι ανάξιος αυτού του δώρου, επειδή οι αµαρτίες 
του τον έχουν υποβιβάσει κάτω από µια αληθινή ισότητα µε σένα. 4Δε δικαιούται τη 
συγχώρεση σου. 5Η συγχώρεση σου προσφέρει ένα δώρο σε αυτόν, αλλά όχι σε σένα. 
4. Έτσι η συγχώρεση είναι βασικά ελαττωµατική, µια ευσπλαχνική ιδιοτροπία που είναι 
καλοπροαίρετη, αλλά δεν την αξίζει κανείς, ένα δώρο που παραχωρείται µερικές φορές, 
αλλά παρακρατείται σε άλλες περιπτώσεις. Επειδή δεν την αξίζει κανείς, η παρακράτηση 
της είναι δίκαιη, ούτε και είναι δίκαιο να πρέπει να υποφέρεις όταν αρνείσαι να τη δώσεις. -
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Ή αµαρτία που συγχωρείς δεν είναι δική σου. 4Κάποιος χώρια από σένα τη διέπραξε. 5Και 
εσύ έπειτα είσαι φιλεύσπλαχνος και του δίνεις ό,τι δεν αξίζει, το δώρο δεν είναι δικό σου 
πιο πολύ από ό,τι ήταν η αµαρτία του. 
5. Αν αυτό αληθεύει, η συγχώρεση δεν έχει βάση στην οποία να στηριχτεί µε αξιοπιστία και 
σιγουριά. 2Είναι µια ιδιοτροπία, σύµφωνα µε :ην οποία διαλέγεις µερικές φορές να δώσεις 
χάρη σε κάποιον που δεν την αξίζει. 
3Παραµένει όµως το δικαίωµα σου να µην αφήσεις τον αµαρτωλό να αποφύγει τη δίκαιη 
πληρωµή της αµαρτίας του. 4Νοµίζεις ότι ο Κύριος του Ουρανού θα άφηνε τη σωτηρία τον 
κόσµου να βασιστεί σε αυτό; 5Δε θα ήταν µικρή πράγµατι η φροντίδα Του για σένα. αν η 
σωτήρια σου βασιζόταν σε ένα καπρίτσιο; 
6. Δεν καταλαβαίνεις τη συγχώρεση. 2Όπως τη βλέπεις, δεν είναι παρά η ανάσχεση της 
φανερής επίθεσης, χωρίς να απαιτεί διόρθωση στο νου σου. 3Δεν µπορεί να σου δώσει 
ειρήνη έτσι όπως την αντιλαµβάνεσαι. 4Δεν είναι ένα µέσο για την απελευθέρωση σου από 
ό,τι βλέπεις σε κάποιον άλλο: 5Δεν έχει τη δύναµη να αποκαταστήσει στην επίγνωση σου 
την ενότητα σου µε αυτόν. 6Δεν είναι ό,τι ο Θεός την προόρισε να είναι για σένα. 
7.· Μην έχοντας δώσει σε Αυτόν το δώρο που σου ζητά, δεν µπορείς να αναγνωρίσεις τα 
δώρα Του και νοµίζεις ότι δε σου τα έχει δώσει. 2Κι ωστόσο, θα σου ζητούσε Αυτός ένα 
δώρο, αν δεν ήταν για σένα; 3Θα µπορούσε Αυτός να ικανοποιηθεί µε κούφιες χειρονοµίες, 
και να εκτιµήσει τέτοια µηδαµινά δώρα σαν άξια του Υιού Του; 4Η σωτηρία είναι ένα δώρο 
καλύτερο από αυτό. 5Και η αληθινή συγχώρεση, σαν το µέσο µε το οποίο πραγµατο-
ποιείται η σωτηρία, πρέπει ασφαλώς να θεραπεύσει το νου που δίνει, διότι το να δίνει 
κανείς είναι το ίδιο µε το να λαµβάνει. 6Ο,τι δεν έχει ληφθεί δεν έχει δοθεί, αλλά ό,τι έχει 
δοθεί πρέπει να έχει ληφθεί. 
8. Σήµερα θα προσπαθήσουµε να καταλάβουµε την αλήθεια ότι ο δότης και ο παραλήπτης 
είναι ο ίδιος και ο αυτός. 2Θα χρειαστείς βοήθεια για να σου γίνει κατανοητό αυτό, επειδή 
είναι τόσο αντίθετο µε τις σκέψεις που έχεις συνηθίσει. 3Η βοήθεια όµως που χρειάζεσαι 
είναι εδώ. 4Δώσε Του την πίστη σου σήµερα και ζήτησε Του να µοιραστεί µαζί σου την 
εξάσκηση σου στην αλήθεια. 5Κι αν πιάσει το µάτι σου έστω και µια µόνο φευγαλέα θέα 
της απελευθέρωσης που έγκειται στην ιδέα που εφαρµόζουµε για σήµερα, τότε αυτή είναι 
µια µέρα δόξας για τον κόσµο. 
9. Δώσε δεκαπέντε λεπτά δυο φορές σήµερα στην προσπάθεια σου να καταλάβεις τη 
σηµερινή ιδέα. 2Αυτή είναι η σκέψη µε την οποία η συγχώρεση παίρνει τη θέση που της 
αρµόζει στις προτεραιότητες σου. Είναι η σκέψη που θα απελευθερώσει το νου σου από 
καθετί που κρύβει το νόηµα της συγχώρεσης, και η οποία θα σου επιτρέψει να 
συνειδητοποιήσεις την αξία της συγχώρεσης για σένα. 
10. Στη σιωπή, κλείσε τα µάτια σου στον κόσµο που δεν καταλαβαίνει τη συγχώρεση και 
αναζήτησε καταφύγιο στο γαλήνιο µέρος όπου οι σκέψεις ανταλλάσσονται και οι ψευδείς 
πεποιθήσεις εγκαταλείπονται. 2Επανέλαβε τη σηµερινή ιδέα και ζήτησε βοήθεια να 
καταλάβεις τι πραγµατικά σηµαίνει. 3Να είσαι πρόθυµος να διδαχτείς. 4Να είσαι 
χαρούµενος να ακούς τη Φωνή της αλήθειας και της θεραπείας να σου µιλά, και θα 
καταλάβεις τα λόγια που µιλά, και θα αναγνωρίσεις ότι σου µιλά τα δικά σου λόγια. 
11. Όσο πιο συχνά µπορείς, υπενθύµιζε στον εαυτό σου ότι έχεις ένα σκοπό σήµερα, ένα 
στόχο ο οποίος κάνει τη σηµερινή µέρα να έχει ιδιαίτερη αξία για τον εαυτό σου και όλους 
τους αδερφούς σου.2Μην αφήνεις το νου σου να ξεχνά αυτό το στόχο για πολλή ώρα, 
αλλά λέγε στον εαυτό σου τα εξής: 
3Το καθετί που δίνω δίνεται στον εαυτό µου. 
4Η βοήθεια που χρειάζοµαι για να µάθω 
ότι αυτό αληθεύει είναι µαζί µου τώρα. 
5Θα Τον εµπιστευτώ. 
6Μετά, για µια γαλήνια στιγµή, άνοιξε το νου σου στη διόρθωση Του και την Αγάπη Του. 
7Και ό,τι ακούσεις από Αυτόν θα το πιστέψεις, διότι ό,τι Αυτός δίνει θα ληφθεί από σένα. 
 
 
 
 



 115 

 
ΜΑΘΗΜΑ 127 
 
Δεν Υπάρχει Άλλη Αγάπη Εκτός από την Αγάπη του Θεού. 
 
1. Ίσως να νοµίζεις ότι διαφορετικά είδη αγάπης είναι δυνατά. 2'Ισως να νοµίζεις ότι 
υπάρχει ένα είδος αγάπης για τούτο, ένα είδος αγάπης για εκείνο, ένας τρόπος να αγαπάς 
κάποιον, ένας άλλος τρόπος να αγαπάς κάποιον άλλο. 3Η αγάπη είναι ένα. 4Δεν έχει 
χωριστά µέρη ούτε βαθµούς, ούτε είδη, ούτε επίπεδα, ούτε διαφορές, ούτε διακρίσεις. 
5Είναι όπως ο εαυτός της, ίδια και απαράλλαχτη. 6Ποτέ δεν µεταβάλλεται σε σχέση µε 
διαφορετικά πρόσωπα ή καταστάσεις. Είναι η καρδιά του Θεού και του Υιού Του επίσης. 
2. Το νόηµα της Αγάπης δεν είναι φανερό σε κανέναν που νοµίζει ότι η αγάπη µπορεί να 
αλλάζει. 2Δεν βλέπει ότι πρέπει να είναι αδύνατο να αλλάξει κανείς την αγάπη. 3Κι έτσι 
νοµίζει ότι µπορεί να αγαπά σε ορισµένες περιπτώσεις και να µισεί σε άλλες. 4Νοµίζει 
επίσης ότι η αγάπη µπορεί να δοθεί σε κάποιον και να παραµείνει ο εαυτός της αν και 
παρακρατείται από άλλους. 5Το να πιστεύει κανείς αυτά τα πράγµατα για την αγάπη 
σηµαίνει ότι δεν την καταλαβαίνει. 6Αν θα µπορούσε η αγάπη να κάνει τέτοιες διακρίσεις, 
θα έπρεπε να κρίνει µεταξύ του δικαίου και του αµαρτωλού και να αντιλαµβάνεται τον Υιό 
του Θεού σαν χωριστά µέρη. 
3. Η αγάπη δεν µπορεί να κρίνει, 2Όπως είναι αδιαίρετη η ίδια, έτσι και κοιτάζει τα πάντα 
σαν ένα. 3Το νόηµα της έγκειται στην ενότητα της. 4Πρέπει λοιπόν να είναι ασύλληπτη στο 
νου που νοµίζει ότι η αγάπη µεροληπτεί ή είναι διαιρεµένη. 5Δεν υπάρχει άλλη αγάπη 
εκτός από την αγάπη του Θεού, και όλη η αγάπη είναι δική Του. 6Δεν υπάρχει καµιά άλλη 
αρχή που να κυβερνά εκεί που δεν υπάρχει αγάπη. 7Η αγάπη είναι ένας νόµος που δεν 
έχει αντίθετα. 8Η πληρότητα της είναι η δύναµη που κρατά τα πάντα ενωµένα, ο 
σύνδεσµος µεταξύ του Πατέρα και του Υιού που Τους κρατά και Τους δύο για πάντα σαν 
ένα. 
4. Καµιά σειρά µαθηµάτων που ο στόχος της είναι να σε διδάξει να θυµηθείς ποιος 
πραγµατικά είσαι δε θα παρέλειπε να τονίσει ότι δεν µπορεί ποτέ να υπάρξει µια διαφορά 
µεταξύ του τι πραγµατικά είσαι και του τι είναι η αγάπη. 2Το νόηµα της αγάπης είναι το δικό 
σου νόηµα και το µοιράζεσαι µε τον ' Ίδιο το Θεό. 3Διότι ό,τι είσαι είναι ό,τι Αυτός είναι. 
4Δεν υπάρχει άλλη αγάπη εκτός από την Δική Του και ό,τι Αυτός είναι, είναι το καθετί που 
υπάρχει. 5Δεν υπάρχει τίποτα που να περιορίζει τον Εαυτό Του κι έτσι είσαι κι εσύ δίχως 
όρια. 
5. Κανένας από τους νόµους που υπακούει ο κόσµος δεν µπορεί να σε βοηθήσει να 
συλλάβεις το νόηµα της αγάπης. 2Ο,τι πιστεύει ο κόσµος πλάστηκε νια να κρύψει το νόηµα 
της αγάπης και να το κρατήσει κρυφό και σκοτεινό. 3Δεν υπάρχει ούτε ένας κανόνας που 
υποστηρίζει ο κόσµος που να µην παραβιάζει την αλήθεια για το τι είναι η αγάπη και το τι 
είσαι κι εσύ επίσης. 
6. Μην αναζητάς να βρεις τον εαυτό σου µέσα στον κόσµο. 2Η αγάπη δεν βρίσκεται στο 
σκοτάδι και το θάνατο. 3 Είναι όµως απόλυτα φανερή στα µάτια που βλέπουν και στα αυτιά 
που ακούν τη Φωνή της αγάπης. 4Εξασκούµεθα σήµερα να ελευθερώσουµε το νου σου 
από όλους τους νόµους που νοµίζεις ότι πρέπει να υπακούς, από όλους τους 
περιορισµούς κάτω από τους οποίους ζεις και από όλες τις αλλαγές που νοµίζεις ότι είναι 
µέρος του ανθρώπινου πεπρωµένου. 5Σήµερα κάνουµε το µεγαλύτερο βήµα. που ζητά 
αυτή η σειρά µαθηµάτων, καθώς προχωρείς προς το στόχο που έχει θέσει. 
7. Αν πετύχεις έστω και την πιο αµυδρή σύλληψη του νοήµατος της αγάπης σήµερα, θα 
έχεις προχωρήσει προς την απελευθέρωση σου µια απόσταση δίχως όρια και χρόνια 
αναρίθµητα. 2Μαζί λοιπόν, ας είµαστε χαρούµενοι να δώσουµε λίγο χρόνο στο Θεό 
σήµερα και ας καταλάβουµε ότι δεν υπάρχει καλύτερη χρήση για το χρόνο µας. 
8. Για δεκαπέντε λεπτά δυο φορές σήµερα απόδρασε από κάθε νόµο στον οποίο πιστεύεις 
τώρα. 2Ανοιξε το νου σου και αναπαύσου. 3Οποιοσδήποτε µπορεί να αποδράσει από τον 
κόσµο που φαίνεται να σε κρατά φυλακισµένο, αν δεν τον θεωρεί πολύτιµο. 4Απόσυρε όλη 
την αξία που έχεις τοποθετήσει στις πενιχρές προσφορές του, και τα ανόητα δώρα του, και 
άφησε το δώρο του Θεού να τα αντικαταστήσει όλα αυτά. 
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9. Κάλεσε τον Πατέρα σου, βέβαιος ότι η Φωνή Του θα απαντήσει. 2Ο Ίδιος το έχει 
υποσχεθεί αυτό. 3Και ο Ίδιος θα βάλει µια σπίθα αλήθειας µέσα στο νου σου παντού όπου 
εγκαταλείπεις µια ψευδή πεποίθηση, µια σκοτεινή ψευδαίσθηση της ίδιας σου της 
πραγµατικότητας και του νοήµατος της αγάπης. 4Αυτός θα λάµψει ανάµεσα στις µάταιες 
σκέψεις σου σήµερα και θα σε βοηθήσει να καταλάβεις την αλήθεια της αγάπης. 5Με 
αγάπη και καλοσύνη θα κατοικήσει Αυτός µαζί σου, καθώς αφήνεις τη Φωνή Του να 
διδάξει το νόηµα της αγάπης στον αγνό και δεκτικό νου σου. 6Και Αυτός θα ευλογήσει το 
µάθηµα µε την Αγάπη Του. 
10. Σήµερα τα πολλά µελλοντικά χρόνια της αναµονής σου για τη σωτηρία εξαφανίζονται 
µπροστά στην αιωνιότητα αυτών που µαθαίνεις. 2Ας δώσουµε ευχαριστίες σήµερα, που 
γλιτώνουµε ένα µέλλον όµοιο µε το παρελθόν. 3Σήµερα αφήνουµε το παρελθόν πίσω µας, 
ποτέ πια να µην το ξαναθυµηθούµε. 4Και υψώνουµε το βλέµµα µας προς ένα διαφορετικό 
παρόν, όπου ένα µέλλον διαγράφεται διαφορετικό από το παρελθόν σε όλα τα χαρακτηρι-
στικά του. 
11. Ο κόσµος στη βρεφική του ηλικία είναι ακόµα νεογέννητος. 2Και θα τον 
παρακολουθήσουµε να µεγαλώνει και να γίνεται πιο υγιής και δυνατός, για να εκπέµπει 
την ευλογία του σε όλους αυτούς που έρχονται να µάθουν πώς να απαλλαγούν από τον 
κόσµο που νόµισαν ότι πλάστηκε στο µίσος για να είναι ο εχθρός της αγάπης. 3Τώρα όλοι 
τους απελευθερώνονται µαζί µε µας. 4Τώρα είναι όλοι τους αδέρφια µας στην Αγάπη του 
Θεού. 
12. Θα τους θυµόµαστε καθ' όλη την διάρκεια της ηµέρας, διότι δεν µπορούµε να 
αφήσουµε ένα µέρος του εαυτού µας χωρίς την αγάπη µας αν θα θέλαµε να γνωρίσουµε 
τον εαυτό µας. 2Τουλάχιστον τρεις φορές την ηµέρα σκέψου κάποιον που κάνει αυτό το 
ταξίδι µαζί σου και ο οποίος ήρθε να µάθει ό,τι κι εσύ πρέπει να µάθεις. Και καθώς έρχεται 
στο νου σου, δώσε του αυτό το µήνυµα από τον εαυτό σου: 
4Σε ευλογώ αδερφέ, µου, µε την Αγάπη του Θεού, την οποία µοιράζοµαι µαζί σου. 5Διότι θα 
ήθελα να µάθω το χαρµόσυνο µάθηµα ότι δεν υπάρχει άλλη αγάπη εκτός από την Αγάπη 
του Θεού και την δική σου και τη δική µου και όλων µας. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 128 
 
Ο Κόσµος που Βλέπω δεν Έχει Τίποτα που να Θέλω. 

 
Ι. Ο κόσµος που βλέπεις δεν έχει τίποτα που να χρειάζεσαι να σου προσφέρει, τίποτα που 
να µπορείς να χρησιµοποιήσεις κατά οποιονδήποτε τρόπο και τίποτα απολύτως που να 
µπορεί να σου δώσει χαρά. 2Πίστεψε αυτή τη σκέψη και θα σωθείς από χρόνια δυστυχίας, 
οπό αναρίθµητες απογοητεύσεις κι από ελπίδες που µετατρέπονται στις πικρές στάχτες 
της απόγνωσης. 3Πρέπει οπωσδήποτε να δεχτεί κανείς την αλήθεια αυτής της σκέψης, αν 
θα ήθελε να αφήσει τον κόσµο πίσω του και να υψωθεί πάνω από τη µηδαµινή σφαίρα του 
και τις ασήµαντες ιδιοτυπίες του. 
2. Κάθε πράγµα εδώ στο οποίο αποδίδεις µεγάλη αξία, δεν είναι παρά µία αλυσίδα που σε 
προσδένει στον κόσµο και δε θα υπηρετήσει κανένα άλλο σκοπό εκτός από αυτόν. 2Διότι 
το καθετί πρέπει να υπηρετήσει το σκοπό που του έχεις δώσει, ώσπου να δεις σε αυτό ένα 
διαφορετικό σκοπό. 3Ο µοναδικός σκοπός σε αυτό τον κόσµο που είναι άξιος του νου σου 
είναι να αγνοείς τον κόσµο, χωρίς να καθυστερείς µε το να βλέπεις κάποια ελπίδα εκεί που 
δεν υπάρχει. 4Μην εξαπατείσαι πια. 5Ο κόσµος που βλέπεις δεν έχει τίποτα που να θέλεις. 
3. Απόδρασε σήµερα από τις αλυσίδες που βάζεις στο νου σου, όταν βλέπεις ότι η 
σωτηρία είναι εδώ. 2Διότι σε ό,τι αποδίδεις µεγάλη αξία, το κάνεις µέρος του εαυτού σου 
από την άποψη του πώς αντιλαµβάνεσαι τον εαυτό σου. 3Ολα τα πράγµατα που αναζητάς 
για να αυξήσεις την αξία σου στα µάτια σου σε περιορίζουν περισσότερο, κρύβουν την 
αξία σου από σένα και προσθέτουν ένα ακόµα φραγµό µπροστά στην πόρτα που οδηγεί 
στην αληθινή επίγνωση του Εαυτού σου. 
4. Μην αφήνεις τίποτα που έχει να κάνει µε σκέψεις για το σώµα να καθυστερήσει την 
πρόοδό σου προς τη σωτηρία, ούτε και να επιτρέψεις στη δελεαστική σκέψη ότι ο κόσµος 
έχει κάτι που θέλεις, να σε κρατήσει πίσω. 2Τίποτα δεν υπάρχει εδώ να αγαπήσεις. 
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3Τίποτα εδώ δεν, αξίζει ούτε µια στιγµή καθυστέρησης και πόνου, ούτε µια στιγµή 
αβεβαιότητας και αµφιβολίας. 4Τα δίχως αξία πράγµατα δεν προσφέρουν τίποτα. 5Η 
σιγουριά της πραγµατικής αξίας δεν µπορεί να βρεθεί σε ό,τι είναι ανάξιο. 
5. Σήµερα εξασκούµεθα για να εγκαταλείψουµε όλες τις σκέψεις των αξιών που έχουµε 
δώσει στον κόσµο. 2Αφήνουµε τον κόσµο ελεύθερο από τους σκοπούς που δώσαµε στις 
διάφορες πλευρές του, τις όψεις του και τα όνειρα του. Τον κρατάµε στο νου µας χωρίς να 
του αποδίδουµε κανένα σκοπό και τον ελευθερώνουµε από το καθετί που θα τον θέλαµε 
να είναι. 4Με αυτό τον τρόπο αφαιρούµε τις αλυσίδες που κρατούν κλειστή την πόρτα της 
ελευθερίας από τον κόσµο και προχωράµε πέρα από όλες τις µηδαµινές αξίες και τους 
ασήµαντους στόχους. 
6. Σταµάτα και µείνε ακίνητος για λίγο και δες πόσο ψηλά πάνω από τον κόσµο 
ανυψώνεσαι, όταν ελευθερώνεις το νου σου από αλυσίδες και τον αφήνεις να αναζητά το 
επίπεδο στο οποίο βρίσκεται ο οίκος του. 2Ο νους σου θα είναι ευγνώµων που θα είναι 
ελεύθερος για λίγο. 3Γνωρίζει πού ανήκει. 4Απλώς και µόνο ελευθέρωσε τα φτερά του και 
θα πετάξει µε χαρά και σιγουριά να ενωθεί µε τον άγιο σκοπό του. 5 Άφησε τον να 
αναπαυτεί στο Δηµιουργό του, για να αποκατασταθεί εκεί στην υγεία, την ελευθερία και την 
αγάπη. 
7. Δώσε του δέκα λεπτά ανάπαυσης τρεις φορές σήµερα  .2Κι όταν ανοίξεις τα µάτια σου 
ύστερα, δε θα τρέφεις τόσο µεγάλη εκτίµηση για το οτιδήποτε που βλέπεις, όπως έτρεφες 
όταν το κοίταγες προηγουµένως. 3Όλος ο τρόπος µε τον οποίο κοιτάζεις τον κόσµο θα 
αλλάξει λίγο, κάθε φορά που αφήνεις το νου σου να αποδράσει από τις αλυσίδες του. 4Ο 
κόσµος δε βρίσκεται εκεί που ο νους σου ανήκει. 5Και εσύ ανήκεις εκεί που ο νους σου θα 
ήθελε να είναι και εκεί που πηγαίνει να αναπαυτεί όταν τον απελευθερώνεις από τον 
κόσµο. 6Ο Οδηγός σου είναι σίγουρος. 7Ανοιξε το νου σου σε Αυτόν. 8Μείνε ακίνητος και 
αναπαύσου. 
8. Προστάτευε το νου σου καθ' όλη τη διάρκεια της ηµέρας επίσης. 2Και όταν νοµίζεις ότι 
βλέπεις κάποια αξία σε µια πλευρά ή σε ένα είδωλο του κόσµου, αρνήσου να περάσεις 
αυτή την αλυσίδα γύρω από το νου σου, αλλά λέγε στον εαυτό σου µε γαλήνια βεβαιότητα 
τα εξής: 
3Αυτό δε θα µε δελεάσει να καθυστερήσω τον εαυτό µου. 4Ο κόσµος που βλέπω δεν έχει 
τίποτα που να θέλω. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 129 
 
Πέρα Από Αυτό τον Κόσµο Υπάρχει Ένας Κόσµος που Θέλω. 
 
1. Αυτή είναι η σκέψη που προκύπτει από τη σκέψη που εφαρµόσαµε χθες. 2Δεν µπορεί 
να σταµατήσεις στην ιδέα ότι ο κόσµος δεν έχει καµιά αξία, διότι αν δε δεις ότι υπάρχει κάτι 
άλλο για το οποίο ελπίζεις, το µόνο που θα καταφέρεις θα είναι να πέσεις σε κατάθλιψη. 
3Ή έµφαση που δίνουµε δεν είναι να παραιτηθείς από τον κόσµο, αλλά να τον ανταλλάξεις 
για ό,τι είναι πολύ πιο ικανοποιητικό γεµάτο µε χαρά και ικανό να σου προσφέρει ειρήνη. 
4Μήπως νοµίζεις ότι αυτός ο κόσµος µπορεί να σου τα προσφέρει αυτά; 
2. Ίσως να αξίζει να δώσεις λίγη ώρα για να συλλογιστείς ακόµα µια φορά την αξία αυτού 
του κόσµου. 2Ισως να παραδεχτείς ότι δεν έχεις τίποτα να χάσεις αν εγκαταλείψεις όλες τις 
σκέψεις των αξιών που έχεις δώσει στον κόσµο εδώ. Ό κόσµος που βλέπεις είναι 
πράγµατι ανηλεής, ασταθής και σκληρός, δεν νοιάζεται για σένα, βιάζεται να εκδικηθεί και 
είναι άσπλαχνος και γεµάτος µίσος. 4Δίνει, µόνο και µόνο για να πάρει πίσω και αφαιρεί 
όλα τα πράγµατα που έχεις αγαπήσει για λίγο. 5Αγάπη που να διαρκεί δεν βρίσκεται, διότι 
δεν υπάρχει καθόλου εδώ. 6Αυτός είναι ο κόσµος του χρόνου που όλα τα πράγµατα 
τελειώνουν. 
3. Είναι απώλεια λοιπόν να βρεις έναν άλλο κόσµο, όπου το χάσιµο είναι αδύνατο, όπου η 
αγάπη διαρκεί για πάντα, το µίσος δεν υπάρχει και η εκδίκηση δεν έχει νόηµα; 2Είναι 
απώλεια να βρεις όλα τα πράγµατα που πραγµατικά θέλεις και να γνωρίσεις ότι δεν έχουν 
τέλος και ότι θα παραµείνουν για πάντα ακριβώς όπως τα θέλεις; 3Ακόµα κι αυτά όµως θα 
ανταλλαγούν στο τέλος για αυτό για το οποίο δεν µπορούµε να µιλήσουµε, διότι από 
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εκείνο τον κόσµο θα πάς εκεί όπου τα λόγια είναι εντελώς ανεπαρκή, σε µια σιωπή όπου η 
γλώσσα δε µιλιέται, αλλά είναι όµως απόλυτα κατανοητή. 
4. Η επικοινωνία, ξεκάθαρη και ολοφάνερη όπως η µέρα, παραµένει απεριόριστη για όλη 
την αιωνιότητα. 2Και ο Ίδιος ο Θεός µιλά στον Υιό Του, όπως ο Υιός Του µιλά σε Αυτόν. Ή 
γλώσσα τους δεν έχει λόγια, διότι ό,τι λένε δεν µπορεί να συµβολιστεί. 4Η γνώση Τους 
είναι άµεση, απόλυτα κοινή και εντελώς ενοποιηµένη. 5Πόσο µακριά από αυτό είσαι εσύ 
που παραµένεις δεσµευµένος σε αυτό τον κόσµο. 6Και όµως πόσο κοντά βρίσκεσαι, όταν 
ανταλλάσσεις αυτό τον κόσµο για τον κόσµο που θέλεις πραγµατικά. 
5. Τώρα το τελευταίο βήµα είναι βέβαιο, τώρα στέκεσαι µόνο µια στιγµή πιο µακριά από 
την αιωνιότητα. 2Εδώ µπορείς να κοιτάζεις µόνο µπροστά, ποτέ πίσω για να ξαναδείς τον 
κόσµο που δε θέλεις. 3Ιδού. ο κόσµος που θέλεις έρχεται να τον αντικαταστήσει, καθώς 
αποδεσµεύεις τον νου σου από τα ασήµαντα πράγµατα που παρουσιάζει ο κόσµος για να 
σε κρατά φυλακισµένο. 4Μην τους δίνεις αξία και θα εξαφανιστούν. Εκτίµησε τα και θα σου 
φαίνονται πραγµατικά. 
6. Αυτή είναι η εκλογή. 2Τι απώλεια µπορείς να έχεις όταν διαλέγεις να µη δίνεις αξία σε 
ό,τι είναι εντελώς ασήµαντο; 3Αυτός ο κόσµος δεν έχει τίποτα που να θέλεις πραγµατικά, 
αλλά ό,τι διαλέγεις στη θέση του το θέλεις πράγµατι! 4Αφησέ το να σου δοθεί σήµερα. 
5Περιµένει µόνο και µόνο για να το διαλέξεις, ώστε να πάρει τη θέση όλων των πραγµάτων 
που αναζητάς αλλά δε θέλεις. 
7. Εφάρµοσε την προθυµία σου να κάνεις αυτή την αλλαγή δέκα λεπτά το πρωί, δέκα το 
βράδυ και µια ακόµα φορά στα ενδιάµεσα. 2 Άρχισε µε τα εξής: 
3Πέρα από αυτό τον κόσµο 
είναι ένας κόσµος που θέλω. 
4Διαλέγω να δω εκείνο τον κόσµο αντί για αυτόν, 
διότι εδώ δεν υπάρχει τίποτα που να θέλω πραγµατικά. 
5 Μετά κλείσε τα µάτια σου στον κόσµο που βλέπεις και στη σιωπή του σκοταδιού 
παρακολούθησε τα φώτα, που δεν είναι αυτού του κόσµου, να ανάβουν το ένα µετά το 
άλλο, ώσπου το γεγονός ότι εκεί που ένα αρχίζει ένα άλλο τελειώνει χάνει κάθε νόηµα 
καθώς όλα τους γίνονται ένα. 
8. Σήµερα τα φώτα του Ουρανού σκύβουν προς τα σένα, για να λάµψουν πάνω στα 
βλέφαρα σου καθώς αναπαύεσαι πέρα από τον κόσµο του σκοταδιού. 2Υπάρχει εδώ φως 
που τα µάτια σου δεν µπορούν να δουν. 3Ό νους όµως µπορεί να το δει ξεκάθαρα και 
µπορεί να καταλάβει. 4Μια µέρα χάρης σου, δίνεται σήµερα, και δίνουµε ευχαριστίες. 
5Συνειδητοποιούµε σήµερα ότι το καθετί που φοβόσουν µήπως χάσεις ήταν µόνο και µόνο 
µια απώλεια για σένα. 
9. Τώρα καταλαβαίνουµε ότι δεν υπάρχει απώλεια. 2Διότι έχουµε επιτέλους δει το αντίθετό 
της και είµαστε ευγνώµονες που η επιλογή έχει γίνει. 3Να θυµάσαι την απόφαση σου κάθε 
µια ώρα και να αφιερώνεις µια στιγµή στην επιβεβαίωση της επιλογής σου µε το να 
εγκαταλείπεις τις οποιεσδήποτε σκέψεις που έχεις και να συλλογίζεσαι για λίγο 
αποκλειστικά τα εξής: 
4 Ο κόσµος που βλέπω. 
δεν έχει τίποτα που να θέλω. 
5Πέρα από αυτό τον κόσµο 
υπάρχει ένας κόσµος που θέλω. 
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ΜΑΘΗΜΑ 130 
 
Είναι Αδύνατο να Βλέπω Δύο Κόσµους Ταυτόχρονα. 
 
Ι. Η αντίληψη είναι συνεπής, 2Ό,τι βλέπεις καθρεφτίζει τις σκέψεις σου. 3Και οι σκέψεις σου 
απλά και µόνο καθρεφτίζουν την επιλογή σου του τι θέλεις να δεις. 4Οι αξίες σου το 
καθορίζουν αυτό, γιατί το καθετί στο οποίο δίνεις αξία θα θέλεις και να το δεις πιστεύοντας 
ότι αυτό που βλέπεις υπάρχει πραγµατικά. 5Κανένας δεν µπορεί να δει ένα κόσµο στον 
οποίο ο νους του δεν έχει δώσει αξία. 6Και κανένας δεν µπορεί να µη δει αυτό που 
πιστεύει και αυτό που θέλει. 
2. Ποιος µπορεί όµως στην πραγµατικότητα να µισεί και να αγαπά ταυτόχρονα; 2Ποιος 
µπορεί να επιθυµεί ό,τι δε θέλει να υπάρχει; 3Και ποιος µπορεί να διαλέξει να δει ένα 
κόσµο τον οποίο φοβάται; 4Ο φόβος πρέπει να τυφλώνει, γιατί αυτό είναι το όπλο του: ότι 
φοβάσαι να δεις, δεν µπορείς να το δεις. 5Η αγάπη και η αντίληψη εποµένως προχωρούν 
χέρι-χέρι, αλλά ο φόβος κρύβει στο σκοτάδι ό,τι υπάρχει. 
3. Εποµένως, τι µπορεί να προβάλλει ο φόβος πάνω στον κόσµο; 2Τι µπορεί να δει κανείς 
στο σκοτάδι που να είναι πραγµατικό; 3Η αλήθεια επισκιάζεται από το φόβο και ό,τι 
αποµένει δεν είναι παρά µία φαντασία. 4Τι µπορεί όµως να είναι πραγµατικό στις τυφλές 
φαντασίες που γεννά ο πανικός; 5Τι θα ήθελες από αυτό να σου αποκαλυφθεί; 6Τι θα 
ήθελες να κρατήσεις σ' ένα τέτοιο όνειρο; 
4. Ο φόβος έχει πλάσει το κάθε τι που νοµίζεις ότι βλέπεις. 2Όλους τους διαχωρισµούς, 
όλες τις διακρίσεις, και το πλήθος των διαφορών που πιστεύεις ότι συγκροτούν τον κόσµο. 
3Όλα αυτά δεν υπάρχουν. 4Ο εχθρός της αγάπης τα έχει επινοήσει. 5Η αγάπη όµως δεν 
µπορεί να έχει κανένα εχθρό, και έτσι όλα αυτά δεν έχουν καµιά αιτία, ούτε ύπαρξη, ούτε 
συνέπειες. 6Μπορεί να τα εκτιµά κανείς, αλλά παραµένουν µη πραγµατικά. 7Μπορούν να 
αναζητηθούν, αλλά δεν µπορούν να βρεθούν. 8Σήµερα δε θα τα αναζητήσουµε, ούτε και 
θα χάσουµε τη µέρα µας ψάχνοντας για ό,τι δεν µπορεί να βρεθεί. 
5. Είναι αδύνατο να βλέπεις ταυτόχρονα δύο κόσµους που ποτέ δε συµπίπτουν. 
2Αναζήτησε τον ένα και ο άλλος εξαφανίζεται. 3Αλλά ο ένας παραµένει. 4Αυτοί οι κόσµοι 
αποτελούν το φάσµα των επιλογών σου, η απόφαση σου δεν µπορεί να υπερβεί αυτές τις 
επιλογές. 5Το πραγµατικό και το µη πραγµατικό, και τίποτα άλλο εκτός από αυτά, είναι οι 
µόνες επιλογές που µπορείς να κάνεις. 
6. Σήµερα δε θα επιχειρήσουµε να κάνουµε κανένα συµβιβασµό εκεί που κανένας δεν είναι 
δυνατός. 2Ο κόσµος που βλέπεις είναι η απόδειξη ότι έχεις ήδη κάνει µια επιλογή, η οποία 
είναι τόσο εκτενής όσο και το αντίθετο της. 3Αυτό που θα θέλαµε να µάθουµε σήµερα είναι 
περισσότερο από το να µάθεις απλώς ότι δεν µπορείς να βλέπεις δύο κόσµους 
ταυτόχρονα. 4Διδάσκεσαι επίσης ότι ο κόσµος που βλέπεις είναι εντελώς συνεπής από την 
οπτική γωνία από την οποία τον βλέπεις. 5Είναι όλος ο ίδιος επειδή προέρχεται από ένα 
συναίσθηµα, και καθρεφτίζει την πηγή του στο καθετί που βλέπεις. 
7. Έξι φορές σήµερα, µε ευχαριστίες και ευγνωµοσύνη, δίνουµε χαρούµενα πέντε λεπτά 
στη σκέψη που βάζει τέλος σε όλους τους συµβιβασµούς και τις αµφιβολίες και τις 
υπερβαίνουµε όλες µαζί. 2Δε θα κάνουµε χίλιες διακρίσεις δίχως νόηµα και θα 
επιχειρήσουµε να φέρουµε µαζί µας ένα µικρό κοµµάτι της µη πραγµατικότητας, καθώς 
αφιερώνουµε τους νόες µας στο να βρούµε ό,τι είναι πραγµατικό. 
8. Άρχισε την αναζήτηση σου για τον άλλο κόσµο ζητώντας µια δύναµη πέρα από τη δική 
σου και αναγνωρίζοντας τι είναι αυτό που αναζητάς. 2Δε θέλεις ψευδαισθήσεις. 3Και 
έρχεσαι σε αυτά τα πεντάλεπτα αδειάζοντας τα χέρια σου από όλους τους µηδαµινούς 
θησαυρούς αυτού του κόσµου. 4Περιµένεις το θεό να σε βοηθήσει, καθώς λες τα εξής: 
5Είναι αδύνατο να βλέπω δύο κόσµους ταυτόχρονα. 
6Ας δεχτώ τη δύναµη που µου προσφέρει ο Θεός 
και ας µη δω καµιά αξία σε αυτό τον κόσµο, 
ώστε να µπορέσω να βρω την ελευθερία µου 
και τη σωτηρία µου. 
9. Ο Θεός θα βρίσκεται εκεί. 2Γιατί έχεις επικαλεστεί τη µεγάλη αστείρευτη Δύναµη, η 
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Οποία µε ευγνωµοσύνη θα κάνει αυτό το γιγαντιαίο βήµα µαζί µε σένα. 3Ούτε και θα 
παραλείψεις να δεις τις ευχαριστίες Του να αποκαλύπτονται στην πραγµατική αντίληψη και 
την αλήθεια. 4Δε θα αµφιβάλλεις για ό,τι θα δεις, γιατί αν και έχει να κάνει µε αντίληψη δεν 
είναι το είδος της όρασης που τα µάτια σου έχουν ποτέ πριν δει δίχως βοήθεια. 5Και θα 
γνωρίζεις ότι η δύναµη του Θεού σε στηρίζει καθώς έκανες αυτή την επιλογή. 
10. Διώχνε τον πειρασµό σήµερα όποτε εµφανίζεται απλώς µε το να θυµάσαι τα όρια της 
επιλογής σου. 2Το µη πραγµατικό ή το πραγµατικό, το ψεύδος ή η αλήθεια είναι ό,τι 
βλέπεις και το µόνο που βλέπεις. 3Η αντίληψη είναι συνεπής µε την επιλογή σου, και η 
κόλαση ή ο Ουρανός έρχεται σε σένα όλος µαζί. 
11. Δέξου ένα µικρό κοµµάτι της κόλασης σαν κάτι πραγµατικό και θα έχεις καταδικάσει τα 
µάτια σου και καταραστεί την όραση σου και ό,τι θα βλέπεις θα είναι κόλαση πράγµατι. 3Η 
απελευθέρωση του Ουρανού όµως ακόµα παραµένει εντός του πεδίου της επιλογής σου, 
για να αντικαταστήσει το καθετί που θα σου έδειχνε η κόλαση. Το µόνο που χρειάζεται να 
λες σε οποιοδήποτε κοµµάτι της κόλασης, οποιαδήποτε µορφή κι αν παίρνει, είναι απλώς 
το εξής: 
4Είναι αδύνατο να βλέπω δυο κόσµους ταυτόχρονα. 
5Αναζητώ την ελευθερία και τη σωτηρία µου 
και αυτό εδώ δεν είναι κάτι που θέλω. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 131 
 
Κανένας που Αναζητά να Βρει την Αλήθεια Δεν Μπορεί να Αποτύχει. 
 
Ι. Η αποτυχία είναι παντού γύρω σου όταν αναζητάς στόχους που δεν µπορούν να 
επιτευχθούν. 2Ψάχνεις να βρεις µονιµότητα σε ό,τι µεταβάλλεται, αγάπη εκεί που δεν 
υπάρχει καθόλου, ασφάλεια µέσα στον κίνδυνο, αθανασία µέσα στο σκοτάδι του ονείρου 
του θανάτου. 3Ποιος θα µπορούσε να πετύχει όταν η αντίφαση είναι το περιβάλλον της 
ερευνάς του και το µέρος στο οποίο έρχεται για να βρει σταθερότητα; 
2. Οι στόχοι που δεν έχουν νόηµα δεν µπορούν να επιτευχθούν. 2Δεν υπάρχει τρόπος να 
τους πετύχεις, γιατί τα µέσα µε τα οποία αγωνίζεσαι για αυτούς δεν έχουν νόηµα. 3Ποιος 
µπορεί να χρησιµοποιεί τέτοια ανόητα µέσα και να ελπίζει ότι µε αυτά θα κερδίσει κάτι; 
4Πού µπορεί αυτά τα µέσα να οδηγούν; 5Και τι θα µπορούσαν να πετύχουν που να 
προσφέρει κάποια ελπίδα ότι είναι πραγµατικό; 6Η απόδειξη του φανταστικού οδηγεί στο 
θάνατο, επειδή είναι η αναζήτηση του τίποτα και ενώ ψάχνεις να βρεις τη ζωή επιζητάς το 
θάνατο. 7Ψάχνεις για ασφάλεια και προστασία, ενώ στην καρδιά σου προσεύχεσαι για 
κίνδυνο και προστασία του ασήµαντου ονείρου που έπλασες. 
3. Παρ' όλ' αυτά, η αναζήτηση είναι αναπόφευκτη εδώ. 2Γι' αυτό το λόγο ήρθες και είναι 
βέβαιο ότι θα κάνεις αυτό για το οποίο ήρθες.3Ό κόσµος όµως δεν µπορεί να σου 
υπαγορεύσει το στόχο που αναζητάς, εκτός αν του δώσεις τη δύναµη να το κάνει αυτό. 
4Διαφορετικά, είσαι ακόµα ελεύθερος να διαλέξεις ένα στόχο που βρίσκεται πέρα από τον 
κόσµο και κάθε σκέψη του κόσµου, και ο οποίος έρχεται σε σένα από µια ιδέα που έχεις 
εγκαταλείψει αλλά όµως θυµάσαι, παλιά αλλά και καινούρια, ο αντίλαλος µιας κληρονοµιάς 
που έχει ξεχαστεί, αλλά η οποία έχει το καθετί που πραγµατικά θέλεις. 
4. Να είσαι χαρούµενος που πρέπει να αναζητάς. 2Να είσαι επίσης χαρούµενος να µάθεις 
ότι αναζητάς τον Ουρανό και ότι θα βρεις το στόχο που πραγµατικά θέλεις. 3Κανένας δεν 
µπορεί να θέλει αυτό το στόχο και να µην τον πετύχει τελικά. 4Ο Υιός του Θεού δεν µπορεί 
να αναζητά µάταια, παρ' όλο που προσπαθεί να καθυστερεί, να εξαπατά τον εαυτό του και 
να νοµίζει ότι η κόλαση είναι αυτό που αναζητά. 5Οταν κάνει λάθος, βρίσκει τρόπο να το 
διορθώσει. 6Οταν χάνει το δρόµο του, οδηγείται πίσω στο έργο που του έχει ανατεθεί. 
5. Κανένας δεν παραµένει στην κόλαση, γιατί κανένας δεν µπορεί να εγκαταλείψει το 
Δηµιουργό του ούτε να επηρεάσει την τέλεια, άχρονη και αµετάβλητη Αγάπη Του. 2Θα 
βρεις τον Ουρανό. 3Το καθετί που αναζητάς εκτός από αυτό θα χαθεί. 4Όχι όµως επειδή 
θα αφαιρεθεί από σένα. 5Θα παρέλθει επειδή δεν το θέλεις. 6Είναι τόσο σίγουρο ότι θα 
πετύχεις το στόχο που πραγµατικά θέλεις, όσο είναι το γεγονός ότι ο Θεός σε δηµιούργησε 
αναµάρτητο. 
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6. Γιατί να περιµένεις για τον Ουρανό; 2Είναι εδώ σήµερα. 3Ο χρόνος είναι η µεγάλη 
ψευδαίσθηση ότι ο Ουρανός είναι στο παρελθόν ή στο µέλλον. 4Αυτό όµως δεν είναι 
δυνατό, αν ο Ουρανός είναι το µέρος όπου ο Θεός θέλει να βρίσκεται ο Υιός Του. 5Πώς θα 
µπορούσε το Θέληµα του Θεού να είναι στο παρελθόν ή να µην έχει ακόµα συµβεί; 6Ό,τι 
Αυτός θέλει υπάρχει τώρα, χωρίς παρελθόν και χωρίς µέλλον. Είναι τόσο µακριά από το 
χρόνο, όσο είναι ένα κεράκι από ένα µακρινό αστέρι, ή ό,τι διάλεξες απ' ό,τι πραγµατικά 
θέλεις. 
7. Ο Ουρανός παραµένει η µόνη άλλη επιλογή σου εκτός από τον παράξενο κόσµο που 
έπλασες και όλες τις ιδιοτυπίες του, τα µεταβαλλόµενα πρότυπα του και τους αβέβαιους 
στόχους του, τις οδυνηρές ηδονές του και τις τραγικές του χαρές. 2Ο Θεός δεν έπλασε 
αντιφάσεις. 3Ό,τι αρνείται την ίδια του την ύπαρξη και επιτίθεται στον εαυτό του δεν 
προέρχεται από Αυτόν. 4Αυτός δεν έπλασε δύο νόες, µε τον Ουρανό σαν το χαρµόσυνο 
αποτέλεσµα του ενός νου και τη γη σαν το θλιβερό αποτέλεσµα του άλλου νου που είναι 
από κάθε άποψη το αντίθετο του Ουρανού. 
8. Ο Θεός δεν υποφέρει από ψυχολογικές συγκρούσεις. 2Ούτε και η δηµιουργία Του είναι 
χωρισµένη στα δύο. 3Πώς θα ήταν δυνατό να είναι ο Υιός Του στην κόλαση, όταν ο Ίδιος ο 
Θεός τον εγκαθίδρυσε στον Ουρανό; 4Πώς θα µπορούσε να χάσει ό,τι η Αιώνια Βούληση 
του έχει δώσει να είναι ο οίκος του για πάντα; 5Ας µην προσπαθούµε πια να επιβάλλουµε 
µια αντιφατική βούληση πάνω στον ένα και µόνο σκοπό του Θεού. 6Άυτός είναι εδώ επειδή 
Αυτός θέλει να είναι, και ό,τι Αυτός θέλει, είναι παρόν τώρα, υπεράνω της επίδρασης του 
χρόνου. 
9. Σήµερα δε θα διαλέξουµε µια παραδοξολογία στη θέση της αλήθειας. 2Πώς θα 
µπορούσε ο Υιός του Θεού να πλάσει το χρόνο για να αφαιρέσει το Θέληµα του Θεού; 3Με 
αυτό τον τρόπο απαρνείται τον εαυτό του και αντιτίθεται σε ό,τι δεν έχει αντίθετο. 4Νοµίζει 
ότι έπλασε µια κόλαση που αντιστρατεύεται τον Ουρανό και πιστεύει ότι κατοικεί σε κάτι 
που δεν υπάρχει, ενώ ο Ουρανός είναι το µέρος που δεν µπορεί να βρει. 
ΙΟ. Άφησε πίσω σου ανόητες σκέψεις σαν κι αυτές σήµερα και αντί για αυτές στρέψε το 
νου σου προς τις αληθινές ιδέες. 2Κανένας που αναζητά να βρει την αλήθεια δεν µπορεί να 
αποτύχει, και είναι η αλήθεια που επιδιώκουµε να βρούµε σήµερα. 3Θα αφιερώσουµε, 
δέκα λεπτά για αυτό το σκοπό τρεις φορές σήµερα και θα ζητήσουµε να δούµε την έγερση 
του πραγµατικού κόσµου να αντικαθιστά τα ανόητα είδωλα που αγαπάµε, µε αληθινές 
ιδέες να εµφανίζονται στη θέση των σκέψεων που δεν έχουν κανένα νόηµα, καµιά 
επίπτωση και καµιά ουσία ή πηγή στην αλήθεια. 
11. Το αναγνωρίζουµε αυτό, καθώς αρχίζουµε τις περιόδους της εξάσκησης µας. Άρχισε 
µε το εξής: 
3Ζητώ να δω ένα διαφορετικό κόσµο και να σκεφτώ 
µια διαφορετικού είδους σκέψη από εκείνες που έπλασα. 
4Τον κόσµο που αναζητώ δεν τον έπλασα µόνος µου, 
οι σκέψεις που θέλω να σκεφτώ δεν είναι δικές µου. 
5Για αρκετά λεπτά παρακολούθησε το νου σου και, αν και τα µάτια σου είναι κλειστά, δες 
τον δίχως νόηµα κόσµο που νοµίζεις άτι είναι πραγµατικός. 6Επανεξέτασε επίσης και τις 
σκέψεις που ταιριάζουν σε ένα τέτοιο κόσµο και που νοµίζεις ότι είναι αληθινές. 7Μετά άσε 
τις να φύγουν και βυθίσου κάτω από αυτές στον άγιο τόπο, όπου δεν µπορούν να 
εισέλθουν. 8Υπάρχει µια πόρτα κάτω από αυτές στο νου σου, την οποία δεν µπόρεσες να 
κλειδώσεις εντελώς για να κρύψεις ό,τι υπάρχει πέρα από αυτήν. 
12. Αναζήτησε αυτή την πόρτα και βρες την. Άλλα προτού προσπαθήσεις να την ανοίξεις, 
υπενθύµισε στον εαυτό σου ότι κανένας που αναζητά να βρει την αλήθεια δεν µπορεί να 
αποτύχει. Αυτή είναι η έκκληση που κάνεις σήµερα. 4Τίποτα εκτός από αυτό δεν έχει 
νόηµα τώρα, σε κανένα άλλο στόχο δε δίνεις αξία τώρα, κανένα άλλο στόχο δεν αναζητάς, 
και δε θέλεις τίποτα από ό,τι υπάρχει πριν από αυτή την πόρτα και αναζητάς µόνο ό,τι 
υπάρχει πέρα από αυτήν. 
13. Άπλωσε το χέρι σου και δες πόσο εύκολα ανοίγει η πόρτα µε τον αδιαίρετο σκοπό σου 
να προχωρήσεις πέρα από αυτήν. 2Άγγελοι φωτίζουν το δρόµο, έτσι ώστε όλο το σκοτάδι 
εξαφανίζεται και στέκεται σε ένα φως τόσο λαµπρό και διαυγές, που µπορείς να 
καταλάβεις όλα τα πράγµατα που βλέπεις. 3Μια στιγµούλα έκπληξης, ίσως, θα σε κάνει να 
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διστάσεις προτού συνειδητοποιήσεις ότι ο κόσµος που βλέπεις µπροστά σου στο φως 
καθρεφτίζει την αλήθεια που γνώριζες και που δεν ξέχασες εντελώς, ενώ περιπλανιόσουν 
µακριά στα όνειρα. 
14. Δεν µπορείς να αποτύχεις σήµερα. 2Βαδίζει µαζί σου το πνεύµα που σου έστειλε ο 
Ουρανός, ώστε να µπορέσεις κάποια µέρα να πλησιάσεις αυτή την πόρτα και µέσω της 
βοήθειας Του να την περάσεις άκοπα και να εισέλθεις στο φως. 3Σήµερα αυτή η µέρα έχει 
έρθει. 4Σήµερα ο Θεός κρατά την πανάρχαια υπόσχεση Του στον άγιο Υιό Του, όπως και ο 
Υιός Του θυµάται τη δική του υπόσχεση σε Αυτόν. 5Σήµερα είναι µια µέρα χαράς, γιατί 
ερχόµαστε στον καθορισµένο τόπο και χρόνο όπου θα βρεις το στόχο όλων των 
αναζητήσεων σου εδώ και όλων των αναζητήσεων του κόσµου, οι οποίες τελειώνουν µαζί 
καθώς περνάς την πόρτα. 
15. Να θυµάσαι συχνά ότι σήµερα πρέπει να είναι µια ηµέρα ιδιαίτερης χαράς, απόφυγε 
µελαγχολικές σκέψεις και δίχως νόηµα θρήνους. 2Η ώρα της σωτηρίας έχει έρθει.3Σήµερα 
έχει καθοριστεί από τον ίδιο τον Ουρανό να είναι µια µέρα χάρης για σένα και για τον 
κόσµο. 4Αν ξεχνάς αυτό το χαρµόσυνο γεγονός, υπενθύµιζε το στον εαυτό σου µε το εξής: 
5Σήµερα αναζητώ και βρίσκω όλα αυτά που Θέλω. 
6Ο ένας και µόνο σκοπός µου µού τα προσφέρει. 
7Κανένας που αναζητά να βρει την αλήθεια 
δεν µπορεί να αποτύχει. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 132 
 
Ελευθερώνω τον Κόσµο Απ' Όλα Αυτά που Νόµιζα ότι 'Ήταν. 
 
Ι. Τι κρατά τον κόσµο αλυσοδεµένο παρά οι πεποιθήσεις σου; 2Και ποιος µπορεί να σώσει 
τον κόσµο παρά ο Εαυτός σου; 3Ό,τι πιστεύεις είναι πράγµατι ισχυρό. 4Οι σκέψεις που 
έχεις είναι ισχυρές και οι ψευδαισθήσεις είναι τόσο δυνατές στα αποτελέσµατα τους, όσο 
είναι και η αλήθεια. 5Ο τρελός νοµίζει ότι ο κόσµος που βλέπει είναι πραγµατικός και δεν 
τον αµφισβητεί. 6Όύτε και µπορεί να µεταπειστεί µέσω της αµφισβήτησης των 
αποτελεσµάτων των σκέψεων του. 7Μόνο όταν η πηγή αυτών των αποτελεσµάτων 
αµφισβητείται, η ελπίδα της ελευθερίας έρχεται επιτέλους σε αυτόν. 
2. Παρ' όλ' αυτά, η σωτηρία επιτυγχάνεται εύκολα γιατί ο καθένας είναι ελεύθερος να 
αλλάξει τη γνώµη του και όλες οι σκέψεις του αλλάζουν µαζί µ' αυτήν. 2Τώρα η πηγή της 
σκέψης έχει µεταβληθεί, γιατί το να αλλάξεις τη γνώµη σου σηµαίνει ότι έχεις αλλάξει την 
πηγή όλων των ιδεών που σκέφτεσαι, ή έχεις ποτέ σκεφτεί, ή θα σκεφτείς στο µέλλον. 
Ελευθερώνεις το παρελθόν απ' ό,τι σκεφτόσουν πριν. 4Ελευθερώνεις το µέλλον απ' όλες 
τις αρχαίες σκέψεις της αναζήτησης αυτού που δε θέλεις να βρεις. 
3. Το παρόν είναι τώρα ο µόνος χρόνος. 2Εδώ, στο παρόν, ο κόσµος αφήνεται ελεύθερος. 
3Γιατί καθώς αφήνεις το παρελθόν να εξαλειφθεί και απελευθερώνεις το µέλλον από τους 
παµπάλαιους φόβους σου, βρίσκεις τη σωτηρία σου και την προσφέρεις στον κόσµο. 
4Εχεις σκλαβώσει τον κόσµο µε όλους τους φόβους σου, τις αµφιβολίες και τις δυστυχίες 
σου, τους πόνους και τα δάκρυα σου, όλοι οι καηµοί σου συνθλίβουν τον κόσµο και τον 
κρατούν αιχµάλωτο των πεποιθήσεων σου. 5Ο θάνατος τον πλήττει παντού, επειδή κρατάς 
τις πικρές σκέψεις του θανάτου µέσα στο νου σου. 
4. Ο κόσµος από µόνος του δεν είναι τίποτα. 2Ο νους σου πρέπει να του δώσει νόηµα. 
3Και ό,τι βλέπεις στον κόσµο είναι οι επιθυµίες σου, οι οποίες ενεργοποιούνται έτσι ώστε 
να µπορέσεις να τις κοιτάξεις και να νοµίζεις ότι είναι πραγµατικές. 4Ίσως να νοµίζεις ότι 
δεν έπλασες τον κόσµο, αλλά ήρθες απρόθυµα σ' ό,τι είχε ήδη πλαστεί µη περιµένοντας 
τις σκέψεις σου να του δώσουν νόηµα. 5Στ' αλήθεια όµως βρήκες ακριβώς ό,τι 
αναζητούσες όταν ήρθες. 
5. Κανένας κόσµος δεν υπάρχει ανεξάρτητα από το τι επιθυµείς και σε αυτό ακριβώς 
έγκειται η τελική σου απελευθέρωση. 2Απλώς και µόνο άλλαξε τη γνώµη σου για το τι 
θέλεις να δεις και όλος ο κόσµος θα αλλάξει ανάλογα. 3Οι ιδέες δε φεύγουν από την πηγή 
τους. 4Αυτή η βασική ιδέα αναφέρεται συχνά στο κείµενο και πρέπει να γίνει αντιληπτή στο 
νου αν θα ήθελες να καταλάβεις το σηµερινό µάθηµα. 5Δεν είναι η υπερηφάνεια που σου 
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λέει ότι έπλασες τον κόσµο που βλέπεις και ότι ο κόσµος αλλάζει καθώς αλλάζεις τη 
γνώµη σου για αυτόν. 
6. Είναι όµως η υπερηφάνεια που ισχυρίζεται ότι έχεις έρθει σ' ένα κόσµο εντελώς 
ξεχωριστό από τον εαυτό σου, ανεπηρέαστο από το τι σκέφτεσαι και ανεξάρτητο από το τι 
τυχαίνει να νοµίζεις ότι είναι. 2Ο κόσµος δεν υπάρχει. 3Αυτή είναι η κεντρική ιδέα που αυτή 
η σειρά µαθηµάτων επιχειρεί να διδάξει. 4Δεν είναι όλοι έτοιµοι να το αποδεχτούν αυτό και 
ο καθένας πρέπει να προχωρήσει µέχρι το σηµείο που µπορεί να αφήσει τον εαυτό του να 
οδηγηθεί στο δρόµο προς την αλήθεια. 5Θα επιστρέψει και θα προχωρήσει ακόµα 
περισσότερο, ή ίσως θα οπισθοδροµήσει για λίγο και µετά θα ξαναεπιστρέψει. 
7. Η θεραπεία όµως είναι το δώρο εκείνων που είναι προετοιµασµένοι να µάθουν ότι ο 
κόσµος δεν υπάρχει και µπορούν να αποδεχτούν αυτό το µάθηµα τώρα. 2Η ετοιµότητα 
τους θα τους φέρει το µάθηµα σε κάποια µορφή που µπορούν να καταλάβουν και να 
αναγνωρίσουν. 3Μερικοί θα το δουν ξαφνικά τη στιγµή του θανάτου και θα εγερθούν για να 
το διδάξουν. 4 Άλλοι το βρίσκουν σε µια εµπειρία που δεν είναι αυτού του κόσµου, η οποία 
τους δείχνει ότι ο κόσµος δεν υπάρχει γιατί ό,τι βλέπουν πρέπει να είναι η αλήθεια, αλλά 
παρ' όλ' αυτά αντιφάσκει ξεκάθαρα τον κόσµο. 
8. Και µερικοί θα το βρουν σε αυτή τη σειρά µαθηµάτων και τις ασκήσεις που θα κάνουµε 
σήµερα. 2Η σηµερινή ιδέα είναι αληθινή, επειδή ο κόσµος δεν υπάρχει. 3Και αν είναι 
πράγµατι στη φαντασία σου, τότε µπορείς να τον ελευθερώσεις απ' όλα τα πράγµατα που 
νόµισες ποτέ ότι ήταν µε το να αλλάξεις όλες τις σκέψεις που του έδωσαν αυτές τις 
µορφές. 4Όι ασθενείς θεραπεύονται καθώς εγκαταλείπεις όλες τις σκέψεις της ασθένειας, 
και οι νεκροί ανασταίνονται όταν αφήσεις τις σκέψεις της ζωής να αντικαταστήσουν όλες 
τις σκέψεις του θανάτου που είχες ποτέ. 
9. Ένα µάθηµα που επαναλάβαµε µία φορά πριν πρέπει τώρα να ξανατονιστεί, γιατί 
περιέχει το ακλόνητο θεµέλιο για τη σηµερινή ιδέα. 2Είσαι όπως σε δηµιούργησε ο Θεός. 
3Δεν υπάρχει τόπος όπου µπορείς να υποφέρεις, ούτε χρόνος που να µπορεί να επιφέρει 
αλλαγές στην αιώνια κατάσταση σου. 4Πώς µπορεί να υπάρχει ένας κόσµος χρόνου και 
χώρου, αν παραµένεις όπως σε δηµιούργησε ο Θεός; 
10. Τι είναι το µάθηµα για σήµερα παρά ένας άλλος τρόπος για να πούµε ότι το να 
γνωρίσεις τον Εαυτό σου είναι η σωτηρία του κόσµου; 2Το να ελευθερώνεις τον κόσµο από 
κάθε είδους πόνο δεν είναι παρά το να αλλάξεις γνώµη για τον εαυτό σου. Ό κόσµος δεν 
υπάρχει ανεξάρτητα από τις ιδέες σου, επειδή οι ιδέες δε φεύγουν από την πηγή τους και 
συ διατηρείς τον κόσµο µέσα στο νου σου στη σκέψη. 
11. Αν είσαι όµως όπως σε δηµιούργησε ο Θεός, δεν µπορείς να σκέφτεσαι ανεξάρτητα 
από Αυτόν ούτε να πλάθεις ό,τι δε µοιράζεται την Αγάπη και την αιωνιότητα Του, Είναι 
αυτά τα χαρακτηριστικά έµφυτα στον κόσµο που βλέπεις; 3Δηµιουργεί ο κόσµος όπως 
Αυτός; 4Αν ο κόσµος δε δηµιουργεί όπως Αυτός, δεν είναι πραγµατικός και δεν µπορεί να 
υπάρχει καθόλου. 5Αν εσύ είσαι πραγµατικός, ο κόσµος που βλέπεις είναι ψεύτικος, γιατί η 
δηµιουργία του Θεού είναι από κάθε άποψη διαφορετική από τον κόσµο. 6Και όπως ήταν η 
Σκέψη Του µε την οποία δηµιουργήθηκες, έτσι είναι και οι σκέψεις σου που έπλασαν τον 
κόσµο και πρέπει να τον απελευθερώσουν ώστε να µπορέσεις να γνωρίσεις τις Σκέψεις 
που µοιράζεσαι µε το Θεό. 
12. Απελευθέρωσε τον κόσµο! 2Οι πραγµατικές δηµιουργίες σου αναµένουν αυτή την 
απελευθέρωση για να σου δώσουν την πατρότητα, όχι των ψευδαισθήσεων, αλλά σαν 
Θεός στην αλήθεια. 3Ο Θεός µοιράζεται την Πατρότητα Του µε σένα που είσαι ο Υιός Του, 
γιατί Αυτός δεν κάνει διακρίσεις µεταξύ αυτού που είναι ο Εαυτός Του και αυτού που είναι 
επίσης ο Εαυτός Του. 4Ό,τι δηµιουργεί Αυτός δεν είναι χωριστό από Αυτόν, πουθενά δεν 
τελειώνει ο Πατέρας και πουθενά δεν αρχίζει ο Υιός σαν κάτι χωριστό από Αυτόν. 
13. Ο κόσµος δεν υπάρχει, επειδή είναι µια σκέψη µακριά από το Θεό η οποία έχει 
πλαστεί για να ξεχωρίσει τον Πατέρα από τον Υιό και να διασπάσει ένα µέρος του Ίδιου 
του Θεού κι έτσι να καταστρέψει την Ακεραιότητα Του. 2Μπορεί ένας κόσµος ο οποίος 
προέρχεται από αυτή την ιδέα να είναι πραγµατικός; 3Μπορεί να υπάρχει πουθενά; 
4Απαρνήσου τις ψευδαισθήσεις, αλλά δέξου την αλήθεια. 5Αρνήσου ότι είσαι µια σκιά που 
πέφτει για λίγο πάνω σ' ένα κόσµο που πεθαίνει. 6Απελευθέρωσε το νου σου και θα δεις 
ένα κόσµο απελευθερωµένο. 
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14. Ο σκοπός µας σήµερα είναι να ελευθερώσουµε τον κόσµο απ' όλες τις µάταιες σκέψεις 
που είχαµε ποτέ γι' αυτόν και για όλα τα όντα που βλέπουµε πάνω του. 2Δεν µπορεί να 
βρίσκονται εκεί. 3Ούτε και εµείς. 4Γιατί όλοι µας βρισκόµαστε στον οίκο που ο Πατέρας µας 
έθεσε για µας. 5Κι εµείς που είµαστε όπως Αυτός µας δηµιούργησε, θα θέλαµε σήµερα να 
ελευθερώσουµε τον κόσµο από καθεµιά από τις ψευδαισθήσεις µας ώστε να µπορέσουµε 
να ελευθερωθούµε. 
15. Άρχισε τις δεκαπεντάλεπτες περιόδους, στις οποίες θα εξασκηθούµε δυο φορές 
σήµερα, µε το εξής: 
2Εγώ που παραµένω όπως µε δηµιούργησε ο Θεός θα ήθελα να ελευθερώσω τον κόσµο 
απ' όλα αυτά που νόµιζα ότι ήταν. 
3Γιατί είµαι πραγµατικός, 
επειδή ο κόσµος δεν είναι, 
και θα ήθελα να γνωρίσω τη δική µου πραγµατικότητα. 
4Μετά απλώς αναπαύσου, ξύπνιος αλλά χωρίς ένταση, κι άφησε το νου σου να αλλάξει 
στη γαλήνη έτσι ώστε να ελευθερωθεί ο κόσµος µαζί µε σένα. 
16. Δε χρειάζεται να συνειδητοποιήσεις ότι η θεραπεία έρχεται σε πολλούς αδερφούς που 
βρίσκονται µακριά στον κόσµο, καθώς επίσης και σε αυτούς που βλέπεις κοντά σου, 
καθώς στέλνεις αυτές τις σκέψεις για να ευλογήσεις τον κόσµο. 2Θα διαισθανθείς όµως τη 
δική σου απελευθέρωση, αν και µπορεί να µην καταλαβαίνεις ακόµα ότι δε θα µπορούσες 
ποτέ να απελευθερωθείς µόνος σου. 
17. Καθ' όλη τη διάρκεια της ηµέρας να αυξάνεις την ελευθερία που διοχετεύεται µέσω των 
ιδεών σου σε όλο τον κόσµο και να λες το εξής, όποτε µπαίνεις στον πειρασµό να 
αρνηθείς τη δύναµη της απλής αλλαγής της γνώµης σου: 
2Ελευθερώνω τον κόσµο απ ' όλα αυτά 
που νόµιζα ότι ήταν και διαλέγω αντί για αυτά τη δική µου πραγµατικότητα. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 133  
 
Δε Θα Δώσω Αξία σε Ό,τι Δεν Έχει Αξία. 
 
Ι. Είναι ωφέλιµο µερικές φορές στη διδασκαλία, ιδιαίτερα αφού καλύψει ό,τι φαίνεται να 
είναι θεωρητικό κι αποµακρυσµένο απ' ό,τι ο µαθητής έχει µάθει, να τον φέρεις πίσω στα 
πρακτικά θέµατα. 2Αυτό θα κάνουµε σήµερα. 3Δε θα µιλήσουµε για υψηλόφρονες, γενικές 
ιδέες, αλλά αντί για αυτές θα συλλογιστούµε τα οφέλη για σένα. 
2. Δε ζητάς πολλά από τη ζωή, αλλά πάρα πολύ λίγα. 2Όταν αφήνεις το νου σου να 
προσελκύεται στις σωµατικές φροντίδες, τα πράγµατα που αγοράζεις, τη διασηµότητα 
όπως την εκτιµά ο κόσµος, ζητάς δυστυχία, όχι ευτυχία. 3Αυτή η σειρά µαθηµάτων δεν 
επιχειρεί να αφαιρέσει από σένα τα λίγα που έχεις. 4Δεν προσπαθεί να αντικαταστήσει τις 
ικανοποιήσεις που περιέχει ο κόσµος µε ουτοπικές ιδέες. 5Δεν υπάρχουν ικανοποιήσεις 
στον κόσµο. 
3. Σήµερα παραθέτουµε τα πραγµατικά κριτήρια µε τα οποία πρέπει να εξετάσεις όλα τα 
πράγµατα που νοµίζεις ότι θέλεις. 2Αν δεν εκπληρούν αυτές τις εύλογες απαιτήσεις, δεν 
αξίζουν καθόλου να τα επιθυµείς, γιατί δεν µπορούν παρά να αντικαταστήσουν ό,τι 
προσφέρει περισσότερα. 3Δεν µπορείς να πλάσεις τους νόµους που κυβερνούν την 
επιλογή, όπως δεν µπορείς να πλάσεις επιλογές από τις οποίες να διαλέξεις. 4Την 
επιλογή, όµως, µπορείς να την κάνεις και µάλιστα πρέπει να την κάνεις. 5Είναι όµως 
συνετό να µάθεις τους νόµους που θέτεις σε κίνηση όταν διαλέξεις, και ποιες είναι οι 
επιλογές µεταξύ των οποίων διαλέγεις. 
4. Έχουµε ήδη τονίσει ότι υπάρχουν µόνο δύο επιλογές, όσες κι αν φαίνονται να 
υπάρχουν. 2Αυτό είναι προκαθορισµένο και δεν µπορούµε να το αλλάξουµε. 3Θα ήταν 
πάρα πολύ άδικο για σένα αν οι επιλογές ήταν απεριόριστες κι έτσι καθυστερούσες την 
τελική επιλογή σου, µέχρι να τις εξετάσεις όλες τους στο χρόνο, κι επίσης αν δεν είχαν 
προσαχθεί στο µέρος όπου υπάρχει µόνο µία επιλογή που πρέπει να γίνει. 
5. Ένας άλλος ευσπλαχνικός και σχετικός νόµος είναι ότι δεν υπάρχει µέση λύση ως προς 
το τι θα επιφέρει η επιλογή σου. 2Δεν µπορεί να σου προσφέρει κάτι λιγοστό, γιατί ένα 
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ενδιάµεσο αποτέλεσµα δεν υπάρχει. 3Κάθε επιλογή που κάνεις σου αποφέρει ή τα πάντα ή 
τίποτα. 4Εποµένως, αν µάθεις τα κριτήρια µε τα οποία µπορείς να διακρίνεις τα πάντα από 
το τίποτα θα κάνεις την καλύτερη επιλογή. 
6. Πρώτον, αν διαλέξεις ένα πράγµα που δε θα διαρκέσει για πάντα, αυτό που διάλεξες 
δεν έχει αξία. 2Μία προσωρινή αξία δεν έχει καµιά απολύτως αξία. 3Ο χρόνος ποτέ δεν 
µπορεί να αφαιρέσει µια αξία που είναι πραγµατική. 4'Ο,τι εξασθενεί και πεθαίνει ποτέ δεν 
υπήρξε και δεν προσφέρει τίποτα σε αυτόν που το διαλέγει. 5Εξαπατείται από το τίποτα σε 
µια µορφή που νοµίζει ότι του αρέσει. 
7. Δεύτερον, αν διαλέξεις να αφαιρέσεις ένα πράγµα από κάποιον άλλο, δε θα σου έχει 
µείνει τίποτα. 2Ο λόγος για αυτό είναι ότι όταν αρνείσαι το δικαίωµα του να έχει τα πάντα, 
έχεις αρνηθεί το δικό σου δικαίωµα. 3Εποµένως δε θα αναγνωρίσεις τα πράγµατα που 
πραγµατικά έχεις, αρνούµενος ότι υπάρχουν. 4Όποιος επιδιώκει να αρπάζει, έχει 
ξεγελαστεί από την ψευδαίσθηση ότι η απώλεια µπορεί να προσφέρει κέρδος. 5Όµως η 
απώλεια πρέπει να αποφέρει απώλεια και τίποτα άλλο. 
8. Το επόµενο κριτήριο σου είναι αυτό στο οποίο τα άλλα βασίζονται. 2Γιατί έχει αξία για 
σένα η επιλογή που κάνεις; 3Τι ελκύει το νου σου σε αυτήν; 
4Ποιος είναι ο σκοπός που υπηρετεί; 5Εδώ είναι πιο εύκολο από όλα τα άλλα να 
ξεγελαστείς. 6Γιατί ό,τι θέλει το εγώ, παραλείπει να το παραδεχτεί.7Όύτε καν λέει την 
αλήθεια όπως την αντιλαµβάνεται, γιατί χρειάζεται να κρατήσει το φωτοστέφανο που 
χρησιµοποιεί για να προστατεύει τους στόχους του από τη µαυρίλα και τη σκουριά ώστε να 
µπορέσεις να δεις πόσο «αθώο» είναι. 
9. Το καµουφλάζ του όµως είναι ένα λεπτό επικάλυµµα, το οποίο θα µπορούσε να 
εξαπατήσει µόνο εκείνους που είναι ευχαριστηµένοι να είναι εξαπατηµένοι. 2Οι στόχοι του 
είναι φανεροί σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να ψάξει γι' αυτούς. Εδώ η απάτη 
διπλασιάζεται, γιατί αυτός που εξαπατείται δε θα αντιληφθεί απλώς ότι δεν έχει κερδίσει. 
4Θα πιστέψει ότι έχει υπηρετήσει τους κρυφούς στόχους του εγώ. 
10. Όµως παρ' όλο που προσπαθεί να διατηρήσει το φωτοστέφανο του εγώ, διαυγές µέσα 
στην όραση του, θα αντιληφθεί τις µαυρισµένες άκρες του και το σκουριασµένο πυρήνα 
του. 2Τα µη αποτελεσµατικά λάθη του φαίνονται σαν αµαρτίες, γιατί κοιτάζει τη µαυρίλα 
σαν να είναι δική του, τη σκουριά σαν ένα σηµάδι µεγάλης έλλειψης αξίας µέσα στον εαυτό 
του. 3Αυτός που ακόµα προσπαθεί να διατηρήσει τους στόχους του εγώ και τους υπηρετεί 
σαν να είναι δικοί του δεν κάνει λάθος, σύµφωνα µε τις υπαγορεύσεις του οδηγού του. 
4Αυτή η καθοδήγηση διδάσκει ότι είναι λανθασµένο να πιστεύεις ότι οι αµαρτίες είναι 
απλώς και µόνο λάθη, γιατί ποιος θα υπέφερε για τις αµαρτίες του αν αυτό ήταν σωστό ; 
11. Και έτσι φτάνουµε στο κριτήριο της επιλογής που είναι το πιο δύσκολο να πιστέψεις, 
επειδή το γεγονός ότι είναι ολοφάνερο καλύπτεται από πολλά στρώµατα σκότους. 2Αν 
αισθάνεσαι καθόλου ένοχος για την επιλογή σου, έχεις επιτρέψει στους στόχους του εγώ 
να παρεµβληθούν µεταξύ των πραγµατικών επιλογών. 3Και έτσι δε συνειδητοποιείς ότι 
υπάρχουν µόνο δύο επιλογές και η επιλογή που νοµίζεις ότι έκανες φαίνεται επίφοβη και 
πάρα πολύ επικίνδυνη, για να είναι το τίποτα που πραγµατικά είναι. 
12. Όλα τα πράγµατα είτε είναι πολύτιµα είτε όχι, είτε είναι άξια να τα επιδιώκει κανείς, είτε 
όχι, είτε είναι εντελώς επιθυµητά, ή δεν αξίζουν την πιο µικρή προσπάθεια για να τα 
αποκτήσεις. 2Εξαιτίας αυτού η επιλογή είναι εύκολη. 3Η πολυπλοκότητα είναι ένα 
παραπέτασµα καπνού, το οποίο κρύβει το πολύ απλό γεγονός ότι καµιά απόφαση δεν 
µπορεί να είναι δύσκολη. 4Ποιο είναι το όφελος για σένα όταν το µάθεις αυτό; 5Είναι πολύ 
µεγαλύτερο από το να κάνεις απλώς τις επιλογές σου εύκολα και χωρίς να υποφέρεις. 
13. Ο ίδιος ο Ουρανός προσεγγίζεται µε άδεια χέρια και δεκτικούς νόες, που έρχονται 
χωρίς τίποτα για να βρουν τα πάντα και να τα διεκδικήσουν σαν δικά τους. 2Θα 
επιχειρήσουµε να φτάσουµε σε αυτή την κατάσταση σήµερα, παραµερίζοντας την 
αυταπάτη κι έχοντας ειλικρινή προθυµία να δώσουµε αξία µόνο σε ό,τι είναι αληθινά 
πολύτιµο και πραγµατικό. 3Όι δύο παρατεταµένες περίοδοι της εξάσκησης µας (δεκαπέντε 
λεπτά η καθεµιά) αρχίζουν µε το εξής: 
4Δε. θα δώσω αξία σε ό,τι δεν έχει αξία και µόνο ό,τι έχει αξία αναζητώ, γιατί µόνο αυτό 
επιθυµώ να βρω. 
14. Και µετά λάβε ό,τι περιµένει τον καθένα που φτάνει δίχως φορτία στην πύλη του 
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Ουρανού, η οποία ανοίγει καθώς αυτός έρχεται. 2Αν τυχόν αρχίσεις να αφήνεις τον εαυτό 
σου να µαζεύει µερικά άχρηστα φορτία ή να πιστεύεις ότι βλέπεις µερικές δύσκολες 
αποφάσεις να σε αντικρίζουν, αντέδρασε γρήγορα µε την απλή σκέψη: 
3Δε Θα δώσω αξία σε ό,τι δεν έχει αξία γιατί ό,τι είναι πολύτιµο µου ανήκει. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 134 
 
Ας Αντιληφθώ τη Συγχώρεση Όπως Είναι. 
 
1. Ας επανεξετάσουµε το νόηµα της «συγχώρεσης", γιατί είναι εύκολο να διαστρεβλωθεί 
και να γίνει αντιληπτό σαν κάτι που καθιστά αναγκαίο την άδικη θυσία της δίκαιης οργής, 
σαν ένα δώρο αδικαιολόγητο που δεν αξίζει κανείς και σαν την πλήρη άρνηση της 
αλήθειας. 2Από αυτή την άποψη, πρέπει να δει κανείς τη συγχώρεση απλώς σαν µια 
εκκεντρική ανοησία και αυτή η σειρά µαθηµάτων πρέπει να φαίνεται να βασίζει τη σωτηρία 
σε µια ιδιοτροπία. 
2. Αυτή η διαστρεβλωµένη άποψη του νοήµατος της συγχώρεσης διορθώνεται εύκολα, 
όταν µπορέσεις να αποδεχτείς το γεγονός ότι η συγχώρεση δε ζητείται για ό,τι είναι 
αληθινό. 2Πρέπει να περιοριστεί σε ό,τι είναι ψεύτικο. 3Δεν έχει σχέση µε τίποτα εκτός από 
τις ψευδαισθήσεις. 4Η αλήθεια είναι η δηµιουργία του Θεού και δεν έχει νόηµα να τη 
συγχωρέσεις. 3Όλη η αλήθεια ανήκει σε Αυτόν, καθρεφτίζει του νόµους Του και 
ακτινοβολεί την Αγάπη Του. 6Χρειάζεται αυτό συγχώρεση; 7Πώς µπορείς να συγχωρέσεις 
το αναµάρτητο και αιώνιο αγαθό ; 
3. Η κύρια δυσκολία που έχεις µε το να συγχωρείς πραγµατικά είναι ότι ακόµα πιστεύεις 
ότι πρέπει να συγχωρείς την αλήθεια και όχι τις ψευδαισθήσεις. Αντιλαµβάνεσαι τη 
συγχώρεση σαν µια µάταιη προσπάθεια να κοιτάξεις πέρα από ό,τι υπάρχει και να 
παραβλέψεις την αλήθεια, κάνοντας µια αβάσιµη προσπάθεια να κάνεις µια ψευδαίσθηση 
αληθινή και να ξεγελάσεις τον εαυτό σου. 3Αυτή η διαστρεβλωµένη άποψη µόνο και µόνο 
καθρεφτίζει τον έλεγχο που η ιδέα της αµαρτίας έχει ακόµα πάνω στο νου σου, όπως 
βλέπεις τον εαυτό σου. 
4. Επειδή νοµίζεις ότι οι αµαρτίες σου είναι πραγµατικές, βλέπεις τη συγχώρεση σαν 
απάτη. 2Γιατί είναι αδύνατο να νοµίζεις ότι η αµαρτία είναι αληθινή και να µην πιστεύεις ότι 
η συγχώρεση είναι ένα ψέµα. Εποµένως η συγχώρεση είναι πραγµατικά µόνο και µόνο µια 
αµαρτία, όπως όλα τα άλλα. 4Λέει ότι η αλήθεια είναι ψέµα και χαµογελά στους 
διεφθαρµένους σαν να ήταν τόσο αθώοι όσο το χορτάρι, τόσο λευκοί όσο το χιόνι. Είναι 
παραπλανηµένη ως προς το τι νοµίζει ότι µπορεί να πετύχει, 6Θα ήθελε να δει σαν σωστό 
το εντελώς λάθος, και το απαίσιο σαν καλό. 
5. Από αυτή την άποψη, η συγχώρεση δεν είναι απελευθέρωση. Είναι απλώς µία ακόµα 
ένδειξη ότι η αµαρτία είναι ασυγχώρητη, ένα πράγµα που στην καλύτερη περίπτωση 
πρέπει να συγκαλυφθεί, να διαψευστεί, ή να αποκαλεστεί µ' ένα άλλο όνοµα, γιατί η 
συγχώρεση είναι µια προδοσία εναντίον της αλήθειας. 3Η ενοχή δεν µπορεί να 
συγχωρεθεί. 4Αν αµαρτήσεις, η ενοχή σου είναι παντοτινή. 5Εκείνοι που συγχωρούνται 
από την άποψη ότι οι αµαρτίες τους είναι αληθινές εµπαίζονται οικτρά και καταδικάζονται 
δύο φορές, πρώτα από τον εαυτό τους για ό,τι νοµίζουν ότι έκαναν και µια ακόµα φορά 
από εκείνους που τους συγχωρούν. 
6. Το γεγονός ότι η αµαρτία δεν είναι πραγµατική είναι που κάνει τη συγχώρεση 
φυσιολογική και εντελώς λογική, µια βαθιά ανακούφιση σ' εκείνους που την προσφέρουν, 
µια σιωπηλή ευλογία εκεί που λαµβάνεται. 2Δεν ευνοεί τις ψευδαισθήσεις, αλλά τις µαζεύει 
ανάλαφρα, µε λίγο γέλιο, και τις εναποθέτει απαλά στα πόδια της αλήθειας. 3Και εκεί 
εξαφανίζονται εντελώς. 
7. Η συγχώρεση είναι το µόνο πράγµα που αντιπροσωπεύει την αλήθεια στις 
ψευδαισθήσεις του κόσµου. 2Βλέπει την ανυπαρξία τους και η µατιά της διαπερνά 
ανεµπόδιστη τις χιλιάδες µορφές µε τις οποίες µπορεί να εµφανιστούν. 3Κοιτάζει τα 
ψέµατα, αλλά δεν ξεγελιέται. 4Δεν παίρνει στα σοβαρά τα ουρλιαχτά των αµαρτωλών που 
έχουν τρελαθεί από την ενοχή τους και κατηγορούν τον εαυτό τους. 5Τους κοιτάζει µε µάτια 
γαλήνια και απλώς λέει: «Αδερφέ µου αυτό που σκέφτεσαι δεν είναι αλήθεια». 
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8. Η δύναµη της συγχώρεσης είναι η ειλικρίνεια της, η οποία είναι τόσο αδιάφθορη που 
βλέπει τις ψευδαισθήσεις σαν ψευδαισθήσεις, όχι σαν αλήθεια. 2Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο 
η συγχώρεση ξεσκεπάζει τα ψέµατα και γίνεται η µεγάλη αποκαταστάτρια της απλής 
αλήθειας. 
3Με την ικανότητα της να παραβλέπει ό,τι δεν υπάρχει, ανοίγει το δρόµο στην αλήθεια η 
οποία έχει µπλοκαριστεί από τα όνειρα της ενοχής. 4Τώρα είσαι ελεύθερος να 
ακολουθήσεις το δρόµο που η προσφορά σου, της αληθινής συγχώρεσης, σου ανοίγει, 
5Γιατί αν ένας αδερφός έχει λάβει αυτό το δώρο από σένα, η πόρτα είναι ανοιχτή για τον 
εαυτό σου. 
9. Υπάρχει ένας απλός τρόπος να βρεις την πόρτα της αληθινής συγχώρεσης και να 
αντιληφθείς ότι σε καλωσορίζει ορθάνοιχτη. 2Οταν αισθάνεσαι ότι µπαίνεις στον πειρασµό 
να κατηγορήσεις κάποιον για οποιαδήποτε µορφή αµαρτίας, µην αφήνεις το νου σου να 
στοχάζεται ό,τι νοµίζεις ότι αυτός έκανε, γιατί αυτό είναι αυταπάτη. 3Αντί για αυτό ρώτα: 
"θα κατηγορούσα τον εαυτό µου για αυτό το πράγµα»; 
10. Έτσι θα δεις τις επιλογές σου µ' ένα τρόπο που δίνει νόηµα στην εκλογή σου και 
διατηρεί το νου σου τόσο ελεύθερο από την ενοχή και τον πόνο, όσο ο Ίδιος ο Θεός τον 
προόρισε και όπως αληθινά είναι. 2Είναι µόνο τα ψέµατα που θα καταδίκαζαν. 3Στην 
αλήθεια η αθωότητα είναι το µόνο πράγµα που υπάρχει. 4Η συγχώρεση βρίσκεται µεταξύ 
των ψευδαισθήσεων και της αλήθειας, µεταξύ του κόσµου που βλέπεις και αυτού που 
βρίσκεται πέρα από τον κόσµο, µεταξύ της κόλασης της ενοχής και της πύλης του 
Ουρανού. 
11. Μέσω αυτής της γέφυρας, η οποία είναι τόσο ισχυρή όσο και η Αγάπη που της έδωσε 
την ευλογία της, όλα τα όνειρα του κακού και του µίσους και της επίθεσης, προσκοµίζονται 
σιωπηλά στην αλήθεια. 2Δεν κατακρατούνται για να διογκωθούν και να λυσσοµανούν και 
να τροµάζουν τον ανόητο ονειροπόλο που τα πιστεύει. 3Ο ονειροπόλος έχει απλά 
αφυπνιστεί από το όνειρο του µε το να καταλάβει πως ό,τι νόµιζε ότι έβλεπε κάποτε δεν 
υπήρξε. 4Και τώρα δεν µπορεί να αισθανθεί ότι δεν του έχει δοθεί τρόπος να διαφύγει. 
12. Δε χρειάζεται να πολεµήσει για να σώσει τον εαυτό του. 2Δε χρειάζεται να σκοτώσει 
τους δράκους που νόµιζε ότι τον καταδίωκαν. 3Ούτε και χρειάζεται να υψώσει τα ψηλά 
πέτρινα τείχη και τις σιδερένιες πόρτες που νόµιζε ότι θα τον έκαναν ασφαλή. 4Μπορεί να 
βγάλει τη βαριά κι άχρηστη πανοπλία που φτιάχτηκε για να αλυσοδένει το νου του στο 
φόβο και τη δυστυχία. 5Το βήµα του είναι ελαφρύ και καθώς σηκώνει το πόδι του για να 
προχωρήσει ένα αστέρι µένει πίσω, για να δείξει το δρόµο σ' εκείνους που τον 
ακολουθούν. 
13. Η συγχώρεση πρέπει να εφαρµόζεται, γιατί ο κόσµος δεν µπορεί να αντιληφθεί το 
νόηµα της ούτε και να προσφέρει έναν οδηγό που θα σου διδάξει την αγαθοεργία της. 2Δεν 
υπάρχει σκέψη σε όλο τον κόσµο που να οδηγεί στην παραµικρή κατανόηση των νόµων 
που ακολουθεί η συγχώρεση, ή της Σκέψης που καθρεφτίζει. Είναι τόσο άσχετη µε τον 
κόσµο, όσο είναι και η δική σου πραγµατικότητα. 4Κι ωστόσο συνδέει το νου σου µε την 
πραγµατικότητα µέσα σου. 
14. Σήµερα εφαρµόζουµε την αληθινή συγχώρεση, ώστε η ώρα της ένωσης να µην 
καθυστερεί πια. 2Γιατί θα θέλαµε να βρούµε την πραγµατικότητα µας στην ελευθερία και 
την ειρήνη. 3Οι ασκήσεις µας γίνονται τα βήµατα που φωτίζουν το δρόµο για όλους τους 
αδερφούς µας, οι οποίοι θα µας ακολουθήσουν στην πραγµατικότητα που µοιραζόµαστε 
µε αυτούς. 4Για να επιτευχθεί αυτό, ας αφιερώσουµε ένα τέταρτο της ώρας δυο φορές 
σήµερα στον Οδηγό που καταλαβαίνει το νόηµα της συγχώρεσης και ο Οποίος στάλθηκε 
σε µας γιο να το διδάξει. 5Ας ζητήσουµε το εξής από Αυτόν: 
6Ας αντιληφθώ τη συγχώρεση όπως είναι. 
15. Μετά διάλεξε έναν αδερφό σύµφωνα µε την καθοδήγηση Του και απαρίθµησε τις 
«αµαρτίες» του, καθώς η µια µετά την άλλη έρχεται στο νου σου. 2Πρόσεξε να µη 
συλλογιστείς καµιά από αυτές για πολύ, αλλά συνειδητοποίησε ότι χρησιµοποιείς αυτές τις 
«επιθέσεις» µόνο και µόνο για να σώσεις τον κόσµο απ' όλες τις ιδέες της αµαρτίας. 
3Εξέτασε σύντοµα όλα τα αρνητικά πράγµατα που σκέφτηκες για αυτόν και κάθε φορά 
ρώτα τον εαυτό σου το εξής: «θα καταδίκαζα τον εαυτό µου για αυτό το πράγµα»; 
16. Άφησε τον να ελευθερωθεί από όλες τις σκέψεις που έχεις ότι ήταν αµαρτωλός. 2Και 
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τώρα είσαι προετοιµασµένος για την ελευθερία. 3Αν έχεις εξασκηθεί µέχρι τώρα µε 
προθυµία και ειλικρίνεια, θα αρχίσεις να αισθάνεσαι µια αναπτέρωση, το σήκωµα ενός 
βάρους από το στήθος σου, µια βαθιά και σίγουρη αίσθηση ανακούφισης. 4Ο υπόλοιπος 
χρόνος πρέπει να δοθεί στην εµπειρία της απόδρασης από τις βαριές αλυσίδες που 
επιδίωξες να φορέσεις στον αδερφό σου, αλλά οι οποίες φορέθηκαν στον εαυτό σου. 
17. Η συγχώρεση πρέπει να εφαρµοστεί καθ' όλη τη διάρκεια της ηµέρας, γιατί θα 
υπάρξουν ακόµα πολλές περιπτώσεις στις οποίες θα ξεχάσεις το νόηµα της και θα 
επιτεθείς στον εαυτό σου. 2Όταν συµβαίνει αυτό, άφηνε το νου σου να βλέπει πέρα από 
αυτή την ψευδαίσθηση, καθώς λες στον εαυτό σου τα εξής: 
3Ας αντιληφθώ τη συγχώρεση όπως είναι. 
4θα κατηγορούσα τον εαυτό µου για αυτό το πράγµα; 
5Δε θα φορέσω αυτή την αλυσίδα στον εαυτό µου. 
6Σε καθετί που κάνεις να θυµάσαι το εξής: 
7Κανένας δεν σταυρώνεται µόνος του 
κι ωστόσο κανένας δεν µπορεί να εισέλθει στον Ουρανό µόνος του. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 135 
 
Αν Υπερασπιστώ τον Εαυτό µου, µου Επιτίθενται. 
 
1. Ποιός θα υπεράσπιζε τον εαυτό του εκτός αν νόµιζε ότι του επιτίθεντο, ότι η επίθεση 
ήταν πραγµατική και ότι η άµυνα του θα µπορούσε να τον σώσει; 2Εδώ ακριβώς έγκειται η 
ανοησία της άµυνας, πρώτα κάνει τις ψευδαισθήσεις πραγµατικές και µετά επιχειρεί να τις 
αντιµετωπίσει σαν να ήταν πραγµατικές. 3Προσθέτει ψευδαισθήσεις στις ψευδαισθήσεις, 
κάνοντας έτσι τη διόρθωση διπλά δύσκολη. 4Και είναι αυτό ακριβώς το πράγµα που κάνεις 
όταν επιχειρείς να σχεδιάζεις το µέλλον, να ενεργοποιείς το παρελθόν, ή να οργανώνεις το 
παρόν όπως επιθυµείς. 
2. Η δράση σου προέρχεται από την πεποίθηση ότι πρέπει να προστατεύεις τον εαυτό σου 
από ό,τι συµβαίνει, επειδή ό,τι συµβαίνει πρέπει να περιέχει ό,τι σε απειλεί. 2Μία αίσθηση 
απειλής είναι η παραδοχή µιας έµφυτης αδυναµίας, µια πεποίθηση ότι υπάρχει κίνδυνος 
που έχει τη δύναµη να σου ζητήσει να ετοιµάσεις κατάλληλη άµυνα. 3Ό κόσµος βασίζεται 
σ' αυτή την παράλογη πεποίθηση. 4Και όλα τα οικοδοµήµατα του, όλες οι σκέψεις και οι 
αµφιβολίες του, οι ποινές και οι εξοπλισµοί του, οι νοµικοί του ορισµοί και οι κώδικες του, η 
ηθική του και οι ηγέτες του και οι θεοί του, όλα υπηρετούν µόνο και µόνο τη διαφύλαξη της 
αίσθησης της απειλής. 5Γιατί για να περπατά κανείς στον κόσµο αρµατωµένος, πρέπει να 
τον κτυπά ο τρόµος στην καρδιά του. 
3. Η άµυνα είναι τροµακτική. 2Προέρχεται από το φόβο και αυξάνει το φόβο, καθώς ο κάθε 
αµυντικός µηχανισµός οργανώνεται. 3Νοµίζεις ότι προσφέρει ασφάλεια. 4Δείχνει όµως ότι 
ο φόβος έχει γίνει πραγµατικός και ότι ο τρόµος δικαιολογείται. 5Δεν είναι παράξενο που 
δεν σταµατάς να ρωτήσεις -καθώς επεξεργάζεσαι τα σχέδια σου και κάνεις την πανοπλία 
σου πιο χοντρή και τις κλειδαριές σου πιο ερµητικές- τι υπερασπίζεσαι και πώς και 
εναντίον ποίου; 
4. Ας εξετάσουµε πρώτα τι υπερασπίζεσαι. 2Πρέπει να είναι κάτι που είναι πολύ αδύναµο 
και ευπρόσβλητο. 3Πρέπει να είναι κάτι που έχει γίνει εύκολη λεία, που είναι ανίκανο να 
προστατεύσει τον εαυτό του και το οποίο χρειάζεται την υπεράσπιση σου. 4Τι άλλο εκτός 
από το σώµα έχει µια τέτοια αδυναµία, που η συνεχή, φροντίδα και το άγρυπνο βαθύ 
ενδιαφέρον είναι αναγκαία για να προστατεύσουν τη µικρή του ζωή; 5Τι άλλο εκτός από το 
σώµα κλονίζεται και πρέπει να αποτύχει να υπηρετήσει τον Υιό του Θεού σαν άξιος 
οικοδεσπότης; 
5. Ωστόσο, δεν είναι το σώµα που µπορεί να φοβάται ή να είναι ένα αντικείµενο φόβου. 
2Το σώµα δεν έχει ανάγκες, παρά µόνο εκείνες που του αποδίδεις. 3Δε χρειάζεται 
περίπλοκες κατασκευές για την υπεράσπιση της υγείας του, ούτε φάρµακα, ούτε φροντίδα, 
ούτε κανένα ενδιαφέρον. 4Υπερασπίσου τη ζωή του, ή δώσε του δώρα για να το 
οµορφήνεις ή τείχη για να το προστατεύσεις και το µόνο που λες είναι ότι το σπίτι σου είναι 
εκτεθειµένο στον κλέφτη του χρόνου, φθαρτό και ετοιµόρροπο, τόσο ανασφαλές που 
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πρέπει να φρουρείται µε την ίδια σου τη ζωή. 
6. Δεν είναι τροµακτική αυτή η εικόνα; 2Μπορείς να είσαι εν ειρήνη ενώ έχεις µια τέτοια 
ιδέα για το σπίτι σου; 3Κι ωστόσο, τι παραχώρησε στο σώµα το δικαίωµα να σε υπηρετεί 
κατ' αυτό τον τρόπο, εκτός από την ίδια σου την πεποίθηση; 4Είναι ο νους σου που έδωσε 
στο σώµα όλες τις λειτουργίες που βλέπεις σε αυτό και έθεσε την αξία του πολύ πιο πάνω 
από µια µικρή στοίβα σκόνης και νερού. 5Ποιος θα υπερασπιζόταν κάτι που θα το 
αναγνώριζε σαν κάτι τέτοιο; 
7. Το σώµα δεν έχει ανάγκη υπεράσπισης. 2Αυτό πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα, 3Θα είναι 
δυνατό και υγιές, αν ο νους δεν το κακοµεταχειρίζεται µε το να του αναθέτει ρόλους που 
δεν µπορεί να εκπληρώσει, σκοπούς που βρίσκονται πέρα από το πεδίο των δυνατοτήτων 
του και υψηλούς στόχους που δεν µπορεί να πετύχει. 4Αυτές οι απόπειρες, γελοίες αλλά 
πολυαγαπηµένες, είναι οι πηγές των πολλών παράλογων επιθέσεων που του κάνεις. 
5Γιατί φαίνεται να προδίδει τις ελπίδες σου, τις ανάγκες σου, τις αξίες σου και τα όνειρα 
σου. 
8. Ο «εαυτός» που χρειάζεται προστασία δεν είναι πραγµατικός. 2Το σώµα, δίχως αξία και 
χωρίς να αξίζει την παραµικρή υπεράσπιση, απλώς χρειάζεται να γίνει αντιληπτό σαν κάτι 
εντελώς ξεχωριστό από σένα, και θα γίνει ένα υγιές, χρήσιµο όργανο µέσω του οποίου ο 
νους θα µπορεί να ενεργεί µέχρι να τελειώσει η χρησιµότητα του. 3Ποιος θα ήθελε να 
κρατήσει το σώµα όταν η χρησιµότητα του έχει τελειώσει; 
9. Υπερασπίσου το σώµα, και θα έχεις επιτεθεί στο νου σου. 2Γιατί θα έχεις δει σε αυτό τα 
ελαττώµατα, τις αδυναµίες, τους περιορισµούς και τις ελλείψεις από τις οποίες νοµίζεις ότι 
το σώµα πρέπει να σωθεί. 3Δε θα δεις το νου διαχωρισµένο από τις σωµατικές συνθήκες. 
4Και θα φορτώσεις στο σώµα όλο τον πόνο που προέρχεται από τη σύλληψη του νου σαν 
περιορισµένο και ευάλωτο, χωρισµένο από τους άλλους νόες και διαχωρισµένο από την 
Πηγή του. 
10. Αυτές είναι οι σκέψεις που χρειάζονται θεραπεία, και το σώµα θα ανταποκριθεί µε 
υγεία όταν θα έχουν διορθωθεί και αντικατασταθεί από την αλήθεια. 2Αυτή είναι η µόνη 
πραγµατική υπεράσπιση του σώµατος. 3Αναζητάς όµως εκεί την υπεράσπιση του; 4Του 
προσφέρεις ένα είδος προστασίας από το οποίο δεν έχει κανένα απολύτως όφελος, αλλά 
απλώς αυξάνει την κατανόηση του νου σου. 5Δε θεραπεύεις, αλλά απλώς αφαιρείς την 
ελπίδα της θεραπείας γιατί παραλείπεις να δεις πού πρέπει να βρίσκεται η ελπίδα για να 
έχει νόηµα. 
11. Ο θεραπευµένος νους δεν κάνει σχέδια. 2Εκτελεί τα σχέδια που λαµβάνεις, καθώς 
ακούει τη Σοφία που δεν είναι δική του. 3Περιµένει µέχρι να διδαχτεί τι πρέπει να γίνει και 
µετά προχωρεί να το κάνει. 4Δε βασίζεται στον εαυτό του για τίποτα, εκτός από την 
επάρκεια του να εκπληρώσει τα σχέδια που του αναθέτονται. 5Είναι σταθερός στη 
βεβαιότητα ότι εµπόδια δεν µπορούν να σταµατήσουν την πρόοδο του προς την επίτευξη 
οποιουδήποτε σκοπού που υπηρετεί το ανώτερο σχέδιο για το καλό όλων. 
12. Ένας θεραπευµένος νους έχει απαλλαγεί από την πεποίθηση ότι πρέπει να κάνει 
σχέδια, παρ' όλο που δε γνωρίζει ποιο αποτέλεσµα είναι το καλύτερο, ούτε τα µέσα µε τα 
οποία θα επιτευχθεί, ούτε και πώς να αναγνωρίσει το πρόβληµα ότι το σχέδιο φτιάχτηκε 
για να λυθεί. 2Θα καταχραστεί το σώµα στα σχέδια του, µέχρι αυτό να το αναγνωρίσει. 
3Αλλά όταν το αποδεχτεί αυτό, τότε θα θεραπευτεί και θα απαγκιστρωθεί από το σώµα. 
13. Η υποδούλωση του σώµατος στα σχέδια που ο αθεράπευτος νους κάνει για να σώσει 
τον εαυτό του θα κάνει το σώµα να αρρωστήσει. 2Δεν είναι ελεύθερο να είναι το όργανο 
που βοηθά σ' ένα σχέδιο που υπερβαίνει κατά πολύ τη δική του προστασία και το οποίο 
χρειάζεται την υπηρεσία του για λίγο. 3Σε αυτό το ρόλο, η υγεία του σώµατος είναι 
εξασφαλισµένη. 4Γιατί το καθετί που ο νους χρησιµοποιεί για αυτό το σχέδιο θα λειτουργεί 
άψογα και µε τη δύναµη που του έχει δοθεί και που δεν µπορεί να αποτύχει. 
14. Ίσως δεν είναι εύκολο να αντιληφθείς ότι τα σχέδια που γίνονται µε την πρωτοβουλία 
του εαυτού είναι µόνο και µόνο αµυντικοί µηχανισµοί µε το σκοπό για τον οποίο όλοι τους 
φτιάχτηκαν για να πραγµατοποιήσουν. 2Είναι τα µέσα µε τα οποία ένας φοβισµένος νους 
θα ήθελε να αναλάβει την ίδια του την προστασία, εις βάρος της αλήθειας. 3Αυτό δεν είναι 
δύσκολο να το συνειδητοποιήσεις σε ορισµένες µορφές που παίρνουν οι αυταπάτες, όπου 
η άρνηση της πραγµατικότητας είναι πολύ φανερή. 4Η κατάστρωση σχεδίων όµως συχνά 
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δεν αναγνωρίζεται σαν ένας αµυντικός µηχανισµός. 
15. Ο νους που ασχολείται µε την κατάστρωση σχεδίων για τον εαυτό του είναι 
απασχοληµένος µε τον έλεγχο µελλοντικών γεγονότων. 2Δεν πιστεύει ότι θα έχει τα 
αναγκαία, εκτός αν συσσωρεύσει τις δικές του προµήθειες. 3Γι' αυτό το νου ο χρόνος 
αποκτά µελλοντική σηµασία και πρέπει να διευθύνεται από τη µάθηση και την εµπειρία 
που αποκτήθηκαν από γεγονότα του παρελθόντος και προηγούµενες πεποιθήσεις. 4Αυτός 
ο νους παραβλέπει το παρόν, γιατί βασίζεται στην ιδέα ότι το παρελθόν έχει διδάξει αρκετά 
για να επιτρέψει στο νου να διευθύνει τη µελλοντική πορεία του. 
16. Ο νους που κάνει σχέδια αρνείται εποµένως να αφήσει περιθώρια για αλλαγή. 
2Ό,τι έµαθε πριν γίνεται η βάση για τους µελλοντικούς του στόχους.3Όι προηγούµενες 
εµπειρίες του διευθύνουν την επιλογή του των µελλοντικών γεγονότων. 4Και δε βλέπει ότι 
εδώ και τώρα υπάρχει το καθετί που χρειάζεται για να εξασφαλίσει ένα µέλλόν εντελώς 
διαφορετικό από το παρελθόν, χωρίς τη συνέχιση οποιονδήποτε παλαιών ιδεών και 
άρρωστων πεποιθήσεων. 5Η αναµονή δεν παίζει κανένα ρόλο, γιατί η τωρινή βεβαιότητα 
δείχνει το δρόµο. 
17. Οι αµυντικοί µηχανισµοί είναι τα σχέδια που κάνεις εναντίον της αλήθειας. 2Ο στόχος 
τους είναι να επιλέξουν ό,τι εγκρίνεις και να αγνοήσουν ό,τι θεωρείς ασυµβίβαστο µε ό,τι 
πιστεύεις ότι είναι η πραγµατικότητα σου. 3Ωστόσο, ό,τι αποµένει δεν έχει κανένα νόηµα. 
4Γιατί είναι η πραγµατικότητα σου που είναι η «απειλή» στην οποία οι αµυντικοί 
µηχανισµοί σου επιτίθενται και την οποία θα ήθελαν να συγκαλύψουν και να διαχωρίσουν 
και να σταυρώσουν. 
18. Τι δε θα µπορούσες να αποδεχτείς, αν απλώς και µόνο γνώριζες ότι το καθετί που 
συµβαίνει, όλα τα γεγονότα, περασµένα, τωρινά και µελλοντικά έχουν σχεδιαστεί µε 
καλοσύνη από Αυτόν που ο µόνος Του σκοπός είναι το καλό σου; 2Ίσως να έχεις 
παρεξηγήσει το σχέδιο Του, γιατί Αυτός ποτέ δε θα σου πρόσφερε πόνο. 3Αλλά οι 
αµυντικοί µηχανισµοί σου δε σε άφησαν να δεις τη γεµάτη αγάπη ευλογία Του να λάµπει 
σε κάθε βήµα που έκανες ποτέ. 4Ενώ εσύ έκανες σχέδια για να πεθάνεις, Αυτός σε 
οδήγησε απαλά στην αιώνια ζωή. 
19. Η τωρινή σου εµπιστοσύνη σε Αυτόν είναι ο αµυντικός µηχανισµός που υπόσχεται ένα 
µέλλον χωρίς καµιά ενόχληση, χωρίς κανένα ίχνος λύπης και µε χαρά που συνεχώς 
αυξάνεται, καθώς αυτή η ζωή γίνεται µια άγια στιγµή που είναι τοποθετηµένη στο χρόνο, 
αλλά µε την προσοχή της στραµµένη στην αιώνια ζωή. 2Μην αφήνεις κανένα αµυντικό 
µηχανισµό εκτός, από την τωρινή σου εµπιστοσύνη σε. Αυτόν να διευθύνει το µέλλον, και 
αυτή η ζωή θα γίνει µια γεµάτη νόηµα συνάντηση 
µε την αλήθεια που µονό οι αµυντικοί µηχανισµοί σου θα ήθελαν να συγκαλύψουν. 
20. Χωρίς τους αµυντικούς µηχανισµούς σου, γίνεσαι ένα φως που ο Ουρανός µε 
ευγνωµοσύνη αναγνωρίζει σαν δικό του. 2Και θα σε οδηγήσει µε τρόπους που έχουν 
διαλεχτεί για την ευτυχία σου σύµφωνα µε το πανάρχαιο σχέδιο που άρχισε όταν 
γεννήθηκε ο χρόνος. 3Αυτοί που σε ακολουθούν θα ενώσουν το φως τους µε το δικό σου 
και το φως θα αυξηθεί µέχρι που ο κόσµος να φωτιστεί µε χαρά. 4Και οι αδερφοί µας µε 
χαρά θα εγκαταλείψουν τους βαρείς αµυντικούς µηχανισµούς τους, οι οποίοι δεν 
ωφέλησαν σε τίποτα και µόνο τους τροµοκρατούσαν. 
21. Θα περιµένουµε αυτή τη στιγµή σήµερα µε τωρινή βεβαιότητα, γιατί αυτό είναι µέρος 
του τι έχει σχεδιαστεί για µας. 2Θα είµαστε σίγουροι ότι το καθετί µας δίνεται. 3Δεν κάνουµε 
σχέδια για το πώς θα γίνει αυτό, αλλά συνειδητοποιούµε ότι το να εγκαταλείψουµε τους 
αµυντικούς µηχανισµούς µας είναι το µόνο που χρειάζεται για να ανατείλει µε βεβαιότητα η 
αλήθεια στο νου µας. 
22. Για δεκαπέντε λεπτά δύο φορές σήµερα αναπαυόµαστε από την ανόητη κατάστρωση 
σχεδίων κι από κάθε σκέψη που εµποδίζει την είσοδο της αλήθειας στο νου µας. 2Σήµερα 
θα λάβουµε αντί να κάνουµε σχέδια, ώστε να µπορέσουµε να δώσουµε αντί να 
οργανώσουµε. 3Και λαµβάνουµε αληθινά, καθώς λέµε: 
4Αν υπερασπιστώ τον εαυτό µου, µου επιτίθενται. 
5Αν όµως σταθώ ανυπεράσπιστος, Θα είµαι δυνατός 
και θα µάθω τι κρύβουν οι αµυντικοί µηχανισµοί µου. 
23. Τίποτα άλλο εκτός από αυτό. 2Αν υπάρχουν σχέδια που πρέπει να κάνεις, θα σου 
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δοθούν. 3Μπορεί να µην είναι τα σχέδια που νόµιζες ότι χρειάζονταν, ούτε και οι 
απαντήσεις στα προβλήµατα που νόµιζες ότι έχεις να αντιµετωπίσεις. 4Είναι όµως οι 
απαντήσεις σ' ένα άλλο είδος προβλήµατος, το οποίο παραµένει αναπάντητο, αλλά όµως 
χρειάζεται απάντηση µέχρι που η Απάντηση να σε φτάσει επιτέλους. 
24. Όλοι οι αµυντικοί µηχανισµοί σου σκοπεύουν στο να µη δεχτούν αυτό που πρέπει να 
λάβεις σήµερα. 2Και στο φως και στη χαρά της απλής εµπιστοσύνης θα αναρωτηθείς γιατί 
κάποτε σκέφτηκες ότι έπρεπε να προστατευτείς από την απελευθέρωση. 3Ό Ουρανός δε 
ζητά τίποτα. 4Είναι η κόλαση που έχει εξωφρενικές απαιτήσεις για θυσία. 5Δε χάνεις τίποτα 
σ' εκείνες τις στιγµές σήµερα όταν, ανυπεράσπιστος, παρουσιάσεις τον εαυτό σου στο 
Δηµιουργό σου όπως πραγµατικά είσαι. 
25. Αυτός σε θυµάται. 2Σήµερα εµείς θα Τον θυµηθούµε. 3Γιατί αυτή είναι η ώρα του 
Πάσχα στη σωτηρία σου. 4Και θα εγερθείς ξανά από ό,τι φαινόταν σαν θάνατος και 
απόγνωση. 5Τώρα το φως της ελπίδας έχει ξαναγεννηθεί σε σένα, γιατί τώρα έρχεσαι 
χωρίς αµυντικούς µηχανισµούς να µάθεις το ρόλο σου µέσα στο σχέδιο του Θεού. 6Τι 
ασήµαντα σχέδια ή µαγικές πεποιθήσεις µπορούν ακόµα να έχουν αξία, όταν έχεις λάβει 
την αποστολή σου από τη Φωνή του ίδιου του Θεού; 
26. Προσπάθησε να µη διαµορφώσεις αυτή τη µέρα όπως πιστεύεις ότι θα σε ωφελούσε 
περισσότερο. 2Γιατί δεν µπορείς να συλλάβεις όλη την ευτυχία που θα έρθει σε σένα αν 
δεν κάνεις σχέδια. 3Μάθε σήµερα. 4Κι όλος ο κόσµος θα κάνει αυτό το γιγαντιαίο βήµα και 
θα γιορτάσει το Πάσχα σου µαζί σου. 5Καθ' όλη τη διάρκεια της µέρας, καθώς ανόητα 
µικροπράγµατα φαίνονται να προκαλούν τους αµυντικούς µηχανισµούς σου και να σε 
βάζουν σε πειρασµό να απασχοληθείς µε την κατάστρωση σχεδίων, υπενθύµιζε στον 
εαυτό σου ότι σήµερα είναι µια εξαιρετική ηµέρα για µάθηση και αναγνώριζε την µε τα 
εξής: 
6Αυτό είναι το Πάσχα µου. 
7Και Θα ήθελα να το διατηρήσω άγιο. 
8Δε Θα υπερασπιστώ τον εαυτό µου, 
γιατί ο Υιός του Θεού 
δε χρειάζεται καµιά υπεράσπιση 
εναντίον της αλήθειας της πραγµατικότητας του. 
24. Όλοι οι αµυντικοί µηχανισµοί σου σκοπεύουν στο να µη δεχτούν αυτό που πρέπει να 
λάβεις σήµερα. 2Και στο φως και στη χαρά της απλής εµπιστοσύνης θα αναρωτηθείς γιατί 
κάποτε σκέφτηκες ότι έπρεπε να προστατευτείς από την απελευθέρωση. 3Ό Ουρανός δε 
ζητά τίποτα. 4Είναι η κόλαση που έχει εξωφρενικές απαιτήσεις για θυσία. 5Δε χάνεις τίποτα 
σ' εκείνες τις στιγµές σήµερα όταν, ανυπεράσπιστος, παρουσιάσεις τον εαυτό σου στο 
Δηµιουργό σου όπως πραγµατικά είσαι. 
25. Αυτός σε θυµάται. 2Σήµερα εµείς θα Τον θυµηθούµε. 3Γιατί αυτή είναι η ώρα του 
Πάσχα στη σωτηρία σου. 4Και θα εγερθείς ξανά από ό,τι φαινόταν σαν θάνατος και 
απόγνωση. 5Τώρα το φως της ελπίδας έχει ξαναγεννηθεί σε σένα, γιατί τώρα έρχεσαι 
χωρίς αµυντικούς µηχανισµούς να µάθεις το ρόλο σου µέσα στο σχέδιο του Θεού. 6Τι 
ασήµαντα σχέδια ή µαγικές πεποιθήσεις µπορούν ακόµα να έχουν αξία, όταν έχεις λάβει 
την αποστολή σου από τη Φωνή του ίδιου του Θεού; 
26. Προσπάθησε να µη διαµορφώσεις αυτή τη µέρα όπως πιστεύεις ότι θα σε ωφελούσε 
περισσότερο. 2Γιατί δεν µπορείς να συλλάβεις όλη την ευτυχία που θα έρθει σε σένα αν 
δεν κάνεις σχέδια. 3Μάθε σήµερα. 4Κι όλος ο κόσµος θα κάνει αυτό το γιγαντιαίο βήµα και 
θα γιορτάσει το Πάσχα σου µαζί σου. 5Καθ' όλη τη διάρκεια της µέρας, καθώς ανόητα 
µικροπράγµατα φαίνονται να προκαλούν τους αµυντικούς µηχανισµούς σου και να σε 
βάζουν σε πειρασµό να απασχοληθείς µε την κατάστρωση σχεδίων, υπενθύµιζε στον 
εαυτό σου ότι σήµερα είναι µια εξαιρετική ηµέρα για µάθηση και αναγνώριζε την µε τα 
εξής: 
6Αυτό είναι το Πάσχα µου. 
7Και Θα ήθελα να το διατηρήσω άγιο. 
8Δε Θα υπερασπιστώ τον εαυτό µου, 
γιατί ο Υιός του Θεού 
δε χρειάζεται καµιά υπεράσπιση 
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εναντίον της αλήθειας της πραγµατικότητας του. 
 
