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ΥΛΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ
Το βιβλίο αυτό αποτελεί πνευµατική ιδιοκτησία. Ωστόσο, ο συγγραφέας
χορηγεί άδεια σε οποιοδήποτε ενδιαφερόµενο να φωτοτυπήσει, να σαρώσει
ηλεκτρονικά, ή να αναπαράγει µε άλλο τρόπο ολόκληρο το βιβλίο για τους
σκοπούς της κοινής χρήσης µε άλλους ενδιαφερόµενους, εφόσον
ακολουθούνται µερικοί απλοί κανόνες:
• Το βιβλίο δεν µπορεί να πωληθεί για κέρδος. Οι µόνες επιβαρύνσεις θα
πρέπει να είναι το πραγµατικό κόστος της αναπαραγωγής και δεσίµατος.
• Η αναπαραγωγή να γίνει για ολόκληρο το βιβλίο, συµπεριλαµβανοµένης της
σελίδας του τίτλου και αυτής της σελίδας. Όχι αποσπάσµατα παρακαλώ,
εκτός εάν πρόκειται για κριτικές ή παρουσιάσεις σε περιοδικά. Αν γίνει
παρουσίαση σε περιοδικό, συµπεριλαµβανοµένων των ενηµερωτικών
δελτίων, ένα αντίγραφο της δηµοσιευµένης κριτικής θα πρέπει να αποσταλεί
στον συγγραφέα.
• Αν το αντίγραφο που κατέχετε έχει φωτοτυπηθεί τόσες πολλές φορές ώστε να
έχει γίνει δυσανάγνωστο, µπορείτε να κατεβάσετε ένα νέο αντίγραφο από την
ιστοσελίδα του συγγραφέα πριν να το αντιγράψετε ξανά.
• Αντίγραφα του χειρογράφου είναι διαθέσιµα στο διαδίκτυο στην διεύθυνση
http://www.notimeforkarma.com
• Οι εταιρείες αναπαραγωγής ενθαρρύνονται να έχουν στην κατοχή τους ένα
κύριο αντίγραφο σε ετοιµότητα, ώστε οι πελάτες να µπορούν να
παραγγείλουν αντίγραφα.
Ευχαριστώ για το µοίρασµα αυτής της δουλειάς µε άλλους!
Ερωτήσεις ή σχόλια;
info@paxtonrobey.com
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
Άκουσα την οµιλία του Ραµ Ντας στην πόλη της Οκλαχόµα πριν από µερικούς
µήνες. Έλεγε για τον φίλο του Εµµανουήλ, ο οποίος δεν είχε φυσικό σώµα και
εκφραζόταν δια µέσου του Πατ Ρόντεγκαστ. Ένα µέλος του ακροατηρίου
ρώτησε πώς ήξερε ότι η πληροφορίες που έλαβε από τον Εµµανουήλ ήταν
αξιόπιστες. Ο Ραµ Ντας απάντησε, «Επειδή συµφωνεί µαζί µου. Πώς αλλιώς
µπορεί να ξέρει κανείς;»
Όταν προσπαθούµε να αποσαφηνίσουµε τις δικές µας πνευµατικές ή
φιλοσοφικές βάσεις για την ζωή, η εσωτερική καθοδήγηση είναι το ένα και
µοναδικό κριτήριο που έχουµε για τη µέτρηση της αξιοπιστίας των
διαφορετικών µηνυµάτων που ακούµε αυτές τις µέρες. Το ιστορικό ή νοµικό
προηγούµενο µε βάση την πνευµατική ανάλυση και τον πραγµατισµό του
παρελθόντος, ανεξάρτητα από το πόσο εκτιµάται από τους µεγαλύτερούς µας,
δεν έχει εφαρµογή σε θέµατα της καρδιάς.
Η εσωτερική καθοδήγηση µας απελευθερώνει από την εξάρτηση από τις
πεποιθήσεις των άλλων. Η εσωτερική καθοδήγηση µας επιτρέπει να
απελευθερώσουµε την εξάρτησή µας από την αποδεκτή πρακτική. Η εσωτερική
καθοδήγηση είναι αυτό που µας εξουσιοδοτεί ως άτοµα.
Κανένα τµήµα της κοινωνίας δεν είναι ακόµα έτοιµο να γίνει τόσο ελεύθερο και
τόσο ενδυναµωµένο ώστε να αρχίσει να προβάλει προς τα έξω τα
χαρακτηριστικά του Χριστού. ∆εν υπάρχουν προηγούµενα από την κοινωνία
µας για να γίνει κανείς φωτισµένος. Κάποιος πρέπει να ανακαλύψει µια νέα
πηγή προηγουµένων, αξιών και πιστεύω, αν θέλει να είναι "στον κόσµο αλλά όχι
του κόσµου". Λοιπόν, αυτή η "νέα πηγή" είναι τώρα και ήταν πάντα στη
διάθεση του κάθε πνευµατικού αναζητητή. Ο γκουρού µας οδηγεί σε αυτή την
πηγή όταν µας εκθειάζει την είσοδο στο διαλογισµό, να "είµαι ακίνητος και να
γνωρίσω ότι είµαι ο Θεός".
Στον πλανήτη µας σήµερα είναι εκπληκτικό ότι υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες
άτοµα που είναι έτοιµα να απαλλαχθούν εκουσίως από τις διδασκαλίες των
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προσώπων κύρους από τα οποία ανατράφηκαν. Είναι έτοιµοι να αγκαλιάσουν
τις πνευµατικές µεθόδους και τις αλήθειες που θα τους επιτρέψουν να κάνουν
θαύµατα στη ζωή τους και στον πλανήτη τους. Είναι έτοιµοι να ενσωµατώσουν
υψηλότερη επίγνωση στην καθηµερινή τους ζωή.
Η υψηλότερη επίγνωση είναι µη λεκτική, ως εκ τούτου οι ιστορίες που
περιέχονται εδώ είναι στρεβλώσεις. Έχουν αναλυθεί, περιορισθεί, περικοπεί,
εξανθρωπιστεί, και βαριά παραφρασθεί σε σύγκριση µε τις ενοράσεις που τις
γέννησαν. Αν αυτό το βιβλίο θα είχε κάποια αξία, θα είναι να κινήσει την
περιέργειά σου, να σε παρασύρει να µελετήσεις την παρουσία σου στη γη. Ίσως
ακόµη και στο σηµείο να εκφράσεις τις δικές σου ιστορίες. Ποτέ µην προωθείς
τις δικές σου ιστορίες ως «αλήθεια». Αλλά αν τις φτιάξεις και τις µοιραστείς µε
τους συνανθρώπους σου, η γενική άποψη που όλοι τελικά θα φτάσουµε θα
είναι καταπληκτικής ελευθερίας, ειρήνης και χαράς - - φώτιση. Μην υποτιµάς
τη δύναµη των δικών σου λόγων.
Υπάρχει τόση διαφορά µεταξύ του πώς ακούµε τον προφορικό λόγο και πώς
διαβάζουµε το γραπτό λόγο. Σχεδόν πάντα θα προτιµούσα να ακούσω την
κασέτα ενός οµιλητή αντί να διαβάσω το αντίστοιχο κείµενο. Είµαι από
εκείνους τους ανθρώπους που πιστεύουν ότι η ταινία είναι καλύτερη από το
βιβλίο. Ο τόνος και η ενέργεια του οµιλητή είναι για µένα ένα σηµαντικό µέρος
του περιεχοµένου του µηνύµατος. Υπάρχουν άλλοι, το ξέρω, για τους οποίους
η κίνηση ή ενέργεια του οµιλητή αποσπά από ή παρακάµπτει το µήνυµα. Για
εκείνους, ο γραπτός λόγος τους επιτρέπει να δηµιουργήσουν τον δικό τους τόνο
και έµφαση κατά τρόπο που να προσαρµόζει το µήνυµα γι’ αυτούς ειδικά.
Το να µιλάω είναι ο τρόπος µου να αποσαφηνίσω έννοιες, γι’ αυτό τείνω να
παίρνω πολλές ελευθερίες κατά τη διάρκεια της αφήγησής µου, οι οποίες µου
επιτρέπουν να κατανοήσω τις ιδέες που λαµβάνω διαισθητικά. Προσπαθώ
πάντοτε να απλοποιήσω απόκρυφες έννοιες, µερικές φορές σε σηµείο
παραλογισµού. Πιστεύω ότι η απόλυτη Αλήθεια είναι στην πραγµατικότητα το
πιο απλό πράγµα. Όταν έχουµε µισές αλήθειες και προσπαθούµε να βγάλουµε
νόηµα από την ανάλυσή τους µε τις περιορισµένες µας διάνοιες, η
πνευµατικότητα γίνεται πολύ περίπλοκη. Για αυτό και φτιάχνω ιστορίες για το
πώς λειτουργεί αυτό το σχολικό σύστηµα που ονοµάζουµε Γη.
Παραφράζω τους Μεγάλους ∆ιδασκάλους και τις απόκρυφες διδασκαλίες
ελεύθερα. Σε αυτό το βιβλίο, έχω παραφράσει, επίσης, την Αγία Γραφή και τα
Μαθήµατα Θαυµάτων1. Πιστεύω ότι ακόµα κι αν ήξερα την Αλήθεια, δεν θα
µπορούσα να την πω. Υπάρχει µια παλιά κινέζικη παροιµία που λέει "αυτός
που ξέρει δεν µιλάει και αυτός που µιλά δεν ξέρει". Προσπαθώ να το έχω αυτό
κατά νου, καθώς µιλάω. Οπότε παρακαλώ κοίτα µε ευγένεια και γενναιοδωρία
1

Στµ: A Course in Miracles – µία σειρά βιβλίων αυτοδιδασκαλίας γραµµένη από την Dr.
Helen Schucman, που σκοπό έχει να βοηθήσει τους αναγνώστες της να επιτύχουν την
πνευµατική µεταµόρφωση
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τις φτιαχτές ιστορίες µου και µην πάρεις τίποτα πάρα πολύ κυριολεκτικά.
Αυτή είναι η αλήθεια µου, όχι η δική σου. Εσύ απλώς θα πρέπει να φτιάξεις
τις δικές σου ιστορίες που θα ταιριάζουν στην αλήθεια σου.

Ευχαριστίες
Ακούγοντας οµιλητές, παρακολουθώντας σεµινάρια, διαβάζοντας βιβλία, και
ακούγοντας κασέτες, είχα τη δυνατότητα να συναρτήσω ένα λεξιλόγιο που κάνει
δυνατή την έκφραση πνευµατικών εννοιών, τουλάχιστον αρκετά για να εξάψω
λίγο το ενδιαφέρον γύρω από ιδέες που δεν έχουν όρια. Μερικοί από αυτούς
που έχουν βοηθήσει να µου δωθούν οι λέξεις για να εκφράσω τους µύθους
«µου» είναι: Ρίτσαρντ Μπαχ, Τζοαν Μπλότζετ, Τζακ Μπόλαντ, Έρικ
Μπάτεργουορθ, Κεν Κάρεϊ, Ραµ Ντας, Γουέιν Ντάιερ, Φόστερ Μακλέλαν, Χάρυ
Μακνάιτ, Ρέιµοντ Μούντι, Σιγκ Πόλσον, Χάρολντ Σέρµαν, Πατρίτσια Σαν, Χοσέ
Σίλβα, Γκάρυ Σίµονς και Μπιλ Γουίλιαµς2.
Όταν πριν από λίγα χρόνια, άρχισα να αισθάνοµαι ότι ένα βιβλίο ήταν να
γραφτεί, επαναστάτησα. Εγώ δεν γράφω βιβλία, είπα, µιλάω. Αγαπώ να µιλάω.
Όταν χρειάζοµαι να ξεκαθαρίσω µία ιδέα ή έννοια, µιλώ γι’ αυτήν και όπως
µιλάω η σαφήνεια έρχεται. Συχνά το να µιλάω είναι ο διαλογισµός µου, ο
τρόπος µου να συντονίζοµαι µε αόρατες σφαίρες. Και έχω γίνει αληθινός
υποστηρικτής ότι, όπως ο Ντόναλντ Σιµόντα είπε: «Στο µονοπάτι της ευτυχίας
µας, θα βρούµε τη µάθηση για την οποία έχουµε επιλέξει αυτή τη ζωή.» Η
ευτυχία µου είναι να µιλάω.
Είπα στο σύµπαν ότι εάν είναι να γραφτεί ένα βιβλίο, θα ήθελα να έχω ένα
βοηθό. Έτσι, δεν ήταν τόσο περίεργο όταν λίγο µετά από ένα σεµινάριο που
έκανα στο Ντάλας, το οποίο είχε παρακολουθήσει η Λούνα, µου έγραψε
ρωτώντας αν θα µπορούσε να µε βοηθήσει στην σύνταξη ενός βιβλίου που θα
συνέβαλε στην εξοικείωση των ανθρώπων µε αυτές τις ιδέες. Ευχαριστώ
σύµπαν!
Η Λούνα ήταν ένα µαγικό άτοµο στη συνεργασία µας. Ακολούθησε την
καθοδήγησή της σε κάθε βήµα, κάνοντας τη δουλειά απίστευτα εύκολη και
συγχρονιστική. Σε ευχαριστώ Λούνα!
Η Λούνα και εγώ θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τον Λάρυ Ντόσεϊ και την
Σάντρα Ίνγκερµαν για την βοήθειά τους σε αυτό το έργο. Μας έδειξαν τα ‘µέσα’
και τα ‘έξω’ του παιχνιδιού των εκδόσεων από την πλευρά του συγγραφέα.
Χωρίς αυτούς ο δρόµος µας θα ήταν πολύ φτωχότερος σε χαρά. Και
ευχαριστούµε τη Σύνθια Σίµπολτ που όχι µόνο φέρνει απίστευτη τέχνη σε αυτή
2

Στµ: τα ονόµατα στο πρωτότυπο είναι Richard Bach, Johanne Blodget, Jack Boland, Eric
Butterworth, Ken Carey, Ram Dass, Wayne Dyer, Foster McClellan, Harry McKnight,
Raymond Moody, Sig Paulson, Harold Sherman, Patricia Sun, Jose Silva, Gary Simmons,
και Bill Williams
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τη διάσταση, αλλά είναι και σε θέση να υποστηρίξει και να εµπνεύσει τους
άλλους µε έναν καταπληκτικό τρόπο.
Ο αδελφός και η αδελφή µου, Ρικ και Μπεθ, µε έθρεψαν όταν δεν υπήρχε
φαγητό στα ντουλάπια, και µε στήριξαν µε κάθε δυνατό τρόπο, χωρίς να µε
κρίνουν καθόλου. Η πνευµατική δασκάλα η οποία, ακολουθώντας την
καθοδήγησή της, µε ξελάσπωσε όταν ήµουν στα πρόθυρα του ολοκληρωτικού
αφανισµού ήταν η Κάρολ Πάρις Χάρα. Η Αν Σµιθ, η µεγαλύτερη ειδικός
διασυνδέσεων παγκοσµίως, είναι πάντα εκεί και πάντα συντονισµένη. Οι
γείτονές µας, που µας πάνε να µεταλάβουµε το Μεγάλο Πνεύµα στο
τελετουργικό χαµάµ3, είναι ο Τζέικ και η Κάθυ Γουόκερ. Μια ειδική µνεία
εκτίµησης για τη Μόνα Χέιλ που τα βλέπει όλα, τα ακούει όλα, τα ξέρει όλα,
και µιλάει πολύ λίγο. Ευχαριστίες στην Παµ Κοξ. Υπάρχουν κυριολεκτικά
δεκάδες άλλοι που αξίζουν τις ευχαριστίες µου για την άνευ όρων υποστήριξή
τους, πνευµατικά ή αλλιώς.
Και φυσικά, η µεγαλύτερη υποστηρικτής µου είναι η γυναίκα µου Αν.
Θεωρούµε ότι αυτές οι λέξεις από τα Μαθήµατα Θαυµάτων, «Θα προτιµούσες να
έχεις δίκιο ή να είσαι ευτυχισµένος;» κάνουν τη σχέση µας µια αληθινή χαρά.
Πάξτον Ρόµπυ
Κάρσον, Νέο Μεξικό
Ιανουάριος 1993 και Ιανουάριος 1998

3

Στµ: Sweat lodge – τελετουργική σάουνα και σηµαντικό γεγονός για µερικές γηγενείς φυλές
της Βόρειας Αµερικής
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Καλώς ήρθες στον πλανήτη Γη!
Σήµερα, καθώς ετοιµαζόµαστε να διασχίσουµε το όριο, κάπου κοντά στην αρχή
του 21ου αιώνα, από την εποχή των Ιχθύων στην εποχή του Υδροχόου, θα δούµε
ότι ο ανθρώπινος νους έχει ανοιχτεί µε µαζικό τρόπο στην αναζήτηση της
γαλήνης, της αρµονίας, της πνευµατικότητας και στις απεριόριστες δυνατότητες
του να µετατρέψουµε όλα όσα άλλοτε θεωρούνταν ως µυστικισµός ή
επιστηµονική φαντασία, σε κάτι που είναι η οικεία προσωπική µας
πραγµατικότητα.
Πώς γίνεται και ζούµε τώρα σε έναν κόσµο όπου οι απόκρυφες διδασκαλίες
αιώνων, τα µυστικά των δασκάλων, της Αναλήψεως, και των θαυµάτων
διατυπώνονται σε βιβλία που είναι στην κορυφή της λίστας των πωλήσεων; Πώς
γίνεται και οι άνθρωποι τώρα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν µε και να
κατακτήσουν τα αιώνια µυστικά της φώτισης και της συνειδητής συνδηµιουργίας του σύµπαντος; Κάτι συµβαίνει στους κατοίκους αυτού του
πλανήτη, όταν η εποχή του Υδροχόου ξηµερώνει. Και αυτό που συµβαίνει δεν
είναι ένα ατύχηµα, δεν είναι τυχαίο, δεν είναι χωρίς σκοπό. Ο καθένας θα
είναι µυηµένος στα κρυµµένα µυστικά των προφητών, των γιόγκι, και των
µεγάλων διδασκάλων στην εποχή του Υδροχόου. Μερικοί θα πάρουν αυτές τις
πληροφορίες νωρίτερα από κάποιους άλλους, και θα θελήσουν να
καθοδηγήσουν τη γη στην θεραπεία, τον καθαρισµό και την ανανέωσή της.
Κάθε ένας από µας που ενδιαφέρεται για τα θέµατα αυτά ήρθε στον πλανήτη µε
ένα σκοπό, ως απεσταλµένοι, θα λέγαµε, της κοσµικής επιτροπής "σώστε τη
γη". Σε καθένα από εµάς αποκαλύπτεται ποια είναι η λειτουργία µας και το
βάθος και εύρος της αποστολής µας (το παιχνίδι µας, η χαρούµενη
δραστηριότητά µας), σύµφωνα µε το τέλεια εξατοµικευµένο µας πρόγραµµα.
Ίσως αποκτούµε την ενόρασή µας κοµµάτι-κοµµάτι ή ίσως στιγµιαία µέσα από
µια εµπειρία κοντά στο θάνατο ή κάποιο άλλο ισχυρό πλήγµα που µας αλλάζει
τη ζωή. Όποια και να είναι η ατοµική συµβολή µας στη θεραπεία του πλανήτη,
υπάρχουν κάποιες θεµελιώδεις έννοιες του τι είναι πραγµατικότητα και πώς
λειτουργεί, οι οποίες πρέπει να γίνουν κατανοητές, αν είναι να περπατήσουµε
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πάνω στο νερό και να υπερβούµε άλλους υποτιθέµενους νόµους της φύσης.
Αυτό είναι το θέµα αυτού του βιβλίου.
Το ήξερες, όταν έφτασες σε αυτό το υπέροχο, γεµάτο σύγχυση, άλλοτε
ενδιαφέρον κι άλλοτε τροµακτικό µέρος, ότι θα ήταν πιθανό να ξεχάσεις ποιος
ήσουν. Αλλά, καθώς σου υπενθυµίζεται ποιος είσαι και τι κάνεις εδώ, η µνήµη
σου θα επανέλθει γρήγορα και εύκολα. Μην ανησυχείς, είσαι φυσιολογικός
(τουλάχιστον µε µια κοσµική έννοια του όρου) και είσαι ικανός να φέρεις στην
ανθρωπότητα όλα τα δώρα που έχεις ονειρευτεί. Ο σκοπός σου είναι γενναίος
και τα όνειρά σου για τη θεραπεία και την ενδυνάµωση του εαυτού σου και του
πλανήτη σου είναι υπό εκπλήρωση ακόµα κι αν συχνά έχεις σοβαρές
αµφιβολίες. Ο Ένας που σε έστειλε δεν είχε ποτέ ως τώρα έναν αγγελιοφόρο
που απέτυχε,·κι εσύ δεν θα είσαι ο πρώτος. Εποµένως, χαλάρωσε κι απόλαυσε
το ταξίδι για µια φορά. ☺
Θα ξεκινήσουµε µε ένα µικρό ιστορικό.
Μόνο τα τελευταία χρόνια έχει η κοινωνία µας να γίνει ανεκτική στις
µεταφυσικές απόψεις. (‘Μετά’, πέρα από, και ‘φυσική’, δηλαδή, µία άποψη για
τη ζωή από µία προοπτική διαφορετική από αυτή του συνήθους φυσικού
κόσµου.) Στις αρχές του εικοστού αιώνα, πολλά από αυτά που βλέπουµε
σήµερα στην Όπρα4 και το PBS5 ήταν ταµπού. Η γνώση πραγµάτων, όπως
εξωσωµατικά ταξίδια, εµπειρίες κοντά στο θάνατο, αστρικά επίπεδα, αύρες, και
η ιεραρχία θα µπορούσαν να κάνουν κάποιον να χάσει τη δουλειά του ή να
εξοστρακιστεί από ορισµένα τµήµατα της κοινωνίας, ή ακόµα χειρότερα
(θυµήσου τις δίκες των µαγισσών του Σάλεµ6). Είναι ενδιαφέρον να σηµειωθεί,
ωστόσο, ότι κατά τη διάρκεια της ιστορίας έχουν υπάρξει πολλοί µυστικοί
κύκλοι που δίδαξαν τα αρχαία µυστικά των «απόκρυφων σχολών» σε κάθε
σοβαρό αναζητητή, συµπεριλαµβανοµένων ανθρώπων όπως ο Νοστράδαµος και
ο Μάιστερ Έκχαρτ7.
Κάθε πρόσωπο φτάνει στην αίσθηση του κοσµικού σκοπού του (αυτό που
αγαπά να κάνει περισσότερο από όλα) µέσα από µια µοναδική σειρά από
γεγονότα και εµπειρίες. Είχες πολλά από αυτά τα γεγονότα και εµπειρίες, όπως
είχα κι εγώ. Και εσύ, όπως και εγώ, πιθανώς έχεις την τάση να υποβιβάζεις ή
να εκλογικεύεις κάποια από αυτά. Αλλά εκ των υστέρων είναι προφανές ότι
κάθε µικρή ενόραση και αφύπνιση ήταν στρατηγικά τοποθετηµένη στο χώρο
και τον χρόνο για να µας βοηθήσει να κινηθούµε προς την επιλεγµένη
κατεύθυνσή µας. Σε αυτή την εισαγωγή θέλω να µοιραστώ µερικές από τις
δικές µου ιδιαίτερες στιγµές, για διάφορους λόγους. Ένας είναι ότι ενώ ο
4

Στµ: Αναφορά στο τηλεοπτικό πρόγραµµα των ΗΠΑ Oprah Winfrey show
Στµ: Μη-κερδοσκοπικό δηµόσιο δίκτυο διανοµής τηλεοπτικών προγραµµάτων των ΗΠΑ
6
Στµ: Μία σειρά δικών γυναικών που κατηγορήθηκαν για µαγεία και έγιναν στην αποικιακή
πολιτεία της Μασαχουσέτης στην Βόρεια Αµερική µεταξύ του Φεβρουάριου 1692 και του
Μάιου 1693.
7
Στµ: Eckhart von Hochheim (1260 – 1327), γνωστός ως Meister Eckhart, ήταν Γερµανός
θεολόγος, φιλόσοφος και µυστικιστής
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καθένας από µας έχει µια µοναδική σειρά αποκαλύψεις, άλλες λεπτές και
άλλες κραυγαλέες, υπάρχει ένα νήµα από κοινά χαρακτηριστικά στην όλη
διαδικασία αφύπνισης. Αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά µας επιτρέπουν να
αναγνωρίσουµε το σκοπό µας ως κάτι φυσιολογικό και όχι εξωπραγµατικό.
Ακούγοντας ο ένας τις ιστορίες του άλλου, αυξάνεται τελικά η αίσθηση
ασφάλειας που έχουµε και η ικανότητά µας για άνευ όρων αποδοχή του
µονοπατιού ενός άλλου ανθρώπου.
Ένας άλλος λόγος για να µοιραστώ την προσωπική πτυχή της ιστορίας µου είναι
να δοθεί στον αναγνώστη µια βάση για τη διαισθητική σύνδεση και διαισθητική
επαλήθευση των «ιστοριών» που περιλαµβάνονται σε αυτό το βιβλίο. Καθώς
αυτές οι ιστορίες σου θυµίζουν, όπως κάναν και σε µένα, τα «µυστικά» του
σύµπαντος, προφανώς πηγαίνουν πέρα από ό,τι είναι επιστηµονικά
επαληθεύσιµο για το ως σήµερα γνωστό σύµπαν. Εξ’ ου και η ανάγκη για
διαισθητική αλήθεια. Η επιστήµη λέει ότι δεν υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία
για την ύπαρξη ΑΤΙΑ8 και εκατοµµύρια άνθρωποι λένε ότι είχαν επαφές µε
τέτοια, οπτικές ή µε άλλο τρόπο. Η Φυσική λέει ότι το νερό είναι υγρό, ο
Ιησούς το έδειξε ως στερεό, κλπ, κλπ.
Έτσι, αν µου επιτρέπεται, παραθέτω µερικές από τις συνειδητοποιήσεις που
µου είπαν ότι εγώ (και πιθανότατα όλοι µας) δεν βρέθηκα εδώ απλώς για «να
κόβω ξύλα και να φέρνω νερό».
∆εν είµαι σίγουρος σε ποια ηλικία ήµουν, δέκα ή έντεκα ίσως, όταν έλαβα ένα
πολύ καθησυχαστικό, ξεκάθαρο µήνυµα από το «πνεύµα» που διευκρίνιζε κάτι
που είχε συµβεί στην εκκλησία µια-δυο ώρες νωρίτερα. Καθώς κοιτάζω πίσω
την θρησκευτική µου ανατροφή, αισθάνοµαι πολύ τυχερός. Η εκκλησία στην
οποία πήγαινε τακτικά η άµεση καθώς και η ευρύτερη οικογένειά µου
(παππούδες και γιαγιάδες, θείες, θείοι, ξαδέλφια) δεν ήταν ιδιαίτερα
επικεντρωµένη στο διάβολο, ούτε βασιζόταν στην ενοχή. Τα κηρύγµατα ήταν σε
γενικές γραµµές σχετικά µε ηθικά ζητήµατα, την τέλεση καλών πράξεων, και
τέτοια. Αρκετά αβλαβής, µε λίγες ενοχές διαρκείας για να ξεπεράσω. Ωστόσο,
αυτή την Κυριακή ένας επισκέπτης ιερωµένος έκανε το κήρυγµα. Μίλησε πιο
δυνατά από κάθε ιεροκήρυκα που είχα ακούσει ποτέ, και έδειχνε πολύ µε το
δάχτυλο. Μίλησε για πράγµατα που µου ήταν εντελώς άγνωστα – κόλαση,
φωτιά και θειάφι και αιώνια τιµωρία που επιβλήθηκε από έναν οργισµένο Θεό.
Στο δρόµο προς το σπίτι από την εκκλησία στο ΝτεΣότο, η µητέρα προσπάθησε
να εξηγήσει, ή εκλογικεύσει, αυτά που είχαµε όλοι ακούσει. Αυτή για µένα
ήταν η πρώτη ένδειξη ότι ο Θεός µπορεί να είναι εχθρός µου, κι έτσι είχα όλα
τα κύτταρα του εγκεφάλου µου απασχοληµένα µε την ανάλυση των
δυνατοτήτων και τα πιθανά σχέδια δράσης που ήταν διαθέσιµα στη ζωή µου.
Όταν η οικογένεια έφτασε σπίτι, επέλεξα να µείνω µόνος έξω στην αυλή, για να
συλλογιστώ αυτές τις νέες και κάπως τροµακτικές συνέπειες. Θυµάµαι ακριβώς
8

Στµ: Αγνώστου Ταυτότητας Ιπτάµενα Αντικείµενα – UFO

- ix -

πού ήµουν, όταν η φωνή µίλησε µέσα στο κεφάλι µου. Περνούσα ανάµεσα από
τον παλιό φούρνο τούβλων και το φράχτη από συρµατόπλεγµα, είκοσι µέτρα
περίπου από το παράθυρο της κουζίνας. "Αυτό δεν ισχύει για εσένα. ∆εν
υπάρχει τίποτα που θα µπορούσες να κάνεις και να θυµώσει ο Θεός µαζί σου.
Θα είσαι πάντα εντάξει.” Η φωνή ήταν απαλή, δεν έµοιαζε καθόλου µε αυτήν
του ιεροκήρυκα. ∆εν ήταν εµφατική, απλώς έλεγε τα γεγονότα. Αλλά ήξερε ότι
ο Θεός ήταν στο πλευρό µου και έτσι κι εγώ ήξερα. Καθώς περπατούσα προς
την πόρτα της κουζίνας ήξερα ότι για όσο ζούσα ποτέ δεν θα φοβόµουν το Θεό,
ούτε ό,τι έρχεται µετά το θάνατο. Όσο δυνατή κι αν ήταν εκείνη η στιγµή και
όσο σηµαντική για το έργο της ζωής µου, τότε που συνέβηκε µετά βίας άξιζε να
αναφερθεί. Μόνο µετά από πολλά χρόνια, όταν ανακάλυπτα ότι ο σκοπός της
ζωής µου δεν ήταν να γίνω «επιτυχηµένος» στον κόσµο των επιχειρήσεων,
κατάλαβα τη σηµασία εκείνης της στιγµής και αρκετών άλλων.
Το 1968, τη χρονιά που γεννήθηκε το πρώτο παιδί µου, άρχισα να γοητεύοµαι
µε τα ψυχικά φαινόµενα, όχι για πνευµατικούς λόγους, αλλά απλώς και µόνο
επειδή ήταν ενδιαφέροντα. Οι κόσµοι του πνευµατισµού, τα εξωσωµατικά
ταξίδια, η τηλεπάθεια, η πρόβλεψη του µέλλοντος, η αναδροµή προηγούµενων
ζωών, η θεραπεία, η τηλεµεταφορά, κλπ ήταν συνεχώς στο κέντρο του
ενδιαφέροντός µου. ∆ιάβασα, παρατήρησα και δούλεψα µε ή γύρω από όσα
υπερφυσικά πρόσωπα µπορούσα να βρω. Είχα την τύχη να περάσω το χρόνο
µου και να συνοµιλήσω επί µακρόν µε ένα µεγάλο αριθµό διαισθητικών
λειτουργών κατά την διάρκεια των ετών.
Μαζί µε τη χαρά του να είµαι µε ανθρώπους που τακτικά ξεπερνούσαν τα
αποδεκτά φυσιολογικά όρια της ανθρώπινης επικοινωνίας και των ανθρώπινων
επιτευγµάτων, υπήρχε και µεγάλη απογοήτευση. Ήταν αυτοί που είχαν την
εµπειρία από πρώτο χέρι, όχι εγώ. Αν και οι ιστορίες που έλεγαν και οι
θεραπείες που είδα, ακόµα και οι εκφράσεις στα πρόσωπά τους όταν «έρχονταν
σε επαφή», µου προκαλούσαν δέος, ήταν ακόµα εµπειρίες από δεύτερο χέρι. Η
διαφορά των προφητών από τους κήρυκες είναι ότι µόνο αυτοί είχαν την
πραγµατική εµπειρία και την πραγµατική γνώση. Ήθελα να είµαι ο προφήτης,
όχι ο άνθρωπος των ειδήσεων.
Το 1973 έκανα το σεµινάριο Νοητικού Ελέγχου Σίλβα. Σαράντα ώρες
εκπαίδευσης στην τάξη πάνω στην διαισθητική λειτουργία. Ανακάλυψα ότι όχι
µόνο µπορούσα να θυµηθώ πώς να λειτουργήσω διαισθητικά και διορατικά
απλώς µε την εκπαίδευση µιας εβδοµάδας, αλλά και ότι ο καθένας µπορούσε.
Όπως το έθεσε ένας από τους εκπαιδευτές Σίλβα, «Αν δεν θεωρείτε τον εαυτό
σας έναν κανονικό διαισθητικό στο τέλος της εκπαίδευσης, παίρνετε τα χρήµατά
σας πίσω, χωρίς δεύτερη κουβέντα». Έκανα το σεµινάριο επτά φορές (µπορείς
να το επαναλάβεις όσες φορές θέλεις έναντι µιας τυπικής χρέωσης), και δεν έχω
ακούσει ποτέ κάποιον να θέλει τα χρήµατά του πίσω. Και ποτέ, έκτοτε, δεν
αµφισβήτησα ότι µπορώ να λειτουργήσω διαισθητικά.
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Άρχισα να συναντιέµαι τακτικά µε τους «οδηγούς» µου από άλλες διαστάσεις ή
άλλα επίπεδα της πραγµατικότητας. Μου είπαν πράγµατα σχετικά µε το
σύστηµα της γης και τις παράλληλες πραγµατικότητές του. Μου έδειξαν
"ταινίες" µε γεγονότα που σχετίζονται µε τη γη και γεγονότα που σχετίζονται µε
άλλα συστήµατα. Μου έδειξαν άλλους χρόνους, στο παρελθόν και στο µέλλον.
Μου έδειξαν τον «άχρονο χρόνο». Μου έδειξαν τον «ταυτόχρονο χρόνο». Μου
έδειξαν σύµπαντα που δηµιουργήθηκαν στιγµιαία από µια σκέψη. Μου έδειξαν
την πρωταρχική αιτία. Μου έδειξαν την αιτιώδη δηµιουργική δύναµη. Μου
έδειξαν ότι δεν υπάρχει αντικειµενική πραγµατικότητα. Μου έδειξαν ότι η
Αγάπη που βρίσκεται πίσω από όλη τη δηµιουργία είναι ανίκανη να επιτρέψει
οποιοδήποτε κακό. Μου έδειξαν ότι η προσωπικές αποκαλύψεις της αλήθειας,
τις οποίες είχε κάθε προφήτης και κάθε µεγάλος διδάσκαλος σε όλη την
ιστορία, είναι πραγµατικές και έγκυρες. Μου έδειξαν ότι οι µόνες αποκαλύψεις
που αξίζουν κάτι είναι αυτές που έχει ο καθένας εσωτερικά, προσωπικά. Και
πολλά, πολλά περισσότερα.
Είδα γιατί είναι η εποχή του Υδροχόου στη γη. Είδα την επαναφορά του
Κήπου της Εδέµ στη γη, αν ο καθένας µας ακολουθήσει τη χαρά του. Είδα ότι
δεν είναι ζήτηµα του κατά πόσον θα θριαµβεύσουν οι δυνάµεις του καλού ή του
κακού. Είδα ότι όλες οι εκφράσεις της δυαδικότητας, συµπεριλαµβανοµένου
του καλού και του κακού, είναι ψευδαισθήσεις που χρησιµοποιούνται από το
εκπαιδευτικούς του σχολείου γη για να µας εκπαιδεύσουν ώστε να πάρουµε την
θέση που µας ανήκει δικαιωµατικά ως προσωποποιήσεις του Θεού.
Αλλά έχοντας δει πολύ περισσότερα από όσα θα µπορούσα να κατανοήσω και
έχοντας αισθανθεί πολύ περισσότερη αγάπη και αποδοχή από όση θα
µπορούσα να αφοµοιώσω, υπήρχε ακόµα κάτι που δεν πήγαινε καλά. Ήµουν
ακόµα ένας ρεπόρτερ. Με τα µάτια κλειστά µπορούσα να δω και να αισθανθώ
και να γνωρίζω «τη µεγάλη εικόνα». Αλλά ήµουν ακόµα συνδεδεµένος µε αυτό
το σώµα (όχι από λάθος επέµεναν να µε καθησυχάζουν).
Μπορούσα να βρω απαντήσεις σε αναπάντητα ερωτήµατα. Μπορούσα να δω
την τελειότητα στην προφανή αδικία της ζωής στη γη. Εάν τα µάτια µου ήταν
κλειστά. Αλλά όταν ήµουν πίσω στον «πραγµατικό κόσµο» όπου έβγαζα τα προς
το ζην και διαχειριζόµουν τις σχέσεις µου, η µεγάλη εικόνα ξεθώριαζε γρήγορα.
Η ελλείψεις στις εγκόσµιες ανάγκες, οι επιχειρηµατολογίες και η αδικία έχουν
τον τρόπο τους να µετατοπίζουν πολύ γρήγορα την προσοχή µας µακριά από
την αγέρωχη κοσµική αποστολή µας στον πλανήτη Γη, σε µια εγωκεντρική
αποδυναµωµένη προοπτική.
Στη συνέχεια, εντελώς χωρίς προειδοποίηση, κάτι αναπάντεχο συνέβη. Η ζωή
µου άρχισε να λειτουργεί! Άρχισε να λειτουργεί άψογα! ∆ούλευα σε µια µεγάλη
αεροπορική εταιρεία. Ήµουν µηχανικός και ο «αρχηγός στόλου» για τα
Μπόινγκ 707 (προδίδεται κάπως η ηλικία µου, έτσι δεν είναι;). Οι
αρµοδιότητές µου περιελάµβαναν την αποδοτικότητα του στόλου. Τυχόν
καθυστερήσεις πτήσεων ή ακυρώσεις λόγω συντήρησης ή µηχανικών
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προβληµάτων ήταν δική µου ευθύνη. Είναι µια πολύ ανταγωνιστική, αγχωτική
εργασία. Και τώρα, χωρίς κανένα προφανή λόγο, έγινε δουλειά χωρίς κανένα
άγχος. Κυριολεκτικά, για µια περίοδο πέντε µηνών, δεν έκανα καµία δουλειά.
Για τα πάντα είχε ληφθεί µέριµνα και εγώ δεν φρόντιζα για τίποτα. Για αυτήν
την περίοδο πέντε µηνών, ο στόλος των 707 δεν ήταν µόνο ο κορυφαίος σε
απόδοση στόλος αυτής της εταιρείας, αλλά και µεταξύ όλων των αεροπορικών
εταιρειών στις ΗΠΑ. Πήγαινα στο γραφείο, έπινα καφέ, κουβέντιαζα, και
πέρναγα καλά κάθε µέρα. Όλες οι πιέσεις είχαν εξαφανιστεί. Όχι µόνο
πηγαίναν σπουδαία τα πράγµατα στη δουλειά, αλλά πηγαίναν σπουδαία και σε
όλες τις πτυχές της ζωής µου. Για πέντε µήνες η αρµονία κυριαρχούσε στο
σπίτι, το αυτοκίνητο µου πήγαινε τέλεια, η υγεία µου ήταν σπουδαία, ήταν
γαλήνη, ευχαρίστηση και παράδεισος όπου κι αν γύριζα.
Εκτός από την ζωή µου, που πήγαινε πολύ καλά, ευχαριστώ, βελτιωνόταν και η
ζωή άλλων ανθρώπων που περνούσαν το χρόνο τους µαζί µου. Συχνά άνθρωποι
που είχαν κρυολόγηµα θα µου µιλούσαν για λίγα λεπτά, για οτιδήποτε, και θα
έφευγαν χωρίς κρυολόγηµα. Η γραµµατέας µου πρόσεξε αυτά τα φαινόµενα
και άρχισε να µου φέρνει ανθρώπους απλά για να χαζέψουν για λίγο. ∆εν είχα
συνειδητοποιήσει τα κίνητρά της, ώσπου µια µέρα µου εξήγησε. Η γυναίκα την
οποία είχε αφήσει στην καρέκλα δίπλα στο γραφείο µου µερικές εβδοµάδες
πριν ήταν τώρα σε ύφεση. Κανένα ίχνος του καρκίνου, είπαν οι γιατροί.
Μια γυναίκα που ήξερα από µια οµάδα πνευµατική µελέτης σχολίασε την
νεοφερµένη κατάσταση ηρεµίας µου. Μου είπε «είσαι τόσο ήρεµος όλη την
ώρα, πρέπει να κάνεις συνέχεια διαλογισµό». Χωρίς σκέψη της απάντησα, «όχι
δεν κάνω καθόλου διαλογισµό, είµαι διαλογισµός». Και έτσι αισθανόµουν. Τα
είχα καταφέρει. Η πνευµατική µου αναζήτηση είχε τελειώσει. Είχα βρει αυτό
που όλοι ψάχνουν. Ήµουν ζωντανή απόδειξη ότι η κατάσταση της φώτισης
είναι δυνατό να αποκτηθεί ενώ κάποιος είναι σε σώµα. ∆εν είχα κάτι
περισσότερο να µάθω. Ήµουν πλήρης. Ολοκληρωµένος. Fini.
Και τότε, το µπαλόνι έσκασε.
Τα όνειρα ήταν πάντα πολύ χρήσιµα και σηµαντικά για µένα. Τώρα είχα ένα
τροµακτικό όνειρο. Ήταν ζωντανό και περίπλοκα λεπτοµερές. Εν συντοµία,
µου είπαν ότι η κατάσταση της ζωής µου τους τελευταίους πέντε µήνες δεν είχε
δηµιουργηθεί από µένα. Είχε δηµιουργηθεί για µένα από "αυτούς". Μου
είπαν ότι µέσα σε αυτή τη ζωή µου θα µπορούσα να αποκτήσω αρκετή
κατανόηση ώστε να εκδηλώσω αυτού του είδους την ζωή από µόνος µου, χωρίς
τη βοήθειά τους. Μου είχε απλώς δοθεί ένας στόχος για να σηµαδεύω. Θα
πήγαιναν διακοπές, µου είπαν. Θα ήταν στο χέρι µου να µάθω πώς να παίρνω
τον έλεγχο της ζωής µου, σε βαθµό που θα µπορούσα να επιδείξω την «φυσική
καθολική κατάσταση της ύπαρξης» (καµία πίεση, γαλήνη, ευδαιµονία, αρµονία,
χαρά) στους ανθρώπους που ζουν σε αυτήν την αφύσικη κατάσταση ύπαρξης
στο σχολείο-γη (άγχος, αµφιβολία, ενοχή, αίσθηση αβοήθητου). Όχι µόνο είχα
µια καλή ευκαιρία απόκτησης αυτής της κατάστασης αφυπνισµένης ζωής όσο
ήµουν ακόµη σε αυτόν τον πλανήτη, αλλά ίσως θα µπορούσα να γίνω αρκετά
καλός σε αυτό ώστε να διευκολύνω και την αφύπνιση κι άλλου κόσµου. Στην
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πραγµατικότητα, πληροφορήθηκα, υπάρχουν πολλές δεκάδες χιλιάδες
κοσµικών απεσταλµένων στον πλανήτη οι οποίοι κατά πάσα πιθανότητα θα
αποκτήσουν την ίδια κατάσταση ζωής µη-πίεσης εντός των επόµενων λίγων
ετών. ∆ιδάσκουµε στον πλανήτη να απαλλάσσεται από την πίεση, µαθαίνοντας
να διώχνουµε την πίεση από πάνω µας. ∆ιδάσκουµε στον πλανήτη να είναι
γαλήνιος, µαθαίνοντας την έννοια της εσωτερικής γαλήνης. Θεραπεύουµε τον
πλανήτη θεραπεύοντας τον εαυτό µας. ∆εν µπορείς να παλέψεις για την
ειρήνη, λένε. Αυτό είναι σχήµα οξύµωρο.
Ε, λοιπόν, ήταν από τον παράδεισο στην κόλαση στο διάστηµα ενός σύντοµου
ονείρου. Τα πάντα κατέρρευσαν. Πήγαν πακέτο, όλα κατά διαόλου. Αλλά τι
εκπαίδευση! Κάθε θέµα ελέγχου που είχα ποτέ, µου αποκαλύφθηκε. Κάθε
αντίσταση. Κάθε προσκόλληση. Κάθε φορά που έδινα την δύναµή µου σε ένα
άλλο πρόσωπο για να µε κάνει ευτυχισµένο ή να µε ρίξει στην κατάθλιψη,
εκείνο µου επιδείκνυε τη δύναµη που του είχα δώσει. Κάθε εµπόδιο που είχα
στο να αποδεχθώ την αγάπη, τη γαλήνη και την ευτυχία, µου δείχθηκε κατά
πρόσωπο.
Το να γίνεις µεγάλος διδάσκαλος είναι ένα αυτο-καθοδηγούµενο ταξίδι. Η
πνευµατική άνοδος είναι ένα ταξίδι προς τα πάνω σε σκαλοπάτια που
φτιάχνουµε εµείς οι ίδιοι. ∆εν υπάρχει καµία λύτρωση δια αντιπροσώπου.
Υπάρχει µόνο η απόφαση να πάρουµε πίσω τη θέση µας στο βασίλειο. Πρέπει
να υπάρχει η θέληση για επιστροφή στη φυσική κατάσταση ύπαρξης στο
σύµπαν και για εγκατάλειψη αυτού του αφύσικου παιχνιδιού διαχωρισµού,
αγώνα, ατοµικής ανέλιξης, και υπεράσπισης των θέσεών µας.
Οι µεγάλοι διδάσκαλοι πάντα γνώριζαν ότι δεν µπορούσαν να το κάνουν για
εµάς. Μπορούσαν µόνο να είναι παραδείγµατα προς µίµηση για εµάς. Τώρα
είναι η σειρά µας. Είµαστε εδώ για να κάνουµε τη ζωή να λειτουργήσει, για
τους εαυτούς µας και, επειδή είµαστε τηλεπαθητικά συνδεδεµένοι µε όλη τη
ζωή πάνω στη γη, για όλους εκείνους που θα επιλέξουν µε την ελεύθερη θέλησή
τους να δουν το παράδειγµά µας.
Η δουλειά µας είναι να θυµηθούµε κάθε µικρή κοσµική σκέψη που κρύβεται
εδώ και καιρό στο πίσω ντουλάπι του υποσυνείδητου νου µας. Η δουλειά µας
είναι να γίνουµε ευτυχισµένοι.

Με ποια εξουσία…
Λίγο καιρό πριν, µετά από ένα σεµινάριο, µια γυναίκα µε ρώτησε, «Τι είναι
Θεός;» Είχε πάει αργά και ο κόσµος ήταν έτοιµος να πάει στα σπίτια του, για
αυτό είπα, «∆εν ξέρω πραγµατικά.»
Αργότερα, καθώς σκεφτόµουν εκείνη την συγκέντρωση αναζητητών ένιωσα πως
είχα αδικήσει τη γυναίκα. Ενώ είναι αλήθεια ότι η πλήρης κατανόηση του
Θεού ή της τρισδιάστατης πραγµατικότητας, πόσο µάλλον τεσσάρων και πέντε
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διαστάσεων πραγµατικότητας, είναι πολύ πέρα από τη διάνοιά µου, ίσως να
υπήρχε µια απάντηση που θα της ήταν πιο χρήσιµη σε αυτό το σηµείο του
ταξιδιού της.
Θρησκευτικοί ή φιλοσοφικοί ηγέτες µας έχουν πει συχνά τι είναι Θεός. Ίσως
είναι πιο σηµαντικό για εµάς, σε αυτή τη χρονική στιγµή, να γνωρίζουµε τι δεν
είναι Θεός. Είναι δύσκολο για πολλούς από εµάς να σχετιστούµε µε ένα Θεό
που είναι «πατέρας» αν δεν είχαµε οι ίδιοι ιδιαίτερη αγάπη ή υποστήριξη από
τον πατέρα µας. Μπορεί να είναι δύσκολο να σχετιστούµε µε ένα Θεό που µας
κρίνει µε βάση τις πράξεις και τις σκέψεις µας. Ακόµα και αν ο Θεός είναι
ένας Θεός που συγχωρεί, δεν είµαστε πεπεισµένοι ότι είµαστε αντάξιοι της
συγχώρεσης.
Η Αγία Γραφή λέει ότι ο Θεός δηµιούργησε τον άνθρωπο κατ’ εικόνα του.
Πολλοί άνθρωποι το αντιστρέφουν και πιστεύουν ότι ο Θεός δηµιουργήθηκε
κατ’ εικόνα του ανθρώπου, ή τουλάχιστον έχει παρόµοια χαρακτηριστικά µε
ανθρώπους που γνωρίζουµε.
Ο Θεός δεν έχει χαθεί. Ο Θεός δεν αγωνίζεται. Ο Θεός δεν έχει ένα εγώ που
στεναχωριέται όταν τα πράγµατα του πηγαίνουν ανάποδα. Ο Θεός δεν θυµώνει
µε τους ανθρώπους. Ο Θεός δεν είναι ανυπόµονος. Ο Θεός δεν είναι άντρας ή
γυναίκα ή ακόµα και τα δυο µαζί. Ο Θεός είναι αρχή, µε την έννοια ότι δεν
επηρεάζεται από προσωπικότητες ή εγώ. Ο Θεός είναι η αρχή της αναλλοίωτης
αγάπης, δηµιουργικότητας, συµπόνιας, η πηγή όλων αυτών που υπάρχουν.
Επειδή ο Θεός είναι αρχή, δεν µπορεί να προσβληθεί και δεν υπάρχει
πιθανότητα να µπορέσει να αρνηθεί την απεριόριστη χαρά σε ό,τι έχει
δηµιουργήσει, συµπεριλαµβανοµένου του καθένα από εµάς.
Το να προσπαθείς να περιγράψεις το Θεό είναι το να βασίζεσαι σε έννοιες,
ακόµη και κλισέ, που δεν κατανοούµε πλήρως. Έχουµε εκπαιδευτεί στο ότι µε
αρκετή µόρφωση και έρευνα θα πρέπει να είµαστε σε θέση να εξηγήσουµε
οτιδήποτε. Αυτό δεν είναι αλήθεια, όταν πρόκειται για το Θεό. Τα κλισέ είναι
αρκετά αληθινά, ο Θεός είναι αγάπη, ο Θεός είναι όλα, και ο Θεός είναι
παντοδύναµος, παντογνώστης και πανταχού παρών. Αλλά το να πάµε από την
κατανόηση αυτών των φράσεων στην "γαλήνη που ξεπερνά κάθε κατανόηση" δεν
είναι κάτι που πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν πετύχει ακόµα. Ένα πράγµα που
είναι ο Θεός είναι αγάπη άνευ όρων. Άνευ όρων µπορεί να είναι µια φράση
πέρα από την κατανόησή µας. ∆εν υπάρχει τίποτα που οποιοσδήποτε
άνθρωπος θα µπορούσε να κάνει για να εκδιωχθεί από την αγκαλιά του Θεού.
Καµία ενοχή που είχαµε ποτέ δεν ήταν δικαιολογηµένη. Καµία κατάθλιψη που
είχαµε ποτέ δεν ήταν βασισµένη σε µια αληθινή (κοσµική) αντίληψη της
κατάστασής µας. Καθώς τείνουµε να κατανοήσουµε αυτές τις δηλώσεις, θα
διαπιστώσουµε ότι έχουµε θεραπεύσει τον εαυτό µας και τον πλανήτη µας και
έχουµε απελευθερώσει την οικογένειά µας. Καλό, ε;
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Εσύ κι εγώ έχουµε ζήσει τη ζωή µας έχοντας στο βάθος µια όχι και τόσο λογική
γνώση ότι πρέπει να συνεχίσουµε να πιστεύουµε ότι µπορεί να υπάρχει κάποια
αξία στην επιδίωξη υψηλών στόχων, οι οποίοι ίσως είναι αδύνατο να
επιτευχθούν. Αυτοί οι στόχοι αφορούν στην ειρήνη στη γη, σε ένα καθαρό
πράσινο πλανήτη, και την προβολή προς τα έξω της δικής µας, εκτός αυτού του
κόσµου, πνευµατικής γνώσης. Μερικοί από εµάς µπορεί ακόµη να έχουµε
φανταστεί, µε έναν τρόπο αλά Λουκ Σκάιγουοκερ / Πριγκίπισσα Λέα9, ότι
είχαµε κάποιου είδους εξωγήινη αποστολή στη Γη ως µέλος µιας «οµάδας
πλανητικής µετάβασης».
Αντιλαµβάνεσαι, βέβαια, ότι δεν υπάρχει τίποτα σε καµία γωνιά
καταγεγραµµένης ιστορίας ή πλανητικής λογικής που να υποστηρίζει ότι
κάποιος από αυτούς τους στόχους ή τις φαντασιώσεις µπορεί ποτέ να αποδώσει
καρπούς σε αυτόν τον πλανήτη. ∆εν υπάρχει κανένα ιστορικό προηγούµενο για
την ανθρωπότητα να ζει ειρηνικά ως µια φυλή. ∆εν υπάρχει τίποτα που να
υποστηρίζει τη δυνατότητα αναστροφής της ολοένα αυξανόµενης αδιαφορίας για
την ανθρώπινη ζωή, τη ζωή των φυτών, τη ζωή της Γαίας. ∆εν υπάρχει καµία
επιστηµονική τεκµηρίωση που να υποστηρίζει την ιδέα ότι οποιοδήποτε
ανθρώπινο ον θα µπορούσε να είναι κάτι παραπάνω από απλώς ανθρώπινο και
να εκδηλώσει κυριαρχία, αντί υποταγής, πάνω σε αυτό το τρισδιάστατο επίπεδο
της πραγµατικότητας.
Όµως, παρά τις "αποδείξεις" για το αντίθετο, έχω δει, και θα µοιραστώ µαζί σας,
ένα όραµα για το µέλλον που επιβεβαιώνει ότι οι λεπτές εσωτερικές µας
λαχτάρες, δεν είναι χωρίς βάση. Πράγµατι αυτές οι υπό καταστολή
αλτρουιστικές κλίσεις και τα δυσδιάκριτα οράµατα µεγαλείου είναι έτοιµα να
εκραγούν σε ένα κίνηµα πιο ισχυρό από οποιαδήποτε πολιτική, στρατιωτική, ή
βιοµηχανική επανάσταση στην ιστορία.
Μπαίνουµε στην εποχή του Υδροχόου. Μια εποχή που έρχεται στο
αστρολογικό ηµερολόγιο µόνο µία φορά κάθε είκοσι έξι χιλιάδες χρόνια. ∆εν
υπάρχει καταγραµµένη ιστορία πριν από είκοσι έξι χιλιάδες χρόνια. Αλλά
έχουµε κάποιου είδους ιστορία. Έχουµε µυθολογία και θρύλους και λεκτικές
παραδόσεις που µιλούν για την αρχή του χρόνου. Αυτοί οι µύθοι µιλούν για
την πληµµύρα και τη βύθιση της Ατλαντίδας. Επίσης, µιλούν για τον Κήπο της
Εδέµ και των χρόνων όταν οι Θεοί και οι Θεές τριγυρνούσαν στη γη, µια εποχή
πριν η ανθρωπότητα γνωρίσει την έννοια του καλού και του κακού.
Στο βιβλίο αυτό θέλω να µοιραστώ µαζί σου πώς ξέρω ότι ο λόγος που ήρθες στη
γη είναι πολύ σπουδαιότερος από οτιδήποτε θα µπορούσες να επιτρέψεις στον
εαυτό σου να πιστέψει πραγµατικά, ή ακόµα και να φαντασιωθεί. Θέλω να
µοιραστώ µαζί σου το πώς ξέρω ότι µέσα σε σαράντα χρόνια, τµήµατα του
πλανήτη µας θα είναι εντελώς χωρίς ρύπανση. Σε πολύ λιγότερο από σαράντα
9

Στµ: Luke Skywalker και Princess Leia Organa – πρωταγωνιστικοί ρόλοι της σειράς
κινηµατογραφικών ταινιών Πόλεµος των Άστρων
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χρόνια τα σπίτια θα κατασκευάζονται χωρίς κλειδαριές στις πόρτες. Σε
ορισµένα µέρη οι άνθρωποι δεν θα αισθάνονται καµία απολύτως ανάγκη να
κλειδαµπαρωθούν προφυλασσόµενοι από τον συνάνθρωπό τους. Οι άνθρωποι
πρόκειται πραγµατικά να εµπιστεύονται εντελώς αγνώστους όσο
εµπιστευόµαστε τους πιο οικείους φίλους µας. ∆ηµιουργούµε εδώ πραγµατικά
ένα είδος σπιτιού «µια οικογένεια ανά πλανήτη».
Η διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει. Αργά, αλλά είναι σε εξέλιξη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΓΗ
Αυτό είναι το πρώτο κεφάλαιο από το βιβλίο Κανένας Χρόνος για Κάρµα. Το
βιβλίο προσφέρει ενοράσεις σχετικά µε την προσωπική ελευθερία, το τέλος του
αγώνα, τη µετενσάρκωση, τη µεταφυσική, την πνευµατική διαµεσολάβηση, τη
θεραπεία και άλλα.
Πριν µας προκύψουν εκείνες οι µαγικές στιγµές, εκείνες οι ενδιαφέρουσες
συναρπαστικές στιγµές της πρώτης συνάντησής µας µε το υπερφυσικό, ή
εκείνες οι τροµακτικές στιγµές απογύµνωσης από κάθε ίχνος ελέγχου τον οποίο
νοµίζαµε ότι είχαµε πάνω στη ζωή µας, είχαµε µια διαφορετική άποψη της
ζωής από ό,τι έχουµε τώρα.
Η «κανονική» κατάσταση της ζωής που όλοι κληρονοµούµε από την ανατροφή
µας είναι µία προσπάθεια να επιπλεύσουµε. Πού και πού αρµενίζουµε σε µια
σχεδία κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο, αλλά πιο συχνά πασχίζουµε σαν
διαολεµένοι, έχοντας εξαντληθεί, και απλώς περιµένουµε πότε θα ζητήσει τάιµ
άουτ ο προπονητής.
Ο τυπικός κάτοικος αυτού του πλανήτη παρατηρεί µυριάδες γεγονότα, τα οποία
είναι φαινοµενικά άσχετα, φαινοµενικά τυχαία, µη συντονισµένα, απρόβλεπτα
σαν ατύχηµα. Επειδή η επόµενη στιγµή, ή η επόµενη ηµέρα, είναι
απρόβλεπτη, πρέπει κανείς να είναι πάντα σε επιφυλακή. Και όσο καλός και
αν είναι κάποιος στο να παίζει τις πιθανότητες, η ζωή φέρνει συχνά παγίδες στο
δρόµο µας, αναγκάζοντάς µας να αποσυρθούµε για ανασύνταξη, ή να
παραιτηθούµε και να εγκαταλείψουµε. Τόσο επισφαλής είναι η πορεία µας,
που οι έξυπνοι φορούν ζώνες ασφαλείας και κάνουν ασφάλεια ζωής.
Οι άνθρωποι σε αυτόν τον πλανήτη σπάνια έχουν το χρόνο ή τη διάθεση για
αναζήτηση γνώσης πραγµάτων που δεν σχετίζονται µε το να πάνε µπροστά, µε
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την επιβίωση, ή µε την χειραγώγηση του κόσµου γύρω τους. Τα περίοπτα
ιδρύµατα, πανεπιστήµια και εταιρείες µας, αυτά που η κοινωνία µας τιµά, δεν
έχουν καµία διδακτέα ύλη σχετική µε οτιδήποτε µη πρακτικό, όπως η
αιωνιότητα ή τα θαύµατα.
Αργά ή γρήγορα, όµως, και προφανώς άσχετα µε την «κανονική» µας ζωή, το
σύµπαν αρχίζει να καταλύει την µυωπική άποψη µας για τη ζωή και να µας
αποκαλύπτει µια άλλη κοσµοθεωρία. Μόνο µετά από χιλιάδες ζωές σε αυτόν
τον πλανήτη, και ίσως περισσότερες σε άλλα σχολεία, αρχίζουµε να
αντιλαµβανόµαστε µια σύνδεση µεταξύ αιτίας και αποτελέσµατος. Αποκτούµε
αυξηµένη επίγνωση ότι η ορατή πραγµατικότητα δεν είναι η µόνη
πραγµατικότητα. Φτάνουµε στην κατανόηση ότι υπάρχουν κάποια ερωτήµατα
στα οποία η διάνοια απλά δεν µπορεί να απαντήσει, τουλάχιστον στη σηµερινή
της κατάσταση ανάπτυξης. Η διαίσθηση αρχίζει να παίζει µεγαλύτερο ρόλο
στην διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Τελικά αποκαλύπτεται, σε κάθε έναν που αναζητά την κατανόηση, ότι η γη
είναι ένα σχολείο. Όπως και κάθε άλλο σχολείο που ξέρουµε, έχει
εκπαιδευτικούς και µαθητές, ένα σχολικό συµβούλιο, επιστάτες, ένα γυµναστή,
αυτούς που µένουν ξανά και ξανά στην τρίτη τάξη ώσπου ένας ελεήµων
δάσκαλος να τους περάσει από καθαρή συµπόνια, και εκείνους που πηδούν
τάξεις. Έχει επίσης αποφοίτηση, και τελετές αποφοίτησης όπου υπερήφανα
φοράµε τις τηβέννους µας και παρελαύνουµε υπό τον ήχο της µπάντας σε µια
άλλη σφαίρα της κοσµικής πραγµατικότητας.
Σε κάθε επόµενη ζωή, αφού έχουµε περάσει το κρίσιµο σηµείο της αφύπνισης
όπου ποτέ ξανά δεν είµαστε απόλυτα ικανοποιηµένοι µε ό,τι έχει να προσφέρει
η ζωή πάνω στη γη, µορφωνόµαστε όλο και περισσότερο σχετικά µε την «µεγάλη
εικόνα». Ώσπου µια µέρα, µπορούµε να δούµε και να αγκαλιάσουµε
ολοκληρωτικά τη χρησιµότητα, δικαιοσύνη, και καταπληκτική πρακτικότητα
αυτού του σχολείου – γης. Οι πραγµατικοί µεγάλοι δάσκαλοι φτάνουν σε ένα
επίπεδο κατανόησης που ευσπλαχνικά κατανοούν ότι αν αυτοί που βασίζονται
στις πέντε αισθήσεις είναι πεπεισµένοι ότι η ζωή είναι γεµάτη µε κακό, αδικία,
πόνο και αγώνα, υπάρχουν και άλλες αισθήσεις για να βασιστεί κανείς και
άλλες ερµηνείες για να κάνει.
Πριν από πολλά χρόνια, καθώς περνούσα µία από τις πολλές φάσεις της ζωής
µου, την φάση – Βούδα, διάβαζα αρκετά βιβλία για τη ζωή του Βούδα. Σε ένα
βιβλίο βρήκα πολύ τροφή για σκέψη. Φαίνεται ότι ο Βούδας είχε ένα µαθητή,
έναν έφηβο, ο οποίος κάθε µέρα ερχόταν ευλαβικά να περάσει λίγο χρόνο µε
τον δάσκαλο. Μια µέρα το χωριό του αγοριού ενεπλάκη σε πόλεµο µε ένα
γειτονικό χωριό. Το αγόρι στρατολογήθηκε για να υπερασπιστεί το σπίτι του. Η
µάχη µαινόταν σκληρή. Νεκρά ζώα, νεκροί και πληγωµένοι φίλοι κείτονταν
τριγύρω. Το αίµα και ο θάνατος ήταν καθηµερινά. Ο µαθητής είχε
τροµοκρατηθεί και πάγωσε από το φόβο. Στην απελπισία του φώναξε «Βούδα,
σώσε µε». Ο Βούδας, ακούγοντας την κραυγή στην καρδιά του, εµφανίστηκε
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στην άκρη του πεδίου της µάχης. Με όλη την λάµψη του άρχισε να περπατάει
µέσα από το πεδίο της µάχης. Η όψη του ήταν αυτή της συνηθισµένης του
γαλήνης και οµορφιάς. Έφτασε στο πλευρό του φίλου του, µε ένα χαµόγελο
στο πρόσωπό του και ηρεµία στην ύπαρξή του, και κράτησε το αγόρι µέχρι να
ανακτήσει την ψυχραιµία του. Στο πλαίσιο της κατανόησής µου για την
πραγµατικότητα της ζωής, δεν είχα άλλη επιλογή από το να κηρύξω το Βούδα
ένα αναίσθητο, χωρίς καµία συµπόνοια τέρας. Η κατανόησή µου έλεγε ότι οι
µάχες ήταν αληθινές, ότι γινόταν κακό, χάνονταν ζωές και ότι πόνος βιωνόταν.
Εάν ο Βούδας είχε τουλάχιστον όση διορατικότητα είχα εγώ, τότε σίγουρα θα
είχε στεναχωρηθεί. Σίγουρα θα είχε χρησιµοποιήσει την επιρροή του ως
πρόσωπο κύρους του τόπου για να σταµατήσει τον πόλεµο, για να πείσει αυτούς
τους ανθρώπους ότι βαδίζαν ενάντια στη θέληση του Θεού. Αλλά δεν το έκανε.
Στην πραγµατικότητα ποτέ δεν αντιστάθηκε στο κακό, οποιαδήποτε µορφή κι
αν αυτό είχε. Και σίγουρα ο Ιησούς δεν το έλεγε σοβαρά, όταν έλεγε «µην
αντιστέκεσαι στο κακό».
Όπως µπορείς να µαντέψεις, δεν ήταν ο Βούδας αυτός που είχε πολλά να
µάθει, ήµουν εγώ. Εγώ ήµουν έτοιµος να µου δειχθεί τι πραγµατικά συµβαίνει
σε αυτόν τον πλανήτη, όχι απλώς τι φαίνεται ότι συµβαίνει.

Γιατί Ζωή; Βλέποντας την Μεγάλη Εικόνα
Η ζωή έξω από αυτό το σχολείο υπάρχει από πάντα. Τα δεκαπέντε
δισεκατοµµύρια χρόνια που ζήσαµε µετά τη Μεγάλη Έκρηξη και τα δεκαπέντε
δισεκατοµµύρια χρόνια που µας έχουν αποµείνει πριν το σύµπαν καταρρεύσει
δεν είναι παρά ένας κόκκος άµµου σε σύγκριση µε την πραγµατικά µεγάλη
εικόνα. Είµαστε τόσο συνηθισµένοι να βασιζόµαστε στις πέντε αισθήσεις για να
καθορίζουµε τι είναι πραγµατικό που έχουµε ξεχάσει ότι ο πλανήτης γη είναι
µια σχολική τάξη. Είναι µόνο µια τάξη σε ένα σύµπαν το οποίο έχει
εκατοµµύρια αίθουσες διδασκαλίας. Η αλήθεια είναι ότι η γη είναι µόνο ένα
µικρό µέρος του ορατού σύµπαντός µας, πόσο µάλλον της πραγµατικότητας
των αόρατων συµπάντων.
Όταν υπάρχουµε έξω από τη σφαίρα του χρόνου και του χώρου είµαστε όλοι
ίσες, πλήρως πραγµατωµένες, εξατοµικευµένες πτυχές του Θεού και έχουµε
όλοι µία εγγενή και καθολική κατανόηση του Θεού και όλων των
δηµιουργηµάτων Του. Αλλά φαίνεται ότι, ενώ είµαστε στη γη, ξεχνάµε,
προσωρινά τουλάχιστον, την ενότητά µας µε το Θεό. ∆εν είναι ενδιαφέρον να
επισηµανθεί όµως, ότι συχνά αναγνωρίζουµε διακριτικά µία βαθιά πεποίθηση
ότι όλη η γνώση βρίσκεται κάπου µέσα µας; Πόσο συχνά κάνουµε κάποια
αναφορά στον «ανώτερο εαυτό µας» ή «πνεύµα» ως έχοντα την απάντηση που
χρειαζόµαστε; Και πού πάµε για να βρούµε αυτόν τον «ανώτερο εαυτό» ή
«πνεύµα»; Μπαίνουµε µέσα µας ή µέσα στη σιωπή. Αυτό µας αποδεικνύει ότι
πιστεύουµε πως όντως διαθέτουµε όλες τις απαντήσεις.
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Εν τω µεταξύ όµως, στην κατάσταση της συνειδητής µας αµνησίας,
προσπαθούµε να κατανοήσουµε το σύµπαν και τη θέση µας σε αυτό.
Χρησιµοποιούµε κάθε µέσο που έχουµε στη διάθεσή µας για να
χειραγωγήσουµε τις σχέσεις µας, την έλλειψη ευηµερίας µας, και την κρίση
που φαίνεται να τυλίγει τον πλανήτη µας. Για να βοηθηθούµε να φτιάξουµε
ένα φιλοσοφικό ή µεταφυσικό µοντέλο, το οποίο ίσως ρίξει λίγο φως σε αυτό
που βλέπουµε ως πραγµατικότητα, θα χρησιµοποιήσω επεξηγηµατικές
παραβολές. Μία που είναι πολύ χρήσιµη για µένα είναι αυτή σύµφωνα µε την
οποία βλέπω την πνευµατική ανάπτυξη όµοια µε την εµπειρία του δηµοτικού
σχολείου.
Η αγγλική γλώσσα δεν είναι µια πνευµατική γλώσσα, δηµιουργήθηκε για να
προωθήσει την οικονοµική ανταλλαγή και το εµπόριο. Ως εκ τούτου, δεν
περιέχει λέξεις για να περιγράψει το είδος των πραγµάτων που θέλουµε να
συζητήσουµε. Αν δεν έχουµε ακριβείς λέξεις, µένει να χρησιµοποιήσουµε
µεταφορές, αφήνοντας στον καθένα να τις ερµηνεύσει µε τρόπο που έχει νόηµα
για τον ίδιο. Έτσι ας παίξουµε µε αυτήν την αναλογία σχολείου µέχρι τέλους.

Γη: Ένα Ταχύρυθµο Σχολείο
Όταν σταµατήσουµε να δούµε τι έχει να µας διδάξει η γη, ανακαλύπτουµε ότι
είναι µάλλον ένα δηµοτικό σχολείο. Οι άνθρωποι απλώς προσπαθούν να
µάθουν να αισθάνονται καλά µε τον εαυτό τους και να αγαπούν ο ένας τον
άλλο. Ποιος ξέρει πόσες τάξεις περνάµε ώσπου να µπορέσουµε να έχουµε την
εικόνα του «µια οικογένεια ανά γη».
Από την άποψη του γραµµικού χρόνου, δεν είµαστε και σίγουροι για το πόσος
χρόνος θα χρειαστεί για την ολοκλήρωση αυτού του «σχολείου γη», επειδή δεν
έχουµε φτάσει ακόµη στην αποφοίτηση του πενήντα τοις εκατό όλων των ψυχών
που έχουν εισαχθεί στο σύστηµα. Αλλά, κατά µέσο όρο, µπορούµε να
εκτιµήσουµε ότι χρειάζονται εκατό εκατοµµύρια χρόνια εξέλιξης για την
αποφοίτηση. Μερικοί από εµάς έχουµε δηλώσει µε υπερηφάνια ότι είµαστε
παλιές ψυχές. Όµως, όταν εξετάζουµε το σύστηµα ως ένα σχολείο, αυτό απλά
σηµαίνει ότι είµαστε αργοί µαθητές.
∆εν µπορούµε να κατανοήσουµε πραγµατικά ότι αυτό το σύστηµα είναι δίκαιο
και ότι λειτουργεί τέλεια, µέχρι να φτάσουµε να βλέπουµε τον πλανήτη ως ένα
σχολικό κτίριο µε ένα µεγάλο σχέδιο µαθήµατος. Αυτό το σχολείο έχει ειδικά
εκπαιδευµένους δασκάλους και ακολουθεί ένα σαφώς καθορισµένο σχέδιο
µαθηµάτων. Κάθε άτοµο στη γη βρίσκεται σε µία τάξη, η οποία αντιστοιχεί στο
προσωπικό του επίπεδο πνευµατικής κατανόησης. Και ακριβώς όπως στα
δηµόσια σχολεία αυτού του κόσµου, κάθε ώρα της σχολικής ηµέρας είναι
προγραµµατισµένη και δοµηµένη κατάλληλα για την εµπειρία µάθησης του
µαθητή. Στην πραγµατικότητα, όσο απίθανο κι αν αυτό µπορεί να φαίνεται,
δεν υπάρχει κανένα γεγονός στη ζωή κάθε ατόµου (σχολική ηµέρα) που να είναι
τυχαίο ή από ατύχηµα. Υπάρχει προγραµµατισµένος χρόνος για µελέτη,
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εξετάσεις, διαλείµµατα και διακοπές. Και µια φορά στη ζωή µας υπάρχει κι ο
προβιβασµός από τη µία τάξη στην άλλη, επειδή αυτό είναι ένα σύστηµα όπου
όλοι εξελίσσονται.
Κάθε οντότητα η οποία έχει µπει ποτέ σε αυτό το σχολείο γη, το έχει κάνει για
ένα και µόνο λόγο: σκοπιµότητα. Αυτό το σχολείο προσφέρει ένα πολύ γρήγορο
δρόµο προς την αφύπνιση, συνήθως µέσω της διαδικασίας του πόνου και του
αγώνα. Οι άνθρωποι µαθαίνουν περισσότερα κατά την διάρκεια µίας ζωής
ογδόντα χρόνων πάνω στη γη, από όσα θα µπορούσαν µέσα σε δέκα χιλιάδες
χρόνια σε ένα από τα πιο ήπια, πιο ευχάριστα σχολεία του σύµπαντος. Η
ηπιότητα µπορεί να αποτελέσει εµπόδιο για τους ανυπόµονους µαθητές. Τι
λένε οι περισσότεροι άνθρωποι όταν τα πάντα στη ζωή τους δουλεύουν ρολόι και
αισθάνονται υπέροχα; «Αναλαµβάνω εγώ από εδώ και πέρα, Θεέ. Όλα είναι
υπό έλεγχο. Νοµίζω ότι θα αράξω στον καναπέ.» Από την άλλη, πότε ζητάνε
βοήθεια από το σύµπαν; Πότε λένε «Νοµίζω ότι χρειάζεται να καταλάβω πώς
λειτουργεί αυτό το σύστηµα. Χρειάζοµαι ένα βιβλίο για την ευηµερία και ένα
για την θεραπεία. Θέλω να καταλάβω. Θέλω να γίνω δάσκαλος!» Η µόνη
περίπτωση που τα ζητάµε αυτά είναι όταν πονάµε. Βλέπεις πώς ο πόνος µπορεί
να είναι χρήσιµος; Ορισµένοι µαθητές προτιµούν να αποφεύγουν τα δύσκολα
µαθήµατα και µπορούν να περάσουν χιλιάδες ζωές στην ίδια τάξη. Λένε στους
συµβούλους µαθηµάτων, «Εντάξει, θα πάρω εκείνο το εύκολο µάθηµα, αλλά το
άλλο φαίνεται λίγο δύσκολο. Θέλω κάτι πιο εύκολο µε έναν δάσκαλο ο οποίος
δεν θα µου βάζει διαγωνίσµατα άλγεβρας. Και δεν θέλω τελικές εξετάσεις.» Οι
άνθρωποι ζητούν τέτοια προγράµµατα αρκετά συχνά.
Έχουµε επίσης αυτές τις ανυπόµονες οντότητες που στέκονται στις πύλες του
σχολείου αυτού και λένε «Λυπάµαι. Ωραίο το πρόγραµµα που µου έχετε
φτιάξει, αλλά φαίνεται ακριβώς όπως αυτό που είχα την τελευταία φορά και την
προηγούµενη από αυτή. Είναι σχεδόν σαν να το βγάλατε φωτοτυπία. Ή µήπως
είναι φωτοτυπία; Λυπάµαι, αλλά δεν έχω χρόνο για άλλες δέκα χιλιάδες ζωές.
Θέλω να αναγκαστώ να συγκεντρωθώ στο πνεύµα και δεν θέλω να κολλήσω πάλι
µε τα λεφτά και τα σπίτια και µε το να κρίνω τους ανθρώπους. Τα έχω κάνει
αυτά για τόσες ζωές που έχω γίνει ειδικός. Κάθε φορά γίνοµαι ο πρόεδρος του
χωριού. Ξέρω ήδη πώς να το κάνω αυτό. Μπορώ παρακαλώ, έστω αυτή τη
φορά µόνο, αν συµφωνείτε κι εσείς, να έχω καρκίνο; Θα µπορούσα να έχω ένα
παιδί µε λευχαιµία; Θέλω να αναγκαστώ να πω «Γιατί Θεέ; Γιατί Θεέ;» ∆εν θέλω
να κωλυσιεργώ άλλο. Υπάρχει ενδεχοµένως κάποιος τρόπος να ολοκληρώσω
όλο το πρόγραµµα σπουδών σε τρεις ζωές; Θα πάρω AIDS, θα πάρω καρκίνο,
θα πάρω πόλεµο - θα πάρω ό,τι θέλετε να µου δώσετε, αλλά σας παρακαλώ
δώστε το µου. Ακόµη και λεφτά θα σας δώσω, µέχρι την τελευταία µου δεκάρα.
Όλοι µου οι φίλοι έχουν αποφοιτήσει και είναι αιώνια ευτυχισµένοι. Είναι στα
τρενάκια εκεί στο Συγκρότηµα Νιρβάνα και µπορώ να τους δω, αλλά δεν µπορώ
να τους φτάσω. Παρακαλώ δώστε µου λίγο πόνο, ώστε να ξυπνήσω. Και θα µου
κάνετε ακόµα µία χάρη; Όταν βρεθώ εκεί κάτω, θα µπορούσατε παρακαλώ να
µε γονατίσετε και να µε στριµώξετε στη γωνία κάθε φορά που θα ξεχνάω να
ζητήσω βοήθεια από το σύµπαν και κάθε φορά που το όραµά µου θα γίνεται
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θολό; Θα το εκτιµούσα ιδιαιτέρως. Όταν τελειώσει αυτή η ζωή, θέλω να ξέρω ότι
έχω κάνει τόση πρόοδο όση θα µπορούσα να είχα κάνει σε όλες τις υπόλοιπες
πέντε χιλιάδες ενσαρκώσεις µου µαζί. Έχω βαρεθεί να παίζω αυτό το παιχνίδι!»
Ο καθένας που εγγράφεται σε αυτό το σχολείο υπογράφει ένα συµβόλαιο µε τη
γη πριν από την εγγραφή του. Το γεγονός ότι ξεχνά ποια µαθήµατα περιέχονται
σε αυτό, µόλις βρεθεί µέσα σε σώµα, δεν έχει σηµασία. Όλοι µας διαλέγουµε
τους εκπαιδευτικούς µας και το χρονικό µας πλαίσιο και τις επιρροές µας. Τα
γεγονότα που επιλέγουµε ως τα πιο πρόσφορα κίνητρα δεν είναι τραγικά. Το
δράµα είναι ένα προσεκτικά διαλεγµένο συστατικό της σκόπιµης ανύψωσης των
ψυχών από το ένα επίπεδο στο άλλο. Επιτρέπεται µόνο στις ανθρώπινες ζωές,
όταν οι συγκεκριµένες οντότητες το ζητήσουν ρητά εξαιτίας της ανυποµονησίας
τους να προχωρήσουν. Το δράµα δεν είναι ατύχηµα και δεν είναι λάθος. Αυτό
δεν σηµαίνει ότι το σύµπαν είναι εχθρικό ή ότι δεν υπάρχει Θεός. Είναι απλά
ένα εργαλείο διδασκαλίας. Και παρεµπιπτόντως, είναι πολύ χρήσιµο στις
χαµηλότερες τάξεις του σχολείου γη. ∆εν είναι απαραίτητο στις ανώτερες
βαθµίδες.
Κατάλαβε ότι σε ένα πλήρως αφυπνισµένο ον, το δράµα φαίνεται να είναι µία
ανωµαλία στο σύµπαν και µια παρατυπία στη δόνηση της φυσιολογικής
ενέργειας του Χριστού. Η λευχαιµία, ο βιασµός, ο καρκίνος, ο φόνος, η
ρύπανση, η κακοποίηση παιδιών και ο πόλεµος δεν είναι οι φυσικές
καταστάσεις ύπαρξης σε αυτό το σύµπαν και, αν και µπορεί να είναι πολύ
χρήσιµα, έρχεται µία στιγµή που δεν πάει άλλο. Αυτή η στιγµή είναι η εποχή
του Υδροχόου. Είναι η µόνη από τις δώδεκα εποχές όπου η επιτυχής, σκόπιµη
ανάπτυξη και µάθηση µπορεί να γίνει σε ένα περιβάλλον χωρίς κανένα πόνο
και αγώνα.

Το Μεγαλύτερο Σόου πάνω στη Γη
Αν είµαστε «φυσιολογικά» ανθρώπινα όντα, πιστεύουµε ότι το µόνο που υπάρχει
είναι ο τρισδιάστατος χωρόχρονος (ή τουλάχιστον είναι αυτό στο οποίο
εστιάζουµε το 99% του χρόνου). Για να είναι αποτελεσµατικό το σχολείο πρέπει
κανείς να πιστέψει ότι είναι πραγµατικό. ∆εν θα µαθαίναµε τίποτα στον
πλανήτη γη, αν ξέραµε ότι είναι µία ψευδαίσθηση. ∆εν θα προσέχαµε στην
τάξη, ούτε θα κάναµε τις εργασίες µας και ως εκ τούτου δεν ανακαλύπτουµε ότι
πρόκειται για µια οπτικοακουστική ταινία εκπαίδευσης προτού φτάσουµε στο
τέλος της τρίτης λυκείου όπου µας αποκαλύπτεται η µεγάλη εικόνα. Τότε είναι
που ανακαλύπτουµε ότι το σχολικό σύστηµα ήταν χρήσιµο, αλλά όχι
πραγµατικό. Είµαστε όλοι µάστορες της ψευδαίσθησης, και προκειµένου να
αποφοιτήσουµε θα πρέπει να κατανοήσουµε αυτήν την έννοια.
Ευτυχώς η κοινωνία µας, µας προσφέρει µία πρακτική αναλογία σχεδιασµένη
να µας βοηθήσει να κατανοήσουµε τη διαφορά ανάµεσα στην ψευδαίσθηση και
την πραγµατικότητα. Έχουµε απίστευτη τεχνολογία που έχει δηµιουργήσει
κινηµατογραφικές αίθουσες µε τεράστιες οθόνες, τετραφωνικό ήχο, µε πολλούς
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προβολείς να παίζουν παράλληλα. Τώρα ας εξετάσουµε την νοοτροπία
κινηµατογραφικής αίθουσας, που όλοι έχουµε και όλοι ξέρουµε πολύ καλά.
Πηγαίνουµε να δούµε ταινίες όπως το Ράµπο ή το Υπό Πολιορκία και να δούµε
αίµα και έντερα να χύνονται πάνω στην οθόνη. Ακούµε τις κραυγές µε τα ίδια
µας τα αυτιά. Απαιτούµε τελειότητα στον τρόµο µας. Αν οι άνθρωποι µιλούν
στο ακροατήριο γύρω µας, αναστατωνόµαστε πολύ επειδή µας χαλάνε την
ατµόσφαιρα. Τι συµβαίνει αν ο προβολέας δεν λειτουργεί τέλεια, αν δεν είναι
αρκετά σκοτεινά, αν ο ήχος δεν είναι επακριβώς σωστός – αν όλα γύρω µας δεν
έχουν δηµιουργηθεί για να παράγουν µία ολοκληρωτική φυσιολογική
αντίδραση έντονου τρόµου µε την καρδιά να χτυπάει έντονα και τις παλάµες να
ιδρώνουν; Τι συµβαίνει αν δεν είµαστε πλήρως βυθισµένοι σε αυτήν την
προσοµοίωση; Θέλουµε τα λεφτά µας πίσω!
Ένα άτοµο που θα είχε την επιθυµία να βιώσει τη γαλήνη δεν θα πήγαινε σε
µια τέτοια ταινία, όµως κατά κύριο λόγο δεν είµαστε εραστές της γαλήνης.
Είµαστε εραστές της περιπέτειας και ενδιαφερόµαστε περισσότερο για
ερεθίσµατα. Μα από την αρχή, αυτός είναι και ο λόγος που δηµιουργήσαµε τη
γη και το ηλιακό σύστηµα. Είµαστε πολύ πρόθυµοι να µπούµε σε µία αίθουσα
πληρώνοντας έξι δολάρια για να τροµοκρατηθούµε. Και ταυτόχρονα γυρνάµε
και έχουµε το θράσος να λέµε ότι ποτέ δεν θα είχαµε επιλέξει τα δράµατα στη
ζωή µας. Μπορείς να βάλεις στοίχηµα ότι όντως τα επιλέξαµε. Όχι µόνο
επιλέγουµε µια µετενσάρκωση πανοµοιότυπη µε αυτήν πάνω στο πανί, αλλά
πληρώνουµε και δίδακτρα για να µπούµε σε αυτό το σχολείο και µας
προσβάλει όταν κάποιος προσπαθεί να µας επισηµάνει ότι είναι µια
ψευδαίσθηση.
Τι συµβαίνει όταν είµαστε στο σινεµά και ο ενθουσιασµός κορυφώνεται, τα
άρµατα φτάνουν πάνω στον λόφο και οι καλοί είναι στα χαρακώµατα και
ακριβώς όταν η µάχη ξεκινάει, κάποιος τύπος στο ακροατήριο σηκώνεται και
λέει «Μην ανησυχείτε – είναι µια ψευδαίσθηση!» Μήπως λέµε: «Ω, ναι, αλήθεια
έτσι είναι» ή φωνάζουµε «Κάτσε κάτω και βούλωστο! Φώναξε τον ταξιθέτη να τον
πετάξει έξω. ∆εν θέλω να ξέρω ότι είναι µια ψευδαίσθηση γιατί το διασκεδάζω!»
Τι κάνουµε όταν ο ίδιος τύπος έρχεται µόλις τρακάρουµε το αυτοκίνητό µας και
µας θυµίζει ότι είναι όλα µία ψευδαίσθηση; Μα η ζωή είναι ακριβώς όπως η
ταινία.
Αν η τεχνολογία µας έχει τη δυνατότητα να µας κάνει να πιστέψουµε για δύο
ολόκληρες ώρες ότι αυτό που βιώνουµε είναι πραγµατικό, τότε τι έχει η
συµπαντική τεχνολογία; Το ξέρεις ότι ο Θεός έχει καλύτερα φωτογραφικά
τεχνάσµατα από το Χόλιγουντ; Είναι αυτός ο πλανήτης απλώς ένα τρισδιάστατο
ολόγραµµα µε τετραφωνικό ήχο που παίζεται στο εσωτερικό των βλεφάρων µας
ή µήπως είναι πραγµατικός; Θα αρχίσουν σε λίγο οι τίτλοι τέλους; Θα ανάψουν
τα φώτα; Κι όταν ανάβουν, πόσοι από εµάς έχουν βρει ποτέ αίµα στην οθόνη;
Πόσες φορές οι ηθοποιοί έχουν πραγµατικά πεθάνει σε αυτό που είδαµε; Ξέρεις
ότι δεν πάθανε τίποτα, γιατί θα το είχες διαβάσει στην εφηµερίδα - «Είκοσι
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πέντε ηθοποιοί σκοτώθηκαν στο O.K. Corral.» ∆εν είναι νεκροί.
Πρωταγωνιστούν σε µια άλλη ταινία την επόµενη εβδοµάδα.
Έχουµε όλοι σκοτωθεί χιλιάδες φορές και ειλικρινά, δεν µας νοιάζει. Με µια
µακροπρόθεσµη κοσµική έννοια, τελικά δεν θα µας πειράζει η τραγωδία επειδή
η αλήθεια είναι ότι ο Θεός είναι αγάπη και η αγάπη δεν επιτρέπει την
τραγωδία. Και παρόλα αυτά, ενώ η ταινία έπαιζε, καταφέραµε να µαζέψουµε
αρκετό θυµό και δυσαρέσκεια ώστε να θέλουµε να πάµε ως την οθόνη και να
σκοτώσουµε τους κακούς. Αυτό το σχολικό σύστηµα λειτουργεί µε τον ίδιο
ακριβώς τρόπο όπως και το Χόλιγουντ. Η Γη είναι µια πολύ καλά σχεδιασµένη,
τεχνικά ορθή ψευδαίσθηση. Έχει δηµιουργηθεί τόσο τέλεια που νοµίζουµε ότι
η ταινία ξεκινά στην αρχή και τελειώνει στο τέλος. Πιστεύουµε ότι ο χρόνος
είναι γραµµικός και δεν συνειδητοποιούµε καν ότι όλες οι σκηνές της ταινίας
έχουν γυριστεί µε άλλη σειρά. Αν µπορούσαµε να δούµε το µοντάζ, δεν θα
πετάγαµε τα χρήµατά µας αγοράζοντας εισιτήριο.
Τώρα, αν ο κόσµος είναι πρόθυµος να πληρώσει πέντε ή δέκα δολάρια για δει
µια ταινία όπως το Ράµπο, τι πιστεύετε ότι πρέπει να πληρώσει για µια ζωή
γεµάτη δράµα; Είναι πολύ ακριβό. Ωστόσο, είναι πρόθυµοι να πληρώσουν
επειδή οι σύµβουλοι προσανατολισµού των νέων µαθητών τους έχουν πει για το
σχολείο εδώ και τα πτυχία που µπορούν να πάρουν, που θα τους φέρουν
µεγαλύτερη ελευθερία και µία µεγαλύτερη ικανότητα κατανόησης.
Αποφάσισαν ότι ήθελαν να εγγραφούν στο σχολείο γη επειδή είδαν το δράµα ως
ισχυρή παρακίνηση για πνευµατική ανάπτυξη.

Είναι ο Θεός Υπερβολικά Καλός Για Να Είναι
Αληθινός;
Ένα δύσκολο πράγµα για να κατανοήσουν αρχικά οι πνευµατικοί αναζητητές
είναι ότι ο Θεός δεν επιτρέπει λάθη. Ο Θεός είναι Αγάπη και η Αγάπη δεν είναι
συµβατή µε το σφάλµα ή το λάθος. Θα πω πολλά περισσότερα για αυτό στα
επόµενα κεφάλαια, αλλά για την ώρα προσπάθησε να τοποθετήσεις τις
πεποιθήσεις και τις επικρίσεις σου για όλα τα σφάλµατα που έχουν διαπραχθεί
σε αυτόν τον πλανήτη σε ένα ντουλάπι στο µυαλό σου. Εάν, όταν τελειώσεις
αυτό το βιβλίο, ακόµα επιλέγεις να πιστεύεις ότι ο Θεός επιτρέπει σφάλµατα
στη γη, µπορείς να επαναφέρεις τα περιεχόµενα από το ντουλάπι και όλα τα
πιστεύω σου θα είναι άθικτα. Καµία ζηµιά.
Ο Ραµ Ντας θυµάται τον γκουρού του, που µιλούσε για τους ανθρώπους που
λιµοκτονούν. Με δάκρυα στα µάτια είπε στον Ραµ Ντας, «∆εν βλέπεις πόσο
τέλεια είναι όλα;» Είναι τέλεια και είναι αίσχος. Σε κάθε περίπτωση,
συµβαίνουν περισσότερα εδώ από ό,τι µπορούµε να καταλάβουµε µε τον
παρόντα νου µας. Ας συνεχίσουµε πάνω σε αυτό.
Αφήνοντας στην άκρη τις παλιές πεποιθήσεις µας για ένα Θεό που είναι
αδύναµος να αποτρέψει το σφάλµα, ας εξετάσουµε µια πιο ενδυναµωτική (και
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µε περισσότερη αγάπη) θεωρία. Κάθε τάξη σε αυτό το σχολείο είναι σηµαντική
και υπάρχουν ορισµένα πράγµατα που κάνουν οι µαθητές σε αυτές τις τάξεις,
τα οποία είναι πολύ κατάλληλα για αυτούς. Τα Αραβικά έθνη πρέπει να
µάχονται µε τον τρόπο που το κάνουν τώρα, όπως ακριβώς και οι Αβορίγινες
και οι άνθρωποι της Γουόλ Στριτ πρέπει να κάνουν τα δικά τους γιατί είναι σε
αυτές τις τάξεις και τους αναθέτουν αυτές τις εργασίες. Αν θες να είσαι
χρήσιµος ως δάσκαλος της τετάρτης, πρέπει να καταλάβεις πώς λειτουργεί αυτή
η τάξη. Το πρόγραµµα σπουδών για την τέταρτη τάξη του πλανήτη γη περιέχει
πολλά µαθήµατα σχετικά µε το να αισθάνεται κανείς χωριστά από το Θεό και το
υπόλοιπο της ανθρωπότητας. Στην τέταρτη τάξη κοντραριζόµαστε µε άλλα
άτοµα και άλλες οµάδες σε µια προσπάθεια να αποδείξουµε ότι έχουµε δίκιο
και αυτοί είναι οι αδαείς. Αν χρειαστεί, φτάνουµε ακόµα και στην ανατίναξή
τους, ατοµικά ή εθνικά. Αυτό δεν είναι λάθος – είναι απλά η τέταρτη τάξη.
Φυσικά έχεις από καιρό αποφασίσει ότι δεν επιθυµείς πλέον να είσαι µαθητής
της τετάρτης. Ίσως έχεις ακόµη αποφασίσει ότι δεν θες ούτε δάσκαλος να είσαι
στην τετάρτη. Όταν ένα άτοµο αισθάνεται µια εσωτερική παρόρµηση να
παραιτηθεί της προσπάθειας σωτηρίας ανθρώπων που δεν µπορούν να
κατανοήσουν την αξία του να ακολουθείς τον πνευµατικό δρόµο, προκύπτει µια
εσωτερική σύγκρουση. Συχνά πιστεύουµε ότι είναι «καθήκον» µας να σώσουµε
την οικογένεια και τους φίλους µας ή να διορθώσουµε τα κακά του κόσµου
µας, ακόµα κι αν η προσπάθεια µας φθείρει. Λοιπόν, κάνε κουράγιο. Υπάρχει
ένας καλύτερος τρόπος. Είναι ο τρόπος που δίδαξαν οι µεγάλοι διδάσκαλοι.
Είναι ένας τρόπος για τη σωτηρία της οικογένειας, των φίλων και του πλανήτη
σου ο οποίος είναι χωρίς άγχος. Είναι καλύτερος από «χωρίς άγχος». Είναι
διασκεδαστικός, συναρπαστικός, απογειωτικός, ενδυναµωτικός και
αναζωογονητικός.

Επιλέγουµε Τους Καθηγητές µας – Πρόσωπα Κύρους ή
Μεγάλους ∆ιδασκάλους
Μέσα σε αυτό το σχολικό σύστηµα, υπάρχουν δύο διαφορετικές οµάδες
εκπαιδευτικών – αυτοί που έχουν περπατήσει στο νερό, αναστήσει τους νεκρούς
και ζήσει τη ζωή µε γαλήνη και ασφάλεια, και αυτοί που έχουν κάνει τα πάντα
σύµφωνα µε τους κανόνες του κόσµου. Η δεύτερη οµάδα προσπαθεί πάντα να
είναι "σωστή". Πεθαίνουν από ασθένειες του στρες, αφήνοντας ως κληρονοµιά
την ενοχή και την απογοήτευση. Αυτοί στην πρώτη οµάδα είναι γνωστοί ως
µεγάλοι διδάσκαλοι. Περιλαµβάνουν τύπους σαν τον Ιησού, τον Βούδα, Κρίσνα
και εκατοντάδες λιγότερο γνωστά αφυπνισµένα όντα. Οι µεγάλοι διδάσκαλοι
ζουν τη ζωή µέσα σε ένα πλαίσιο µε βάση το πνεύµα, κάνοντας πέρα τις
περισσότερες από τις επιρροές του εγώ. Η δεύτερη οµάδα βασίζεται µάλλον
στην διάνοιά της και την "ορθή κρίση" κατά τη λήψη αποφάσεων, αντί να
βασίζεται στο πνεύµα. Ονοµάζω την δεύτερη οµάδα πρόσωπα κύρους. Σου
είναι οικεία – σε αναθρέψαν, σε δίδαξαν, σε εκπαίδευσαν, σε µορφοποίησαν και
µε άλλους τρόπους σου επέβαλαν το "σωστό" τους σύστηµα πεποιθήσεων.
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Τα ανθρώπινα όντα έχουν τη συνήθεια να εξαιρούν από τον ορισµό τους για την
πραγµατικότητα κάθε τι που δεν βρίσκεται στο πεδίο της αντίληψής τους. Η
καθηµερινή ζωή καταλαµβάνει την προσοχή µας σε τέτοιο βαθµό, ώστε αφού
περάσουµε µερικά χρόνια όντας υπεύθυνοι ενήλικες, χάνουµε την ικανότητα
να αντιλαµβανόµαστε και να εστιάζουµε σε αυτό που δεν είναι προφανές.
Όταν ήµασταν µικρά παιδιά, δεν είχαµε ακόµη διδαχθεί την ανοησία του να
έχουµε απεριόριστες πραγµατικότητες. Όλα τα πράγµατα είναι δυνατά στα
νεαρά µυαλά. Τα όρια, η βαρύτητα, ο περιορισµός, η ευθύνη, η ενοχή, τα
«πρέπει» και τα «θα έπρεπε», η ψυχρή και σκληρή πραγµατικότητα της ζωής
είναι τέχνες που µαθαίνονται. Αυτές οι άβολες πεποιθήσεις διδάσκονται σε
κάθε άτοµο από πρόσωπα κύρους µε καλή πρόθεση.
Τα πρόσωπα κύρους έχουν την οπτική γωνία του ώριµου υπεύθυνου ενήλικα, ο
οποίος έχει µορφωθεί στα πράγµατα αυτού του κόσµου. Αυτό σηµαίνει ότι
αυτά που είναι πραγµατικά και αληθινά για αυτούς, είναι πράγµατα που
µπορούν να γίνουν αντιληπτά από τις πέντε αισθήσεις. Τα νοήµονα όντα σε
αυτόν τον πλανήτη είναι παρατηρητικά. Παίρνουν πληροφορίες µέσα από τα
µάτια, τα αυτιά, κλπ και αποθηκεύουν τις πληροφορίες αυτές στις νοητικές
τράπεζες δεδοµένων τους. Οι πληροφορίες µπορούν να ληφθούν από την
άµεση εµπειρία ή έµµεσα, µέσα από βιβλία, κλπ. Στη συνέχεια, όταν
χρειάζεται να δράσουν στη ζωή τους, βάζουν σε σειρά τα αποθηκευµένα
δεδοµένα µέχρι να βρεθεί η πιο συµφέρουσα λύση. Ως εκ τούτου, όλες οι
λύσεις είναι ντε φάκτο επαναλήψεις του παρελθόντος. Με την επανειληµµένη
εφαρµογή της διαδικασίας, µερικά άτοµα γίνονται αρκετά καλά στο να είναι
πρόσωπα κύρους. Και σιγά-σιγά, πολύ αργά από ό,τι φαίνεται, η γη κάνει
προόδους. ∆εν έχουµε βάλει τέλος ακόµη στον πόλεµο, ούτε έχουµε
καταργήσει την απάνθρωπη συµπεριφορά από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά
φαίνεται ότι από καιρό σε καιρό ορισµένες βελτιώσεις σταθεροποιούνται.
Τα πρόσωπα κύρους στη ζωή µας, έχουν µάθει για την ζωή στο σχολείο των
σκληρών χτυπηµάτων ή / και στα σχολεία των διανοουµένων. Αυτά τα
πρόσωπα κύρους µπορούν να µας διδάξουν τα γεγονότα της ζωής. Μας
διδάσκουν πόσο δύσκολο είναι να πάει κανείς µπροστά στη ζωή. Μας
διδάσκουν να φυλαγόµαστε και να είµαστε είτε αµυντικοί είτε επιθετικοί
ανάλογα µε τις απαιτήσεις της κατάστασης. Έχουµε διδαχθεί για την ηθική της
εργασίας και για τις ανισότητες και τις αδικίες των οικονοµικών, πολιτικών,
κοινωνικών και επιχειρηµατικών συστηµάτων, οι οποίες είναι πέρα από τον
έλεγχό µας. Μάθαµε πώς να πάµε µπροστά, να λύνουµε προβλήµατα και να
είµαστε κριτικά σκεπτόµενα άτοµα. Μάθαµε για όλα τα εγγενή ελαττώµατα που
έχουν τα µέλη του αντίθετου φύλου.
Αν υποτεθεί ότι αυτό που οι πέντε αισθήσεις αντιλαµβάνονται είναι
πραγµατικότητα, τότε αυτή η έξυπνη προσέγγιση στη ζωή είναι ορθολογική.
Αλλά αν η υπόθεση είναι σωστή τότε δεν µπορεί να υπάρξει παντοδύναµος Θεός
που αγαπά. Η ύπαρξη ενός παντοδύναµου Θεού που αγαπά από τη µία
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πλευρά και του πολέµου, της λευχαιµίας, της κακοποίησης παιδιών και του
λοιµού από την άλλη πλευρά αλληλοαποκλείονται.
Αν προσπαθούµε να αποφασίσουµε αν θα ακολουθήσουµε τα πρόσωπα κύρους
του κόσµου ή τους µεγάλους διδασκάλους, ίσως θα θέλαµε να προσέξουµε
κάποια από την κακή δηµοσιότητα που έχουν στον τύπο τα πρόσωπα κύρους
(Και δεν µιλάω µόνο για τους γερουσιαστές τώρα.) Τα πρόσωπα κύρους είναι
από καιρό γνωστά για τις δογµατικές τους προσωπικότητες, την "τύπου Α"
συµπεριφορά τους, τις καρδιακές προσβολές τους και τις άλλες ασθένειες που
σχετίζονται µε το στρες. Είναι µάλιστα γνωστοί για το ότι πηδάνε από ψηλά
κτίρια όταν η οικονοµία ή άλλες καταστάσεις «πέρα από τον έλεγχό τους» δεν
ανταπεξέρχοναι στις προσδοκίες τους.
Γιατί έχουµε πιστέψει τα πρόσωπα κύρους; Γιατί όλοι όσοι διαβάζουν αυτές τις
γραµµές είχαν πεισθεί, σε κάποια χρονική στιγµή, για τις περιορισµένες
πεποιθήσεις που αναφέρονται παραπάνω; Γιατί οι διδασκαλίες των µεγάλων
διδασκάλων ήταν πάντα το αντίθετο από τα πρόσωπα κύρους που µας
µεγάλωσαν; Σε αντίθεση µε την ανατροφή µας και την εκπαίδευσή µας, οι
µεγάλοι διδάσκαλοι µας είπαν ότι πρέπει να γίνουµε σαν µικρά παιδιά, ότι δεν
θα πρέπει να σκεφτόµαστε το αύριο, ότι θα πρέπει να εµπιστευόµαστε, όπως τα
κρίνα του αγρού. Οι µεγάλοι διδάσκαλοι δεν είπαν να υπερασπίσουµε τη χώρα
µας ή τις δουλειές µας ή τον τρόπο ζωής µας. Τα Μαθήµατα Θαυµάτων δε
µιλάνε ούτε για επίθεση ούτε για υπεράσπιση και µας λένε να µην
δικαιολογούµε ποτέ τις θέσεις µας σε άλλον. Λένε ότι, αντί να τηρούµε µια
στάση επαγρύπνησης στις αλληλεπιδράσεις µας µε άλλους ανθρώπους ή άλλα
έθνη, θα πρέπει να διατηρούµε µια κατάσταση εσωτερικής γαλήνης σε κάθε
στιγµή.
Η οπτική γωνία των µεγάλων διδασκάλων δεν βασίζεται στη δήθεν αντικειµενική
πραγµατικότητα των πέντε αισθήσεων. Οι µεγάλοι διδάσκαλοι κάνουν
παράλογες δηλώσεις όπως, «Τίποτα που βλέπω δε σηµαίνει κάτι» και «Βλέπω
µόνο το παρελθόν.» Σε πραγµατική αντίθεση µε τα πρόσωπα κύρους είναι
δηλώσεις όπως, «Στην έλλειψη άµυνάς µου επαφίεται η ασφάλεια µου» και «µην
αντιστέκεσαι στο κακό.» Οι µεγάλοι διδάσκαλοι λένε ότι αν δεν αφιερώσουµε
καθόλου από την ενέργειά µας στις εκδηλώσεις του κακού και της αδικίας
πάνω στην γη, τότε θα καταλήξουµε να πετύχουµε τους ίδιους στόχους που
έχουν τα πιο προχωρηµένα πρόσωπα κύρους. Στόχοι όπως η θεραπεία του
εαυτού και του πλανήτη µας, η ειρήνη στη γη, και η επαναδηµιουργία ενός
πράσινου, οικολογικά τέλειου κήπου της Εδέµ. Ωστόσο, οι µεγάλοι διδάσκαλοι
επισηµαίνουν ότι δεν υπάρχει τρόπος για να είναι επιτυχής η δηµιουργία της
ειρήνης µέσω της χρήσης αντίστασης (διόρθωσης). Τονίζουν ότι είναι απολύτως
µάταιο να προσπαθούµε να θεραπεύσουµε οτιδήποτε έξω από τους εαυτούς µας
πριν θεραπεύσουµε τους εαυτούς µας. ∆εν υπάρχει τίποτα έξω από τους
εαυτούς µας, λένε. Κάθε δήλωση που κάνει ένας µεγάλος διδάσκαλος έρχεται
σε αντίθεση µε την ορθολογική σκέψη των προσώπων κύρους. Το δυτικό
εκπαιδευτικό µας σύστηµα θέτει απόλυτη αξία στην ικανότητα της διάνοιας να
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αναλύει και να εξορθολογίζει και να βελτιώνει τον πλανήτη µας κάνοντας
διορθώσεις στις ανεπάρκειες των διαφόρων κοινωνικοοικονοµικών συστηµάτων.
Τα Μαθήµατα Θαυµάτων λένε απλά ότι κάθε ανάλυση είναι του εγώ. Λένε ότι
κάθε διόρθωση ανήκει στο Άγιο Πνεύµα, όχι στην ανθρωπότητα.
Θα πρέπει να ανησυχούµε για τους αγαπηµένους µας και τον πλανήτη µας ή
θα πρέπει πάντα να έχουµε γαλήνη στο νου; Ποιο είναι πιο χρήσιµο; Πρέπει να
διορθώνουµε τα λάθη και τις αδικίες ή απλώς να το αφήσουµε στο Άγιο
Πνεύµα; Ακτιβιστές ή ειρηνιστές; Ή έχουν δίκιο εκείνοι που λένε ότι ο Θεός
εκδηλώνεται µέσα από εµάς, ώστε όταν προσπαθούµε να διορθώσουµε τα κακά
του κόσµου κάνουµε στην πραγµατικότητα το έργο του Θεού (ίσως
προβάλλοντας προς τα έξω την δίκαιη αγανάκτηση του Θεού εκ µέρους του
Θεού);
Ποιος έχει δίκιο, τα πρόσωπα κύρους ή οι µεγάλοι διδάσκαλοι; Η απάντηση
µπορεί να σε εκπλήξει. Και οι δύο είναι σωστοί (καλά, στην πραγµατικότητα
δεν υπάρχει σωστό ή λάθος, αλλά θα φτάσουµε σε αυτό αργότερα). Η διαφορά
έχει να κάνει µε την οπτική γωνία. Το βιβλίο αυτό διερευνά την εγκυρότητα
των λόγων των µεγάλων διδασκάλων. Αυτό το βιβλίο εξετάζει την πιθανότητα ότι
µόνο το µονοπάτι των µεγάλων διδασκάλων µπορεί να επιτύχει, για εµάς και
τον πλανήτη µας, τη θεραπεία που τόσο πολύ θέλουµε.
Το µονοπάτι των προσώπων κύρους είναι πολύ χρήσιµο για την ανάπτυξη της
ψυχής, αλλά είναι οδυνηρά αργό. Το µονοπάτι αυτό ονοµάζεται κάρµα. Το
µονοπάτι που διδάσκεται από τους µεγάλους διδασκάλους είναι αυτό του
αυτεξούσιου, της διαφώτισης, της διασκέδασης, και το καλύτερο από όλα, της
σκοπιµότητας. Εάν έχεις βαρεθεί τις σχέσεις που δεν είναι διασκεδαστικές,
τους περιορισµούς του σώµατος και του χρήµατος που δεν είναι
διασκεδαστικοί, τότε µπορεί να είσαι έτοιµος να ανακυρήξεις ότι δεν έχεις
χρόνο για το κάρµα. Για να παρατήσουµε τον καρµικό τρόπο και να
προχωρήσουµε κατευθείαν στη χαρά, τη διασκέδαση, τον ενθουσιασµό και την
εσωτερική γαλήνη θα πρέπει να ακολουθήσουµε την συµβουλή του βασιλιά
Σολοµώντα, «και υπέρ πάσαν απόκτησίν σου απόκτησον σύνεσιν.»

Η ∆οµή του Σχολείου Γη
Ας καταλάβουµε γιατί υπάρχει η ζωή πάνω στη γη. Ας καταλάβουµε ότι η Γη
είναι ένα σχολείο. Ας καταλάβουµε τη µεγάλη εικόνα της ζωής που ποτέ δεν
τελειώνει και θα έχουµε επαρκή γνώση για να δηµιουργήσουµε τον παράδεισο
στη γη. Φαντάσου όλη την πίεση να έχει φύγει, όχι άλλο αγώνα, όχι άλλες
καταστάσεις χωρίς νικητή. Όλα όσα έχεις ποτέ επιθυµήσει είναι δικά σου όταν
καταλάβεις πώς λειτουργεί αυτό το σύστηµα, όταν διαλέξεις να µην πιστεύεις
πλέον στις διδασκαλίες των προσώπων κύρους, όταν διαλέξεις να είσαι «στον
κόσµο αλλά όχι του κόσµου.» Μπορούµε όλοι να γίνουµε µεγάλοι διδάσκαλοι.
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Στην κλίµακα της πλανητικής εξέλιξης, ενενήντα τοις εκατό των ατόµων που
είναι σήµερα ενσαρκωµένοι στη γη βρίσκονται στις χαµηλότερες τάξεις και
πνευµατικά περιφέρονται στο σκοτάδι. ∆εν έχουν την παραµικρή κατανόηση
της αιτίας και του αποτελέσµατος ή της διαδικασίας δηµιουργίας της δικής
τους πραγµατικότητας. Πιστεύουν ότι είναι θύµατα των πάντων. Αν η πείρα
τους έχει διδάξει να είναι καπάτσοι, µπορεί να αναγνωρίζουν την ικανότητά
τους να χειριστούν ελάχιστα τις καταστάσεις, αλλά σε καµία περίπτωση δεν θα
πίστευαν ότι έχουν τον έλεγχο «απρόβλεπτων» περιστάσεων. Και σίγουρα δεν
έχουν ποτέ παίξει µε την ιδέα ότι οι ίδιοι δηµιούργησαν τις καταστάσεις τους για
συγκεκριµένους εκπαιδευτικούς σκοπούς. ∆εν έχουν ακόµα καταλάβει ότι
είναι συνδεδεµένοι µε κάθε άλλο ανθρώπινο ον στον πλανήτη, κι ως εκ τούτου
δεν πιστεύουν ότι είναι λάθος για αυτούς να τριγυρνάνε πυροβολώντας
ανθρώπους. Το να πυροβολούν ανθρώπους για ένα καλό σκοπό (όπως ο
πατριωτισµός ή η αυτοάµυνα) δεν παραβιάζει την κατανόησή τους για το
σύµπαν. Όταν η κάθε οντότητα είναι αντιληπτή ως διαχωρισµένη, είναι φυσικό
κάποιος να φυλάγεται και να κυρήξει άλλους ανθρώπους, καθώς και το
σύστηµα, ως άδικους.
Προς το παρόν, επέτρεψέ µου να βάλω όλα αυτά που είναι κάτω από την πρώτη
λυκείου στο σχολείο γη, υπό την «συνείδηση σαπουνόπερας», η οποία είναι το
µέσο επίπεδο συνειδητότητας στον πλανήτη σήµερα. Το µεγαλύτερο µέρος του
χρόνου εξέλιξης δαπανάται σε αυτό το επίπεδο. Είναι µακράν το µεγαλύτερο
µέρος του µονοπατιού προς το σπίτι.
Αν και το να συζητούµε για τα διάφορα επίπεδα στο σύστηµα µπορεί να
φαίνεται διαχωριστικό, αυτό δεν σηµαίνει ότι µία τάξη είναι ανώτερη από την
άλλη. Και σίγουρα είµαστε αρκετά σοφοί ώστε να µην µπούµε σε παιχνίδια του
εγώ σχετικά µε το ύψος της σκάλας στο οποίο βρισκόµαστε. Όπως γνωρίζουν
όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, µερικοί από τους πιο φανατικούς των
πρωτοετών καταλήγουν µε περισσότερα διαπιστευτήρια και διδακτορικά από
αυτά που θα αποκτήσει ποτέ ο δάσκαλος. Έτσι, το να είναι κανείς στις
διάφορες τάξεις είναι µια πολύ προσωρινή κατάσταση.

Η Πρώτη Λυκείου
Ακολουθώντας την παραβολή, ας δούµε µία οµάδα (ή τάξη) ατόµων στη γη που
είναι πολύ πέρα από το µέσο όρο συνείδησης. Αλλά προσοχή, δεν είναι ακόµη
«φωτισµένοι». Αυτός ο κόσµος έχει περάσει από όλες τις χαµηλότερες τάξεις για
να φτάσει στην πρώτη λυκείου. Η έµφαση στην πρώτη λυκείου είναι στον
εγκέφαλο. Είναι τώρα υπέρτατα διανοητικοί. Οκτώ ή δέκα εκατοµµύρια
χρόνια σε αυτό το σχολείο θα κάνουν κάποιον έξυπνο. Έχουµε τουλάχιστον
κάτι να επιδείξουµε µετά από όλο αυτόν το χρόνο και την πείρα. Αποκαλούµε
αυτούς τους ανθρώπους ιδιοφυΐες. Υπάρχουν πολλοί από αυτούς στον πλανήτη
που εργάζονται ως οικονοµολόγοι, εκπαιδευτικοί, στρατηγοί, πολιτικοί και
κάποιοι µπορεί να µας θυµίζουν τους γονείς µας. Είναι όλοι πολύ δογµατικοί
και είναι πολύ δύσκολο να διδαχτούν, βλέποντας το πόσα πολλά ξέρουν ήδη. Ο
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µόνος τρόπος για να δεχτούν ένα µάθηµα είναι αν ταιριάζει µε το προϋπάρχον
µοτίβο λογικής εξήγησής τους.
Τα περισσότερα δηµόσια αναγνωρισµένα πρόσωπα κύρους στον πλανήτη είναι
µαθητές της πρώτης λυκείου. Επειδή είναι όλοι ιδιοφυΐες, µπορούν να σου
δώσουν µια γεµάτη αυτοπεποίθηση και ορθολογισµό εξήγηση για τον λόγο που
έπρεπε να σταλούν πεντακόσιες χιλιάδες στρατιώτες στη Σαουδική Αραβία.
Έχουν πιάσει το νόηµα και έχουν όλες τις απαντήσεις, αλλά είναι επίσης αυτοί
που πηδούν από τα παράθυρα όταν καταρρέει η χρηµατιστηριακή αγορά.
Είναι καλοί άνθρωποι και οι περισσότεροι από αυτούς έχουν περάσει
εκατοµµύρια χρόνια εξελισσόµενοι για να γίνουν έξυπνοι, αν και όχι
απαραίτητα ευτυχείς. Ξέρεις κάποιον που να είναι πραγµατικά διανοούµενος
και ευτυχισµένος; Είναι πάρα πολύ απασχοληµένοι συζητώντας και
επιχειρηµατολογώντας σαν να είχαν κάποια αντίληψη του τι είναι
πραγµατικότητα! Εάν αποτύχουν να πείσουν ένα άλλο έξυπνο άτοµο για την
ορθότητα της άποψής τους, αισθάνονται µια αίσθηση απώλειας. Πιστεύουν ότι
οι πέντε αισθήσεις είναι πραγµατικές. Παίρνουν όλες τις πληροφορίες τους
µέσα από αυτές τις αισθήσεις και τις αποθηκεύουν στις τράπεζες δεδοµένων
τους και είναι αυτές στις οποίες αποτείνονται όταν χρειάζονται µια απάντηση.
Έτσι, ένας από αυτούς µπορεί να σου πει µε µεγάλη βεβαιότητα γιατί θα πρέπει
να είσαι µε τους ρεπουµπλικάνους, επειδή ... και ένας άλλος ξέρει γιατί πρέπει
να είσαι µε τους δηµοκρατικούς, επειδή ... και έχουν και οι δύο δίκιο µε βάση
τις πληροφορίες που είναι αποθηκευµένες στις τράπεζες δεδοµένων τους. Και
παρόλα αυτά κανένας τους δεν έχει ούτε ένα εκατοµµυριοστό του ενός τοις
εκατό των διαθέσιµων δεδοµένων στον πλανήτη Γη. Μπορεί ποτέ κανείς να
πάρει µια σωστή απόφαση όταν έχει περιορισµένες πληροφορίες στην διάθεσή
του;
Οι διανοούµενοι αρέσκονται στο να παίζουν µε τις διάνοιές τους. Υπάρχει σε
αυτό κάποια συγκίνηση, όπως όταν έχει κανείς κατακτήσει µια δεξιότητα ή όταν
έχει ένα νέο παιχνίδι. Υπάρχει εκεί κάποια διασκέδαση, αλλά δεν υπάρχει
καµία διαβεβαίωση ότι η διάνοια µπορεί να δηµιουργήσει εσωτερική γαλήνη.
Τα µυαλά τους παίρνουν στροφές διαρκώς και τους φαίνεται πολύ δύσκολο να
κάτσουν όλο το Σαββατοκύριακο µε ένα καλάµι ψαρέµατος στην άκρη της
λίµνης. Πετάγονται όταν τους έρχεται µία ιδέα, και αναφωνούν «έχω µια
καταιγίδα στον εγκέφαλο10! Πρέπει να πάω αµέσως στο γραφείο και να
δουλέψω πάνω σε αυτό!» Ολόκληρη η ζωή τους καταναλώνεται µε τη διάνοια. Η
δυσκολία µε αυτό είναι ότι το σύµπαν βρίσκεται διαρκώς σε µια κατάσταση
αναταραχής και αλλαγής. ∆εν είναι ό,τι ήταν ένα δέκατο του δευτερολέπτου
πριν, πράγµα που σηµαίνει ότι αν ήταν να αποκτήσουν όλη την γνώση που
υπάρχει σε αυτό το δευτερόλεπτο, θα ήταν όλη απαρχαιωµένη την επόµενη
στιγµή. Πρέπει διαρκώς να ενηµερώνουν τις πληροφορίες τους για πάντα. Ενώ
10

Στµ: brain storm – κυριολεκτικά σηµαίνει καταιγίδα του εγκεφάλου. Χρησιµοποιείται και
ως όρος που δηλώνει ατοµική ή οµαδική άσκηση δηµιουργικότητας - τεχνική συγκέντρωσης
ιδεών
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µπορεί να είναι ένα ευχάριστο παιχνίδι για λίγες ζωές, η διαδικασία φώτισης
µέσω της διάνοιας παίρνει λίγο περισσότερο από άπειρο χρόνο. Αλλά ούτως ή
άλλως οι περισσότεροι διανοούµενοι δεν ενδιαφέρονται ακόµα να αποκτήσουν
εσωτερική γαλήνη. ∆εν ψάχνουν την φώτιση, ο στόχος τους είναι η κοσµική
γνώση και η πνευµατική διέγερση. Οι περισσότεροι βασίζουν την αυτοεκτίµηση
τους στο ότι ξέρουν πως είναι µέρος της πνευµατικής ελίτ του πλανήτη.
∆εν πρέπει επίσης ποτέ να ξεχνάµε ότι κάθε άτοµο σε αυτό το σχολείο,
ανεξάρτητα από το επίπεδο της κατανόησής του, συµβάλλει στην απελευθέρωση
και την ελευθερία του καθενός από τους υπολοίπους µας. Πόσο θαυµάζουµε
όταν µία µεγάλη διάνοια ανακαλύπτει στο εργαστήριο µία θεραπεία για µια
βαριά ασθένεια. Πόσο ευγνώµονες είµαστε όταν ένας µηχανικός ή επιστήµονας
εφευρίσκει µια συσκευή που κάνει τη ζωή µας πιο εύκολη. Πόσο
συγκινούµαστε και εµπνεόµαστε όταν κάποιο άτοµο, ανεξάρτητα από το πού
βρίσκεται στη σκάλα της εξέλιξης, υπερνικά έναν περιορισµό ή σπάει το
φράγµα των τεσσάρων λεπτών για ένα µίλι ή ένα άλλο φράγµα στη ζωή του.
Καθώς µαθαίνουµε, µοιραζόµαστε. Καθώς µοιραζόµαστε, αναπτυσσόµαστε.
Καθώς αναπτυσσόµαστε, απελευθερώνουµε τους εαυτούς µας και την
ανθρωπότητα.
Επέτρεψέ µου να πω εδώ ότι κανένα ανθρώπινο ον σε αυτό το σχολείο δεν
µπορεί να αποφύγει να γίνει ιδιοφυΐα. Έρχεται µόνο του. Αλλά όλα τα άτοµα
που έχουν ειλικρινά µπει στην πορεία αφύπνισής τους, έχουν ολοκληρώσει τις
σπουδές τους στις «τάξεις εξυπνάδας» πολλές ζωές πριν. Να είσαι σίγουρος για
αυτό, εσύ ως «εργάτης του φωτός» στον πλανήτη είσαι ευφυής. Το να είσαι
ευφυής απαιτείται. Εντούτοις, όταν αισθάνεσαι ότι παρασύρεσαι στη δίνη του
διανοουµενισµού, σταµάτα και συλλογίσου. Είναι τονωτικό, αλλά δεν φέρνει
γαλήνη ή χαρά ή µια αίσθηση υπέρβασης της ανθρώπινης εµπειρίας.
Ο διανοουµενισµός επικεντρώνεται συνήθως σε πλανητικά διλήµµατα και
αγνοεί εντελώς την εντολή να «ας είναι το βλέµµα σου καρφωµένο στον Θεό
µόνο». Σε αυτό το σηµείο της υπηρεσίας σου στην ανθρωπότητα θα
δηµιουργήσει µια δυσάρεστη καθυστέρηση στην επίτευξη της εσωτερικής σου
γαλήνης και στην εξωτερική προβολή των θεραπευτικών σου δυνάµεων.
Είναι δίκαιο να πούµε ότι οι µαθητές της πρώτης λυκείου έχουν διανύσει τα
εννέα δέκατα της πορείας τους σε όρους γραµµικού χρόνου, αν και έχουν
πετύχει µόνο το ήµισυ των στόχων τους σε αυτόν τον κόσµο της δυαδικότητας.
Έχουν αναπτύξει το αριστερό ηµισφαίριο του εγκεφάλου τους και
χρησιµοποιούν το ήµισυ της ικανότητας λειτουργίας τους στη ζωή. Πιστεύουν
ακράδαντα ότι η νοηµοσύνη είναι βασιλιάς και ότι τελικά θα µάθουν αρκετά
ώστε να ανακαλύψουν την αληθινή κατανόηση κάτω από κάποιο µικροσκόπιο ή
στην αίθουσα διαβουλεύσεων.
Τα άτοµα που δουλεύουν στην πρώτη λυκείου παρατηρούν τελικά µια
µετατόπιση στις προτεραιότητές τους. Κάποια στιγµή προσέχουν ότι οι
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άνθρωποι απλώς δεν κάνουν ό,τι τους λένε. Αν και «ξέρουν» τι είναι σωστό και
τι είναι λάθος, πηγαίνουν πάντα αντίθετα στο ρεύµα προσπαθώντας να κάνουν
τον υπόλοιπο κόσµο να δρα σύµφωνα µε τον δικό τους τρόπο. Μετά από
εξαντλητικές ζωές κατά τις οποίες προσπαθούν να διορθώσουν ανθρώπους,
τελικά αποφασίζουν ότι είναι ακατόρθωτο. Εγκαταλείποντας τον αγώνα τους,
χωρίς να το ξέρουν, επιτρέπουν στο σύµπαν να τους µεταφέρει στην επόµενη
τάξη.