Η ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ 

 
1. Η επαγρύπνηση του εγώ για τα λάθη των άλλων εγώ δεν είναι το είδος της, ετοιµότητας 
που το Άγιο Πνεύµα θα ήθελε να έχεις. 2Τα εγώ κάνουν κριτική από την άποψη του είδους 
της "λογικής" που αντιπροσωπεύουν. 3Καταλαβαίνουν αυτή τη λογική, επειδή τους 
φαίνεται συνετή. 4Το Άγιο Πνεύµα όµως δεν την καταλαβαίνει καθόλου. 
2. Για το εγώ είναι καλό και σωστό και αγαθό να υποδεικνύει κανείς τα λάθη και να τα 
«διορθώνει». 2Αυτό είναι απόλυτα λογικό για το εγώ, το οποίο δεν αντιλαµβάνεται τι είναι 
τα λάθη και ποια είναι η διόρθωση τους. 3Τα λάθη προξενούνται από το εγώ, και η 
διόρθωση των λαθών έγκειται στην εγκατάλειψη του εγώ. 4Όταν διορθώνεις έναν αδερφό, 
του λες ότι κάνει λάθος. 5Μπορεί ό,τι λέει εκείνη την ώρα να µην έχει νόηµα, και είναι 
βέβαιο ότι δε θα έχει νόηµα αν µιλά από το εγώ του. 6Το καθήκον σου όµως είναι να του 
πεις ότι έχει δίκιο. 7Αν µιλά ανόητα δεν του το λες αυτό µε λόγια. 8Χρειάζεται διόρθωση σ' 
ένα άλλο επίπεδο, επειδή το λάθος του είναι σ' ένα άλλο επίπεδο. 9Έχει δίκιο, επειδή είναι 
ένας Υιός του Θεού. 10'Το εγώ του δεν έχει ποτέ δίκιο, ανεξαρτήτως του τι λέει ή του τι 
κάνει. 
3. Αν υποδεικνύεις τα λάθη του εγώ του αδερφού σου πρέπει να τα βλέπεις µέσω του 
δικού σου εγώ, επειδή το Άγιο Πνεύµα δεν αντιλαµβάνεται τα λάθη του. 2Αυτό πρέπει να 
είναι σωστό, αφού δεν υπάρχει επικοινωνία µεταξύ του εγώ και του Αγίου Πνεύµατος. 3Το 
εγώ είναι παράλογο, και το Άγιο Πνεύµα δεν επιχειρεί να καταλάβει τίποτα που προέρχεται 
από αυτό. 4Επειδή Αυτός δεν καταλαβαίνει το εγώ, ούτε και το κρίνει, γνωρίζοντας ότι 
τίποτα από ό,τι πλάθει το εγώ δεν έχει νόηµα. 
4. Όταν αντιδράς στα λάθη έστω και ελάχιστα, δεν ακούς το Άγιο Πνεύµα. 2Αυτός τα έχει 
απλώς αγνοήσει, και αν εσύ τα προσέχεις, δεν Τον ακούς. Αν δεν Τον ακούς, τότε ακούς 
το εγώ σου και γίνεσαι τόσο παράλογος όσο και ο αδερφός σου του οποίου τα λάθη 
αντιλαµβάνεσαι. 4Αυτό δεν µπορεί να είναι διόρθωση. 5Και δεν είναι µόνο ότι ο αδερφός 
σου δεν διορθώνεται. 6Σταµατάς, επίσης, τη διόρθωση και για τον εαυτό σου. 
5. Όταν ένας αδερφός συµπεριφέρεται παράλογα, µπορείς να τον θεραπεύσεις µόνο αν 
αντιλαµβάνεσαι την ψυχική του υγεία. 2Αν αντιλαµβάνεσαι τα λάθη του και τα 
παραδέχεσαι, παραδέχεσαι και τα δικά σου λάθη. 3Αν θέλεις να παραδώσεις τα δικά σου 
λάθη στο Άγιο Πνεύµα, πρέπει να κάνεις το ίδιο και µε τα δικά του. 4Αν αυτός δε γίνει ο 
µόνος τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίζεις όλα τα λάθη δεν µπορείς να καταλάβεις πώς 
εξουδετερώνονται όλα τα λάθη. 5Είναι αυτό διαφορετικό από το να σου πει κανείς πως ό,τι 
διδάσκεις µαθαίνεις; 6Ο αδερφός σου έχει δίκιο όπως έχεις και εσύ, και αν νοµίζεις ότι έχει 
άδικο καταδικάζεις τον εαυτό σου. 
6. Εσύ δεν µπορείς να διορθώσεις τον εαυτό σου. 2Σου είναι λοιπόν δυνατό να διορθώσεις 
κάποιον άλλο; 3Μπορείς όµως να τον δεις αληθινά, επειδή είναι δυνατό να δεις τον εαυτό 
σου αληθινά. 4Η αποστολή σου δεν είναι να αλλάξεις τον αδερφό σου, αλλά απλώς να τον 
δεχτείς όπως είναι. 5Τα λάθη του δεν προέρχονται από την αλήθεια που είναι µέσα του, και 
µόνο αυτή η αλήθεια είναι δική σου. 6Τα λάθη του δεν µπορούν να το αλλάξουν αυτό και 
δεν µπορούν να έχουν καµιά εντελώς επίδραση στην αλήθεια µέσα σου. 7Οταν 
αντιλαµβάνεσαι τα λάθη οποιουδήποτε και αντιδράς σε αυτά σαν να ήταν πραγµατικά, τα 
κάνεις πραγµατικά για σένα. 8Δε θα αποφύγεις να πληρώσεις για αυτό, όχι επειδή 
τιµωρείσαι, αλλά επειδή ακολουθείς λάθος οδηγό και εποµένως θα χάσεις το δρόµο σου. 
7.Τα λάθη του αδερφού σου δεν προέρχονται από αυτόν, όπως και τα δικά σου λάθη δεν 
προέρχονται από εσένα. Αν αποδεχτείς ότι τα λάθη είναι πραγµατικά θα έχεις επιτεθεί 
στον εαυτό σου. Αν θα ήθελες να βρεις το δρόµο σου και να µην τον χάνεις. βλέπε µόνο 
την αλήθεια δίπλα σου, επειδή βαδίζετε µαζί. 4Το Άγιο Πνεύµα µέσα σου συγχωρεί τα 
πάντα σε σένα και τον αδερφό σου. 5Τα λάθη του συγχωρούνται µαζί µε τα δικά σου. 
6Όπως και η αγάπη, η επανόρθωση δεν είναι διαιρεµένη. 7Η επανόρθωση δεν µπορεί να 
είναι διαιρεµένη, επειδή προέρχεται από την αγάπη. 8Οποιαδήποτε απόπειρα να 
διορθώσεις έναν αδερφό σηµαίνει πως πιστεύεις ότι µπορείς να τον διορθώσεις, και αυτό 
είναι µόνο και µόνο η αλαζονεία του εγώ. Ή διόρθωση προέρχεται από τον Θεό, ο Οποίος 
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δε γνωρίσει την αλαζονεία. 
8. Το Άγιο Πνεύµα συγχωρεί τα πάντα, επειδή ο Θεός δηµιούργησε τα πάντα. 2Μην 
αναλαµβάνεις το έργο Του, γιατί διαφορετικά θα ξεχάσεις το δικό σου. 3Στο χρόνο δέξου 
µονάχα την αποστολή της θεραπείας, γιατί αυτός είναι ο σκοπός του χρόνου. 4Στην 
αιωνιότητα ο Θεός σου έδωσε την αποστολή της δηµιουργίας. 5Δε χρειάζεσαι να µάθεις να 
δηµιουργείς, χρειάζεσαι όµως να µάθεις ότι το θέλεις. 6Για αυτό το λόγο πλάστηκε η 
µάθηση. 7Ετσι χρησιµοποιεί το Άγιο Πνεύµα µια ικανότητα που έπλασες, αλλά την οποία 
δε χρειάζεσαι. 8Δώσε την σε Αυτόν! 9Δεν καταλαβαίνεις πώς να τη χρησιµοποιήσεις. 
10Αυτός θα σε διδάξει πώς να βλέπεις τον εαυτό σου χωρίς επίκριση, µε το να µάθεις πώς 
να βλέπεις το καθετί χωρίς επίκριση. 11Η επίκριση δε θα είναι τότε πραγµατική για σένα και 
όλα τα λάθη σου θα συγχωρεθούν. 
 
Το Σχέδιο του Άγιου Πνεύµατος για τη Συγχώρεση. 

 
1. Η Επανόρθωση είναι για όλους, επειδή είναι ο δρόµος που εξουδετερώνει την 
πεποίθηση ότι οποιοδήποτε πράγµα είναι µόνο για σένα. 2Το να συγχωρεί κανείς σηµαίνει 
να παραβλέπει. 3Κοίταξε, λοιπόν, πέρα από τα λάθη και µην αφήνεις την αντίληψη σου να 
σταµατά σε αυτά, γιατί θα πιστέψεις ό,τι σου λέει η αντίληψη σου. 4Αν θα ήθελες να 
γνωρίσεις τον εαυτό σου, δέξου σαν αληθινό µόνο αυτό που ο αδερφός σου πράγµατι 
είναι. 5Αν αντιληφθείς αυτό που ο αδερφός σου δεν είναι, δε θα µπορέσεις να γνωρίσεις 
ποιος είσαι επειδή τον βλέπεις λάθος. 6Να θυµάσαι ότι µοιράζεστε την Ταυτότητα σας, και 
είναι αυτή η µοιρασιά που είναι η πραγµατικότητα Της. 
2. Έχεις να παίξεις ένα ρόλο στην Επανόρθωση, αλλά το σχέδιο της Επανόρθωσης είναι 
υπεράνω της κατανόησης σου. 2Δεν καταλαβαίνεις πώς να παραβλέπεις τα λάθη, γιατί 
αλλιώς δεν θα τα έκανες. 3Θα ήταν απλώς ένα ακόµα λάθος να πιστεύεις είτε ότι δεν 
κάνεις λάθη είτε ότι µπορείς να τα διορθώσεις χωρίς έναν Οδηγό. 4Και αν δεν ακολουθείς 
αυτό τον Οδηγό, τα λάθη σου δε θα διορθωθούν. 5Το σχέδιο δεν είναι δικό σου, επειδή 
έχεις περιορισµένες ιδέες για το ποιος είσαι. 6Αυτή η αίσθηση περιορισµού είναι η πηγή 
όλων των λαθών.7Ό τρόπος λοιπόν για να τα εξουδετερώνεις δεν προέρχεται από σένα, 
αλλά είναι για σένα. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 136 
 
Η Αρρώστια Είναι Ένας Αµυντικός Μηχανισµός Εναντίον της Αλήθειας. 
 
1. Κανένας δεν µπορεί να θεραπεύσει, εκτός αν καταλαβαίνει ποιο σκοπό φαίνεται να 
υπηρετεί η αρρώστια. 2Γιατί τότε καταλαβαίνει επίσης ότι ο σκοπός της δεν έχει νόηµα. 
3Δίχως αιτία και χωρίς κανενός είδους σκοπό που να έχει νόηµα, η αρρώστια δεν µπορεί 
να υπάρχει καθόλου. 4Οταν το καταλάβει κανείς αυτό, η θεραπεία γίνεται αυτόµατα. 5Αυτή 
η κατανόηση διαλύει τη δίχως νόηµα ψευδαίσθηση της αρρώστιας µε τον ίδιο τρόπο που 
φέρνει όλες τις ψευδαισθήσεις στην αλήθεια και απλώς τις αφήνει εκεί για να 
εξαφανιστούν. 
2. Η αρρώστια δεν είναι τυχαία. 2Όπως όλοι οι αµυντικοί µηχανισµοί, είναι ένα παράλογο 
τέχνασµα για αυταπάτη. 3Και όπως και οι υπόλοιποι, ο σκοπός της είναι να κρύψει την 
πραγµατικότητα, να της επιτεθεί, να την αλλάξει να την κάνει ακατάλληλη, να τη 
διαστρεβλώσει, να την παραποιήσει, ή να τη µειώσει σε µια µικρή στοίβα από 
ασυναρµολόγητα µέρη. 4Ο στόχος όλων των αµυντικών µηχανισµών είναι να µην αφήσουν 
την αλήθεια να είναι πλήρης. 5Τα µέρη βλέπονται σαν να ήταν το καθένα πλήρες από µόνο 
του. 
3. Οι αµυντικοί µηχανισµοί δεν είναι ακούσιοι, ούτε και πλάθονται χωρίς επίγνωση. 2Είναι 
κρυφά, µαγικά ραβδιά που χρησιµοποιείς όταν η αλήθεια φαίνεται να απειλεί ό,τι θα ήθελες 
να πιστεύεις. 3Φαίνονται να είναι ασυναίσθητοι µόνο και µόνο εξαιτίας της ταχύτητας µε την 
οποία διαλέγεις να τους χρησιµοποιήσεις. 4Εκείνη τη στιγµή (λιγότερο και από ένα 
δευτερόλεπτο) στην οποία γίνεται η επιλογή, αναγνωρίζεις ακριβώς τι θα ήθελες να κάνεις 
και µετά πιστεύεις ότι έχει γίνει. 
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4. Ποιος άλλος παρά εσύ ο ίδιος υπολογίζεις το βαθµό µιας απειλής, αποφασίζεις ότι η 
διαφυγή είναι αναγκαία και ορθώνεις µια σειρά αµυντικών µηχανισµών για να µειώσεις την 
απειλή που έχει θεωρηθεί πραγµατική; 2Όλο αυτό δεν µπορεί να γίνει ασυναίσθητα. 3Μετά 
όµως, το σχέδιο σου απαιτεί ότι πρέπει να ξεχάσεις ότι εσύ το έκανες αυτό, ώστε να 
φαίνεται ότι είναι ανεξάρτητο από τις προθέσεις σου, ένα συµβάν υπεράνω της 
κατάστασης του νου σου, ένα αποτέλεσµα µε µια πραγµατική επίδραση πάνω σου, αντί 
για ένα αποτέλεσµα που έχει προκληθεί από τον εαυτό σου. 
5. Το γεγονός ότι γρήγορα ξεχνάς το ρόλο που παίζεις στο πλάσιµο της 
«πραγµατικότητας» σου κάνει τους αµυντικούς µηχανισµούς σου να φαίνονται ότι δεν είναι 
κάτω από τον έλεγχο σου. 2Ό,τι όµως έχεις ξεχάσει µπορεί να επιστρέψει στη µνήµη σου, 
αν είσαι πρόθυµος να αναθεωρήσεις την απόφαση που είναι διπλά προφυλαγµένη από τη 
λησµονιά. 3Το ότι θυµάσαι είναι µόνο και µόνο η ένδειξη ότι αυτή η απόφαση παραµένει εν 
ισχύ, όσον αφορά τις επιθυµίες σου. 4Μην το παρερµηνεύσεις αυτό σαν πραγµατικό 
γεγονός. 5Οι αµυντικοί µηχανισµοί πρέπει να κάνουν την πραγµατικότητα αγνώριστη. 
6Αυτός είναι ο στόχος τους και αυτό και κάνουν. 
6. Κάθε αµυντικός µηχανισµός παίρνει κοµµάτια της ολότητας και τα συναρµολογεί χωρίς 
να λαµβάνει υπ' όψη του όλες τις αληθινές τους σχέσεις και έτσι κατασκευάζει τις 
ψευδαισθήσεις µιας ολότητας που δεν υπάρχει. 2Είναι αυτή η διαδικασία που προξενεί την 
απειλή, και όχι το οποιοδήποτε αποτέλεσµα που µπορεί να προκύψει. 3Όταν τα µέρη της 
ολότητας αποσπούνται από την ολότητα και βλέπονται σαν να είναι διαχωρισµένα και σαν 
ολότητες από µόνα τους, γίνονται τα σύµβολα που αντιπροσωπεύουν την επίθεση σαν 
ολότητα, πετυχηµένα στην επίδραση τους και ποτέ πια να µη γίνουν αντιληπτά σαν 
ολοκληρωµένα. 4Έχεις όµως ξεχάσει ότι αυτά αντιπροσωπεύουν µόνο και µόνο τη δική 
σου απόφαση του τι πρέπει να είναι πραγµατικό για να πάρει τη θέση αυτού που είναι 
πραγµατικό. 
7. Η αρρώστια είναι µια απόφαση. 2Δεν είναι ένα πράγµα που σου συµβαίνει, που δεν το 
επιδίωξες καθόλου και το οποίο σε αποδυναµώνει και σε κάνει να υποφέρεις. 3Είναι µια 
επιλογή που κάνεις, ένα σχέδιο που καταστρώνεις, όταν για µια στιγµή η αλήθεια 
υψώνεται στον ίδιο τον παραπλανηµένο νου σου, και όλος ο κόσµος σου φαίνεται να 
κλονίζεται και να είναι έτοιµος να καταρρεύσει. 4Τώρα είσαι άρρωστος, ώστε να φύγει η 
αλήθεια και να µην απειλεί πια αυτά που έχεις πλάσει. 
8. Γιατί νοµίζεις ότι η αρρώστια µπορεί να σε προφυλάξει αποτελεσµατικά από την 
αλήθεια; 2Γιατί αποδεικνύει ότι το σώµα δεν είναι αποχωρισµένο από σένα και εποµένως 
ότι εσύ πρέπει να είσαι αποχωρισµένος από την αλήθεια. 3Πονάς επειδή το σώµα πονά, 
και σε αυτό τον πόνο γίνεσαι ένα µε το σώµα. 4Έτσι διατηρείται η «αληθινή» σου 
ταυτότητα, και η παράξενη, βασανιστική, σκέψη ότι µπορεί να είσαι κάτι υπεράνω αυτής 
της µικρής στοίβας σκόνης αποσιωπείται και παύεται. Ιδού, αυτή η σκόνη µπορεί να σε 
κάνει να υποφέρεις, να παραµορφώσει τα µέλη του σώµατος σου και να σταµατήσει την 
καρδιά σου, προστάζοντας σε να πεθάνεις και να σταµατήσεις να υπάρχεις. 
9. Εποµένως το σώµα είναι ισχυρότερο από την αλήθεια που σου ζητά να ζήσεις, αλλά η 
οποία δεν µπορεί να υπερνικήσει την επιλογή σου να πεθάνεις. 2Κι έτσι το σώµα είναι πιο 
ισχυρό από την αιώνια ζωή, ο Ουρανός πιο αδύναµος από την κόλαση και το σχέδιο του 
Θεού για τη σωτηρία του Υιού Του καταπολεµείται από µια απόφαση δυνατότερη από το 
Θέληµα Του. Ό Υιός Του είναι σκόνη, ο Πατέρας είναι ατελής και το χάος κάθεται 
θριαµβευτικά στο θρόνο Του. 
10. Αυτά είναι τα σχέδια σου για την υπεράσπιση σου. 2Και πιστεύεις ότι ο Ουρανός τρέµει 
µπροστά σε τέτοιες έξαλλες επιθέσεις όπως αυτές, µε το Θεό τυφλωµένο από τις 
διαισθήσεις σου, µε την αλήθεια να έχει γίνει ψέµατα και µε όλο το σύµπαν να έχει 
σκλαβωθεί στους νόµους που οι αµυντικοί µηχανισµοί σου θα του επέβαλλαν. 3Ποιος 
όµως πιστεύει στις ψευδαισθήσεις, παρά αυτός που τις επινόησε; 4Ποιος άλλος µπορεί να 
τις δει και να αντιδράσει σε αυτές σαν να ήταν η αλήθεια; 
11. Ο Θεός δε γνωρίζει τα σχέδια σου να αλλάξεις το Θέληµα Του. 2Το σύµπαν συνεχίζει 
να µη λαµβάνει υπ' όψη του τους νόµους µε τους οποίους σκέφτηκες να το κυβερνήσεις. 
3Και ο Ουρανός δεν έχει υποκύψει στην κόλαση, ούτε η ζωή στο θάνατο. 4Εσύ µπορείς 
µόνο και µόνο να διαλέξεις να νοµίζεις ότι πεθαίνεις, ή ότι αρρωσταίνεις, ή ότι 
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διαστρεβλώνεις την αλήθεια κατά οποιονδήποτε τρόπο. 5Ό,τι έχει δηµιουργηθεί είναι 
ανεξάρτητο απ' όλα αυτά. 6Οι αµυντικοί µηχανισµοί είναι σχέδια για να νικήσεις αυτό στο 
οποίο κανείς δεν µπορεί να επιτεθεί. 7Ό,τι είναι αµετάβλητο δεν µπορεί να αλλάξει. 8Και 
ό,τι είναι εντελώς αναµάρτητο δεν µπορεί να αµαρτήσει. 
12. Αυτή είναι η απλή αλήθεια. 2Δεν επικαλείται την ισχύ ή τους θριάµβους. 3Δεν απαιτεί 
υπακοή, ούτε επιδιώκει να αποδείξει πόσο αξιολύπητες και µάταιες είναι οι απόπειρες σου 
να σχεδιάσεις αµυντικούς µηχανισµούς που θα την µεταποιήσουν. 4Η αλήθεια απλώς θέλει 
να σου δώσει ευτυχία, γιατί αυτός είναι ο σκοπός της. 5Ισως να αναστενάζει λιγάκι όταν 
πετάς τα δώρα της, αλλά όµως γνωρίζει µε τέλεια σιγουριά ότι: ό,τι ο Θεός θέλει για σένα 
θα ληφθεί. 
13. Είναι αυτό το γεγονός που αποδεικνύει ότι ο χρόνος είναι µια ψευδαίσθηση. 2Γιατί ο 
χρόνος σου επιτρέπει να νοµίζεις πως ό,τι σου έχει δώσει ο Θεός δεν είναι η αλήθεια 
τώρα, όπως πρέπει να είναι. 3Οι Σκέψεις του Θεού είναι εντελώς ανεξάρτητες από το 
χρόνο. 4Γιατί ο χρόνος είναι µόνο και µόνο ένας ακόµα αµυντικός µηχανισµός σου εναντίον 
της αλήθειας. 5Ο,τι όµως Αυτός θέλει είναι εδώ, κι εσύ παραµένεις όπως Αυτός σε 
δηµιούργησε. 
14. Η αλήθεια έχει µια δύναµη πολύ ανώτερη από τους αµυντικούς µηχανισµούς, γιατί οι 
ψευδαισθήσεις δεν µπορούν να παραµείνουν εκεί που έχει επιτραπεί στην αλήθεια να 
εισέλθει. 2Και η αλήθεια έρχεται σε οποιονδήποτε νου που θα ήταν πρόθυµος να 
παραδώσει τα όπλα του και να σταµατήσει να παίζει µε τις ανοησίες. 3Η αλήθεια µπορεί να 
βρεθεί οποιαδήποτε στιγµή, σήµερα, αν θα διαλέξεις να εξασκηθείς στο να την 
καλωσορίσεις. 
15. Αυτός είναι ο στόχος µας σήµερα. 2Και θα αφιερώσουµε ένα τέταρτο της ώρας δύο 
φορές, για να ζητήσουµε από την αλήθεια να έρθει σε µας και να µας ελευθερώσει. 3Και η 
αλήθεια θα έρθει, γιατί ποτέ δεν είναι µακριά µας. 4Απλώς περιµένει για αυτήν ακριβώς την 
πρόσκληση που δίνουµε σήµερα. 5Αρχίζουµε την πρόσκληση µας µε µια προσευχή 
θεραπείας, για να ανυψωθούµε πάνω από τους αµυντικούς µηχανισµούς και να αφήσουµε 
την αλήθεια να είναι όπως ήταν πάντοτε: 
6Η αρρώστια είναι ένας αµυντικός µηχανισµός εναντίον της αλήθειας. 
7Θα δεχτώ την αλήθεια για το ποιος είµαι και θα αφήσω το νου µου να θεραπευτεί εντελώς 
σήµερα. 
16. Η θεραπεία θα λάµψει στον απροκατάληπτο νου σου, καθώς η ειρήνη και η αλήθεια 
εµφανίζονται για να πάρουν τη θέση του πολέµου και των µάταιων φαντασιών. 2Δε θα 
υπάρχουν σκοτεινές γωνιές που η αρρώστια µπορεί να συγκαλύψει και να κρατήσει 
προφυλαγµένες από το φως της αλήθειας. 3Δε θα υπάρχουν αµυδρές ανθρώπινες µορφές 
από τα όνειρα σου, ούτε θα παραµείνουν στο νου σου οι συγκεχυµένες και δίχως νόηµα 
αναζητήσεις τους, µε διπλοσκοπούς που επιδιώκονται ανισόρροπα. 4Ο νους σου, που 
προσπάθησε να εξουσιοδοτήσει το σώµα να υπακούει αρρωστηµένες επιθυµίες, θα 
θεραπευτεί απ' όλες αυτές. 
17. Τώρα το σώµα έχει θεραπευτεί, επειδή η πηγή της αρρώστιας έχει διορθωθεί. 2Και θα 
αναγνωρίσεις ότι εξασκήθηκες καλά από το εξής: δεν πρέπει να αισθάνεσαι το σώµα 
καθόλου. Αν πετύχεις, δε θα υπάρχει καµιά αίσθηση αρρώστιας ή υγείας, πόνου ή ηδονής. 
4Καµιά απολύτως αντίδραση στο τι κάνει το σώµα δε θα υπάρχει στο νου. 5Παραµένει η 
χρησιµότητα του σώµατος και τίποτα άλλο. 
18. Ίσως να µη συνειδητοποιείς ότι αυτό αφαιρεί τους περιορισµούς που είχες βάλει στο 
σώµα µε τους σκοπούς που του είχες δώσει. 2Καθώς αυτοί οι σκοποί εγκαταλείπονται, η 
δύναµη που έχει το σώµα θα είναι πάντοτε αρκετή για να υπηρετήσει όλους τους αληθινά 
χρήσιµους σκοπούς. Ή υγεία του σώµατος είναι εντελώς εξασφαλισµένη, γιατί δεν 
περιορίζεται από το χρόνο, τον καιρό ή την κούραση, το φαγητό και το πιοτό, ή τους 
οποιουσδήποτε νόµους που την έκανες να υπηρετεί προηγουµένως. 4Δε χρειάζεται να 
κάνεις τίποτα τώρα για να το θεραπεύσεις, γιατί η αρρώστια έχει γίνει κάτι το αδύνατο. 
19. Αυτή η προστασία ωστόσο χρειάζεται να διαφυλαχτεί µε προσεκτική παρακολούθηση. 
2Αν αφήσεις το νου σου να τρέφει σκέψεις επίθεσης, να κρίνει, ή να καταστρώνει σχέδια 
για την αντιµετώπιση µελλοντικών αβεβαιοτήτων, θα έχεις και πάλι ορίσει τον εαυτό σου 
λανθασµένα και θα έχεις κάνει µια σωµατική ταύτιση η οποία θα επιτεθεί στο σώµα, επειδή 
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ο νους είναι άρρωστος. 
20. Αν συµβεί αυτό, διόρθωσε το αµέσως µε το να µην επιτρέψεις στους αµυντικούς 
µηχανισµούς σου να σε πληγώσουν περισσότερο. 2Μην µπερδευτείς όσον αφορά το τι 
πρέπει να θεραπευτεί, αλλά πες στον εαυτό σου τα εξής: 
3 Έχω ξεχάσει ποιος πραγµατικά είµαι, γιατί έκανα λάθος και πήρα το σώµα µου για τον 
εαυτό µου. 4Η αρρώστια είναι ένας αµυντικός µηχανισµός εναντίον της αλήθειας. 5Δεν είµαι 
όµως ένα σώµα. 6Και ο νους µου δεν µπορεί να επιτεθεί. 7Εποµένως δεν µπορώ να είµαι 
άρρωστος. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 137 
 
Όταν Θεραπεύοµαι, Δεν Θεραπεύοµαι Μόνο Εγώ. 
 

1. Η σηµερινή ιδέα παραµένει η κεντρική σκέψη στην οποία βασίζεται η σωτηρία. 2Γιατί η 
θεραπεία είναι το αντίθετο όλων των ιδεών του κόσµου οι οποίες εστιάζονται στην 
αρρώστια και τις διαιρεµένες καταστάσεις. 3Ή αρρώστια είναι µια αποµάκρυνση από τους 
άλλους και µια διακοπή της ενότητας. 4Η αρρώστια γίνεται µια πόρτα που κλείνει µπροστά 
σ' ένα αποχωρισµένο εαυτό και τον κρατά αποµονωµένο κι αβοήθητο. 
2. Η αρρώστια είναι αποµόνωση. 2Γιατί φαίνεται να κρατά τον εαυτό αποχωρισµένο από 
τους άλλους, για να υποφέρει ό,τι οι άλλοι δεν αισθάνονται. 3Δίνει στο σώµα την τελική 
δύναµη να κάνει πραγµατικό τον αποχωρισµό και να κρατήσει το νου φυλακισµένο στην 
αποµόνωση, διαιρεµένο και κοµµατιασµένο µέσα σ' ένα συµπαγές τοίχο αρρωστηµένης 
σάρκας, τον οποίο δεν µπορεί να υπερπηδήσει. 
3. Ο κόσµος υπακούει τους νόµους που υπηρετεί η αρρώστια, αλλά η θεραπεία δρα 
ανεξάρτητα από αυτούς. 2Είναι αδύνατο για οποιονδήποτε να θεραπευτεί µόνος του. 3Στην 
αρρώστια πρέπει να είναι αποχωρισµένος και διαιρεµένος. 4Η θεραπεία όµως είναι η δική 
του απόφαση να είναι και πάλι αδιαίρετος και να δεχτεί τον Εαυτό του µε όλα τα µέρη Του 
ακέραια και άθικτα. 5Στην αρρώστια ο Εαυτός του φαίνεται να είναι διαµελισµένος και 
χωρίς την ενότητα που Του δίνει ζωή. 6Η θεραπεία όµως πραγµατοποιείται καθώς αυτός 
αντιλαµβάνεται ότι το σώµα δεν έχει δύναµη να επιτεθεί στη συµπαντική ενότητα του Υιού 
του Θεού. 
4. Η αρρώστια θα ήθελε να αποδείξει ότι τα ψέµατα πρέπει να είναι αλήθεια. 2Η θεραπεία 
όµως αποδεικνύει ότι η αλήθεια είναι αληθινή. 3Ο αποχωρισµός που η αρρώστια θα ήθελε 
να επιβάλλει δεν έχει ποτέ συµβεί στην πραγµατικότητα. 4Το να θεραπευτεί κανείς είναι 
απλώς να δεχτεί αυτό που ήταν πάντα αλήθεια και το οποίο θα παραµείνει για πάντα 
ακριβώς όπως είναι. 5Στα µάτια όµως που είναι συνηθισµένα στις ψευδαισθήσεις πρέπει 
να υποδειχτεί πως ό,τι κοιτάζουν είναι ψεύτικα. 6Εποµένως η θεραπεία, την οποία ποτέ δε 
χρειάστηκε η αλήθεια, πρέπει να αποδείξει ότι η αρρώστια δεν είναι πραγµατική. 
5. Η θεραπεία θα µπορούσε λοιπόν να αποκαλεστεί ένα αντι-όνειρο, το οποίο αναιρεί το 
όνειρο της αρρώστιας εξ' ονόµατος της αλήθειας, αλλά όχι την ίδια την αλήθεια. 2Ακριβώς 
όπως η συγχώρεση παραβλέπει όλες τις αµαρτίες που ποτέ δεν επιτελέστηκαν, η 
θεραπεία µόνο και µόνο αφαιρεί τις ψευδαισθήσεις που δεν έχουν συµβεί. 3Ακριβώς όπως 
ο πραγµατικός κόσµος θα εγερθεί για να πάρει τη θέση αυτού που ποτέ δεν έχει συµβεί, η 
θεραπεία µόνο και µόνο προσφέρει επανόρθωση για φανταστικές καταστάσεις και 
ψεύτικες ιδέες τις οποίες τα όνειρα κεντούν σε εικόνες της αλήθειας. 
6. Ωστόσο, µη νοµίσεις ότι η θεραπεία δεν είναι άξια της αποστολής σου εδώ. 2Γιατί ο 
αντίχριστος γίνεται πιο δυνατός από τον Χριστό γι' αυτούς που ονειρεύονται ότι ο κόσµος 
είναι πραγµατικός. 3Το σώµα φαίνεται να είναι πιο στερεό και σταθερό από το νου. 4Και η 
αγάπη γίνεται ένα όνειρο, ενώ ο φόβος παραµένει η µόνη πραγµατικότητα που µπορεί 
κανείς να δει και να αποδείξει και να καταλάβει πλήρως. 
7. Ακριβώς όπως το φως της συγχώρεσης διώχνει όλες τις αµαρτίες και ο πραγµατικός 
κόσµος θα καταλάβει τη θέση αυτού που έπλασες, έτσι και η θεραπεία πρέπει να 
αντικαταστήσει τις φαντασίες της αρρώστιας που διατηρείς µπροστά στην απλή αλήθεια. 
2Όταν έχει κανείς δει την αρρώστια να εξαφανίζεται παρ' όλους τους νόµους που 
επιµένουν ότι δεν µπορεί παρά να είναι αληθινή, τότε όλα τα ερωτήµατα έχουν απαντηθεί. 
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3Και τους νόµους δεν µπορείς πια να τους αγαπήσεις ούτε να τους υπακούσεις. 
8. Η θεραπεία είναι ελευθερία. 2Γιατί αποδεικνύει ότι τα όνειρα δε θα υπερνικήσουν την 
αλήθεια. 3Η θεραπεία µοιράζεται. 4Και µε αυτό το χαρακτηριστικό αποδεικνύει ότι οι νόµοι, 
που είναι διαφορετικοί από τους νόµους που υποστηρίζουν πως η αρρώστια είναι 
αναπόφευκτη, είναι πιο ισχυροί από τα αρρωστηµένα αντίθετα τους. 5Η θεραπεία είναι 
δύναµη. 
6Γιατί µε το απαλό της χέρι υπερνικάται η αδυναµία, και οι νόες που ήταν µαντρωµένοι 
µέσα σ' ένα σώµα είναι ελεύθεροι να ενωθούν µε άλλους νόες και να είναι για πάντα 
ισχυροί. 
9. Η θεραπεία, η συγχώρεση και η χαρούµενη ανταλλαγή όλου του κόσµου της δυστυχίας 
για ένα κόσµο όπου η θλίψη δεν µπορεί να εισέλθει, είναι τα µέσα µε τα οποία το Άγιο 
Πνεύµα σε παροτρύνει να Τον ακολουθήσεις. 2Τα αβρά του µαθήµατα διδάσκουν πόσο 
εύκολα η σωτηρία µπορεί να γίνει δική σου, πόσο λίγο χρειάζεται να εξασκηθείς για να 
αφήσεις τους νόµους Του να αντικαταστήσουν αυτούς που έφτιαξες για να κρατήσεις τον 
εαυτό σου αιχµάλωτο του θανάτου.3Ή ζωή Του γίνεται δική σου, καθώς προσφέρεις τη 
µικρή βοήθεια που σου ζητά για την απελευθέρωση σου από το καθετί που σου 
προξένησε ποτέ πόνο. 
10. Και καθώς αφήνεις τον εαυτό σου να θεραπευτεί, βλέπεις όλους αυτούς που είναι 
γύρω σου, ή έρχονται στο νου σου, ή αυτούς που αγγίζεις, ή εκείνους που δε φαίνονται να 
έχουν καµιά επαφή µαζί σου, να θεραπεύονται µαζί µε σένα. 2Ίσως δε θα τους 
αναγνωρίσεις όλους, ούτε θα συνειδητοποιήσεις πόσο µεγάλη είναι η προσφορά σου σε 
όλο τον κόσµο, όταν αφήνεις τη θεραπεία να έρθει σε σένα. 3Ποτέ όµως δε θεραπεύεσαι 
µόνος σου. 4Και πάµπολλα πλήθη θα λάβουν το δώρο που λαµβάνεις όταν θεραπεύεσαι. 
11. Αυτοί που θεραπεύονται γίνονται τα όργανα της θεραπείας. 2Ούτε και µεσολαβεί 
χρονικό διάστηµα µεταξύ της στιγµής που θεραπεύονται και της χάρης της θεραπείας που 
τους δίνεται για να τη δώσουν. 3Αυτό που αντιτίθεται στο Θεό δεν υπάρχει, και όποιος δεν 
το δεχτεί µέσα στο νου του γίνεται ένα καταφύγιο όπου οι κουρασµένοι µπορούν να 
µείνουν για να αναπαυτούν. 4Γιατί εδώ δίνεται η αλήθεια κι εδώ όλες οι ψευδαισθήσεις 
προσάγονται στην αλήθεια. 
12. Δε θα ήθελες να προσφέρεις στέγη στο θέληµα του Θεού; 2Απλώς και µόνο 
προσκαλείς τον Εαυτό σου να αισθανθεί άνετα. 3Και µπορεί αυτή η πρόσκληση να µη γίνει 
αποδεκτή; 4Να ζητάς να συµβεί το αναπόφευκτο, και ποτέ δε θα αποτύχεις. 5Η άλλη 
επιλογή είναι µόνο και µόνο να ζητάς ό,τι δεν µπορεί να υπάρχει, και αυτό δεν µπορεί να 
πετύχει. 6Σήµερα παρακαλούµε µόνο την αλήθεια να µείνει στο νου µας και σκέψεις 
θεραπείας να ρέουν από ό,τι θεραπεύεται σε ό,τι ακόµα πρέπει να θεραπευτεί, 
αντιλαµβανόµενοι ότι αυτά τα δύο θα συµβούν µαζί. 
13. Κάθε ώρα θα θυµόµαστε ότι η αποστολή µας είναι να αφήνουµε το νου µας να 
θεραπεύεται, ώστε να µπορούµε να διοχετεύουµε τη θεραπεία στον κόσµο, ανταλλάσ-
σοντας την κατάρα για την ευλογία, τον πόνο για τη χαρά, και τον αποχωρισµό για την 
ειρήνη του Θεού. 2Δεν αξίζει να αφιερώνεις ένα λεπτό κάθε ώρα για να πάρεις ένα δώρο 
σαν κι αυτό; 3Δεν είναι λίγος χρόνος, ένα µικρό έξοδο, για το δώρο που προσφέρει τα 
πάντα; 
14. Ωστόσο, πρέπει να είµαστε προετοιµασµένοι για ένα τέτοιο δώρο. 3Για αυτό το λόγο θα 
αρχίσουµε την ηµέρα µε τις παρακάτω σκέψεις και θα αφιερώσουµε σε αυτές δέκα λεπτά, 
µε αυτές τις σκέψεις θα τελειώσουµε επίσης την ηµέρα µας το βράδυ: 
3 Όταν θεραπεύοµαι, δε θεραπεύοµαι µόνον εγώ. 
4Και θα ήθελα να µοιραστώ τη θεραπεία µου µε τον κόσµο, 
ώστε η αρρώστια να αποβληθεί από το νου 
του ενός Υιού του Θεού, ο Οποίος είναι ο µοναδικός µου Εαυτός. 
15. Ας είσαι ένας αγωγός θεραπείας σήµερα. 2Και καθώς αναπαύεσαι στη γαλήνη, να είσαι 
προετοιµασµένος να δίνεις καθώς λαµβάνεις, να κρατάς µόνο ό,τι δίνεις και να λαµβάνεις 
το Λόγο του Θεού για να πάρει τη θέση όλων των ανόητων σκέψεων που φαντάστηκες 
ποτέ. 3Τώρα ενωνόµαστε για να κάνουµε καλά όλο αυτό που ήταν άρρωστο, και να 
προσφέρουµε ευλογία εκεί που υπήρχε η επίθεση. 4Ούτε θα αφήσουµε αυτή την 
αποστολή να ξεχαστεί, καθώς κάθε ώρα της ηµέρας περνά, θα θυµόµαστε το σκοπό µας 
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µε αυτή τη σκέψη: 
5 Όταν θεραπεύοµαι, δε θεραπεύοµαι µόνον εγώ. 
6Και θα ήθελα να ευλογήσω τους αδερφούς µου, 
γιατί θα ήθελα να θεραπευτώ µαζί µε αυτούς, 
καθώς κι αυτοί θεραπεύονται µαζί µε µένα. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 138 
 
Ο Ουρανός Είναι η Απόφαση που Πρέπει να Πάρω. 
 
1. Σε αυτό τον κόσµο ο Ουρανός είναι µια επιλογή, επειδή εδώ πιστεύουµε ότι υπάρχουν 
διαφορετικές επιλογές από τις οποίες πρέπει να διαλέξουµε. 3Αν ο Ουρανός υπάρχει, η 
κόλαση πρέπει να υπάρχει επίσης, γιατί η αντίφαση είναι ο τρόπος µε τον οποίο πλάθουµε 
ό,τι αντιλαµβανόµαστε και ό,τι νοµίζουµε ότι είναι πραγµατικό. 
2. Η δηµιουργία δε γνωρίζει αντίθετα. 2Εδώ όµως η αντίθεση είναι µέρος της 
«πραγµατικότητας". 3Είναι αυτή η παράξενη αντίληψη της αλήθειας που κάνει την επιλογή 
του Ουρανού να φαίνεται να είναι η ίδια όπως η εγκατάλειψη της κόλασης. 4Δεν είναι 
πράγµατι έτσι. 5Ωστόσο ό,τι είναι αληθινό στη δηµιουργία του Θεού δεν µπορεί να εισέλθει 
εδώ, έως ότου απεικονιστεί µε κάποιο τρόπο που ο κόσµος µπορεί να καταλάβει. 6Η 
αλήθεια δεν µπορεί να έρθει εκεί που θα µπορούσε να γίνει αντιληπτή µόνο µε φόβο. 7Γιατί 
αυτό θα ήταν το λάθος πως η αλήθεια µπορεί να προσαχθεί στις ψευδαισθήσεις. 8Η 
αντίσταση κάνει την αλήθεια µη ευπρόσδεκτη και έτσι δεν µπορεί να έρθει. 
3. Η επιλογή είναι ο φανερός τρόπος διαφυγής από αυτά που φαίνονται σαν αντίθετα. 2Ή 
απόφαση επιτρέπει σ' έναν από τους αντιµαχόµενους σκοπούς να γίνει ο στόχος της 
προσπάθειας και της κατανάλωσης χρόνου. 3Χωρίς απόφαση, ο χρόνος και η προσπάθεια 
απλώς και µόνο σπαταλούνται. 4Προσπαθεί κανείς για το τίποτα και ο χρόνος περνά χωρίς 
αποτέλεσµα. 5Δεν υπάρχει µια αίσθηση βελτίωσης, γιατί τίποτα δεν επιτυγχάνεται, τίποτα 
δε µαθαίνεται. 
4. Χρειάζεται να σου υπενθυµίσουµε ότι νοµίζεις πως πρέπει να κάνεις χιλιάδες επιλογές 
ενώ στην πραγµατικότητα µόνο µία υπάρχει που πρέπει να κάνεις. 2Κι ακόµα κι αυτή 
φαίνεται να είναι µια εναλλακτική επιλογή. 3Μη µπερδεύεις τον εαυτό σου µε όλες τις 
αµφιβολίες που οι αναρίθµητες αποφάσεις θα σου προξενούσαν. 4Παίρνεις µόνο µια 
απόφαση. 5Και όταν την πάρεις αυτή την απόφαση, θα αντιληφθείς ότι δεν ήταν καθόλου 
µια επιλογή. 6Γιατί η αλήθεια είναι αλήθεια, και τίποτα άλλο δεν είναι αλήθεια. 7Τίποτα 
αντίθετο της αλήθειας δεν υπάρχει για να διαλέξεις. 8Δεν υπάρχει καµιά αντινοµία στην 
αλήθεια. 
5. Η επιλογή εξαρτάται από τη µάθηση. 2Και η αλήθεια δεν µπορεί να µαθευτεί, παρά µόνο 
να αναγνωριστεί. 3Στην αναγνώριση έγκειται η αποδοχή της, και καθώς τη δέχεται κανείς 
τη γνωρίζει. 4Αλλά η γνώση είναι υπεράνω των στόχων που επιδιώκουµε να διδάξουµε 
µέσα στο πλαίσιο αυτής της σειράς µαθηµάτων. 5Οι δικοί µας στόχοι είναι στόχοι που 
διδάσκονται και οι οποίοι θα επιτευχθούν καθώς µαθαίνεις πώς να τους φτάνεις, τι είναι και 
τι σου προσφέρουν. 6Οι αποφάσεις είναι το αποτέλεσµα της µάθησης σου, γιατί βασίζονται 
στο τι έχεις αποδεχτεί σαν αλήθεια για το ποιος είσαι και ποιες πρέπει να είναι οι ανάγκες 
σου. 
6. Σε αυτόν τον εξωφρενικά πολύπλοκο κόσµο, ο Ουρανός φαίνεται να παίρνει τη µορφή 
µιας επιλογής, αντί απλώς να είναι ό,τι είναι. 2Απ' όλες τις επιλογές που έχεις 
προσπαθήσει να κάνεις αυτή είναι η απλούστερη, η πιο αποφασιστική και το πρότυπο 
όλων των άλλων, αυτή που τακτοποιεί όλες τις άλλες αποφάσεις. 3Αν µπορούσες να 
αποφασίσεις όλα τα άλλα, αυτή η απόφαση θα παρέµενε ακόµα εκκρεµής. 4Όταν όµως 
πάρεις αυτή την απόφαση οι άλλες θα τακτοποιηθούν µαζί µε αυτήν, γιατί όλες οι 
αποφάσεις µόνο και µόνο συγκαλύπτουν αυτή τη µία απόφαση µε τις διαφορετικές µορφές 
που παίρνουν. 5Εδώ είναι η τελική και µοναδική επιλογή µε την οποία η αλήθεια είτε 
γίνεται αποδεκτή είτε απορρίπτεται. 
7. Αρχίζουµε λοιπόν τη σηµερινή µέρα εξετάζοντας αυτή την επιλογή, ο χρόνος πλάστηκε 
για να µας βοηθήσει να την κάνουµε. 2Αυτός είναι ο άγιος σκοπός του χρόνου, ο οποίος 
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έχει τώρα µεταµορφωθεί από το σκοπό που του είχες δώσει και σύµφωνα µε τον οποίο 
ήταν ένα µέσο που προσπαθούσε να αποδείξει ότι η κόλαση είναι πραγµατική, ότι η 
ελπίδα µετατρέπεται σε απόγνωση και ότι η ίδια η ζωή πρέπει στο τέλος να νικηθεί από το 
θάνατο. 3Μόνο στο θάνατο λύνεται το πρόβληµα των αντιθέτων, γιατί η παύση της 
αντίστασης εξισώνεται µε το θάνατο. 4Κι έτσι η σωτηρία πρέπει να φανεί σαν θάνατος, 
γιατί η ζωή φαίνεται σαν διαµάχη. 
5Η διευθέτηση της διαµάχης είναι και το τέλος της ζωής σου. 
8. Αυτές οι παράλογες πεποιθήσεις µπορούν να αυξήσουν την υποσυνείδητη επιρροή 
τους σε µεγάλο βαθµό και να αιχµαλωτίσουν το νου µε τόσο ισχυρό τρόµο και ανησυχία, 
που ο νους δε θα εγκαταλείψει τις ιδέες που έχει για την προστασία του. 2Πρέπει να σωθεί 
από τη σωτηρία, απειλούµενος από την ασφάλεια και µαγικά οπλισµένος εναντίον της 
αλήθειας. 3Και αυτές οι αποφάσεις παίρνονται χωρίς επίγνωση, για να παραµείνουν 
ασφαλείς και ανενόχλητες, µακριά από την αµφισβήτηση, τη λογική και την αµφιβολία. 
9. Ο Ουρανός είναι µια συνειδητή επιλογή. 2Αυτή η επιλογή δεν µπορεί να γίνει µέχρι να 
δει κανείς µε ακρίβεια τις άλλες επιλογές και να τις καταλάβει. 3Το καθετί που κρύβεται στο 
σκοτάδι πρέπει να γίνει κατανοητό και να αξιολογηθεί εκ νέου, αυτή τη φορά µε τη βοήθεια 
του Ουρανού. 4Και όλα τα λάθη αξιολόγησης που ο νους είχε κάνει προηγουµένως είναι 
ελεύθερα να διορθωθούν, καθώς η αλήθεια τα αγνοεί επειδή δεν έχουν καµιά αιτία. 5Τώρα 
δεν έχουν καµιά επίδραση. 6Δεν µπορούν να συγκαλυφθούν πια, επειδή η ανυπαρξία τους 
αναγνωρίζεται. 
10. Η συνειδητή επιλογή του Ουρανού είναι τόσο σίγουρη όσο είναι και το τέλος του φόβου 
της κόλασης, όταν βγάλει κανείς αυτή την επιλογή από το προστατευτικό κάλυµµα της 
άγνοιας και τη φέρει στο φως. 2Ποιος µπορεί να αποφασίσει µεταξύ αυτού που φαίνεται 
καθαρά και αυτού που δεν αναγνωρίζεται; 3Κι ωστόσο ποιος µπορεί να µη διαλέξει µεταξύ 
διαφορετικών επιλογών, όταν η µία φαίνεται πολύτιµη ενώ η άλλη φαίνεται να είναι ένα 
εντελώς ανάξιο πράγµα, µόνο και µόνο µια φανταστική πηγή ενοχής και πόνου; 4Ποιος 
διστάζει να κάνει µια τέτοια επιλογή; 5Και θα διστάσουµε εµείς να διαλέξουµε σήµερα; 
11. Κάνουµε την επιλογή για τον Ουρανό καθώς ξυπνάµε, και αφιερώνουµε πέντε λεπτά 
για να βεβαιωθούµε ότι έχουµε πάρει τη συνετή απόφαση. 2Αναγνωρίζουµε ότι κάνουµε 
µια συνειδητή επιλογή µεταξύ αυτού που έχει υπόσταση και αυτού που δεν έχει τίποτα, 
παρά µόνο φαίνεται σαν να είναι αλήθεια. 3Η ψευτο-ύπαρξή του, όταν προσαχθεί σε αυτό 
που είναι πραγµατικό, είναι αυθεντική και πασιφανής στο φως. 4Δεν εγκυµονεί τρόµο 
τώρα, γιατί ό,τι φτιάχτηκε τεράστιο, εκδικητικό, άσπλαχνο και γεµάτο µίσος χρειάζεται το 
σκοτάδι για να το φοβάται κανείς. 5Τώρα όµως αναγνωρίζεται µόνο και µόνο σαν ένα 
ανόητο, ασήµαντο λάθος. 
12. Προτού κλείσουµε τα µάτια µας να κοιµηθούµε απόψε, επαναβεβαιώνουµε την επιλογή 
που έχουµε κάνει κάθε µια ώρα κατά τη διάρκεια της ηµέρας. 2Και τώρα αφιερώνουµε τα 
τελευταία πέντε λεπτά της ηµέρας στην απόφαση µε την οποία ξυπνήσαµε. 3Καθώς η κάθε 
ώρα πέρναγε, ξαναδηλώναµε την επιλογή µας κατά τη διάρκεια µιας µικρής γαλήνιας 
περιόδου αφιερωµένης στη διανοητική υγεία. 4Και τελικά ολοκληρώνουµε την ηµέρα µε τα 
παρακάτω, οµολογώντας ότι διαλέξαµε µόνο αυτό που θέλουµε: 
5Ο Ουρανός είναι η απόφαση που πρέπει να πάρω. 
6Την παίρνω τώρα, και δε θα αλλάξω γνώµη,  
επειδή είναι το µόνο πράγµα που θέλω. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 139  
 
Θα Δεχτώ την Επανόρθωση για τον Εαυτό µου. 
 
1. Εδώ βρίσκεται το τέλος των επιλογών.2Γιατί εδώ φτάνουµε στην απόφαση να δεχτούµε 
τους εαυτούς µας όπως µας δηµιούργησε ο Θεός.3Και τι είναι οι επιλογές παρά 
αβεβαιότητα για το ποιοι είµαστε;. 4Δεν υπάρχει αµφιβολία που να µην είναι ριζωµένη εδώ. 
5Δεν υπάρχει ερώτηµα που να µην αντικατοπτρίζει αυτό εδώ. 6Δεν υπάρχει διαµάχη που 
να µην περιλαµβάνει αυτή τη µία, απλή ερώτηση : «Ποιος είµαι»; 
2. Ποιος όµως θα µπορούσε να κάνει αυτή την ερώτηση παρά αυτός που έχει αρνηθεί να 
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αναγνωρίσει τον εαυτό του; 2Μόνο η άρνηση να δεχτείς τον εαυτό σου θα µπορούσε να 
κάνει αυτή την ερώτηση να φαίνεται πως είναι ειλικρινής. 3Το µόνο πράγµα που κάθε ον 
µπορεί να γνωρίζει µε σιγουριά είναι τι είναι. 4Από αυτή την κατάσταση της βεβαιότητας, 
κοιτάζει τα άλλα όντα µε την ίδια βεβαιότητα που έχει για τον εαυτό του. 
3. Αβεβαιότητα για το τι πρέπει να είσαι είναι αυταπάτη σε µια τόσο τεράστια κλίµακα, που 
το µέγεθος της ούτε καν µπορεί να διανοηθεί. Το να είσαι ζωντανός και να µη γνωρίζεις 
τον εαυτό σου είναι το ίδιο µε το να πιστεύεις ότι έχεις πραγµατικά πεθάνει. 3Γιατί τι είναι η 
ζωή παρά το να είσαι ο εαυτός σου, και ποιος άλλος εκτός από σένα µπορεί να είναι 
ζωντανός στη θέση σου; 4Ποιος είναι ο αµφισβητίας; 5Τι είναι αυτό που αµφισβητεί; 6Ποιον 
ρωτά; 7Ποιος µπορεί να του απαντήσει; 
4. Απλώς δηλώνει ότι δεν είναι ο εαυτός του, και εποµένως, επειδή είναι κάτι άλλο, αρχίζει 
να αναρωτιέται τι είναι αυτό το κάτι άλλο. 2Ωστόσο, δε θα µπορούσε ποτέ να είναι 
ζωντανός, αν δε γνώριζε την απάντηση. 3Αν ρωτά σαν να µη γνωρίζει, απλώς δείχνει ότι 
δε θέλει να είναι το ον που είναι. 4Εχει δεχτεί το τι είναι επειδή ζει, το έχει όµως καταδικάσει 
κι έχει αρνηθεί την αξία του, και έχει αποφασίσει ότι δε γνωρίζει τη µόνη βεβαιότητα 
εξαιτίας της οποίας ζει. 
5. Κι έτσι γίνεται αβέβαιος για τη ζωή του, γιατί έχει απαρνηθεί αυτό που είναι η ζωή του. 
Είναι εξαιτίας αυτής της απάρνησης που χρειάζεσαι την Επανόρθωση. 3Η απάρνησή σου 
δεν έχει αλλάξει το τι είσαι. 4Έχεις όµως χωρίσει το νου σου σε δύο µέρη: αυτό που 
γνωρίζει την αλήθεια και αυτό που δεν τη γνωρίζει. 5Είσαι ο εαυτός σου. 6Δεν υπάρχει 
αµφιβολία για αυτό. 7Κι ωστόσο το αµφιβάλλεις. 8Δε ρωτάς όµως ποιο µέρος του εαυτού 
σου µπορεί πραγµατικά να αµφιβάλλει τον εαυτό σου. 9Αυτό που αµφιβάλλει δεν µπορεί 
να είναι ένα πραγµατικό µέρος του εαυτού σου. 10Γιατί ρωτά αυτόν που γνωρίζει την 
απάντηση. 11Αν ήταν µέρος του εαυτού σου, τότε η βεβαιότητα θα ήταν αδύνατη. 
6. Η Επανόρθωση διορθώνει την παράξενη ιδέα ότι είναι δυνατό να αµφιβάλλεις τον εαυτό 
σου και να µην είσαι σίγουρος για το τι πραγµατικά είσαι. 2Αυτό είναι το βάθος της τρέλας. 
3Κι ωστόσο είναι το παγκόσµιο ερώτηµα του κόσµου. 4Τι σηµαίνει αυτό παρά το ότι ο 
κόσµος έχει τρελαθεί; 5Γιατί να µοιραστείς την τρέλα του, εξαιτίας της θλιβερής πεποίθησης 
πως ό,τι είναι παγκόσµιο εδώ είναι και αληθινό; 
7. Τίποτα από ό,τι πιστεύει ο κόσµος δεν είναι αλήθεια. 2Ο κόσµος είναι ένα µέρος που 
έχει σαν στόχο του να είναι ένα σπίτι, όπου εκείνοι που ισχυρίζονται ότι δε γνωρίζουν τον 
εαυτό τους µπορούν να έρθουν για να διερωτηθούν ποιοι είναι. 3Και θα έρθουν ξανά, µέχρι 
να δεχτούν την Επανόρθωση και να µάθουν ότι είναι αδύνατο να αµφιβάλλεις τον εαυτό 
σου και να µην έχεις επίγνωση του ποιος είσαι. 
8. Μόνο η αποδοχή του τι είσαι µπορεί να ζητηθεί από σένα, γιατί το ό,τι είσαι είναι βέβαιο. 
Είναι χαραγµένο για πάντα στον άγιο Νου του Θεού και στο δικό σου. Είναι τόσο πολύ 
υπεράνω κάθε αµφιβολίας και αµφισβήτησης που το να ρωτάς τι πρέπει να είναι αυτό, 
είναι το µόνο που χρειάζεσαι για να αποδείξεις ότι πιστεύεις την αντίφαση. 4Είναι αυτό µια 
ερώτηση, ή µια δήλωση που διαψεύδει τον ίδιο της τον εαυτό; 5Ας µην επιτρέπουµε στους 
άγιους νόες µας να απασχολούνται µε τέτοιους ανόητους συλλογισµούς. 
9. Έχουµε µια αποστολή εδώ. 2Δεν ήρθαµε για να ενισχύσουµε την τρέλα στην οποία 
πιστέψαµε κάποτε. Ας µην ξεχνάµε το στόχο που έχουµε δεχτεί. 4Είναι κάτι περισσότερο 
από τη δική µας ευτυχία που ήρθαµε να κερδίσουµε. 5Αυτό που δεχόµαστε σαν το τι 
είµαστε διακηρύσσει το τι πρέπει να είναι ο κάθε άνθρωπος µαζί µε µας. 6Μην 
απογοητεύεις τους αδερφούς σου, διαφορετικά απογοητεύεις τον εαυτό σου. 7Κοίταξέ τους 
µε αγάπη, ώστε να µπορέσουν να µάθουν ότι είναι µέρος του εαυτού σου και εσύ µέρος 
του δικού τους. 
10. Αυτό διδάσκει η Επανόρθωση και αποδεικνύει ότι η ενότητα του Υιού του Θεού είναι 
απρόσβλητη από την πεποίθηση του ότι δε γνωρίζει ποιος είναι. 2Αποδέξου σήµερα την 
Επανόρθωση όχι για να αλλάξεις την πραγµατικότητα, αλλά απλώς για να δεχτείς την 
αλήθεια για τον εαυτό σου και να προχωρήσεις στο δρόµο σου χαρούµενα στην ατέλειωτη 
Αγάπη του Θεού. 3Είναι µόνο αυτό που µας ζητείται να κάνουµε. 4Είναι µόνο αυτό που θα 
κάνουµε σήµερα. 
11. Θα αφιερώσουµε πέντε λεπτά το πρωί και το βράδυ για να αφοσιωθούµε το νου µας 
στο έργο µας για σήµερα. 2Αρχίζουµε µε την εξής ανασκόπηση του τι είναι η αποστολή 
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µας: 
3θα δεχτώ την Επανόρθωση για τον εαυτό µου, γιατί παραµένω όπως µε δηµιούργησε ο 
Θεός. 
4Δεν έχουµε χάσει τη γνώση που µας έδωσε ο Θεός, όταν µας δηµιούργησε όµοιους µε 
τον Εαυτό Του. 3Μπορούµε να το θυµηθούµε για τον καθένα, γιατί στη δηµιουργία όλοι οι 
νόες είναι ένα. 6Και στη µνήµη µας υπάρχει η ανάµνηση του πόσο αγαπητά είναι τα 
αδέρφια µας στην αλήθεια, πόσο ένα µέρος µας βρίσκεται σε κάθε νου, πόσο πιστά έχουν 
παραµείνει σε µας και πόσο η Αγάπη του Πατέρα περιλαµβάνει όλους. 
12. Με ευχαριστίες για όλη τη δηµιουργία, στο όνοµα του Δηµιουργού και της Ενότητας 
Του µε όλες τις πλευρές της δηµιουργίας, ανανεώνουµε την αφοσίωση µας στο έργο κάθε 
µια ώρα σήµερα, καθώς εγκαταλείπουµε όλες τις σκέψεις που θα αποσπούσαν την 
προσοχή µας από τον άγιο στόχο µας. 2Για αρκετά λεπτά άφησε το νου σου να καθαριστεί 
από όλους τους ανόητους ιστούς που ο κόσµος θα ήθελε να πλέξει γύρω από τον άγιο Υιό 
του Θεού. 3Και κατάλαβε την εύθραυστη φύση των αλυσίδων που φαίνονται να κρατούν τη 
γνώση του µακριά από την επίγνωση σου, καθώς λες τα εξής: 
4θα δεχτώ την Επανόρθωση για τον εαυτό µου, γιατί παραµένω όπως µε δηµιούργησε ο 
Θεός. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 140 
 
Μόνο η Σωτηρία Μπορεί να Πει Κανείς Ότι Θεραπεύει. 
 
Ι. Η «θεραπεία» είναι µια λέξη που δεν ταιριάζει σε καµιά από τις γιατρειές που ο κόσµος 
αποδέχεται σαν ωφέλιµες. 2Ο,τι ο κόσµος αντιλαµβάνεται σαν θεραπευτικό είναι µόνο και 
µόνο ό,τι θα κάνει το σώµα «καλύτερο». 'Όταν ο κόσµος προσπαθεί να θεραπεύσει το νου, 
δεν αντιλαµβάνεται κανένα διαχωρισµό από το σώµα όπου και νοµίζει ότι ο νους υπάρχει. 
4Οι µορφές θεραπείας του πρέπει λοιπόν να αντικαταστήσουν µια ψευδαίσθηση µε µια 
άλλη ψευδαίσθηση. 5Μια µορφή πίστης στην αρρώστια παίρνει µια άλλη µορφή, και έτσι ο 
ασθενής νοµίζει ότι είναι καλά τώρα. 
2. Δεν έχει όµως θεραπευτεί. 2Απλώς ονειρεύτηκε ότι ήταν άρρωστος και στο όνειρο βρήκε 
µια µαγική συνταγή για να τον κάνει καλά. 3Δεν έχει όµως ξυπνήσει από το όνειρο, κι έτσι ο 
νους του παραµένει ακριβώς όπως ήταν πριν. 4Δεν έχει δει το φως που θα τον ξυπνούσε 
και θα τελείωνε το όνειρο. 5Τι σηµασία έχει το περιεχόµενο ενός ονείρου στην 
πραγµατικότητα; 6Είτε κοιµάται κάποιος είτε ξυπνά. 7Δεν υπάρχει τίποτα ενδιάµεσο. 
3. Τα ευτυχισµένα όνειρα που φέρνει το Άγιο Πνεύµα είναι διαφορετικά από τα όνειρα του 
κόσµου, στα οποία µπορεί κανείς απλώς να ονειρευτεί ότι είναι ξύπνιος. 2Τα όνειρα που ή 
συγχώρεση αφήνει το νου να αντιληφθεί δεν προκαλούν µια άλλη µορφή ύπνου, έτσι ώστε 
να ονειρευτεί κανείς ένα άλλο όνειρο. 3Τα ευτυχισµένα όνειρα Του είναι οι αγγελιαφόροι της 
εµφάνισης της αλήθειας στο νου. 4Οδηγούν απαλά από τον ύπνο στην αφύπνιση, έτσι 
ώστε τα όνειρα εξαφανίζονται. 5Και έτσι θεραπεύουν για όλη την αιωνιότητα. 
4. Η Επανόρθωση θεραπεύει µε βεβαιότητα και γιατρεύει όλες τις αρρώστιες. 2Γιατί ο νους 
που καταλαβαίνει ότι η αρρώστια δεν είναι τίποτα παρά ένα όνειρο δεν ξεγελιέται από τις 
µορφές που µπορεί να πάρει το όνειρο. 3Η αρρώστια δεν µπορεί να έρθει εκεί που 
υπάρχει ενοχή, γιατί είναι µόνο και µόνο µια άλλη µορφή ενοχής. 4Η Επανόρθωση δε 
θεραπεύει τους αρρώστους, γιατί αυτό δεν είναι θεραπεία. 5Αφαιρεί την ενοχή που κάνει 
την αρρώστια δυνατή. 6Και αυτό είναι πράγµατι θεραπεία. 7Γιατί η αρρώστια έχει φύγει 
τώρα και τίποτα δεν έχει µείνει στο οποίο να µπορεί να επιστρέψει. 
5. Ειρήνη ας είναι σε σένα που έχεις θεραπευτεί στο Θεό και όχι σε µάταια όνειρα. 2Γιατί η 
θεραπεία πρέπει να προέλθει από την αγιοσύνη, και η αγιοσύνη δεν µπορεί να βρεθεί εκεί 
που η αµαρτία αγαπιέται. 3Ο Θεός κατοικεί σε άγιους ναούς. 4Δεν µπαίνει εκεί που η 
αµαρτία έχει εισέλθει. 5Ωστόσο, δεν υπάρχει κανένα µέρος όπου Αυτός δε βρίσκεται. 
6Εποµένως η αµαρτία δεν µπορεί να έχει κανένα σπίτι στο οποίο να κρυφτεί από την 
αγαθοεργία Του. 7Δεν υπάρχει κανένα µέρος όπου η αγιοσύνη δε βρίσκεται, και πουθενά η 
αµαρτία και η αρρώστια δεν µπορούν να µείνουν. 
6. Αυτή είναι η σκέψη που θεραπεύει. 2Δεν κάνει διακρίσεις µεταξύ µορφών της µη 
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πραγµατικότητας. 3Ούτε επιδιώκει να θεραπεύει ό,τι δεν είναι άρρωστο, αδιαφορώντας για 
το πού βρίσκεται η ανάγκη για θεραπεία. 4Αυτό δεν είναι µαγεία. 5Είναι απλώς µια έκκληση 
στην αλήθεια, η οποία δεν µπορεί να µη θεραπεύσει και η οποία θεραπεύει για πάντα. 
6Δεν είναι µια σκέψη που κρίνει µια ψευδαίσθηση από την άποψη του µεγέθους της, της 
φαινοµενικής της βαρύτητας, ή οτιδήποτε άλλου που σχετίζεται µε τη µορφή που παίρνει. 
Απλώς εξετάζει το τι είναι, και γνωρίζει ότι καµιά ψευδαίσθηση δεν µπορεί να είναι 
πραγµατική. 
7. Ας µην προσπαθήσουµε σήµερα να επιδιώξουµε τη θεραπεία αυτού που δεν µπορεί να 
αρρωστήσει. 2Η θεραπεία πρέπει να αναζητηθεί µόνο εκεί που βρίσκεται, και µετά να 
εφαρµοστεί σε ό,τι είναι άρρωστο έτσι ώστε να µπορέσει να θεραπευτεί. Ό κόσµος δεν 
προσφέρει καµιά θεραπεία που να µπορεί να επιφέρει µια αλλαγή σε οτιδήποτε. 4Ο νους 
που φέρνει τις ψευδαισθήσεις στην αλήθεια αλλάζει πραγµατικά. 5Δεν υπάρχει καµιά 
αλλαγή εκτός από αυτήν. 6Γιατί πώς µπορεί µια ψευδαίσθηση να διαφέρει από µια άλλη 
παρά µόνο σε χαρακτηριστικά που δεν έχουν ουσία, ούτε πραγµατικότητα, ούτε βάθος και 
τίποτα που να είναι αληθινά διαφορετικό; 
8. Σήµερα επιδιώκουµε να αλλάξουµε τη γνώµη µας για την πηγή της αρρώστιας, γιατί 
αναζητάµε µια θεραπεία για όλες τις ψευδαισθήσεις και όχι την αντικατάσταση ορισµένων 
ψευδαισθήσεων µε άλλες. 2Θα προσπαθήσουµε σήµερα να βρούµε την πηγή της 
θεραπείας η οποία βρίσκεται στο νου µας επειδή ο Πατέρας µας την έβαλε εκεί για µας. 
3Δεν είναι πιο µακριά από µας απ' ό,τι είναι ο εαυτός µας. 4Είναι τόσο κοντά σε µας, όσο 
και οι ίδιες µας οι σκέψεις, τόσο κοντά που είναι αδύνατο να τις χάσουµε. 5Χρειάζεται 
µονάχα να την αναζητήσουµε και θα βρεθεί. 
9. Δε θα παραπλανηθούµε σήµερα από ό,τι µας φαίνεται σαν άρρωστο. 2Σήµερα, 
προχωρούµε πέρα από τα φαινόµενα και φτάνουµε στην πηγή της θεραπείας από την 
οποία τίποτα δεν εξαιρείται. 3Θα πετύχουµε στο βαθµό στον οποίο συνειδητοποιούµε ότι 
ποτέ δεν µπορεί να γίνει µια διάκριση που να έχει νόηµα µεταξύ αυτών που δεν είναι 
αληθινά και αυτών που είναι το ίδιο µη αληθινά. 4Εδώ δεν υπάρχουν διαβαθµίσεις ούτε 
πεποιθήσεις πως ό,τι δεν υπάρχει είναι πιο αληθινό σε ορισµένες µορφές παρά σε άλλες. 
5Όλες τους είναι ψεύτικες, και µπορούν να θεραπευτούν επειδή δεν είναι αληθινές. 
10. Κι έτσι βάζουµε στην άκρη τα φυλαχτά µας, τα χαϊµαλιά και τα φάρµακα µας, τις 
ψαλµωδίες και τα κοµµατάκια της µαγείας, όποια µορφή κι αν παίρνουν. 2Θα µείνουµε 
ακίνητοι και θα τείνουµε την προσοχή µας για να ακούσουµε τη φωνή της θεραπείας, η 
Οποία θα θεραπεύσει όλα τα δεινά µονοµιάς αποκαθιστώντας τη διανοητική υγεία στον 
Υιό του Θεού. 3Καµιά φωνή δεν µπορεί να θεραπεύσει παρά µόνο Αυτή. 4Σήµερα ακούµε 
µόνο µια φωνή που µας µιλά για την αλήθεια, όπου όλες οι ψευδαισθήσεις τελειώνουν και 
η ειρήνη επιστρέφει στον αιώνιο, γαλήνιο οίκο του Θεού. 
11. Ξυπνάµε ακούγοντας Τον και Τον αφήνουµε να µας µιλήσει για πέντε λεπτά καθώς 
αρχίζει η µέρα, Τον ακούµε και πάλι προσεκτικά για πέντε λεπτά στο τέλος της ηµέρας, 
προτού πάµε να κοιµηθούµε. 2Η µόνη µας προετοιµασία είναι να αφήσουµε όλες τις 
παρεµβαλλόµενες σκέψεις να παραµεριστούν, όχι µία -µία αλλά όλες µαζί. 3Όλες τους είναι 
το ίδιο. 4Δε χρειάζεται να τις θεωρήσουµε διαφορετικές και έτσι να καθυστερήσουµε την 
ώρα που θα ακούσουµε τον Πατέρα µας να µας µιλά. 5Τον ακούµε τώρα. 6Ερχόµαστε σε 
Αυτόν σήµερα. 
12. Με χέρια αδειανά, χωρίς καµιά προσκόλληση, µε αναπτερωµένες καρδιές και µε το νου 
µας να ακούει προσεκτικά, προσευχόµαστε ως εξής: 
2Μόνο η σωτηρία µπορεί να πει κανείς ότι θεραπεύει. 3Μίλησε µας. Πατέρα, ώστε να 
µπορέσουµε να θεραπευτούµε. 
4Και θα αισθανθούµε τη σωτηρία να µας καλύπτει µε µια απαλή προστασία και µε ειρήνη 
τόσο βαθιά που καµιά ψευδαίσθηση δε θα µπορεί να αναστατώσει το νου µας, ούτε να µας 
αποδείξει ότι είναι πραγµατική. 5Αυτό θα µάθουµε σήµερα. 6Και θα λέµε την προσευχή µας 
για θεραπεία κάθε µια ώρα και θα αφιερώνουµε ένα λεπτό για να ακούµε την απάντηση 
που δίνεται στην προσευχή µας καθώς παρακολουθούµε σιωπηλά και χαρούµενα. 7Αυτή 
εδώ είναι η µέρα που η θεραπεία έρχεται σε µας. 8Αυτή είναι η µέρα που ο αποχωρισµός 
τελειώνει και θυµόµαστε Ποιοι πραγµατικά είµαστε. 
 



 143 

 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 
Εισαγωγή 
 
1. Θα ξανακάνουµε µια επανάληψη τώρα, αντιλαµβανόµενοι αυτή τη φορά ότι 
προετοιµαζόµαστε για το δεύτερο στάδιο της µάθησης του πώς µπορεί να εφαρµοστεί η 
αλήθεια. 2Σήµερα θα αρχίσουµε να συγκεντρωνόµαστε στην ετοιµότητα µας για το τι θα 
επακολουθήσει. 3Αυτός είναι ο στόχος µας για αυτή την επανάληψη και για τα µαθήµατα 
που ακολουθούν. 4Θα επανεξετάσουµε λοιπόν τα πρόσφατα µαθήµατα και τις κεντρικές 
τους σκέψεις µ' έναν τέτοιο τρόπο που θα προωθήσει την ετοιµότητα που θα θέλαµε να 
αποκτήσουµε τώρα. 
2. Υπάρχει µια κεντρική ιδέα που ενοποιεί κάθε βήµα µας σε αυτή την επανάληψη και η 
οποία µπορεί να εκφραστεί απλά µε τα εξής λόγια: 
2Ο νους µου κρατά µόνο ό,τι σκέφτοµαι µε το Θεό. 
3Αυτό είναι γεγονός, και αντιπροσωπεύει την αλήθεια του Τι είσαι και του Τι είναι ο 
Πατέρας σου. 4Αυτή είναι η σκέψη µε την οποία ο Πατέρας έδωσε τη δηµιουργία στον Υιό, 
καθιερώνοντας τον Υιό σαν συν-δηµιουργό µαζί µε Αυτόν. 5Αυτή είναι η σκέψη που 
εγγυάται πλήρως τη σωτηρία στον Υιό. 6Γιατί καµιά σκέψη δεν µπορεί να µείνει στο νου 
του, εκτός από τις σκέψεις που µοιράζεται µε αυτόν ο Πατέρας του. 7Η απουσία της 
συγχώρεσης κρατά αυτή τη σκέψη έξω από την επίγνωση του. 8Κι ωστόσο είναι για πάντα 
αληθινή. 
3. Ας αρχίσουµε την προετοιµασία µας µε µια κατανόηση των πολλών µορφών µε τις 
οποίες η απουσία της αληθινής συγχώρεσης µπορεί να συγκαλυφθεί προσεκτικά. 2Επειδή 
αυτές οι µορφές είναι ψευδαισθήσεις, δεν τις αντιλαµβάνεται κανείς όπως πραγµατικά 
είναι: αµυντικοί µηχανισµοί που προστατεύουν τις ανηλεείς σκέψεις από το να τις δεις και 
να τις αναγνωρίσεις. 3Ό σκοπός τους είναι να σου δείχνουν κάτι άλλο και να καθυστερούν 
την Επανόρθωση µε αυταπάτες που πλάστηκαν για να την αντικαταστήσουν. 
4. Παρ' όλ' αυτά, ο νους σου κρατά µόνο ό,τι σκέφτεσαι µε το Θεό. 2Οι αυταπάτες σου δεν 
µπορούν να πάρουν τη θέση της αλήθειας. 3Όχι περισσότερο από ό,τι µπορεί ένα παιδί 
που πετά ένα κλωνάρι στον ωκεανό να αλλάξει τις φάσεις της παλίρροιας, το ζέσταµα του 
νερού από τον ήλιο, το ασηµί του φεγγαριού πάνω στον ωκεανό τη νύχτα. 4Αρχίζουµε 
λοιπόν κάθε περίοδο εξάσκησης, σε αυτή την επανάληψη, ετοιµάζοντας το νου µας να 
καταλάβει τα µαθήµατα που διαβάζουµε και να δει το νόηµα που µας προσφέρουν. 
5. Άρχιζε κάθε µέρα αφιερώνοντας χρόνο στην προετοιµασία που χρειάζεται ο νους σου 
για να µάθει τι µπορεί να σου προσφέρει, από την άποψη της ελευθερίας και της ειρήνης, 
η κάθε ιδέα που θα κάνεις επανάληψη εκείνη την ηµέρα. 2Ανοιξε το νου σου και άδειασε 
τον από όλες τις σκέψεις που θα εξαπατούσαν, άφησε µόνο την παρακάτω σκέψη να 
απασχολεί πλήρως το νου σου και εξάλειψε όλες τις άλλες: 
3Ο νους µου κρατά µόνο ό,τι σκέφτοµαι µε το Θεό. 
4Πέντε λεπτά µε αυτή τη σκέψη θα είναι αρκετά για να ευθυγραµµίσεις την ηµέρα όπως 
καθόρισε ο Θεός και να δώσεις στο Νου Του τον έλεγχο όλων των σκέψεων που θα λάβεις 
εκείνη την ηµέρα. 
6. Αυτές οι σκέψεις δε θα προέλθουν από σένα µονάχα, γιατί θα τις µοιράζεσαι όλες τους 
µε Αυτόν. 2Και έτσι η καθεµιά θα σου φέρνει το µήνυµα της Αγάπης Του, επιστρέφοντας τα 
µηνύµατα σου σε Αυτόν. 3Έτσι η κοινωνία µε τον Κύριο θα είναι δική σου, όπως Αυτός ο 
Ίδιος το έχει θελήσει. 4Και καθώς η Δική Του ολοκλήρωση ενώνεται µε Αυτόν, έτσι και 
Αυτός θα ενωθεί µε σένα που είσαι ολοκληρωµένος καθώς ενώνεσαι µε Αυτόν και Αυτός 
µε σένα. 
7. Μετά την προετοιµασία σου, απλώς διάβασε καθεµιά από τις δύο ιδέες που σου έχουν 
ανατεθεί για επανάληψη εκείνη την ηµέρα. 2Στη συνέχεια κλείσε τα µάτια σου και πες τις 
αργά στον εαυτό σου. 3Δεν υπάρχει λόγος για βιασύνη τώρα, γιατί χρησιµοποιείς το χρόνο 
για τον επιδιωκόµενο σκοπό του. 4 Άφηνε την κάθε λέξη να λάµπει µε το νόηµα που της 
έχει δώσει ο Θεός, όπως σου δόθηκε µέσω της Φωνής Του. 5 Άφηνε κάθε ιδέα που κάνεις 
επανάληψη εκείνη την ηµέρα να σου δίνει το δώρο που Αυτός της έδωσε για να το λάβεις. 
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6Και δε θα χρησιµοποιήσουµε καµιά άλλη διαδικασία για την εξάσκηση µας εκτός από την 
εξής: 
8. Κάθε µία ώρα φέρνε στο νου σου τη σκέψη µε την οποία η ηµέρα άρχισε και αφιέρωνε 
της µια γαλήνια στιγµή. 2Μετά επανέλαβε χωρίς να βιάζεσαι τις δύο ιδέες µε τις οποίες 
εξασκείσαι εκείνη την ηµέρα, αφήνοντας αρκετό χρόνο για να δεις τα δώρα που περιέχουν 
για σένα και άφησε τα να λαµβάνονται εκεί που ήταν ο προορισµός τους. 
9. Δεν προσθέτουµε άλλες σκέψεις, αλλά αφήνουµε τα µηνύµατα αυτών των σκέψεων 
όπως είναι. 2Δε χρειαζόµαστε τίποτα άλλο εκτός από αυτό για να µας δώσει ευτυχία και 
ανάπαυση, καθώς και ατέλειωτη γαλήνη, τέλεια βεβαιότητα και τα πάντα που ο Πατέρας 
µας θέλει να λάβουµε σαν την κληρονοµιά που έχουµε από Αυτόν. 3Τελειώνουµε την κάθε 
µέρα εξάσκησης και επανάληψης όπως την αρχίσαµε, επαναλαµβάνοντας πρώτα τη 
σκέψη που έκανε την ηµέρα µια ιδιαίτερη περίοδο ευλογίας και ευτυχίας για µας, και η 
οποία µέσω της πίστης µας επανέφερε τον κόσµο από το σκοτάδι στο φως, από τη θλίψη 
στη χαρά, από τον πόνο στην ειρήνη, από την αµαρτία στην αγιοσύνη. 
10. Ο Θεός προσφέρει ευχαριστίες σε σένα που τηρείς έτσι το Λόγο Του. 2Και καθώς 
αφιερώνεις πάλι το νου σου στις ιδέες για την ηµέρα προτού κοιµηθείς, η ευγνωµοσύνη 
Του σε περιβάλλει στην ειρήνη µέσα στην οποία Αυτός σε θέλει να βρίσκεσαι για πάντα και 
την οποία µαθαίνεις τώρα να ξαναζητάς σαν την κληρονοµιά σου. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 141 
 
Ο Νους µου Κρατά Μόνο Ό,τι Σκέφτοµαι µε το Θεό 
 
(121) Η συγχώρεση είναι το κλειδί της ευτυχίας.  
(122) Η συγχώρεση µου προσφέρει το καθετί που θέλω. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 142 
 
Ο Νους µου Κρατά Μόνο Ό,τι Σκέφτοµαι µε το Θεό. 
 
(123) Ευχαριστώ τον Πατέρα µου για τα δώρα Του σε µένα.  
(124) Ας θυµηθώ ότι είµαι ένα µε το Θεό. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 143 
 
Ο Νους µου Κρατά Μόνο Ό,τι Σκέφτοµαι µε το Θεό. 
 
(125) Στη γαλήνη λαµβάνω το Λόγο του Θεού σήµερα.  
(126) Το καθετί που δίνω δίνεται στον εαυτό µου. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 144 
 
Ο Νους µου Κρατά Μόνο Ό,τι Σκέφτοµαι µε το Θεό. 
 
(127) Δεν υπάρχει άλλη αγάπη εκτός από την αγάπη του Θεού.  
(128) Ο κόσµος που βλέπω δεν έχει τίποτα που να θέλω. 
ΜΑΘΗΜΑ 145 
 
Ο Νους µου Κρατά Μόνο Ό,τι Σκέφτοµαι µε το Θεό. 
 
(129) Πέρα από αυτό τον κόσµο υπάρχει ένας κόσµος που θέλω.  
(130) Είναι αδύνατο να βλέπω δύο κόσµους ταυτόχρονα. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 146 
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Ο Νους µου Κρατά Μόνο Ό,τι Σκέφτοµαι µε το Θεό. 
 
(131) Κανένας που αναζητά να βρει την αλήθεια δεν µπορεί να αποτύχει.  
(132) Ελευθερώνω τον κόσµο απ' όλα αυτά που νόµιζα ότι ήταν. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 147 
 
Ο Νους µου Κρατά Μόνο Ό,τι Σκέφτοµαί µε το Θεό. 
 
(133) Δε θα δώσω αξία σε ό,τι δεν έχει αξία. 
(134) Ας αντιληφθώ τη συγχώρεση όπως είναι. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 148 
 
Ο Νους µου Κρατά Μόνο Ό,τι Σκέφτοµαι µε το Θεό. 
 
(135) Αν υπερασπιστώ τον εαυτό µου, µου επιτίθενται. 
(136) Η αρρώστια είναι ένας αµυντικός µηχανισµός εναντίον της αλήθειας. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 149 
 
Ο Νους µου Κρατά Μόνο Ό,τι Σκέφτοµαι µε το Θεό. 
 
(137) Όταν θεραπεύοµαι, δε θεραπεύοµαι µόνο εγώ.  
(138) Ο Ουρανός είναι η απόφαση που πρέπει να πάρω. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 150 
 
Ο Νους µου Κρατά Μόνο Ό,τι Σκέφτοµαι µε το Θεό. 
 
(139) Θα δεχτώ την Επανόρθωση για τον εαυτό µου.  
(140) Μόνο η σωτηρία µπορεί να πει κανείς ότι θεραπεύει. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 151 
 
Όλα τα Πράγµατα Είναι Αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 
 
1. Κανένας δεν µπορεί να κρίνει αν έχει µόνο µερικά από τα αποδεικτικά στοιχεία. 2Αυτό 
δεν είναι κρίση. 3Είναι απλώς µια γνώµη βασισµένη στην άγνοια και την αµφιβολία. 4Η 
φαινοµενική της βεβαιότητα είναι µόνο και µόνο ένα πέπλο για την αβεβαιότητα που θα 
ήθελε να συγκαλύψει. 5Χρειάζεται παράλογη υπεράσπιση, επειδή είναι παράλογη. 6Και η 
υπεράσπιση της φαίνεται δυνατή, πειστική και χωρίς καµιά αµφιβολία, εξαιτίας όλων των 
αµφιβολιών που παραµένουν κρυφές. 
2. Δε φαίνεται να αµφιβάλλεις τον κόσµο που βλέπεις. 2Δεν αµφισβητείς πραγµατικά ό,τι 
σου δείχνεται µέσω των µατιών του σώµατος. 3Όύτε και ρωτάς γιατί το πιστεύεις, αν και 
έµαθες εδώ και πολύ καιρό ότι οι αισθήσεις σου πράγµατι εξαπατούν. 4Το ότι πιστεύεις ό,τι 
σου µεταδίδουν, µέχρι και την τελευταία λεπτοµέρεια, είναι ακόµα πιο παράξενο, αν 
σταµατήσεις να σκεφτείς πόσο συχνά αποδείχτηκαν ψευδοµάρτυρες! 5Γιατί είσαι 
πρόθυµος να τις εµπιστευτείς τόσο ανεπιφύλακτα; 6Για ποιο άλλο λόγο παρά εξαιτίας των 
απωθηµένων αµφιβολιών, τις οποίες θα ήθελες να συγκαλύψεις µε την εξωτερική 
εµφάνιση της βεβαιότητας; 
3. Πώς µπορείς να κρίνεις; 2Η κρίση σου βασίζεται στη µαρτυρία που οι αισθήσεις σου σού 
προσφέρουν. 3Ποτέ ωστόσο δεν υπήρξε µαρτυρία πιο ψεύτικη από αυτήν. 4Πώς αλλιώς 
όµως κρίνεις τον κόσµο που βλέπεις; 5Η πίστη σου σε ό,τι τα µάτια σου και τα αυτιά σου 
σου µεταδίδουν είναι αξιολύπητη. 6Νοµίζεις ότι τα δάχτυλα σου αγγίζουν την 
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πραγµατικότητα και πλησιάζουν την αλήθεια. 7Αυτή είναι η αντίληψη που καταλαβαίνεις και 
νοµίζεις ότι είναι πιο πραγµατική από τη µαρτυρία που δίνεται από την αιώνια Φωνή για 
τον  Ίδιο το Θεό. 
4. Μπορεί αυτό να είναι κρίση; 2Συχνά σου έχει δοθεί η προτροπή να αποφεύγεις να 
κρίνεις, όχι επειδή η κρίση είναι ένα δικαίωµα που πρέπει να παρακρατηθεί από σένα 
3αλλά επειδή δεν µπορείς να κρίνεις. 4Απλώς µπορείς να πιστεύεις τις κρίσεις του εγώ, 
που όλες τους είναι ψεύτικες. 5Το εγώ καθοδηγεί τις αισθήσεις σου προσεκτικά για να 
αποδείξει πόσο αδύναµος είσαι, πόσο ανήµπορος και φοβισµένος, πόσο µαυρισµένος 
από την αµαρτία, πόσο δυστυχισµένος στην ενοχή σου και πόσο φοβάσαι τη δίκαιη 
τιµωρία. 
5. Αυτό το πράγµα για το οποίο το εγώ µιλά και θα ήθελε επιπλέον και να το 
υπερασπιστεί, σου λέει ότι είναι ο εαυτός σου. 2Και εσύ το πιστεύεις αυτό µε άκαµπτη 
βεβαιότητα. 3Ωστόσο κάτω από αυτή την πεποίθηση παραµένει η κρυφή αµφιβολία πως 
ό,τι το εγώ σου παρουσιάζει µε τέτοια απόλυτη βεβαιότητα, σαν πραγµατικότητα, δεν το 
πιστεύει. 4Είναι µονάχα ο εαυτός του τον οποίο καταδικάζει. 5Είναι µέσα στον εαυτό του 
που βλέπει την ενοχή. 6Είναι η δική του απόγνωση που βλέπει σε σένα. 
6. Μην ακούς τη φωνή του. 2Οι µάρτυρες που στέλνει για να σου αποδείξουν ότι η 
κακότητά του είναι δική σου είναι ψεύτικοι και µιλούν µε βεβαιότητα για αυτό που δε 
γνωρίζουν. 3Η πίστη σου σε αυτούς είναι τυφλή, επειδή δεν είσαι πρόθυµος να µοιραστείς 
τις αµφιβολίες που ο κύριος τους δεν µπορεί να καταπνίξει εντελώς. 4Πιστεύεις ότι το να 
αµφιβάλλεις τους υποτελείς του είναι το ίδιο µε το να αµφιβάλλεις τον εαυτό σου. 
7. Ωστόσο πρέπει να µάθεις ότι το να αµφιβάλλεις τα αποδεικτικά τους στοιχεία θα ανοίξει 
το δρόµο για να αναγνωρίσεις τον εαυτό σου και να αφήνεις µόνο τη Φωνή για το Θεό να 
είναι ο Κριτής του τι αξίζει την πίστη σου. 2Αυτός δε θα σου πει ότι ο αδερφός σου πρέπει 
να κριθεί από ό,τι τα µάτια σου βλέπουν σε αυτόν, ή ό,τι το στόµα του σώµατος του λέει 
στα αυτιά σου, ή ό,τι το άγγιγµα των δαχτύλων σου σε πληροφορεί για αυτόν. Αυτός 
αγνοεί αυτές τις µάταιες µαρτυρίες, οι οποίες απλώς λένε ψέµατα για τον Υιό του Θεού. 
4Αυτός αναγνωρίζει µόνο ό,τι ο Θεός αγαπά, και στο άγιο φως αυτού που βλέπει όλα τα 
όνειρα του εγώ για το τι είσαι εξαφανίζονται µπροστά στο µεγαλείο που Αυτός κοιτάζει. 
8. Άφησε Αυτόν να είναι ο Κριτής του τι είσαι, γιατί Αυτός έχει βεβαιότητα τόσο µεγάλη που 
η αµφιβολία δεν έχει νόηµα µπροστά στην παρουσία Της. 2Ο Χριστός δεν µπορεί να 
αµφιβάλλει τον εαυτό Του. 
3Ή Φωνή για το Θεό µπορεί µονάχα να Τον τιµά και να χαίρεται που είναι τελείως και 
παντοτινά αναµάρτητος. 4Οποιον έχει κρίνει Αυτός, µπορεί µονάχα να αγνοεί την ενοχή 
γιατί τώρα είναι απρόθυµος να παίξει µε τα παιχνίδια της αµαρτίας επειδή τώρα δε δίνει 
σηµασία στις µαρτυρίες του σώµατος µπροστά στην έκσταση της άγιας εµφάνισης του 
Χριστού. 
9. ' Έτσι λοιπόν κρίνει Αυτός.2Αποδέξου το Λόγο Του για το τι είσαι, γιατί Αυτός είναι 
αυτόπτης µάρτυρας της όµορφης δηµιουργίας σου και του Νου του Οποίου η Σκέψη 
δηµιούργησε την πραγµατικότητα σου. 3Τι σηµασία µπορεί να έχει το σώµα για Αυτόν που 
γνωρίζει τη δόξα του Πατέρα και του Υιού; 4Τι ψιθυρίσµατα του εγώ µπορεί να ακούσει 
Αυτός; 5Τι θα µπορούσε να Τον πείσει ότι οι αµαρτίες σου είναι πραγµατικές;. 6 Άφησε Τον 
επίσης να είναι ο Κριτής του καθετί που φαίνεται να σου συµβαίνει σε αυτό τον κόσµο. 7Τα 
µαθήµατα Του θα σε κάνουν ικανό να γεφυρώσεις το χάσµα µεταξύ των ψευδαισθήσεων 
και της αλήθειας. 
10. Αυτός θα αφαιρέσει όλη την πίστη που έχεις βάλει στον πόνο, την καταστροφή, τη 
δυστυχία και την απώλεια. 2Σου δίνει όραση η οποία µπορεί να κοιτάξει πέρα από αυτά τα 
ζοφερά φαινόµενα και να βλέπει την απαλή παρουσία του Χριστού σε όλα αυτά. 3Δε θα 
αµφιβάλλεις πια ότι µόνο το καλό µπορεί να έρθει σε σένα που έχεις αγαπηθεί από το Θεό, 
γιατί Αυτός θα κρίνει όλα τα συµβάντα και θα διδάξει το µοναδικό µάθηµα που όλα τους 
περιέχουν. 
11. Από όλα τα συµβάντα Αυτός θα επιλέξει τα στοιχεία που αντιπροσωπεύουν την 
αλήθεια και θα αγνοήσει εκείνες τις πλευρές που καθρεφτίζουν απλώς και µόνο µάταια 
όνειρα. 2Και όλα τα περιστατικά, κάθε περίσταση και κάθε γεγονός που φαίνεται να σε 
επηρεάζει κατά οποιονδήποτε τρόπο. Αυτός θα τα ξαναερµηνεύσει από το δικό Του 
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σύστηµα αναφοράς που είναι εντελώς ενοποιηµένο και σίγουρο. 3Και θα δεις την αγάπη 
πέρα από το µίσος, τη σταθερότητα µέσα στην αλλαγή, το αγνό µέσα στην αµαρτία και 
µόνο την ευλογία του Ουρανού στον κόσµο. 
12. Αυτή είναι η ανάσταση σου, γιατί η ζωή σου δεν είναι µέρος κανενός πράγµατος που 
βλέπεις. 2Βρίσκεται υπεράνω του σώµατος και του κόσµου, πέρα από κάθε µαρτυρία που 
υπερασπίζεται την ανοσιότητα, µέσα στο Άγιο, άγια όπως ο εαυτός της. 3Σε όλους και σε 
όλα η Φωνή Του δε θα ήθελε να σου µιλήσει για τίποτα άλλο παρά µόνο για τον Εαυτό 
σου και το Δηµιουργό σου, ο Οποίος είναι ένα µε Αυτόν. 4Έτσι θα δεις το άγιο πρόσωπο 
του Χριστού στο καθετί και δε θα ακούς κανένα άλλο ήχο παρά µόνο τον αντίλαλο της 
Φωνής του Θεού. 
13. Εξασκούµεθα χωρίς λόγια σήµερα, εκτός από την αρχή των χρονικών διαστηµάτων 
που περνάµε µε το Θεό. Αρχίζουµε αυτά τα διαστήµατα επαναλαµβάνοντας αργά και µόνο 
µια φορά τη σκέψη µε την οποία αρχίζει η ηµέρα. 3Και µετά παρακολουθούµε τις σκέψεις 
µας σιωπηλά, επικαλούµενοι Αυτόν ο Οποίος βλέπει τα στοιχεία της αλήθειας σε αυτές. 
4Άφησέ Τον να αξιολογεί όλες τις σκέψεις που έρχονται στο νου σου, να αφαιρεί τα 
στοιχεία των ονείρων και να τις ξαναδίνει σαν καθαρές ιδέες που δεν αντικρούουν το 
Θέληµα του Θεού. 
14. Δώσε τις σκέψεις σου σε Αυτόν, και Αυτός θα στις ξαναδώσει σαν θαύµατα που 
διακηρύσσουν χαρούµενα την πληρότητα και την ευτυχία που ο Θεός θέλει για τον Υιό 
Του, σαν απόδειξη της αιώνιας Αγάπης Του. 2Και καθώς κάθε σκέψη µεταµορφώνεται κατ' 
αυτό τον τρόπο, παίρνει θεραπευτική δύναµη από το Νου ο Οποίος είδε την αλήθεια σε 
αυτήν και δεν ξεγελάστηκε από τα ψέµατα που είχαν προστεθεί.3Όλες οι κλωστές της 
φαντασίας φεύγουν. 4Και ό,τι µένει ενοποιείται σε µια τέλεια Σκέψη που προσφέρει την 
τελειότητα της παντού. 
15. Αφιέρωσε λοιπόν δεκαπέντε λεπτά όταν ξυπνήσεις και µε χαρά δώσε άλλα δεκαπέντε 
λεπτά προτού πας να κοιµηθείς. 2Η υπηρεσία σου αρχίζει καθώς όλες οι σκέψεις σου 
εξαγνίζονται.3Ετσι διδάσκεσαι για να διδάξεις τον Υιό του Θεού το άγιο µάθηµα της 
αγιοσύνης του. 4Κανένας δεν µπορεί να µην ακούσει, όταν εσύ ακούς τη Φωνή του Θεού 
να τιµά τον Υιό του Θεού. 5Και όλοι θα µοιραστούν µε σένα τις σκέψεις που Αυτός έχει 
µεταφράσει εκ νέου στο νου σου. 
16. Αυτή είναι η ώρα του Πάσχα σου. 2Και έτσι προσφέρεις το δώρο των κατάλευκων 
κρίνων στον κόσµο, αντικαθιστώντας τους µάρτυρες της αµαρτίας και του θανάτου. 
3Μέσω της µεταµόρφωσης σου ο κόσµος λυτρώνεται και απελευθερώνεται µε χαρά από 
την ενοχή. 4Με χαρά και ευγνωµοσύνη, τώρα, υψώνουµε τους αναστηµένους νόες µας σε 
Αυτόν ο Οποίος έχει αποκαταστήσει τη διανοητική µας υγεία. 
17, Και κάθε ώρα θα Τον θυµόµαστε Αυτόν, ο Οποίος είναι σωτηρία και απελευθέρωση. 
2Καθώς δίνουµε ευχαριστίες, ο κόσµος ενώνεται µαζί µας και δέχεται χαρούµενα τις άγιες 
σκέψεις µας που ο Ουρανός έχει διορθώσει και εξαγνίσει. 3Τώρα η υπηρεσία µας έχει 
επιτέλους αρχίσει, για να µεταδώσουµε σε όλο τον κόσµο τα χαρούµενα νέα πως η 
αλήθεια δεν έχει ψευδαισθήσεις και ότι η ειρήνη του Θεού, µέσα από µας, ανήκει σε όλους. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 152 
 
Η Δύναµη της Απόφασης Είναι Δική µου. 
 
1. Κανένας δεν µπορεί να έχει απώλειες, εκτός αν το έχει αποφασίσει ο ίδιος. 2Κανένας 
δεν µπορεί να έχει πόνους, εκτός αν η επιλογή του διαλέγει αυτή την κατάσταση για αυτόν. 
3Κανένας δεν µπορεί να θλίβεται ή να φοβάται ή να νοµίζει ότι είναι άρρωστος, εκτός αν 
αυτά είναι τα αποτελέσµατα που θέλει. 4Και κανένας δεν πεθαίνει χωρίς την ίδια του τη 
συγκατάθεση. 
 5Τίποτα δε συµβαίνει που να µην αντιπροσωπεύει την επιθυµία σου, και τίποτα από ό,τι 
διαλέγεις δεν παραλείπεται. 6Έδώ είναι ο κόσµος σου, πλήρης µε κάθε λεπτοµέρεια. 7Εδώ 
είναι όλη του η πραγµατικότητα για σένα. 8Και είναι µονάχα εδώ που βρίσκεται η σωτηρία. 
2. Μπορεί να πιστεύεις ότι αυτή η ιδέα είναι απόλυτη και πολύ ακραία για να είναι αληθινή. 
2Μπορεί όµως η αλήθεια να έχει εξαιρέσεις; 3Αν έχει το δώρο που περιλαµβάνει τα πάντα, 
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µπορεί η απώλεια να είναι πραγµατική; 4Μπορεί ο πόνος να είναι µέρος της ειρήνης, ή η 
λύπη να είναι µέρος της χαράς; 5Μπορεί ο φόβος και η αρρώστια να εισέλθουν σ' ένα νου 
όπου η αγάπη και η τέλεια αγιοσύνη κατοικούν; 6Η αλήθεια πρέπει να είναι απόλυτη, 
διαφορετικά δεν µπορεί να είναι αλήθεια. 7Μη δέχεσαι τίποτα αντίθετο και καµιά εξαίρεση, 
γιατί διαφορετικά αντικρούεις την αλήθεια εντελώς. 
3. Η σωτηρία είναι η αναγνώριση ότι η αλήθεια είναι αληθινή και τίποτε άλλο δεν είναι 
αληθινό. 2Αυτό το έχεις ξανακούσει προηγουµένως, αλλά µπορεί ακόµα να µην έχεις δεχτεί 
και τα δύο του µέρη. 3 Χωρίς το πρώτο µέρος, το δεύτερο δεν έχει νόηµα. 4Χωρίς όµως το 
δεύτερο, το πρώτο δεν είναι πλέον αλήθεια. 5Η αλήθεια δεν µπορεί να έχει αντίθετα. 6Άυτό 
όσες φορές και να ειπωθεί και να το σκεφτεί κανείς δεν είναι αρκετό. 7Γιατί αν αυτό που 
δεν είναι αλήθεια είναι αλήθεια όπως επίσης αυτό που είναι αλήθεια, τότε ένα µέρος της 
αλήθειας είναι ψεύτικο. 8Και έτσι η αλήθεια έχει χάσει το νόηµα της. 9Τίποτα άλλο εκτός 
από την αλήθεια δεν είναι αληθινό και ό,τι είναι ψεύτικο είναι αναληθές. 
4. Αυτή είναι η πιο απλή διάκριση, αλλά και η πιο συγκεκριµένη. 2Όχι όµως επειδή είναι 
δύσκολο να την αντιληφθείς. 3Είναι κρυµµένη πίσω από µια τεράστια σειρά επιλογών που 
δεν φαίνονται να είναι εντελώς δικές σου. 4Και έτσι η αλήθεια εµφανίζεται να έχει µερικές 
πλευρές που δεν είναι συνεπείς αλλά δε φαίνονται να είναι παρά µόνο αντιφάσεις που εσύ 
έχεις επινοήσει. 
5. Θα παραµείνεις αµετάβλητος όπως ο Θεός σε δηµιούργησε, οι παροδικές καταστάσεις 
είναι ες ορισµού ψεύτικες. 2Και αυτό περιλαµβάνει όλες τις αλλαγές συναισθηµάτων και τις 
µεταβολές στις καταστάσεις του σώµατος και του νου και σε όλες τις αντιλήψεις και τις 
αντιδράσεις σο». 3Το γεγονός ότι τα πάντα περιλαµβάνονται ξεχωρίζει την αλήθεια από τα 
ψέµατα και κρατά ό,τι είναι ψεύτικο όπως είναι, χωριστά από την αλήθεια.  
6. Δεν είναι παράξενο που πιστεύεις ότι είναι αλαζονεία να νοµίζεις ότι εσύ έπλασες τον 
κόσµο που βλέπεις; 2Ο Θεός δεν τον έπλασε. 3Για αυτό µπορείς να είσαι σίγουρος. 4Τι 
µπορεί Αυτός να γνωρίζει για το εφήµερο, για τους αµαρτωλούς και τους ενόχους, για τους 
φοβισµένους, για αυτούς που υποφέρουν και είναι µόνοι και έρηµοι, και για το νου που ζει 
µέσα σε ένα σώµα που πρέπει να πεθάνει; 5Τον κατηγορείς ότι είναι φρενοβλαβής, όταν 
νοµίζεις ότι Αυτός έπλασε τον κόσµο όπου αυτά τα πράγµατα φαίνονται να είναι 
πραγµατικά. 6Αυτός δεν είναι τρελός. 7Μόνο η τρέλα πλάθει έναν κόσµο σαν κι αυτόν. 
7. Το να νοµίζεις ότι ο Θεός έπλασε το χάος, επινόησε το αντίθετο της αλήθειας και 
επιτρέπει στο θάνατο να θριαµβεύσει επί της ζωής, αντικρούει το Θέληµα Του και είναι 
αλαζονεία. 2Ή ταπεινότητα θα έβλεπε αµέσως ότι αυτά τα πράγµατα δεν προέρχονται από 
Αυτόν. 3Μπορείς εσύ να δεις ό,τι δε δηµιούργησε ο Θεός; 4Το να σκέφτεσαι ότι µπορείς, 
είναι απλώς το ότι πιστεύεις πως µπορείς να αντιληφθείς το τι ο Θεός θέλησε να µην 
υπάρχει. 5Και τι θα µπορούσε να ήταν πιο αλαζονικό από αυτό; 
8. Ας είµαστε αληθινά ταπεινοί σήµερα και ας δεχτούµε ό,τι έχουµε πλάσει, όπως είναι. 2Ή 
δύναµη της απόφασης είναι δική µας. 3Απλώς και µόνο αποφάσισε να δεχτείς τη θέση που 
δικαιωµατικά σου ανήκει σαν συν-δηµιουργός του σύµπαντος, και όλα αυτά που νοµίζεις 
ότι έπλασες θα εξαφανιστούν. 4Ό,τι θα έρθει στην επίγνωση σου θα είναι όλα αυτά που 
ήταν από πάντα, αιωνίως, όπως είναι τώρα. 5Και θα πάρει τη θέση των αυταπατών που 
πλάστηκαν µόνο και µόνο για να σφετεριστούν το βωµό του Πατέρα και του Υιού. 
9. Σήµερα εφαρµόζουµε την αληθινή ταπεινότητα, εγκαταλείποντας την υποκρισία µε την 
οποία το εγώ επιδιώκει να αποδείξει ότι η αληθινή ταπεινότητα είναι αλαζονεία. 2Μόνο το 
εγώ µπορεί να είναι αλαζονικό. 3Ή αλήθεια είναι ταπεινή όταν παραδέχεται τη δύναµη της, 
το γεγονός ότι είναι αµετάβλητη, και την αιώνια πληρότητα της η οποία περιλαµβάνει τα 
πάντα και είναι το τέλειο δώρο του Θεού στον αγαπηµένο Του Υιό. 4Έγκαταλείπουµε την 
αλαζονεία που λέει ότι είµαστε αµαρτωλοί, ένοχοι και φοβισµένοι., ντροπιασµένοι για το τι 
είµαστε, και µε αληθινή ταπεινότητα υψώνουµε τις καρδιές µας σε Αυτόν ο Οποίος µας έχει 
δηµιουργήσει άµεµπτους, όµοιους µε τον Εαυτό Του στη δύναµη και στην αγάπη. 
10. Η δύναµη της απόφασης είναι δική µας. 2Και δεχόµαστε από Αυτόν εκείνο που είµαστε 
και µε ταπεινότητα αναγνωρίζουµε τον Υιό του Θεού. 3Το να αναγνωρίζουµε τον Υιό του 
Θεού προϋποθέτει επίσης ότι όλες οι ιδέες που έχουµε για τον εαυτό µας έχουν 
εγκαταλειφθεί και έχουν αναγνωριστεί σαν ψευδείς. 4Η αλαζονεία τους έχει γίνει αντιληπτή. 
5Και στην ταπεινότητα, η ακτινοβολία του Υιού του Θεού, η αβρότητα του, η τέλεια 
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αθωότητα του, η Αγάπη του Πατέρα του, το δικαίωµα του για τον Ουρανό και για την 
απελευθέρωση του από την κόλαση, γίνονται χαρούµενα αποδεκτά σαν δικά µας. 
11. Τώρα ενωνόµαστε στη χαρούµενη αναγνώριση ότι τα ψέµατα είναι ψεύτικα και µόνο η 
αλήθεια είναι αληθινή. Σκεφτόµαστε µόνο την αλήθεια καθώς σηκωνόµαστε το πρωί και 
για πέντε λεπτά εξασκούµεθα όπως µας καθοδηγεί, ενθαρρύνοντας το φοβισµένο νου µας 
µε τα εξής: 
3Η δύναµη της απόφασης είναι δική µου. 
4Σήµερα θα δεχτώ τον εαυτό µου όπως 
το θέληµα του Πατέρα µου µε δηµιούργησε. 
5Μετά θα περιµένουµε στη σιωπή εγκαταλείποντας όλες τις αυταπάτες, καθώς ζητάµε µε 
ταπεινότητα από τον Εαυτό µας να µας αποκαλυφθεί. 6Και Αυτός που ποτέ δεν έφυγε θα 
έρθει και πάλι στην επίγνωση µας, και µε ευγνωµοσύνη θα αποκαταστήσει τον οίκο Του 
στο Θεό, όπως ήταν προορισµένο. 
12. Υποµονετικά περίµενε Τον όλη την ηµέρα, και κάθε µια ώρα προσκάλεσε Τον µε τα 
λόγια µε τα οποία η µέρα άρχισε, τελείωσε επίσης τη µέρα µε την ίδια πρόσκληση στον 
Εαυτό σου. 2Η Φωνή του Θεού θα απαντήσει, γιατί Αυτός µιλά για σένα και για τον Πατέρα 
σου. 3Αυτός θα αντικαταστήσει όλες τις ξέφρενες σκέψεις σου µε την ειρήνη του Θεού, τις 
αυταπάτες σου µε την αλήθεια του Θεού, και τις ψευδαισθήσεις που έχεις για τον εαυτό 
σου µε τον Υιό του Θεού. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 153  
 
Η Ασφάλειά µου Έγκειται στο Ό,τι δεν Αµύνοµαι. 
 
1.Εσυ που αισθάνεσαι να απειλείσαι από αυτό τον κόσµο της αλλαγής, τα πικρά αστεία 
του και τις στροφές της τύχης. τις βραχυχρόνιες σχέσεις του και όλα τα "δώρα" που απλώς 
δανείζει για να πάρει και πάλι, δώσε προσοχή σε αυτό το µάθηµα. 2Ό κόσµος δεν 
προσφέρει καµιά ασφάλεια. 3Είναι ριζωµένος στην επίθεση και όλα του τα "δώρα" της 
φαινοµενικής ασφάλειας είναι παραπλανητικές ψευδαισθήσεις. 4Επιτίθεται, και µετά -
ξαναεπιτίθεται. Ή ψυχική ειρήνη δεν είναι δυνατή εκεί που ο κίνδυνος απειλεί κατ αυτό τον 
τρόπο. 
2. Ο κόσµος δίνει αφορµή µόνο και µόνο για να αµυνθεί κανείς. 2Γιατί η απειλή προξενεί 
θυµό, και ο θυµός κάνει την επίθεση να φαίνεται λογική και σαν κάτι που έχει προκληθεί 
δίκαια και το οποίο δικαιώνεται στο όνοµα της αυτοάµυνας. 3Ωστόσο το να αµύνεται κανείς 
είναι διπλή απειλή. 4Γιατί επιβεβαιώνει την αδυναµία και ορθώνει ένα αµυντικό σύστηµα 
που δεν µπορεί να λειτουργήσει επιτυχώς. 5Τώρα οι αδύναµοι έχουν υπονοµευτεί ακόµα 
περισσότερο, γιατί υπάρχει όχι µόνο µια εξωτερική απειλή αλλά και µια ακόµα µεγαλύτερη 
απειλή εντός. 6Ο νους βρίσκεται σε σύγχυση και δε γνωρίζει πού να στραφεί για να 
διαφύγει από τις φαντασίες του. 
3. Είναι σαν να έσφιγγε το νου ένας κύκλος µέσα στον οποίο ένας άλλος κύκλος τον 
περιέδενε και ένας άλλος ακόµα, µέχρι που να µη µπορεί κανείς να διαφύγει, ούτε και να 
ελπίζει για απόδραση. 2Επίθεση, άµυνα, άµυνα, επίθεση, γίνονται οι κύκλοι των ωρών και 
των ηµερών που προσδένουν το νου µε βαριά ατσάλινα δεσµά σκεπασµένα µε σίδερο, και 
οι οποίοι ολοκληρώνουν την πορεία τους µόνο και µόνο για να αρχίσουν και πάλι. 3Δε 
φαίνεται να υπάρχει διακοπή ούτε τέλος στα ολοένα και πιο σφιχτά δεσµά της φυλακής του 
νου. 
4. Η άµυνα είναι η πιο ακριβή πληρωµή που απαιτεί το εγώ. 2Σε αυτήν έγκειται η τρέλα σε 
µια µορφή τόσο ζοφερή που η ελπίδα για ψυχική υγεία φαίνεται να είναι µόνο και µόνο ένα 
µάταιο όνειρο που δεν είναι εφικτό. 3Η αίσθηση απειλής που υποκινεί ο κόσµος είναι τόσο 
πιο βαθιά και τόσο πιο µεγάλη από τον παροξυσµό και τη συναισθηµατική ένταση που 
µπορείς να συλλάβεις, που δεν έχεις ιδέα τι ερήµωση έχει επιφέρει. 
5. Είσαι ο σκλάβος της. 2Δεν ξέρεις τι κάνεις, επειδή τη φοβάσαι. 3Δεν καταλαβαίνεις πόσα 
έχεις αναγκαστεί να θυσιάσεις, εσύ που αισθάνεσαι το σιδερένιο της σφίξιµο στην καρδιά 
σου. 4Δε συνειδητοποιείς τι έχεις κάνει για να τορπιλίσεις την άγια ειρήνη του Θεού µε τους 
αµυντικούς µηχανισµούς σου. 5Γιατί βλέπεις τον Υιό του Θεού µόνο και µόνο σαν ένα θύµα 
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επίθεσης από τις φαντασίες, τα όνειρα και τις ψευδαισθήσεις που έχει πλάσει, και επίσης 
ανίσχυρο µπροστά τους, έχοντας την ανάγκη να αµυνθεί µε ακόµη περισσότερες 
φαντασιώσεις και όνειρα µε τα οποία οι ψευδαισθήσεις της ασφάλειας του τον 
ανακουφίζουν. 
6. Το να µην αµύνεσαι είναι δύναµη. 2Αποδεικνύει ότι αναγνωρίζεις τον Χριστό µέσα σου. 
3Ισως να θυµάσαι ότι το κείµενο υποστηρίζει ότι η επιλογή γίνεται πάντοτε µεταξύ της 
δύναµης του Χριστού και της δικής σου αδυναµίας, που φαίνεται αποχωρισµένη από 
Αυτόν. 4Όταν δεν αµύνεται κανείς οι επιθέσεις δεν µπορούν ποτέ να τον αγγίξουν, επειδή 
αναγνωρίζει µια δύναµη τόσο µεγάλη που µπροστά της οι επιθέσεις είναι µια ανοησία, ή 
ένα ανόητο παιχνίδι που µπορεί να παίξει ένα κουρασµένο παιδί όταν νυστάζει και δε 
θυµάται τι θέλει. 
7. Το να αµύνεται κανείς είναι αδυναµία. 2Διακηρύσσει ότι έχεις απαρνηθεί το Χριστό και 
έχεις φτάσει να φοβάσαι το θυµό του Πατέρα Του. Τι µπορεί να σε σώσει τώρα από την 
αυταπάτη ενός θυµωµένου Θεού, την τροµερή παρουσία του οποίου πιστεύεις ότι βλέπεις 
να εργάζεται πίσω από όλα τα κακά του κόσµου; 4Τι άλλο παρά ψευδαισθήσεις θα 
µπορούσαν να σε υπερασπιστούν τώρα, όταν έχεις µόνο και µόνο ψευδαισθήσεις µε τις 
οποίες µάχεσαι; 
8. Δε θα παίξουµε τέτοια παιδαριώδη παιχνίδια σήµερα. 2Γιατί ο αληθινός µας σκοπός 
είναι να σώσουµε τον κόσµο, και δε θα θέλαµε να ανταλλάξουµε την ατέλειωτη χαρά, που 
η αποστολή µας µάς προσφέρει, µε ανοησίες. 3Δεν είµαστε πρόθυµοι να αφήσουµε την 
ευτυχία µας να γλιστρήσει µέσα από τα χέρια µας, επειδή ένα κοµµάτι ενός ανόητου 
ονείρου έτυχε να περάσει από το νου µας και κατά λάθος περάσαµε τις µορφές µέσα σε 
αυτό για τον Υιό του Θεού, και το µικροσκοπικό του χρονικό διάστηµα για την αιωνιότητα. 
9. Κοιτάµε πέρα από τα όνειρα σήµερα και αναγνωρίζουµε ότι δεν έχουµε ανάγκη να 
αµυνθούµε, επειδή έχουµε δηµιουργηθεί απρόσβλητοι, χωρίς καµιά σκέψη ή επιθυµία ή 
όνειρο στο οποίο η επίθεση έχει κάποιο νόηµα. Τώρα δεν µπορούµε να φοβηθούµε, γιατί 
έχουµε αφήσει όλες τις τροµακτικές σκέψεις πίσω µας. 3Κάι καθώς δεν αµυνόµαστε, 
είµαστε προστατευµένοι, γαλήνια σίγουροι για την ασφάλεια µας τώρα, βέβαιοι για τη 
σωτηρία, σίγουροι ότι θα εκπληρώσουµε το σκοπό που διαλέξαµε, καθώς η υπηρεσία µας 
προσφέρει την άγια ευλογία της σε όλο τον κόσµο. 
10. Μείνε ακίνητος µια στιγµή, και στη σιωπή σκέψου πόσο άγιος είναι ο σκοπός σου, µε 
πόση ασφάλεια αναπαύεσαι, ανέγγιχτος µέσα στο φως του. 2Οι διάκονοι του Θεού έχουν 
διαλέξει την αλήθεια να είναι µαζί τους. 3Ποιος είναι αγιότερος από αυτούς; 4Ποιος θα 
µπορούσε να είναι πιο βέβαιος ότι η ευτυχία του είναι εκατό τοις εκατό εγγυηµένη; 5Και 
ποιος θα µπορούσε να είναι πιο καλά προστατευµένος; Τι είδους άµυνα θα ήταν ποτέ 
δυνατό να χρειαστεί από εκείνους που είναι µεταξύ των εκλεκτών του Θεού, εξαιτίας της 
επιλογής Του και της δικής τους επιλογής επίσης; 
11. Είναι η αποστολή των διακόνων του Θεού να βοηθούν τους αδερφούς τους να 
επιλέγουν, όπως έχουν επιλέξει οι ίδιοι. 2Ο Θεός έχει επιλέξει τους πάντες, αλλά λίγοι 
έχουν φτάσει να συνειδητοποιήσουν ότι το Θέληµα Του δεν είναι παρά δικό τους θέληµα. 
3Και ενώ παραλείπεις να διδάσκεις ό,τι έχεις µάθει, η σωτηρία περιµένει και το σκοτάδι 
κρατά τον κόσµο σε σκληρή αιχµαλωσία. 4Ούτε και θα µάθει ότι το φως έχει έρθει σε σένα 
και ότι η απελευθέρωση του έχει επιτευχθεί. 5Γιατί δε θα δεις το φως µέχρι να το 
προσφέρεις σε όλους τους αδερφούς σου. 6Οπως το παίρνουν από τα χέρια σου έτσι θα 
το αναγνωρίσεις σαν δικό σου. 
12.Η σωτηρία µπορεί να θεωρηθεί σαν ένα παιχνίδι που παίζουν τα ευτυχισµένα παιδιά. 
2Σχεδιάστηκε από Αυτόν ο Οποίος αγαπά τα παιδιά Του και ο Οποίος είναι πρόθυµος να 
αντικαταστήσει τα τροµακτικά παιχνίδια τους µε χαρούµενα παιχνίδια, τα οποία τους 
διδάσκουν ότι το παιχνίδι του φόβου έχει τελειώσει. 3Το παιχνίδι Του οδηγεί στην ευτυχία, 
επειδή κανένας δε χάνει. 4Καθένας που παίζει θα κερδίσει, και η νίκη του εξασφαλίζει το 
όφελος όλων. 5Το παιχνίδι του φόβου εγκαταλείπεται µε χαρά, όταν τα παιδιά καταλάβουν 
τα ευεργετήµατα που φέρνει η σωτηρία. 
13. Εσύ που έχεις υποδυθεί ότι έχεις χάσει την ελπίδα, ότι ο Πατέρας σου σε έχει 
εγκαταλείψει, ότι είσαι µόνος σου και τροµαγµένος σε ένα φοβερό κόσµο, να είσαι 
χαρούµενος τώρα. 2Αυτό το παιχνίδι έχει τελειώσει. Τώρα έχει έρθει η γαλήνια ώρα που 



 151 

εγκαταλείπουµε τα παιχνίδια της ενοχής και κλείνουµε για πάντα τις παράξενες και 
παιδαριώδεις σκέψεις της αµαρτίας έξω από τον αγνό και άγιο νου των παιδιών του 
Ουρανού και του Υιού του Θεού. 
14. Σταµατάµε µόνο για µια ακόµα στιγµή, για να παίξουµε το τελευταίο µας χαρούµενο 
παιχνίδι πάνω σε αυτή τη γη. 2Και µετά πηγαίνουµε να πάρουµε το µέρος που 
Δικαιωµατικά µας ανήκει, εκεί που κατοικεί η αλήθεια και τα παιχνίδια δεν έχουν νόηµα. 
3Έτσι τελειώνει αυτή η περιπέτεια. 4Άφησε τη σηµερινή µέρα να φέρει το τελευταίο 
κεφάλαιο πιο κοντά στον κόσµο, ώστε ο καθένας να µπορέσει να µάθει ότι το παραµύθι 
που αντιλαµβάνεται µε το τροµακτικό τέλος, τη συντριβή όλων τον ελπίδων του και την 
αξιολύπητη άµυνα του εναντίον της εκδίκησης που δεν µπορεί να αποφύγει, δεν είναι 
παρά η δική του παραπλανηµένη φαντασίωση. 5Όι διάκονοι του Θεού έχουν έρθει να τον 
ξυπνήσουν από τα σκοτεινά όνειρα, που αυτή η ιστορία έχει προκαλέσει στη συγκεχυµένη 
και µπερδεµένη του ανάµνηση αυτού του διαστρεβλωµένου παραµυθιού. 6Ο Υιός του 
Θεού µπορεί να χαµογελάσει επιτέλους, καθώς µαθαίνει ότι δεν είναι αληθινό. 
15. Εξασκούµεθα σήµερα µ' έναν τρόπο που θα τον συνεχίσουµε για αρκετό καιρό. 2Θα 
αρχίζουµε κάθε ηµέρα δίνοντας την προσοχή µας στη σκέψη εκείνης της ηµέρας για όσο 
πιο πολλή ώρα είναι δυνατό. 3Πέντε λεπτά είναι τώρα το λιγότερο που δίνουµε, για να 
προετοιµαστούµε για µια µέρα στην οποία η σωτηρία είναι ο µόνος στόχος που έχουµε. 
4Δέκα λεπτά θα ήταν καλύτερο, δεκαπέντε θα ήταν ακόµα καλύτερο. 5Και καθώς η 
προσοχή µας σταµατά να διασπάται και να φεύγει από το σκοπό µας, θα ανακαλύψουµε 
ότι µισή ώρα είναι πολύ λίγος χρόνος για να αφιερώσουµε στο Θεό. 6Και µε ευγνωµοσύνη 
και χαρά, ούτε και θα είµαστε πρόθυµοι να αφιερώσουµε λιγότερη ώρα το βράδυ. 
16. Η κάθε ώρα πολλαπλασιάζει την αυξανόµενη ειρήνη µας, καθώς θυµόµαστε να 
παραµένουµε πιστοί στο Θέληµα που µοιραζόµαστε µε το Θεό. 2Μερικές φορές ίσως ένα 
λεπτό, ίσως και λιγότερο, θα είναι το πιο πολύ που µπορούµε να προσφέρουµε στην αρχή 
της κάθε ώρας. 3Μερικές φορές θα ξεχάσουµε. 4Αλλες φορές οι ασχολίες του κόσµου θα 
µας περικυκλώσουν και δε θα µπορέσουµε να αποσυρθούµε για λίγο και να στρέψουµε τις 
σκέψεις µας προς τον Θεό. 
17. Όταν όµως µπορούµε, θα θυµόµαστε την αποστολή µας και την Αγάπη Του κάθε µία 
ώρα, και θα είµαστε πιστοί στο έργο µας σαν διάκονοι του Θεού. 2Και θα καθίσουµε 
ήσυχα, και θα Τον περιµένουµε, και θα ακούσουµε τη Φωνή Του, και θα µάθουµε τι θα 
ήθελε να κάνουµε την ώρα που έρχεται, ενώ ταυτόχρονα Τον ευχαριστούµε για όλα τα 
δώρα που µας έδωσε την ώρα που πέρασε. 
18. Με το πέρασµα του χρόνου και την εξάσκηση, δε θα σταµατάς ποτέ να Τον σκέπτεσαι 
και να ακούς την γεµάτη αγάπη Φωνή Του να οδηγεί τα βήµατα σου σε δρόµους 
γαλήνιους όπου θα περπατάς χωρίς να αµύνεσαι καθόλου. 2Γιατί θα γνωρίζεις ότι ο 
Ουρανός βαδίζει µαζί σου. 3Και δε θα είσαι πρόθυµος να κρατάς το νου µακριά από Αυτόν 
ούτε για µια στιγµή, αν και ο χρόνος σου θα είναι αφιερωµένος στο να προσφέρεις τη 
σωτηρία στον κόσµο. 4Νοµϊζεις ότι Αυτός δε θα το κάνει δυνατό για εσένα, που διάλεξες να 
εκτελέσεις το σχέδιο Του για τη σωτηρία του κόσµου και τη δική σου; 
19. Σήµερα η κεντρική ιδέα είναι το να µην αµυνόµαστε. 2Καλύπτουµε τον εαυτό µας µε 
αυτή την ιδέα, καθώς προετοιµαζόµαστε να υποδεχτούµε την ηµέρα. 3Σηκωνόµαστε 
δυνατοί στο Χριστό και αφήνουµε την αδυναµία µας να εξαφανιστεί, καθώς θυµόµαστε ότι 
η δύναµη Του κατοικεί µέσα µας. 4Θα υπενθυµίσουµε στον εαυτό µας ότι Αυτός παραµένει 
µαζί µας όλη την ηµέρα και ποτέ δεν αφήνει την αδυναµία µας χωρίς την υποστήριξη της 
δύναµης Του. 5Θα επικαλεστούµε τη δύναµη Του κάθε φορά που αισθανόµαστε την 
απειλή των αµυντικών µηχανισµών µας να υπονοµεύει τη βεβαιότητα του σκοπού µας. 
6Θα σταθούµε ακίνητοι για µια στιγµή, καθώς Αυτός µας λέει: "είµαι εδώ". 
20. Η εξάσκησή σου θα αρχίσει τώρα να αποκτά την ειλικρίνεια της αγάπης, για να βοηθά 
το νου σου να µην ξεφεύγει από το σκοπό του. 2Μη φοβάσαι και µη δειλιάζεις. 3Δεν 
υπάρχει αµφιβολία ότι θα επιτύχεις τον τελικό σου στόχο. 4Οι διάκονοι του Θεού δεν 
µπορούν ποτέ να αποτύχουν, επειδή η αγάπη και η δύναµη και η ειρήνη που 
ακτινοβολούν από αυτούς σε όλα τα αδέλφια τους προέρχονται από Αυτόν.5Αυτά είναι τα 
δώρα Του σε σένα. 6Το µην αµύνεσαι είναι το µόνο που χρειάζεται να του δώσεις. 
Εγκαταλείπεις µόνο και µόνο ό,τι δεν ήταν ποτέ πραγµατικό, για να κοιτάξεις το Χριστό και 



 152 

να δεις την αθωότητα Του. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 154 
  
Είµαι Ένας από τους Διακόνους του Θεού. 
 
1.Ας µην είµαστε σήµερα ούτε υπερόπτες ούτε ψευτοταπεινοί. 2Έχουµε προχωρήσει πέρα 
από αυτές τις ανοησίες. 3Δεν µπορούµε να κρίνουµε τον εαυτό µας, ούτε και χρειάζεται να 
κάνουµε κάτι τέτοιο. 4Αυτά είναι µόνο και µόνο απόπειρες να καθυστερήσουµε την 
απόφαση µας και να αναβάλλουµε την αποδοχή της αποστολής µας. 5Το καθήκον µας δεν 
είναι να κρίνουµε την αξία µας, ούτε και µπορούµε να γνωρίσουµε ποιος ρόλος είναι ο 
καλύτερος για µας ή τι µπορούµε να κάνουµε µέσα σ' ένα µεγαλύτερο σχέδιο που δεν 
µπορούµε να το δούµε ολόκληρο. 6Ο ρόλος µας καθορίζεται στον Ουρανό, όχι στην 
κόλαση.7Και ό,τι πιστεύουµε ότι είναι η δύναµη µας είναι συχνά υπεροψία. 
2. Όποιος κι αν είναι ο ρόλος που σου έχει δοθεί, διαλέχτηκε από τη Φωνή για το Θεό, η 
αποστολή της Οποίας είναι να µιλά και για σένα επίσης.2Επειδή Αυτός βλέπει τα 
προτερήµατα σου ακριβώς όπως είναι και αντιλαµβάνεται εξίσου καλά πού µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν µε το καλύτερο τρόπο, για ποια πράγµατα, για ποιον και πότε. Αυτός 
διαλέγει και αποδέχεται το ρόλο σου για σένα. 5Αυτός δεν εργάζεται χωρίς τη δική σου 
συγκατάθεση. 4Αλλά ούτε και τρέφει αυταπάτες για το ποιος είσαι, και ακούει µονάχα τη 
φωνή Του µέσα σου. 
3. Είναι µέσω της ικανότητας Του να ακούει µία Φωνή η Οποία είναι Δική Του, που φτάνεις 
να αντιληφθείς επιτέλους ότι υπάρχει µια Φωνή µέσα σου. 2Και ότι µία Φωνή καθορίζει την 
αποστολή σου και σου τη µεταδίδει, δίνοντας σου τη δύναµη να την καταλαβαίνεις, να 
κάνεις ό,τι υπαγορεύει και να πετυχαίνεις στο καθετί που κάνεις και το οποίο σχετίζεται µε 
αυτήν. Ό Θεός έχει ενωθεί µε τον Υιό Του σε αυτό το έργο, και έτσι ο Υιός Του γίνεται ο 
αγγελιαφόρος της ενότητας µε Αυτόν. 
4. Είναι αυτή η ένωση του Πατέρα και τού Υιού µέσω της Φωνής για το Θεό, που ξεχωρίζει 
τη σωτηρία από τον κόσµο.2Είναι αυτή η Φωνή που µιλά για νόµους που ο κόσµος δεν 
υπακούει, η Οποία υπόσχεται τη σωτηρία από όλες τις αµαρτίες και την κατάργηση της 
ενοχής στο νου που ο Θεός δηµιούργησε αναµάρτητο. 3Τώρα αυτός ο νους αρχίζει να 
αντιλαµβάνεται και πάλι Ποιος τον δηµιούργησε, και τη διαρκή ένωση του µε Αυτόν. 4Ετσι 
και ο Εαυτός του είναι η µόνη πραγµατικότητα στην Οποία το θέληµα του και το Θέληµα 
του Θεού είναι ενωµένα. 
5. Ένας αγγελιαφόρος δεν είναι αυτός που γράφει το µήνυµα που διανέµει. 2Ούτε και 
αµφισβητεί το δικαίωµα αυτού που το γράψει, ούτε και ερωτά γιατί έχει διαλέξει εκείνους 
που θα λάβουν το µήνυµα που φέρνει. 3Είναι αρκετό για τον αγγελιαφόρο να αποδεχτεί το 
µήνυµα, να το δώσει σε αυτούς για τους οποίους έχει προοριστεί και να εκπληρώσει το 
ρόλο του στη διανοµή του. 4Αν αποφασίζει ο ίδιος τι πρέπει να λένε τα µηνύµατα, ή ποιος 
είναι ο σκοπός τους, ή πού πρέπει να δοθούν, δεν εκτελεί το καθήκον του σαν 
αγγελιαφόρος του Λόγου. 
6. Υπάρχει µια βασική διαφορά στο ρόλο των αγγελιαφόρων του. Ουρανού, η οποία τους 
ξεχωρίζει από τους αγγελιαφόρους που διορίζει ο κόσµος. 2Τα µηνύµατα που διανέµουν 
προορίζονται πρώτα για αυτούς. 3Και µονάχα στο βαθµό που µπορούν να τα δεχτούν οι 
ίδιοι είναι ικανοί να τα φέρουν πιο πέρα και να τα δώσουν παντού όπου προορίζονται. 
4Όµοια µε τους αγγελιαφόρους της γης, οι αγγελιαφόροι του Θεού δεν έγραψαν οι ίδιοι τα 
µηνύµατα που φέρνουν, ωστόσο, οι αγγελιαφόροι του Θεού γίνονται οι πρώτοι αληθινοί 
παραλήπτες αυτών των µηνυµάτων, λαµβάνοντας για να προετοιµαστούν να δώσουν. 
7. Ένας γήινος αγγελιαφόρος εκπληρώνει το ρόλο του καθώς δίνει όλα τα µηνύµατα του. 
2Οι αγγελιαφόροι του Θεού εκτελούν το καθήκον τους καθώς δέχονται τα µηνύµατα για τον 
εαυτό τους, και δείχνουν ότι τα καταλαβαίνουν καθώς τα µοιράζονται. 3Δε διαλέγουν 
κανένα ρόλο που δεν τους έχει δοθεί από την εξουσία Του. 4Και έτσι ωφελούνται από το 
κάθε µήνυµα που δίνουν. 
8. Είσαι πρόθυµος να λάβεις τα µηνύµατα του Θεού; 2Γιατί έτσι γίνεσαι αγγελιαφόρος Του. 
3Εχεις διοριστεί τώρα. 4Κι ωστόσο παραµένεις και δε δίνεις τα µηνύµατα που έχεις λάβει. 
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5Και έτσι δεν ξέρεις ότι είναι δικά σου, και δεν τα αναγνωρίζεις. 6Κανένας δεν µπορεί να 
λάβει και να καταλάβει ότι έχει λάβει µέχρι να αρχίσει να δίνει. 7Γιατί στο δόσιµο έγκειται η 
αποδοχή του τι έχει λάβει. 
9. Εσύ που είσαι τώρα ο αγγελιαφόρος του Θεού, λάβε τα µηνύµατα Του. 2Γιατί αυτό 
αποτελεί µέρος του ρόλου που σου έχει ανατεθεί.3Ό Θεός δεν έχει παραλείψει να σου 
προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι, και αυτό που σου έχει προσφέρει δεν έχει µείνει απρόσδεκτο. 
4Ωστόσο, ένα άλλο µέρος του έργου που σου έχει ανατεθεί πρέπει ακόµα να επιτευχθεί. 
5Αυτός ο Οποίος έχει λάβει για σένα τα µηνύµατα του Θεού, θα ήθελε να τα λάβεις και εσύ 
επίσης. 6Γιατί έτσι ταυτίζεσαι µε Αυτόν και ζητάς ό,τι είναι δικό σου. 
10. Αυτή είναι η ένωση που επιχειρούµε να αναγνωρίσουµε σήµερα. 2Δε θα επιδιώξουµε 
να κρατήσουµε το νου µας µακριά από Αυτόν ο Οποίος µιλά για µας, γιατί δεν είναι παρά η 
φωνή µας που ακούµε καθώς στρέφουµε την προσοχή µας σε Αυτόν. 3Αυτός µόνος Του 
µπορεί να µιλήσει σε µας και για µας, ενώνοντας σε µια Φωνή τη λήψη και το δόσιµο του 
Λόγου του Θεού, τη λήψη και το δόσιµο του Θελήµατος Του. 
11. Εξασκούµεθα στο να Του δίνουµε ό,τι θα ήθελε από µας, ώστε να µπορέσουµε να 
αναγνωρίσουµε τα δώρα που µας δίνει. 2Αυτός χρειάζεται τη φωνή µας, ώστε να µπορεί 
να µιλά µέσα από µας. 3Χρειάζεται τα χέρια µας, για να κρατεί τα µηνύµατα Του και να τα 
φέρει σ' εκείνους που έχει ορίσει. 4Χρειάζεται τα πόδια µας για να µας φέρει εκεί που θέλει, 
ώστε εκείνοι που περιµένουν στη δυστυχία να µπορέσουν επιτέλους να ελευθερωθούν. 
5Και χρειάζεται το θέληµα µας ενωµένο µε το Δικό Του, ώστε να µπορέσουµε να είµαστε οι 
αληθινοί παραλήπτες των δώρων που δίνει. 
12. Ας µάθουµε µόνο αυτό το µάθηµα για σήµερα: δε θα αναγνωρίσουµε ό,τι λαµβάνουµε 
µέχρι να το δώσουµε. 2Το έχεις ακούσει αυτό να λέγεται εκατό φορές, µε εκατό 
διαφορετικούς τρόπους και παρ' όλ' αυτά δεν το πιστεύεις ακόµα. 3Να είσαι σίγουρος για 
αυτό όµως: µέχρι να το πιστέψεις, θα λάβεις χίλια θαύµατα και µετά θα λάβεις χίλια ακόµα, 
αλλά δε θα γνωρίζεις ότι ο ίδιος ο Θεός δεν έχει αφήσει κανένα δώρο που να µη σου έχει 
ήδη δώσει, ούτε έχει αρνηθεί έστω και την παραµικρή ευλογία για τον Υιό Του. 4Τι µπορεί 
να σηµαίνει αυτό για σένα, µέχρι να ταυτιστείς µε Αυτόν και µε τους Δικούς Του; 
13. Το µάθηµα µας για σήµερα είναι λοιπόν το εξής: 
2Είµαι ένας από τους διακόνους του Θεού, και είµαι ευγνώµων, που ξέρω τον τρόπο 
µε τον οποίο να αναγνωρίσω ότι είµαι ελεύθερος.  
14. Ο κόσµος εξαφανίζεται σιγά σιγά, καθώς φωτίζουµε το νου µας και συνειδητοποιούµε 
ότι αυτά τα άγια λόγια είναι αληθινά. 2Είναι το µήνυµα που µας στέλνεται σήµερα από τον 
Δηµιουργό µας. 3Τώρα δείχνουµε πώς αυτό το µήνυµα έχει αλλάξει τη γνώµη µας για τον 
εαυτό µας και για το ποια είναι η αποστολή µας. 4Γιατί καθώς δείχνουµε ότι δε δεχόµαστε 
καµιά επιθυµία που δε µοιραζόµαστε, τα πολλά δώρα του Δηµιουργού µας θα έρθουν στη 
θέα µας και θα πηδήξουν στα χέρια µας και θα αναγνωρίσουµε ότι έχουµε λάβει. 
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Θα Αποσυρθώ από τη Θέση του Οδηγού και θα Αφήσω Αυτόν να Οδηγεί. 
 
Ι. Υπάρχει ένας τρόπος να ζεις στον κόσµο που δεν είναι εδώ, αν και φαίνεται να είναι. 
2Δεν αλλάζεις εµφάνιση, αν και χαµογελάς πιο συχνά. 3Το µέτωπο σου είναι γαλήνιο, τα 
µάτια σου είναι ήρεµα. 4Και εκείνοι που περπατούν στον κόσµο όπως και εσύ 
αναγνωρίζουν τους οµοίους τους. 5Και εκείνοι όµως που δεν έχουν ακόµα αντιληφθεί την 
οδό θα σε αναγνωρίσουν επίσης και θα πιστέψουν ότι είσαι σαν κι αυτούς, όπως ήσουν 
και πριν. 
2. Ο κόσµος είναι µια ψευδαίσθηση. 2Αυτοί που διαλέγουν να έρθουν σε αυτόν αναζητούν 
ένα µέρος όπου µπορούν να είναι ψευδαισθήσεις και να αποφεύγουν τη δική τους 
πραγµατικότητα. Ωστόσο, όταν ανακαλύψουν ότι η δική τους πραγµατικότητα είναι ακόµα 
κι εδώ, τότε αποσύρονται από τη θέση του οδηγού και αφήνουν αυτή να οδηγεί. 4Τι άλλη 
επιλογή µπορούν πραγµατικά να κάνουν; 5Το να αφήνει κανείς τις ψευδαισθήσεις να 
προπορεύονται της αλήθειας είναι τρέλα. 6Το να αφήνει όµως κανείς την ψευδαίσθηση να 
κρύβεται πίσω από την αλήθεια, και να αφήνει την αλήθεια να στέκεται από µόνη της είναι 
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απλώς ψυχική υγεία. 
3. Αυτή είναι η απλή επιλογή που κάνουµε σήµερα. 2Η παράλογη ψευδαίσθηση θα 
παραµείνει εµφανής για λίγο, για να τη βλέπουν εκείνοι που διάλεξαν να έρθουν και οι 
οποίοι δεν έχουν ακόµα χαρεί να ανακαλύψουν ότι η επιλογή τους ήταν λανθασµένη. 3Δεν 
µπορούν να µάθουν κατ' ευθείαν από την αλήθεια, γιατί το έχουν αρνηθεί αυτό. 4Και έτσι 
χρειάζονται ένα Δάσκαλο που αντιλαµβάνεται την τρέλα τους, αλλά ο Οποίος όµως µπορεί 
να κοιτάζει πέρα από την ψευδαίσθηση και να βλέπει την απλή αλήθεια µέσα τους. 
4. Αν η αλήθεια απαιτούσε να απαρνηθούν τον κόσµο, θα τους φαινόταν ότι τους ζητούσε 
να θυσιάσουν κάτι που είναι πραγµατικό. 2Πολλοϊ έχουν διαλέξει να απαρνηθούν τον 
κόσµο, ενώ ακόµα πιστεύουν ότι είναι πραγµατικός. 3Και έτσι έχουν υποφέρει από µια 
αίσθηση απώλειας και δεν έχουν απελευθερωθεί. 4Αλλοι δεν έχουν διαλέξει τίποτα άλλο 
παρά µόνο τον κόσµο και έχουν υποφέρει από µια ακόµα βαθύτερη αίσθηση απώλειας, 
την οποία δεν κατανόησαν. 
5. Μεταξύ αυτών των δρόµων υπάρχει ένας άλλος δρόµος που οδηγεί µακριά από κάθε 
είδους απώλεια, επειδή σε αυτόν το δρόµο η θυσία και η αποστέρηση εγκαταλείπονται 
γρήγορα. 3Αυτός είναι ο δρόµος που σου έχει ανατεθεί τώρα. 3Περπατάς σε αυτόν το 
δρόµο όπως περπατούν και άλλοι, ούτε και φαίνεσαι να είσαι ξεχωριστός από αυτούς, αν 
και είσαι πράγµατι. 4 Έτσι µπορείς να τους υπηρετείς, ενώ υπηρετείς τον εαυτό σου, και να 
οδηγείς τα βήµατα τους στο δρόµο που ο Θεός έχει ανοίξει για σένα και για αυτούς επίσης 
µέσω εσένα. 
6. Η ψευδαίσθηση ακόµα φαίνεται να παραµένει µ' εσένα, ώστε να µπορείς να 
επικοινωνείς µαζί τους. 2Εχει όµως αποσυρθεί.3Και δεν είναι ψευδαίσθηση αυτό για το 
οποίο σ' ακούν να µιλάς, ούτε κι αυτό που τους βοηθάς να δουν και να κατανοήσουν. 
4Ούτε µπορεί η αλήθεια, η οποία βαδίζει µπροστά σου, να τους µιλά µέσω ψευδαισθήσεων 
γιατί ο δρόµος τώρα οδηγεί πέρα από τις ψευδαισθήσεις. Και καθώς προχωρείς σε αυτόν 
το δρόµο, τους προσκαλείς ώστε να µπορούν να σε ακολουθούν. 
7. Όλοι οι δρόµοι οδηγούν τελικά σε αυτόν το δρόµο. 2Γιατί η θυσία και η στέρηση είναι 
δρόµοι που δεν οδηγούν πουθενά, καταστροφικές επιλογές και στόχοι που θα 
παραµείνουν για πάντα αδύνατοι. 3Όλα αυτά αποσύρονται καθώς η αλήθεια προπορεύεται 
µέσα σου, για να οδηγεί τους αδερφούς σου µακριά από τους δρόµους του θανάτου και να 
τους φέρνει στο δρόµο προς την ευτυχία. 
4Η δυστυχία τους είναι µόνο και µόνο µια ψευδαίσθηση. 5Χρειάζονται όµως έναν οδηγό για 
να τους οδηγήσει έξω από αυτή την ψευδαίσθηση, γιατί νοµίζουν ότι η ψευδαίσθηση είναι 
αλήθεια. 
8. Αυτό είναι το κάλεσµα της σωτηρίας και τίποτε άλλο. 2Ζητά να δεχτείς την αλήθεια και να 
την αφήνεις να προχωρά µπροστά σου, για να φωτίζει το δρόµο της εξαγοράς από την 
ψευδαίσθηση. 3Αυτή η εξαγορά δε στοιχίζει τίποτα. 4Δεν έχει κανένα κόστος παρά µόνο 
όφελος. 5Η ψευδαίσθηση µπορεί µόνο και µόνο να φαίνεται ότι κρατά αλυσοδεµένο τον 
άγιο Υιό του Θεού. 6Είναι µόνο και µόνο οι ψευδαισθήσεις από τις οποίες σώζεται. 7Καθώς 
αυτές υποχωρούν αυτός ξαναβρίσκει τον εαυτό του. 
9. Προχώρα ασφαλώς τώρα, αλλά και προσεκτικά, γιατί αυτός ο δρόµος είναι καινούριος 
για σένα. 2Και µπορεί να ανακαλύψεις ότι ακόµα µπαίνεις στον πειρασµό να 
προπορεύεσαι της αλήθειας και να αφήνεις τις ψευδαισθήσεις να είναι ο οδηγός σου. 3Όι 
άγιοι αδερφοί σου σου έχουν δοθεί για να ακολουθούν τα βήµατα σου καθώς προχωράς 
µε βεβαιότητα σκοπού προς την αλήθεια. 4Η αλήθεια πηγαίνει µπροστά σου τώρα, ώστε οι 
αδερφοί σου να µπορέσουν να δουν κάτι µε το οποίο να µπορούν να ταυτιστούν, κάτι που 
να καταλαβαίνουν ότι τους οδηγεί. 
10. Στο τέλος του ταξιδιού όµως δε θα υπάρχει χάσµα, ούτε απόσταση µεταξύ της 
αλήθειας και εσένα. 2Και όλες οι ψευδαισθήσεις που περπατούσαν στο δρόµο που 
ταξίδεψες θα έχουν επίσης φύγει από σένα, και τίποτα δε θα έχει µείνει για να κρατά την 
αλήθεια µακριά από την τελείωση του Θεού η οποία είναι άγια όπως και ο Ίδιος. 3Με πίστη 
αποτραβήξου από τη θέση του οδηγού και άφησε την αλήθεια να οδηγεί. 4Δε γνωρίζεις 
πού πηγαίνεις.5Αλλά Αυτός που γνωρίζει έρχεται µαζί σου. 6Αφησε Τον να σε οδηγεί µαζί 
µε τους υπόλοιπους. 
11. Όταν τελειώσουν τα όνειρα και ο χρόνος κλείσει την πόρτα σε όλα τα πρόσκαιρα 
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πράγµατα, και τα θαύµατα δεν έχουν πια νόηµα, ο άγιος Υιός του Θεού δε θα κάνει άλλα 
ταξίδια. 2Δε θα υπάρχει καµιά επιθυµία σε αυτόν να είναι ψευδαίσθηση και όχι η αλήθεια. 
3Και κατευθυνόµαστε προς αυτό το στόχο, καθώς προχωρούµε στο δρόµο που η αλήθεια 
µας υποδεικνύει. 4Αυτό είναι το τελευταίο µας ταξίδι, και το κάνουµε για όλους. 'Δεν πρέπει 
να χάσουµε το δρόµο µας. 6Γιατί όπως η αλήθεια πηγαίνει µπροστά µας, έτσι και 
προχωρεί µπροστά από τους αδερφούς µας που θα µας ακολουθήσουν. 
12. Βαδίζουµε προς το Θεό. 2Σταµάτα για λίγο και συλλογίσου το αυτό. 3Θα ήταν δυνατό 
ένας άλλος δρόµος να είναι πιο άγιος ή να αξίζει πιο πολύ την προσπάθεια σου, ή την 
αγάπη σου και την πλήρη αφοσίωση σου; 4Ποιος δρόµος θα µπορούσε να σου δώσει 
περισσότερα από τα πάντα, ή να προσφέρει λιγότερα και παρ' όλ' αυτά να µπορεί να 
ικανοποιεί τον άγιο Υιό του Θεού; 5Βαδίζουµε προς το θεό. 6Η αλήθεια που βαδίζει 
µπροστά µας τώρα είναι ένα µε Αυτόν, και µας οδηγεί εκεί που είναι Αυτός πάντοτε. 7Ποιος 
άλλος δρόµος εκτός από αυτόν θα µπορούσε να ήταν ο δρόµος που θα διάλεγες; 
13. Τα πόδια σου είναι στο δρόµο που οδηγεί τον κόσµο στο θεό. 2Μην ψάχνεις για 
άλλους δρόµους που φαίνονται να οδηγούν κάπου αλλού. 3Τα όνειρα δεν είναι ένας άξιος 
οδηγός για σένα που είσαι ο Υιός του Θεού. 4Μην ξεχνάς ότι έχει βάλει το χέρι Του στα 
χέρια σου και σου έχει δώσει τους αδερφούς σου στη φύλαξη Του, ώστε να είσαι άξιος της 
εµπιστοσύνης Του σε σένα. Αυτός δεν µπορεί να εξαπατηθεί. 6Η εµπιστοσύνη Του έχει 
κάνει το δρόµο σου βέβαιο και το στόχο σου πιο σίγουρο. 7Δε θα απογοητεύσεις τους 
αδερφούς ούτε τον Εαυτό σου. 
14. Και τώρα Αυτός ζητά να Τον σκεφτόµαστε για λίγο κάθε µέρα, ώστε να µπορεί να σου 
µιλά για την Αγάπη Του, υπενθυµίζοντας σου πόσο µεγάλη είναι η Εµπιστοσύνη Του, 
πόσο απεριόριστη είναι η Αγάπη Του. 
2Εις το όνοµα σου και το Δικό Του, που είναι το ίδιο, εξασκούµεθα χαρούµενα σήµερα µε 
την ακόλουθη σκέψη: 
3Θα αποσυρθώ από τη θέση του οδηγού και θα αφήσω Αυτόν να οδηγεί 
γιατί είµαι πρόθυµος να περπατήσω στο δρόµο που οδηγεί σε Αυτόν. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 156  
 
Περπατώ µε τον Θεό στην Τέλεια Αγιοσύνη. 
 
Ι. Η σηµερινή ιδέα απλώς και µόνο δηλώνει την απλή αλήθεια που κάνει τη σκέψη της 
αµαρτίας αδύνατη. 2Υπόσχεται ότι η ενοχή δεν έχει αιτία, και επειδή δεν έχει αιτία δεν 
υπάρχει. 3Είναι λογικό επακόλουθο της βασικής σκέψης που αναφέρεται τόσο συχνά στο 
κείµενο: οι ιδέες δεν φεύγουν από την πηγή τους. 4Αν αληθεύει αυτό, πώς είναι δυνατό να 
είσαι αποχωρισµένος από το Θεό; 5Πώς θα µπορούσες να περπατάς στον κόσµο µόνος 
σου και αποχωρισµένος από την Πηγή σου; 
2. Δεν είµαστε ασυνεπείς στις σκέψεις που παρουσιάζουµε στα µαθήµατα µας. 2Η αλήθεια 
πρέπει να είναι εντελώς αληθινή, για να είναι αλήθεια. 3Δεν µπορεί να αντικρούει τον εαυτό 
της, ούτε να έχει µερικά µέρη που είναι αβέβαια και άλλα που είναι σίγουρα. 4Δεν µπορείς 
να περπατάς στον κόσµο αποχωρισµένος από τον Θεό, επειδή δε θα µπορούσες να 
υπάρχεις χωρίς Αυτόν. Αυτός είναι η ζωή σου. 6Έκεί που βρίσκεσαι, εκεί βρίσκεται και 
Αυτός. 7Μία ζωή υπάρχει. 8Αυτή τη ζωή τη µοιράζεσαι µε Αυτόν, Τίποτα δεν µπορεί να 
υπάρχει ξέχωρα από Αυτόν και να ζει. 
3. Εκεί που είναι Αυτός όµως, υπάρχει όχι µόνο ζωή αλλά και αγιοσύνη. 2Δεν υπάρχει 
κανένα χαρακτηριστικό Του που να µην το µοιράζεται µε το καθετί που ζει. 3Ο,τι ζει είναι 
άγιο όπως ο Εαυτός Του, επειδή ό,τι µοιράζεται µε τη ζωή Του είναι µέρος της Αγιοσύνης 
και δε θα µπορούσε να είναι αµαρτωλό, όπως ο ήλιος δε θα µπορούσε να διαλέξει να είναι 
φτιαγµένος από πάγο. ή η θάλασσα να είναι µακριά από το νερό, ή το χορτάρι να 
φυτρώνει µε τις ρίζες του αιωρούµενες στον αέρα. 
4. Υπάρχει ένα φως µέσα σε σένα το οποίο δεν µπορεί να σβήσει, η παρουσία αυτού του 
Φωτός είναι τόσο άγια που ο κόσµος αγιάζεται από σένα. 2Όλα τα όντα σου φέρνουν 
δώρα και τα ακουµπούν µε ευγνωµοσύνη και χαρά στα πόδια σου. 3Το άρωµα των 
λουλουδιών είναι το δώρο τους για σένα. 4Τα κύµατα υποκλίνονται µπροστά σου, τα 
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δέντρα απλώνουν τα κλαριά τους για να σε προστατέψουν από τη ζέστη και ρίχνουν τα 
φύλλα τους στη γη για να µπορείς να βαδίζεις στα µαλακά, ενώ ο άνεµος γίνεται ένα 
απαλό ψιθύρισµα γύρω από το άγιο σου κεφάλι. 
5. Το φως µέσα σε σένα είναι ό,τι το σύµπαν λαχταρά να δει. 2Όλα τα όντα στέκονται 
ακίνητα µπροστά σου, γιατί αναγνωρίζουν Ποιος περπατά µαζί σου. 
3Το φως που φέρνεις είναι δικό τους. 4Και έτσι βλέπουν σε σένα την αγιοσύνη τους και σε 
χαιρετούν σαν σωτήρα και σαν Θεό. 5Αποδέξου το σεβασµό τους, γιατί οφείλεται στην Ίδια 
την Αγιοσύνη η Οποία περπατά µαζί σου µεταµορφώνοντας όλα τα πράγµατα στο απαλό 
Φως Της και κάνοντας τα αγνά και όµοια µε τον Εαυτό Της. 
6. Αυτός είναι ο τρόπος µε τον οποίο επιτυγχάνεται η σωτηρία. 2Καθώς αποσύρεσαι από 
τη θέση του οδηγού, το φως µέσα σου προπορεύεται και περιβάλλει τον κόσµο. 3Δεν 
αναγγέλλει ότι η αµαρτία τελειώνει µε την τιµωρία και το θάνατο. 4Με ελαφρότητα και γέλιο 
φεύγει η αµαρτία, επειδή βλέπει κανείς τον αλλόκοτο παραλογισµό της. 5Είναι µια κουτή 
σκέψη, ένα ανόητο όνειρο, όχι τροµακτικό, γελοίο ίσως, αλλά ποιος θα καθυστερούσε 
έστω και µια στιγµή την προσέγγιση του στον Ίδιο το θεό για µια τέτοια ανόητη ιδιοτροπία; 
7. Παρ' όλ' αυτά, έχεις σπαταλήσει πολλά πολλά χρόνια σε αυτήν ακριβώς την ανόητη 
σκέψη. 2Το παρελθόν έχει τελειώσει, µαζί µε όλες του τις φαντασιώσεις. 3Δε σε δεσµεύουν 
πια. 4Η προσέγγιση στο Θεό είναι κοντά. 
5Και στο µικρό διάστηµα της αµφιβολίας που ακόµα παραµένει, ίσως να ξεχάσεις το 
Σύντροφό σου και να Τον περάσεις για ανόητο, αρχαίο όνειρο που είναι πια παρελθόν. 
8. «Ποιος περπατά µαζί µου;» 2Πρέπει να κάνει κανείς αυτή την ερώτηση χίλιες φορές την 
ηµέρα, µέχρι που η βεβαιότητα να βάλει τέλος στην αµφιβολία και να εγκαθιδρύσει την 
ειρήνη. 3Σήµερα, άσε τις αµφιβολίες να σταµατήσουν. 4Ο Θεός µιλά για σένα, καθώς 
απαντά στην ερώτηση σου µε αυτά τα λόγια: 
5Περπατώ µε το Θεό στην Τέλεια Αγιοσύνη. 
6Φωτίζω τον κόσµο, φωτίζω το νου µου και όλους τους νόες  
που ο Θεός δηµιούργησε ένα µε µένα. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 157  
 
Στην Παρουσία Του Είµαι Πρόθυµος να Εισέλθω Τώρα. 
 
1. Σήµερα είναι µια µέρα σιωπής και εµπιστοσύνης, 2Είναι µια ιδιαίτερη, ελπιδοφόρα ώρα 
στο ηµερολόγιο των ήµερων σου. 3Είναι µια ώρα που ο Ουρανός έχει ξεχωρίσει για να 
λάµψει πάνω της, και να ρίξει ένα αιώνιο φως σ' αυτή τη µέρα στην οποία αντίλαλοι της 
αιωνιότητας ακούγονται. 4Η σηµερινή µέρα είναι άγια, γιατί εγκαινιάζει µια καινούργια 
εµπειρία, ένα διαφορετικό είδος συναισθηµάτων και επίγνωσης .5Εχεις περάσει πολλές 
µέρες και νύχτες γιορτάζοντας το θάνατο. 6Σήµερα µαθαίνεις να αισθάνεσαι τη χαρά της 
ζωής. 
2. Αυτή είναι µια ακόµη κρίσιµη καµπή στα µαθήµατα µας. 2Προσθέτουµε µια νέα διάσταση 
τώρα, µια καινούρια εµπειρία που φωτίζει όλα αυτά που έχουµε ήδη µάθει και µας 
προετοιµάζει για ό,τι ακόµη πρέπει να µάθουµε. 3Μας φέρνει στην πόρτα όπου η µάθηση 
σταµατά και έτσι βλέπουµε για µια στιγµή ό,τι βρίσκεται πέρα από το πιο ψηλό σηµείο που 
η µάθηση µπορεί να φτάσει. 4Μας αφήνει εδώ για µια στιγµή, και µετά προχωρούµε πέρα 
από αυτό το σηµείο σίγουροι για την κατεύθυνση µας και το µοναδικά µας στόχο. 
3. Σήµερα θα σου δοθεί να αισθανθείς το άγγιγµα του Ουρανού, παρ' όλο που θα 
επιστρέψεις στα µονοπάτια της µάθησης.2Εχεις όµως προχωρήσει αρκετά στο δρόµο, για 
να µεταβάλλεις το χρόνο και να υψωθείς πάνω από τους νόµους του, και να εισέλθεις στην 
αιωνιότητα για λίγο. 3Θα µάθεις να το κάνεις αυτό ολοένα και περισσότερο, καθώς το κάθε 
µάθηµα που εφαρµόζεται πιστά σε φέρνει πιο γρήγορα σε αυτό τον άγιο τόπο και σε 
αφήνει για µια στιγµή στον Εαυτό σου. 
4. Αυτός θα κατευθύνει την εξάσκηση σου σήµερα, γιατί ό,τι ζητάς τώρα είναι ό,τι και Αυτός 
θέλει. 2Και έχοντας ενώσει το θέληµα σου µε το Δικό Του σήµερα, ό,τι ζητάς πρέπει να σου 
δοθεί. 3Τίποτα δε χρειάζεται παρά µόνο η σηµερινή ιδέα για να φωτίσει το νου σου και να 
τον αφήσει να αναπαυθεί στη σιωπηλή προσδοκία και τη γαλήνια χαρά, µέσα στην οποία 
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γρήγορα θα αφήσεις τον κόσµο πίσω σου. 
5. Από δω και µπρος η υπηρεσία σου αποκτά γνήσια αφοσίωση και µια λάµψη που 
ταξιδεύει από τα δάκτυλα σου σ' εκείνους που αγγίζεις, και ευλογεί εκείνους που κοιτάζεις. 
2'Ενα όραµα αγγίζει όλους αυτούς που συναντάς και όλους αυτούς που σκέπτεσαι ή 
αυτούς που σε σκέπτονται. 3Γιατί η εµπειρία σου σήµερα θα µεταµορφώσει το νου σου 
κατά τέτοιο τρόπο που θα γίνει το κριτήριο για τις άγιες σκέψεις του Θεού. 
6. Το σώµα σου θα αγιαστεί σήµερα, επειδή ο µόνος του σκοπός τώρα είναι να φέρει το 
όραµα της σηµερινής σου εµπειρίας να φωτίσει τον κόσµο. 2Δεν µπορούµε να δώσουµε 
µια τέτοια εµπειρία κατ' ευθείαν. Αυτή η εµπειρία όµως αφήνει ένα όραµα στα µάτια σου το 
οποίο µπορούµε να προσφέρουµε σε όλους, ώστε να µπορέσουν να φτάσουν το 
γρηγορότερο στην ίδια εµπειρία στην οποία ο κόσµος γαλήνια ξεχνιέται και ο Ουρανός 
επιστρέφει στη µνήµη µας για λίγο. 
7. Καθώς αυτή η εµπειρία αυξάνεται και όλοι οι στόχοι εκτός από αυτόν χάνουν την αξία 
τους, ο κόσµος στον οποίο θα επιστρέψεις έρχεται λίγο πιο κοντά στο τέλος του χρόνου, 
γίνεται λιγάκι πιο όµοιος µε τον Ουρανό ως προς τους τρόπους του, έρχεται λίγο πιο κοντά 
στην απελευθέρωση του. 2Και εσύ που του φέρνεις φως θα φτάσεις να δεις το φως µε 
µεγαλύτερη σιγουριά και το όραµα σου θα είναι πιο διαυγές. 3Θα έρθει η ώρα που δε θα 
επιστρέψεις µε την ίδια µορφή που έχεις τώρα, γιατί δε θα την έχεις ανάγκη. 4Τώρα όµως 
αυτή η µορφή έχει ένα σκοπό και θα τον υπηρετήσει καλά. 
8. Σήµερα θα αρχίσουµε µια πορεία που δεν έχεις ονειρευτεί. 2Ο Άγιος Δότης των 
ευτυχισµένων ονείρων της ζωής, Αυτός που µεταφράζει ό,τι αντιλαµβάνεσαι στην αλήθεια, 
ο άγιος Οδηγός σου προς τον Ουρανό, έχει ονειρευτεί για σένα αυτό το ταξίδι που κάνεις 
και αρχίζεις σήµερα µε την εµπειρία που η σηµερινή µέρα σου προσφέρει προορισµένη να 
είναι δική σου. 
9. Στην Παρουσία του Χριστού θα εισέλθουµε γαλήνια τώρα, χωρίς να αντιλαµβανόµαστε 
τίποτε, άλλο εκτός από το λαµπρό Του πρόσωπο και την τέλεια Αγάπη Του. 2Το όραµα 
του προσώπου Του θα παραµείνει µαζί σου, αλλά θα υπάρξει µια στιγµή που θα υπερβεί 
όλα τα οράµατα, ακόµη κι αυτό, το πιο άγιο. 3Αυτή τη στιγµή ποτέ δε θα τη διδάξεις, γιατί 
δεν την έφτασες µέσω της µάθησης. 4Το όραµα όµως εκφράζει την ανάµνηση σου, του τι 
γνώριζες εκείνη τη στιγµή και το οποίο είναι βέβαιο ότι θα γνωρίσεις και πάλι. 
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Σήµερα Μαθαίνω να Δίνω Καθώς Λαµβάνω. 
 
1. Τι σου έχει δοθεί; 2Η γνώση ότι είσαι ένας νους, µέσα στο Νου και εκατό τοις εκατό 
νους, για πάντα αναµάρτητος και εντελώς άφοβος, επειδή δηµιουργήθηκες από την 
Αγάπη. 3Όύτε και έχεις φύγει από την Πηγή σου, συνεχίζοντας να είσαι όπως 
δηµιουργήθηκες. 4Αυτό σου δόθηκε σαν γνώση την οποία δεν µπορείς να χάσεις. 5Δόθηκε 
επίσης σε κάθε ον, γιατί αυτή η γνώση είναι η ζωή του. 
2. Το έχεις λάβει όλο αυτό.2Δεν υπάρχει κανένας στον κόσµο που να µην το έχει λάβει. 
3Αυτή η γνώση δεν είναι αυτό που δίνεις εσύ, γιατί αυτό είναι ό,τι έδωσε η δηµιουργία. 
4Όλο αυτό δεν µπορεί να διδαχθεί. 5Τι λοιπόν πρέπει να µάθεις να δίνεις σήµερα; 6Το 
χθεσινό µας µάθηµα επικαλέστηκε µια κεντρική ιδέα που βρίσκεται στις αρχές του 
κειµένου. 7Η εµπειρία δεν µπορεί να µοιραστεί µε κάποιον άλλον κατ' ευθείαν, µε τον ίδιο 
τρόπο που η όραση µπορεί να µοιραστεί. 8Η αποκάλυψη ότι ο Πατέρας και ο Υιός είναι ένα 
θα έρθει µε τον καιρό στον κάθε νου. 9Το πότε θα συµβεί αυτό όµως καθορίζεται από τον 
ίδιο το νου και δε διδάσκεται. 
3. Ο χρόνος έχει ήδη καθοριστεί. 2Φαίνεται να είναι αυθαίρετος. 3Ωστόσο, κανένας δεν 
κάνει ούτε ένα βήµα στο δρόµο µόνο και µόνο κατά τύχη. 4Το έχει ήδη κάνει αυτό το βήµα, 
αν και δεν το έχει αρχίσει ακόµη. 5Γιατί ο χρόνος απλώς και µόνο φαίνεται σαν να 
προχωρεί προς µια κατεύθυνση. 6Επιχειρούµε µόνο και µόνο ένα ταξίδι που έχει ήδη 
τελειώσει. 7Φαίνεται ωστόσο να έχει ένα µέλλον που ακόµη δε γνωρίζουµε. 
4. Ο χρόνος είναι ένα τέχνασµα, µια ταχυδακτυλουργία, µια τεράστια ψευδαίσθηση στην 
οποία οι διάφορες µορφές έρχονται και φεύγουν ως δια µαγείας. 2Υπάρχει ωστόσο ένα 
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σχέδιο πίσω από τα φαινόµενα το οποίο δεν αλλάζει. 3Το σενάριο έχει γραφτεί. 4Το πότε η 
εµπειρία θα έρθει να βάλει τέλος στις αµφιβολίες σου έχει καθοριστεί. 5Γιατί απλώς και 
µόνο βλέπουµε το ταξίδι από το σηµείο στο οποίο τελείωσε, αναπολώντας το, 
φανταζόµενοι ότι το κάνουµε µια ακόµη φορά, επανεξετάζοντας ό,τι έχει περάσει. 
5. Ένας δάσκαλος δε δίνει εµπειρία, επειδή δεν την έµαθε.2Αποκαλύφτηκε σε αυτόν στον 
καθορισµένο χρόνο. 3Ή όραση όµως είναι το δώρο του. 4Αυτό το δώρο µπορεί να το δώσει 
κατ' ευθείαν, γιατί η γνώση του Χριστού δεν έχει χαθεί, επειδή Αυτός έχει όραση που 
µπορεί να τη δώσει σε οποιονδήποτε τη ζητήσει. 5Το Θέληµα του Πατέρα και το Δικό Του 
είναι ενωµένα στη γνώση. 6Υπάρχει ωστόσο ένα όραµα που το Άγιο Πνεύµα βλέπει, 
επειδή ο νους του Χριστού το βλέπει επίσης. 
6. Ιδού η ένωση του κόσµου της αµφιβολίας και των σκιών µε το άϋλο. 2Ιδού ένα ήσυχο 
µέρος µέσα στον κόσµο που γίνεται άγιος µε τη συγχώρεση και την αγάπη. 3Ιδού, όλες οι 
αντιθέσεις συµφιλιώνονται, γιατί εδώ το ταξίδι τελειώνει. 4Η εµπειρία, η οποία δε 
µαθαίνεται, δε διδάσκεται και δε βλέπεται, απλώς υπάρχει. 5Η εµπειρία είναι υπεράνω του 
στόχου µας, γιατί υπερβαίνει ό,τι χρειάζεται να επιτευχθεί. 6Ό στόχος µας είναι η όραση 
του Χριστού. 7Αυτόν το στόχο µπορούµε να τον πετύχουµε. 
7. Η όραση του Χριστού έχει ένα νόµο. 2Δεν κοιτάζει το σώµα και δεν τον παίρνει για τον 
Υιό που ο Θεός δηµιούργησε. 3Βλέπει ένα φως πέρα από το σώµα, µια ιδέα πέρα από ό,τι 
µπορεί να αγγιχτεί, µια αγνότητα που δεν κηλιδώνεται από λάθη, οικτρά σφάλµατα και 
τροµακτικές σκέψεις ενοχής από τα όνειρα της αµαρτίας. 4Δε βλέπει κανένα διαχωρισµό. 
5Και κοιτάζει τους πάντες, σε κάθε περίσταση, σε όλα τα συµβάντα και όλα τα γεγονότα, 
χωρίς την παραµικρή εξασθένιση του φωτός που βλέπει. 
8. Αυτή η όραση µπορεί να διδαχτεί, και πρέπει να διδαχτεί από όλους αυτούς που θα 
ήθελαν να την αποκτήσουν. 2Απαιτεί µόνο και µόνο την αναγνώριση ότι ο κόσµος δεν 
µπορεί να δώσει τίποτα που µπορεί έστω και αµυδρά να συγκριθεί µε την αξία της, ούτε να 
θέσει ένα στόχο που δεν εξαφανίζεται όταν αυτή έχει γίνει αντιληπτή. Αυτή την όραση 
δίνεις σήµερα: µη βλέπεις κανένα σαν ένα σώµα. 4Χαιρέτησε τον σαν Υιό του Θεού που 
είναι, παραδεχόµενος ότι είναι, ένα µε σένα στην αγιοσύνη. 
9. Έτσι οι αµαρτίες του συγχωρούνται( γιατί ο Χριστός έχει όραση που έχει τη δύναµη να 
τις αγνοήσει όλες τους. 2Με την συγχώρεση Του εξαφανίζονται. Απαρατήρητες από Αυτόν, 
απλώς εξαφανίζονται, γιατί το όραµα της αγιοσύνης που βρίσκεται πέρα από αυτές έρχεται 
να πάρει τη θέση τους. 4Δεν έχει σηµασία τι µορφή πήραν αυτές οι αµαρτίες, ή πόσο 
πελώριες φάνηκαν, ή ποιος φάνηκε ότι πληγώθηκε από αυτές. 5Δεν υπάρχουν πια. 6Και 
όλες οι επιπτώσεις που φάνηκαν να έχουν εξαφανιστεί µαζί µε αυτές, έχουν εξουδετερωθεί 
και ποτέ δεν πρόκειται να συµβούν. 
10. Κατ' αυτό τον τρόπο µαθαίνεις να δίνεις καθώς λαµβάνεις. 2Και έτσι η όραση του 
Χριστού περιλαµβάνει και σένα επίσης. 3Αυτό το µάθηµα δεν είναι δύσκολο να το µάθεις, 
αν θυµάσαι ότι στον αδερφό σου βλέπεις µόνο και µόνο τον εαυτό σου. 4Αν ο αδερφός 
σου έχει χαθεί στην αµαρτία, τότε κι εσύ έχεις χαθεί, αν βλέπεις φως µέσα του οι αµαρτίες 
σου έχουν συγχωρεθεί από τον εαυτό σου. 5Κάθε αδερφός που συναντάς σήµερα 
προσφέρει µια ακόµη ευκαιρία να αφήσεις το όραµα του Χριστού να λάµψει πάνω σου και 
να σου προσφέρει την ειρήνη του Θεού. 
11. Δεν έχει σηµασία πότε θα έρθει η αποκάλυψη, γιατί αυτό δεν έχει να κάνει µε το χρόνο. 
2Ο χρόνος όµως ακόµη έχει ένα δώρο να δώσει, στο οποίο η αληθινή γνώση καθρεφτίζεται 
µε τέτοια ακρίβεια που η απεικόνιση της µοιράζεται την αθέατη αγιοσύνη της και η 
οµοίωση της λάµπει µε την αθάνατη αγάπη της.3Έξασκούµεθα στο να βλέπουµε µε τα 
µάτια του Χριστού σήµερα. 4Και µε τα άγια δώρα που δίνουµε, η όραση του Χριστού 
περιλαµβάνει κι εµάς επίσης. 
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Δίνω τα Θαύµατα που Έχω Λάβει. 
 
Ι. Κανένας δεν µπορεί να δώσει ό,τι δεν έχει λάβει. 2Το να δώσεις ένα πράγµα απαιτεί 
πρώτα να το έχεις στην κατοχή σου. 3Eδώ οι νόµοι του Ουρανού και του κόσµου 
συµφωνούν. 4Eδώ όµως και διαχωρίζονται. 5Ό κόσµος πιστεύει ότι για να έχεις ένα 
πράγµα στην κατοχή σου, πρέπει να το κρατήσεις. 6Ή σωτηρία διδάσκει το αντίθετο. 7Tο 
να δίνεις είναι ο τρόπος µε τον οποίο αναγνωρίζεις ότι έχεις λάβει. 8Είναι η απόδειξη πως 
ό,τι έχεις λάβει είναι δικό σου. 
2. Καταλαβαίνεις ότι έχεις θεραπευτεί, όταν δίνεις τη θεραπεία. 2Αποδέχεσαι ότι η 
συγχώρεση έχει επιτευχθεί στον εαυτό σου, όταν συγχωρείς. 3Αναγνωρίζεις τον αδερφό 
σου σαν τον εαυτό σου και έτσι αντιλαµβάνεσαι ότι είσαι ακέραιος. 4Δεν υπάρχει θαύµα 
που δεν µπορείς να δώσεις, γιατί όλα σου δίνονται. 5Λάβε τα τώρα µε το να ανοίξεις το 
µέρος του νου σου όπου είναι αποθηκευµένα και να τα χαρίσεις. 
3. Η όραση του Χριστού είναι ένα θαύµα. 2Πηγάζει πολύ πιο πάνω από τον εαυτό της, γιατί 
καθρεπτίζει την Αιώνια Αγάπη και την αναγέννηση της αγάπης που ποτέ δεν πεθαίνει, 
αλλά η οποία έχει συγκαλυφθεί. 3Ή όραση του Χριστού απεικονίζει τον Ουρανό, γιατί 
βλέπει ένα κόσµο τόσο όµοιο µε τον Ουρανό που ό,τι ο Θεός δηµιούργησε τέλειο µπορεί 
να καθρεφτιστεί εκεί.4Ό µαυρισµένος καθρέφτης που προσφέρει ο κόσµος µπορεί να δείξει 
µόνο διαστρεβλωµένες και κοµµατιασµένες εικόνες. 5Ό πραγµατικός κόσµος απεικονίζει 
την αθωότητα του Ουρανού. 
4. Η όραση του Χριστού είναι το θαύµα από το οποίο όλα τα θαύµατα γεννιούνται. 2Είναι η 
πηγή τους, η οποία παραµένει µε το κάθε θαύµα που δίνεις και η οποία όµως παραµένει 
και µε σένα. 3Είναι ο δεσµός µε τον οποίο ο δότης και ο παραλήπτης ενώνονται στην 
προέκταση του εαυτού τους εδώ στη γη, όπως είναι ένα στον Ουρανό. 4Ο Χριστός δε 
βλέπει καµιά αµαρτία σε κανένα. 5Και στα µάτια Του οι αναµάρτητοι είναι σαν ένα. 6Ή 
αγιοσύνη τους δόθηκε από τον Πατέρα Του και από τον Ίδιο. 
5. Η όραση του Χριστού είναι η γέφυρα ανάµεσα στους κόσµους. 2Και στη δύναµη της 
µπορείς µε ασφάλεια να εµπιστεύεσαι ότι θα σε µεταφέρει από αυτό τον κόσµο σε ένα 
κόσµο ολοκληρωτικά φτιαγµένο από συγχώρεση. 3Πράγµατα που φαίνονται εδώ αρκετά 
στέρεα, είναι απλώς σκιές εκεί, διαφανή, αµυδρά βλεπόµενα, µερικές φορές ξεχασµένα και 
ποτέ ικανά να παρεµποδίσουν το φως που ακτινοβολεί πέρα από αυτά. 4Η αγιότητα έχει 
ξαναεπιστρέψει στην όραση, και οι τυφλοί µπορούν να δουν. 
6. Αυτό είναι το ένα και µόνο δώρο του Αγίου Πνεύµατος, το θησαυροφυλάκιο που 
µπορείς να επικαλεστείς µε τέλεια βεβαιότητα για όλα τα πράγµατα που µπορούν να 
συνεισφέρουν στην ευτυχία σου. 2Ολα βρίσκονται ήδη εδώ. 3Όλα µπορεί να τα λάβει 
κανείς απλώς και µόνο µε το να τα ζητήσει. 4Εδώ η πόρτα δεν είναι ποτέ κλειδωµένη και 
σε κανένα δεν αρνείται η παραµικρή του παράκληση ή η πιο επείγουσα ανάγκη του. 5Δεν 
υπάρχει ασθένεια που δεν έχει ήδη θεραπευτεί, ούτε έλλειψη που δεν έχει διορθωθεί, ούτε 
ανάγκη που δεν έχει ικανοποιηθεί µέσα σε αυτό το χρυσό θησαυροφυλάκιο του Χριστού. 
7. Εδώ θυµάται ο κόσµος τι χάθηκε, όταν πλάστηκε. 2Γιατί εδώ επιδιορθώνεται, γίνεται 
καινούριος και πάλι, αλλά από µια διαφορετική άποψη. 3Ό,τι προοριζόταν να γίνει ο οίκος 
της αµαρτίας γίνεται το κέντρο της λύτρωσης και η εστία του ελέους, όπου αυτοί που 
υποφέρουν θεραπεύονται και είναι ευπρόσδεκτοι. 4Κανένας δε θα διωχτεί από αυτόν το 
νέο οίκο, όπου η σωτηρία του τον περιµένει. 5Κανένας δεν του είναι άγνωστος. 6Κανένας 
δεν του ζητά τίποτε άλλο εκτός από το δώρο της αποδοχής του, του καλωσορίσµατος του. 
8. Η όραση του Χριστού είναι ο άγιος τόπος όπου οι κρίνοι της συγχώρεσης έχουν τις ρίζες 
τους. 2Αυτός είναι ο οίκος τους. 3Μπορούν να µεταφερθούν από εδώ πίσω στον κόσµο, 
αλλά ποτέ δεν µπορούν να αναπτυχθούν στο µη θρεπτικό και ρηχό έδαφος του κόσµου. 4 
Χρειάζονται το φως και τη ζεστασιά και την καλόκαρδη φροντίδα που προσφέρει η αγάπη 
του Χριστού. 5Χρειάζονται την αγάπη µε την οποία Αυτός τους κοιτάζει. 6Και γίνονται οι 
αγγελιαφόροι Του, οι οποίοι δίνουν έτσι όπως έλαβαν. 
9. Πάρε από την παρακαταθήκη Του, ώστε οι θησαυροί της να αυξηθούν. 2Όι κρίνοι Του δε 



 160 

φεύγουν από τον οίκο τους, όταν µεταφέρονται πίσω στον κόσµο. 3Όι ρίζες τους 
παραµένουν. 4Δε φεύγουν από την πηγή τους, αλλά φέρνουν µαζί τους την αγαθοεργία 
της πηγής τους και µετατρέπουν τον κόσµο σ' ένα κήπο όµοιο µε αυτόν από τον οποίο 
προήλθαν και στον οποίο ξαναπηγαίνουν µε µεγαλύτερη ευωδιά. 5Τώρα είναι διπλά 
ευλογηµένοι. 6Τα µηνύµατα που έφεραν από τον Χριστό έχουν διανεµηθεί και έχουν 
επιστραφεί σε αυτούς. 7Και αυτοί τα επιστρέφουν χαρούµενα σε Αυτόν. 
10. Ιδού, η παρακαταθήκη των θαυµάτων που είναι στη διάθεση σου για να δώσεις. 2Δεν 
αξίζεις το δώρο, όταν ο Θεός όρισε να σου δοθεί; 3Μην κρίνεις τον Υιό του Θεού, αλλά 
ακολούθησε στο δρόµο που Αυτός έχει χαράξει. 4Ο Χριστός έχει ονειρευτεί το όνειρο ενός 
συχωρεµένου κόσµου. 5Αυτό είναι το δώρο Του, µε το οποίο µια γλυκιά µετάβαση µπορεί 
να γίνει από το θάνατο στη ζωή, από την απελπισία στην ελπίδα. 6Ας ονειρευτούµε µε 
Αυτόν για µια στιγµή. 7Το όνειρο Του µας ξυπνά στην αλήθεια. 8Η όραση Του δίνει τα µέσα 
για την επιστροφή στην παντοτινή µας αγιότητα στο Θεό, η οποία δεν έχει χαθεί. 
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Είµαι στο Σπίτι µου. Ο Φόβος Είναι Άγνωστος Εδώ. 
 
1. Ο φόβος είναι άγνωστος στην αγάπη. 2Ταυτίσου µε το φόβο, και θα αποξενωθείς από 
τον εαυτό σου.3Και έτσι θα είσαι άγνωστος στον εαυτό σου. 4Ό,τι είναι ο Εαυτός σου 
παραµένει αποξενωµένο από το µέρος του εαυτού σου που νοµίζει ότι είναι πραγµατικό, 
αλλά διαφορετικό από τον εαυτό σου. 5Ποιος θα µπορούσε να είναι ψυχικά υγιής σε µια 
τέτοια κατάσταση; 6Ποιος άλλος παρά ένας τρελός θα µπορούσε να πιστέψει ότι είναι ό,τι 
δεν είναι και να καταδικάσει τον εαυτό του; 
2. Υπάρχει ένας ξένος ανάµεσα µας, ο οποίος προέρχεται από µια ιδέα τόσο άσχετη µε 
την αλήθεια, που µιλά µια διαφορετική γλώσσα, βλέπει έναν κόσµο που η αλήθεια δε 
γνωρίζει και καταλαβαίνει αυτό που η αλήθεια θεωρεί ακατανόητο. 2Κι ακόµα πιο 
παράξενο, δεν αναγνωρίζει εκείνο στον οποίο έρχεται, κι ωστόσο ισχυρίζεται ότι το σπίτι 
του του ανήκει, ενώ εκείνος είναι ένας ξένος τώρα που αυτός είναι στο σπίτι. 3Κι ωστόσο, 
πόσο εύκολο θα ήταν να πει κανείς: «Αυτό είναι το σπίτι µου. 4Εδώ ανήκω και δε θα φύγω, 
επειδή ένας τρελός λέει ότι πρέπει να φύγω». 
3. Για ποιο λόγο δεν το λες αυτό; 2Για ποιον άλλο λόγο εκτός του ότι είχες προσκαλέσει 
αυτό τον ξένο να πάρει τη θέση σου και να σε αποξενώσει από τον εαυτό σου; 3Κανένας 
δε θα άφηνε τον εαυτό του να εκδιωχτεί τόσο αχρείαστα, εκτός αν νόµιζε ότι υπήρχε ένα 
άλλο σπίτι που ταίριαζε καλύτερα στις προτιµήσεις του. 
4. Ποιος είναι αυτός ο ξένος; 2Είναι ο φόβος ή εσύ που είσαι ακατάλληλος για τον οίκο που 
ο Θεός χορήγησε για τον Υιό Του; 3Είναι ο φόβος Δικός Του, δηµιουργηµένος κατά την 
οµοίωση Του; 4Είναι ο φόβος που η αγάπη ολοκληρώνει και από τον οποίο 
ολοκληρώνεται; 5Δεν υπάρχει σπίτι που να µπορεί να στεγάζει και την αγάπη και το 
φόβο.6Ή αγάπη και ο φόβος δεν µπορούν να συνυπάρχουν. 7Αν εσύ είσαι πραγµατικός, 
τότε ο φόβος πρέπει να είναι µια ψευδαίσθηση. 8Και αν ο φόβος είναι πραγµατικός, τότε 
εσύ δεν υπάρχεις καθόλου. 
5. Πόσο εύκολα, λοιπόν, λύνεται αυτό το ζήτηµα. 2Όποιος φοβάται έχει µόνο και µόνο 
απαρνηθεί τον εαυτό του και έχει πει: «Είµαι ξένος εδώ. 3Και έτσι αφήνω το σπίτι µου σε 
κάποιον που µου µοιάζει πιο πολύ από τον εαυτό µου και του δίνω όλα αυτά που νόµιζα 
ότι µου ανήκουν». 4Τώρα έχει αναγκαστικά εξοριστεί, µη γνωρίζοντας ποιος είναι, 
αβέβαιος για όλα τα πράγµατα εκτός από αυτό: ότι δεν είναι ο εαυτός του και ότι δεν 
µπορεί να πάει στο σπίτι του. 
6. Τι αναζητά τώρα; 2Τι µπορεί να βρει; 3Αποξενωµένος από τον εαυτό του δεν µπορεί να 
βρει το σπίτι του οπουδήποτε κι αν κοιτάξει, γιατί έχει κάνει την επιστροφή αδύνατη. 4Ο 
δρόµος του έχει χαθεί, ένα θαύµα όµως θα τον ανακαλύψει και θα του δείξει ότι δεν είναι 
πια ένας ξένος. 5Το θαύµα θα έρθει. 6Γιατί ο Εαυτός του παραµένει στο σπίτι του. 7Αυτός 
δεν προσκάλεσε κανένα ξένο και δεν ταύτισε κατά λάθος τον Εαυτό Του µε καµιά ξένη 
σκέψη. 8Και θα καλέσει τους Δικούς Του στον εαυτό Του σε αναγνώριση του ποιοι είναι οι 
Δικοί Του. 
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7. Ποιος είναι ο ξένος; 2Δεν είναι αυτός που ο Εαυτός σου παραλείπει να καλέσει; 3Τώρα 
δεν µπορείς να αναγνωρίσεις αυτόν τον ξένο που έχει µπει στη µέση, γιατί του έχεις δώσει 
τη θέση που δικαιωµατικά σου ανήκει. 4Ό Εαυτός σου όµως είναι τόσο βέβαιος για τους 
Δικούς Του, όσο είναι ο Θεός για τον Υιό Του. 5Ο Θεός δεν µπορεί να κάνει λάθος για τη 
φύση της δηµιουργίας. 
6Έίναι σίγουρος για το ποιος Του ανήκει. 7Κανένας ξένος δεν µπορεί να παρεµβληθεί 
µεταξύ της γνώσης Του και της πραγµατικότητας του Υιού Του. 8Δε γνωρίζει ξένους. 9Έίναι 
βέβαιος για τον Υιό Του. 
8. Η βεβαιότητα του Θεού είναι αρκετή. 2Οποιον γνωρίζει ο Θεός ότι είναι ο Υιός Του, 
ανήκει εκεί που Αυτός έχει βάλει τον Υιό Του για πάντα. 3Έχει απαντήσει σε σένα που 
ρωτάς: «Ποιος είναι ο ξένος;'» 4Ακουγε τη Φωνή Του να σε διαβεβαιώνει, ήρεµα και µε 
σιγουριά, ότι δεν είσαι ένας ξένος στον Πατέρα σου, ούτε και ο Δηµιουργός σου έχει 
αποξενωθεί από σένα. 5Αυτόν που ο Θεός έχει ενώσει παραµένει για πάντα αδιαίρετος, 
στον οίκο του σε Αυτόν, ποτέ αποξενωµένος από τον Εαυτό του. 
9. Σήµερα προσφέρουµε ευχαριστίες που ο Χριστός έχει έρθει να ψάξει στον κόσµο για 
ό,τι Του ανήκει.2Η όραση Του δε βλέπει ξένους παρά µόνο τους Δικούς Του και ενώνεται 
χαρούµενα µε αυτούς. 3Αυτοί Τον βλέπουν σαν ένα ξένο, γιατί δεν αναγνωρίζουν τον 
εαυτό τους. 4Ωστόσο, καθώς Τον καλωσορίζουν θυµούνται. 5Και Αυτός τους οδηγεί και 
πάλι µε τρυφερότητα στον οίκο που ανήκουν. 
10. Κανέναν δεν ξεχνά ο Χριστός. 2Κανένα δεν παραλείπει να σου δώσει να θυµηθείς, 
ώστε το σπίτι σου να µπορεί να είναι ολοκληρωµένο και τέλειο όπως δηµιουργήθηκε. 
3Αυτός δε σε έχει ξεχάσει. 4Δε θα Τον θυµηθείς όµως µέχρι να δεις τους πάντες όπως 
Αυτός τους βλέπει. 5Οποιος δεν αναγνωρίζει τον αδερφό του, Τον απαρνείται, και έτσι 
αρνείται να δεχτεί το δώρο της όρασης µέσω του οποίου ο Εαυτός του αναγνωρίζεται 
ξεκάθαρα, το σπίτι του επιστρέφει στη µνήµη του και η σωτηρία πραγµατοποιείται. 
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Δώσε µου την Ευλογία σου 'Άγιε Υιέ του Θεού. 
 
1. Σήµερα εξασκούµεθα διαφορετικά και παίρνουµε µια ορισµένη θέση ως προς το θυµό 
µας, ώστε οι φόβοι µας να εξαφανιστούν και να αφήσουµε χώρο για την αγάπη. 2Η 
σωτηρία είναι εδώ στα απλά λόγια µε τα οποία εφαρµόζουµε τη σηµερινή ιδέα. 3Εδώ είναι 
η απάντηση στον πειρασµό, η οποία ποτέ δεν µπορεί να µην καλωσορίσει το Χριστό εκεί 
που ο φόβος και ο θυµός είχαν κυριαρχήσει προηγουµένως. 4Εδώ η Επανόρθωση έχει 
ολοκληρωθεί, ο κόσµος έχει ξεπεραστεί µε ασφάλεια και ο Ουρανός έχει τώρα 
αποκατασταθεί. Εδώ είναι η απάντηση της Φωνής του Θεού. 
2. Οι εντελώς αφηρηµένες έννοιες είναι η φυσιολογική κατάσταση του νου. 2Μέρος όµως 
του νου δεν είναι φυσιολογικό τώρα. 3Δε βλέπει τα πάντα σαν ένα. 4Αντιθέτως, βλέπει 
µόνο και µόνο κοµµάτια της ολότητας γιατί µόνο έτσι θα µπορούσε να επινοήσει τον επί 
µέρους κόσµο που βλέπεις. Ό σκοπός όλης της όρασης είναι να σου δείξει ό,τι η επιθυµία 
να δεις. 6Ολη η ακοή φέρνει στο νου σου µόνο και µόνο τους ήχους που ο νους σου θέλει 
να ακούσει. 
3. Έτσι πλάστηκαν τα συγκεκριµένα πράγµατα. 2Και τώρα είναι αυτά τα συγκεκριµένα 
πράγµατα που πρέπει να χρησιµοποιήσουµε για την εξάσκηση µας. 3Τα δίνουµε στο Άγιο 
Πνεύµα, ώστε Αυτός να µπορέσει να τα χρησιµοποιήσει για ένα σκοπό που είναι 
διαφορετικός από το σκοπό που τους δώσαµε. 4Αυτός όµως µπορεί να χρησιµοποιήσει 
µόνο ό,τι πλάσαµε για να µας διδάξει από µια διαφορετική άποψη, έτσι ώστε να 
µπορέσουµε να δούµε µια διαφορετική χρήση στο καθετί. 
4. Ένας αδερφός είναι όλοι οι αδερφοί. 2Ό κάθε νους περιλαµβάνει όλους τους νόες, γιατί 
ο κάθε νους είναι αδιαίρετος. 3Αυτή είναι η αλήθεια. 4Κι ωστόσο, διευκρινίζουν αυτές οι 
σκέψεις το νόηµα της δηµιουργίας; 5Σου είναι αυτά τα λόγια εντελώς κατανοητά; 6Τι άλλο 
µπορεί να σου φαίνεται ότι είναι παρά κούφιοι ήχοι, ευχάριστοι ίσως, ορθοί στο 
συναισθηµατικό τους τόνο, αλλά βασικά µη κατανοητοί και µη κατανοήσιµοι. 7Ό νους που 
δίδαξε τον εαυτό του να σκέπτεται συγκεκριµένα δε µπορεί πια να συλλάβει τις 
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αφηρηµένες έννοιες µ' έναν τρόπο που περιλαµβάνει τα πάντα. 8Χρειαζόµαστε να δούµε 
λίγο για να µάθουµε πολλά. 
5. Φαίνεται πως είναι το σώµα που αισθανόµαστε ότι περιορίζει την ελευθερία µας, µας 
κάνει να υποφέρουµε και στο τέλος αφαιρεί τη ζωή µας. 2Τα σώµατα όµως δεν είναι παρά 
σύµβολα µιας συγκεκριµένης µορφής φόβου. 3Χωρίς σύµβολα, ο φόβος δεν αξίζει καµιά 
αντίδραση, γιατί τα σύµβολα µπορούν να αντιπροσωπεύουν ό,τι δεν έχει νόηµα.4Η αγάπη 
δε χρειάζεται σύµβολα, επειδή είναι αληθινή. 5Ό φόβος όµως προσκολλάται σε 
συγκεκριµένα πράγµατα, επειδή είναι ψεύτικος. 
6. Τα σώµατα επιτίθενται, οι νόες όµως δεν επιτίθενται. 2Αυτή η σκέψη σίγουρα θυµίζει το 
κείµενο µας, το οποίο την τονίζει συχνά. 3Αυτός είναι ο λόγος που τα σώµατα γίνονται 
εύκολα τα σύµβολα του φόβου. 4 Έχεις πολλές φορές παρακινηθεί να κοιτάζεις πέρα από 
το σώµα, γιατί η θέα του σώµατος δείχνει το σύµβολο του «εχθρού» της αγάπης που η 
όραση του Χριστού δε βλέπει. 5Το σώµα είναι ο στόχος της επίθεσης, γιατί κανένας δε 
νοµίζει ότι µισεί ένα νου. 6Τι άλλο όµως εκτός από το νου διατάζει το σώµα να επιτεθεί; 7Τι 
άλλο θα µπορούσε να είναι η έδρα του φόβου, εκτός από ό,τι σκέπτεται το φόβο; 
7. Το µίσος είναι συγκεκριµένο. 2Πρέπει να υπάρχει ένα πράγµα στο οποίο να γίνει η 
επίθεση. 3Ένας εχθρός πρέπει να γίνει αντιληπτός σε µια τέτοια µορφή που να µπορεί να 
αγγιχτεί και να ιδωθεί και να ακουστεί και τελικά να φονευτεί. 
4Όταν το µίσος εναπόκειται σε κάποιο πράγµα, απαιτεί το θάνατο τόσο σίγουρα όσο η 
Φωνή του Θεού διακηρύσσει ότι δεν υπάρχει θάνατος. Ό φόβος είναι αχόρταγος, 
καταβροχθίζει το καθετί που βλέπουν τα µάτια του, βλέποντας τον εαυτό του στο καθετί και 
έχοντας την ανάγκη να στραφεί εναντίον του εαυτού του και να καταστρέψει. 
8. Όποιος βλέπει ένα αδερφό σαν ένα σώµα, τον βλέπει σαν σύµβολο του φόβου. 2Και θα 
επιτεθεί, επειδή ό,τι βλέπει είναι ο δικός του φόβος εξωτερικευµένος, έτοιµος να επιτεθεί, 
ουρλιάζοντας να ενωθεί µε αυτόν και πάλι. 3Μην υποτιµάς την ένταση της οργής που ο 
προβληµένος φόβος γεννά. 4Στριγγλίζει γεµάτος οργή και γρατζουνίζει τον αέρα µε λύσσα, 
ελπίζοντας να αρπάξει τον πλάστη του και να τον καταβροχθίσει. 
9. Αυτό βλέπουν τα µάτια του σώµατος σε κάποιον που ο Ουρανός λατρεύει, οι άγγελοι 
αγαπούν και ο Θεός δηµιούργησε τέλειο. 2Αυτή είναι η πραγµατικότητα του. 3Και στην 
όραση του Χριστού η οµορφιά του καθρεπτίζεται σε µια µορφή τόσο άγια και τόσο 
υπέροχη που δε θα µπορούσες να κρατηθείς από το να γονατίσεις στα πόδια του. 4Αντί να 
γονατίσεις όµως, θα πάρεις το χέρι του, γιατί στα µάτια του Χριστού είσαι όµοιος µε αυτόν. 
5Η επίθεση σου σε αυτόν είναι ο εχθρός σου, γιατί δε θα αντιληφτείς ότι στα χέρια του είναι 
η σωτηρία σου. 6Ζήτησέ του µόνο αυτό και θα σου το δώσει. 7Ζήτησέ του να µη συµβολίζει 
το φόβο σου. 8Θα παρακαλούσες να καταστρέψει η αγάπη τον εαυτό της; 9Η θα ήθελες να 
σου αποκαλυφθεί και να σε απελευθερώσει; 
10. Σήµερα εξασκούµεθα µ' ένα τρόπο που έχουµε επιχειρήσει προηγουµένως. 2Η 
ετοιµότητα σου είναι πιο κοντά τώρα και θα πλησιάσουµε περισσότερο σήµερα την όραση 
του Χριστού. 3Αν είσαι αποφασισµένος να την φτάσεις, θα πετύχεις σήµερα. 4Και µόλις 
πετύχεις, δε θα είσαι πρόθυµος να δεχτείς τους µάρτυρες που τα µάτια του σώµατος σου 
προσκαλούν. 5Ο,τι θα δεις, θα σου µιλήσει τραγουδιστά για πανάρχαιες µελωδίες που θα 
θυµηθείς  . 6Δεν έχεις ξεχαστεί στον Ουρανό. 7Δεν θα ήθελες να τον θυµηθείς; 
11. Διάλεξε έναν αδερφό, σύµβολο των υπολοίπων, και ζήτησε του τη σωτηρία. 2Δες τον 
πρώτα όσο πιο καθαρά µπορείς στην ίδια µορφή που τον έχεις συνηθίσει.3Δες το 
πρόσωπο του, τα χέρια και τα πόδια του, τα ρούχα του. 4Παρακολούθησε τον να χαµογελά 
και δες τις γνωστές χειρονοµίες που κάνει τόσο συχνά. 5Μετά συλλογίσου το εξής: ό,τι 
βλέπεις τώρα σου κρύβει τη θέα ενός που µπορεί να σου συγχωρέσει όλες σου τις 
αµαρτίες. Τα ιερά χέρια του οποίου µπορούν να αφαιρέσουν τα καρφιά που τρυπούν τα 
δικά σου χέρια και να βγάλουν το αγκαθωτό στεφάνι που έχεις βάλει πάνω στο µατωµένο 
σου κεφάλι. 6Ζήτησέ του το εξής, ώστε να µπορέσει να σε απελευθερώσει: 
7Δώσε µου την ευλογία σου άγιε Υιέ του Θεού. 
8Θα ήθελα να σε κοιτάξω µε τα µάτια του Χριστού 
και να δω την τέλεια αθωότητα µου σε σένα. 
12. Και Αυτός θα απαντήσει σε Εκείνον που επικαλέστηκες. 2Γιατί θα ακούσει τη Φωνή για 
το Θεό µέσα σου και θα απαντήσει µε τη δική σου φωνή. 3Κοίταξέ τον τώρα, αυτόν που 
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έχεις δει µόνο και µόνο σαν σάρκα και οστά, και αναγνώρισε ότι ο Χριστός έχει έρθει σε 
σένα. 4Η σηµερινή σου ιδέα είναι η ασφαλής σου απόδραση από το θυµό και το φόβο. 
5Πρόσεξε να τη χρησιµοποιήσεις αµέσως, αν µπεις στο πειρασµό να επιτεθείς σ' έναν 
αδερφό και να αντιληφθείς σε αυτόν το σύµβολο του φόβου σου. 6Και θα τον δεις ξαφνικά 
να µεταµορφώνεται από εχθρό σε σωτήρα, από το διάβολο στο Χριστό. 
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Είµαι Όπως µε Δηµιούργησε ο Θεός. 
 
1. Αυτή µονάχα η σκέψη, αν κρατιόταν στο νου, θα έσωζε τον κόσµο. 2Από καιρό σε καιρό 
θα την επαναλαµβάνουµε, καθώς φτάνουµε σε νέα στάδια στη µάθηση µας.3Θα έχει πολύ 
µεγαλύτερο νόηµα για σένα καθώς προχωρείς. 4Αυτά τα λόγια είναι ιερά, γιατί είναι τα 
λόγια που ο Θεός έδωσε σαν απάντηση στον κόσµο που έπλασες. 5Με αυτά ο κόσµος 
εξαφανίζεται, και όλα τα πράγµατα που βλέπονται µέσα στα καταχνιασµένα σύννεφα του 
και τις νεφελώδεις ψευδαισθήσεις του χάνονται καθώς λέει κανείς αυτά τα λόγια. 6Γιατί 
προέρχονται από το Θεό. 
2. Αυτός είναι ο Λόγος µε τον οποίο ο Υιός έγινε η ευτυχία του Πατέρα Του, η Αγάπη Του 
και η τελείωση Του. 2Εδώ διακηρύσσεται η δηµιουργία και τιµάται όπως είναι. 3Δεν 
υπάρχει κανένα όνειρο που αυτά τα λόγια δε θα εξαφανίσουν, καµιά σκέψη αµαρτίας και 
καµιά ψευδαίσθηση µέσα στο όνειρο που δε θα διαλυθούν µπροστά στη δύναµη τους. 
4Είναι η σάλπιγγα της αφύπνισης που αντηχεί σε όλο τον κόσµο. 5Οι νεκροί ξυπνούν για 
να απαντήσουν στο κάλεσµα της. 6Και αυτοί που ζουν και ακούν το σάλπισµα της ποτέ δε 
θα δουν το θάνατο. 
3. Είναι πράγµατι άγιος αυτός που κάνει αυτά τα λόγια δικά του, ανυψώνοντας τα στο νου 
του όταν ξυπνά το πρωί, ανακαλώντας τα στη µνήµη του όλη την ηµέρα και παίρνοντας τα 
µαζί του τη νύχτα όταν πάει να κοιµηθεί. 2Τα όνειρα του είναι γεµάτα ευτυχία και η 
ανάπαυση του σίγουρη, η ασφάλεια του εξασφαλισµένη και το σώµα του θεραπευµένο, 
επειδή κοιµάται και ξυπνά µε την αλήθεια πάντοτε µπροστά του. 3Θα σώσει τον κόσµο, 
επειδή δίνει στον κόσµο ό,τι λαµβάνει κάθε φορά που εφαρµόζει τα λόγια της αλήθειας. 
4. Σήµερα εξασκούµεθα απλά. 2Γιατί τα λόγια που χρησιµοποιούµε είναι ισχυρά και δε 
χρειάζονται άλλες σκέψεις για να αλλάξουν το νου εκείνου που τα χρησιµοποιεί. 3Τόσο 
ολοκληρωτικά µεταβάλλεται ο νους, που γίνεται τώρα το θησαυροφυλάκιο στο οποίο ο 
Θεός τοποθετεί όλα τα δώρα Του όλη την Αγάπη Του, για να διανεµηθεί σε όλο τον κόσµο 
και να αυξηθεί µε το δόσιµο της και να διατηρήσει την πληρότητα της επειδή το µοίρασµα 
της είναι απεριόριστο. 4Και έτσι µαθαίνεις να σκέπτεσαι µε το Θεό.5Ή όραση του Χριστού 
έχει επανορθώσει τη δική σου όραση µε το να διασώσει το νου σου. 
5. Τιµάµε εσένα σήµερα. 2Δικό σου είναι το δικαίωµα για την τέλεια αγιοσύνη που τώρα 
αποδέχεσαι. 3Με αυτή την αποδοχή η σωτηρία έρχεται στον καθένα, γιατί ποιος θα 
µπορούσε να αγαπά την αµαρτία όταν τέτοια αγιοσύνη έχει ευλογήσει τον κόσµο; 4Γ1οιος 
θα µπορούσε να απελπιστεί, όταν η τέλεια χαρά είναι δική σου, διαθέσιµη σε όλους σαν 
θεραπεία για τη θλίψη και τη δυστυχία για κάθε αίσθηση απώλειας και για την πλήρη 
απόδραση από την αµαρτία και την ενοχή; 
6. Και ποιος δε θα ήθελε να είναι αδερφός σου τώρα, εσύ, που είσαι ο λυτρωτής του και ο 
σωτήρας του. 2Ποιος θα µπορούσε να µη σε καλωσορίζει στην καρδιά του µε µια 
πρόσκληση γεµάτη αγάπη, ανυποµονώντας να ενωθεί µε έναν όµοιο του στην αγιοσύνη; 
3Είσαι όπως σε δηµιούργησε ο Θεός. 4Αυτά τα λόγια διαλύουν το σκοτάδι και η νύχτα 
εξαφανίζεται. 5Το φως έχει έρθει σήµερα να ευλογήσει τον κόσµο. 6Γιατί έχεις αναγνωρίσει 
τον Υιό του Θεού και στην αναγνώριση σου είναι η αναγνώριση το κόσµου. 
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Δεν Υπάρχει Θάνατος. Ο Υιός του Θεού Είναι Ελεύθερος. 
 
1. Ο θάνατος είναι µια σκέψη που παίρνει πολλές µορφής, οι οποίες συχνά δεν 
αναγνωρίζονται. 2Μπορεί να παρουσιαστεί σαν λύπη, φόβος, ανησυχία ή αµφιβολία, σαν 
θυµός, απιστία και έλλειψη εµπιστοσύνης, σαν ενδιαφέρον για σώµατα, σαν φθόνος και 
σαν όλες τις µορφές στις οποίες η επιθυµία να είσαι αυτό που δεν είσαι µπορεί να έρθει να 
σε δελεάσει. 3Ολες αυτές οι σκέψεις δεν είναι παρά απεικονίσεις της λατρείας του θανάτου 
σαν σωτήρα και απελευθερωτή. 
2. Η προσωποποίηση του φόβου, ο οικοδεσπότης της αµαρτίας, ο Θεός των ενόχων και ο 
άρχοντας όλων των ψευδαισθήσεων και απατών, η σκέψη του θανάτου φαίνεται ισχυρή. 
2Γιατί φαίνεται να κρατά όλα τα όντα µέσα στο ρυτιδιασµένο χέρι της, όλες τις ελπίδες και 
τις επιθυµίες µέσα στο καταστρεπτικό της γράπωµα, καθώς επίσης και όλους τους 
στόχους που γίνονται αντιληπτοί µόνο και µόνο στα τυφλά της µάτια.3Όι αδύναµοι, οι 
ανήµποροι και οι άρρωστοι υποκλίνονται µπροστά στην εικόνα της, νοµίζοντας ότι µόνο 
αυτή είναι πραγµατική, αναπόφευκτη, άξια της εµπιστοσύνης τους. 4Γιατί µόνο αυτή θα 
έρθει στα σίγουρα. 
3. Όλα τα πράγµατα εκτός από το θάνατο φαίνονται να είναι αβέβαια, χάνονται όσο 
δύσκολο κι αν είναι να τα κερδίσεις, έχουν αβέβαιη έκβαση και τείνουν να προδίνουν τις 
ελπίδες που κάποτε δηµιούργησαν και να αφήνουν τη γεύση του πόνου και της 
ταπείνωσης στο πέρασµα τους, στη θέση των φιλοδοξιών και των ονείρων. 2Στο θάνατο 
όµως βασίζεται κανείς. 3Γιατί θα έρθει στα σίγουρα, όταν έρθει η ώρα για την άφιξη του. 
4Ποτέ δεν θα παραλείψει να πάρει κάθε ζωή σαν όµηρο του. 
4. Θα ήθελες να υποταχτείς σε ένα τέτοιο είδωλο; 2Εδώ, η δύναµη και η ισχύς του Ίδιου 
του Θεού γίνεται αντιληπτή µέσα σε ένα είδωλο φτιαγµένο από σκόνη. 3Εδώ, το αντίθετο 
του Θεού ανακηρύσσεται κύριος όλης της δηµιουργίας, δυνατότερο από το Θέληµα του 
Θεού για τη ζωή, δυνατότερο από την απεραντοσύνη της αγάπης και από την τέλεια, 
αµετάβλητη σταθερότητα του Ουρανού. 4Εδώ, το θέληµα του Πατέρα και του Υιού 
συντρίβεται τελικά και αφήνεται να αναπαυτεί κάτω από την ταφόπετρα που ο θάνατος 
έχει βάλει πάνω στο σώµα του άγιου Υιού του Θεού. 
5. Ελεεινός στη συντριβή του, έχει γίνει όπως ο θάνατος θα τον ήθελε να είναι. 2Ο 
επιτάφιος του, τον οποίο ο ίδιος ο θάνατος έχει γράψει, δεν του δίνει κανένα όνοµα, γιατί 
έχει γίνει χώµα. 3Λέει µονάχα το εξής: «Εδώ είναι ένας µάρτυρας ότι ο Θεός είναι νεκρός». 
4Και αυτό ο θάνατος το γράφει ξανά και ξανά, ενώ οι πιστοί του συµφωνούν και 
γονατισµένοι µε τα µέτωπα τους κάτω στο έδαφος ψιθυρίζουν φοβισµένοι ότι έχει δίκιο. 
6. Είναι αδύνατο να λατρεύεις οποιαδήποτε µορφή θανάτου και ωστόσο να διαλέξεις 
µερικές µορφές που δε θα σου άρεσαν και θα ήθελες να αποφύγεις, ενώ ακόµα 
εµπιστεύεσαι τις υπόλοιπες. 2Γιατί ο θάνατος είναι απόλυτος. 3Είτε όλα τα πράγµατα 
πεθαίνουν είτε ζουν και δεν µπορούν να πεθάνουν. 4Κανένας συµβιβασµός δεν είναι 
δυνατός  .5Γιατί εδώ βλέπουµε και πάλι µια ολοφάνερη ιδέα, την οποία πρέπει να δεχτούµε 
αν θέλουµε να είµαστε διανοητικά υγιείς: ό,τι αντικρούει εντελώς µια σκέψη δεν µπορεί να 
είναι αληθινό, εκτός αν το αντίθετο της αποδεχτεί ότι είναι ψέµατα. 
7. Η ιδέα του θανάτου του Θεού είναι τόσο γελοία, που ακόµη και οι τρελοί δυσκολεύονται 
να την πιστέψουν. 2Γιατί υπονοεί ότι ο Θεός ήταν ζωντανός κάποτε και µε κάποιο τρόπο 
αφανίστηκε, φονεύτηκε, προφανώς, από εκείνους που δεν Τον ήθελαν να επιβιώσει.3Η 
ισχυρότερη τους θέληση µπόρεσε να υπερνικήσει τη Δική Του και έτσι η αιώνια ζωή 
υπόκυψε στο θάνατο. 4Και µαζί µε τον Πατέρα πέθανε και ο Υιός επίσης. 
8. Αυτοί που λατρεύουν το θάνατο µπορεί να είναι φοβισµένο». 2Και ωστόσο, µπορούν 
τέτοιες σκέψεις να είναι τροµακτικές; 3Αν έβλεπαν ότι είναι µονάχα ο θάνατος στον οποίο 
πιστεύουν, θα απελευθερώνονταν αµέσως. 4Και εσύ θα τους το δείξεις αυτό σήµερα. 5Δεν 
υπάρχει θάνατος, τον απαρνιόµαστε τώρα στην κάθε µορφή του, για τη σωτηρία τους και 
για τη δική µου σωτηρία επίσης. 6Ο Θεός δεν έπλασε το Θάνατο. 7Εποµένως, 
οποιαδήποτε µορφή κι αν παίρνει πρέπει να είναι ψευδαίσθηση. 8Αυτή είναι η θέση που 
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παίρνουµε σήµερα. 9Και µας ανατίθεται να κοιτάξουµε πέρα από το θάνατο και να δούµε 
τη ζωή. 
9. Πατέρα µας, ευλόγησε τα µάτια µας σήµερα. 2ΕΊµαστε οι αγγελιαφόροι σου και θα θέλαµε 
να δούµε την υπέροχη αντανάκλαση της Αγάπης Σου η οποία λάµπει στο καθετί 3Ζούµε και 
κινούµαστε µονάχα µέσα σε Εσένα. 4Δεν είµαστε αποχωρισµένοι από την αιώνια ζωή Σου. 
5Δεν υπάρχει θάνατος, γιατί ο θάνατος δεν είναι το θέληµά Σου. 6Και βρισκόµαστε, εκεί που 
µας έχεις βάλει, στη ζωή που µοιραζόµαστε µε Εσένα και µε όλα τα όντα για να είµαστε 
όµοιοι µε Εσένα και µέρος του Εαυτού Σου για πάντα. Δεχόµαστε τις Σκέψεις Σου σαν δικές 
µας και το θέληµά µας είναι ένα µε το Δικό Σου Θέληµα για πάντα. 8Αµήν. 
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Τώρα Είµαστε Ένα µε Αυτόν που Είναι η Πηγή µας. 
 
Ι. Ποια άλλη ώρα εκτός από αυτή τη στιγµή µπορεί να αναγνωριστεί η αλήθεια; 2Το παρόν 
είναι ο µόνος χρόνος που υπάρχει. 3Και έτσι σήµερα, αυτή τη στιγµή, τώρα, ερχόµαστε να 
δούµε ό,τι υπάρχει για πάντα, όχι στη δική µας όραση αλλά στα µάτια του Χριστού. 4Αυτός 
κοιτάζει πέρα από το χρόνο και βλέπει την αιωνιότητα όπως απεικονίζεται εκεί. 5Ακούει 
τους ήχους που ο ανόητος, πολυάσχολος κόσµος δηµιουργεί, αλλά τους ακούει αµυδρά. 
6Γιατί πέρα από όλους αυτούς ακούει το τραγούδι του Ουρανού και βρίσκει τη Φωνή για το 
Θεό πιο ξεκάθαρη, πιο κοντινή και πιο σηµαντική. 
2. Ο κόσµος σβήνει εύκολα µπροστά στη θέα Του. 2Οι ήχοι του γίνονται αµυδροί. 3Μια 
µελωδία που προέρχεται από πολύ πιο µακριά από τον κόσµο γίνεται ολοένα και πιο 
αισθητή, ένα πανάρχαιο Κάλεσµα στο Οποίο Αυτός δίνει µια πανάρχαια απάντηση. 4Θα τα 
αναγνωρίσεις και τα δύο, γιατί δεν είναι παρά η απάντησή σου στο Κάλεσµα του Πατέρα 
σου. Ό Χριστός απαντά για σένα, αντηχώντας τον Εαυτό σου, χρησιµοποιώντας τη φωνή 
σου για να δώσει τη χαρούµενη συγκατάθεση Του, αποδεχόµενος την απελευθέρωση σου 
για σένα. 
3. Πόση άγια είναι η εξάσκηση σου σήµερα, καθώς ο Χριστός σου δίνει την όραση Του και 
ακούει για σένα και απαντά στο όνοµα σου το Κάλεσµα που ακούει! 2Πόσο ήσυχη είναι η 
ώρα που δίνεις για να είσαι µαζί Του, πέρα από τον κόσµο. 3Πόσο εύκολα ξεχνιούνται όλες 
οι φαινοµενικές αµαρτίες σου και όλοι οι καηµοί σου. 4Σήµερα ο πόνος εγκαταλείπεται, 
γιατί οι θέσεις και οι ήχοι που προέρχονται από πιο κοντά από τον κόσµο είναι ξεκάθαροι 
για σένα που σήµερα θα δεχτείς τα δώρα που δίνει Αυτός. 
4. Υπάρχει µια σιωπή στην οποία ο κόσµος δεν µπορεί να εισβάλει. 2Υπάρχει µια 
πανάρχαιη ειρήνη που βαστάς στην καρδιά σου και την οποία δεν έχεις χάσει. 3Υπάρχει 
µια αίσθηση αγιοσύνης µέσα σου που η σκέψη της αµαρτίας δεν έχει αγγίξει. 4Όλα αυτά θα 
τα θυµηθείς σήµερα. 5Η πίστη σου εξάσκηση σήµερα θα φέρει αµοιβές τόσο µεγάλες και 
τόσο εντελώς διαφορετικές από όλα τα πράγµατα που αναζήτησες στο παρελθόν, που θα 
µάθεις ότι εδώ είναι ο θησαυρός σου και η ανάπαυση σου. 
5. Σήµερα είναι η µέρα που οι µάταιες φαντασίες αποσύρονται, για να αποκαλύψουν ό,τι 
βρίσκεται πέρα από αυτές. 2Τώρα, ό,τι πραγµατικά υπάρχει γίνεται ορατό, ενώ το σκοτάδι 
που φαινόταν να το κρύβει απλώς εξαφανίζεται. 'Τώρα η ισορροπία επανορθώνεται και ο 
ζυγός της δικαιοσύνης αφήνεται σε Αυτόν που κρίνει αληθινά. 4Και σύµφωνα µε την κρίση 
Του, ένας κόσµος τέλειας αθωότητας θα αποκαλυφτεί µπροστά στα µάτια σου. 5Τώρα θα 
τον δεις µε τα µάτια του Χριστού. 6Τώρα η µεταµόρφωση σου είναι φανερή. 
6. Αδερφέ, η σηµερινή ηµέρα είναι ιερή για τον κόσµο. 2Η όραση σου, η οποία σου δίνεται 
από κάπου πολύ µακριά από όλα τα πράγµατα του κόσµου, τα ξανακοιτάει αυτά τα 
πράγµατα από µια νέα άποψη. 3Και ό,τι βλέπεις γίνεται η θεραπεία και η σωτηρία του 
κόσµου. 4Και τα πολύτιµα πράγµατα και τα άχρηστα γίνονται αντιληπτά και βλέπονται 
όπως είναι. 5Και ό,τι είναι άξιο της αγάπης σου λαµβάνει την αγάπη σου, ενώ τίποτα 
τροµακτικό δεν παραµένει. 
7. Δε θα κρίνουµε σήµερα. 2Θα λάβουµε µόνο ό,τι µας δίνεται από την κρίση που γίνεται 
πέρα από τον κόσµο.3Ή εξάσκηση µας σήµερα γίνεται το δώρο της ευχαριστίας µας για 
την απελευθέρωση µας από την τύφλωση και τη δυστυχία. 4Το καθετί που βλέπουµε 
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απλώς και µόνο θα αυξήσει τη χαρά µας, επειδή η αγιοσύνη του καθρεπτίζει τη δική µας 
αγιοσύνη. Στεκόµαστε συχωρεµένοι στη θέα του Χριστού, µε όλο τον κόσµο συχωρεµένο 
στη δική µας θέα. 6Ευλογούµε τον κόσµο, καθώς τον βλέπουµε στο φως στο οποίο ο 
Σωτήρας µας βλέπει εµάς, και του προσφέρουµε την ελευθερία που µας δίνεται όχι µέσω 
της δικής µας όρασης αλλά µέσω της γεµάτης συγχώρεσης όραση Του. 
8. Άνοιξε το παραπέτασµα κατά την εξάσκηση σου απλώς µε το να αποδεσµεύεσαι από 
όλα τα πράγµατα που νοµίζεις ότι θέλεις. 2Τους µηδαµινούς θησαυρούς σου παραµέρισε 
και άφησε έναν καθαρό και ανοιχτό χώρο µέσα στο νου σου, όπου ο Χριστός µπορεί να 
έρθει και να σου προσφέρει το θησαυρό της σωτηρίας. 3Αυτός χρειάζεται τον αγιότατο νου 
σου, για να σώσει τον κόσµο. 4Δεν είναι αυτός ο στόχος άξιος να είναι δικός σου; 5Δεν είναι 
η όραση του Χριστού άξια να αναζητηθεί πιο πολύ από τους απογοητευτικούς στόχους του 
κόσµου; 
9. Μην αφήσεις τη σηµερινή ηµέρα να φύγει χωρίς να δώσεις τη συγκατάθεση σου και την 
αποδοχή σου στα δώρα που κρατά για σένα. 2Μπορούµε να αλλάξουµε τον κόσµο, αν 
αναγνωρίσεις αυτά τα δώρα. 3Μπορεί να µην βλέπεις το καλό που η αποδοχή σου δίνει 
στον κόσµο. 4Είναι σίγουρο όµως ότι θέλεις το. εξής: αυτήν εδώ τη µέρα µπορείς να 
ανταλλάξεις όλη τη δυστυχία για τη χαρά. 5Έξασκήσου ευσυνείδητα και το δώρο είναι δικό 
σου. 6Θα σε εξαπατούσε ο Θεός; 7Μπορεί η υπόσχεση Του να µην κρατηθεί; 8Μπορείς να 
αρνηθείς να δώσεις τόσο λίγο, όταν το Χέρι Του προσφέρει τέλεια σωτηρία στον Υιό Του; 
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Ας Μην Αρνηθεί ο Νους µου τη Σκέψη του Θεού. 
 
1. Τι κάνει τον κόσµο να φαίνεται πραγµατικός εκτός από την απάρνησή σου της αλήθειας 
που βρίσκεται πέρα από τον κόσµο; 2 Τι άλλο παρά οι σκέψεις σου της δυστυχίας και του 
θανάτου κρύβουν την τέλεια ευτυχία και την αιώνια ζωή που ο Πατέρας σου θέλει για σένα. 
3Και τι άλλο εκτός από τις ψευδαισθήσεις θα µπορούσαν να κρύψουν ό,τι δεν µπορεί να 
συγκαλυφθεί; 4Τι θα µπορούσε να κρύψει από σένα ό,τι ήδη έχεις, εκτός από την επιλογή 
σου να µην το βλέπεις, αρνούµενος ότι υπάρχει; 
2. Η Σκέψη του Θεού σε δηµιούργησε. 2Δε σε έχει αφήσει και ούτε για µια στιγµή δεν έχεις 
µείνει µακριά από αυτήν. 3Σου ανήκει. 4Από αυτήν ζεις. 5Είναι η Πηγή της ζωής σου και σε 
κρατά µαζί της, το καθετί είναι ένα µε σένα, επειδή αυτή η Σκέψη δεν σε έχει αφήσει. 6Η 
Σκέψη του Θεού σε προστατεύει, φροντίζει για σένα, κάνει το δρόµο σου οµαλό και τον 
τόπο της ανάπαυσης σου µαλακό, φωτίζοντας το νου σου µε ευτυχία και αγάπη. 7Η 
αιωνιότητα και η παντοτινή ζωή λάµπουν στο νου σου, επειδή η Σκέψη του Θεού δε σε 
έχει αφήσει και ακόµα παραµένει µαζί σου. 
3. Ποιος θα αρνιόταν την ασφάλεια του και την ειρήνη του, τη χαρά του, τη θεραπεία του 
και την ειρήνη του νου του, την ήρεµη ανάπαυση του και τη γαλήνια αφύπνιση του, αν 
απλώς και µόνο αναγνώριζε πού βρίσκονται;.2Δε θα προετοιµαζόταν αµέσως να πάει εκεί 
που βρίσκονται, εγκαταλείποντας καθετί άλλο σαν ανάξιο σε σύγκριση µε αυτά; 3Και όταν 
τα έβρισκε δε θα σιγουρευόταν ότι θα µείνουν µαζί του και ότι και ο ίδιος θα µείνει µαζί 
τους; 
4. Μην απαρνιέσαι τον Ουρανό. 2Είναι δικός σου σήµερα, µόνο και µόνο αν το ζητήσεις. 
3Δε χρειάζεται να αντιληφθείς πόσο µεγάλο είναι το δώρο, πόσο αλλαγµένος θα είναι ο 
νους σου πριν το λάβεις. 4Ζήτησε να λάβεις και θα σου δοθεί. 5Η βεβαιότητα βρίσκεται 
µέσα σε αυτό το δώρο. 6Μέχρι να το καλωσορίσεις σαν δικό σου, η αβεβαιότητα 
παραµένει. Ό Θεός όµως είναι δίκαιος. 8Η σιγουριά δεν απαιτείται, για να λάβεις ό,τι µόνο 
η αποδοχή σου µπορεί να δώσει. 
5. Ζήτησε µε επιθυµία. 2Δε χρειάζεται να είσαι σίγουρος ότι ζητάς το µόνο πράγµα που 
θέλεις. 3Οταν όµως λάβεις, θα είσαι σίγουρος ότι έχεις το θησαυρό που πάντοτε 
αναζητούσες. 4Με τι θα τον αντάλλαζες τότε; Τι θα σε έκανε τώρα να τον αφήσεις να χαθεί 
από την εκστατική σου θέα; 6Γιατί αυτή η θέα αποδεικνύει ότι έχεις ανταλλάξει την 
τύφλωσή σου µε τα µάτια του Χριστού, ο νους σου έχει εγκαταλείψει την άρνηση της 
Σκέψης του Θεού και την έχει αποδεχτεί σαν την κληρονοµιά σου. 
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6. Τώρα όλες οι αµφιβολίες είναι παρελθόν, το τέλος του ταξιδιού είναι βέβαιο, και η 
σωτηρία σου έχει δοθεί. 2Τώρα η δύναµη του Χριστού είναι στο νου σου, για να 
θεραπεύεις όπως και εσύ θεραπεύτηκες. 3Γιατί τώρα είσαι µεταξύ των σωτήρων του 
κόσµου. 4Ο προορισµός σου έγκειται σε αυτό και πουθενά αλλού. 5Θα έδινε ο Θεός τη 
συγκατάθεση Του να µείνει ο Υιός Του για πάντα πεινασµένος, εξαιτίας της άρνησης του 
να δεχτεί την τροφή που χρειάζεται για να ζήσει; 6Ή αφθονία υπάρχει µέσα του και η 
στέρηση του δεν µπορεί να τον αποκόψει από το σπίτι του και από την Αγάπη του Θεού 
που τον συντηρεί. 
7. Εξασκήσου σήµερα έχοντας ελπίδα. 2Γιατί η ελπίδα είναι πράγµατι δικαιολογηµένη. 3Όι 
αµφιβολίες σου δεν έχουν νόηµα, γιατί ο Θεός είναι βέβαιος. 4Και η Σκέψη του Θεού ποτέ 
δεν απουσιάζει. 5Είναι βέβαιο ότι η σιγουριά υπάρχει µέσα σε σένα, που είσαι οίκος του 
Θεού. '6Αυτά τα µαθήµατα αφαιρούν όλες τις αµφιβολίες που έχεις τοποθετήσει µεταξύ του 
Θεού και της σιγουριάς σου για Αυτόν. 
8. Βασιζόµαστε στο Θεό να µας δώσει βεβαιότητα, όχι στους εαυτούς µας. 2Και 
εξασκούµαστε στο όνοµα Του, όπως ο Λόγος Του µας καθοδηγεί.3Ή σιγουριά Του 
βρίσκεται πέρα από την κάθε µας αµφιβολία. 4Η Αγάπη Του παραµένει υπεράνω κάθε 
φόβου µας. 5Η Σκέψη του Θεού συνεχίζει να είναι πέρα από όλα τα όνειρα και µέσα στο 
νου µας, σύµφωνα µε το Θέληµα Του. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 166 
 
Ο Θεός µου Εµπιστεύεται Όλα τα Δώρα Του. 
 