Η ∆ευτέρα Λυκείου
Η επόµενη τάξη που θα εγγραφούν είναι η συµπόνια. Θα έρθουν πίσω σε αυτό
το επίπεδο της πραγµατικότητας και θα βρεθούν σε πλήρη αντίθεση µε τους
διανοούµενους και τους πολιτικούς που παίρνουν ορθολογικές αποφάσεις.
Αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργεί το κάρµα, ξέρεις. Συχνά ερχόµαστε πίσω
για να αντιπαρατεθούµε στον τρόπο που ήµασταν πριν - κοσµική ενοχή,
υποθέτω. Θα δουλέψουν τώρα στο άλλο µισό της ύπαρξής τους, προσπαθώντας
να δηµιουργήσουν αυτό που λέµε ισορροπία. Έτσι, οι µαθητές της δευτέρας
λυκείου αναπτύσσουν τη διαισθητική πλευρά τους και ζουν όλη τους τη ζωή
βασιζόµενοι σε αυτό που αισθάνονται πως είναι σωστό. Είναι ευαίσθητα άτοµα
που συχνά απαρνούνται την πρακτικότητα, για να βοηθήσουν κάποιον ή κάτι.
Αυτό συχνά τους φέρνει κάτω από την έντονη κριτική από την λογική πλευρά
του κόσµου.
Οι µαθητές της δευτέρας λυκείου είναι αυτοί που κάνουν ανόητα πράγµατα
όπως είναι να αρνούνται απόλυτα να πάνε στον πόλεµο. Ήταν τα παιδιά των
λουλουδιών στη δεκαετία του 1960 που ζούσαν σε σχολικά λεωφορεία και
πίστευαν ότι θα µπορούσαν να κάνουν κάτι καλό κουβαλώντας λουλούδια
τριγύρω και ζωγραφίζοντας ουράνια τόξα στους τοίχους. Ήταν µια εντελώς
παράλογη γενιά που έφερνε σύγχυση στα µυαλά των άκρως δογµατικών
διανοούµενων της εποχής, οι οποίοι έλεγαν «αν µπορούσαν µόνο να είναι λίγο
υπεύθυνοι και να βρουν µία δουλειά.» Το να βρουν δουλειά δεν είναι
προτεραιότητα για τους µαθητές της δευτέρας λυκείου. Αλλά οι πατεράδες τους
ήταν συνήθως στην πρώτη λυκείου ακόµα και µίλαγαν µε µεγάλη
απογοήτευση, όταν έλεγαν, «αν µπορούσες απλώς να κάνεις όπως κι εγώ, να
µπεις στο πανεπιστήµιο και να βρεις µια δουλειά σε µια µεγάλη εταιρεία...»
Αυτοί θα απαντούσαν, «Μπαµπά, δεν έχω χρόνο για κολέγια – Έχω να πάω να
διαδηλώσω στο ποτάµι όπου πετάνε απόβλητα!»
Οι µαθητές της δευτέρας λυκείου είναι εποµένως αυτοί µε τους µεγάλους
σκοπούς. Θέλουν να σταµατήσουν τον πόλεµο στον πλανήτη, να διορθώσουν
πράγµατα όπως η µόλυνση, να λύσουν προβλήµατα όπως οι άστεγοι, να
ανακαλύψουν µια ολιστική θεραπεία για τον καρκίνο και να ταΐσουν τους
πεινασµένους στην Αφρική. Είναι µια ριζικά διαφορετική προσέγγιση από
αυτήν του διανοούµενου που λέει «Άστους να πάνε σχολείο και θα βρουν πώς
να βγάζουν τα προς το ζην.» Αυτό είναι πράγµατι πολύ λογικό, αλλά δεν είναι
ιδιαίτερα συµπονετικό.
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Οι µαθητές της δευτέρας λυκείου έχουν µετατοπιστεί από το αριστερό στο δεξί
ηµισφαίριο του εγκεφάλου και θα κάνουν παράλογα πράγµατα. Λένε «Θα σώσω
την σαλαµάντρα» και αυτό δεν είναι λογικό. «Θα σώσω τα δάση της ζούγκλας»
που επίσης δεν είναι λογικό. Λειτουργούν σύµφωνα µε ό,τι αισθάνονται για
τους ανθρώπους. Είναι µια παράλογη κατάσταση ύπαρξης, η οποία συνήθως
κρατάει µερικές ζωές. Οι µαθητές της δευτέρας λυκείου κάνουν περισσότερα
για την δηµιουργία συνείδησης της πλανητικής οικογένειας από όσα έχει κάνει
ποτέ οποιοδήποτε άλλη οµάδα ανθρώπων πάνω στην γη. Οι µαθητές της
δευτέρας λυκείου κάνουν µεγάλες προόδους στην δηµιουργία συνείδησης της
ανάγκης για διεθνή συνεργασία και πλανητική βοήθεια. Όµως, φθείρονται
κατά τη διαδικασία. Οι σχέσεις τους δέχονται πίεση. Έχουν πολύ λίγο χρόνο
για διαλογισµό και εσωτερική γαλήνη. Τρέχουν, τρέχουν, τρέχουν.
Κοίταξε όλους τους οικολόγους που έχουµε στον πλανήτη και όλους αυτούς
που προσπαθούν να σώσουν τα πάντα. Η πλειοψηφία της κοινότητας της Νέας
Εποχής11 θα σου πει ότι αυτοί είναι η επιτοµή της φώτισης στη γη. Επιµένουν
ότι αγαπάνε την δουλειά τους, ότι πραγµατικά είναι ευτυχισµένοι, και ότι δεν
φταίνε αυτοί που τα λεφτά δεν είναι αρκετά ή που πονάει το σώµα. Λατρεύουν
να παίζουν µε κρυστάλλους και να κάνουν τη θεραπευτική δουλειά τους και να
κάθονται στα πόδια του Σουάµι12 Τάδε, αλλά είναι τόσο εστιασµένοι στην
τραγωδία που τυλίγει την γη ώστε έχουν λίγη χαρά και καθόλου γαλήνη. Ζουν
µέσα στο φόβο ότι η γη θα µολυνθεί µέχρι θανάτου και τα δάση της βροχής θα
εξαφανιστούν. Φοβούνται ότι όλα τα δελφίνια θα χαθούν και η θερµοκρασία θα
αυξηθεί προκαλώντας το λιώσιµο των πάγων.
Καθώς ο καθένας από εµάς µεγάλωνε και άρχισε να καταλαβαίνει ότι υπάρχουν
περισσότερα στη ζωή από ό,τι φαίνεται στην επιφάνεια, γοητευθήκαµε από
αυτές τις οντότητες που ήταν συµπονετικές επειδή ενσωµάτωναν την υψηλότερη
συνείδηση που µπορούσαµε να βρούµε στον πλανήτη. Είπαµε, «πρέπει να γίνω
ένας από αυτούς. Πρέπει να γίνω µέλος της οµάδας τους! Θα στραφώ ενάντια
στα πυρηνικά.» Και πράγµατι, οι µαθητές της δευτέρας λυκείου είναι η
αφρόκρεµα των γήινων. Έτσι, εσύ κι εγώ, έχοντας πρόσφατα ξεπεράσει τις
συνήθειες της πρώτης λυκείου (ολοκληρώσαµε την επανάληψη της τάξης) και
είµαστε τώρα πολύ καλοί στην συµπεριφορά δευτέρας λυκείου. Αλλά έχουµε κι
άλλα να µάθουµε πριν δοθούν τα διπλώµατα.
Τι έλεγαν όλοι οι µεγάλοι διδάσκαλοι; Για να µπούµε στην βασιλεία του
ουρανού, δεν θα αντιστεκόµαστε στο κακό. Ξέρεις σε πόσα πράγµατα
επιτρέπεται να είµαστε αντίθετοι και ταυτόχρονα να έχουµε την φώτιση; Σε όσα
ακριβώς ήταν αντίθετος και ο αγαπηµένος µας δάσκαλος – µηδέν. Όλοι τους
ήταν υπέρ της αγάπης και υπέρ του φωτός. ∆εν είναι ανήσυχοι και δεν είναι
φοβισµένοι σαν τους µαθητές της δευτέρας λυκείου.
11
12

Στµ: στο πρωτότυπο: New Age
Στµ: Swami – ινδουιστικός όρος που αναφέρεται σε ασκητή ή γιόγκι
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Η συµπόνια δεν είναι το τέλος του δρόµου. Το να έχεις συµπόνια δεν είναι το
ίδιο µε το να έχεις ξυπνήσει! Η αλήθεια είναι ότι η γη είναι ένα σχολείο και
όντως λειτουργεί τέλεια. ∆εν υπάρχει τίποτα εδώ που να χρειάζεται διόρθωση.
Αν κάποιος βρεθεί πάνω στη γη µέσα σε ένα σώµα, τότε, ανεξάρτητα από το
πόσο συµπονετικός και ευφυής είναι, δεν είναι ακόµη φωτισµένος. Αυτό το
άτοµο είναι σε µία τάξη. Και αυτή η τάξη δεν είναι λάθος, είναι τέλεια για
αυτόν στην συγκεκριµένη στιγµή. Όλες οι τάξεις τελικά οδηγούν στην
αποφοίτηση, και αυτό είναι που θέλουµε, αυτό είναι η φώτιση.
Ο κοσµικός νόµος λέει ότι για να προσφέρεις θεραπεία πρέπει να έχεις
θεραπευτεί και για να δώσεις γαλήνη πρέπει να είσαι γαλήνιος. Για να δώσεις
χαρά στον κόσµο, πρέπει να είσαι χαρούµενος. ∆εν µπορείς να προσφέρεις ένα
δώρο που δεν το έχεις. Οι µαθητές της δευτέρας λυκείου δεν µπορούν να
επιτρέψουν στους εαυτούς τους να είναι ευτυχισµένοι ενώ άλλα ανθρώπινα όντα
υποφέρουν.
Υπάρχουν πολλά άτοµα που για εκατοµµύρια χρόνια δουλεύουν εδώ ώστε να
περάσουν έντεκα από τις δώδεκα τάξεις. Αυτοί που χρησιµοποιούν το σχολείο
γη ως κύριο µέσο ανάπτυξης, συνήθως δεν πηδάν τάξεις. Συνεπώς, κάθε
οντότητα που βλέπεις στην ποικιλία της ανθρωπότητας πηγαίνει από τάξη σε
τάξη και για εκείνους τους µαθητές της δευτέρας λυκείου που έµαθαν ότι ούτε
η διάνοια ούτε η τυφλή συµπόνια θα τους πάει σπίτι, έχουµε ακόµα µία τάξη.

Η Τρίτη Λυκείου
Μέχρι να φτάσει στην τρίτη λυκείου, ένας µαθητής έχει κάνει σχεδόν όλη του
την αφύπνιση και επεξεργασία. Είναι ιδιοφυΐα γιατί έχει περάσει το µονοπάτι
του διανοούµενου και ενώ ήταν διασκεδαστικό να αναγνωρίσει την ευφυΐα του,
ξέρει ότι αυτή δεν θα τον φέρει στον παράδεισο. Μετά ανάπτυξε την
διαισθητική πλευρά του κι έγινε «ισορροπηµένος.» Αυτό υποτίθεται ότι θα τον
έκανε να αισθανθεί καλά. Μπορεί να νόµιζε ότι θα ήταν όλα εύκολα όταν
βρήκε την ισορροπία, αλλά τώρα αναρωτιέται γιατί εξακολουθεί να έχει τόσα
σκουπίδια στη ζωή του και γιατί βλέπει ακόµα τόσα λάθη πάνω στον πλανήτη.
Τώρα είναι έτοιµος για το επόµενο βήµα. Το επόµενο βήµα είναι να
ανακαλύψει µόνος του τι είναι ένας απόφοιτος της γης.
Μπορείς να καταλάβεις πότε οι µαθητές της δευτέρας λυκείου είναι έτοιµοι για
την µετάβαση επειδή είναι πρόθυµοι να τα παρατήσουν. «Έχω δουλέψει όλη
µου τη ζωή προσπαθώντας να σταµατήσω τον πόλεµο και αυτός συνεχίζεται.
Παραιτούµαι.» Η παραίτηση είναι ο µόνος τρόπος για να φτάσουµε κάπου σε
αυτό το σύστηµα. Με αυτήν και µόνο την διαδικασία παραίτησης, θα έχουν
γίνει µαθητές της τρίτης λυκείου.
Όπως ξέρουµε όλοι πολύ καλά, σε αυτόν τον πατριαρχικό, αρρενωπό πλανήτη,
η παραίτηση υποτίθεται ότι ισοδυναµεί µε αποτυχία. Αυτό καθιστά δύσκολο να
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αφεθούµε σε µία δύναµη και σοφία µεγαλύτερη από τον εαυτό µας για να
καθοδηγήσει τη ζωή µας.
Όχι ακόµη απόφοιτοι, οι µαθητές της τρίτης λυκείου βρίσκονται πάλι πίσω στην
γή και αναρωτιούνται τι στο καλό κάνουν εδώ. Είναι η οµάδα µετάβασης, που
βρίσκεται εδώ για να κάνει δυνατή τη διαδικασία αποφοίτησης της γης.
Υπάρχει πληθώρα ανθρώπων που δηλώνουν ότι είναι µέρος της πλανητικής
οµάδας µετάβασης, αλλά, στην πραγµατικότητα, οι περισσότεροι από αυτούς
είναι άνθρωποι που διανοουµενοποιούν και εξορθολογίζουν τον δρόµο τους ή
είναι τόσο εξαρτηµένοι από τους σκοπούς τους που δεν µπορούν να είναι
αντικειµενικοί. Οι περισσότεροι από εκείνους που πραγµατικά είναι µέλη της
οµάδας µετάβασης, δεν έχουν ιδέα. Απλώς θέλουν να πάνε σπίτι. Κατά τη
διαδικασία της εύρεσης του δρόµου για το σπίτι, θα οδηγήσουν και τον πλανήτη
σπίτι.
Θυµάσαι εκείνη την περίοδο στην προσωπική σου πορεία προς το αυτεξούσιο,
όταν δήλωνες ότι είσαι εντάξει ή δήλωνες ότι είσαι ελεύθερος; Είχες πολύ
ενέργεια για τα θέµατα προσωπικής σου ενδυνάµωσης. Η ενέργεια αυτή σου
επαλήθευε ότι ακόµα δεν είχες κλείσει αυτά τα θέµατα. Όταν ξέρουµε ότι
είµαστε εντάξει, τότε είµαστε απλά σε γαλήνη µε τον εαυτό µας. Πρέπει να
είµαστε σε τέτοια κατάσταση αντικειµενικότητας (εσωτερική γαλήνη), αν
θέλουµε να κάνουµε δυνατή τη διαδικασία αποφοίτησης. Όταν στην
πραγµατικότητα είµαστε εν µέσω µιας «εµπειρίας ανάπτυξης», µπορεί να
έχουµε τη θεωρία της γαλήνης καλά στο κεφάλι µας, αλλά έχουµε ακόµα ένα
κλουβί που µπορεί να ταρακουνηθεί και οι απόφοιτοι δεν µπορούν να έχουν
κλουβιά.
Οι µαθητές της τρίτης λυκείου, κάνουν τη ζωή της αφοµοίωσης. Φθάνουν πίσω
στην αρχή των εµπειριών µετενσάρκωσής τους και συµπεριλαµβάνουν τις άξιες
κι ευεργετικές πτυχές αυτών των εµπειριών σε συνειδητή µορφή. Αυτό δεν
σηµαίνει ότι χρειάζεται να θυµηθούν τις λεπτοµέρειες της ζωής κατά την οποία
ήταν ο ιερωµένος ή ο µοναχός ή ο µάρτυρας ή τις µέρες που γύρναγαν στη
Μεσόγειο µε σανδάλια στα πόδια. Παρόλο που τα έχουν κάνει όλα αυτά, οι
λεπτοµέρειες είναι συνήθως άσχετες. Είναι η συνειδητότητα που απέκτησαν
και τα αισθήµατα που απορρόφησαν τα οποία τους επιστρέφονται ως χρήσιµα
εργαλεία στην τρίτη λυκείου.
Αυτές οι ζωές αφοµοίωσης έχουν την τάση να είναι γεµάτες σύγχιση. Κάθε ζωή
ολοκλήρωσης είναι ένα συνονθύλευµα εµπειριών. Μερικές φορές
παλινδροµούµε στον διανοουµενισµό. Μερικές φορές παλινδροµούµε στην
σαπουνόπερα. Συχνά οπισθοδροµούµε, για λίγο, κάνοντας όλα τα βήµατα που
έχουµε κάνει στην πορεία µέχρι εδώ. Είναι δύσκολο να απαλλαγούµε από τις
συνήθειες που είχαµε για εκατοµµύρια χρόνια. Έτσι θα έχουµε κάποιες
λαµπρές στιγµές κατά τις οποίες επιµένουµε ότι έχουµε όλες τις απαντήσεις κι
ότι θα τους διορθώσουµε όλους. Ίσως πίσω στην πρώτη λυκείου δεν είχαµε
τελειοποιήσει το µάθηµα της δυσάρεστης συνήθειας να διορθώνουµε
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ανθρώπους. Επίσης ο µαθητής της τρίτης λυκείου περιστασιακά θα πάει σπίτι
και θα δει µια σαπουνόπερα στην τηλεόραση. Η διαφορά είναι ότι δεν
εξαρτώνται από αυτά. Από εδώ βγήκε η δήλωση «Να µην βάζεις άλλους Θεούς
πάνω από εµένα». Εάν η νοηµοσύνη µας ή η σαπουνόπερα είναι ο Θεός µας
(κυριαρχεί στη σκέψη µας), βρισκόµαστε σε ένα από τα υπέροχα αδιέξοδα της
ζωής. Όταν οι µαθητές φτάσουν στην τρίτη λυκείου, έχουν αποκτήσει αρκετή
συνειδητότητα ώστε να πιάσουν τον εαυτό τους όταν οπισθοδροµεί. Αρχίζουν να
ζουν συνειδητά. Πιστεύουν ολοένα και λιγότερο στο να ζουν τυχαίες ζωές.
Αρχίζουν να βλέπουν σκοπό στην ζωή. Αρχίζουν να αναγνωρίζουν τη δική τους
θεϊκότητα. Τώρα θυµούνται ότι µία επιβεβαίωση µπορεί να λύσει περισσότερα
προβλήµατα από όλες τις λύσεις που µπορούν να βρουν η πρώτη και η δευτέρα
λυκείου µαζί. Τώρα παρατάνε τα καρµικά µαθήµατα και αρχίζουν να είναι,
απλώς να είναι, ο Θεός-Άνθρωπος-Εαυτός τους.
Βλέπουν ότι η νοηµοσύνη είναι καλή γιατί η διαίσθηση δεν µπορεί να τους
περάσει µέσα από την κίνηση στο απέναντι πεζοδρόµιο. Η διάνοιά τους από
την άλλη, το κάνει αυτό αρκετά καλά και δεν θα µπορούσαν να ζήσουν στη γη
χωρίς αυτήν. Αλλά βλέπουν ότι η διάνοια δεν έχει καµία απολύτως
δηµιουργικότητα. Σε αντίθεση µε τη διαίσθηση, η διάνοια δεν µπορεί να φτάσει
στο άγνωστο και να βγάλει από εκεί απαντήσεις που δεν υπήρχαν πριν. Έτσι
τελικά φτάνουν να συνειδητοποιήσουν ότι οι απαντήσεις δεν βρίσκονται στη
διάνοια, ούτε στην τυφλή συµπόνια. Αν είναι σαν εµένα, είναι κατά πάσα
πιθανότητα γνωστό ότι έχουν δηλώσει µε µεγάλη απογοήτευση ότι δεν
υπάρχουν απαντήσεις. Τότε ήταν που το σύµπαν σηκώθηκε και χειροκρότησε,
λέγοντας, «Ας δούµε αν µπορούµε να διατηρήσουµε αυτό το άτοµο σε σύγχυση
για ακόµα ένα ή δύο χρόνια και στη συνέχεια τον βγάζουµε από το κεφάλι του
κι έξω από αυτό το χάος.»

Η Γήινη Γνώση ∆εν Κάνει
Εάν ένα άτοµο νοµίζει ότι ξέρει οτιδήποτε, βρίσκεται σε κατάσταση
καθυστέρησης και το σύµπαν δεν θα έχει καµία επιλογή από το να τον
περιµένει. Μια δήλωση όπως αυτή «πατάει τα κουµπιά µας», επειδή έχουµε
διδαχθεί από τα πρόσωπα κύρους ότι η ατοµική µας αξία προέρχεται από την
ποσότητα γνώσης που κατέχουµε. Τελικά ανακαλύπτουµε ότι δεν είναι η
ποσότητα γνώσης την οποία µαθαίνουµε η οποία φέρνει ικανοποίηση και
ενθουσιασµό, αλλά η ποσότητα της γνώσης µε την οποία συνδεόµαστε.
Οι άνθρωποι στη γη θεωρούσαν πάντα την µάθηση ως µια γραµµική διαδικασία
µε διανοητικό προσανατολισµό. Αλλά το να κάνεις οτιδήποτε γραµµικά είναι
εξαιρετικά αργό σε σύγκριση µε το να το κάνεις χωρικά ή διαισθητικά. Τα
άτοµα αριστερού ηµισφαιρίου σε αυτόν τον πλανήτη ποτέ δεν κατάλαβαν, ούτε
καν αναρωτήθηκαν, από πού παίρναν το υλικό τους ο Αϊνστάιν και ο Μότσαρτ.
Η µάθηση και η γνώση δεν είναι καθόλου αρνητικοί όροι για τον πνευµατικό
µαθητή. Απλώς θέλουµε να µετατοπίσουµε την τεχνική µας για την απόκτησή
τους από αυτή που περιλαµβάνει µόχθο και βραδύτητα σε αυτή που είναι
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σκόπιµη και χωρίς άγχος. Οι µεγάλοι διδάσκαλοι πάντα έλεγαν ότι ο τρόπος
για να αποκτήσουµε ολική κατανόηση είναι να γνωρίζουµε ότι αυτήν τη στιγµή
δεν έχουµε καθόλου γνώση σε σύγκριση µε το ποσό που θα αποκτήσουµε αν
σταµατήσουµε να διατεινόµαστε ότι γνωρίζουµε κάτι. Το πρώτο πράγµα που
λέει κάθε γκουρού που αξίζει να τον/την ακούσεις στο νέο µαθητή είναι «κάτσε
κάτω και σκάσε.» Ακινητοποίησε το νου. «Κάθισε ακίνητος και γνώρισε ότι
είµαι ο Θεός» (το «είµαι» αναφέρεται στον διαλογιζόµενο, όχι σε κάποιο γέρο
στον ουρανό). Μια δήλωση από τα Μαθήµατα Θαυµάτων έρχεται στο νου: Ένας
θεραπευµένος νους δεν σχεδιάζει. Εκτελεί τα σχέδια που λαµβάνει ακούγοντας
τη σοφία που δεν είναι δική του. Θα περιµένει µέχρι να διδαχθεί.
Υπάρχει µόνο µια χούφτα οντοτήτων σε αυτή τη γη που είναι σε θέση να
κατανοήσουν ότι όλα όσα βλέπουµε και ακούµε και διαβάζουµε και
αισθανόµαστε σε αυτό το επίπεδο πραγµατικότητας, θα µπορούσαν να είναι σε
αρµονία µε ένα καλοκάγαθο και φιλικό σύµπαν.
Για να το καταλάβουµε αυτό πρέπει να κατανοήσουµε τους κοσµικούς νόµους
της δηµιουργίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΚΟΣΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
Αυτή η γη λειτουργεί µέσα στα πλαίσια του κοσµικού νόµου. Καθώς
ετοιµαζόµαστε να αποφοιτήσουµε από το σχολείο γη αρχίζουµε να
αντιλαµβανόµαστε τους κοσµικούς νόµους που διέπουν το σύµπαν. Μερικές
σύντοµες ζωές πριν, δεν ξέραµε ούτε ότι υπάρχουν τέτοιοι νόµοι. Αλλά τώρα,
καθώς εξοικειωνόµαστε µε αυτές τις δηµιουργικές αρχές, µπορούµε να τις
εφαρµόσουµε για να δηµιουργήσουµε την πραγµατικότητα που επιθυµούµε.
Ο κοσµικός νόµος δεν έχει προσωπικές προκαταλήψεις. Το σύµπαν ούτε ξέρει
ούτε νοιάζεται για το ποιος χρησιµοποιεί την δηµιουργική αρχή προς όφελός
του και ποιος την χρησιµοποιεί καταστροφικά.
Κατ’ αναλογία, επιτρέπει η πυρηνική ενέργεια να χρησιµοποιηθεί για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προς όφελος της ανθρωπότητας, ή για την
καταστροφή της ανθρωπότητας. Η αρχή της διάσπασης του ατόµου είναι
αµερόληπτη. Η διαφορά είναι στην πρόθεση και στο επίπεδο κατανόησης στα
µυαλά που χρησιµοποιούν τη δύναµη του ατόµου. Αλλά η δύναµη του νου
που έχει κατανόηση είναι πολύ µεγαλύτερη από τη δύναµη του ατόµου.
Μπορεί να αναστήσει νεκρούς, να περπατήσει στο νερό και να υπάρξει σε ένα
σύµπαν όπου δεν υπάρχει πίεση.
Μιλάω για τον κοσµικό νόµο ως αρχή, όχι για να να τον κάνω να φαίνεται ότι
στερείται αγάπης και συµπόνιας, αλλά επειδή, όπως θα δούµε αργότερα, η
αληθινή αγάπη και συµπόνια βασίζονται οι ίδιες σε ακλόνητες αρχές.
Το Σύµπαν και οι κανόνες του πρέπει να ειδωθούν ως απρόσωπη αρχή, αν
θέλουµε να γίνουµε αυτεξούσια όντα και αν θέλουµε να αποφύγουµε να
είµαστε σε σχέση συν-εξάρτησης µε το Θεό. Αν ο Θεός είναι αρχή και όχι
προσωπικότητα, τότε δεν έχει νόηµα να ζητάµε από το Θεό να µας κάνει χάρες.
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Οι προσωπικότητες χορηγούν ή αρνούνται χάρες βασιζόµενες σε προσωπικές
κρίσεις αξίας. Η αρχή δεν µπορεί να το κάνει αυτό. Όταν προσευχόµαστε στο
αρχέτυπο της δηµιουργικής αρχής για βοήθεια, αυτό δεν µπορεί να µας
χαρίσει «δώρα» ή «θεραπείες». Αλλά µπορεί να µας αποκαλυφθεί και να αφήσει
σε µας την απόφαση για το πώς να χρησιµοποιήσουµε τη δηµιουργική δύναµη,
η οποία είναι πάντα διαθέσιµη σε όλα τα όντα.
Θυµήσου το νόµο της βαρύτητας. Όταν πηδήξεις από το παράθυρο, θα πέσεις
κάτω. Πέφτοντας ίσως θυµηθείς για τη βαρύτητα, αλλά η γη δε νοιάζεται έτσι ή
αλλιώς. Η βαρύτητα είναι απρόσωπη, έτσι δε θα πει, «Είναι πολύ καλό άτοµο
και ίσως θα πρέπει να την προσγειώσουµε οµαλά.»

Το Επίπεδο της Αιτιότητας
Χρειάζεται να θυµόµαστε ότι οι κανόνες εδώ είναι αρκετά απλοί. Όταν αυτή η
γη ιδρύθηκε ως σχολείο, καθορίστηκε ότι η πραγµατικότητα θα βρίσκεται υπό
τον έλεγχο του επιπέδου αιτιότητας. Όσοι έχουν µελετήσει απόκρυφες
διδασκαλίες, ξέρουν για τα άλλα επίπεδα της ύπαρξης. Αυτά περιλαµβάνουν
επίσης το φυσικό, πνευµατικό, συναισθηµατικό και αστρικό επίπεδο. Το
επίπεδο αιτιότητας βρίσκεται ακριβώς πάνω από το πνευµατικό και
συναισθηµατικό επίπεδο. Λόγω αυτής της ευθυγράµµισης, όταν συνδυάζεις
σκέψη και συναίσθηµα, θα έχεις εξωτερική προβολή (εκδήλωση) στη φυσική
διάσταση. Αυτή είναι ακριβώς η ίδια διαδικασία που ο Ντέιλ Κάρνεγκι (Dale
Carnegie) και άλλοι εκπαιδευτές πωλήσεων διδάσκουν εδώ και χρόνια.
Καθένας που το έχει δοκιµάσει, ξέρει ότι λειτουργεί. Όταν έχεις µία εικόνα στο
νου για αυτό που επιθυµείς και την υποστηρίξεις µε συναισθηµατική ενέργεια,
θα εκδηλωθεί στην πραγµατικότητά σου.
Αν εξετάσουµε αυτή τη διαδικασία δηµιουργίας από µια πνευµατική άποψη,
έχουµε την ουσία των διδασκαλιών των αρχαίων µυστικιστικών σχολών. Τώρα
γνωρίζεις όλα όσα ήξερε ποτέ κάθε αναζητητής ή απόκρυφη οργάνωση. Οι
σκέψεις που κρατιούνται στο νου, προβάλλονται εξωτερικά! Αυτός είναι ο
τρόπος που λειτουργεί αυτό το σύστηµα. Αν και όλοι έχουµε ακούσει τους
κανόνες από πριν, έχουµε την τάση να ξεχνάµε να τους εφαρµόζουµε
συνειδητά.

Μην Αντιστέκεσαι Στο Κακό
Μπορεί να πιστεύουµε ότι οι µεγάλοι διδάσκαλοι δεν καταλάβαιναν πόσο
πολύπλοκες είναι οι ζωές µας, αλλά, µε βάση τα στοιχεία από τις ζωές τους,
είναι πιθανό ότι οι µέθοδοί τους είναι οι µόνες µέθοδοι οι οποίες θα διορθώσουν
κάθε πρόβληµα που έχει η γη µας. Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί τι είπαν οι
δάσκαλοι καθώς επίσης και τι δεν είπαν. ∆εν µας είπαν να πάρουµε
πανεπιστηµιακό πτυχίο, αν θέλουµε φώτιση. ∆εν µας είπαν να παρατάξουµε
ένα στρατό για να µπορέσουµε να εξουδετερώσουµε ό,τι µας απειλεί. ∆εν µας
είπαν να µαζέψουµε οπαδούς για την υποστήριξη των σκοπών µας. Είπαν
«προσευχηθείτε ο ένας για τον άλλο». Επιµένουµε ότι αυτό είναι πάρα πολύ
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απλοϊκό. «Απλώς δεν καταλαβαίνεις τον σύζυγό µου. Η προσευχή δε φτάνει - χρειάζεται βαριοπούλα!» Τι είπε ο Ιησούς; Μας είπε να γυρίσουµε το άλλο
µάγουλο. «Ναι, αλλά αν γυρίσω το άλλο µάγουλο τώρα, ολόκληρος ο πλανήτης
θα εξαλειφθεί.» «Έρχεται µια στιγµή που πρέπει να σταθείς σαν άντρας, έτσι
δεν είναι; Τζον Γουέιν µέχρι τελικής πτώσης!» Αλλά, στ’ αλήθεια, δεν είναι αυτός
ο τρόπος. Ο Ιησούς είπε να µην αντισταθούµε στο κακό. Πολλοί από εµάς,
επειδή είµαστε καλοί άνθρωποι που έχουν µάθει να είναι συµπονετικοί, έχουµε
περάσει τη ζωή µας αντιστεκόµενοι στα λάθη.
Επίτρεψε µου να σου ζητήσω να κάνεις µια υπόθεση για µια στιγµή. Αν είναι
αλήθεια ότι η πραγµατικότητα δηµιουργείται από τις σκέψεις που κρατιούνται
στο νου και τα συναισθήµατα που κρατιούνται στο σώµα, τι δηµιουργείται µε το
να είµαστε ενάντια στον πόλεµο;
Έχω αρκετούς φίλους που είναι ενάντια στα πυρηνικά. Ένας από αυτούς είναι
τόσο καλός στην αντι-πυρηνική εκστρατεία του που έχει συγκεντρώσει αφίσες
παιδιών µε εγκαύµατα από ακτινοβολία και µε το δέρµα τους να πέφτει. Οι
εικόνες είναι τόσο έντονες που κανείς δεν θα µπορούσε να τις κοιτάξει χωρίς να
πληροί όλες τις προϋποθέσεις για την εκδήλωσή τους. Αυτό που βοηθά να
δηµιουργηθεί είναι άλλο ένα παιδί µε ασθένεια ακτινοβολίας. Αν κάποιος είναι
ενάντια στο φόνο, επειδή πιστεύει ότι αυτό είναι το πιο φρικτό έγκληµα, κρατάει
µια νοητική εικόνα στο µυαλό που υποστηρίζεται από τη συναισθηµατική οργή
του. Μπορείς να δεις αυτό τι δηµιουργεί - - έναν ακόµα φόνο στον πλανήτη,
επειδή αυτός είναι ο νόµος της δηµιουργίας. Απλά διατυπωµένος, αυτό στο
οποίο είµαστε ενάντια, το δηµιουργούµε. Ακριβώς όπως ο νόµος της βαρύτητας
είναι αµερόληπτος, έτσι είναι και ο νόµος της δηµιουργίας.

Πώς να δηµιουργήσεις τον Κήπο της Εδέµ
Το σύµπαν δεν κάνει διάκριση µεταξύ των επιθυµιών και των φόβων που
κρατάµε στο νου. Πρέπει να το καταλάβουµε αυτό για να δείχνουµε το δρόµο
πάνω στη γη. Αν θέλουµε έναν κήπο της Εδέµ, ή αν θέλουµε όλοι οι άνθρωποι
να είναι ελεύθεροι, πώς αποκτούµε την δύναµη να δηµιουργήσουµε αυτά τα
πράγµατα;
Οι µαθητές της πρώτης λυκείου πιστεύουν στη διάνοια και προσπαθούν να
δηµιουργήσουν µέσα από την διαδικασία της αντιπαράθεσης. ∆ηµιουργούν
πολύ ενθουσιασµό και µερικούς γερούς πολέµους. Οι µαθητές της δευτέρας
λυκείου είναι ενάντια σε κάθε τι βλαβερό. Κατά µία έννοια, αυτή η οµάδα
ατόµων είναι οι πιο ισχυροί δηµιουργοί βλαβών στον πλανήτη. Στην τρίτη
λυκείου είναι η πρώτη φορά που χωνεύουµε ότι οι σκέψεις που κρατάµε στο
νου προβάλλονται εξωτερικά. Σε αυτό το επίπεδο οι άνθρωποι αρχίζουν να
βλέπουν τα πάντα από την προοπτική του Χριστού και συµβαίνει, εποµένως,
µια µετατόπιση στη συµπόνια τους και την κατανόησή τους. Εδώ είναι που οι
άνθρωποι αρχίζουν να βλέπουν ότι δεν είναι θύµατα, ότι µπορούν να
δηµιουργήσουν ή να αναδηµιουργήσουν ή να θεραπεύσουν οτιδήποτε.
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Αν θέλουµε η γη να είναι πράσινη, πρέπει να είµαστε ενάντια στην καφέ γη;
Ούτε στο ελάχιστο. Ο µέσος νους δεν µπορεί να κατανοήσει αυτή τη διαφορά.
Αλλά εκείνοι που αρχίζουν να κατανοούν την πνευµατικότητα στοιχειωδώς
µπορούν να δουν τη σχέση αιτίας-αποτελέσµατος. Είναι εύκολο να δει κανείς
τη διαφορά µεταξύ αυτών που είναι αποτελεσµατικοί στη δηµιουργία του κήπου
της Εδέµ και αυτών που αφιερώνονται στους σκοπούς τους χωρίς µεγάλη
πρόοδο για την ανθρωπότητα. Θα είναι εκπληκτικά ισχυρή η µετατόπιση των
οικολόγων από το να είναι κατά της ρύπανσης στο να είναι υπέρ των καθαρών
πάντων. Ο νους είναι πιο ισχυρός δηµιουργός φυσικής πραγµατικότητας από
κάθε δηµιουργική αιτία που βρίσκεται στο φυσικό επίπεδο.
Η δύναµη που έχουµε για να δηµιουργήσουµε πάνω στη γη είναι πρωτοφανής.
Έχουµε κάνει απίστευτες προόδους στην κατανόηση των νόµων αυτού του
επιπέδου, συµπεριλαµβανοµένων και των αυτοκόλλητων που τώρα λένε
«Οραµατίσου την Ειρήνη.» Όταν µπορέσουµε να µετατοπιστούµε από το να
είµαστε κατά του αρνητικού στο να είµαστε υπέρ του θετικού, έχουµε γίνει
πραγµατικός σωτήρας του πλανήτη. Ψύλλοι στ’ άχυρα, λες; Είναι το κύριο
σηµείο στην κατανόηση της αιτίας και του αποτελέσµατος. Το σταµάτηµα του
πολέµου δηµιουργεί κόλαση. Ο οραµατισµός της ειρήνης δηµιουργεί
παράδεισο.

Η Συνείδηση ∆ηµιουργεί Πραγµατικότητα
Πάντα πηγαίνε κατευθείαν σε αυτό που θέλεις να δηµιουργήσεις. Είσαι ένα
πέµπτο του ενός δισεκατοµµυριοστού της δηµιουργικής δύναµης του πλανήτη
και ό,τι κρατάνε στο νου τα πέντε δισεκατοµµύρια είναι αυτό που
εξωτερικεύεται στον πλανήτη. Γιατί πέφτουν οι δικτατορίες; Γιατί οι άνθρωποι
βάζουν γυάλινα µπουκάλια σε ένα σακί και κουτιά αλουµινίου σε άλλο; Γιατί
έπεσε το Τείχος του Βερολίνου; Είναι αυτά γεγονότα που συµβαίνουν επειδή οι
διανοούµενοι τους έπεισαν όλους µε το διάλογο; Σίγουρα όχι. Ο διαλογισµός
έχει κάνει περισσότερα για να θεραπευθεί αυτή η γη από όλους µαζί τους
διανοούµενους και εκείνους που λειτουργούν από τυφλή συµπόνια.
Ο διαλογισµός κατοικεί στο αιτιώδες επίπεδο. Είναι ενδιαφέρον ότι όλοι οι
γκουρού έχουν διδάξει τους µαθητές τους να χαλαρώνουν το σώµα. «Ας
κάνουµε εδώ µερικές βαθιές αναπνοές και λίγη γιόγκα για να βγάλουµε το
φυσικό επίπεδο από τη µέση.» ∆εν είπαν «Ας γεµίσουµε ενθουσιασµό και πάµε
να το κάνουµε!» Είπαν «Χαλάρωσε – Γαλήνη – Μείνε ακίνητος. Άσε το βλέµµα
σου καρφωµένο στο Θεό µόνο.» Τώρα κράτα στο νου ό,τι επιθυµείς να είναι η
γη σου. Οραµατίσου τι θέλεις, όχι αυτό στο οποίο είσαι εναντίον. Ο κοσµικός
νόµος είναι αµερόληπτος και δε νοιάζεται για το τι οραµατίζεσαι. Ποτέ δεν θα
πει «Καλά, αυτή ήταν µία κακή σκέψη οπότε δε νοµίζω ότι θα την εκδηλώσω.»
Όταν καταφέρουµε να µαζέψουµε πολλά εκατοµµύρια ανθρώπους να
συµµετέχουν σε ένα παγκόσµιο θεραπευτικό διαλογισµό την τριακοστή πρώτη
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του ∆εκέµβρη, τότε είναι που καταρρέει το Τείχος του Βερολίνου. Κανένας δεν
έχει βρει κάποιον άλλο λόγο ως προς το γιατί έπεσε. Ο Χατζηνικολάου ποτέ δεν
είπε στις ειδήσεις των οκτώ και µισή γιατί συνέβηκε και σίγουρα δεν ήταν
κάποια κυβέρνηση που το έριξε, ούτε ένας στρατός ή οικονοµικές κυρώσεις.
Έπεσε καθαρά λόγω µίας µετατόπισης στη συνείδηση.
Μήπως τα εκατοµµύρια των διαλογιστών ήξεραν τι έκαναν; Μήπως κατανόησαν
τη δύναµη του νου για δηµιουργία; Σχεδόν καθόλου. ∆εν είχαν ιδέα για τη
συνεργιστική δράση των συνδυασµένων σκέψεών τους. Αλλά ένιωθαν καλά µ’
αυτό. Μαζεύτηκαν και προσευχήθηκαν. Έχουν εξασφαλίσει ότι η ειρήνη θα
βασιλέψει σ’ αυτή τη γη και ότι η αρµονία είναι εδώ και θα παραµείνει. Για το
υπόλοιπο του έτους µπορεί να συνεχίσουν την προσπάθεια να διορθώσουν
πράγµατα που είναι λάθος, αλλά δεν θα έχει σηµασία, επειδή για µια µέρα όλοι
τράβηξαν προς την ίδια κατεύθυνση και αυτό µετατόπισε την ενέργεια της γης.
Έκανε ένα βήµα στο δρόµο της προς την ειρήνη. Πόσα άτοµα χρειάζονται για
τη δηµιουργία της µετάβασης στη γη; Τι µέρος της ηµέρας σου χρειάζεται να
περνάς οραµατιζόµενος τη δηµιουργία παγκόσµιας ειρήνης και καθαρού αέρα;
Οι µεγάλοι διδάσκαλοι είπαν ότι αν έχουµε πίστη όσο ένα σιναπόσπορο - - το
ένα τοις εκατό του χρόνου φτάνει. Οι τυχαίες σκέψεις του παγκόσµιου
πληθυσµού κάνουν ελάχιστη ζηµιά σε µας ή τον πλανήτη µας. Αν έχουµε
πέντε δισεκατοµµύρια άτοµα µε τυχαίες σκέψεις - - οι µισοί να σκέφτονται κάτι
και οι άλλοι µισοί κάτι άλλο - - οι µισοί να λένε κάν’ το µε τον τρόπο µου και
όλοι θα σωθούν - - οι άλλοι µισοί να λένε όχι, κάν’ το µε τον δικό µου τρόπο - προς τα πού τραβάνε; Όλοι πάνε σε διαφορετική κατεύθυνση και τίποτα δεν
κινείται. Άλλα αν στα πέντε δισεκατοµµύρια ανθρώπους που τραβάνε προς
διαφορετικές κατευθύνσεις προσθέσεις και µια χούφτα οντοτήτων που είναι
πρόθυµες να δουλέψουν αρµονικά και να κρατήσουν µια κατευθυνόµενη
σκέψη στο νου για να τραβήξουν προς την ίδια κατεύθυνση, πριν να το
καταλάβει, ολόκληρο το πλήθος θα έχει τραβηχθεί στην άλλη όχθη. Αυτό είναι
κοσµικός νόµος.
Πρέπει πάντα να αναζητούµε την αιτία κάθε αλλαγής στη σφαίρα της
συνείδησης. Θα προτιµούσαµε η αιτία των αλλαγών να ήταν κάτι πιο απτό και
δραµατικό που θα µπορούσε να βγει στην τηλεόραση ώστε να µπορούµε να
πούµε στον καθένα τι να κάνει για να σώσει τον πλανήτη. ∆εν λειτουργεί έτσι,
διότι τα συστήµατα πεποιθήσεών µας δηµιουργούν την πραγµατικότητά µας.

Η Συµπεριφορά ∆εν Είναι ∆ηµιουργική
Ένα από τα πράγµατα που θα φτάσουµε να καταλάβουµε είναι ότι η
συµπεριφορά δεν έχει σηµασία. Ο µεγαλύτερος προγραµµατισµός µας, από τη
στιγµή που γεννιόµαστε σε αυτόν τον πλανήτη, περιστρέφεται γύρω από τη
συµπεριφορά. Η ενοχή µας υπάρχει επειδή πρόσωπα κύρους µας είπαν ότι η
συµπεριφορά µας είχε βλάψει άλλους ανθρώπους. Μας χτυπάγανε τα χέρια
όταν κάναµε κάτι λάθος. Όταν ήµασταν αρκετά µεγάλοι για να κατανοήσουµε
τη γλώσσα, η πρώτη λέξη που µάθαµε ήταν "όχι". «Μην το κάνεις αυτό, µην το
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κάνεις εκείνο - - µη, µη, µη!» και παρόλα αυτά κανένας µεγάλος διδάσκαλος
δεν είπε ποτέ ότι η συµπεριφορά µας έκανε κάποια διαφορά. Αυτοί
κατανοούσαν ότι η πράξη δεν είναι η δηµιουργική δύναµη σε αυτόν τον
πλανήτη. Ακόµα και αφού γνωρίσουµε για τη χρήση της συνείδησης έτσι ώστε
να δηµιουργήσουµε την πραγµατικότητα µας, περιστασιακά απελπιζόµαστε
γιατί δε µπορούµε να δούµε πώς προβάλλονται εξωτερικά οι σκέψεις µας, πώς
επιφέρουν τις αλλαγές που επιθυµούµε. Έτσι, λόγω απογοήτευσης,
ξαναγυρνάµε στην πράξη. Αυτός ο τρόπος δηµιουργίας ποτέ δεν κατάφερε να
δηµιουργήσει µόνιµη ευτυχία και πάντα θα αποτυγχάνει.
Έχουµε εκπαιδευτεί στο ότι οι πέντε αισθήσεις µάς δίνουν τη µόνη αληθινή
εικόνα της πραγµατικότητας, κι έτσι µας είναι εύκολο να δούµε ένα κτίριο υπό
κατασκευή και να πιστέψουµε ότι µία «δηµιουργία» βρίσκεται σε εξέλιξη. Αν
αυτό ήταν αλήθεια, ο Ιησούς θα είχε χρειαστεί να «κάνει» το νερό στερεό, πριν
περπατήσει πάνω του. Η συνείδηση είναι η πραγµατικότητα, σε αυτό το
επίπεδο. Η πράξη είναι το φυσικό αποτέλεσµα που ακολουθεί.
Ποτέ δεν χτίστηκε κτήριο που δεν ήταν πριν µία σκέψη στο µυαλό κάποιου
αρχιτέκτονα. Ο Ιησούς ποτέ δεν έχτισε µία γέφυρα και ο Σάι Μπάµπα13 ποτέ
δε σταµάτησε έναν πόλεµο, αλλά δηµιουργούν µετάβαση στον πλανήτη. Πάντα
θέλουµε να επιστρέψουµε στον τρόπο δηµιουργίας τον οποίο δίδαξαν οι µεγάλοι
πνευµατικοί διδάσκαλοι.
Τώρα, µην νοµίζεις πως λέω ότι η πράξη είναι κακή ή άσχετη. Η πράξη
χρειάζεται στον πλανήτη. Η πράξη είναι η φύση µας. Η πράξη είναι µέρος της
εξερεύνησής µας, του παιχνιδιού µας, του χορού της ζωής. Αλλά η πράξη δεν
είναι αιτία. Χρειαζόµαστε τη σοφία να είµαστε σε θέση να διακρίνουµε την
αιτία από το αποτέλεσµα. Χρειάζεται να ξέρουµε πώς να δηµιουργούµε το
σύµπαν µας µέσω της συνείδησης, ώστε να µπορούµε να χορέψουµε µέσω της
πράξης µας.

«Εµπιστοσύνη» - Η Πιο Τροµερή Λέξη Στο Μεταφυσικό
Κίνηµα
Όσοι από εµάς έχουν µελετήσει τη διαδικασία των επιβεβαιώσεων και αρνήσεων
που προσφέρει η Ενότητα, η Επιστήµη του Νου, η Χριστιανική Επιστήµη και
άλλες οµάδες παρακίνησης, κατανοούν ότι, επειδή το σύστηµα πεποιθήσεών
µας δηµιουργεί την πραγµατικότητα, το µόνο πράγµα που χρειάζεται ποτέ
αλλαγή είναι το ίδιο το σύστηµα πεποιθήσεων. Αν βλέπουµε ένα λάθος στον
κόσµο, είναι οι πεποιθήσεις µας που χρειάζονται διόρθωση, όχι το λάθος. Μου
αρέσει να διαβάζω Έµµετ Φοξ (Emmet Fox), επειδή µιλάει πολύ καθαρά γι’
αυτήν τη διαδικασία. Μάλιστα αναφέρει σε ένα από τα έργα του ότι το σύστηµα
πεποιθήσεών µας είναι τόσο ισχυρό που, αν πιστεύουµε ότι ένα δεκάευρο είναι
13

Στµ: Sai Baba από το Shirdi (γεν. άγνωστη - 15 Οκτωβρίου 1918) Ινδός γκουρού, γιόγκι και
φακίρης, ο οποίος θεωρείται άγιος από τους Ινδουϊστές και Μουσουλµάνους πιστούς του.
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πραγµατικά δικό µας, θα µπορούσαµε να το αφήσουµε στην Πανεπιστηµίου
και να το βρούµε εκεί γυρνώντας µετά από δύο εβδοµάδες.
Αποφάσισα ότι θα το µάθαινα εξ ιδίων αυτό το µάθηµα. Ένα πράγµα που
πάντα µε προβληµάτιζε ήταν η ενέργεια που χρειάζεται για την προστασία της
ιδιοκτησίας και η έννοια των κλειδαριών και κλειδιών. Αποφάσισα να
δοκιµάσω τη θεωρία του Έµµετ Φοξ. ∆ήλωσα ότι θα σταµατήσω να κλειδώνω το
αυτοκίνητό µου επειδή ήταν δικό µου και ως εκ τούτου κανένας δε θα
µπορούσε να το πάρει. Λοιπόν, πολύ σύντοµα το αυτοκίνητό µου είχε κλαπεί.
Το σύµπαν θα µε βοηθούσε να µάθω αυτό το µάθηµα. Επειδή είχα ήδη πάρει
την απόφαση να ζω συνειδητά, δε θύµωσα, ούτε αναστατώθηκα όταν
ανακάλυψα ότι το αυτοκίνητό µου έλειπε. Αντ’ αυτού, κάθισα και προσπάθησα
να καταλάβω τι είχε πάει στραβά, ρωτώντας τον εαυτό µου, τι σκεφτόµουν και
δηµιουργούσα. Σύντοµα συνειδητοποίησα ότι ήµουν λίγο εγωιστικός στη
δήλωσή µου ότι δε χρειάζεται να κλειδώνω την περιουσία µου. Θα πρέπει να το
είχα πει σε τουλάχιστον έξι διαφορετικούς ανθρώπους ότι η περιουσία µου
προστατεύεται από το Θεό, τους οποίους τώρα έπρεπε να αντιµετωπίσω.
Έπρεπε να δανειστώ το τηλέφωνο ενός εξ αυτών για να καλέσω την αστυνοµία.
Μέσα σε λίγες ώρες από τη στιγµή που κατάλαβα τι είχα κάνει λάθος, η
αστυνοµία τηλεφώνησε να µου πει ότι το αυτοκίνητό µου είχε βρεθεί και µου το
επέστρεφαν.
Λίγα βράδια αργότερα, γύρισα σπίτι από την δουλειά γύρω στα µεσάνυχτα.
Καθώς παρκάριζα, µου έσκασε το λάστιχο. Ήµουν τόσο κουρασµένος, που
αποφάσισα να περιµένω µέχρι το πρωί για να αλλάξω το λάστιχο, αλλά όπως
σηκώθηκα το επόµενο πρωί ανακάλυψα ότι το αυτοκίνητο έλειπε πάλι.
Γυρίζοντας το προηγούµενο βράδυ, ο δείκτης της βενζίνης ήταν στο «άδειο».
Έτσι οι κλέφτες του αυτοκινήτου έµειναν από βενζίνη λίγα τετράγωνα από το
σπίτι µου, όπου η αστυνοµία βρήκε το αυτοκίνητο. Αλλά για να µπορέσουν να
το κλέψουν, µου άλλαξαν το λάστιχο! Το αυτοκίνητο εκλάπη τρεις φορές
συνολικά µέχρι να ξεσκεπάσω τα λάθη στο σύστηµα πεποιθήσεών µου, αλλά
κάθε φορά µου το επέστρεφαν στην ίδια ή σε καλύτερη κατάσταση.

Πνευµατική Εντιµότητα
Καθώς µεγαλώνει η συνειδητότητά µας, αναπτύσσουµε ένα είδος πνευµατικής
εντιµότητας. Γινόµαστε πρόθυµοι να αναγνωρίσουµε ότι έχουµε δηµιουργήσει
µερικά εµπόδια στην συνειδητότητά µας, τα οποία δεν µας επιτρέπουν να
αποκτήσουµε όλα όσα επιθυµούµε.
Υπάρχει µια σηµαντική διαφορά µεταξύ της πνευµατικής εντιµότητας, η οποία
λέει ότι έχω δηµιουργήσει κατά λάθος µερικά πράγµατα που δεν θέλω, και στην
κατά κόσµο µορφή της εντιµότητας. Τα πρόσωπα κύρους πιστεύουν στα λάθη.
Η δική τους εκδοχή της εντιµότητας είναι, «πάρ’ το χαµπάρι, τα έκανες
θάλασσα.» Προσπαθούν να επιβάλουν την ενοχή ως τιµωρία για τα λάθη. Ο
αληθινός πνευµατικός αναζητητής είναι διατεθειµένος να δει τη µεγάλη εικόνα.
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Είναι πρόθυµος να πιστέψει ότι ποτέ δεν έχει κάνει κάποιο λάθος, ότι όλες οι
προηγούµενες πεποιθήσεις και οι εµπειρίες είναι το θεµέλιο πάνω στο οποίο
χτίζει την κοσµική συνείδηση.
Πρέπει να περάσουµε µια διαδικασία εκµάθησης για να ανακαλύψουµε πώς να
δηµιουργούµε χαρά για τους εαυτούς µας, αντί να την πάρουµε στο χέρι από
κάποιο γκουρού. Η πνευµατική εντιµότητα είναι απλά η αναγνώριση ότι είναι
µία διαδικασία. Πρόκειται για ανάπτυξη. Η ανάπτυξη συµπεριλαµβάνει το να
αποβάλουµε αυτό που δε λειτουργεί πλέον και να το αντικαταστήσουµε µε αυτό
που λειτουργεί. Καµία ενοχή, απλώς κάνουµε ξεκαθάρισµα.
Η Αν Λάντερς αναφέρει το παρακάτω «διαµάντι» ως συνεισφορά από τους
αναγνώστες της, «Η καλή κρίση προέρχεται από την πείρα. Η πείρα προέρχεται
από την κακή κρίση.» Προφανώς, τίποτα στη ζωή δεν είναι λάθος. Είναι όλα
εκεί για να µας διδάξουν τη σοφία.

Προσευχή
Η προσευχή είναι ένα ουσιαστικό µέρος κάθε διαδροµής προς την αφύπνιση.
Για να επιστρέψουµε στη φυσική µας κατάσταση της θεϊκότητας, πρέπει να
λειτουργήσουµε σαν να είµαστε ήδη πίσω στη φυσική µας κατάσταση. Η
τηλεπαθητική επικοινωνία και µία αδιάσπαστη σύνδεση µε το άπειρο είναι
χαρακτηριστικά της φυσικής κατάστασης ύπαρξης. Συνεπώς, κάθε µεγάλος
διδάσκαλος έχει διδάξει τους µαθητές τους να επωφεληθούν από αυτά τα
χαρακτηριστικά. Αν κάποιος µιλάει τηλεπαθητικά µε το πνεύµα, έχει
αναγνωρίσει ότι πιστεύει στην ενότητα.
«Ζήτησε και θα λάβεις», είπε ο Ιησούς. Είναι αλήθεια, αλλά δεν µπορεί το
σύµπαν να κάνει χάρες, επειδή εµείς δηµιουργούµε τις πραγµατικότητές µας
και όλα όσα περιέχουν. Η προσευχή πάντα εισακούεται, αλλά µε τρόπο που
δεν παραβιάζει το τρέχον σύστηµα πεποιθήσεών µας, έστω και αν αυτό είναι η
πίστη στον προσωπικό περιορισµό ή την έλλειψη. Εισακούεται µε τρόπο που
να µας δείξει πώς να αλλάξουµε την πίστη µας στον περιορισµό ή την έλλειψη.
Όταν λέµε, «Θεέ µου, είµαι άφραγκος! Παρακαλώ στείλε χρήµατα!», το πιο
πιθανό να έρθει είναι λογαριασµοί και άλλα χρέη. Το σύµπαν λέει, «∆εν
είµαστε υπεύθυνοι που δεν έχεις καθόλου χρήµατα. ∆εν µπορούµε να σου
δώσουµε τίποτα επειδή ποτέ δεν σου έχουµε αρνηθεί τίποτα. Αλλά επειδή το
ζήτησες και επειδή οι σκέψεις που βαστάει ο νους προβάλλονται εξωτερικά, θα
σου δείξουµε ποιες ακριβώς σκέψεις σου είναι αυτές που δηµιουργούν την
φτώχεια σου.»
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Απελευθέρωση Των Σκέψεων Που ∆ηµιουργούν Αυτό
Που ∆εν Θέλουµε
Κάθε άτοµο είναι ένας απείρως ισχυρός δηµιουργός. Αυτό το άτοµο είναι ο
µόνος δηµιουργός της φαινοµενικής έλλειψής του, κι έτσι να µια στοίβα από
αναπάντεχους λογαριασµούς. Γιατί εµφανίστηκαν όταν ζητήσαµε από το
σύµπαν ευηµερία και αφθονία; Είναι η πνευµατική και συναισθηµατική µας
αντίδραση στη λήψη λογαριασµών που δηµιούργησε τη φτώχεια από την αρχή.
Το σύµπαν απλά λέει: «Κοίταξε εδώ! Αυτοί οι λογαριασµοί δεν είναι ατύχηµα - είναι η απάντηση στις προσευχές σου!» Όταν πάµε στο γραµµατοκιβώτιο και
βρίσκουµε λογαριασµούς χρειάζεται να δείξουµε µεγάλη προσοχή στην
αντίδρασή µας. Συνηθίζαµε να κατηγορούµε άλλους ανθρώπους ή την
οικονοµία για τα δεινά µας, αλλά τώρα θέλουµε να πάρουµε εκατό τοις εκατό
την ευθύνη για τη ζωή µας. Καταλαβαίνουµε ότι δηµιουργούµε οι ίδιοι την
πραγµατικότητά µας. Αντί να αναφωνούµε «Θεέ µου, δεν υπάρχουν ποτέ
αρκετά χρήµατα», θα ήταν πολύ σοφό να αναφωνήσουµε «Ευχαριστώ Θεέ για
την ευηµερία µου. Είµαι στη ροή και τα πάντα είναι αγάπη.» Όταν
αναγνωρίσουµε ότι οι λογαριασµοί είναι ευκαιρία να απελευθερώσουµε
αρνητική ενέργεια και ευχαριστήσουµε για την κατανόηση που µας φέρνουν,
τότε θα έχουµε ανατρέψει ένα παλιό µοτίβο. Τα Μαθήµατα Θαυµάτων, λένε
«όλα είναι για το δικό σου συµφέρον».
Για τους περισσότερους ανθρώπους χρειάζεται κάποιος χρόνος για να
ανατρέψουν αυτές τις παλιές συνήθειες. Μπορεί να πάρει µήνες µε
λογαριασµούς για να φτάσουµε στο σηµείο να µπορούµε να πάµε στο
γραµµατοκιβώτιο και ειλικρινά να πούµε «Ω, ευχαριστώ! Αυτό είναι τέλειο!»
Πιθανώς να πρέπει να το κάνουµε προσποιητά στην αρχή, αλλά σε πολύ
σύντοµο χρονικό διάστηµα θα γίνει πραγµατικό. Ο Έµερσον είπε: «Για να
γίνεις, πράξε ως να ήσουν». Καθώς αρνούµαστε να κρατήσουµε αρνητική
ενέργεια για την έλλειψη χρηµάτων, οι αλλαγές θα αρχίσουν να εµφανίζονται.
Σιγά-σιγά θα αντιληφθούµε τη σχέση αιτίου-αποτελέσµατος µεταξύ των
σκέψεων και της εκδήλωσης. Τότε, µια µέρα εντελώς «τυχαία», η ευηµερία θα
έρθει ρέοντας στη ζωή µας. Παίρνουµε µια αύξηση ή κερδίζουµε το λαχείο ή η
θεία Ματθίλδη πεθαίνει και µας αφήνει µια µικρή περιουσία. Η δική µας
αντίδραση µπορεί να είναι «καλά, δεν εισάκουσε ο Θεός τις προσευχές µου –
αυτό ήταν η θεία Ματθίλδη. Έτσι κι αλλιώς, ξέρεις ότι αυτά τα πράγµατα δεν
δουλεύουν στ’ αλήθεια.» Θα πρέπει να παρατηρήσουµε ποιος πιστεύουµε ότι
είναι ο ευεργέτης µας. Μερικές φορές ξεχνάµε ότι είναι ο Θεός.

Οι Πεποιθήσεις ∆ηµιουργούν Καλές / Κακές Σχέσεις
Αν έχουµε µια συναισθηµατική προσκόλληση σε κάτι, θα το φέρουµε στη ζωή
µας. Ισχύει για τους λογαριασµούς και ισχύει για τις σχέσεις µας. Όταν λέµε
«δεν είχα ποτέ µια σχέση που λειτούργησε - - σε παρακαλώ Θεέ µου, φέρε µια
καλή», ξέρεις ποιος θα εµφανιστεί; Το στερεότυπο του λάθους που πάντα
επιλέγουµε θα εµφανιστεί. Τώρα µπορούµε να εξετάσουµε αυτό το άτοµο και
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να αποφασίσουµε να επιλέξουµε και πάλι. Εδώ έρχεται ο άπιστος νούµερο
πενηνταένα, που είναι όπως ακριβώς ο αναξιόπιστος νούµερο πενήντα και ο
νούµερο σαρανταεννέα και ο νούµερο σαρανταοκτώ. Το σύµπαν µάς ζητάει να
δούµε ποιον επιλέγουµε κάθε φορά. Μπορούµε να αλλάξουµε τις
προτεραιότητές µας και να πούµε, «Συγγνώµη, αλλά δε θέλω να επιλέξω ξανά
εσένα. Επέλεξα να έχω µια σχέση µε κάποιον όπως εσύ την περασµένη
Πέµπτη, τον περασµένο µήνα, τον περασµένο χρόνο και την περασµένη ζωή και
δεν θα επιλέξω ξανά κάποιον σαν εσένα. Μου αξίζει κάποιος που µπορεί να µε
ακούσει, που συνεργάζεται µαζί µου και που ταιριάζει στη ζωή µου.» Η
ψυχοθεραπεία, ή η ειλικρινής αυτοπαρατήρηση, µπορεί να µας αποκαλύψει
ίσως, ότι έχουµε ένα µοτίβο για την επιλογή συντρόφων που είναι ακριβώς όπως
η µητέρα ή ο πατέρας µας. Η αξία του να ξέρουµε κάτι τέτοιο δεν είναι στο να
δούµε ότι είµαστε θύµατα της ανατροφής µας, αλλά να δούµε ότι έχουµε την
επιλογή να διαλέξουµε διαφορετικά. Όταν προσευχόµαστε για βοήθεια, το
σύµπαν θα µας δείξει πού κάνουµε λάθη στις επιλογές µας. Στη συνέχεια, όταν
αρχίζουµε να κάνουµε συνειδητές επιλογές, το σωστό πρόσωπο θα εµφανιστεί
ως εκ θαύµατος.
Τίποτα από αυτά που έχουµε ζητήσει δεν έχει εκδηλωθεί στη ζωή µας. Αυτό
που εµφανίζεται είναι κάτι που µας δίνει την ευκαιρία να καταλάβουµε πώς
εµείς οι ίδιοι έχουµε δηµιουργήσει αυτό που δεν θέλουµε. Μπορούµε να
αλλάξουµε τις προτεραιότητές µας, προκειµένου να δηµιουργήσουµε αυτό που
επιθυµούµε. Κάθε στιγµή σε κάθε ζωή είναι µια αληθινά θεϊκή στιγµή, διότι
µας δίνει την ευκαιρία να διαγράψουµε ένα µοτίβο που παράγει πράγµατα που
δεν απολαµβάνουµε. Άρχισε να ψάχνεις σε όλα για τη σχέση µεταξύ αιτίας και
αποτελέσµατος.
Η καταγραφή σε ένα πίνακα θα αναδείξει το τι ζητήσαµε και τι συνέβη. Για
εικοσιτέσσερις ώρες αφότου στείλουµε ένα αίτηµα στο σύµπαν, θα πρέπει να
παρακολουθούµε άγρυπνα. ∆εν έχουµε πλέον την πολυτέλεια να βλέπουµε τη
ζωή ως τυχαία ή εξ’ ατυχήµατος. Αµέσως µετά από κάθε συνοµιλία που έχουµε
µε το Θεό, µια σειρά από ενδείξεις θα εµφανιστούν στη ζωή µας. Τα
περισσότερα από αυτά τα σηµάδια θα µοιάζουν µε συνηθισµένα γεγονότα, έτσι
ώστε είναι εύκολο να τα απορρίψουµε ως ασήµαντα. Ωστόσο, είναι τα
συνηθισµένα µας µοτίβα σκέψης που δηµιουργούν την καθηµερινή µας
πραγµατικότητα. Ως εκ τούτου είναι ακριβώς αυτά τα µοτίβα που πρέπει το
σύµπαν να µας κάνει να συνειδητοποιήσουµε, αν είναι να δηµιουργήσουµε την
απάντηση στη δική µας προσευχή. Πρέπει να επιλέξουµε να δούµε ότι κάθε
σύµπτωση στη ζωή είναι ένα µήνυµα απευθείας από το σύµπαν.

Μίλα στο Θεό ως Ίσο
Αν είµαστε συνεσταλµένοι ή αισθανόµαστε ανάξιοι όταν επικοινωνούµε µε το
σύµπαν, αυτό θα προκαλέσει µία αντίδραση από το σύµπαν η οποία να µπορεί
να γίνει αποδεκτή από ένα ανάξιο άτοµο. Λίγη αυτοπεποίθηση είναι κατάλληλη
όταν µιλάµε στο Θεό. Να θυµάσαι ότι ο Θεός δεν είναι ένα εγώ που µπορεί να
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προσβληθεί. Ο Θεός είναι αρχή. Ο Θεός είναι ακλόνητος κοσµικός νόµος.
Όταν αποφασίσεις να προσευχηθείς για κάτι, πες στο Θεό πόσο καιρό έχει για
να απαντήσει στην προσευχή σου. Πες του ότι θες να ξέρεις µέσα σε τρεις
µέρες γιατί δεν έχεις αυτό ή εκείνο στη ζωή σου. Και τότε κοίταξε πολύ
προσεκτικά για τις επόµενες τρεις µέρες. Αν ο φίλος σου βρίσκεται σε κώµα
στο νοσοκοµείο και αισθάνεσαι πολύ άβολα µε την αβεβαιότητα της
κατάστασής του, ζήτησε ένα σηµάδι. «Θα γίνει καλά ο θείος µου ή πρόκειται να
αποδηµήσει; Έχεις εικοσιτέσσερις ώρες για να µε ενηµερώσεις.» Αν µετά χάσεις
το σηµάδι, µην κατηγορείς το σύµπαν. Ο κοσµικός νόµος ορίζει ότι, αν
ζητήσεις, το σηµάδι θα έρθει. Απαίτησε απάντηση από το σύµπαν και µη µένεις
στο σκοτάδι ούτε ένα λεπτό. Είναι αναφαίρετο δικαίωµα του κάθε παιδιού του
σύµπαντος να έχει µια σχέση διαλόγου µε το Θεό κάθε µέρα, όλη µέρα. Να
είσαι πρόθυµος να πεις ότι θες συγχρονικότητα και σύµπτωση και παράξενα
πράγµατα να συµβαίνουν στη ζωή σου. ∆ήλωσε στο σύµπαν, «∆ε θέλω να
περάσει ούτε µια µέρα χωρίς να µου συµβεί κάτι εντελώς παράξενο που να µου
λέει ότι δεν υπάρχουν ατυχήµατα.»
Στις δικές µου προσευχές προσθέτω ότι θέλω να µάθω χωρίς πόνο ή αγώνα.
Μερικοί άνθρωποι θεωρούν ότι αυτό είναι ζαβολιά, αλλά εγώ δε συµφωνώ. Η
µάθηση χωρίς αγώνα λειτουργεί, επειδή εµείς φτιάχνουµε τους κανόνες για τη
ζωή µας.

Παρατηρώντας Τη ∆ηµιουργική ∆ιαδικασία Μας
Ποιες ήταν οι σκέψεις µας για τις τελευταίες εικοσιτέσσερις ώρες; Είναι
περίεργο που η ζωή µας είναι όπως είναι; Πρέπει να κάνουµε την επιλογή να
εστιάσουµε την προσοχή µας µακριά από τα προβλήµατα, τα διλήµµατά µας,
τα δράµατα, τι µας έκανε ο τάδε και το πόσο χάλια είναι όλα και να
επανεστιάσουµε σε αυτό που επιθυµούµε να βιώσουµε. Σκέψεις που βαστάµε
στο νου προβάλλονται εξωτερικά. ∆ε γίνεται πιο απλό.
∆ιστάζουµε να πιστέψουµε ότι µπορούµε να δηµιουργήσουµε τη ζωή µας
ακριβώς όπως τη θέλουµε, επειδή φοβόµαστε ότι θα δηµιουργήσουµε κάτι
λάθος. Έχουµε δηµιουργήσει ταλαιπωρία και αγώνα χιλιάδες φορές και
φοβόµαστε να ξαναδοκιµάσουµε. Στο παρελθόν, ωστόσο, όταν προσπαθήσαµε
να διορθώσουµε τη ζωή µας, δεν διαθέταµε γνώσεις για το πώς λειτουργεί το
σχολείο γη ή για τους κοσµικούς νόµους που διέπουν τη δηµιουργία. Συνήθως
προσπαθούσαµε να αλλάξουµε τους ανθρώπους ή καταστάσεις «εκεί έξω». Τώρα
γνωρίζουµε ότι η προσέγγιση αυτού του είδους είναι καταδικασµένη, αργά ή
γρήγορα, να δηµιουργήσει δυσφορία. Καθώς µαθαίνουµε ότι ο µόνος τρόπος
για να αλλάξουµε το «εκεί έξω» είναι µε το να γίνουµε γνώστες του τι συµβαίνει
στο νου και τις καρδιές µας, αρχίζουµε να πειραµατιζόµαστε µε τη δύναµη της
δηµιουργίας. Γνωρίζουµε ότι απολύτως καµία κατάσταση δεν είναι
αµετάβλητη. Τίποτα σε αυτό το σύµπαν δεν είναι χαραγµένο σε βράχο.
«Άλλαξε το νου σου και αλλάζεις τον κόσµο» είναι ο κοσµικός νόµος. Το
σύστηµα είναι τέλειο. Κυβερνάται από την αγάπη, και έχουµε στη διάθεσή µας
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έναν άπειρο αριθµό αναθεωρήσεων στις ζωές µας. Η πηγή των θαυµάτων είναι
ένας αλλαγµένος νους. Ο Μπέρνι Σίγκελ (Bernie Siegel) επισηµαίνει ότι δεν
υπάρχει καµία ασθένεια, είτε πρόκειται για το AIDS ή την πιο άγρια µορφή
καρκίνου, από την οποία οι άνθρωποι δεν έχουν επανέλθει.

Τεχνικές Για Τη ∆ηµιουργία
Πώς ανακαλύπτουµε τι θέλουµε να περιέχει η ζωή µας; ∆εν είναι κατ’ ανάγκη
εύκολο να το κάνουµε. Οι περισσότεροι από εµάς ήµασταν αρκετά σίγουροι ότι
ξέραµε τι θέλαµε, µοναχά για να ανακαλύψουµε ότι απλώς επαναλαµβάναµε
ένα µοτίβο που δεν είχε αποτελέσµατα ούτε την προηγούµενη φορά. Πόσοι
άνθρωποι δεν έπρεπε να αποκτήσουν ένα συγκεκριµένο πρόσωπο στη ζωή τους,
µόνο και µόνο για να ξεκινήσουν σχεδόν αµέσως τη µακρά και επίπονη
διαδικασία απαλλαγής από αυτό;
Συστήνω όλοι να κάνουν την «άσκηση του κίτρινου τετραδίου». Πάρε ένα
µεγάλο τετράδιο και ένα έντονο µαύρο στυλό. Το στυλό να είναι σίγουρα
έντονο14. ∆ε θέλω καµία δειλία να παρεισφρήσει στη δηµιουργία µας. Γράψε
ό,τι αγαπάς, απολαµβάνεις, σου αρέσει, επιθυµείς, θαυµάζεις ή έχεις ζεστά και
θετικά συναισθήµατα για αυτό. Μην αφήσεις τίποτα εκτός της λίστας σου. Αν
δεν έχεις συµπληρώσει τουλάχιστον είκοσι πέντε σελίδες τότε δεν προσπάθησες
καν. ∆εν είναι εύκολο να φτιάξεις µια ειλικρινή λίστα που έχει ακεραιότητα.
Έχουµε όλοι προγραµµατιστεί από την κοινωνία ότι δεν πρέπει να θέλουµε
πάρα πολλά. Υπάρχει µια τάση να ξεκαθαρίζουµε τα λιγότερο «έγκυρα»
πράγµατα κάπου µεταξύ των σκέψεων και του χαρτιού. Θυµήσου – δεν
επιτρέπεται κανένα ξεκαθάρισµα!
Μια άλλη δυσκολία στη δηµιουργία µιας έντιµης λίστας είναι η τάση να
περιλάβουµε τα πράγµατα που «θα έπρεπε» να είναι εκεί. Τα «πρέπει» είναι η
συνεισφορά της µητέρας και του πατέρα σου στην τράπεζα πληροφοριών του
νου σου, όχι η δική σου. Θυµήσου – όχι πρέπει!
Αξιολόγησε κάθε πράγµα, καθώς µπαίνει στην λίστα σου. Είναι δική µου
επιθυµία; Αν µπορούσα να έχω οτιδήποτε θέλω, θα ήταν αυτό στη λίστα µου;
Είναι αυτό κάτι που όλα τα µέλη του φύλου µου έχουν διδαχθεί ότι πρέπει να
θέλουν ή είναι πραγµατική επιθυµία µου;
Τι είδους πράγµατα είναι κατάλληλα για αυτό το είδος της λίστας; Εσύ
φτιάχνεις τους κανόνες. Εσύ αποφασίζεις. Πράγµατα που αφορούν το
προσωπικό σου περιβάλλον, πού θέλεις να ζήσεις, τι θέλεις να κάνεις, πώς
θέλεις να περνάς το χρόνο σου, πώς θέλεις να σου συµπεριφέρονται, κλπ.,
κλπ., κλπ., κλπ. Θυµάσαι ένα τραγούδι που έλεγε ο Tom T. Hall πριν από
µερικά χρόνια, Αγαπώ;

14
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Εδώ, ένα πολύ µικρό κοµµάτι της δικής µου λίστας. Λατρεύω τα παράθυρα για
να κοιτάζω έξω, τη χλόη ανάµεσα στα δάχτυλά µου, τη µπύρα σε παγωµένο
ποτήρι και τις πεταλούδες. Λατρεύω να µιλάω στους ανθρώπους για ακραία
πράγµατα, το Ο Ξυπόλητος Τζο15, να οδηγώ µόνος στην έρηµο και το ελαφρύ
κέικ. Λατρεύω να ακούω οµιλίες σχετικά µε τη «νέα φυσική», να ζω απλά, τα
κορίτσια, και το Μεξικάνικο φαγητό. Λατρεύω την ελευθερία που
αντιπροσωπεύουν τα χρήµατα, το διαλογισµό, τη σιωπή, και τη σύζυγό µου.
Λατρεύω να πετάω αεροπλάνα, τα λουλούδια, το σεβασµό των άλλων, τον
οραµατισµό χωρίς όρια και τη ζωή. Λατρεύω την αρµονία, το γέλιο, τα κοµψά
δείπνα, και να βλέπω τον πλανήτη µου να επουλώνεται. Λατρεύω να κοιτάζω
στα µάτια ενός άλλου ανθρώπου, όταν «το πιάνει». Λατρεύω τις αγκαλιές, να
περνώ τη ζωή σιγά-σιγά, τα ποτάµια, και τα βουνά. Λατρεύω τη γαλήνη του
νου, την αίσθηση του βελούδου, να κάνω έρωτα, τους υπολογιστές, και εσένα.
Η λίστα σου έχει δύο λειτουργίες. Η πρώτη είναι να σε βοηθήσει να κάνεις τις
επιλογές σου στη ζωή. Κοιτάξτε τη λίστα σου από πάνω ως κάτω προσεκτικά και
θα µάθεις πολλά για τον εαυτό σου. Η τωρινή δουλειά σου περιέχει πολλά ή
λίγα από τα πράγµατα της λίστα σου; Η σηµερινή σχέση σου ενισχύσει και
περιλαµβάνει στοιχεία και τα προσωπικά χαρακτηριστικά από τη λίστα σου; Τι
είδος εργασίας ή σχέσης θα µπορούσες να φανταστείς τον εαυτό σου να έχει, η
οποία θα περιλάµβανε την πλειονότητα των στοιχείων στη λίστα σου;
Η δεύτερη λειτουργία του κίτρινου τετραδίου σου είναι να βοηθήσει να γίνει
επίκληση του κοσµικού νόµου για λογαριασµό σου. Αυτό που κρατάς στο νου
προβάλλεται εξωτερικά. Βάλε την λίστα σου στον καθρέφτη του µπάνιου ή στην
πόρτα του ψυγείου (ή βάλε φωτοτυπίες σε πολλά σηµεία). Όσο πιο συχνά
θυµίζεις στον εαυτό σου τι αγαπάς, τόσο πιο γρήγορα αυτά θα γίνουν η µόνη
εµπειρία στη ζωή σου!
Μερικές φορές όταν οι άνθρωποι ανακαλύπτουν ότι η θετική χρήση της σκέψης
πραγµατικά λειτουργεί, νοµίζουν ότι πρέπει να τα δηµιουργήσουν όλα καλά
στην ζωή τους. «Παναγία µου, πρέπει να δηµιουργήσω ένα καλό συκώτι
σήµερα», έτσι κάθονται και στέλνουν φως στο συκώτι. Φυσικά θα δουλέψει,
αλλά αύριο θα είναι το στοµάχι και µετά θα είναι η µέρα του πάγκρεας. Είναι
διανοητικά εξαντλητικό να διατηρείς το σώµα σε καλή κατάσταση όργανο προς
όργανο. Και µετά είναι και η ευηµερία. «Ω Θεέ µου, έχω να κάνω αρκετά
χρήµατα για το σπίτι και το αυτοκίνητο και το φαγητό και δεν πρέπει να ξεχάσω
να ψάξω για το θησαυρό και να οραµατιστώ τα χρήµατα να ρέουν προς τα
µένα...» Θα ήταν εντελώς εξαντλητικό!
Γιατί να µην συνειδητοποιήσεις ότι το σύµπαν είναι µε το µέρος σου! Ο Πατήρ
ξέρει τι πράγµατα έχεις ανάγκη, πριν καν τα ζητήσεις. Είναι ευχαρίστηση Του
να σου δώσει το βασίλειο. ∆εν εξαρτάται από εσένα να το κερδίσεις ή να το
δηµιουργήσεις. Απλώς κάν’ το όπως πρότεινε ο Ιησούς. «Κράτησε το βλέµµα
15
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σου καρφωµένο στο Θεό µόνο» και το σύµπαν θα κάνει τα υπόλοιπα. Σε αυτήν
την πρόταση, η λέξη «Θεός» σηµαίνει «Καλό», η «Λατρεύω» λίστα σου.
Κάποια στιγµή µπορεί να θελήσεις να περάσεις τη διαδικασία δηµιουργίας ενός
συγκεκριµένου πράγµατος, κατάστασης ή θεραπείας, για να αποδείξεις στον
εαυτό σου ότι η συνείδηση πράγµατι δηµιουργεί την πραγµατικότητα. Για τους
περισσότερους ανθρώπους αυτό είναι ένα ουσιαστικό βήµα. Κάποια στιγµή
µπορεί να θες να εκδηλώσεις το καινούργιο αυτοκίνητο µε το να το
οραµατιστείς και να αισθανθείς ότι είναι δικό σου. Και όταν έρθει, θα έχεις
απόλυτη απόδειξη ότι ο νόµος της δηµιουργίας λειτουργεί. Αλλά θες να το
κάνεις αυτό µε κάθε κουταλάκι και σοκολάτα και έπιπλο που επιθυµείς; Θα
µαζεύονταν τόσα πολλά πράγµατα για να δηµιουργήσεις και θα γινόταν βαρετό.
Θα ήταν πιο διασκεδαστικό να αποκτήσεις ρυθµό, να µπεις στην ροή της ζωής.

Αφαιρώντας Προσωπικά Εµπόδια
Η αυτοβελτίωση είναι µεγάλη υπόθεση στις µέρες µας. Πολλοί άνθρωποι στον
κόσµο µας έχουν συναίσθηση ότι ελέγχουν κάπως την εικόνα τους και το
βιοτικό τους επίπεδο. Αυτό είναι πολύ καλό. Πριν µερικές εκατοντάδες
χρόνια, πρωτού αρχίσει να επιδρά η ενέργεια του Υδροχόου, αυτά τα θέµατα
ήταν σχεδόν ανύπαρκτα. Η εξέλιξη της οµαδικής συνείδησης φαίνεται να έχει
επιταχυνθεί, καθώς προχωράµε προς την εποχή του Υδροχόου.
Εκείνα τα άτοµα που είναι οι «δηµιουργοί προτύπων» για τις προόδους που
κάνει η ανθρώπινη φυλή στη συνειδητότητα, πρέπει να µείνουν µπροστά από
την πλανητική οµάδα. Η οµάδα προσπαθεί να συλλάβει την ιδέα ότι θα
µπορούσαν να έχουν κάποιο – οποιοδήποτε – έλεγχο στις ζωές τους. Έχουν
εκπαιδευτεί ότι ο έλεγχος της ζωής τους, ανήκει στην οικονοµία, στους
πολιτικούς, στις δουλειές, στα µέλη της οικογένειας και στο περιβάλλον τους.
Βοηθώντας την οµάδα να συνειδητοποιήσει ότι τα εµπόδιά τους είναι εσωτερικά,
η λαϊκή ψυχολογία τους διδάσκει να εντοπίζουν τα εµπόδια και να δουλεύουν
για να τα ξεπεράσουν. Αυτό είναι πολύ αποτελεσµατικό για τους µαθητές της
πρώτης και της δευτέρας λυκείου, τους πιο εξελιγµένους της οµάδας. Οι
µαθητές της τρίτης λυκείου και οι «αλεξιπτωτιστές», από την άλλη πλευρά, δεν
θέλουν να έχουν καµία σχέση µε τη δουλειά για να ξεπεράσουν εµπόδια. Η
δουλειά αυτή έχει µεγάλη οµοιότητα µε το να πληρώνει κανείς καρµικά χρέη,
ένα αποτελεσµατικό, αλλά οδυνηρά αργό τρόπο προσέγγισης της φώτισης. Η
δουλειά για να ξεπεράσουµε τα εµπόδιά µας δεν είναι µια τεχνική που
προτείνεται από κανέναν µεγάλο διδάσκαλο.
Τα Μαθήµατα Θαυµάτων λένε ότι κάθε ανάλυση είναι του εγώ. Αυτό σηµαίνει
ότι είναι µια προσπάθεια διόρθωσης, η οποία γίνεται από το τµήµα του εαυτού
µας που πιστεύει ότι είναι διαχωρισµένο από το Θεό. Η διαχωριστική σκέψη
δεν µπορεί να βρει την ενότητα.
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Μόλις αναγνωρίσουµε ότι υπάρχει ένα εµπόδιο, µπορούµε να εφαρµόσουµε
όλες τις υπέροχες Ανατολικές διδασκαλίες της αποστασιοποίησης και της άνευ
όρων παράδοσης. Αυτό λέει στο σύµπαν ότι δεχόµαστε την βοήθειά του για την
εκκαθάριση του εµποδίου.
Ας µην προσπαθήσουµε να «διορθώσουµε» τον εαυτό µας. Αυτός είναι ο παλιός
τρόπος και θα προκαλέσει πολύ πόνο και θα πάρει πολύ καιρό. Η µόνη µας
ευθύνη είναι να εντοπίσουµε τα προβλήµατά µας, όσο γίνεται πιο
συγκεκριµένα. «Φοβάµαι αυτόν τον εισπράκτορα χρεών. ∆εν είµαι σίγουρος
γιατί ή από πού ήρθε αυτός ο φόβος, αλλά τον φοβάµαι.» Στη συνέχεια,
στρέψου στο σύµπαν για βοήθεια. Προσευχήσου για µια απάντηση και να είσαι
παρατηρητικός. Πρόσεξε για την απάντηση του σύµπαντος. Το να νοιώθουµε
υπεύθυνοι για να βρούµε τις απαντήσεις µας, δηµιουργεί καθυστέρηση και
ταλαιπωρία. Το σύµπαν είναι φιλικό. ∆εν είµαστε µόνοι ή χωριστοί από το
πνεύµα. ∆εν είναι δουλειά µας να λύσουµε τα προβλήµατά µας. Τα Μαθήµατα
Θαυµάτων λένε ότι κάθε διόρθωση ανήκει στο Άγιο Πνεύµα. Αυτό δε σηµαίνει
απλά ότι η ευθύνη για την διόρθωση του προβλήµατος του θείου Χάρη µε το
ποτό ανήκει στο Άγιο Πνεύµα. Σηµαίνει ότι η διόρθωση των εµποδίων µας και
των φοβιών µας είναι δουλειά του Αγίου Πνεύµατος. Η δουλειά µας είναι να
είµαστε προσεκτικοί, να προσέχουµε τα σηµάδια, να ακούµε τη φωνή του
Θεού.
Τώρα ξέρω ότι εκείνοι από εσάς µε υπόβαθρο στη συµβουλευτική λένε στον
εαυτό τους ότι αυτό είναι αφελές και απλοϊκό. Και κατά µία έννοια είναι.
Αφού ένα άτοµο έχει αναγνωρίσει ένα φόβο ή ένα εµπόδιο, δεν είναι κατ’
ανάγκη όλα µέλι – γάλα. Το εµπόδιο πρέπει να περάσει «επεξεργασία».
Ωστόσο, υπάρχει ένας εύκολος τρόπος και ένας δύσκολος τρόπος για να γίνει η
επεξεργασία.
Όταν πιστεύουµε ότι µπορούµε να δουλέψουµε ένα εµπόδιο βασιζόµενοι στη
διάνοιά µας και την επίγεια εκπαίδευσή µας, είµαστε σίγουρα σε ένα ταξίδι του
εγώ. Οι πιο αποτελεσµατικοί σύµβουλοι λειτουργούν πολύ διαισθητικά, όχι
µόνο σύµφωνα µε τα βιβλία. ∆εν έχουµε ιδέα από πού προέρχεται ένα εµπόδιο
ή τι δηµιουργεί φόβο (εκτός από το ότι ξέρουµε απόλυτα µέσα µας ότι κάθε
φόβος προέρχεται από την πεποίθηση ότι είµαστε διαχωρισµένοι από το Θεό).
Μπορούµε να ψάξουµε σε αυτήν τη ζωή για πρόσωπα κύρους που ήταν «λάθος»
ή για κακοποίηση που ήταν «άδικη», αλλά οι εκπρόσωποι του λάθους ή της
αδικίας είναι απλώς σύµβολα των δραµάτων περασµένων ζωών, τα οποία όλα
µας είναι απρόσιτα στην κανονική µας κατάσταση συνειδητότητας (για να µην
αναφέρουµε κιόλας ότι τα δράµατα ήταν ψευδαισθήσεις.)
Προφανώς δε λέµε σε κάποιον που πονάει ότι όλα είναι µια ψευδαίσθηση.
Όµως, η προσέγγισή µας ως µια γενιά προσανατολισµένη στην ψυχολογία, ήταν
να επιτρέψουµε στους εαυτούς µας να πεισθούµε ότι κατέχουµε «πραγµατική
γνώση.» Και εποµένως ήµασταν εξουσιοδοτηµένοι ή ακόµα και πιστοποιηµένοι
να θεραπεύσουµε (επισκευάσουµε) ο ένας τον άλλον. Η αλήθεια µε µία
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απόλυτη έννοια είναι ότι τίποτα δεν είναι χαλασµένο κι έτσι τίποτα δε χρειάζεται
επισκευή. Χρειάζεται αποδοχή. Έχουµε ανάγκη να αποδεχτούµε ο ένας τον
άλλον και τους εαυτούς µας ως παιδιά του Θεού, όπως ο Χριστός. Για
παράδειγµα, υπάρχουν πολλά βιβλία, ακόµη και κάνα δυό ιστορίες στην
τηλεόραση, που ασχολούνται µε άτοµα που έχουν κάποιο µυστηριώδη πόνο ή
αρρώστια. Όταν αυτά τα άτοµα βρέθηκαν µέσω υπνωτισµού σε µια κατάσταση
προηγούµενη ζωής, όπου ανακαλύφθηκε η πηγή του πόνου, το πρόβληµα
εξαφανίστηκε. Ο υπνωτιστής δεν έκρινε τον ασθενή ούτε έκανε προτάσεις,
ιατρικές ή άλλες, ως προς τον τρόπο αντιµετώπισης του προβλήµατος. Εκείνος
απλώς άκουγε. Μια θεραπεία συνέβη. Όταν βρίσκουµε έναν τρόπο να
βγάλουµε τον φόβο έξω στα ανοιχτά, ανεξάρτητα από το πόσες πολλές ζωές έχει
µείνει µέσα µας, αυτός εξαφανίζεται. Ο φόβος δεν είναι µια απτή
πραγµατικότητα στο σύµπαν του Θεού. Ο φόβος είναι µια λανθασµένη
πεποίθηση. ∆εν αρνούµαστε ότι φαίνεται πραγµατικός στο ενδιαφερόµενο
πρόσωπο, αλλά να θυµάσαι ότι κι ο δικός µας φόβος φαινόταν πραγµατικός
όταν νοµίζαµε ότι ο Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ επρόκειτο να πεθάνει στην ταινία.
Η αλήθεια είναι ότι δε γνωρίζουµε τίποτα. ∆εν υπάρχει αντικειµενική
πραγµατικότητα. Αυτές τις προτάσεις είναι δύσκολο να τις χωνέψουν εκείνοι
που έχουν αποκτήσει την αυτοεκτίµησή τους από την αναγνώριση της διάνοιάς
τους. Αλλά η διάνοια µάς παρέχει εξυπνάδες, όχι σοφία.
Η σοφία αφυπνίζεται µέσα µας όταν αναγνωρίζουµε την αλήθεια στη
διδασκαλία των µεγάλων διδασκάλων. Για να εισέλθουµε εις την βασιλείαν
πρέπει να γίνουµε όπως τα µικρά παιδιά. Μην αντιστέκεσαι στο κακό. «Στο
βασίλειο του Πατρός µου είναι πολλά οικήµατα τα οποία δε γνωρίζεις.» Ας
ζητάµε συνεχώς να µας δειχθεί η αλήθεια, αντί να προασπιζόµαστε τις θέσεις
µας ή να υπερασπίζουµε τη «γνώση» µας.
Όταν ένα άτοµο αναγνωρίζει ειλικρινά ένα εµπόδιο ή ένα φόβο και στη συνέχεια
το παραδίδει στο σύµπαν, αναλαµβάνει η ίδια διαδικασία όπως και όταν το εν
λόγω πρόσωπο προσευχήθηκε για ευηµερία. Το σύµπαν έχει στην κατοχή του
τη γνώση της προέλευσης του εµποδίου. Το σύµπαν ξέρει τον πλέον πρόσφορο
τρόπο για να διαλύσει το σφάλµα στο σύστηµα πεποιθήσεων που εξ αρχής
δηµιούργησε το εµπόδιο. Αν βάλουµε στην άκρη τις διάνοιες και τις
εκλογικεύσεις µας, το σύµπαν θα χρησιµοποιήσει τα πολλά εργαλεία που έχει
στη διάθεσή του για να µας διαφωτίσει, να µας επιστρέψει σε µια κατάσταση
εσωτερικής γαλήνης. Απλώς «από ατύχηµα» κάποιος, ακόµη και ένας ξένος,
µπορεί να πει κάτι που θα προκαλέσει µεγάλη κατανόηση µέσα µας. Από
κάποια περίεργη «σύµπτωση» µπορεί να βρεθούµε µε ένα βιβλίο που να ρίξει
µεγάλο φως πάνω µας. Το «ατύχηµα» και η «σύµπτωση» είναι ισχυρά εργαλεία
που χρησιµοποιεί το σύµπαν. Είναι πολύ πιο σκόπιµα από τις ανθρώπινες
µεθόδους. «Ατύχηµα» και «Σύµπτωση» είναι απλώς άλλα ονόµατα για το Άγιο
Πνεύµα.
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Τι Πρέπει Να ∆ηµιουργήσω;
Η χρονική καθυστέρηση µεταξύ του σχηµατισµού µιας σκέψης και της
εκδήλωσης αυτού που αντιπροσωπεύει, έχει µειωθεί δραµατικά, καθώς
προσεγγίζουµε την ενέργεια του Υδροχόου. Ωστόσο, είναι ακόµα αρκετά
µεγάλη ώστε να πρέπει να εξετάσουµε προσεκτικά τη σύνδεση µεταξύ αιτίας και
αποτελέσµατος. Μερικοί άνθρωποι περιφέρονται µισή µέρα σκεπτόµενοι
κίτρινο, κίτρινο, κίτρινο και την άλλη µισή σκεπτόµενοι µπλε, µπλε, θέλω
µπλε. Όταν η ζωή τους φέρνει πράσινο, λένε «∆ε ζήτησα αυτό! ∆ε ζήτησα
πράσινο στην ζωή µου!» Αλλά αν πάνε πίσω και κάνουν µια σύντοµη
επισκόπηση, θα θυµηθούν ότι ζήτησαν πράγµατι κίτρινο και µπλε. Πρέπει να
καταλάβουµε πώς τα πράγµατα συνταιριάζουν σε αυτό το επίπεδο της
πραγµατικότητας.
Ίσως θα ήταν αρκετά σοφό να κάνουµε πληρεξούσιο σε αυτήν την ενέργεια που
µπορεί να δει το µέλλον και το ίδιο µας το συµβόλαιο µε την γη. Είναι έξυπνο
να ζητήσουµε από αυτήν την ενέργεια να δηµιουργήσει για εµάς. Αλλά δε
µπορεί να παρέµβει στην ζωή µας, εκτός κι αν το ζητήσουµε, επειδή «Ζήτησε
και θα λάβεις» είναι µια δήλωση του κοσµικού νόµου. Είναι γραµµένη στην
Αγία Γραφή σχεδόν παρενθετικά. Στην πραγµατικότητα, είναι ο τρόπος που το
σύµπαν λειτουργεί. Ο καθένας µας είναι παντοδύναµος και ως εκ τούτου δε
µπορούµε να λάβουµε ούτε ένα πράγµα αν δεν το ζητήσουµε.
Μερικές φορές βρισκόµαστε σε δύσκολη θέση γιατί δεν ξέρουµε τι να
ζητήσουµε. Πώς µπορούµε να ξέρουµε τι να ζητήσουµε τη στιγµή που δεν
ξέρουµε σε τι κατάσταση θα είναι ο κόσµος αύριο; ∆εν µπορούµε να κάνουµε
κάτι καλύτερο από το να βαδίζουµε προς τον τοίχο, όταν είµαστε τυφλοί σε
σχέση µε αυτό που θα χρειαστούµε αύριο. Σε κάποιο σηµείο της εξέλιξής µας,
η ανθρωπότητα διδάσκεται να το αφήσει στο πνεύµα λέγοντας «Γεννηθήτω το
θέληµα σου.» Ο σκοπός αυτής της δήλωσης είναι να µας βγάλει από το εγώ.
Η λειτουργία από το εγώ δεν είναι ποτέ αυτό που θέλουµε όταν προσπαθούµε
να απελευθερώσουµε εµπόδια. Το εγώ είναι η πτυχή της συνειδητότητάς µας
που πιστεύει ότι είναι ξέχωρη από το Θεό. Πάντα θα µας οδηγεί σε λάθος
δρόµο. ∆εν είναι θέµα σωστού ή λάθους, καλού ή κακού, αλλά απλά ότι το εγώ
λειτουργεί µε ατελείς πληροφορίες. Το εγώ µπορεί να λάβει πληροφορίες µόνο
από τις πέντε αισθήσεις και προσπαθεί να πάρει µια απόφαση µε βάση τη
διαθέσιµη γνώση. Αντλεί από τις δηµοσιεύσεις στις εφηµερίδες και στα βιβλία
και από τις εµπειρίες του παρελθόντος, που είναι πάντα λιγότερο από το ένα
δέκατο του ένα τοις εκατό των πληροφοριών που υπάρχουν. Πρόκειται για ένα
πραγµατικά ανόητο τρόπο λήψης αποφάσεων - - πιστεύοντας ότι είµαστε
διαχωρισµένοι και ως εκ τούτου πρέπει να συλλέξουµε πληροφορίες και να
δράσουµε σύµφωνα µε αυτές. Έτσι, ένα εκπαιδευτικό εργαλείο για να ανεβάσει
τον κόσµο ένα επίπεδο πιο πάνω από το να παίρνει αποφάσεις µε βάση
αισθητηριακές πληροφορίες, ήταν η ρήση «Γεννηθήτω το θέληµά σου.» Αυτή
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αναγνώρισε ότι υπάρχει µια συµπαντική ενέργεια ή νοηµοσύνη που έχει
πρόσβαση σε µια µεγαλύτερη βάση δεδοµένων από το εγώ µας.
Κάθε µεγάλος διδάσκαλος που έχει έρθει στη γη, µας είπε να κάνουµε
πληρεξούσιο σε κάτι µε µεγαλύτερο όραµα από το δικό µας, µέχρι να φτάσουµε
στην κατάσταση όπου και εµείς επίσης να έχουµε αυτό το όραµα και να
µπορούµε να αναλάβουµε συνειδητό έλεγχο της ζωής µας. ∆εν ενεργούµε
µόνοι µας. Είµαστε µέρος µιας οµάδας που λειτουργεί µαζί µε όλα τα αθέατα
βασίλεια και σφαίρες που υπάρχουν σε αυτό το σύµπαν. Αυτή η οµάδα
µερικές φορές ονοµάζεται Άγιο Πνεύµα, ή το σύνολο του πνεύµατος.
Πόσες φορές δεν έχουµε δείξει ότι δεν χρειαζόταν να γνωρίζουµε την απάντηση
στις ερωτήσεις µας; Εµείς απλώς ήταν αρκετό να πούµε «Πνεύµα, το θέλω αυτό.
Είµαι έτοιµος για εκείνη την αλλαγή.» Όταν εµφανίστηκε στη ζωή µας, ξέραµε
ότι λειτουργούσαµε µε τον κοσµικό νόµο, αντί της χειραγώγησης από το εγώ.
Συχνά δεν θα ξέρουµε τι επιθυµούµε συγκεκριµένα, αλλά πάντα ξέρουµε ότι
θέλουµε ειρήνη, ευτυχία, ευηµερία και ενθουσιασµό. Ζήτησέ τα αυτά γενικά
και άσε τις λεπτοµέρειες στο Θεό!

Επικοινωνία Με Το «Πνεύµα»
Η επικοινωνία µέσω του «διαυλισµού» ή των αισθήσεων της ψυχής είναι δυνατή,
ακόµα και φυσιολογική. Εάν ένα αγαπηµένο πρόσωπο έχει πεθάνει και
επιθυµείς να του µιλήσεις, ασφαλώς! Κάθισε, χαλάρωσε και χρησιµοποίησε τις
εσωτερικές σου αισθήσεις για να έχεις µια επικοινωνία γεµάτη νόηµα. Η
προσωπική, ένας προς έναν, επιβεβαίωση της ζωής µετά το θάνατο είναι µια
πολύτιµη εµπειρία. Αλλά επίτρεψέ µου να σου εφιστήσω την προσοχή εδώ.
Υπάρχει διαφορά µεταξύ της επικοινωνίας µε το Άγιο Πνεύµα και του να «µιλάς
µε τα πνεύµατα.» Μερικές φορές, όταν ο κόσµος ανακαλύπτει τεχνικές που του
επιτρέπουν να επικοινωνεί µε τις αόρατες σφαίρες σε προφορική ή γραπτή
µορφή, του αρέσει να πιστεύει ότι βρίσκεται σε επαφή µε το «Θεό», το µεγάλο
«Θ». Να θυµάσαι ότι δεν είναι σοφός ο καθένας που έχει πεθάνει. Αν κάποιος
ήταν ένα κούτσουρο σε σώµα, είναι εγγυηµένο ότι θα είναι κούτσουρο και µετά
το θάνατό του. ∆εν αλλάζουµε το επίπεδο κατανόησής µας ή πνευµατικότητας
ή σοφίας µε το πέρασµα στην άλλη πλευρά.
Οι αόρατοι άνθρωποι που τριγυρίζουν γύρω από αυτόν τον πλανήτη είναι
ακριβώς οι ίδιοι όπως όταν ήταν ενσαρκωµένοι, µε την εξαίρεση ότι λειτουργούν
από την τετραδιάστατη πραγµατικότητα και ως εκ τούτου µπορούν να δουν
µέρος του παρελθόντος και του µέλλοντος. Ας ελπίσουµε ότι εάν επιδιώξουµε
λεκτική επικοινωνία µε το πνεύµα, αν και η λεκτική επικοινωνία δεν είναι
απαραίτητη, θα συντονιστούµε µε κάποιον που λειτουργεί από την
πραγµατικότητα πέντε, έξι ή επτά διαστάσεων, όπου το εγώ είναι λιγότερο
συµπαγές και η φυσική κατάσταση ύπαρξης είναι η αντίληψη του παρελθόντος,
του παρόντος και του µέλλοντος µέσα στην ίδια στιγµή. Αυτός ο κόσµος στις
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υψηλότερες διαστάσεις δεν είναι «θεϊκός» -- ο χρόνος απλά δεν είναι γραµµικός
εκεί, αυτά πάνε µαζί.
Συχνά µερικές φορές ξεγελιόµαστε επειδή λόγια µπορεί να έρθουν στο νου µας
ή λέξεις στην πένα µας ή στο γουίτζι µπορντ (ouija board) και να µας πουν για
το αύριο κι εµείς σκεφτόµαστε «Ω, αυτό πρέπει να είναι ο Θεός!» ∆εν είναι ο
Θεός, είναι κάποιος που δε ζει πια σε σώµα. Όταν «πεθάνεις», θα είσαι κι εσύ
σε θέση να το κάνεις. Ο σοφός άνθρωπος θα αισθανθεί και θα επικοινωνεί
τηλεπαθητικά µε οποιαδήποτε αόρατη ενέργεια για να δει αν είναι κάποιος τον
οποίο θέλει να ακούσει ή όχι. Αν κάποιος µε ανθρώπινη µορφή προσπαθεί να
µας δώσει συµβουλές, µπορούµε να κάνουµε µια εκτίµηση για αυτόν πολύ
γρήγορα. Μπορούµε να µιλήσουµε σε κάποιον και µετά από πέντε λεπτά να
ξέρουµε αν θέλουµε να πούµε «Φύγε από δω!» ή «Τι µου λες; Για συνέχισε!»
Είναι ακριβώς η ίδια διαδικασία όταν είµαστε σε επικοινωνία µε οντότητες από
την άλλη πλευρά του πέπλου. Αν φαίνονται µάλλον σοφοί και µιλούν µε τον
τρόπο που εµείς σκεφτόµαστε, τότε µπορεί να θέλουµε να δώσουµε προσοχή
και να πάρουµε µερικά στοιχεία. Το να κάνουµε πληρεξούσιο δε σηµαίνει
παράδοση της ελεύθερης βούλησής µας στις φωνές ή στις λέξεις. Το Άγιο
Πνεύµα µιλάει µέσα από τα συναισθήµατα, τα σηµάδια και τις συµπτώσεις. Το
Άγιο Πνεύµα πάντα έχει αίσθηση γαλήνης, σαν η πίεση να έχει µόλις
αποµακρυνθεί. Κάθε επικοινωνία που λαµβάνουµε, η οποία έχει
οποιουδήποτε είδους πολυπλοκότητα, είναι από ένα εγώ. Ίσως ένα πολύ καλό
εγώ, αλλά ωστόσο ένα εγώ. Κάθε µήνυµα που παίρνουµε από πνεύµα το οποίο
περιέχει µια λίστα µε πράγµατα που πρέπει να γίνουν, είναι ένα µήνυµα από
ένα εγώ, ίσως από ένα παλιό συµπαίκτη, αλλά δεν είναι µήνυµα από το «Θεό».
Ο Θεός δεν έχει καµία λίστα. Ο Θεός είναι ύπαρξη, όχι δράση. Κάθε µήνυµα
που παίρνουµε από πνεύµα που λέει να βιαστούµε ή «δεν υπάρχει χρόνος για
χάσιµο» είναι από ένα εγώ. Ο Θεός λειτουργεί έξω από τη σφαίρα του χρόνου
και του χώρου. Ο Θεός αναδιοργανώνει το χρόνο και το χώρο κατά τη βούλησή
του. Ποτέ δεν είναι πολύ αργά για ένα καλό θαύµα. Η βιασύνη δεν είναι
γαλήνια. Η φωνή του Θεού είναι πάντα ήρεµη.
Αφού αναπτύξουµε εµπιστοσύνη στους βοηθούς µας από την άλλη πλευρά,
ακούµε τον εαυτό µας να λέει πράγµατα όπως «δεν έχω καµία ιδέα πώς συνέβη
αυτό, αλλά το σωστό πρόσωπο, το σωστό αυτοκίνητο, η σωστή δουλειά και το
σωστό συµβάν παρουσιάστηκε ακριβώς τη σωστή στιγµή.» Έχουµε κάθε
δικαίωµα να τριγυρνάµε µέσα στην καλή χαρά χωρίς την παραµικρή ιδέα για
το λόγο που η ζωή λειτουργεί. Η δουλειά µας είναι να µείνουµε αµέτοχοι και
να αφήσουµε τις λεπτοµέρειες σε εκείνη την ενέργεια που έχει ένα υψηλότερο
όραµα. Κάθε φορά που παίρνουµε τον έλεγχο των λεπτοµερειών, θα
δηµιουργήσουµε ένα κολασµένο χάος. Υπάρχουν άπειρες λύσεις σε κάθε
δίληµµα. Μπορούµε να συνεχίσουµε να ζητάµε την καλύτερη λύση χωρίς να
λαµβάνουµε υπόψη το πώς θα εκδηλωθεί, από πού θα προέλθει ή ακόµα και
αν είναι εφικτή. Πάντα µε εκπλήσσει το πώς οι άνθρωποι νοµίζουν ότι πρέπει
να ζητήσουν βοήθεια µε έναν ορισµένο τρόπο. Ορισµένοι πιστεύουν ότι θα
πρέπει να είναι σε συγκεκριµένο µέρος µε κεριά και ένα σταυρό ή άλλα
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σύνεργα. Ξεχνούν ότι το σύµπαν είναι εκατό τοις εκατό µη λεκτική επικοινωνία
και µπορεί µόνο να διαβάσει την πρόθεσή µας. ∆εν µπορεί να ακούσει τα
λόγια µας ή να δει τις πράξεις µας - - απλά διαβάζει το νου µας.
Εάν είσαι τώρα έτοιµος να ζητήσεις βοήθεια στην καθοδήγηση της ζωής σου
από τις αόρατες σφαίρες, θα µοιραστώ µαζί σου την πιο ισχυρή προσευχή στο
σύµπαν. Ρώτησα το Ματθαίο, το Μάρκο, το Λουκά και τον Ιωάννη και έχω την
άδειά τους όχι µόνο να µοιραστώ αυτήν την προσευχή, αλλά και να δηλώσω ότι
η δύναµη της υπερβαίνει αυτήν της Προσευχής του Κυρίου. Πρόκειται για την
πιο αποτελεσµατική προσευχή που έχει ποτέ ακουστεί στο σύµπαν και είναι
αυτή την οποία δεν µπορεί να αρνηθεί καµία ενέργεια στον κόσµο. Είναι αυτή
που πάντα συστρατεύει στην υπηρεσία σου όλα τα βασίλεια, χωρίς εξαίρεση.
Είσαι έτοιµος για αυτήν την προσευχή; "ΒΟΗΘΕΙΑ!!!"
Όταν κατανοήσεις τους απλούς κανόνες που κυβερνούν αυτό το επίπεδο της
πραγµατικότητας, θα γίνεις απείρως ισχυρός. Στη συνέχεια, µπορείς να
δηµιουργείς την πραγµατικότητα σύµφωνα µε τους δικούς σου όρους. Πρέπει
όλοι να µάθουµε να το κάνουµε αυτό, επειδή έχουµε ένα συµβόλαιο µε τη γη
ως οµάδα. Το συµβόλαιό µας λέει ότι µέσα στα επόµενα πενήντα χρόνια, θα
υπάρξουν δέκα εκατοµµύρια αυτο-συνειδητοποιηµένες οντότητες σε αυτή τη γη,
των οποίων η συνδυασµένη τηλεπαθητική ενέργεια θα διεισδύσει σε τέτοιο
βαθµό σε αυτό το επίπεδο της ύπαρξης και σε κάθε νου µέσα σε αυτό, ώστε ο
καθένας που θα επιλέξει να µείνει για την εποχή του Υδροχόου θα αποφοιτήσει
πριν έρθει η επόµενη εποχή. ∆ε θέλουµε ούτε έναν που να µείνει πίσω!
Εάν επιλέξεις να γίνεις αυτεξούσιος και να δεις τον Χριστό µέσα σου σε αυτήν
τη ζωή, θα έχεις εξασφαλίσει ότι εκατοντάδες εκατοµµύρια ατόµων που
παραµένουν στη γη για να κάνουν τις σπουδές τους, θα µπορέσουν επίσης να
αποφοιτήσουν. Αυτό σηµαίνει ότι έχουµε πολλή δουλειά να κάνουµε.
Ευτυχώς, έχουµε στην κατοχή µας τη δύναµη όλων των συµπάντων για να
δηµιουργήσουµε αυτό που θέλουµε, όπως το θέλουµε. Επίσης, έχουµε
τεράστια βοήθεια στη διάθεσή µας από τους αόρατους κόσµους. Να
οραµατίζεσαι πάντα την εικόνα του κήπου της Εδέµ να ανθοφορεί και να
πλησιάζει, ποτέ ξανά µην αντισταθείς στο κακό. Θυµήσου, δηµιουργούµε αυτό
στο οποίο είµαστε αντίθετοι.
Αγάπη, αγάπη, αγάπη και όλα θα είναι µια χαρά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Η ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΗ Ο∆ΗΓΙΑ

Και άλλες Κοσµικές Έννοιες
Ο µετασχηµατισµός και η αφύπνιση του πλανήτη που παρατηρούµε να
συµβαίνει όταν πέφτουν δικτατορίες, όταν κερδίζουν σε δηµοτικότητα οι
«ηµέρες της γης» και όταν οι άνθρωποι συζητούν ανοιχτά σχέσεις, δεν είναι κάτι
τυχαίο. ∆ε συµβαίνει µόνο επειδή το γράφει στο ηµερολόγιο πως έρχεται η
εποχή του Υδροχόου. Συµβαίνει επειδή οντότητες όπως εσύ, έχουν ενσαρκωθεί
και έχουν βυθιστεί στην τηλεπαθητική δεξαµενή που περιβάλλει τον πλανήτη.
Επίτρεψε µου να εξηγήσω.

Κοσµικός Αποµονωτισµός
Αυτό εδώ είναι ένα κλειστό σχολικό σύστηµα. Όσον αφορά την οµαδική
συνείδηση, είναι αποµονωµένο από τον υπόλοιπο γαλαξία µας. Ακριβώς όπως
κάθε ιδιωτικό σχολείο που έχει τους δικούς του εκπαιδευτικούς στόχους και το
δικό του συµβούλιο διευθυντών και στοχεύει στην προσέλκυση ενός
συγκεκριµένου τύπου µαθητών, το ίδιο συµβαίνει και µε το δικό µας σχολείο
γη. Στα σχολεία µε τα οποία είµαστε εξοικειωµένοι, το ευρύ κοινό έχει την
ευχέρεια να επιλέγει το σχολικό συµβούλιο, αλλά δεν του επιτρέπεται να
αναµειχθεί στις λειτουργίες των εκπαιδευτικών, του διευθυντή ή των µελών του
διοικητικού συµβουλίου. Αν κάποιος επιθυµεί να διδάξει ο ίδιος τους µαθητές,
πρέπει να κάνει αίτηση για τη θέση του δασκάλου και να υποβάλει βιογραφικό
σηµείωµα. Το ίδιο ισχύει και στο σχολείο γη.
Για να βοηθήσει τον πλανήτη γη ένα άτοµο πρέπει να σέβεται την πρωταρχική
οδηγία. Ίσως θυµάσαι την πρωταρχική οδηγία από τη σειρά Σταρ Τρεκ.
Αναφέρει ότι, σύµφωνα µε τον κοσµικό νόµο, κανένας πολιτισµός ή οµάδα
οντοτήτων, ανεξάρτητα από το πόσο φωτισµένοι µπορεί να είναι, δεν επιτρέπεται
να έρθει από έξω από το σύστηµα και να επιβάλει αλλαγές σε αυτό. Είναι απλά
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αδύνατο να µεταβάλλεις τη συνείδηση σε ένα κλειστό σύστηµα, χωρίς να µπεις
και να συµµετέχεις στο σύστηµα.
Η πρωταρχική οδηγία αποτρέπει τους ξένους από την παρέµβαση σε µια
διαδικασία µε την οποία δεν είναι εξοικειωµένοι. Εξαναγκάζει σε συµµετοχή,
αν θέλει κάποιος να βοηθήσει. Πώς αλλιώς να διαλέξει ένας µεγάλος
διδάσκαλος να ενσαρκωθεί σε αυτό το επίπεδο της πραγµατικότητας; Εάν ένας
Βούδας ή ένας Σάι Μπάµπα µπορούσε να κάτσει σε κάποιο κοσµικό θρόνο και
να υπαγορεύσει την ευτυχία και την καλή θέληση µεταξύ των ανθρώπων,
σίγουρα θα το έκαναν. Ο λόγος για τον οποίο δεν τους επιτρέπεται αυτό, είναι
διότι θα παραβίαζε την ελεύθερη βούληση των ατόµων, των οποίων η συλλογική
συνείδηση έχει δηµιουργήσει αυτό το σύστηµα εξαρχής. Έτσι, φοράνε ένα
σώµα και πέφτουν στον πλανήτη γη για µια περιστασιακή επίσκεψη. Ως
συµµετέχοντες στην ενέργεια της γης, µπορούν να βοηθήσουν στη µεταβολή της
πραγµατικότητας για λογαριασµό της οικογένειάς τους.
Οι µεγάλοι διδάσκαλοι καταλαβαίνουν ότι όλα τα µυαλά είναι ένα µυαλό και
όλες οι καρδιές είναι µια καρδιά και ότι όλοι κατοικούµε στην ίδια
«τηλεπαθητική δεξαµενή» ενέργειας. Κάθε ενσαρκωµένο πρόσωπο, µεγάλος
διδάσκαλος ή όχι, ο οποίος κατέχει ψυχική και συναισθηµατική γαλήνη,
γονιµοποιεί την οµαδική συνείδηση µε γαλήνη. Ως εκ τούτου όταν εµείς, ως
ενσαρκωµένα όντα, µαθαίνουµε να είµαστε γαλήνιοι, γεµάτοι αγάπη και χαρά,
αυτό το θέτουµε στη διάθεση κάθε άλλης ενσαρκωµένης ψυχής στον πλανήτη.
Αυτό είναι όλο που ήταν ποτέ σε θέση να κάνει κάθε µεγάλος διδάσκαλος – να
κάνει τη συνειδητότητά του διαθέσιµη. Και, παρεµπιπτόντως, κάνουν και λίγα
µαγικά. Περπατάνε στο νερό και ανασταίνουν τους νεκρούς. Είναι απλώς ένα
καλό θέαµα για να τραβήξει την προσοχή, ώστε να πούνε οι άνθρωποι «θέλω κι
εγώ να µάθω να το κάνω αυτό.»
Αν η αλλαγή στη γη δεν µπορεί να προέλθει από έξω, τότε ποιος θα θεραπεύσει
τον πλανήτη; Η αλλαγή πρέπει να ξεκινήσει από τα ανθρώπινα όντα που ζουν
σήµερα στην γη. Αλλά δεν µπορεί να προέλθει από ανθρώπους οι οποίοι
ακολουθούν παλιά µοντέλα κάθε µέρα. Οι άνθρωποι που ζουν στα πλαίσια των
αποδεκτών ορίων της κοινωνίας, δεν µπορούν να φέρουν γαλήνη και χαρά και
το απεριόριστο στην τρίτη διάσταση. ∆εν ξέρουν καν ότι αυτά τα πράγµατα
υπάρχουν! ∆ε γνωρίζουν ότι υπάρχουν αόρατα όντα και παράλληλα σύµπαντα.
Το να γίνεις µεγάλος διδάσκαλος σηµαίνει να είσαι πρόθυµος να εγκαταλείψεις
τον προγραµµατισµό του κόσµου, υπέρ µιας µεγαλύτερης κατανόησης. Τα
µόνα άτοµα που µπορούν να µετατοπίσουν την πραγµατικότητα προς την
εσωτερική και εξωτερική γαλήνη, είναι αυτά µε συνειδητότητα. Αυτός είναι ο
λόγος που φωτισµένα άτοµα φοράνε ένα σώµα. Αυτός είναι ο λόγος που ο
Μότσαρτ, ο Μικελάντζελο και ο Αϊνστάιν ήρθαν εδώ. Και γι’ αυτό είσαι κι εσύ
εδώ.
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Οι «Αλεξιπτωτιστές» του Σχολείου Γη
∆ε χρησιµοποιούν όλοι το σχολείο γη ως τον πρωταρχικό τρόπο ανάπτυξής τους.
Μερικοί άνθρωποι έρχονται σε αυτόν τον πλανήτη µόνο όταν βρίσκεται σε
κρίσιµη φάση της ιστορίας και χρειάζεται βοήθεια. Όλοι αυτοί δεν είναι
πραγµατικοί µαθητές της τρίτης λυκείου. Είναι περισσότερο «αλεξιπτωτιστές».
Όταν τα πράγµατα κολλήσουν, αυτή η οµάδα λέει «Χµ, έχουν κολλήσει πάλι.
Ας κατέβουµε στον πλανήτη. Θα ενσαρκωθούµε µια ακόµη φορά για να
εµποτίσουµε εκείνη την τηλεπαθητική δεξαµενή µε την ενέργειά µας.» Ένας
αρκετά µεγάλος αριθµός ψυχών έχουν ανταποκριθεί σε αυτήν την πρόσκληση
κατά τα τελευταία χρόνια. Και πολλοί από εµάς ούτε που συσχετίζονται µε
προηγούµενες ζωές στη γη, γιατί δεν έχουµε βρεθεί εδώ αρκετές φορές ώστε να
έχουµε µάθει να περνάµε απέναντι στο δρόµο και ταυτόχρονα να µασάµε
τσίχλα. Μερικοί δεν έχουν απολύτως καµία ιδέα για το πώς να είναι «επιτυχείς»
ή πώς να είναι µέρος της «ελίτ». Ξεχνάµε ότι τα πολύ επιτυχηµένα άτοµα στον
κόσµο είναι αυτά που έρχονται στη γη διαρκώς. Αυτοί των οποίων το κάρµα
τους γυρνάει στη γη ξανά και ξανά είναι που έχουν καταλάβει πώς να τα πάνε
καλά σε αυτόν τον τόπο. Ξέρουν όλους τους εγκόσµιους κανόνες. Αυτή είναι η
«ελίτ», τα πιο αξιοζήλευτα άτοµα στον πλανήτη. Αν και είναι πολύ ικανοί στο να
είναι γη, δεν είναι ακόµα έτοιµοι για να είναι ουρανός. Από την άλλη πλευρά,
εκείνοι που ενσαρκώθηκαν για να είναι πνευµατικοί δάσκαλοι (µαθητές της
τρίτης λυκείου και «αλεξιπτωτιστές»), είναι έτοιµοι να βγούνε µπροστά και να
βαδίσουν χέρι µε χέρι µε κάθε αναληφθέντα διδάσκαλο που έχει αγγίξει ποτέ
αυτή τη γη.