1. Όλα τα πράγµατα σου έχουν δοθεί. 2Η εµπιστοσύνη του Θεού σε σένα είναι 
απεριόριστη. 3Αυτός γνωρίζει τον Υιό Ίου. 4Αυτός δίνει χωρίς καµιά εξαίρεση, χωρίς να 
αρνείται τίποτα που µπορεί να συνεισφέρει στην ευτυχία σου. 5Κι ωστόσο, αν το θέληµα 
σου δεν είναι ένα µε το Δικό Του, τα δώρα Του δεν λαµβάνονται. 6Τι θα σε έκανε όµως να 
νοµίζεις ότι υπάρχει ένα θέληµα διαφορετικό από το δικό Του; 
2. Εδώ έχουµε την παραδοξολογία που βρίσκεται πίσω από τη δηµιουργία του κόσµου. 
2Αυτός ο κόσµος δεν είναι το θέληµα του Θεού και εποµένως δεν είναι πραγµατικός. 
Εκείνοι όµως που νοµίζουν ότι είναι πραγµατικός, πρέπει να πιστεύουν, επίσης, ότι 
υπάρχει ένα άλλο θέληµα το οποίο έχει αντίθετα αποτελέσµατα από εκείνα που θέλει 
Αυτός. 4Αυτό είναι πραγµατικά αδύνατο, ο κάθε νους όµως που κοιτάζει τον κόσµο και τον 
θεωρεί σίγουρο, σταθερό, αξιόπιστο και αληθινό πιστεύει σε δύο δηµιουργούς, ή µόνο σ' 
έναν, τον εαυτό του. 5Πότέ όµως δεν πιστεύει σ' ένα Θεό. 
3. Τα δώρα του Θεού δεν είναι ευπρόσδεκτα σε κανέναν που έχει τέτοιες παράξενες 
πεποιθήσεις. 2Θα πρέπει να πιστεύει ότι το να δεχτεί τα δώρα του Θεού, όσο φανερά κι αν 
γίνουν αυτά τα δώρα, όσο επίµονα και αν καλείται να τα διεκδικήσει σαν δικά του, είναι το 
ίδιο µε το να πιεστεί να διαπράξει προδοσία εναντίον του εαυτού του. 2Θα αρνηθεί την 
υπηρεσία τους, θα διαψεύσει την αλήθεια και θα υποφέρει για να διασώσει τον κόσµο που 
έφτιαξε. 
4. Εδώ είναι το µόνο σπίτι που νοµίζει ότι γνωρίζει, 2Εδώ είναι η µόνη ασφάλεια που 
πιστεύει ότι µπορεί να βρει.3Χωρίς τον κόσµο που έφτιαξε είναι ένας απόκληρος, 
φοβισµένος και δίχως κατοικία. 4Δε συνειδητοποιεί ότι είναι εδώ, στον κόσµο που έφτιαξε, 
φοβισµένος και δίχως κατοικία, ένας απόκληρος που περιπλανιέται µακριά από το σπίτι 
του, που δε συνειδητοποιεί ότι έχει ξεχάσει από πού ήρθε, πού πηγαίνει και, ακόµα, ποιος 
πραγµατικά είναι. 
5. Τα δώρα του Θεού όµως τον συνοδεύουν στις µοναχικές, ανόητες, περιπλανήσεις του, 
αν και δε γνωρίζει κανένα από αυτά. 2Δεν µπορεί να τα χάσει. 3Αλλά ούτε και βλέπει τι του 
δίνεται. 4Συνεχίζει να περιπλανιέται, αντιλαµβανόµενος τη µαταιότητα που βλέπει παντού 
γύρω του, βλέποντας το µερίδιο του στη ζωή να χάνεται σιγά-σιγά καθώς προχωρεί προς 
το τίποτα. 5Κι ωστόσο συνεχίζει να περιπλανιέται, δύστυχος και φτωχός και µόνος, παρ' 
όλο που ο Θεός είναι µαζί του και παρ' όλο που έχει ένα θησαυρό τόσο µεγάλο, που το 
καθετί που περιέχει ο κόσµος δεν έχει καµιά αξία µπροστά στο µέγεθος του. 
6. Φαίνεται να έχει µια αξιοθρήνητη µορφή, κουρασµένος, εξαντληµένος, ρακένδυτος και 
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µε πόδια µατωµένα από τις πέτρες στο δρόµο που βαδίζει. 2Όλοι έχουν ταυτιστεί µε αυτόν, 
γιατί ο καθένας που έρχεται εδώ έχει ακολουθήσει αυτό το µονοπάτι και έχει αισθανθεί την 
ίδια συντριβή και απελπισία. Είναι κανείς όµως πράγµατι αξιοθρήνητος, όταν βλέπεις ότι 
ακολουθεί το δρόµο που διάλεξε και το µόνο που χρειάζεται είναι να συνειδητοποιήσει 
Ποιος βαδίζει µαζί του και να ανοίξει τους θησαυρούς του για να ελευθερωθεί; 
7. Αυτός είναι ο εαυτός που διάλεξες, αυτός που έπλασες σαν αντικατάστατο της 
πραγµατικότητας. 2Αυτός είναι ο εαυτός που βίαια υπερασπίζεσαι εναντίον κάθε λογικής 
και κάθε αποδεικτικού στοιχείου και όλων των µαρτύρων που µπορούν να αποδείξουν ότι 
δεν είσαι αυτός. 
3Δεν τους ακούς. 4Προχωρείς στο δρόµο σου σκυφτός, µη τυχόν και αντιληφθείς µια 
αναλαµπή της αλήθειας και απαλλαγείς από την αυταπάτη και απελευθερωθείς. 
8. Τρέµεις από φόβο µη τυχόν και αισθανθείς το άγγιγµα του Χριστού στον ώµο σου και 
αντιληφθείς το απαλό Του χέρι να σε οδηγεί να κοιτάξεις τα δώρα σου. 2Πώς λοιπόν θα 
µπορούσες να διακηρύξεις τη φτώχεια σου στην εξορία; 3Αυτός θα σε έκανε να γελάσεις µε 
αυτή την αντίληψη του εαυτού σου. 4Πού είναι η µεµψιµοιρία τότε; 5Και πού είναι η 
τραγωδία που αναζήτησες για αυτόν που ο Θεός προόρισε να έχει µόνο χαρά; 
9. Ο πανάρχαιος φόβος σου σε έχει πλησιάσει τώρα και η δικαιοσύνη σε έχει προφτάσει 
επιτέλους. 2Το χέρι του Χριστού έχει αγγίξει τον ώµο σου και αισθάνεσαι ότι δεν είσαι 
µόνος σου. 3Υποψιάζεσαι επίσης ότι ο αξιολύπητος εαυτός που νόµιζες ότι ήσουν µπορεί 
να µην είναι η Ταυτότητα σου. 4Ό Λόγος του Θεού ίσως να είναι πιο αληθινός από τον δικό 
σου. 5Ίσως τα δώρα Του για σένα να είναι πραγµατικά. 6Αυτός ίσως να µην έχει τελείως 
ξεγελαστεί από το σχέδιο σου να κρατήσεις τον Υιό Του σε βαθιά λησµονιά και να πάρεις 
το δρόµο που διάλεξες χωρίς τον Εαυτό σου. 
10. Το Θέληµα του Θεού δεν αντιτίθεται. 2Απλώς είναι. 3Δεν είναι ο Θεός που έχεις 
φυλακίσει µε το σχέδιο σου να χάσεις τον Εαυτό σου. 4Αυτός δε γνωρίζει ένα σχέδιο τόσο 
άσχετο µε το Θέληµα Του. 5Υπήρξε µια ανάγκη που Αυτός δεν κατάλαβε, αλλά στην οποία 
έδωσε µια Απάντηση. 6Αυτό είναι όλο κι όλο. 7Και εσύ, που είσαι αυτός στον οποίο η 
Απάντηση έχει δοθεί, δεν έχεις ανάγκη από τίποτα άλλο εκτός από Αυτήν. 
11. Τώρα ζούµε, γιατί τώρα δεν µπορούµε να πεθάνουµε. 2Η επιθυµία να πεθάνεις έχει 
απαντηθεί και τα µάτια που την κοίταξαν έχουν αντικατασταθεί τώρα από την όραση που 
αντιλαµβάνεται ότι δεν είσαι ό,τι υποκρίνεσαι ότι είσαι. 3Βαδίζει µαζί σου Αυτός, που 
αποκρίνεται στοργικά σε όλους τους φόβους σου µε µια σπλαχνική απάντηση: «δεν είναι 
έτσι τα πράγµατα». 4Σου δείχνει όλα τα δώρα που έχεις κάθε φορά που η σκέψη της 
φτώχειας σε καταδυναστεύει, και µιλά για τη Συντροφιά Του κάθε φορά που αντιλαµβάνε-
σαι τον εαυτό σου να είναι µόνος και φοβισµένος. 
12. Σου υπενθυµίζει επίσης ακόµα ένα πράγµα που είχες ξεχάσει. 2Γιατί το Άγγιγµα Του σε 
έχει κάνει όµοιο µε Αυτόν. 3Τα δώρα που έχεις δεν είναι µόνο για σένα. 4Ό,τι έχει έρθει να 
σου προσφέρει Αυτός, πρέπει τώρα να µάθεις να δίνεις. 5Άυτό είναι το µάθηµα που 
διδάσκει η προσφορά Του, γιατί Αυτός σε έχει σώσει από την αποµόνωση που επιδίωξες 
να πλάσεις για να κρυφτείς από το Θεό. 6Αυτός σου έχει υπενθυµίσει όλα τα δώρα που 
σου έχει δώσει ο Θεός. 7Και επίσης µιλά για το τι γίνεται το θέληµα σου, όταν δεχτείς αυτά 
τα δώρα και αναγνωρίσεις ότι είναι δικά σου. 
13. Τα δώρα είναι δικά σου, εµπιστευµένα στη φροντίδα σου, για να τα δώσεις σε όλους 
αυτούς που διάλεξαν το µοναχικό δρόµο από τον οποίο έχεις διαφύγει. 2Δεν 
καταλαβαίνουν ότι απλώς και µόνο κυνηγούν τις επιθυµίες τους. 3Εσύ είσαι αυτός που 
τους διδάσκει τώρα. 4Γιατί έχεις µάθει από το Χριστό ότι υπάρχει ένας άλλος δρόµος στον 
οποίο µπορούν να βαδίσουν. 5Δίδαξε τους µε το να τους δείχνεις την ευτυχία που έρχεται 
σε αυτούς που αισθάνονται το άγγιγµα του Χριστού και αναγνωρίζουν τα δώρα του Θεού. 
6Μην αφήνεις τη θλίψη να κλονίζει την εµπιστοσύνη σου στην αποστολή. 
14. Οι αναστεναγµοί σου θα προδώσουν τώρα τις ελπίδες εκείνων που στηρίζονται σε 
σένα για την απελευθέρωση τους. 2Τα δάκρυα σου είναι δικά τους. 3Αν είσαι άρρωστος, 
απλώς και µόνο αρνείσαι τη θεραπεία τους. 4Ό,τι φοβάσαι απλώς και µόνο τους διδάσκει 
ότι οι φόβοι τους είναι δικαιολογηµένοι. 5Το χέρι σου δίνει το άγγιγµα του Χριστού, η 
αλλαγή της στάσης σου γίνεται η απόδειξη ότι όποιος αποδέχεται τα δώρα του Θεού δεν 
µπορεί ποτέ να υποφέρει από τίποτα. 
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6Αυτός σου έχει εµπιστευτεί την απελευθέρωση του κόσµου από τον πόνο. 
15. Μην προδώσεις την αποστολή σου. 2Γίνε η ζωντανή απόδειξη του τι µπορεί να 
προσφέρει στον καθένα το άγγιγµα του Χριστού. 3Ό Θεός σου έχει εµπιστευτεί όλα τα 
δώρα Του. 4Στην ευτυχία σου δώσε µαρτυρία του πόσο µεταµορφώνεται ο νους που 
διαλέγει να δεχτεί τα δώρα Του και να αισθανθεί το άγγιγµα του Χριστού. 5Αυτή είναι η 
αποστολή σου τώρα. 6Γιατί ο Θεός εµπιστεύεται το δόσιµο των δώρων Του σε όλους 
αυτούς που τα έχουν λάβει. 7Αυτός έχει µοιραστεί τη χαρά Του µε σένα. 8Και τώρα 
πηγαίνεις να τη µοιραστείς µε τον κόσµο. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 167  
 
Υπάρχει Μία Ζωή και τη Μοιράζοµαι µε το Θεό. 
 
1. Δεν υπάρχουν διαφορετικά είδη ζωής, γιατί η ζωή είναι όπως η αλήθεια. 2Δεν έχει 
διαβαθµίσεις. 3Είναι η κατάσταση που µοιράζονται όλοι αυτοί που δηµιουργήθηκαν από το 
Θεό. 4Όπως όλες οι Σκέψεις Του, η ζωή δεν έχει αντίθετο. 5Δεν υπάρχει θάνατος, επειδή 
ό,τι δηµιούργησε ο Θεός µοιράζεται τη Ζωή Του. 6Δεν υπάρχει θάνατος επειδή το αντίθετο 
του Θεού δεν υπάρχει. 7Δεν υπάρχει θάνατος, επειδή ο Πατέρας και ο Υιός είναι ένα. 
2. Σε αυτό τον κόσµο φαίνεται να υπάρχει µια κατάσταση που είναι το αντίθετο της ζωής. 
2Αυτή την κατάσταση αποκαλείς θάνατο. Επιπλέον έχουµε µάθει ότι η ιδέα του θανάτου 
παίρνει πολλές µορφές. 4Είναι η ιδέα που βρίσκεται πίσω από όλα τα συναισθήµατα που 
δεν είναι γεµάτα από υπέρτατη ευτυχία. Είναι ο συναγερµός στον οποίο αντιδράς µε 
οποιοδήποτε τρόπο εκτός από τέλεια χαρά. 6Ολη η θλίψη, η απώλεια, η ανησυχία, η 
δυστυχία και ο πόνος, ακόµα και ο παραµικρός αναστεναγµός κούρασης, η παραµικρή 
ενόχληση, ή το παραµικρό κατσούφιασµα, παραδέχονται το θάνατο. 7Και έτσι αρνείσαι ότι 
ζεις. 
3. Νοµίζεις ότι ο θάνατος είναι σωµατικός.2Κι ωστόσο είναι µόνο και µόνο µια ιδέα, 
άσχετος µε το τι φαίνεται σαν σωµατικό. 3Μια σκέψη βρίσκεται στο νου. 4Μετά µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί όπως διευθύνει ο νους  .5Η πηγή της όµως είναι το µέρος όπου πρέπει να 
αλλαχτεί, αν η αλλαγή πρόκειται να συµβεί. 6Οι ιδέες δε φεύγουν από την πηγή τους. 7Η 
έµφαση που αυτά τα µαθήµατα έχουν δώσει σε αυτή την ιδέα, οφείλεται στον κεντρικό 
ρόλο που παίζει στις προσπάθειες µας να αλλάξουµε τη γνώµη σου για τον εαυτό σου. 
8Είναι εξαιτίας αυτής της ιδέας που µπορείς να θεραπευτείς. 9Άυτή είναι ή αιτία της 
θεραπείας. 10Ο λόγος που δεν µπορείς να πεθάνεις. 11Η αλήθεια της σε καθιέρωσε σαν 
ένα µε το Θεό. 
4. Ο θάνατος είναι η σκέψη ότι είσαι αποχωρισµένος από το Δηµιουργό σου. Είναι η 
πεποίθηση ότι οι καταστάσεις αλλάζουν και τα συναισθήµατα εναλλάσσονται εξαιτίας 
παραγόντων που δεν µπορείς να ελέγξεις, που δεν έπλασες και που ποτέ δεν µπορείς να 
αλλάξεις. 3Είναι η αµετάβλητη πεποίθηση ότι οι ιδέες µπορούν να φύγουν από την πηγή 
τους και να αποκτήσουν χαρακτηριστικά που η πηγή τους δεν περιέχει και έτσι να γίνουν 
διαφορετικές από την ίδια τους την πηγή, διαχωρισµένες από αυτήν ως προς το είδος 
καθώς επίσης και ως προς την απόσταση, το χρόνο και τη µορφή. 
5. Ο θάνατος δεν µπορεί να προέλθει από τη ζωή. 2Οι ιδέες παραµένουν ενωµένες µε την 
πηγή τους. 3Μπορούν να επεκτείνουν το καθετί που περιέχει η πηγή τους. 4Σε αυτό 
µπορούν να υπερβούν κατά πολύ τον εαυτό τους. 5Αλλά δεν µπορούν να γεννήσουν ό,τι 
ποτέ δεν τους δόθηκε. 6Οπως πλάθονται έτσι και θα πλάσουν. 7Όπως γεννήθηκαν έτσι και 
θα γεννήσουν. 8Και από εκεί που προέρχονται, εκεί και θα επιστρέψουν. 
6. Ο νους µπορεί να νοµίζει ότι κοιµάται, αλλά αυτό είναι όλο κι όλο. 2Δεν µπορεί να 
µεταβάλει την κατάσταση της εγρήγορσης του. 3Δεν µπορεί να πλάσει ένα σώµα, ούτε να 
κατοικήσει µέσα σ' ένα σώµα. 4Ό,τι είναι ξένο στο νου δεν υπάρχει, επειδή δεν έχει πηγή. 
5Γιατί ο νους δηµιουργεί όλα τα πράγµατα που υπάρχουν και δεν µπορεί να τους δώσει 
χαρακτηριστικά που δεν έχει, ούτε να αλλάξει τη δική του αιώνια και γεµάτη επίγνωση 
κατάσταση. 6Δεν µπορεί να πλάσει ό,τι είναι υλικό. 7Ό,τι φαίνεται να πεθαίνει δεν είναι 
παρά µια ένδειξη ότι ο νους κοιµάται. 
7. Το αντίθετο της ζωής µπορεί να είναι µόνο µια άλλη µορφή ζωής. 2Εποµένως µπορεί να 
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συµφιλιωθεί µε ό,τι το δηµιούργησε, επειδή δεν είναι στ' αλήθεια αντίθετο. Ή µορφή του 
µπορεί να αλλάξει, µπορεί να φαίνεται ότι είναι ό,τι δεν είναι. 4Ο νους όµως είναι νους, 
ξύπνιος ή κοιµισµένος. 5Δεν είναι το αντίθετο του σε κανένα δηµιούργηµα, ούτε σε ότι 
φαίνεται να πλάθει όταν πιστεύει ότι κοιµάται. 
8. Ο Θεός δηµιουργεί το νου µόνο στην κατάσταση της εγρήγορσης. 2Αυτός δεν κοιµάται 
και οι δηµιουργίες Του δεν µπορούν να µοιραστούν ό,τι δεν τους δίνει Αυτός, ούτε να 
πλάσουν καταστάσεις που Αυτός δε µοιράζεται µαζί τους. 3Ή σκέψη του θανάτου δεν είναι 
το αντίθετο των σκέψεων της ζωής. 4Οι Σκέψεις του Θεού δεν αντικρούονται ποτέ από 
κανενός είδους αντιθέτων και παραµένουν για πάντα αµετάβλητες, µε δύναµη να 
επεκτείνονται παντοτινά, χωρίς καµιά αλλαγή — κι ωστόσο µέσα στον εαυτό τους — 
επειδή βρίσκονται παντού. 
9. Ό,τι φαίνεται να είναι το αντίθετο της ζωής είναι απλώς ύπνος. 2Όταν ο νους διαλέξει να 
είναι ό,τι δεν είναι και να δεχτεί µια ξένη δύναµη που δεν έχει, µια ξένη κατάσταση στην 
οποία δεν µπορεί να εισέλθει, ή µια αναληθή κατάσταση που δεν είναι µέσα στην Πηγή 
του, απλώς φαίνεται ότι πηγαίνει να κοιµηθεί για λίγο. 3 Ονειρεύεται το χρόνο, ένα 
διάστηµα στο οποίο ό,τι φαίνεται να συµβαίνει δεν έχει ποτέ συµβεί και στο οποίο οι 
αλλαγές που έχουν επιτευχθεί δεν έχουν καµιά ουσία και όλα τα γεγονότα δεν υπάρχουν 
πουθενά. 4Όταν ξυπνήσει ο νους, απλώς και µόνο συνεχίζει να είναι όπως ήταν πάντοτε. 
10. Ας είµαστε παιδιά της αλήθειας σήµερα κι ας µην αρνηθούµε την άγια µας κληρονοµιά. 
2Η ζωή µας δεν είναι όπως τη φανταζόµαστε. 3Ποιος µπορεί να αλλάξει τη ζωή, επειδή 
κλείνει τα µάτια του ή κάνει τον εαυτό του να είναι ό,τι δεν είναι, επειδή κοιµάται και βλέπει 
στα όνειρα του το αντίθετο αυτού που είναι; 4Δε θα ζητήσουµε το θάνατο σε καµιά µορφή 
του σήµερα. 5Όύτε και θα αφήσουµε τις φαντασίες που αντιτίθενται στη ζωή να µείνουν 
έστω και για µια στιγµή εκεί που η Σκέψη της αιώνιας ζωής έχει τοποθετηθεί από τον ίδιο 
το Θεό. 
11. Τον άγιο οίκο Του προσπαθούµε να διαφυλάξουµε σήµερα όπως Αυτός τον 
δηµιούργησε και τον θέλει να είναι για πάντα. 2Αυτός είναι ο Κύριος του τι σκεπτόµαστε 
σήµερα. 3Και µέσα στις Σκέψεις Του, οι οποίες δεν έχουν αντίθετο, καταλαβαίνουµε ότι 
υπάρχει µια ζωή και ότι τη µοιραζόµαστε µε Αυτόν, µε όλα τα δηµιουργήµατα και µε τις 
σκέψεις τους επίσης, γιατί Αυτός δηµιούργησε τα πάντα µέσα στην ενότητα της ζωής η 
οποία δεν µπορεί να διαιρεθεί και να πεθάνει και να φύγει από την Πηγή της ζωής από την 
οποία προήλθε. 
12. Μοιραζόµαστε µία ζωή, επειδή έχουµε µία Πηγή, µια Πηγή από την Οποία η τελειότητα 
έρχεται σε µας, παραµένοντας πάντα στους άγιους νόες που Αυτός δηµιούργησε τέλειους. 
2Όπως ήµαστε, έτσι είµαστε και τώρα και θα είµαστε για πάντα. 3Ενας νους που κοιµάται 
πρέπει να ξυπνήσει, καθώς βλέπει την ίδια του την τελειότητα να καθρεφτίζει τον Κύριο της 
Ζωής τόσο τέλεια που χάνεται µέσα σε αυτό που απεικονίζεται εκεί. 4Και τώρα δεν είναι 
πια απλώς µια απεικόνιση. 5Γίνεται το πράγµα που απεικονίζεται και το φως που κάνει την 
απεικόνιση δυνατή. 6Καµιά όραση δε χρειάζεται τώρα. 7Γιατί ο αφυπνισµένος νους είναι 
ένας νους που γνωρίζει την Πηγή του, τον Εαυτό του, την Αγιοσύνη του. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 168 
  
Η Χάρη Σου µου Δίνεται. Τη Ζητώ Τώρα. 
 
1. Ο Θεός µας µιλά. 2Εµείς δε θα Του µιλήσουµε; 3Δεν είναι µακριά. 4Δεν προσπαθεί να 
κρυφτεί από µας. 5Εµείς προσπαθούµε να κρυφτούµε από Αυτόν και πέφτουµε σε πλάνη. 
6Αυτός παραµένει εντελώς προσιτός. 7Αγαπά τον Υιό Του. 8Τίποτα δεν είναι βέβαιο εκτός 
από αυτό, αυτό όµως είναι αρκετό. Αυτός θα αγαπά τον Υιό Του για πάντα.10Οταν ο νους 
του κοιµάται. Αυτός ακόµη τον αγαπά. 11Κι όταν ο νους του ξυπνήσει. Αυτός τον αγαπά µε 
µια Αγάπη που ποτέ δεν αλλάζει. 
2. Αν µόνο και µόνο γνώριζες το νόηµα της Αγάπης Του. η ελπίδα και η απελπισία θα ήταν 
αδύνατες. 2Γιατί η ελπίδα θα είχε εκπληρωθεί για πάντα και η οποιαδήποτε είδους 
απελπισία θα ήταν αδιανόητη. 3Η χάρη Του είναι η απάντηση Του στην απελπισία, γιατί σε 
αυτή έγκειται η θύµηση της Αγάπης Του. 4Δε θα έδινε Αυτός µε χαρά τα µέσα µε τα οποία 
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το Θέληµα Του αναγνωρίζεται; 5Η χάρη Του είναι δική σου, αν την παραδεχτείς. 6Και η 
ανάµνηση Του ξυπνά στο νου που ζητά από Αυτόν, τα µέσα µε τα οποία ο ύπνος του 
σταµατά. 
3. Σήµερα ζητάµε από το Θεό το δώρο που Αυτός έχει διαφυλάξει µε εξαιρετική φροντίδα 
µέσα στις καρδιές µας, περιµένοντας να το παραδεχτούµε. 2Αυτό είναι το δώρο µε το 
οποίο ο Θεός έρχεται και µας ανυψώνει, παίρνοντας ο Ίδιος το τελευταίο βήµα της 
σωτηρίας. 3Καθοδηγούµενοι από τη Φωνή Του, µαθαίνουµε όλα τα βήµατα εκτός από 
αυτό το τελευταίο. 4Στο τέλος όµως έρχεται ο Ίδιος και µας παίρνει στην Αγκαλιά Του και 
µας ξυπνά. 5Το δώρο της χάρης Του είναι κάτι περισσότερο από απλώς µια απάντηση. 
6Επαναφέρει όλες τις αναµνήσεις που ξέχασε ο κοιµισµένος νους, όλη τη βεβαιότητα για 
το τι είναι το νόηµα της Αγάπης. 
4. Ο Θεός αγαπά τον Υιό Του. 2Ζήτησέ Του τώρα να δώσει τα µέσα µε τα οποία αυτός ο 
κόσµος θα εξαφανιστεί και η όραση θα έρθει πρώτα, ακολουθούµενη µια στιγµή αργότερα 
από τη γνώση. 3Γιατί µε τη Χάρη βλέπεις ένα φως που καλύπτει όλο τον κόσµο µε αγάπη 
και παρατηρείς ότι ο φόβος εξαφανίζεται από κάθε πρόσωπο, καθώς οι καρδιές 
ανυψώνονται και ζητούν το φως σαν το δικαίωµά τους. 4Τι µένει τώρα που θα 
καθυστερούσε τον Ουρανό έστω και µια στιγµή περισσότερο; 5Τι δεν έχει ήδη 
εξουδετερωθεί, όταν έχεις συγχωρέσει τα πάντα; 
5. Σήµερα είναι µια νέα και άγια µέρα, γιατί λαµβάνουµε ό,τι µας έχει δοθεί. 2Η πίστη µας 
ανήκει στον Δότη, όχι στ η δική µας αποδοχή. 3Παραδεχόµαστε τα λάθη µας, αλλά Αυτός 
που δε γνωρίζει κανένα λάθος είναι επίσης Αυτός που απαντά στα λάθη µας, δίνοντας µας 
τα µέσα για να τα εγκαταλείψουµε και να ανέλθουµε σε Αυτόν µε ευγνωµοσύνη και αγάπη. 
6. Και Αυτός κατεβαίνει να µας συναντήσει, καθώς ερχόµαστε σε Αυτόν. 2Γιατί Αυτός δίνει, 
ό,τι έχει προετοιµάσει για µας κι εµείς το λαµβάνουµε. Αυτό είναι το θέληµα Του, επειδή 
Αυτός αγαπά τον Υιό Του. 4Σε Αυτόν προσευχόµαστε σήµερα, επιστρέφοντας µόνο και 
µόνο το λόγο που µας έδωσε της Ίδιας Του της Φωνής, του Λόγου Του, της Αγάπης Του: 
5Η χάρη Σου µου έχει δοθεί. 6Τηζητώ τώρα. 
7Πατέρα, έρχοµαι σε Σένα. 
8Και εσύ θα έρθεις σε µένα που το ζητώ. 
9Είµαι ο Υιός που αγαπάς. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 169  
 
Με τη Χάρη Ζω. Με τη Χάρη Απελευθερώνοµαι. 
 
1. Η χάρη είναι µια πλευρά της Αγάπης του Θεού, η οποία µοιάζει πάρα πολύ µε την 
κατάστασή που επικρατεί στην ενότητα της αλήθειας. 2Είναι η πιο υψηλή φιλοδοξία του 
κόσµου, γιατί οδηγεί εντελώς πέρα από τον κόσµο. Είναι υπεράνω της µάθησης, κι 
ωστόσο ο στόχος της µάθησης, γιατί η χάρη δεν µπορεί να έρθει µέχρι ο νους να 
προετοιµάσει τον εαυτό του για αληθινή αποδοχή. 4Η χάρη θα έρθει αµέσως σε αυτούς 
που έχουν προετοιµάσει ένα µέρος όπου µπορεί να τοποθετηθεί απαλά και να γίνει δεκτή 
µε προθυµία, ένα βωµό καθαρό και άγιο για το δώρο. 
2. Η χάρη είναι η αποδοχή της Αγάπης του Θεού µέσα σε ένα φαινοµενικό κόσµο µίσους 
και φόβου. 2Η χάρη από µόνη της κάνει το µίσος και το φόβο να. φύγουν, γιατί, προσφέρει 
µια κατάσταση τόσο αντίθετη µε το καθετί που περιέχει ο κόσµος, που εκείνοι των οποίων 
ο νους είναι φωτισµένος µε το δώρο της χάρης δεν µπορούν να πιστέψουν ότι ο κόσµος 
του φόβου είναι πραγµατικός. 
3. Η χάρη δεν µαθαίνεται. 2Το τελευταίο βήµα πρέπει να προχωρήσει πέρα από όλη τη 
µάθηση. 3Ή χάρη δεν είναι ο στόχος που αυτά τα µαθήµατα φιλοδοξούν να πετύχουν. 
4Προετοιµαζόµαστε όµως για τη χάρη, γιατί ένας δεκτικός νους µπορεί να ακούσει το 
Κάλεσµα να αφυπνιστεί. 5Δεν είναι ερµητικά κλειστός, ώστε να µην ακούει τη Φωνή του 
Θεού. 6Εχει αντιληφθεί ότι υπάρχουν πράγµατα που δε γνωρίζει και έτσι είναι έτοιµος να 
δεχτεί µια κατάσταση εντελώς διαφορετική από την εµπειρία µε την οποία είναι 
εξοικειωµένος. 
4. Ίσως να φαίνεται ότι έχουµε διαψεύσει τη δήλωση µας ότι η αποκάλυψη του Πατέρα και 
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του Υιού σαν ένα, έχει ήδη καθοριστεί. 2Αλλά έχουµε πει επίσης ότι ο νους καθορίζει πότε 
θα έρθει αυτή η ώρα και ότι την έχει καθορίσει. 3Κι ωστόσο σε παροτρύνουµε να δώσεις 
µαρτυρία για το Λόγο του Θεού, για να επιταχύνεις την έλευση της σε κάθε νου που 
αναγνωρίζει την επίδραση της αλήθειας πάνω σου. 
5. Η Ενότητα είναι απλώς η ιδέα ότι ο Θεός είναι. 2Και µέσα στην Ύπαρξη Του περικλείει 
όλα τα πράγµατα. 3Κανένας νους δεν περιέχει τίποτα άλλο εκτός από Αυτόν. 4Λέµε ότι «ο 
Θεός είναι» και µετά σταµατάµε να µιλάµε, γιατί µπροστά σε αυτή τη γνώση τα λόγια δεν 
έχουν νόηµα. 5Δεν υπάρχουν χείλη να τα µιλήσουν και κανένα µέρος του νου δεν είναι 
τώρα αρκετά ξεχωριστό για να αισθανθεί ότι αντιλαµβάνεται κάτι διαφορετικό από τον 
εαυτό του. 6Έχει ενωθεί µε την Πηγή του. 7Και όπως η Ίδια του η Πηγή, απλώς είναι. 
6. Δεν µπορούµε να µιλήσουµε, ούτε να γράψουµε, ούτε καν να σκεφτούµε για αυτό. 
2Έρχεται στον κάθε νου, όταν η πλήρης αναγνώριση ότι το Θέληµα του είναι το Θέληµα 
του Θεού έχει τελείως δοθεί και τελείως ληφθεί. Επιστρέφει το νου στο ατελείωτο παρόν 
όπου το παρελθόν και το µέλλον δεν µπορούν να συλληφθούν. 4Βρίσκεται υπεράνω της 
σωτηρίας, πέρα από όλες τις σκέψεις του χρόνου, της συγχώρεσης και του άγιου 
προσώπου του Χριστού. 5Ο Υιός του Θεού έχει απλώς εξαφανιστεί µέσα στον Πατέρα του, 
όπως ο Πατέρας του έχει εξαφανιστεί µέσα σε αυτόν. 'Ό κόσµος ποτέ δεν υπήρξε. 7Η 
αιωνιότητα παραµένει µια διαρκής κατάσταση. 
7. Αυτή η κατάσταση είναι υπεράνω της εµπειρίας που προσπαθούµε να επισπεύσουµε. 
2Η συγχώρεση, όµως, όταν διδαχθεί και µαθευτεί, φέρνει µαζί της τις εµπειρίες που 
επιβεβαιώνουν ότι η ώρα που ο ίδιος ο νους έχει ορίσει για να εγκαταλείψει τα πάντα εκτός 
από αυτή την κατάσταση, είναι κοντά τώρα.3Δεν την κάνουµε να έρθει πιο γρήγορα, από 
την άποψη ότι ό,τι θα προσφέρεις είχε συγκαλυφθεί από Αυτόν που διδάσκει τι σηµαίνει η 
συγχώρεση. 
8. Όλη η µάθηση ήταν ήδη στο Νου Του, ολοκληρωµένη και τέλεια. 2Αυτός αναγνώρισε τα 
πάντα που περιέχει ο χρόνος και τα έδωσε σε όλους τους νόες, ώστε ο καθένας, από µια 
θέση στην οποία ο χρόνος είχε τελειώσει, να µπορέσει να αποφασίσει πότε να αφεθεί 
ελεύθερος για την αποκάλυψη και την αιωνιότητα. 3Εχουµε επαναλάβει αρκετές φορές 
προηγουµένως ότι απλώς και µόνο κάνεις ένα ταξίδι που έχει τελειώσει. 
9. Γιατί η ενότητα πρέπει να είναι εδώ. 2Όποια κι αν είναι η ώρα που έχει ορίσει ο νους για 
την αποκάλυψη είναι τελείως άσχετη µε το τι πρέπει να είναι µια διαρκής κατάσταση, η 
οποία είναι πάντα όπως ήταν πάντοτε και η οποία θα παραµείνει για πάντα όπως είναι 
τώρα. Απλώς παίρνουµε το ρόλο που ανατέθηκε από πολύ παλιά και ο οποίος έχει τέλεια 
εκπληρωθεί από Αυτόν που έγραψε το σενάριο της σωτηρίας στο Όνοµα του Δηµιουργού 
Του και στο Όνοµα του Υιού του Δηµιουργού Του. 
10. Δε χρειάζεται να διευκρινίσουµε περισσότερο αυτό που κανείς µέσα στον κόσµο δεν 
µπορεί να καταλάβει. 2Όταν έρθει η αποκάλυψη της ενότητας σου, θα τη γνωρίσεις και θα 
την καταλάβεις πλήρως. 3Τώρα έχουµε δουλειά να κάνουµε, γιατί αυτοί που βρίσκονται 
στο χρόνο µπορούν να µιλούν για πράγµατα πέρα από το χρόνο και να ακούν τα λόγια 
που εξηγούν ότι ό,τι πρόκειται να έρθει είναι ήδη παρελθόν. 4Ί ι νόηµα όµως µπορούν να 
έχουν τα λόγια για αυτούς που ακόµα µετρούν τις ώρες και σηκώνονται και δουλεύουν και 
πηγαίνουν για ύπνο βασισµένοι σε αυτές; 
11. Είναι αρκετό, λοιπόν, που έχεις δουλειά να κάνεις για να παίξεις το ρόλο σου. 2Το 
τέλος πρέπει να παραµείνει αθέατο σε σένα µέχρι να τελειώσεις το ρόλο σου. 3Δεν 
πειράζει. 4Γιατί στο ρόλο σου βασίζονται όλα τα άλλα. 5Καθώς παίρνεις το ρόλο που σου 
ανατέθηκε, η σωτηρία έρχεται λίγο πιο κοντά σε κάθε αβέβαιη καρδιά που δεν χτυπά 
ακόµη σε αρµονία µε το Θεό. 
12. Η συγχώρεση είναι η κεντρική ιδέα που διαπερνά τη σωτηρία, κρατώντας όλες τις 
πλευρές της σωτηρίας σε σχέσεις που έχουν νόηµα, διευθύνοντας την πορεία που παίρνει 
και εξασφαλίζοντας την έκβαση της. 2Και τώρα ζητάµε τη χάρη, το τελευταίο δώρο που 
µπορεί να δώσει η σωτηρία. 3Ή εµπειρία που προσφέρει η χάρη θα τελειώσει στο χρόνο, 
γιατί η χάρη προαγγέλλει τον Ουρανό αλλά δεν αντικαθιστά τη σκέψη του χρόνου παρά 
µόνο για λίγο. 
13. Αυτό το µικρό διάστηµα είναι αρκετό. Εδώ γεννιούνται τα θαύµατα, για να επιστραφούν 
από εσένα, που λαµβάνεις άγιες στιγµές στην εµπειρία σου µέσω της χάρης, σε όλους 
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αυτούς που βλέπουν το φως που παραµένει στο πρόσωπο σου. 3Ποιο είναι το πρόσωπο 
του Χριστού παρά το πρόσωπο αυτού που πήγε για µια στιγµή στην αιωνιότητα και 
επέστρεψε φέρνοντας µια καθαρή απεικόνιση της ενότητας που αισθάνθηκε πριν µια 
στιγµή, για να ευλογήσει τον κόσµο; 4Πώς θα µπορούσες τελικά να φτάσεις την αιωνιότητα 
για πάντα, όταν ένα κοµµάτι του εαυτού σου παραµένει έξω από σένα χωρίς να γνωρίζει 
και χωρίς να έχει αφυπνιστεί και έχοντας σε ανάγκη να δώσεις µαρτυρία για την αλήθεια; 
14. Να είσαι ευγνώµων που επιστρέφεις, όπως ήσουν χαρούµενος που έφυγες για µια 
στιγµή και δέχτηκες τα δώρα που σου έδωσε η χάρη.2Τα φέρνεις πίσω στον εαυτό σου. 
3Και η αποκάλυψη δεν είναι µακριά. 4Ό ερχοµός της είναι εξασφαλισµένος. 5Ζητάµε τη 
χάρη και την εµπειρία που προέρχεται από τη χάρη. 6Καλωσορίζουµε την απελευθέρωση 
που προσφέρει σε όλους. 7Δεν ζητάµε ό,τι δεν µπορεί να ζητηθεί. 8Δε στρέφουµε την 
προσοχή µας προς ό,τι είναι υπεράνω αυτού που µπορεί να δώσει η χάρη. 
9Γιατί αυτό που µπορεί να δώσει η χάρη µπορούµε κι εµείς να το δώσουµε µε τη χάρη µε 
την οποία µας έχει δοθεί. 
15. Ο στόχος της µάθησης που έχουµε σήµερα δεν υπερβαίνει αυτή την προσευχή. 2Στον 
κόσµο, όµως, τι θα µπορούσε να είναι περισσότερο από ό,τι ζητάµε σήµερα από Αυτόν, 
που δίνει τη χάρη που ζητάµε όπως Του δόθηκε; 
3Με τη χάρη ζω.  
 4Με τη χάρη απελευθερώνοµαι.  
5 Με τη χάρη δίνω. 6Με τη χάρη θα απελευθερώσω. 
 

ΜΑΘΗΜΑ 170 
  
Δεν Υπάρχει Ασπλαχνία στο Θεό Ούτε και σε Μένα. 
 
1. Κανένας δεν επιτίθεται χωρίς πρόθεση να πληγώσει. 2Αυτό δεν µπορεί να έχει καµιά 
εξαίρεση. 3Όταν νοµίζεις ότι επιτίθεσαι για να αµυνθείς, υπονοείς ότι το να είσαι 
άσπλαχνος είναι προστασία και ότι είσαι ασφαλής εξαιτίας της ασπλαχνίας. 4Υπονοείς ότι 
πιστεύεις ότι το να πληγώσεις κάποιον άλλο σου φέρνει ελευθερία. 5Και υπονοείς ότι το να 
επιτεθείς είναι το ίδιο µε το να ανταλλάξεις την κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι µε κάτι 
καλύτερο, πιο ασφαλές και πιο προστατευµένο από επικίνδυνες εισβολές και από το φόβο. 
2. Πόσο πέρα για πέρα παράλογη είναι η ιδέα ότι για να προφυλαχτείς από το φόβο 
πρέπει να επιτεθείς! 2Γιατί εδώ γεννιέται ο φόβος και τρέφεται µε αίµα, για να µεγαλώσει 
και να δυναµώσει και να µαίνεται. 3Και έτσι προστατεύει κανείς το φόβο, αντί να αποδράσει 
από αυτόν. 4Σήµερα µαθαίνουµε ένα µάθηµα που µπορεί να σε γλιτώσει από πιο πολλή 
καθυστέρηση και περιττή δυστυχία από ό,τι σου είναι δυνατό να φανταστείς. Είναι το εξής: 
6Έσύ πλάθεις αυτό εναντίον του οποίου αµύνεσαι,  
και µε την ίδια σου την άµυνα εναντίον του,  
γίνεται πραγµατικό και αναπόφευκτο. 
7Εγκατέλειψε τα όπλα σου, και µόνο τότε 
θα αντιληφθείς ότι είναι ψεύτικο. 
3. Φαίνεται ότι είναι ο εξωτερικός εχθρός στον οποίο επιτίθεσαι. 2Η άµυνα σου όµως 
ανορθώνει έναν εχθρό µέσα σου, µια ξένη σκέψη που σε πολεµά, στερώντας σε από την 
ειρήνη και διχάζοντας το νου σου σε δύο στρατόπεδα που φαίνονται να είναι εντελώς 
ασυµφιλίωτα. 3Γιατί η αγάπη τώρα έχει έναν «εχθρό», κάτι αντίθετο, και ο φόβος, ο ξένος, 
τώρα χρειάζεται την υπεράσπιση σου εναντίον της απειλής του τι πραγµατικά είσαι. 
4. Αν εξετάσεις προσεκτικά τον τρόπο µε τον οποίο η φανταστική σου αυτοάµυνα 
προχωρεί στο φανταστικό δρόµο της θα αντιληφτείς τα αξιώµατα στα οποία βασίζεται αυτή 
η ιδέα. 2Πρώτον είναι φανερό ότι οι ιδέες πρέπει να φεύγουν από την πηγή τους, γιατί είσαι 
εσύ που έπλασες την επίθεση και πρέπει να τη διανοήθηκες πρώτος .3Έπιτίθεσαι ωστόσο 
έξω από τον εαυτό σου και διαχωρίζεις το νου σου από εκείνον στον οποίο πρόκειται να 
επιτεθείς, έχοντας τέλεια πίστη ότι ο διαχωρισµός που έπλασες είναι πραγµατικός. 
5. Δεύτερον, τα χαρακτηριστικά της αγάπης δίνονται στον «εχθρό» της. 2Γιατί ο φόβος 
γίνεται η ασφάλεια σου και ο προστάτης της ειρήνης σου και στρέφεσαι σε αυτόν για 
παρηγοριά και απόδραση από τις αµφιβολίες για τη δύναµη σου και από την ελπίδα της 
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ανάπαυσης στη δίχως όνειρα γαλήνη. 3Και η αγάπη προικίζεται µε τα χαρακτηριστικά του 
φόβου, καθώς απογυµνώνεται από ό,τι ανήκει σε αυτήν και µόνο σε αυτήν. 4Γιατί η αγάπη 
θα σου ζητούσε να εγκαταλείψεις όλη την άµυνα σαν κάτι ανόητο. 5Και τα όπλα σου 
πράγµατι θα γίνονταν σκόνη.6Γιατί αυτό και είναι. 
6. Με την αγάπη σαν εχθρό, η ασπλαχνία θα γίνει ένας Θεός. Και οι θεοί απαιτούν από 
εκείνους που τους λατρεύουν να υπακούν τις προσταγές τους και να αρνούνται να τις 
αµφισβητήσουν. 3Σκληρή τιµωρία περιµένει εκείνους που ρωτούν αν οι απαιτήσεις τους 
είναι συνετές και λογικές. 4Οι εχθροί αυτών των θεών είναι εξωφρενικοί και παράλογοι, ενώ 
οι ίδιοι είναι πάντοτε ευσπλαχνικοί και δίκαιοι. 
7. Σήµερα κοιτάζουµε αυτό τον άσπλαχνο θεό ήρεµα και αµερόληπτα. 2Και παρατηρούµε 
ότι είναι φτιαγµένος µόνο και µόνο από πέτρα, παρ' όλο που τα χείλη του είναι αλειµµένα 
µε αίµα και φλόγες φαίνονται να βγαίνουν από αυτόν. 
3Δεν µπορεί να κάνει τίποτα. 4Δε χρειάζεται να αντισταθούµε στη δύναµη του. 5Δεν έχει 
καµιά δύναµη. 6Και εκείνοι που βλέπουν την ασφάλεια τους δεν έχουν κανένα προστάτη, 
ούτε µια δύναµη την οποία να επικαλεστούν σε ώρα κινδύνου, ούτε και ισχυρό πολεµιστή 
που θα παλέψει για αυτούς. 
8. Αυτή η στιγµή µπορεί να είναι τροµακτική. 2Μπορεί όµως να είναι και η ώρα της 
απελευθέρωσης σου από την άθλια σκλαβιά. 3Κάνεις µια επιλογή, όταν στέκεσαι µπροστά 
σε αυτό το είδωλο, βλέποντας το ακριβώς όπως είναι. 4Θα αποκαταστήσεις στην αγάπη 
ό,τι έχεις προσπαθήσει να αποσπάσεις από αυτήν και να τοποθετήσεις µπροστά σε αυτήν 
τη δίχως νου πέτρα; 5Ή θα πλάσεις ένα άλλο είδωλο για να την αντικαταστήσεις; 6Γιατί ο 
Θεός της ασπλαχνίας παίρνει πολλές µορφές. 7Μια άλλη µορφή µπορεί να βρεθεί. 
9. Μη νοµίζεις όµως ότι ο φόβος είναι η απόδραση από το φόβο. 2Ας θυµηθούµε τι έχει 
τονίσει το κείµενο για τα εµπόδια που συναντά κανείς στο δρόµο προς την ειρήνη. 3Το 
τελευταίο εµπόδιο, το οποίο είναι το πιο δύσκολο να πιστέψεις ότι δεν είναι τίποτα και το 
οποίο φαίνεται σαν να είναι ένας συµπαγής τοίχος, αδιαπέραστος, τροµακτικός και 
ανυπέρβλητος, είναι ο φόβος του Ίδιου του Θεού. 4Εδώ βρίσκεται το βασικό αξίωµα που 
ενθρονίζει τη σκέψη του φόβου σαν θεό. 5Γιατί ο φόβος αγαπιέται από αυτούς που τον 
λατρεύουν και ή αγάπη φαίνεται να έχει γίνει άσπλαχνη τώρα. 
10. Από πού προέρχεται η εντελώς παράλογη πίστη στους Θεούς της εκδίκησης; 2Η 
αγάπη δεν έχει µπερδέψει τα χαρακτηριστικά της µε τα χαρακτηριστικά του φόβου. 3Αυτοί 
που λατρεύουν το φόβο όµως θα αντιληφθούν τη δική τους σύγχυση στον εχθρό του 
φόβου, και θα αντιληφθούν την ασπλαχνία του φόβου σαν ένα µέρος της αγάπης. 4Και τι 
είναι πιο τροµακτικό τώρα από την Καρδιά της Ίδιας της Αγάπης; 5Το αίµα φαίνεται να 
είναι πάνω στα χείλη Του, η φωτιά προέρχεται από Αυτόν. 6Και Αυτός είναι πιο 
τροµακτικός από καθετί άλλο, και αδιανόητα άσπλαχνος κατακεραυνώνει όλους αυτούς 
που Τον παραδέχονται σαν Το Θεό τους. 
11. Η επιλογή που κάνουµε σήµερα είναι αναπόφευκτη. 2Γιατί κοιτάζεις για τελευταία φορά 
αυτό το κοµµάτι της σκαλισµένης πέτρας που έφτιαξες και δεν το αποκαλείς πια θεό. 
3Εχεις φτάσει σε αυτό το σηµείο προηγουµένως, αλλά έχεις διαλέξει αυτό τον άσπλαχνο 
θεό να παραµείνει µαζί σου µε µια άλλη µορφή. 4Και έτσι ο φόβος του Θεού επέστρεψε 
µαζί µε σένα. 5Αυτή τη φορά τον αφήνεις εκεί. 6Κι εσύ επιστρέφεις σ' ένα νέο κόσµο, 
ξαλαφρωµένος από το βάρος του, κι αυτός ο κόσµος βλέπεται όχι µε τα τυφλά µάτια του 
φόβου, αλλά µε την όραση που αποκατάστησε η επιλογή σου. 
12. Τώρα τα µάτια σου ανήκουν στο Χριστό και Αυτός βλέπει µέσα από αυτά. 2Τώρα η 
φωνή σου ανήκει στο Θεό και αντηχεί τη Δική Του Φωνή. 3Και τώρα η καρδιά σου 
παραµένει εν ειρήνη για πάντα. 4Εχεις διαλέξει Αυτόν αντί για είδωλα, και τα 
χαρακτηριστικά σου, τα οποία έχουν δοθεί από το Δηµιουργό σου, επιστρέφουν επιτέλους 
σε σένα. 5Το Κάλεσµα για το Θεό ακούγεται και απαντιέται. Τώρα ο φόβος έχει κάνει τόπο 
για την αγάπη, καθώς ο Ίδιος ο Θεός αντικαθιστά την ασπλαχνία. 
13. Πατέρα, είµαστε σαν Εσένα. 2Η ασπλαχνία δεν κατοικεί σε µας, επειδή δεν υπάρχει 
καθόλου σε Εσένα. 3Η ειρήνη σου είναι δική µας. 4Και ευλογούµε τον κόσµο µε ό,τι έχουµε 
λάβει από Εσένα µόνο. 5Διαλέγουµε ξανά και κάνουµε την επιλογή µας για όλους τους 
αδερφούς µας, γνωρίζοντας ότι είναι ένα µ ' εµάς. 6Τους φέρνουµε τη σωτηρία Σου, όπως 
την έχουµε λάβει τώρα. 7Και δίνουµε ευχαριστίες σε αυτούς που µας ολοκληρώνουν. 8Σε 
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αυτούς βλέπουµε τη δόξα Σου και σε αυτούς βρίσκουµε την ειρήνη µας. 9Είµαστε άγιοι, 
επειδή η αγιοσύνη Σου µας έχει απελευθερώσει. 10Και δίνουµε ευχαριστίες. 11Αµήν. 
 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V  
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Ι. Και τώρα κάνουµε και πάλι επανάληψη. 2Αυτή τη φορά είµαστε έτοιµοι να κάνουµε 
µεγαλύτερη προσπάθεια και να δώσουµε περισσότερο χρόνο σε αυτό που επιχειρούµε. 
3Άναγνωρίζουµε ότι προετοιµαζόµαστε για ένα άλλο στάδιο κατανόησης. 4Είµαστε 
πρόθυµοι να ολοκληρώσουµε τελείως αυτό το βήµα ώστε να µπορέσουµε να 
προχωρήσουµε και πάλι µε µεγαλύτερη βεβαιότητα, ειλικρίνεια και πίστη. 5Τα βήµατα µας 
µέχρι τώρα δεν είναι σταθερά και οι αµφιβολίες µας έχουν κάνει να περπατάµε αβέβαια και 
αργά στο δρόµο που χαράζουν τα µαθήµατα. 6Τώρα όµως συνεχίζουµε πιο γρήγορα, γιατί 
πλησιάζουµε µια µεγαλύτερη βεβαιότητα, έναν πιο σίγουρο στόχο. 
2. Κάνε σταθερά τα βήµατα µας. Πατέρα µας. 2Άφησε τις αµφιβολίες µας να σιωπήσουν και 
τους άγιους νόες µας να µείνουν ακίνητοι, και µίλησε µας. 3Λεν έχουµε λόγια να Σου 
δώσουµε. 4Είµαστε πρόθυµοι µόνο και µόνο να ακούσουµε το Λόγο Σου και να τον κάνουµε 
δικό µας. 5 Οδήγησε την εξάσκηση µας, όπως ένας πατέρας οδηγεί ένα µικρό παιδί  σε ένα 
δρόµο που δεν καταλαβαίνει. 6Κι ωστόσο το παιδί ακολουθεί, σίγουρο ότι είναι ασφαλές, 
επειδή ο πατέρας του οδηγεί για αυτό. 
3. Κι έτσι φέρνουµε την εξάσκηση µας σε Σένα. 2Και αν σκοντάψουµε, Εσύ θα µας 
σηκώσεις. 3Αν ξεχάσουµε το δρόµο, βασιζόµαστε πάνω στη Δική Σου σίγουρη ενθύµηση. 
4Ξεφεύγουµε από το δρόµο µας, αλλά Εσύ δε θα ξεχάσεις να µας καλέσεις πίσω. 5Κάνε τα 
βήµατα µας πιο γρήγορα τώρα, ώστε να µπορέσουµε να έρθουµε πιο σίγουρα και πιο 
γρήγορα σ' Εσένα. 6Και δεχόµαστε το Λόγο που µας προσφέρεις για να ενοποιήσουµε την 
εξάσκηση µας, καθώς επανεξετάζουµε τις σκέψεις που µας έχεις δώσει. 
4. Αυτή είναι η σκέψη που πρέπει να προηγείται των σκέψεων που επανεξετάζουµε. 
2Καθεµιά απλώς και µόνο διευκρινίζει κάποια πλευρά αυτής της σκέψης, ή τη βοηθά να 
αποκτήσει µεγαλύτερο νόηµα, να γίνει πιο προσωπική κι αληθινή και να περιγράψει πιο 
καλά τον άγιο Εαυτό που µοιραζόµαστε και που τώρα προετοιµαζόµαστε να 
ξαναγνωρίσουµε: 
3Ό Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. 
4Μόνο αυτός ο Εαυτός γνωρίζει την αγάπη. 5Μόνο αυτός ο Εαυτός είναι τελείως συνεπής 
στις σκέψεις Του, γνωρίζει το Δηµιουργό Του, καταλαβαίνει τον Εαυτό Του, είναι τέλειος 
στη γνώση Του και στην αγάπη Του και ποτέ δεν αλλάζει τη διαρκή Του κατάσταση της 
ένωσης µε τον Πατέρα Του και µε τον Εαυτό Του. 
5. Και είναι Αυτός ο Εαυτός που περιµένει να µας συναντήσει στο τέλος του ταξιδιού. 
2Κάθε βήµα που κάνουµε µας φέρνει λίγο πιο κοντά. 3Αυτή η επανάληψη θα σώσει 
αµέτρητο χρόνο, αν κρατήσουµε στο νου µας ότι Αυτός συνεχίζει να είναι ο στόχος µας, 
καθώς εξασκούµαστε, Τον πλησιάζουµε. 4Ας υψώσουµε τις καρδιές µας από τη σκόνη στη 
ζωή, καθώς θυµόµαστε ότι Αυτός ο Εαυτός είναι δικός µας και ότι αυτά τα µαθήµατα 
στάλθηκαν για να µας ανοίξουν το δρόµο του φωτός και να µας διδάξουν, βήµα προς 
βήµα, πώς να επιστρέψουµε στον αιώνιο Εαυτό που νοµίσαµε ότι χάσαµε. 
6. Κάνω το ταξίδι µαζί σας. 2Γιατί µοιράζοµαι τις αµφιβολίες και τους φόβους σας για λίγο, 
ώστε να µπορέσετε να έλθετε σε µένα που αναγνωρίζω το δρόµο µε τον οποίο όλοι οι 
φόβοι και οι αµφιβολίες ξεπερνιούνται. 3Βαδίζουµε µαζί. 4Πρέπει να καταλαβαίνω την 
αβεβαιότητα και τον πόνο, αν και γνωρίζω ότι δεν έχουν νόηµα. 5Ένας σωτήρας όµως 
πρέπει να παραµένει µε αυτούς που διδάσκει, βλέποντας ό,τι βλέπουν, αλλά και 
κρατώντας στο νου του το δρόµο που τον απελευθέρωσε και που τώρα θα απελευθερώσει 
και σένα µαζί µε αυτόν. 6Ο Υιός του Θεού σταυρώνεται µέχρι να πάρεις το δρόµο µαζί µου. 
7. Η ανάσταση µου ξανάρχεται κάθε φορά που οδηγώ µε ασφάλεια έναν αδερφό στο 
µέρος στο οποίο το ταξίδι τελειώνει και ξεχνιέται. 2Ανανεώνοµαι κάθε φορά που ένας 
αδερφός µαθαίνει ότι υπάρχει ένας δρόµος διαφυγής από τη δυστυχία και τον πόνο. 
3Ξαναγεννιέµαι κάθε φορά που ο νους ενός αδερφού στρέφεται προς το φως µέσα του και 
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ψάχνει για µένα. 4Δεν έχω ξεχάσει κανέναν. 5Βοήθησέ µε τώρα να σε οδηγήσω πίσω, εκεί 
που το ταξίδι άρχισε, για να κάνεις µια άλλη επιλογή µαζί µου. 
8. Ελευθέρωσε µε καθώς εξασκείσαι και πάλι µε τις σκέψεις που σου έφερα από Εκείνον 
που βλέπει την πικρή σου ανάγκη και γνωρίζει την απάντηση που ο Θεός Του έχει δώσει. 
Επανεξετάζουµε αυτές τις σκέψεις µαζί. 3Μαζί αφιερώνουµε σε αυτές το χρόνο και την 
προσπάθεια µας. 4Και µαζί θα τις διδάξουµε στους αδερφούς µας. Ό Θεός δε θα ήθελε τον 
Ουρανό να είναι ηµιτελής. 6Ο Ουρανός σε περιµένει, όπως σε περιµένω κι εγώ. 7Δεν είµαι 
ολοκληρωµένος χωρίς τη συµµετοχή σου σε µένα. 8Και καθώς ολοκληρώνοµαι, 
πηγαίνουµε µαζί στον πανάρχαιο οίκο µας. ο οποίος προετοιµάστηκε για µας πριν από τον 
ερχοµό του χρόνου και ο οποίος διατηρήθηκε αναλλοίωτος από το χρόνο, αµόλυντος και 
ασφαλής, όπως θα είναι στο τέλος όταν ο χρόνος θα έχει τελειώσει. 
9. Ας είναι λοιπόν αυτή η επανάληψη το δώρο σου σε µένα. 2Γιατί µονάχα αυτό έχω 
ανάγκη, να ακούσεις τα λόγια που µιλώ και να τα δώσεις στον κόσµο. 3Εσύ είσαι η φωνή 
µου, τα µάτια µου, τα πόδια µου, τα χέρια µου, µε τα οποία σώζω τον κόσµο. 4Ο Εαυτός 
από τον Οποίο σε καλώ δεν είναι παρά ο δικός σου Εαυτός. 5Σε Αυτόν πηγαίνουµε µαζί. 
Πάρε το χέρι του αδερφού σου, γιατί αυτός δεν είναι ένας δρόµος που βαδίζουµε µόνοι 
µας. 7Στον αδερφό σου εγώ βαδίζω µαζί σου κι εσύ µαζί µου. 8Ο Πατέρας µας θέλει τον 
Υιό Του να είναι ένα µε Αυτόν. 9Τι ζει λοιπόν που δεν είναι ένα µε σένα; 
10. Ας γίνει αυτή η επανάληψη η ώρα στην οποία µοιραζόµαστε µια νέα εµπειρία για σένα, 
µια εµπειρία που είναι όµως τόσο παλιά όσο ο χρόνος κι ακόµα παλαιότερη. 2Αγιασµένο 
είναι το όνοµα σου. 3Ή δόξα σου είναι για πάντα ακηλίδωτη. 4Και η πληρότητα σου είναι 
τέλεια τώρα, όπως την καθιέρωσε ο Θεός. 5Εσύ είσαι ο Υιός Του, που ολοκληρώνει την 
προέκταση Του στη δική σου προέκταση. 6Εφαρµόζουµε µόνο και µόνο µια πανάρχαια 
αλήθεια, την οποία γνωρίζαµε προτού οι ψευδαισθήσεις φάνηκαν να διεκδικούν τον 
κόσµο. 7Και υπενθυµίζουµε στον κόσµο ότι είναι ελεύθερος από όλες τις ψευδαισθήσεις 
κάθε φορά που λέµε: 
8Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη, και εποµένως το ίδιο είµαι και Εγώ. 
11. Με αυτή τη σκέψη αρχίζουµε την επανάληψη µας κάθε µέρα. 2Με αυτήν αρχίζουµε και 
τελειώνουµε κάθε περίοδο εξάσκησης. 3Και µε αυτήν κοιµόµαστε, για να ξυπνήσουµε και 
πάλι µε αυτά τα ίδια λόγια πάνω στα χείλη µας και να χαιρετήσουµε µια άλλη µέρα. 4Με 
αυτή τη σκέψη περιβάλλουµε όλες τις σκέψεις που κάνουµε επανάληψη, και τις 
χρησιµοποιούµε για να υψώσουµε αυτή τη σκέψη µπροστά στο νου µας και να την 
κρατήσουµε µε διαύγεια στη θύµηση µας όλη την ηµέρα. 5Και έτσι, όταν θα έχουµε 
τελειώσει αυτή την επανάληψη θα έχουµε αναγνωρίσει ότι τα λόγια που µιλάµε είναι 
αληθινά. 
12. Τα λόγια όµως δεν είναι παρά βοηθήµατα, τα οποία, αν εξαιρέσουµε την αρχή και το 
τέλος των περιόδων εξάσκησης, πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο και µόνο για να 
ανακαλούν, όταν υπάρχει ανάγκη, το νου στο σκοπό του. 2Εµπιστευόµαστε την εµπειρία 
που προέρχεται από την εξάσκηση, όχι τα µέσα που χρησιµοποιούµε. 3Περιµένουµε την 
εµπειρία και αναγνωρίζουµε ότι µόνο εκεί έγκειται η βεβαιότητα. 4Χρησιµοποιούµαι τα 
λόγια και προσπαθούµε ξανά και ξανά να πάµε πέρα από αυτά στο νόηµα τους, το οποίο 
είναι πολύ πιο µακριά από τον ήχο τους. 5Ό ήχος εξασθενεί κι εξαφανίζεται, καθώς 
πλησιάζουµε την Πηγή του νοήµατος. 6Έδώ είναι που βρίσκουµε ανάπαυση. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 171 
 
Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. 
 
Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 
2Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. 
 
2. (152) Η δύναµη της απόφασης είναι δική µου. 
2Ό Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. 
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ΜΑΘΗΜΑ 172 
 
Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. 
 
Ι. (153) Η ασφάλεια µου έγκειται στο ότι δεν αµύνοµαι. 
Ό Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. 
 
2. (154) Είµαι ένας από τους διακόνους του Θεού. 
2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 173 
 
Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. 
 
Ι. (155) Θα αποσυρθώ από τη θέση του οδηγού και θα αφήσω Αυτόν να οδηγεί. 
2Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. 
 
2. (156) Περπατώ µε το Θεό στην τέλεια αγιοσύνη. 
2Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 174 
 
Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. 
 
1. (157) Στην Παρουσία Του είµαι πρόθυµος να εισέλθω τώρα. 
2Ό Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. 
 
2. (158) Σήµερα µαθαίνω να δίνω καθώς λαµβάνω. 
2Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 175 
 
Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. 
 
Ι. (159) Δίνω τα θαύµατα που έχω λάβει. 
2Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. 
 
2. (160) Είµαι στο σπίτι µου. 2Ο φόβος είναι άγνωστος εδώ. 
3Ό Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 176 
 
Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. 
 
1.(Ι6Ι) Δώσε µου την ευλογία σου, άγιε Υιέ του Θεού. 
2Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. 
 
2. (162) Είµαι όπως µε δηµιούργησε ο Θεός. 
2Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 177 
 
Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. 
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Ι. (163) Δεν υπάρχει θάνατος. 2Ο Υιός του Θεού είναι ελεύθερος. 
Ό Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. 
 
2. (164) Τώρα είµαστε ένα µε Αυτόν που είναι η Πηγή µας. 
2Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 178 
 
Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. 
 
Ι. (165) Ας µην αρνηθεί ο νους µου τη Σκέψη του Θεού.  
2Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. 
 
2. (166) Ο Θεός µου εµπιστεύεται όλα τα δώρα Του. 
2Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 179 
 
Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. 
Ι. (167) Υπάρχει µια ζωή και τη µοιράζοµαι µε το Θεό.  
Ό Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι εγώ. 
 
2.(168) Η χάρη Σου µου δίνεται. 2Τη ζητώ τώρα. 
3Ό Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 180 
 
Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. 
 
1. (169) Με τη χάρη ζω. 2Με τη χάρη απελευθερώνοµαι. 
3Ό Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. 
 
2. (170) Δεν υπάρχει ασπλαχνία στο Θεό ούτε και σε µένα. 
2Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. 
 
Εισαγωγή στα µαθήµατα 181—200 

 
1. Τα µαθήµατα που ακολουθούν έχουν σαν ιδιαίτερο σκοπό τη σταθεροποίηση της 
προθυµίας σου να κάνεις δυνατή την αδύναµη αφοσίωση σου και να συγχωνεύ-σεις, τους 
διασκορπισµένους στόχους σου σ' ένα σκοπό. 2Δεν σου ζητείται ακόµη ολοκληρωτική 
αφοσίωση κάθε στιγµή. 3Σου ζητείται όµως να εξασκηθείς τώρα για να φτάσεις την αίσθηση 
της ειρήνης που, έστω και διακεκοµµένα, αυτή η ενοποιηµένη αφοσίωση θα σου δώσει. 
4Είναι αυτή η εµπειρία που κάνει σίγουρο ότι θα δώσεις όλη σου την προθυµία για να 
ακολουθήσεις το δρόµο που καθορίζουν αυτά τα µαθήµατα. 
2. Τα µαθήµατα µας τώρα προσαρµόζονται συγκεκριµένα σε διευρυµένους ορίζοντες και 
άµεση πρόσβαση στα ιδιαίτερα εµπόδια που κρατούν την όραση σου στενόµυαλη και πάρα 
πολύ περιορισµένη, για να σε αφήσει να δεις την αξία του στόχου µας. 2Επιχειρούµε τώρα 
να αποµακρύνουµε αυτά τα εµπόδια, έστω και για λίγο. 3Τα λόγια από µόνα τους δεν 
µπορούν να µεταδώσουν την αίσθηση της απελευθέρωσης που φέρνει η αποµάκρυνση 
τους. 4Αλλά η εµπειρία της ελευθερίας και της ειρήνης που έρχεται καθώς παραιτείσαι από 
το να θέλεις να διευθύνεις ό,τι βλέπεις µιλά για τον εαυτό της. 5Η αφοσίωση σου θα αυξηθεί 
τόσο πολύ, που τα λόγια θα έχουν λίγη αξία. 6Θα είσαι σίγουρος για το τι θέλεις και για το τι 
δεν έχει καµιά αξία. 
3. Και έτσι αρχίζουµε το ταξίδι µας πέρα από τα λόγια µε το να συγκεντρωθούµε πρώτα στο 
τι εµποδίζει ακόµη την πρόοδο σου. 2Η εµπειρία του τι υπάρχει πέρα από την τάση σου να 
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αµύνεσαι παραµένει άφταστη όταν την απαρνιέσαι. 3Μπορεί να υπάρχει, αλλά δεν µπορείς 
να δεχτείς την παρουσία της. 4Τώρα λοιπόν επιχειρούµε να προχωρήσουµε λίγο κάθε µέρα 
πέρα από όλους τους αµυντικούς µηχανισµούς. 5Τίποτα περισσότερο δεν ζητείται εκτός 
από αυτό, επειδή τίποτα άλλο δεν χρειάζεται εκτός από αυτό. 6Αυτό θα είναι αρκετό για να 
εξασφαλίσει τον ερχοµό των υπολοίπων. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 181 
 
Εµπιστεύοµαι τους αδελφούς µου οι οποίοι είναι ένα µε µένα. 
 
Ι. Η εµπιστοσύνη στους αδελφούς σου είναι απαραίτητη για να θεµελιώσεις και να 
κρατήσεις την πίστη σου στην ικανότητα σου να ξεπεράσεις την αµφιβολία και την έλλειψη 
της απόλυτης βεβαιότητας στον εαυτό σου. 2Οταν επιτίθεσαι σ' έναν αδελφό σου, 
διακηρύσσεις ότι ο αδελφός σου περιορίζεται από ό,τι έχεις αντιληφτεί σε αυτόν. 3Δεν 
κοιτάζεις πέρα από τα λάθη του. Αντιθέτως, τα λάθη του µεγαλοποιούνται και κρύβουν 
από την επίγνωση σου τον Εαυτό που βρίσκεται υπεράνω των δικών σου λαθών και πέρα 
από τις φαινοµενικές αµαρτίες του αδελφού σου καθώς και από τις δικές σου. 
2. Η αντίληψη έχει µια εστίαση. 2Είναι αυτή η εστίαση, που δίνει συνοχή στο τι βλέπεις. 
3Αλλαξε µόνο και µόνο αυτή την εστίαση και ό,τι βλέπεις θα αλλάξει αναλόγως. 4Η όραση 
σου τώρα θα αλλάξει, για να βοηθήσει το σκοπό που έχει αντικαταστήσει εκείνον που είχες 
προηγουµένως. 5Μη συγκεντρώνεσαι στις αµαρτίες του αδελφού σου και θα βιώσεις την 
ειρήνη που προέρχεται από την πίστη στην αθωότητα. 6Αυτή η πίστη λαµβάνει τη µόνη 
σίγουρη υποστήριξη της από ό,τι βλέπεις στους άλλους πέρα από τις αµαρτίες τους. 7Γιατί 
τα λάθη τους, αν συγκεντρωθείς πάνω σε αυτά, είναι αυτόπτες µάρτυρες των αµαρτιών 
µέσα σε σένα. 8Και έτσι δεν θα ξεπεράσεις τη θέα τους και δεν θα δεις την αθωότητα που 
βρίσκεται πέρα από αυτά. 
3. Εποµένως, όταν εξασκούµαστε σήµερα, αφήνουµε πρώτα όλες αυτές τις ασήµαντες 
εστιάσεις να κάνουν τόπο για τη µεγάλη µας ανάγκη να αφήσουµε την αθωότητα µας να 
γίνει εµφανής. 2Δίνουµε οδηγίες στο νου µας ότι αναζητούµε για λίγο αυτή την αθωότητα 
και µόνο αυτή. 3Δεν νοιαζόµαστε για τους µελλοντικούς µας στόχους. 4Και ό,τι είδαµε µια 
στιγµή προηγουµένως δεν µας απασχολεί µέσα στο διάστηµα του χρόνου στο οποίο 
εξασκούµαστε να αλλάξουµε το σκοπό µας. Αναζητούµε την αθωότητα και τίποτα άλλο. 
6Την αναζητούµε τώρα, χωρίς να ενδιαφερόµαστε για τίποτα άλλο εκτός από το τώρα. 
4. 'Ένας σηµαντικός παράγοντας που διακινδυνεύει την επιτυχία σου είναι η απασχόληση 
σου µε τους περασµένους και µελλοντικούς στόχους σου. 2 Έχεις απορροφηθεί µε το 
πόσο πολύ διαφέρουν οι στόχοι που αυτά τα µαθήµατα υποστηρίζουν, µε εκείνους τους 
στόχους που είχες προηγουµένως. 3Και έχεις επίσης αποθαρρυνθεί από την καταθλιπτική 
και περιοριστική σκέψη ότι, ακόµα κι αν τυχόν πετύχεις, είναι αναπόφευκτο ότι θα 
ξαναχάσεις το δρόµο σου. 
5. Τι σηµασία θα µπορούσε να έχει αυτό; 2Γιατί το παρελθόν δεν υπάρχει, το µέλλον είναι 
µόνο και µόνο µια φαντασία. 3Αυτές οι ανησυχίες δεν είναι παρά αµυντικοί µηχανισµοί 
εναντίον της τωρινής αλλαγής στην εστίαση της αντίληψης. 4Τίποτα περισσότερο. 
5Εγκαταλείπουµε για λίγο αυτούς τους άσκοπους περιορισµούς. 6Δεν στηριζόµαστε στις 
πεποιθήσεις του παρελθόντος και ό,τι θα πιστέψουµε στο µέλλον δεν θα µας 
παρενοχλήσει τώρα. 7Εισερχόµαστε στην ώρα της εξάσκησης µας µ' ένα σκοπό, να 
κοιτάξουµε την αθωότητα µέσα µας. 
6. Αναγνωρίζουµε ότι έχουµε χάσει αυτό το στόχο, αν ο θυµός µπλοκάρει το δρόµο µας 
κατά οποιονδήποτε τρόπο. 2Και αν οι αµαρτίες ενός αδελφού έρθουν στο νου µας, η 
στενόµυαλη εστίαση µας θα περιορίσει την όραση µας και θα στρέψει τα µάτια µας στα 
δικά µας λάθη, τα οποία θα µεγεθύνουµε και θα αποκαλέσουµε «αµαρτίες». 3Για λίγο, 
λοιπόν, χωρίς αναφορά στο παρελθόν ή το µέλλον, αν τυχόν και ανορθωθούν αυτά τα 
εµπόδια, θα τα ξεπεράσουµε µε οδηγίες προς το νου µας να αλλάξει την εστίαση του 
καθώς λέµε: 
 4Αυτό δεν είναι ό,τι θα ήθελα να κοιτάξω. 5Εµπιστεύοµαι τους αδελφούς µου οι 
οποίοι είναι ένα µε µένα. 



 180 

7. Θα χρησιµοποιήσουµε επίσης αυτή τη σκέψη για να έχουµε µια αίσθηση ασφάλειας όλη 
την ηµέρα. 2Δεν επιδιώκουµε να πετύχουµε µακροπρόθεσµους στόχους. 3Καθώς κάθε 
εµπόδιο φαίνεται να κρύβει τη θέα της αθωότητας µας, αναζητούµε µόνο και µόνο τη 
διακοπή για µια στιγµή της δυστυχίας που θα φέρει η εστίαση στην αµαρτία, µια εστίαση 
που κάνει την αµαρτία να παραµένει αδιόρθωτη. 
8. Ούτε και ζητούµε να δούµε φαντασίες. 2Γιατί ό,τι αναζητούµε να δούµε υπάρχει 
πραγµατικά. 3Και καθώς η εστίαση µας στρέφεται πέρα από τα λάθη, θα δούµε έναν 
εντελώς αναµάρτητο κόσµο. 4Όταν αυτή η θέα είναι το µόνο που θέλουµε να βλέπουµε, 
όταν αυτή η θέα είναι το µόνο που αναζητούµε εις το όνοµα της αληθινής αντίληψης, τότε 
τα µάτια του Χριστού θα γίνουν οπωσδήποτε δικά µας. 5Και η Αγάπη, που Αυτός 
αισθάνεται για µας, θα γίνει επίσης δική µας. 6Αυτή η θέα θα γίνει το µόνο πράγµα που θα 
βλέπουµε να καθρεπτίζεται στον κόσµο και στον εαυτό µας. 
9. Ο κόσµος που κάποτε διακήρυττε τις αµαρτίες µας γίνεται τώρα η απόδειξη ότι είµαστε 
αναµάρτητοι. 2Και η αγάπη µας για όλους αυτούς που βλέπουµε επιβεβαιώνει ότι 
θυµόµαστε τον άγιο Εαυτό ο Οποίος δεν γνωρίζει καµιά αµαρτία και ποτέ δεν θα 
µπορούσε να διανοηθεί τίποτα, που να είναι χωρίς την αθωότητα Του. 3Αυτή τη µνήµη 
αναζητούµε καθώς στρέφουµε το νου µας προς την εξάσκηση µας σήµερα. 4Δεν 
κοιτάζουµε ούτε µπροστά ούτε πίσω. 5Κοιτάζουµε κατ' ευθείαν στο παρόν. 6Κι 
εµπιστευόµαστε την εµπειρία που ζητούµε τώρα. 7Η αθωότητα µας είναι µόνο και µόνο το 
Θέληµα του Θεού. 8Αυτή τη στιγµή η θέληση µας είναι ένα µε τη Δική Του. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 182 
 
Θα µείνω ακίνητος για µια στιγµή και θα πάω σπίτι µου. 
 
1. Αυτός ο κόσµος στον οποίο φαίνεται ότι ζεις δεν είναι το σπίτι σου. 2Και κάπου µέσα στο 
νου σου γνωρίζεις ότι αυτό είναι αλήθεια. 3Κάποια µνήµη του σπιτιού σου συνεχίζει να 
βρίσκεται πάντοτε στις σκέψεις σου, σαν να υπήρχε ένα µέρος που σε καλεί να 
επιστρέψεις, αν και δεν αναγνωρίζεις τη φωνή, ούτε κι αυτό που υπενθυµίζει η φωνή. 4Κι 
ωστόσο αισθάνεσαι σαν ένας ξένος εδώ, σ' ένα µέρος που δεν γνωρίζεις καθόλου. 5Όχι 
κάτι συγκεκριµένο, που θα σε έκανε να πεις µε σιγουριά ότι είσαι ένας εξόριστος εδώ. 
6Απλώς ένα επίµονο συναίσθηµα, µερικές φορές τίποτα περισσότερο από ένα απαλό 
άγγιγµα, το οποίο άλλες φορές ξεχνιέται ή απορρίπτεται, αλλά και το οποίο σίγουρα θα 
επιστρέψει στο νου σου και πάλι. 
2. Δεν υπάρχει κανένας που να µη γνωρίζει το µέρος για το οποίο µιλάµε. 2Μερικοί όµως 
προσπαθούν να κρύψουν τη δυστυχία τους µε παιχνίδια που παίζουν, για να περάσουν 
την ώρα τους και να συγκαλύψουν τη θλίψη τους. 3Άλλοι αρνούνται ότι είναι θλιµµένοι και 
δεν αναγνωρίζουν τα δάκρυα τους καθόλου. 4Και άλλοι θα ισχυριστούν ότι αυτό για το 
οποίο µιλάµε είναι µια ψευδαίσθηση, κάτι που δεν πρέπει να θεωρηθεί τίποτα 
περισσότερο από ένα όνειρο.5Ποιος όµως µε απλή ειλικρίνεια, χωρίς αµυντικούς 
µηχανισµούς και χωρίς αυταπάτες, θα αρνιόταν ότι καταλαβαίνει τα λόγια που µιλάµε; 
3. Σήµερα µιλάµε για τον καθένα που περπατά σε αυτό τον κόσµο, δεν βρίσκεται σπίτι του. 
2Τριγυρίζει αβέβαια, ψάχνοντας ασταµάτητα, αναζητώντας στο σκοτάδι αυτό που δεν 
µπορεί να βρει, χωρίς να αναγνωρίζει τι είναι αυτό που αναζητά. 3Χτίζει χίλια σπίτια, 
κανένα όµως δεν ικανοποιεί τον ανήσυχο νου του. 4Δεν καταλαβαίνει ότι µάταια χτίζει. 5Το 
σπίτι που αναζητά δεν µπορεί να χτιστεί από αυτόν: 6Δεν υπάρχει υποκατάστατο για τον 
Ουρανό. Το µόνο που έπλασε ποτέ ήταν η κόλαση. 
4. Ίσως να νοµίζεις ότι είναι το σπίτι της παιδικής σου ηλικίας που θα ξαναβρείς. 2Η 
παιδική ηλικία του σώµατος σου, και το µέρος όπου στεγάστηκε, είναι µια µνήµη τόσο 
διαστρεβλωµένη τώρα που είναι απλώς µια απεικόνιση ενός παρελθόντος που ποτέ δεν 
συνέβηκε. 3Υπάρχει ωστόσο ένα Παιδί µέσα σου που αναζητά το σπίτι του Πατέρα Του και 
γνωρίζει ότι είναι ένας ξένος εδώ. 4Αυτή η παιδική ηλικία είναι αιώνια, µε µια αθωότητα 
που θα διαρκέσει για πάντα. 5Εκεί που θα πάει αυτό το Παιδί είναι άγιος τόπος. 6Είναι η 
αγιοσύνη Του που φωτίζει τον Ουρανό και φέρνει στη γη την αγνή αντανάκλαση του 
φωτός από ψηλά, µέσα στο οποίο η γη και ο Ουρανός ενώνονται σαν ένα. 
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5. Είναι αυτό το Παιδί µέσα σου που ο Πατέρας σου γνωρίζει σαν τον Ίδιο Του τον Υιό. 
2Είναι αυτό το Παιδί που γνωρίζει τον Πατέρα Του. 3Επιθυµεί τόσο βαθιά να πάει σπίτι του, 
τόσο αδιάκοπα, που η φωνή Του σου φωνάζει να Τον αφήσεις να αναπαυτεί για λίγο. 4Δεν 
ζητά τίποτα περισσότερο από απλώς και µόνο µερικές στιγµές ανάπαυλας, µονάχα ένα 
διάστηµα στο οποίο να µπορέσει να επιστρέψει, για να αναπνεύσει και πάλι τον άγιο αέρα 
που γεµίζει το σπίτι του Πατέρα Του. 5Και εσύ επίσης είσαι στο σπίτι Του. 6Θα επιστρέψει. 
7Δώσε Του όµως λίγη ώρα να ξαναβρεί τον Εαυτό Του, µέσα στην ειρήνη που είναι το 
σπίτι Του, αναπαυόµενος στη σιωπή, την ειρήνη και την αγάπη. 
6. Αυτό το Παιδί χρειάζεται την προστασία σου. 2Είναι µακριά από το σπίτι Του. 3Είναι 
τόσο µικρός που φαίνεται τόσο εύκολο να Τον κλείσεις έξω και τη µικρή Του φωνή να 
συγκαλύψεις, που το κάλεσµα Του για βοήθεια σχεδόν δεν ακούγεται µέσα στους 
στρίγγλικους ήχους και τους εκνευριστικούς θορύβους του κόσµου. 
4Γνωρίζει ωστόσο ότι η σίγουρη προστασία Του βρίσκεται ακόµα µέσα σου. 5Δεν θα Τον 
απογοητεύσεις. 6Θα πάει στο σπίτι Του και θα πας κι εσύ µαζί µε Αυτόν. 
7. Αυτό το Παιδί είναι η Ιδιότητα σου να µην αµύνεσαι, η δύναµη σου. 2Σε εµπιστεύεται. 
3Ηρθε επειδή γνώριζε ότι δεν θα αποτύχαινες. 4Σου ψιθυρίζει ασταµάτητα για το σπίτι 
Του.5Γιατί είναι πρόθυµος να σε φέρει πίσω µαζί Του, ώστε κι Αυτός ο Ίδιος να µπορέσει 
να µείνει και να µην ξαναεπιστρέψει εκεί που δεν ανήκει κι εκεί που ζει σαν ένας 
απόκληρος µέσα σ' έναν κόσµο ξενικών σκέψεων. 6Η υποµονή Του δεν έχει όρια. 7Θα 
περιµένει µέχρι να ακούσεις την απαλή Φωνή Του µέσα σου, η οποία σε καλεί να Τον 
αφήσεις να πάει ειρηνικά, µαζί µε εσένα, εκεί που Αυτός είναι στο σπίτι Του και εσύ µαζί µε 
Αυτόν. 
8. Όταν µείνεις ακίνητος για µια στιγµή, όταν ο κόσµος χάνεται από τα µάτια σου, όταν οι 
ανάξιες ιδέες σταµατούν να έχουν αξία στον ανήσυχο νου σου, τότε θα ακούσεις τη Φωνή 
Του. 2Τόσο έντονα σε καλεί Αυτός, που δεν θα Του αντισταθείς πια. 3Εκείνη τη στιγµή θα 
σε πάρει στο σπίτι Του και θα µείνεις µαζί Του στην τέλεια γαλήνη, σιωπηλός και εν 
ειρήνη, υπεράνω όλων των λόγων, ανέγγιχτος από το φόβο και την αµφιβολία, απόλυτα 
βέβαιος ότι βρίσκεσαι στο σπίτι σου. 
9. Αναπαύσου µε Αυτόν συχνά σήµερα. 2Γιατί ήταν πρόθυµος να γίνει ένα µικρό παιδί, 
ώστε να µπορέσεις να µάθεις από Αυτόν πόσο δυνατός είναι αυτός που δεν αµύνεται αλλά 
προσφέρει µόνο τα µηνύµατα της αγάπης σε εκείνους που νοµίζουν ότι είναι εχθρός τους. 
3 Αυτός κρατά τη δύναµη του Ουρανού στο χέρι Του και τους αποκαλεί φίλους και τους 
δίνει τη δύναµη Του, ώστε να µπορέσουν να δουν ότι θα ήθελε να είναι Φίλος τους. 4Τους 
ζητά να Τον προστατεύσουν, επειδή το σπίτι Του είναι µακριά και δεν θα επιστρέψει σε 
αυτό µόνος Του. 
10. Ο Χριστός ξαναγεννιέται µόνο και µόνο σαν ένα µικρό Παιδί κάθε φορά που κάποιος 
που περιπλανιέται θα ήθελε να εγκαταλείψει το σπίτι του. 2Γιατί πρέπει να µάθει ότι αυτό 
που θα ήθελε να προστατεύσει δεν είναι παρά αυτό το Παιδί, το Οποίο έρχεται χωρίς να 
αµύνεται καθόλου και το Οποίο προφυλάσσεται από το γεγονός ότι δεν αµύνεται. 3Πήγαινε 
σπίτι σου µαζί µε Αυτόν πολλές φορές σήµερα. 4Είσαι τόσο ξένος εδώ όσο κι Αυτός. 
11. Αφιέρωσε χρόνο σήµερα για να βάλεις στην άκρη την ασπίδα που δεν ωφελεί σε 
τίποτα και να παρατήσεις τη λόγχη και το σπαθί που ύψωσες εναντίον ενός εχθρού που 
δεν υπάρχει. 2Ο Χριστός σε έχει αποκαλέσει φίλο και αδελφό. 3Έχει έρθει ακόµη και για να 
ζητήσει τη βοήθεια σου να Τον αφήσεις να πάει σπίτι Του σήµερα, ολοκληρωµένος και 
πλήρης. 4Έχει έλθει όπως έρχεται ένα µικρό παιδί, το οποίο θα ικετεύσει τον πατέρα του 
για προστασία και για αγάπη. 5Κυβερνά το σύµπαν κι ωστόσο ζητά ασταµάτητα να 
επιστρέψεις µαζί Του και να µην περνάς πια τις ψευδαισθήσεις για Θεούς σου. 
12. Δεν έχεις χάσει την αθωότητα σου. 2Η αθωότητα σου είναι αυτό που λαχταράς. 3Η 
επιθυµία της καρδιάς σου. 4Η φωνή που ακούς και το κάλεσµα που δεν µπορείς να 
αρνηθείς. 5Το άγιο Παιδί παραµένει µαζί σου. 6Το σπίτι Του είναι δικό σου. 7Σήµερα σου 
δίνει την ιδιότητα Του να µην αµύνεται κι εσύ την αποδέχεσαι σαν αντάλλαγµα για όλα τα 
παιχνίδια του πολέµου που έχεις φτιάξει. 8Και τώρα ο δρόµος είναι ανοιχτός και το τέλος 
του ταξιδιού είναι επιτέλους ορατό. 9Μείνε ακίνητος για µια στιγµή και πήγαινε σπίτι σου 
µαζί µε Αυτόν και µείνε στην ειρήνη για λίγο. 
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ΜΑΘΗΜΑ 183  
 
Επικαλούµαι το Όνοµα του Θεού και το δικό µου. 
 
1. Το Όνοµα του Θεού είναι άγιο, αλλά όχι αγιότερο από το δικό σου. 2Το να επικαλεστείς 
το Όνοµα Του είναι ακριβώς το ίδιο µε το να επικαλεστείς το δικό σου.3Ενας πατέρας δίνει 
το όνοµα του στο γιο του και έτσι ο γιος ταυτίζεται µε αυτόν. 4Οι αδελφοί του µοιράζονται 
το όνοµα του και έτσι είναι ενωµένοι µ ένα δεσµό στον οποίο βασίζονται για την ταυτότητα 
τους. 5Το Όνοµα του Πατερά σου σου υπενθυµίζει ποιος είσαι ακόµη και µέσα σ' έναν 
κόσµο που δεν γνωρίζει και παρ' όλο που κι εσύ δεν έχεις θυµηθεί 
2 Το Όνοµα του Θεού δεν µπορεί να ακουστεί χωρίς απάντηση, ούτε να ειπωθεί χωρίς 
έναν αντίλαλο µέσα στο νου σου που σε καλεί να θυµηθείς 2Πες το Όνοµα Του και θα έχεις 
προκαλέσει τους αγγέλους να περιβάλλουν το µέρος στο οποίο στέκεσαι και να σου 
τραγουδούν, καθώς απλώνουν τα φτερά 
τους για να σε κρατήσουν ασφαλή και να σε προστατέψουν από κάθε εγκόσµια σκέψη που 
θα εισέβαλλε στην αγιοσύνη σου. 
3. Επανέλαβε το Όνοµα του Θεού και όλος ο κόσµος θα απαντήσει µε το να εγκαταλείψει 
τις ψευδαισθήσεις. 2Κάθε όνειρο που αγαπά ο κόσµος έχει ξαφνικά περάσει και εκεί που 
φαινόταν ότι υπήρχε βρίσκεις ένα αστέρι, Ένα θαύµα χάρης. 3Όι άρρωστοι σηκώνονται 
θεραπευµένοι από τις αρρωστηµένες σκέψεις τους. 4Οι τυφλοί µπορούν να δουν, οι κουφοί 
µπορούν να ακούσουν 5Όι θλιµµένοι σταµατούν τους θρήνους τους και τα δάκρυα του 
πόνου στεγνώνουν, καθώς τα ευτυχισµένα γέλια έρχονται, να ευλογήσουν τον κόσµο. 
4. Επανέλαβε το Όνοµα του Θεού και τα ασήµαντα ονόµατα θα έχουν χάσει το νόηµα 
τους. 2Καθε πειρασµός γίνεται µόνο και µόνο ένα ακατονόµαστο και ανεπιθύµητο πράγµα 
µπροστά στο Όνοµα του Θεού. Επανέλαβε το Όνοµα Του και θα δεις πόσο εύκολα θα 
ξεχάσεις τα ονόµατα όλων των θεών στους οποίους έδωσες αξία. Έχουν χάσει πια το 
όνοµα του Θεού που τους έδωσες 5Δεν έχουν όνοµα και σου είναι άχρηστοι, αν και 
προτού αφήσεις το Όνοµα του Θεού να αντικαταστήσει τα ασήµαντα ονόµατα τους, 
στεκόσουν σεβάσµια µπροστά τους, αποκαλώντας τους Θεούς. 
5. Επανέλαβε το Όνοµα του Θεού και, επικαλέσου τον Εαυτό σου το Όνοµα του Οποίου 
είναι το Όνοµα του Θεού. 2Επανέλαβε το Όνοµα Του και όλα τα ασήµαντα, δίχως όνοµα 
πράγµατα της γης, θα µπουν στη σωστή τους προοπτική. 3Εκείνοι που επικαλούνται το 
Όνοµα του Θεού δεν µπορούν να κάνουν λάθος και να µπερδέψουν ό,τι δεν έχει όνοµα µε 
το Όνοµα, ούτε την αµαρτία µε τη χάρη, ούτε τα σώµατα µε τον άγιο Υιό του Θεού 4Και αν 
συνδεθείς µε έναν αδελφό, καθώς κάθεσαι µε αυτόν στη σιωπή επαναλαµβάνοντας το 
Όνοµα του Θεού µαζί µε αυτόν µέσα στο γαλήνιο νου σου, έχεις εγκαθιδρύσει εκεί ένα 
βωµό που φθάνει στον Ίδιο το Θεό και τον Υιό Του 
6. Σήµερα εξασκήσου µόνο και µόνο µε το εξής: επαναλάµβανε το Όνοµα του Θεού ξανά 
και ξανά. 2Ξέχασε κάθε όνοµα εκτός από το Δικό Του 3Μην ακούς τίποτα άλλο. 4Αφησε 
όλες τις σκέψεις σου να βασίζονται σε Αυτό 5Δεν χρησιµοποιούµε καµία άλλη λέξη παρά 
µόνο στην αρχή, όταν λέµε σηµερινή ιδέα µόνο µια φορά. 4Και µετά το Όνοµα του Θεού 
γίνεται η µοναδική µας σκέψη, ο µοναδικός µας λόγος, το µόνο πράγµα που απασχολεί το 
νου µας, η µόνη ευχή που έχουµε, ο µόνος ήχος που έχει νόηµα και το µόνο Όνοµα του 
κάθε πράγµατος που επιθυµούµε να δούµε, του κάθε πράγµατος που θα αποκαλούσαµε 
Θεό µας. 
7. Δίνουµε λοιπόν µια πρόσκληση, η οποία δεν µπορεί ποτέ να απορριφθεί. 2Και ο Θεός 
θα έλθει και θα την απαντήσει ο Ίδιος. 3Μη νοµίζεις ότι Αυτός ακούει τις ασήµαντες 
προσευχές εκείνων που Τον επικαλούνται µε ονόµατα ειδώλων που ο κόσµος αγαπά. 
4Δεν µπορούν να Τον φτάσουν κατ' αυτό τον τρόπο. 5Αυτός δεν µπορεί να ακούσει τις 
παρακλήσεις εκείνων που Του ζητούν να αλλάξει και να µην είναι πια ο Εαυτός Του, ή που 
ζητούν να πάρει ο Υιός Του ένα όνοµα διαφορετικό από το Δικό Του. 
8. Επανέλαβε το Όνοµα του Θεού και θα Τον αναγνωρίσεις σαν το µόνο Δηµιουργό της 
πραγµατικότητας. 2Και θα αναγνωρίσεις επίσης ότι ο Υιός Του είναι µέρος Του και 
δηµιουργεί εις το Όνοµα Του. 3Κάθισε σιωπηλά και άφησε το Όνοµα Του να γίνει µια ιδέα 
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που περικλείει τα πάντα και καταλαµβάνει εντελώς το νου σου. 4Όλες οι σκέψεις ας 
σταµατήσουν εκτός από αυτήν. 5Και απάντησε µε αυτήν σε όλες τις άλλες σκέψεις, και δες 
το Όνοµα του Θεού να αντικαθιστά τα χίλια ασήµαντα ονόµατα που έδωσες στις σκέψεις 
σου χωρίς να συνειδητοποιήσεις ότι υπάρχει µόνο ένα Όνοµα για το καθετί που υπάρχει 
και για το καθετί που θα υπάρξει. 
9. Σήµερα µπορείς να φτάσεις µια κατάσταση στην οποία θα βιώσεις το δώρο της χάρης. 
2Μπορείς να αποδράσεις από όλη τη σκλαβιά του κόσµου και να δώσεις στον κόσµο την 
απελευθέρωση που βρήκες. 3Μπορείς να θυµηθείς ό,τι ξέχασε ο κόσµος και να του 
προσφέρεις τη δική σου θύµηση. 4Μπορείς να δεχτείς σήµερα το ρόλο που παίζεις στη 
σωτηρία του καθώς και στη δική σου σωτηρία. 5Και οι δύο ρόλοι µπορούν να εκτελεστούν 
τέλεια. 
10. Βασίσου στο Όνοµα του Θεού για την απελευθέρωση σου, και θα σου δοθεί. 2Καµιά 
άλλη προσευχή δεν είναι αναγκαία εκτός από αυτήν, επειδή αυτή περιλαµβάνει όλες τις 
άλλες µέσα της. 3Τα λόγια είναι ασήµαντα και όλες οι παρακλήσεις περιττές, όταν ο Υιός 
του Θεού επικαλείται το Όνοµα του Πατέρα του. 4Οι Σκέψεις του Πατέρα του γίνονται δικές 
του. 5Διεκδικεί όλα αυτά που ο Πατέρας του έδωσε και δίνει ακόµα και θα δίνει για πάντα. 
6Επικαλείται Αυτόν για να αφήσει όλα τα πράγµατα που νόµισε ότι έπλασε να χάσουν, 
τώρα, το όνοµα τους, στη θέση τους, το άγιο Όνοµα του Θεού γίνεται η κρίση του της 
ευτέλειας τους. 
11. Όλα τα ασήµαντα πράγµατα είναι σιωπηλά. 2Οι ασήµαντοι ήχοι δεν ακούγονται τώρα. 
3Τα ασήµαντα πράγµατα της γης έχουν εξαφανιστεί. 4Το σύµπαν δεν αποτελείται από 
τίποτα άλλο εκτός από τον Υιό του Θεού, ο οποίος επικαλείται τον Πατέρα του. 5Και η 
φωνή του Πατέρα του απαντά εις το άγιο Όνοµα του Πατέρα του. 6Σε αυτή την αιώνια, 
γαλήνια σχέση, στην οποία η επικοινωνία υπερβαίνει κατά πολύ όλα τα λόγια κι επίσης 
ξεπερνά σε βάθος και σε ύψος οτιδήποτε µπορούν να µεταδώσουν τα λόγια, βρίσκεται η 
αιώνια ειρήνη. 7Εις το Όνοµα του Πατέρα µας, είµαστε πρόθυµοι να βιώσουµε αυτή την 
ειρήνη σήµερα. 8Και εις το Όνοµα Του, θα µας δοθεί. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 184  
 
Το Όνοµα του Θεού Είναι η κληρονοµιά µου. 
 
1. Ζεις µε σύµβολα. 2'Εχεις επινοήσει ονόµατα για το καθετί που βλέπεις. Το κάθε πράγµα 
γίνεται µια ξεχωριστή οντότητα η οποία αναγνωρίζεται από το όνοµα της. 4Με αυτό τον 
τρόπο την ξεκόβεις από την ενότητα. 5Με αυτό τον τρόπο ορίζεις τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της και την ξεχωρίζεις από άλλα πράγµατα µε το να τονίζεις το διάστηµα 
που την περιβάλλει. 6Αυτό το διάστηµα το βάζεις µεταξύ όλων των πραγµάτων στα οποία 
δίνεις ένα διαφορετικό όνοµα, µεταξύ όλων των συµβάντων ως προς το χώρο και το χρόνο 
και µεταξύ όλων των σωµάτων τα οποία χαιρετιούνται µ' ένα όνοµα. 
2. Αυτό το διάστηµα που βλέπεις να διαχωρίζει όλα τα πράγµατα είναι ο τρόπος µε τον 
οποίο επιτυγχάνεται η αντίληψη του κόσµου. 2Βλέπεις κάτι εκεί που δεν υπάρχει τίποτα και 
εκεί που υπάρχει η ενότητα δεν βλέπεις τίποτα, ένα διάστηµα µεταξύ όλων των 
πραγµάτων, µεταξύ όλων των πραγµάτων και εσένα. 3Νοµίζεις έτσι ότι έχεις δώσει ζωή 
µέσα στην κατάσταση του αποχωρισµού. 4Με αυτόν το διαχωρισµό νοµίζεις ότι έχεις 
καθιερωθεί σαν µια µονάδα που λειτουργεί µε µια ανεξάρτητη βούληση. 
3. Ποια είναι αυτά τα ονόµατα µε τα οποία ο κόσµος γίνεται µια σειρά ξεχωριστών 
γεγονότων, ασύνδετων πραγµάτων και σωµάτων που κρατιούνται σε απόσταση και τα 
οποία κρατούν το νου σαν ξεχωριστά κέντρα επίγνωσης; 2Εσύ τους έδωσες αυτά τα 
ονόµατα, καθιερώνοντας την αντίληψη έτσι όπως την ήθελες να είναι. 3Στα ακατονόµαστα 
πράγµατα δόθηκαν ονόµατα και έτσι τους δόθηκε και πραγµατικότητα. 4Γιατί σε ό,τι δίνεται 
ένα όνοµα, δίνεται και νόηµα και µετά θα το δει κανείς σαν να είναι γεµάτο νόηµα, σαν µια 
αιτία αληθινής επίδρασης που φέρει µέσα της τα αποτελέσµατα της. 
4. Αυτός είναι ο τρόπος µε τον οποίο µια πραγµατικότητα πλάθεται από την 
προκατειληµµένη όραση και στρέφεται σκοπίµως εναντίον της αλήθειας. 2O εχθρός αυτής 
της όρασης είναι η πληρότητα. 3Αυτή η όραση διανοείται ασήµαντα πράγµατα και τα 
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κοιτάζει. 4Και η έλλειψη απόστασης, µια αίσθηση ενότητας ή όρασης που βλέπει 
διαφορετικά, γίνεται η απειλή που πρέπει να ξεπεράσει, να πολεµήσει και να αρνηθεί. 
5. Η άλλη όραση όµως εξακολουθεί να παραµένει µια φυσιολογική κατεύθυνση για το νου 
να διοχετεύσει την αντίληψη του. 2Είναι δύσκολο να διδάξεις το νου χίλια ξένα ονόµατα και 
επίσης χιλιάδες περισσότερα. 3Πιστεύεις ωστόσο ότι αυτό είναι το νόηµα της µάθησης, ο 
µόνος ουσιαστικός στόχος της µε τον οποίο η επικοινωνία πραγµατοποιείται και οι έννοιες 
µπορούν να διαβιβαστούν µ' έναν κατανοητό τρόπο. 
6. Αυτή είναι όλη η κληρονοµιά που δίνει ο κόσµος. 2Και ο καθένας που µαθαίνει να 
σκέπτεται έτσι, αποδέχεται τις ενδείξεις και τα σύµβολα που διακηρύσσουν ότι ο κόσµος 
είναι πραγµατικός. Είναι ακριβώς αυτό που υποστηρίζουν. 4Δεν αφήνουν καµιά αµφιβολία 
ότι το καθετί στο οποίο ένα όνοµα έχει δοθεί, υπάρχει. 5Μπορεί να ιδωθεί, όπως 
αναµένεται. 6Ό,τι αρνείται ότι αυτό είναι αληθινό είναι µόνο και µόνο µια ψευδαίσθηση, γιατί 
αυτό είναι η απόλυτη πραγµατικότητα. 7Το να το αµφισβητήσει κανείς είναι τρέλα, το να 
δεχτεί την παρουσία του είναι η απόδειξη της ψυχικής υγείας. 
7. Αυτή είναι η διδασκαλία του κόσµου. 2Είναι ένα στάδιο µάθησης από το οποίο πρέπει να 
περάσουν όλοι αυτοί που έρχονται στον κόσµο. 3Οσο πιο γρήγορα αντιληφθούν όµως στο 
τι βασίζεται αυτή η διδασκαλία, πόσο αµφισβητήσιµα είναι τα αξιώµατα της και πόσο 
αµφίβολα τα συµπεράσµατα της, τόσο πιο γρήγορα θα αµφισβητήσουν τις συνέπειες της. 
4Η µάθηση που σταµατά µε ό,τι διδάσκει ο κόσµος δεν έχει νόηµα. 5Στη σωστή της θέση 
υπηρετεί απλώς και µόνο σαν ένα ξεκίνηµα από το οποίο µια άλλου είδους µάθηση µπορεί 
να αρχίσει, µια νέα αντίληψη να αποκτηθεί και όλα τα αυθαίρετα ονόµατα που δίνει ο 
κόσµος µπορούν να ανακληθούν καθώς τα αµφιβάλλει κανείς. 
8. Μη νοµίζεις ότι έπλασες τον κόσµο. 2Τις ψευδαισθήσεις, ναι! '3Ό,τι όµως είναι αληθινό 
στη γη και τον Ουρανό είναι υπεράνω των ονοµάτων που έχεις δώσει. 4Όταν καλείς έναν 
αδελφό, το σώµα του είναι αυτό που επικαλείσαι. Ή αληθινή του Ταυτότητα έχει 
συγκαλυφθεί από το τι πιστεύεις ότι πραγµατικά είναι. Το σώµα του απαντά στο όνοµα µε 
το οποίο τον καλείς, επειδή ο νους του συγκατατίθεται να πάρει για δικό του το όνοµα που 
του δίνεις. 7Και έτσι η ενότητα του αποκηρύσσεται δυο φορές, επειδή και εσύ τον 
αντιλαµβάνεσαι σαν να είναι διαχωρισµένος από σένα και αυτός δέχεται για δικό του αυτό 
το ξεχωριστό όνοµα. 
9. Θα ήταν πράγµατι παράξενο αν σου είχε ζητηθεί να ξεπεράσεις όλα τα σύµβολα του 
κόσµου, ξεχνώντας τα για πάντα, σου ζητήθηκε ωστόσο να αναλάβεις µια αποστολή 
διδασκαλίας. 2Έχεις ανάγκη να χρησιµοποιήσεις για λίγο τα σύµβολα του κόσµου. 3Μην 
εξαπατάσαι όµως και εσύ από αυτά. 4Δεν αντιπροσωπεύουν τίποτα απολύτως και στην 
εξάσκηση σου αυτή είναι η σκέψη που θα σε απελευθερώσει από αυτά. 5Αυτά τα σύµβολα 
γίνονται απλώς και µόνο τα µέσα µε τα οποία µπορείς να επικοινωνείς µε έναν τρόπο που 
ο κόσµος µπορεί να καταλάβει, αναγνωρίζεις όµως ότι δεν είναι η ενότητα όπου η αληθινή 
επικοινωνία µπορεί να βρεθεί. 
10. Αυτό που χρειάζεσαι λοιπόν είναι διαστήµατα κάθε µέρα στα οποία η µάθηση του 
κόσµου γίνεται µια προσωρινή κατάσταση, µια φυλακή του κόσµου από την οποία φεύγεις 
και πηγαίνεις στο φως του ήλιου, όπου ξεχνάς το σκοτάδι. 2Εδώ καταλαβαίνεις το Λόγο, το 
Όνοµα που ο Θεός σου έχει δώσει, τη µια Ταυτότητα που µοιράζονται όλα τα πράγµατα, 
τη µόνη οµολογία του τι είναι αληθινό. 3Και µετά ξαναγύρισε στο σκοτάδι, όχι επειδή 
νοµίζεις ότι είναι πραγµατικό, αλλά µόνο και µόνο για να διακηρύξεις, µ' έναν τρόπο που 
ακόµα έχει νόηµα στον κόσµο που κυβερνά το σκοτάδι, ότι δεν είναι πραγµατικό. 
11. Χρησιµοποίησε όλα τα ασήµαντα ονόµατα και σύµβολα που σκιαγραφούν τον κόσµο 
του σκοταδιού: 2Μην τα δέχεσαι σαν τη δική σου πραγµατικότητα. 3Το Άγιο Πνεύµα τα 
χρησιµοποιεί όλα τους, αλλά δεν ξεχνά ότι η δηµιουργία έχει ένα Όνοµα, ένα Νόηµα, και 
µια Πηγή η Οποία ενοποιεί όλα τα πράγµατα µέσα στον εαυτό Της. 4Χρησιµοποίησε, µόνο 
και µόνο για ευκολία, όλα τα ονόµατα που τους δίνει ο κόσµος, αλλά µην ξεχνάς ότι 
µοιράζονται το Όνοµα του Θεού µαζί µε σένα. 
12. Ο Θεός δεν έχει όνοµα. 2Κι ωστόσο, το Όνοµα Του γίνεται το τελικό µάθηµα ότι όλα τα 
πράγµατα είναι ένα και µε αυτό το µάθηµα όλη η µάθηση τελειώνει. 3Όλα τα ονόµατα 
ενοποιούνται, όλος ο χώρος γεµίζει µε την αντανάκλαση της αλήθειας. 4Κάθε χάσµα κλείνει 
και ο αποχωρισµός θεραπεύεται. 5Το Όνοµα του Θεού είναι η κληρονοµιά που Αυτός 
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έδωσε σ' εκείνους, που διάλεξαν να πάρει η διδασκαλία του κόσµου τη θέση του Ουρανού. 
6Στην εξάσκηση µας ο σκοπός µας είναι να αφήσουµε το νου µας να δεχτεί ό,τι ο Θεός έχει 
δώσει σαν την απάντηση Του στην οικτρή κληρονοµιά που έπλασες σαν φόρο τιµής για 
τον Υιό που Αυτός αγαπά. 
13. Κανένας που αναζητά το νόηµα του Ονόµατος του Θεού δεν µπορεί να αποτύχει. 2Η 
εµπειρία θα έρθει για να συµπληρώσει το Λόγο. 3Πρώτα όµως πρέπει να δεχτείς το Όνοµα 
για όλη την πραγµατικότητα και να συνειδητοποιήσεις ότι πολλά ονόµατα που έδωσες στις 
όψεις της έχουν διαστρεβλώσει ό,τι βλέπεις, αλλά δεν έχουν παραποιήσει καθόλου την 
αλήθεια. 4 Ένα Όνοµα φέρνουµε στην εξάσκηση µας. 5'Ενα Όνοµα χρησιµοποιούµε για να 
ενοποιήσουµε την όραση µας. 
14. Και παρ' όλο που χρησιµοποιούµε ένα διαφορετικό όνοµα για κάθε αντίληψη µιας 
όψης του Υιού του Θεού, καταλαβαίνουµε ότι δεν έχουν παρά ένα Όνοµα, το Οποίο Αυτός 
τους έχει δώσει. 2Αυτό είναι το Όνοµα που χρησιµοποιούµε στην εξάσκηση µας. 3Και µέσω 
της χρήσης Του, όλοι οι ανόητοι διαχωρισµοί που µας κρατούσαν τυφλωµένους 
εξαφανίζονται. 4Και µας δίνεται δύναµη να δούµε πέρα από αυτούς. 5Τώρα η όραση µας 
ευλογείται µε ευλογίες που µπορούµε να δίνουµε καθώς τις λαµβάνουµε. 
15. Πατέρα, το Όνοµα µας είναι το Δικό Σου Όνοµα. 2Σε Αυτό ενωνόµαστε µε όλα τα όντα 
και µε Εσένα που είσαι ο ένας Δηµιουργός τους. 3Ό.π πλάσαµε και καλούµε µε πολλά 
διαφορετικά ονόµατα είναι µόνο και µόνο µια σκιά µε την οποία έχουµε προσπαθήσει να 
καλύψουµε τη δική σου Πραγµατικότητα. 4Και είµαστε χαρούµενοι και ευγνώµονες που 
κάναµε λάθος. 5 Όλα τα λάθη µας τα δίνουµε σε Εσένα, ώστε να µπορέσουµε να 
απαλλαγούµε από όλες τις συνέπειες που φάνηκαν να έχουν. 6Και δεχόµαστε την αλήθεια 
που δίνεις στη θέση του καθενός από αυτά τα λάθη. 7Το Όνοµα Σου είναι η σωτηρία µας 
και η απόδραση µας από ό,τι πλάσαµε. 8Το Όνοµα Σου µας ενώνει στην ενότητα που είναι 
η κληρονοµιά µας και η ειρήνη µας. 9Αµήν. 
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Θέλω την ειρήνη του Θεού. 
 