Το Βάρος ∆εν Αναιρεί Την Αξία Μας
Όντας ενσαρκωµένος, µπορεί κάποιος να αισθάνεται πολύ βαρύς και
µπερδεµένος. Αυτό δε σηµαίνει ότι δεν είµαστε το φως. Έχουµε συχνά την
τάση να υποτιµάµε τον εαυτό µας αναρωτόµενοι «Ποιος, εγώ; Εδώ δεν µπορώ να
κάνω τη δική µου ζωή να λειτουργεί! Πώς θα µπορούσα να δείχνω το δρόµο σε
αυτόν τον πλανήτη;» Αυτή η τάση να µειώνουµε τον εαυτό µας είναι µέρος της
καταπίεσης και της σύγχυσης που βασίλευε πάνω στην οµαδική συνείδηση για
αιώνες. Είµαστε έτοιµοι να σταµατήσουµε να υποτιµάµε τον εαυτό µας.
Ήρθαµε εδώ µε µια αποστολή. Πριν από την ενσάρκωση υπήρχε µια
ακτινοβολία γύρω από τον καθένα µας. Τα τσάκρα µας ήταν ισορροπηµένα και
ανοιχτά. Θεωρούσαµε ότι ο σκοπός ενός ανοιχτού κέντρου της καρδιάς ήταν να
αναβλύζει αγάπη. Λέγαµε «Θα µπούµε εκεί µέσα και θα τους κατακλύσουµε
µε αγάπη, συµπόνια, γαλήνη και καλή θέληση. Ο πλανήτης θα έχει
µεταµορφωθεί µέχρι να φύγουµε.» Τότε, αµέσως µε την είσοδο στο φυσικό
σώµα, βοµβαρδιστήκαµε µε το θυµό, φόβο, ενοχή, αµφιβολία και άγχος που
έχει µετατρέψει την τηλεπαθητική δεξαµενή αυτού του πλανήτη σε µια µάζα
από κολλώδη, γκριζοπράσινα, σιχαµερά σκουπίδια. Πρόκειται για µια
καταβόθρα εδώ κάτω και όταν έρθουµε µε τα τσάκρα µας ορθάνοιχτα, όλα τα
σκουπίδια απλώς ρέουν προς τα µέσα. Μην κατανοόντας ακόµη πώς λειτουργεί
το σύστηµα, οι περισσότεροι από µας διεκδίκησαν όλα ή ένα µέρος αυτών των
σιχαµερών πραγµάτων ως δικά µας. Λέµε «∆εν είµαι αρκετά πνευµατικός για
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να µείνω σε ισορροπία. Έχω ακόµα ενοχή, κι αυτό σηµαίνει ότι είµαι κακός
άνθρωπος.»
Τα σκουπίδια δεν ανήκουν σε εµάς, δεν τα δηµιουργήσαµε εµείς – απλά
ξεχάσαµε να κλείσουµε την πόρτα (τα τσάκρα µας) όταν φτάσαµε εδώ. Όταν
µπαίνεις στη δεξαµενή, βρέχεσαι. Όταν µπαίνεις στην τηλεπαθητική δεξαµενή,
συνδέεσαι µε την µέση συνείδηση.
Όταν ιδιαίτερα εξελιγµένα όντα έρχονται στη γη, σχεδόν πάντα συντρίβονται και
καίγονται. Μέχρι να γίνουν τριών, τεσσάρων ή πέντε χρονών ανακαλύπτουν ότι
αυτός ο τόπος πονάει υπερβολικά, κι έτσι αρχίζουν να αποσύρονται και να
κλείνουν. Ρωτάνε «Γιατί στο διάολο δε µου δώσατε ένα εγχειρίδιο χρήσης µαζί
µε το σώµα όταν µε στείλατε εδώ µέσα; Γιατί δε µου είπατε ότι θα είναι έτσι; ∆εν
ξέρω τι να κάνω µε αυτά τα πράγµατα.»
Λοιπόν, επιλέξαµε να κάνουµε και λίγη εκπαίδευση, ενώ είµαστε εδώ. Η γη
είναι το πιο σκόπιµο σχολείο στο σύµπαν. Ακόµη και ένας Ιησούς έκανε καναδυό τάξεις πριν το γυρίσει σε διδάσκαλο. Προκειµένου να πάρουµε αυτά τα
επιπλέον µαθήµατα, δεν είναι δίκαιο να έχουµε το εγχειρίδιο λειτουργίας εκ
των προτέρων. Αν το είχαµε, τότε θα ξέραµε ότι όλα είναι µια ψευδαίσθηση
επειδή το λέει στην πρώτη σελίδα του εγχειριδίου «να θυµάσαι πάντα ότι τίποτα
από ό,τι βλέπεις δεν είναι πραγµατικό.» Ο καθένας που έχει έρθει στη γη είχε
ξεχάσει την πρώτη σελίδα όταν συνετρίβη και κάηκε. Αλλά αυτή η περίοδος
στη ζωή µας έχει περάσει τώρα. Είναι καιρός να θυµηθούµε πώς να ελέγχουµε
τις πραγµατικότητές µας.

Μέση Συνείδηση
Οι µαθητές της τρίτης λυκείου και οι «αλεξιπτωτιστές» είναι τώρα έτοιµοι να
καθαρίσουν αυτό το βόθρο της συνείδησης. Αν ανησυχείς ότι δεν κάνεις
αρκετά, απλά και µόνο µε την παρουσία σου, θα συνιστούσα να εξετάσεις το
µέσο όρο της οµαδικής συνείδησης. Χρειάζεται µόνο να ανοίξεις την τηλεόραση
σου. Οι µετρήσεις τηλεθέασης υπαγορεύουν στο πρόγραµµα να εναρµονιστεί
µε τη µέση διανόηση. Η τηλεόραση είναι ένα τέλειο βαρόµετρο του µέσου όρου
της συνείδησης. Είναι όλο σαπουνόπερα, δράµα, φόνους και το βραδινό δελτίο
ειδήσεων. Επίτρεψε µου να σε διαβεβαιώσω ότι απλώς υπάρχοντας στο επίπεδο
κατανόησης που έχεις αυτήν τη στιγµή, είσαι σωτήρας για αυτή τη γη. Κάνεις
αρκετή ενατένιση ηλιοβασιλέµατος και εµπνευσµένη δουλειά που εξασφαλίζει
τη χρησιµότητά σου. Ο εγκέφαλός σου είναι ο ποµπός που εκπέµπει ενέργεια
και σχήµατα σκέψης σε συχνότητα που οι µάζες της ανθρωπότητας µπορούν να
πιάσουν. Κάθε υψηλή σκέψη που κάνουµε συνεισφέρει στην εξύψωση του
πλανήτη. Με τη χρησιµότητά µας εξασφαλισµένη, µπορούµε να
επικεντρωθούµε στην επίτευξη ενός αξιοπρεπούς επιπέδου άνεσης για να
κάνουµε τη δουλειά µας.

Κανένας Χρόνος για Κάρµα – Κεφάλαιο 3
Σελίδα 46
Το επίπεδο άνεσής µας δεν έχει καµία σχέση µε το µέγεθος του σπιτιού µας.
Το επίπεδο άνεσής µας σε αυτή την ενσάρκωση είναι ευθέως ανάλογο προς την
ικανότητά µας να αναγνωρίζουµε το επίπεδο συνειδητότητάς µας σε σύγκριση
µε το µέσο όρο της οµαδικής συνείδησης. Αυτό µπορεί να φαίνεται σαν
διαχωριστικός τρόπος σκέψης, αλλά πρέπει να αποδεχτούµε ότι στο σχολείο
αυτό είµαστε δάσκαλοι για τους νεότερους µαθητές. Αν ήταν να κάνουµε µια
δηµοσκόπηση στις διάφορες τάξεις θα βλέπαµε ότι υπάρχει ένα απεγνωσµένο
πλήθος ανθρώπων που µας παρακαλάει να είµαστε αληθινοί στον εαυτό µας
και να µοιραστούµε τη διαισθητική σοφία µας.
Υπάρχουν επίσης εκείνοι που απειλούνται από πνευµατικές έννοιες. Μπορεί
να προσπαθήσουν να µειώσουν την άποψή µας για την πραγµατικότητα
λέγοντας ότι είµαστε αφελείς. Όταν αυτές οι επικρίσεις έρχονται, έχουµε πάντα
την επιλογή να τις πιστέψουµε ή όχι. Οι επικριτές µιλούν µέσα από το φόβο
και την αβεβαιότητά τους. Ξέρουµε ότι τα λόγια τους πηγάζουν από την
ανασφάλειά τους, γιατί αν ήταν αφυπνισµένοι και νόµιζαν πως κάποιος έκανε
λάθος, θα τον πληµµύριζαν µε φως και µόνο. Τα φωτισµένα όντα δεν
επιτίθενται, ούτε υπεραµύνονται. Το γεγονός ότι άνθρωποι αντιδρούν σε
οποιαδήποτε κατάσταση εκφράζοντας φόβο, δείχνει σαφώς ότι είναι εδώ για να
είναι µαθητές. ∆εν µπορούν ακόµη να θυµηθούν να βιώνουν άνευ όρων αγάπη.
Υπάρχει επίσης η πλειοψηφία της ανθρωπότητας που δεν είναι µαθητές µας
άµεσα. Παρά το γεγονός ότι οι µεγάλοι διδάσκαλοι ήρθαν για όλους, και ο
καθένας από εµάς επίσης, ήρθε για να τους βοηθήσει όλους,
συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που εξακολουθούν να πιστεύουν στην
απώλεια, την τραγωδία και τον αγώνα, δεν ήρθαµε κατ’ ανάγκη να µιλήσουµε
µαζί τους πρόσωπο µε πρόσωπο. Υπάρχει ένα φαινόµενο ντόµινο που
σχετίζεται µε οποιαδήποτε µορφή διδασκαλίας. Όταν διδάσκεις κόσµο, αυτοί
µε τη σειρά τους θα διδάξουν άλλους και οι άλλοι άλλους. Το µήνυµα τελικά
θα γίνει αισθητό από κάθε άτοµο που είναι ενσαρκωµένο στον πλανήτη. ∆εν
µπορούµε να τους µιλήσουµε άµεσα, διότι, στο σηµερινό τους επίπεδο
κατανόησης, δεν µπορούν να κατανοήσουν την απλότητα της πνευµατικής
αλήθειας. Μερικές φορές σκεφτόµαστε ότι ο Ιησούς δεν ήταν συµπονετικός
γιατί όταν η γυναίκα ήρθε σ’ αυτόν και είπε: «Κύριε, δώσε µου την διδασκαλία
σου» αυτός απάντησε «Όπα, κυρία µου, δεν ήρθα εδώ για σένα. Εσύ είσαι µόνο
στην πρώτη γυµνασίου. Ήρθα για τα παιδιά του Ισραήλ, τους πιο φωτισµένους
αναζητητές, οι οποίοι έχουν σεβασµό για τον κοσµικό νόµο.» Εντάξει, αυτή
είναι µια παράφραση, αλλά αναδεικνύει ένα σηµαντικό σηµείο. Κανένας
µεγάλος διδάσκαλος δεν ήρθε στην γη για να αρχίσει µια θρησκεία ή ένα
µαζικό κίνηµα ή για να ευαγγελίσει. Και εµείς επίσης πρέπει να επιλέξουµε
αυτούς µε τους οποίους µπορούµε να επικοινωνήσουµε και αυτούς που δεν
έχουν σηµεία αναφοράς για να ακούσουν λόγια που δεν έχουν φόβο.
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Η Σηµασία των Οµάδων Υποστήριξης
Υπάρχουν τώρα στον πλανήτη πολλοί άνθρωποι που κάνουν έκκληση για
δασκάλους. Οι δάσκαλοι σήµερα έχουν πολλές ευκαιρίες για να µοιραστούν
γνώση και κατανόηση µε εκείνους που την αναζητούν, όπως ακριβώς έκανε κι ο
Ιησούς. Αλλά για εµάς είναι πολύ ευκολότερο από όσο για εκείνον, επειδή
σήµερα υπάρχουν στον πλανήτη πιο πολλοί αφυπνισµένοι άνθρωποι.
Μπορούµε να περιβάλλουµε τον εαυτό µας µε µια µεγάλη οµάδα υποστήριξης.
Όλοι οι µεγάλοι διδάσκαλοι που ήρθαν ποτέ στη γη συγκέντρωσαν µια οµάδα
υποστήριξης. Είχαν επίγνωση του τι µπορεί να σου κάνει η πυκνότητα αυτής
της τηλεπαθητικής δεξαµενής όταν έρχεσαι εδώ µέσα ορθάνοιχτος. Μόνος του
κανείς δε θα µπορούσε να εισέλθει στη γη και να περπατήσει στο νερό και να
αναστήσει τους νεκρούς. Απλά δεν µπορεί να γίνει χωρίς µεγάλη υποστήριξη.
Πριν ο Ιησούς ενσαρκωθεί, είχε µια κουβεντούλα µε την ιεραρχία. Του είπαν
«Ε, Ιησού, θα πρέπει να πας εκεί µέσα. Είναι η εποχή των Ιχθύων και κάθε
φορά που έρχεται αυτή η εποχή, ένας απόφοιτος του σχολείου γη γίνεται
εθελοντής να ενσαρκωθεί και να επαναδιατυπώσει τις πνευµατικές διδασκαλίες.
Με αυτόν τον τρόπο όλοι οι µαθητές του λυκείου µπορούν να µάθουν τι
χρειάζεται για να αποφοιτήσουν ώσπου να έρθει η εποχή του Υδροχόου.» Ο
Ιησούς τελικά συµφώνησε να γεννηθεί στη Βηθλεέµ για δύο λόγους. Αφενός, ο
ίδιος χρειαζόταν να εισέλθει στη γη ώστε αυτός να συνεχίσει την κατάρτισή του
ως µεγάλος διδάσκαλος (να κάνει λίγες µεταπτυχιακές εργασίες) και αφετέρου,
η ανθρωπότητα τον χρειαζόταν να είναι εδώ και να κρατήσει στο νου µια εικόνα
του τι θα µπορούσε να γίνει ο πλανήτης.
∆εν ήταν εύκολο να βρεθεί µια οµάδα υποστήριξης για αυτόν. Έπρεπε να
ψάξουν πολύ για να καταλήξουν σε δώδεκα που µπορούσαν να σχηµατίσουν
έναν ιερό χώρο για να κάνει τη δουλειά του. Τελικά έγινε η συµφωνία και
αυτός είπε «Εντάξει, θα πάω, αν µου φτιάξετε ένα µικρο-περιβάλλον ροζ φλου
φωτός όπου να χώνοµαι όταν η πυκνότητα αρχίζει να µε καταβάλει.» ∆ώδεκα
µαθητές και διακόσια ή τριακόσια µέλη της κοινότητας των Εσσαίων γίνανε
εθελοντές για να είναι η οµάδα υποστήριξής του και να του δηµιουργήσουν
έναν ιερό χώρο.
Πρέπει να παραµείνουµε όσο το δυνατόν πιο κοντά στο φως, γιατί όταν είµαστε
βυθισµένοι στη οµαδική συνείδηση είναι καθόλα δυνατό για κάθε έναν από
εµάς να είναι ανά πάσα στιγµή όσο λάθος και τυραννικός όσο όποια οντότητα
στη γη. Είµαστε ευάλωτοι όταν ερχόµαστε εδώ µέσα ανοιχτοί. Ακόµη και ο
Ιησούς που ήταν υπό τη σκιά της ενέργειας του Χριστού – που είναι η
µεγαλύτερη προστασία που µπορείς να έχεις – µόνο για λίγες µέρες µπορούσε
να µείνει µέσα στο πλήθος. Ξανά και ξανά λέει στην Αγία Γραφή ότι
αποσυρόταν και πήγαινε στην κορυφή του βουνού για να επαναφορτίσει τις
µπαταρίες του. Αν κάποιος µε τη δική του εξέλιξη δεν ήταν σε θέση να
παραµείνει βυθισµένος σε αυτή την τηλεπαθητική δεξαµενή ενέργειας χωρίς να
αποχωρεί, τότε σίγουρα κι εµείς θα πρέπει να κάνουµε το ίδιο.
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«Όπου συγκεντρώνονται στο όνοµά µου δύο ή περισσότεροι, εκεί θα βρεις καλές
δονήσεις.» Αυτή, επίσης, πιστεύω είναι µια παράφραση, αλλά το θέµα είναι ότι
όλοι οι εργάτες του φωτός πρέπει να συγκεντρώνονται σε οµάδες και να παίζουν
µαζί, να υποστηρίζουν ο ένας τον άλλο και να ζουν ο ένας στο πεδίο της αύρας
του άλλου.

Να ∆ιορθώνει Κανείς Ή Να Μη ∆ιορθώνει, Αυτό Είναι
Το Ερώτηµα
Μερικοί έχουν κάποια σύγχυση σχετικά µε το ρόλο µας να δείχνουµε το δρόµο
πάνω στη γη. Μερικές φορές πέφτουµε σε τέλµα αισθανόµενοι υπεύθυνοι για
να σώσουµε τους πάντες στον πλανήτη, γεγονός που σηµαίνει ότι πρέπει να
είµαστε µαζί τους και να τους διορθώνουµε και να ακούµε τα δράµατά τους.
Αν αγαπάµε πραγµατικά την οικογένειά µας και τους φίλους µας, και ιδιαίτερα
τα παιδιά και τους γονείς µας, δε θα προσπαθήσουµε να τους διορθώσουµε,
ακόµα κι αν είναι «για το καλό τους». Η ανάγκη να διορθώσουµε τους
ανθρώπους που είναι κοντά µας είναι ένα ταξίδι του εγώ, του πιο οδυνηρού
είδους. Η πίστη ότι µπορούµε να διορθώσουµε οποιονδήποτε, είναι λάθος της
κρίσης. Αν ήταν δυνατόν για µία οντότητα να διορθώσει µια άλλη οντότητα,
τότε ο Θεός, ή κάποιος εκπρόσωπός του, σίγουρα εσένα κι εµένα θα µας είχε
διορθώσει ως τώρα. ∆εν µπορεί να συµβεί µε αυτόν τον τρόπο.
Αισθανόµαστε την ανάγκη να ελέγξουµε τη συµπεριφορά των άλλων ανθρώπων,
επειδή η συµπεριφορά τους κάνει εµάς να νοιώθουµε άβολα, όχι επειδή πονάει
τους ίδιους. Έχουµε ανάγκη να ελέγξουµε τη συµπεριφορά των άλλων
ανθρώπων, επειδή δεν καταλαβαίνουµε το σκοπό του σχολείου γη. ∆εν
καταλαβαίνουµε ή δεν πιστεύουµε ότι η αλλαγή της συνείδησης των άλλων είναι
δουλειά του σύµπαντος, όχι δική µας. ∆εν πιστεύουµε ότι ο Θεός θα µπορούσε
να είναι τόσο ισχυρός και τόσο γεµάτος αγάπη έτσι ώστε τα πάντα,
συµπεριλαµβανοµένης και της οικογένειάς µας, θα µπορούσε να είναι εντάξει
ακριβώς όπως είναι.
Το να προσπαθούµε να αλλάξουµε τη συµπεριφορά ατόµων ή οµάδων, ποτέ δεν
είχε αποτέλεσµα σε αυτόν τον πλανήτη για έναν απλό λόγο – ο νόµος του
σύµπαντος δηλώνει ότι η συνείδηση δηµιουργεί την πραγµατικότητα στον
τρισδιάστατο χωροχρόνο. Κανείς δεν µπορεί να δηµιουργήσει γαλήνη σε µια
οικογένεια, εκτός κι αν έχει συνείδηση της γαλήνης. Και δεν είναι τέτοια η
συνείδηση που βιώνουµε οι περισσότεροι από εµάς, όταν προσπαθούµε να
διορθώσουµε την µη-γαλήνη στην οικογένειά µας.
Το να υπογραµµίζουµε τα σφάλµατα, ποτέ δεν έχει διορθώσει ένα σφάλµα. ∆εν
υπάρχουν σφάλµατα, µόνο αντιλήψεις. Κανένας µεγάλος διδάσκαλος δεν είπε
ποτέ σε κανένα µαθητή να διορθώσει την συµπεριφορά ενός άλλου ατόµου. Οι
µεγάλοι διδάσκαλοι µας είπαν να προσευχόµαστε ο ένας για τον άλλο και η
προσευχή είναι άθληµα χωρίς επαφή. Τα Μαθήµατα Θαυµάτων λένε ότι κάθε
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διόρθωση ανήκει στο Άγιο Πνεύµα. Λένε, επίσης, ότι όταν αντιλαµβανόµαστε
ένα λάθος, είναι η αντίληψή µας που χρειάζεται διόρθωση και όχι η κατάσταση
την οποία αντιλαµβανόµαστε. Έτσι, όταν πιστεύουµε ότι κάποιος είναι λάθος,
του στέλνουµε φως. Ας ελπίσουµε ότι έχουµε µάθει ποτέ ξανά να µην τους
διορθώσουµε ή να συµπάσχουµε µαζί τους.

Παραβολές
Μπορεί να είναι άθλια δουλειά να είναι κάποιος µεσσίας. Όταν οι µεγάλοι
διδάσκαλοι ή οι εκπαιδευόµενοι δάσκαλοι βγαίνουν στον κόσµο για να
διδάξουν και να θεραπεύσουν, συνήθως διαπιστώνουν ότι οι άνθρωποι µε
προβλήµατα δεν ενδιαφέρονται να αλλάξουν τα συστήµατα πεποιθήσεών τους,
τα οποία δηµιούργησαν τα προβλήµατα εξ αρχής. Θέλουν ένα θαύµα στη ζωή
τους ή θέλουν κάποιος άλλος να διορθωθεί.
Ποτέ δεν υπήρξε περισσότερο από µια χούφτα ανθρώπους στη γη που ήταν
έτοιµοι να µάθουν τον κοσµικό νόµο από τους µεγάλους διδασκάλους. Οι
µεγάλοι διδάσκαλοι γνώριζαν ότι δεν υπήρχε τρόπος να µοιραστούν µε τους
ανθρώπους τι καταλάβαιναν για το σύµπαν. ∆εν µπορούσαν να πουν την
αλήθεια, κι έτσι έφτιαχναν ιστορίες. Στη θρησκεία τις αποκαλούµε παραβολές.
Το γεγονός ότι κάτι είναι µια παραβολή σηµαίνει ότι δεν είναι κυριολεκτικά
αλήθεια.
∆εν είναι ενδιαφέρον το πώς είµαστε κολληµένοι µε την ειλικρίνεια στη ζωή
µας; Ο Ιησούς ποτέ δεν ανησυχούσε για το αν θα πει την αλήθεια. Πόσες φορές
δεν είπε «...και η βασιλεία των ουρανών είναι σαν...» Ήξερε ότι δεν καθόλου
έτσι, αλλά προσπαθούσε να πει κάτι χρήσιµο. ∆εν µπορούσε να έρθει στη γη
και να πει «Παιδιά κοιτάξτε τώρα, επτά διαστάσεις πάνω από αυτό το επίπεδο
στην εναλλακτική πραγµατικότητα Z του σύµπαντος 927J, έχουµε την
εκδήλωση ενός φαινοµενολογικού συµβάντος...» ∆εν είναι δυνατόν να
εξηγηθούν πνευµατικές έννοιες, σε καµία γλώσσα που έχει υπάρξει ποτέ στον
πλανήτη. ∆εν έχουµε τα σηµεία αναφοράς για να κατανοήσουµε τον άπειρο
αριθµό των πραγµατικοτήτων που περιέχουν τον τρισδιάστατο χωρόχρονο.
Μπορούµε, ωστόσο, να πούµε κάτι που είναι χρήσιµο.
Πώς µπορούµε να φανταστούµε καν πολλαπλά επίπεδα ύπαρξης; Ας
ξεκινήσουµε µε το να φανταστούµε µια δισδιάστατη πραγµατικότητα, η οποία
παρεµπιπτόντως υπάρχει. Φαντάσου ότι κόσµος πάει σχολείο εκεί. Κατανοούν
το µήκος και το πλάτος, αλλά δεν έχουν καµία έννοια του βάθους. Ολόκληρη
η ύπαρξή τους λαµβάνει χώρα σε ένα επίπεδο που είναι πιο λεπτό από µια
φλούδα κρεµµυδιού. Τώρα φαντάσου ότι διακτινίζεσαι στο επίπεδο της
πραγµατικότητάς τους από τη δική µας διάσταση (στην οποία πιθανότατα
αναφέρονται ως παράδεισο.) Εσύ, ως «σωτήρας» τους πρόκειται να τους
εξηγήσεις ότι υπάρχει µια τρισδιάστατη πραγµατικότητα της οποίας αυτοί είναι
µόνο ένα µικρό υποσύνολο. Πώς σκοπεύεις να το κάνεις αυτό; Μπορείς να
σχεδιάσεις γραµµές που σχηµατίζουν κουτιά και ορθογώνια και τρίγωνα και
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κύκλους, αλλά αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καθόλου σηµεία αναφοράς για να
συλλάβουν έναν κύβο µε βάθος και όγκο. ∆εν µπορούν να οπτικοποιήσουν
αυτή την έννοια της τρίτης διάστασης. Ίσως θα µπορούσαν να πάρουν µια
γεύση του κύβου αν τους σχεδίαζες ένα τετράγωνο και στη συνέχεια
µετακινούσες το επίπεδο της πραγµατικότητας τους λίγο προς τα πάνω και
σχεδίαζες άλλο ένα τετράγωνο και στην συνέχεια άλλο ένα κι άλλο ένα, κλπ. Αν
αυτά τα όντα µπορούσαν τότε να φανταστούν ότι όλος ο χρόνος ήταν
ταυτόχρονος και ότι όλα τα τετράγωνα που µόλις σχεδίασες υπήρχαν στην ίδια
στιγµή, θα είχες καταφέρει να τους δώσεις µια ιδέα του κύβου.
Τώρα φαντάσου ότι ένα ον τεσσάρων διαστάσεων έχει έρθει στη γη για να µας
εξηγήσει για το δικό του επίπεδο πραγµατικότητας. Θα µας ζητούσε να
θυµηθούµε πότε ήµασταν στο σπίτι το πρωί και λίγο αργότερα, όταν ήµασταν
στο αυτοκίνητό µας και στη συνέχεια, όταν ήµασταν στο γραφείο και στη
συνέχεια µετά από αυτό, όταν ήµασταν για φαγητό και στη συνέχεια, όταν
πήγαµε στο σινεµά µετά από το οποίο πήγαµε σπίτι πάλι κάνοντας έρωτα και
µετά πήγαµε για ύπνο. Όπως είπες στα όντα δύο διαστάσεων, το ον τεσσάρων
διαστάσεων θα µας έλεγε «οπτικοποιήστε ότι όλος ο χρόνος είναι ταυτόχρονος
και ότι τα κάνατε όλα αυτά την ίδια στιγµή, και θα έχετε µια γεύση της τέταρτης
διάστασης.» Είναι σχεδόν αδιανόητο για τα ανθρώπινα όντα να έχουν µια
επιπλέον διάσταση στην πραγµατικότητά τους. Ως εκ τούτου έχουµε την τάση
να αποκαλούµε όντα τεσσάρων διαστάσεων θεϊκά, επειδή µπορούν να δουν
αυτό για το οποίο δεν έχουµε σηµεία αναφοράς. Αυτό έχει τόση λογική, όσο
και τα όντα δύο διαστάσεων να σε αποκαλούν Θεό επειδή µπορείς να δεις τον
κύβο – απλά έρχεται µόνο του.
Στην τρίτη διάσταση αντιλαµβανόµαστε το χρόνο ως µια ευθεία γραµµή. Είναι
γραµµικός για εµάς και φαίνεται ότι η σελίδα τριάντα τρία είναι µετά από τη
σελίδα τριάντα δύο και ότι το αύριο έρχεται µετά από το σήµερα. Λοιπόν, στην
τέταρτη διάσταση, ο χρόνος φαίνεται να είναι ένας κύκλος και ο κόσµος των
τεσσάρων διαστάσεων έχει την επιλογή να κινηθεί µε οποιαδήποτε φορά γύρω
στον κύκλο. Είναι ελεύθεροι να επιβιβαστούν και να αποβιβαστούν σε
οποιοδήποτε σηµείο της επιλογής τους και, εποµένως, δεν περιορίζονται να
ενσαρκωθούν την επόµενη εβδοµάδα ή το επόµενο έτος. Θα µπορούσαν να
ενσαρκωθούν στο έτος 1812 τώρα ή θα µπορούσαν να πάνε πίσω στην αρχή του
χρόνου αυτή τη στιγµή, επειδή η έννοια του χρόνου τους απλά δεν είναι
γραµµική. Αν µπορούσαµε να ρωτήσουµε ένα ον πέντε διαστάσεων, θα µας
έλεγε ότι ο χρόνος µοιάζει µε ένα σηµείο αντί για κύκλο, και ότι είναι όλα
ταυτόχρονα. Αλλά στην πραγµατικότητα, από την προοπτική του Θεού, δεν
υπάρχει χρόνος και χώρος. Αυτές είναι έννοιες που δηµιουργήθηκαν για το
σχολείο γη. Όλοι οι µεγάλοι διδάσκαλοι έχουν παίξει µε αυτές τις έννοιες για
να µας βοηθήσουν να επεκτείνουµε τα όρια του νου. Οι µεγάλοι διδάσκαλοι
λένε πάντα ωραίες ιστορίες για το χρόνο και το µη-χρόνο και τις άλλες
διαστάσεις. Τα απόκρυφα βιβλία που απολαµβάνουµε (ακόµα και τιµούµε)
είναι ιστορίες που κάποιος έφτιαξε για να µας πάει ένα σκαλί πιο ψηλά. Ενώ
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αυτά τα βιβλία µπορεί να είναι πολύ χρήσιµα, µόνο αόριστα σχετίζονται µε την
αλήθεια.
Μια από τις πιο παράλογες ιστορίες που έχει γίνει γνωστή στην κοινότητα της
Νέας Εποχής είναι η ιστορία της µετενσάρκωσης. Είναι εντελώς
κατασκευασµένη. Νοµίζουµε ότι έχουµε πραγµατικά καταλάβει κάτι, όταν
έχουµε κατανοήσει την έννοια της µετενσάρκωσης. «Ω ναι, το έπιασα!
Γεννιέσαι και πεθαίνεις και γεννιέσαι ξανά.» Όλο αυτό προϋποθέτει διαδοχικό
χρόνο, αλλά τη στιγµή που πεθαίνεις βγαίνεις από τη σφαίρα του γραµµικού
χρόνου. Ποιές είναι οι συνέπειες αυτού στην ιδέα µας για την µετενσάρκωση;
Σε ποιο σηµείο ξαναµπαίνουµε στον κύκλο για να κάνουµε µια άλλη ζωή; Τι θα
συµβεί αν γλιστρήσουµε και µπούµε από το ίδιο σηµείο όπου είχαµε µπει και
την τελευταία φορά κι έτσι υπάρχουν στην γη την ίδια στιγµή δύο µορφές της
ίδιας ψυχής; Φαίνεται ότι αυτό συµβαίνει πολύ συχνά τώρα τελευταία. Τι
γίνεται αν κάποια ψυχή ζήσει όλες τις µελλοντικές ζωές της πριν ζήσει τις
περασµένες ζωές της; Όλα είναι δυνατά, όταν είσαι έξω από τη σφαίρα του
γραµµικού χρόνου.
∆εν έχουµε κανένα τρόπο να συλλάβουµε, έστω και κατά προσέγγιση, το τι
σηµαίνει µετενσάρκωση, αλλά η έννοια της συνέχειας της ζωής είναι
απαραίτητη, γι’ αυτό έχουµε φτιάξει µια ιστορία για τη ζωή χωρίς αρχή και
χωρίς τέλος. Είναι χρήσιµο, λειτουργεί. Έχουµε ένα µέσο για να σχετιστούµε
µε την αιωνιότητα µέσα από ένα σύστηµα αναφοράς που έχει τις ρίζες του στο
γραµµικό χρόνο. Αυτό βοηθάει πολύ. ∆εν ξέρουµε τίποτα, αλλά αν
πηγαίνουµε από τη µια χρήσιµη ιστορία στην άλλη και βαστάµε έννοιες µόνο
µέχρι να βρεθεί κάτι καλύτερο, τότε κάνουµε τεράστια πρόοδο.

Η Αγία Γραφή ως Αλληγορία
Κατά τον τρόπο που εγώ το αντιλαµβάνοµαι, ο Ιησούς πέρασε από τρεις φάσεις
στη ζωή του για να αποδείξει τη συνέχεια της ζωής. Η πρώτη ήταν µια φάση
διδασκαλίας, όπου είπε στον εαυτό του «Θα τους τα πω όπως πραγµατικά είναι.»
Όλοι θα θέλαµε να µπορούµε να το κάνουµε έτσι, αλλά δεν έπιασε για τον
Ιησού περισσότερο από όσο πιάνει για εµάς. Ο ευαγγελισµός ποτέ δεν κέρδισε
ούτε ένα άτοµο, διότι η αφύπνιση είναι µια εσωτερική εµπειρία, δεν είναι κάτι
για το οποίο µπορούµε να πεισθούµε. Έτσι εγκατέλειψε το κήρυγµα. Η
δεύτερη φάση του ήταν, «Ε, αν δεν πιστεύουν αυτά που λέω, τότε θα τους τα
δείξω. Θα αναστήσω τους νεκρούς και κάθε φορά που θα κάνω κάποια µαγικά
θα λέω “ό,τι µπορώ να κάνω εγώ, µπορείτε να το κάνετε κι εσείς, και
µεγαλύτερα πράγµατα από αυτό”. Αυτό θα πρέπει να πιάσει. Είναι βέβαιο ότι
θα πιάσει. Αν γυρνάω ζώντας τη ζωή µου µε υποδειγµατικό τρόπο, τότε
καθένας στον οποίο θα κάνω επίδειξη της δύναµης της αγάπης, θα γίνει επίσης
όµοιος αγίου.» Ούτε αυτό έπιασε. Τότε ο Ιησούς µπήκε στην τελευταία φάση
και είπε «Καλά αν ακόµα δεν πιστεύουν ότι η ζωή είναι για πάντα, τότε θα τους
κάνω µια σωµατική επίδειξη. Φέρτε µου ένα σταυρό παρακαλώ. ‘Εχει κανείς
µερικά καρφιά;» Χωρίς σταυρό και καρφιά, δεν γίνεται καµία ανάσταση. Ή
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όπως λέει η Τζιν Χιούστον16 «χωρίς σταύρωση, δεν έχει “όπα-λάκια”.» Αν δεν
υπάρχει ανάσταση, δεν υπάρχει καµία απόδειξη για τη συνέχεια της ζωής.
Στην πραγµατικότητα και αυτός ο τρόπος είχε περιορισµένη µόνο επιτυχία,
γιατί οι µόνοι άνθρωποι που αποδέχθηκαν την αιωνιότητα της ζωής ήταν αυτοί
που πίστευαν ούτως ή άλλως.
Η Αγία Γραφή είναι µια ενδιαφέρουσα ιστορία, διότι περιέχει τόσα πολλά
επίπεδα. Αυτό ισχύει και για τα περισσότερα βιβλία της πνευµατικής
διδασκαλίας. Ένα κεφάλαιο µιλάει στους µαθητές πρώτης γυµνασίου και το
επόµενο απευθύνεται στη δευτέρα λυκείου. Τα λόγια σηµαίνουν εντελώς
διαφορετικά πράγµατα σε διαφορετικούς ανθρώπους. Όταν τα διαβάζουµε,
θέλουµε να είµαστε σίγουροι ότι ξέρουµε πού απευθύνονται. Σχεδόν όλη η
Παλαιά ∆ιαθήκη αποτελείται από ιστορίες που λένε γύρω από τη φωτιά του
καταυλισµού. Αυτές οι ιστορίες πήγαν από γενιά σε γενιά µέχρι που κάποιος
τελικά τις κατέγραψε. Αν αρχίσουµε να ψάχνουµε στις παραβολές για την
αλήθεια µε την τεχνική έννοια, θα κυνηγάµε χίµαιρες. Αν από την άλλη
πλευρά είµαστε πρόθυµοι να ψάξουµε για την αρχική πρόθεση της αφήγησης
των ιστοριών, το νόηµα είναι ακόµα εκεί. Για αυτούς που δυσκολεύονται να
συσχετίσουν την θρησκευτική διδασκαλία του Χριστιανισµού µε αυτό που τώρα
θεωρούν ως πνευµατικότητα, επιτρέψτε µου να σας διαβεβαιώσω ότι υπάρχει
πάνω από ένας τρόπος ερµηνείας της Αγίας Γραφής. Συστήνω ιδιαίτερα τα
βιβλία του Έµµετ Φοξ Η επί του Όρους Οµιλία και Οι ∆έκα Εντολές.
Πρέπει να έχουµε κατά νου ότι η κύρια λειτουργία των µεγάλων διδασκάλων
ήταν να εµποτίσουν την τηλεπαθητική δεξαµενή µε τη συνείδησή τους.
Κατανοούσαν την πρωταρχική οδηγία, έτσι ήρθαν στη γη µε τα φυσικά τους
σώµατα για να µοιραστούν λίγη από τη σοφία τους. Αν κάποιος ήθελε να
ακούσει τι είχαν να πουν, µετά χαράς έλεγαν ιστορίες ξανά και ξανά µε άπειρη
υποµονή µέχρι να βγει κάτι από αυτό, αλλά δεν υπήρξε ούτε ένας ευαγγελιστής
µεταξύ τους. ∆εν ξεκίνησαν θρησκείες ούτε εκκλησίες – απλά έλεγαν ιστορίες
σε ανθρώπους που ήθελαν να ελευθερωθούν. ∆εν υπήρξε ποτέ εκκλησία στον
πλανήτη που δεν εξελίχθηκε σε κάτι δογµατικό µε βάση την ενοχή. Αν και
µερικές από τις εκκλησίες της Νέας Εποχής, όπως η Ενότητα, Επιστήµη του
Νου, Θεία Επιστήµη, και Χριστιανική Επιστήµη επιτρέπουν στα µέλη τους
περισσότερη ελευθερία να ακολουθήσουν την εσωτερική τους καθοδήγηση, και
αποµακρύνονται από την πίστη ότι ο Θεός θα τους κάνει να βρουν τον
εσωτερικό δάσκαλο, εξακολουθούν να υπόκεινται στις στρεβλώσεις που εισάγει
η ανθρώπινη φύση.
Η συµβουλή µου είναι πάντα πήγαινε πίσω στις αρχικές ιστορίες εκείνων που
έφεραν την πνευµατικότητα, γιατί είναι οι µόνες που δεν έχουν παραµορφωθεί.
Εκεί είναι που βρίσκεται η δύναµη. Οι αρχικές διδασκαλίες είχαν κάποιο
16
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δυναµικού” (HPM).
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χρήσιµο περιεχόµενο. ∆εν ήταν εκδικητικές. ∆εν ήταν καν δογµατικές! Οι
Φίλµορ, οι οποίοι ίδρυσαν την Εκκλησία της Ενότητας, έγραψαν ένα
µεταφυσικό λεξικό της Αγίας Γραφής για να µας βοηθήσει να κατανοήσουµε
ένα βιβλίο που ήταν σχεδόν ολοκληρωτικά πέρα από κατανόηση. Προτείνουν
εναλλακτικές ερµηνείες. Όταν καλούµε τον Κύριο, όπως είπαν, στην
πραγµατικότητα ζητάµε το νόµο – τον κοσµικό νόµο να αποκαλυφθεί στη ζωή
µας.
Επιπλέον, η αρχική έννοια της αµαρτίας δεν είχε καµία σχέση µε τον θυµό του
Θεού. Ήταν ένας όρος της τοξοβολίας που σήµαινε «αστόχησα». «Α, καλά. Θα
χρειαστεί να προσπαθήσω ξανά.» Το να αµαρτήσουµε σήµαινε ότι
κατευθυνόµασταν προς τα εκεί όπου δεν θέλαµε να πάµε. Οµοίως η µετάνοια
υπαινισσόταν ότι κάποιος έπρεπε να κάνει στροφή και να πάει σε άλλη
κατεύθυνση, που σηµαίνει ότι αυτό που έκανε στην παρούσα στιγµή κατά πάσα
πιθανότητα δεν θα τον έκανε πολύ ευτυχισµένο, έτσι µπορεί να ήθελε να
διαλέξει µια άλλη διαδροµή. Αυτά τα λόγια δεν είχαν περισσότερη σηµασία
από αυτό. Σίγουρα δεν είχαν καµία σχέση µε τον παράδεισο ή την κόλαση ή
προσβεβληµένους θεούς. Ο Θεός δεν νοιάζεται τι κάνουµε. Ίσως ήταν οι γονείς
µας που νοιάζονταν και πιθανώς οι µετάνοιές µας να ήταν για χάρη τους. Το
σύµπαν µπορεί να µας δει µόνο ως τέλειους. Ποτέ δεν έχει επιβάλει τιµωρία
επάνω µας, διότι είναι εντελώς αµερόληπτο. ∆εν είναι καν ικανό να κάνει
κρίσεις. Το σύµπαν ξέρει ότι ποτέ δεν έχουµε κάνει λάθος.
Ένα από τα πρώτα µηνύµατα που έλαβα όταν άρχισα να λειτουργώ διαισθητικά
ήταν ότι αν δεν νιώσω εντελώς άνετα να πετάξω τα Μαθήµατα Θαυµάτων και την
Αγία Γραφή µου στη φωτιά, δεν θα καταλάβω ποτέ το περιεχόµενό τους. Εάν
έχουµε κάτι ιερό ή το έχουµε βάλει σε βάθρο, τότε δηλώνουµε ότι δεν είµαστε
ίσοι µε αυτό. ∆εν υπάρχει ούτε ένας αναληφθέντας διδάσκαλος ή
προσωποποίηση ή αρχάγγελος που θέλει να βρίσκεται στο βάθρο µας. Θα
προτιµούσαν χίλιες φορές να πίνουν µπύρες και να τρώνε πίτσες µαζί µας,
απολαµβάνοντας την ευκαιρία για αληθινή επικοινωνία. Πρέπει να δούµε τη
δική µας αίσθηση αυτοεκτίµησης και να καθορίσουµε αν είµαστε πρόθυµοι ή
όχι να ανακυρήξουµε τον εαυτό µας ίσο µε ένα Σάι Μπάµπα ή έναν
Κρισναµούρτι. Να θυµάσαι ότι αυτοί ποτέ δεν είδανε τους εαυτούς τους ως
διαφορετικούς από εµάς. Μπορεί να παίζουν ένα παιχνίδι σε µια αρένα, ενώ
εµείς σε µια άλλη, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει µε µια ιεραρχία.

Οι ∆έκα Εντολές
Όταν οι µαθητές πιστεύουν ότι είναι ξεχωριστές οντότητες αποσυνδεδεµένες από
το άπειρο, όταν όλοι οι θεοί τους είναι σε βάθρα και δεν κατανοούν ότι όλα τα
µυαλά, καρδιές και ψυχές είναι ένα, τότε είναι σκόπιµο να έχουν ένα σύνολο
κανόνων για να ακολουθούν. Οι Χριστιανοί και οι Εβραίοι συχνά θεωρούν τις
δέκα εντολές ως το απόλυτο σύνολο κανόνων, αλλά αυτό συµβαίνει επειδή δεν
έχουν ακόµη καταλάβει τον κοσµικό νόµο. Ποιος ήταν τέλος πάντων αυτός ο
τύπος ο Μωυσής, που έφερε τις δέκα εντολές; Ήταν κάποιος γεµάτος άγνοια
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µαθητής της τρίτης γυµνασίου ή της πρώτης λυκείου, που προσπαθούσε να
χειραγωγήσει το σύστηµα ή ήταν µια οντότητα που είχε µια εσωτερική σύνδεση
µε το απόλυτο; ∆εν πιστεύω ότι ήταν ο τύπος του ανθρώπου που χρειαζόταν να
του πει κάποιος να µην γυρνάει εδώ κι εκεί και να κοιµάται µε ξένες συζύγους
και να σκοτώνει ανθρώπους. Μπορεί να ήταν γνωστό ότι είχε καθαρίσει µερικά
άτοµα σε κάποιες από τις µετενσαρκώσεις του αλλά δε θα το έκανε πλέον
σύστηµα στην ζωή του. Τι ήταν λοιπόν αυτοί οι κανόνες που έλαβε;
Ο Μωυσής έλαβε την αλήθεια, όπως αυτή σχετιζόταν µε το επίπεδο της
κατανόησης του. Το σύµπαν πάντα µας αποκαλύπτει την αλήθεια στο πλαίσιο
που είναι κατάλληλο για το τρέχον επίπεδο κατανόησής µας. Αυτό καθιστά
δύσκολο για ένα άτοµο να εφαρµόσει κατά γράµµα τις ενοράσεις που έχει ένα
δεύτερο άτοµο.
Ο Μωυσής πήγε στην κορυφή του βουνού, το οποίο στην Αγία Γραφή πάντα
σηµαίνει ότι έκανε διαλογισµό. Τότε άκουσε «Μωυσή, Μωυσή φίλε µου, Μωυσή
θα σου πω ίσος προς ίσον πώς είναι τα πράγµατα στ’ αλήθεια. ∆εν µπορείς να
σκοτώσεις. Είναι αδύνατο σε αυτό το σύµπαν να σκοτώσεις, γιατί η ζωή είναι
αιώνια και κανένας δεν πεθαίνει ποτέ. ∆εν µπορείς να κλέψεις. Έχεις
δηµιουργήσει τα πάντα και είσαι τα πάντα. Η κλοπή είναι µια ψευδαίσθηση
του γήινου επιπέδου, που σου λέει ότι εσύ και τα πλούτη σου δεν είσαστε ένα.
Πώς µπορείς να κλέψεις αυτό το οποίο είσαι; ∆εν είναι δυνατόν να κλέψεις. ∆εν
µπορείς να διαπράξεις µοιχεία. Η µοιχεία είναι η προσπάθεια να πάρεις
αγάπη από αυτό που είναι ξεχωριστό από εσένα. Τίποτα δεν είναι ξεχωριστό
από εσένα και η αγάπη δεν υπάρχει έξω από εσένα.» Αυτό που άκουσε ο
Μωυσής είναι ότι δεν υπάρχει σωστό ή λάθος και ως εκ τούτου δεν µπορεί να
υπάρξει καµία ανάρµοστη συµπεριφορά. Ο Θεός είναι αγάπη, και η αγάπη δεν
κρίνει. Οι δέκα εντολές ήταν δέκα δηλώσεις του κοσµικού νόµου που
προορίζονταν να απελευθερώσουν τους ανθρώπους και να µας απαλλάξουν από
την ενοχή, όχι να µας υποδουλώσουν σε αυτήν. Ο Θεός λέει ότι ποτέ δεν
έχουµε κάνει λάθος και ότι δεν είµαστε σε θέση να κάνουµε λάθος.
Όταν ο Μωυσής πήγε πίσω στους µαθητές του και είπε «Ακούστε παιδιά, µόλις
έλαβα σπουδαία νέα από τον Θεό για το πώς έχουν τα πράγµατα στ’ αλήθεια»,
εκείνοι δεν µπορούσαν να ακούσουν την αλήθεια στα λόγια του. Μιλούσε σε
ανθρώπους που δεν µπορούσαν να κατανοήσουν ότι το σύµπαν είναι φιλικό και
ότι ο Θεός είναι αγάπη και ο καθένας είναι ελεύθερος από την ενοχή. Αυτοί
ήταν που µετέφεραν τα λόγια στην επόµενη γενιά ως σύνολο κανόνων. Όταν
µιλάµε σε µαθητές της δευτέρας, τρίτης και τετάρτης δηµοτικού, δεν
καταλαβαίνουν ακόµα τον νόµο του κάρµα, και ίσως προτιµάµε να τους πούµε
«Εάν θέλετε να έχετε την πιο ευχάριστη και απολαυστική ζωή όσο βρίσκεστε
εδώ, µη γυρνάτε πυροβολώντας ανθρώπους. Μακροπρόθεσµα θα είστε µάλλον
λίγο πιο ευτυχισµένοι.» Φυσικά δεν θα τους πούµε ότι είναι αµαρτία να
πυροβολείς κάποιον ή ότι ο Θεός θα στεναχωρηθεί αν σκοτώσουν κάποιον,
επειδή δεν προσπαθούµε να επιβάλουµε ενοχές και ο Θεός δεν κρίνει τη
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συµπεριφορά τους. Εµείς είµαστε αυτοί που κρίνουµε τους εαυτούς µας και ο
ένας τον άλλον.
Μετά από ένα χρονικό διάστηµα, οι αληθινές πνευµατικές διδασκαλίες
παρερµηνεύονται από την εκκλησία που θέλει να διατηρήσει τον έλεγχο του
ποιµνίου της και τα ταµεία της γεµάτα. Οι οργανισµοί πάντα φτάνουν στο
σηµείο όπου δεν παρέχουν πλέον πνευµατική κατανόηση. Οι διδασκαλίες,
εξανθρωπισµένες τώρα, µας λένε ότι η δύναµη και η σοφία του σύµπαντος
βρίσκεται έξω από εµάς, όχι µέσα µας. Οι µεγάλοι διδάσκαλοι, αποθεωµένοι
τώρα, γίνονται στην ουσία άχρηστοι. Τότε πρέπει να καταργήσουµε το δόγµα
και να αρχίσουµε ξανά από την αρχή.

Μια ∆ιευρυµένη Προοπτική
Η αρχή της Εποχής του Υδροχόου δεν έχει την ενσάρκωση ενός Βούδα ή ενός
Κρίσνα ή ενός Χριστού για να µας ερµηνεύσει τον κοσµικό νόµο. Στις
αστρολογικές εποχές κατά τις οποίες πάνω στη γη υπήρχαν λίγες οντότητες που
θα µπορούσαν να κατανοήσουν τις διδασκαλίες ενός µεγάλου διδασκάλου, ένα
ή δύο αναληφθέντα όντα επαρκούσαν για να διδάξουν όλους τους αναζητητές
στον πλανήτη. ∆εν έχει υπάρξει ποτέ µια εποχή όπου η γη ήταν
εγκαταλελειµµένη. Είχαµε τουλάχιστον µία προσωποποίηση στον πλανήτη,
ανά πάσα στιγµή. Όσο απίθανο κι αν είναι για ένα άτοµο να πάει κατευθείαν
στο φως από µια τάξη µεταξύ πρώτης δηµοτικού και τρίτης λυκείου, παρόλα
αυτά είχε πάντα κάποιον να συντονιστεί και, εάν επιλέξει, να τον ακολουθήσει
στο σπίτι. Στην εποχή του Υδροχόου κάθε οντότητα που παίρνει σώµα στον
πλανήτη πρέπει να έχει στη διάθεσή της, όχι στην Ινδία, αλλά στο διπλανό
δωµάτιο, κάτι σαν προσωποποίηση που να µπορεί να την οδηγήσει στο φως.
Ήρθε η ώρα για µερικά άτοµα να κάνουν ένα βήµα µπροστά και από το να
ακολουθούν τον προγραµµατισµό του κόσµου, να στραφούν στο να λειτουργούν
στην αγνότητα. Αποµάκρυνε όλα τα θρησκευτικά συµφραζόµενα από αυτή τη
λέξη παρακαλώ. Αγνότητα είναι η κατανόηση της απλότητας και της
τελειότητας του συστήµατος. Ήρθες στη γη εν µέρει για την προσωπική σου
ανάπτυξη, αλλά και επειδή η πρωταρχική οδηγία σου απαγόρευε να βοηθήσεις
τα αγαπηµένα σου πρόσωπα, τους συµµαθητές σου, εκτός και αν έπαιρνες
υλική µορφή. Τώρα θα πρέπει να ζήσεις σαν να είχες εξαιρεθεί από τους
περιορισµούς.
Μου αρέσει µια ιστορία που λέγεται για τον Γιογκανάντα, ένα γκουρού που
ήρθε στη ∆ύση ως πνευµατικός πρεσβευτής, καλλιεργώντας αποδοχή για τις
ανατολικές διδασκαλίες. Για αυτόν το σκοπό, αποδέχτηκε πολλές προσκλήσεις
για οµιλίες σε διάφορα µέρη. Ένα βράδυ βρέθηκε σε ένα κοκτέιλ πάρτι µε
διπλωµάτες και µερικούς από τους µαθητές του, έτσι ώστε να έχει την ευκαιρία
να συναναστραφεί µε ορισµένα µέλη της κυβέρνησής µας. Ο Γιογκανάντα
δίδασκε στους µαθητές του πολλά για την αγνότητα, τα οποία στο δικό τους
επίπεδο κατανόησης σήµαιναν αποχή από το σεξ και την κατανάλωση ποτών
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και φαγητών, τα οποία παραδοσιακά θεωρούνται ακάθαρτα. Και να ΄σου τον
στο κοκτέιλ πάρτυ, να πίνει ένα µαρτίνι, να απολαµβάνει τους µεζέδες και να το
διασκεδάζει. Οι εξοργισµένοι µαθητές του, τελικά του αντιπαρατέθηκαν: «Είσαι
υποκριτής! Μας λες ότι πρέπει να λειτουργούµε στην αγνότητα. ∆εν µπορούµε
να πιούµε αλκοόλ ή να φάµε πατατάκια ή να κάνουµε σεξ και δεν µπορούµε να
κάνουµε τίποτα που να έχει πλάκα, ενώ εσύ εδώ ...» Ο Γιογκανάντα απλά
περπάτησε µέχρι το τζάκι, έβαλε το χέρι του στις φλόγες και είπε, «Όταν
µπορείτε να κάνετε ό,τι µπορώ να κάνω, τότε µπορείτε να κάνετε ό,τι κάνω.»
Το αντικείµενο της πνευµατικής ζωής είναι πάντα η απόκτηση της ελευθερίας.
Συνεχίζουµε να αφαιρούµε περιορισµούς εστιάζοντας στο υψηλότερο που
µπορούµε να κατανοήσουµε. Οτιδήποτε κυριαρχεί στη σκέψη µας, είτε είναι η
δουλειά µας, το ποδόσφαιρο, η σύζυγός µας, ή ένα ψυχικό φαινόµενο,
καθυστερεί τη χαρά µας, εάν δεν συσχετίζουµε διαρκώς τις σκέψεις κι
εµπειρίες µας µε την πνευµατική µας ανάπτυξη. Κάθε άνθρωπος µπορεί να
µάθει να υπερισχύει των νόµων της φυσικής διάστασης, λειτουργώντας από ένα
υψηλότερο επίπεδο πραγµατικότητας.
Υπάρχουν ορισµένοι τρόποι να κοιτάξουµε τον κόσµο µας, που µας βοηθάνε να
δούµε το απεριόριστο του σύµπαντος και ως εκ τούτου το εν δυνάµει
απεριόριστο του εαυτού. Θέλουµε να φτάσουµε στην πραγµατικά µεγάλη
εικόνα και να αναγνωρίσουµε ότι είµαστε µέρος από κάτι πολύ µεγαλύτερο από
την τρισδιάστατη χωρο-χρονική πραγµατικότητα ή οτιδήποτε άλλο που έχουµε
ποτέ δει µε τα µάτια µας ή ακούσει µε τα αυτιά µας. Θέλουµε να
χρησιµοποιήσουµε όλα όσα βρίσκουµε στον δρόµο µας ως εργαλείο για την
ανάπτυξή µας.
Κάθε φορά που νοµίζουµε πως ξέρουµε κάτι, αποµακρυνόµαστε από το δρόµο
µας. Μπορούµε να κοιτάξουµε τα αστέρια και να αναρωτηθούµε για εκείνους
τους πολιτισµούς και το σκοπό που εξυπηρετούν στο σύµπαν. Αυτό θα µας
φέρει πίσω στην ταπεινή θέση της αληθινής µάθησης και κατανόησης.
Φαντάσου, αν θέλεις, τον διευθυντή του σχολείου γη να πηγαίνει από τάξη σε
τάξη εξασφαλίζοντας ότι όλα πάνε καλά. Μπορεί να σταµατήσει µια στιγµή να
ακούσει τη διάλεξη σε κάθε τάξη, να ελέγξει ποια βιβλία χρησιµοποιούνται και
να βγει να δει ότι τα παιδιά παίζουν µε τακτικό και εποικοδοµητικό τρόπο. Ο
διευθυντής ποτέ δεν εµπλέκεται στη διδασκαλία των επιµέρους µαθηµάτων,
γιατί αυτό θα ήταν πολύ περισσότερη δουλειά από όση προλαβαίνει, γι’ αυτό
προσλαµβάνει πολλούς δασκάλους. Απασχολεί µια σχολική νοσοκόµα, ένα
γυµναστή και έναν ψυχολόγο. Εσύ που είσαι φορέας του φωτός στη γη µοιάζεις
πολύ µε αυτόν το διευθυντή. Θα δεις πολλά πράγµατα να συµβαίνουν στην
οικονοµική, πολιτική, στρατιωτική και ανθρωπιστική αρένα, αλλά θα ήταν
συντριπτικό να προσπαθήσεις να εµπλακείς σε κάθε µία. Η λειτουργία σου
είναι µόνο να βλέπεις τη µεγάλη εικόνα, τη γη ως ένα αγαθό σχολείο, και να
συνεργάζεσαι µε την οικογένειά σου στους αόρατους κόσµους, διοχετεύοντας
ενέργεια. Πραγµατικά, αυτός είναι ο µόνος αποτελεσµατικός τρόπος για να
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επιταχύνεις την εξέλιξη του πλανήτη. Η συνείδηση είναι το µόνο πράγµα που
δηµιουργεί πραγµατικότητα. ∆εν έχουµε το χρόνο ή την ενέργεια για να
προσπαθήσουµε να προωθήσουµε αλλαγές µε αναποτελεσµατικούς τρόπους. Ο
τρόπος των µεγάλων διδασκάλων είναι ο πλέον σκόπιµος. Είτε το πιστεύεις είτε
όχι.