1. Το να πεις αυτά τα λόγια δεν είναι τίποτα. 2Το να τα εννοείς όµως είναι το παν. Αν 
µπορούσες να τα εννοήσεις έστω και για µια µόνο στιγµή, θλίψεις οποιασδήποτε µορφής 
δε θα ήταν πια δυνατές για σένα, ποτέ και πουθενά. 4Ο Ουρανός θα επέστρεφε εντελώς 
στην πλήρη επίγνωση, η µνήµη του Θεού θα επανερχόταν τελείως και η ανάσταση όλης 
της δηµιουργίας θα αναγνωριζόταν πλήρως. 
2. Κανένας δεν µπορεί να εννοεί αυτά τα λόγια και να µην θεραπευτεί. 2Δεν µπορεί να 
παίζει µε όνειρα, ούτε να νοµίζει ότι είναι ο ίδιος ένα όνειρο. 3Δεν µπορεί να φτιάξει µια 
κόλαση και να νοµίζει ότι είναι πραγµατική. 4Θέλει την ειρήνη του Θεού και η ειρήνη του 
Θεού του δίνεται. 5Επειδή αυτή η ειρήνη είναι το µόνο που θέλει και το µόνο που θα λάβει. 
6Πολλοί έχουν πει αυτά τα λόγια. 7Λίγοι όµως πράγµατι τα εννοούν. 8Δεν έχεις παρά να 
κοιτάξεις τον κόσµο που βλέπεις γύρω σου, για να σιγουρευτείς πόσο λίγοι είναι. 9Ό 
κόσµος θα άλλαζε εντελώς, αν δύο, οποιοιδήποτε, συµφωνούσαν ότι αυτά τα λόγια 
εκφράζουν το µόνο πράγµα που θέλουν. 
3. Δυο νόες µ' έναν σκοπό γίνονται τόσο ισχυροί, που ό,τι θέλουν γίνεται το θέληµα του 
Θεού. 2Επειδή οι νόες µπορούν να ενωθούν µόνο στην αλήθεια. 3Στα όνειρα, δυο νόες δεν 
µπορούν να µοιράζονται τον ίδιο σκοπό. 4Για τον καθένα, ο ήρωας του ονείρου είναι 
διαφορετικός, το επιθυµητό αποτέλεσµα δεν είναι το ίδιο και για τους δύο. Αυτός που χάνει 
και αυτός που κερδίζει απλώς εναλλάσσονται σε µεταβαλλόµενους σχηµατισµούς, καθώς 
η αναλογία του κέρδους προς την απώλεια και της απώλειας προς το κέρδος παίρνει µια 
διαφορετική όψη ή µια άλλη µορφή. 
4. Ωστόσο, µόνο το συµβιβασµό µπορεί να φέρει ένα όνειρο. 2Μερικές φορές παίρνει τη 
µορφή της ένωσης, αλλά µόνο τη µορφή. 3Το νόηµα θα διαφύγει από το όνειρο, γιατί ο 
συµβιβασµός είναι ο στόχος των ονείρων. 4Οι νόες δεν µπορούν να ενωθούν στα όνειρα. 
Απλώς παζαρεύουν. 6Και τι παζάρεµα µπορεί να τους δώσει την ειρήνη του Θεού; 7Όι 
ψευδαισθήσεις έρχονται να πάρουν τη θέση Του. 8Και το νόηµα που έχει Αυτός χάνεται 
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από τους κοιµισµένους νόες που επιδιώκουν το συµβιβασµό, ο καθένας για το συµφέρον 
του και την απώλεια κάποιου άλλου. 
5. Το να εννοείς ότι θέλεις την ειρήνη του Θεού σηµαίνει να απαρνηθείς όλα τα όνειρα. 
2Γιατί κανένας δεν εννοεί αυτά τα λόγια, αν επιθυµεί ψευδαισθήσεις και εποµένως αναζητά 
τα µέσα που φέρνουν τις ψευδαισθήσεις. 3Εχει κοιτάξει τις ψευδαισθήσεις και τις έχει βρει 
ανεπαρκείς. 4Τώρα αναζητά να προχωρήσει πέρα από αυτές, αναγνωρίζοντας ότι ένα 
άλλο όνειρο δεν θα πρόσφερε τίποτα περισσότερο από όλα τα άλλα. 5'Όλα τα όνειρα είναι 
το ίδιο για αυτόν. 6Και έχει µάθει ότι η µόνη διαφορά είναι η µορφή που παίρνουν, γιατί ένα 
όνειρο θα φέρει την ίδια απόγνωση και δυστυχία όπως όλα τα άλλα. 
6. Ο νους που πραγµατικά εννοεί ότι το µόνο που θέλει είναι η ειρήνη πρέπει να ενωθεί µε 
άλλους νόες, γιατί αυτός είναι ο τρόπος µε τον οποίο η ειρήνη επιτυγχάνεται. 2Και όταν η 
επιθυµία για την ειρήνη είναι γνήσια, το µέσο για να τη βρει κανείς δίνεται σε µια µορφή την 
οποία ο κάθε νους, που αναζητά την ειρήνη µε ειλικρίνεια, µπορεί να καταλάβει. 
3Οποιαδήποτε µορφή κι αν πάρει το µάθηµα σχεδιάζεται για αυτόν µ' έναν τέτοιο τρόπο, 
ώστε να µη µπορεί να το παρερµηνεύσει, αν η αναζήτηση του είναι ειλικρινής. 4Αν όµως 
ζητά χωρίς ειλικρίνεια, δεν υπάρχει µορφή µε την οποία το µάθηµα θα γίνει αποδεκτό και 
θα µαθευτεί αληθινά. 
7. Ας αφιερώσουµε την εξάσκηση µας σήµερα στο να αναγνωρίσουµε ότι πράγµατι 
εννοούµε τα λόγια που λέµε. 2Θέλουµε την ειρήνη του Θεού. 3Αυτή δεν είναι µια µάταιη 
επιθυµία. 
4Αυτά τα λόγια δεν ζητούν να µας δοθεί ένα άλλο όνειρο. 5Δεν ζητούν συµβιβασµό, ούτε 
προσπαθούν να κάνουν άλλα παζαρέµατα µε την ελπίδα ότι µπορεί ακόµα να υπάρχει ένα 
παζάρεµα που µπορεί να επιτύχει εκεί που όλα τα υπόλοιπα απέτυχαν. 6Οταν εννοεί 
κανείς αυτά τα λόγια, παραδέχεται ότι οι ψευδαισθήσεις είναι µάταιες και ζητά το αιώνιο 
στη θέση των µεταβαλλόµενων ονείρων που φαίνονται να αλλάζουν ως προς το τι 
προσφέρουν, αλλά είναι όλα τους εξίσου µηδαµινά. 
8. Αφιέρωσε σήµερα τις περιόδους της εξάσκησης σου στην προσεκτική εξέταση του νου 
σου, για να βρεις τα όνειρα που ακόµα αγαπάς. 2Τι ζητάς στην καρδιά σου; 3Ξέχασε τα 
λόγια που χρησιµοποιείς όταν ζητάς αυτά που θέλεις. 4 Λάβε υπ' όψη σου µόνο και µόνο 
ό,τι πιστεύεις ότι θα σε ανακουφίσει και θα σου φέρει ευτυχία. 5Μην ταραχτείς όµως από 
τις ψευδαισθήσεις που εξακολουθούν να παραµένουν, γιατί η µορφή τους δεν έχει 
σηµασία τώρα. 6Μην αφήνεις µερικά όνειρα να είναι πιο αποδεκτά, ενώ κρατάς άλλα στη 
µυστικότητα και την ντροπή. 7Ολα είναι το ίδιο. 8Και επειδή είναι το ίδιο, µια ερώτηση 
πρέπει να τεθεί σε όλα τους: «αυτό είναι ό,τι θα ήθελα να έχω στη θέση του Ουρανού και 
της ειρήνης του Θεού;» 
9. Αυτή είναι η επιλογή που κάνεις. 2Μην ξεγελαστείς και νοµίσεις ότι είναι κάτι άλλο. 
3Κανένας συµβιβασµός δεν είναι δυνατός σε αυτό. 4Διαλέγεις την ειρήνη του Θεού, ή έχεις 
ζητήσει όνειρα.5Και τα όνειρα θα έλθουν όπως τα ζήτησες. 6Είναι όµως εξίσου βέβαιο ότι η 
ειρήνη του Θεού θα έλθει και θα παραµείνει µαζί σου για πάντα. 7Δεν θα χάνεται µε την 
κάθε καµπή και στροφή του δρόµου, για να ξαναεµφανίζεται, αγνώριστη, µε µορφές που 
µεταβάλλονται και αλλάζουν µε το κάθε βήµα που παίρνεις. 
10. Θέλεις την ειρήνη του Θεού. 2Τη θέλουν επίσης και όλοι αυτοί που φαίνονται να 
ψάχνουν για όνειρα. 3Γι' αυτούς καθώς επίσης και για τον εαυτό σου, ζητάς µόνο και µόνο 
την ειρήνη του Θεού όταν κάνεις αυτή την παράκληση µε βαθιά ειλικρίνεια. 4Γιατί έτσι 
φτάνεις αυτό που πραγµατικά θέλουν και ενώνεις το δικό σου σκοπό µε αυτό που 
αναζητούν πάνω από όλα τα πράγµατα και το οποίο είναι ίσως άγνωστο σε αυτούς, αλλά 
σίγουρο για σένα. 5Δείχνεις αδυναµία µερικές φορές και είσαι αβέβαιος για το σκοπό σου 
και γεµάτος αµφιβολίες για το τι θα ήθελες, πού να το αναζητούσες και πού να στραφείς 
για βοήθεια στην προσπάθεια σου. 6Σου έχει δοθεί βοήθεια. 7Και δεν θα ήθελες να 
επωφεληθείς ο ίδιος από αυτή τη βοήθεια µε το να τη µοιραστείς; 
11. Κανένας από αυτούς που αληθινά αναζητά την ειρήνη του Θεού δεν µπορεί να µην τη 
βρει. 2Γιατί απλώς ζητά να µην εξαπατάται πια µε το να αρνείται στον εαυτό του αυτό που 
είναι το Θέληµα του Θεού. 3Ποιος µπορεί να µείνει ανικανοποίητος, όταν ζητά αυτό που 
ήδη έχει; 4Ποιος θα µπορούσε να µείνει αναπάντητος, όταν ζητά µια απάντηση που είναι 
δική του για να τη δώσει; Ή ειρήνη του Θεού είναι δική σου. 
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12. Για σένα δηµιουργήθηκε η ειρήνη, σου δόθηκε από το Δηµιουργό της και καθιερώθηκε 
σαν το Δικό Του δώρο. 2Πώς µπορείς να αποτύχεις, όταν ζητάς µόνο και µόνο το θέληµα 
Του για σένα; 3Και πώς θα ήταν δυνατό να περιοριστεί η παράκληση σου µόνο σε σένα; 
4Κανένα δώρο του Θεού δεν µπορεί να µη µοιραστεί. 5Αυτό είναι το χαρακτηριστικό που 
ξεχωρίζει τα δώρα του Θεού από κάθε όνειρο που φάνηκε ποτέ να παίρνει τη θέση της 
αλήθειας. 
13. Κανένας δεν µπορεί να χάσει και όλοι θα ωφεληθούν, όταν οποιοδήποτε δώρο του 
Θεού έχει ζητηθεί και ληφθεί από κάποιον. 2Ο Θεός δίνει µόνο και µόνο για να ενώσει. 3Το 
χάσιµο δεν έχει κανένα νόηµα για Αυτόν. 4Και όταν δεν έχει κανένα νόηµα και για σένα, 
µπορείς να είσαι σίγουρος ότι µοιράζεσαι ένα Θέληµα µε Αυτόν και Αυτός µ' εσένα. 5Και θα 
γνωρίζεις επίσης ότι µοιράζεσαι ένα Θέληµα µε όλους τους αδελφούς σου, ο σκοπός των 
οποίων είναι ο δικός σου σκοπός. 
14. Είναι αυτός ο ένας σκοπός που αναζητάµε σήµερα, ενώνοντας τις επιθυµίες µας µε 
την ανάγκη κάθε καρδιάς, το κάλεσµα κάθε νου, την ελπίδα που βρίσκεται πέρα από την 
απόγνωση, την αγάπη που η επίθεση θα ήθελε να κρύψει, την αδελφότητα που το µίσος 
έχει προσπαθήσει να διασπάσει, αλλά η οποία εξακολουθεί να παραµένει όπως ο Θεός τη 
δηµιούργησε. 2Με τέτοια Βοήθεια στο πλευρό µας, µπορούµε να αποτύχουµε σήµερα 
καθώς ζητάµε να µας δοθεί η ειρήνη του Θεού; 
 
ΜΑΘΗΜΑ 186  
 
Η Σωτηρία του Κόσµου Βασίζεται σε Μένα. 
 
1. Αυτή είναι η δήλωση που µια µέρα θα αφαιρέσει όλη την αλαζονεία από κάθε νου. 2Αυτή 
είναι η σκέψη της αληθινής ταπεινότητας, η οποία δεν δέχεται καµιά αποστολή για σένα 
από αυτήν που σου έχει δοθεί. 3Προσφέρει την αποδοχή σου του ρόλου που σου έχει 
ανατεθεί, χωρίς να αξιώνει να πάρεις έναν άλλο ρόλο. 4Δεν κρίνει τον ορθό σου ρόλο. 
5Απλώς και µόνο παραδέχεται ότι το Θέληµα του Θεού γίνεται στη γη όπως και στον 
Ουρανό. 6Ενώνει όλες τις βουλήσεις πάνω στη γη σύµφωνα µε το σχέδιο του Ουρανού να 
σώσει τον κόσµο, αποκαθιστώντας τον στην ειρήνη του Ουρανού. 
2. Ας µην αντιµαχόµαστε την αποστολή µας. 2Δεν την καθιερώσαµε οι ίδιοι. 3Δεν είναι δική 
µας ιδέα. 4Τα µέσα µε τα οποία θα πραγµατοποιηθεί στην εντέλεια µας έχουν δοθεί. 5Το 
µόνο που µας ζητείται να κάνουµε είναι να δεχτούµε το ρόλο µας µε γνήσια ταπεινότητα 
και να µην εξαπατηθούµε από την αλαζονεία και αρνηθούµε ότι είµαστε άξιοι. 6'Ο,τι µας 
δίνεται να κάνουµε, έχουµε τη δύναµη να το κάνουµε. 7Οι νόες µας είναι εντελώς 
κατάλληλοι να παίξουν το ρόλο που µας έχει ανατεθεί από Αυτόν που µας γνωρίζει καλά. 
3. Η σηµερινή ιδέα µπορεί να φαίνεται πολύ βαριά, ώσπου να δεις το νόηµα της. Το µόνο 
που λέει είναι ότι ο Πατέρας σου ακόµα σε θυµάται και σου προσφέρει την τέλεια 
εµπιστοσύνη που έχει σε σένα που είσαι ο Υιός Του. 3Δεν ζητά να αλλάξεις κατά κάποιο 
τρόπο και να γίνεις διαφορετικός από ό,τι είσαι. 4Τι θα µπορούσε να ζητήσει η ταπεινότητα 
εκτός από αυτό; 5Και τι θα µπορούσε να αρνηθεί η αλαζονεία εκτός από αυτό; 6Σήµερα δεν 
θα αποφύγουµε το έργο µας εξαιτίας της απατηλής σκέψης ότι η µετριοφροσύνη έχει 
παραβιαστεί. Είναι η υπερηφάνεια που θα αρνούνταν το Κάλεσµα για τον Ίδιο το Θεό. 
4. Σήµερα εγκαταλείπουµε όλη την ψεύτικη ταπεινοφροσύνη, ώστε να µπορούµε να 
ακούµε τη Φωνή του Θεού να µας αποκαλύπτει ό,τι Αυτός θα µας ήθελε να κάνουµε. 2Δεν 
αµφιβάλλουµε για την επάρκεια µας, ως προς την αποστολή που θα µας προσφέρει. 3Θα 
είµαστε βέβαιοι ότι µόνο Αυτός γνωρίζει τη δύναµη µας, τη σοφία µας και την αγιοσύνη 
µας. 4Και αν Αυτός µας θεωρεί άξιους, είµαστε άξιοι. 5Είναι µόνο και µόνο η αλαζονεία που 
έχει άλλη γνώµη. 
5. Υπάρχει ένας τρόπος και µόνο ένας, για να απελευθερωθείς από τη φυλάκιση που σου 
έχει φέρει το σχέδιο σου να αποδείξεις ότι το ψεύτικο είναι αληθινό. 2Αντί για αυτό, δέξου 
το σχέδιο που δεν έπλασες εσύ. 3Μην κρίνεις την αξία σου στο σχέδιο Του. 4Αν η Φωνή 
του Θεού σε διαβεβαιώνει ότι η σωτηρία χρειάζεται τη συµµετοχή σου, και ότι η ολότητα 
βασίζεται σε σένα, να είσαι σίγουρος ότι αυτό είναι σωστό. 5Οι αλαζόνες θα καταπιαστούν 
µε τα λόγια, φοβούµενοι να προχωρήσουν πέρα από αυτά για να βιώσουν ό,τι θα 
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µπορούσε να προσβάλει τη νοοτροπία τους. 6Οι ταπεινοί όµως είναι ελεύθεροι να ακούν 
τη Φωνή που τους λέει ποιοι είναι και τι να κάνουν. 
6. Η αλαζονεία πλάθει µια εικόνα του εαυτού σου που δεν είναι πραγµατική. 2Αυτή είναι η 
εικόνα που τρέµει και οπισθοχωρεί µε τροµάρα, όταν η Φωνή για το Θεό σε διαβεβαιώνει 
ότι έχεις τη δύναµη, τη σοφία και την αγιοσύνη να προχωρήσεις πέρα από όλες τις εικόνες. 
3Δεν είσαι αδύναµος, όπως είναι η εικόνα του εαυτού σου. 4Δεν είσαι ανίδεος και 
ανήµπορος. 5Η αµαρτία δεν µπορεί να µαυρίσει την αλήθεια µέσα σου και η δυστυχία δεν 
µπορεί να έλθει κοντά στον άγιο οίκο του Θεού. 
7. Όλα αυτά σου λέει η Φωνή για το Θεό. 2Και ενώ µιλά Αυτός, η εικόνα του εαυτού σου 
τρέµει και επιδιώκει να επιτεθεί στην απειλή που δεν γνωρίζει, καθώς αισθάνεται τη βάση 
της να καταρρέει. 3Άσε την να φύγει. 4Η σωτηρία του κόσµου βασίζεται σε σένα και όχι σε 
αυτή τη µικρή στοίβα σκόνης. 5Τι µπορεί να πει αυτή στον άγιο Υιό του Θεού; Τι ανάγκη 
έχει να ανησυχεί για αυτήν; 
8. Και έτσι βρίσκουµε την ειρήνη µας. 2Θα δεχτούµε την αποστολή που µας έχει δώσει ο 
Θεός, διότι όλες οι ψευδαισθήσεις βασίζονται στην τρελή πεποίθηση ότι µπορούµε να 
επινοήσουµε µια άλλη αποστολή για τους εαυτούς µας. 3Όι αυτοδηµιούργητοι ρόλοι µας 
αλλάζουν και φαίνονται να µετατρέπονται από το θρήνο στην εκστατική αγαλλίαση της 
αγάπης.4Μπορούµε να γελάσουµε ή να κλάψουµε και να χαιρετήσουµε τη µέρα µε χαρά ή 
µε δάκρυα. Ή ίδια µας η ύπαρξη φαίνεται να αλλάζει, καθώς βιώνουµε χίλιες µεταβολές 
στη διάθεση µας και τα συναισθήµατα µας µας σηκώνουν πράγµατι ψηλά ή µας ρίχνουν 
κάτω στην απελπισία. 
9. Αυτός είναι ο Υιός του Θεού; 2Θα µπορούσε Αυτός να δηµιουργήσει τέτοια αστάθεια και 
να την αποκαλέσει Υιό; 3Αυτός που είναι αµετάβλητος µοιράζεται τα χαρακτηριστικά Του 
µε τη δηµιουργία Του. 4Όλες οι εικόνες που ο Υιός Του φαίνεται να πλάθει δεν έχουν καµιά 
επίδραση στο τι είναι. 5Περνούν από το νου του σαν ανεµοδαρµένα φύλλα που 
σχηµατίζουν ένα σχέδιο για µια στιγµή και µετά σκορπίζονται για να ξαναµαζευτούν και να 
το σκάσουν. 6 Η σαν αυταπάτες που βλέπει κανείς να ξεφυτρώνουν από τη σκόνη µιας 
ερήµου. 
10. Αυτές οι ανούσιες εικόνες θα φύγουν και θα αφήσουν το νου σου ξάστερο και ειρηνικό 
όταν δεχτείς την αποστολή που σου έχει δοθεί. 2Οι εικόνες που πλάθεις δηµιουργούν µόνο 
και µόνο αντιµαχόµενους στόχους, πρόσκαιρους και ασαφείς, αβέβαιους και 
διφορούµενους. 3Ποιος θα µπορούσε να είναι σταθερός στις προσπάθειες του, ή να 
κατευθύνει τις δυνάµεις του και τη συγκεντρωµένη ορµή του προς την επίτευξη τέτοιων 
στόχων; 4Οι αποστολές που εκτιµά ο κόσµος είναι τόσο αβέβαιες, που αλλάζουν 
τουλάχιστον δέκα φορές την ώρα. 5Τι ελπίδα κέρδους µπορεί να βασίζεται σε τέτοιους 
στόχους; 
11. Σε ευχάριστη αντίθεση µε τις αποστολές του κόσµου και σίγουρη όπως η επιστροφή 
του ήλιου κάθε πρωινό για να διαλύσει το σκοτάδι, η αποστολή που σου έχει αληθινά δοθεί 
είναι εντελώς σαφής και ξεκάθαρη. 2Δεν υπάρχει αµφιβολία για την εγκυρότητα της. 
3Προέρχεται από Έναν που δεν γνωρίζει κανένα λάθος, η Φωνή Του είναι βέβαιη για τα 
µηνύµατα Της. 4Αυτά τα µηνύµατα δεν αλλάζουν ούτε αλληλοσυγκρούονται. 5Όλα τους 
δείχνουν ένα στόχο, και µάλιστα ένα στόχο που µπορείς να πετύχεις. 6Το δικό σου σχέδιο 
µπορεί να µην είναι πραγµατοποιήσιµο αλλά του Θεού δεν µπορεί ποτέ να αποτύχει 
επειδή Αυτός είναι η Πηγή του. 
12. Κάνε όπως σε διευθύνει η Φωνή του Θεού. 2Και αν σου ζητήσει ένα πράγµα που 
φαίνεται αδύνατο, θυµήσου Ποιος είναι Αυτός που ζητά και ποιος αυτός που θα ήθελε να 
απαρνηθεί την αλήθεια. 3Μετά σκέψου το εξής: ποια είναι πιθανότερη να έχει δίκιο; 4Η 
Φωνή που µιλά για το Δηµιουργό όλων των πραγµάτων, ο Οποίος γνωρίζει όλα τα 
πράγµατα ακριβώς όπως είναι, ή µια διαστρεβλωµένη εικόνα του εαυτού σου, ζαλισµένη, 
µπερδεµένη, ασυνεπής και αβέβαιη για το καθετί; 5Μην αφήνεις τη Φωνή να σε διευθύνει. 
6Αντί για αυτήν, άκουγε µια βέβαιη Φωνή που σου µιλά για µια αποστολή που σου έχει 
δοθεί από το Δηµιουργό σου, ο Οποίος σε θυµάται και παρακαλεί να Τον θυµηθείς και εσύ 
τώρα. 
13. Η απαλή Φωνή Του καλεί από αυτό που είναι γνωστό σε αυτό που δεν γνωρίζει. 
2Αυτός είναι πρόθυµος να σε ανακουφίσει, αν και δεν γνωρίζει καµιά θλίψη. 3Είναι 
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πρόθυµος να κάνει µια επανόρθωση, αν και ο Ίδιος είναι ολοκληρωµένος, είναι πρόθυµος 
να σου δώσει ένα δώρο, αν και γνωρίζει ότι ήδη έχεις τα πάντα. 4Έχει Σκέψεις που 
απαντούν κάθε ανάγκη που αντιλαµβάνεται ο Υιός Του, αν και ο Ίδιος δεν βλέπει αυτές τις 
ανάγκες. 5Διότι η Αγάπη πρέπει να δίνει και ό,τι δίνεται εις το Όνοµα Του παίρνει την πιο 
χρήσιµη µορφή σ' έναν κόσµο µορφών. 
14. Αυτές είναι οι µορφές που ποτέ δεν µπορούν να εξαπατήσουν, επειδή προέρχονται 
από το Ίδιο το Άµορφο. 2Η συγχώρεση είναι µια γήινη µορφή αγάπης, η οποία όπως είναι 
στον Ουρανό δεν έχει καµιά µορφή. 3Ωστόσο ό,τι χρειάζεται εδώ, δίνεται εδώ, έτσι όπως 
χρειάζεται. 4Με αυτή τη µορφή µπορείς να εκπληρώσεις την αποστολή σου ακόµα κι εδώ, 
αν και αυτό που η αγάπη θα σηµαίνει για σένα, όταν το άµορφο θα έχει αποκατασταθεί σε 
σένα, είναι ακόµα µεγαλύτερο. 5Ή σωτηρία του κόσµου βασίζεται σε σένα που µπορείς να 
συγχωρείς. 6Αυτή είναι η αποστολή σου εδώ. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 187 
 
Ευλογώ τον κόσµο επειδή ευλογώ τον εαυτό µου. 
 
1. Κανένας δεν µπορεί να δώσει αν δεν έχει. 2Στην πραγµατικότητα, το να δίνει κανείς είναι 
η απόδειξη ότι έχει. 3Το έχουµε ξαναπεί αυτό. 4Δεν είναι αυτό, που φαίνεται δύσκολο να το 
πιστέψει κανείς. 5Κανένας δεν αµφιβάλλει ότι πρώτα πρέπει να κατέχεις ό,τι θα ήθελες να 
δώσεις. 6Είναι το δεύτερο µέρος στο οποίο ο κόσµος και η αληθινή αντίληψη διαφέρουν. 
7Εχοντας δώσει ό,τι είχες, ο κόσµος ισχυρίζεται ότι έχεις χάσει ό,τι είχες στην κατοχή σου. 
8Η αλήθεια υποστηρίζει ότι το δόσιµο θα αυξήσει ό,τι κατέχεις. 
2. Πώς είναι δυνατό αυτό; 2Γιατί είναι σίγουρο ότι αν δώσεις ένα πεπερασµένο πράγµα, τα 
µάτια του σώµατος σου θα αντιληφθούν ότι δεν είναι δικό σου. 3Εχουµε µάθει όµως ότι τα 
πράγµατα µόνο και µόνο αντιπροσωπεύουν τις σκέψεις που τα πλάθουν. 4Και δεν έχεις 
έλλειψη αποδείξεων ότι όταν δίνεις ιδέες, τις δυναµώνεις στο δικό σου νου. 5Όταν δίνεις 
µια σκέψη, η µορφή µε την οποία φαίνεται να εµφανίζεται ίσως να µεταβάλλεται. 6Η σκέψη 
ωστόσο θα επιστρέψει σε αυτόν που τη δίνει. 7Όύτε µπορεί η µορφή που παίρνει να είναι 
λιγότερο ευπρόσδεκτη. 8Θα είναι περισσότερο ευπρόσδεκτη. 
3. Οι ιδέες πρέπει πρώτα να ανήκουν σε σένα, προτού τις δώσεις. 2Αν πρόκειται να 
σώσεις τον κόσµο, πρέπει πρώτα να δεχτείς τη σωτηρία για τον εαυτό σου. 3Δεν θα 
πιστέψεις όµως ότι αυτό έχει γίνει, µέχρι να δεις τα θαύµατα που φέρνει στον καθένα που 
κοιτάζεις. 4Εδώ ακριβώς ξεκαθαρίζεται και αποκτά νόηµα η ιδέα του δοσίµατος. 5Τώρα 
µπορείς να αντιληφθείς ότι το απόθεµα σου αυξάνεται µε το να δίνεις. 
4. Προστάτευε όλα τα πράγµατα που εκτιµάς µε το να τα δίνεις και θα είσαι σίγουρος ότι 
ποτέ δεν θα τα χάσεις. 2Ό,τι νόµιζες ότι δεν είχες αποδεικνύεται µε αυτό τον τρόπο ότι είναι 
δικό σου. 3Μη δίνεις αξία όµως στη µορφή του. 4Γιατί η µορφή του θα αλλάξει και θα γίνει 
αγνώριστη µε τον καιρό, οσοδήποτε κι αν προσπαθήσεις να την κρατήσεις ασφαλή. 
5Καµιά µορφή δεν διαρκεί. 6Είναι η σκέψη πίσω από τη µορφή των πραγµάτων που ζει 
χωρίς να αλλάζει. 
5. Δίνε µε χαρά. 2Με αυτό τον τρόπο θα έχεις µόνο όφελος. 3Η σκέψη µένει και δυναµώνει, 
καθώς ενισχύεται µε το δόσιµο. 4Όι σκέψεις εκτείνονται καθώς µοιράζονται, επειδή δεν 
µπορούν να χαθούν.5Δεν υπάρχει δότης και παραλήπτης µε την έννοια που 
αντιλαµβάνεται ο κόσµος. 6Υπάρχει ένας δότης που κρατά ό,τι δίνει, και ένας άλλος που 
επίσης θα δώσει. 7Και οι δύο θα ωφεληθούν από αυτήν τη συναλλαγή, γιατί ο καθένας θα 
έχει τη σκέψη στη µορφή που είναι η πιο χρήσιµη για αυτόν. 8'Ό,τι ο καθένας φαίνεται να 
χάνει είναι πάντοτε κάτι στο οποίο θα δώσει λιγότερη αξία από ό,τι θα δώσει σε αυτό που 
θα επιστραφεί στα σίγουρα. 
6. Ποτέ µην ξεχνάς ότι δίνεις µόνο και µόνο στον εαυτό σου. 2Αυτός που καταλαβαίνει τι 
σηµαίνει να δίνει κανείς θα γελάσει µε την ιδέα της θυσίας. 3Ούτε µπορεί να µην 
αναγνωρίσει τις πολλές µορφές που µπορεί να πάρει η θυσία. 4Θα γελάσει επίσης µε τον 
πόνο και την απώλεια, την αρρώστια και τη θλίψη, τη φτώχεια, την πείνα και το θάνατο. 
5Αναγνωρίζει ότι η θυσία εξακολουθεί να είναι η µία ιδέα που βρίσκεται πίσω από όλα 
αυτά, τα οποία θεραπεύονται µε το απαλό γέλιο του. 
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7. Οι ψευδαισθήσεις που αναγνωρίζονται θα εξαφανιστούν. 2Μη δέχεσαι τη δυστυχία και 
θα έχεις αφαιρέσει τη σκέψη της δυστυχίας. 3Ή ευλογία σου δίνεται σε όλους αυτούς που 
υποφέρουν, όταν διαλέγεις να δεις όλη τη δυστυχία όπως είναι. 4Η σκέψη της θυσίας 
προξενεί όλες τις µορφές που φαίνεται να παίρνει η δυστυχία. 5Και η θυσία είναι µια ιδέα 
τόσο παλαβή, που η ψυχική υγεία αµέσως την απορρίπτει. 
8. Ποτέ µην πιστεύεις ότι µπορείς να θυσιάσεις. 2Δεν υπάρχει χώρος για θυσία σε ό,τι έχει 
κάποια αξία. 3Αν η σκέψη της θυσίας έρθει στο νου σου, η ίδια η παρουσία της 
αποδεικνύει ότι έχει γίνει ένα λάθος και πρέπει να διορθωθεί. 4Η ευλογία σου θα το 
διορθώσει. 5Έχοντας δοθεί πρώτα σε σένα, είναι τώρα δική σου για να τη δώσεις επίσης. 
6Καµιά µορφή θυσίας και δυστυχίας δεν µπορεί να παραµείνει για πολύ µπροστά στα 
µάτια ενός που έχει συγχωρέσει και έχει ευλογήσει τον εαυτό του. 
9. Οι κρίνοι που σου προσφέρει ο αδελφός σου τοποθετούνται πάνω στο βωµό σου δίπλα 
σε αυτούς που εσύ του προσφέρεις. 2Ποιος θα φοβόταν να κοιτάξει τέτοια αξιαγάπητη 
αγιοσύνη; 3Η µεγάλη ψευδαίσθηση του φόβου του Θεού εξασθενεί τελείως µπροστά στην 
αγνότητα που θα δεις εδώ. 4Μη φοβάσαι να κοιτάξεις. 5Η ευλογία που θα δεις θα 
αφαιρέσει όλες τις σκέψεις των διαφόρων µορφών και θα αφήσει στη θέση τους το τέλειο 
δώρο, το οποίο θα µείνει εκεί για πάντα, για να αυξάνεται παντοτινά, για πάντα δικό σου, 
για να το δίνεις πάντοτε. 
10. Τώρα είµαστε ένα στη σκέψη, γιατί ο φόβος έχει φύγει. 2Και εδώ, µπροστά στο βωµό 
του ενός Θεού, του ενός Πατέρα, του ενός Δηµιουργού και της µίας Σκέψης, στεκόµαστε 
µαζί σαν ο ένας Υιός του Θεού. 3Όχι χωριστά από Αυτόν που είναι η Πηγή µας, όχι µακριά 
από έναν αδελφό που είναι µέρος του ενός Εαυτού µας, του Οποίου η αθωότητα µας έχει 
ενώσει όλους µας σαν ένα, στεκόµαστε ευλογηµένοι και δίνουµε όπως λαµβάνουµε. 4Το 
Όνοµα του Θεού είναι στα χείλη µας. 5Και καθώς κοιτάζουµε εντός, βλέπουµε την 
αγνότητα του Ουρανού να λάµπει στην απεικόνιση µας της Αγάπης του Πατέρα µας. 
11. Τώρα είµαστε ευλογηµένοι και τώρα ευλογούµε τον κόσµο. 2Ο,τι έχουµε δει είµαστε 
πρόθυµοι να το δίνουµε, γιατί είµαστε πρόθυµοι να το βλέπουµε παντού. Είµαστε 
πρόθυµοι να το βλέπουµε να λάµπει σε όλους µε τη χάρη του Θεού. 4Δεν θα το 
αποκρύπταµε από οτιδήποτε βλέπαµε. 5Θα θέλαµε να σιγουρευτούµε ότι αυτή η άγια θέα 
είναι δική µας, προσφέροντας την στο καθετί που βλέπουµε. 6Γιατί όπου τη βλέπουµε, από 
εκεί θα µας επιστραφεί στη µορφή κρίνων που µπορούµε να ακουµπήσουµε πάνω στο 
βωµό µας, κάνοντας τον έναν οίκο για την Ίδια την Αθωότητα η Οποία κατοικεί σε µας και 
µας προσφέρει την Αγιοσύνη σαν δική µας. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 188 
 
Η Ειρήνη του Θεού Λάµπει Μέσα µου Τώρα. 
 
1. Γιατί να περιµένεις για τον Ουρανό; 2Αυτοί που αναζητούν το φως απλώς σκεπάζουν τα 
µάτια τους. 3Το φως είναι µέσα τους τώρα. 4Η Φώτιση είναι µόνο και µόνο αναγνώριση, όχι 
αλλαγή. 5Το φως δεν είναι από αυτό τον κόσµο κι εσύ που φέρεις το φως µέσα σου είσαι 
επίσης ένας ξένος εδώ. 6Το φως ήρθε µαζί σου από το πατρικό σου σπίτι και έµεινε µαζί 
σου επειδή είναι δικό σου. Είναι το µόνο πράγµα που φέρνεις µαζί σου από Αυτόν που 
είναι η Πηγή σου. 8Λάµπει µέσα σου επειδή φωτίζει το σπίτι σου και σε οδηγεί πίσω εκεί 
απ' όπου ήλθες και όπου είναι το σπίτι σου. 
2. Αυτό το φως δεν µπορεί να χαθεί. 2Γιατί να περιµένεις να το βρεις στο µέλλον, ή να 
πιστεύεις ότι έχει ήδη χαθεί, ή ότι ποτέ δεν υπήρξε; 3Μπορεί να το δει κανείς τόσο εύκολα, 
που επιχειρήµατα τα οποία το αποδεικνύουν γίνονται γελοία. 4Ποιος µπορεί να αρνηθεί την 
παρουσία αυτού που βλέπει µέσα του; 5Δεν είναι δύσκολο να κοιτάξεις εντός, γιατί εκεί 
αρχίζει όλη η όραση. 6Δεν υπάρχει θέα, είτε είναι από όνειρα είτε από µια πιο αληθινή 
Πηγή, που να µην είναι µόνο και µόνο η σκιά αυτών που βλέπονται µέσω της εσώτερης 
όρασης. 7Εκεί αρχίζει η αντίληψη και εκεί τελειώνει.8Δεν έχεις καµιά πηγή εκτός από αυτήν. 
3. Η ειρήνη του Θεού λάµπει τώρα σε σένα και από την καρδιά σου απλώνεται σε όλο τον 
κόσµο. 2Σταµατά για λίγο για να αγγίξει κάθε ον και να αφήσει µια ευλογία που θα µείνει 
µαζί του για πάντα. 3Ό,τι δίνει πρέπει να είναι αιώνιο. 4Αφαιρεί όλες τις σκέψεις των 
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εφήµερων και άχρηστων πραγµάτων. 5Φέρνει ανανέωση σε όλες τις κουρασµένες καρδιές 
και φωτίζει όλη την όραση στο πέρασµα της. 6'Όλα τα δώρα της δίνονται σε όλους και όλοι 
ενώνονται για να δώσουν ευχαριστίες σε σένα που δίνεις και που έχεις λάβει. 
4. Η λάµψη στο νου σου υπενθυµίζει στον κόσµο ό,τι έχεις ξεχάσει και ο κόσµος 
επαναφέρει τη µνήµη και σε σένα επίσης. 2Η σωτηρία ακτινοβολεί από σένα µε δώρα 
ανεκτίµητα, τα οποία δίνονται και επιστρέφονται. 3Σε σένα, το δότη του δώρου, ο Ίδιος ο 
Θεός δίνει ευχαριστίες. 4Και µε την ευλογία Του το φως µέσα σου λάµπει πιο πολύ, 
αυξάνοντας τα δώρα που έχεις να προσφέρεις στον κόσµο. 
5. Η ειρήνη του Θεού ποτέ δεν µπορεί να περιοριστεί. 2Όποιος την αναγνωρίζει µέσα στον 
εαυτό του, πρέπει να τη δώσει. 3Και τα µέσα µε τα οποία θα τη δώσει βρίσκονται στην 
κατανόηση του. 4Συγχωρεί επειδή αναγνώρισε την αλήθεια µέσα του. 5Ή ειρήνη του Θεού 
λάµπει τώρα σε σένα και σε όλα τα όντα. 6Σιωπηλά αναγνωρίζεται παντού. 7Γιατί ό,τι 
κοιτάζει η εσώτερη όραση σου είναι η αντίληψη που έχεις για το σύµπαν. 
6. Κάθισε σιωπηλά και κλείσε τα µάτια σου. 2Το φως µέσα σου είναι αρκετό. 3Αυτό από 
µόνο του έχει τη δύναµη να σου δώσει το δώρο της όρασης. 4'Αφησε τον εξωτερικό κόσµο 
και άσε τις σκέψεις σου να πετάξουν στην ειρήνη εντός. 5Αυτές γνωρίζουν το δρόµο. 6Γιατί 
οι ειλικρινείς σκέψεις που δεν έχουν µολυνθεί από το όνειρο των εγκόσµιων πραγµάτων 
που βρίσκονται έξω από σένα, γίνονται οι άγιοι αγγελιαφόροι του ' Ίδιου του Θεού. 
7. Αυτές τις σκέψεις σκέπτεσαι µε Αυτόν. 2Αναγνωρίζουν αυτές τον οίκο τους. 3Και 
κατευθύνονται µε σιγουριά προς την Πηγή τους, Όπου ο Θεός ο Πατέρας και ο Υιός είναι 
ένα. 4Η ειρήνη λάµπει πάνω τους, αλλά πρέπει να παραµείνουν και µε σένα επίσης, γιατί 
γεννήθηκαν µέσα στο νου σου, όπως ο δικός σου νους γεννήθηκε µέσα στο Νου του 
Θεού. 5Σε οδηγούν πίσω στην ειρήνη από όπου ήλθαν µόνο και µόνο για να σου 
υπενθυµίσουν πώς πρέπει να επιστρέψεις. 
8. Αυτές οι σκέψεις ακούν προσεκτικά τη Φωνή του Πατέρα σου, όταν εσύ αρνείσαι να 
ακούσεις. 2Και σε παροτρύνουν απαλά να δεχτείς το Λόγο Του για το τι είσαι, αντί για τις 
φαντασίες και τις σκιές. Του υπενθυµίζουν ότι είσαι ο συνδηµιουργός όλων των όντων. 
4Γιατί όπως η ειρήνη του Θεού λάµπει σε σένα, έτσι πρέπει να λάµπει και σε αυτά. 
9. Σήµερα εξασκούµαστε στο να ερχόµαστε πιο κοντά στο φως µέσα µας. 2Παίρνουµε τις 
περιπλανώµενες σκέψεις µας και απαλά τις επιστρέφουµε εκεί που ευθυγραµµίζονται µε 
όλες τις σκέψεις που µοιραζόµαστε µε το Θεό. 3Δεν θα τις αφήσουµε να παραστρατήσουν. 
4Αφήνουµε το φως µέσα στο νου µας να τις κατευθύνει να έρθουν σπίτι. 5Τις έχουµε 
προδώσει, παραγγέλλοντας τες να φύγουν από µας. 6Τώρα όµως τις φωνάζουµε πίσω και 
τις ξεπλένουµε από όλες τις παράξενες και διαταραγµένες επιθυµίες. 7Τους επιστρέφουµε 
την αγιοσύνη της κληρονοµιάς τους. 
10. Κατ' αυτό τον τρόπο οι νόες µας επιστρέφουν µαζί µε αυτές τις σκέψεις και 
παραδεχόµαστε ότι η ειρήνη του Θεού ακόµα λάµπει µέσα µας και από εµάς σε όλα τα 
όντα που µοιράζονται τη ζωή µας. 2Θα τα συγχωρέσουµε όλα, απαλλάσσοντας όλο τον 
κόσµο από ό,τι νοµίσαµε ότι µας έκανε.3Γιατί εµείς πλάσαµε τον κόσµο όπως τον θέλαµε. 
4Τώρα διαλέγουµε ότι είναι αθώος, χωρίς αµαρτία και ανοιχτός στη σωτηρία. 5Και του 
δίνουµε τη σωτήριο ευλογία µας καθώς λέµε: 
6Ή ειρήνη του Θεού λάµπει µέσα µου τώρα. 
7 Όλα τα πράγµατα ας λάµπουν πάνω µου µε αυτή 
την ειρήνη και ας τα ευλογήσω µε το φως µέσα µου. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 189  
 
Αισθάνοµαι την Αγάπη του Θεού µέσα µου τώρα. 

 
1. Υπάρχει ένα φως µέσα σου που ο κόσµος δεν µπορεί να αντιληφθεί. 2Και δε θα δεις 
αυτό το φως µε τα µάτια του, γιατί είσαι τυφλωµένος από τον κόσµο. 3Κι ωστόσο έχεις 
µάτια να το δεις. 4Βρίσκεται εκεί για να το κοιτάξεις. 5Δεν τοποθετήθηκε µέσα σου για να 
µείνει κρυµµένο από την όραση σου. 6Αυτό το φως είναι µια αντανάκλαση της σκέψης µε 
την οποία εξασκούµαστε τώρα. 7Το να αισθάνεσαι την Αγάπη του Θεού µέσα σου σηµαίνει 
να βλέπεις τον κόσµο µε ένα εντελώς καινούριο τρόπο, ο κόσµος τότε λάµπει µε αθωότητα 
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και είναι ολοζώντανος µε ελπίδα και ευλογηµένος µε τέλεια ευσπλαχνία και αγάπη. 
2. Ποιος θα µπορούσε να αισθανθεί φόβο µέσα σε έναν κόσµο σαν κι αυτό; 2Σε 
καλωσορίζει, χαίρεται που ήλθες και τραγουδά τις δοξολογίες σου καθώς σε κρατά 
ασφαλή από κάθε µορφή κινδύνου και πόνου. 3Σου προσφέρει ένα ζεστό και ήσυχο σπίτι 
για να καθίσεις για λίγο. 4Σε ευλογεί όλη την ηµέρα και σε φυλάει όλη τη νύχτα σαν 
σιωπηλός προστάτης του άγιου ύπνου σου. 5Βλέπει τη σωτηρία µέσα σου και προστατεύει 
το φως σου, µέσα στο οποίο βλέπει το δικό σου φως. 6Σου προσφέρει τα λουλούδια του 
και το χιόνι του σαν ένδειξη ευγνωµοσύνης για την καλωσύνη σου. 
3. Αυτός είναι ο κόσµος που αποκαλύπτει η Αγάπη του Θεού. 2Εΐναι τόσο διαφορετικός 
από τον κόσµο που βλέπεις µέσα από τα σκοτεινά µάτια της κακίας και του φόβου, που ο 
ένας κόσµος διαψεύδει τον άλλο. 3Μόνο ένας από τους δυο µπορεί να γίνει αντιληπτός. 4Ο 
άλλος τότε δεν έχει κανένα νόηµα. 5Ένας κόσµος στον οποίο η συγχώρεση λάµπει πάνω 
στο καθετί, και η ειρήνη προσφέρει το απαλό φως της σε όλους, είναι αδιανόητος σε 
αυτούς που βλέπουν έναν κόσµο µίσους, ο οποίος πηγάζει από την επίθεση και ο οποίος 
είναι έτοιµος να εκδικηθεί, να σκοτώσει και να καταστρέψει. 
4. Από την άλλη πλευρά, ο κόσµος του µίσους είναι εξίσου αθέατος και αδιανόητος σ' 
εκείνους που αισθάνονται την Αγάπη του Θεού µέσα τους. 2Ο κόσµος τους καθρεπτίζει τη 
γαλήνη και την ειρήνη που λάµπει µέσα τους, την καλωσύνη και την αθωότητα που 
βλέπουν να τους περιβάλλει, τη χαρά µε την οποία κοιτάζουν γύρω τους από τις 
απύθµενες πηγές της χαράς µέσα τους. 3Κοιτάζουν ό,τι έχουν αισθανθεί µέσα τους και 
βλέπουν την αναµφίβολη απεικόνιση του παντού. 
5. Τι θα ήθελες να δεις; 2Η επιλογή σου έχει δοθεί. 3Μάθε ωστόσο και µην αφήνεις το νου 
σου να ξεχνά τον εξής νόµο της όρασης: θα βλέπεις αυτό που αισθάνεσαι µέσα σου. 4Αν 
το µίσος βρίσκει µια θέση στην καρδιά σου, θα αντιληφθείς έναν κόσµο γεµάτο φόβο, ο 
οποίος κρατιέται απάνθρωπα στα µυτερά, κοκαλιάρικα χέρια του θανάτου. 5Αν αισθάνεσαι 
την Αγάπη του Θεού µέσα σου, θα δεις έναν κόσµο ευσπλαχνίας και αγάπης γύρω σου. 
6. Σήµερα προχωρούµε πέρα από τις ψευδαισθήσεις, καθώς αναζητάµε να φτάσουµε σε 
αυτό που είναι αληθινό µέσα µας και να αισθανθούµε την ολοκληρωτική στοργή του, την 
Αγάπη του που γνωρίζει ότι είµαστε τέλειοι όπως το ίδιο, την όραση του που είναι το δώρο 
που η Αγάπη µας δίνει. 2Μαθαίνουµε το δρόµο σήµερα. 3Είναι τόσο αξιόπιστος όσο και η 
ίδια η Αγάπη στην οποία µας φέρνει. 4Γιατί η απλότητα του αποφεύγει τις παγίδες που οι 
ανόητες περιπλοκές της φαινοµενικής λογικής του κόσµου µόνο και µόνο κρύβουν. 
7. Απλώς κάνε το εξής: Μείνε ακίνητος και εγκατέλειψε όλες τις σκέψεις του τι είσαι και του 
τι είναι ο Θεός, όλες τις ιδέες που έχεις µάθει για τον κόσµο, όλες τις παραστάσεις που 
έχεις για τον εαυτό σου. 3'Αδειασε το νου σου από καθετί που νοµίζει ότι είναι είτε αληθινό 
είτε ψεύτικο, είτε καλό είτε κακό, από κάθε σκέψη που θεωρείς άξια και από όλες τις ιδέες 
για τις οποίες ντρέπεσαι. 3Μην προσκολλείσαι σε τίποτα. 4Μη φέρνεις µαζί σου ούτε µια 
σκέψη που το παρελθόν έχει διδάξει, ούτε µια πεποίθηση που έχεις ποτέ µάθει από 
οτιδήποτε. 5Ξέχνα αυτό τον κόσµο, ξεχνά αυτά τα µαθήµατα και έλα µε εντελώς άδεια 
χέρια στο Θεό σου. 
8. Δεν γνωρίζει Αυτός το δρόµο που οδηγεί σε σένα; 2Δεν χρειάζεται να γνωρίζεις το 
δρόµο που οδηγεί σε Αυτόν. 3Ό ρόλος σου είναι απλώς να αφήσεις όλα τα εµπόδια που 
έχεις βάλει µεταξύ του Υιού και του Θεού του Πατέρα να εξαλειφθούν µε γαλήνη και για 
πάντα. 4Ό Θεός θα παίξει το δικό Του ρόλο, ανταποκρινόµενος αµέσως και µε χαρά. 
5Ζήτησε και θα λάβεις. 6Μην έχεις όµως απαιτήσεις και µην υποδεικνύεις στο Θεό τον 
τρόπο µε τον οποίο πρέπει να σου εµφανιστεί. 7Ό τρόπος για να Τον φτάσεις είναι απλώς 
να Τον αφήσεις να είναι όπως είναι. 8Γιατί µε αυτό τον τρόπο και η δική σου 
πραγµατικότητα αποκαλύπτεται επίσης. 
9. Και έτσι σήµερα δεν διαλέγουµε το δρόµο µε τον οποίο πηγαίνουµε σε Αυτόν. 
2Διαλέγουµε όµως να Τον αφήσουµε να έλθει. 3Και µε αυτή την επιλογή αναπαυόµαστε. 
4Και µέσα στις γαλήνιες καρδιές µας και στους δεκτικούς νόες µας, η Αγάπη Του χαράζει 
το δρόµο της από µόνη της. 'Ό,τι δεν έχει αποκηρυχθεί είναι σίγουρο ότι θα βρεθεί, αν είναι 
αληθινό, και µπορεί πραγµατικά να φταστεί. 6Ο Θεός γνωρίζει τον Υιό Του και γνωρίζει το 
δρόµο που οδηγεί σε αυτόν. 7Δεν χρειάζεται να Του δείξει ο Υιός Του πώς να βρει το 
δρόµο Του. 8Μέσα από κάθε ανοιχτή πόρτα η Αγάπη Του λάµπει προς τα έξω από τον 
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οίκο της εντός και φωτίζει τον κόσµο µε την αθωότητα. 
10. Πατέρα, δεν γνωρίζουµε το δρόµο που οδηγεί σε Εσένα. 2 Έχουµε όµως φωνάξει και 
Εσύ µας έχεις απαντήσει. 3Δεν θα βάλουµε εµπόδια. 4Οι δρόµοι της σωτηρίας δεν είναι 
δικοί µας, γιατί ανήκουν σε Εσένα. 5Και σε Εσένα τους αναζητάµε. 6Τα χέρια µας είναι 
ανοιχτά για να λάβουν τα δώρα Σου. 7Δεν έχουµε σκέψεις για να σκεπτόµαστε χωριστά 
από Σένα και δεν αγαπάµε καµιά ιδέα για το ποιοι είµαστε, ή Ποιος µας δηµιούργησε. 
8Δικός σου είναι ο δρόµος που είµαστε πρόθυµοι να βρούµε και να ακολουθήσουµε. 9Και 
ζητάµε µόνο και µόνο το θέληµα Σου, το οποίο είναι και το δικό µας θέληµα, επίσης, να γίνει 
σε εµάς και σε όλο τον κόσµο, ώστε να γίνει ο κόσµος ένα µέρος του Ουρανού τώρα. 
10Αµήν. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 190  
 
Διαλέγω τη Χαρά του Θεού Αντί για τον Πόνο. 
 

1. Ο πόνος είναι µια λανθασµένη αντίληψη. 2 Όταν βιώνεται σε οποιαδήποτε µορφή, είναι 
απόδειξη ότι αυταπατάσαι. 3Δεν είναι κάτι πραγµατικό. 4Δεν υπάρχει καµιά µορφή που 
παίρνει, η οποία δεν θα εξαφανιστεί αν τη δει κανείς ορθά.5Γιατί ο πόνος διακηρύσσει ότι ο 
Θεός είναι άσπλαχνος. 6Πώς θα µπορούσε λοιπόν να είναι πραγµατικός σε οποιαδήποτε 
µορφή; 7Ό πόνος επιβεβαιώνει το µίσος του Θεού του Πατέρα για τον Υιό Του, τις αµαρτίες 
που βλέπει σε αυτόν και την παράλογη επιθυµία Του για εκδίκηση και θάνατο. 
2. Μπορούν αυτές οι προβολές να επιβεβαιωθούν; 2Μπορούν να είναι οτιδήποτε άλλο 
παρά εντελώς ψεύτικες; 3Ό πόνος µόνο και µόνο επιβεβαιώνει τα λάθη του Υιού σχετικά µε 
το τι νοµίζει ότι είναι. 4Είναι ένα όνειρο σκληρής ανταπόδοσης για ένα έγκληµα που δεν θα 
µπορούσε να διαπραχθεί, για µια επίθεση σε ό,τι είναι εντελώς απρόσβλητο. 5Είναι ένας 
εφιάλτης εγκατάλειψης από µια Αιώνια Αγάπη, η Οποία δεν θα µπορούσε να εγκαταλείψει 
τον Υιό που δηµιούργησε από αγάπη. 
3. Ο πόνος είναι µια ένδειξη ότι οι ψευδαισθήσεις βασιλεύουν στη θέση της αλήθειας. 
2Δείχνει ότι ο Θεός δεν αναγνωρίζεται, συγχέεται µε το φόβο, γίνεται αντιληπτός σαν 
τρελός και βλέπεται σαν προδότης του Εαυτού Του. 3Αν ο Θεός είναι πραγµατικός, δεν 
υπάρχει πόνος. 4Αν ο πόνος είναι πραγµατικός δεν υπάρχει Θεός. 5Γιατί η εκδίκηση δεν 
είναι µέρος της αγάπης. 6Και ο φόβος, απαρνούµενος την αγάπη και χρησιµοποιώντας τον 
πόνο για να αποδείξει ότι ο Θεός έχει πεθάνει, αποδεικνύει ότι ο θάνατος έχει νικήσει τη 
ζωή. 7Το σώµα είναι ο Υιός του Θεού, φθαρτός και θνητός όπως και ο Πατέρας που έχει 
σκοτώσει. 
4. Ειρήνη σε αυτές τις ανοησίες! 2Είναι καιρός, να γελάσουµε µε αυτές τις παράλογες ιδέες. 
3Δεν χρειάζεται να τις θεωρούµε άγρια εγκλήµατα ή µυστικές αµαρτίες µε βαριές 
συνέπειες. 4Ποιος άλλος παρά µόνο ένας τρελός θα µπορούσε να τις φανταστεί σαν την 
αιτία οποιουδήποτε πράγµατος; 5Ό µάρτυρας τους, ο πόνος, είναι τρελός όπως και οι ίδιες 
και δεν πρέπει να τον φοβάται κανείς περισσότερο από τις παράλογες ψευδαισθήσεις που 
προστατεύει και προσπαθεί να αποδείξει ότι πρέπει ωστόσο να είναι αληθινές. 
5. Μόνο οι σκέψεις σου σου προκαλούν πόνο. 2Τίποτα που βρίσκεται έξω από το νου σου 
δεν µπορεί να σε πληγώσει ή να σε βλάψει κατά οποιοδήποτε τρόπο. 3Δεν υπάρχει καµιά 
αιτία πέρα από τον εαυτό σου που να µπορεί να έρθει και να φέρει τυραννία. 4Κανένας 
άλλος δεν σε επηρεάζει παρά µόνο ο εαυτός σου. 5Δεν υπάρχει τίποτα στον κόσµο που 
έχει τη δύναµη να σε κάνει άρρωστο ή λυπηµένο, αδύναµο ή ασθενικό. 6Είσαι όµως εσύ, 
που έχεις τη δύναµη να εξουσιάζεις όλα τα πράγµατα που βλέπεις απλώς µε το να 
αναγνωρίσεις τι είσαι. 7Καθώς τα αντιλαµβάνεσαι σαν αβλαβή και ακίνδυνα, θα δεχτούν το 
άγιο θέληµα σου σαν το δικό τους. 8Και ό,τι φαίνεται να είναι γεµάτο φόβο γίνεται τώρα µια 
πηγή αθωότητας και αγιοσύνης. 
6. Άγιε αδελφέ µου σκέψου για λίγο το εξής: Ο κόσµος που βλέπεις δεν κάνει τίποτα. 2Δεν 
έχει καµιά εντελώς επίδραση. 3Απλώς αντιπροσωπεύει τις σκέψεις σου. 4Και θα αλλάξει 
εντελώς, καθώς διαλέγεις να αλλάξεις τη γνώµη σου και να διαλέξεις τη χαρά του Θεού 
σαν αυτό που πραγµατικά θέλεις. 5Ο Εαυτός σου λάµπει στην άγια χαρά Του για πάντα 
αµετάβλητος, αναλλοίωτος κι απαράλλαχτος. 6Και εσύ θα ήθελες να αρνηθείς σ' ένα 
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κοµµατάκι του νου σου την ίδια του την κληρονοµιά και να το κρατήσεις σαν ένα 
νοσοκοµείο πόνου, σαν ένα αρρωστηµένο µέρος όπου τα όντα θα έλθουν τελικά για να 
πεθάνουν; 
7. Ο κόσµος µπορεί να φαίνεται να σου προξενεί πόνο. 2Ο κόσµος ωστόσο, επειδή δεν 
έχει καµιά αιτία, δεν έχει τη δύναµη να προκαλέσει τίποτα. 3Επειδή είναι ένα αποτέλεσµα, 
δεν µπορεί να επιφέρει αποτελέσµατα. 4Σαν µια ψευδαίσθηση, είναι ό,τι επιθυµείς. 5Όι 
µάταιοι πόθοι σου αντιπροσωπεύουν τα βάσανα του. 6Όι παράξενες επιθυµίες σου του 
φέρνουν άσχηµα όνειρα. 7Οι σκέψεις σου του θανάτου τον τυλίγουν µε το φόβο, ενώ µε 
την καλόκαρδη συγχώρεση σου ζει. 
8. Ο πόνος είναι η σκέψη του κακού που παίρνει µορφή και προξενεί όλεθρο στον άγιο 
νου σου. 2Ο πόνος είναι τα λύτρα που έχεις πληρώσει µε χαρά για να µην είσαι ελεύθερος. 
3Με τον πόνο ο Θεός στερείται τον Υιό που αγαπά. 4Με τον πόνο ο φόβος φαίνεται να 
θριαµβεύει της αγάπης και ο χρόνος να αντικαθιστά την αιωνιότητα και τον Ουρανό. 5Και ο 
κόσµος γίνεται ένα σκληρό και παγερό µέρος, όπου η θλίψη κυβερνά και οι µικρές χαρές 
υποχωρούν µπροστά στη βίαιη επίθεση του άγριου πόνου που περιµένει να καταπνίξει 
όλη τη χαρά στη δυστυχία. 
9. Παράτησε τα όπλα σου και έλα χωρίς να αµύνεσαι στο ήσυχο µέρος όπου η ειρήνη του 
Ουρανού κρατά επιτέλους όλα τα πράγµατα ακίνητα. 2Εγκατέλει-ψε όλες τις σκέψεις του 
κινδύνου και του φόβου. 3Μην αφήσεις καµιά επίθεση να εισέλθει µαζί σου. 4Παράδωσε το 
σκληρό σπαθί της κρίσης που βάζεις απειλητικά στο λαιµό σου και εγκατάλειψε τις βίαιες 
επιθέσεις µε τις οποίες επιδιώκεις να κρύψεις την αγιοσύνη σου. 
10. Εδώ θα καταλάβεις ότι δεν υπάρχει πόνος. 2Εδώ η χαρά του Θεού σου ανήκει. 
3Σήµερα είναι η µέρα που σου δίνεται να συνειδητοποιήσεις το µάθηµα που περιέχει όλη 
τη δύναµη της σωτηρίας. 4Είναι το εξής: ο πόνος είναι µια ψευδαίσθηση, η χαρά είναι 
πραγµατικότητα. 5Ό πόνος είναι µόνο και µόνο ύπνος, η χαρά είναι αφύπνιση. 6Ο πόνος 
είναι απάτη, µόνο η χαρά είναι αλήθεια. 
11. Και έτσι ξανακάνουµε τη µόνη επιλογή που µπορεί ποτέ να γίνει, διαλέγουµε µεταξύ 
των ψευδαισθήσεων και της αλήθειας, ή του πόνου και της χαράς, ή της κόλασης και του 
Ουρανού. 2Η ευγνωµοσύνη για το Δάσκαλο µας ας γεµίσει τις καρδιές µας, γιατί είµαστε 
ελεύθεροι να διαλέξουµε τη χαρά µας αντί για τον πόνο, την αγιοσύνη µας στη θέση της 
αµαρτίας, την ειρήνη του Θεού αντί για τη διαµάχη και το φως του Ουρανού αντί για το 
σκοτάδι του κόσµου. 

ΜΑΘΗΜΑ 191  

Είµαι ο άγιος Υιός του  Ίδιου του Θεού. 

1.Αυτή είναι η διακήρυξη της απελευθέρωσης σου από τα δεσµά του κόσµου. 
2Και µε αυτήν όλος ο κόσµος απελευθερώνεται επίσης. 3Δεν βλέπεις  τι  έχεις  κάνει  
µε  το να  δώσεις στον κόσµο το  ρόλο του δεσµοφύλακα του Υιού του Θεού. 4Τι 
άλλο θα µπορούσε να είναι παρά διεφθαρµένος και φοβισµένος, τροµαγµένος από τις 
σκιές, βάναυσος και άγριος, στερούµενος κάθε λογικής, τυφλός και τρελός από το 
µίσος; 
2.Τι έχεις κάνει, που αυτός πρέπει να είναι ο κόσµος σου; 2Τι έχεις κάνει, που αυτό 
είναι το τι βλέπεις; 3Απαρνήσου τον ίδιο σου τον Εαυτό και αυτό είναι ό,τι παραµένει. 
4Κοιτάζεις το χάος και διακηρύσσεις ότι είναι ο εαυτός σου. 5Δεν υπάρχει θέα που να 
µη σου το επιβεβαιώνει αυτό. 6Δεν υπάρχει ήχος που να µη µαρτυρεί την αδυναµία 
µέσα σου και γύρω σου, δεν υπάρχει αναπνοή που παίρνεις, που να φαίνεται να σε 
φέρνει κοντά στο θάνατο, δεν υπάρχει ελπίδα που έχεις που δεν θα διαλυθεί στα 
δάκρυα. 
3.Απαρνήσου τον ίδιο σου τον εαυτό και δε θα διαφύγεις από την τρέλα  που  
προκάλεσε  αυτή  την  παράξενη και  αφύσικη  σκέψη  — φάντασµα που εµπαίζει τη 
δηµιουργία και κοροϊδεύει το Θεό. 2Απαρνήσου τον ίδιο σου τον Εαυτό και θα 
επιτεθείς στο σύµπαν µόνος σου, χωρίς  ένα  φίλο,  ένας  µικροσκοπικός κόκκος 
σκόνης εναντίον των λεγεώνων των εχθρών σου. 3Απαρνήσου τον ίδιο σου τον 
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Εαυτό και θα δεις το κακό, την αµαρτία και το θάνατο και θα παρατηρήσεις την 
απόγνωση να αρπάζει από τα χέρια σου κάθε ίχνος ελπίδας, χωρίς να σου αφήνει 
τίποτα παρά µόνο την επιθυµία να πεθάνεις. 
4.Κι ωστόσο, τι άλλο µπορεί να είναι αυτό εκτός από ένα παιχνίδι που παίζεις και 
στο οποίο η ταυτότητα σου µπορεί να διαψευστεί; 2Είσαι  όπως σε δηµιούργησε 
ο Θεός.  Είναι ανοησία να πιστεύεις οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό. 4Με αυτή τη 
σκέψη µόνο απελευθερώνονται  όλοι. 5Με  αυτή µόνο  την  αλήθεια  όλες  οι  
ψευδαισθήσεις φεύγουν. 6Σε αυτή µόνο την πραγµατικότητα η αθωότητα διακηρύσσεται 
για πάντα σαν µέρος του κάθε πράγµατος, ο κεντρικός πυρήνας της ύπαρξης του 
και η εγγύηση της αθανασίας του. 
5. Άφησε όµως τη σηµερινή ιδέα να βρει µια θέση µεταξύ των σκέψεων σου και θα 
έχεις ανυψωθεί πολύ πιο πάνω από τον κόσµο και όλες τις εγκόσµιες σκέψεις που 
τον κρατούν φυλακισµένο. 2Και από αυτό το µέρος της ασφάλειας και της ελευθερίας 
θα επιστρέψεις και θα τον απελευθερώσεις. 3Γιατί αυτός που µπορεί να δεχτεί τον 
αληθινό Εαυτό του έχει αληθινά σωθεί. 4Και η σωτηρία του είναι το δώρο που δίνει 
στον καθένα, σαν ένδειξη ευγνωµοσύνης για Αυτόν που έδειξε το δρόµο προς την 
ευτυχία, το δρόµο που άλλαξε εντελώς τον τρόπο µε τον οποίο βλέπει τον κόσµο. 
6. Μια άγια σκέψη όπως αυτή και θα είσαι ελεύθερος: είσαι ο άγιος Υιός του  Ίδιου 
του Θεού. 2Και µε αυτή την άγια σκέψη µαθαίνεις επίσης  ότι έχεις ελευθερώσει τον 
κόσµο. 3Δεν  έχεις  ανάγκη να χρησιµοποιήσεις τον κόσµο απάνθρωπα και µετά να 
αντιληφθείς αυτή την άγρια ανάγκη µέσα σε αυτόν. 4Τον απελευθερώνεις από τη 
φυλάκιση που του έχεις επιβάλει. 5Δεν θα δεις µια ρηµαγµένη εικόνα του εαυτού σου 
να βαδίζει στον κόσµο τροµαγµένη, µε τον κόσµο να σπαρταρά µε αγωνία επειδή οι 
φόβοι σου έχουν αφήσει το σηµάδι του θανάτου πάνω στην καρδιά του. 
7. Να είσαι χαρούµενος σήµερα για το πόσο εύκολα εξουδετερώνεται η κόλαση. 2Το 
µόνο που χρειάζεται να πεις στον εαυτό σου είναι το εξής: 
3Είµαι ο άγιος Υιός του Ίδιου του Θεού. 4Δεν µπορεί να υποφέρω,  δεν µπορεί να πονώ, 
δεν µπορεί να χάσω τίποτα, ούτε να µην κάνω όλα αυτά που ζητά η σωτηρία. 
5Και µε αυτήν τη σκέψη το καθετί που κοιτάζεις µεταµορφώνεται ολοκληρωτικά.  
8. Ένα θαύµα έχει φωτίσει όλα τα σκοτεινά και αρχαία σπήλαια, όπου οι 
τελετουργίες του θανάτου αντηχούσαν από τότε που άρχισε ο χρόνος. 2Γιατί ο 
χρόνος έχει χάσει την εξουσία του πάνω στον κόσµο. 3Ο  Υιός του Θεού έχει έρθει 
στη  δόξα του για να  λυτρώσει τους χαµένους, να σώσει τους ανήµπορους και να 
δώσει στον κόσµο το δώρο της συγχώρεσης  του.  4Ποιος  θα  µπορούσε  να  δει  
τον κόσµο σαν σκοτεινό και  αµαρτωλό, όταν  ο Υιός  του Θεού  έχει  έρθει  ξανά, 
επιτέλους, για να τον απελευθερώσει; 
9. Εσύ που αντιλαµβάνεσαι τον εαυτό σου σαν αδύναµο κι ασθενικό, µε µάταιες 
ελπίδες και ρηµαγµένα όνειρα, γεννηµένος µόνο και µόνο για να πεθάνεις, να κλάψεις 
και να πονέσεις, άκουσε το εξής: σου έχει δοθεί όλη η δύναµη στη γη και στον 
Ουρανό. 2Δεν υπάρχει τίποτα που να µη µπορείς να κάνεις. 3Παίζεις το παιχνίδι του 
θανάτου και της αδυναµίας, οικτρά δεµένος µε το θάνατο σ '   έναν κόσµο που 
δεν σου δείχνει ευσπλαχνία. 4'Οταν όµως του δώσεις ευσπλαχνία, η ευσπλαχνία 
του θα λάµψει πάνω σου 
10. Άφησε λοιπόν τον Υιό του Θεού να ξυπνήσει από τον ύπνο του ανοίγοντας τα 
άγια µάτια του, να επιστρέψει και πάλι για να ευλογήσει τον κόσµο που έπλασε. 
2Από ένα λάθος άρχισε ο κόσµος, αλλά θα τελειώσει µε το καθρέπτισµα της 
αγιοσύνης του Υιού. 3Και ο Υιός δεν θα κοιµάται πια, ούτε θα ονειρεύεται το 
θάνατο. 4Ενώσου λοιπόν µ' εµένα σήµερα. 5Η δόξα σου είναι το φως που σώζει τον 
κόσµο. 6Μην αρνείσαι πλέον τη σωτηρία. 7Κοίταξε τον κόσµο γύρω σου και δες τη 
δυστυχία εκεί. 8Δεν είναι πρόθυµη η καρδιά σου να φέρει ανάπαυση στους 
κουρασµένους αδελφούς σου; 
11. Οι αδελφοί σου περιµένουν τη δική σου απελευθέρωση, παραµένουν 
αλυσοδεµένοι ώσπου να ελευθερωθείς. 3Δεν µπορούν να δουν την ευσπλαχνία του 
κόσµου µέχρι να τη βρεις εσύ στον εαυτό σου. 4Πονούν µέχρι που να αρνηθείς εσύ 
την εξουσία του πόνου πάνω σου. 5Πεθαίνουν µέχρι που να δεχτείς εσύ τη δική σου 
αιώνια ζωή. 6Είσαι ο άγιος Υιός του Ίδιου του Θεού. 7Να το θυµάσαι αυτό και όλος ο 
κόσµος θα είναι ελεύθερος. 8Να το θυµάσαι αυτό και η γη και ο Ουρανός θα είναι ένα. 
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ΜΑΘΗΜΑ  192 
 
Έχω µια αποστολή που ο Θεός θα ήθελε να εκπληρώσω. 
 
1. Είναι το άγιο Θέληµα του Πατέρα σου να ολοκληρώσεις τον εαυτό Του και να είναι 
ο Εαυτός σου ο άγιος Υιός Του, για πάντα αγνός όπως ο Ίδιος, δηµιουργηµένος από 
την Αγάπη και προστατευµένος από αυτήν, προσφέροντας αγάπη και δηµιουργώντας 
στο Όνοµα της, για πάντα ένα µε το Θεό και µε τον Εαυτό σου. 2Ωστόσο τι µπορεί να 
σηµαίνει µια τέτοια αποστολή µέσα σ' έναν κόσµο φθόνου, µίσους και επίθεσης; 
2. Για αυτό το λόγο η αποστολή που έχεις στον κόσµο είναι κάτω από τους δικούς του 
όρους. 2Γιατί ποιος µπορεί να καταλάβει µια γλώσσα που είναι πολύ πιο πάνω από 
την απλοϊκή του κατανόηση; 3Η συγχώρεση αντιπροσωπεύει την αποστολή σου εδώ. 
4Δεν είναι δηµιουργία του Θεού, επειδή είναι το µέσο µε το οποίο αυτό που δεν είναι 
αληθινό µπορεί να εξουδετερωθεί. 5Γιατί ποιος θα έπρεπε να συγχωρέσει τον Ουρανό; 
6Στη γη όµως χρειάζεσαι το µέσο µε το οποίο µπορείς να αφήσεις τις ψευδαισθήσεις 
να φύγουν. 7Η δηµιουργία απλώς περιµένει να παραδεχτείς την επιστροφή σου, όχι να 
την ολοκληρώσεις. 
3. Ούτε καν µπορεί να διανοηθεί κανείς σε αυτό τον κόσµο τη δηµιουργία. 2Δεν έχει 
νόηµα εδώ. 3Η συγχώρεση είναι το πλησιέστερο που µπορεί να έλθει στη γη. 4Επειδή 
είναι γεννηµένη  στον Ουρανό, δεν έχει καµιά απολύτως µορφή. 5Ο Θεός όµως 
δηµιούργησε Έναν που έχει τη δύναµη να µεταφράσει στη γλώσσα των µορφών αυτό 
που δεν έχει καµιά µορφή. 6Ό,τι πλάθει Αυτός είναι όνειρα, αλλά ένα είδος τόσο κοντά 
στην κατάσταση της εγρήγορσης που το φως της ηµέρας ήδη λάµπει µέσα τους και τα 
µάτια που ήδη έχουν αρχίσει να ανοίγουν βλέπουν χαρούµενες θέες που τα δώρα 
τους περιέχουν. 
4. Η συγχώρεση κοιτάζει απαλά όλα τα πράγµατα που είναι άγνωστα στον Ουρανό, 
τα βλέπει να εξαφανίζονται και αφήνει τον κόσµο σαν µια καθαρή και ακηλίδωτη πλάκα  
πάνω  στην οποία  ο  Λόγος του Θεού µπορεί τώρα να αντικαταστήσει τα ανόητα 
σύµβολα που είχαν γραφτεί εκεί προηγουµένως. 2Η συγχώρεση είναι το µέσο µε το 
οποίο ο φόβος του θανάτου ξεπερνιέται, επειδή δεν έχει πια έντονη γοητεία και η 
ενοχή έχει φύγει 3Ή συγχώρεση αφήνει το σώµα να γίνει αντιληπτό σαν αυτό που 
είναι, ένα απλό διδαχτικό βοήθηµα που πρόκειται να εγκαταλειφτεί όταν η µάθηση 
θα έχει ολοκληρωθεί, αλλά το οποίο δεν µπορεί να αλλάξει καθόλου αυτόν που 
µαθαίνει. 
5. Ο νους χωρίς το σώµα δεν µπορεί να κάνει λάθη.  2Δεν µπορεί να φανταστεί 
ότι θα πεθάνει ή ότι είναι το θύµα άσπλαχνης επίθεσης. 3Ο θυµός γίνεται αδύνατος 
και που είναι ο τρόµος τότε; 4Τι φόβοι θα µπορούσαν να εξακολουθούν να 
πλήττουν αυτούς  που έχουν χάσει την πηγή όλης της επίθεσης,  τον πυρήνα της  
αγωνίας και την  έδρα του φόβου;  5Μόνο  η συγχώρεση µπορεί να απαλλάξει το νου 
από τη σκέψη ότι το σώµα είναι το σπίτι του. 6Μόνο η συγχώρεση µπορεί να 
επαναφέρει την ειρήνη που ο Θεός προόριζε για τον Άγιο Υιό του. 7Μόνο η συγχώρεση 
µπορεί να πείσει τον Υιό να ξανακοιτάξει την αγιοσύνη του. 
6. Όταν φύγει ο θυµός, θα αντιληφτείς πράγµατι ότι για τα µάτια του Χριστού και 
το δώρο της όρασης καµιά θυσία δεν ζητήθηκε και µόνο ο πόνος αφαιρέθηκε από έναν 
άρρωστο και βασανισµένο νου. 2Είναι ανεπιθύµητο αυτό; 3Είναι κάτι που πρέπει να το 
φοβάται κανείς; 4Ή είναι κάτι για το οποίο πρέπει να ελπίζει κανείς και το οποίο 
πρέπει να το ανταµώσει µε ευχαριστίες και  να το δεχτεί χαρούµενα; 5Είµαστε ένα 
και εποµένως δεν θυσιάζουµε τίποτα. 6Πράγµατι όµως τα πάντα µας έχουν δοθεί 
από το Θεό. 
7. Χρειαζόµαστε ωστόσο τη συγχώρεση για να αντιληφθούµε ότι αυτό είναι σωστό. 
2Χωρίς το αγαθό φως της παραπαίουµε στο σκοτάδι, χρησιµοποιώντας τη λογική µόνο 
και µόνο για να δικαιολογήσουµε την οργή µας και τις επιθέσεις µας. 3Η κατανόηση 
µας είναι τόσο περιορισµένη που αυτό που νοµίζουµε ότι καταλαβαίνουµε είναι µόνο 
και µόνο σύγχυση γεννηµένη από λάθη. 4Εχουµε χαθεί µέσα στην οµίχλη των 
µεταβαλλόµενων ονείρων και των φοβισµένων σκέψεων, µε τα µάτια µας 
σφιχτοκλεισµένα για να µη δούµε το φως, µε τους νόες µας απασχοληµένους µε τη 
λατρεία αυτού που δεν υπάρχει. 
8. Ποιος  µπορεί  να  ξαναγεννηθεί  στο Χριστό, παρά αυτός που έχει  συγχωρέσει 
όλους αυτούς που βλέπει ή σκέπτεται ή φαντάζεται; 2Ποιος θα µπορούσε να 
απελευθερωθεί, όταν κρατά οποιονδήποτε φυλακισµένο; 3Ενας δεσµοφύλακας δεν 
είναι ελεύθερος, επειδή δεσµεύεται από τον κρατούµενο του. 4Πρέπει να είναι 
σίγουρος ότι ο κρατούµενος του δεν θα αποδράσει και έτσι περνά την ώρα του 
φρουρώντας τον. 5Τα κάγκελα της φυλακής γίνονται ο κόσµος στον οποίο ο 
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δεσµοφύλακας ζει µαζί µε τον κρατούµενο του. 6Και στην απελευθέρωση του 
φυλακισµένου βασίζεται ο δρόµος προς την ελευθερία και των δύο. 
9.Εποµένως  µην  κρατάς  φυλακισµένο  κανένα. 2Απελευθέρωνε  αντί  να δεσµεύεις, 
γιατί έτσι απελευθερώνεσαι. 3Ο δρόµος είναι απλός. 4Κάθε φορά που αισθάνεσαι µια 
µαχαιριά θυµού, συνειδητοποίησε ότι κρατάς ένα σπαθί πάνω από το κεφάλι σου. 
5Και το σπαθί ή θα πέσει πάνω  σου  ή θα αποµακρυνθεί καθώς διαλέγεις ή να 
καταδικάσεις τον εαυτό σου ή να είσαι ελεύθερος. 6Καθένας λοιπόν που φαίνεται να σε 
προκαλεί  να  θυµώσεις αντιπροσωπεύει το σωτήρα σου από τη φυλακή του θανάτου. 
7Και για αυτό το λόγο του οφείλεις ευχαριστίες αντί για τιµωρία. 
10. Να είσαι ευσπλαχνικός σήµερα. 2Ο Υιός του Θεού αξίζει την ευσπλαχνία σου. 3Είναι 
αυτός που σου ζητά να δεχτείς τώρα το δρόµο προς την ελευθερία. 4Μην τον 
απαρνείσαι. 5Η Αγάπη του Πατέρα του για αυτόν σου ανήκει. 6Η αποστολή σου εδώ στη 
γη είναι µόνο και µόνο να τον συγχωρέσεις, ώστε να µπορέσεις να τον ξαναδεχτείς σαν 
τον Εαυτό σου. 7Αυτός είναι όπως τον δηµιούργησε ο Θεός. 8Και εσύ είσαι ό,τι είναι 
αυτός. 9Συγχώρεσέ του τώρα τις αµαρτίες του και θα δεις ότι είσαι ένα µε αυτόν. 
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Όλα τα πράγµατα είναι µαθήµατα που ο Θεός θα ήθελε να µάθω. 

1.Ο Θεός δεν γνωρίζει τη µάθηση. 2Το Θέληµα Του όµως προεκτείνεται σε ό,τι  Αυτός 
δεν  καταλαβαίνει,  επειδή  θέλει  την ευτυχία που ο Υιός Του κληρονόµησε από 
Αυτόν να είναι αδιατάραχτη, αιώνια και για πάντα αυξανόµενη, αιωνίως αναπτυσσόµενη 
µέσα στη χαρά της πλήρους δηµιουργίας και παντοτινά ελεύθερη και εντελώς 
απεριόριστη µέσα σε Αυτόν. 3Αυτό είναι το Θέληµα Του. 4Και έτσι το Θέληµα Του 
προµηθεύει το µέσον που εγγυάται ότι έχει πραγµατοποιηθεί. 
2. Ο Θεός δεν βλέπει αντιφάσεις. 2Ο Υιός Του όµως πιστεύει ότι τις βλέπει. 3Χρειάζεται 
λοιπόν Έναν που να µπορεί να διορθώσει τη λανθασµένη όραση του και να του δώσει 
όραση που θα τον οδηγήσει πίσω, εκεί όπου η αντίληψη σταµατά. 4Ο Θεός δεν 
αντιλαµβάνεται καθόλου. 5Είναι όµως Αυτός που δίνει το µέσο µε το οποίο η αντίληψη 
γίνεται αρκετά αληθινή και όµορφη, ώστε να αφήσει το φως του Ουρανού να λάµψει 
πάνω της. 6Και είναι Αυτός που επιβεβαιώνει ό,τι ο Υιός Του θα ήθελε να διαψεύσει 
και ο Οποίος διατηρεί την αθωότητα του Υιού Του για πάντα. 
3. Αυτά είναι τα µαθήµατα που ο Θεός θα ήθελε να µάθεις. 2Το Θέληµα Του καθρεφτίζει 
όλα αυτά τα µαθήµατα, τα οποία απεικονίζουν τη γεµάτη αγάπη καλοσύνη Του για τον 
Υιό που Αυτός αγαπά. 3Κάθε µάθηµα έχει µια κεντρική σκέψη, που είναι πάντοτε η ίδια. 
4Μόνο η µορφή της αλλάζει µε τις αλλαγές των περιστάσεων και των γεγονότων, των 
προσώπων και των θεµάτων, αλλαγές φαινοµενικές αλλά όχι πραγµατικές. 5Οι κεντρικές 
σκέψεις είναι όλες ίδιες ως προς το βασικό τους περιεχόµενο. 6Το περιεχόµενο είναι 
το εξής: 

7Συγχώρεσε και θα το δεις διαφορετικά αυτό. 

4. Είναι βέβαιο ότι κάθε δυστυχία δεν φαίνεται να είναι µόνο και µόνο µια έλλειψη  
συγχώρεσης.  2Ωστόσο,  αυτό  είναι  το  περιεχόµενο  πίσω από τη µορφή. 3Είναι 
αυτή η οµοιότητα που κάνει τη µάθηση σίγουρη, επειδή το µάθηµα είναι τόσο απλό 
που στο τέλος δεν µπορεί να απορριφτεί. 4Κανένας δεν µπορεί να κρυφτεί  για πάντα 
από µια αλήθεια τόσο  φανερή, που εµφανίζεται σε αναρίθµητες µορφές και η οποία 
όµως αναγνωρίζεται το ίδιο εύκολα σε όλες αυτές τις µορφές, αν κάποιος θέλει µόνο 
και µόνο να δει το απλό µάθηµα που βρίσκεται εκεί. 
 5. Συγχώρεσε και θα το δεις διαφορετικά αυτό. 
2Αυτά είναι τα λόγια που το Άγιο Πνεύµα λέει εν µέσω όλων των βασάνων σου, όλου 
του πόνου σου και όλης της δυστυχίας σου ανεξάρτητα από τη µορφή που παίρνει. 
3Αυτά είναι τα λόγια µε τα οποία ο πειρασµός τελειώνει και η ενοχή έχοντας 
εγκαταλειφτεί, δεν είναι πια σεβαστή. 4Αυτά είναι τα λόγια που βάζουν τέλος στο 
όνειρο της αµαρτίας και ξεφορτώνουν το νου από το φόβο. 5Αυτά είναι τα λόγια µε τα 
οποία η σωτηρία έρχεται σε όλο τον κόσµο. 
6. Δεν θα µάθουµε να λέµε αυτά τα λόγια, όταν δελεαζόµαστε να πιστέψουµε ότι ο πόνος 
είναι πραγµατικός και ότι ο θάνατος γίνεται η επιλογή µας αντί για τη ζωή; 2Δεν θα 
µάθουµε να λέµε αυτά τα λόγια, όταν καταλάβουµε τη δύναµη τους να 
απελευθερώσουν όλους τους νόες από τη σκλαβιά; 3Αυτά τα λόγια σου δίνουν τη 
δύναµη να εξουσιάζεις όλα τα γεγονότα που φαίνονται να σε εξουσιάζουν. 4Τα βλέπεις 
σωστά, όταν κρατάς αυτά τα λόγια σε πλήρη επίγνωση και δεν ξεχνάς ότι είναι 



 198 

εφαρµόσιµα στο καθετί που βλέπεις ή σε οτιδήποτε που ένας αδελφός κοιτάζει 
λανθασµένα. 
7. Πώς µπορείς να καταλάβεις αν εσύ κάνεις λάθος, ή αν κάποιος άλλος παραλείπει 
να αντιληφτεί τα µάθηµα που πρέπει να µάθει; 2Φαίνεται ο πόνος πραγµατικός στην 
αντίληψη σου; 3Αν ναι, να είσαι σίγουρος ότι το µάθηµα δεν έχει µαθευτεί. 4Και µια 
έλλειψη συγχώρεσης παραµένει κρυµµένη µέσα στο νου που βλέπει τον πόνο µέσα 
από µάτια που ο νους διευθύνει. 
8. Ο Θεός δεν θέλει να υποφέρεις έτσι. 2Είναι πρόθυµος να σε βοηθήσει να 
συγχωρέσεις τον εαυτό σου. 3Ο Υιός Του δεν θυµάται ποιος είναι. 4Και ο Θεός δεν θα 
ήθελε να τον αφήσει να ξεχάσει την Αγάπη Του και όλα τα δώρα που η Αγάπη Του 
φέρνει µαζί της. 5Θα ήθελες να απαρνηθείς τώρα την ίδια σου τη σωτηρία; 6Δεν θα 
ήθελες να µάθεις τα απλά µαθήµατα που βάζει µπροστά σου ο Δάσκαλος του 
Ουρανού, ώστε όλος ο πόνος να εξαφανιστεί και ο Υιός να θυµηθεί τον Πατέρα του; 
9. Όλα τα πράγµατα είναι µαθήµατα που ο Θεός θα ήθελε να µάθεις. 2Δεν θα ήθελε να 
αφήσει  ούτε  µια άσπλαχνη  σκέψη  χωρίς επανόρθωση ούτε ένα αγκάθι ή καρφί 
που να πληγώνει τον άγιο Υιό Του κατά οποιοδήποτε τρόπο. 3Είναι πρόθυµος να 
διασφαλίσει, ότι η άγια ανάπαυση του Υιού Του παραµένει αδιατάραχτη και γαλήνια, 
χωρίς καµιά έννοια µέσα σ' έναν αιώνιο οίκο που φροντίζει για αυτόν. 4Και είναι 
πρόθυµος να σκουπίσει όλα τα δάκρυα, χωρίς να αφήσει κανένα που να µην έχει χυθεί 
και κανένα που να περιµένει την ώρα του για να χυθεί.  5Γιατί ο Θεός έχει 
αποφασίσει ότι το γέλιο πρέπει να αντικαταστήσει κάθε δάκρυ και ότι ο Υιός Του 
πρέπει και πάλι να είναι ελεύθερος. 
10. Θα επιχειρήσουµε σήµερα να ξεπεράσουµε χίλια φαινοµενικά εµπόδια στο δρόµο 
προς την ειρήνη σε µια µόνο µέρα. 2Άφησε την ευσπλαχνία να έλθει  σε σένα πιο 
γρήγορα. 3Μην προσπαθήσεις να την  κρατήσεις  σε απόσταση µια ακόµη µέρα, ένα 
ακόµη λεπτό ή µια ακόµη στιγµή. 4Ο χρόνος πλάστηκε για αυτό. 5Χρησιµοποίησε τον 
σήµερα για αυτό που είναι ο σκοπός του. 6Μέρα και νύχτα αφιέρωνε ό,τι χρόνο 
µπορείς για να υπηρετείς τον ορθό σκοπό του  και µην  αφήνεις  αυτή την  ώρα  να  
είναι  λιγότερη από  ό,τι ικανοποιεί την πιο βαθιά σου ανάγκη. 
11. Δώσε όλο αυτό που µπορείς και δώσε και λίγο περισσότερο. 2Γιατί τώρα είµαστε  
πρόθυµοι  να βιαστούµε και να πάµε στο σπίτι  του  Πατέρα µας. 3Έχουµε 
απουσιάσει για πάρα πολύ καιρό και δεν θα θέλαµε να καθυστερήσουµε περισσότερο 
εδώ. 4Και καθώς εξασκούµαστε, ας αναλογιστούµε όλα τα πράγµατα που  φυλάξαµε για 
να τα τακτοποιήσουµε οι ίδιοι  και  να  τα κρατήσουµε µακριά από τη θεραπεία. 5Ας τα 
δώσουµε όλα τους σε Αυτόν που γνωρίζει  πώς να τα κοιτάξει ώστε να 
εξαφανιστούν. 6Η αλήθεια είναι το µήνυµα Του, η αλήθεια είναι η διδαχή Του. 7Δικά 
Του είναι τα µαθήµατα που ο Θεός θα ήθελε να µάθουµε. 
12. Κάθε ώρα σήµερα, καθώς και στις ηµέρες που έρχονται, αφιέρωνε λίγο χρόνο για 
να εφαρµόζεις το µάθηµα της συγχώρεσης στη µορφή που έχει καθιερωθεί για την 
κάθε ηµέρα.  2Και προσπάθησε να το εφαρµόζεις στα γεγονότα που έφερε η ώρα, 
έτσι ώστε η επόµενη ώρα να είναι ελεύθερη από την προηγούµενη. 3Οι αλυσίδες του 
χρόνου λασκάρουν εύκολα κατά αυτό τον τρόπο.  4Μην αφήνεις  καµιά  ώρα  να ρίχνει  
τη σκιά  της  στην  ώρα  που ακολουθεί και όταν κι αυτή περάσει, άφησε το καθετί 
που συνέβη κατά τη διάρκεια της να φύγει µαζί της. 5Έτσι θα παραµείνεις χωρίς 
δεσµά, σε αιώνια ειρήνη µέσα στον κόσµο του χρόνου. 
13. Αυτό είναι το µάθηµα που ο Θεός θα ήθελε να µάθεις: υπάρχει ένας 
τρόπος µε τον οποίο να κοιτάζεις το καθετί, που το κάνει να είναι για σένα ένα 
ακόµη βήµα προς Αυτόν και προς τη σωτηρία του κόσµου. 2Στο καθετί που 
δείχνει τρόµο, να απαντάς ως εξής: 
3Θα συγχωρέσω, και αυτό θα εξαφανιστεί 
4Σε κάθε ανησυχία, κάθε έννοια και κάθε µορφή δυστυχίας, επανέλαβε αυτά ακριβώς τα 
λόγια. 5Και τότε κρατάς το κλειδί που ανοίγει την πύλη του Ουρανού και φέρνει 
επιτέλους την Αγάπη του Θεού του Πατέρα κάτω στη γη, για να ανυψώσει τη γη στον 
Ουρανό. 6Ο Θεός ο Ίδιος θα κάνει αυτό το τελικό βήµα. 7Μην αρνείσαι τα µικρά βήµατα 
που σου ζητά να κάνεις προς Αυτόν 

. 
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Βάζω το µέλλον στα Χέρια του Θεού. 

1. Η σηµερινή ιδέα κάνει ένα ακόµη βήµα προς τη γοργή σωτηρία, ένα τεράστιο 
βήµα πράγµατι! 2Τόσο µεγάλη είναι η απόσταση που διασχίζει, που σε φέρνει σχεδόν 
στον Ουρανό, µε το στόχο ορατό και τα εµπόδια πίσω σου. 3Το πόδι σου έχει φτάσει 
στα γρασίδια που σε καλωσορίζουν στην πύλη του Ουρανού, το ήσυχο µέρος της 
ειρήνης, όπου περιµένεις µε βεβαιότητα το τελικό βήµα του Θεού. 4Πόσο µακριά 
από τη γη προχωρούµε τώρα! 5Πόσο κοντά ερχόµαστε στο στόχο µας! 6Πόσο 
µικρό είναι το ταξίδι που πρέπει ακόµη να γίνει! 
2. Δέξου τη σηµερινή ιδέα και θα έχεις ξεπεράσει όλο το άγχος, όλες τις παγίδες 
της  κόλασης,  όλη  τη  µαυρίλα  της κατάθλιψης, τις σκέψεις της αµαρτίας   και   την  
ερήµωση   που   προξενείται  από  την  ενοχή.   2Δέξου τη σηµερινή ιδέα και θα έχεις 
ελευθερώσει τον κόσµο από κάθε περιορισµό µε το να   λασκάρεις   τις   βαριές  
αλυσίδες  που  αµπάρωναν  την  πόρτα  προς  την ελευθερία του. 3Σώζεσαι και η 
σωτηρία σου γίνεται έτσι το δώρο που δίνεις στον κόσµο, επειδή έχεις λάβει. 
3. Καµιά στιγµή δεν αισθάνεσαι κατάθλιψη ή πόνο, ούτε και αντιλαµβάνεσαι κάποια 
απώλεια. 2Καµιά στιγµή η θλίψη δεν µπορεί να τεθεί σ' ένα θρόνο και  να λατρεύεται 
πιστά.  3Καµιά στιγµή δεν µπορεί κάποιος ούτε  καν να πεθάνει. 4Και έτσι κάθε στιγµή 
που δίνεται φευγαλέα στο Θεό, µε την επόµενη στιγµή δοσµένη ήδη σε Αυτόν, είναι µια 
ώρα απελευθέρωσης από τη λύπη, τον πόνο και ακόµη και τον ίδιο το θάνατο. 
4. Ο Θεός κρατά το µέλλον σου, όπως κρατά και το παρελθόν και το παρόν σου. 
2Είναι ένα για Αυτόν και εποµένως πρέπει να είναι ένα και για σένα. 3Σε αυτόν τον 
κόσµο όµως η χρονική σειρά των γεγονότων φαίνεται ακόµη να είναι πραγµατική. 
4Και έτσι δεν σου ζητείται να καταλάβεις την απουσία της αλληλουχίας που 
πραγµατικά βρίσκεται στο χρόνο. 5Σου ζητείται µόνο και µόνο να αφήσεις το µέλλον 
και να το βάλεις στα Χέρια του Θεού. 6Και από την εµπειρία σου θα δεις ότι έχεις 
επίσης βάλει στα  Χέρια Του και το παρελθόν και το παρόν, επειδή το παρελθόν 
δεν θα σε τιµωρεί πια και οι µελλοντικοί φόβοι δεν θα έχουν νόηµα τώρα. 
5. Απελευθέρωσε το µέλλον. 2Γιατί το παρελθόν έχει φύγει και ό,τι είναι παρόν, 
ελεύθερο από την κληρονοµιά της θλίψης και της δυστυχίας, του πόνου και της 
απώλειας, γίνεται η στιγµή στην οποία ο χρόνος δραπετεύει από τη σκλαβιά των 
ψευδαισθήσεων όπου διατρέχει την άσπλαχνη, αναπόφευκτη πορεία του. 3Τότε 
κάθε στιγµή που ήταν σκλαβωµένη από το χρόνο µεταµορφώνεται σε µια άγια στιγµή, 
όταν το φως που κρατιόταν κρυµµένο µέσα στον Υιό του Θεού ελευθερώνεται για να 
ευλογήσει τον κόσµο. 4Τώρα ο Υιός του Θεού είναι ελεύθερος και όλη  η δόξα του 
λάµπει πάνω στον κόσµο που ελευθερώνεται µαζί του για να µοιραστεί την 
αγιοσύνη του. 
6.Αν µπορέσεις να δεις το σηµερινό µάθηµα σαν την απελευθέρωση που 
πραγµατικά είναι, δεν θα διστάσεις να κάνεις µια συνεπή προσπάθεια όσο 
περισσότερο µπορείς, ώστε να το κάνεις µέρος του εαυτού σου. 2Καθώς γίνεται µια 
σκέψη που κυβερνά το νου σου, µια συνήθεια µεταξύ των µεθόδων µε τις οποίες 
λύνεις προβλήµατα, ένας τρόπος γοργής αντίδρασης στον πειρασµό, προεκτείνεις 
τη µάθηση σου στον κόσµο. 3Και όπως µαθαίνεις να βλέπεις τη σωτηρία σε όλα τα 
πράγµατα, έτσι και ο κόσµος θα αντιληφτεί ότι έχει σωθεί. 
7. Τι ανησυχία µπορεί να βασανίσει αυτόν που δίνει το µέλλον του στα 
γεµάτα αγάπη  Χέρια του Θεού; 2Τι µπορεί να πάθει; 3Τι µπορεί να του 
προξενήσει πόνο ή να του φέρει εµπειρίες απώλειας; 4Τι µπορεί να φοβηθεί; 5Και τι 
µπορεί να δει χωρίς αγάπη; 6Γιατί αυτός που έχει δραπετεύσει από κάθε φόβο 
µελλοντικού πόνου έχει βρει το δρόµο του προς την τωρινή ειρήνη και µια βεβαιότητα 
προφύλαξης και φροντίδας που ο κόσµος δεν µπορεί να απειλήσει. Είναι σίγουρος ότι η 
αντίληψη του µπορεί να είναι λανθασµένη, αλλά ποτέ δεν θα στερηθεί την επανόρθωση. 
8Είναι ελεύθερος να διαλέξει και πάλι όταν έχει εξαπατηθεί, να αλλάξει τη γνώµη του 
όταν έχει κάνει λάθη. 
8. Βάλε λοιπόν το µέλλον σου στα Χέρια του Θεού. 2Γιατί έτσι προσκαλείς τη  µνήµη  
Του να επιστρέψει, αντικαθιστώντας όλες τις σκέψεις σου της αµαρτίας και  του 
κακού µε την αλήθεια της αγάπης. 3Νοµίζεις ότι ο κόσµος δεν θα ωφελείτο κατ' αυτό 
τον τρόπο και ότι το κάθε ον δεν θα αποκρινόταν µε τη θεραπεία της αντίληψης του; 
4Αυτός που εµπιστεύεται τον εαυτό του στο Θεό έχει βάλει και τον κόσµο µέσα στα 
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Χέρια που ο ίδιος έχει επικαλεστεί για ανακούφιση και ασφάλεια. Εγκαταλείπει τις 
αρρωστηµένες ψευδαισθήσεις του κόσµου µαζί µε τις δικές του ψευδαισθήσεις και 
προσφέρει την ειρήνη και στον κόσµο και στον εαυτό του. 
9. Τώρα έχουµε πράγµατι σωθεί. 2Γιατί αναπαυόµαστε γαλήνια στα Χέρια του Θεού, 
σίγουροι ότι µόνο το καλό µπορεί να έλθει σε µας. 3Αν ξεχάσουµε, Αυτός απαλά θα 
µας καθησυχάσει. 4Αν δεχτούµε µια άσπλαχνη σκέψη, θα αντικατασταθεί γρήγορα 
από την αντανάκλαση της αγάπης. 5Και αν µπούµε στον πειρασµό να επιτεθούµε,  
θα  επικαλεστούµε Αυτόν που φυλάει την ανάπαυση µας να κάνει για µας την επιλογή 
που αφήνει τον πειρασµό µακριά πίσω µας. 6Ο κόσµος δεν είναι πια ο εχθρός µας, 
γιατί έχουµε διαλέξει να είµαστε ο Φίλος του. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 195 
 
Η αγάπη είναι ο δρόµος που βαδίζω µε ευγνωµοσύνη. 
 
1. Η ευγνωµοσύνη είναι ένα δύσκολο µάθηµα για εκείνους που κοιτάζουν τον κόσµο 
λανθασµένα.2Το πολύ πολύ να µπορέσουν να δουν τον εαυτό τους σε καλύτερη 
κατάσταση από τους άλλους. 3Και προσπαθούν να είναι ικανοποιηµένοι επειδή κάποιος 
άλλος φαίνεται να υποφέρει πιο πολύ. 4Πόσο αξιολύπητες και υποτιµητικές είναι αυτές οι 
σκέψεις! 5Γιατί ποιος θα µπορούσε να έχει έναν καλό λόγο για να είναι ευχαριστηµένος, 
όταν άλλοι έχουν ένα λιγότερο καλό λόγο; 6Και ποιος θα µπορούσε να υποφέρει λιγότερο, 
επειδή βλέπει έναν άλλο να υποφέρει περισσότερο; Ή ευγνωµοσύνη σου οφείλεται µόνο 
σε Αυτόν, ο Οποίος έκανε όλη την αιτία της θλίψης να εξαφανιστεί από όλο τον κόσµο. 
2. Είναι παράλογο να προσφέρεις ευχαριστίες για τη δυστυχία. 2Είναι όµως εξίσου 
παράλογο να µην είσαι ευγνώµων σε Αυτόν που σου προσφέρει τα σίγουρα µέσα µε τα 
οποία όλος ο πόνος θεραπεύεται και η δυστυχία αντικαθίσταται από το γέλιο και την 
ευτυχία. Ούτε αυτοί που είναι έστω και µερικώς υγιείς θα µπορούσαν να αρνηθούν να 
κάνουν τα βήµατα που δείχνει Αυτός και να µην ακολουθήσουν το δρόµο που βάζει 
µπροστά τους για να δραπετεύσουν από µια φυλακή που νόµιζαν ότι δεν είχε καµµιά 
πόρτα που να οδηγεί στην απελευθέρωση που αντιλαµβάνονται τώρα. 
3. Ο αδελφός σου είναι ο «εχθρός» σου επειδή βλέπεις σε αυτόν τον αντίπαλο της ειρήνης 
σου; έναν άρπαγα που σου αφαιρεί τη χαρά σου και δεν σου αφήνει τίποτα παρά µόνο µια 
µαύρη απόγνωση τόσο πικρή και αδυσώπητη, που δεν υπάρχει πια ελπίδα. 2Τώρα η 
εκδίκηση είναι το µόνο που επιθυµείς. 3Το µόνο που µπορείς να προσπαθήσεις τώρα είναι 
να τον ρίξεις κάτω για να βρίσκεται µαζί σου στο θάνατο, τόσο άχρηστος όσο κι εσύ, µε 
τόσα λίγα να αποµένουν µέσα στα χέρια του όσο και στα δικά σου. 
4. Δεν προσφέρεις στο Θεό την ευγνωµοσύνη σου επειδή ο αδελφός σου είναι 
περισσότερο σκλάβος από σένα, ούτε µπορείς να είσαι λογικός κι ωστόσο να εξοργίζεσαι 
επειδή φαίνεται να είναι πιο ελεύθερος. 2Η αγάπη δεν κάνει συγκρίσεις. 3Και η 
ευγνωµοσύνη µπορεί να είναι αληθινή µόνο αν είναι ενωµένη µε την αγάπη. 
4Προσφέρουµε ευχαριστίες στο Θεό τον Πατέρα µας επειδή µέσα σε µας όλα τα όντα θα 
βρουν την ελευθερία τους. 5Ποτέ δεν είναι δυνατό µερικά από αυτά να ελευθερωθούν, ενώ 
άλλα να παραµένουν δέσµια. Γιατί ποιος µπορεί να παζαρεύει στο όνοµα της αγάπης; 
5. Εποµένως δώσε ευχαριστίες, αλλά µε ειλικρίνεια. 2Και ας κάνει χώρο η ευγνωµοσύνη 
σου για όλους αυτούς που θα δραπετεύσουν µαζί σου; τους άρρωστους, τους αδύναµους, 
αυτούς που βρίσκονται σε ανάγκη και φοβούνται, αυτούς που πενθούν µια φαινοµενική 
απώλεια ή αισθάνονται το φαινόµενο του πόνου, αυτούς που υποφέρουν από το κρύο ή 
την πείνα, ή βαδίζουν το δρόµο του µίσους και την πορεία του θανάτου. 3Ολοι αυτοί 
έρχονται µαζί σου. 4Ας µη συγκρίνουµε τον εαυτό µας µε αυτούς, γιατί έτσι τους 
αποχωρίζουµε από την επίγνωση της ενότητας που µοιραζόµαστε µε αυτούς, όπως κι 
αυτοί µε εµάς. 
6. Ευχαριστούµε τον Πατέρα µας για ένα µόνο πράγµα: για το ότι δεν είµαστε 
αποχωρισµένοι από κανένα ον και εποµένως είµαστε ένα µε Αυτόν. 2Και χαιρόµαστε, που 
ποτέ δεν µπορούν να γίνουν εξαιρέσεις που θα µείωναν την πληρότητα µας και θα 
έβλαπταν ή άλλαζαν την αποστολή που έχουµε να ολοκληρώσουµε Αυτόν που είναι ο 
Ίδιος η ολοκλήρωση.3Δίνουµε ευχαριστίες για κάθε ον, διότι διαφορετικά δεν δίνουµε 
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ευχαριστίες για τίποτα και παραλείπουµε να αναγνωρίσουµε τα δώρα που µας δίνει ο 
Θεός. 
7. Ας ακουµπήσουν λοιπόν οι αδελφοί µας τα κουρασµένα τους κεφάλια πάνω στους 
ώµους µας, καθώς ξεκουράζονται για λίγο. 2Δίνουµε ευχαριστίες για αυτούς 3Διότι αν 
µπορέσουµε να τους οδηγήσουµε στην ειρήνη που θα θέλαµε να βρούµε, ο δρόµος θα 
ανοίξει επιτέλους για µας. 4Μια πανάρχαιη πόρτα ανοίγει και πάλι ένας Λόγος ξεχασµένος 
από παλιά ξαναντηχεί στη µνήµη µας ολοένα και πιό ξεκάθαρα, καθώς είµαστε και πάλι 
πρόθυµοι να ακούσουµε. 
8. Βάδιζε. λοιπόν µε ευγνωµοσύνη το δρόµο της αγάπης. 2Διότι το µίσος ξεχνιέται, όταν 
δεν κάνουµε συγκρίσεις. 3Τι άλλο παραµένει, που να εµποδίζει την ειρήνη; 4Ο φόβος του 
Θεού έχει επιτέλους εξουδετερωθεί τώρα και συγχωρούµε χωρίς να κάνουµε συγκρίσεις. 
5Εποµένως δεν µπορούµε να διαλέγουµε να παραβλέπουµε µερικά πράγµατα κι ωστόσο 
να κρατάµε ακόµη µερικά άλλα πράγµατα αµπαρωµένα σαν «αµαρτίες" 6Όταν η 
συγχώρεσή σου έχει ολοκληρωθεί θα έχεις τέλεια ευγνωµοσύνη, διότι θα δεις ότι το καθετί 
έχει κερδίσει το δικαίωµα για αγάπη µε το να είναι γεµάτο αγάπη όπως και ο Εαυτός σου. 
9. Σήµερα µαθαίνουµε να σκεπτόµαστε την ευγνωµοσύνη στη θέση του θυµού, της 
µοχθηρίας και της εκδίκησης. 2Μας έχουν δοθεί τα πάντα. 3Αν αρνηθούµε να το 
αναγνωρίσουµε αυτό. δεν έχουµε δικαίωµα να είµαστε πικραµένοι και να βλέπουµε τον 
εαυτό µας σε µία θέση άσπλαχνης καταδίωξης, όπου ενοχλούµαστε ασταµάτητα και 
καταπιεζόµαστε χωρίς καµιά σκέψη  φροντίδας για µας ή για το µέλλον µας 4H 
ευγνωµοσύνη γίνεται η µόνη σκέψη που έχουµε, αντί για αυτές τις παράλογες. αντιλήψεις. 
5Ο Θεός έχει φροντίσει για µας και µας καλεί Υιό. 6Μπορεί να υπάρχει τίποτα περισσότερο 
από αυτό; 
10. Η ευγνωµοσύνη µας θα ανοίξει το δρόµο προς Αυτόν και θα συντοµεύσει το χρόνο της 
µάθησης µας περισσότερο από ότι θα µπορούσες ποτέ να ονειρευτείς. 2Η ευγνωµοσύνη 
προχωρεί χέρι χέρι µε την αγάπη και όπου είναι η µία εκεί θα βρεθεί και η άλλη. 3Διότι η 
ευγνωµοσύνη είναι µόνο και µόνο µια πλευρά της Αγάπης που είναι η Πηγή όλης της 
δηµιουργίας. 4Ο Θεός δίνει ευχαριστίες σε σένα. τον Υιό Του, επειδή είσαι ό,τι είσαι; η ίδια 
Του η ολοκλήρωση και η Πηγή της αγάπης µαζί µε Αυτόν. 5Η ευγνωµοσύνη σου για Αυτόν 
είναι ένα µε τη δική Του ευγνωµοσύνη για σένα. 6Διότι η αγάπη δεν µπορεί να περπατήσει 
σε κανένα δρόµο εκτός από το δρόµο της ευγνωµοσύνης και έτσι προχωρούµε εµείς που 
βαδίζουµε στο δρόµο προς το Θεό. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 196  
 
Μόνο τον εαυτό µου µπορώ να σταυρώσω. 

 
1. Όταν αυτό έχει κατανοηθεί καλά και έχει κρατηθεί στην πλήρη επίγνωση, δεν θα 
επιχειρήσεις να βλάψεις τον εαυτό σου, ούτε να κάνεις το σώµα σου σκλάβο της 
εκδίκησης. 2Δεν θα επιτεθείς στον εαυτό σου και θα συνειδητοποιήσεις ότι όταν επιτίθεσαι 
σε κάποιο άλλο. επιτίθεσαι µόνο και µόνο στον εαυτό σου. 3Θα είσαι ελεύθερος από την 
παράλογη πεποίθηση ότι σώζεσαι µε το να επιτεθείς σε έναν αδελφό, 4Και θα καταλάβεις 
ότι η ασφάλεια του είναι η δική σου ασφάλεια και ότι η θεραπεία του είναι η δική σου 
θεραπεία. 
2. Στην αρχή ίσως να µην καταλάβεις πως η ευσπλαχνία, απεριόριστη και µε όλα τα 
πράγµατα ασφαλή µέσα στη σίγουρη προστασία της, µπορεί να βρεθεί στην ιδέα που 
εφαρµόζουµε σήµερα. 2Αυτή η ιδέα µπορεί πράγµατι να φαίνεται σαν µια ένδειξη ότι η 
τιµωρία είναι αναπόφευκτη, επειδή το εγώ, όταν βλέπει ότι απειλείται, βιάζεται να 
παραθέσει την αλήθεια για να σώσει τα ψέµατα του. 3Δεν θα καταλάβει όµως την αλήθεια 
που χρησιµοποιεί κατ' αυτό τον τρόπο. 4Εσύ όµως µπορείς να µάθεις να βλέπεις αυτές τις 
ανόητες εφαρµογές και να αρνείσαι το νόηµα που φαίνονται να έχουν. 
3. Έτσι διδάσκει επίσης το νου σου ότι δεν είσαι ένα εγώ. 2Διότι οι τρόποι µε τους οποίους 
το εγώ θα ήθελε να διαστρεβλώσει την αλήθεια δεν θα σε εξαπατούν πια. 3Δεν θα 
πιστεύεις ότι είσαι ένα σώµα που πρόκειται να σταυρωθεί. 4Και µέσα στη σηµερινή ιδέα θα 
δει ς το φως της ανάστασης, κοιτάζοντας τις σκέψεις της απελευθέρωσης και της ζωής. 
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4. Η σηµερινή ιδέα είναι ένα βήµα που κάνουµε στο δρόµο µας από τη σκλαβιά προς την 
κατάσταση της τέλειας ελευθερίας. 2Ας κάνουµε αυτό το βήµα σήµερα, ώστε να 
προχωρήσουµε γρήγορα στο δρόµο που µας δείχνει η σωτηρία, κάνοντας κάθε βήµα στην 
καθορισµένη του σειρά, καθώς ο νους εγκαταλείπει τα φορτία του το ένα µετά το άλλο 3Δεν 
είναι ο χρόνος που χρειαζόµαστε για αυτό. 4Είναι µόνο και µόνο η προθυµία. 5Διότι ό,τι θα 
φαινόταν ότι χρειάζεται χίλια χρόνια µπορεί να γίνει σε µια µόνο στιγµή µε τη χάρη του 
Θεού. 
5. Η θλιβερή και µάταιη σκέψη ότι µπορείς να επιτεθείς στους άλλους κι ωστόσο να 
γλιτώσεις ο ίδιος σε έχει καρφώσει στο σταυρό. 2Ίσως να φάνηκε ότι ήταν η σωτηρία σου. 
3Απλώς και µόνο όµως αντιπροσώπευε την πεποίθηση ότι ο φόβος του Θεού είναι 
πραγµατικός. 4Και τι άλλο είναι αυτό παρά η κόλαση; 5Ποιος θα µπορούσε να πιστεύει ότι 
ο Πατέρας του είναι ο θανάσιµος εχθρός του, ο Οποίος είναι αποχωρισµένος από τον ίδιο 
και ο Οποίος περιµένει να καταστρέψει τη ζωή του και να τον εξαλείψει από το σύµπαν, 
χωρίς να έχει το φόβο της κόλασης πάνω στην καρδιά του; 
6. Αυτή είναι η µορφή της τρέλας που πιστεύεις, αν δεχτείς την επίφοβη σκέψη ότι µπορείς 
να επιτεθείς σε έναν άλλον και να είσαι ο ίδιος ελεύθερος. 2Μέχρι να αλλαχτεί αυτό το 
πρότυπο δεν υπάρχει ελπίδα. 3Μέχρι να καταλάβεις ότι αυτό τουλάχιστον πρέπει να είναι 
εντελώς αδύνατο, πώς θα µπορούσε να υπάρξει απόδραση; 4Ο φόβος του Θεού είναι 
πραγµατικός για οποιονδήποτε που νοµίζει ότι αυτή η σκέψη είναι αληθινή. 5Και δεν θα 
αντιληφτεί την ανοησία της, ή ούτε καν θα τη δει, ώστε να είναι δυνατό να την 
αµφισβητήσει. 
7. Για να την αµφισβητήσει έστω και λίγο, η µορφή της πρέπει να αλλάξει τουλάχιστον 
µέχρι του σηµείου που θα επιτρέψει στο φόβο της εκδίκησης να µειωθεί και την ευθύνη να 
επιστραφεί ως ένα βαθµό σε σένα. :Από εκεί τουλάχιστον µπορείς να συλλογιστείς, αν 
θέλεις να προχωρήσεις σε αυτό τον οδυνηρό δρόµο. 3Έως ότου έχει πραγµατοποιηθεί 
αυτή η αλλαγή δεν µπορείς να αντιληφθείς ότι οι σκέψεις σου φέρνουν το φόβο και η 
λύτρωση σου εξαρτάται από σένα. 
8. Τα επόµενα βήµατα µας θα είναι εύκολα, αν κάνεις αυτό το βήµα σήµερα. 2Μετά από 
αυτό θα προχωρήσουµε πολύ γρήγορα. 3Διότι µόλις καταλάβεις ότι δεν είναι δυνατό να 
πληγωθείς παρά µόνο από τις ίδιες σου τις σκέψεις, ο Φόβος του Θεού θα εξαφανιστεί. 
4Δεν θα µπορείς τότε να πιστεύεις ότι ο φόβος γεννιέται κάπου έξω από εσένα. 5Και ο 
Θεός. τον Οποίο είχες σκεφτεί να διώξεις, µπορεί να καλωσοριστεί και πάλι στον άγιο νου 
από τον οποίο ποτέ δεν έφυγε. 
9. Το τραγούδι της σωτηρίας µπορεί οπωσδήποτε να ακουστεί στην ιδέα µε την οποία 
εξασκούµαστε σήµερα. 2Αν είναι δυνατό να σταυρώνεις µόνο και µόνο τον εαυτό σου, δεν 
πλήγωσες τον κόσµο και δεν χρειάζεται να φοβάσαι την εκδίκηση και την καταδίωξη του. 
3Ούτε χρειάζεται να κρύβεσαι τροµαγµένος από το θανάσιµο φόβο του Θεού που οι 
προβολές σου συγκαλύπτουν. 4Αυτό που φοβάσαι περισσότερο είναι η σωτηρία σου, 
5Είσαι δυνατός και η δύναµη είναι αυτό που θέλεις. 5Και είσαι ελεύθερος και χαρούµενος 
για τη λευτεριά σου. 6Εχεις επιδιώξει να είσαι αδύναµος και δεσµευµένος, επειδή 
φοβήθηκες τη δύναµη σου και την ελευθερία σου. 7Ή σωτηρία σου όµως βρίσκεται σε 
αυτές 
10. Υπάρχει µια στιγµή στην οποία ο τρόµος φαίνεται να αιχµαλωτίζει το νου σου τόσο 
ολοκληρωτικά, που η απόδραση φαίνεται να είναι εντελώς µάταιη. 2Όταν 
συνειδητοποιήσεις µια για πάντα ότι εσύ είσαι αυτός που φοβάσαι, ο νους θα αντιληφτεί 
τον εαυτό του σαν διαχωρισµένο. 3Και αυτό είχε συγκαλυφτεί, ενώ πίστευες ότι η επίθεση 
θα µπορούσε να διοχετευτεί προς τα έξω και να επιστραφεί εντός από έξω. 4Οτι είχες να 
φοβηθείς φάνηκε ένα; εξωτερικός εχθρός. 5Και έτσι ένας θεός έξω από τον εαυτό σου έγινε 
ο θανάσιµος εχθρός σου, πηγή του φόβου. 
11. Τώρα, για µια στιγµή, ένας δολοφόνος γίνεται αντιληπτός µέσα σου, διψασµένος για το 
θάνατο σου, αποφασισµένος να µηχανορραφήσεις την τιµωρία σου µέχρι την ώρα που θα 
µπορέσει επιτέλους να σκοτώσει. 2Αυτή η στιγµή ωστόσο είναι επίσης η ώρα στην οποία 
έρχεται η σωτηρία. 3Διότι ο φόβος του Θεού έχει εξαφανιστεί. 4Και µπορείς να Τον 
επικαλεστείς, για να σε σώσει από τις ψευδαισθήσεις µε την Αγάπη Του αποκαλώντας Τον 
Πατέρα και αποκαλώντας τον εαυτό σου Υιό Του. 5Προσευχήσου να έλθει αυτή η στιγµή 
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γρήγορα — σήµερα 6Βγες έξω από το φόβο και προχώρησε στην αγάπη. 
12.Δεν υπάρχει ούτε µία σκέψη του Θεού που να µην έρχεται µαζί σου, για να σε βοηθήσει 
να φτάσεις αυτή τη στιγµή και να προχωρήσεις πέρα από αυτήν γρήγορα, σίγουρα και για 
πάντα. 2Όταν ο φόβος του Θεού έχει φύγει, δεν υπάρχουν εµπόδια που να εξακολουθούν 
να παραµένουν µεταξύ της άγιας ειρήνης του Θεού και εσένα.3Πόσο καλή και ευσπλαχνική 
είναι η ιδέα µε την οποία εξασκούµαστε. 4Καλωσόρισε την όπως πρέπει διότι είναι η 
απελευθέρωση σου. 5Πράγµατι, εσύ είσαι ο µόνος που ο νους σου µπορεί να 
προσπαθήσει να σταυρώσει. 6Και η λύτρωση σου όµως θα προέλθει από εσένα. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 197 
 
Μόνο την ευγνωµοσύνη µου µπορώ να κερδίσω. 
1.Αυτό είναι το δεύτερο βήµα που κάνουµε για να ελευθερώσουµε το νου µας από την 
πίστη σε µια εξωτερική δύναµη που έχει στραφεί εναντίον της δικής σου δύναµης. 2Κάνεις 
προσπάθειες να είσαι καλός και να συγχωρείς. 3Τις µετατρέπεις όµως και πάλι σε 
επιθέσεις, αν δεν λάβεις φανερή ευγνωµοσύνη και γενναιόδωρες ευχαριστίες. 4Τα δώρα 
σου πρέπει να ληφθούν µε τιµή, για να µην αποσυρθούν. 5Και έτσι πιστεύεις ότι. στην 
καλύτερη περίπτωση, τα δώρα του Θεού είναι δάνεια, ενώ στη χειρότερη περίπτωση, είναι 
απάτες που θα ξεγελούσαν τους αµυντικούς µηχανισµούς σου,. ώστε να σιγουρέψουν ότι 
όταν Αυτός χτυπήσει δεν θα αποτύχει να σκοτώσει. 
2 Πόσο εύκολο µπερδεύονται ο Θεός και η ενοχή από εκείνους που δεν γνωρίζουν τι 
µπορούν να κάνουν οι σκέψεις τους. 2Απαρνήσου τη δύναµή σου και η αδυναµία θα γίνει η 
σωτηρία σου. 3Δες τον εαυτό σου δεσµευµένο και τα κάγκελα της φυλακής θα γίνουν σπίτι 
σου. 4Και δεν θα φύγεις από τη φυλακή ούτε θα απαιτήσεις τη δύναµή σου, αν δεν δεις ό,τι 
η ενοχή και η σωτηρία δεν είναι το ίδιο πράγµα και αν δεν αντιληφτείς ότι η ελευθερία και η 
σωτηρία είναι ενωµένες, έχοντας τη δύναµη στο πλευρό τους για να αναζητηθεί και να 
απαιτηθεί και να βρεθεί και να αναγνωριστεί πλήρως. 
3. Ο κόσµος σε ευχαριστεί, όταν του προσφέρεις απελευθέρωση από τις ψευδαισθήσεις 
σου. 2Οι ευχαριστίες σου όµως ανήκουν και σε σένα επίσης, διότι η απελευθέρωση του 
µπορεί να καθρεφτίσει µόνο και µόνο τη δική σου απελευθέρωση. 3Η ευγνωµοσύνη σου 
είναι το µόνο που χρειάζονται τα δώρα σου, για να είναι µια διαρκής προσφορά µιας 
καρδιάς γεµάτη ευγνωµοσύνη και απελευθερωµένη για πάντα από την κόλαση. 4Αυτο είναι 
που θα ήθελες να ανατρέψεις µε το να αποσύρεις τα δώρα σου επειδή δεν τιµήθηκαν; 
5Εσύ είσαι αυτός που τα τιµά και τους δίνει τις ευχαριστίες που τους ταιριάζουν, διότι εσύ 
είσαι αυτός που τα έχει λάβει. 
4. Δεν πειράζει αν κάποιος άλλος νοµίζει ότι τα δώρα σου είναι ανάξια. 2Μέσα στο νου του 
υπάρχει ένα µέρος που ενώνεται µε το δικό σου νου για να σε ευχαριστήσει. 3Δεν πειράζει 
αν τα δώρα σου φαίνονται να χάνονται και να µην έχουν αποτελέσµατα. 4Λαµβάνονται εκεί 
που δίνονται. 5Με την ευγνωµοσύνη σου γίνονται δεκτά παντού και αναγνωρίζονται µε 
ευγνωµοσύνη από την Καρδιά του Ίδιου του Θεού. 6Και εσύ θα ήθελες να τα πάρεις πίσω, 
όταν Αυτός τα έχει δεχτεί µε ευγνωµοσύνη; 
5. Ο Θεός ευλογεί κάθε δώρο που Του δίνεις κάθε δώρο δίνεται σε Αυτόν, επειδή µπορεί 
να δοθεί µόνο και µόνο στον εαυτό σου. 2Και ό,τι ανήκει στο Θεό πρέπει να είναι Δικό 
Του.3Όταν όµως συγχωρείς για να επιτεθείς και πάλι, ποτέ δεν θα συνειδητοποιήσεις ότι 
τα δώρα Του είναι σίγουρα, αιώνια, αµετάβλητα κι απεριόριστα, δίνοντας για πάντα, 
απλώνοντας την αγάπη και αυξάνοντας την ατέλειωτη χαρά σου. 
6. Απέσυρε τα δώρα που δίνεις και θα νοµίσεις ότι, ό,τι σου δίνεται έχει αποσυρθεί. 2Μάθε 
ωστόσο να αφήνεις τη συγχώρεση να εξαλείφει τις αµαρτίες που νοµίζεις ότι βλέπεις έξω 
από τον εαυτό σου και ποτέ δεν θα µπορέσεις να σκεφτείς ότι τα δώρα του Θεού 
δανείζονται µόνο για λίγο, προτού Αυτός τα αρπάξει και πάλι µε το θάνατο. 3Διότι ο 
θάνατος δεν θα έχει νόηµα για σένα τότε. 
7. Και µε το τέλος αυτής της πεποίθησης ο φόβος έχει τελειώσει για πάντα. 2Ευχαρίστησε 
τον Εαυτό σου για αυτό, διότι Αυτός ευγνωµονεί µόνο το Θεό και δίνει στον Εαυτό Του 
ευχαριστίες για σένα. 3Ο Χριστός θα έλθει σε όλους αυτούς που ζουν, διότι όλοι ζουν και 
κινούνται µέσα σε Αυτόν. 4Η Ύπαρξη του µέσα στον Πατέρα είναι ασφαλής, επειδή η 
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Θέληση τους είναι Μία. Η ευγνωµοσύνη τους για όλα όσα δηµιούργησαν δεν έχει τέλος, 
επειδή η ευγνωµοσύνη είναι πάντα µέρος της αγάπης. 
8. Ευχαριστίες σε σένα, τον άγιο Υιό του Θεού. Διότι όπως δηµιουργήθηκες εµπεριέχεις τα 
πάντα µέσα στον Εαυτό σου. Κι είσαι πάντα όπως σε δηµιούργησε ο Θεός. Δεν µπορείς 
να θαµπώσεις το φως της τελειότητας σου. Μέσα στην καρδιά σου έχει αποθέσει την 
Καρδιά του ο Θεός. Σε κρατά µε αγάπη, επειδή είσαι ο Εαυτός Του. Όλη η ευγνωµοσύνη 
σου ανήκει, εξαιτίας αυτού που είσαι. 
9. Δώσε ευχαριστίες όπως τις λαµβάνεις. Ελευθερώσου από κάθε αγνωµοσύνη προς 
οποιονδήποτε καθιστά τον Εαυτό σου πλήρη. Κι από αυτόν τον Εαυτό κανείς δεν 
εξαιρείται. Ευχαρίστησε για όλα τα αµέτρητα κανάλια που επεκτείνουν αυτόν τον Εαυτό. 
Όλα όσα κάνεις δίδονται σε Αυτόν. Όλα όσα σκέφτεσαι µόνο δικές Του σκέψεις είναι, 
καθώς µοιράζεσαι µαζί Του τις άγιες Σκέψεις του Θεού. Κέρδισε τώρα την ευγνωµοσύνη 
που είχες αρνηθεί στον εαυτό σου όταν ξέχασες τη λειτουργία που σου έδωσε ο Θεός. 
Αλλά µην νοµίσεις ποτέ ότι Εκείνος παρέλειψε οποτεδήποτε να σου προσφέρει τις δικές 
Του ευχαριστίες. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 198 
 
Μόνο οι Επικρίσεις µου µε Πληγώνουν. 