Το Μονοπάτι της Υπηρεσίας
Υπάρχουν πολλές, πολλές διαστάσεις της πραγµατικότητας πιο πάνω από εµάς.
Υπάρχει µια τέταρτη, πέµπτη, έκτη, έβδοµη, εικοστή πέµπτη και εκατοστή
διάσταση πραγµατικότητας. Συνεχίζουν για όσο γνωρίζουµε. ∆εν έχουµε
ακόµη βρει το Θεό, τον απόλυτο Θεό, τον πιο υψηλό. Αλλά υπάρχουν
πραγµατικά τα Χερουβίµ, τα Σεραφίµ, ο Ηλιακός Λόγος17, ο Πατήρ, ο Υιός και
το Άγιο Πνεύµα, για τα οποία µιλούν οι διδασκαλίες των απόκρυφων σχολών.
Είναι όλοι απλώς κόσµος που κάνει ό,τι καλύτερο µπορεί για να περάσει από
το σχολείο. Και υπάρχει και µια κοινότητα αδελφών του διαστήµατος -- µια
οµοσπονδία των πενήντα ή εξήντα πολιτισµών που τρέχουν γύρω από το
γαλαξία µας και πολύ το διασκεδάζουν. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι εδώ
τώρα, επειδή επιθυµούν να είναι χρήσιµοι βοηθώντας άλλες οµάδες στο
σύµπαν µας. Εντούτοις, η πρωταρχική οδηγία εξακολουθεί να περιορίζει την
επαφή τους µαζί µας.
Υπάρχουν δισεκατοµµύρια οντοτήτων γύρω από αυτή τη γη σε αόρατες σφαίρες,
που περιµένουν για υπηρεσία. Σε κάθε επίπεδο πραγµατικότητας η διαδροµή
προς τη φώτιση είναι η υπηρεσία. Με µια πολύ πραγµατική έννοια, δεν
υπάρχει Θεός εκεί έξω που µπορεί να διορθώσει πράγµατα. Ασφαλώς δεν
υπάρχει ένας γέρος που κάθεται πάνω σε ένα θρόνο µε µακριά γενειάδα
λέγοντας, «Φάτον εκείνον εκεί και τώρα βοήθησε τούτον εδώ...» ∆εν υπήρξε ποτέ
ένας τέτοιος Θεός. Υπάρχουν απλώς στρώµατα επί στρωµάτων κόσµου σε
υπηρεσία. Ένα µέρος των αγγελικών και των πνευµατικών βασιλείων
αποφασίζουν µε τη θέλησή τους να υπηρετήσουν την ανθρωπότητα ως το δικό
τους δρόµο για το σπίτι. Ένας τρόπος που µπορούν να βοηθήσουν είναι µε το
να γίνουν φύλακες άγγελοι. Αν δεν τους επιτρέπεται να βοηθήσουν γιατί
είµαστε απρόθυµοι να το ζητήσουµε, τότε αναγκάζονται να πάνε κάπου αλλού.
Υπάρχει αυτή η πρωταρχική οδηγία, ξέρεις, έτσι δεν µπορούν να µας
ξελασπώσουν εκτός και αν τους το ζητήσουµε. Κάθε φορά που τους καλούµε σε
βοήθεια, η ανάπτυξή τους γίνεται ραγδαία. Παρακαλάνε να αναγνωριστούν.
Είναι εκεί επάνω λέγοντας «Σε παρακαλώ, δώσε µου κάτι να κάνω! ∆ιαφορετικά
θα είµαι εδώ κολληµένος για άλλο ένα εκατοµµύριο χρόνια! Θέλω κι εγώ να
αναπτυχθώ, γιατί θέλω να βγω από εδώ! Αυτός είναι ο δρόµος υπηρεσίας που
έχω διαλέξει, για όνοµα του Θεού! Σε παρακαλώ, ζήτα µου να σε ξεµπλέξω
κάθε µέρα, ώστε να έχω την άδεια να µπω στη ζωή σου και να δηµιουργήσω
συγχρονικότητα και µαγεία!»
17

Στµ: Solar Logos – Θεοσοφικός όρος που αναφέρεται στο Λόγο του Θεού, του οποίου η
έκφραση είναι το κάθε ηλιακό σύστηµα
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Αφιέρωσε λίγο χρόνο για να σκεφτείς µε πόσους τρόπους µπορείς να
ενεργοποιήσεις άλλα βασίλεια προς όφελός σου. «Θέλω ο άγγελος του
βασιλείου των τροφίµων να µου πει πόσο αλάτι να βάζω στο φαγητό µου.» Όσο
πιο πολλά τους δίνουµε να κάνουν, τόσο πιο γρήγορα αναπτύσσονται.
Φοβόµαστε να τους ζητήσουµε βοήθεια. Λέµε «Εεε, Θεέ µου, εεε δεν θέλω να
σας ενοχλήσω, αλλά αν έχετε µόνο ένα λεπτάκι, θα µπορούσα ...» και εν τω
µεταξύ όλοι αυτοί οι άγγελοι λένε «Μα τι κάνουµε εδώ πάνω, χάνουµε το χρόνο
µας ενώ κανείς εκεί κάτω δεν ζητάει βοήθεια!»

Τίποτα ∆εν Είναι Σπουδαία Υπόθεση
Όταν αρχίζουµε να αντιλαµβανόµαστε όλα τα περιστατικά της ζωής ως
µεταφορές, παραβολές που µοιάζουν µε αλήθεια, αυτό τείνει να τα
αποδραµατοποιήσει όλα. Καθώς πλησιάζουµε στην αλήθεια, υπάρχουν
λιγότερες σπουδαίες υποθέσεις. Η ιεραρχία γίνεται συνηθισµένη. Μερικοί από
µας είµαστε µέλη της ιεραρχίας, πριν γεννηθούµε. Στη συνέχεια, όταν ήρθαµε
στη γη και µάθαµε για την ύπαρξη µιας ιεραρχίας, φτιάξαµε ένα τεράστιο
βάθρο και τους βάλαµε όλους πάνω. Αν ισχύει το «όπως πάνω έτσι και κάτω»,
τότε ξέρεις τι σηµαίνει ιεραρχία; Επιτροπές! Στο πνεύµα δεν αρέσουν
περισσότερο από ότι αρέσουν σε εσένα. Όταν έρχεται ο καιρός να γίνουν µέλη
της ιεραρχίας και ο επικεφαλής του τµήµατος ψάχνει για εθελοντές, αυτοί
διαµαρτύρονται και λένε «Είναι σειρά του! Είναι η σειρά του να γίνει
αρχάγγελος τάδε αυτή τη φορά, γιατί εγώ το έκανα την προηγούµενη φορά!»
Η ιεραρχία είναι κοινοτοπία. Όταν το καταλάβουµε αυτό, µπορούµε να
αρχίσουµε να δηµιουργούµε ισότητα µεταξύ σε εµάς και τον υπόλοιπο κόσµο.
Το να πιστεύουµε ότι όλα είναι σπουδαία υπόθεση είναι διαχωριστικός τρόπος
σκέψης. Ο ιεραρχία και οι αδελφοί του διαστήµατος είναι όλοι απλός κόσµος
που κάνει ό,τι καλύτερο µπορεί για να περάσει το σχολείο, ακριβώς όπως και
όλοι οι άλλοι. Αν µπορούσαµε να κατανοήσουµε την αληθινή φύση του
σύµπαντος, ακόµη και τα ΑΤΙΑ δε θα είχαν περισσότερο ενδιαφέρον από ένα
αστικό λεωφορείο.
Πού κατοικούµε µεταξύ των ζωών; Αν δεν είµαστε σε σώµα, τότε πρέπει να
έχουµε υπάρξει ως εξωγήινοι! Κάθε ανθρώπινο ον είναι ένας εξωγήινος.
Είµαστε όλοι παιδιά των αστεριών. Κάθε ένας από εµάς έχει περάσει µέσα από
πολλαπλά στρώµατα πραγµατικότητας. Αν µπορούµε να θυµηθούµε λίγο από
την προ-γέννησης, εκτός-γης κατάστασή µας, µπορούµε να είµαστε πολύ
χρήσιµοι. Έχουµε τεράστιους πόρους και τη δύναµη των αόρατων φίλων και
της οικογένειας µας στη διάθεσή µας ως βοήθεια για να κάνουµε το κοσµικό
µας έργο. Όπως θα έλεγαν οι λαϊκοί τύποι «έχουµε παλιούς φίλους σε υψηλά
ιστάµενες θέσεις».
Τώρα ξέρουµε ότι οι νόµοι του σύµπαντος απαγορεύουν την παραβίαση της
ελεύθερης βούλησης κάθε εξελισσόµενης οντότητας σε κάθε εξελικτικό
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σύστηµα. Μόνο όσοι είναι βυθισµένοι στην οµαδική συνείδηση, έχουν την
δικαιοδοσία να τροποποιήσουν την πραγµατικότητα στην οποία υπάρχουν. Οι
οντότητες σε άλλες διαστάσεις, που τριγυρνάνε κατά δισεκατοµµύρια είναι
εντελώς ανίσχυρες, εκτός κι αν επιλέξουµε να κατευθύνουµε την ενέργειά τους.
Έχουµε τη δύναµη να κατευθύνουµε διαστηµόπλοια και ολόκληρα τάγµατα
από εργάτες φωτός στους αόρατους κόσµους και να τους δώσουµε άδεια να
φέρουν το φως τους να φωτίσει αυτήν τη γη.
Υπάρχει ένας τόνος πράγµατα που συµβαίνουν τα οποία είναι συναρπαστικά.
Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι, και που υπάρχουν εδώ οντότητες από άλλους
γαλαξίες και άλλα σύµπαντα, δεν έχει σηµασία αν δεν έχουµε θεραπεύσει τους
εαυτούς µας. Εάν η ζωή µας δεν λειτουργεί, µπορούµε να ξεχάσουµε το να
πάµε βόλτα. Μπορούµε όσο θέλουµε να στεκόµαστε στους αγρούς και να
χαιρετάµε τους αδελφούς του διαστήµατος, αλλά αυτοί θα περιµένουν ώσπου
να αποκτήσουµε εσωτερική γαλήνη. Κάθε πράγµα στον καιρό του.
Αυτό είναι το µάθηµα - τα βασικά υλικά: γιατρέ θεράπευσε τον εαυτό σου!
Στον εαυτό σου να είσαι αληθινός. Μόνο τότε µπορούµε να δουλέψουµε
αποτελεσµατικά µε τους αόρατους φίλους µας και να προωθήσουµε τις
πληροφορίες τους και να κάνουµε όλων των ειδών τα θαυµάσια πράγµατα. Οι
µεγάλοι διδάσκαλοι πάντα έλεγαν «αναζήτησε πρώτα το βασίλειο των ουρανών
και όλα τα άλλα θα έρθουν σε εσένα.» Αλλά έχουµε αυτή την ανθρώπινη
ιδιοσυγκρασία, που απαιτεί να γνωρίζει πρώτα ποια είναι τα όλα τα άλλα. Κάθε
αληθινός πνευµατικός δάσκαλος λέει να αγνοήσουµε όλα τα άλλα µέχρι να
έχουµε τη βασιλεία των ουρανών να φανερώνεται στη ζωή µας. Αν είµαστε
προσκολληµένοι στην ανακάλυψη όλων των άλλων, θα χάσουµε το βασίλειο και
τότε δεν θα είµαστε πολύ χρήσιµοι.
Η γη έχει ανάγκη από εκείνα τα άτοµα που είναι εδώ για να κάνουν δουλειά
δασκάλου, να εστιάσουν στην πλήρη αφύπνισή τους αυτήν τη στιγµή, πριν
περάσει άλλη µέρα, ούτε λεπτό ακόµα. Καθώς καταλαβαίνουµε πραγµατικά τι
έλεγαν οι µεγάλοι διδάσκαλοι, κατανοούµε ότι µάλλον δεν πρόκειται να έχουµε
στιγµιαία φώτιση. Υπόσχονται, ωστόσο, ότι κάθε µέρα µε κάθε τρόπο, µια
πτυχή της ζωής µας θα γίνει καλύτερη. Μπορούµε να δούµε το φως στο τέλος
του τούνελ. Οδεύουµε κατευθείαν προς αυτό. Και καθώς κάνουµε πρόοδο,
τραβάµε µαζί µας και την οµαδική συνείδηση. Απλά αναγνωρίζουµε ότι
υπάρχει ένα σχέδιο σωτηρίας και κάθε ένας από εµάς είναι στο δρόµο του να
γίνει απείρως ισχυρός και αιώνια ελεύθερος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΩΤΗΡΙΑΣ
Η φώτιση έχει µεγάλο ενδιαφέρον για τον κόσµο που βρίσκεται στο µονοπάτι.
Μερικές φορές νοµίζουµε ότι η φώτιση είναι κάτι που ένας Βούδας ή ένας
Κρίσνα µπορεί να µας δώσει στο πιάτο. Θέλουµε να πιστεύουµε ότι αν ο
Χριστός ερχόταν και µας φίλαγε στο µέτωπο θα αφυπνιζόµασταν. Στην
πραγµατικότητα η φώτιση δεν έχει καµία σχέση µε οποιοδήποτε µεγάλο
διδάσκαλο ή ακόµα και το Θεό, τον απόλυτο Θεό, τον πιο υψηλό. Είναι απλά
θέµα αλλαγής της οπτικής µας γωνίας.
Για να πάρουµε µια ιδέα για το τι είναι αληθινή φώτιση, θα πρέπει να
αισθανθούµε το τι είµαστε, πραγµατικά. Το ποιοι πραγµατικά είµαστε και το τι
τυχαίνει να βλέπουµε όσο είµαστε σε αυτή την τρισδιάστατη πραγµατικότητα,
είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγµατα. Το ποιοι είµαστε είναι αυτό που
πάντα ήµασταν, πτυχές του Θεού. Ως µία εξατοµίκευση του Θεού, ο καθένας
µας διαθέτει όλα τα αµετάβλητα χαρακτηριστικά που αποδίδουµε στο Θεό. Η
αληθινή φύση µας µπορεί να δηλωθεί µε το να θυµηθούµε όλες τις λέξεις που
θα χρησιµοποιούσαµε για να περιγράψουµε τον απεριόριστο, παντοδύναµο,
παντογνώστη, γεµάτο αγάπη δηµιουργό του σύµπαντος.
Αλλά δε βλέπουµε τους εαυτούς µας µε αυτόν τον τρόπο. Καθώς κοιτάζουµε
µέσα από το ηµίφως των περιορισµένων συστηµάτων πεποιθήσεών µας,
αποδίδουµε στον εαυτό µας τα χαρακτηριστικά που νοµίζουµε ότι βλέπουµε ως
την αληθινή φύση του κόσµου γύρω µας. Και αυτό που αντιλαµβανόµαστε ότι
είναι η φύση του κόσµου, το αντιλαµβανόµαστε λάθος. Γιατί κοιτάµε τον
κόσµο µας µε τα µάτια των προσώπων κύρους που µας ανέθρεψαν και όχι µε
την κοσµική όραση.
Φαίνεται ότι υπάρχουν δύο πραγµατικότητες. Η µία, η οποία είναι θεωρητική
για τους περισσότερους από εµάς, είναι η κατάσταση της συνειδητότητας στην
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οποία σίγουρα κατοικούν τα φωτισµένα όντα. Η άλλη, η οποία είναι ο
«πραγµατικός» κόσµος µε την κάθε λεπτοµέρειά του, που µέσα του ζούµε, είναι
αυτή στην οποία η προσοχή µας είναι εστιασµένη το ενενήντα εννέα τοις εκατό
του χρόνου. Πολλοί πνευµατικοί αναζητητές, εξίσου ορθόδοξοι και
ανορθόδοξοι, πιστεύουν ότι το να µας µεταφέρουν από τη µία κατάσταση
συνειδητότητας στην άλλη, είναι µέσα στις δυνατότητες των φωτισµένων όντων.
Αµ δε.

Οι Απόφοιτοι του Σχολείου Γη Επιστρέφουν
Το σχέδιο σωτηρίας είναι απλά ένα σχέδιο σύµφωνα µε το οποίο άτοµα που
έχουν καταλάβει ένα µικρό κοµµάτι του παζλ, µοιράζονται τις πληροφορίες
τους µε όποιον ενδιαφέρεται. Έτσι, απόφοιτοι αυτού του σχολείου,
περιστασιακά επιστρέφουν για «µια µέρα πίσω στα θρανία». Μας λένε µερικές
ωραίες ιστορίες για το ποιοι είµαστε και ποια είναι η αληθινή µας φύση. Το τι
κάνουµε µε αυτές τις πληροφορίες είναι εξ ολοκλήρου στο χέρι µας.
Αυτοί οι απόφοιτοι που επιστρέφουν, µας λένε ότι η φυσική κατάσταση της
ύπαρξης σε όλα τα σύµπαντα είναι χαρά, ευτυχία, κανένα άγχος, καµία πίεση,
αφθονία, περιπέτεια, ενθουσιασµός, γαλήνη και αγάπη. Αν αυτή δεν ήταν η
φυσική κατάσταση, τότε καµία οντότητα δεν θα µπορούσε να επιτύχει µόνιµα
αυτά τα χαρακτηριστικά. Εάν οι εν λόγω καταστάσεις ήταν µη φυσιολογικές,
τότε θα έπρεπε κάποιος να παλεύει κόντρα στο ρεύµα για να έχει γαλήνη –
αντίφαση εν τοις όροις.
Από την άλλη πλευρά, µας λένε ότι πόνος, αγώνας, πίεση, άγχος, τραγωδία, και
σύγκρουση είναι οι ανωµαλίες στο σύµπαν. Και ότι κάποιος πραγµατικά
πρέπει να παλεύει κόντρα στο ρεύµα για να διατηρήσει µια κατάσταση
δυσφορίας. Μας λένε ότι παλεύουµε κόντρα στο ρεύµα όταν υπερασπιζόµαστε
τις πεποιθήσεις µας, παρόλο που οι πεποιθήσεις µας δεν µας κάνουν
ευτυχισµένους. Λένε ότι αν σταµατήσουµε να παλεύουµε κόντρα στο ρεύµα, το
ρεύµα ευχαρίστως θα µας συµπεριλάβει στη φυσική ροή του σύµπαντος.
Μια από τις λανθασµένες πεποιθήσεις τις οποίες συνήθως υπερασπιζόµαστε
είναι ότι είµαστε ξέχωρα άτοµα. Μας λένε ότι αυτή είναι µια πεποίθηση από
την οποία πρέπει να παραιτηθούµε αν δεν θέλουµε να συνεχίσουµε να είµαστε
«εγώ ενάντια στο σύµπαν». Ο καθένας από εµάς είναι ένα µέρος του
σύµπαντος. Όχι – ο καθένας από εµάς είναι το σύµπαν. Καµία οντότητα δεν
µπορεί «µόνη» να επιτύχει φώτιση, επειδή σύµφωνα µε την αληθινή
πραγµατικότητα το «µόνος» είναι ένας αδύνατος παραλογισµός.

Στιγµιαία εναντίον Εξελικτικής Φώτισης
Αν και όλα είναι δυνατά σε αυτό το σύµπαν, οι στιγµιαία φώτιση που συµβαίνει
όταν κάποιος περπατάει στο δρόµο για την ∆αµασκό και το φως έρχεται και η
αλήθεια αποκαλύπτεται, συνήθως συµβαίνει µόνο αφού έχουµε δουλέψει µε
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τον εαυτό µας για δεκαπέντε εκατοµµύρια χρόνια περίπου. Η αφύπνιση δεν
είναι καθόλου στιγµιαία, γιατί αυτό είναι ένα εξελικτικό σύστηµα.
Εάν πήγαινες σε ένα γκουρού στην Ανατολή, θα σου έλεγε να καθίσεις και να το
βουλώσεις και να παρακολουθήσεις την αναπνοή σου για είκοσι χρόνια και τότε
ίσως να ήσουν έτοιµος να µάθεις κάτι. Στη ∆ύση είµαστε πάρα πολύ
ανυπόµονοι για τους γκουρού. Θα προτιµούσαµε να ξοδέψουµε πεντακόσια
δολάρια για ένα εντατικό σεµινάριο Σαββατοκύριακου, που µας υπόσχεται
στιγµιαία φώτιση. Μας αρέσει να πιστεύουµε ότι έχουµε συµπληρώσει τα
προαπαιτούµενά µας για την άµεση αφύπνιση.
Λοιπόν, το ταξίδι για το σπίτι δεν είναι τίποτα περισσότερο από το κοίταγµα στον
καθρέφτη και το να δω ότι είµαι ό,τι είµαι. Ο καθένας από εµάς είναι Θεός, ο
απόλυτος Θεός, ο πιο υψηλός και αυτό είναι που πάντα είµασταν από την αρχή
της δηµιουργίας, αλλά πρέπει να περάσουµε µέσα από µια εξελικτική
διαδικασία, για να επανέλθουµε στο σηµείο όπου µπορούµε να θυµηθούµε
αυτήν την αλήθεια.
Αν θέλουµε να είµαστε ειλικρινείς, πρέπει να παραδεχτούµε ότι η πνευµατική
αναζήτησή µας δεν έχει κίνητρο το γεγονός ότι αγαπάµε το Θεό ή θέλουµε να
πάµε στο φως. Στ’ αλήθεια δε µας νοιάζει τίποτα από αυτά – εµείς απλώς
θέλουµε να φύγει η πίεση. Θέλουµε να σταµατήσει ο πόνος και ο αγώνας και
αυτός είναι ο µόνος λόγος της αναζήτησής µας. Κανείς δεν χρειάζεται να
αισθάνεται ενοχές για τα κίνητρά του. ∆εν χρειάζεται να λέµε «Θέε µου, δεν
είµαι και πολύ πνευµατικός σε σχέση µε αυτό...» Έτσι έχει σχεδιαστεί να
λειτουργεί το σύστηµα.
Το σύµπαν πάντα καταλάβαινε τα κίνητρα των ανθρώπων. Αντί να µας κρίνει,
απλά εκµεταλλεύεται την ανθρώπινη φύση µας για να µας οδηγήσει πίσω στο
Θεό. Το σύµπαν ήξερε ότι δεν επρόκειτο να κάνουµε τίποτα πολύ
αλτρουιστικό. Το σχέδιο της σωτηρίας δεν είναι µόνο ιδανικό, είναι εντελώς
πρακτικό. Αν κάποια προσπαθεί να µάθει την αλήθεια για να τερµατίσει την
φτώχεια της ή να θεραπεύσει την ασθένειά της, τότε θα καταλήξει στο Θεό. Το
σύµπαν δεν περιµένει κάτι παραπάνω από εµάς, από το να τερµατίσουµε τα
δικά µας δεινά. Τότε θα ξυπνήσουµε µια µέρα και θα ανακαλύψουµε ότι
έχουµε θυµηθεί την απεριόριστη φυσική κατάσταση της ύπαρξής µας.

Η Πτώση του Ανθρώπου
Η επίτευξη της φώτισης είναι ακριβώς η ίδια διαδικασία µε αυτήν της επίτευξης
απο-φώτισης. Όλοι ξεκινήσαµε ως τέλεια εξατοµικευµένα κοµµάτια του Θεού.
Στην συνέχεια, ως εξερευνητές, αρχίσαµε να πειραµατιζόµαστε µε καταστάσεις
ύπαρξης διαφορετικές από το «τέλειο». ∆οκιµάσαµε τον περιορισµό, για να
δούµε αν µας ταιριάζει. Ο περιορισµός είναι διασκεδαστικός κι έχει
ενδιαφέρον. Πολλοί άνθρωποι απολαµβάνουν το να βρίσκουν το σωστό δρόµο
σε λαβύρινθους. Αυτό που οφείλουµε να θυµόµαστε είναι ότι, κάπου στην
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πορεία, εµείς οικειοθελώς επιτρέψαµε στα πιστεύω µας, στις αντιλήψεις µας, να
γίνουν περιορισµένα. ∆εν ήταν κάτι που έγινε σε εµάς. Έγινε από εµάς. Η
ελεύθερη βούλησή µας δεν έχει ποτέ παραβιαστεί. ∆εν µας πήραν σηκωτούς
από µία κατάσταση άπειρης επίγνωσης, να µας ρίξουν σε µια κατάσταση
περιορισµού. Επειδή η ελεύθερη βούλησή µας δεν µπορεί ποτέ να
παραβιαστεί, πρέπει να χρησιµοποιήσουµε την ίδια ακριβώς ικανότητα για να
κάνουµε επιλογές για το τι θα πιστέψουµε και µε ποια µάτια θα δούµε, ώστε να
ανακτήσουµε τη φώτισή µας. ∆εν υπάρχει λύτρωση δια αντιπροσώπου.
Αυτή η γη δηµιουργήθηκε από οντότητες οι οποίες ταξίδεψαν στο σύµπαν ως
εξερευνητές. Είµαστε όλοι τυχοδιώκτες. Ολόκληρη η ιστορία της
ανθρωπότητας είναι µια εξερεύνηση νέων εδαφών, νέων ηπείρων, του φεγγαριού
στον ουρανό και των βυθών της θάλασσας. Έτσι είναι και για αυτούς που
κατοικούν στο υπόλοιπο του σύµπαντος. Οι ιδρυτές του σχολείου αυτού
επέλεξαν να εξερευνήσουν όλες τις σφαίρες της πραγµατικότητας που
µπορούσαν να σκεφτούν και να δηµιουργήσουν και τις δηµιούργησαν τη στιγµή
που τις οραµατίστηκαν. Όταν ξεκινάς από την ολότητα υπάρχει µόνο ένας
δρόµος. Αυτή ήταν η αρχή της διαδικασίας καθόδου µας, η οποία αόριστα
αναφέρεται στην Αγία Γραφή ως «η πτώση».
Απεριόριστα όντα που είχαν συνηθίσει να ζουν σε έναν άπειρο αριθµό
διαστάσεων δήλωσαν, «Αυτό είναι βαρετό. Ας προσπαθήσουµε να ζήσουµε σε
µια πραγµατικότητα εκατό εκατοµµυρίων διαστάσεων. Ω, είναι διασκεδαστικό
και συναρπαστικό, αλλά το βαριέµαι. Ας πάµε πίσω στο φως. Τώρα ας πάµε
κάτω και ας δοκιµάσουµε την πραγµατικότητα χιλίων διαστάσεων – αυτό κι αν
θα είναι περιορισµένο. Θα χρειαστεί να καταβάλουµε προσπάθεια για να
ξεµπλέξουµε από αυτό. Τι πρόκληση! Είναι τόσο πυκνά εδώ κάτω που
υπάρχει ακόµα και χρώµα. Αυτό είναι µαγικό, αλλά είµαι έτοιµος να
επιστρέψω στο φως. Εντάξει, ας δοκιµάσουµε τρισδιάστατη πραγµατικότητα στο
επόµενο ταξίδι µας. Το 3D είναι τόσο περιορισµένο, που είναι σχεδόν σαν να
µην είναι! Πω πω αυτό είναι σχεδόν σαν µη ύπαρξη! Θεέ µου, είναι τόσο
περιορισµένα που τα πράγµατα είναι στερεά. Ποτέ πριν δεν είχαµε στερεά
κατάσταση. Ας παίξουµε! Θέλω να είµαι µια κατσίκα. Θέλω να είµαι ένα
δέντρο. Θέλω να είµαι ένας αρχάγγελος. Είναι σπουδαία εδώ κάτω, αλλά ας
πάµε πίσω στο ... τι; Στο πού; Ξέχασα. Πού είναι εκείνο το παράθυρο; Πού
είναι εκείνη η πόρτα; Ούπς – νοµίζω ότι έχω παγιδευτεί.»
Έρχεται κάποια στιγµή που έχουµε τραβήξει τόσες κουρτίνες, ώστε δεν υπάρχει
αρκετό φως για να βρούµε το δρόµο µας προς το σπίτι. Τότε λέµε «Ξέρω ότι
υπάρχει µια πόρτα κάπου εδώ, οπότε ας αρχίσουµε να ψάχνουµε. Αυτό είναι –
θα γίνουµε αναζητητές!» Παλαιότερα ήµασταν γνώστες, αλλά τώρα ήµαστε
αναζητητές. Και οι φίλοι µας, οι οποίοι ζούσαν ακόµα στο φως, είπαν «Ε, εκεί
κάτω! Όλα είναι εντάξει. Θα καταστρώσουµε ένα σχέδιο σωτηρίας για να σας
πάµε σπίτι» στο οποίο εµείς απαντήσαµε «Μην µας λέτε τι να κάνουµε. Έχουµε
ελεύθερη βούληση!» Κι αυτοί φουρκισµένοι είπαν «Εντάξει, δε θα
παραβιάσουµε την ελεύθερη βούλησή σας. Θα σας αφήσουµε να υποφέρετε
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όσο θέλετε, αλλά όταν είστε έτοιµοι θα έχουµε κάποιον εκεί κάτω για να τον
ακολουθήσετε σπίτι. ∆εν θα σας πάρει σηκωτούς. Θα πρέπει να τον
ακολουθήσετε.»
Κάθε φορά που κάποιος ήρθε εδώ κάτω για να µας δείξει την πόρτα, εµείς τον
κάναµε σωτήρα. Τους φωνάζαµε µεσσίες. Στην πραγµατικότητα ήταν µόνο ο
Χάρης ή η Σούλα που κατέβηκαν για να µας βοηθήσουν να βρούµε την πόρτα.
Το σχέδιο της σωτηρίας δεν είναι καθόλου «θείο» - - είναι κοινή λογική. ∆εν
είναι τίποτε περισσότερο από άνθρωποι που βοηθούν ανθρώπους που έχουν
τραβήξει πολλές κουρτίνες και δε βλέπουν το φως.

Οι Ιερείς και οι Προφήτες
Σύµφωνα µε το σχέδιο, κατά την έναρξη της κάθε αστρολογικής εποχής, ένας
µεγάλος διδάσκαλος πάντα εµφανίζεται στη γη για να πάρει την απλή αλήθεια - και η αλήθεια είναι πάντα απλή - - και να την επαναδιατυπώσει στη γλώσσα
της εποχής και όχι στην παλιά γλώσσα. Θέτουν τις κατευθυντήριες γραµµές για
τη νέα εποχή. Όταν οι διδασκαλίες ειπώθηκαν αρχικά, ήταν απλώς κοινή
πνευµατική λογική. Είτε ήταν ένας Βούδας ή Αβραάµ ή Μοχάµεντ, όλοι είπαν
κάτι που διευκρίνιζε και απλοποιούσε το τρέχον δόγµα. Με τον καιρό οι
δάσκαλοι θεοποιήθηκαν και οι µαθητές τους δεν µπορούσαν πλέον να
σχετιστούν µε αυτούς. Μαζί µε τη θεοποίηση των δασκάλων, οι διδασκαλίες
άλλαξαν. Όσο περνάει ο καιρός, οι πνευµατικές διδασκαλίες αρχίζουν να
περιλαµβάνουν τις ερµηνείες και τις απόψεις των «ιερέων». Το δόγµα
επικρατεί.
Υπήρξαν πάντα δύο κατηγορίες δασκάλων στον πλανήτη – οι ιερείς και οι
προφήτες. Οι προφήτες φέρνουν µεγάλη ενόραση στους ανθρώπους µέσω του
διαισθητικού συντονισµού τους µε το πνεύµα. Οι ιερείς παίρνουν τα λόγια του
προφήτη και τα κάνουν ιερά και µετά λένε σε όλους τους άλλους πώς να ζουν
τη ζωή τους. Μας λένε να έχουµε µεγάλο σεβασµό για το µεγάλο διδάσκαλο
και να λατρεύουµε όλους τους δασκάλους. Φτιάχνουν µια θεότητα από έναν
Ιησού και ένα Θεό από ένα Βούδα και έτσι τους κάνουν να φαίνονται ως κάτι το
οποίο δεν µπορούµε ποτέ να είµαστε εµείς. Οι πραγµατικοί µεγάλοι
διδάσκαλοι ποτέ δεν θέλησαν να βρίσκονται στο βάθρο κανενός. Ο ίδιος ο
Ιησούς πέρασε ένα µεγάλο µέρος του χρόνου του λέγοντας «δεν είµαι ο βασιλιάς
σας, είµαι ο αδερφός σας!» και στη συνέχεια οι ιερείς γύρισαν και φτιάξανε ένα
Θεό από αυτόν. Ως πνευµατικοί µαθητές, έχουµε όλοι ακούσει ότι θα πρέπει
να έχουµε µεγάλο σεβασµό για την ιεραρχία, το Λόγο και τα αγγελικά βασίλεια.
Τα βάζουµε στο άδυτο ή στο ιερό µας για να τα λατρέψουµε. Αλλά η
καθοδήγησή µας δεν προέρχεται από τους ναούς, πηγάζει από µέσα µας.
Για τον αφοσιωµένο πνευµατικό µαθητή, η ώρα του ιερέα έχει παρέλθει.
Σύντοµα, η ώρα της προφητικής φωνής που είναι ξέχωρη από την εσωτερική
µας φωνή θα παρέλθει επίσης. Αυτές οι εξωτερικές φωνές ήταν κατάλληλες τις
εποχές που τα άτοµα δεν είχαν συµπαγείς συνδέσεις µε τη δική τους
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καθοδήγηση. Όταν ο κόσµος δεν είχε σαφές εσωτερικό όραµα, χρειαζόταν το
δάσκαλο να πει, «αν δεν θες να κάνεις άλλα δέκα χιλιάδες ταξίδια γύρω – γύρω,
να ένα µονοπάτι για να ακολουθήσεις.»

Μονοπάτια, Γκουρού και Υπηρεσία
Τα µονοπάτια είναι εξαιρετικά χρήσιµα για τους µαθητές των οποίων οι
διαισθητικοί εαυτοί δεν έχουν αναπτυχθεί πλήρως. Ωστόσο, δεδοµένου ότι ένα
µονοπάτι είναι η ιδέα κάποιου άλλου για το τι χρειαζόµαστε για να φτάσουµε
σπίτι, έρχεται µια στιγµή που πρέπει να απογαλακτιστούµε από το µονοπάτι.
Τελικά, ο µόνος δρόµος που θα είναι σκόπιµος για µας, είναι αυτός που θα µας
επικοινωνήσει η εσωτερική µας φωνή.
Εδώ χρειάζεται διακριτικότητα. Απόφυγε να κάνεις κρίσεις (σφάλµατα της
αντίληψης) σχετικά µε το αν κάποιος άλλος βρίσκεται στο σωστό δρόµο ή όχι.
Μιλάµε για την επίσπευση του δικού µας προσωπικού ταξιδιού προς τη χαρά,
όχι για το τι χρειάζονται οι άλλοι. Ο καθένας επιλέγει για τον εαυτό του.
Εµείς, ως δάσκαλοι υπό εκπαίδευση, περνάµε µια πειραµατική φάση,
δοκιµαστικό κύκλο αν θέλεις, απόκτησης εµπιστοσύνης στην εσωτερική µας
καθοδήγηση. Ελέγχουµε την εσωτερική µας φωνή. Μερικές φορές αυτό που
νοµίζουµε ότι είναι η εσωτερική φωνή του Θεού, είναι η εσωτερική φωνή του
εγώ – και τα κάνουµε θάλασσα. Κι αυτό είναι εντάξει. Μπορούµε να
προσπαθήσουµε ξανά, και αν χρειαστεί µπορούµε να επιστρέψουµε στο
γκουρού έξω από εµάς για συµβουλές.
Καθώς απογαλακτιζόµαστε από την εξάρτηση από τους γκουρού, τους µεγάλους
διδασκάλους, ακόµη και τους γονείς, µπορούµε αν θέλουµε να µείνουµε
συνδεδεµένοι µε αυτούς. Αλλά αλλάζει ο τρόπος µε τον οποίο τους βλέπουµε.
Τους βγάζουµε από το βάθρο, δεν τους ακολουθούµε µε τυφλή πίστη, και τους
βάζουµε σε µια καρέκλα ως συµβούλους στο διανοητικό µας τραπέζι
συσκέψεων.
Πολλά από αυτά που συζητάµε εδώ είναι απλώς θέµα σηµασιολογίας.
Πιστέψαµε ότι υπήρχαν δάσκαλοι έξω από εµάς και γνώση έξω από εµάς. Έτσι
έχουµε συνηθίσει να ψάχνουµε για σοφία σε κάτι που είναι έξω από εµάς.
Αυτό είναι εντάξει µε το σύµπαν. ∆ιδάσκει στο πλαίσιο του συστήµατος
πεποιθήσεών µας. Αλλά γνωρίζουµε επίσης, ότι το µόνο πράγµα που µπορούµε
να δούµε έξω από εµάς είναι αυτό που είναι τµήµα µας. Αυτό που βλέπουµε
ως πραγµατικότητα είναι ένας καθρέφτης. ∆οκιµάζουµε µερικά κόλπα εδώ που
θα µας βοηθήσουν να θυµηθούµε ότι είµαι η σοφία που ψάχνω. Η φώτιση
είναι να θυµηθούµε.
Υπάρχουν πολλές µορφές γκουρού. Ο γκουρού µπορεί να είναι ένα πρόσωπο
(εν ζωή ή όχι), ένα βιβλίο, µια φιλοσοφία ή µία παράδοση. Ό,τι κι αν είναι,
έχει δύο πλευρές. Περιέχει ορισµένα στοιχεία της αλήθειας και ορισµένα
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στοιχεία ανθρώπινης παραµόρφωσης. Έτσι, αν γκουρού σου ήταν ο Ιησούς, η
Αγία Γραφή, τα Μαθήµατα Θαυµάτων, η Μπαγκαβάτ Γκίτα, η παράδοση των
ιθαγενών της Αµερικής, η φύση, οι απόκρυφες διδασκαλίες ή ένας από τους
σύγχρονους «διαµεσολαβητές» της αρχαίας σοφίας, µην τον παίρνεις και πολύ
στα σοβαρά. Εάν δώσεις περισσότερη αξία στις λέξεις, ή τελετουργίες του
γκουρού από όση δίνεις στα δικά σου εσωτερικά προαισθήµατα και ενοράσεις,
τότε έχεις µπροστά σου ένα µακρύ, αργό και ίσως αγχωτικό ταξίδι. Τίποτα εκεί
έξω δεν είναι «ιερό». Είναι απλώς ό,τι είναι.
Αν σε αυτό το σηµείο της ανθρώπινης ανάπτυξης, δεν είχαν ποτέ εφευρεθεί τα
µονοπάτια και οι γκουρού και οι διδασκαλίες, δε θα είχε καµία διαφορά. Το
σύµπαν αµέσως θα έβρισκε ένα καινούργιο κόλπο για να µας κάνει να
ανακαλύψουµε την πραγµατική φύση µας. Και θα το έκανε χωρίς να
παραβιάσει την ελεύθερη βούλησή µας.
Είτε βλέπουµε τους εαυτούς µας ως οδοιπόρους σε ένα µονοπάτι, είτε ως πρώην
οδοιπόρους, ή ως παρατηρητές οδοιπόρων, είναι χρήσιµο στην εκπαίδευσή µας
ως πνευµατικούς δασκάλους να εξερευνήσουµε τα µονοπάτια που έχουν
εξελιχθεί µέσα από την ανθρώπινη κατάσταση. Ένα από τα πρώτα πράγµατα
που οι αναζητητές µαθαίνουν στα µονοπάτια τους είναι ότι είµαστε όλοι
συνδεδεµένοι µε όλη την ανθρωπότητα. Αυτό αλλάζει δραµατικά την εικόνα της
πραγµατικότητας. Από αυτή την κατανόηση οι πνευµατικοί µαθητές, αργά ή
γρήγορα αναπτύσσουν µια αίσθηση σκοπού. Η αποστολή µας, η πορεία µας,
καθώς γίνεται σιγά-σιγά εµφανής, φαίνεται να είναι η υπηρεσία σε άλλους
ανθρώπους.
Σχεδόν σε κάθε µονοπάτι, ο επικεφαλής γκουρού µερικές φορές προτείνει, ή
υπαινίσσεται, ποια µέθοδος υπηρεσίας είναι κατάλληλη. Αλλά, καθώς
συνεχίζουµε να ξεδιπλωνόµαστε και να πειραµατιζόµαστε µε την εσωτερική µας
σύνδεση µε το κοσµικό, αποκαλύπτουµε στον εαυτό µας τη δικιά µας µοναδική
µορφή υπηρεσίας στην ανθρωπότητα. Όσο περισσότερο εξελισσόµαστε, τόσο
περισσότερο αναγνωρίζουµε ότι όλοι έχουµε τους ίδιους στόχους γενικά. Η
µοναδικότητά µας είναι στο πώς βοηθάµε να εφαρµοστεί η γαλήνη και η
κατανόηση στη γη. Ένα άτοµο το κάνει ως προγραµµατιστής ηλεκτρονικών
υπολογιστών και ένα άλλο ως υπάλληλος ταχυδροµείου. Κυριολεκτικά, δεν
υπάρχουν δύο µονοπάτια υπηρεσίας που να είναι ίδια, ακόµη και αν ο στόχος
όλων αυτών είναι να προβάλουν εξωτερικά την ενότητα µε το Θεό.
Κάπου προς το τέλος της διαδροµής µας µέσα στο χρόνο και στο χώρο, η
αφυπνιζόµενη ανθρωπότητα ανακαλύπτει ότι δε σχετιζόµαστε καθόλου µε
άλλους ανθρώπους - - είµαστε οι άλλοι άνθρωποι. Κάθε πρόσωπο, ανεξαρτήτως
επίγνωσης, είναι µια πτυχή του Θεού. Κάθε πρόσωπο έχει όλες τις ιδιότητες
και τα χαρακτηριστικά του Θεού. Ο στόχος του µαθητή που αφυπνίζεται,
µετατοπίζεται από το να διορθώνει ανθρώπους και καταστάσεις που φαίνονται
να είναι λάθος, στο να είναι ζωντανό παράδειγµα της δύναµης θεραπείας και
αγάπης της θείας αρχής. Όταν τα άτοµα λειτουργούν µε την αίσθηση ότι είναι
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χωριστά από τους άλλους ανθρώπους, εξισώνουν κάθε πράξη υπέρ του εαυτού
µε την έπαρση. Αλλά όταν λειτουργούν µε επίγνωση, καταλαβαίνουν ότι δεν
υπάρχει παρά ένα µυαλό, µια καρδιά και µια ψυχή σε όλα τα σύµπαντα. Έτσι
η υπηρεσία του εαυτού είναι υπηρεσία για όλα όσα υπάρχουν. Όχι µόνο
αξίζουµε όλοι πολλά θαυµάσια πράγµατα στις ζωές µας, αλλά πρέπει να
µάθουµε ότι η ευηµερία και η τέλεια υγεία και η εσωτερική γαλήνη είναι η
φυσική κατάσταση της ύπαρξης. ∆ε µπορείς να δώσεις ένα δώρο που δε
διαθέτεις.
Όλα τα µονοπάτια τελειώνουν στην αρχή. Όλα τα µονοπάτια τελειώνουν όταν ο
µαθητής έχει το θράσος να πει «µιλάω µε το Θεό - - Είµαι Θεός!»

Η Αγία Γραφή ως Μονοπάτι
Η Αγία Γραφή µπορεί να ιδωθεί ως ένα µονοπάτι – ένα µονοπάτι που ο καθένας
µας έχει ακολουθήσει για πολύ καιρό. Ξεκινά µε την καθαρά καρµική µέθοδο
οφθαλµόν αντί οφθαλµού. Στη συνέχεια ο Μωυσής (που εκπροσωπεί κάποιον
που καταλαβαίνει τον κοσµικό νόµο), προσπαθεί να να οδηγήσει τα παιδιά του
Ισραήλ (τους αναζητητές) έξω από την έρηµο (την αγχωµένη ζωή). Μετά από
πολλές γενιές πολέµων (υπό την ηγεσία των διανοούµενων), ένας µέγας µεγάλος
διδάσκαλος εµφανίζεται. Ο δάσκαλος λέει την αλήθεια µε παραβολές (κάθε
ένας πρέπει να τις ερµηνεύσει, στο πλαίσιο της δικής του υποκειµενικής
πραγµατικότητας). Στη συνέχεια, ακολουθούν πολλά χρόνια µε ερµηνείες των
λόγων του δασκάλου από τις επιστολές προς τις διάφορες εκκλησίες (που
αντιπροσωπεύουν την εσωτερική διαδικασία µας να προσπαθούµε να
συµφιλιώσουµε την «αλήθεια» που πρόσφατα θυµηθήκαµε, µε τους παλιούς
εσωτερικούς συντηρητικούς θεσµούς µας – τις συνήθειες και τα πιστεύω µας).
Η Αγία Γραφή δεν έχει να κάνει, όπως και οποιοδήποτε άλλο βιβλίο
πνευµατικής καθοδήγησης, µε εξωτερικά γεγονότα και φιλοσοφίες. Πρόκειται
για µια αλληγορία για την προσωπική εσωτερική µας διαδικασία. Τίποτα δεν
υπάρχει εξωτερικά του εαυτού µας.
Το τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής είναι η Αποκάλυψη. Εδώ είναι όπου τα
πράγµατα αποκαλύπτονται απευθείας στον αναζητητή. ∆εν µπορεί να
υπάρχουν άλλα βιβλία µετά την Αποκάλυψη. Αφού φτάσουµε σε αυτό το
σηµείο στην εξέλιξή µας, γνωρίζουµε ότι δεν υπάρχουν απαντήσεις «εκεί έξω.»
Οι απαντήσεις πρέπει τώρα να αποκαλυφθούν εσωτερικά. Η εξέλιξη της ψυχής
δεν τελειώνει εδώ, µόνο το βιβλίο.
Η µύηση σε µεγάλο διδάσκαλο σηµαίνει ότι ένα άτοµο απελευθερώνεται από
όλα τα πνευµατικά δεκανίκια και δείχνει ότι στηρίζεται αποκλειστικά στην
εσωτερική του καθοδήγηση. Μπορεί να είναι ένα φοβερό βήµα. Έχει
αναφερθεί ως «η σκοτεινή νύχτα της ψυχής.» Ο Ιησούς αποκάλυψε την
προσωπική του πάλη µε αυτό το βήµα όταν φώναξε, «Θεέ µου, Θεέ µου, γιατί
µε εγκαταλείπεις;»
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Όταν ένα άτοµο φθάσει σε αυτό το κρίσιµο επίπεδο εµπιστοσύνης, όπου
µετατοπίζεται από τη λήψη αποφάσεων µε βάση τα δεδοµένα των προσώπων
κύρους ή άλλων γκουρού, στο να βασίζεται στην εσωτερική καθοδήγηση, όσο
θολή κι αν αυτή είναι, τότε είναι στο δρόµο για να γίνει αυτεξούσιος. Είναι
άλλο ένα παράδοξο, διότι όταν ανακαλύπτεις ότι δεν είσαι ξεχωριστός από
οποιονδήποτε ή οτιδήποτε, γίνεσαι αυτεξούσιος ως άτοµο.
Είναι καιρός να αναγνωρίσουµε και να σεβαστούµε το δικό µας µονοπάτι
ατοµικής εµπειρίας. Στην πραγµατικότητα υπάρχουν τόσα σχέδια σωτηρίας,
όσοι υπάρχουν άνθρωποι, επειδή η πραγµατικότητα είναι υποκειµενική και
µοναδική. Κανείς δεν έχει ποτέ βιώσει ό,τι έχει βιώσει ένα άλλο πρόσωπο.
Κανείς δεν µπορεί να κάνει ό,τι µπορείς να κάνεις εσύ και κανείς δεν µπορεί να
είναι ό,τι µπορείς εσύ να είσαι. ∆εν µπορείς να ακολουθήσεις ένα µονοπάτι
που δεν εναρµονίζεται µε το ποιος είσαι. Ό,τι και να επιλέξεις να κάνεις, είναι
εντάξει µε το σύµπαν. Όποιος κι αν είναι ο στόχος σου, θα σε πάει σπίτι. Αν
θες να σώσεις τον πλανήτη, θα καταλήξεις να θεραπεύσεις τον εαυτό σου. Αν
θες να θεραπεύσεις τον εαυτό σου, θα καταλήξεις να σώσεις τον πλανήτη. Το
σύστηµα είναι τέλειο.

Το Μονοπάτι Της ∆ύσης
Όταν αρχίζουµε να βλέπουµε τη ζωή ως µια σειρά από παράδοξα, είµαστε στο
δρόµο µας να δούµε τη µεγάλη εικόνα. ∆ε χρειαζόµαστε προσωποποιήσεις στο
δυτικό κόσµο, γιατί κανείς δε θα τις πίστευε. Αν ο ίδιος ο Σάι Μπάµπα έµπαινε
στον χώρο εργασίας µας και άρχιζε να µιλάει, κατά πάσα πιθανότητα, απλώς δε
θα είχε µία θετική επίδραση στους συνεργάτες µας. Αν θέλουµε να διδάξουµε
στο δυτικό κόσµο, πρέπει να κατανοήσουµε το δυτικό νου, που απαιτεί ένας
δάσκαλος να ακούγεται ευφυής. Εποµένως, είναι πολύ κατάλληλο για εµάς να
διαβάσουµε πολλά βιβλία και να µάθουµε όλο το λεξιλόγιο, έτσι ώστε να
ακούγεται σαν να ξέρουµε πραγµατικά τι λέµε. Αλλά στην πραγµατικότητα δε
µαθαίνουµε τίποτα από τα βιβλία. Αυτά απλώς προκαλούν ανακλήσεις αυτών
που ήταν πάντα µέσα µας. Αν επρόκειτο για πραγµατικά νέες πληροφορίες, θα
έπαιρνε δέκα χιλιάδες ζωές για την κατανόησή τους.
∆εν υπάρχει τρόπος να γνωρίσουµε την πνευµατική αλήθεια διαβάζοντας για
ένα µήνα, αν αυτή είναι κάτι νέο για εµάς. Η ευκολία µε την οποία
απορροφούµε «νέες» ιδέες, είναι απόλυτη απόδειξη ότι το µόνο που κάνουµε
είναι να επανασυνδεθούµε µε πληροφορίες στις οποίες προσωρινά χάσαµε την
πρόσβαση. Κάθε κατανόηση που ένα άτοµο αποκτά, είναι πάντα διαισθητική.
Αν τα λόγια έκαναν τους ανθρώπους να καταλάβουν την αλήθεια, τότε όλοι θα
είχαν την ίδια κατανόηση µετά από µια πνευµατική διάλεξη. Αλλά ποτέ δύο
άνθρωποι δεν άκουσαν το ίδιο νόηµα. Η αφύπνιση είναι η διαδικασία του να
θυµηθούµε τι ξέραµε πριν ένα εκατοµµύριο χρόνια, ή πριν την αρχή του
χρόνου. Έτσι, ένα άλλο παράδοξο είναι ότι ενώ η µόνη κατανόηση που θα
έχουµε ποτέ προέρχεται από το εσωτερικό µας είναι, ποτέ δε θα τα
καταφέρναµε χωρίς τα βιβλία, τις κασέτες, τα ηλιοβασιλέµατα και τη µουσική
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που όλοι χρειαζόµαστε ως συνεχείς υπενθυµίσεις, ενώ είµαστε βυθισµένοι σε
αυτή την τηλεπαθητική δεξαµενή.

Το Μονοπάτι Που Ονοµάζεται Μαθήµατα Θαυµάτων
Μεταξύ των εκατοµµυρίων δηλώσεων αλήθειας, µία είναι τα Μαθήµατα
Θαυµάτων. Για τους ανθρώπους του δυτικού κόσµου, µε το δυτικό
προγραµµατισµό της διάνοιας και την τεχνολογία ως βασιλιά, πιστεύω ότι τα
Μαθήµατα είναι ο καλύτερος σύγχρονος οδηγός που υπάρχει σε γραπτή µορφή
για να µας πάει σπίτι. Τα Μαθήµατα Θαυµάτων µας λένε ότι το πού θέλουµε να
πάµε είναι η εσωτερική γαλήνη και ότι οτιδήποτε άλλο αναζητούµε δηµιουργεί
καθυστέρηση στην επίτευξη θεραπείας ή ευτυχίας. Ο τρόπος που ο ανθρώπινος
νους έχει προγραµµατιστεί, είναι να λέει ότι θέλει γαλήνη, ευτυχία και χαρά,
αλλά στη συνέχεια να τρέχει να αγοράσει σπίτια και αυτοκίνητα, τα οποία θα
φέρουν µόνο πληρωµές, χρέος και άγχος. Όλοι έχουµε µια τάση να κυνηγάµε
πράγµατα που δε θέλουµε, νοµίζοντας ότι θα µας φέρουν αυτά που θέλουµε. Ο
προγραµµατισµός µας πάντα λέει να αναζητήσουµε την ευτυχία, αλλά να µην
τη βρούµε.
Τα Μαθήµατα µας λένε ότι τα ενδιάµεσα βήµατα που επιδιώκουµε, ποτέ δεν θα
µας ικανοποιήσουν. Το µήνυµα και των τριών βιβλίων των Μαθηµάτων µπορεί
να συνοψιστεί σε µια δήλωση: Σε κάθε στιγµή της κάθε ηµέρας χρησιµοποίησε
τη δύναµη της θέλησής σου για να επιλέξεις τη γαλήνη. Εάν µπορείς να το
κάνεις αυτό, τότε είσαι σπίτι. Οι µεγάλοι διδάσκαλοι επίσης, µας είπαν να
πάµε κατευθείαν στο Θεό. Είπαν να µην περάσουµε από την αφετηρία και να
µην εισπράξουµε διακόσια δολάρια – απλώς να πάµε άµεσα. Αλλά µας αρέσει
να περιορίζουµε το ρίσκο µας. ∆ε θέλουµε ακόµα να εγκαταλείψουµε τους
σοφότερους των δασκάλων της γης. Πιστεύουµε ότι είναι πολύ µεγάλο το βήµα
να πάµε απευθείας στο Θεό, κι έτσι αντ’ αυτού προσπαθούµε να ενστερνιστούµε
λίγη ακόµη κοσµική συνείδηση.
Τα Μαθήµατα Θαυµάτων δεν είναι ένα θεολογικό βιβλίο. Οι θεολόγοι
επιχειρηµατολογούν περί σηµασιολογίας και της έννοιας του Θεού.
∆ηµιουργούν πανεπιστήµια για να προσεγγίσουν την πνευµατικότητα από τη
σκοπιά του αριστερού ηµισφαιρίου του εγκεφάλου. ∆εν καταλαβαίνουν ότι οι
άνθρωποι µπορούν να επιχειρηµατολογούν για πάντα χωρίς να βρουν µια
απάντηση. Κάθε επιχειρηµατολογία ή αντιπαράθεση επιµένει ότι ένα άτοµο
πρέπει να έχει δίκιο και είτε να πείσει τον αντίπαλό του ότι η άποψἠ του είναι
σωστή ή να βρει ποιο είναι το σωστό, ώστε να µπορεί να υποστηρίξει αυτή την
προοπτική. Οι θεολόγοι προσπαθούν να έχουν δίκιο. Ας αναζητήσουµε, αντ’
αυτού, µια κατάσταση κοσµικής συνείδησης, και ας σταµατήσουµε να
προσπαθούµε να χρησιµοποιούµε λέξεις για να αποδείξουµε στους άλλους ότι
έχουµε αξία. ∆ε γίνεται να έχουµε δίκιο και να είµαστε ευτυχισµένοι. Κάθε
φορά που επιλέγουµε να παίξουµε το παιχνίδι σύµφωνα µε τους κανόνες της
αγάπης, θα αναδυθεί ανάπτυξη και κατανόηση.

Κανένας Χρόνος για Κάρµα – Κεφάλαιο 4
Σελίδα 70
Τα Μαθήµατα αποπειρώνται να µας προετοιµάσουν για έναν τρόπο σκέψης που
είναι αντίθετος µε τον τρόπο σκέψης του κόσµου. Όπως είπε ο Αϊνστάιν, «ένα
πρόβληµα δεν µπορεί να λυθεί από την ίδια τη συνείδηση που το
δηµιούργησε.» Θα πρέπει να είµαστε πρόθυµοι να διαγράψουµε τις σκέψεις
και τα πιστεύω µας, για χάρη εκείνων που λειτουργούν. Τα Μαθήµατα είναι
ωµά. Πηγαίνουν κατευθείαν στην καρδιά του θέµατος, µε τον πλέον σκόπιµο
τρόπο. Απορρίπτονται από εκείνους που δεν είναι αρκετά απογοητευµένοι µε
την αναλυτική προσέγγιση στη ζωή, ώστε να είναι διατεθειµένοι να
διακινδυνεύσουν µια νέα προσέγγιση.
Πολύς κόσµος δεν µπορεί να διαβάσει ούτε τον πίνακα περιεχοµένων χωρίς να
προσβληθεί ο αναλυτικός του νους, γιατί, αν όσα γράφονται είναι αλήθεια, τότε
η µόρφωσή του και ο προσωπικός του κώδικας ζωής θα ήταν χωρίς αξία. Ο
πίνακας περιεχοµένων του βιβλίου εργασίας ξεκινά έτσι:
•
•
•
•
•

Τίποτα που βλέπω...δεν σηµαίνει κάτι.
Έχω δώσει σε όλα όσα βλέπω...όλο το νόηµα που έχουν για µένα.
∆εν καταλαβαίνω τίποτα που βλέπω…
Αυτές οι σκέψεις δε σηµαίνουν τίποτα...
Ποτέ δεν είµαι στεναχωρηµένος για το λόγο που νοµίζω.