 
1. Είναι αδύνατον να πληγωθείς. 2Όι ψευδαισθήσεις όµως γεννούν ψευδαισθήσεις. 3Αν 
µπορείς να καταδικάζεις, µπορείς και να πληγώνεσαι. 4Γιατί έχεις πιστέψει ότι µπορείς να 
πληγώνεις και το δικαίωµα που έχεις καθιερώσει για τον εαυτό σου µπορεί τώρα να 
χρησιµοποιηθεί εναντίον σου, ώσπου να το εγκαταλείψεις σαν άχρηστο, ανεπιθύµητο και 
πλασµατικό. 5Τότε οι ψευδαισθήσεις σταµατούν να έχουν συνέπειες και οι συνέπειες που 
φαίνονταν να έχουν θα εξουδετερωθούν. 6Τότε είσαι ελεύθερος, επειδή η ελευθερία είναι 
το δώρο σου και µπορείς τώρα να λάβεις το δώρο που έδωσες.   
2. Καταδίκασε και θα έχεις φυλακιστεί. 2Συγχώρεσε και θα έχεις απελευθερωθεί. 3Αυτός 
είναι ο νόµος που κυβερνά την αντίληψη. 4Δεν είναι ένας νόµος που η γνώση κατανοεί, 
γιατί η ελευθερία είναι µέρος της γνώσης. 5Το να καταδικάζει κανείς είναι, εποµένως, 
αδύνατον στην αλήθεια. 6Όλα αυτά που φαίνονται να είναι η επίδραση του και τα 
αποτελέσµατα του δεν έχουν συµβεί καθόλου. 7Πρέπει ωστόσο να ασχοληθούµε µε αυτά 
για λίγο σαν να είχαν συµβεί. 8Οι ψευδαισθήσεις γεννούν ψευδαισθήσεις. 9Υπάρχει µια 
εξαίρεση όµως. ΙΟΗ συγχώρεση είναι η ψευδαίσθηση που επανορθώνει όλες τις άλλες. 
3. Η συγχώρεση εξαλείφει όλα τα άλλα όνειρα και αν και η ίδια είναι ένα όνειρο, δεν γεννά 
άλλα όνειρα. 2Όλες οι ψευδαισθήσεις εκτός από αυτήν θα πολλαπλασιαστούν χίλιες 
φορές. 3Αυτή όµως είναι το τέλος των ψευδαισθήσεων. 4Η συγχώρεση είναι το τέλος των 
ονείρων, επειδή είναι ένα όνειρο αφύπνισης. 5Η ίδια η συγχώρεση δεν είναι αλήθεια. 
6Δείχνει όµως πού πρέπει να βρίσκεται η αλήθεια και καθοδηγεί µε τη βεβαιότητα του Ίδιου 
του Θεού. 7Είναι ένα όνειρο στο οποίο ο Υιός του Θεού ξυπνά στον Εαυτό του και στον 
Πατέρα του, γνωρίζοντας ότι Είναι ένα. 
4. Η συγχώρεση είναι ο µόνος δρόµος που οδηγεί έξω από την καταστροφή, πέρα από 
όλη τη δυστυχία και τελικά µακριά από το θάνατο. 2Πώς θα µπορούσε να υπάρξει ένας 
άλλος δρόµος, όταν αυτός είναι το σχέδιο του Ίδιου του Θεού; 3Και γιατί θα ήθελες να του 
αντισταθείς και να έχεις αντιρρήσεις και να ψάχνεις να βρεις χίλιους λόγους για τους 
οποίους πρέπει να είναι λανθασµένος, χίλιους άλλους πιθανούς δρόµους; 
5. Δεν είναι πιο συνετό να είσαι χαρούµενος που κρατάς τη λύση των προβληµάτων σου 
στα χέρια σου; 2Δεν είναι πιο έξυπνο να ευχαριστήσεις Αυτόν που σου δίνει τη σωτηρία και 
να δεχτείς το δώρο Του µε ευγνωµοσύνη; 3Και δεν είναι µια αγαθοεργία προς τον εαυτό 
σου να ακούς τη Φωνή Του και να µάθεις τα απλά µαθήµατα που Αυτός είναι πρόθυµος 
να διδάξει, αντί να προσπαθείς να απορρίπτεις τα λόγια Του και να τα αντικαθιστάς µε τα 
δικά σου; 
6. Τα λόγια Του θα είναι αποτελεσµατικά. 2Τα λόγια Του θα φέρουν τη σωτηρία. 3Τα λόγια 
Του περιέχουν κάθε ελπίδα, κάθε ευλογία και όλη τη χαρά που µπορεί ποτέ να βρεθεί 
πάνω σε αυτή τη γη. 4Τα λόγια Του έχουν γεννηθεί στο Θεό και έρχονται σε σένα µε την 
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αγάπη του Ουρανού πάνω τους. 5Αυτοί που ακούν τα λόγια Του έχουν ακούσει το 
τραγούδι του Ουρανού. 6Γιατί αυτά είναι τα λόγια µε τα οποία όλα γίνονται επιτέλους ένα. 
7Και όταν αυτό το ένα θα σβήσει, ο Λόγος του Θεού θα έρθει να πάρει τη θέση του γιατί θα 
τον θυµηθείς τότε και θα τον αγαπάς.  
7. Αυτός ο κόσµος φαίνεται να έχει πολλά ξεχωριστά στέκια, όπου η ευσπλαχνία δεν έχει 
νόηµα και η επίθεση φαίνεται να είναι δικαιολογηµένη. 2Όλα όµως είναι ένα; ένα µέρος 
όπου ο θάνατος προσφέρεται στον Υιό του Θεού και τον Πατέρα του. 3Μπορεί να νοµίζεις 
ότι Αυτοί το έχουν δεχτεί αυτό. 4Av όµως ξανακοιτάξεις στο µέρος όπου είδες το αίµα 
Τους, θα δεις ένα θαύµα αντί για αίµα. 5Πόσο ανόητο ήταν να πιστέψεις ότι Αυτοί θα 
µπορούσαν να πεθάνουν! 6Πόσο ανόητο ήταν να πιστέψεις ότι µπορείς να επιτεθείς! 
7Πόσο παράλογο ήταν να νοµίσεις ότι µπορούσες να καταδικαστείς και ότι ο άγιος Υιός του 
Θεού µπορεί να πεθάνει! 
8. Η γαλήνη του Εαυτού σου παραµένει ατάραχη κι ανέπαφη από τέτοιες σκέψεις και δεν 
αντιλαµβάνεται καµιά επίκριση που θα µπορούσε να χρειάζεται συγχώρεση. 
2Όποιουδήποτε είδους όνειρα είναι ξένα κι άγνωστα στην αλήθεια. 3Και τι άλλο παρά η 
αλήθεια θα µπορούσε να έχει µια Σκέψη η οποία χτίζει µια γέφυρα που φέρνει τις 
ψευδαισθήσεις στην πλευρά της αλήθειας; 
9. Εξασκούµαστε σήµερα στο να αφήσουµε την ελευθερία να έρθει να κατοικήσει µαζί σου. 
2Η αλήθεια δίνει τα παρακάτω λόγια στο νου σου, ώστε να βρεις το κλειδί του φωτός και να 
αφήσεις το σκοτάδι να φύγει: 
3Μόνο οι επικρίσεις µου µε πληγώνουν. 
4Μόνο όταν συγχωρώ απελευθερώνοµαι. 
5Μην ξεχάσεις σήµερα πως δεν µπορεί να υπάρχει καµιά µορφή δυστυχίας που να µην 
κρύβει πίσω της µια σκέψη µη συγχώρεσης. 6Ούτε µπορεί να υπάρχει κάποια µορφή 
πόνου που η συγχώρεση δεν µπορεί να θεραπεύσει. 
10. Δέξου τη µόνη ψευδαίσθηση που διακηρύσσει ότι δεν υπάρχει ενοχή στον Υιό του 
Θεού και αµέσως θα θυµηθείς τον Ουρανό; ο κόσµος ξεχνιέται και όλες οι παράξενες 
πεποιθήσεις του µαζί µε αυτόν, καθώς το πρόσωπο του Χριστού αποκαλύπτεται επιτέλους 
σε αυτό µονάχα το όνειρο. 2Αυτό είναι το δώρο που το Άγιο Πνεύµα έχει για σένα από το 
Θεό τον Πατέρα σου. 3Ας γιορταστεί η σηµερινή µέρα και στη γη και στην άγια κατοικία 
σου. 4Να είσαι καλός και στις δύο, καθώς συγχωρείς τις αµαρτίες για τις οποίες νόµιζες ότι 
ήταν ένοχες και καθώς βλέπεις την αθωότητα σου να λάµπει πάνω σου από το πρόσωπο 
του Χριστού. 
11. Τώρα τα πάντα είναι σιωπηλά σε όλο τον κόσµο. 2Τώρα υπάρχει γαλήνη εκεί που, 
πρωτύτερα υπήρχε µία ξέφρενη ροή σκέψεων, που, δεν είχαν νόηµα. Τώρα υπάρχει ένα 
γαλήνιο φως σε όλη τη γη, η οποία ηρεµεί µέσα. σ' έναν ύπνο δίχως όνειρα. 4Και τώρα 
µόνο ο Λόγος του Θεού παραµένει πάνω τους. 5Μόνον αυτός µπορεί να γίνει αντιληπτός 
για µια ακόµα στιγµή. 6Μετά όλα τα σύµβολα τελειώνουν και το καθετί που ποτέ νόµισες 
ότι έπλασες, εξαφανίζεται από το νου που ο Θεός γνωρίζει για πάντα ως το µοναδικό Του 
Υιό.  
12. Δεν υπάρχει καµιά ενοχή µέσα σε αυτόν. 2Είναι τέλειος στην αγιοσύνη του. 3Δε 
χρειάζεται σκέψεις ευσπλαχνίας. 4Ποιος θα µπορούσε να του δώσει δώρα όταν τα πάντα 
είναι δικά του; 5Και ποιος θα µπορούσε να ονειρευτεί να προσφέρει συγχώρεση στον Υιό 
της ίδιας της Αθωότητας, ο οποίος είναι τόσο όµοιος µε Αυτόν του Οποίου είναι ο Υιός, 
που το να δει κανείς τον Υιό σηµαίνει ότι δε βλέπει πια παρά µόνο γνωρίζει τον Πατέρα; 
6Σε αυτό το όραµα του Υιού, τόσο σύντοµο που ούτε µια στιγµή δε χωρίζει αυτή την ενιαία 
θέα από την ίδια την αιωνιότητα, βλέπεις τη θέα του εαυτού σου και µετά εξαφανίζεσαι για 
πάντα µέσα στο Θεό. 
13. Σήµερα ερχόµαστε ακόµα πιο κοντά στο τέλος όλων των πραγµάτων που θα 
εξακολουθούσαν να στέκονται µεταξύ αυτής της θέας και της όρασης σου. 2Και είµαστε 
χαρούµενοι που έχουµε προχωρήσει τόσο πολύ και αναγνωρίζουµε ότι Αυτός που µας 
έφερε εδώ δε θα µας εγκαταλείψει τώρα. 3Γιατί Αυτός θα ήθελε να µας δώσει το δώρο που 
ο Θεός µας έχει δώσει σήµερα µέσω Αυτού. 4Τώρα είναι η ώρα για την απελευθέρωση 
σου. 5Η ώρα έχει έρθει. 6Η ώρα έχει έρθει σήµερα. 
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ΜΑΘΗΜΑ 199 
 
Δεν Είµαι Ένα σώµα. Είµαι Ελεύθερος. 
 
1. Η ελευθερία είναι αδύνατη καθώς αντιλαµβάνεσαι το σώµα σαν τον εαυτό σου, 2Το 
σώµα είναι ένας περιορισµός. 3Αυτός που θα αναζητούσε την ελευθερία σε ένα σώµα 
ψάχνει για αυτήν εκεί που δεν µπορεί να βρεθεί. Ό νους µπορεί να ελευθερωθεί, όταν δεν 
βλέπει πια τον εαυτό του σαν να είναι µέσα σ' ένα σώµα, σφιχτοδεµένος µε αυτό και 
προστατευµένος από την παρουσία του. 5Αν αυτό ήταν αλήθεια, ο νους θα ήταν πράγµατι 
τρωτός! 
2. Ο νους που υπηρετεί το Άγιο Πνεύµα είναι για πάντα. και από κάθε άποψη, 
απεριόριστος, υπεράνω των νόµων του χρόνου και του χώρου, αδέσµευτος από 
οποιεσδήποτε προκαταλήψεις και µε δύναµη και ενέργεια να κάνει οτιδήποτε του ζητηθεί. 
2Επιθετικές σκέψεις δεν µπορούν να µπουν µέσα σε έναν τέτοιο νου, επειδή έχει δοθεί 
στην Πηγή της αγάπης; ο φόβος δεν µπορεί ποτέ να µπει σε ένα νου που έχει αφοσιωθεί 
στην αγάπη. 3Αναπαύεται στο Θεό. 4Και ποιος µπορεί να φοβάται, όταν ζει στην Αθωότητα 
και µόνο αγάπά; 
3. Είναι πολύ σηµαντικό για την πρόοδο σου σε αυτά τα µαθήµατα να δεχτείς τη σηµερινή 
ιδέα και να την αγαπάς πολύ. 2Μη σε νοιάζει που για το εγώ είναι τελείως παράλογη. 3Το 
εγώ αγαπά το σώµα. επειδή κατοικεί σε αυτό και ζει ενωµένο µε το σπίτι που έχει πλάσει. 
4Το σώµα είναι ένα µέρος της ψευδαίσθησης που έχει προφυλάξει το εγώ από την 
αποκάλυψη ότι και το ίδιο είναι µια ψευδαίσθηση. 
4. Εδώ κρύβεται κι εδώ µπορεί να ιδωθεί όπως είναι. 2Διακήρυξε την αθωότητα σου και θα 
είσαι ελεύθερος. 3Το σώµα εξαφανίζεται, επειδή δεν το έχεις ανάγκη εκτός από την ανάγκη 
που βλέπει το Άγιο Πνεύµα. 4Για αυτή την ανάγκη το σώµα θα φαίνεται σαν µια χρήσιµη 
µορφή για αυτό που ο νους πρέπει να κάνει. 5Γίνεται έτσι ένα όχηµα που βοηθά τη 
συγχώρεση να επεκταθεί προς τον ολοκληρωτικό στόχο που πρέπει να φτάσει, σύµφωνα 
µε το σχέδιο του Θεού. 
5. Αγάπα τη σηµερινή ιδέα και εφάρµοζε την σήµερα και κάθε µέρα.2Κάνε την µέρος κάθε 
περιόδου εξάσκησης που έχεις. 3Δεν υπάρχει σκέψη που δεν θα αυξηθεί έτσι σε δύναµη 
να βοηθήσει τον κόσµο και καµιά που δεν θα αυξηθεί σε δώρα και για σένα επίσης. 
4Αναγγέλλουµε το κάλεσµα της ελευθερίας σε όλο τον κόσµο µε αυτή την ιδέα. 5Και εσύ θα 
ήθελες να εξαιρεθείς από την αποδοχή των δώρων που δίνεις; 
6. Το Άγιο Πνεύµα είναι το σπίτι όπου κατοικούν οι νόες που αναζητούν 
την ελευθερία.2Σε Αυτόν έχουν βρει ό,τι αναζητούσαν. 3Ό σκοπός του σώµατος είναι τώρα 
ξεκάθαρος. 4Και έτσι το σώµα γίνεται τέλειο στην ικανότητα του να υπηρετεί έναν αδιαίρετο 
σκοπό. Ανταποκρινόµενο στο νου χωρίς αµφιβολία και διαµάχη και έχοντας ως στόχο του 
µόνο και µόνο τη σκέψη της ελευθερίας, το σώµα είναι χρήσιµο και υπηρετεί καλά το 
σκοπό του. 6Χωρίς τη δύναµη να υποδουλώνει, το σώµα είναι ένας άξιος υπηρέτης της 
ελευθερίας που ο νους αναζητά µέσα στο Άγιο Πνεύµα. 
7. Να είσαι ελεύθερος σήµερα. 2Και να φέρνεις την ελευθερία σαν το δώρο σου για 
εκείνους που ακόµα πιστεύουν ότι είναι σκλαβωµένοι µέσα σ' ένα σώµα. 3Να είσαι 
ελεύθερος, έτσι ώστε το Άγιο Πνεύµα να µπορεί να χρησιµοποιήσει την απόδραση σου 
από τη σκλαβιά για να απελευθερώσει τους πολλούς, που αντιλαµβάνονται τον εαυτό τους 
ως δέσµιο και ανήµπορο και φοβισµένο. 4Η αγάπη ας αντικαταστήσει τους φόβους τους 
µέσω εσένα. 5Δέξου τη σωτηρία τώρα και δώσε το νου σου σε Αυτόν που σε καλεί να Του 
κάνεις αυτό το δώρο. 6Γιατί Αυτός θα ήθελε να σου δώσει τέλεια ελευθερία, τέλεια χαρά και 
ελπίδα που βρίσκει την πλήρη εκπλήρωση της στο Θεό. 
8. Είσαι ο Υιός του Θεού. 2Ζεις για πάντα στην αθανασία.3Δε θα ήθελες να επιστρέψεις το 
νου σου σε αυτήν; 4Εξασκήσου καλά λοιπόν µε τη σκέψη που το Άγιο Πνεύµα σου δίνει για 
σήµερα. 5Μέσα σε αυτήν οι αδερφοί σου στέκονται απελευθερωµένοι µαζί µε σένα, ο 
κόσµος ευλογείται µαζί µε σένα, ο Υιός του Θεού δε θα χύνει τα δάκρυα του πια και ο 
Ουρανός προσφέρει ευχαριστίες για την αύξηση της χαράς που η εξάσκηση σου φέρνει 
ακόµα και σε αυτόν. 6Και ο Ίδιος ο Θεός εκτείνει την Αγάπη και την ευτυχία Του κάθε φορά 
που λες: 



 207 

7Δεν είµαι ένα σώµα. 8Είµαι ελεύθερος. 9Ακούω τη Φωνή που µου έχει δώσει ο Θεός και 
είναι µόνο Αυτή που ο νους µου υπακούει. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 200  
 
Δεν Υπάρχει Ειρήνη Εκτός Από την Ειρήνη του Θεού. 
 
1. Μην αναζητάς άλλο. 2Δε θα βρεις ειρήνη εκτός από την ειρήνη του Θεού. 3Αποδέξου 
αυτό το γεγονός και γλίτωσε από τον πόνο και άλλων πικρών απογοητεύσεων, θλιβερής 
απόγνωσης και µιας αίσθησης παγερής απελπισίας και αµφιβολίας. 4Μην αναζητάς άλλο. 
5Δεν υπάρχει τίποτα άλλο για να βρεις εκτός από την ειρήνη του Θεού, εκτός αν αναζητάς 
τη δυστυχία και τον πόνο. 
2. Αυτό είναι το τελικό σηµείο στο οποίο ο καθένας πρέπει επιτέλους να φτάσει, να 
εγκαταλείψει κάθε ελπίδα να βρει την ευτυχία εκεί που δεν υπάρχει, ή να σωθεί από ό,τι 
µπορεί µονάχα να πληγώσει, ή να βρει την ειρήνη στο χάος, τη χαρά στον πόνο και τον 
Ουρανό στην κόλαση. 2Μην προσπαθείς πια να κερδίσεις από το χάσιµο, ούτε και να 
πεθάνεις για να ζήσεις. 3Κατ' αυτό τον τρόπο δεν µπορείς να ζητάς τη συντριβή. 
3. Ωστόσο, µπορείς εξίσου εύκολα να ζητήσεις την αγάπη, την ευτυχία και την αιώνια ζωή 
µέσα στην ειρήνη που δεν έχει τέλος. 2Ζήτησέ το αυτό και δεν µπορείς παρά να κερδίσεις. 
3Το να ζητήσεις αυτό που ήδη έχεις, πρέπει να πετύχει. 4Το να ζητήσεις να γίνει αληθινό 
αυτό που είναι ψεύτικο µπορεί µόνο και µόνο να αποτύχει. 5Συγχώρεσε τον εαυτό σου για 
τις µάταιες φαντασίες και µην αναζητάς πια ό,τι δεν µπορείς να βρεις. 6Γιατί τι θα 
µπορούσε να είναι πιο ανόητο από το να αναζητάς και να αναζητάς και να αναζητάς και 
πάλι την κόλαση, όταν δεν έχεις παρά να κοιτάξεις µε ανοιχτά µάτια για να διαπιστώσεις 
ότι ο Ουρανός είναι µπροστά σου, µέσω µιας πόρτας που ανοίγει εύκολα για να σε 
καλωσορίσει; 
4. Γύρισε σπίτι. 2Δεν έχεις βρει την ευτυχία σου σε ξένα µέρη και σε ξενικές µορφές που 
δεν έχουν νόηµα για σένα, αν και επιδίωξες να τους δώσεις νόηµα. 3 Αυτός ο κόσµος δεν 
είναι το µέρος στο οποίο ανήκεις. 4Είσαι ένας ξένος εδώ. 5Σου δίνεται όµως η ευκαιρία να 
βρεις τα µέσα µε τα οποία δεν φαίνεται να είναι πια ένα κρατητήριο ή µια φυλακή για 
κανένα. 
5. Σου δίνεται η ελευθερία εκεί που έβλεπες µόνο και µόνο αλυσίδες και σιδερένιες πόρτες. 
2Πρέπει όµως να αλλάξεις γνώµη για το σκοπό του κόσµου, αν θα ήθελες να αποδράσεις. 
3Θα είσαι δέσµιος, ώσπου να δεις όλο τον κόσµο ως ευλογηµένο και τους πάντες 
απελευθερωµένους από τα λάθη σου και τιµηµένους όπως είναι. 4Δεν έπλασες τον 
αδερφό σου, ούτε τον εαυτό σου. 5Και καθώς ελευθερώνεις τον ένα, ο άλλος γίνεται δεκτός 
όπως είναι. 
6. Τι κάνει η συγχώρεση; 2Μέσα στην αλήθεια δεν έχει καµιά αποστολή και δεν κάνει 
τίποτα. 3Γιατί είναι άγνωστη στον Ουρανό. 4Μόνο στην κόλαση είναι αναγκαία και είναι εκεί 
που πρέπει να υπηρετήσει µια µεγάλη αποστολή. 5Δεν είναι ένας αξιόλογος στόχος η 
απόδραση του αγαπηµένου Υιού του Θεού 
από τους εφιάλτες που φαντάζεται, αλλά πιστεύει ότι είναι αληθινοί; 6Ποιος θα µπορούσε 
να ελπίζει κάτι περισσότερο, ενώ φαίνεται να υπάρχει µια επιλογή µεταξύ της επιτυχίας και 
της αποτυχίας, της αγάπης και του φόβου; 
7. Δεν υπάρχει ειρήνη εκτός την ειρήνη του Θεού, επειδή Αυτός έχει έναν Υιό που δεν 
µπορεί να πλάσει έναν κόσµο που αντιτίθεται στο Θέληµα του Θεού και το δικό του, το 
οποίο είναι το ίδιο µε το Δικό Του. 2Τι θα µπορούσε να ελπίζει να βρει σε έναν τέτοιο 
κόσµο; 3Δεν µπορεί να είναι πραγµατικός, επειδή ποτέ δε δηµιουργήθηκε. 4Εδώ είναι που 
θα ήθελε να βρει την ειρήνη; 5'Η πρέπει να καταλάβει καθώς κοιτάζει τον κόσµο ότι ο 
κόσµος δεν µπορεί παρά να παραπλανήσει; 6Μπορεί ωστόσο να µάθει να κοιτάζει τον 
κόσµο µ' έναν άλλο τρόπο και να βρει την ειρήνη του Θεού. 
8. Η ειρήνη είναι η γέφυρα που όλοι θα διασχίσουν για να αφήσουν αυτό τον κόσµο πίσω 
τους. 2Η ειρήνη αρχίζει ωστόσο µέσα στον κόσµο όταν γίνεται αντιληπτός διαφορετικά και 
οδηγεί από αυτή τη νέα αντίληψη στην πύλη του Ουρανού και πιο πάνω. 3Ή ειρήνη είναι η 
απάντηση στους αλληλοσυγκρουόµενους στόχους,, τα ανόητα ταξίδια. τις ξέφρενες 
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µάταιες αναζητήσεις και τις δίχως νόηµα προσπάθειες. 4Τώρα ο δρόµος είναι εύκολος, 
κατηφορίζοντας απαλά προς τη γέφυρα, όπου η ελευθερία βρίσκεται µέσα στην ειρήνη του 
Θεού. 
9. Ας µη χάσουµε το δρόµο µας και πάλι σήµερα. 2Πηγαίνουµε στον Ουρανό και ο δρόµος 
είναι ευθύς. 3Μόνο αν επιχειρήσουµε να περιπλανηθούµε µπορεί να καθυστερήσουµε και 
να χάσουµε, άσκοπα την ώρα µας σε αγκαθωτά δροµάκια. 4Μόνο ο Θεός είναι αξιόπιστος 
και Αυτός θα οδηγήσει τα βήµατα µας  .5Δε θα εγκαταλείψει τον Υιό Του σε κατάσταση 
ανάγκης, ούτε θα τον αφήσει να περιπλανιέται για πάντα µακριά από το σπίτι του. 6Ο 
Πατέρας προσκαλεί, ο Υιός θα ακούσει. 7Και αυτό είναι όλο κι όλο σε ό,τι φαίνεται να είναι 
ένας κόσµος µακριά από το Θεό, όπου τα σώµατα φαίνονται πραγµατικά. 
10. Τώρα υπάρχει σιωπή.2Μην αναζητάς άλλο. 3Εχεις έρθει εκεί που ο δρόµος είναι 
σκεπασµένος µε φύλλα ψεύτικων επιθυµιών, τα οποία έχουν πέσει από τα δέντρα της 
απελπισίας που αναζητούσες προηγουµένως. 4Τώρα είναι κάτω από τα πόδια σου. 5Κι 
εσύ κοιτάζεις ψηλά και προς τον Ουρανό, µε τα µάτια του σώµατος που χρησιµεύουν τώρα 
µόνο για µια ακόµα στιγµή.6Η ειρήνη, επιτέλους, έχει ήδη αναγνωριστεί και µπορεί να 
αισθανθείς το απαλό αγκάλιασµα της να περιβάλλει την καρδιά και το νου σου µε 
ανακούφιση και µε αγάπη. 
11. Σήµερα δεν αναζητάµε είδωλα. 2Η ειρήνη δεν µπορεί να βρεθεί σε αυτά. 3Η ειρήνη του 
Θεού είναι δική µας και µόνο αυτή θα δεχτούµε και θα θέλουµε. 4Ας έχουµε ειρήνη σήµερα. 
5Γιατί έχουµε βρει έναν απλό, χαρούµενο τρόπο να αφήσουµε τον κόσµο της αµφιβολίας 
και να αντικαταστήσουµε τους µεταβαλλόµενους στόχους και τα µοναχικά όνειρα µας µε 
έναν και µόνο σκοπό και συντροφικότητα. 6Γιατΐ η ειρήνη είναι ένωση, αν προέρχεται από 
το Θεό. 7Δεν αναζητάµε τίποτε άλλο. 8Είµαστε κοντά στο σπίτι µας και πλησιάζουµε ακόµα 
πιο πολύ κάθε φορά που λέµε το εξής: 
9 Δεν υπάρχει ειρήνη, εκτός από την ειρήνη του Θεού. Και είµαι χαρούµενος και ευγνώµων 
που αυτό είναι αλήθεια. 
 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
 
Εισαγωγή 

 
1. Για αυτή την επανάληψη παίρνουµε µόνο µια ιδέα κάθε µέρα και εξασκούµαστε µε 
αυτήν όσο πιο συχνά µπορούµε.2Έκτος από το χρόνο που αφιερώνεις το πρωί και το 
βράδυ, ο οποίος δεν πρέπει να είναι λιγότερος από δεκαπέντε λεπτά, καθώς και τις 
ωριαίες υπενθυµίσεις όλη την ηµέρα, χρησιµοποίησε την ιδέα όσο πιο συχνά µπορείς 
ενδιάµεσα. 3Καθεµιά από αυτές τις ιδέες θα ήταν από µόνη της αρκετή για τη σωτηρία, αν 
µαθαινόταν αληθινά. 4Καθεµιά θα ήταν αρκετή για να απελευθερώσει εσένα και τον κόσµο 
από κάθε µορφή υποδούλωσης και να προσκαλέσει τη µνήµη του Θεού να ξαναέλθει. 
2. Με αυτά στο νου µας αρχίζουµε την εξάσκηση µας, επανεξετάζοντας προσεκτικά τις 
σκέψεις που το Άγιο Πνεύµα µας έχει δώσει στα τελευταία µας είκοσι µαθήµατα. 2Καθεµιά 
περιέχει όλα τα µαθήµατα, αν κατανοηθεί, χρησιµοποιηθεί, γίνει αποδεκτή και εφαρµοστεί 
σε όλα τα φαινοµενικά γεγονότα όλη την ηµέρα. 3Μία είναι αρκετή. 4Από αυτή τη µία, 
όµως, δεν πρέπει να γίνουν εξαιρέσεις. 5Γι'αυτό και χρειαζόµαστε να τις χρησιµοποιή-
σουµε όλες τους και να τις αφήσουµε να συγχωνευτούν σαν να είναι ένα, καθώς η καθεµιά 
συνεισφέρει στην ολότητα που µαθαίνουµε. 
3. Αυτές οι περίοδοι εξάσκησης, όπως και η τελευταία µας επανάληψη, εστιάζονται γύρω 
από την εξής κεντρική ιδέα µε την οποία αρχίζουµε και τελειώνουµε κάθε µάθηµα. 2Αυτή 
είναι: 
3Δεν είµαι ένα σώµα. 4Είµαι ελεύθερος. 5Γιατί εξακολουθώ να είµαι όπως µε δηµιούργησε ο 
Θεός. 
6Η ηµέρα αρχίζει και τελειώνει µε αυτή την ιδέα. 7Και την επαναλαµβάνουµε στην αρχή της 
κάθε ώρας, ή θυµόµαστε στα ενδιάµεσα ότι έχουµε µια αποστολή που υπερβαίνει τον 
κόσµο που βλέπουµε. 8Πέρα από αυτό και την επαναλαµβανόµενη εξάσκηση της 
ιδιαίτερης σκέψης που δίνεται για την κάθε µέρα, καµιά µορφή άσκησης δε συνιστάται, 
εκτός από βαθιά εγκατάλειψη του καθετί που γεµίζει το νου και τον κάνει κουφό στη 
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λογική, τη σύνεση και την απλή αλήθεια. 
4. Θα επιχειρήσουµε να προχωρήσουµε πέρα από όλα τα λόγια και τις ιδιαίτερες µορφές 
εξάσκησης για αυτή την επανάληψη. 2Γιατί αυτή τη φορά επιχειρούµε να προχωρήσουµε 
πιο γοργά σε ένα συντοµότερο δρόµο προς τη γαλήνη και την ειρήνη του Θεού. 3Απλώς 
κλείνουµε τα µάτια µας και µετά ξεχνάµε όλα αυτά που νοµίζαµε ότι γνωρίζαµε και 
καταλάβαµε. 4Γιατί έτσι µας δίνεται η ελευθερία από όλα αυτά που δεν γνωρίζαµε και δεν 
καταλάβαµε. 
5. Αυτή η έλλειψη συγκεκριµένης µορφής στην εξάσκηση σου έχει µονάχα µια εξαίρεση. 
2Μην αφήσεις καµιά µάταιη σκέψη να περνά χωρίς να την αµφισβητείς. 3Αν παρατηρήσεις 
µια τέτοια σκέψη, αρνήσου την επιρροή της και γρήγορα διαβεβαίωσε το νου σου ότι δεν 
είναι ό,τι θα ήθελε. 4Μετά άφησε απαλά τη σκέψη που αρνήθηκες να εγκαταλειφθεί, για να 
ανταλλαγεί σίγουρα και γρήγορα µε την ιδέα µε την οποία εξασκούµαστε εκείνη την ηµέρα. 
6. Όταν µπαίνεις σε πειρασµό, διακήρυξε γρήγορα την ελευθερία σου από τον πειρασµό, 
καθώς λες το εξής: 
2Δεν θέλω αυτή τη σκέψη. 3Αντί για αυτήν διαλέγω   .  .  . 
4Μετά επανέλαβε την ιδέα της ηµέρας και άφησε την να αντικαταστήσει ό,τι είχες 
σκεφτεί.5Πέρα από αυτές τις ιδιαίτερες εφαρµογές της ιδέας της κάθε ηµέρας, θα 
προσθέσουµε πολύ λίγους συγκεκριµένους τρόπους έκφρασης ή ιδιαίτερες σκέψεις για να 
βοηθήσουµε την εξάσκησή µας. 6Αντί για αυτό θα αφιερώσουµε αυτές τις γαλήνιες στιγµές 
στο Δάσκαλο που διδάσκει στη γαλήνη, µιλά για την ειρήνη και δίνει στις σκέψεις µας 
οτιδήποτε νόηµα µπορεί να έχουν. 
7. Σε Αυτόν προσφέρω αυτή την επανάληψη για σένα. 2Σε βάζω στη φύλαξη Του και Τον 
αφήνω να σε διδάσκει τι να κάνεις, τι να λες και τι να σκέφτεσαι κάθε φορά που στρέφεσαι 
σε Αυτόν. 3Αυτός θα είναι πάντα στη διάθεση σου κάθε φορά που Τον καλείς να σε 
βοηθήσει. 4Ας Του προσφέρουµε όλη την επανάληψη που αρχίζουµε τώρα κι ας µην 
ξεχνάµε επίσης σε Ποιον έχει δοθεί, καθώς εξασκούµαστε τη µια µέρα µετά την άλλη, 
προχωρώντας προς το στόχο που Αυτός έχει βάλει για µας: αφήνοντας Τον να µας 
διδάσκει πώς να προχωρούµε, κι έχοντας πλήρη εµπιστοσύνη σε Αυτόν για τον τρόπο µε 
τον οποίο η κάθε περίοδος εξάσκησης µπορεί να γίνει ένα γεµάτο αγάπη δώρο ελευθερίας 
στον κόσµο. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 201 
 
Δεν είµαι ένα σώµα. Είµαι ελεύθερος. 
Γιατί εξακολουθώ να είµαι όπως µε δηµιούργησε ο Θεός. 
 
1 (181) Εµπιστεύοµαι τους αδερφούς µου, οι οποίοι είναι ένα µε µένα. 
 
2Δεν υπάρχει κανένας που να µην είναι αδερφός µου. 3Έχω ευλογηθεί µε ένωση µε το Θεό, 
τον Πατέρα µου, τον ένα Δηµιουργό της ολότητας που είναι ο Εαυτός µου, ο Οποίος είναι 
για πάντα ένα µε µένα. 
 

4Δεν είµαι ένα σώµα. 
5Είµαι ελεύθερος.  

6Γιατί εξακολουθώ να είµαι όπως µε δηµιούργησε ο Θεός. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 202 
 
Δεν είµαι ένα σώµα. Είµαι ελεύθερος.  
Γιατί εξακολουθώ να είµαι όπως µε δηµιούργησε ο Θεός. 
 
1. (182) Θα µείνω ακίνητος για µια στιγµή και θα πάω σπίτι µου. 
 
2Γιατί θα διάλεγα να µείνω για µια ακόµα στιγµή εκεί που δεν ανήκω, όταν ο Ίδιος ο Θεός 
µου έχει δώσει τη Φωνή Του για να µε καλέσει σπίτι; 
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3Δεν είµαι ένα σώµα. 
4Είµαι ελεύθερος.  

5Γιατί εξακολουθώ να είµαι όπως µε δηµιούργησε ο Θεός. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 203 
 
Δεν είµαι ένα σώµα. Είµαι ελεύθερος.  
Γιατί εξακολουθώ να είµαι όπως µε δηµιούργησε ο Θεός. 
 
1. (183) Επικαλούµαι το Όνοµα του Θεού και το δικό µου. 

 
. 2Το Όνοµα του Θεού είναι η απελευθέρωση µου από κάθε σκέψη κακού και αµαρτίας, 
επειδή είναι δικό µου όπως και Δικό Του. 
 

3Δεν είµαι ένα σώµα. 
4Είµαι ελεύθερος.  

5Γιατί εξακολουθώ να είµαι όπως µε δηµιούργησε ο Θεός. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 204 
 
Δεν είµαι ένα σώµα. Είµαι ελεύθερος.  
Γιατί εξακολουθώ να είµαι όπως µε δηµιούργησε ο Θεός. 
 
1. (184). Το Όνοµα του Θεού είναι η κληρονοµιά µου. 
 
2Το Όνοµα του Θεού µου υπενθυµίζει ότι είµαι ο Υιός του, όχι σκλάβος του χρόνου, 
αδέσµευτος από τους νόµους που κυβερνούν τον κόσµο των άρρωστων ψευδαισθήσεων, 
ελεύθερος στο Θεό, για πάντα ένα µε Αυτόν. 
 

3Δεν είµαι ένα σώµα. 
4Είµαι ελεύθερος. 5Γιατί εξακολουθώ να είµαι όπως µε 

δηµιούργησε ο Θεός 
 
ΜΑΘΗΜΑ 205 
 
Δεν είµαι ένα σώµα. Είµαι ελεύθερος.  
Γιατί εξακολουθώ να είµαι όπως µε δηµιούργησε ο Θεός. 
 
1. (.185) Θέλω την ειρήνη του Θεού. 
 
2Η ειρήνη του Θεού είναι το µόνο που θέλω. 3Η ειρήνη του Θεού είναι ο µόνος στόχος µου, 
ο σκοπός όλης της ζωής µου εδώ, αυτό που αναζητώ, ο σκοπός µου και η αποστολή µου 
και η ζωή µου, ενώ διαµένω εκεί που δεν είναι το σπίτι µου. 
 

4Δεν είµαι ένα σώµα. 
5Είµαι ελεύθερος. 6Γιατί εξακολουθώ να είµαι όπως µε 

δηµιούργησε ο Θεός. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 206 
 
Δεν είµαι ένα σώµα. Είµαι ελεύθερος. Γιατί εξακολουθώ να είµαι όπως µε 
δηµιούργησε ο Θεός. 
 
2Ο Θεός έχει εµπιστευτεί τα δώρα Του σε µένα,. επειδή είµαι ο Υιός Του. 3Και εγώ θα ήθελα 
να δώσω τα δώρα Του εκεί, που Αυτός τα προόρισε. 
 
4Δεν είµαι ένα σώµα. 5Είµαι ελεύθερος.6Γιατί εξακολουθώ να είµαι όπως µε δηµιούργησε ο 
Θεός. 
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ΜΑΘΗΜΑ 207 
 
Δεν είµαι ένα σώµα. Είµαι ελεύθερος. Γιατί εξακολουθώ να είµαι όπως µε 
δηµιούργησε ο Θεός. 
 
1. (187) Ευλογώ τον κόσµο επειδή ευλογώ τον εαυτό µου.  
  
2Η ευλογία του Θεού λάµπει πάνω µου από µέσα από την καρδιά µου, όπου Αυτός 
κατοικεί. 3Το µόνο που χρειάζοµαι είναι να στραφώ σε Αυτόν και κάθε πόνος θα 
εξαφανιστεί, καθώς δέχοµαι την απεριόριστη Αγάπη Του για µένα. 
 

4Δεν είµαι ένα σώµα. 
5Είµαι ελεύθερος. 6Γιατί εξακολουθώ να είµαι όπως µε 

δηµιούργησε ο Θεός. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 208 
 
Δεν είµαι ένα σώµα. Είµαι ελεύθερος. Γιατί εξακολουθώ να είµαι όπως µε 
δηµιούργησε ο Θεός. 
 
1. (188) Η ειρήνη του Θεού λάµπει µέσα µου τώρα. 
 
2 θα µείνω ακίνητος και θα αφήσω τη γη να µείνει ακίνητη µαζί µε µένα. 3Και µέσα σε αυτή 
τη γαλήνη θα βρούµε την ειρήνη του Θεού. 4Είναι µέσα στην καρδιά µου, η οποία είναι 
αυτόπτης µάρτυρας του Ίδιου του Θεού. 
 

5Δεν είµαι ένα σώµα. 6Είµαι ελεύθερος. 7Γιατί εξακολουθώ να είµαι όπως µε δηµιούργησε ο 
Θεός. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 209 
 
Δεν είµαι ένα σώµα. Είµαι ελεύθερος. 
Γιατί εξακολουθώ να είµαι όπως µε δηµιούργησε ο Θεός. 
 
1. (189) Αισθάνοµαι την Αγάπη του Θεού µέσα µου τώρα. 
 
2Η Αγάπη του Θεού είναι αυτό που µε δηµιούργησε.3Ή Αγάπη του Θεού είναι το µόνο που 
είµαι. 4Η Αγάπη του Θεού µε ανακήρυξε Υιό Του. 5Ή Αγάπη του Θεού µέσα µου µε 
απελευθερώνει. 
 
6Δεν είµαι ένα σώµα. 

7Είµαι ελεύθερος. 8Γιατί εξακολουθώ να είµαι όπως µε 
δηµιούργησε ο Θεός. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 210 
 
Δεν είµαι ένα σώµα. Είµαι ελεύθερος. Γιατί εξακολουθώ να είµαι όπως µε 
δηµιούργησε ο Θεός. 
 
1. (190) Διαλέγω τη χαρά του Θεού αντί για τον πόνο. 
 
2Ο πόνος είναι µια δική µου ιδέα. 3Δεν είναι µια Σκέψη του Θεού, αλλά µια σκέψη που 
σκέφτηκα µακριά από Αυτόν και από το Θέληµα Του. 4Το Θέληµα Του είναι χαρά και µόνο 
χαρά για τον αγαπηµένο Του Υιό. 5Διαλέγω αυτή τη χαρά αντί για αυτό που έπλασα. 
 
6Δεν είµαι ένα σώµα. Είµαι ελεύθερος. 8Γιατί εξακολουθώ να είµαι όπως µε 
δηµιούργησε ο Θεός. 
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ΜΑΘΗΜΑ 211 
 
Δεν είµαι ένα σώµα. Είµαι ελεύθερος. Γιατί εξακολουθώ να είµαι όπως µε 
δηµιούργησε ο Θεός. 
 
1. (191) Είµαι ο άγιος Υιός του Ίδιου του Θεού. 

 
2Στη σιωπή και µε αληθινή ταπεινότητα αναζητώ τη δόξα του Θεού, για να τη δω στον Υιό 
που Αυτός δηµιούργησε σαν τον Εαυτό µου. 
 
3Δεν είµαι ένα σώµα. 

4Είµαι ελεύθερος. 5Γιατί εξακολουθώ να είµαι όπως µε 
δηµιούργησε ο Θεός. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 212 
 
Δεν είµαι ένα σώµα. Είµαι ελεύθερος. Γιατί εξακολουθώ να είµαι όπως µε 
δηµιούργησε ο Θεός. 
 
1. (192) Έχω µια αποστολή που ο Θεός θα ήθελε να εκπληρώσω. 
 
2Αναζητώ την αποστολή που θα µε απελευθερώσει από όλες τις µάταιες ψευδαισθήσεις του 
κόσµου. 3Μόνο η αποστολή που έχει δώσει ο Θεός µπορεί να προσφέρει ελευθερία. 4Μόνο 
αυτήν αναζητώ και µόνο αυτήν θα δεχτώ σαν δική µου. 
 
5Δεν είµαι ένα σώµα. 

6Είµαι ελεύθερος. 7Γιατί εξακολουθώ να είµαι όπως µε 
δηµιούργησε ο Θεός. 
  
ΜΑΘΗΜΑ 213 
 
Δεν είµαι ένα σώµα. Είµαι ελεύθερος. Γιατί εξακολουθώ να είµαι όπως µε 
δηµιούργησε ο Θεός. 
 
1. (193) Όλα τα πράγµατα είναι µαθήµατα που ο Θεός θα ήθελε να µάθω. 
 
2 Ένα µάθηµα είναι ένα θαύµα που ο Θεός µου προσφέρει για να αντικαταστήσει τις 
σκέψεις που έπλασα και που µε πληγώνουν. 3Ό, τι µαθαίνω από Αυτόν γίνεται ο δρόµος 
της απελευθέρωσης µου. 4Και έτσι διαλέγω να µάθω τα µαθήµατα Του και να ξεχάσω τα 
δικά µου. 
 
5Δεν είµαι ένα σώµα. 

6Είµαι ελεύθερος. 7Γιατί εξακολουθώ να είµαι όπως µε 
δηµιούργησε ο Θεός. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 214 
 
Δεν είµαι ένα σώµα. Είµαι ελεύθερος. Γιατί εξακολουθώ να είµαι όπως µε 
δηµιούργησε ο Θεός. 
 
1. (194) Βάζω το µέλλον στα Χέρια του Θεού. 
 
2Το παρελθόν έχει περάσει, το µέλλον δεν έχει έρθει ακόµα. 3Τώρα ελευθερώνοµαι και από 
τα δύο. 4Γιατί ό,τι δίνει ο Θεός µπορεί να είναι µόνο για καλό. 5Και εγώ δέχοµαι µόνο ό,τι 
δίνει Αυτός σαν αυτό που µου ανήκει. 
 

6Δεν είµαι ένα σώµα. 
7Είµαι ελεύθερος. 8Γιατί εξακολουθώ να είµαι όπως µε 
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δηµιούργησε ο Θεός. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 215 
 
Δεν είµαι ένα σώµα. Είµαι ελεύθερος. Γιατί εξακολουθώ να είµαι όπως µε 
δηµιούργησε ο Θεός. 
 
1. (195) Η αγάπη είναι ο δρόµος που βαδίζω µε ευγνωµοσύνη. 
 
2Το Άγιο Πνεύµα είναι ο µόνος µου Οδηγός. 3Βαδίζει µαζί µου µε αγάπη. 4Και εγώ Του 
δίνω ευχαριστίες που µου δείχνει το δρόµο να προχωρήσω. 
 
5Δεν είµαι ένα σώµα. 

6Είµαι ελεύθερος. Γιατί εξακολουθώ να είµαι όπως µε 
δηµιούργησε ο Θεός. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 216 
 
Δεν είµαι ένα σώµα. Είµαι ελεύθερος. Γιατί εξακολουθώ να είµαι όπως µε 
δηµιούργησε ο Θεός. 
 
1. (196) Μόνο τον εαυτό µου µπορώ να σταυρώσω. 
 
2Ό,τι κάνω το κάνω στον εαυτό µου. 3Αν επιτεθώ Θα υποφέρω. 4Αλλά αν συγχωρέσω, η 
σωτηρία θα µου δοθεί. 
 
5Δεν είµαι ένα σώµα. 

6Έίµαι ελεύθερος. 7Γιατί εξακολουθώ να είµαι όπως µε 
δηµιούργησε ο Θεός. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 217 
 
Δεν είµαι ένα σώµα. Είµαι ελεύθερος. Γιατί εξακολουθώ να είµαι όπως µε 
δηµιούργησε ο Θεός. 
 
1. (197) Μόνο την ευγνωµοσύνη µου µπορώ να κερδίσω. 
 
2Ποιος πρέπει να δίνει ευχαριστίες για τη σωτηρία µου, παρά εγώ ο Ίδιος. 3Και πώς αλλιώς 
παρά µέσω της σωτηρίας µπορώ να βρω τον Εαυτό στον Οποίο οφείλονται οι ευχαριστίες 
µου! 
 
4Δεν είµαι ένα σώµα. Είµαι ελεύθερος. Γιατί εξακολουθώ να είµαι όπως µε 
δηµιούργησε ο Θεός. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 218 
 
Δεν είµαι ένα σώµα. Είµαι ελεύθερος. Γιατί εξακολουθώ να είµαι όπως µε 
δηµιούργησε ο Θεός. 
 
1. (198) Μόνο οι επικρίσεις µου µε πληγώνουν. 
 
2Οι επικρίσεις µου σκοτεινιάζουν την όραση µου και µε τα τυφλά µου µάτια δεν µπορώ να 
δω το όραµα της δόξας µου. 3Σήµερα όµως µπορώ να δω αυτή τη δόξα και να είµαι 
χαρούµενος. 
4Δεν είµαι ένα σώµα. 

5Είµαι ελεύθερος. 6Γιατί εξακολουθώ να είµαι όπως µε 
δηµιούργησε ο Θεός. 
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ΜΑΘΗΜΑ 219 
 
Δεν είµαι ένα σώµα. Είµαι ελεύθερος. Γιατί εξακολουθώ να είµαι όπως µε 
δηµιούργησε ο Θεός. 
 
1. (199) Δεν είµαι ένα σώµα. 2Εϊµαι ελεύθερος. 
 
3Είµαι ο Υιός του Θεού. 4Μείνε ακίνητος, νου µου και σκέψου το αυτό για µια στιγµή. 5Και 
µετά επέστρεψε στη γη χωρίς καµιά σύγχυση ως προς το τι ο Πατέρας µου αγαπά για 
πάντα σαν τον Υιό Του. 
 
6Δεν είµαι ένα σώµα. 

7Είµαι ελεύθερος. 8Γιατί εξακολουθώ να είµαι όπως µε 
δηµιούργησε ο Θεός. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 220 
 
Δεν είµαι ένα σώµα. Είµαι ελεύθερος. Γιατί εξακολουθώ να είµαι όπως µε 
δηµιούργησε ο Θεός. 
 
1. (200) Δεν υπάρχει ειρήνη εκτός την ειρήνη του Θεού. 
 
2Ας µην περιπλανηθώ µακριά από το δρόµο της ειρήνης, γιατί χάνοµαι όταν παίρνω άλλους 
δρόµους. 3Αλλά ας ακολουθήσω Αυτόν που µε οδηγεί σπίτι µου και η ειρήνη θα είναι 
σίγουρη όπως η Αγάπη του Θεού. 
 
4Δεν είµαι ένα σώµα. 

5Είµαι ελεύθερος. 6Γιατί εξακολουθώ να είµαι όπως µε 
δηµιούργησε ο Θεός. 
 
 
ΜΕΡΟΣ 2  

 
Εισαγωγή 
 
1. Τα λόγια θα έχουν λίγο νόηµα τώρα. 2Τα χρησιµοποιούµε µόνο και µόνο σαν οδηγούς 
στους οποίους δεν εξαρτιόµαστε τώρα. 3Επειδή τώρα αναζητάµε την άµεση εµπειρία µόνο 
της αλήθειας. 4Τα υπόλοιπα µαθήµατα είναι απλώς εισαγωγές στις ώρες στις οποίες 
αφήνουµε τον κόσµο του πόνου και ερχόµαστε να εισέλθουµε στην ειρήνη. 5Τώρα 
αρχίζουµε να πετυχαίνουµε τον στόχο που έχουν βάλει αυτά τα µαθήµατα και βρίσκουµε 
αυτό προς το οποίο η εξάσκηση µας είχε πάντοτε προσανατολιστεί. 
2. Τώρα προσπαθούµε να αφήνουµε την άσκηση να είναι απλώς µια αρχή. 2Γιατί 
περιµένουµε στην ησυχία για τον Θεό και Πατέρα µας. 3Αυτός έχει υποσχεθεί ότι θα κάνει 
ο 'Ίδιος το τελευταίο βήµα. 4Και είµαστε σίγουροι ότι Αυτός κρατά τις υποσχέσεις Του. 5 
Έχουµε προχωρήσει πολύ στον δρόµο και τώρα περιµένουµε για Αυτόν. 6Θα συνεχίσουµε 
να περνάµε την ώρα µας µε Αυτόν κάθε πρωί και βράδυ, αφιερώνοντας τόσο χρόνο όσο 
µας κάνει χαρούµενους. 7Δεν θα θεωρήσουµε τον χρόνο σαν ένα ζήτηµα διάρκειας τώρα. 
8Χρησιµοποιούµε όσο χρειαζόµαστε για το αποτέλεσµα που επιθυµούµε. 9Ούτε και θα 
ξεχνάµε την ωριαία υπενθύµιση µας στα ενδιάµεσα, επικαλούµενοι το Θεό όταν Τον 
έχουµε ανάγκη, µπαίνοντας στον πειρασµό να ξεχάσουµε τον στόχο µας. 
3. Θα συνεχίσουµε µε µια κεντρική σκέψη για όλες τις ηµέρες που έρχονται και θα 
χρησιµοποιούµε αυτή την σκέψη για να αρχίζουµε τις ώρες της ανάπαυσης µας και να 
γαληνεύουµε τον νου µας που βρίσκεται σε κατάσταση ανάγκης. 2Δεν θα µείνουµε 
ικανοποιηµένοι όµως από την απλή εξάσκηση στις άγιες στιγµές που αποµένουν σε αυτό 
τον χρόνο που έχουµε δώσει στο Θεό. 3Λέµε µερικά απλά καλωσορίσµατα και 
περιµένουµε τον Πατέρα µας να αποκαλυφθεί, όπως έχει υποσχεθεί. 4Τον έχουµε 
επικαλεστεί και Αυτός έχει υποσχεθεί ότι ο Υιός Του δεν θα µείνει χωρίς απάντηση όταν 
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καλεί το Όνοµα Του. 
4. Τώρα ερχόµαστε σε Αυτόν έχοντας µόνο τον Λόγο Του στον νου µας και στις καρδιές 
µας και Τον περιµένουµε να κάνει το βήµα που, µέσω της Φωνής Του, µας έχει πει ότι δε 
θα παραλείψει να κάνει όταν Τον προσκαλέσουµε. 2Αυτός δεν έχει αφήσει τον Υιό Του σε 
όλη την τρέλα του και ούτε έχει προδώσει την εµπιστοσύνη που ο Υιός Του έχει σε Αυτόν. 
3Δεν έχει κερδίσει η αξιοπιστία Του την πρόσκληση που Αυτός ζητά για να µας κάνει 
ευτυχισµένους; 4Θα την προσφέρουµε και θα γίνει αποδεχτή. 5Έτσι θα περνάµε τώρα τον 
χρόνο που έχουµε µε Αυτόν. 6Λέµε τα λόγια της πρόσκλησης που προτείνει η Φωνή Του 
και µετά Τον περιµένουµε να έρθει σε µας. 
5. Τώρα ο χρόνος της προφητείας έχει εκπληρωθεί. 2Τώρα όλες οι πανάρχαιες 
υποσχέσεις έχουν κρατηθεί και πραγµατοποιηθεί πλήρως. 3Κανένα βήµα δεν αποµένει 
που ο χρόνος θα µπορούσε να εµποδίσει την επίτευξη του. 4Διότι τώρα δεν µπορούµε να 
αποτύχουµε. 5Κάθισε σιωπηλά και περίµενε τον Πατέρα σου. 6Αυτός θέλει να έρθει σε 
σένα, όταν αναγνωρίσει ότι είναι το θέληµα σου να έρθει. 7Και ποτέ δε θα µπορούσες να 
έχεις προχωρήσει τόσο πολύ, εκτός αν είδες, οσοδήποτε αµυδρά, ότι αυτό είναι το θέληµα 
σου. 
6. Είµαι τόσο κοντά σε σένα, που δεν µπορούµε να αποτύχουµε. 2Πατέρα, δίνουµε αυτές 
τις άγιες στιγµές σε Εσένα µε ευγνωµοσύνη για Αυτόν που µας δίδαξε πώς αφήνουµε τον 
κόσµο του πόνου σε αντάλλαγµα για τον αντικαταστάτη του, που µας έχει δοθεί από 
Εσένα. 3Δεν κοιτάζουµε πίσω τώρα. 4Κοιτάζουµε µπροστά και εστιάζουµε τα µάτια µας στο 
τέλος του ταξιδιού. 
5Δέξου αυτά τα µικρά δώρα ευχαριστιών από µας, τώρα που µέσω της όρασης του 
Χριστού βλέπουµε έναν κόσµο πέρα από ό,τι πλάσαµε και τον οποίο θεωρούµε τον πλήρη 
αντικαταστάτη του δικού µας κόσµου. 
7. Και τώρα περιµένουµε σιωπηλά, χωρίς φόβο και βέβαιοι για τον ερχοµό Σου. 
2Αναζητήσαµε να βρούµε το δρόµο µας ακολουθώντας τον Οδηγό που εσύ µας έστειλες. 
3Δεν γνωρίζουµε τον δρόµο, αλλά Εσύ δεν µας ξέχασες. 4Και γνωρίζουµε ότι Εσύ δεν θα 
µας ξεχάσεις τώρα. 5Ζητάµε µόνο και µόνο την εκπλήρωση των πανάρχαιων υποσχέσεων 
Σου, τις οποίες Εσύ θέλεις να κρατήσεις. 6Και εµείς θέλουµε το ίδιο µε Εσένα, όταν το 
ζητάµε αυτό. 7Ο Πατέρας και ο Υιός, το άγιο Θέληµα των Οποίων δηµιούργησε το καθετί 
που υπάρχει, δεν µπορούν να αποτύχουν σε τίποτα. 8Με αυτή την βεβαιότητα κάνουµε 
αυτά τα λίγα τελευταία βήµατα προς Εσένα και αναπαυόµαστε µε εµπιστοσύνη στην 
Αγάπη Σου, η οποία δεν θα απογοητεύσει τον Υιό που Σε καλεί. 
8. Κι έτσι αρχίζουµε το τελευταίο µέρος αυτού του άγιου χρόνου που έχουµε περάσει µαζί 
ψάχνοντας για την αλήθεια και τον Θεό, ο Οποίος είναι ο µόνος της Δηµιουργός. 2Έχουµε 
βρει τον δρόµο που Αυτός διάλεξε για µας και έχουµε διαλέξει να τον ακολουθήσουµε 
όπως Αυτός θα ήθελε να προχωρήσουµε. 3Το Χέρι Του µας έχει στηρίξει. 4Οι Σκέψεις Του 
έχουν φωτίσει το σκοτάδι του νου µας. 5Η Αγάπη Του µας καλεί αδιάκοπα από τότε που 
άρχισε ο χρόνος. 
9. Επιθυµήσαµε να έχανε ο Θεός τον Υιό που δηµιούργησε για τον Εαυτό Του. 2Θελήσαµε 
να αλλάξει ο Θεός τον Εαυτό Του και να γίνει όπως θα θέλαµε να Τον κάνουµε. 3Και 
πιστέψαµε ότι οι παράλογες επιθυµίες µας ήταν η αλήθεια. 4Τώρα είµαστε χαρούµενοι που 
όλα αυτά έχουν εξουδετερωθεί και δεν νοµίζουµε πια ότι οι ψευδαισθήσεις είναι αληθινές. 
5Η µνήµη του Θεού τρεµολάµπει στους πλατιούς ορίζοντες του νου µας. 6Μια ακόµα 
στιγµή και θα ανατείλει και πάλι. 7Μια ακόµα στιγµή και εµείς που είµαστε οι Υιοί του Θεού 
θα είµαστε ασφαλείς στο σπίτι µας, όπου Αυτός θα ήθελε να είµαστε. 
10. Τώρα η ανάγκη για εξάσκηση έχει σχεδόν τελειώσει. 2Επειδή σε αυτό το τελευταίο 
µέρος των µαθηµάτων θα φτάσουµε να καταλάβουµε ότι χρειαζόµαστε µόνο να 
επικαλεστούµε τον Θεό και όλοι οι πειρασµοί θα εξαφανιστούν. 3Αντί για λόγια 
χρειαζόµαστε µονάχα να αισθανθούµε την Αγάπη Του. 4Αντί για προσευχές χρειαζόµαστε 
µόνο να επικαλεστούµε το Όνοµα Του. 5Αντί να κρίνουµε, χρειαζόµαστε µόνο να µείνουµε 
ακίνητοι και να αφήσουµε όλα τα πράγµατα να θεραπευτούν. 6Θα δεχτούµε τον τρόπο που 
το σχέδιο του Θεού θα τελειώσει, όπως λάβαµε τον τρόπο που άρχισε. 7Τώρα έχει 
ολοκληρωθεί. 8Αυτός ο χρόνος µας έχει φέρει στην αιωνιότητα. 
11. Μόνο µια ακόµα χρήση για λόγια θα συνεχίσουµε να έχουµε. 2Από καιρό σε καιρό, 
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οδηγίες πάνω σε ένα θέµα ιδιαίτερης σπουδαιότητας θα δοθούν αναµεταξύ των 
καθηµερινών µαθηµάτων και των περιόδων της ανείπωτης, βαθιάς εµπειρίας που πρέπει 
να ακολουθεί. 3Καθεµιά από αυτές τις ιδιαίτερες σκέψεις πρέπει να µελετάται κάθε µέρα 
µέχρι να σου δοθεί η επόµενη. 4Πρέπει να τις διαβάζει κανείς αργά και να τις συλλογίζεται 
για λίγο, πριν από κάθε µια άγια και ευλογηµένη στιγµή της ηµέρας. 5Θα δώσουµε τώρα 
τις πρώτες από αυτές τις οδηγίες. 
 

1. Τι Είναι η Συγχώρεση; 
 
1. Η συγχώρεση αναγνωρίζει πως ό,τι νόµιζες ότι σου έκανε ο αδερφός σου, δεν έχει ποτέ 
συµβεί. 2Δεν συγχωρεί αµαρτίες, κάνοντας τις έτσι πραγµατικές. 3Βλέπει ότι δεν υπήρξε 
αµαρτία. 4Και µε αυτή την αντίληψη όλες οι αµαρτίες σου συγχωρούνται. 5Τι είναι η 
αµαρτία, παρά µια αναληθής ιδέα για τον Υιό του Θεού; 6Η συγχώρεση απλώς βλέπει το 
γεγονός ότι είναι αναληθές και εποµένως το αφήνει να φύγει. 7Έτσι αυτό που είναι 
ελεύθερο να πάρει την θέση της τώρα είναι το Θέληµα του Θεού. 
2. Μια σκέψη µη συγχώρεσης είναι µια σκέψη που κάνει µια κρίση χωρίς να την 
αµφισβητεί, παρ' όλο που δεν είναι αληθινή. 2Ο νους δεν είναι δεκτικός και δεν θα 
απελευθερωθεί. 3Αυτή η σκέψη προφυλάσσει την προβολή, σφίγγοντας τις αλυσίδες της, 
έτσι ώστε οι διαστρεβλώσεις να είναι πιο καλυµµένες και πιο κρυφές, λιγότερο 
ευπρόσβλητες από αµφιβολίες και πιο κρυµµένες από την λογική. 4Τι µπορεί να µπει 
µεταξύ µιας έµµονης προβολής και του σκοπού που έχει διαλέξει σαν τον επιθυµητό της 
στόχο; 
3. Μια σκέψη µη συγχώρεσης κάνει πολλά πράγµατα. Επιδιώκει τον στόχο της µε ξέφρενη 
δράση, διαστρεβλώνοντας και αναποδογυρίζοντας ό,τι βλέπει να παρεµποδίζει την πορεία 
που έχει διαλέξει. Ή διαστρέβλωση είναι ο σκοπός της και επίσης το µέσο µε το οποίο θα 
ήθελε να τον πετύχει. 4Καταπιάνεται µε τις εξωφρενικές απόπειρες της να συντρίψει την 
πραγµατικότητα, χωρίς να νοιάζεται για οτιδήποτε που θα φαινόταν να αντικρούει την 
άποψή της. 
4. Η συγχώρεση ωστόσο µένει ακίνητη και ατάραχη και δεν κάνει τίποτα. 2Δεν 
παραβιάζεται καµιά πλευρά της πραγµατικότητας, ούτε επιδιώκει να την διαστρεβλώσει και 
να την κάνει να φαίνεται όπως θέλει. 3Απλώς κοιτάζει και περιµένει και δεν κρίνει. 4 Όποιος 
δεν θα ήθελε να συγχωρέσει πρέπει να κρίνει, επειδή πρέπει να δικαιολογήσει την 
παράλειψη του να συγχωρέσει. 5Όποιος όµως θα ήθελε να συγχωρέσει τον εαυτό του 
πρέπει να µάθει να υποδέχεται την αλήθεια ακριβώς όπως είναι. 
5. Μην κάνεις τίποτα λοιπόν και άφηνε την συγχώρεση να σου δείχνει τι να κάνεις µέσω 
Αυτού που είναι ο Οδηγός σου, ο Σωτήρας σου και ο Προστάτης σου, γεµάτος ελπίδα και 
βέβαιος για την τελική σου επιτυχία. 2Αυτός σε έχει ήδη συγχωρέσει, επειδή αυτή είναι η 
αποστολή Του η οποία Του έχει δοθεί από τον Θεό. 3Τώρα πρέπει να µοιραστείς την 
αποστολή Του και να συγχωρέσεις αυτόν που έχει σώσει, του οποίου την αθωότητα 
βλέπει και τον οποίο τιµά ως τον Υιό του Θεού. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 221 
 
Ειρήνη ας είναι στον νου µου. Ας µείνουν ακίνητες όλες οι σκέψεις µου. 

 
1. Πατέρα, έρχοµαι σε Εσένα σήµερα, για να αναζητήσω την ειρήνη που µόνο Εσύ µπορείς 
να δώσεις. 2 Έρχοµαι σιωπηλά. 3Στνη γαλήνη της καρδιάς µου και στα βάθη του νου µου 
περιµένω να ακούσω τη Φωνή Σου. 4Πατέρα µου, µίλησε µου σήµερα. 5 Έρχοµαι να 
ακούσω την Φωνή Σου στην σιωπή, µε βεβαιότητα κι αγάπη, σίγουρος ότι θα ακούσεις το 
κάλεσµα µου και ότι θα µου απαντήσεις. 
2. Τώρα περιµένουµε στη γαλήνη. 2Ο Θεός είναι εδώ, επειδή περιµένουµε µαζί. 3Είµαι 
βέβαιος ότι Αυτός θα σου µιλήσει και ότι εσύ θα ακούσεις. 4Δέξου την σιγουριά µου, επειδή 
είναι δική σου. 5Οι νόες µας είναι ενωµένοι. 6Περιµένουµε, έχοντας έναν σκοπό, να 
ακούσουµε την απάντηση του Πατέρα µας στο κάλεσµα µας, να αφήσουµε τις σκέψεις µας 
να µείνουν ακίνητες και να βρούµε την Ειρήνη Του, να Τον ακούσουµε να µας µιλά για το τι 
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είµαστε και να αποκαλύψει τον Εαυτό Του στον Υιό Του. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 222  
 
Ο Θεός είναι µαζί µου. Ζω και κινούµαι µέσα σε Αυτόν. 

 
1. Ο Θεός είναι µαζί µου. 2Αυτός είναι η Πηγή της ζωής µου, η ζωή εντός, ο αέρας που 
αναπνέω, η τροφή από την οποία συντηρούµαι, το νερό που µε ανανεώνει και µε 
καθαρίζει. 3Αυτός είναι το σπίτι µου, µέσα στο οποίο ζω και κινούµαι, το Πνεύµα που 
διευθύνει την δράση µου, που µου προσφέρει τις Σκέψεις Του και εγγυάται την προστασία 
µου από κάθε πόνο. 4Αυτός µε σκεπάζει µε καλοσύνη και µε φροντίδα και βαστά µε αγάπη 
τον Υιό στον οποίο ακτινοβολεί και ο οποίος ακτινοβολεί σε Αυτόν. 5Πόσο ακίνητος µένει 
αυτός που γνωρίζει την αλήθεια των λόγων Του σήµερα! 
2. Πατέρα, δεν έχουµε άλλα λόγια εκτός από το Όνοµα Σου στα χείλη µας και στον νου µας, 
καθώς µπαίνουµε ήσυχα στην Παρουσία Σου τώρα και ζητάµε να αναπαυθούµε µαζί Σου 
στην ειρήνη για λίγο. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 223 
 
Ο Θεός είναι η ζωή µου. Δεν έχω άλλη ζωή εκτός από την δική Του. 
 
1. Έκανα λάθη όταν νόµιζα ότι ζούσα µακριά από τον Θεό, µια ξεχωριστή οντότητα που 
κινιόταν αποµονωµένη, αποχωρισµένη και στεγασµένη µέσα σε ένα σώµα. 2Τώρα 
γνωρίζω ότι η ζωή µου είναι η ζωή του Θεού, ότι δεν έχω άλλο σπίτι και ότι δεν υπάρχω 
µακριά από Αυτόν. 3Αυτός δεν έχει Σκέψεις που να µην είναι µέρος του εαυτού µου και 
εγώ δεν έχω άλλες σκέψεις παρά αυτές που είναι Δικές Του. 
2. Πατέρα µας, ας βλέπουµε το πρόσωπο του Χριστού αντί για τα λάθη µας. 2Επειδή εµείς 
που είµαστε ο άγιος Υιός Σου είµαστε αναµάρτητοι. 3Θα Θέλαµε να δούµε την αθωότητα 
µας, διότι η ενοχή διακηρύσσει ότι δεν είµαστε ο Υιός Σου. 4Και δεν θα θέλαµε πια να Σε 
ξεχάσουµε. 5Είµαστε µόνοι µας εδώ και λαχταρούµε τον Ουρανό, όπου είµαστε σπίτι µας. 
6Σήµερα θα θέλαµε να επιστρέψουµε. 7Το Όνοµα µας είναι το Δικό Σου και παραδεχόµαστε 
ότι είµαστε ο Υιός Σου. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 224  
 
Ο Θεός είναι ο Πατέρας µου και Αυτός αγαπά τον Υιό Του. 

 
1. Ο αληθινός µου Εαυτός είναι τόσο ασφαλής, τόσο λαµπρός, αναµάρτητος, ένδοξος και 
ευγενής, εντελώς αγαθός και ελεύθερος από ενοχές, που ο Ουρανός βασίζεται σε Αυτόν 
για να του δώσει φως. 2Αυτός φωτίζει και τον κόσµο επίσης. 3Είναι το δώρο που ο 
Πατέρας µου µού έδωσε, το ίδιο δώρο που δίνω στον κόσµο. 4Δεν υπάρχει άλλο δώρο 
εκτός από Αυτόν, που να µπορεί να δοθεί ή να ληφθεί. 5Αυτός είναι η πραγµατικότητα και 
µόνον Αυτός. 6Αυτός είναι το τέλος των ψευδαισθήσεων. 7Αυτός είναι η αλήθεια. 
2. Το Όνοµα µου, Ω Πατέρα, εξακολουθεί να είναι γνωστό σε Εσένα. 2Εγώ το έχω ξεχάσει 
και δεν γνωρίζω πού πηγαίνω, ποιος είµαι, ή τι κάνω. 3Υπενθύµισε µου τώρα Πατέρα, γιατί 
είµαι κουρασµένος από τον κόσµο που βλέπω. 4Αποκάλυψε ό,τι Εσύ θα ήθελες να δω αντί 
για αυτόν. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 225  
 
Ο Θεός είναι ο Πατέρας µου και ο Υιός Του Τον αγαπά. 
 
1. Πατέρα, πρέπει να ανταποδώσω την Αγάπη Σου για µένα, γιατί το να δίνει κανείς και να 
παίρνει είναι το ίδιο και Εσύ έχεις δώσει όλη την Αγάπη Σου σε µένα. 2Πρέπει να την 
ανταποδώσω, επειδή την θέλω να είναι δική µου, στην πλήρη επίγνωση µου, λάµποντας 
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στνο νου µου και κρατώντας τον µέσα στο αγαθό της φως απαραβίαστο, αγαπηµένο, µε το 
φόβο πίσω του και µόνο την ειρήνη µπροστά του. 3Πόσο γαλήνιος ο δρόµος, στον οποίο ο 
γεµάτος αγάπη Υιός Σου οδηγείται προς τα Σένα! 
2. Αδερφέ, αυτή την γαλήνη βρίσκουµε τώρα. 2Ο δρόµος είναι ανοιχτός. 3Τώρα, τον 
ακολουθούµε µαζί και µε ειρήνη. 4Έχεις απλώσει το χέρι σου σε µένα και εγώ ποτέ δε θα 
σε εγκαταλείψω. 5Είµαστε ένα και αυτή η ενότητα είναι το µόνο που αναζητάµε, καθώς 
ολοκληρώνουµε αυτά τα λίγα τελευταία βήµατα που τελειώνουν ένα ταξίδι που δεν άρχισε. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 226  
 
Το σπίτι µου µε περιµένει. Θα επιστρέψω γρήγορα σε αυτό. 

 
1. Αν το διαλέξω, µπορώ να φύγω εντελώς από αυτό τον κόσµο. 2Δεν είναι ο θάνατος που 
το κάνει δυνατό αυτό αλλά η αλλαγή της γνώµης µου για τον σκοπό του κόσµου. 3Αν 
πιστεύω ότι ο κόσµος έχει αξία, έτσι όπως τον βλέπω τώρα, τότε θα παραµείνει µαζί µου. 
4Αν όµως δεν δω καµιά αξία στον κόσµο, έτσι όπως τον κοιτάζω, τίποτα που να θέλω να 
κρατήσω σαν δικό µου ή να επιδιώξω σαν ένα στόχο, τότε θα φύγει από µένα. 5Διότι δεν 
θα έχω επιδιώξει την αντικατάσταση της αλήθειας από τις ψευδαισθήσεις. 
2. Πατέρα, το σπίτι µου περιµένει τνη χαρούµενη επιστροφή µου. 2Η αγκαλιά Σου είναι 
ανοιχτή και εγώ ακούω την Φωνή σου. 3Τι ανάγκη έχω να καθυστερώ σε ένα µέρος 
µάταιων επιθυµιών και τσακισµένων ονείρων, όταν ο Ουρανός µπορεί να είναι τόσο εύκολα 
δικός µου; 
 
ΜΑΘΗΜΑ 227  
 
Αυτή είναι η άγια στιγµή της απελευθέρωσης µου. 
 
1. Πατέρα, σήµερα είναι η ηµέρα που είµαι ελεύθερος, επειδή το θέληµα µου είναι το Δικό 
Σου. 2Συλλογίστηκα να πλάσω ένα άλλο Θέληµα. 3Τίποτα όµως που συλλογίστηκα µακριά 
από Εσένα δεν υπάρχει. 4Και είµαι ελεύθερος, επειδή έκανα λάθος και δεν µπόρεσα να 
επηρεάσω καθόλου την δική µου πραγµατικότητα µε τις ψευδαισθήσεις µου. 5Τώρα 
εγκαταλείπω τις ψευδαισθήσεις µου και τις αφήνω µπροστά στα πόδια της αλήθειας, για να 
αφαιρεθούν για πάντα από τον νου µου. 6Αυτή είναι η άγια στιγµή της απελευθέρωσης µου. 
7Πατέρα, γνωρίζω ότι το θέληµα µου είναι ένα µε το Δικό σου. 
2. Και έτσι σήµερα κάνουµε την χαρούµενη επιστροφή µας στον Ουρανό, από τον οποίο 
ποτέ πραγµατικά δεν φύγαµε. 2Ο Υιός του Θεού εγκαταλείπει τα όνειρα του σήµερα. Ό 
Υιός του Θεού ξανάρχεται σπίτι του σήµερα, απελευθερωµένος από την αµαρτία και 
ντυµένος µε την αγιοσύνη, µε την διανοητική του υγεία αποκαταστηµένη επιτέλους. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 228 
 
Ο Θεός δεν µε έχει καταδικάσει. Ούτε κι εγώ θα καταδικάζω πια τον εαυτό µου. 

 
1. Ο Πατέρας µου γνωρίζει την αγιοσύνη µου. 2Θα αρνηθώ τη γνώση Του και θα πιστέψω 
σε ό,τι η γνώση Του κάνει αδύνατο; 3Θα δεχτώ ως αληθινό ό,τι Αυτός διακηρύσσει ότι είναι 
αναληθές; 4Ή θα δεχτώ το Λόγο Του για το τι είµαι, επειδή Αυτός είναι ο Δηµιουργός µου 
και Αυτός που γνωρίζει την αληθινή κατάσταση του Υιού Του; 
2. Πατέρα, έκανα λάθος για τον εαυτό µου, επειδή δε συνειδητοποίησα την Πηγή από την 
Οποία προήλθα. 2Δεν έχω φύγει από αυτή την πηγή για να µπω σ ' ένα σώµα και να 
πεθάνω. 3Η αγιοσύνη µου εξακολουθεί να είναι ένα µέρος του εαυτού µου, όπως και εγώ 
είµαι µέρος του Εαυτού Σου. 4Και τα λάθη µου για τον εαυτό µου είναι όνειρα. 5Σήµερα τα 
αφήνω να φύγουν. 6Και στέκοµαι έτοιµος να λάβω µονάχα το Λόγο Σου για το τι 
πραγµατικά είµαι. 
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ΜΑΘΗΜΑ 229  
 
Η Αγάπη, η oποία µε δηµιούργησε, είναι αυτό που είµαι. 
 
1. Αναζητώ τον ίδιο µου τον Εαυτό και Τον βρίσκω σε αυτά τα λόγια: «η Αγάπη, η Οποία 
µε δηµιούργησε, είναι αυτό που είµαι». 2Τώρα δεν χρειάζοµαι να αναζητώ άλλο. 3Η Αγάπη 
έχει κυριαρχήσει. 4Τόσο ήσυχα µε περίµενε να γυρίσω σπίτι, που δεν θα στρέψω πια το 
βλέµµα µου µακριά από το άγιο πρόσωπο του Χριστού. 5Και ό,τι κοιτάζω επιβεβαιώνει την 
πραγµατικότητα του Εαυτού που επιδίωξα να χάσω αλλά που ο Πατέρας µου έχει 
κρατήσει σε ασφάλεια για µένα. 
2. Πατέρα Σε ευχαριστώ για αυτό που είµαι, σε ευχαριστώ που κρατάς τον Εαυτό µου 
άθικτο και αναµάρτητο εν µέσω όλων των σκέψεων της αµαρτίας, που ο ανόητος νους µου 
επινόησε. 2Και Σε ευχαριστώ που µε έσωσες από αυτές. 3Αµήν. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 230 
 
Τώρα θα αναζητήσω και θα βρω την ειρήνη του Θεού. 
 
1. Στην ειρήνη δηµιουργήθηκα. 2Και στην ειρήνη παραµένω. 3Δεν µου έχει δοθεί ν᾽αλλάζω 
τον Εαυτό µου. 4Πόσο ευσπλαχνικός είναι ο Θεός ο Πατέρας µου, που όταν µε 
δηµιούργησε µου έδωσε ειρήνη για πάντα. 5Τώρα ζητώ µόνο να είµαι ό,τι είµαι. 6Και 
µπορεί να µην µου δοθεί αυτό, όταν είναι για πάντα αληθινό; 
2. Πατέρα, αναζητώ την ειρήνη που µου έδωσες στη δηµιουργία µου. 2Ό,τι δόθηκε τότε 
πρέπει να είναι εδώ τώρα, γιατί η δηµιουργία µου έγινε έξω από το χρόνο και ακόµα 
παραµένει υπεράνω κάθε αλλαγής. 3Η ειρήνη µε την οποία ο Υιός Σου γεννήθηκε στο Νου 
Σου λάµπει εκεί αµετάβλητη. 4Είµαι όπως Εσύ µε δηµιούργησες. 5Χρειάζοµαι µόνο να σε 
καλέσω, για να βρω την ειρήνη που έδωσες. 6Το Θέληµα Σου την έδωσε στον Υιό Σου. 
 
2. Τι Είναι η Σωτηρία; 

 
Ι. Η σωτηρία είναι µια υπόσχεση από το Θεό ότι θα βρεις επιτέλους τον δρόµο σου προς 
Αυτόν. 2Δεν µπορεί παρά να πραγµατοποιηθεί. 3Εγγυάται ότι ο χρόνος θα έχει ένα τέλος 
και ότι όλες οι σκέψεις που έχουν γεννηθεί στο χρόνο θα τελειώσουν επίσης. 4Ο Λόγος του 
Θεού δίνεται σε κάθε νου που νοµίζει ότι έχει διαιρεµένες σκέψεις και θα αντικαταστήσει 
αυτές τις σκέψεις της διαµάχης µε την Σκέψη της ειρήνης. 
2. Η Σκέψη της ειρήνης δόθηκε στον Υιό του Θεού την στιγµή που ο νους του 
συλλογίστηκε τον πόλεµο. 2Δεν υπήρχε ανάγκη για µια τέτοια Σκέψη προηγουµένως, διότι 
η ειρήνη είχε δοθεί χωρίς αντίθετο και απλώς υπήρχε. 3Οταν όµως ο νους είναι 
διαιρεµένος, υπάρχει ανάγκη για θεραπεία. 4Έτσι η Σκέψη που έχει την δύναµη να 
θεραπεύσει το σχίσµα έγινε µέρος κάθε κοµµατιού του νου που εξακολουθούσε να είναι 
ένα αλλά δεν αναγνώριζε την ενότητα του. 5Τώρα δεν γνώριζε ποιος είναι και νόµιζε ότι ο 
ίδιος του ο Εαυτός είχε χαθεί. 
3. Η σωτηρία είναι µια εξουδετέρωση από την άποψη ότι δεν κάνει τίποτα, απλώς δεν δίνει 
υποστήριξη στον κόσµο των ονείρων και της κακίας. 2Και έτσι αφήνει τις ψευδαισθήσεις να 
φύγουν. Επειδή δεν τις υποστηρίζει, αυτές εξαφανίζονται ήσυχα. 4Και ό,τι έκρυβαν 
αποκαλύπτεται τώρα: ένας βωµός αφιερωµένος στο άγιο 'Όνοµα του Θεού και µε τον Λόγο 
Του γραµµένο πάνω του, µε τα δώρα της συγχώρεσης του και µε την µνήµη του Θεού όχι 
πολύ πιο πίσω. 
4. Ας ερχόµαστε καθηµερινά σε αυτό το άγιο µέρος και ας περνάµε λίγη ώρα µαζί. 2Εδώ 
µοιραζόµαστε το τελευταίο µας όνειρο. Είναι ένα όνειρο στο οποίο δεν υπάρχει πόνος, 
επειδή περιέχει µια γεύση της δόξας που µας έχει δοθεί από τον Θεό. 4Το γρασίδι 
βλασταίνει µέσα από το χώµα τώρα, τα δέντρα µπουµπουκιάζουν και τα πουλιά έχουν 
έρθει να ζήσουν µέσα στα κλαδιά τους. 5Η γη ξαναγεννιέται µέσα σε µια νέα προοπτική. 6Η 
νύχτα έχει φύγει και εµείς έχουµε έρθει µαζί στο φως. 
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5. Από εδώ δίνουµε την σωτηρία στον κόσµο, επειδή εδώ την λάβαµε. 2Το τραγούδι της 
χαράς µας είναι το κάλεσµα για όλο τον κόσµο ότι η ελευθερία έχει επιστρέψει, ότι ο 
χρόνος έχει σχεδόν τελειώσει και ότι ο Υιός του Θεού έχει να περιµένει µια µόνο στιγµή να 
θυµηθεί τον Πατέρα του, µέχρι να τελειώσουν τα όνειρα και µέχρι να εξαφανιστεί ο κόσµος 
στο φως της αιωνιότητας και ο Ουρανός να είναι το µόνο που υπάρχει τώρα. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 231 
  
Πατέρα, θέλω µόνο να Σε θυµηθώ. 

 
1. Τι µπορεί να αναζητώ, Πατέρα, παρά την Αγάπη Σου; 2Ίσως να νοµίζω ότι αναζητώ κάτι 
άλλο, ένα πράγµα στο οποίο έχω δώσει πολλά ονόµατα. 3Η αγάπη Σου είναι ωστόσο το 
µόνο πράγµα που αναζητώ ή έχω ποτέ αναζητήσει. 4Επειδή δεν υπάρχει τίποτα άλλο που 
πραγµατικά θα ήθελα να βρω. 5Ας Σε θυµηθώ. 6Τι άλλο θα µπορούσα να επιθυµώ παρά 
την αλήθεια για τον εαυτό µου; 
2. Αυτό είναι το θέληµα σου, αδερφέ µου. 2Και µοιράζεσαι αυτό το θέληµα µε εµένα και µε 
Αυτόν επίσης που είναι ο Πατέρας µας. 3Ή θύµηση Του είναι ο Ουρανός.4Αυτό κι 
αναζητάµε. 5Και είναι µόνο αυτό που θα µας δοθεί να βρούµε. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 232  
 
Να είσαι στο νου µου, Πατέρα µου, όλη την ηµέρα. 
 
1. Να είσαι στο νου µου, Πατέρα µου, όταν ξυπνήσω, λάµπε, πάνω µου όλη την ηµέρα 
σήµερα. 2Κάθε λεπτό ας είναι µια ώρα που περνώ µαζί σου. 3Και ας µην ξεχνώ κάθε µια 
ώρα τις ευχαριστίες µου για Σένα που έχεις µείνει µαζί µου και πάντοτε θα είσαι µαζί µου 
για να ακούς το κάλεσµα µου και να µου απαντάς. 4Καθώς έρχεται το βράδυ, ας µείνουν 
όλες οι σκέψεις µου ακίνητες σε Εσένα και στην Αγάπη Σου. 5Και ας κοιµηθώ σίγουρος για 
την ασφάλεια µου, βέβαιος για την φροντίδα Σου και ευτυχισµένος που καταλαβαίνω ότι 
είµαι ο Υιός Σου. 
2. Έτσι πρέπει να είναι η κάθε µέρα. 2Σήµερα, ας βάλει τέλος στο φόβο η εξάσκηση σου. 
3Έχε πίστη σε Αυτόν που είναι ο Πατέρας σου. 4Εµπιστέψου όλα τα πράγµατα σε Αυτόν. 
5Άφησέ Τον να σου αποκαλύψει όλα τα πράγµατα και να είσαι άφοβος επειδή είσαι ο Υιός 
Του. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 233  
 
Δίνω τη ζωή µου στο Θεό για να την καθοδηγήσει σήµερα. 

 
1. Πατέρα, Σου δίνω όλες τις σκέψεις µου σήµερα. 2Δε θα ήθελα να έχω καµιά από τις δικές 
µου σκέψεις. 3Αντί για αυτές δώσε µου τις Δικές Σου. 4Σου δίνω και όλες τις πράξεις µου 
επίσης, ώστε να µπορώ να κάνω το θέληµα Σου αντί να επιδιώκω στόχους που δεν 
µπορούν να επιτευχθούν και να χάνω το χρόνο µου µε µάταιες φαντασίες. 5Σήµερα έρχοµαι 
σε Εσένα. 6Θα αφήσω τη θέση του οδηγού και απλώς θα ακολουθήσω Εσένα. ΊΑς είσαι 
Εσύ ο Οδηγός και εγώ αυτός που Σε ακολουθεί και δεν αµφισβητεί τη σοφία του Άπειρου 
ούτε την Αγάπη, την τρυφερότητα της οποίας δεν κατανοώ, αλλά η οποία είναι το τέλειο 
δώρο Σου για µένα. 
2. Σήµερα έχουµε Οδηγό να µας δείξει το δρόµο. 2Και καθώς βαδίζουµε µαζί, θα δώσουµε 
τη σηµερινή µέρα σε Αυτόν χωρίς καµιά επιφύλαξη. 3Σήµερα είναι η ηµέρα Του. 4Και έτσι 
είναι µια µέρα αναρίθµητων δώρων και ευλογιών για µας. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 234  
 
Πατέρα, σήµερα είµαι ο Υιός Σου και πάλι. 
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1. Σήµερα θα προσδοκούµε την ώρα που τα όνειρα της αµαρτίας και της ενοχής θα έχουν 
τελειώσει και θα έχουµε φτάσει στην άγια ειρήνη από την οποία ποτέ δε φύγαµε. 2Μόνο 
µια στιγµούλα έχει περάσει µεταξύ της αιωνιότητας και αυτού που βρίσκεται πέρα από το 
χρόνο. 3Τόσο σύντοµο ήταν αυτό το διάστηµα, που δεν υπήρξε διακοπή ή χάσµα στις 
σκέψεις που είναι για πάντα ενοποιηµένες σαν ένα. 4Τίποτα δεν έχει ποτέ συµβεί που να 
διαταράξει την ειρήνη του Θεού του Πατέρα και του Υιού. 5Το δεχόµαστε αυτό σήµερα ως 
εντελώς αληθινό. 
2. Σε ευχαριστούµε, Πατέρα, που δεν µπορούµε να ξεχάσουµε Εσένα και την Αγάπη Σου. 
2Αναγνωρίζουµε την ασφάλειά µας και δίνουµε ευχαριστίες για όλα τα δώρα που µας έχεις 
δώσει, για όλη τη γεµάτη αγάπη βοήθεια που έχουµε λάβει, για την αιώνια υποµονή Σου και 
το Λόγο που µας έχεις δώσει και λέει ότι έχουµε σωθεί. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 235  
 
Ο Θεός, στην ευσπλαχνία Του, θέλει να σωθώ. 

 
1. Χρειάζοµαι µονάχα να κοιτάξω όλα τα πράγµατα που φαίνονται να µε πληγώνουν και 
διαβεβαιώνοντας τον εαυτό µου µε τέλεια σιγουριά ότι «ο Θεός θέλει να σωθώ από αυτό», 
απλώς να τα δω να εξαφανίζονται. 2Χρειάζοµαι µονάχα να θυµάµαι ότι το Θέληµα του 
Πατέρα µου για µένα είναι µόνο και µόνο η ευτυχία, για να ανακαλύψω ότι µόνο η ευτυχία 
έχει έρθει σε µένα. 3Και χρειάζοµαι µονάχα να θυµάµαι ότι η Αγάπη του Θεού περιβάλλει 
τον Υιό Του και διατηρεί την αθωότητα του τέλεια για πάντα, έτσι ώστε να εξασφαλίσει τη 
σωτηρία µου και την παντοτινή ασφάλεια µου στα Χέρια Του. 4Εγώ είµαι ο Υιός που Αυτός 
αγαπά. 5Και σήµερα σώζοµαι επειδή ο Θεός, στην ευσπλαχνία Του, το θέλει αυτό. 
2. Πατέρα, η αγιοσύνη Σου είναι δική µου. 2Η Αγάπη Σου µε δηµιούργησε και έκανε για 
πάντα την αθωότητα µου µέρος του Εαυτού Σου. 3Δεν έχω καµιά ενοχή ή αµαρτία µέσα 
µου, επειδή δεν υπάρχει καµιά µέσα σε Εσένα. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 236 
 
Κυβερνώ το νου µου, τον οποίο εγώ µόνος µου πρέπει να κυβερνώ. 
 
1. Έχω ένα βασίλειο που πρέπει να κυβερνήσω. 2Μερικές φορές δε φαίνεται καθόλου ότι 
είµαι ο βασιλιάς του. 3Φαίνεται να θριαµβεύει εις βάρος µου και να µου λέει τι να σκέφτοµαι 
και τι να κάνω και τι να αισθάνοµαι. 4Κι ωστόσο µου έχει ανατεθεί να υπηρετώ 
οποιοδήποτε σκοπό αντιλαµβάνοµαι µέσα σε αυτό. 5Ό νους µου µπορεί µονάχα να 
υπηρετεί. 6Σήµερα δίνω την υπηρεσία του στο Άγιο Πνεύµα για να τη χρησιµοποιήσει 
όπως νοµίζει. 7Ετσι διευθύνω το νου µου, τον οποίο εγώ µόνος µου µπορώ να κυβερνώ. 
8Και έτσι τον αφήνω ελεύθερο να κάνει το Θέληµα του Θεού. 
2. Πατέρα, ο νους µου δέχεται τις Σκέψεις Σου και απορρίπτει σήµερα όλες τις σκέψεις 
εκτός από τις Δικές Σου. 2Κυβερνώ το νου µου και τον προσφέρω σε Εσένα. 3Δέξου το 
δώρο µου, επειδή είναι το Δικό Σου δώρο για µένα. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 237  
 
Τώρα είµαι πρόθυµος να είµαι όπως µε δηµιούργησε ο Θεός. 
 
1. Σήµερα θα δεχτώ την αλήθεια για τον εαυτό µου. 2Θα ανυψωθώ στη µακαριότητα και θα 
αφήσω το φως µέσα µου να λάµπει πάνω στο κόσµο όλη την ηµέρα. 3Φέρνω στον κόσµο 
τα νέα της σωτηρίας που ακούω καθώς ο Θεός ο Πατέρας µου µου µιλά. 4Και βλέπω τον 
κόσµο που ο Χριστός θα µε ήθελε να δω, συνειδητοποιώντας ότι βάζει τέλος στο πικρό 
όνειρο του θανάτου, συνειδητοποιώντας ότι είναι το κάλεσµα του Πατέρα µου για µένα. 
2. Ο Χριστός είναι τα µάτια µου σήµερα και τα αυτιά που ακούν τη Φωνή για το Θεό 
σήµερα. 2Πατέρα, έρχοµαι σε Εσένα µέσω Αυτού που είναι ο Υιός Σου και ο αληθινός µου 
Εαυτός επίσης. 3Αµήν. 
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ΜΑΘΗΜΑ 238  
 
Όλη η σωτηρία βασίζεται στην απόφαση µου. 

 
1. Πατέρα, η εµπιστοσύνη Σου σε µένα είναι τόσο µεγάλη που πρέπει να είµαι άξιος. 2Εσύ 
µε δηµιούργησες και µε γνωρίζεις όπως είµαι. 3Κι ωστόσο έβαλες τη σωτηρία του Υιού Σου 
στα χέρια µου και την άφησες να εξαρτηθεί από την απόφαση µου. 4Πρέπει πράγµατι να µε 
αγαπάς πολύ. 5Και πρέπει επίσης να είµαι ακλόνητος στην αγιοσύνη για να µου έχεις δώσει 
τον Υιό Σου, βέβαιος ότι είναι πολύ ασφαλής, Αυτός που εξακολουθεί να είναι µέρος του 
Εαυτού Σου, αλλά ο Οποίος ανήκει και σε µένα επειδή είναι ο Εαυτός µου. 
2. Και έτσι σταµατάµε και πάλι σήµερα να σκεφτούµε πόσο µας αγαπά ο Πατέρας µας. 
2Και πόσο αγαπητός Του είναι ο Υιός Του, ο οποίος δηµιουργήθηκε από την Αγάπη Του 
και στον οποίο η Αγάπη Του ολοκληρώνεται. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 239  
 
Η δόξα του Πατέρα µου είναι δική µου. 

 
1. Σήµερα ας µην καλυφθεί η αλήθεια για τον εαυτό µας από µια ψεύτικη ταπεινότητα. 
2Αντιθέτως, ας είµαστε ευγνώµονες για τα δώρα που ο Πατέρας µας έδωσε. 3Μπορούµε 
να δούµε ίχνη αµαρτίας και ενοχής σε αυτούς µε τους οποίους Αυτός µοιράζεται τη δόξα 
Του; 4Και είναι δυνατό να µην είµαστε µεταξύ αυτών, όταν Αυτός αγαπά τον Υιό Του για 
πάντα και µε τέλεια σταθερότητα, γνωρίζοντας ότι ο Υιός Του είναι όπως τον δηµιούργησε; 
2. Σε ευχαριστούµε, Πατέρα, για το φως που λάµπει για πάντα µέσα µας. 2Και το τιµούµε 
αυτό το φως επειδή Εσύ το µοιράζεσαι µε µας. 3Είµαστε ένα, ενωµένοι σε αυτό το φως και 
ένα µε Εσένα, στην ειρήνη µε όλη τη δηµιουργία και µε τον εαυτό µας. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 240  
 
Ο φόβος δεν δικαιολογείται όποια µορφή και να πάρει. 
 
1. Ο φόβος είναι απάτη. 2Επιβεβαιώνει ότι έχεις δει τον εαυτό σου όπως δε θα µπορούσες 
ποτέ να είσαι και ότι βλέπεις εποµένως έναν κόσµο που είναι αδύνατος. 3Όύτε ένα πράγµα 
σε αυτόν τον κόσµο δεν είναι αληθινό. 4Ή µορφή µε την οποία εµφανίζεται δεν έχει 
σηµασία. 5Απλώς επιβεβαιώνει τις ψευδαισθήσεις σου για τον εαυτό σου. 6Ας µην 
ξεγελαστούµε σήµερα. 7Είµαστε οι Υιοί του Θεού. 8Δεν υπάρχει φόβος µέσα µας, γιατί ο 
καθένας από µας είναι ένα µέρος της Ίδιας της Αγάπης. 
2. Πόσο ανόητοι είναι οι φόβοι µας! 2Θα άφηνες Εσύ τον Υιό Σου να υποφέρει; 3Δώσε µας 
πίστη σήµερα να αναγνωρίσουµε τον Υιό Σου και να τον απελευθερώσουµε. 4Ας τον 
συγχωρέσουµε εις το Όνοµα Σου, έτσι ώστε να καταλάβουµε την αγιοσύνη του και να 
αισθανθούµε για αυτόν την αγάπη που είναι και Δική Σου επίσης. 
 
3. Τι Είναι ο Κόσµος; 
 
1. Ο κόσµος είναι αναληθής αντίληψη. 2Έχει γεννηθεί από ένα λάθος και δεν έχει φύγει 
από την πηγή του. 3Θα παραµείνει µαζί σου µόνο όσο εξακολουθείς να αγαπάς τη σκέψη 
που τον έπλασε. 4Οταν η σκέψη του αποχωρισµού αλλαχτεί και γίνει µια σκέψη αληθινής 
συγχώρεσης, ο κόσµος θα ιδωθεί µέσα σε ένα εντελώς διαφορετικό φως, ένα φως που 
οδηγεί στην αλήθεια, όπου όλος ο κόσµος και όλα τα λάθη του θα εξαφανιστούν. 5Τώρα η 
πηγή του κόσµου έχει εξαφανιστεί και τα αποτελέσµατα της έχουν επίσης εξαφανιστεί. 
2. Ο κόσµος πλάστηκε σαν µια επίθεση στο Θεό. 2Συµβολίζει το φόβο. 3Και τι είναι ο 
φόβος παρά η απουσία της αγάπης; 4Ο κόσµος λοιπόν προορίστηκε να είναι ένα µέρος 
όπου ο Θεός δε θα µπορούσε να έρθει και όπου ο Υιός Του θα µπορούσε να είναι µακριά 
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Του. 5Εδώ γεννήθηκε η αντίληψη, γιατί η γνώση δε θα µπορούσε να προκαλέσει τέτοιες 
παράλογες σκέψεις. 6Τα µάτια όµως ξεγελούν και τα αυτιά ακούν ανακρίβειες. 7Τώρα είναι 
δυνατό να γίνουν λάθη, επειδή η βεβαιότητα έχει χαθεί. 
3. Αντί για βεβαιότητα, οι µηχανισµοί των ψευδαισθήσεων έχουν γεννηθεί. 2Και τώρα 
πηγαίνουν να βρουν ό,τι τους έχει ανατεθεί να αναζητήσουν. 3Ό στόχος τους είναι να 
εκπληρώσουν το σκοπό, που ο κόσµος πλάστηκε για να βεβαιώσει και να 
πραγµατοποιήσει. 4Στις ψευδαισθήσεις του κόσµου βλέπουν µονάχα ένα στερεό θεµέλιο 
στο οποίο η αλήθεια ζει και βασιλεύει µακριά από τα ψέµατα. 5Το καθετί που µεταδίδουν 
όµως είναι µόνο και µόνο µια ψευδαίσθηση που κρατιέται µακριά από την αλήθεια. 
4. Όπως η όραση πλάστηκε για να οδηγήσει µακριά από την αλήθεια, έτσι µπορεί και να 
αποκτήσει νέα κατεύθυνση. 2Οι ήχοι γίνονται το κάλεσµα του Θεού και σε όλη την 
αντίληψη µπορεί να δοθεί ένας νέος σκοπός από Αυτόν που ο Θεός όρισε ως Σωτήρα του 
κόσµου. 3Ακολούθησε το Φως Του και δες τον κόσµο όπως Αυτός τον βλέπει. 4Άκου 
µονάχα τη Φωνή Του στο καθετί που σου µιλά. 5Και άφησε Τον να σου δώσει την ειρήνη 
και τη βεβαιότητα που έχεις πετάξει, αλλά που ο Ουρανός έχει φυλάξει για σένα µέσα σε 
Αυτόν. 
5. Ας µη µείνουµε ικανοποιηµένοι µέχρι να ασπαστεί ο κόσµος την αλλαγµένη µας 
αντίληψη. 2Ας µην είµαστε ικανοποιηµένοι µέχρι να ολοκληρωθεί η συγχώρεση. 3Και ας 
µην επιχειρήσουµε να αλλάξουµε την αποστολή µας. 4Πρέπει να σώσουµε τον κόσµο. 
5Γιατί εµείς που τον πλάσαµε πρέπει να τον δούµε µέσα από τα µάτια του Χριστού, ώστε 
ό,τι πλάστηκε για να πεθάνει να µπορέσει να αποκατασταθεί στην αιώνια ζωή. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 241  
 
Αυτή την άγια στιγµή έχει έρθει η σωτηρία. 

 
1. Τι χαρά που υπάρχει σήµερα! 2Είναι µια ώρα ιδιαίτερου εορτασµού. 3Γιατί η σηµερινή 
µέρα προσφέρει στο σκοτεινιασµένο κόσµο τη στιγµή στην οποία πραγµατοποιείται η 
απελευθέρωση του. 4Η µέρα στην οποία οι καηµοί περνούν και ο πόνος φεύγει, έχει έρθει. 
5Η δόξα της σωτηρίας ανατέλλει σήµερα πάνω σε έναν απελευθερωµένο κόσµο. 6Αυτή 
είναι η ώρα της ελπίδας για αναρίθµητα εκατοµµύρια. 7Θα ενωθούν τώρα, καθώς τους 
συγχωρείς όλους. 8Γιατί θα συγχωρεθώ σήµερα από Εσένα. 
2. Έχουµε συγχωρέσει τώρα ο ένας τον άλλο και έτσι ξαναρχόµαστε επιτέλους σε Σένα. 
2Πατέρα, ο Υιός Σου, ο οποίος ποτέ δεν έφυγε, επιστρέφει στον Ουρανό και το σπίτι του. 
3Πόσο χαρούµενοι είµαστε που η ψυχική µας υγεία έχει αποκατασταθεί και που Θυµόµαστε 
ότι είµαστε όλοι ένα. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 242 
 
Η σηµερινή µέρα είναι του Θεού. Είναι το δώρο µου σε Αυτόν. 

 
1. Δε θα διευθύνω τη ζωή µου µόνος µου σήµερα. 2Δε καταλαβαίνω τον κόσµο και 
εποµένως το να προσπαθώ να διευθύνω τη ζωή µου µόνος µου πρέπει να είναι µόνο και 
µόνο µια ανοησία. 3Υπάρχει όµως Ένας, που γνωρίζει ό,τι είναι το καλύτερο για µένα. 4Κι 
Αυτός χαίρεται να κάνει για µένα µόνο αυτές τις επιλογές που οδηγούν στο Θεό. 5Σε Αυτόν 
δίνω τη σηµερινή µέρα, επειδή Αυτός γνωρίζει το δρόµο προς το Θεό και επειδή δε θα 
ήθελα να καθυστερήσω τον ερχοµό µου σπίτι µου. 
2. Δίνουµε λοιπόν τη σηµερινή µέρα σε Σένα. 2Ερχόµαστε µε το νου µας εντελώς 
απροκατάληπτο. 3Δε ζητάµε τίποτα που µπορεί να νοµίζουµε ότι Θέλουµε. 4Δώσε µας ό,τι 
Εσύ θα ήθελες να λάβουµε. 5Εσύ γνωρίζεις όλες τις επιθυµίες και τις ανάγκες µας. 6Και θα 
µας δώσεις το καθετί που χρειαζόµαστε, για να µας βοηθήσεις να βρούµε το δρόµο µας 
προς τα Σένα. 
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ΜΑΘΗΜΑ 243  
 
Σήµερα δε θα κρίνω τίποτα από ό,τι συµβαίνει. 
 
1. Θα είµαι ειλικρινής µε τον εαυτό µου σήµερα. 2Δε θα νοµίσω ότι γνωρίζω ήδη αυτό που 
πρέπει να παραµείνει πέρα από την τωρινή µου κατανόηση. 3Δε θα νοµίσω ότι 
καταλαβαίνω την ολότητα από τα κοµµατάκια της αντίληψης µου, τα οποία είναι το µόνο 
που µπορώ να δω. 4Σήµερα το αναγνωρίζω αυτό. 5Και έτσι απαλλάσσοµαι από τις κρίσεις 
που δεν µπορώ να κάνω. 6Ελευθερώνω έτσι τον εαυτό µου και ό,τι κοιτάζω, ώστε να 
είµαστε εν ειρήνη όπως µας δηµιούργησε ο Θεός. 
2. Πατέρα, σήµερα αφήνω τη δηµιουργία ελεύθερη να είναι όπως πραγµατικά είναι. 2Τιµώ 
όλα τα µέρη της, στα οποία κι εγώ συµπεριλαµβάνοµαι. 3Είµαστε ένα, επειδή κάθε µέρος 
περιέχει τη µνήµη Σου, η αλήθεια πρέπει να λάµπει σε όλους µας ως ένα. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 244  
 
Δεν κινδυνεύω πουθενά στον κόσµο. 

 
1. Ο Υιός Σου είναι ασφαλής οπουδήποτε κι αν βρίσκεται, γιατί Εσύ είσαι εκεί µαζί του. 
2Χρειάζεται µονάχα να καλέσει το Όνοµα Σου και Θα θυµηθεί την ασφάλεια του και την 
Αγάπη Σου, γιατί αυτά είναι ένα. 3Πώς µπορεί να φοβάται ή να αµφιβάλλει ή να µη γνωρίζει 
ότι δεν µπορεί να υποφέρει, να κινδυνεύει ή να είναι δυστυχισµένος, όταν ανήκει σε Σένα, 
αγαπηµένος και γεµάτος αγάπη µέσα στην ασφάλεια της Πατρικής Σου αγκαλιάς; 
2. Εκεί βρισκόµαστε στην αλήθεια. 2Θύελλες δεν µπορούν να έρθουν στο αγιασµένο 
άσυλο του σπιτιού µας. 3Στο Θεό είµαστε ασφαλείς. 4Γιατί τι µπορεί να έρθει να απειλήσει 
τον 'Ίδιο το Θεό, ή να φοβίσει ό,τι θα είναι για πάντα µέρος Του; 
 
ΜΑΘΗΜΑ 245  
 
Η ειρήνη Σου είναι µαζί µου, Πατέρα. Είµαι ασφαλής. 
 
1. Η ειρήνη Σου µε περιβάλλει, Πατέρα. 2Η ειρήνη Σου πηγαίνει µαζί µου όπου πηγαίνω. 
3Ρίχνει το φως της σε όλους αυτούς που συναντώ. 4Τη φέρνω σε αυτούς που είναι 
απελπισµένοι και µόνοι και φοβισµένοι. 5Δίνω την ειρήνη Σου σε αυτούς που πονούν, ή 
πενθούν ή νοµίζουν ότι έχουν χάσει την ελπίδα και την ευτυχία. 6Στείλε τους σε µένα, 
Πατέρα µου. ΊΑς φέρνω την ειρήνη Σου µαζί µου. 8Γιατί θα ήθελα να σώσω τον Υιό Σου, 
όπως είναι το Θέληµα Σου, ώστε να µπορέσω να αναγνωρίσω τον Εαυτό µου. 
2. Και έτσι βαδίζουµε εν ειρήνη. 2Σε όλο τον κόσµο δίνουµε το µήνυµα που έχουµε λάβει. 
3Και έτσι ερχόµαστε να ακούσουµε τη Φωνή για το Θεό, ο Οποίος µας µιλά καθώς 
µεταδίδουµε το Λόγο Του και την Αγάπη του Οποίου αναγνωρίζουµε επειδή µοιραζόµαστε 
το Λόγο που µας έχει δώσει. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 246 
 
Το να αγαπώ τον Πατέρα µου σηµαίνει να αγαπώ τον Υιό Του. 
 
1. Ας µη νοµίζω ότι µπορώ να βρω το δρόµο προς το Θεό, αν έχω µίσος στην καρδιά µου. 
2Ας µην προσπαθώ να πληγώνω τον Υιό του Θεού και να νοµίζω ότι µπορώ να γνωρίζω 
τον Πατέρα του ή τον Εαυτό µου. 3Ας µην παραλείψω να αναγνωρίσω τον εαυτό µου και 
παρ' όλ' αυτά να πιστεύω ότι η επίγνωση µου µπορεί να περιέχει τον Πατέρα µου, ή ότι ο 
νους µου µπορεί να συλλάβει όλη την αγάπη που ο Πατέρας µου έχει για µένα και όλη την 
αγάπη που Του ανταποδίδω. 
2. Θα δεχτώ το δρόµο που Εσύ διαλέγεις για µένα για να έρθω σε Σένα, Πατέρα µου. 2Γιατί 
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σε αυτό το δρόµο θα πετύχω, επειδή είναι το Θέληµα Σου. 3Και είµαι πρόθυµος να 
αναγνωρίσω πως ό,τι Εσύ θέλεις είναι ό,τι κι εγώ θέλω και µόνο αυτό. 4Διαλέγω λοιπόν να 
αγαπώ τον Υιό Σου. 5Αµήν. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 247  
 
Χωρίς τη συγχώρεση θα παραµείνω τυφλωµένος. 
 