Άλλοι τίτλοι µαθηµάτων είναι:
•
•
•
•
•
•
•
•

∆εν αντιλαµβάνοµαι το ίδιο µου το συµφέρον.
∆ε γνωρίζω τον λόγο ύπαρξης για οτιδήποτε.
∆εν είµαι θύµα του κόσµου που βλέπω.
Έχω εφεύρει τον κόσµο που βλέπω.
∆εν υπάρχει τίποτα να φοβηθώ.
Έχω δικαίωµα στα θαύµατα.
Το θέληµα του Θεού για µένα είναι η τέλεια ευτυχία.
Στην έλλειψη άµυνάς µου επαφίεται η ασφάλειά µου

Εµείς στο δυτικό κόσµο, είµαστε καλά εκπαιδευµένοι να πιστεύουµε ότι
είµαστε υπεύθυνοι για να επαγρυπνούµε και να είµαστε διορατικοί σε σχέση µε
τον κόσµο, ο οποίος βασικά θεωρείται εχθρικός. Έχουµε διδαχθεί να
αναλύουµε κάθε κατάσταση, για να βρούµε τη σωστή πορεία δράσης. Είµαστε
προσεκτικοί. Είµαστε προσεκτικοί στις σχέσεις. Είµαστε προσεκτικοί στην
πολιτική. Είµαστε προσεκτικοί σε σχέση µε άλλα έθνη. Είµαστε προσεκτικοί
µε τους ανθρώπους που διψάνε για εξουσία. Αυτή η εκπαίδευση είναι
κατάλληλη εάν η βασική παραδοχή της δυτικής µόρφωσης είναι αλήθεια –
είµαστε όλοι διαχωρισµένοι.
Σκέψου για µια στιγµή τι θα έλεγε ο καθηγητής σου της ιστορίας ή των
οικονοµικών για τις παραπάνω δηλώσεις. Θα έλεγε ότι, προφανώς, κάθε
λογικός νους ξέρει πως στην περίπτωση των ξένων στρατιωτικών δυνάµεων, η
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δήλωση ότι «στην έλλειψη άµυνάς µου επαφίεται η ασφάλειά µου» απλώς δεν
είναι αληθής.
Τι είδους µόρφωση θα παίρναµε, εάν το «τίποτα που βλέπω δεν σηµαίνει κάτι»
ήταν αλήθεια; Ούτε καν οι τιµές των µετοχών στο χρηµατιστήριο; Ούτε καν οι
ανατριχιαστικές εικόνες στις βραδινές ειδήσεις;
Απαιτείται µία αναστροφή της διαδικασίας σκέψης µας, για να εγκαταλείψουµε
τον τροχό του κάρµα. Ο τρόπος σκέψης του κόσµου είναι καρµικός τρόπος
σκέψης. Αναπαράγει παλιά µοτίβα ξανά και ξανά, απ’ άπειρον αν χρειαστεί. Ο
µόνος τρόπος για να πάρουµε κάτι από τα Μαθήµατα, είναι να αφήσουµε κατά
µέρος τις κρίσεις για αυτό που διαβάζουµε (νοµίζω ότι τα πρόσωπα κύρους µας
είπαν ότι κάτι τέτοιο θα ήταν παρόµοιο µε πλύση εγκεφάλου). Η µέθοδος του
κόσµου δε λειτουργεί, έτσι γιατί να µη ρισκάρουµε να εµπιστευθούµε ότι το
σύµπαν είναι µε το µέρος µας και δε θα µας οδηγήσει στον κακό δρόµο;
∆εν µπορώ να αντισταθώ. Πρέπει να αναφέρω µερικά ακόµα σηµεία από τα
Μαθήµατα.
•
•
•
•

Προτιµάς να έχεις δίκιο ή να είσαι ευτυχής. ∆ε γίνεται και τα δύο.
Η ανάλυση είναι του εγώ.
Τα πάντα είναι για το δικό σου συµφέρον.
Η εµπιστοσύνη θα διευθετούσε όλα τα προβλήµατα τώρα.

Η Ευτυχία ως Μονοπάτι
Όλα τα µονοπάτια, όλες οι πνευµατικές διδαχές όλων των πολιτισµών και όλων
των εποχών, οδηγούν σε ένα απλό µέρος και αυτό είναι να είσαι ευτυχισµένος.
Η ευτυχία θεραπεύει όλες τις ασθένειες, σταµατάει όλους τους πολέµους.
∆ιορθώνει τα πάντα. Τα Μαθήµατα τονίζουν ότι η ευτυχία είναι µια επιλογή
που κάνουµε. ∆εν υπάρχουν θύµατα για αυτούς που κατανοούν τη µεγάλη
εικόνα. Ωστόσο τα πρόσωπα κύρους διδάσκουν ότι τα µόνα πράγµατα που
είναι αληθινά, είναι αυτά που γίνονται αντιληπτά από τις πέντε αισθήσεις, ότι το
να γίνεται κάποιος θύµα είναι αληθινό και πρέπει να το υποτάξουµε πριν
κατακτήσουµε την ευτυχία. Εδώ είναι το πρόβληµα: πρέπει να επιλέξουµε αν
θα πιστέψουµε τα καλύτερα µυαλά του πλανήτη ή αν θα πιστέψουµε τους
µεγάλους διδασκάλους. Πρόκειται για µία κατάσταση είτε / ή. Κάποιος δε
µπορεί να είναι µερικώς φωτισµένος, περισσότερο από όσο µπορεί να είναι
ελαφρώς έγκυος. Πόσες χιλιάδες σελίδες πρόκειται να διαβάσουν οι άνθρωποι,
µέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι η φώτιση δε µαθαίνεται ή επιτυγχάνεται µέσω
ορθολογικής συµπεριφοράς;
Τι θα γινόταν αν όλοι µας λέγαµε «∆ε θα περιµένω να µάθω ένα ακόµη πράγµα
ή να διαβάσω ένα ακόµη βιβλίο µέχρι να αποφασίσω να είµαι ευτυχισµένος»;
Έχουµε πραγµατικά µόνο µια επιλογή να κάνουµε. Να πιστέψουµε τα
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πρόσωπα κύρους και να µείνουµε στον τροχό του κάρµα ή να παραιτηθούµε.
Κάνε µου τη χάρη και δοκίµασε αυτό – πήγαινε κάπου µόνος, πάρε βαθιά
ανάσα και φώναξε «παραιτούµαι». Θα νοιώσεις µια µεγάλη αίσθηση
ανακούφισης, τουλάχιστον µέχρι να αρχίσεις να αναλύεις τι θα σκεφτούν οι
φίλοι σου για εσένα, τώρα που δεν κάνεις πλέον αγώνα. Η ευτυχία είναι µια
επιλογή που κάνουµε µέσα µας.
Γιατί δεν έχουν όλοι όλα όσα επιθυµούν; Γιατί περνάµε όλη µας τη ζωή
πιστεύοντας ότι αφού πιάσουµε την καλή θα έχουµε ό,τι θέλουµε; Κανείς δεν τα
κατάφερε ποτέ µε αυτόν τον τρόπο. Η πλειοψηφία των ανθρώπων στον πλανήτη
σήµερα δεν είναι ακόµη έτοιµοι για ολόκληρη τη διαδικασία αφύπνισης, επειδή
οι περιορισµοί τους είναι δια βίου φίλοι. Είναι απρόθυµοι να αφήσουν πίσω τα
παλιά µοτίβα και πεποιθήσεις τους. Έτσι, όταν γίνεται προφανές στο γεµάτο
αγάπη σύµπαν ότι αρνούνται απολύτως να αλλάξουν, αυτό θα τους βγάλει έξω
για να τους ξαναβάλει µέσα και να ξεκινήσουν πάλι από την αρχή. Αυτό, οι
άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν πώς λειτουργεί το σύστηµα, το λένε τραγωδία,
αλλά δεν είναι καθόλου τραγικό. Είναι αγάπη και αληθινή συµπόνια το να
αποσύρεις κάποιον από κάτι κακό και να του δώσεις άλλη µια ευκαιρία.

Η Αληθινή ∆ιδασκαλία είναι Πάντα Απλή και
Προσφέρει Ηρεµία
Συχνά φοβόµαστε µη χάσουµε κάποια µεγάλη διδασκαλία από κάποιο µεγάλο
γκουρού. Αλλά τώρα που έχουµε πάψει να αναζητούµε το εγκεφαλικό νόηµα
στα λόγια τους και έχουµε αποφασίσει να ακούµε µόνο το απλό µήνυµα της
καρδιάς τους, συνειδητοποιούµε ότι όλοι έχουν πει το ίδιο πράγµα. Μπορείς
να καθίσεις στα πόδια του Σάι Μπάµπα για τους επόµενους έξι µήνες και θα
σου πει ένα πράγµα – «να είσαι αγάπη.» Οι άνθρωποι πηγαίνουν ως την Ινδία
και κάθονται µε χιλιάδες άλλους, περιµένοντας για κάποια προσωποποίηση να
βγει στο µπαλκόνι και να τους πει κάτι που δεν ξέρουν, και το µόνο που αυτή
λέει είναι «να είσαι αγάπη.» Λίγο πιο πάνω είναι ο Μερ Μπάµπα, µια άλλη
προσωποποίηση, και κόσµος συρρέει για να τον δει κι αυτόν. Όσο καιρό είναι
ενσαρκωµένος στον πλανήτη, το µόνο που λέει στους ανθρώπους να κάνουν
είναι ένα πράγµα - «γίνε ευτυχισµένος.» Αυτό είπε όλο κι όλο ο άνθρωπος.
Πόσο απλή είναι η πνευµατικότητα. Κάθε διδασκαλία που δείχνει περίπλοκη
είναι του εγώ. Το πνεύµα είναι η επιτοµή της απλότητας.
Οι άνθρωποι ρωτούν συχνά «πώς µπορώ να ξέρω αν η εσωτερική φωνή µου είναι
εγώ ή πνεύµα;» Στο εγώ αρέσουν τα µπερδεµένα και πολύπλοκα πράγµατα. Το
πνεύµα λειτουργεί έξω από τη σφαίρα του τρισδιάστατου χώρου και χρόνου. Η
φωνή του πνεύµατος είναι πάντα απαλή, αβίαστη, χωρίς πίεση. Για το πνεύµα
δεν υπάρχει ο χρόνος κι έτσι δε γίνεται να έχεις αργήσει. Για το πνεύµα δεν
υπάρχουν µη αναστρέψιµες καταστάσεις κι έτσι τίποτα δεν είναι σπουδαία
υπόθεση. Το πνεύµα λέει: «Γαλήνη, µείνε ακίνητος και γνώρισε ότι είµαι ο
Θεός.»
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Συγχαρητήρια! Είσαι Κατάλληλος για Φώτιση
Αν µπορούσες να δεις τι έχεις κάνει τα τελευταία δέκα εκατοµµύρια χρόνια, θα
καταλάβαινες ότι έχεις ήδη κάνει όλα όσα είναι απαραίτητα σε αυτό το σχολείο
για την απόκτηση φώτισης. Έχεις κάνει τη ζωή σου στην Αίγυπτο και αυτή στην
Ελλάδα, έχεις κάνει τα µαγικά και τη µαγεία. Αυτή η ζωή δεν είναι για να τα
ξανακάνεις όλα. Πάρε όλα όσα έµαθες και αυτή τη φορά εφάρµοσέ τα για να
εξουσιοδοτήσεις την ύπαρξή σου, αντί να τα ξαναµάθεις όλα. Αυτή είναι η ζωή
που η Nike έχει δίκιο όταν λέει: «Απλώς κάν’ το!»
Μην περιµένεις να διαβάσεις ένα ακόµα βιβλίο ή να ακούσεις άλλον ένα
οµιλητή ή να καθίσεις στα πόδια ενός ακόµη γκουρού προτού γίνεις
ευτυχισµένος. Σε αυτό το στάδιο της εξέλιξής σου, αυτό απλώς θα
καθυστερούσε τη χαρά σου. Εµπρός, διάβασε απόκρυφα βιβλία και κάνε
ταξίδια στην Ινδία, αν θέλεις. Αλλά µην πιστεύεις ότι θα σου φέρουν εσωτερική
γαλήνη. ∆εν πρόκειται. ∆ιάλεξε τη γαλήνη πρώτα και µετά κάνε την
εξερεύνησή σου ως µέρος του χορού της ζωής σου. Η γαλήνη δε βρίσκεται έξω
από τον εαυτό µας.
Να θυµάσαι ότι το σύµπαν είναι µε το µέρος σου και συνωµοτεί κάθε στιγµή για
να σε αφυπνίσει, να σε οδηγήσει στην ευτυχία. Αυτό σηµαίνει ότι αυτή τη
στιγµή είσαι στην ιδανικότερη δυνατή κατάσταση για να µάθεις να αφυπνίζεσαι.
∆ε θα µπορούσε να υπάρχει ιδανικότερο µέρος για σένα αυτή τη στιγµή, από
αυτό που είσαι. Αυτός είναι κοσµικός νόµος. Μην καταλάβεις από αυτή τη
δήλωση ότι πρέπει να µείνεις στο µέρος όπου είσαι τώρα. Το πού θα είναι το
ιδανικό µέρος σου µετά από δυο λεπτά, εξαρτάται από εσένα και τους
εσωτερικούς οδηγούς σου.
Ο Σάι Μπάµπα δε σε χρειάζεται να πας και να κάτσεις στα πόδια του. Έχει ήδη
υπερβολικά πολλές κρατήσεις. Σε χρειάζεται να είσαι αληθινός στον εαυτό σου
και να ζεις σύµφωνα µε την καρδιά σου, ώστε να γίνεις ένας δάσκαλος ίσος µε
αυτόν.
Το µόνο που µένει τώρα είναι απλά να ξυπνήσεις! ∆ήλωσε αυτή τη στιγµή ότι
µπορείς να βγεις από την πόρτα και να είσαι ευτυχισµένος για πάντα. Κανένα
πρόσωπο, καµία εκκλησία και κανένα βιβλίο δε µπορεί να σε αλλάξει τώρα. Το
σύµπαν σε αγαπά τόσο πολύ, που κάθε φορά που θα ψάξεις για µια απάντηση
έξω από τον εαυτό σου, θα βρεις µόνο απογοήτευση. Βρίσκεσαι στην ουδέτερη
ζώνη. ∆εν µπορείς να γυρίσεις πίσω, γιατί δεν υπάρχει ούτε ένας γκουρού στον
πλανήτη που θα σε έχει ως µαθητή του. Θα σε έχουν όλοι ως φίλο.
Ολόκληρο το σχέδιο της σωτηρίας είναι το να διδάσκουµε και να διδασκόµαστε
από αυτούς που απέχουν σε κατανόηση µόλις µια τρίχα από εµάς. Μπορούµε
να ακούσουµε µόνο ανθρώπους που είναι τόσο κοντά µας πάνω στη σκάλα και
αυτοί είναι οι µόνοι που µπορούν να µας ακούσουν. Αυτό ισχύει για κόσµο
που είναι σε σώµα και εκτός σώµατος. Κάθε πρόσωπο προσελκύει στον εαυτό
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του ό,τι µπορεί να κατανοήσει. ∆ε θα βοηθούσε αν ένα φωτισµένο ον έπεφτε
στο σαλόνι του µέσου ανθρώπου και άρχιζε να αγορεύει. Ο Σήφης Νόρµας δε
θα είχε ιδέα για το τι λέγεται!
Οι περισσότεροι από εµάς χρειαζόµαστε ένα δάσκαλο ο οποίος να είναι σοφός
µε πρακτικό τρόπο, ώστε να µπορέσουµε να σχετιστούµε µε αυτόν, όπως µια
οντότητα που είχε λογαριασµούς να πληρώσει και προβλήµατα στο γραφείο και
ανθρώπους να διαφωνήσει. Στον πρακτικό κόσµο όπου ο ένας βοηθάει τον
άλλο στις προκλήσεις µας, έχουµε ανακαλύψει τελικά ότι οι καλύτεροι
σύµβουλοι ναρκωτικών είναι οι πρώην τοξικοµανείς. Οι ηγέτες στο κίνηµα των
Ανώνυµων Αλκοολικών είναι πρώην αλκοολικοί. Έτσι λειτουργεί εδώ. Η
εκπαίδευση που παίρνει κάθε άτοµο καθώς αντιµετωπίζει τα σκουπίδια του, τον
κάνει πολύ αποτελεσµατικό ακροατή και θεραπευτή (αν η θεραπεία έχει
ζητηθεί). Η πνευµατική συµβουλευτική λειτουργεί µε τον ίδιο τρόπο. Οι
πνευµατικοί µαθητές τείνουν να έχουν πίστη στους δασκάλους που ήρθαν σε
αυτόν τον πλανήτη µε ολόκληρο φορτίο σκουπιδιών και µε κάποιο τρόπο
κατάφεραν να τα ξεπεράσουν και να κάνουν την προσωπική τους
µεταµόρφωση.
Τώρα εναπόκειται στο κάθε άτοµο αν ο υπόλοιπος πλανήτης θα µεταµορφωθεί.
Μερικοί µπορεί να ρωτήσουν «Τι πρέπει να κάνω; Ποιο είναι το
χρονοδιάγραµµα; ∆ώσε µου µια ατζέντα!» Η αλήθεια είναι τόσο απλή που θα
προσβάλει τη νοηµοσύνη σου. Το µόνο που έχεις να κάνεις είναι να
θεραπεύσεις τον εαυτό σου, να διαλέξεις τη γαλήνη σε κάθε στιγµή. Ήρθαµε σε
αυτή τη γη ως παραδείγµατα φωτισµένων οντοτήτων και δεν υπάρχει πια
κανένα µυστήριο για το τι σηµαίνει να είσαι φωτισµένος. Κάποτε ήταν ένα
τεράστιο αίνιγµα. ∆ιαβάζαµε βιβλία για ανθρώπους που ακτινοβολούσαν φως
από το στέµµα του κεφαλιού τους και µπορούσαν να κάνουν θαυµάσια κόλπα.
Αλλά, όλα τα µαγικά του κόσµου είναι άσχετα αν δεν έχεις θεραπεύσει τον
εαυτό σου.
Τι θα συµβεί στη γη, αν ο καθένας µας µάθει να είναι τέλεια ευτυχισµένος σε
αυτή τη ζωή; Το ξέρεις ότι η χαρά σου θα ακτινοβολεί µέσω της οµαδικής
συνείδησης στην τηλεπαθητική δεξαµενή και θα αγγίξει κάθε µόριο του
πλανήτη; Θα διεισδύσει σε κάθε εγκεφαλικό κύτταρο του κάθε ανθρώπου που
είναι ενσαρκωµένος, επειδή είσαι µέρος της τηλεπαθητικής δεξαµενής αυτού
του πλανήτη. Όταν µάθεις πώς να διασκεδάζεις, τελειώνει το παιχνίδι. Όταν
µπορείς να γελάς και να παίζεις κάθε στιγµή, θα αποφοιτήσεις και θα κοιτάξεις
πίσω σε όλες αυτές τις απόκρυφες ανοησίες για τις οποίες όλοι µιλούσαν και θα
αναρωτιέσαι τι πραγµατικά σηµαίναν. Θα δεις ότι το υπόλοιπο της αιωνιότητας
είναι εξαιρετικά χαρούµενο.
Όλη η θεϊκότητά σου και το να έχεις το φως να κατοικεί µέσα σου, έχει να
κάνει απλά µε το να µάθεις να είσαι ευτυχισµένος. Αναγνώρισε µέσα σου ότι
αποδέχεσαι τη χαρά, γιατί δεν µπορείς να τη µάθεις και δεν µπορείς να την
κερδίσεις. Πρέπει να τη διεκδικήσεις.

Κανένας Χρόνος για Κάρµα – Κεφάλαιο 4
Σελίδα 75
Η ευτυχία είναι µια απόφαση που λαµβάνεται εσωτερικά. Όταν αποφασίσεις να
είσαι χαρούµενος θα βρεις τη δική σου δύναµη και θα ξεκινήσεις µια πολύ
µεγάλη µεταµόρφωση της οµαδικής συνείδησης. Η σωτηρία πάντα ήταν το
υπέρτατο της απλότητας. Όταν γελάς, παίζεις, ψιλοµεθάς, µιλάς στα δέντρα,
κάνεις ανοησίες, κάνεις έρωτα, βλέπεις ηλιοβασιλέµατα, κάνεις αφρόλουτρα
και το γλεντάς, τότε όπως και τον Αυλητή του Χάµελιν, ένα εκατοµµύριο άλλες
ψυχές θα θέλουν να σε ακολουθήσουν σπίτι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΑΚΟΥΛΟΥΘΗΣΕ ΤΗΝ ΕΥ∆ΑΙΜΟΝΙΑ ΣΟΥ

Ποιοι είναι οι «εργάτες του φωτός»
Σε τι διαφέρει ο σύγχρονος «εργάτης του φωτός» από τα δισεκατοµµύρια ψυχών
που είναι ενσαρκωµένες στον πλανήτη σήµερα; Τα µέλη της οµάδας
πλανητικής µετάβασης έχουν µια συγκεκριµένη κατανόηση για τις κοσµικές
αρχές, η οποία είναι πέρα από το µέσο όρο της οµαδικής συνείδησης. Όταν
µετατοπίσουµε την οπτική µας γωνία από τις δυσκολίες της καθηµερινής ζωής
σε µια πιο συµπαντική προοπτική, αποκαλύπτουµε πτυχές του εαυτού µας που
µας βοηθούν να ξεκαθαρίσουµε τη λειτουργία µας και την αξία µας.
Επειδή συνήθως δεν κρυφοκοιτάζουµε µέσα στο µυαλό και την καρδιά των
δεκάδων ή εκατοντάδων ανθρώπων που τυχαίνει να συναντήσουµε κάθε µέρα,
δεν έχουµε ιδέα ποιο είναι το µέσο επίπεδο συνειδητότητας στην κοινωνία. Η
τάση µας είναι να κρίνουµε το επίπεδο της πνευµατικής εξέλιξης των ανθρώπων
από τη συµπεριφορά τους. Πιο συγκεκριµένα, τους κρίνουµε από το πόσο η
συµπεριφορά τους µας κάνει να αισθανόµαστε άνετα ή άβολα. Την ίδια στιγµή,
είµαστε σίγουροι ότι κανενός η γνώµη που βασίζεται στο πώς η δική µας
συµπεριφορά τους κάνει να αισθάνονται, ούτε στο ελάχιστο δεν πλησιάζει στο
να αποτυπώσει πιστά το δικό µας, σίγουρα ανυψωµένο, επίπεδο
συνειδητότητας. Το ποιος είναι κάποιος, σε όρους χρησιµότητας για την
αφύπνιση της γης, δεν µπορεί να καθοριστεί χρησιµοποιώντας εγκόσµια µάτια.
Για πολλά χρόνια δούλεψα µε εκατοντάδες κόσµου που ήταν «πνευµατικά
συνειδητοί» και ταυτόχρονα έκαναν αγώνα. Ως διαισθητικός σύµβουλος,
κοιτούσα στο µυαλό και την καρδιά τους. Έκανα µια επισκόπηση του
συµβολαίου ενσάρκωσης που είχαν µε τη γη. Και πάντα έβρισκα µέσα σε κάθε
άτοµο µια ύπαρξη πολύ πιο ευγενή, πιο ενδυναµωµένη και όµοια µε το Χριστό,
από ό,τι το ίδιο το άτοµο πίστευε ότι ήταν. Ανακάλυψα ότι ένας υψηλός σκοπός
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βρισκόταν µέσα σε κάθε άτοµο. Κι ωστόσο, όταν µίλαγα λεκτικά µε αυτούς
τους ανθρώπους άκουγα µυριάδες λόγους για τους οποίους δεν µπορούσαν να
προβάλουν προς τα έξω το εσωτερικό τους όραµα. Οι λόγοι ήταν πάντα
εγκόσµιοι, περιορισµοί του κόσµου, ιδέες περιορισµού που είχαν πάρει στο
παρελθόν από την αλληλεπίδρασή τους µε πρόσωπα κύρους.
Όσο περισσότερο διερευνούσα τα εσωτερικά επίπεδα των ανθρώπων και τη
λειτουργία του σχολείου γη, τόσο µου γινόταν προφανές το τι χρειάζεται κανείς
για να είναι εργάτης του φωτός σε αυτόν τον πλανήτη. Οι εργάτες του φωτός
θυµούνται ότι λειτουργούν µέσα στα πλαίσια των κοσµικών νόµων που
κυβερνούν την πραγµατικότητά µας:
•
•
•

Πρώτον, κάθε νους είναι συνδεδεµένος µε όλους τους άλλους και κάθε αληθινή
επικοινωνία είναι τηλεπαθητική.
∆εύτερον, κάθε άτοµο δηµιουργεί όλη την πραγµατικότητα µέσω αυτού που διαλέγει ως
το πιστεύω του.
Και τρίτον, ο Θεός είναι αγάπη και ο Θεός είναι παντοδύναµος, εποµένως όλα πρέπει να
είναι εντάξει ακριβώς όπως είναι. Αν δεν αντιλαµβανόµαστε ότι είναι εντάξει, τότε είναι
η αντίληψή µας που χρειάζεται εξύψωση.

Αυτή η κατανόηση, µας κάνει ικανούς να ορίσουµε συγκεκριµένα τη λειτουργία
και την αξία µας για την ανθρώπινη φυλή.
Έχοντας κοιτάξει στο µυαλό εκατοντάδων ατόµων όπως εσύ (αν είσαι
αντιπροσωπευτικός για το είδος του ανθρώπου που θα διάβαζε αυτό το βιβλίο),
µπορώ απόλυτα να εγγυηθώ ότι έχεις πολύ µεγαλύτερη κατανόηση για την
αληθινή φύση του Θεού από όση έχει ο µέσος όρος ανθρώπων σε αυτόν τον
πλανήτη. Έχεις την επιθυµία να είσαι αβλαβής. Αγαπάς τα πράγµατα που
είναι όµορφα και γαλήνια. Αφού λοιπόν ο νους σου είναι τηλεπαθητικά
συνδεδεµένος µε όλα τα όντα σε όλα τα βασίλεια του πλανήτη, κάθε στιγµή που
έχεις υψηλές σκέψεις, ή θεραπευτικές σκέψεις, ή ευτυχισµένες σκέψεις,
ανυψώνεις τη συνείδηση πάνω στην γη. Θεραπεύεις αυτόν τον πλανήτη.
∆εν είναι φυγή, αν δε θέλεις να ασχοληθείς µε το δράµα της ηµέρας και αντ’
αυτού διαλέγεις να πας έξω στη φύση, όπου σε τριγυρίζει γαλήνη και οµορφιά.
Ακολουθείς τις οδηγίες των µεγάλων διδασκάλων που κατανόησαν και δίδαξαν
την ακινησία του νου και την ηρεµία της ψυχής. Αυτοί ήξεραν, ότι κανενός η
συµπεριφορά ή τα λόγια δε µπορούν να διορθώσουν ένα έλλειµµα
προϋπολογισµού ή µία οικογενειακή έριδα. Αυτοί ήξεραν, ότι η εστίαση ενός
και µόνο νου στη γαλήνη, µπορεί να δηµιουργήσει ένα άνοιγµα στο πέπλο της
γης, µέσα από το οποίο οι αόρατοι εργάτες να διοχετεύσουν ατυχήµατα,
τυχαιότητα και τυχαία γεγονότα για την αλλαγή όποιας κατάστασης προς το
καλύτερο.
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Τώρα είναι ο καιρός που πρέπει να επιλέξουµε να πορευθούµε µε γαλήνη κάθε
στιγµή, να ευηµερούµε κάθε στιγµή και να θεραπεύουµε κάθε στιγµή, επειδή
αυτή είναι η µόνη συνείδηση που θέλουµε να µοιραστούµε µε τη γη.
Οι εργάτες του φωτός δεν εµφανίζονται στη γη µαζικά, εκτός από όταν έρχεται η
εποχή του Υδροχόου. Η λειτουργία τους είναι να αλλάξουν την οµαδική
συνείδηση δουλεύοντας σύµφωνα µε τους κοσµικούς νόµους, το µόνο
πραγµατικά αποτελεσµατικό τρόπο δηµιουργίας αλλαγής. Έτσι, η δουλειά του
εργάτη φωτός αποκαλύπτεται ως η απλή υπόθεση να επιλέγει να είναι
ευτυχισµένος και να ακολουθεί την ευδαιµονία του.
Λίγοι από εµάς µπορούν πραγµατικά να κατανοήσουν πώς θα ήταν η ζωή χωρίς
δράµατα και διλήµµατα. «Τι εννοείς γαλήνη όλη την ώρα; Τι είναι αυτά που λες
για ευτυχία όλη την ώρα; Μου λες ότι έχω το δικαίωµα, ότι µου αξίζει και
δικαιούµαι να περνάω κάθε στιγµή κάθε ηµέρας σε πλήρη µακαριότητα;» Όχι
µόνο έχεις άδεια, έχεις υποχρέωση να κάνεις τώρα οτιδήποτε θέλεις να κάνεις.
Αν θέλεις να θεραπεύσεις τον πλανήτη, πρέπει να κάνεις ακριβώς αυτό που σε
ευχαριστεί και τίποτε άλλο. Πρέπει να είσαι ακριβώς ο εαυτός σου και τίποτε
άλλο. Μόνο ακολουθώντας την ευδαιµονία σου µπορείς να απελευθερώσεις τη
δηµιουργικότητα την οποία ήρθες στη γη για να µοιραστείς. Πρέπει να είµαστε
όλοι δηµιουργοί και υποδείγµατα τέλειας ευδαιµονίας. Είναι ο µόνος τρόπος
για να γίνει ο πλανήτης ευλογηµένος.

Σκέψου τα Κρίνα του Αγρού..
Αν εµπιστευόµασταν τους µεγάλους διδάσκαλους, θα µπορούσαµε να περνάµε
κάθε µέρα ακούγοντας µουσική και µιλώντας µε τα λουλούδια και ως
αποτέλεσµα θα ευηµερούσαµε, θα θεραπευόµασταν και θα βιώναµε τέλεια
αρµονία µε κάθε άλλο ανθρώπινο ον. Πραγµατικά δεν έχει κάτι άλλο, αλλά το
εγώ διατηρεί την πεποίθηση ότι το µόνο που µας σώνει από τον ολοκληρωτικό
αφανισµό είναι η ικανότητά µας να χειραγωγούµε, να ελέγχουµε και να
προβαίνουµε σε άλλες αµυντικές δραστηριότητες. Το εγώ δε µπορεί να
επιτρέψει στον εαυτό του να πιστέψει ότι ο Θεός έχει τον έλεγχο. Έχει µια
πλήρως διαχωριστική άποψη σχετικά µε το ποιος είναι υπεύθυνος για την
επιβίωση του ατόµου και της γης. Οι άνθρωποι που προσπαθούν να είναι
«πρακτικοί» διατηρώντας µια αµυντική ή επιθετική στάση στο χώρο εργασίας
και την ίδια στιγµή προσπαθούν να είναι «πνευµατικοί», προσπαθούν να
υπηρετήσουν δυο αφέντες. Αυτό δηµιουργεί µεγάλη απογοήτευση.
Στο Νέο Μεξικό, όπου ζούµε, υπάρχουν πολλά φυσικά ιαµατικά λουτρά.
Κόσµος έρχεται από παντού για να κάνει χρήση των νερών για ιαµατικούς
σκοπούς ή απλά για χαλάρωση. Ήµουν βυθισµένος σε αυτά τα θαυµάσια νερά
όταν ήρθε και κάποιος άλλος. Καθώς βγήκα από το διαλογισµό µου, τον
ρώτησα από πού είναι και απάντησε «Νέα Υόρκη». Έπειτα µε ρώτησε αν
πηγαίνω εκεί συχνά. Απάντησα ότι πήγαινα συχνά και ότι έµενα λίγα µίλια πιο
πέρα. Σχολίασε το πόσο τυχερός ήµουν που µπορούσα να πηγαίνω εκεί όσο
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συχνά ήθελα. Εξήγησα ότι δεν ήταν τύχη, ότι πήρα την απόφαση λίγα χρόνια
πριν, πως η ζωή είναι πολύ µικρή για να µην κάνω ό,τι πραγµατικά ήθελα και
να µη ζω όπου πραγµατικά ήθελα. Όλο το σώµα του συστράφηκε, τα χέρια του
κάλυψαν τα αυτιά και είπε «∆ε θέλω να τα ακούω αυτά».
Όταν οι δάσκαλοι υπό εκπαίδευση πάψουν να βρίσκουν δικαιολογίες στο
σύµπαν για το λόγο που δεν µπορούν να είναι πιστοί στην καρδιά τους και να
ακολουθήσουν την ευδαιµονία τους, σύντοµα γίνονται πραγµατικοί δάσκαλοι.
Αλλά όταν κάποιος είναι βυθισµένος στην τηλεπαθητική δεξαµενή ενέργειας
που περιβάλλει αυτόν τον πλανήτη, δεν µπορεί να γίνει δάσκαλος, αν δεν έχει
τεταµένη την προσοχή του. Έχουµε πολύ προγραµµατισµό και παλιές
πεποιθήσεις τις οποίες πρέπει πρώτα να αφήσουµε πίσω µας.
Θα ήταν ωραία, αν µπορούσαµε απλώς να αλλάξουµε τις δραστηριότητες της
ζωής µας και να αρχίσουµε να ζούµε την πνευµατική ζωή. Αλλά οι πεποιθήσεις
και οι ενοχές µας δεν εξαφανίζονται απλώς επειδή µετακοµίσαµε σε ένα κέντρο
διαλογισµού. Το να µάθουµε να ακολουθούµε την ευδαιµονία µας, δεν αρχίζει
µε το να αλλάξουµε δουλειά. ∆ηµιουργούµε τις πραγµατικότητες από µέσα
προς τα έξω. Η ευδαιµονία µας είναι εξίσου να µη λογοµαχούµε, όσο είναι και
να δηµιουργούµε µεγάλα έργα τέχνης ή να θεραπεύουµε τους αρρώστους. Το
να κάνουµε τις σχέσεις µας να λειτουργούν και να φέρουµε τη ροή στη ζωή
µας, είναι το δύσκολο κοµµάτι του να ακολουθούµε την ευδαιµονία µας. Είναι
ωραία να διαβάζουµε τις συναρπαστικές, δραµατικές ιστορίες για το πώς θα
σωθεί ο πλανήτης από θεϊκές οντότητες έξω από εµάς, αλλά η αλήθεια είναι ότι
δεν υπάρχει τίποτα εκεί έξω.
Αυτή είναι η απάντηση που δε θέλουµε να ακούσουµε γιατί µεταφέρει όλη την
ευθύνη πίσω σε εµάς. Είναι δική µας ευθύνη να είµαστε ευτυχισµένοι αυτήν τη
στιγµή, να κάνουµε τολµηρές σκέψεις και να πιστεύουµε ότι είµαστε πολύτιµοι
για αυτή τη γη. Η µητέρα και ο πατέρας σου και τα πρόσωπα κύρους στη ζωή
σου, κατά πάσα πιθανότητα δε στο είπαν αυτό. Βάζω στοίχηµα ότι ούτε ένας
τους δεν είπε, «Νοµίζω ότι θα γίνεις ο Χριστός όταν µεγαλώσεις.» Μάλλον
έρχονται στο νου να λένε «Τι εννοείς να γίνεις σωτήρας της γης; ∆εν είσαι και
τόσο σπουδαίος. Κάτσε καλύτερα στη γωνιά σου.» Όσο χρονών και να είσαι ή
όσα χρόνια και να περάσουν από τότε που πέθαναν οι γονείς σου, ακόµα θα
ακούς την κριτική τους, όταν ξεκινήσεις στο µονοπάτι για την ελευθερία. Η
µόνη απάντηση που µπορείς να δώσεις είναι «Μαµά λυπάµαι. ∆εν προλαβαίνω
να κάτσω στη γωνία, γιατί έχω συµφωνήσει να θεραπεύσω αυτή τη γη και όλους
τους κατοίκους της.» Όσο οι άνθρωποι θα είναι ενσαρκωµένοι σε υλικά
σώµατα, θα ακούν τις φωνές αυτών των προσώπων κύρους στο κεφάλι τους.
Αυτό είναι κοµµάτι του να είσαι βυθισµένος στην οµαδική συνείδηση. ∆εν είναι
εύκολο, αλλά δεν είναι απαραίτητο να είµαστε θύµα των παλιών φωνών.
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Οι Γονείς ∆εν Εξουσιοδοτούν Ευλογηµένους Απογόνους
Οι γονείς, οι συνοµήλικοι και τα πρόσωπα κύρους στη ζωή µας, έκαναν απλά
ό,τι καλύτερο µπορούσαν. Ήταν µαθητές του πλανήτη γη. ∆εν ήταν
αναληφθέντες διδάσκαλοι. Μπορούµε αυτή τη στιγµή να αποφασίσουµε να
ακολουθούµε τις διδασκαλίες µόνο των µεγάλων διδασκάλων και να µη δίνουµε
σηµασία σε κανένα πρόσωπο κύρους σε όλο τον πλανήτη, είτε ζει σήµερα είτε
έχει ζήσει σε προηγούµενες εποχές, που δεν εκδήλωσε γαλήνη κι ευτυχία στη
δική του ζωή. Οι άνθρωποι που η κοινωνία µας κάνει θεούς είναι αυτοί στα
εξώφυλλα του Time, Newsweek και Sports Illustrated. ∆ιαλέγουµε να
µιµηθούµε ανθρώπους των οποίων η ζωή είναι κατεστραµµένη. Οι
περισσότεροι από αυτούς που διαλέγουµε ως µοντέλα ζωής, είναι άτοµα που
γεµίζουν τα νοσοκοµεία και που οι σχέσεις τους δε λειτουργούν. Είναι
αγχωµένοι για τα χρήµατα και για αυτούς που αγαπάνε. Έχουν έλκος και
πεθαίνουν από καρκίνο, καρδιακές προσβολές ή κάποιο άλλο φαινόµενο που
σχετίζεται µε το στρες. Σπάνια σταµατάµε για να δούµε το γεγονός ότι έχουµε
διαλέξει λάθος πρόσωπα κύρους. Σπάνια συνειδητοποιούµε ότι είµαστε
ελεύθεροι να διαλέξουµε νέα µοντέλα ζωής.
Οι γονείς είναι ένα δύσκολο θέµα για όλους. Κάνοντας συµβουλευτική
δουλειά, ανακαλύπτουµε ότι όλοι οι γονείς ήταν πρόβληµα για το παιδί. Είτε η
οικογένεια ήταν δυσλειτουργική, είτε ένας ή και οι δύο γονείς ήταν πολύ
αυστηροί. Το παιδί µεγάλωσε σε ένα µειονεκτικό περιβάλλον ή η ζωή ήταν
πάρα πολύ εύκολη. Ο µπαµπάς ήταν απών ή ήταν υπερπροστατευτικός. Τι
αποδεικνύεται µε αυτό; Μόνο ότι η γη είναι ένα σχολείο, όχι µία ουτοπία.
∆ιαλέξαµε τους γονείς µας, τις τάξεις µας και τα µαθήµατά µας πριν καν
πληρώσουµε τα δίδακτρα. Αφού τα µαθήµατά µας ήταν επιλογή µας, το πότε
θα σταµατήσουµε να τα πιστεύουµε για αληθινά είναι επίσης δική µας επιλογή.
Αν προσπαθήσουµε να ζήσουµε τη ζωή που επέλεξαν οι γονείς µας για µας, τότε
θα καταλήξουµε ακριβώς σαν κι αυτούς. Οι ιδέες τους για τον κόσµο και τον
τρόπο που λειτουργεί, δεν έχουν καµία σχέση µε την αντικειµενικότητα, το
απόλυτο ή το Θεό. Το γεγονός ότι µας είχαν υπό έλεγχο χειριζόµενοι την ενοχή
µας, δεν είναι εις βάρος τους. Αν η πρόθεσή µας είναι να γίνουµε
απεριόριστοι, αναπτυσσόµενοι και εκφραστικοί, τότε θα πρέπει να αποδεχτούµε
το γεγονός ότι τα πρόσωπα κύρους έκαναν πράγµατα µε το µόνο τρόπο που
υπήρχε για τη γενιά τους. Ήταν ο τρόπος µε τον οποίο είχαν εκπαιδευτεί. Έτσι
γίνονταν τα πράγµατα στην εποχή των Ιχθύων. ∆ε σηµαίνει ότι δεν αγαπάµε
τους γονείς µας ή δεν τους σεβόµαστε. Απλώς είµαστε τµήµα της µεταβατικής
γενιάς, η οποία απαιτεί κανόνες µε περισσότερη αγάπη, ώστε να µπορέσουµε
να γίνουµε αυτεξούσιοι.
Πρέπει να σταµατήσουµε και να εξετάσουµε προσεκτικά τον προγραµµατισµό
που έχουµε δεχτεί από τις προηγούµενες γενιές. Ήµασταν κυριολεκτικά
προγραµµατισµένοι να κάνουµε ό,τι µας έλεγαν, πάνω και πέρα από ό,τι λέει ο
Θεός (είτε µε τη µορφή της εσωτερικής καθοδήγησης, είτε ως η φωνή των
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µεγάλων διδασκάλων). Από τη σκοπιά της γενιάς των γονέων µας, ήµασταν
εγωιστές αν δεν τους ευχαριστούσαµε, αν δε γινόµασταν αυτό που έλεγαν ότι
πρέπει να γίνουµε. Μερικοί από εµάς αναµενόταν να περάσουµε όλη τη ζωή
µας προσπαθώντας να τους κάνουµε να φαίνονται καλοί και να αισθάνονται
καλά, διαφορετικά µας θεωρούσαν εγωιστές. Τώρα ξέρουµε ότι το εγώ αποκαλεί
τους ανθρώπους εγωιστές, στην προσπάθεια να τους έχει υπό έλεγχο. Ωστόσο,
από την πνευµατική σκοπιά, ο εγωισµός σηµαίνει την παροχή τροφής,
ευδαιµονίας και φροντίδας στον εαυτό.
Πρέπει να καταλάβουµε ότι εµείς και οι γονείς µας είµαστε ένα, επειδή όλα τα
µυαλά είναι συνδεδεµένα µεταξύ τους. Υπάρχει µόνο µια συνείδηση – ένας
θεός που διαπερνά τους πάντες και τα πάντα. Ως εκ τούτου, όταν ακολουθούµε
την ευδαιµονία µας και γινόµαστε δηµιουργικοί και αυτεξούσιοι και
ευτυχισµένοι, ωφελούνται οι γονείς µας και ο υπόλοιπος κόσµος.
Κάθε άτοµο που κατάφερε ποτέ αληθινό µεγαλείο και συνεισέφερε κάτι στον
πλανήτη, τρέλαινε τους γονείς του γιατί αρνήθηκε τον προγραµµατισµό και τη
χειραγώγηση. Ήταν σαν το Χριστό όταν η µητέρα του είπε «Πώς τολµάς κι
εξαφανίζεσαι και κάθεσαι µε τους ραβίνους! ∆εν ήξερες ότι το δείπνο ήταν
έτοιµο;» Μπορούσε µόνο να απαντήσει «Μαµά χαλάρωσε. Έχω δουλειά.» Αυτή
είναι άλλη µία παράφραση, αλλά η αλήθεια είναι ότι αν κάποιος σαν τον Βαν
Γκογκ πέρναγε την ζωή του κάνοντας ό,τι του έλεγε η µητέρα του, ποτέ δε θα
βλέπαµε την τέχνη του. Όλα τα ανθρώπινα όντα που έχουν συνεισφέρει κάτι
δηµιουργικά στον πλανήτη έχουν δηλώσει «Λυπάµαι Μαµά, Μπαµπά αλλά εγώ
απλώς δεν ακολουθώ τους κανόνες. Ζω τη ζωή µε τους δικούς µου όρους και
µε το δικό µου τρόπο και σας αγαπώ τόσο πολύ που θα γίνω παράδειγµα για το
πώς µπορείτε κι εσείς να απελευθερωθείτε.» Ο Τζον Ράντολφ Πράις18 αποκαλεί
αυτούς που δεν υποκινούνται από φόβο Υπερόντα. Είναι αυτοί που δεν κάνουν
ασφάλεια, δε φοράνε ζώνη ασφαλείας και δε σταµατάνε στο κόκκινο στις
τέσσερις το πρωί όταν είναι το µοναδικό αυτοκίνητο στην πόλη. Επιπλέον, όταν
περνάνε το φανάρι δεν κοιτάνε πίσω να δουν αν θα τους πιάσουν. Αποκλίνουν
από την πεπατηµένη διαρκώς και ποτέ δεν επιτρέπουν σε άλλο ανθρώπινο ον να
έχει εξουσία πάνω τους. Όταν παραχωρούµε την εξουσία µας, απλά
καθυστερούµε την ευδαιµονία µας. ∆ε µπορούµε να είµαστε ελεύθεροι µέχρι
να πάρουµε πίσω την εξουσία µας και να δηλώσουµε ότι δεν είµαστε θύµατα.
Οι γονείς µας και τα πρόσωπα κύρους, από την άλλη, πιστεύουν ότι είναι
θύµατα. Προσπαθούν να µας διδάξουν αυτό που οι ίδιοι πιστεύουν ότι είναι οι
πραγµατικές συνθήκες στη ζωή. Η ευτυχία τους εξαρτάται από την οικονοµία,
τις αγορές, τις θέσεις εργασίας τους και τις οικογένειές τους. Εµείς πραγµατικά
δε θέλουµε να είµαστε σαν κι αυτούς.

18

Στµ: John Randolph Price – Σύγχρονος Αµερικανός οµιλητής και συγγραφέας βιβλίων,
µεταξύ των οποίων και το The Superbeings.
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Οι Εργάτες Του Φωτός Επιλέγουν Τη Χαρά Κόντρα Σε
Κάθε Τι
Ο πιο πολύς κόσµος σε αυτόν τον πλανήτη έχει καταστρώσει ένα πρόγραµµα
σπουδών, το οποίο αφήνει πολύ χρόνο για την εκµάθηση του κάθε µαθήµατος.
Αυτό το κεφάλαιο δε θα τους ήταν ούτε ελάχιστα κατανοητό. Πολλοί άνθρωποι
για παράδειγµα κάνουν µια ολόκληρη εποχή, δύο χιλιάδες χρόνια, για να
γίνουν λίγο πιο ανεκτικοί στους άλλους. Η εκµάθηση του να µη γίνεσαι θύµα
παίρνει στον πιο πολύ κόσµο έναν ολόκληρο κύκλο εποχών, είκοσι-έξι χιλιάδες
χρόνια.
Οι σηµερινοί δάσκαλοι υπό εκπαίδευση, δεν έχουν βάλει τόσο αργό ρυθµό στο
συµβόλαιό τους µε τη γη. Για εµάς σηµαίνει να κάνουµε µια επιλογή. Θα
σταµατήσω να εξερευνώ όλους τους πιθανούς τρόπους µε τους οποίους θα
µπορούσα να είµαι θύµα. Με τη δική µου θέληση, θα παραιτηθώ από τις
ανταµοιβές που έχω από φίλους και γνωστούς όντας θύµα και αντ’ αυτού θα
«είναι το βλέµµα µου καρφωµένο στο Θεό µόνο».
∆εν υπάρχει χώρος στην πραγµατικότητά µας για να είµαστε θύµα ή κάτι
τέτοιο. Μπορείς να φανταστείς το Θεό να είναι θύµα; Μπορείς να φανταστείς
τον Ιησού να λέει «Μαµά, πολύ θα ήθελα να κάνω το νερό σου κρασί αλλά ...
Βλέπεις είµαι ξυλουργός και φτιάχνω αυτό το σπίτι. Χρωστάω σε αυτόν τον
τύπο τόσα λεφτά, γιατί αγόρασα τα εργαλεία µου µε δόσεις, κι έτσι πρέπει να
βγω έξω και να φτιάξω αυτό το σπίτι αντί να ασχολούµαι µε το νερό σου. Απλώς
δεν προλαβαίνω να το κάνω.»
Ο Ιησούς ήταν βυθισµένος στην ίδια τηλεπαθητική δεξαµενή µε εσένα κι εµένα,
έτσι συχνά από το κεφάλι του περνούσαν σκέψεις να παρατήσει τις
µεγαλοπρεπείς αναζητήσεις και να είναι ένας περιορισµένος άνθρωπος όπως
όλοι οι άλλοι. Αλλά η οµάδα υποστήριξής του δεν τον άφηνε. Είναι πάρα πολύ
πιο εύκολο να είσαι ξυλουργός παρά να είσαι µεσσίας. ∆εν ήρθαµε στον
πλανήτη γη για να ικανοποιήσουµε τις προσδοκίες της µητέρας ή του πατέρα ή
του συζύγου µας. Ήρθαµε για να αξιοποιήσουµε τις δυνατότητές µας.
Φαντάσου για µια στιγµή, ότι η ζωή σου στη γη έχει τελειώσει εδώ και χίλια
χρόνια και ότι διηγείσαι την ιστορία της τελευταίας ενσάρκωσής σου σε ένα
αγαπηµένο φίλο πίνοντας ένα ποτό. «Ποιος ήσουν όταν ήσουν εκεί;» ρωτάει ο
φίλος σου. «Λοιπόν, αφού όλες οι οντότητες είναι Θεός», απαντάς, «είµαστε όλοι
η ίδια ουσία. Στην αρχή υπήρχε ο Θεός µόνο, έτσι ήµασταν όλοι ίσες
εκφάνσεις του Θεού ακόµα κι αν ήµασταν σε σώµα.» «Πω πω, µε τέτοια
κατανόηση θα πρέπει να µεταµόρφωσες την γη! Θα πρέπει να έκανες θαύµατα
και να µετατόπισες τη γη από τον άξονά της!» Στο οποίο αποκρίθηκες «Όχι,
κάτι τέτοιο δε θα άρεσε στο σύζυγό µου.»
Υπάρχουν πολλοί τρόποι µε τους οποίους προσπαθούµε να κάνουµε τη δουλειά
µας χωρίς πλήρη δέσµευση. Κάνουµε συµβιβασµούς στο χρόνο µας και στην
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αλήθεια, επειδή φοβόµαστε τα αντίποινα από τα πρόσωπα κύρους ή από την
οικονοµία. Καθένας και όλοι µας είµαστε εξαιρετικά όντα. ∆εν υπάρχει
απολύτως καµία διαφορά µεταξύ εσένα και έναν Σάνατ Κουµάρα19. Καµία.
Μηδέν. Τίποτα -- εκτός από το ότι αυτός διάλεξε να ακολουθήσει την
ευδαιµονία του και εµείς διαλέγουµε να βρίσκουµε δικαιολογίες γιατί δε
µπορούµε να το κάνουµε. Για να παίξουµε το παιχνίδι σύµφωνα µε τους
δικούς µας κανόνες και να δηµιουργήσουµε τη δική µας πραγµατικότητα,
χρειάζεται να κοσκινίσουµε πολύ προσεκτικά όλα όσα τα πρόσωπα κύρους µας
ανέθρεψαν να πιστεύουµε.
Οι περισσότεροι από εµάς περιµένουµε εδώ και πολύ καιρό για κάποιον να µας
πει ότι είµαστε εντάξει. Αν κάποιος το κάνει, µην τον πιστέψεις. Αν
αισθανόµαστε καλά επειδή κάποιος µας είπε ότι είµαστε εντάξει, τότε του
έχουµε δώσει τη δύναµη να τραβήξει το χαλί κάτω από τα πόδια µας. Αν
πάρουν πίσω την δήλωση τους, τότε θα είµαστε συντετριµµένοι. Ποτέ δε θα
ακολουθήσουµε την ευδαιµονία µας επειδή κάποιος µας έδωσε την άδεια να το
κάνουµε. Αν µπορούσε να κατέβει στο σαλόνι µας αυτός ο Θεός, ο απόλυτος
Θεός, ο πιο υψηλός και να µας παραδώσει ένα δίπλωµα και να µας σφίξει το
χέρι λέγοντας «Συγχαρητήρια!» ∆εν πρόκειται να συµβεί, ξέρεις, επειδή αυτός
είναι διαχωριστικός τρόπος σκέψης. Ο Θεός δεν είναι εκεί έξω και ο Θεός δεν
µπορεί να έρθει σε εµάς γιατί ο Θεός είναι µέσα µας. Ο Θεός είναι η ουσία της
ύπαρξής µας και είµαστε το θεϊκό υλικό που κάνει τη µεταµόρφωση πάνω στην
γη.
Η δέσµευσή µας για το αυτεξούσιο, είναι αυτό που η γη χρειαζόταν για πολλούς
αιώνες. Είναι ένα σπουδαίο δώρο στην πλανητική συνείδηση. Να είσαι
πρόθυµος να πεις στο σύµπαν ότι είσαι εντάξει ακριβώς όπως είσαι. Κανείς δεν
µπορεί να το κάνει αυτό για εσένα.

Ο Φόβος του ∆ιαχωρισµένου Εγώ
Γιατί υπήρχαν στρατιώτες στη Μέση Ανατολή µε το όπλο περασµένο στον ώµο
κοιτάζοντας κατάµατα το θάνατο; Γιατί κάποιος ισχυρογνώµων, έξυπνος και
µορφωµένος τους είπε ότι πρέπει να το κάνουν. Πόσους στρατιώτες θα είχαµε
στον κόσµο αν οι άνθρωποι ακολουθούσαν την ευδαιµονία τους; Πόσες βόµβες
θα έπεφταν αν όλοι ακολουθούσαν τις επιθυµίες της καρδιάς τους; Τι θα
γινόταν αν όλοι πλάθαµε κουλουράκια στην άµµο; «∆εν µπορούµε όλοι να
ακολουθήσουµε την ευδαιµονία µας» κάποιοι θα πουν. «Αυτό θα ήταν αναρχία!
∆ε θα πεθαίναµε όλοι της πείνας;» Οι λέξεις αυτές ακούγονται σαν λόγια ενός
µεγάλου διδασκάλου ή ενός φοβισµένου ατόµου;
Οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι είναι διαχωρισµένοι από εσένα κι εµένα και το
Θεό, φοβούνται αυτόν τον διαχωρισµό. Μέσα στο φόβο τους, ζητάνε από την
19

Στµ: Sanat Kumara – Σύµφωνα µε τις θεοσοφικές δηµιοσιεύσεις από το 1900 και µετά
πρόκειται για ον στο ένατο επίπεδο µύησης και την κεφαλή της πνευµατικής ιεραρχίας στη γη
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κοινωνία να θεσπίσει ένα σύνολο κανόνων για να ελέγχεται η χρήση της
«εξουσίας». Εξουσία για αυτούς σηµαίνει εξουσία πάνω σε άλλους ανθρώπους.
Πιστεύουν ότι ανεξέλεγκτοι άνθρωποι είναι στην καλύτερη περίπτωση
αναρχικοί, αν όχι εντελώς επικίνδυνοι. Ακόµα και όταν τα συστήµατα ελέγχου
που επιζητούν έχουν τεθεί σε λειτουργία, η ζωή εξακολουθεί να είναι ένα
παιχνίδι συνωστισµού για µια θέση, ποιος θα βγει από πάνω. Τα πιο
προχωρηµένα από τα διαχωρισµένα εγώ δεν υποστηρίζουν τον πόλεµο ως τρόπο
διευθέτησης του ζητήµατος ποιος θα πάρει την εξουσία, αλλά υποστηρίζουν τις
εκλογές. Με τις εκλογές ελπίζουµε ότι µόνο το 49% των ανθρώπων θα
υπόκειται στη βούληση της πλειοψηφίας. Οι εκλογές είναι µόνο λίγο πιο
πολιτισµένη µορφή πολέµου. Είτε έτσι είτε αλλιώς, µια οµάδα λαµβάνει
αποφάσεις «για λογαριασµό» της άλλης.
Με ποιο τρόπο δρουν οι οντότητες που δεν πιστεύουν ότι είναι διαχωρισµένες
από τους άλλους; Τα όντα που δεν είναι διαχωρισµένα δεν χρειάζονται να
προστατεύσουν τον εαυτό τους από τους άλλους. ∆εν χρειάζονται κάποιον να
τους πει για τα πλεονεκτήµατα της συνεργασίας σε σχέση µε τη σύγκρουση. Τα
όντα που έχουν επίγνωση της ενότητάς τους µε όλη τη δηµιουργία δεν είναι
απλώς αβλαβή, είναι η ουσία της µη βλαβερότητας, είναι αγάπη / συµπόνια /
σοφία.
Ένα ον που καταλαβαίνει την ενότητά του, δε θα ψήφιζε περισσότερο από όσο
θα τραβούσε τη σκανδάλη. ∆εν έχει καµία επιθυµία να επιβάλλει την πολιτική
του θέληση πάνω σε άλλο άτοµο και ξέρει ότι δεν υπάρχει ανάγκη για κεντρική
προστασία, επειδή κανενός η θέληση ή η κατάσταση ευηµερίας δεν µπορεί να
τεθεί σε κίνδυνο. Κανείς δεν είναι αυτεξούσιος, µέχρι να συνειδητοποιήσει τη
σύνδεσή του µε όλες τις ψυχές. Ό,τι βοηθάει εµένα, βοηθάει όλους. Ό,τι
βλάπτει τους άλλους, βλάπτει κι εµένα. Όταν υπάρχει κατανόηση, κανείς δε θα
προσπαθήσει να βλάψει, έτσι δε χρειάζεται προστασία. Το αυτεξούσιο είναι µία
ολοκληρωτική κατάσταση ύπαρξης. ∆εν υπάρχουν θύµατα.
Αυτοί που πιστεύουν στο διαχωρισµένο εγώ, πιστεύουν και ότι η φυσική
κατάσταση της ύπαρξης για τους ανθρώπους είναι µη παραγωγική, νωθρή και
παρασιτική. Πιστεύουν ότι αν οι άνθρωποι δεν υποχρεώνονταν από την
οικονοµική ανάγκη να δουλέψουν, θα παίρναν µόνο, δε θα δίνανε ποτέ.
Πιστεύουν ότι η φύση του ανθρώπου είναι κακή (στα αγγλικά η λέξη κακό είναι
η λέξη ζωντανό γραµµένη ανάποδα20). Κατά κάποιο τρόπο έχουν δίκιο. Αν η
ανθρωπότητα αφυπνιζόταν αρκετά ώστε να γίνει υγιής, ευηµερούσα και
ευτυχισµένη, τότε όλοι θα παραιτούνταν από τις δουλειές τους. Θα παρατούσαν
κάθε δραστηριότητα που δεν ήταν διασκεδαστική. Αλλά η φύση του ανθρώπου
προέρχεται από τη φύση του Θεού, την πηγή του. Η φύση του Θεού /
ανθρώπου είναι να δηµιουργεί. Η φύση του Θεού / ανθρώπου είναι να
εξερευνά. Η φύση του Θεού / ανθρώπου είναι η παντοδυναµία και η
παντογνωσία. Ο αφυπνισµένος άνθρωπος ποτέ δε δέχεται να κάνει τη ζωή του
20
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δουλειά. ∆ηµιουργεί. Αγαπά. Χορεύει. Και έχει πλήρη επίγνωση του
κοσµικού νόµου - - κανένα παιδί του Θεού δε µπορεί να υποχρεωθεί να
υποµείνει στερήσεις, λόγω της επιλογής ενός άλλου παιδιού του Θεού να µην
κάνει κάτι. Η ευηµερία δηµιουργείται από τη συνείδηση, όχι την εργατική
δύναµη. Έχουµε ξεχάσει τη φυσική κατάσταση ύπαρξης σε αυτό το σύµπαν;

Χρειάζεται Περισσότερη Ενέργεια για τη ∆ηµιουργία
Περιορισµού Από Οποιαδήποτε Άλλη Κατάσταση
Έχουµε προγραµµατιστεί να πιστεύουµε ότι, αν δεν µας κακοποιούν ή δεν µας
δολοφονούν την παρούσα στιγµή, τότε η ζωή µας πάει αρκετά καλά. Μας
έχουν πει ότι η ζωή είναι να δουλεύεις σκληρά και να κάνουµε ό,τι καλύτερο
µπορούµε. Μας έχουν πει ότι αν έχουµε φαγητό στο τραπέζι και ρουχισµό και
στέγη µαζί µε λίγους φίλους, τότε δεν έχουµε δικαίωµα να περιµένουµε
περισσότερα. Κι όµως, κανείς µεγάλος διδάσκαλος δε µίλησε για αυτά.
Συζητούσαν για περίεργες καταστάσεις ύπαρξης, όπως η νιρβάνα! Η κοινωνία
δε µας προγραµµάτισε για την τελειότητα, αλλά η αλήθεια είναι ότι είµαστε ένα
µικρό κοµµάτι φως που πέταξε από το αστέρι που είναι ο Θεός. Θα
βρισκόµαστε αιώνια στη φυσική κατάσταση ύπαρξης του σύµπαντος.
Χρειάστηκε µεγάλη προσπάθεια – πολλά έλκη και καρδιακές προσβολές και
λίγο καρκίνο – για να καταπιέσουν την ευδαιµονία.
Γιατί δε βιώνουν τη φυσική κατάσταση ύπαρξης οι κάτοικοι του σχολείου γη;
Γιατί µία από τις ιδιότητες του Θεού είναι άπειρη δύναµη και, είτε το πιστεύεις
είτε όχι, κάθε άτοµο έχει τη δύναµη να δηµιουργήσει περιορισµό. ∆εν είναι
εύκολο να είσαι Θεός, ο απόλυτος Θεός, ο πιο υψηλός και να συγκεντρώσεις
όλες σου τις δυνάµεις και την ενέργεια για να δηµιουργήσεις την ψευδαίσθηση
ότι είσαι απλώς ένας άνθρωπος – ένα αδύναµο, περιορισµένο, υποταγµένο ον.
Είναι σχεδόν υπερβολικά φανταστικό για να το πιστέψεις. Οι περισσότερες
οντότητες που υπάρχουν εκτός αυτού του σχολείου γη, δεν µπορούν ούτε κατά
διάνοια να κατανοήσουν τις ιστορίες που ακούν για την ζωή σε αυτόν τον
πλανήτη. ∆εν µπορούν να καταλάβουν πώς είναι δυνατόν µια κοινωνία να
συνεχίσει να υπάρχει, ενώ προβάλει προς τα έξω χαρακτηριστικά που
βρίσκονται σε αντίθεση µε τη φυσική κατάσταση ύπαρξης στο υπόλοιπο
σύµπαν. Αν ρώταγες έναν κάτοικο του Ζήτα Ρετίκουλι σχετικά µε το να πάρεις
άδεια για να είσαι αυτός που είσαι, ούτε που θα καταλάβαινε την ερώτηση.
Το µόνο εµπόδιο στην επίγνωσή µας και στη φώτισή µας, είναι η απόφαση να
µη γίνουµε αυτεξούσιοι και η αποφασιστικότητά µας να µην είµαστε αυτό που
είµαστε. Μέχρι να αλλάξουµε αυτή την απόφαση, θα συνεχίσουµε να
πιστεύουµε ότι αυτή η γη και η κυβέρνησή της και η οικονοµία της και η
οικογένειά µας έχουν εξουσία πάνω µας – και έτσι θα είναι, γιατί είµαστε Θεός
και τα λόγια µας είναι η αλήθεια.
Ήρθαµε σε αυτή τη γη για να βρούµε το αυτεξούσιό µας στο εδώ και τώρα.
Αυτός είναι ο λόγος που ο Ιησούς Χριστός δε γεννήθηκε αυτά τα Χριστούγεννα –

Κανένας Χρόνος για Κάρµα – Κεφάλαιο 5
Σελίδα 86
τον χρειάζονταν δύο χιλιάδες χρόνια πριν, αλλά σήµερα χρειάζονται εµάς.
Αυτή είναι η αρχή της εποχής του αληθινού διαφωτισµού, όπου δε µένει τίποτα
να κάνουµε από το να ακολουθήσουµε την ευδαιµονία µας, τις επιθυµίες της
καρδιάς µας.