1. Η αµαρτία είναι το σύµβολο της επίθεσης. 2Αν τη δω κάπου, θα υποφέρω. 3Γιατί η 
συγχώρεση είναι ο µόνος τρόπος µε τον οποίο η όραση του Χριστού έρχεται σε µένα. 4Ας 
δεχτώ ό,τι µου δείχνει η όραση Του σαν την απλή αλήθεια και θα θεραπευτώ εντελώς. 
5Αδερφέ, έλα να σε δω. 6Η οµορφιά σου καθρεφτίζει τη δική µου οµορφιά. 7Η αθωότητα 
σου είναι και δική µου. 8'Εχεις συγχωρεθεί και µαζί µε σένα έχω συγχωρεθεί κι εγώ. 
2. Έτσι θα ήθελα να τους δω όλους σήµερα. 2Οι αδερφοί µου είναι οι Υιοί Σου. 3Η 
Πατρότητα Σου τους δηµιούργησε και τους έδωσε όλους σε µένα ως µέρος του Εαυτού Σου 
και του δικού µου Εαυτού επίσης. 4Σήµερα Σε τιµώ µέσω αυτών και έτσι ελπίζω σήµερα να 
αναγνωρίσω τον Εαυτό µου. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 248  
 
Οτιδήποτε υποφέρει δεν είναι µέρος του εαυτού µου. 

 
1. Έχω απαρνηθεί την αλήθεια. 2Τώρα και µε την ίδια αφοσίωση ας απαρνηθώ τα ψέµατα. 
3Ο,τι υποφέρει δεν είναι µέρος του εαυτού µου. 4Ο,τι πενθεί δεν είναι ο εαυτός µου. 5Ό,τι 
πονά είναι µονάχα µια ψευδαίσθηση στο νου µου. 6Ό,τι πεθαίνει, στην πραγµατικότητα 
ποτέ δε ζούσε και απλώς και µόνο γελοιοποιούσε την αλήθεια για τον εαυτό µου. 7Τώρα 
απαρνούµαι τις αντιλήψεις που έχω για τον εαυτό µου και τις απάτες και τα ψέµατα για τον 
άγιο Υιό του Θεού. 8Τώρα είµαι έτοιµος να τον ξαναδεχτώ όπως τον δηµιούργησε ο Θεός 
και όπως είναι. 
2. Πατέρα, η πανάρχαιη αγάπη µου για Σένα επιστρέφει και µου επιτρέπει να ξαναγαπήσω 
και τον Υιό Σου. 2Πατέρα, είµαι όπως µε δηµιούργησες. 3Τώρα ξαναθυµάµαι την Αγάπη 
Σου και τη δική µου αγάπη. 4Τώρα καταλαβαίνω ότι είναι ένα. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 249  
 
Η συγχώρεση βάζει τέλος σε όλα τα βάσανα και τις απώλειες. 
 
1. Η συγχώρεση απεικονίζει έναν κόσµο όπου τα βάσανα έχουν τελειώσει, οι απώλειες δεν 
είναι δυνατές και ο θυµός δεν έχει νόηµα. 2Οι επιθέσεις έχουν σταµατήσει και η τρέλα έχει 
ένα τέλος. 3Τι βάσανα µπορεί να γίνουν αντιληπτά τώρα; 4Τι απώλειες µπορούν να 
συµβούν; 5Ο κόσµος γίνεται ένα µέρος χαράς, αφθονίας, ευσπλαχνίας και ατέλειωτης 
προσφοράς. 6Είναι τόσο όµοιος µε τον Ουρανό τώρα, που γρήγορα µεταµορφώνεται στο 
φως που καθρεφτίζει. 7Και έτσι το ταξίδι που άρχισε ο Υιός του Θεού έχει τελειώσει µέσα 
στο φως από το οποίο αυτός προήλθε. 
2. Πατέρα, είµαστε πρόθυµοι να επιστρέψουµε τους νόες µας σε Σένα. 2Τους έχουµε 
προδώσει, τους έχουµε κρατήσει αιχµάλωτους σε µια πικρή διαστροφή και τους έχουµε 
τροµάξει µε σκέψεις βίας και θανάτου. 3Τώρα είµαστε πρόθυµοι να αναπαυτούµε και πάλι 
σε Σένα, όπως Εσύ µας δηµιούργησες. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 250 
 
Ας µην δω τον εαυτό µου σαν να βρίσκεται κάτω από περιορισµούς. 
 
1. Ας δω τον Υιό του Θεού σήµερα και ας είµαι αυτόπτης µάρτυρας της δόξας του. 2Ας µην 
προσπαθήσω να κρύψω το άγιο φως που υπάρχει µέσα του και να δω τη δύναµη του να 
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µειώνεται και να γίνεται αδυναµία, κι ας µην αντιληφθώ τις ελλείψεις του µε τις οποίες θα 
ήθελα να υπονοµεύσω την εξουσία του. 
2. Αυτός είναι ο Υιός Σου, Πατέρα µου. 2Και σήµερα είµαι πρόθυµος να δω την καλοσύνη 
του αντί για τις ψευδαισθήσεις µου. 3Αυτός είναι ό,τι κι εγώ είµαι και όπως τον βλέπω έτσι 
βλέπω και τον εαυτό µου. 4Σήµερα είµαι πρόθυµος να δω αληθινά, ώστε να µπορέσω 
επιτέλους να ταυτιστώ µε αυτόν. 
 
4. Τι είναι αµαρτία; 
 
1. Η αµαρτία είναι τρέλα. 2Είναι το µέσο µε το οποίο ο νους τρελαίνεται και επιδιώκει να 
επιτρέψει στις ψευδαισθήσεις να αντικαταστήσουν την αλήθεια. 3Και έχοντας τρελαθεί, 
βλέπει ψευδαισθήσεις εκεί που η αλήθεια πρέπει να βρίσκεται κι εκεί που πραγµατικά 
είναι. 4Η αµαρτία έδωσε µάτια στο σώµα, γιατί τι υπάρχει που οι αναµάρτητοι θα ήθελαν να 
δουν; 5Τι ανάγκη έχουν αυτοί από θέες ή ήχους ή ένα άγγιγµα; 6Τι θα ήθελαν να ακούσουν 
ή να προσπαθήσουν να πιάσουν; 7Τι θα ήθελαν να αισθανθούν; 8Το να αισθάνεται κανείς 
µε τις αισθήσεις του σώµατος σηµαίνει ότι δε γνωρίζει. 9Και η αλήθεια µπορεί µονάχα να 
είναι γεµάτη από γνώση και από τίποτα άλλο. 
2. Το σώµα είναι το όργανο που έπλασε ο νους στην προσπάθεια του να εξαπατήσει τον 
εαυτό του. 2Ο προορισµός του είναι να αγωνίζεται. 3Ό στόχος του αγώνα όµως µπορεί να 
αλλάξει. 4Και τώρα το σώµα υπηρετεί ένα διαφορετικό σκοπό για τις προσπάθειες του. 5' 
Ο,τι αναζητά τώρα έχει επιλεγεί από το σκοπό που ο νους έχει υιοθετήσει σαν τον 
αντικαταστάτη του στόχου της αυταπάτης. 6Η αλήθεια µπορεί να είναι ο σκοπός του αντί 
για τα ψέµατα. 7Οι αισθήσεις τότε θα επιδιώκουν να επιβεβαιώνουν ό,τι είναι αληθινό. 
3. Η αµαρτία είναι το σπίτι όλων των ψευδαισθήσεων, οι οποίες αντιπροσωπεύουν µονάχα 
πράγµατα τα οποία προέρχονται από σκέψεις που είναι αναληθείς. 2Οι ψευδαισθήσεις 
είναι η «απόδειξη» πως ό,τι δεν έχει πραγµατικότητα είναι πραγµατικό. 3Η αµαρτία 
«αποδεικνύει» ότι ο Υιός του Θεού είναι κακός, ότι η αιωνιότητα πρέπει να έχει ένα τέλος 
και ότι η αιώνια ζωή πρέπει να πεθάνει. 4Και ο Ίδιος ο Θεός έχει χάσει τον Υιό που αγαπά, 
έχοντας µονάχα τη διαφθορά για να ολοκληρώσει τον Εαυτό Του και µε το Θέληµα Του για 
πάντα νικηµένο από το θάνατο, µε την αγάπη σκοτωµένη από το µίσος και µε την ειρήνη 
να µην υπάρχει πια. 
4. Τα όνειρα ενός τρελού είναι τροµαχτικά και η αµαρτία φαίνεται πράγµατι να 
κατατροµάζει. 2Παρ' όλ' αυτά, ό,τι αντιλαµβάνεται η αµαρτία είναι µονάχα ένα παιδαριώδες 
παιχνίδι. 3Ο Υιός του Θεού µπορεί να προσποιείται ότι έχει γίνει ένα σώµα, θύµα του 
κακού και της ενοχής, έχοντας µονάχα µια µικρή ζωή που τελειώνει στο θάνατο. 4Εν τω 
µεταξύ, όµως, ο Πατέρας του λάµπει πάνω του και τον αγαπά µε µια παντοτινή Αγάπη 
που οι προσποιήσεις του δεν µπορούν καθόλου να αλλάξουν. 
5. Για πόσο καιρό, ω Υιέ του Θεού, θα συνεχίσεις το παιχνίδι της αµαρτίας; 
2Δε θα τα εγκαταλείψουµε αυτά τα κοφτερά παιδικά παιχνίδια; 3Πόσο σύντοµα θα είσαι 
έτοιµος να γυρίσεις σπίτι; 4Σήµερα ίσως; 5Δεν υπάρχει αµαρτία. 6Η δηµιουργία είναι 
αµετάβλητη. 7Θα ήθελες να εµποδίσεις κι άλλο την επιστροφή στον Ουρανό; 8Για πόσο 
καιρό, ω άγιε Υιέ του Θεού, για πόσο καιρό; 
 
ΜΑΘΗΜΑ 251  
 
Δε χρειάζοµαι τίποτα παρά µόνο την αλήθεια. 

 
1. Αναζήτησα πολλά πράγµατα και βρήκα την απόγνωση. 2Τώρα αναζητώ µόνο ένα, γιατί 
σε αυτό το ένα είναι όλα αυτά που χρειάζοµαι και µόνο ό,τι χρειάζοµαι. 3Ολα αυτά που 
αναζήτησα προηγουµένως δεν τα χρειαζόµουν και ούτε καν τα ήθελα. 4Τη µόνη µου 
ανάγκη δεν την αναγνώρισα. 5Αλλά τώρα καταλαβαίνω ότι χρειάζοµαι µόνο την αλήθεια. 
6Σε αυτήν όλες οι ανάγκες ικανοποιούνται, όλοι οι πόθοι σταµατούν, όλες οι ελπίδες τελικά 
εκπληρώνονται και τα όνειρα έχουν τελειώσει. 7Τώρα έχω το καθετί που θα µπορούσα να 
χρειαστώ. 8Τώρα έχω το καθετί που θα µπορούσα να θέλω. 9Και τώρα βρίσκω επιτέλους 
τον εαυτό µου εν ειρήνη. 



 227 

2. Και για αυτή την Ειρήνη, Πατέρα µας, δίνουµε ευχαριστίες. 2Ό,τι εµείς οι ίδιοι 
απαρνηθήκαµε, Εσύ το έχεις αποκαταστήσει, αυτό µονάχα είναι ό,τι πραγµατικά θέλουµε. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 252  
 
Ο Υιός του Θεού είναι ο Εαυτός µου. 
 
1. Ο Εαυτός µου είναι άγιος υπεράνω όλων των σκέψεων της αγιοσύνης που µπορώ τώρα 
να συλλάβω. 2Η φωτεινή και τέλεια αγνότητα Του είναι πολύ πιο λαµπρή από ό,τι είναι 
οποιοδήποτε φως που έχω ποτέ δει. 3Η αγάπη Του είναι απεριόριστη, µε µια ένταση που 
συγκρατεί όλα τα πράγµατα µέσα της, στη γαλήνη της ήρεµης βεβαιότητας. 4Η δύναµη του 
δεν προέρχεται από τις φλογερές παρορµήσεις που κινούν τον κόσµο, αλλά από την 
απεριόριστη Αγάπη του ίδιου του Θεού. 5Πόσο πιο πάνω από αυτό τον κόσµο πρέπει να 
βρίσκεται ο Εαυτός µου κι ωστόσο πόσο κοντά σε µένα και στο Θεό! 
2. Πατέρα, Εσύ γνωρίζεις τον αληθινό µου Εαυτό. 2Αποκάλυψέ Τον τώρα σε µένα που 
είµαι ο Υιός Σου, ώστε να µπορέσω να ανοίξω τα µάτια µου στην αλήθεια µέσα Σου και να 
γνωρίζω ότι ο Ουρανός έχει αποκαταστηθεί σε µένα. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 253  
 
Ο Εαυτός µου Είναι Κυβερνήτης του Σύµπαντος. 
 
1. Είναι αδύνατο να µου συµβεί κάτι που εγώ ο ίδιος δεν το έχω ζητήσει. 2Ακόµα και σε 
αυτό τον κόσµο, εγώ είµαι αυτός που κυβερνά το πεπρωµένο µου. 3Ό,τι συµβαίνει, είναι 
ό,τι επιθυµώ. 4Ό,τι δεν συµβαίνει, είναι ό,τι δεν θέλω να συµβεί. 5Πρέπει να το δεχτώ αυτό. 
6Γιατί έτσι οδηγούµαι πέρα από αυτό τον κόσµο στα δηµιουργήµατα µου, τα παιδιά του 
θελήµατος µου, στον Ουρανό όπου ο άγιος Εαυτός µου κατοικεί µαζί τους και µε Αυτόν 
που µε έχει δηµιουργήσει. 
2. Εσύ είσαι ο Εαυτός τον Οποίο Εσύ δηµιούργησες ως Υιό, για να δηµιουργεί όπως Εσύ 
και να είναι ένα µε Σένα. 2Ο Εαυτός µου, ο Οποίος κυβερνά το σύµπαν, είναι απλώς και 
µόνο το Θέληµα Σου σε τέλεια ένωση µε το δικό µου Θέληµα, το οποίο µπορεί µονάχα να 
προσφέρει τη χαρούµενη συγκατάθεση του στο Δικό Σου Θέληµα ώστε να µπορέσει να 
επεκταθεί στον εαυτό Του. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 254 
 
Κάθε Φωνή, Εκτός από τη Φωνή του Θεού, Ας Σιωπήσει Μέσα µου. 
 
1. Πατέρα, σήµερα θα ήθελα µονάχα να ακούσω τη Φωνή Σου. 2Είµαι πρόθυµος να έρθω 
σε Σένα στην πιο βαθιά σιωπή, για να ακούσω τη Φωνή Σου και να λάβω το Λόγο Σου. 
3Δεν έχω άλλη προσευχή εκτός από αυτήν: έρχοµαι σε Σένα για να Σου ζητήσω την 
αλήθεια. 4Και η αλήθεια είναι µονάχα το Θέληµα Σου, το οποίο είµαι πρόθυµος να µοιραστώ 
µε Σένα σήµερα. 
2. Σήµερα δεν αφήνουµε τις σκέψεις του εγώ να διευθύνουν τα λόγια ή τις πράξεις µας. 
2Όταν έρχονται αυτές οι σκέψεις, αποµακρυνόµαστε ήρεµα από αυτές, τις κοιτάζουµε και 
µετά τις εγκαταλείπουµε. 3Δεν θέλουµε ό,τι θα ήθελαν να φέρουν µαζί τους. 4Και έτσι δεν 
διαλέγουµε να τις κρατήσουµε. 5Τώρα είναι σιωπηλές. 6Και στη γαλήνη, η οποία έχει 
αγιαστεί από την Αγάπη Του, ο Θεός µας µιλά για το θέληµα µας, επειδή έχουµε διαλέξει 
να Τον θυµηθούµε. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 255  
 
Διαλέγω να Περάσω τη Σηµερινή Μέρα στην Τέλεια Ειρήνη. 
 
1. Δεν µου φαίνεται ότι µπορώ να διαλέξω να έχω µόνο ειρήνη σήµερα. 2Και ωστόσο, ο 
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Θεός µου µε διαβεβαιώνει ότι ο Υιός Του είναι όπως Αυτός ο Ίδιος. 3Ας έχω πίστη σήµερα 
σε Αυτόν που λέει ότι είµαι ο Υιός του Θεού. 4Και η ειρήνη που διαλέγω να είναι δική µου 
σήµερα, ας επιβεβαιώσει την αλήθεια του τι λέει Αυτός. 5Ο Υιός του Θεού δεν µπορεί να 
έχει έννοιες και πρέπει να µείνει για πάντα στην ειρήνη του Ουρανού. 6Εις το Όνοµα Του 
αφιερώνω τη σηµερινή µέρα, για να ανακαλύψω τι θέλει για µένα ο Πατέρας µου, να το 
δεχτώ ως δικό µου και να το δώσω σε όλους τους Υιούς του Πατέρα µου και σε µένα. 
2. Και έτσι, Πατέρα µου, θα ήθελα να περάσω αυτή τη µέρα µαζί Σου. 2Ο Υιός Σου δε Σε 
έχει ξεχάσει. 3Η ειρήνη που του έδωσες εξακολουθεί να είναι στο νου του κι εκεί διαλέγω να 
περάσω αυτή τη µέρα. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 256  
 
Ο Θεός Είναι ο Μόνος Στόχος που Έχω Σήµερα. 

 
1. Ο δρόµος προς το Θεό είναι µέσω της συγχώρεσης εδώ. 2Δεν υπάρχει άλλος δρόµος. 
3Αν η αµαρτία δεν είχε αγαπηθεί από το νου, τι ανάγκη θα υπήρχε να βρεις το δρόµο προς 
το µέρος όπου βρίσκεσαι; 4Ποιος θα εξακολουθούσε να έχει αµφιβολίες; 5Ποιος θα 
µπορούσε να µην είναι σίγουρος για το ποιος είναι; 6Και ποιος θα εξακολουθούσε να 
κοιµάται µέσα στα βαριά σύννεφα των αµφιβολιών για την αγιοσύνη αυτού, που ο Θεός 
δηµιούργησε αναµάρτητο; 7Εδώ µπορούµε µονάχα να ονειρευόµαστε. 8Μπορούµε να 
ονειρευτούµε, ωστόσο, ότι έχουµε συγχωρέσει αυτόν, στον οποίο καµιά αµαρτία δεν είναι 
δυνατή, αυτό είναι που διαλέγουµε να ονειρευτούµε σήµερα. 9Ο Θεός είναι ο στόχος µας, η 
συγχώρεση είναι το µέσο µε το οποίο οι νόες µας επιστρέφουν, επιτέλους, σε Αυτόν. 
2. Και έτσι, Πατέρα µας, είµαστε πρόθυµοι να έρθουµε σε Σένα, µε τον τρόπο που έχεις 
ορίσει. 2Δεν έχουµε κανένα στόχο εκτός από το να ακούµε τη Φωνή Σου και να βρούµε το 
δρόµο που µας έχει δείξει ο ιερός Σου Λόγος. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 257  
 
Ας Θυµάµαι Ποιος Είναι ο Σκοπός µου. 

 
1. Αν ξεχάσω το στόχο µου, δε θα µπορέσω να αποφύγω τη συγχώρεση, την αβεβαιότητα 
για το τι είµαι και εποµένως τις ψυχολογικές συγκρούσεις για το τι να κάνω. 2Κανένας δεν 
µπορεί να υπηρετεί αντίθετους σκοπούς και να τους υπηρετεί καλά. 3Οϋτε και µπορεί να 
κάνει ό,τι κάνει χωρίς βαθιά αγωνία και µεγάλη κατάθλιψη. 4Ας είµαστε αποφασισµένοι 
λοιπόν να θυµόµαστε τι θέλουµε σήµερα, ώστε να ενώσουµε τις σκέψεις και τις πράξεις 
µας µ' έναν τρόπο που έχει νόηµα και να καταφέρουµε µονάχα ό,τι ο Θεός θα ήθελε να 
κάνουµε σήµερα. 
2. Πατέρα, η συγχώρεση είναι το µέσο που έχεις διαλέξει για τη σωτηρία µας. 2Ας µην 
ξεχάσουµε σήµερα ότι δεν µπορούµε να έχουµε κανένα θέληµα εκτός από το Δικό Σου. 
3Εποµένως ο σκοπός µας πρέπει να είναι και ο Δικός Σου σκοπός, αν θα θέλαµε να 
φτάσουµε, στην ειρήνη που Εσύ θέλεις για µας. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 258 
 
Ας Θυµάµαι Ότι ο Στόχος µου Είναι ο Θεός. 
 
1. Το µόνο που χρειαζόµαστε είναι να εκπαιδεύσουµε τους νόες µας να παραβλέπουν 
όλους τους ασήµαντους, ανόητους στόχους και να θυµόµαστε ότι ο στόχος µας είναι ο 
Θεός. 2Η µνήµη Του είναι κρυµµένη στους νόες µας, καλυµµένη µόνο και µόνο από τους 
άσκοπους, ασήµαντους στόχους µας, οι οποίοι δεν προσφέρουν τίποτα και δεν υπάρχουν. 
3Θα συνεχίσουµε να αφήνουµε τη χάρη του Θεού να λάµπει χωρίς να γίνεται αντιληπτή, 
ενώ τα παιχνίδια και τα µπιχλιµπίδια του κόσµου αναζητούνται αντί για αυτήν; 4Ο Θεός 
είναι ο µόνος µας στόχος, η µόνη µας Αγάπη. 5Δεν έχουµε κανένα στόχο παρά να Τον 
θυµηθούµε. 
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2. Ο σκοπός µας είναι µόνο και µόνο να ακολουθήσουµε το δρόµο που οδηγεί σε Σένα. 
2Δεν έχουµε κανένα σκοπό εκτός από αυτόν. 3Τι θα µπορούσαµε να θέλουµε εκτός από το 
να Σε θυµηθούµε; 4Τι θα µπορούσαµε να αναζητούµε εκτός από τον Εαυτό µας; 
 
ΜΑΘΗΜΑ 259  
 
Ας Θυµάµαι Ότι Δεν Υπάρχει Αµαρτία. 

 
1. Η αµαρτία είναι η µόνη σκέψη που κάνει το Θεό να φαίνεται σαν ένας ανεπίτευκτος 
στόχος. 2Τι άλλο θα µπορούσε να µας τυφλώνει σε αυτό που είναι φανερό και να κάνει το 
παράξενο και το διαστρεβλωµένο να φαίνεται πιο ξεκάθαρο; 3Τι άλλο εκτός από την 
αµαρτία προκαλεί τις επιθέσεις µας; 4Τι άλλο εκτός από την αµαρτία θα µπορούσε να είναι 
η πηγή της ενοχής που απαιτεί την τιµωρία και τη δυστυχία; 5Και τι άλλο εκτός από την 
αµαρτία θα µπορούσε να είναι η πηγή του φόβου, που κρύβει τη δηµιουργία του Θεού και 
δίνει στην αγάπη τα χαρακτηριστικά του φόβου και της επίθεσης; 
2. Πατέρα, δε θα ήθελα να είµαι παράλογος σήµερα. 2Δε θα ήθελα να φοβάµαι την αγάπη, 
ούτε να αναζητώ καταφύγιο στο αντίθετο της. 3Γιατί η αγάπη δεν µπορεί να έχει κανένα 
αντίθετο. 4Εσύ είσαι η Πηγή του καθετί που υπάρχει. 5Και το καθετί που υπάρχει παραµένει 
µαζί µε Σένα και Εσύ µαζί µε αυτό. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 260  
 
Ας Θυµηθώ Ότι ο Θεός µε Δηµιούργησε. 
 
1. Πατέρα, εγώ δεν έπλασα τον εαυτό µου, αν και πάνω στην τρέλα µου νόµισα ότι τον 
έπλασα. 2Σαν µια Σκέψη Σου, ωστόσο, δεν έχω φύγει από την Πηγή µου και εξακολουθώ 
να είµαι µέρος Αυτού που µε δηµιούργησε. 3Ο Υιός Σου, Πατέρα µου, Σε καλεί σήµερα. 4Ας 
θυµηθώ ότι Εσύ µε δηµιούργησες. 5Ας θυµηθώ τον Εαυτό µου. 6Κάι ας εµφανιστεί και πάλι 
η αθωότητα µου µπροστά στην όραση του Χριστού, µέσω της οποίας είµαι πρόθυµος να 
δω τους αδερφούς µου και τον εαυτό µου σήµερα. 
2. Τώρα θυµόµαστε την Πηγή µας και µέσα σε Αυτήν βρίσκουµε επιτέλους τον αληθινό 
µας Εαυτό. 2Είµαστε πράγµατι άγιοι, επειδή η Πηγή µας δεν µπορεί να γνωρίζει καµιά 
αµαρτία. 3Και εµείς που είµαστε οι Υιοί Του, είµαστε όµοιοι ο ένας µε τον άλλο και µε 
Αυτόν. 
 
5. Τι Είναι το Σώµα; 

 
1. Το σώµα είναι ένας φράχτης που ο Υιός του Θεού φαντάζεται ότι έχει χτίσει, για να 
διαχωρίσει µέρη του Εαυτού του από άλλα µέρη. 2Μέσα σε αυτόν το φράχτη νοµίζει ότι ζει, 
για να πεθάνει όταν ο φράχτης εξασθενίσει και καταρρεύσει. 3Γιατί µέσα σε αυτόν το 
φράχτη νοµίζει ότι είναι ασφαλής από την αγάπη, 4Επειδή ταυτίζεται µε την ασφάλεια του, 
θεωρεί τον εαυτό του ως αυτό που είναι η ασφάλειά του. 5Πώς αλλιώς θα µπορούσε να 
είναι σίγουρος ότι µένει µέσα στο σώµα, κρατώντας την αγάπη σε απόσταση; 
2. Το σώµα δε θα κρατήσει για πάντα. 2Αυτό όµως το βλέπει ως διπλή ασφάλεια. 3Γιατϊ η 
προσωρινότητα του Υιού του Θεού είναι η «απόδειξη» ότι οι φράχτες του δουλεύουν και 
κάνουν ό,τι τους έχει αναθέσει ο νους του. 4Γιατί αν η ενότητα του εξακολουθούσε να µένει 
άθικτη, ποιος θα µπορούσε να επιτεθεί και ποιος θα µπορούσε να υποστεί επίθεση; 
5Ποιος θα µπορούσε να είναι νικητής; 6Ποιος θα µπορούσε να είναι η λεία του; 7Ποιος θα 
µπορούσε να είναι θύµα; 8Και ποιος ο δολοφόνος; 9Και αν δεν πέθαινε, τι «απόδειξη» θα 
υπήρχε ότι ο αιώνιος Υιός του Θεού µπορεί να εξολοθρευτεί; 
3. Το σώµα είναι ένα όνειρο. 2Όπως άλλα όνειρα, µερικές φορές φαίνεται να απεικονίζει 
την ευτυχία, αλλά µπορεί εντελώς ξαφνικά να ξαναγυρίσει στο φόβο, όπου κάθε όνειρο 
γεννιέται. 3Γιατί µονάχα η αγάπη δηµιουργεί αληθινά και ό,τι είναι αληθινό δεν µπορεί ποτέ 
να φοβάται. 4Επειδή το σώµα πλάστηκε για να φοβάται, θα υπηρετήσει το σκοπό που του 
έχει δοθεί. 5Μπορούµε όµως να αλλάξουµε το σκοπό που θα υπηρετήσει το σώµα, µε το 
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να αλλάξουµε το λόγο για τον οποίο νοµίζουµε ότι υπάρχει. 
4. Το σώµα είναι το µέσο µε το οποίο ο Υιός του Θεού επιστρέφει στην ψυχική υγεία. 2Αν 
και πλάστηκε για να τον µαντρώσει στην κόλαση, χωρίς ελπίδα απόδρασης, η αναζήτηση 
της κόλασης έχει ωστόσο ανταλλαγεί µε το στόχο του Ουρανού. 3Ο Υιός του Θεού 
απλώνει το χέρι του για να πιάσει τον αδερφό του και να τον βοηθήσει να βαδίσει µαζί του 
στο δρόµο. 4Τώρα το σώµα είναι άγιο. 5Τώρα χρησιµεύει για να θεραπεύσει το νου, που το 
σώµα είχε πλαστεί για να σκοτώσει. 
5. Θα ταυτιστείς µε ό,τι νοµίζεις ότι θα σε κάνει να αισθάνεσαι ασφαλής. 2Οτιδήποτε κι αν 
είναι, θα πιστέψεις ότι είναι ένα µε σένα. 3Ή ασφάλεια σου βρίσκεται στην αλήθεια και όχι 
στα ψέµατα. 4Η αγάπη είναι η ασφάλεια σου. 5Ο φόβος δεν υπάρχει. 6Ταυτίσου µε την 
αγάπη και θα είσαι ασφαλής. 7Ταυτίσου µε την αγάπη και θα είσαι σπίτι σου. 8Ταυτίσου µε 
την αγάπη και θα βρεις τον Εαυτό σου. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 261  
 
Ο Θεός Είναι η Προστασία και η Ασφάλεια µου. 
 
1. Θα ταυτιστώ µε ό,τι νοµίζω ότι είναι η προστασία και η ασφάλεια µου. 2Θα δω τον εαυτό 
µου εκεί που αντιλαµβάνοµαι τη δύναµη µου και θα πιστέψω ότι ζω µέσα στο προπύργιο 
όπου είµαι ασφαλής και απρόσβλητος. 3Σήµερα ας µην αναζητήσω την ασφάλεια στον 
κίνδυνο κι ας µην προσπαθήσω να βρω την ειρήνη µου στις δολοφονικές επιθέσεις. 4Ζω 
στο Θεό. 5Σε Αυτόν βρίσκω την προστασία και τη δύναµη µου. 6Σε Αυτόν βρίσκεται ο 
Εαυτός µου. 7Σε Αυτόν βρίσκεται η αιώνια ειρήνη. 8Και µόνο εκεί θα θυµηθώ Ποιος 
πραγµατικά είµαι. 
2. Ας µην αναζητώ τα είδωλα. 2Σήµερα είµαι πρόθυµος, Πατέρα µου, να έρθω σπίτι σε 
Σένα. 3Διαλέγω να είµαι όπως Εσύ µε δηµιούργησες και να βρω τον Υιό που Εσύ 
δηµιούργησες ως τον Εαυτό µου. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 262  
 
Ας µην αντιληφθώ διαφορές σήµερα. 
 
1. Πατέρα, Εσύ έχεις έναν Υιό. 2Και εγώ είµαι πρόθυµος να τον δω σήµερα. 3Αυτός είναι η 
µόνη Σου δηµιουργία. 4Γιατϊ πρέπει να αντιλαµβάνοµαι χίλιες µορφές σε αυτόν που 
παραµένει ένα; 5Γιατί πρέπει να του δώσω χίλια ονόµατα, όταν µόνο ένα είναι αρκετό; 6Γιατί 
ο Υιός Σου πρέπει να έχει το Όνοµα Σου, επειδή Εσύ τον δηµιούργησες. ΊΑς µην τον δω 
σαν να είναι αποξενωµένος από τον Πατέρα του και από τον εαυτό µου. 8Γιατί αυτός είναι 
µέρος του εαυτού µου κι εγώ του δικού του, όπως και οι δυο µας είµαστε µέρος του Εαυτού 
Σου που είναι η Πηγή µας, αιώνια ενωµένοι στην Αγάπη Σου, για πάντα ο άγιος Υιός Σου. 
2. Εµείς που είµαστε ένα, είµαστε πρόθυµοι να αναγνωρίσουµε σήµερα την αλήθεια για 
τον εαυτό µας. 2Είµαστε πρόθυµοι να πάµε σπίτι και να αναπαυτούµε στην ενότητα. 3Γιατί 
εκεί βρίσκεται η ειρήνη και πουθενά αλλού δεν µπορεί να αναζητηθεί και να βρεθεί. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 263 
 
Η Άγια Όραση µου Βλέπει Όλα τα Πράγµατα ως Αγνά. 

 
1. Πατέρα, ο Νους Σου δηµιούργησε ό,τι υπάρχει, το Πνεύµα Σου εισήλθε σε αυτό και η 
Αγάπη Σου του έδωσε Ζωή. 2Και εγώ θα ήµουν πρόθυµος να δω ό,τι Εσύ δηµιούργησες 
σαν να µπορούσε να γίνει αµαρτωλό; 3Δε θα ήθελα να έχω τέτοιες σκοτεινές και επίφοβες 
αντιλήψεις. 4Το όνειρο ενός τρελού δεν αξίζει να είναι η επιλογή µου, αντί για την οµορφιά 
µε την οποία Εσύ έχεις ευλογήσει τη δηµιουργία, αντί για την αγνότητα της, τη χαρά της και 
το αιώνιο γαλήνιο σπίτι της σε Σένα. 
2. Και όσο ακόµα παραµένουµε έξω από την πύλη του Ουρανού, ας βλέπουµε τα πάντα 
µέσω της άγιας όρασης και των µατιών του Χριστού. 2Όλα τα φαινόµενα ας µας φαίνονται 
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αγνά, ώστε να τα περάσουµε µε αθωότητα και να βαδίσουµε µαζί προς το σπίτι του 
Πατέρα µας ως αδερφοί και ως οι άγιοι Υιοί του Θεού. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 264  
 
Περιβάλλοµαι από την Αγάπη του Θεού. 
 
1. Πατέρα, στέκεσαι µπροστά µου και πίσω µου, δίπλα µου, στο µέρος που βλέπω τον 
εαυτό µου και παντού όπου πηγαίνω. 2Εσύ βρίσκεσαι σε όλα τα πράγµατα που κοιτάζω, 
στους ήχους που ακούω και σε κάθε χέρι που έρχεται να πιάσει το δικό µου. 3Σε Εσένα ο 
χρόνος εξαφανίζεται και ο χώρος γίνεται µια πεποίθηση δίχως νόηµα. 4Γιατί αυτό που 
περιβάλλει τον Υιό Σου, και τον προστατεύει, είναι η ίδια η Αγάπη. 5Δεν υπάρχει καµιά 
Πηγή εκτός από Αυτήν και τίποτα δεν υπάρχει που να µη µοιράζεται την αγιοσύνη Της, ή 
που να βρίσκεται πέρα από την αδιαίρετη δηµιουργία Σου, ή χωρίς την Αγάπη που κρατά 
όλα τα πράγµατα µέσα στον Εαυτό Της. 6Πατέρα, ο Υιός Σου είναι σαν και Σένα. 7Εις το 
Όνοµα Σου ερχόµαστε σε Σένα σήµερα, για να είµαστε εν ειρήνη µέσα στην παντοτινή Σου 
Αγάπη. 
2. Αδερφοί µου ενωθείτε µαζί µου σε αυτή την προσευχή. 2Είναι η προσευχή της 
σωτηρίας. 3Δεν πρέπει να ενωθούµε σε ό,τι θα σώσει τον κόσµο µαζί µε µας; 
 
ΜΑΘΗΜΑ 265  
 
Η Καλοσύνη της Δηµιουργίας, Είναι το Μόνο που Βλέπω. 

 
1. Έχω πράγµατι παρεξηγήσει τον κόσµο, επειδή απέδωσα όλες τις αµαρτίες µου σε 
αυτόν και µετά τις είδα να στρέφονται προς τα µένα. 2Πόσο άγριες φαίνονταν! 3Και πόσο 
γελάστηκα, νοµίζοντας πως ό,τι φοβόµουν ήταν στον κόσµο και όχι στο νου µου µονάχα. 
4Σήµερα βλέπω τον κόσµο στην ουράνια καλοσύνη µε την οποία η δηµιουργία λάµπει. 
5Δεν υπάρχει φόβος σε αυτήν. 6Καµιά µορφή των αµαρτιών µου ας µην κρύψει το φως του 
Ουρανού που λάµπει στον κόσµο. 7Ό,τι καθρεφτίζεται εκεί, είναι στο Νου του Θεού. 8Οι 
παραστάσεις που βλέπω καθρεφτίζουν τις σκέψεις µου. 9Ό νους µου ωστόσο βρίσκεται σε 
αρµονία µε το Νου του Θεού. ιοΚαι εποµένως µπορώ να αντιληφθώ την καλοσύνη της 
δηµιουργίας. 
2. Είµαι πρόθυµος να δω τον κόσµο στη γαλήνη, η οποία µόνο και µόνο καθρεφτίζει τις 
Σκέψεις Σου καθώς και τις δικές µου. 2Ας θυµάµαι ότι είναι ίδιες και θα δω την καλοσύνη 
της δηµιουργίας. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 266  
 
Ο Άγιος Εαυτός µου Κατοικεί σε Σένα, Υιέ του Θεού. 

 
1. Πατέρα, µου έδωσες όλους τους Υιούς Σου για να είναι οι σωτήρες µου και οι σύµβουλοι 
µου στο φως, αυτοί που φέρνουν την άγια Φωνή Σου σε µένα. 2Σε αυτούς καθρεφτίζεσαι 
Εσύ και µέσα σε αυτούς ο Χριστός κοιτάζει προς τα µένα από τον Εαυτό µου. 3Ας µην 
ξεχάσει ο Υιός Σου το άγιο Όνοµα Σου. 4 Ας µην ξεχάσει ο Υιός Σου την άγια Πηγή του. 5Ας 
µην ξεχάσει ο Υιός Σου ότι το όνοµα του είναι το Δικό Σου Όνοµα. 
2. Σήµερα µπαίνουµε στον παράδεισο, καλώντας το Όνοµα του Θεού και το δικό µας, 
αναγνωρίζοντας τον Εαυτό µας στον καθένα από µας, ενωµένοι στην άγια Αγάπη του 
Θεού. 2Πόσους σωτήρες µας έχει δώσει ο Θεός! 3Πώς µπορούµε να χάσουµε το δρόµο 
προς Αυτόν, όταν Αυτός έχει γεµίσει τον κόσµο µε εκείνους που µας οδηγούν σε Αυτόν και 
µας έχει δώσει την όραση για να τους βλέπουµε; 
 
ΜΑΘΗΜΑ 267  
 
Η Καρδιά µου Χτυπά Μέσα στην Ειρήνη του Θεού. 
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1. Με περιβάλλει όλη η ζωή που ο Θεός δηµιούργησε από την Αγάπη Του. 2Με καλεί µε το 
κάθε καρδιοχτύπι και µε την κάθε αναπνοή, σε κάθε πράξη και κάθε σκέψη. 3Η ειρήνη 
γεµίζει την καρδιά µου και πληµµυρίζει το σώµα µου µε το σκοπό της συγχώρεσης. 4Τώρα 
ο νους µου έχει θεραπευτεί και το καθετί που χρειάζοµαι για να σώσω τον κόσµο µου έχει 
δοθεί. 5Κάθε καρδιοχτύπι µου φέρνει ειρήνη, κάθε αναπνοή µε εµποτίζει µε δύναµη. 6ΕΙµαι 
ένας αγγελιαφόρος του Θεού, οδηγούµενος από τη Φωνή Του, στηριζόµενος από Αυτόν 
µε αγάπη, για πάντα ατάραχος και εν ειρήνη µέσα στα γεµάτα αγάπη Χέρια Του. 7Κάθε 
καρδιοχτύπι καλεί το Όνοµα Του και η Φωνή Του απαντά στο καθένα, διαβεβαιώνοντας µε 
ότι βρίσκοµαι σπίτι µου σε Αυτόν. 
2. Ας ακούσω την Απάντηση Σου και όχι τη δική µου. 2Πατέρα, η καρδιά µου χτυπά µέσα 
στην ειρήνη που δηµιούργησε η Καρδιά της Αγάπης. 3Εκεί και µόνο εκεί µπορώ να 
βρίσκοµαι σπίτι µου. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 268 
 
Όλα τα Πράγµατα Ας Είναι Ακριβώς Όπως Είναι. 
 
1. Κύριε, ας µη γίνω ο κριτής Σου σήµερα και Σε κατακρίνω. 2Ας µην προσπαθήσω να 
παραποιήσω τη δηµιουργία Σου και να της δώσω αρρωστηµένες µορφές. 3Ας είµαι 
πρόθυµος να αποσύρω τις επιθυµίες µου από την ενότητα της και έτσι να την αφήσω να 
είναι όπως Εσύ τη δηµιούργησες. 4Γιατί έτσι θα µπορέσω κι εγώ να αναγνωρίσω τον Εαυτό 
µου όπως Εσύ µε δηµιούργησες. 5Από την Αγάπη δηµιουργήθηκα και στην Αγάπη θα 
παραµείνω για πάντα. 6Τι µπορεί να µε τροµάξει, όταν αφήνω όλα τα πράγµατα να είναι 
ακριβώς όπως είναι; 
2. Ας µην είναι βλάσφηµος η όραση µας σήµερα κι ας µην ακούσουν τα αυτιά µας 
γλώσσες που λένε ψέµατα. 2Μόνο η πραγµατικότητα είναι ελεύθερη από τον πόνο. 3Μόνο 
η πραγµατικότητα είναι ελεύθερη από απώλειες. 4Μόνο η πραγµατικότητα είναι εντελώς 
ασφαλής. 5Και µόνον αυτή αναζητάµε σήµερα. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 269 
 
Η Όραση µου Πηγαίνει να Δει το Πρόσωπο του Χριστού. 
 
1. Ζητώ να ευλογήσεις την όραση µου σήµερα. 2Αυτή είναι το όργανο που Εσύ έχεις 
διαλέξει να γίνει το µέσο για να αντιληφθώ τα λάθη µου και να δω πέρα από αυτά. 3Μου 
έχει ανατεθεί να βρω µια νέα αντίληψη µέσω του Οδηγού που Εσύ µου έδωσες, και µέσω 
των µαθηµάτων Του να ξεπεράσω την αντίληψη και να επιστρέψω στην αλήθεια. 4Ζητώ την 
ψευδαίσθηση που υπερβαίνει όλες τις ψευδαισθήσεις που έπλασα. 5Σήµερα διαλέγω να δω 
έναν κόσµο συχωρεµένο, στον οποίο ο καθένας µου δείχνει το πρόσωπο του Χριστού και 
µε διδάσκει πως ό,τι κοιτάζω µου ανήκει και ότι τίποτα δεν υπάρχει εκτός από τον Άγιο Υιό 
Σου. 
2. Σήµερα, η όραση µας είναι πράγµατι ευλογηµένη. 2Μοιραζόµαστε µια όραση, καθώς 
κοιτάζουµε το πρόσωπο Αυτού που ο Εαυτός Του είναι ο δικός µας Εαυτός. 3Είµαστε ένα, 
εξαιτίας Αυτού που είναι ο Υιός του Θεού και ο Ίδιος µας ο Εαυτός. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 270 
 
Δεν Θα Χρησιµοποιήσω τα Μάτια του Σώµατος Σήµερα. 
 
1. Πατέρα, η όραση του Χριστού είναι το δώρο Σου για µένα και έχει την δύναµη να 
µεταφράζει όλα αυτά που βλέπουν τα µάτια του σώµατος στη θέα ενός συγχωρηµένου 
κόσµου. 2Πόσο λαµπρός και γεµάτος χάρη είναι αυτός ο κόσµος! 3Κι ωστόσο πόσα ακόµη 
πράγµατα που δεν µπορεί να δώσει η όραση θα δω σε αυτόν. 4Ο συχωρεµένος κόσµος 
σηµαίνει ότι ο Υιός Σου αναγνωρίζει τον Πατέρα του, αφήνει τα όνειρα του να 
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προσκοµιστούν στην αλήθεια και αναµένει µε προσδοκία την µία ακόµη στιγµή στην οποία 
ο χρόνος τελειώνει για πάντα, καθώς η µνήµη Σου επιστρέφει σε αυτόν. 5Και τώρα το 
Θέληµα του είναι ένα µε το Δικό Σου. 6Η αποστολή του τώρα είναι µόνο και µόνο η Δική 
Σου αποστολή και όλες οι σκέψεις εκτός από τις Δικές Σου έχουν φύγει. 
2. Η γαλήνη της σηµερινής ηµέρας θα ευλογήσει τις καρδιές µας και µέσα από αυτές η 
ειρήνη θα έρθει σε όλους. 2Ο Χριστός είναι τα µάτια µας σήµερα. 
3Και µέσω της όρασης Του προσφέρουµε θεραπεία στον κόσµο µέσω Αυτού, 
του άγιου Υιού που ο Θεός δηµιούργησε ακέραιο. 
 
6. Τι Είναι ο Χριστός; 
 
1. Ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, όπως Αυτός Τον δηµιούργησε. 2Είναι ο Εαυτός που 
µοιραζόµαστε, ενώνοντας µας τον ένα µε τον άλλο, καθώς επίσης και µε το Θεό. 3Είναι η 
Σκέψη που εξακολουθεί να κατοικεί µέσα στο Νου που είναι η Πηγή Του. 4Δεν έχει φύγει 
από το άγιο σπίτι Του, ούτε έχει χάσει την αθωότητα στην οποία δηµιουργήθηκε. 5ΚατοικεΙ 
για πάντα αµετάβλητος στο Νου του Θεού. 
2. Ο Χριστός είναι ο κρίκος που σε κρατά ενωµένο µε το Θεό και εγγυάται ότι ο 
αποχωρισµός δεν είναι τίποτα περισσότερο από µια ψευδαίσθηση απόγνωσης, επειδή η 
ελπίδα θα παραµείνει για πάντα µέσα σε Αυτόν. 2Ο νους σου είναι µέρος του Δικού Του 
Νου και ο Δικός Του Νους µέρος του δικού σου. 3Ο Χριστός είναι το µέρος όπου βρίσκεται 
η Απάντηση του Θεού, εκεί όπου όλες οι αποφάσεις έχουν ήδη παρθεί και τα όνειρα έχουν 
τελειώσει. 4Τίποτα από αυτά που αντιλαµβάνονται τα µάτια του σώµατος δεν Τον 
αγγίζουν. 5Γιατί αν και ο Πατέρας Του έβαλε σε Αυτόν το µέσο για τη σωτηρία σου αυτός 
ωστόσο εξακολουθεί να είναι ο Εαυτός που, όπως ο Πατέρας Του, δε γνωρίζει καµιά 
αµαρτία. 
3. Η κατοικία του Αγίου Πνεύµατος, και σπίτι Του µονάχα στο Θεό, ο Χριστός παραµένει εν 
ειρήνη µέσα στον Ουρανό του άγιου νου σου. 2Αυτό είναι το µόνο µέρος του εαυτού σου 
που είναι στ' αλήθεια πραγµατικό. 3Τα υπόλοιπα είναι όνειρα. 4Αυτά όµως τα όνειρα θα 
δοθούν στο Χριστό, για να εξαφανιστούν µπροστά στη δόξα Του και να σου αποκαλύψουν 
επιτέλους τον άγιο Εαυτό σου, το Χριστό. 
4. Το Άγιο Πνεύµα εκτείνεται από το Χριστό µέσα σου σε όλα τα όνειρα σου και τα καλεί να 
έρθουν σε Αυτόν, για να µεταφραστούν στην αλήθεια. 2Αυτός θα τα ανταλλάξει για το 
τελικό όνειρο που ο Θεός όρισε ως το τέλος των ονείρων. 3Γιατί όταν η συγχώρεση 
ευλογήσει τον κόσµο και η ειρήνη έχει έρθει στον κάθε Υιό του Θεού, τι θα µπορούσε να 
υπάρχει που να κρατά τα πράγµατα αποχωρισµένα, τι αποµένει να δεις εκτός από το 
πρόσωπο του Χριστού; 
5. Και για πόσο καιρό θα φαίνεται αυτό το άγιο πρόσωπο, όταν είναι µόνο και µόνο το 
σύµβολο ότι ο χρόνος της µάθησης έχει τώρα τελειώσει και ο στόχος της Επανόρθωσης 
έχει επιτέλους επιτευχθεί; 2Ας επιδιώκουµε λοιπόν να βρούµε το πρόσωπο του Χριστού 
και να µην κοιτάζουµε τίποτα άλλο. 3Όταν βλέπουµε τη δόξα Του, θα γνωρίζουµε ότι δεν 
έχουµε ανάγκη τη µάθηση ή την αντίληψη ή το χρόνο ή τίποτα άλλο εκτός από τον άγιο 
Εαυτό, το Χριστό που ο Θεός δηµιούργησε ως τον Υιό Του. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 271 
 
Του Χριστού την όραση θα χρησιµοποιήσω σήµερα. 

 
1. Κάθε µέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγµή, διαλέγω αυτά που θέλω να κοιτάξω, τους ήχους 
που θέλω να ακούσω, τις µαρτυρίες για αυτά που θέλω να είναι η αλήθεια για µένα. 
2Σήµερα διαλέγω να κοιτάξω ό,τι ο Θεός θα ήθελε να δω, να ακούσω τη Φωνή του Θεού 
και να αναζητήσω τις µαρτυρίες για ό,τι είναι αληθινό στη δηµιουργία του Θεού. 3Στην 
όραση του Χριστού, ο κόσµος και η δηµιουργία του Θεού συναντιούνται και, καθώς 
έρχονται σε επαφή, όλη η αντίληψη εξαφανίζεται. 4Η αγαθή Του όραση λυτρώνει τον 
κόσµο από το θάνατο, γιατί το καθετί που Αυτός κοιτάζει πρέπει να ζήσει και να θυµηθεί 
τον Πατέρα και τον Υιό, το Δηµιουργό ενωµένο µε τη δηµιουργία. 
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2. Πατέρα, η όραση του Χριστού, είναι ο δρόµος προς τα Σένα. 2Ό,τι βλέπει Αυτός, 
προσκαλεί τη µνήµη Σου να επιστρέψει σε µένα. 3Και αυτό διαλέγω να είναι ό,τι θα ήθελε να 
βλέπω σήµερα. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 272 
 
Πώς Μπορούν οι Ψευδαισθήσεις να Ικανοποιούν τον Υιό του Θεού; 

 
1. Πατέρα, η αλήθεια ανήκει σε µένα. 2Το σπίτι µου έχει τοποθετηθεί στον Ουρανό από το 
Θέληµα Σου και το δικό µου. 3Μπορούν τα όνειρα να µε ευχαριστούν; 4Μπορούν να µου 
φέρουν ευτυχία οι ψευδαισθήσεις; 5Τι άλλο εκτός από τη µνήµη Σον µπορεί να ικανοποιεί 
τον Υιό Σου; 6Δε θα δεχτώ τίποτα λιγότερο από ό,τι Εσύ µου έχεις δώσει. Περιβάλλοµαι από 
την Αγάπη Σου, για πάντα γαλήνιος, για πάντα καλόκαρδος, για πάντα ασφαλής. 8Ο Υιός 
του Θεού πρέπει να είναι όπως Εσύ τον Δηµιούργησες. 
2. Σήµερα παραβλέπουµε τις ψευδαισθήσεις. 2Και αν ακούσουµε τον πειρασµό να µας 
καλεί σε ένα όνειρο, γυρίζουµε και ρωτάµε τον εαυτό µας αν εµείς, οι Υιοί του Θεού, θα 
µπορούσαµε να µείνουµε ευχαριστηµένοι µε τα όνειρα, όταν ο Ουρανός µπορεί να είναι η 
επιλογή µας τόσο εύκολα όσο και η κόλαση και όταν η αγάπη θα αντικαταστήσει 
ευχαρίστως όλους τους φόβους. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 273 
 
Η Γαλήνη της Ειρήνης του Θεού Είναι Δική µου. 

 
1. Ίσως είµαστε έτοιµοι σήµερα για µια µέρα ατάραχης ηρεµίας. 2Αν αυτό δεν είναι ακόµα 
δυνατό, είµαστε ευχαριστηµένοι και περισσότερο και από ικανοποιηµένοι να µάθουµε πώς 
µπορεί να πραγµατοποιηθεί µια τέτοια µέρα. 3Αν κλονιστούµε από µια ταραχή, ας µάθουµε 
πώς να την αψηφήσουµε και να επιστρέψουµε στην ειρήνη. 4Χρειαζόµαστε µόνο και µόνο 
να πούµε στο νου µας µε βεβαιότητα ότι η «γαλήνη της ειρήνης του Θεού είναι δική µου» 
και τίποτα δε θα ενοχλήσει την ειρήνη που ο Ίδιος ο Θεός έχει δώσει στον Υιό Του. 
2. Πατέρα, η ειρήνη Σου είναι δική µου. 2Τι ανάγκη έχω να φοβάµαι πως κάτι µπορεί να 
µου κλέψει ό,τι Εσύ θα ήθελες να κρατήσω! 3Δεν µπορώ να χάσω τα δώρα Σου για µένα. 
4Και έτσι η ειρήνη που έδωσες στον Υιό Σου, θα εξακολουθεί να είναι µαζί µου µέσα στη 
γαλήνη και τη δική µου αιώνια αγάπη για Σένα. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 274 
 
Η Σηµερινή Ηµέρα Ανήκει στην Αγάπη. Ας Μη Φοβάµαι. 
 
1. Πατέρα, σήµερα είµαι πρόθυµος να αφήσω όλα τα πράγµατα να είναι όπως Εσύ τα 
δηµιούργησες και να δώσω στον Υιό Σου την τιµή που οφείλεται στην αθωότητα τον, την 
αγάπη του αδερφού προς τον αδερφό του και Φίλο του. 2Με αυτό λυτρώνοµαι. 3Και µε αυτό 
η αλήθεια θα εισέλθει εκεί που ήταν οι ψευδαισθήσεις, το φως θα αντικαταστήσει όλο το 
σκοτάδι και ο Υιός Σου θα γνωρίζει ότι είναι όπως Εσύ τον δηµιούργησες. 
2. Μια ιδιαίτερη ευλογία έρχεται σε µας σήµερα από Αυτόν που είναι ο Πατέρας µας. 
2Δώσε Του αυτήν τη µέρα και δε θα υπάρχει φόβος σήµερα, επειδή η µέρα έχει δοθεί στην 
Αγάπη. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 275 
 
Η θεραπευτική Φωνή του Θεού προστατεύει ὀλα τα πράγµατα σήµερα. 
 
1. Ας ακούσω σήµερα τη Φωνή του. Θεού, η Οποία λέει ένα πανάρχαιο µάθηµα το οποίο 
δεν είναι πιο αληθινό σήµερα από οποιαδήποτε άλλη µέρα. 2Αυτή όµως η µέρα έχει 
διαλεχτεί ως η ώρα στην οποία θα αναζητήσουµε και θα ακούσουµε και θα µάθουµε και θα 
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καταλάβουµε. 3Έλα µαζί µου να ακούσεις. 4Γιατΐ η Φωνή για το Θεό µας λέει πράγµατα 
που δεν µπορούµε να καταλάβουµε µόνοι µας ή να µάθουµε χωριστά. 5Αυτός είναι ο 
λόγος που όλα τα πράγµατα είναι προστατευµένα. 6Κι εκεί βρίσκεται η θεραπεία της 
Φωνής για το Θεό. 
2. Η θεραπευτική Φωνή Σου προστατεύει όλα τα πράγµατα σήµερα και έτσι αφήνω όλα τα 
πράγµατα σε Σένα. 2Δε χρειάζεται να αγωνιώ για τίποτα. 3Γιατί η Φωνή Σου θα µου πει τι 
να κάνω και πού να πάω, σε ποιον να µιλήσω και τι να πω, τι σκέψεις να σκεφτώ, τι λόγια 
να δώσω στον κόσµο. 4Η ασφάλεια που φέρνω µαζί µου µου δίνεται. 5Πατέρα, η Φωνή Σου 
προστατεύει όλα τα πράγµατα µέσα από µένα. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 276 
 
Ο Λόγος του Θεού µου δίνεται για να µιλήσω. 

 
1. Ποιος είναι ο Λόγος του Θεού; 2«Ο υιός Μου είναι αγνός και άγιος όπως ο Εαυτός 
Μου.» 3Και έτσι ο Θεός έγινε ο Πατέρας του Υιού που αγαπά, γιατί έτσι Τον δηµιούργησε. 
4Αυτός είναι ο Λόγος που ο Υιός Του δε δηµιούργησε µε Αυτόν, επειδή από αυτόν το Λόγο 
γεννήθηκε ο Υιός Του. 5Ας δεχτούµε την Πατρότητα Του και όλα θα µας δοθούν. 6Αν 
αρνηθούµε ότι δηµιουργηθήκαµε από την Αγάπη Του, αρνούµαστε τον Εαυτό µας και 
είµαστε αβέβαιοι για το ποιοι είµαστε, Ποιος είναι ο Πατέρας µας και ποιος είναι ο σκοπός 
για τον οποίο έχουµε έρθει. 7Κι ωστόσο χρειαζόµαστε µόνο και µόνο να αναγνωρίσουµε 
Αυτόν που µας έδωσε το Λόγο Του στη δηµιουργία µας, για να Τον θυµηθούµε και έτσι να 
ανακαλέσουµε τον Εαυτό µας. 
2. Πατέρα, ο Λόγος Σου είναι δικός µου. 2Και αυτόν το Λόγο είµαι πρόθυµος να µιλήσω σε 
όλους τους αδερφούς µου, οι οποίοι µου δίνονται για να τους αγαπώ όπως τους δικούς 
µου, όπως αγαπιέµαι και ευλογούµαι και σώζοµαι από Εσένα. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 277 
 
Ας µην δεσµεύσω τον Υιό Σου µε τους νόµους που έφτιαξα. 

 
1. Ο Υιός Σου είναι ελεύθερος. Πατέρα µου. 2Ας µην τον δεσµεύσω µε τους νόµους που 
έφτιαξα για να κυβερνήσω το σώµα. 3Αυτός δεν υπόκειται σε κανένα από τους νόµους που 
έφτιαξα και µε τους οποίους προσπαθώ να κάνω το σώµα πιο ασφαλές. 4Αυτός δεν αλλάζει 
από ό,τι είναι µεταβλητό. 5Αυτός δεν είναι σκλάβος σε κανένα νόµο του χρόνου. 6Αυτός 
είναι όπως Εσύ τον δηµιούργησες, επειδή δεν γνωρίζει κανένα νόµο εκτός από το νόµο της 
αγάπης. 
Ας µην λατρεύουµε τα είδωλα κι ας µην πιστεύουµε σε κανένα νόµο που θα έπλαθε η 
ειδωλολατρία για να κρύψει την ελευθερία του Υιού του Θεού. 2Ο Υιός του Θεού δεν 
περιορίζεται από τίποτα εκτός από τις πεποιθήσεις του. 3Αυτός είναι πολύ πιο πάνω από 
την πίστη του στη σκλαβιά ή την ελευθερία. 4Είναι ελεύθερος, επειδή είναι ο Υιός του 
Πατέρα του. 5Και δεν µπορεί να είναι δέσµιος, εκτός αν η αλήθεια του Θεού µπορεί να λέει 
ψέµατα κι αν ο Θεός µπορεί να θέλει να εξαπατήσει τον Εαυτό Του. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 278  
 
Αν είµαι δέσµιος, ο Πατέρας µου δεν είναι ελεύθερος. 
 
1. Αν δεχτώ ότι είµαι φυλακισµένος µέσα σε ένα σώµα, σε έναν κόσµο όπου όλα τα 
πράγµατα που φαίνονται να ζουν φαίνονται και να πεθαίνουν, τότε ο Πατέρας µου είναι 
φυλακισµένος µαζί µε µένα. 2Αυτό πιστεύω όταν ισχυρίζοµαι ότι πρέπει να υπακούω τους 
νόµους που ο κόσµος υπακούει και ότι τα ελαττώµατα και οι αµαρτίες που αντιλαµβάνοµαι 
είναι πραγµατικά και δεν µπορούν να ξεπεραστούν. 3Αν είµαι δέσµιος, κατά οποιοδήποτε 
τρόπο, δε γνωρίζω τον Πατέρα µου ούτε τον Εαυτό µου. 4Και είµαι ξεκοµµένος από όλη 
την πραγµατικότητα. 5Γιατί η αλήθεια είναι ελεύθερη και ό,τι είναι δέσµιο δεν είναι µέρος 
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της αλήθειας. 
2. Πατέρα, δε ζητώ τίποτα παρά µόνο την αλήθεια. 2 Έχω σκεφτεί πολλές ανόητες σκέψεις 
για τον εαυτό µου και τη δηµιουργία µου και έχω φέρει ένα όνειρο φόβου στο νου µου. 
3Σήµερα, δε θα ήθελα να ονειρευτώ. 4Διαλέγω το δρόµο προς τα Σένα αντί για την τρέλα και 
αντί για το φόβο. 5Γιατί η αλήθεια είναι ασφαλής και µόνο η αγάπη είναι σίγουρη. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 279 
 
Η ελευθερία της δηµιουργίας υπόσχεται την δική µου ελευθερία. 

 
1. Το τέλος των ονείρων είναι µια υπόσχεση που µου έχει δοθεί, επειδή ο Υιός του Θεού 
δεν εγκαταλείπεται από την Αγάπη Του. 2Μόνο στα όνειρα υπάρχει µια ώρα στην οποία 
φαίνεται να είναι φυλακισµένος και να περιµένει µια µελλοντική ελευθερία και ίσως ούτε κι 
αυτή. 3Στην πραγµατικότητα όµως τα όνειρα του έχουν τελειώσει και η αλήθεια έχει πάρει 
τη θέση τους. 4Και τώρα η ελευθερία είναι ήδη δική του. 5Πρέπει να περιµένω 
αλυσοδεµένος, όταν οι αλυσίδες έχουν κοπεί και ο Θεός µου προσφέρει τώρα την 
ελευθερία; 
2. θα δεχτώ τις υποσχέσεις Σου σήµερα και θα δώσω την πίστη µου σε αυτές. 2Ο Πατέρας 
µου αγαπά τον Υιό που δηµιούργησε ως το Δικό Του Υιό. 3Θα αρνιόσουν Εσύ τα δώρα 
που έδωσες σε µένα; 
 
ΜΑΘΗΜΑ 280  
 
Τι περιορισµούς µπορώ να βάλω στον Υιό του Θεού; 
 
Αυτόν που ο Θεός δηµιούργησε δίχως περιορισµούς είναι ελεύθερος. 2Μπορώ να 
επινοήσω τη φυλάκιση του, αλλά µόνο στις ψευδαισθήσεις, όχι στην αλήθεια. 3Καµιά 
Σκέψη του Θεού δεν έχει φύγει από το Νου του Πατέρα της. 4Καµιά Σκέψη του Θεού δεν 
περιορίζεται καθόλου. 5Κάθε Σκέψη του Θεού είναι για πάντα αγνή. 6Μπορώ να βάλω 
περιορισµούς στον Υιό του Θεού, ο Πατέρας του οποίου τον θέλησε να είναι δίχως 
περιορισµούς και όπως ο Ίδιος στην ελευθερία και την αγάπη; 
2. Σήµερα ας τιµήσω τον Υιό Σου, γιατί µόνο έτσι βρίσκω το δρόµο προς τα Σένα. 2Πατέρα, 
δε βάζω περιορισµούς στον Υιό που Εσύ αγαπάς και Εσύ δηµιούργησες απεριόριστο. 3Η 
τιµή που δίνω σε αυτόν είναι Δική Σου και ό,τι είναι Δικό Σου ανήκει και σε µένα. 
 
7. Τι Είναι το Άγιο Πνεύµα; 

 
1. Το Άγιο Πνεύµα παρεµβάλλεται µεταξύ των ψευδαισθήσεων και της αλήθειας. 2Επειδή 
Αυτός πρέπει να γεφυρώσει το χάσµα µεταξύ της πραγµατικότητας και των ονείρων, η 
αντίληψη οδηγεί στη γνώση µέσω της χάρης που Του έχει δώσει ο Θεός ως το δώρο Του 
στον καθένα που στρέφεται σε Αυτόν για την αλήθεια. 3Μέσω της γέφυρας που παρέχει 
Αυτός, όλα τα όνειρα προσκοµίζονται στην αλήθεια για να εξαφανιστούν µπροστά στο φως 
της γνώσης. 4ΕκεΙ οι θέες και οι ήχοι εγκαταλείπονται για πάντα. 5Και εκεί που γίνονταν 
αντιληπτοί προηγουµένως η συγχώρεση κάνει δυνατό το γαλήνιο τέλος της αντίληψης. 
2. Ο στόχος που θέτει η διδαχή του Αγίου Πνεύµατος είναι ακριβώς αυτό το τέλος των 
ονείρων. 2Γιατί οι θέες και οι ήχοι πρέπει να µεταφραστούν από τις µαρτυρίες του φόβου 
στις µαρτυρίες της αγάπης. 3Και όταν αυτό πραγµατοποιηθεί πλήρως, η µάθηση θα έχει 
πετύχει το µοναδικό στόχο που έχει στ' αλήθεια. 4Γιατί η µάθηση, όπως το Άγιο Πνεύµα 
την οδηγεί προς την έκβαση που αντιλαµβάνεται για αυτήν, γίνεται το µέσο για να υπερβεί 
τον εαυτό της και να αντικατασταθεί από την Αιώνια Αλήθεια. 
3. Αν γνώριζες µονάχα πόσο λαχταρά ο Πατέρας σου να αναγνωρίσεις την αθωότητα σου, 
δε θα άφηνες τη Φωνή Του να κάνει εκκλήσεις µαταίως, ούτε θα γύριζες την πλάτη σου σε 
ό,τι Αυτός προσφέρει για να αντικαταστήσει τις τροµακτικές παραστάσεις και τα τροµαχτικά 
όνειρα που έπλασες. 2Το Άγιο Πνεύµα καταλαβαίνει τα µέσα που έπλασες και µε τα οποία 
θα ήθελες να πετύχεις ό,τι είναι για πάντα ανεπίτευκτο. 3Και αν τα προσφέρεις σε Αυτόν, 
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Αυτός θα χρησιµοποιήσει τα µέσα που έπλασες για εξορία, για να αποκαταστήσει το νου 
σου εκεί που είναι αληθινά σπίτι του. 
4. Από τη γνώση, όπου έχει τοποθετηθεί από το Θεό, το Άγιο Πνεύµα σε καλεί να αφήσεις 
τη συγχώρεση να δοθεί στα όνειρα σου και να αποκατασταθείς στην ψυχική υγεία και την 
ειρήνη. 2Χωρίς τη συγχώρεση, τα όνειρα σου θα συνεχίσουν να σε τροµάζουν. 3Και η 
µνήµη όλης της Αγάπης του Πατέρα δε θα επιστρέψει για να κάνει γνωστό ότι το τέλος των 
ονείρων έχει έρθει. 
5. Δέξου το Δώρο του Πατέρα σου. 2Είναι ένα κάλεσµα από την Αγάπη προς την Αγάπη, 
για να παραµείνει η Αγάπη απλώς και µόνο όπως είναι. 3Το Άγιο Πνεύµα είναι το δώρο 
Του, µε το οποίο η γαλήνη του Ουρανού επιστρέφει στον αγαπηµένο Υιό του Θεού. 4Θα 
αρνιόσουν να αναλάβεις το έργο της ολοκλήρωσης του Θεού, όταν το µόνο που θέλει 
Αυτός είναι η δική σου ολοκλήρωση; 
 
ΜΑΘΗΜΑ 281 
 
Δεν µπορώ να πληγωθώ από τίποτα παρά µόνο από τις σκέψεις µου. 
 
1. Πατέρα, ο Υιός Σου είναι τέλειος. 2Όταν νοµίζω ότι πληγώνοµαι, κατά οποιοδήποτε 
τρόπο, είναι επειδή έχω ξεχάσει ποιος είµαι και ότι είµαι όπως Εσύ µε δηµιούργησες. 3Οι 
Σκέψεις Σου µπορούν να µου φέρουν µόνο ευτυχία. 4Αν είµαι ποτέ λυπηµένος ή 
πληγωµένος ή άρρωστος, έχω ξεχάσει αυτά που σκέπτεσαι Εσύ και έχω βάλει τις 
ασήµαντες, δίχως νόηµα ιδέες µου στο µέρος όπου οι Σκέψεις Σου ανήκουν και όπου 
βρίσκονται. 5Δεν µπορώ να πληγωθώ από τίποτα, παρά µόνο από τις σκέψεις µου. 6Οι 
Σκέψεις που σκέφτοµαι µε Σένα µπορούν µονάχα να ευλογήσουν. 7Μόνο οι Σκέψεις που 
σκέφτοµαι µε Σένα είναι αληθινές. 
2. Δε θα πληγώσω τον εαυτό µου σήµερα. 2Γιατί είµαι υπεράνω κάθε πόνου. 3Ο Πατέρας 
µου µε έβαλε στον Ουρανό και µε προστατεύει. 4Και εγώ δε θα ήθελα να επιτεθώ στον Υιό 
που Αυτός αγαπά, γιατί ό,τι Αυτός αγαπά είναι και δικό µου για να το αγαπώ. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 282 
 
Δεν θα φοβηθώ την αγάπη σήµερα. 

 
1. Αν µπορούσα να συνειδητοποιήσω, σήµερα, µονάχα αυτό, η σωτηρία θα γινόταν µια 
πραγµατικότητα για όλο τον κόσµο. 2Αυτή είναι η απόφαση, να µην είµαι τρελός και να 
δεχτώ τον εαυτό µου όπως ο Ίδιος, ο Θεός, ο Πατέρας µου και η Πηγή µου, µε 
δηµιούργησε. 3Αυτή είναι η σταθερή απόφαση να µην κοιµάµαι στα όνειρα του θανάτου, 
ενώ η αλήθεια παραµένει για πάντα ζωντανή στη χαρά της αγάπης. 4Και αυτή είναι η 
επιλογή να αναγνωρίσω τον Εαυτό που ο Θεός δηµιούργησε ως τον Υιό που αγαπά και ο 
Οποίος παραµένει ο µοναδικός µου Εαυτός. 
2. Πατέρα, το Όνοµα Σου είναι Αγάπη και το ίδιο είναι και το δικό µου όνοµα. 2Αυτή είναι η 
αλήθεια. 3Και µπορεί να αλλάξει η αλήθεια απλώς µε το να της δώσω ένα άλλο όνοµα; 4Το 
όνοµα του φόβου είναι απλώς ένα λάθος. 5Ας µην φοβάµαι την αλήθεια σήµερα. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 283 
 
Ο Αληθινός µου Εαυτός κατοικεί σε Σένα. 
 
1. Πατέρα, έπλασα µια εικόνα του εαυτού µου και είναι αυτή η εικόνα που αποκαλώ Υιό τον 
Θεού. 2Η δηµιουργία ωστόσο είναι όπως ήταν πάντοτε, γιατί η δηµιουργία Σου είναι 
αµετάβλητη. 3Ας µη λατρεύω τα είδωλα. Είµαι αυτός που ο Πατέρας µου αγαπά. 5Η 
αγιοσύνη µου παραµένει το φως του Ουρανού και η Αγάπη του Θεού. 6Δεν είναι ασφαλές 
ό,τι Εσύ αγαπάς; Δεν είναι το φως του Ουρανού άπειρο; 8Δεν είναι ο Υιός Σου ο αληθινός 
µου Εαυτός, όταν Εσύ δηµιούργησες το καθετί που υπάρχει; 
2. Τώρα είµαστε ένα στον κοινό µας Εαυτό, µε το Θεό τον Πατέρα µας ως τη µοναδική µας 
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Πηγή και κάθε δηµιούργηµα ως µέρος του εαυτού µας. 2Και έτσι ευλογούµε όλα τα 
πράγµατα, ενωµένοι µε αγάπη µε όλο τον κόσµο, που η συγχώρεση µας έχει κάνει ένα µε 
µας. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 284 
 
Μπορώ να επιλέξω να αλλάξω όλες τις σκέψεις που πληγώνουν. 

 
1. Η απώλεια δεν είναι απώλεια, όταν γίνει σωστά αντιληπτή. 2Ο πόνος είναι αδύνατος. 
3Δεν υπάρχει θλίψη που να έχει κάποια αιτία. 4Και η οποιαδήποτε δυστυχία δεν είναι 
τίποτα παρά µόνο ένα όνειρο. 5Αυτή είναι η αλήθεια, η οποία στην αρχή πρέπει να ειπωθεί 
και µετά να ξαναειπωθεί πολλές φορές, ύστερα πρέπει να γίνει δεχτή ως µερικώς αληθινή, 
µε πολλές επιφυλάξεις. 6Μετά πρέπει να εξετάζεται σοβαρά όλο και πιο πολύ και τελικά να 
γίνει δεχτή ως απολύτως αληθινή. 7Μπορώ να διαλέξω να αλλάξω όλες τις σκέψεις που 
πληγώνουν. 8Και είµαι πρόθυµος να προχωρήσω πέρα από αυτά τα λόγια σήµερα και 
πέρα από όλες τις επιφυλάξεις και να φτάσω στην πλήρη αποδοχή της αλήθειας που 
περιέχουν αυτά τα λόγια. 
2. Πατέρα, ό,τι έχεις δώσει Εσύ δεν µπορεί να πληγώνει και εποµένως η θλίψη και ο πόνος 
πρέπει να είναι αδύνατα. 2Ας µην παραλείψω να Σε εµπιστευτώ σήµερα, αποδεχόµενος 
µονάχα τα χαρούµενα πράγµατα ως τα δώρα Σου, αποδεχόµενος µονάχα τα χαρούµενα 
πράγµατα ως την αλήθεια. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 285 
 
Η αγιοσύνη µου ακτινοβολεί µε λαµπρότητα και διαύγεια σήµερα. 

 
1. Σήµερα ξυπνώ µε χαρά, αναµένοντας να µου συµβούν µόνο τα χαρούµενα πράγµατα 
του Θεού. 2Ζητώ να µου συµβούν µόνο αυτά τα πράγµατα και συνειδητοποιώ ότι η 
πρόσκληση µου θα απαντηθεί από τις σκέψεις οι οποίες έχουν σταλεί από µένα. 3Και θα 
ζητώ µόνο χαρούµενα πράγµατα την στιγµή που θα δεχτώ την αγιοσύνη µου. 4Γιατί ποιο 
θα ήταν το όφελος του πόνου για µένα, ποιο σκοπό θα εκπλήρωνε η δυστυχία µου και 
πώς θα µε ωφελούσε η θλίψη και η απώλεια, αν η τρέλα φύγει από µένα σήµερα και 
δεχτώ την αγιοσύνη µου στη θέση της; 
2. Πατέρα, η αγιοσύνη µου είναι η Δική Σου αγιοσύνη. 2Ας αναγαλλιάζω µέσα σε αυτήν και 
µέσω της συγχώρεσης ας αποκατασταθώ στην ψυχική υγεία. 3Ο Υιός Σου εξακολουθεί να 
είναι όπως Εσύ τον δηµιούργησες. 4Η αγιοσύνη µου είναι µέρος του εαυτού µου καθώς 
επίσης και του Δικού Σου Εαυτού. 5Τι µπορεί να αλλάξει την Ίδια την Αγιοσύνη; 
 
ΜΑΘΗΜΑ 286 
 
Η σιωπή του Ουρανού αγκαλιάζει την καρδιά µου σήµερα. 
 
Ι. Πατέρα, πόσο γαλήνια είναι σήµερα! 2Πόσο ήσυχα τακτοποιούνται όλα τα πράγµατα! 
3Αυτή είναι η µέρα που έχει επιλεγεί ως η ώρα στην οποία έρχοµαι να καταλάβω το µάθηµα 
ότι, δεν υπάρχει ανάγκη να κάνω τίποτα. 4Σε Σένα κάθε επιλογή έχει ήδη γίνει. 5Σε Σένα 
κάθε διαµάχη έχει διευθετηθεί. 6Σε Σένα το καθετί που ελπίζω να βρω µου έχει ήδη δοθεί. 
7Η ειρήνη Σου είναι δική µου. 8Η καρδιά µου είναι ήρεµη και ο νους µου αναπαύεται. 9Ή 
Αγάπη Σου είναι ο Ουρανός και η Αγάπη Σου είναι δική µου. 
2. Η γαλήνη της σηµερινής ηµέρας θα µας δώσει την ελπίδα ότι έχουµε βρει τον δρόµο και 
έχουµε ταξιδέψει πολύ πάνω σε αυτόν προς έναν εντελώς σίγουρο στόχο. 2Σήµερα δε θα 
αµφιβάλλουµε το τέλος που ο 'Ίδιος ο Θεός µας έχει υποσχεθεί. 3Εµπιστευόµαστε Αυτόν 
και τον Εαυτό µας, ο Οποίος εξακολουθεί να είναι ένα µε Αυτόν. 
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ΜΑΘΗΜΑ 287  
 
Εσύ είσαι ο στόχος µου, Πατέρα µου. Μόνον Εσύ. 

 
1. Πού θα ήθελα να πάω εκτός από τον Ουρανό; 2Τι θα µπορούσε να είναι ένα 
υποκατάστατο για την ευτυχία; 3Τι άλλο δώρο θα προτιµούσα µπροστά στην ειρήνη του 
Θεού; 4Τι θησαυρό θα ήθελα να αναζητήσω και να βρω και να κρατήσω, που να µπορεί να 
συγκριθεί µε τον Εαυτό µου; 3Και θα προτιµούσα να ζω µε το φόβο, παρά µε την Αγάπη; 
2. Εσύ είσαι ο στόχος µου, Πατέρα µου. 2Τι άλλο εκτός από Σένα θα επιθυµούσα να έχω; 
3Τί άλλο δρόµο εκτός από αυτόν που οδηγεί σε Σένα θα επιθυµούσα να βαδίσω! 4Και τι 
άλλο εκτός από τη θύµηση Σου θα µου έκανε γνωστό το τέλος των ονείρων και των 
µάταιων υποκατάστατων της αλήθειας; 5Εσύ είσαι ο µόνος µου στόχος. 6Ο Υιός Σου είναι 
πρόθυµος να είναι όπως Εσύ τον δηµιούργησες. 7Με ποιον άλλο τρόπο εκτός από αυτόν 
θα περίµενα να αναγνωρίσω τον Εαυτό µου και να είµαι εναρµονισµένος µε Αυτόν; 
 
ΜΑΘΗΜΑ 288  
 
Ας ξεχάσω το παρελθόν του αδερφού µου σήµερα. 
 
1. Αυτή είναι η σκέψη που οδηγεί σε Σένα και µε φέρνει στο στόχο µου. 2Δεν µπορώ να 
έρθω σε Σένα χωρίς τον αδερφό µου. 3Και για να γνωρίσω την Πηγή µου, πρέπει να 
αναγνωρίσω πρώτα ό,τι Εσύ δηµιούργησες ενωµένο µε µένα. 4Του αδερφού µου είναι το 
χέρι που µε οδηγεί στο δρόµο προς τα Σένα. 5Οι αµαρτίες του είναι στο παρελθόν µαζί µε 
τις δικές µου, σώζοµαι επειδή το παρελθόν έχει εξαφανιστεί. 6Ας µην το φυλάω µέσα στην 
καρδιά µου, γιατί διαφορετικά θα χάσω το δρόµο που βαδίζω προς τα Σένα. ΊΟ αδερφός 
µου είναι ο σωτήρας µου.8Ας µην επιτίθεµαι στο σωτήρα που Εσύ µου έχεις δώσει. 9Αλλά 
ας τιµώ αυτόν που φέρει το Όνοµα Σου και έτσι ας θυµηθώ ότι Αυτό είναι το δικό µου 
όνοµα. 
2. Συγχώρεσέ µε, λοιπόν, σήµερα. 2Και θα γνωρίζεις ότι µε έχεις συγχωρέσει, αν βλέπεις 
τον αδερφό σου στο φως της αγιοσύνης. 3Ο αδερφός σου δεν µπορεί να είναι λιγότερο 
άγιος από εµένα και εσύ δεν µπορείς να είσαι πιο άγιος από αυτόν. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 289  
 
Το παρελθόν έχει τελειώσει. Δεν µπορεί να µε αγγίξει. 
 
1. Αν µέσα στο νου µου το παρελθόν δεν έχει τελειώσει, δε θα δω τον πραγµατικό κόσµο. 
2Γιατί πράγµατι δεν κοιτάζω πουθενά και βλέπω µόνο ό,τι δεν υπάρχει. 3Πώς µπορώ 
λοιπόν να αντιληφθώ τον κόσµο που προσφέρει η συγχώρεση; 4Για να κρύψει αυτό τον 
κόσµο πλάστηκε το παρελθόν, επειδή µόνο τώρα µπορεί να ιδωθεί αυτός ο κόσµος. 3Δεν 
έχει παρελθόν. 6Γιατί τι µπορεί να συγχωρεθεί εκτός από το παρελθόν και αν συγχωρεθεί 
θα εξαφανιστει. 
1. Πατέρα, ας µην κοιτάζω ένα παρελθόν που δεν υπάρχει. 2Γιατί Εσύ µου έχεις προσφέρει 
το Δικό Σου υποκατάστατο, µέσα σε έναν τωρινό κόσµο που το παρελθόν έχει αφήσει 
άθικτο και ελεύθερο από αµαρτία. 3Εδώ βρίσκεται το τέλος της ενοχής. 4Και εδώ 
ετοιµάζοµαι για το τελικό Σου βήµα. 5Θα απαιτούσα λοιπόν να περιµένεις κι άλλο, για να 
βρει ο Υιός Σου την οµορφιά που σχεδίασες ως το τέλος όλων των ονείρων και όλου του 
πόνου του; 
 
ΜΑΘΗΜΑ 290 
 
Η τωρινή µου ευτυχία είναι το µόνο που βλέπω, 
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1. Αν δεν κοιτάζω ό,τι δεν υπάρχει, η τωρινή ευτυχία µου είναι το µόνο που βλέπω. 2Τα 
µάτια που αρχίζουν να ανοίγουν βλέπουν επιτέλους. 3Και είµαι πρόθυµος να δεχτώ την 
όραση του Χριστού αυτήν εδώ τη µέρα. 4Ο,τι αντιλαµβάνοµαι χωρίς την Ίδια τη Διόρθωση 
του Θεού, για την όραση που έπλασα, είναι τροµακτικό και επώδυνο. 5Δε θα επιτρέψω 
όµως στο νου µου ούτε µια ακόµη στιγµή να ξεγελαστεί από την πεποίθηση ότι το όνειρο 
που έπλασα είναι πραγµατικό. 6Σήµερα είναι η µέρα που αναζητώ την τωρινή ευτυχία µου 
και δεν κοιτάζω τίποτα άλλο εκτός από αυτό που αναζητώ. 
2. Με αυτή τη σταθερή απόφαση έρχοµαι σε Σένα και ζητώ τη δύναµη Σου για να µε 
στηρίξει σήµερα, ενώ αναζητώ µονάχα να κάνω το Θέληµα Σου. 2Δεν µπορείς να µη µε 
ακούσεις, Πατέρα. 3Ο,τι ζητώ, Εσύ µου το έχεις ήδη δώσει. 4Και είµαι σίγουρος ότι θα δω 
την ευτυχία µου σήµερα. 
 
8. Τι Είναι ο Πραγµατικός Κόσµος; 
 
1. Ο πραγµατικός κόσµος είναι ένα σύµβολο, όπως και τα άλλα πράγµατα που προσφέρει 
η αντίληψη. 2Αντιπροσωπεύει ωστόσο το αντίθετο αυτού που έπλασες. 3Ό κόσµος σου 
βλέπεται µέσα από τα µάτια του φόβου και φέρνει στο νου σου τις µαρτυρίες του τρόµου. 
4Ό πραγµατικός κόσµος µπορεί να γίνει αντιληπτός µόνο µέσα από τα µάτια που ευλογεί η 
συγχώρεση και τα οποία βλέπουν, έτσι, έναν κόσµο όπου ο τρόµος είναι αδύνατος και 
όπου οι µαρτυρίες του φόβου δεν µπορούν να βρεθούν. 
2. Ο πραγµατικός κόσµος περιέχει ένα υποκατάστατο για την κάθε σκέψη δυστυχίας που 
καθρεφτίζεται στον κόσµο σου, µια σίγουρη διόρθωση για τις θέες του φόβου και τους 
ήχους της µάχης που περιέχει ο κόσµος σου. 2Ο πραγµατικός κόσµος φανερώνει έναν 
κόσµο που βλέπεται διαφορετικά, µέσα από ήρεµα µάτια και µε ένα νου εν ειρήνη. 3Τίποτα 
άλλο δεν υπάρχει εκεί, εκτός από την ανάπαυση. 4Κραυγές πόνου και θλίψης δεν 
ακούγονται, γιατί εκεί τίποτα δεν παραµένει έξω από τη συγχώρεση. 5Και οι θέες είναι 
ήπιες. 6Μόνο χαρούµενες θέες και ήχοι µπορούν να έρθουν στο νου που έχει συγχωρέσει 
τον εαυτό του. 
3. Τι ανάγκη έχει ένας τέτοιος νους για σκέψεις θανάτου, επίθεσης και φόνου; 2Τι άλλο 
εκτός από ασφάλεια, αγάπη και χαρά µπορεί να αντιληφθεί ότι τον περιβάλλει; 3Τι υπάρχει 
που θα τον έκανε να διαλέξει την καταδίκη του και τι υπάρχει που θα ήθελε να το 
κατακρίνει; 40 κόσµος που βλέπει, πηγάζει από ένα νου που έχει ειρήνη µέσα του. 
5Κανένας κίνδυνος δεν παραφυλάει σε ό,τι κι αν βλέπει, γιατί είναι αγαθό και κοιτάζει µόνο 
την καλοσύνη. 
4. Ο πραγµατικός κόσµος συµβολίζει ότι το όνειρο της αµαρτίας και της ενοχής έχει 
τελειώσει και ο Υιός του Θεού δεν κοιµάται πια. 2Τα µάτια του ανοίγουν και 
αντιλαµβάνονται την αναµφίβολη απεικόνιση της Αγάπης του Πατέρα του, τη σίγουρη 
υπόσχεση ότι έχει λυτρωθεί. 3Ο πραγµατικός κόσµος συµβολίζει το τέλος του χρόνου, γιατί 
η αντίληψη αυτού του κόσµου κάνει το χρόνο άσκοπο. 
5. Το Άγιο Πνεύµα δεν έχει ανάγκη το χρόνο, όταν ο χρόνος έχει υπηρετήσει το σκοπό 
Του. 2Το Άγιο Πνεύµα περιµένει τώρα µόνο µια ακόµη στιγµή για το Θεό να κάνει το τελικό 
Του βήµα, ο χρόνος έχει εξαφανιστεί, παίρνοντας µαζί του καθώς φεύγει την αντίληψη και 
αφήνοντας µονάχα την αλήθεια όπως είναι. 3Αυτή η στιγµή είναι ο στόχος µας, γιατί 
περιέχει τη θύµηση του Θεού. 4Και καθώς κοιτάζουµε έναν κόσµο συχωρεµένο, Αυτός µας 
καλεί και έρχεται να µας πάρει σπίτι, υπενθυµίζοντας µας τον Εαυτό µας, τον Οποίο η 
συγχώρεση µας έχει ξαναδώσει. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 291  
 
Σήµερα είναι µια µέρα γαλήνης και ειρήνης. 
 
1. Τα µάτια του Χριστού κοιτάζουν µέσα από µένα σήµερα. 2Η όραση Του µου δείχνει ότι 
όλα τα πράγµατα έχουν συγχωρεθεί και βρίσκονται εν ειρήνη και προσφέρει το ίδιο όραµα 
σε όλο τον κόσµο. 3Και εγώ δέχοµαι αυτό το όραµα εις το όνοµα της όρασης Του και για 
τον εαυτό µου και για τον κόσµο επίσης. 4Τι οµορφιά κοιτάζουµε σήµερα! 5Τι αγιοσύνη 
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βλέπουµε να µας περιβάλλει! 6Και µας δίνεται να καταλάβουµε ότι είναι µια αγιοσύνη που 
µοιραζόµαστε, είναι η Αγιοσύνη του ' Ίδιου του Θεού. 
2. Σήµερα ο νους µου είναι σιωπηλός, για να λάβει τις Σκέψεις που προσφέρεις. 2Και εγώ 
δέχοµαι ό,τι προέρχεται από Σένα και όχι από τον Εαυτό µου. 3Δε γνωρίζω το δρόµο προς 
τα Σένα. 4Εσύ όµως είσαι απόλυτα βέβαιος. 5Πατέρα, οδήγησε τον Υιό Σου στο γαλήνιο 
µονοπάτι που οδηγεί σε Σένα. 6Ας είναι τέλεια η συχώρεση µου κι ας επιστρέψει η µνήµη 
Σου στο νου µου. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 292 
 
Ένα αίσιο αποτέλεσµα είναι σίγουρο για όλα τα πράγµατα. 

 
1. Οι υποσχέσεις του Θεού δεν έχουν εξαιρέσεις. 2Και Αυτός εγγυάται ότι µόνο η χαρά 
µπορεί να είναι το τελικό αποτέλεσµα για το καθετί. 3Εξαρτάται από µας, όµως, πότε αυτό 
το αποτέλεσµα θα πραγµατοποιηθεί, για πόσο διάστηµα θα αφήνουµε ένα ξένο θέληµα να 
φαίνεται ότι αντιτίθεται στο Δικό Του Θέληµα. 4Και εφόσον νοµίζουµε ότι αυτό το ξένο 
θέληµα είναι πραγµατικό, δε θα βρούµε το αποτέλεσµα που Αυτός έχει ορίσει ως το τέλος 
όλων των προβληµάτων που αντιλαµβανόµαστε, όλων των δοκιµασιών που βλέπουµε και 
κάθε κατάστασης που αντιµετωπίζουµε. 5Το τέλος, όµως, είναι βέβαιο. 6Γιατί το Θέληµα 
του Θεού γίνεται και στη γη και στον ουρανό. 7Θα αναζητήσουµε και θα βρούµε σύµφωνα 
µε το Θέληµα Του, το οποίο εγγυάται την πραγµατοποίηση του θελήµατος µας. 
2. Σε ευχαριστούµε, Πατέρα, που µας εγγυάσαι µόνο αίσια αποτελέσµατα στο τέλος. 
2Βοήθησε µας να µην παρεµβαίνουµε και καθυστερούµε τα χαρµόσυνα αποτελέσµατα που 
µας έχεις υποσχεθεί για κάθε πρόβληµα που µπορεί να αντιληφθούµε και για κάθε 
δοκιµασία που νοµίζουµε, ακόµα, ότι πρέπει να αντιµετωπίσουµε. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 293 
 
Όλος ο φόβος είναι παρελθόν και µόνο η αγάπη είναι εδώ. 
 
1. Όλος ο φόβος είναι παρελθόν, επειδή η πηγή του έχει εξαφανιστεί και µαζί µε αυτήν και 
όλες οι σκέψεις της. 2Η αγάπη παραµένει η µόνη τωρινή κατάσταση, η Πηγή της οποίας 
είναι εδώ για πάντα. 3Μπορεί ο κόσµος να φαίνεται λαµπρός και ξάστερος και ασφαλής και 
ευχάριστος, αν όλα τα περασµένα λάθη µου τον καταδυναστεύουν και µου δείχνουν 
διαστρεβλωµένες µορφές φόβου; 4Στο παρόν όµως η αγάπη είναι ολοφάνερη και τα 
αποτελέσµατα της εµφανή. 5Όλος ο κόσµος λάµπει καθώς καθρεφτίζει το άγιο φως της και 
εγώ αντιλαµβάνοµαι επιτέλους έναν κόσµο συχωρεµένο. 
2. Πατέρα., ας µη χάσω την ευκαιρία να δω τον άγιο κόσµο Σου σήµερα. 2Και ας µην 
παραλείψω να ακούσω όλους τους ύµνους ευγνωµοσύνης που ο κόσµος τραγουδά πίσω 
από τους ήχους του φόβου. 3Υπάρχει ένας πραγµατικός κόσµος που το παρόν 
προστατεύει από όλα τα περασµένα λάθη. 4Είµαι πρόθυµος να δω µπροστά µου αυτό τον 
κόσµο σήµερα. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 294 
 
Το σώµα µου είναι ένα εντελώς ουδέτερο πράγµα. 

 
1. Είµαι ένας Υιός του Θεού. 3Μπορώ να είµαι κι ένα άλλο πράγµα επίσης; 3Δηµισύργησε 
ο Θεός αυτό που είναι θνητό και φθαρτό; 4Τι ανάγκη έχει ο αγαπηµένος Υιός του Θεού για 
αυτό που πρέπει να πεθάνει; 5Κι ωστόσο ένα ουδέτερο πράγµα δε βλέπει το θάνατο, 
επειδή οι σκέψεις του φόβου δεν τοποθετούνται εκεί και ούτε δίνεται σε αυτό µια παρωδία 
αγάπης. 6Η ουδετερότητα του το προστατεύει όσο είναι χρήσιµο. 7Και µετά, χωρίς να έχει 
ένα σκοπό, εγκαταλείπεται. 8Δεν είναι άρρωστο, ούτε ηλικιωµένο, ούτε πληγωµένο. Απλώς 
δεν έχει καµιά αποστολή, είναι αχρείαστο και πετιέται. '°Σήµερα ας µην το δω σαν κάτι 
περισσότερο από αυτό, έχει µια υπηρεσία για λίγο και είναι ικανό να υπηρετήσει και να 
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διατηρήσει τη χρησιµότητα του για όσο διάστηµα µπορεί να υπηρετεί και µετά να 
αντικατασταθεί για µεγαλύτερο όφελος. 
2. Το σώµα µου, Πατέρα, δεν µπορεί να είναι ο Υιός Σου. 2Και ό,τι δε δηµιουργήθηκε δεν 
µπορεί να είναι ούτε αµαρτωλό ούτε αναµάρτητο, ούτε καλό ούτε κακό. 3Ας χρησιµοποιήσω 
λοιπόν αυτό το όνειρο, για να βοηθήσω το σχέδιο που έχεις για να ξυπνήσουµε από όλα τα 
όνειρα που πλάσαµε. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 295  
 
Το Άγιο Πνεύµα βλέπει µέσα από µένα σήµερα. 
 
1. Ο Χριστός ζητά να χρησιµοποιήσει τα µάτια µου σήµερα και έτσι να λυτρώσει τον 
κόσµο. 2Ζητά αυτό το δώρο, για να µπορέσει να µου δώσει ψυχική ειρήνη και να αφαιρέσει 
όλο τον τρόµο και όλο τον πόνο. 3Και καθώς ο τρόµος και ο πόνος φεύγουν, τα όνειρα που 
φαίνονταν στον κόσµο εξαφανίζονται. 4Η λύτρωση πρέπει να είναι ενιαία. 5Καθώς 
σώζοµαι, ο κόσµος σώζεται µαζί µε µένα. 6Γιατί όλοι πρέπει να λυτρωθούµε µαζί. 7Ο 
φόβος εµφανίζεται σε πολλές διαφορετικές µορφές, αλλά η αγάπη είναι µία. 
2. Πατέρα µου, ο Χριστός µου έχει ζητήσει ένα δώρο, ένα δώρο που δίνω ώστε να µου 
δοθεί. 2Βοήθησε µε να χρησιµοποιήσω τα µάτια του Χριστού σήµερα, και έτσι να επιτρέψω 
στην Αγάπη του Άγιου Πνεύµατος να ευλογεί όλα τα πράγµατα που µπορεί να κοιτάζω, 
ώστε να µου δοθεί η γεµάτη συγχώρεση Αγάπη Του. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 296 
 
Το Άγιο Πνεύµα µιλά µέσα από µένα σήµερα. 

 
1. Το Άγιο Πνεύµα χρειάζεται τη φωνή µου σήµερα, ώστε όλος ο κόσµος να ακούσει τη 
Φωνή Σου και το Λόγο Σου µέσα από µένα. 2ΕΊµαι αποφασισµένος να Σε αφήσω να 
µιλήσεις µέσα από µένα, επειδή θα ήθελα να χρησιµοποιήσω µόνο τα δικά Σου λόγια και να 
µην έχω άλλες σκέψεις εκτός από τις Δικές Σου, γιατί µόνο οι Δικές Σου είναι αληθινές. 
3Είµαι πρόθυµος να σώσω τον κόσµο που έπλασα. 4Γιατί εγώ που τον έχω καταδικάσει θα 
ήθελα να τον απελευθερώσω, ώστε να µπορέσω να γλιτώσω και να ακούσω το Λόγο που η 
άγια Φωνή Σου θα µου πει σήµερα. 
2. Διδάσκουµε σήµερα αυτό που είµαστε πρόθυµοι να µάθουµε και µόνο αυτό. 2Και έτσι ο 
στόχος της µάθησης µας ελευθερώνεται από τις διαµάχες και 
µπορεί να πραγµατοποιηθεί εύκολα και γρήγορα. 3Πόσο χαρούµενα έρχεται το Άγιο 
Πνεύµα να µας σώσει από την κόλαση, όταν αφήνουµε τη διδασκαλία Του να πείσει τον 
κόσµο, µέσα από µας, να αναζητήσει και να βρει τον εύκολο δρόµο προς το Θεό. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 297  
 
Η συγχώρεση είναι το µόνο δώρο που δίνω. 

 
1. Η συγχώρεση είναι το µόνο δώρο που δίνω, επειδή είναι το µόνο δώρο που θέλω. 2Το 
καθετί που δίνω, το δίνω στον εαυτό µου. 3Αυτή είναι η απλή συνταγή της σωτηρίας. 4Και 
εγώ, που θα ήθελα να σωθώ, είµαι πρόθυµος να την υιοθετήσω και να την κάνω τρόπο 
ζωής µέσα σ' έναν κόσµο που χρειάζεται τη σωτηρία και ο οποίος θα σωθεί καθώς 
δέχοµαι την Επανόρθωση για τον εαυτό µου. 
2. Πατέρα, πόσο σίγουροι είναι οι δρόµοι Σου, πόσο βέβαιη είναι η τελική τους κατάληξη και 
µε πόση αξιοπιστία το κάθε βήµα στη σωτηρία µου έχει καθοριστεί και πραγµατοποιηθεί 
από τη χάρη Σου. 2Σε ευχαριστώ για τα αιώνια δώρα Σου και σε ευχαριστώ για τον Εαυτό 
µου. 
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ΜΑΘΗΜΑ 298  
 
Σε Αγαπώ, Πατέρα, και Αγαπώ τον Υιό Σου. 

 
1. Η ευγνωµοσύνη µου επιτρέπει στην αγάπη µου να γίνει δεκτή χωρίς φόβο. 2Και έτσι 
επιστρέφω επιτέλους στην Πραγµατικότητα µου. Το καθετί που εισέβαλε στην άγια όραση 
µου, η συγχώρεση το αφαιρεί. 4Πλησιάζω το τέλος των άσκοπων ταξιδιών, των 
παράλογων σταδιοδροµιών και των ψεύτικων αξιών. Αντί για αυτά δέχοµαι ό,τι ο Θεός 
ορίζει ότι είναι δικό µου, σίγουρος ότι έτσι µονάχα θα σωθώ, σίγουρος ότι προχωρώ µέσα 
από το φόβο για να συναντήσω την Αγάπη µου. 
2. Πατερά, έρχοµαι σε Σένα σήµερα, επειδή δε θα ήθελα να ακολουθήσω κανένα δρόµο 
εκτός από το Δικό Σου. 2Εσύ είσαι δίπλα µου. 3Ο δρόµος Σου είναι βέβαιος. 4Είµαι 
ευγνώµων για τα άγια δώρα Σου: το σίγουρο καταφύγιο και την απόδραση από το καθετί 
που θα έκρυβε την αγάπη µου για το Θεό τον Πατέρα µου και τον άγιο Υιό Του. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 299  
 
Η αιώνια Αγιοσύνη κατοικεί µέσα µου. 
 
1. Η αγιοσύνη µου είναι πολύ πιο πάνω από τη δική µου ικανότητα να την καταλάβω ή να 
τη γνωρίσω. 2Ο Θεός, ο Πατέρας µου ωστόσο, ο Οποίος τη δηµιούργησε, αναγνωρίζει την 
αγιοσύνη µου ως τη Δική Του αγιοσύνη. 3Το Θέληµα µας, όταν είµαστε ενωµένοι, την 
καταλαβαίνει. 4Και το Θέληµα µας, όταν είµαστε ενωµένοι, γνωρίζει ότι είναι αληθινή. 
2. Πατέρα, η αγιοσύνη µου δεν προέρχεται από µένα. 2Δεν είναι δική µου ώστε να 
καταστραφεί από την αµαρτία. 3Δεν είναι δική µου ώστε να υποφέρει από επιθέσεις. 4Οι 
ψευδαισθήσεις µπορούν να την κρύψουν, αλλά δεν µπορούν να σβήσουν την ακτινοβολία 
της ούτε να εξασθενίσουν το φως της. 5Έίναι για πάντα τέλεια άθικτη. 6Μέσα σε αυτήν, όλα 
τα πράγµατα θεραπεύονται επειδή παραµένουν όπως Εσύ τα δηµιούργησες. 7Και εγώ 
µπορώ να γνωρίζω την αγιοσύνη µου, γιατί η Ίδια η Αγιοσύνη µε δηµιούργησε. 8Μπορώ να 
γνωρίζω την Πηγή µου, επειδή είναι το θέληµα Σου να είσαι γνωστός. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 300  
 
Μόνο µια στιγµή διαρκεί αυτός ο κόσµος. 
 
1. Αυτή είναι µια σκέψη που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να πει ότι ο θάνατος και η 
θλίψη είναι η σίγουρη µοίρα όλων αυτών που έρχονται εδώ, επειδή οι χαρές τους 
εξαφανίζονται προτού αποκτηθούν ή ακόµα και προτού αγγιχτούν. 2Αυτή, ωστόσο, είναι 
επίσης η ιδέα που δεν αφήνει καµιά ψευδή αντίληψη να µας εξουσιάζει ή να 
αντιπροσωπεύει κάτι περισσότερο από ένα περαστικό σύννεφο σε έναν αιώνια γαλήνιο 
ουρανό. 3Αυτή είναι η γαλήνη που αναζητάµε σήµερα, αδιατάραχτη, ολοφάνερη και 
σίγουρη. 
2. Αναζητάµε τον άγιο κόσµο Σου σήµερα. 2Γιατί εµείς, οι αγαπηµένοι Σου Υιοί, έχουµε 
χάσει το δρόµο µας για λίγο. 3 Έχουµε, όµως, ακούσει τη Φωνή Σου και έχουµε µάθει τι 
ακριβώς να κάνουµε για να αποκατασταθούµε στον Ουρανό κοντά στον αληθινό µας 
Εαυτό. 4Και δίνουµε ευχαριστίες σήµερα που ο κόσµος διαρκεί µόνο για µια στιγµή. 
5Είµαστε πρόθυµοι να προχωρήσουµε πέρα από αυτήν τη µικροσκοπική στιγµή στην 
αιωνιότητα. 
 
9. Τι είναι η Δευτέρα Παρουσία; 

 
1 Η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, η οποία είναι σίγουρη όπως ο Θεός, είναι απλώς η 
διόρθωση των λαθών και η επιστροφή της ψυχικής υγείας. 2Είναι µέρος των συνθηκών 
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που αποκαθιστούν ό,τι ποτέ δε χάθηκε και επανεδραιώνουν ό,τι είναι για πάντα αληθινό. 
Είναι η πρόσκληση στο Λόγο του Θεού να πάρει τη θέση των ψευδαισθήσεων, η προθυµία 
να αφήσεις τη συγχώρεση να δοθεί σε όλα τα πράγµατα χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς 
επιφυλάξεις. 
2. Είναι η ολοκληρωτική φύση της Δεύτερης Παρουσίας του Χριστού που της επιτρέπει να 
αγκαλιάσει τον κόσµο και να σε κρατήσει ασφαλή µέσα στον απαλό ερχοµό της, ο οποίος 
περιλαµβάνει όλα τα όντα µαζί µε σένα. 2Δεν υπάρχει τέλος στην απελευθέρωση που 
φέρνει η Δεύτερη Παρουσία, καθώς η δηµιουργία του Θεού πρέπει να είναι απεριόριστη. 
3Η συγχώρεση φωτίζει τον ερχοµό της Δεύτερης Παρουσίας, επειδή βλέπει τα πάντα ως 
ένα. 4Κι έτσι η ενότητα αναγνωρίζεται επιτέλους. 
3. Η Δευτέρα Παρουσία ολοκληρώνει τα µαθήµατα που διδάσκει το Άγιο Πνεύµα, 
ανοίγοντας το δρόµο για την ηµέρα της Κρίσης στην οποία η µάθηση τελειώνει µε µια 
τελική σύνοψη που θα υπερβεί τον εαυτό της και θα φτάσει στο Θεό. 2Η Δεύτερη 
Παρουσία είναι η ώρα στην οποία όλοι οι νόες θα δοθούν στα χέρια του Χριστού, για να 
επιστρέψουν στο πνεύµα εις το όνοµα της αληθινής δηµιουργίας και του Θελήµατος του 
Θεού. 
4. Η Δευτέρα Παρουσία είναι το µόνο γεγονός στο χρόνο που ο χρόνος δεν µπορεί να 
επηρεάσει. 2Γιατί ο καθένας που ήρθε ποτέ να πεθάνει ή που θα έρθει ή που είναι παρών 
τώρα, απελευθερώνεται εξίσου από ό,τι έπλασε. 3Σε αυτή την ισότητα, ο Χριστός έχει 
αποκατασταθεί ως ο µόνος Εαυτός, στον Οποίο οι Υιοί του Θεού οµολογούν ότι είναι όλοι 
ένα. 4Και ο Θεός, ο Πατέρας, χαµογελά στον Υιό Του, τη µόνη δηµιουργία και τη µόνη 
χαρά Του. 
5. Προσευχήσου να έρθει σύντοµα η Δευτέρα Παρουσία αλλά µην στηρίζεσαι 
σε αυτό. 2Η Δευτέρα Παρουσία χρειάζεται τα µάτια σου, τα αυτιά σου, τα 
χέρια σου και τα πόδια σου. 3Χρειάζεται την φωνή σου. 4Και πάνω απ' όλα χρειάζεται την 
προθυµία σου. 5Ας χαιρόµαστε που µπορούµε να κάνουµε το Θέληµα του Θεού και να 
ενωθούµε µαζί στο άγιο φως του. 6Ιδού, ο Υιός του Θεού είναι αδιαίρετος σε εµάς και εµείς 
µπορούµε να φτάσουµε την Αγάπη του Πατέρα µας µέσα από Αυτόν. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 301 
 
Και ο Ίδιος ο Θεός θα σκουπίσει όλα τα δάκρυα. 

 
1. Πατέρα, αν δεν κρίνω, δεν µπορώ να κλαίω. 2Ούτε µπορώ να πονώ ή να αισθάνοµαι ότι 
είµαι εγκαταλελειµµένος ή αχρείαστος στον κόσµο. 3Αυτό είναι το σπίτι µου, επειδή δεν το 
κρίνω και εποµένως είναι µόνο ό,τι Εσύ θέλεις. 4Ας το κοιτάξω σήµερα χωρίς κατάκριση, 
µέσα από τα χαρούµενα µάτια που η συχώρεση έχει απελευθερώσει από όλες τις 
διαστρεβλώσεις. 5Ας δω τον κόσµο Σου, αντί για το δικό µου κόσµο, 6Και όλα τα δάκρυα 
που έχυσα θα ξεχαστούν, επειδή η πηγή τους έχει εξαφανιστεί. 7Πατέρα, δνε θα κρίνω τον 
κόσµο Σου σήµερα. 
 
2. Ο κόσµος του Θεού είναι ευτυχισµένος. 2Αυτοί που τον κοιτάζουν µπορούν µονάχα να 
του προσθέσουν τηπ χαρά τους και να τον ευλογήσουν σαν µια αιτία ακόµη µεγαλύτερης 
χαράς για αυτούς. 3Κλάψαµε επειδή δεν καταλάβαµε. 4'Εχουµε µάθει όµως ότι ο κόσµος 
που βλέπαµε ήταν ψεύτικος, σήµερα θα κοιτάξουµε τον κόσµο του Θεού. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 302  
 
Εκεί που ήταν σκοτάδι βλέπω το φως. 
 
1. Πατέρα, τα µάτια µας ανοίγουν επιτέλους. 2Ο άγιος κόσµος Σου µας περιµένει, καθώς η 
όραση µας επανορθώνεται τελικά και µπορούµε να δούµε. 3Νοµίσαµε ότι υποφέραµε. 
4Εϊχαµε ξεχάσει όµως τον Υιό που Εσύ δηµιούργησες. 5Τώρα βλέπουµε ότι το σκοτάδι είναι 
η φαντασία µας και το φως βρίσκεται εκεί για να το κοιτάξουµε. 6Η όραση του Χριστού 
µετατρέπει το σκοτάδι σε φως, διότι ο φόβος πρέπει να εξαφανιστεί όταν έρθει η αγάπη. 
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7Ας συγχωρέσω τον άγιο κόσµο Σου σήµερα, ώστε να κοιτάξω την αγιοσύνη του και να 
καλάβω ότι καθρεφτίζει µόνο την δική µου αγιοσύνη. 
 
2. Η Αγάπη µας µας περιµένει καθώς πηγαίνουµε σε Αυτόν και βαδίζει δίπλα µας 
δείχνοντας µας το δρόµο. 2Αυτός δεν µας απογοητεύει σε τίποτα. 3Αυτός είναι ο στόχος 
που αναζητάµε και Αυτός είναι το µέσον µε το οποίο πηγαίνουµε σε Αυτόν. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 303  
 
Ο Άγιος Χριστός γεννιέται µέσα µου σήµερα. 
 
1. Κοιτάξτε µαζί µε µένα, άγγελοι, κοιτάξτε µαζί µε µένα σήµερα! 2Όλες οι άγιες Σκέψεις του 
Θεού ας µε περιβάλλουν κι ας µείνουν ακίνητες µαζί µου, καθώς ο Υιός του Ουρανού 
γεννιέται. 3Οι γήινοι ήχοι ας σιωπήσουν και οι θέες που έχω συνηθίσει ας εξαφανιστούν. 
4Ας είναι καλοδεχούµενος ο Χριστός εκεί που είναι το σπίτι Του. 5Και ας ακούει τους ήχους 
που καταλαβαίνει κι ας βλέπει µονάχα τις θέες που δείχνουν την Αγάπη του Πατέρα Του. 
6Ας µην είναι πια ένας ξένος εδώ, γιατί ξαναγεννιέται µέσα µου σήµερα. 
 
2. Ο Υιός Σου είναι καλοδεχούµενος, Πατέρα. 2Έχει έρθει να µε σώσει από τον κακό εαυτό 
που έπλασα. 3Είναι ο Εαυτός που Εσύ µου έχεις δώσει. 4Αυτός είναι µονάχα ό,τι 
πραγµατικά είµαι στ ' αλήθεια. 5Είναι ο Υιός που Εσύ αγαπάς πάνω από όλα. 6Είναι ο 
Εαυτός µου, όπως Εσύ µε δηµιούργησες. 7Ο Χριστός δεν µπορεί να σταυρωθεί. 8Ασφαλής 
στα Χέρια Σου, ας λάβω τον Υιό Σου. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 304  
 
Ας µην κρύψει ο κόσµος µου την θέα του Χριστού. 
 
1. Μπορώ να θολώσω την άγια όραση µου, αν της φορτώσω τον κόσµο µου. 2Και δεν 
µπορώ να βλέπω τις άγιες θέες που κοιτάζει ο Χριστός, αν δε χρησιµοποιώ την όραση 
Του.3Η αντίληψη είναι ένας καθρέφτης και όχι µια πραγµατικότητα. 4Και ό,τι κοιτάζω είναι η 
κατάσταση του νου µου, καθρεφτισµένη στον εξωτερικό κόσµο. 5Είµαι πρόθυµος να 
ευλογήσω τον κόσµο µε το να τον κοιτάζω µέσα από τα µάτια του Χριστού. 6Και θα 
κοιτάξω τις σίγουρες ενδείξεις ότι όλες οι αµαρτίες µου έχουν συγχωρεθεί 
. 
2. Με οδηγείς από το σκοτάδι στο φως, από την αµαρτία στην αγιοσύνη.2Ας συγχωρέσω 
και έτσι ας λάβω την σωτηρία για τον κόσµο. 3Η σωτηρία είναι το δώρο Σου, Πατέρα µου, 
το οποίο µου δίνεται για να το προσφέρω στον άγιο Υιό Σου, ώστε να µπορέσει να 
ξαναθυµηθεί Εσένα και τον Υιό Σου όπως Εσύ τον δηµιούργησες. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 305 
 
 Υπάρχει µια ειρήνη που µας την δίνει ο Χριστός. 
 
1. Όποιος χρησιµοποιεί µονάχα την όραση του Χριστού βρίσκει µια ειρήνη τόσο βαθιά και 
ήσυχη, τόσο αδιατάραχτη και εντελώς αµετάβλητη, που το ταίρι της δεν υπάρχει στον 
κόσµο. 2Οι συγκρίσεις παύουν µπροστά σε αυτή την ειρήνη. 3Και όλος ο κόσµος αποχωρεί 
σιωπηλά στην αλήθεια, ώστε να µην είναι πια το σπίτι του φόβου. 4Επειδή η αγάπη έχει 
έρθει και έχει θεραπεύσει τον κόσµο δίνοντάς του την ειρήνη του Χριστού. 
 
2. Πατέρα, µας δίνεται η ειρήνη του Χριστού, επειδή είναι το Θέληµα Σου να σωθούµε. 
2Βοήθησε µας σήµερα απλώς και µόνο να δεχτούµε το δώρο Σου και να µην το κρίνουµε. 
3Επειδή έχει έρθει σε µας για να µας σώσει από την αυτοκαταδίκη µας. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 306 
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Το Δώρο του Χριστού Είναι το Μόνο που Αναζητώ Σήµερα. 
 
1. Τι άλλο εκτός από την όραση του Χριστού θα χρησιµοποιούσα σήµερα, όταν αυτή 
µπορεί να µου προσφέρει µια µέρα στην οποία βλέπω έναν κόσµο τόσο όµοιο µε τον 
Ουρανό, που µια πανάρχαια µνήµη ξανάρχεται στο νου µου; 2Σήµερα µπορώ να ξεχάσω 
τον κόσµο που έπλασα. 3Σήµερα µπορώ να προχωρήσω πέρα από όλο το φόβο και να 
αποκατασταθώ στην αγάπη και την αγιοσύνη και την ειρήνη. 4Σήµερα λυτρώνοµαι και 
ξαναγεννιέµαι µέσα σε έναν κόσµο ευσπλαχνίας και φροντίδας, αγάπης και Θεϊκής 
ειρήνης. 
 
2. Και έτσι, Πατέρα µας, επιστρέφουµε σε Σένα, θυµούµενοι ότι ποτέ δε φύγαµε, 
θυµούµενοι τα άγια δώρα Σου για µας. 2Ερχόµαστε µε ευγνωµοσύνη και ευχαριστίες, 
έχοντας άδεια χέρια και ανοιχτές καρδιές και νόες, ζητώντας µονάχα ό,τι Εσύ δίνεις. 3Δεν 
µπορούµε να προσφέρουµε ένα δώρο που να είναι αρκετό για τον Υιό Σου. 4Στην Αγάπη 
Σου, όµως, το δώρο του Χριστού είναι δικό του. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 307 
 
Αλληλοσυγκρουόµενες επιθυµίες δεν µπορούν να είναι το θέληµα µου. 
 
1. Πατέρα, το θέληµα Σου και µόνο αυτό είναι το δικό µου Θέληµα. 2Δεν υπάρχει άλλο 
θέληµα για µένα. 3Ας µην προσπαθώ να πλάσω ένα άλλο θέληµα, διότι είναι ανόητο και θα 
µου προξενήσει πόνο. 4Μόνο το θέληµα Σου µπορεί να µου φέρει ευτυχία και µόνο αυτό 
υπάρχει. 5Αν θα ήθελα να έχω ό,τι Εσύ µόνο µπορείς να δώσεις, πρέπει να δεχτώ το 
θέληµα Σου για µένα και να εισέλθω στην ειρήνη όπου οι συγκρούσεις είναι αδύνατες, όπου 
ο Υιός Σου είναι ένα µε Σένα στην υπόσταση και την βούληση και όπου τίποτα δεν 
αντικρούει την άγια αλήθεια ότι παραµένω όπως Εσύ µε δηµιούργησες. 
 
2. Και µε αυτή την προσευχή µπαίνουµε σιωπηλά σε µια κατάσταση όπου οι συγκρούσεις 
δεν µπορούν να έρθουν, επειδή ενώνουµε το άγιο Θέληµα µας µε το Θέληµα του Θεού 
καθώς αναγνωρίζουµε ότι είναι ίδια. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 308 
 
Αυτή η στιγµή είναι ο µόνος χρόνος που υπάρχει. 
 
1. 'Έχω συλλάβει τον χρόνο µε έναν τέτοιον τρόπο που µε κάνει να υπονοµεύω τον σκοπό 
µου. 2Αν θέλω να φτάσω πέρα από τον χρόνο στην αιωνιότητα, πρέπει να αλλάξω την 
αντίληψη µου για το ποιός είναι ο σκοπός του χρόνου. 3Ο σκοπός του χρόνου δεν µπορεί 
να είναι να κρατήσει το παρελθόν και το µέλλον ενωµένα. 4Το µόνο χρονικό διάστηµα στο 
οποίο µπορώ να σωθώ από τον χρόνο είναι αυτή η στιγµή. 5Διότι αυτή τη στιγµή, η 
συγχώρεση έχει έρθει να µε απελευθερώσει. 6Η γέννηση του Χριστού είναι τώρα, χωρίς 
ένα παρελθόν ή ένα µέλλον. 7Αυτός έχει έρθει να δώσει την τωρινή ευλογία Του στον 
κόσµο, αποκαθιστώντας τον στην αιωνιότητα και την αγάπη. 8Και η αγάπη είναι πάντοτε 
παρούσα, εδώ και τώρα. 
 
2. Σε ευχαριστώ για αυτή την στιγµή, Πατέρα. 2Τώρα είναι η στιγµή στην οποία λυτρώνοµαι. 
3Αυτή η στιγµή είναι η ώρα που έχεις ορίσει για την απελευθέρωση του Υιού Σου και για την 
σωτηρία του κόσµου µέσα από αυτόν. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 309  
 
Δε θα φοβηθώ να κοιτάξω µέσα µου σήµερα. 
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1. Μέσα µου βρίσκεται η Αιώνια Αθωότητα, επειδή είναι το Θέληµα του Θεού να βρίσκεται 
εκεί. 2Εγώ, ο Υιός Του, που το θέληµα µου είναι απεριόριστο όπως το Δικό Του, δεν 
µπορώ να θέλω καµιά αλλαγή σε αυτό. 3Γιατί το να αρνηθώ το Θέληµα του Πατέρα µου, 
σηµαίνει ότι αρνούµαι το δικό µου θέληµα. 4Το να κοιτάξω µέσα µου, σηµαίνει µονάχα ότι 
βρίσκω το θέληµα µου όπως ο Θεός το δηµιούργησε και όπως πράγµατι είναι. 5Φοβάµαι 
να κοιτάξω µέσα µου, επειδή νοµίζω ότι έπλασα ένα άλλο θέληµα που δεν είναι αληθινό 
και το οποίο νοµίζω ότι έχει πραγµατοποιηθεί. 6Δεν έχει όµως καµιά επίπτωση. 7Μέσα µου 
είναι η αγιοσύνη του Θεού. 8Μέσα µου είναι η µνήµη Του. 
 
2. Το βήµα που κάνω σήµερα, Πατέρα µου, είναι η σίγουρη απελευθέρωση µου από τα 
µάταια όνειρα της αµαρτίας. 2Ο βωµός Σου είναι γαλήνιος και ακηλίδωτος. 3Είναι ο άγιος 
βωµός του Εαυτού και εκεί βρίσκω την αληθινή µου Ταυτότητα. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 310 
 
Χωρίς φόβο και µε αγάπη, περνώ αυτή την µέρα. 
 
1. Αυτή τνη µέρα, Πατέρα µου, θα ήθελα να την περάσω µε Σένα, όπως Εσύ έχεις 
αποφασίσει ότι πρέπει να είναι οι µέρες µου. 2Και αυτό που θα βιώσω δεν έχει καµιά σχέση 
µε το χρόνο. 3Η χαρά που µου έρχεται δεν έχει σχέση µε τις ηµέρες ή τις ώρες, γιατί έρχεται 
στον Υιό Σου από τον Ουρανό. 4Αυτή ηµέρα θα είναι η γλυκιά Σου υπενθύµιση να σε 
Θυµηθώ, το ευσπλαχνικό Σου κάλεσµα για τον άγιο Υιό Σου, η ένδειξη ότι η χάρη Σου µου 
έχει δοθεί και ότι είναι το θέληµα Σου να απελευθερωθώ σήµερα. 
2. Αυτή την µέρα την περνάµε µαζί, εσύ κι εγώ. 2Και όλος ο κόσµος ενώνεται µαζί µε µας 
στο τραγούδι της ευγνωµοσύνης και της χαράς, για Αυτόν που µας έδωσε την σωτηρία και 
µας απελευθέρωσε. Επιστρέφουµε στην ειρήνη και την αγιοσύνη. 4Σήµερα δεν υπάρχει 
µέρος µέσα µας για τον φόβο, επειδή έχουµε καλωσορίσει την αγάπη στις καρδιές µας. 
 
10. Τι Είναι η Έσχατη Κρίση; 
 
1.Ο Δεύτερος Ερχοµός του Χριστού δίνει στον Υιό του Θεού αυτό το δώρο: να ακούσει την 
Φωνή για τον Θεό να διακηρύσσει ότι αυτό που είναι ψευδές είναι ψευδές και ότι είναι 
αληθινό ποτέ δεν άλλαξε. 2Και αυτή είναι η κρίση στην οποία η αντίληψη τελειώνει. 3Στην 
αρχή βλέπεις ένα κόσµο που το έχει δεχτεί αυτό ως αληθινό, προβαλλόµενο από έναν 
διορθωµένο τώρα νου. 4Και µε αυτήν την άγια θέα, η αντίληψη δίνει µια σιωπηλή ευλογία 
και µετά εξαφανίζεται, έχοντας επιτελέσει τον στόχο της και ολοκληρώση την αποστολή 
της. 
2. Η Έσχατη Κρίση του κόσµου δεν περιέχει καµία καταδίκη. 2Επειδή βλέπει τον κόσµο ως 
ολοκληρωτικά συγχωρεµένο, χωρίς αµαρτία και εξ ολοκλήρου χωρίς σκοπό. 3Χωρίς µια 
αιτία και τώρα χωρίς µια λειτουργία στην όραση του Χριστού, απλά γλιστρά µακρυά στο 
τίποτα. 4Εκεί γεννήθηκε κι εκεί τελειώνει. 5Και όλες οι φιγούρες στο όνειρο στο οποίο ο 
κόσµος ξεκίνησε φεύγουν µαζί του. 6Τα σώµατα τώρα είναι άχρηστα και άρα ξεθωριάζουν, 
επειδή ο Υιός του Θεού είναι χωρίς όρια. 
3.Εσύ που πίστεψες ότι η Έσχατη Κρίση του Θεού θα κατεδίκαζε τον κόσµο στην κόλαση 
µαζί κι εσένα, δέξου αυτήν την άγια αλήθεια: η Κρίση του Θεού είναι το δώρο της 
Διόρθωσης που ο ίδιος εναπόθεσε πάνω σε όλα σου τα λάθη, ελευθερώνοντά σε από 
αυτά και από όλα τα αποτελέσµατα που φάνηκαν ποτέ να έχουν. 2Να φοβάσαι την 
σωτήρια χάρη του Θεού δεν σηµαίνει παρά να φοβάσαι την πλήρη απελευθέρωση από 
τον πόνο, την επιστροφή στην ειρήνη, ασφάλεια και ευτυχία και ένωση µε την δική σου 
Ταυτότητα. 
4. Η Έσχατη Κρίση του Θεού είναι τόσο ευσπλαχνική όσο και κάθε βήµα στο 
προκαθορισµένο Του σχέδιο για να ευλογήσει τον Υιό Του και να τον καλέσει να 
επιστρέψει στην αιώνια ειρήνη που Αυτός µοιράζεται µαζί του. 2Μην φοβάσαι την αγάπη. 
3Επειδή µόνο αυτή µπορεί να θεραπεύσει όλη την λύπη, να σκουπίσει όλα τα δάκρυα και 
απαλά να ξυπνήσει από το όνειρό του πόνου του τον Υιό τον οποίο ο Θεός αναγνωρίζει 
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ως δικό Του. 4Μην το φοβάσαι αυτό. 5Η σωτηρία ζητά να την καλωσορίσεις. 6Και ο κόσµος 
περιµένει την χαρούµενη αποδοχή σου, που θα τον ελευθερώσει. 
5.Αυτή είναι η Έσχατη Κρίση του Θεού:  "Ακόµα είσαι ο άγιος Υιός Μου, για πάντα αθώος, 
για πάντα γεµάτος αγάπη, για πάντα αγαπηµένος, τόσο απεριόριστος όσο και ο 
Δηµιουργός σου και πλήρως αµετάβλητος και για πάντα αγνός. 2Άρα ξύπνα και επέστρεψε 
σ᾽Εµένα. 3Είµαι ο Πατέρας σου και είσαι ο Υιός Μου." 
 
 
ΜΑΘΗΜΑ 311 
 
Κρίνω όλα τα πράγµατα, έτσι όπως τα θέλω να είναι. 
 
1. Η κρίση πλάστηκε για να είναι ένα όπλο εναντίον της αλήθειας. 2Διαχωρίζει αυτό 
εναντίον του οποίου χρησιµοποιείται και το τονίζει σαν να ήταν ένα ξεχωριστό πράγµα. 
3Και µετά, το πλάθει έτσι όπως θα το ήθελες να είναι. 4Κρίνει ό,τι δεν µπορεί να καταλάβει, 
επειδή δεν µπορεί να δει την ολότητα και εποµένως κρίνει λανθασµένα. 5Ας µην την 
χρησιµοποιήσουµε σήµερα, αλλά ας την δωρίσουµε σε Αυτόν που έχει µια διαφορετική 
χρήση για αυτήν. 6Θα µας ανακουφίσει από την αγωνία όλων των κρίσεων που έχουµε 
κάνει εναντίον του εαυτού µας και θα επαναφέρει την ψυχική ειρήνη µε το να µας δώσει 
την Κρίση του Θεού για τον Υιό Του. 
 
2. Πατέρα, περιµένουµε µ᾽έναν απροκατάληπτο νου σήµερα, για να ακούσουµε την Κρίση 
Σου για τον Υιό που αγαπάς. 2Δεν τον γνωρίζουµε και δεν µπορούµε να κρίνουµε. 3Και έτσι 
αφήνουµε την Αγάπη Σου να αποφασίσει τι πρέπει να είναι αυτός, που Εσύ δηµιούργησες 
ως τον Υιό Σου. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 312 
 
Βλέπω όλα τα πράγµατα, έτσι όπως τα θέλω να είναι. 
 
1. Η αντίληψη ακολουθεί την κρίση. 2 Έχοντας κρίνει, βλέπουµε εποµένως αυτό που θα 
θέλαµε να δούµε.3Διότι η όραση µπορεί απλώς να µας προσφέρει ό,τι θα θέλαµε να 
έχουµε. 4Είναι αδύνατο να παραβλέψουµε ό,τι θα θέλαµε να δούµε και να µην δούµε, ό,τι 
έχουµε επιλέξει να κοιτάξουµε. 5Πόσο σίγουρα, εποµένως, ο πραγµατικός κόσµος πρέπει 
να έρθει να χαιρετήσει την άγια όραση, οποιουδήποτε που παίρνει τον σκοπό του Αγίου 
Πνεύµατος ως τον στόχο της όρασης του. 6Και δεν µπορεί να µην κοιτάξει ό,τι ο Χριστός 
θα του έδινε να δει και να µην µοιραστεί την Αγάπη του Χριστού για ό,τι βλέπει. 
 
2. Δεν έχω κανένα σκοπό για σήµερα εκτός από το να κοιτάξω έναν απελευθερωµένο 
κόσµο, ο οποίος να είναι ελεύθερος απ ' όλες τις κρίσεις που έχω κάνει. 2Πατέρα, αυτό είναι 
το Θέληµα Σου για µένα σήµερα και εποµένως πρέπει να είναι και ο δικός µου στόχος 
επίσης. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 313  
 
Τώρα ας έρθει σε µένα µια νέα αντίληψη. 

 
1. Πατέρα, υπάρχει µια όραση που βλέπει όλα τα πράγµατα ως αναµάρτητα, έτσι ώστε ο 
φόβος φεύγει και εκεί που ήταν προσκαλείται να έρθει η αγάπη. 3Αυτή η όραση είναι το 
δώρο Σου. 4Τα µάτια του Χρίστου κοιτάζουν έναν κόσµο συχωρεµένο. 5Στα µάτια Του όλες 
οι αµαρτίες του κόσµου συγχωρούνται, επειδή Αυτός δεν βλέπει καµιά αµαρτία σε ό,τι και κι 
κοιτάξει. 6Τώρα ας έρθει σε µένα η αληθινή Του αντίληψη, ώστε να ξυπνήσω από το όνειρο 
της αµαρτίας και να κοιτάξω την αθωότητα µου εντός, την οποία Εσύ έχεις διατηρήσει 
εντελώς ακηλίδωτη στον βωµό του άγιου Υιού Σου, του Εαυτού µε τον Οποίο είµαι 
πρόθυµος να ταυτιστώ. 
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2. Σήµερα ας δούµε ο ένας τον άλλο µε την όραση του Χριστού. 2Πόσο όµορφοι είµαστε! 
3Πόσο άγιοι και πόσο γεµάτοι αγάπη! 4Αδερφέ, έλα µαζί µου σήµερα.5Σώζουµε τον κόσµο, 
όταν έχουµε ενωθεί. 6Γιατί στα µάτια µας ο κόσµος γίνεται τόσο άγιος, όσο το φως µέσα 
µας. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 314 
 
Αναζητώ ένα µέλλον, διαφορετικό από το παρελθόν. 

 
1. Από τη νέα αντίληψη του κόσµου έρχεται ένα µέλλον πολύ πιο διαφορετικό από το 
παρελθόν. 2Το µέλλον αναγνωρίζεται τώρα µονάχα ως µια προέκταση του παρόντος. 
3Περασµένα λάθη δεν µπορούν να ρίξουν το σκοτάδι τους πάνω στο µέλλον, και έτσι ο 
φόβος έχει χάσει τα είδωλα του και τις εικόνες του και επειδή δεν έχει µορφή δεν έχει 
επιπτώσεις. 4Ο θάνατος δε θα διεκδικήσει το µέλλον τώρα, επειδή η ζωή είναι τώρα ο 
στόχος του µέλλοντος και όλα τα µέσα που χρειάζονται παρέχονται µε χαρά. 5Ποιός 
µπορεί να θλίβεται ή να υποφέρει, όταν το παρόν έχει ελευθερωθεί, εκτείνοντας την 
προστασία και την ειρήνη του σ' ένα ήσυχο µέλλον γεµάτο χαρά; 
 
2. Πατέρα, κάναµε λάθος προηγουµένω, αλλά τώρα διαλέγουµε να χρησιµοποιήσουµε το 
παρόν για να είµαστε ελεύθεροι. 2Τώρα αφήνουµε το µέλλον στα Χέρια Σου και αφήνοντας 
πίσω µας τα περασµένα λάθη µας είµαστε σίγουροι ότι θα κρατήσεις τις τωρινές 
υποσχέσεις Σου και θα οδηγήσεις το µέλλον µέσα στο άγιο φως Σου. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 315 
 
Όλα τα δώρα που δίνουν οι αδερφοί µου, ανήκουν σ' εµένα. 
 
1. Κάθε µέρα µου δίνονται χίλιοι θησαυροί µε την κάθε στιγµή που περνά. 2Όλη την ηµέρα 
ευλογούµαι µε δώρα, που η αξία τους είναι κατά πολύ υπεράνω όλων των πραγµάτων 
που µπορώ να συλλάβω. 3Ενας αδερφός χαµογελά σ' έναν άλλο και η καρδιά µου 
χαίρεται. 4Κάποιος λέει ένα λόγο ευγνωµοσύνης ή ευσπλαχνίας και ο νους µου λαµβάνει 
αυτό το δώρο και το δέχεται ως δικό του. 5Και ο καθένας που βρίσκει τον δρόµο προς τον 
Θεό γίνεται ο σωτήρας µου, που µου δείχνει τον δρόµο και µου δίνει την βεβαιότητα πως 
ό,τι έµαθε είναι σίγουρα και δικό µου. 
 
2. Σε. ευχαριστώ, Πατέρα, για τα πολλά δώρα που µου δίνονται σήµερα και κάθε µέρα από 
τον κάθε Υιό τον Θεού. 2Οι αδερφοί µου είναι απεριόριστοι σε όλα τα δώρα τους για µένα. 
3Τώρα ας τους προσφέρω τις ευχαριστίες µου, ώστε η ευγνωµοσύνη για αυτούς να µε 
οδηγήσει στον Δηµιουργό µου και στην µνήµη Του. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 316 
 
Όλα τα δώρα που δίνω στους αδερφούς µου, είναι δικά µου. 

 
1. Όπως κάθε δώρο που δίνουν οι αδερφοί µου είναι δικό µου, έτσι και κάθε δώρο που 
δίνω µου ανήκει. 2Καθένα από αυτά επιτρέπει σ' ένα περασµένο λάθος να φύγει και να 
µην αφήσει καµιά σκιά στον άγιο νου που ο Πατέρας µου αγαπά. 3Η χάρη Του µου δίνεται 
µε κάθε δώρο που ένας αδερφός έχει λάβει καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και πέρα απ' 
όλο τον χρόνο επίσης. 4Το θησαυροφυλάκιο µου είναι γεµάτο και άγγελοι φυλάνε τις 
ανοικτές του πόρτες, ώστε ούτε ένα δώρο να µην χαθεί και µόνο περισσότερα δώρα να 
προστεθούν. 5Ας έρθω εκεί που είναι οι θησαυροί µου κι ας µπω εκεί που είµαι αληθινά 
ευπρόσδεκτος και σαν στο σπίτι µου, ανάµεσα στα δώρα που µου έχει δώσει ο Θεός. 
 
2. Πατέρα, είµαι πρόθυµος να δεχτώ τα δώρα Σου σήµερα. 2Δεν τα αναγνωρίζω. 3Είµαι 
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βέβαιος, ωστόσο, ότι Εσύ που τα έδωσες θα προµηθεύσεις τα µέσα µε τα οποία µπορώ να 
τα κοιτάξω, να δω την αξία τους και να αγαπήσω µονάχα αυτά ως τα µόνα πράγµατα που 
θέλω. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 317 
 
Ακολουθώ τον δρόµο που µου έχει ανατεθεί. 
 
1. Έχω ένα ιδιαίτερο ρόλο να παίξω, ένα ρόλο µόνο για µένα. 2Η σωτηρία περιµένει µέχρι 
να αναλάβω αυτό τον ρόλο, ως αυτό που διαλέγω να κάνω. 3Μέχρι να κάνω αυτή την 
επιλογή, είµαι ο σκλάβος του χρόνου και του ανθρώπινου πεπρωµένου. 4Όταν όµως 
πρόθυµα και χαρούµενα προχωρώ στον δρόµο, στον οποίο το σχέδιο του Πατέρα µου 
ανάθεσε να προχωρήσω, τότε θα αναγνωρίσω ότι η σωτηρία είναι ήδη εδώ και έχει ήδη 
δοθεί σε όλα τα αδέρφια και σε µένα επίσης. 
 
2. Πατέρα, ο δρόµος Σου είναι αυτός που διαλέγω σήµερα. 2Διαλέγω να πάω εκεί που θα 
µε οδηγούσε, διαλέγω να κάνω ό,τι θα ήθελε να κάνω. 3Ο δρόµος Σου είναι βέβαιος και το 
τέλος εξασφαλισµένο. 4Η µνήµη Σου µε περιµένει εκεί. 5Και όλες οι θλίψεις µου τελειώνουν 
στην αγκαλιά Σου, την οποία έχεις υποσχεθεί στον Υιό Σου, ο οποίος νόµισε λανθασµένα 
ότι είχε αποµακρυνθεί από τη σίγουρη προστασία των γεµάτων αγάπη Χεριών Σου. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 318 
 
Σε µένα τα µέσα και ο σκοπός της σωτηρίας είναι ένα. 
 
1. Σε µένα, τον άγιο Υιό του Θεού, εναρµονίζονται όλα τα µέρη του σχεδίου του Ουρανού 
για τη σωτηρία του κόσµου. 2Τι θα µπορούσε να βρίσκεται σε σύγκρουση, όταν όλα τα 
µέρη έχουν µονάχα ένα σκοπό και ένα στόχο; 3Πώς θα µπορούσε να υπάρχει ένα 
ξεχωριστό µέρος που παραµένει µόνο του ή έχει περισσότερη ή λιγότερη σηµασία από τα 
υπόλοιπα; 4Είµαι το µέσο µε το οποίο ο Υιός του Θεού σώζεται, επειδή ο σκοπός της 
σωτηρίας είναι να βρω το αναµάρτητο που ο Θεός έχει βάλει µέσα µου. 5Δηµιουργήθηκα 
σαν το πράγµα που αναζητώ. 6Εϊµαι ο στόχος που ο κόσµος ψάχνει να βρει. 7Είµαι ο Υιός 
του Θεού, η µοναδική Του αιώνια Αγάπη. 8Είµαι το µέσο της σωτηρίας καθώς επίσης και ο 
σκοπός της. 
 
2. Πατέρα µου, σήµερα, ας αναλάβω τον ρόλο που µου προσφέρεις όταν ζητάς να 
αποδεχτώ την Εξιλέωση για τον εαυτό µου. 2Διότι έτσι ό,τι συµφιλιώνεται µέσα µου 
συµφιλιώνεται σίγουρα και µε Σένα. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 319 
 
Ήρθα για την σωτηρία του κόσµου. 

 
1. Αυτή είναι µια σκέψη από την οποία όλη η αλαζονεία έχει αφαιρεθεί και µόνο η αλήθεια 
αποµένει. 2Διότι η αλαζονεία αντιστρατεύεται την αλήθεια. 3Όταν όµως δεν υπάρχει 
αλαζονεία, η αλήθεια θα έρθει αµέσως και θα γεµίσει το µέρος που το εγώ άφησε ελεύθερο 
από τα ψέµατα. 4Μόνο το εγώ µπορεί να περιοριστεί και εποµένως πρέπει να αναζητά 
στόχους που είναι περιορισµένοι και περιοριστικοί. 5Το εγώ νοµίζει πως ό,τι κάποιος 
κερδίζει, η ολότητα πρέπει να το χάσει. 6Κι ωστόσο είναι το Θέληµα του Θεού να µάθω 
πως ό,τι κάποιος κερδίζει δίνεται σε όλους. 
 
2. Πατέρα, το θέληµα Σου είναι ολοκληρωτικό. 2Και ο σκοπός που προέρχεται από αυτό 
µοιράζεται την ολότητα του. 3Ποιόν άλλο στόχο θα µπορούσες να µου έχεις δώσει παρά την 
σωτηρία του κόσµου; 4Και τι άλλο εκτός από αυτό θα µπορούσε να είναι το θέληµα που ο 
Εαυτός µου έχει µοιραστεί µε Σένα; 
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ΜΑΘΗΜΑ 320 
 
Ο Πατέρας µου, µου δίνει όλη την δύναµη. 
 
1. Ο Υιός του Θεού είναι απεριόριστος. 2Δεν υπάρχουν όρια στη δύναµη του, την ειρήνη 
του, τη χαρά του, ούτε και σε κανένα από τα χαρακτηριστικά που ο Πατέρας του έδωσε 
στη δηµιουργία του. 3Ό,τι αποφασίσει µαζί µε το Δηµιουργό και Λυτρωτή του, πρέπει να 
πραγµατοποιηθεί. 4Το άγιο θέληµα του δεν µπορεί ποτέ να µην πραγµατοποιηθεί, επειδή 
ο Πατέρας του λάµπει στο νου του και του προσφέρει όλη την δύναµη και την αγάπη στην 
γη και στον Ουρανό. 5Είµαι αυτός στον οποίο δίνεται όλο αυτό. Και είµαι αυτός µέσα στον 
οποίο κατοικεί η δύναµη της Βούλησης του Πατέρα µου. 
 
2. Η Βούλησή Σου µπορεί να κάνει τα πάντα µέσα µου και µετά να απλωθεί και σε όλο τον 
κόσµο µέσα από µένα. 2Δεν υπάρχει όριο στην Βούλησή Σου. 3Και έτσι όλη η δύναµη έχει 
δοθεί στον Υιό Σου. 
 
11. Τι Είναι η Δηµιουργία; 
 
1. Η δηµιουργία είναι το σύνολα όλων των Σκέψεων του Θεού, άπειρες σε. αριθµό και 
παντού χωρίς κανένα όριο. 2Μόνο η Αγάπη δηµιουργεί και µόνο έτσι όπως είναι ο Εαυτός 
Της. 3Δεν υπήρξε στιγµή που όλο αυτό που δηµιούργησε δεν υπήρχε. 4Ούτε και θα 
υπάρξει µια στιγµή, όπου το καθετί που δηµιούργησε θα υποστεί κάποια απώλεια. 5Για 
πάντα οι Σκέψεις του Θεού θα είναι ακριβώς όπως ήταν και όπως είναι, αµετάβλητες καθ' 
όλη τη διάρκεια του χρόνου και µετά το τέλος του χρόνου. 
2. Στις Σκέψεις του Θεού δίνεται όλη η δύναµη που έχει ο ίδιος τους ο Δηµιουργός. 
2Επειδή Αυτός θα ήθελε να αυξήσει την Αγάπη µέσω της επέκτασής της. 3Έτσι ο Υιός Του 
συµµετέχει στην δηµιουργία και πρέπει εποµένως να µοιράζεται την δύναµη να 
δηµιουργεί. 4Ό,τι ο Θεός έχει θελήσει να είναι για πάντα ένα, θα εξακολουθεί να είναι ένα 
όταν ο χρόνος τελειώσει και δεν θα µεταβληθεί καθ' όλη την διάρκεια του χρόνου, 
παραµένοντας όπως ήταν πριν την αρχή του χρόνου. 
3. Η δηµιουργία είναι το αντίθετο όλων των ψευδαισθήσεων, επειδή δηµιουργία είναι η 
αλήθεια. 2Η δηµιουργία είναι ο άγιος Υιός του Θεού, επειδή στην δηµιουργία το Θέληµα 
του Θεού είναι ολοκληρωµένο από κάθε άποψη, κάνοντας κάθε µέρος της δηµιουργίας να 
περιέχει την Ολότητα. 3Ή ενότητα της δηµιουργίας παραµένει για πάντα απαραβίαστη, για 
πάντα φυλαγµένη µέσα στο άγιο Θέληµα Του, υπεράνω κάθε ζηµιάς, διαχωρισµού, 
ατέλειας και οποιασδήποτε κηλίδας πάνω στο αναµάρτητό της. 
4. Εµείς είµαστε η δηµιουργία, εµείς είµαστε οι Υιοί του Θεού. 2Φαινόµαστε σαν να είµαστε 
ξεχωριστοί και σαν να µην έχουµε επίγνωση της αιώνιας ενότητας µας µε Αυτόν. 3Πίσω 
όµως απ' όλες τις αµφιβολίες µας, πέρα απ' όλους τους φόβους µας, εξακολουθεί να 
υπάρχει η βεβαιότητα. 4Επειδή η Αγάπη παραµένει µαζί µε όλες τις Σκέψεις Της, η 
βεβαιότητα Της είναι δική τους. 5Η µνήµη του Θεού είναι µέσα στους άγιους νόες µας, οι 
οποίοι γνωρίζουν ότι είναι ένα και ότι είναι ενωµένοι µε το Δηµιουργό τους. 6Ας είναι η 
αποστολή µας να αφήσουµε µόνο αυτή την µνήµη να επιστρέψει, να αφήσουµε µόνο το 
Θέληµα του Θεού να γίνει στην γη, να αποκατασταθούµε µόνο στην ψυχική υγεία και να 
είµαστε µόνο όπως µας δηµιούργησε ο Θεός. 
5. Ο Πατέρας µας µας καλεί. 2Ακούµε την Φωνή Του και συγχωρούµε την δηµιουργία εις 
το Όνοµα του Δηµιουργού της, της Ίδιας της Αγιοσύνης, του Οποίου την Αγιοσύνη 
µοιράζεται η Δική Του δηµιουργία, του Οποίου η Αγιοσύνη εξακολουθεί να είναι µέρος του 
εαυτού µας. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 321 
 
Πατέρα, η ελευθερία µου, βρίσκεται µόνο σε Σένα. 
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1. Δεν κατάλαβα τι µε έκανε ελεύθερο, ούτε τι είναι η ελευθερία µου, ούτε πού να ψάξω να 
την βρω. 2Πατέρα, έψαχνα µάταια µέχρι που άκουσα την Φωνή Σου να µε καθοδηγεί. 
3Τώρα δεν θα ήθελα πια να οδηγώ τον εαυτό µου. 4Επειδή ούτε έχω πλάσει ούτε έχω 
καταλάβει τον δρόµο που οδηγεί στην ελευθερία µου. 5Εµπιστεύοµαι όµως Εσένα. 6Δεν θα 
χάσω Εσένα που µε προίκισες µε την ελευθερία µου, ως τον άγιο Υιό Σου. 7Η Φωνή Σου µε 
καθοδηγεί και ο δρόµος προς Εσένα ανοίγει και µου είναι επιτέλους ξεκάθαρος. 8Πατέρα, η 
ελευθερία µου βρίσκεται µόνο σε Σένα. 9Πατέρα, είναι το θέληµα µου να επιστρέψω. 
 
2. Σήµερα αποκρινόµαστε για τον κόσµο, ο οποίος θα ελευθερωθεί µαζί µε µας. 2Πόσο 
χαρούµενοι είµαστε να βρούµε την ελευθερία µας, µέσω του σίγουρου δρόµου που ο 
Πατέρας µας έχει καθορίσει.3Και πόσο σίγουρη είναι η σωτηρία όλου του κόσµου, όταν 
µαθαίνουµε ότι η ελευθερία µπορεί να βρεθεί µόνο στον Θεό. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 322 
 
Μπορώ να θυσιάσω µόνο ό,τι δεν ήταν ποτέ πραγµατικό. 
 
1. Θυσιάζω τις ψευδαισθήσεις, τίποτα περισσότερο. 2Και καθώς οι ψευδαισθήσεις 
φεύγουν, βρίσκω τα δώρα που προσπαθούσαν να κρύψουν να µε περιµένουν έτοιµα για 
να µου δώσουν µια λαµπρή υποδοχή και τα πανάρχαια µηνύµατα του Θεού. 3Η µνήµη Του 
βρίσκεται σε κάθε δώρο που λαµβάνω από Αυτόν. 4Και η µόνη χρησιµότητα κάθε ονείρου 
είναι να κρύβει τον Εαυτό που είναι ο µόνος Υιός του Θεού, η οµοίωση του Εαυτού Του, ο 
Άγιος που εξακολουθεί να κατοικεί σε Αυτόν για πάντα, όπως κι Αυτός εξακολουθεί να 
κατοικεί σε µένα. 
 
2. Πατέρα, όλες οι θυσίες για πάντα παραµένουν ασύλληπτες για Σένα. 2Γι' αυτό και δεν 
µπορώ να θυσιάσω τίποτα παρά µόνο στα όνειρα. 3Όπως Εσύ µε δηµιούργησες, δεν 
µπορώ να θυσιάσω τίποτα από ό,τι µου έδωσες. 4Ό,τι Εσύ δεν έδωσες δεν έχει 
πραγµατικότητα. 5Τι απώλεια µπορώ να προσδοκώ εκτός από την απώλεια του φόβου και 
την επιστροφή της αγάπης στον νου µου; 
 
ΜΑΘΗΜΑ 323  
 
Χαρούµενα κάνω την «θυσία» του φόβου. 

 
1. Αυτή είναι η µόνη «θυσία» που ζητάς από τον αγαπηµένο Σου Υιό, τον ζητάς να 
εγκαταλείψει όλα τα βάσανα, κάθε αίσθηση απώλειας και θλίψης, όλες τις ανησυχίες και τις 
αµφιβολίες και ελεύθερα να αφήσει την Αγάπη Σου να έρθει ρέοντας στην επίγνωση του, 
θεραπεύοντας τον από τον πόνο και δίνοντας του την Δική Σου αιώνια χαρά. 2Αυτή είναι η 
«θυσία» που µου ζητάς και την οποία κάνω µε χαρά, το µόνο «κόστος» για την επάνοδο 
της µνήµης Σου σε µένα, για την σωτηρία τον κόσµου. 
 
2. Και καθώς πληρώνουµε το χρέος που οφείλουµε στην αλήθεια, ένα χρέος που απλώς 
σηµαίνει την εγκατάλειψη των αυταπατών και των εικόνων που λατρέψαµε λανθασµένα, η 
αλήθεια επιστρέφει σε µας ακέραιη και γεµάτη χαρά. 2Δεν εξαπατούµαστε πλέον. 3Ή 
αγάπη έχει επιστρέψει τώρα στην επίγνωση µας. 4Είµαστε και πάλι εν ειρήνη, επειδή ο 
φόβος έχει φύγει και µόνο η αγάπη παραµένει. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 324 
 
Απλώς ακολουθώ, επειδή δεν θα ήθελα να οδηγώ. 
 
1. Πατέρα, Εσύ είσαι Αυτός που µου έδωσε το σχέδιο για την σωτηρία µου. 2Εσύ έχεις 
ορίσει το δρόµο που πρέπει να ακολουθήσω, το ρόλο που πρέπει να πάρω και κάθε βήµα 
στο µονοπάτι που µου έχει ανατεθεί. 3Δεν µπορώ να χάσω τον δρόµο. 4Μπορώ µονάχα να 
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διαλέξω να περιπλανηθώ για λίγο και µετά να επιστρέψω. 5Ή γεµάτη αγάπη Φωνή Σου 
πάντοτε θα µε καλεί να επιστρέψω και θα καθοδηγεί σωστά τα βήµατα µου. 6 Όλοι µου οι 
αδερφοί µπορούν να ακολουθήσουν στο δρόµο που τους οδηγώ. 7Εγώ ωστόσο, απλώς 
ακολουθώ στο δρόµο προς Εσένα, όπως Εσύ µε οδηγείς και θα ήθελες να προχωρώ. 
 
2. Ας ακολουθήσουµε, λοιπόν, Αυτόν που γνωρίζει τον δρόµο. 3Δεν χρειάζεται να 
αργοπορούµε, δεν µπορούµε να εγκαταλείψουµε το γεµάτο αγάπη χέρι Του παρά µόνο για 
µια στιγµή. 3Βαδίζουµε µαζί, επειδή Τον ακολουθούµε. 4Και είναι Αυτός που κάνει το τέλος 
σίγουρο και εγγυάται µια ασφαλή επιστροφή σπίτι. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 325 
 
Όλα τα πράγµατα που νοµίζω ότι βλέπω απεικονίζουν Ιδέες. 
 
1. Το βασικό χαρακτηριστικό της σωτηρίας είναι το εξής: ό,τι βλέπω απεικονίζει µια 
διαδικασία στον νου µου, η οποία αρχίζει µε την ιδέα που έχω για το τι θέλω. 2Ο νους τότε 
επινοεί µια εικόνα του πράγµατος που επιθυµώ, κρίνει ό,τι είναι πολύτιµο και εποµένως 
αναζητά να το βρει. 3Αυτές οι εικόνες προβάλλονται µετά προς τα έξω. κοιτάζονται, 
θεωρούνται πραγµατικές και φυλάγονται ως προσωπική ιδιοκτησία. 4Από παράλογες 
επιθυµίες προέρχεται ένας παράλογος κόσµος. 5Από την επίκριση προέρχεται ένας 
καταδικασµένος κόσµος. 6Και από τις σκέψεις της συγχώρεσης προέρχεται ένας κόσµος 
ευγενικός, γεµάτος ευσπλαχνία για τον άγιο Υιό του Θεού, ένας κόσµος που του 
προσφέρει ένα φιλικό σπίτι όπου µπορεί να αναπαυτεί για λίγο, προτού συνεχίσει το ταξίδι 
του και όπου µπορεί να βοηθήσει τους αδερφούς του να προχωρήσουν µαζί του και να 
βρουν τον δρόµο προς τον Ουρανό και τον Θεό. 
2. Πατέρα µας, οι ιδέες Σου απεικονίζουν την αλήθεια, ενώ οι δικές µου ιδέες, χώρια από 
τις Δικές Σου, πλάθουν µόνο όνειρα. 2Ας βλέπω µόνο ό,τι οι ιδέες Σου απεικονίζουν, επειδή 
οιδΔικές σου ιδέες και µόνον αυτές καθιερώνουν την αλήθεια. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 326  
 
Είµαι για πάντα ένα Αποτέλεσµα του Θεού. 

 
1. Πατέρα, δηµιουργήθηκα στον Νου Σου, µια άγια Σκέψη που ποτέ δεν έφυγε από το σπίτι 
της. 2Είµαι για πάντα το Αποτέλεσµα Σου και Εσύ είσαι για πάντα η Αιτία µου. 3Έχω 
παραµείνει όπως Εσύ µε δηµιούργησες. 4Ακόµα κατοικώ εκεί που Εσύ µε τοποθέτησες. 
5Και όλα τα χαρακτηριστικά Σου κατοικούν µέσα µου, επειδή είναι το θέληµα Σου να έχεις 
έναν Υιό τόσο όµοιο µε την Αιτία του, που η Αιτία και το Αποτέλεσµα Της είναι αδιαχώριστα. 
6Άς γνωρίσω ότι είµαι ένα Αποτέλεσµα του Θεού και εποµένως ότι έχω την δύναµη να 
δηµιουργώ όπως Εσύ. 7Και όπως στον Ουρανό, έτσι και στην γη. 8Το σχέδιο Σου 
ακολουθώ εδώ και στο τέλος γνωρίζω ότι Εσύ θα µαζέψεις τα αποτελέσµατα Σου µέσα στο 
γαλήνιο Ουρανό της Αγάπης Σου, όπου η γη θα εξαφανιστεί και όλες οι ξεχωριστές σκέψεις 
θα ενωθούν στην δόξα ως Υιός Θεού. 
 
2. Ας δούµε σήµερα την γη να εξαφανίζεται, πρώτα µεταµορφωµένη και µετά 
συγχωρεµένη, να σβήνει εντελώς µέσα στο άγιο Θέληµα του Θεού. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 327 
 
Χρειάζοµαι µόνο να καλέσω και Εσύ θα µου απαντήσεις. 
 
1. Δεν µου ζητείται να δεχτώ την σωτηρία σαν κάτι που στηρίζεται σε µια αβάσιµη πίστη. 
2Επειδή ο Θεός έχει υποσχεθεί ότι θα ακούσει το κάλεσµα µου και θα µου απαντήσει ο 
Ίδιος. 3Ας µάθω µονάχα, από την εµπειρία µου, ότι αυτό είναι αληθινό και η πίστη σε 
Αυτόν σίγουρα θα έρθει σε µένα. 4Αυτή είναι η πίστη που θα διαρκέσει και θα µε φέρει 
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µακρύτερα κι ακόµα πιο µακριά στο δρόµο που οδηγεί σε Αυτόν. 5Επειδή έτσι θα είµαι 
σίγουρος ότι Αυτός δεν µε έχει εγκαταλείψει και συνεχίζει να µε αγαπά, περιµένοντας 
µονάχα το κάλεσµα µου για να µου δώσει όλη την βοήθεια που χρειάζοµαι για να έρθω σε 
Αυτόν. 
 
2. Πατέρα, Σε ευχαριστώ που οι υποσχέσεις Σου ποτέ δεν θα µε απογοητεύσουν στην 
εµπειρία µου, αν απλώς και µόνο τις δοκιµάσω. 2Ας επιχειρήσω λοιπόν να τις δοκιµάσω και 
να µην τις κρίνω. 3Ό Λόγος Σου είναι ένα µε Εσένα. 4Εσύ δίνεις το µέσο µε το οποίο έρχεται 
η απόλυτη βεβαιότητα και αποκτιέται επιτέλους η σιγουριά της αµετάβλητης Αγάπης Σου. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 328 
 
Διαλέγω την δεύτερη θέση, για να κερδίσω την πρώτη. 

 
1. Ό,τι φαίνεται να είναι η δεύτερη θέση είναι η πρώτη, διότι όλα τα πράγµατα που 
αντιλαµβανόµαστε είναι αναποδογυρισµένα ωσότου ακούσουµε την Φωνή για τον Θεό. 
2Φαίνεται ότι θα κερδίσουµε αυτονοµία µόνο και µόνο µε το να πασχίζουµε να είµαστε 
ξεχωριστοί και ότι η ανεξαρτησία µας από την υπόλοιπη δηµιουργία του Θεού είναι ο 
τρόπος µε τον οποίο αποκτιέται η σωτηρία. 3Το µόνο που βρίσκουµε όµως είναι η 
αρρώστια, η δυστυχία, η απώλεια και ο θάνατος. 4Αυτό δεν είναι ό,τι θέλει για µας ο 
Πατέρας µας, ούτε και υπάρχει ένα άλλο θέληµα εκτός από το δικό Του. 5Το να δεχτούµε 
το Θέληµα Του είναι ακριβώς το ίδιο µε το να βρούµε το δικό µας θέληµα. 6Και επειδή το 
θέληµα µας είναι το δικό Του Θέληµα, πρέπει να πάµε σε Αυτόν για να αναγνωρίσουµε το 
θέληµα µας. 
2. Δεν υπάρχει κανένα θέληµα εκτός από το δικό Σου. 2Και είµαι χαρούµενος που τίποτα 
από ό,τι φαντάζοµαι δεν διαψεύδει αυτό που Εσύ θα ήθελες να είµαι. 3Το θέληµα Σου είναι 
να είµαι απόλυτα ασφαλής, αιωνίως εν ειρήνη. 4Και χαρούµενα µοιράζοµαι αυτό το θέληµα 
που Εσύ, ο Πατέρας µου, έδωσες ως µέρος του εαυτού µου. 
 
 
ΜΑΘΗΜΑ 329  
 
Έχω ήδη επιλέξει αυτό που Εσύ θέλεις. 
 
1. Πατέρα, νόµισα ότι αποµακρύνθηκα από το θέληµα Σου, ότι το αψήφησα, παραβίασα 
τους νόµους του και επέβαλα ένα άλλο θέληµα πιο ισχυρό από το Δικό Σου. 2Ωστόσο, αυτό 
που είµαι στ' αλήθεια είναι µονάχα το θέληµα Σου, επεκτεταµένο κα επεκτεινόµενο. 3Αυτό 
είµαι και αυτό ποτέ δεν θα αλλάξει. 4Όπως Εσύ είσαι Ένας, έτσι είµαι κι εγώ ένα µε Σένα. 
5Αυτό και διάλεξα στην δηµιουργία µου, όπου το θέληµα µου έγινε για πάντα ένα µε το Δικό 
Σου. 6Άυτή η επιλογή έγινε για όλη την αιωνιότητα. 7Δεν µπορεί να αλλάξει και να 
αντιµάχεται τον εαυτό της. 8Πατέρα, το θέληµα µου είναι το δικό Σου θέληµα. 9Έίµαι 
ασφαλής, ατάραχος και γαλήνιος, µέσα σε ατέλειωτη χαρά επειδή αυτό είναι το θέληµα 
Σου. 
2. Σήµερα θα δεχτούµε την ένωση µας ο ένας µε τον άλλο και µε την Πηγή µας. 2Δεν 
έχουµε κανένα Θέληµα χώρια από το δικό Του και όλοι µας είµαστε ένα, επειδή το Θέληµα 
Του µοιραζόµαστε όλοι µας. 3Μέσω αυτού αναγνωρίζουµε ότι είµαστε ένα. 4Μέσω αυτού 
βρίσκουµε επιτέλους το δρόµο µας προς τον Θεό. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 330 
 
Δεν θα ξαναπληγώσω τον εαυτό µου σήµερα. 
 
1. Αυτή την µέρα ας δεχτούµε την συγχώρεση ως την µόνη µας αποστολή. 2Γιατί πρέπει 
να επιτεθούµε στους νόες µας και να τους δώσουµε εικόνες πόνου; 3Γιατί πρέπει να τους 
διδάξουµε ότι είναι ανίσχυροι, όταν ο Θεός προσφέρει την δύναµη Του και την Αγάπη Του 
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και τους προσκαλεί να πάρουν ό,τι είναι ήδη δικό τους; 4Ο νους που γίνεται πρόθυµος να 
δεχτεί τα δώρα του Θεού έχει αντικατασταθεί στο πνεύµα και εκτείνει την ελευθερία του και 
τη χαρά του, όπως το Θέληµα του Θεού είναι ενωµένο µε ό,τι είναι δικό του. 5Ο Εαυτός 
που δηµιούργησε ο Θεάς δεν µπορεί να αµαρτήσει και εποµένως δεν µπορεί να υποφέρει. 
6Ας επιλέξουµε, σήµερα, Αυτός να είναι η Ταυτότητά µας και έτσι ας δραπετεύσουµε για 
πάντα από όλα τα πράγµατα που το όνειρο του φόβου φαίνεται να µας προσφέρει. 
 
2. Πατέρα, ο Υιός Σου δεν µπορεί να πληγωθεί. 2Και αν νοµίζουµε ότι υποφέρουµε, απλώς 
και µόνο δεν γνωρίζουµε τον Ένα Εαυτό που µοιραζόµαστε µε Σένα. 3Θα θέλαµε να 
επιστρέψουµε σε Αυτόν σήµερα, για να ελευθερωθούµε για πάντα από όλα τα λάθη µας και 
να σωθούµε από ό,τι νοµίζαµε ότι ήµαστε. 
 
12. Τι Είναι το Εγώ; 

 
1. Το εγώ είναι ειδωλολατρεία, το σύµβολο του περιορισµένου και διαχωρισµένου εαυτού, 
ο οποίος έχει γεννηθεί σ' ένα σώµα και είναι καταδικασµένος να υποφέρει και να τελειώσει 
τη ζωή του στο θάνατο. 2Είναι το «θέληµα» που βλέπει το Θέληµα του Θεού σαν έναν 
εχθρό και παίρνει µια µορφή στην οποία το Θέληµα του Θεού αποκηρύσσεται. 3Το εγώ 
είναι η «απόδειξη» ότι η δύναµη είναι αδύναµη και η αγάπη επίφοβη, ότι η ζωή είναι στην 
πραγµατικότητα θάνατος και µόνο ό,τι αντιτίθεται στο Θεό είναι αληθινό. 
2. Το εγώ είναι παράλογο. 2Στέκεται φοβισµένο πέρα από την Ολότητα, χώρια από τα 
Πάντα, διαχωρισµένο από το Άπειρο. 3Μέσα στην τρέλα του νοµίζει ότι έχει νικήσει τον 
Ίδιο το Θεό. 4Και µέσα στην τροµερή αυτονοµία του «βλέπει» ότι το Θέληµα του Θεού έχει 
καταστραφεί. 5Ονειρεύεται την τιµωρία και τρέµει τις µορφές που βλέπει στα όνειρα του, 
τους εχθρούς του, οι οποίες επιδιώκουν να το φονεύσουν πριν µπορέσει να εξασφαλίσει 
την ασφάλεια του µε το να τους επιτεθεί. 
3. Ο Υιός του Θεού δεν έχει εγώ. 2Τι µπορεί να γνωρίζει για την τρέλα και τον θάνατο του 
Θεού, όταν κατοικεί σε Αυτόν; 3Τι µπορεί να γνωρίζει για την θλίψη και την δυστυχία, όταν 
ζει στην αιώνια χαρά; 4Τι µπορεί να γνωρίζει για τον φόβο κα την τιµωρία, την αµαρτία και 
την ενοχή, το µίσος και την επίθεση, όταν το µόνο που υπάρχει γύρω του είναι η παντοτινή 
ειρήνη, για πάντα χωρίς σύγκρουση και αδιατάραχτη, µέσα στην πιο βαθιά σιωπή και 
ηρεµία; 
4. Να γνωρίζει κάποιος την πραγµατικότητα σηµαίνει να µην βλέπει το εγώ και τις σκέψεις 
του, τα έργα του, τις πράξεις του, τους νόµους του και τις πεποιθήσεις του, τα όνειρα του, 
τις ελπίδες του, τα σχέδια του για την σωτηρία του και το κόστος της πίστης σε αυτό. 
2Τέτοια τεράστια δυστυχία είναι το κόστος της πίστης σε αυτό, που η σταύρωση του Υιού 
του Θεού προσφέρεται καθηµερινά στον σκοτεινό ναό του και το αίµα πρέπει να χυθεί 
µπροστά στον βωµό όπου οι αρρωστηµένοι οπαδοί του προετοιµάζονται να πεθάνουν. 
5. Ένας όµως κρίνος συγχώρεσης θα µετατρέψει το σκοτάδι σε φως, τον βωµό που είναι 
αφιερωµένος στις ψευδαισθήσεις στον ναό της Ίδιας της Ζωής. 2Και η ειρήνη θα 
αποκατασταθεί για πάντα στους άγιους νόες που ο Θεός δηµιούργησε ως τον Υιό Του, ως 
την κατοικία Του, την χαρά Του, την αγάπη Του, εντελώς δικούς Του, εντελώς ένα µε 
Αυτόν. 
 

ΜΑΘΗΜΑ 331 
 
Δεν υπάρχει καµιά σύγκρουση, επειδή η βούλησή µου είναι δική Σου . 
 
1. Πόσο ανόητο είναι, Πατέρα, να πιστεύω ότι ο Υιός Σου θα µπορούσε να κάνη τον εαυτό 
του να υποφέρει! 2Θα µπορούσε να πλάσει ένα σχέδιο για την καταδίκη του και να αφεθεί 
χωρίς ένα σίγουρο δρόµο για την απελευθέρωση του; 3Με αγαπάς, Πατέρα. 4Ποτέ δε θα 
µπορούσες να µε εγκαταλείψεις να πεθάνω µέσα σ ' ένα κόσµο πόνου και 
ασπλαχνίας.5Πώς θα µπορούσα να σκεφτώ ότι η Αγάπη έχει εγκαταλείψει τον Εαυτό Της; 
6Δεν υπάρχει κανένα θέληµα εκτός από το θέληµα της Αγάπης. ΊΟ φόβος είναι ένα όνειρο 
και δεν έχει κανένα θέληµα που να µπορεί να συγκρουστεί µε το Δικό Σου θέληµα. 8Η 
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διαµάχη είναι ύπνος κα η ειρήνη αφύπνιση. 9Ό θάνατος είναι ψευδαίσθηση και η ζωή 
αιώνια αλήθεια. 10Δεν υπάρχει καµία αντίσταση στο θέληµα Σου. 11Δεν υπάρχει καµία 
σύγκρουση, επειδή το θέληµα µου είναι το δικό Σου. 
 
2. Η συγχώρεση µας δείχνει ότι ένα είναι το Θέληµα του Θεού και ότι το µοιραζόµαστε. 2Ας 
κοιτάξουµε τις άγιες θέες που η συγχώρεση δείχνει σήµερα, ώστε να βρούµε την ειρήνη 
του Θεού. 3Αµήν. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 332 
 
Ο φόβος δένει τον κόσµο. Η συγχώρεση τον απελευθερώνει. 
 
1. Το εγώ πλάθει ψευδαισθήσεις. 2Η αλήθεια εξουδετερώνει τα άσχηµα όνειρα του, τα 
οποία εξαφανίζονται µέσα στο φως της. 3Ή αλήθεια ποτέ δεν κάνει επίθεση. 4Απλώς είναι. 
5Και µε την παρουσία της ο νους ανακαλείται από τις φαντασιώσεις και ξυπνά σε αυτό που 
είναι πραγµατικό. 6Η συγχώρεση προσκαλεί αυτή την παρουσία να έρθει να πάρει την 
θέση που της ανήκει µέσα στο νου. 7Χωρίς την συγχώρεση ο νους είναι αλυσοδεµένος, 
επειδή πιστεύει στις ίδιες του τις µάταιες πράξεις. 8Με την συγχώρεση όµως το φως λάµπει 
µέσα από το όνειρο του σκότους, προσφέροντας του ελπίδα και δίνοντας του το µέσο για 
να συνειδητοποιήσει την ελευθερία που είναι η κληρονοµιά του. 
 
2. Δεν θα θέλαµε να ξαναδέσουµε τον κόσµο σήµερα. 2Ο φόβος τον κρατά φυλακισµένο. 
3Και ωστόσο η Αγάπη Σου µας έχει δώσει το µέσο για να τον ελευθερώσουµε. 4Πατέρα, 
είµαστε πρόθυµοι να τον ελευθερώσουµε τώρα. 5Επειδή όταν προσφέρουµε ελευθερία, η 
ελευθερία µας δίνεται. 6Και δεν θα θέλαµε να παραµείνουµε φυλακισµένοι, ενώ Εσύ µας 
προσφέρεις την ελευθερία. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 333 
 
Η Συγχώρεση βάζει τέλος στο όνειρο της σύγκρουσης εδώ. 

 
1. Η σύγκρουση πρέπει να λυθεί. 2Δεν µπορεί να την αποφύγει κανείς, να την βάλει στην 
άκρη, να µην την παραδεχτεί, να την µεταµφιέσει, να την δει κάπου αλλού, να την 
αποκαλέσει µ' ένα άλλο όνοµα, ή να την συγκαλύψει µε οποιοδήποτε είδος απάτης, αν θα 
ήθελε να σωθεί από αυτήν 3Πρέπει κάποιος να την δει ακριβώς όπως είναι, εκεί που 
υποτίθεται ότι βρίσκεται, στην πραγµατικότητα που της έχει δοθεί και µε το σκοπό που της 
χορήγησε ο νους. 4Επειδή µόνο τότε διαλύεται η άµυνα της και η αλήθεια µπορεί να 
λάµψει πάνω της καθώς εξαφανίζεται. 
 
2. Πατέρα, η συγχώρεση είναι το φως που διάλεξες για να λύσεις όλες τις διαµάχες και 
όλες τις αµφιβολίες και να φωτίσεις το δρόµο για την επιστροφή µας σε Σένα. 2Κανένα φως 
εκτός από αυτό δεν µπορεί να βάλει τέλος στο άσχηµο όνειρο µας. 3Κανένα φως εκτός από 
αυτό δεν µπορεί να σώσει τον κόσµο. 4Επειδή αυτό από µόνο του ποτέ δε θα αποτύχει σε 
τίποτα, επειδή είναι το δώρο Σου στον αγαπηµένο Σου Υιό. 
 
ΜΑΘΗΜΑ 334  
 
Σήµερα ζητώ τα δώρα που δίνει η συγχώρεση. 

 
1. Δε θα περιµένω µια ακόµα µέρα για να βρω τους θησαυρούς που µου προσφέρει ο 
Πατέρας µου. 2Όλες οι ψευδαισθήσεις είναι µάταιες και τα όνειρα σβήνουν πριν καλά-καλά 
επινοηθούν από τις σκέψεις που βασίζονται σε λανθασµένες αντιλήψεις. 3Ας µην 
ξαναδεχτώ τέτοια µίζερα δώρα σήµερα. 4Η Φωνή του Θεού προσφέρει την ειρήνη του 
Θεού σε όλους αυτούς που ακούν και διαλέγουν να Τον ακολουθήσουν. 5Αυτή είναι η 
επιλογή µου σήµερα. 6Και έτσι πηγαίνω να βρω τους θησαυρούς που µου έχει δώσει ο 
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Θεός. 
2. Αναζητώ µονάχα αυτό που είναι αιώνιο. 2Επειδή ο Υιός Σου δεν µπορεί να είναι 
ευχαριστηµένος µε τίποτα λιγότερο από αυτό. 3Ποια λοιπόν µπορεί να είναι η παρηγοριά 
του εκτός από ό,τι Εσύ προσφέρεις στο ζαλισµένο νου του και στην τροµαγµένη καρδιά 
του, για να του δώσει βεβαιότητα και να του φέρει ειρήνη; 4Σήµερα είµαι πρόθυµος να δω 
τον αδερφό µου αναµάρτητο. 5Άυτό είναι το Θέληµα Σου για µένα, γιατί έτσι θα δω την 
αναµαρτησία σ᾽εµένα.  
 
ΜΑΘΗΜΑ 335 
 
Επιλέγω να δω την αναµαρτησία του αδερφού µου. 

 
1. Η συγχώρεση είναι µια επιλογή. 2Ποτέ δεν βλέπω τον αδερφό µου όπως είναι επειδή 
αυτό είναι πολύ πέραν της αντίληψης. 3Αυτό που βλέπω σε αυτόν είναι απλά αυτό που 
επιθυµώ να δω επειδή αντιπροσωπεύει αυτό που θέλω να είναι η αλήθεια. 4Είναι µόνο σε 
αυτό που ανταποκρίνοµαι όσο κι αν φαίνεται ότι αναγκάζοµαι από εξωτερικά συµβάντα. 
5Επιλέγω να δω αυτό που θάθελα να δω και αυτό βλέπω και µόνον αυτό. 6Η αναµαρτησία 
του αδερφού µου, µου δείχνει ότι θάθελα να δω την δικιά µου. 7Και θα την δω έχοντας 
επιλέξει να δω τον αδερφό µου στο άγιό του φως. 
 
2. Τι θα µπορούσε να αποκαταστήσει την ανάµνησή σου σε µένα εκτός από το να δω την 
αναµαρτησία του αδερφού µου; 2Η αγιοσύνη µου, µου υπενθυµίζει ότι αυτός 
δηµιουργήθηκε ένα µαζί µου και όµοιος µ᾽εµένα. 3Σε αυτόν βρίσκω τον Εαυτό µου και στον 
Υιό Σου βρίσκω την ανάµνησή Σου, επίσης. 
 
Μάθηµα 336 
 
Η συγχώρεση µου επιτρέπει να γνωρίζω ότι οι νόες είναι ενωµένοι. 
 
1. Η συγχώρεση είναι το µέσον που έχει οριστεί για το τέλος της αντίληψης. 2Η γνώση 
αποκαθίσταται αφού πρώτα αλλάξει η αντίληψη και µετά υποχωρεί ολοκληρωτικά 
µπροστά σε αυτό που παραµένει για πάντα πέρα από την υψηλότερη προσέγγισή της. 
3Επειδή οι εικόνες και οι ήχοι, στην καλύτερη περίπτωση, µπορούν να υπηρετήσουν µόνο 
την ανάκληση της µνήµης που απλώνεται πέραν όλων αυτών. 4Η συγχώρεση διαλύει τις 
διαστρεβλώσεις και ανοίγει τον κρυµµένο βωµό στην αλήθεια. 5Οι κρίνοι της λάµπουν 
µέσα στον νου και τον καλούν να επιστρέψει και να κοιτάξει εντός, αυτό που µάταια 
αναζήτησε εκτός. 6Επειδή εδώ και µόνον εδώ, αποκαθίσταται η ειρήνη του νου επειδή 
αυτός είναι ο χώρος κατοικίας του Ίδιου του Θεού. 
 
2. Στην ησυχία ας καθαρίσει η συγχώρεση τα όνειρά µου, του διαχωρισµού και της 
αµαρτίας. 2Μετά βοήθησέ µε, Πατέρα, να κοιτάξω εντός και να βρω ότι η υπόσχεσή Σου για 

την αναµαρτησία µου, τηρήθηκε
. 
ο Λόγος Σου παραµένει αµετάβλητος µέσα στον νου µου, 

η Αγάπη Σου ακόµα κατοικεί στην καρδιά µου. 
 
Μάθηµα 337  
 
Η αναµαρτησία µου µε προστατεύει από κάθε βλάβη. 

 
1. Η αναµαρτησία µου, µου εξασφαλίζει τέλεια ειρήνη, αιώνια ασφάλεια, παντοτινή αγάπη, 
ελευθερία παντοτινή από κάθε σκέψη απώλειας. πλήρη λύτρωση από πόνο. 2Και µόνο 
ευτυχία µπορεί να είναι η κατάστασή µου επειδή µόνο ευτυχία µου δόθηκε. 3Τι πρέπει να 
κάνω για να γνωρίσω ότι όλο αυτό είναι δικό µου; 4Πρέπει να δεχτώ την Εξιλέωση για τον 
εαυτό µου και τίποτ᾽άλλο. 5Ο Θεός έχει ήδη κάνει όσα χρειάζεται να γίνουν. 6Και πρέπει να 
µάθω ότι δεν χρειάζοµαι να κάνω τίποτα από τον εαυτό µου διότι δεν χρειάζοµαι παρά να 
δεχτώ τον Εαυτό µου, την αναµαρτησία µου, που δηµιουργήθηκε για µένα, που τώρα είναι 



 258 

ήδη δική µου, για να νοιώσω την Αγάπη του Θεού να µε προστατεύει από κάθε βλάβη, για 
να κατανοήσω ότι ο Πατέρας µου αγαπά τον Υιό Του. να γνωρίσω ότι εγώ είµαι ο Υιός που 
ο Πατέρας µου αγαπά. 
 
2. Εσύ που µε δηµιούργησες σε αναµαρτησία δεν κάνεις λάθος για το τι είµαι. 2Έγώ έκανα 
λάθος όταν νόµισα ότι αµάρτησα αλλά αποδέχοµαι την Εξιλέωση για τον εαυτό µου. 
3Πατέρα, το όνειρό µου τώρα τελείωσε. 4Αµήν. 
 
Μάθηµα 338  
 
Επηρεάζοµαι µόνο από τις σκέψεις µου. 

 
1. Δεν χρειάζεται παρά µόνο αυτό για να έρθει η σωτηρία σε όλο τον κόσµο. 2Επειδή σε 
αυτήν µόνο την σκέψη ο καθένας απελευθερώνεται επιτέλους από τον φόβο. 3Τώρα έµαθε 
ότι κανείς δεν τον τροµάζει και τίποτα δεν τον βάζει σε κίνδυνο. 4Δεν έχει κανέναν εχθρό 
και είναι ασφαλής από όλα τα εξωτερικά πράγµατα. 5Οι σκέψεις του µπορούν να τον 
τροµάζουν αλλά αφού αυτές οι σκέψεις ανήκουν µόνο σε αυτόν, έχει την δύναµη να τις 
αλλάξει και να ανταλλάξει κάθε σκέψη φόβου µε µια χαρούµενη σκέψη αγάπης. 
6Σταύρωσε τον εαυτό του. 7Όµως, ο Θεός έχει σχεδιάσει ότι ο αγαπηµένος Του Υιός θα 
λυτρωθεί. 
 
2. Το σχέδιό Σου είναι βέβαιο, Πατέρα, µόνο το δικό Σου. 2Όλα τα άλλα σχέδια θα 
αποτύχουν. 3Και θα έχω σκέψεις που θα µε τροµάζουν, µέχρι να µάθω ότι µου έχεις δώσει 
την µόνη Σκέψη που µε οδηγεί στην σωτηρία. 4Η δική µου µόνο θα αποτύχει και θα µε 
οδηγήσει στο πουθενά. 5Αλλά η Σκέψη που µου έδωσες υπόσχεται ότι µε οδηγεί στο σπίτι, 
επειδή κρατά την υπόσχεσή Σου στον Υιό Σου.  
 
 
Μάθηµα 339 
 
Θα λάβω οτιδήποτε ζητώ. 
 
1. Κανείς δεν επιθυµεί πόνο. 2Αλλά µπορεί να νοµίζει ότι ο πόνος είναι ευχαρίστηση. 
3Κανείς δεν θα απέφευγε την ευτυχία του. 4Αλλά µπορεί να νοµίζει ότι η χαρά είναι 
επώδυνη, απελητική και επικίνδυνη. 5Ο καθένας θα λάβει ό,τι ζητήσει. 6Αλλά πράγµατι 
µπορεί να βρίσκεται σε σύγχιση για τα πράγµατα που θέλει. την κατάσταση που θέλει να 
φτάσει. 7Τι, λοιπόν, µπορεί να ζητήσει που να το θέλει όταν το λάβει; 8Έχει ζητήσει αυτό 
που θα τον τροµάξει και θα του φέρει πόνο. 9Ας αποφασίσουµε σήµερα να ζητήσουµε 
αυτό που αληθινά θέλουµε και µόνον αυτό ώστε να περάσουµε την µέρα χωρίς  φόβο, 
χωρίς να συγχέουµε τον πόνο µε την χαρά ή τον φόβο µε την αγάπη. 
 
2. Πατέρα, αυτή είναι η µέρα Σου. 2Είναι η µέρα που δεν θα κάνω τίποτα από τον εαυτό µου 
αλλά θα ακούσω την Φωνή Σου για το κάθε τι που κάνω. ζητώντας µόνο αυτό που Εσύ µου 
προσφέρεις, δεχόµενος µόνο τις Σκέψεις που Εσύ µοιράζεσαι µαζί µου. 
 
Μάθηµα 340 
 
Μπορώ να είµαι ελεύθερος από τα δεινά σήµερα. 
 
1. Πατέρα, Σε ευχαριστώ για σήµερα και για την ελευθερία που είµαι σίγουρος ότι θα φέρει. 
2Αυτή η µέρα είναι άγια, επειδή σήµερα ο Υιός Σου θα λυτρωθεί. 3Τα δεινά του τελείωσαν. 
4Επειδή θα ακούσει την Φωνή Σου να τον κατευθύνει να βρει την όραση του Χριστού µέσω 
της συγχώρεσης και να ελευθερωθεί για πάντα από όλα τα δεινά. 5Ευχαριστώ για το 
σήµερα, Πατέρα µου. 6Γεννήθηκα σε αυτόν τον κόσµο µόνο για να φτάσω σε αυτήν την 
µέρα και ό,τι κρατά µε χαρά και ελευθερία για τον άγιο Υιό Σου και για τον κόσµο που 
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έφτιαξε, ο οποίος απελευθερώνεται σήµερα µαζί του. 
 
2. Να είσαι χαρούµενος σήµερα! 2Να είσαι χαρούµενος! 3Δεν υπάρχει χώρος, σήµερα, για 
οτιδήποτε άλλο εκτός από  χαρά και ευχαριστίες. 4Ο Πατέρας µας έχει λυτρώσει τον Υιό 
Του αυτή την µέρα. 5Όλοι µας, σήµερα θα σωθούµε. 6Ούτε ένας δεν θα µείνει στον φόβο  
και κανείς που ο Πατέρας δεν θα τον περισυλλέξει στον Εαυτό Του, αφυπνισµένο στον 
Ουρανό  στην καρδιά της Αγάπης. 
 
 

13. Τι Είναι Ένα Θαύµα; 

1.Ένα θαύµα είναι µια διόρθωση. 2Δεν δηµιουργεί, ούτε πραγµατικά αλλάζει καθόλου κάτι. 
3Απλώς κοιτά την απόγνωση και υπενθυµίζει στον νου πως ότι βλέπει είναι ψευδές. 
4Αναιρεί το λάθος αλλά δεν αποπειράται να πάει πέρα από την αντίληψη ούτε να 
ξεπεράσει την λειτουργία της συγχώρεσης. 5Έτσι παραµένει εντός των ορίων του χρόνου. 
6Ωστόσο ανοίγει τον δρόµο για την επιστροφή στο άχρονο και για την αφύπνιση της 
αγάπης επειδή ο φόβος πρέπει να γλιστρήσει µακρυά µε το απαλό βάλσαµο που αυτό 
φέρνει. 
2.Ένα θαύµα περιέχει το δώρο της χάρης, επειδή δίνεται και λαµβάνεται ως ένα. 2Κι έτσι 
απεικονίζει τον νόµο της αλήθειας στον οποίο ο κόσµος δεν υπακούει διότι αποτυγχάνει 
ολοκληρωτικά να κατανοήσει τους τρόπους της. 3Ένα θαύµα αντιστρέφει την αντίληψη που 
ήταν πριν αναποδογυρισµένη κι έτσι τερµατίζει τις παράξενες διαστρεβλώσεις που είχαν 
εκδηλωθεί. 4Τώρα η αντίληψη είναι ανοιχτή στην αλήθεια. 5Τώρα η συγχώρεση θεωρείται 
ως αιτιολογηµένη. 
3.Η συγχώρεση είναι το σπίτι των θαυµάτων. 2Τα µάτια του Χριστού τα παραδίδουν σε 
όλους όσους προσβλέπουν σε έλεος και αγάπη. 3Η αντίληψη στέκεται διορθωµένη στην 
όρασή του και αυτό που επρόκειτο να αναθεµατίσει έρχεται να το ευλογήσει. 4Κάθε κρίνος 
συγχώρεσης προσφέρει σε όλο τον κόσµο το σιωπηλό θαύµα της αγάπης. 5Και το καθένα 
αφήνεται µπροστά στον Λόγο του Θεού, πάνω στον συµπαντικό βωµό του Δηµιουργού και 
της δηµιουργίας στο φως της τέλειας αγνότητας και της δίχως τέλος χαράς. 
4.Το θαύµα λαµβάνεται πρώτο µε την πίστη διότι να το ζητάς σηµαίνει ότι ο νους είναι 
έτοιµος να συλλάβει αυτό που δεν µπορεί να δει και δεν κατανοεί. 2Ωστόσο η πίστη θα 
φέρει τους µάρτυρές της για να δείξει ότι αυτό στο οποίο στηριζόταν είναι πραγµατικά εκεί. 
3Και έτσι το θαύµα θα αιτιολογήσει την πίστη σου σε αυτό και θα δείξει ότι στηριζόταν 

σ᾽έναν κόσµο περισσότερο πραγµατικό από αυτόν που έβλεπες πριν
.
 έναν κόσµο 

λυτρωµένο από αυτό που νόµιζες ότι υπήρχε εκεί. 
5.Τα θαύµατα πέφτουν σαν σταγόνες θεραπευτικής βροχής από τον Ουρανό σ᾽εναν 
άνυδρο και σκονισµένο κόσµο όπου πεινασµένα και διψασµένα πλάσµατα έρχονται να 
πεθάνουν. 2Τώρα έχουν νερό. 3Τώρα ο κόσµος είναι πράσινος. 4Και παντού τα σηµάδια 
της ζωής ανθίζουν για να δείξουν ότι αυτό που γιεννιέται δεν µπορεί ποτέ να πεθάνει 
επειδή ό,τι έχει ζωή έχει αθανασία. 

 
 
 Μάθηµα 341 
 
Δεν µπορώ να επιτεθώ παρά µόνο στην αναµαρτησία µου και είναι µόνον αυτή που 

µε κρατά ασφαλή. 
 

1. Πατέρα, ο Υιός Σου είναι άγιος. 2Είµαι αυτός στον οποίο χαµογελάς µε αγάπη και 
τρυφερότητα τόσο αγαπητή και βαθειά και ακίνητη που το σύµπαν χαµογελά πίσω σ᾽Εσένα 
και µοιράζεται την Αγιοσύνη Σου. 3Πόσο αγνοί, πόσο ασφαλείς, πόσο άγιοι, είµαστε, 
λοιπόν, κατοικώντας στο χαµόγελό Σου, µε όλη Σου την Αγάπη να µας δίνεται, ζώντας ένα 

µαζί Σου, σε πλήρη αδελφοσύνη και Πατρότητα
.
 σε τόσο τέλεια αναµαρτησία που ο Κύριος 
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της αναµαρτησίας µας αντιλαµβάνεται ως Υιό Του, ένα σύµπαν Σκέψης που Τον 
ολοκληρώνει. 
 
2. Ας µην επιτεθούµε, λοιπόν, στην αναµαρτησία µας διότι περιέχει τον Λόγο του Θεού σε 
εµάς 2Και στην καλοσυνάτη αντανάκλασή της είµαστε σωσµένοι. 
 
Μάθηµα 342 
 
Αφήνω την συγχώρεση να αναπαυθεί πάνω σε όλα τα πράγµατα, επειδή έτσι θα 

µου δοθεί. 
 

1. Σε ευχαριστώ, Πατέρα, για το σχέδιό Σου να µε σώσεις από την κόλαση που έφτιαξα. 
2Δεν είναι πραγµατική. 3Κι Εσύ µου έδωσες τα µέσα για να µου αποδείξω 
ότι είναι εξωπραγµατική. 4Το κλειδί είναι στο χέρι µου και έχω φτάσει στην πόρτα πίσω από 
την οποία βρίσκεται το τέλος των ονείρων. 5Στέκοµαι µπροστά στην πύλη του Ουρανου και 
αναρωτιέµαι αν θα πρέπει να περάσω µέσα και να βρεθώ στο σπίτι. 6Ας µην περιµένω πάλι 
σήµερα. 7Ας συγχωρέσω όλα τα πράγµατα και ας αφήσω την δηµιουργία να είναι όπως 
Εσύ θέλεις να είναι και όπως είναι. 8Ας θυµηθώ ότι είµαι ο Υιός Σου και ανοίγοντας 
επιτέλους την πόρτα, να ξεχάσω τις ψευδαισθήσεις στο φλογερό φως της αλήθειας, καθώς 
η µνήµη Σου επιστρέφει σ᾽εµένα. 
 
2. Αδερφέ, συγχώρεσέ µε τώρα. 2Έρχοµαι σ᾽εσένα να σε πάρω σπίτι µαζί µου. 3Και καθώς 
πηγαίνουµε, ο κόσµος έρχεται µαζί µας στον δρόµο προς τον Θεό. 
 
 
Μάθηµα 343 
 
Δεν µου ζητιέται να κάνω θυσία για να βρω το έλεος και την ειρήνη του Θεού. 
 
1. Το τέλος των δεινών δεν µπορεί να είναι απώλεια. 2Το δώρο των πάντων δεν µπορεί 
παρά να είναι κέρδος. 3Εσύ µόνο δίνεις. 4Ποτέ δεν αφαιρείς. 5Και µε δηµιούργησες για να 
είµαι όπως Εσύ, γι᾽αυτό η θυσία γίνεται αδύνατον για µένα όπως επίσης και για Εσένα. 6Κι 
εγώ, επίσης, πρέπει να δώσω. 7Κι έτσι όλα τα πράγµατα µου δίνονται παντοτινά και για 
πάντα. 8Όπως δηµιουργήθηκα έτσι παραµένω. 9Ο Υιός Σου δεν µπορεί να κάνει καµία 
θυσία επειδή πρέπει να είναι πλήρης, έχοντας ως λειτουργία να σε ολοκληρώνει. 10Είµαι 
πλήρης επειδή είµαι ο Υιός Σου. 11Δεν µπορώ να χάσω επειδή µπορώ µόνο να δίνω και τα 
πάντα είναι δικά µου αιώνια. 
 
2. Το έλεος και η ειρήνη του Θεού δίνονται δωρεάν. 2Η σωτηρία δεν έχει κόστος. 3Είναι 
δώρο που πρέπει δωρεάν να δίνεται και να λαµβάνεται. 4Και αυτό θα µάθουµε σήµερα. 
 
Μάθηµα 344 
 

Σήµερα µαθαίνω τον νόµο της αγάπης
.
 ότι αυτό που δίνω στον αδερφό µου είναι 

δώρο σε εµένα. 

 
1. Αυτός είναι ο Νόµος Σου, Πατέρα µου, όχι ο δικός µου. 2Δεν έχω καταλάβει τι σηµαίνει 
να δίνεις και σκέφτηκα να φυλάξω αυτό που επεθύµησα µόνο για µένα. 3Και καθώς κοίταξα 
τον θησαυρό που νόµιζα ότι είχα, βρήκα έναν άδειο τόπο όπου ποτέ τίποτα δεν υπήρξε 
ούτε υπάρχει ούτε θα υπάρξει. 4Ποιός µπορεί να µοιραστεί ένα όνειρο; 5Και τι µπορεί να 
µου προσφέρει µια ψευδαίσθηση; 6Όµως, αυτός που θα συγχωρήσω θα µου δώσει δώρα 
πέραν από την αξία οποιουδήποτε πράγµατος στην γη. 7Ας γεµίσουν την αποθήκη µου µε 
Ουράνιους θησαυρούς οι αδερφοί που συγχώρεσα, που είναι οι µόνοι αληθινοί. 8Έτσι 
εκπληρώνεται ο νόµος της αγάπης. 9Κι έτσι ο Υιός Σου αναδύεται κι επιστρέφει σε Εσένα. 
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2. Πόσο κοντά είµαστε ο ένας µε τον άλλον καθώς πηγαίνουµε προς τον Θεό. 2Πόσο 
κοντά είναι Αυτός σε εµάς. 3Πόσο κοντά το τέλος του ονείρου και της αµαρτίας και η 
λύτρωση του Υιού του Θεού. 
 
 
Μάθηµα 345 
 
Προσφέρω µόνο θαύµατα σήµερα, επειδή θα ήθελα να µου επιστραφούν. 
 
1. Πατέρα, ένα θαύµα αντανακλά τα δώρα Σου σ᾽εµένα, τον Υιό Σου. 2Και κάθε ένα που 
δίνω επιστρέφει σ᾽εµένα θυµίζοντάς µου ότι ο νόµος της αγάπης είναι συµπαντικός. 3Ακόµα 
κι εδώ παίρνει µια µορφή που µπορεί να αναγνωριστεί και να κατανοηθεί ότι λειτουργεί. 4Τα 
θαύµατα που δίνω, δίνονται πίσω ακριβώς µε την µορφή που χρειάζοµαι να µε βοηθήσει µε 
τα προβλήµατα που αντιλαµβάνοµαι. 5Πατέρα, στον Ουρανό είναι διαφορετικά, επειδή εκεί, 
δεν υπάρχουν ανάγκες. 6Αλλά εδώ στην γή, το θαύµα είναι πιο κοντά στα δικά Σου δώρα 
από οποιοδήποτε δώρο µπορώ να δώσω. 7Έτσι, ας δώσω µόνο αυτό το δώρο σήµερα, το 
οποίο γεννηµένο από αληθινή συγχώρεση, φωτίζει τον δρόµο που πρέπει να ταξιδέψω για 
να Σε θυµηθώ. 
 
2.Ειρήνη σήµερα σε όλες τις καρδιές που αναζητούν. 2Το φως έχει έρθει να προσφέρει 
θαύµατα για να ευλογήσει τον κουρασµένο κόσµο. 3Θα αναπαυτεί σήµερα, διότι θα 
προσφέρουµε ό,τι λάβαµε. 
 
Μάθηµα 346  
 
Σήµερα η ειρήνη του Θεού µε περιβάλλει και ξεχνώ τα πάντα εκτός από την Αγάπη 
Του. 
 
1. Πατέρα, ξυπνώ σήµερα µε θαύµατα που διορθώνουν την αντίληψή µου για τα πάντα. 2Κι 
έτσι ξεκινά η µέρα που µοιράζοµαι µαζί Σου όπως θα µοιρααστώ την αιωνιότητα διότι ο 
χρόνος έχει παραµερίσει σήµερα. 3Δεν αναζητώ τα πράγµατα του χρόνου κι έτσι δεν θα τα 
κοιτάξω. 4Ό,τι αναζητώ σήµερα υπερβαίνει όλους τους νόµους του χρόνου και τα πράγµατα 
που αντιλαµβάνοµαι στον χρόνο. 5Θα ξεχάσω όλα τα πράγµατα εκτός από την Αγάπη Σου. 
6Θα κατοικήσω µέσα Σου και δεν θα γνωρίζω κανένα νόµο εκτός από τον Νόµο της 
αγάπης. 7Και θα βρω την ειρήνη που Εσύ δηµιούργησες για τον Υιό Σου, ξεχνώντας όλα τα 
ανόητα παιχνίδια που έκανα καθώς αντικρύζω την δόξα Σου και την δική µου. 
 
2. Κι όταν θά έρθει το βράδυ σήµερα δεν θα θυµηθούµε τίποτα εκτός από την ειρήνη του 
Θεού. 2Διότι σήµερα θα µάθουµε ποιά ειρήνη είναι δική µας όταν ξεχνάµε όλα τα 
πράγµατα εκτός από την Αγάπη του Θεού. 
 
Μάθηµα 347 
 
Ο θυµός πρέπει να προέρχεται από κρίση. Η κρίση είναι το όπλο που θα 

χρησιµοποιούσα εναντίον του εαυτού µου, για να κρατώ το θαύµα µακρυά µου.  
 
1. Πατέρα θέλω ότι πάει ενάντια στην θέλησή µου και δεν θέλω αυτό που πρέπει να είναι η 
θέλησή µου. 2Ευθυγράµµισε τον νου µου, Πατέρα µου. 3Νοσεί. 4Αλλά Εσύ έχεις προσφέρει 
ελευθερία και επιλέγω να αξιώσω το δώρο Σου σήµερα. 5Κι έτσι δίνω κάθε κρίση στον Ένα 
που µου έδωσες για να κρίνει για µένα. 6Βλέπει αυτό που αντικρύζω κι όµως γνωρίζει την 
αλήθεια. 7Κοιτάζει τον πόνο κι όµως γνωρίζει ότι δεν είναι πραγµατικός και στην κατανόησή 
Του ο πόνος θεραπεύεται. 8Δίνει τα θαύµατα που τα όνειρά µου θα έκρυβαν από την 
επίγνωσή µου. 9Ας κρίνει Αυτός σήµερα. 10Δεν γνωρίζω την θέλησή µου αλλά Αυτός είναι 
βέβαιος ότι είναι δική Σου. 11Και θα µιλήσει για µένα και Αυτός θα καλέσει να έρθουν τα 
θαύµατά Σου σε µένα. 
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2. Άκου προσεκτικά σήµερα. 2Μείνε τελείως ακίνητος και άκου την ευγενική Φωνή για τον 
Θεό να σε διαβεβαιώνει ότι Αυτός σε έκρινε ως τον Υιό που Αγαπά. 
 
Μάθηµα 348 
 
Δεν έχω αιτία για θυµό ή για φόβο, επειδή Εσύ µε περιβάλλεις. Και για κάθε ανάγκη 

που αντιλαµβάνοµαι, η χάρη Σου µου αρκεί. 
 
1. Πατέρα, ας θυµηθώ ότι είσαι εδώ και ότι δεν είµαι µόνος. 2Παντοτινή Αγάπη µε 
περιβάλλει. 3Δεν έχω αιτία για τίποτα εκτός σπό την τέλεια ειρήνη και χαρά που µοιράζοµαι 
µαζί Σου. 4Τι ανάγκη έχω για θυµό ή φόβο; 5Τέλεια ασφάλεια µε περιβάλλει. 6Μπορώ να 
φοβάµαι όταν η δική Σου τέλεια υπόσχεση πηγαίνει µαζί µου; 7Τέλεια αναµαρτησία µε 
περιβάλλει. 8Τι µπορώ να φοβάµαι αφού Εσύ µε δηµιούργησες µε αγιοσύνη τόσο τέλεια 
όσο η Δική Σου; 
 
2. Η χάρη του Θεού µας αρκεί σε όλα που µας θέλει να κάνουµε. 2Και µόνον αυτό 
επιλέγουµε να είναι η θέλησή µας όπως και η δική Του. 
 
Μάθηµα 349 
 
Σήµερα αφήνω την όραση του Χριστού να κοιτάξει όλα τα πράγµατα για µένα και να 
µην τα κρίνει αλλά αντ᾽αυτού να δώσει ένα θαύµα αγάπης.  
 
1. Έτσι θα ελευθερώσω όλα τα πράγµατα που βλέπω και θα τους δώσω την ελευθερία που 
αναζητώ. 2Διότι έτσι υπακούω στον νόµο της αγάπης και δίνω αυτό που θα ήθελα να βρώ 
και το κάνω δικό µου. 3Θα µου δοθεί επειδή το επέλεξα ως το δώρο που θέλω να δώσω. 
4Πατέρα, τα δώρα Σου είναι δικά µου. 5Κάθε ένα που δέχοµαι µου δίνει ένα θαύµα να 
δώσω. 6Και δίνοντας καθώς λαµβάνω µαθαίνω ότι το θεραπευτικό Σου θαύµα µου ανήκει. 
 
2. Ο Πατέρας µας, γνωρίζει τις ανάγκες µας. 2Μας δίνει χάρη για να ικανοποιηθούν όλες 
τους. 3Κι έτσι Τον εµπιστευόµαστε να µας στείλει θαύµατα να ευλογηθεἴ ο κόσµος και να 
θεραπευτούν οι νόες µας καθώς επιστρέφουµε σε Αυτόν. 
 
Μάθηµα 350 
 
Τα θαύµατα καθρεφτίζουν την αιώνια αγάπη του Θεού. Να τα προσφέρεις είναι να 
Τον θυµάσαι και µέσω της µνήµης Του να σώσεις τον κόσµο. 

 
1. Ό,τι συγχωρούµε γίνεται µέρος µας, όπως αντιλαµβανόµαστε τους εαυτούς µας. 2Ο Υιός 
του Θεού ενσωµατώνει όλα τα πράγµατα µέσα του όπως Εσύ τον δηµιούργησες. 3Η µνήµη 
Σου εξαρτάται από την συγχώρεσή του. 4Αυτό που είναι παραµένει ανεπηρρέαστο από τις 
σκέψεις του. 5Αλλά αυτά που βλέπει είναι το άµεσο αποτέλεσµά τους. 6Ως εκ τούτου, 
Πατέρα µου, θα επιστρέψω σε Εσένα. 7Μόνο η µνήµη σου θα µε καθιερώσει ελεύθερο. 8Και 
µόνο η συγχώρεσή µου µε διάσκει ν´αφήσω την µνήµη Σου να επιστρέψει σε µένα και να 
την δώσω στον κόσµο µε ευχαριστίες. 
 
2. Και καθώς συλλέγουµε θαύµατα από Αυτόν θα είµαστε αληθινά ευγνώµονες. 2Διότι 
καθώς τον θυµόµαστε, ο Υιός Του θα αποκατασταθεί σε µας στην πραγµατικότητα της 
Αγάπης. 
 

14.	Τι	Είμαι	Εγώ;	
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1.Είµαι ο Υιός του Θεού, πλήρης και θεραπευµένος και ολόκληρος, λάµποντας στην 
αντανάκλαση της Αγάπης Του. 2Μέσα µου η δηµιουργία Του είναι καθαγιασµένη και 
εγγυηµένη η αιώνια ζωή. 3Μέσα µου η αγάπη είναι τελειοποιηµένη, ο φόβος αδύνατον και η 
χαρά εδραιωµένη χωρίς αντίθετο. 4Είµαι το άγιο σπίτι του Ίδιου του Θεού. 5Είµαι ο 
Ουρανός όπου κατοικεί η Αγάπη Του. 6Είµαι η Ίδια η άγια Αναµαρτησία Του επειδή στην 
αγνότητά µου κατοικεί η Δική Του 
2.Η χρήση των λέξεών µας έχει τελειώσει σχεδόν τώρα. 2Όµως, στις τελευταίες µέρες 
αυτού του ενός έτους που δώσαµε µαζί στον Θεό, εσύ και εγώ, βρήκαµε έναν µοναδικό 
σκοπό που µοιραστήκαµε. 3Κι έτσι ενώθηκες µαζί µου, ώστε αυτό που εγώ είµαι είσαι κι 
εσύ, επίσης. 4Η αλήθεια αυτού που είµαστε δεν είναι να ειπωθεί µε λόγια ούτε να 
περιγραφεί. 5Ωστόσο, µπορούµε να συνειδητοποιήσουµε την λειτουργία µας εδώ και τα 
λόγια µπορούν να µιλήσουν γι᾽αυτό και να το διδάξουν επίσης, εάν γίνουµε παράδειγµα 
των λόγων µας. 
3.Είµαστε οι φορείς της σωτηρίας. 2Δεχόµαστε τον ρόλο µας ως σωτήρες του κόσµου, ο 
οποίος µέσα από την κοινή µας συγχώρεση λυτρώνεται. 3Και έτσι, αυτό το δώρο µας,  
δίνεται σε εµάς. 4Κοιτάµε τον κάθε έναν ως αδερφό και αντιλαµβανόµαστε όλα τα 
πράγµατα ως ευγενή και αγαθά. 5Δεν αναζητάµε µια λειτουργία που είναι πέρα από την 
πύλη του Ουρανού. 6Η γνώση θα επιστρέψει όταν θα έχουµε εκπληρώσει τον ρόλο µας. 
7Μας απασχολεί µόνο να καλωσορίζουµε την αλήθεια.  
4.Δικά µας είναι τα µάτια µε τα οποία η όραση του Χριστού βλέπει έναν λυτρωµένο κόσµο, 
από κάθε σκέψη αµαρτίας. 2Δικά µας είναι τα αυτιά που ακούνε την Φωνή του Θεού να 
διακηρύσσει ότι ο κόσµος είναι αναµάρτητος. 3Δικοί µας οι νόες που ενώνονται µαζί καθώς 
ευλογούµε τον κόσµο. 4Και από την ενότητα που κατορθώσαµε καλούµε όλους τους 
αδερφούς µας, ζητώντας τους να µοιραστούν την ειρήνη µας και να ολοκληρώσουν την 
χαρά µας. 
5.Είµαστε οι άγιοι αγγελιοφόροι του Θεού που µιλούν γι᾽Αυτόν και φέροντας τον Λόγο Του 
στον καθένα, τον οποίο Αυτός µας έχει στείλει, µαθαίνουµε ότι αυτός είναι γραµµένος στις 
καρδιές µας. 2Κι έτσι οι νόες µας αλλάζουν τον σκοπό για τον οποίο ήρθαµε και τον οποίο 
ζητάµε να υπηρετήσουµε. 3Φέρνουµε χαρµόσυνα νέα στον Υιό του Θεού που νόµισε ότι 
υπέφερε. 4Τώρα είναι λυτρωµένος. 5Και καθώς βλέπει την πύλη του Ουρανού ορθάνοιχτη 
µπροστά του, θα εισέλθει και θα χαθεί µέσα στην καρδιά του Θεού. 

 
Μάθηµα 351 
 
Ο αναµάρτητος αδερφός µου είναι ο οδηγός µου στην ειρήνη. Ο αµαρτωλός 
αδερφός µου είναι ο οδηγός µου στον πόνο. Κι αυτόν που επιλέγω να κοιτάξω, 
αυτόν θα δω. 

 
1.Ποιός είναι ο αδερφός µου παρά ο άγιος Υιός Σου; 2Κι αν τον δω αµαρτωλό, διακηρύσσω 
τον εαυτό µου αµαρτωλό,όχι ως Υιό του Θεού. µόνο και χωρίς φίλους σ᾽έναν τροµαχτικό 
κόσµο. 3Όµως αυτή η σκέψη είναι µια επιλογή που κάνω και µπορώ να την εγκαταλείψω. 
4Μπορώ επίσης να δω τον αδερφό µου αναµάρτητο, ως τον άγιο Υιό Σου. 5Και µε αυτήν 
την επιλογή, βλέπω την αναµαρτησία µου, τον για πάντα Παρηγορητή µου και Φίλο δίπλα 
µου και τον δρόµο µου ασφαλή και βέβαιο. 6Διάλεξε, λοιπόν, για µένα, Πατέρα µου, µέσω 
της Φωνής Σου. 7Διότι µόνον Αυτός κρίνει στο Όνοµά Σου. 
 
Μάθηµα 352 
 
Η κρίση και η αγάπη είναι αντίθετα. Από το ένα προέρχονται όλες οι θλίψεις του 

κόσµου. Αλλά από το άλλο προέρχεται η ειρήνη του Ίδιου του Θεού. 
 

1.Η συγχώρεση κοιτά την αναµαρτησία µόνο και δεν κρίνει. 2Μέσω αυτής έρχοµαι σε 
Εσένα. 3Η κρίση θα κρατήσει δεµένα τα µάτια µου και θα µε κάνει τυφλό. 4Όµως η αγάπη, 
καθρεφτισµένη στην συγχώρεση εδώ, µου θυµίζει ότι Εσύ µου έχεις δώσει έναν τρόπο να 
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βρώ ξανά την ειρήνη Σου. 5Λυτρώνοµαι όταν επιλέγω να ακολουθώ µε αυτόν τον τρόπο. 
6Δεν µε έχεις αφήσει απαρηγόρητο. 7Έχω µαζί µου και τα δύο και την µνήµη Σου και Έναν 
ο Οποίος µε οδηγεί σε αυτήν. 8Πατέρα, θ᾽ακούσω την Φωνή Σου και θα βρώ την ειρήνη 
Σου σήµερα. 9Επειδή θέλω ν᾽αγαπώ την δική µου Ταυτότητα και σ᾽αυτήν να βρώ την 
µνήµη Σου. 
 
 
Μάθηµα 353 
 
Τα µάτια µου, η γλώσσα µου, τα χέρια µου, τα πόδια µου, σήµερα δεν έχουν παρά 
µόνο ένα σκοπό.

 να δοθούν στον Χριστό για να χρησιµοποιηθούν ώστε να 

ευλογήσει τον κόσµο µε θαύµατα. 
 

1.Πατέρα, δίνω όλα όσα είναι δικά µου σήµερα στον Χριστό, να τα χρησιµοποιήσει µε 
όποιον τρόπο υπηρετεί καλύτερα τον σκοπό που µοιράζοµαι µαζί Του. 2Τίποτα δεν είναι 
µόνο δικό µου επειδή Αυτός κι εγώ έχουµε ενωθεί στον σκοπό. 3Έτσι η µάθηση έχει φτάσει 
σχεδόν στο καθορισµένο της τέλος. 4Για λίγο εργάζοµαι µαζί Του για να υπηρετήσω τον 
σκοπό Του. 5Μετά χάνω τον εαυτό µου µέσα στην Ταυτότητά  µου και αναγνωρίζω ότι ο 
Χριστός δεν είναι παρά ο Εαυτός µου. 
 
Μάθηµα 354 
 
Στεκόµαστε µαζί, ο Χριστός και Εγώ, εν ειρήνη και βεβαιότητα σκοπού. Και µέσα 

Του είναι ο Δηµιουργός Του, όπως Αυτός είναι µέσα µου. 
 

1.Η ενότητά µου µε τον Χριστό µε εδραιώνει ως Υιό Σου πέρα από τα όρια του χρόνου και 
ολοκληρωτικά ελεύθερο από κάθε νόµο εκτός από τον Δικό Σου. 2Δεν έχω κανέναν εαυτό 
εκτός από τον Χριστό µέσα µου. 3Δεν έχω κανέναν σκοπό παρά τον δικό Του. 4Κι Αυτός 
είναι καθ᾽οµοίωσιν του Πατρός. 5Έτσι πρέπει να είµαι ένα µαζί Σου όπως και µε Αυτόν. 
6Γιατί ποιός είναι ο Χριστός εκτός από τον Υιό Σου όπως τον δηµιούργησες; 7Και τι είµαι 
εγώ εκτός από τον Χριστό µέσα µου; 
 
Μάθηµα 355 
 
Δεν υπάρχει τέλος σε όλη την ειρήνη και χαρά και όλα τα θαύµατα που θα δώσω, 
όταν δεχτώ το Λόγο του Θεού. Γιατί όχι σήµερα; 

 
1.Γιατί να περιµένω, Πατέρα µου, για την χαρά που Εσύ µου υποσχέθηκες; 2Επειδή Εσύ 
θα κρατήσεις τον Λόγο Σου που έδωσες στον Υιό Σου στην εξορία. 3Είµαι σίγουρος ότι ο 
θησαυρός µου µε περιµένει και δεν χρειάζοµαι παρά να απλώσω το χέρι µου για τον βρώ. 
4Ακόµα και τώρα τα δάχτυλά µου τον αγγίζουν. 5Είναι πολύ κοντά. 6Δεν χρειάζεται να 
περιµένω ούτε µια στιγµή περισσότερο για να είµαι σε ειρήνη για πάντα. 7Εσένα είναι που 
επιλέγω και την Ταυτότητά µου µαζί Σου. 8Ο Υιός Σου θα είναι ο Εαυτός Του και θα Σε 
γνωρίζει ως Πατέρα του και Δηµιουργό και Αγάπη του. 
 
Μάθηµα 356 
 
Η αρρώστια δεν είναι παρά ένα άλλο όνοµα για την αµαρτία. Η θεραπεία δεν είναι 
παρά ένα άλλο όνοµα για τον Θεό. Έτσι το θαύµα είναι ένα κάλεσµα προς Αυτόν. 
 

1.Πατέρα, Υποσχέθηκες ότι ποτέ δεν θα παρέλειπες να απαντήσεις σε οποιoδήποτε 
κάλεσµα που µπορεί ο Υιός Σου να σου απευθύνει. 2Δεν έχει σηµασία πού είναι, ποιό 
φαίνεται να είναι το πρόβληµά του, ούτε τι πιστεύει ότι έχει απογίνει. 3Αυτός είναι ο Υιός 
Σου και Εσύ θα του απαντήσεις. 4Το θαύµα αντανακλά την Αγάπη Σου κι έτσι του απαντά. 
5Το Όνοµά Σου αντικαθιστά κάθε σκέψη αµαρτίας και όποιος είναι αναµάρτητος δεν µπορεί 
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να υποφέρει. 6Το Όνοµά Σου δίνει απάντηση στον Υιό Σου, διότι καλώντας το Όνοµά Σου 
δεν είναι παρά κάλεσµα του δικού του. 
 
Μάθηµα 357 
 
Η αλήθεια απαντά σε κάθε κάλεσµα που κάνουµε στο Θεό, ανταποκρινόµενη 
πρώτα µε θαύµατα και µετά επιστρέφει σε µας για να είναι ο εαυτός της. 
 

1.Η συγχώρεση, η αντανάκλαση της αλήθειας, µου λέει πώς να προσφέρω θαύµατα κι έτσι 
να δραπετεύσω από την φυλακή στην οποία νοµίζω ότι ζω. 2Ο άγιος Υιός Σου, µου 
επισηµαίνεται, πρώτα στον αδερφό µου. µετά σε µένα. 3Υποµονετικά η Φωνή Σου µε 
εκπαιδεύει να ακούω τον Λόγο Σου και να δίνω όπως λαµβάνω. 4Και καθώς κοιτώ τον Υιό 
Σου σήµερα, ακούω την Φωνή Σου να µε εκπαιδεύει να βρω τον δρόµο προς Εσένα, 
όπως Εσύ όρισες ότι θα είναι ο δρόµος: 

5"Κοίτα την αναµαρτησία του και θεραπεύσου." 

 

 
Μάθηµα 358 
 
Καµιά έκκληση προς τον Θεό δεν µπορεί να µην εισακουστεί, ούτε θα µείνει 
αναπάντητη. Και για αυτό µπορώ να είµαι βέβαιος. Η απάντηση Του είναι η 

µοναδική που πράγµατι θέλω. 
 
1.Εσύ που θυµάσαι τι πραγµατικά είµαι, µόνον Εσύ θυµάσαι τι πραγµατικά θέλω. 2Εσύ 
µιλάς για τον Θεό κι έτσι Εσύ µιλάς για µένα. 3Και ό,τι µου δίνεις έρχεται από τον Ίδιο τον 
Θεό. 4Η Φωνή Σου, Πατέρα µου, είναι και δική µου και το µόνο που θέλω είναι αυτό που 
Εσύ µου προσφέρεις ακριβώς στην µορφή που Εσύ επιλέγεις να γίνει δικό  µου. 5Ας 
θυµηθώ όλα όσα δεν γνωρίζω  κι ας σιωπήσει η φωνή µου, καθώς ενθυµούµαι. 6Αλλά ας 
µην ξεχάσω την Αγάπη Σου και την φροντίδα, που κρατούν στην επίγνωσή µου πάντα, την 
υπόσχεσή Σου στον Υιό Σου. 7Ας µην ξεχάσω ότι ο εαυτός µου είναι τίποτα αλλά ότι ο 
Εαυτός µου είναι τα πάντα. 
 
Μάθηµα 359 
 
Η απάντηση του Θεού είναι κάποια µορφή ειρήνης. Όλος ο πόνος θεραπεύεται, όλη 

η µιζέρια αντικαθίσταται µε χαρά. Όλες οι πόρτες της φυλακής ανοίγουν. Και όλη η 
αµαρτία κατανοείται ως ένα απλό λάθος. 
 
1.Πατέρα, σήµερα θα συγχωρήσουµε τον κόσµο Σου και θα αφήσουµε την δηµιουργία να 
είναι Δική Σου. 2Έχουµε παρανοήσει όλα τα πράγµατα. 3Αλλά δεν καταστήσαµε 
αµαρτωλούς τους άγιους Υιούς του Θεού. 4Ό,τι Εσύ δηµιούργησες αναµάρτητο έτσι 
παραµένει παντοτινά και για πάντα. 5Τέτοιοι είµαστε. 6Και χαιρόµαστε που µαθαίνουµε ότι 
κάναµε λάθη που δεν έχουν καµία πραγµατική επίδραση πάνω µας. 7Η αµαρτία είναι 
αδύνατον και σε αυτό το γεγονός η συγχώρεση στηρίζεται σε βέβαιη βάση πιο γερή από 
τον σκιώδη κόσµο που βλέπουµε. 8Βοήθησέ µας να συγχωρήσουµε, γιατί έτσι θα 
λυτρωθούµε. 9Βοήθησέ µας να συγχωρήσουµε για να είµαστε σε ειρήνη. 
 

 
Μάθηµα 360 
 
Ας είµαι εν ειρήνη εγώ, ο άγιος Υιός του Θεού. Ας είναι εν ειρήνη ο αδερφός µου, ο 
οποίος είναι ένα µε µένα. Ας είναι ευλογηµένος όλος ο κόσµος µε ειρήνη µέσα από 
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εµάς. 
 
1. Πατέρα, είναι η ειρήνη Σου που θέλω να δώσω καθώς την λαµβάνω από Εσένα. 2Είµαι ο 
Υιός Σου για πάντα ακριβώς όπως µε δηµιούργησες, διότι οι Μεγάλες Ακτίνες παραµένουν 
για πάντες ακίνητες και αδιατάρακτες εντός µου. 3Θα φτάσω σε αυτές σιωπηλά και µε 
βεβαιότητα επειδή πουθενά αλλού δεν µπορεί να βρεθεί η βεβαιότητα. 4Ας είµαι εν ειρήνη 
και ειρήνη σε όλον τον κόσµο. 5Στην αγιοσύνη δηµιουργηθήκαµε και στην αγιοσύνη 
παραµένουµε. 6Ο Υιός Σου είναι καθ᾽οµοίωσίν Σου σε τέλεια αναµαρτησία. 7Και µε αυτήν 
την σκέψη χαρούµενα λέµε "Αµήν." 

ΤΕΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

  Εισαγωγή 

1. Τα τελικά µας µαθήµατα θα έχουν όσο το δυνατόν λιγότερες λέξεις. 2Τις 
χρησιµοποιούµε µόνο στην αρχή της εξάσκησής µας και µόνο για να µας υπενθυµίσουν 
ότι αναζητάµε να πάµε πέρα από αυτές. 3Ας στραφούµε σε Αυτόν που ηγείται στην οδό και 
κάνει τα βήµατά µας σίγουρα. 4Σε Αυτόν αφήνουµε αυτά τα µαθήµατα όπως και σε Αυτόν 
δίνουµε τις ζωές µας από δω και πέρα. 5Επειδή δεν θα επιστρέψουµε ξανά στην πίστη 
στην αµαρτία που έκανε τον κόσµο να φαίνεται άσχηµος και ανασφαλής, επιθετικός και 
καταστροφικός, επικίνδυνος µε όλους τους τρόπους και ύπουλος πέρα από κάθε ελπίδα 
εµπιστοσύνης και απόδρασης από τον πόνο. 
2. Αυτός είναι ο µόνος τρόπος να βρούµε την ειρήνη που ο Θεός µας έχει δώσει. 2Είναι ο 
δρόµος Του που ο καθένας πρέπει τελικά να ταξιδέψει επειδή είναι αυτό το τέλος που ο 
Ίδιος ο Θεός καθόρισε. 3Στο όνειρο του χρόνου µοιάζει να είναι µακρινό. 4Κι όµως, 

αληθινά, είναι ήδη εδώ
. 
υπηρετώντας µας ήδη ως ευσπλαχνική καθοδήγηση στον δρόµο 

που πηγαίνουµε. 5Ας ακολουθήσουµε µαζί την οδό που η αλήθεια µας δείχνει. 6Και ας 
είµαστε οι οδηγοί στους πολλούς αδερφούς µας που αναζητούν τον δρόµο αλλά δεν τον 
βρίσκουν. 
3. Και ας αφιερώσουµε τον νου µας σε αυτόν τον σκοπό, κατευθύνοντας όλες µας τις 
σκέψεις να υπηρετήσουν την λειτουργία της σωτηρίας. 2Σε µας δόθηκε ο σκοπός να 
συγχωρήσουµε τον κόσµο. 3Είναι ο στόχος που ο Θεός µας έχει δώσει. 4Είναι το δικό Του 
τέλος που ζητάµε για το όνειρο κι όχι το δικό µας. 5Επειδή ό,τι συγχωρούµε δεν θα 
αποτύχουµε να το αναγνωρίσουµε ως µέρος του Ίδιου του Θεού. 6Και έτσι η µνήµη Του 
επιστρέφεται πλήρης και ολοκληρωµένη. 
4. Είναι η λειτουργία µας στην γη, να Τον θυµηθούµε, αφού µας είναι δοσµένο να είµαστε 
η δική Του ολοκλήρωση στην πραγµατικότητα. 2Έτσι ας µην ξεχάσουµε ότι ο στόχος µας 
µοιράζεται, επειδή είναι αυτή την επαναφορά στην µνήµη που περιέχει την µνήµη του 
Θεού και δείχνει τον δρόµο προς Αυτόν και προς τον Ουρανό της ειρήνης Του. 3Και δεν θα 
συγχωρήσουµε τον αδερφό µας που µπορεί να µας το προσφέρει αυτό; 4Αυτός είναι η 
οδός, η αλήθεια και η ζωή που µας δείχνει τον δρόµο. 5Μέσα του κατοικεί η σωτηρία που 
µας προσφέρεται µέσω της συγχώρεσής µας, που του δώσαµε. 
5. Δεν θα τελειώσουµε αυτή την χρονιά χωρίς το δώρο που ο Πατέρας µας υποσχέθηκε 
στον άγιο Υιό Του. 2Τώρα έχουµε συγχωρεθεί. 3Κι έχουµε σωθεί από όλη την οργή που 
νοµίσαµε ότι ανήκει στον Θεό και ανακαλύψαµε ότι ήταν όνειρο. 4Αποκατασταθήκαµε στην 
υγεία όπου καταλαβαίνουµε ότι ο θυµός είναι παράφρων, η επίθεση είναι τρέλλα και η 
εκδίκηση ανόητη φαντασίωση. 5Σωθήκαµε από την οργή επειδή µάθαµε ότι κάναµε λἀθος. 
6Τίποτα περισσότερο από αυτό. 7Κι ένας πατέρας θυµώνει µε τον γιό του επειδή δεν 
κατόρθωσε να καταλάβει την αλήθεια; 
6. Ερχόµαστε έντιµα στον Θεό και του λέµε ότι δεν καταλάβαµε και Του ζητάµε να µας 
βοηθήσει να µάθουµε τα µαθήµατά Του, µέσω της Φωνής του δικού Του Δασκάλου. 2Θα  
πλήγωνε Αυτός τον Υιό Του; 3Ή θα έσπευδε να του απαντήσει και να πει, "Αυτός είναι ο 
Υιός Μου και όλα όσα έχω είναι δικά του"; 4Να είσαι βέβαιιος ότι έτσι θα απαντήσει, επειδή 
αυτά είναι τα δικά Του λόγια σε σένα. 5Και περισσότερο από αυτό ποτέ κανείς δεν µπορεί 
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να έχει διότι σε αυτά τα λόγια είναι όλα όσα υπάρχουν και όλα όσα θα υπάρξουν από άκρη 
σε άκρη του χρόνου και στην αιωνιότητα. 

 

 

Μαθήµατα 361 - 365  
 

Αυτή την άγια στιγµή θέλω να την δώσω σε Σένα. Έσω Εσύ επικεφαλής.  
Επειδή θα ακολουθήσω, Βέβαιος ότι η καθοδήγηση Σου µου δίνει ειρήνη. 

1.Κι αν χρειαστώ µια λέξη να µε βοηθήσει, Αυτός θα µου την δώσει. 2Αν χρειστώ µόνο µια 
σκέψη κι αυτήν Αυτός θα την δώσει. 3Κι αν χρειαστώ µόνο ακινησία κι έναν γαλήνιο, 
ανοιχτό νου, αυτά τα δώρα είναι που θα λάβω από Αυτόν. 4Αυτός είναι επικεφαλής  µέσα 
από το αίτηµά µου. 5Και Αυτός θ᾽ακούσει και θα µου απαντήσει επειδή Αυτός µιλάει για 
τον Θεό τον Πατέρα µου και τον άγιο Υιό Του. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

1.Αυτή η σειρά µαθηµάτων είναι µια αρχή όχι ένα τέλος. 2Ο Φίλος σου προχωρά µαζί σου. 
3Δεν είσαι µόνος. 4Όποιος Τον καλεί δεν καλεί µάταια. 5Οτιδήποτε σε προβληµατίζει, να 
είσαι βέβαιος ότι Αυτός έχει την απάντηση κι ευχαρίστως θα στην δώσει αν απλά στραφείς 
σε Αυτόν και το ζητήσεις από Αυτόν. 6Δεν θ᾽αρνηθεί να δώσει όλες τις απαντήσεις που 
έχεις ανάγκη για οτιδήποτε που φαίνεται να σε ταράσσει. 7Γνωρίζει τον τρόπο να λύνει όλα 
τα προβλήµατα και να επιλύει όλες τις αµφιβολίες. 8Η σιγουριά Του είναι δική σου. 9Δεν 
χρειάζεσαι παρά να την ζητήσεις από Αυτόν και θα σου δοθεί. 
2.Είστε τόσο σίγουροι ότι θα φτάσετε σπίτι όσο είναι το µονοπάτι του ήλιου που ξάπλωσε 
πριν ανατείλει, αφού είχε δύσει και ανάµεσα στο µισόφωτο. 2Πράγµατι, το µονοπάτι σου 
είναι ακόµα πιο σίγουρο. 3Διότι δεν είναι δυνατόν ν᾽αλλάξει η πορεία αυτών που ο Θεός 
κάλεσε σε Αυτόν. 4Συνεπώς υπάκουσε στην βούλησή σου και ακολούθησε Αυτόν τον 
Οποίο δέχτηκες ως την φωνή σου, να µιλάει γι᾽αυτά που πραγµατικά θέλεις και 
πραγµατικά χρειάζεσαι. 5Δική Του είναι η Φωνή για τον Θεό κι επίσης δική σου. 6Κι έτσι 
Αυτός µιλάει για την ελευθερία και την αλήθεια. 
3.Δεν υπάρχουν άλλα ειδικά µαθήµατα επειδή δεν υπάρχει πλέον ανάγκη γι᾽αυτά. 2Στο 
εξής, µην ακούς παρά µόνο την Φωνή για τον Θεό και για τον Εαυτό σου, όταν 
αποσύρεσαι από τον κόσµο για να αναζητήσεις, αντί γι᾽αυτόν, την πραγµατικότητα. 3Αυτός 
θα καθοδηγήσει τις προσπάθειές σου, λέγοντάς σου ακριβώς τι να κάνεις, πώς να 
κατευθύνεις τον νου σου και πότε να έρχεσαι σε Αυτόν στην σιωπή, ζητώντας την σίγουρη 
καθοδήγησή Του και τον σίγουρο Λόγο Του. 4Αυτός είναι ο Λόγος τον οποίο ο Θεός σου 
έδωσε. 5 Δικός Του είναι ο Λόγος που επέλεξες να είναι δικός σου.  
4.Και τώρα σε θέτω στα χέρια Του, για να είσαι ο πιστός Του ακόλουθος µε Αυτόν ως 
οδηγό µέσα από κάθε δυσκολία και κάθε πόνο που µπορεί να νοµίζεις ότι είναι 
πραγµατικό. 2Αυτός ούτε θα σου δώσει τέρψεις που θα φύγουν επειδή δίνει µόνο το αιώνιο 
και το αγαθό. 3Άφησέ Τον να σε ετοιµάσει για παρακάτω. 4Έχει κερδίσει την εµπιστοσύνη 
σου µιλώντας σου καθηµερινά για τον Πατέρα σου και τον αδερφό σου και τον Εαυτό σου. 
5Θα συνεχίσει. 6Τώρα βαδίζεις µαζί Του, τόσο σίγουρος για το πού πηγαίνεις όσο είναι 
Αυτός. τόσο σίγουρος πώς πρέπει να προχωρήσεις, όσο Αυτός. τόσο πεπεισµένος για τον 
στόχο όσο είναι Αυτός και για την ασφαλή σου άφιξη στο τέλος. 
5.Το τέλος είναι σίγουρο και τα µέσα, επίσης. 2Σε αυτό λέµε "Αµήν". 3Θα σου ειπωθεί 
ακριβώς αυτό που ο Θεός θέλει για σένα, κάθε φορά που υπάρχει µια επιλογή να γίνει. 
4Και θα µιλήσει για τον Θεό και για τον Εαυτό σου έτσι σιγουρεύοντας ότι δεν θα ζητήσεις 
την κόλαση και ότι κάθε επιλογή που κάνεις φέρνει τον Ουρανό πιο κοντά στο χέρι σου. 5Κι 
έτσι βαδίζουµε µαζί Του από τώρα και στο εξής και στρεφόµαστε σε Αυτόν για 
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καθοδήγηση και για ειρήνη και σίγουρη κατεύθυνση. 6Χαρά µας περιµένει στον δρόµο. 
7Επειδή επιστρέφουµε σπίτι προς µια ανοιχτή πόρτα την οποία ο Θεός κράτησε ανοιχτή 
για να µας καλωσορίσει. 
6.Εµπιστευόµαστε τον δρόµο µας σε Αυτόν και λέµε "Αµήν". 2Εν ειρήνη θα συνεχίσουµε 
τον δρόµο µας  και θα εµπιστευτούµε όλα τα πράγµατα σε Αυτόν. 3Με σιγουριά 
περιµένουµε τις απαντήσεις Του καθώς ζητάµε την Βούλησή Του σε κάθε τι που κάνουµε. 
4Αυτός αγαπά τον Υιό του Θεού όπως κι εµείς τον αγαπάµε. 5Και µας διδάσκει πώς να τον 
δούµε µέσα από τα δικά Του µάτια και να τον αγαπάµε όπως Αυτός. 6Δεν βαδίζεις µόνος 
σου. 7Άγγελοι του Θεού πετούν κοντά και ολόγυρα. 8Η Αγάπη Του σε περιβάλλει και να 
είσαι σίγουρος γι᾽αυτό. ότι ποτέ δεν θα σε αφήσω απαρηγόρητο. 

________________________________________________________________________ 

 