Το Αυτεξούσιο είναι Φυσιολογικό
Το αυτεξούσιο είναι φυσιολογικό. Όλα τα τετράκις εκατοµµύρια οντοτήτων που
υπάρχουν στα διάφορα σύµπαντα, έχουν δεδοµένο ότι δεν υπάρχει άλλος
τρόπος να είναι. Αλλά εδώ κάτω, στην κάτω αριστερή γωνία αυτού του κάπως
αρχαϊκού σύµπαντος, υπάρχει ένα µικρό σχολείο που ονοµάζουµε γη του
οποίου οι κάτοικοι αισθάνονται την ανάγκη να ζητούν την άδεια.
Ξέρεις γιατί ακόµα ζητούµε την άδεια; Είναι γιατί πιστεύουµε στο σωστό και το
λάθος και τη δυνατότητα να κάνουµε λάθος. Αλλά δεν είπαν οι µεγάλοι
διδάσκαλοι ότι «Εσείς είστε Θεοί»; Ο Βούδας το είπε, το ίδιο κι ο Μωάµεθ και ο
Λάο Τσου και ο Κονφούκιος και ο Αβραάµ. Τι είδους λάθος µπορεί να κάνει ο
Θεός;
Όλοι µας έχουµε βιώσει στιγµές απόλυτης ευδαιµονίας στη ζωή µας αλλά τις
έχουµε περιστοιχίσει µε φόβο, γιατί περιµέναµε η ευτυχία µας να εξαφανιστεί.
Όταν περνάγαµε τέλεια παίζοντας µε τα παιχνίδια µας και όλα ήταν υπέροχα
και ήταν ώρα για ύπνο, µας τσάκωσαν στην µέση της προσωπικής µας
έκστασης. Η φωνή είπε «Πήγαινε στο κρεβάτι – πολύ το διασκεδάζεις!» Κάθε
στιγµή που η ζωή άρχισε να γίνεται πολύ καλή, αρχίσαµε να κοιτάµε πίσω από
την πλάτη µας. Αναπτύξαµε µία σύνδεση µεταξύ αυτού που επιθυµούµε και
αυτού που φοβόµαστε. Κάθε εµπειρία που είχαµε ποτέ σε αυτή τη γη, η οποία
µας έφερε στο χώρο του άχρονου χρόνου, τη διαδέχθηκε το «Σταµάτα να
διασκεδάζεις τόσο! Ποιος νοµίζεις ότι είσαι; Πού το βρήκες ότι σου αξίζει να
είσαι τόσο ευτυχισµένος;» Αυτός είναι ο λόγος που όλοι έχουµε το φόβο ότι αν
κάτι το ευχαριστιόµαστε πολύ, τότε σίγουρα θα τελειώσει. Αυτή η πεποίθηση
και µόνο, θα µας αποτρέψει από το να ζούµε αιώνια σε έκσταση. Θυµήσου ότι
δεν είµαστε θύµατα αυτών που µας τσάκωσαν. Τους διαλέξαµε ως δασκάλους,
ώστε να µάθουµε να παίρνουµε τη δύναµή µας πίσω. Και τότε θα είµαστε
ελεύθεροι.
Πόσα άτοµα σε αυτή τη γη είναι διατεθειµένα να ζήσουν κάθε στιγµή σε
απόλυτη ευδαιµονία και να µη ζητάνε την άδεια από κανένα, να είναι αυτοί
που είναι; Ο Αϊνστάιν το έκανε – να ένας. Ο Ρέµπραντ το έκανε – να δύο.
Υπάρχουν λίγοι – δέκα, εκατό ίσως ακόµα και χίλιοι. Αν από τα πέντε
δισεκατοµµύρια περίπου που ζουν σε αυτή τη γη βγάλουµε τα λίγα όντα που
είναι αυτεξούσια και έχουν δώσει στον εαυτό τους την άδεια να ζουν στη φυσική
κατάσταση της ύπαρξης, πόσοι λες ότι µένουν; Περίπου πέντε δισεκατοµµύρια.
Μερικές χιλιάδες δεν είναι ούτε µια σταγόνα στον ωκεανό.
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Καθώς αρχίζει να προβάλει η εποχή του Υδροχόου, βλέπουµε να συµβαίνουν
κάποια συναρπαστικά πράγµατα. Αρχίσαµε να βλέπουµε τη δηµιουργική
συνείδηση να εκφράζεται µε νέες µορφές τέχνης, νέες φιλοσοφίες και νέες
επιστήµες. Άρχισε µε λίγους µόνο διασκορπισµένους εργάτες του φωτός, οι
οποίοι ήταν ριζοσπαστικοί και αιρετικοί στις µέρες τους. Από αστρολογική
σκοπιά µπορούµε να πούµε ότι η ενέργεια της εποχής του Υδροχόου άρχισε σα
διαρροή στον πλανήτη µε την Αναγέννηση. ∆εν υπήρχε ούτε µία πτυχή της
ανθρώπινης κατάστασης που διέφυγε από την µετάβαση. ∆ιευρυµένοι τρόποι
έκφρασης εµφανίστηκαν στις τέχνες, την επιστήµη, τη φιλοσοφία και τη
θρησκεία. Λίγοι µοντέρνοι προφήτες εµφανίστηκαν για να µας πουν για έναν
καλύτερο τρόπο. Αυτός είναι ο λόγος που ο Λεονάρντο ντα Βίντσι, ο Ραλφ
Γουάλντο Έµερσον, ο Τόµας Έντισον, ο Καντ και ο Κουίµπι21 εµφανίστηκαν σε
αυτόν τον πλανήτη. Κατάλαβαν την πρωταρχική οδηγία και ότι η ζωή σε αυτή
τη γη είναι µια εξελικτική και µεταβατική διαδικασία. Κανείς από αυτά τα
άτοµα δε χρειάζονταν το δόγµα ή τη στασιµότητα. Αυτό που τους ξεχώριζε από
την υπόλοιπη κοινωνία, ήταν η επιθυµία τους να ζουν συνειδητά, και η θέλησή
τους να εµπιστευτούν την εσωτερική τους ύπαρξη, πέρα και πάνω από
οτιδήποτε είχαν διδαχθεί.
Το κόλπο είναι να ζεις κάθε στιγµή της κάθε µέρας έχοντας στο νου τη µεγάλη
εικόνα. Καθώς αποκτούµε σοφία και επίγνωση, µαθαίνουµε να είµαστε
συνειδητοί όλη την ώρα, αντί να ζούµε µέσα από παλιά µοτίβα και συνήθειες.
Μέρος του να ζούµε συνειδητά, είναι να ξέρουµε τι έχουµε κατανοήσει και τι
ακόµη µας διαφεύγει. Είναι να ξέρουµε πότε είµαστε στο κέντρο µας και
ισορροπηµένοι και πότε χρειαζόµαστε ενίσχυση. Πρέπει να είµαστε
διατεθειµένοι να πούµε «Αυτό δεν το έχω πολυκαταλάβει, γι’ αυτό καλύτερα να
ακούσω εκείνη την κασέτα ή να διαβάσω εκείνο το βιβλίο ή να δω εκείνο το
ηλιοβασίλεµα.» Το να ζούµε συνειδητά είναι ο µόνος τρόπος για να
εξασφαλίσουµε ότι κινούµαστε µε τον πιο αποδοτικό τρόπο προς τα εκεί όπου
θέλουµε να πάµε.
Αυτός είναι ένας θαυµάσιος πλανήτης για τους ανθρώπους που αποδέχονται
την ευθύνη για τη ζωή τους και αρνούνται να είναι θύµατα. Ο πλανήτης γη θα
είναι κυριολεκτικά ο κήπος της Εδέµ για αυτούς που είναι έτοιµοι να ορίσουν
από µόνοι τους πια είναι η ευδαιµονία τους και να την ακολουθήσουν. Τι
ξεχωρίζει τους δάσκαλους υπό εκπαίδευση από τη µάζα; Η µάζα λέει «∆ε µπορώ
να αφήσω τη δουλειά µου γιατί χρωστάω πολλά λεφτά», ενώ οι δ.υ.ε. δηλώνουν
«Αν δεν αισθάνοµαι καλά µε αυτό, δε θα το κάνω.» Αν συνεχίσεις να κάνεις
κάτι µε το οποίο δεν αισθάνεσαι καλά, να ξέρεις ότι είναι δική σου επιλογή. Αν
διαλέξεις να παραµείνεις σε ασύµβατες καταστάσεις, και αυτό επίσης είναι δική
σου επιλογή.
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Τι δικαιολογίες φέρνουµε για να παραµείνουµε θύµα; Είµαστε εντελώς
ελεύθεροι να κάνουµε ό,τι επιθυµούµε. Μπορεί να διαλέξουµε να είµαστε
θύµα, αλλά θα πρέπει τουλάχιστον να το κάνουµε συνειδητά. Πες «Σήµερα
επιλέγω να είµαι θύµα. ∆εν είναι υπέροχο! Πάω πίσω σε εκείνη τη δουλειά
που µισώ.» Ή «Θα είµαι θύµα σήµερα το απόγευµα. ∆ε θέλω να πάω στο σπίτι
των τάδε. ∆ε µου αρέσει η παρέα τους, αλλά δε θέλω να πληγώσω τα αισθήµατά
τους κι έτσι προτιµώ να γίνω θύµα.»
Αν ζούµε πραγµατικά συνειδητά, δε θα χρειαστεί να αλλάξουµε την
συµπεριφορά µας µε τρόπο που να είναι πολύ τροµακτικός ή άβολος. Ας
έχουµε απλώς επίγνωση του τι δηµιουργούµε για τον εαυτό µας και τα µοτίβα
που θέτουµε για τον πλανήτη, όταν επιτρέπουµε στον εαυτό µας να γίνει θύµα.
Τη στιγµή που επιλέγουµε να είµαστε συνειδητοί κάθε στιγµή και να έχουµε
επίγνωση των επιλογών µας, η ζωή µας αρχίζει να αλλάζει. Μέσα σε λίγες µέρες
θα έχουµε ανακαλύψει διάφορους τρόπους για να µεταβούµε από ρόλους
θύµατος σε ρόλους χωρίς άγχος.
Αισθανόµαστε άβολα µόνο όταν προσπαθούµε να ξεγελάσουµε τον εαυτό µας
λέγοντας ότι δεν έχουµε άλλη επιλογή. Όταν ανεχόµαστε πράγµατα
υποδεέστερα της ευδαιµονίας µας, θα είµαστε και του χρόνου ακόµη
αντιµέτωποι µε τις ίδιες επιλογές, ώσπου να έρθει η µέρα που θα πούµε «Τα
παρατάω!» Τότε θα θυµηθούµε τι είχε πει εκείνος ο γκουρού για την
αποστασιοποίηση και την παράδοση. Είναι ο µόνος δρόµος για την ελευθερία.
Πρέπει να αποφασίσουµε αν θα υποκύψουµε στην πίεση των συνοµήλικων και
του παραδοσιακού τρόπου δράσης ή αν θα ακολουθήσουµε την εσωτερική µας
καθοδήγηση. Όταν τα ζυγίζουµε, συχνά θα επιλέξουµε να ακολουθήσουµε τον
τρόπο της κοινωνίας για λίγο ακόµα, επειδή µπορεί να είναι πιο άνετο από το
να πηδήξουµε από το γκρεµό σε ένα νέο τρόπο ζωής. Αυτό είναι εντάξει. Είναι
µία µικρή καθυστέρηση, αλλά είναι εντάξει εφόσον το κάνουµε συνειδητά.
Απλά πες «Ναι, επέλεξα ένα παλιό µοτίβο γιατί στην παρούσα κατάσταση
συνειδητότητάς µου πιστεύω ότι θα µου παρέχει υψηλότερο επίπεδο άνεσης.»
Τελικά θα κοιτάξουµε πίσω και θα πούµε «Θεέ µου, γιατί περίµενα τόσο καιρό;»
και θα προχωρήσουµε.
Κάθε µέρα που ζούµε συνειδητά, ανακαλύπτουµε περισσότερα πράγµατα µε τα
οποία δεν αισθανόµαστε καλά. Αυτό είναι υπέροχο! Ο πόνος µας είναι το
κλειδί προς την ελευθερία. Μέσω του πόνου µας ανακαλύπτουµε τέλεια αυτό
το οποίο δεν είµαστε πλέον διατεθειµένοι να ανεχθούµε. ∆εν µπορούµε να
αφήσουµε κάτι αν δεν αναγνωρίζουµε την ύπαρξη του. Μόλις το
αναγνωρίσουµε και αφήσουµε όλες τις δικαιολογίες για να το κρατήσουµε, θα
είµαστε ένα βήµα πιο κοντά στην πλήρη ελευθερία. Όταν κοιτάµε την εποχή
των Ιχθύων της αυστηρότητας και τις µέρες που ο τυφλός οδηγούσε τους
τυφλούς, µπορούµε να δούµε καθαρά ότι η γη απελπισµένα χρειάζεται άτοµα
που µπορούν να πάνε κατευθείαν στο Θεό, µέσω της δικής τους εσωτερικής
καθοδήγησης.
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Με τη δύναµη της θέλησης µπορούµε να διαλέξουµε τη γαλήνη κάθε στιγµή,
αντί να αντιδρούµε στα πράγµατα γύρω µας. Αυτό σηµαίνει ότι αν το
αυτοκίνητο έχει ένα σκασµένο λάστιχο, έχουµε την επιλογή να πούµε «Μου
αξίζει µόνο το καλύτερο, έτσι αυτό πρέπει να είναι το καλύτερο σκασµένο
λάστιχο σε όλο τον κόσµο.» Αυτό θα µας επιστρέψει όλη τη δύναµή µας και θα
εξαλείψει την αίσθηση ότι είµαστε θύµα. Η λειτουργία κάθε σκασµένου
λάστιχου ήταν πάντοτε να κάνει οντότητες να συνειδητοποιήσουν ότι ένα
λάστιχο δεν έχει την δύναµη να τις κάνει δυστυχισµένες. Καθώς µαθαίνουµε
να µην κρατάµε ενέργεια σε σχέση µε ένα λάστιχο, το εγώ διαµαρτύρεται,
δίνοντάς µας µία λίστα µε τις συνέπειες. «Καταρχάς, θα αργήσεις και ο τάδε θα
νευριάσει µαζί σου.» Είµαστε ελεύθεροι να δηλώσουµε ότι δεν πιστεύουµε
πλέον σε αυτές τις λίστες. Ούτως ή άλλως πώς θα µπορούσε οτιδήποτε στο
σύµπαν του Θεού να έχει αργήσει; Πώς θα µπορούσε οτιδήποτε να είναι εκτός
σειράς; Απλά σηµαίνει ότι θα φτάσουµε στον προορισµό µας µία διαφορετική
ώρα και εποµένως κάτι µαγικό πρόκειται να συµβεί. Θαυµάσια!
Ό,τι κρατάµε στο νού το δηµιουργούµε, έτσι να περιµένεις πως οτιδήποτε
συµβαίνει στη ζωή δηµιουργεί κάτι µαγικό.
Ενώ βλέπουµε το φόβο ως δικαιολογία για να µείνουµε προσκολληµένοι σε
παλιά µοτίβα, επέτρεψε µου να πω ότι καµία οντότητα δεν έχει ποτέ βιώσει
φόβο στην παρούσα στιγµή και καµία οντότητα δεν έχει ποτέ βιώσει ενοχή στην
παρούσα στιγµή. Κάθε φόβος κατευθύνεται προς το µέλλον, ενώ η ενοχή είναι
µια αντανάκλαση του παρελθόντος. Εποµένως, όταν εστιάζουµε στο τώρα, δε
θα βιώσουµε ποτέ αυτά τα συναισθήµατα. Ο φόβος και η ενοχή είναι οι
µοναδικές δύο καταστάσεις της ύπαρξης που εµποδίζουν την ανθρωπότητα να
δει την αληθινή της φύση.

Ψυχική Μνήµη και Όραση
Έχω ένα γνωστό, ο οποίος ως παιδί είχε διαγνωσθεί µε πνευµατική
καθυστέρηση και τον είχαν βάλει σε ειδικά σχολεία για παιδιά µε διανοητικά
προβλήµατα, απλά επειδή δεν απέκλεισε αρκετά νωρίς τη σύνδεσή του µε άλλα
επίπεδα της πραγµατικότητας. Σαν µικρό παιδί έπαιζε µε πολλούς αόρατους
φίλους και καθώς µεγάλωνε συνέχισε να παίζει µαζί τους. Περιστασιακά θα του
φέρναν ακόµα και µικρά δώρα. Ήταν ιδιαίτερα περίεργη εµπειρία για την
οικογένειά του. Οι γιατροί του είπαν «Λοιπόν ο Άλεξ δεν είναι εδώ πλήρως, άρα
πρέπει να είναι καθυστερηµένος.» Σήµερα έχει τρία διδακτορικά διπλώµατα
και δουλεύει ακόµα διαισθητικά. Κάνει εξωσωµατική εξερεύνηση για την
αστυνοµία και βρίσκει παιδιά που έχουν χαθεί. Αυτός είναι φυσιολογικός, ενώ
οι υπόλοιποι προσπαθούµε να ευχαριστήσουµε τους γονείς µας.
Ο καθένας µας έχει µνήµες από την ύπαρξή µας πριν γεννηθούµε. Μερικές
φορές αυτές οι µνήµες διαρρέουν από το υποσυνείδητο στο συνειδητό νου µας.
Τι συµβαίνει αν έχουµε έρθει από το αστρικό σύστηµα τριαντα-επτά Ζ, στο
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τέταρτο αριστερό τοµέα του σύµπαντος Μαγικοεπτά; Τι θα γίνει αν
προσπαθήσουµε να ζήσουµε µε τον τρόπο που θυµόµαστε από την
προηγούµενη ύπαρξή µας; Κανείς δε φοράει µάσκα πάνω από τα συναισθήµατά
του εκεί όπου ζούσαµε. Κάθε ον είναι πλήρως τηλεπαθητικό και ανοιχτό και
ειλικρινές. Αν λειτουργούµε έτσι σε αυτόν τον πλανήτη, τότε θα υποστούµε
σοβαρή κακοποίηση από τους συνοµίλικους, την οικογένεια και τους
δασκάλους µας, επειδή είµαστε τόσο διαφορετικοί.
Στη γη, πρέπει να µάθουµε να συµµορφωνόµαστε. Έτσι, για τη δική µας
επιβίωση, αρχίζουµε να κλείνουµε. Λέµε «Στάσου ένα λεπτό – ∆εν πρόκειται να
πω σε κανέναν τι ξέρω ή τι βλέπω. Θα κάνω εδώ µια υποχώρηση πολύ ήρεµα,
γιατί δε θέλω να περάσω την ηµέρα τιµωρία και να κάθοµαι στο δωµάτιό µου.
Θα συµπεριφερθώ σαν φυσιολογικό ανθρώπινο ον.» Πόσοι από εµάς το έχουµε
κάνει αυτό για την επιβίωσή µας; Και µετά από είκοσι ή τριάντα ή σαράντα
χρόνια, κάποιος έρχεται και λέει «Πες µου τι ξέρεις.» Θα έχουµε
προγραµµατιστεί να πούµε «Α, όχι – δεν πρόκειται να µε δείρεις. ∆ε θυµάµαι
τίποτα από εκείνα τα κοσµικά πράγµατα.»
Μπορώ να θυµηθώ τη δική µου εµπειρία ως παιδί. Ήµουν επίσκεψη στο σπίτι
του ξάδερφού µου και έπαιζα κυνηγητό µε ένα πνεύµα δέντρου. Πολύ το
διασκέδαζα µε αυτόν το µικρό αόρατο καλικάντζαρο. Ήταν πολύ πιο γρήγορος
από εµένα. Ξαφνικά, βγήκε ο ξάδερφός µου έξω και µε έπιασε. Αισθάνθηκα
τόση ταπείνωση και ντροπή που έπαιζα µε κάτι αόρατο. Ορκίστηκα επί τόπου
ότι κανένας δε θα µε έπιανε ξανά να κάνω κάτι τέτοιο. ∆εν ξαναείδα άλλο
πνεύµα δέντρου ώσπου µετακόµισα στη Σάντα Φε πριν µερικά χρόνια. Μία
µέρα είχα µεγάλη δυσκολία να βρω απαντήσεις κι έτσι ξεκίνησα για το
αγαπηµένο µου σηµείο διαλογισµού. Σταµάτησα το αυτοκίνητο σε ένα σηµείο
όπου είχα θέα σε µία ήρεµη κοιλάδα. Ακριβώς τη στιγµή που κατέβαζα την
πλάτη του καθίσµατος για να χαλαρώσω, είδα εκατοντάδες από αυτούς τους
µικρούς ανθρώπους. Από κάθε δέντρο κατέβαινε κι από ένας. Φωνάζανε
«Χρειάζεται να ευθυµήσει! Πάνω του!» Μέσα σε λίγα λεπτά φώναζα «Σταµατήστε!
Σταµατήστε!» ∆εν άντεχα άλλο το γαργαλητό τους, αλλά ήµουν περιχαρής που
ξαναγύρισαν για να παίξουν µαζί µου µετά από σαράντα χρόνια. Όλοι µας
έχουµε τη δυνατότητα να θυµηθούµε εκείνες τις στιγµές µε τους ιδιαίτερους
φίλους µας από άλλες διαστάσεις.
Μπορείς να θυµηθείς εκείνες τις στιγµές στη ζωή σου, όταν ήσουν στον κόσµο
σου; Μπήκες στην κατάσταση του άχρονου χρόνου παίζοντας µε κούκλες ή
ζωγραφίζοντας ή πλάθοντας κουλουράκια από λάσπη. Ήταν σαν να είχε
εξαφανιστεί ο υπόλοιπος κόσµος. Εκείνες οι στιγµές ήταν µια πρόγευση αυτού
που πρόκειται να αποκτήσεις σε αυτή τη ζωή. Έχεις τη δυνατότητα να ζήσεις σε
αυτήν την κατάσταση για πάντα, γιατί δηµιουργείς την πραγµατικότητά σου µε
όποιο τρόπο εσύ διαλέξεις. Μπορείς να δηµιουργήσεις περιπέτεια, εξερεύνηση
ή ξεκαρδιστικό γέλιο. Μπορείς να έχεις ό,τι επιθυµείς στη δική σου έκδοση της
ευδαιµονίας.
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Το ∆ράµα είναι Οικείο (Ασφαλές)
Η Ευδαιµονία είναι το Άγνωστο (Γεµάτο Φόβο)
Ένα πράγµα σηµαντικό να θυµάσαι, είναι ότι η τελειότητα δε θα είναι βαρετή.
Μερικές φορές πέφτουµε στην παγίδα να προσκαλούµε το δράµα, λόγω της
εσφαλµένης πεποίθησης ότι η νιρβάνα δε θα είναι συναρπαστική. Όταν ζούµε
συνειδητά, τότε συνειδητοποιούµε πόσο έλκει το δράµα. Αν δούµε µια
δραµατική κατάσταση στη δουλειά, αποµακρυνόµαστε σαν να µην υπήρχε ή
πάµε καταπάνω της για να µάθουµε τις λεπτοµέρειες; Πώς µπορούµε να
παραµείνουµε σε επαφή µε το φως, αν είµαστε µπλεγµένοι στο δράµα;
Τα Μαθήµατα Θαυµάτων µας λένε απλά να διαλέξουµε τη γαλήνη. Αν κάποιος
είναι έτοιµος να σου ρίξει µπουνιά, θα διαλέξεις τη γαλήνη; Αν η τράπεζα
πρόκειται να σου πάρει το σπίτι, θα το δραµατοποιήσεις ή θα πεις «Ε, καλά -είναι απλώς ένα σπίτι.» Ακούγεται αστείο, αλλά στ’ αλήθεια πρόκειται για µία
επιλογή. Οι περισσότεροι από εµάς θα ήταν γεµάτοι ένταση και νεύρα, αν
ερχόντουσαν να µας πάρουν το σπίτι. Ξεχνάµε ότι έχουµε τον έλεγχο του
σώµατός µας και των αντιδράσεών του. Επιλέγουµε τη συναισθηµατική µας
κατάσταση σε κάθε στιγµή της ζωής µας. Επειδή δεν υπάρχουν θύµατα,
έχουµε τη δυνατότητα να διαλέξουµε τη γαλήνη.
Οι περισσότεροι από εµάς δεν είµαστε ακόµα σίγουροι ότι θέλουµε να
εγκαταλείψουµε το δράµα. «Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να εγκαταλείψω την
υπόλοιπη σεζόν του µπάσκετ;» ∆ε σηµαίνει ότι πρέπει να εγκαταλείψουµε
τίποτα. Αλλά θα πρέπει να αλλάξουµε την προοπτική µας, αν επιθυµούµε να
γίνουµε ελεύθεροι. ∆ε θα υπάρχουν πλέον νικητές και ηττηµένοι στο γήπεδο –
θα υπάρχουν απλώς άτοµα που ξεπερνούν τα όριά τους. Το µπάσκετ είναι ένα
υπέροχο εργαλείο διδασκαλίας. Από τη σκοπιά της αθλήτριας, αν αυτή µπορεί
να πηδήξει ψηλότερα ή να κινηθεί γρηγορότερα από όσο ποτέ, τότε έχει κάνει
πρόοδο στο δρόµο της να γίνει απεριόριστη. Από τη δική µας σκοπιά, θέλουµε
να δούµε το Θεό να παίζει µε το Θεό και τίποτα περισσότερο. Ο µοναδικός
σκοπός του αθλητή µέσα στο γήπεδο, είναι η προσωπική ανάπτυξη. Μέχρι να
µπορούµε να το δούµε µε αυτόν τον τρόπο, θα παραµείνουµε παγιδευµένοι
στον ίδιο µας τον ιστό.
Όταν ένα άτοµο αρχίσει να ακολουθεί την ευδαιµονία του και να πιστεύει ότι δε
χρειάζεται πλέον να συµµορφώνεται µε τα πρόσωπα κύρους στη ζωή του,
υπάρχει µία περίοδος κατά την οποία φαίνεται ότι τα έχει κάνει θάλασσα. Η
οικογένεια και οι φίλοι µας είναι οι πρώτοι που µας το λένε. Θα µας πουν ότι
δεν είµαστε πρακτικοί και ότι δε µπορούµε να παρατήσουµε τη δουλειά µας ή
το σύζυγό µας έτσι απλά. Είναι µία µεταβατική περίοδος η οποία θα µας
κατατροµοκρατήσει, αλλά µετά από µία σύντοµη περίοδο προσαρµογής κάτι
καταπληκτικό συµβαίνει. Όταν σταµατάµε να παίζουµε το παιχνίδι σύµφωνα
µε τους παλιούς κανόνες, ανακαλύπτουµε ότι δεν πρόκειται να καταστραφούµε.
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Εδώ παίρνουµε µία γεύση από την αλήθεια: είναι δυνατό να τελειώνουµε µε τον
αγώνα µία για πάντα.

«Εµπιστοσύνη», Αυτή η Λέξη Πάλι
Οι αφυπνιζόµενες ψυχές αποφασίζουν κάποια στιγµή να εµπιστευθούν το
σύµπαν πλήρως. Η προσπάθεια απόκτησης κοσµικής συνείδησης µε µικρά
βήµατα είναι υπερβολικά απογοητευτική. Ας ελπίσουµε ότι όλοι µας θα
αποφασίσουµε ότι αυτή είναι η ζωή για να πηδήξουµε στην άβυσσο. Αυτό το
βήµα πρέπει να γίνει κάποτε. Ευτυχώς, το σύµπαν είναι πολύ καλοπροαίρετο
και κατά πολύ µε το µέρος µας. Αν επιτρέψουµε στις µεταβάσεις µας να είναι
διασκεδαστικές, τότε θα είναι. Το σύµπαν είναι τόσο στοργικό, που µε τον ένα
ή άλλο τρόπο θα επιτύχει να µας αποσπάσει από τους περιορισµούς µας. Αλλά
ο κοσµικός νόµος προβλέπει ότι έχουµε πάντα την ευκαιρία να διαλέξουµε τον
εύκολο δρόµο. Αυτό είναι που συµβαίνει όταν µας έρχεται η τάση να
αφήσουµε τη δουλειά µας ή να κάνουµε άλλες αλλαγές στη ζωή µας. Ξέρουµε
πότε µία διαφορετική χρήση του χρόνου µας θα είναι πιο ικανοποιητική.
Οι σκέψεις που κρατάµε στο νου, προβάλλονται προς τα έξω. Όταν γινόµαστε
αντικειµενικοί παρατηρητές των επαναλαµβανόµενων σκέψεών µας, βλέπουµε
τι εµπειρίες µας περιµένουν. Αν παραπονούµαστε για τη δουλειά µας και λέµε
«∆ε θέλω να πάω στη δουλειά», το σύµπαν θα τα ρυθµίσει έτσι ώστε να µη
χρειαστεί να πάµε στη δουλειά. Γιατί λοιπόν να µην παραιτηθούµε πριν
καταλήξουµε στο χειρουργείο, µας απολύσουν ή το γραφείο πάρει φωτιά; Κάτι
έξυπνο που µπορούµε να κάνουµε είναι να αλλάξουµε τη σκέψη «∆ε θέλω να
πάω στη δουλειά» µε το «κάτι πολύ καλύτερο έρχεται στο δρόµο µου». Το
σύµπαν δεν κρίνει την ποιότητα των σκέψεών µας. Απλώς τις εκδηλώνει.
Μία τυπική αντίδραση που έχουν οι άνθρωποι όταν το σύµπαν τους σκουντάει,
είναι «Μα δεν µπορώ απλώς να παραιτηθώ! Θα χρεωκοπήσω! ∆ε θα έχω να φάω!
∆ε θα έχω τίποτα να κάνω. Απλώς δε µπορώ να το κάνω γιατί αν δε δουλέψω σε
αυτή τη δουλειά που µισώ για τα επόµενα είκοσι χρόνια, θα µου πάρουν το
σπίτι!» Αν το σπίτι απειλείται, µην αντιστέκεσαι. Απλώς πες «Αντίο σπίτι. Ήταν
ένα καλό σπίτι, αλλά εγώ είµαι στο δρόµο για την ελευθερία.» Η αντίσταση
δηµιουργεί βαθιά οδυνηρές εµπειρίες. Είναι όλα ένα µάθηµα µόνο και αν το
σπίτι ή η περιουσία σου βρίσκονται σε κίνδυνο, να είσαι διατεθειµένος να πεις
«Θεέ, είναι δικά σου. ∆εν τα χρειάζοµαι και δε µε νοιάζει τι θα γίνει µε αυτά.»
Αν το εννοείς πραγµατικά, µέχρι αύριο όλα θα είναι εντάξει. Αν επιλέξεις να
ανησυχείς γι’ αυτά, µέχρι αύριο τα πράγµατα θα είναι χειρότερα.
«∆ε θα έχεις άλλους Θεούς, εκτός από εµένα» ήταν µια προειδοποίηση ότι ο
κοσµικός νόµος θα παράγει στο φυσικό επίπεδο τα πράγµατα στα οποία
δίνουµε την προσοχή µας, γιατί αυτά είναι οι Θεοί µας. Αν πιστεύουµε ότι η
γαλήνη του νου µας και η ευτυχία µας προέρχεται από το σπίτι µας, έχει γίνει
ο Θεός µας. Ένα σπίτι είναι άθλιος Θεός που φέρνει µόνο δυστυχία. Αν
έχουµε επίγνωση του τι δηµιουργούµε για τον εαυτό µας, γιατί να θέλουµε να
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διατηρήσουµε τη δυστυχία µας; Είναι απλά επειδή δεν πιστεύουµε ότι το
σύµπαν είναι φιλικό και δεν έχουµε ακόµη µάθει να εµπιστευόµαστε ότι κάτι
καλύτερο θα πάρει τη θέση του. Η κοινωνία πάντα λέει ότι αν δεν κάνεις αυτό
το οποίο µισείς, συµπεριλαµβανοµένης και όλης της γραφειοκρατίας που το
συνοδεύει, θα χρεωκοπήσεις. Μήπως είδε κανείς σας τον Γουίλι Νέλσον να
στέκεται µπροστά στο σπίτι του καθώς οι υπηρεσίες της εφορίας έβαζαν λουκέτο
στην πόρτα; Είπε «Τώρα θυµάµαι πόσο καλά αισθανόµουν που ήµουν τόσο
ελεύθερος τόσα χρόνια πριν.»
Είναι αρκετά σηµαντικό να έχουµε στο νου µία πτυχή της διδασκαλίας
αποστασιοποίησης – αυτό που αφήνεις εθελοντικά, δε θα βιωθεί ως πόνος.
Μόνο η προσκόλληση σε αυτό που «χρειαζόµαστε» προκαλεί τον πόνο. Όταν
πηδάµε στην άβυσσο, τα αφήνουµε όλα. Αν δεν υπάρχει φόβος απώλειας, δεν
υπάρχει πόνος. Εµπιστευόµαστε το Θεό να µας φροντίσει και να µας οδηγήσει
εκεί που θέλουµε να πάµε.
Βοηθάει να ξέρουµε εκ των προτέρων, ότι ίσως να βιώσουµε µερικά εµπόδια στο
δρόµο. Μερικές φορές νοµίζουµε ότι έχουµε αφήσει κάτι, ενώ το έχουµε κάνει
µόνο κατά ένα µέρος. Το αυτοκίνητο σου, ή το ισοδύναµό του για εσένα,
µπορεί να κλαπεί µερικές φορές, όπως συνέβηκε µε το δικό µου. Φοβόµαστε
τόσο τον πόνο που µπορεί να φέρουν τα εµπόδια, που θέλουµε βεβαιώσεις και
εγγυήσεις προκαταβολικά. Θέλουµε να πούµε, «Εντάξει πνεύµα, αν φέρεις τα
λεφτά θα πηδήσω» αλλά, αναπόφευκτα, η απάντηση που έρχεται πίσω είναι
«Λάθος! Πρώτα θα δεσµευτείς και µετά θα έχεις τα λεφτά.» Αν πρώτα είχες τα
λεφτά, δε θα µάθαινες τίποτα. Ο καθένας θα µπορούσε να το κάνει έτσι, αλλά
µόνο ένας µεγάλος διδάσκαλος θα προχωρούσε στο άλµα, όταν δεν υπάρχουν
αποδείξεις ότι µπορεί να γίνει. Το να είσαι µεγάλος διδάσκαλος είναι να
πιστεύεις ότι είσαι τόσο συντονισµένος µε το σύµπαν, που όλες σου οι ανάγκες
θα καλυφθούν. Για ενθάρρυνση θα προσθέσω ότι τα θαύµατα είναι η φυσική
κατάσταση της ύπαρξης. «Όταν δε συµβαίνουν θαύµατα, κάτι έχει πάει
στραβά» όπως το θέτουν τα Μαθήµατα Θαυµάτων.

Αφήνοντας Το Σύµπαν Να ∆ιορθώσει Τους
Περιορισµούς Μας
Πολλά χρόνια πριν δούλευα στις Αµερικάνικες Αερογραµµές. Περνούσα τις
περισσότερες µέρες εκεί απολαµβάνοντας τα αεροπλάνα και όντας
ευτυχισµένος. Έµαθα να µη µοιράζοµαι πολύ τις µεταφυσικές κουβέντες, αλλά
µία µέρα ένας φίλος µου µηχανικός µε πλησίασε. Ήταν άτοµο µε πολύ άγχος
που ήταν όλο δουλειά. Από το πουθενά µου λέει «Είσαι το πιο ευτυχισµένο
ανθρώπινο ον που γνώρισα ποτέ. Μπορείς να µου µάθεις πώς να είµαι έτσι;»
Μετά από τρεις εβδοµάδες, έπαθε καρδιακή προσβολή και υποβλήθηκε σε
τριπλό µπαϊπάς. Το σύµπαν ανταποκρίνεται τέλεια σε όλα τα αιτήµατα,
ανεξάρτητα από τα φαινόµενα. ∆ίδασκε σε αυτόν τον άνθρωπο πώς να είναι
ευτυχισµένος! Το νοσοκοµείο που πήγε είχε ένα νέο πρόγραµµα για ασθενείς
µε καρδιακή προσβολή, το οποίο εστίαζε σε αλλαγές του τρόπου ζωής. Του
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έµαθε ότι είχε συµπεριφορά «τύπου Α» και ότι αν δεν ήθελε να έχει άλλη
καρδιακή προσβολή, απλώς θα έπρεπε να µάθει να απολαµβάνει την
οικογένειά του, να κάνει περισσότερες διακοπές και να κάθεται δίπλα στη
λίµνη. Όταν του µίλησα µετά από µερικές εβδοµάδες µου είπε «Έχω πολλά
χρόνια να νοιώσω τόσο ευτυχισµένος.»
∆εν τον έκανα εγώ ευτυχισµένο, αν και µου το ζήτησε. Είναι το σύµπαν που
απαντάει όλα τα αιτήµατα, ανεξάρτητα µε το σε ποιον απευθύνεται το αίτηµα.
Όποτε ξέρουµε κάποιον που δουλεύει πάνω σε ένα δύσκολο θέµα, το καλύτερο
πράγµα που µπορούµε να κάνουµε είναι να τους στείλουµε αγάπη και
υποστήριξη χωρίς προϋποθέσεις. ∆εν µπορούµε να διορθώσουµε κανέναν,
αλλά το σύµπαν µπορεί. Ο λόγος που δεν πιστεύουµε το δράµα κανενός, είναι
επειδή καταλαβαίνουµε πως η συνείδηση δηµιουργεί την πραγµατικότητα.
Ποτέ ξανά δεν πρέπει να συµπάσχουµε µε κάποιον που έχει ένα πρόβληµα.
Όταν µέχρι τώρα µας πλησίαζαν άνθρωποι προσανατολισµένοι στα
προβλήµατα, πιθανώς αντιδρούσαµε όπως µας έχει µάθει η κοινωνία, λέγοντας
«Αχ βρε κακοµοίρα. Είναι φοβερό που ο σύζυγός σου έκανε τριπλό µπαϊπάς.
Λυπάµαι τόσο πολύ!» Αν η συνείδηση δηµιουργεί την πραγµατικότητα, τότε η
αναγνώριση της τραγικότητας βοηθάει στη δηµιουργία τραγωδίας. Για να τους
είσαι χρήσιµος, αποσυντόνισέ τους από την τραγωδία, αν και σου έχουν πει ότι
αυτό είναι αγένεια. Το ξέρεις ότι οι άνθρωποι δε µιλάνε για πολύ αν αρνηθούµε
να συµπάσχουµε µαζί τους; Σε πολύ σύντοµο διάστηµα θα αποµακρυνθούν.
Μπορούµε να πούµε «Ευχαριστώ που έφυγες – τώρα ίσως µπορέσω να σε
βοηθήσω µε το πρόβληµά σου και να σου παρέχω αληθινή υποστήριξη.»
Μερικοί από εσάς µπορεί να λέτε στον εαυτό σας «Ναι, αλλά αν το κάνω αυτό,
θα χάσω όλους τους φίλους µου! Για το µόνο που µιλάµε πάντα είναι για το
πόσο χάλια είναι τα πράγµατα!» Αυτό είναι σωστό. Αν θέλεις να ακολουθήσεις
την ευδαιµονία σου και να σώσεις τον πλανήτη, θα πρέπει να χάσεις αυτούς
τους φίλους.
Στην πραγµατικότητα κανείς δεν χάνεται ποτέ, οπότε είναι ανόητο να
ανησυχούµε για την απώλεια αρνητικών ανθρώπων στη ζωή µας. Όταν αυτοί οι
άνθρωποι µας παίρνουν τηλέφωνο για συµπόνια, µπαίνουµε στον πειρασµό να
πούµε «Μα δε θέλω να πληγώσω τα αισθήµατά τους.» Σε παρακαλώ, να τα
πληγώσεις τα αισθήµατά τους! Αν τους αγαπάµε, τότε θα πούµε «∆εν έχω χρόνο
για σένα τώρα.» Είµαστε διατεθειµένοι να περάσουµε µια ακόµη ζωή απλώς και
µόνο επειδή δε θέλουµε να πληγώσουµε τα αισθήµατά τους; ∆εν αξίζει! Την
επόµενη φορά, πάλι θα µας πάρουν τηλέφωνο, ώσπου να πούµε «Λυπάµαι
αλλά δεν έχω χρόνο για δυστυχία. ∆εν πιστεύω πια στα δράµατα. ∆εν είναι
κάτι που χωράει στη ζωή µου. Είµαι πολύ απασχοληµένος να ακολουθώ την
ευδαιµονία µου.»

Μπορούµε Να Αποδεχτούµε Το Τέλος Του ∆ράµατος
Έχουµε όλοι βιώσει αγχωτικές ζωές και τραυµατικά γεγονότα. Αν
αναπτυσσόµαστε πνευµατικά, πρέπει να αποδεχτούµε το γεγονός ότι οι
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δυσκολίες πρέπει να τελειώσουν. Μερικοί άνθρωποι αισθάνονται σα χαµένοι
όταν τα πράγµατα πηγαίνουν πολύ καλά. «Εννοείς ότι µπορώ πραγµατικά να
κάνω ό,τι θέλω για πάντα; Και λοιπόν τι θα τον κάνω τον εαυτό µου τώρα;»
Κάτσε λίγα λεπτά και εξέτασε τι είναι αυτό για το οποίο σπουδάζεις και
εκπαιδεύεσαι κατά τη διάρκεια των τελευταίων πεντακοσίων ζωών. Υπάρχει
κάποια δηµιουργική, θεραπευτική, εκπληρωτική λειτουργία για την οποία είσαι
καταλληλότερος από κάθε άλλο στη γη. Αλλά εδώ µιλάµε για καρµική
εκπαίδευση. Έχει συµβεί κατά την διάρκεια χιλιάδων ζωών. Τώρα εκδηλώνεται
ως διαισθητική γνώση. ∆εν είναι συµπαγής όσον αφορά τον κόσµο.
Επειδή αυτό στο οποίο είσαι πολύ καλός είναι διαισθητικό, δε µαθαίνεται.
Είσαι σαν το Μπετόβεν. Κάνεις εξάσκηση, αλλά δε βρήκες το ταλέντο σου
πηγαίνοντας στο ωδείο. Φαίνεται ότι είναι αναπόφευκτο η καρµική µας
ειδικότητα να είναι σε ένα πεδίο το οποίο οι γονείς µας ισχυρίζονται ότι δεν
αξίζει να ασχολείται κανείς. «Αυτό που πραγµατικά πρέπει να γίνεις είναι
γιατρός.» «Ναι µπαµπά, αλλά εγώ θέλω να παίζω κιθάρα!» «Γιέ µου, αυτή δεν
είναι καθόλου υπεύθυνη στάση, πρέπει να γίνεις γιατρός.» Αν τύχει να είσαι η
µετενσάρκωση του Σεγκόβια και δε σε αφήνουν να παίξεις κιθάρα, θα είσαι
πολύ δυστυχισµένος. Πρέπει να κάνεις αυτό που είναι δικό σου. Αλλά
κουράγιο, η συνείδηση του πλανήτη αλλάζει τόσο γρήγορα τώρα, που θα είναι
αρκετά εύκολο να βρεις την ευδαιµονία σου.
Ένας τρόπος να ανακαλύψεις το δικό σου ιδιαίτερο µονοπάτι στη ζωή, είναι να
εξασκηθείς για πολλές συνεχόµενες ηµέρες να νοιώθεις την ευδαιµονία σου.
Ρώτα τον εαυτό σου κάθε πρωί «Τι θέλω περισσότερο να κάνω σήµερα, που θα
µε κάνει αληθινά ευτυχισµένο;» Η ευδαιµονία σου δεν είναι κάτι που θα
χαραχθεί σε µία πλάκα και θα σου παραδοθεί την ηµέρα που ο Θεός θα
καθορίσει ότι ήρθε η σειρά σου. Ούτε θα σου δώσει το σύµπαν ένα εγχειρίδιο
της ευδαιµονίας σου, µε οδηγίες να κάνεις στροφή εκατόν ογδόντα µοίρες στον
τρόπο που ζούσες ως τώρα. ∆ε θα σε ξεριζώσει από το σπίτι σου για να σε
µεταφέρει σε µία άλλη πόλη και τότε ξαφνικά να σε αποκαλέσει υπηρέτη του
Θεού. ∆ε θα συµβεί καθόλου έτσι. Η ευδαιµονία σου είναι κάτι στο οποίο
φτάνεις µε δουλειά, µέσω της θέλησής σου να εγκαταλείψεις τα πρέπει στη ζωή
σου. Αυτό που µένει, είναι η ευδαιµονία σου.
Το να ακολουθείς την καρδιά σου, είναι ένα βήµα µε µεγάλο ρίσκο για τους
περισσότερους ανθρώπους, αλλά είναι ο µόνος τρόπος που έχουν τα άτοµα για
να αξιοποιήσουν και να εκφράσουν την προσωπική δηµιουργική τους ιδιοφυΐα.
Εκείνοι που έχουν καταγραφεί στα βιβλία ως καλλιτέχνες, εφευρέτες και
µουσικοί, ήταν όλοι δυσπροσάρµοστοι επαναστάτες. Ήταν άνθρωποι που
επέλεξαν να ακολουθήσουν την ευδαιµονία τους, αντί να κάνουν το επάγγελµα
που ήθελε ο πατέρας τους.
Ο µόνος τρόπος για να απελευθερώσεις τον πλανήτη, είναι να απελευθερώσεις
τον εαυτό σου πρώτα, ακολουθώντας τις δικές σου επιθυµίες. Άκουσε τις
επιθυµίες της καρδιάς σου και απόρριψε αυτά που σου έµαθαν τα πρόσωπα
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κύρους και η υπόλοιπη κοινωνία. Θυµήσου επίσης, ότι η κοινωνία λέει ότι δεν
µπορείς να γίνεις γιατρός, αν δεν έχεις πτυχίο ιατρικής. Αν αυτό ήταν αλήθεια,
θα είχε αφήσει τον Ιησού εκτεθειµένο. Ποτέ δεν απέκτησε τα τυπικά προσόντα
για να θεραπεύσει οποιονδήποτε, απλώς ακολουθούσε την ευδαιµονία του.
Θυµάσαι το κίτρινο τετράδιό σου; Κάτσε και φτιάξε στην πρώτη σελίδα µία λίστα
µε όλα όσα θέλησες ποτέ να κάνεις. Γράψε ό,τι µπορείς να σκεφτείς, που θα σε
έκανε ευτυχισµένο. Να συµπεριλάβεις κάθε καπρίτσιο πριν ο ορθολογικός
νους σου πεταχτεί για να σου πει γιατί δεν µπορείς να το κάνεις αυτό το
συγκεκριµένο. «Λοιπόν θα ήθελα να γίνω καλλιτέχνης» και το εγώ σου θα πει
«∆εν µπορείς να ζωγραφίσεις! ∆εν έχεις καµία εκπαίδευση και ούτε καν µπορείς
να ξεχωρίσεις τη νεροµπογιά από το ακρυλικό!» Φύλαξε αυτά τα σχόλια για ένα
δεύτερο τετράδιο.
Στο δεύτερο τετράδιο φτιάξε µία λίστα µε όλους τους λόγους, για τους οποίους
δε µπορείς να ακολουθήσεις την ευδαιµονία σου. Όλα τα πρέπει από τους
γονείς και τους δασκάλους σου, θα έρθουν στο νου. Γράψε κάθε λόγο που σου
δίνουν. Γράψε, ώσπου να νοιώσεις ικανοποιηµένος ότι έχεις εξαντλήσει τις δύο
λίστες. Καθώς διαβάζεις το δεύτερο τετράδιο, θα θυµηθείς την άθλια κατάσταση
ύπαρξης που βρίσκονται όλα τα πρόσωπα κύρους σου. Στη συνέχεια, κάψε το
δεύτερο τετράδιο. Θα έχεις µείνει µε την ευδαιµονία σου µόνο.
Όταν είµαστε καινούργιοι στο να ακολουθούµε την ευδαιµονία µας, συχνά
αµφισβητούµε αν την έχουµε βρει πραγµατικά ή αν αφήνουµε µέσα µας τα
κίνητρα του φόβου. Υπάρχει ένας πολύ απλός τρόπος να τα ξεχωρίσουµε.
Όταν ακολουθούµε το εγώ, οποιαδήποτε κατάσταση θα αρχίσει να γίνεται πάρα
πολύ περίπλοκη. Αυτή είναι µία υπενθύµιση να αποτραβηχτούµε, να πάµε πιο
σιγά, να πάρουµε µία βαθειά ανάσα και να ψάξουµε για το φως. Όταν βρούµε
την ευδαιµονία µας, θα βρισκόµαστε στην κατάσταση του άχρονου χρόνου.
Χωρίς πίεση. Μπορεί να είναι ράψιµο, σκαρφάλωµα ενός δέντρου, το πλύσιµο
πιάτων ή ο προγραµµατισµός υπολογιστών.
∆εν υπάρχει κανένα άτοµο στον πλανήτη που δε µπορεί να θυµηθεί πώς είναι ο
άχρονος χρόνος. Η πολυπλοκότητα πάντα θα έρχεται σε αντίθεση µε την
ευδαιµονία µας. Θα µας λέει ότι αυτό που κάνουµε είναι πολύ σηµαντικό για
να το εγκαταλείψουµε και να κάτσουµε δίπλα στη λίµνη. Τότε είναι που
ξέρουµε ότι χρειαζόµαστε απελπισµένα διάλειµµα για να κάτσουµε δίπλα στη
λίµνη. Πρόκειται για µία πλήρη αντιστροφή του παλιού τρόπου να κάνουµε
πράγµατα, η οποία χρειάζεται ολοκληρωτική εµπιστοσύνη και πίστη στο
σύµπαν. Επανεξέτασε την κατάστασή σου τώρα στο νου σου. Πες «Λοιπόν,
ξέρεις, αυτό που ήθελα πάντα να κάνω είναι ... αλλά ... η δικαιολογία µου
ήταν...» Κάνε τώρα τη δέσµευση να αφήσεις το σύµπαν να σου δείξει πώς να
κινηθείς σε αυτή την κατεύθυνση. Άσε τη δηµιουργικότητά σου να ρέει. Η
έµπνευσή σου και µόνο θα συνεισφέρει στην εξέλιξη της ανθρωπότητας
περισσότερο από όσο θα καταλάβεις ποτέ, όταν θα αρχίσεις να ζεις τη ζωή µε
τους δικούς σου όρους.
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∆ηµιουργοί Μοτίβων – Κάντε Το ∆ικό Σας!
Είχα µία υπέροχη εµπειρία ακούγοντας τον Πίτερ Νίρο να παίζει πιάνο µε τη
Φιλαρµονική Ορχήστρα της Τούλσα (ένας φίλος µου είχε δώσει εισιτήρια στην
διακεκριµένη ζώνη). Λίγο µετά από την έναρξη του κοµµατιού, ο Πίτερ άρχισε
να αποκλίνει από την παρτιτούρα. Αυτοσχεδίαζε σαν τρελός. Ο µαέστρος
στεκόταν εκεί χαµογελώντας και περιµένοντάς τον να επιστρέψει στην
παρτιτούρα, αλλά αυτός συνέχισε να παίζει αυτήν τη µεγαλειώδη µουσική. ∆εν
την είχε παίξει ποτέ πριν. Ούτε την είχε δει καν ποτέ πριν. Και καθόλη τη
διάρκεια το κοινό τον ζητωκραύγαζε. Όταν τον κοίταξα, είδα ένα κέρας
αφθονίας να ακτινοβολεί στο πίσω µέρος του τσάκρα της καρδιάς. Εκτεινόταν
µακριά στους ουρανούς και όλη αυτή η µουσική χυνόταν µέσα στο κέρας και
διέτρεχε το σώµα του. ∆εν είχε ιδέα από πού ερχόταν και αν στεκόταν για να το
βρει, το πρόγραµµα θα τελείωνε στη στιγµή. Καθόµουν ανάµεσα στο κοινό
καθηλωµένος και την ίδια στιγµή µου ήρθε ότι στο σπίτι του η τουαλέτα είχε
διαρροή! Μήπως τον ένοιαζε καθόλου; Όχι, απολύτως. ∆εν προλάβαινε να
κάτσει σπίτι και να φτιάξει την τουαλέτα επειδή είχε να παίξει. Ήταν µέσα στη
ροή, ζούσε συνειδητά και ακολουθούσε τις επιθυµίες της καρδιάς του. Όταν
έρθει η ευδαιµονία σου, απλώς κάν’ το!
Τι µοτίβα θα έθετες για τον υπόλοιπο πλανήτη; Τι θα τους έβαζες να κάνουν
τώρα; Ξέρεις ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν πιστεύουν ότι είναι ελεύθεροι να
κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά εσύ κατανοείς το σύστηµα. Έχε πάντοτε στο νου
ποιος είσαι και αναγνώριζε ότι είσαι φυσιολογικός, όσον αφορά το σύµπαν. Το
σύµπαν είναι γεµάτο από θεαανθρώπους, για τους οποίους το απεριόριστο είναι
ένας απλός τρόπος ζωής. Μόνο στο σχολείο γη οι άνθρωποι πιστεύουν ότι το
φυσιολογικό είναι ο αγώνας. Είσαι εδώ για να τους βοηθήσεις να ξεπεράσουν
αυτό το σύστηµα πεποιθήσεων. Όταν σταµατήσει ο αγώνας, δεν υπάρχει τίποτε
άλλο εκτός από διασκέδαση. Είναι τόσο απλό. Κανείς δεν ήταν πιο απλός από
το Βούδα. Γελούσε όλη την ώρα. Έδωσε τη δυνατότητα σε άλλες οντότητες να
αποκτήσουν φώτιση, απλά επειδή απολάµβανε την δική του.
Το να διασκεδάζεις είναι τώρα η δουλειά σου. Είναι αυτό που κάθε µεγάλος
διδάσκαλος προσπάθησε να εµφυσήσει στους ανθρώπους έτσι ώστε να
µπορέσουν και αυτοί να απελευθερωθούν. Ο σκοπός της κάθε δραστηριότητας
στη ζωή σου είναι η απόλαυση. Αυτό, παρεµπιπτόντως, πάει µαζί µε τη
διάσωση του πλανήτη. Αν είσαι εκστατικά ευτυχισµένος, ποιος θα το
ακολουθήσει αυτό; Όλοι! Και δε χρειάζεται κανείς να βρίσκεται σωµατικά
παρών µαζί σου για να του µεταδοθεί αυτό, επειδή είµαστε όλοι τηλεπαθητικά
συντονισµένοι στην παρουσία σου. Αν κάνεις µόνο αυτό που είναι το πιο
διασκεδαστικό για σένα, θα προκαλέσεις εφευρέσεις, αφύπνιση, έµπνευση και
θεραπεία. Θα φορτίσεις τον πλανήτη τόσο πολύ, που τίποτα δε θα µπορεί να τη
σταµατήσει και θα πετάξει ακτινοβολώντας φως! Αλλά αυτό θα συµβεί µόνο
όταν πάρεις την απόφαση να ακολουθήσεις την ευδαιµονία σου. Μακάριοι
αυτοί που δε ζητούν πλέον την άδεια για να είναι αυτοί που είναι, γιατί αυτοί
είναι οι σωτήρες του πλανήτη. Και έτσι έχουν τα πράγµατα στ’ αλήθεια.
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ΚΑΡΜΑ

Η Μέρα Της Μαρµότας
Μήπως έτυχε να δεις την ταινία Η µέρα της Μαρµότας; Σε αυτήν την ταινία ο
Φιλ Κόνερς, τον οποίο υποδύεται ο Μπιλ Μάρεϊ, είναι ο άνθρωπος που λέει τον
καιρό και ο τηλεοπτικός σταθµός του τον στέλνει στο Πανξσουτάνι της
Πενσυλβανίας, για να καλύψει την ηµέρα της Μαρµότας. Αν και, προφανώς, η
περιγραφή ενός τρωκτικού που παρατηρεί τη σκιά του δεν είναι δουλειά
αντάξιά του, δεν έχει επιλογή, αν θέλει να κρατήσει τη θέση του. Με γκρίνια,
βαρυγκώµια και στεναγµούς, παίζει αρκετά καλά το ρόλο του θύµατος. Σε
τελευταία ανάλυση, είναι µόνο µία µέρα και µετά θα απαλλαγεί.
Αλλά το επόµενο πρωινό ξυπνάει στο ίδιο κρεβάτι, από το ίδιο ξυπνητήρι, την
ίδια µέρα, για να αντιµετωπίσει το ότι έχει γίνει θύµα ξανά από την αρχή. Και
ξανά, και ξανά, και ξανά. Ζει χιλιάδες ηµέρες στο ίδιο σκηνικό, µε τους ίδιους
περιορισµούς και τις ίδιες ευκαιρίες. Κάθε ηµέρα η πίστη του Φιλ ότι «εδώ
είναι η κόλαση» εκδηλώνεται ως µία µέρα στην κόλαση. Πολλές απόπειρες
αυτοκτονίας δεν έχουν κανένα αποτέλεσµα. Το επόµενο πρωί ξυπνάει στο ίδιο
κρεβάτι, από το ίδιο ξυπνητήρι. Προφανώς είναι αδύνατο να πεθάνει, όσο
απελπισµένα κι αν θέλει να ξεφύγει. Η ίδια ηµέρα, οι ίδιοι άνθρωποι, το ίδιο
έργο, ό,τι κι αν γίνει, καµία διαφυγή.
Αυτή η ιστορία φαντασίας, είναι µια σχεδόν τέλεια αναπαράσταση του πώς
λειτουργεί το κάρµα (µία άλλη ιστορία φαντασίας). Για αυτούς που δεν έχουν
αρχίσει να ανοίγονται στη µεγάλη εικόνα της πραγµατικότητας στην οποία δεν
υπάρχουν θύµατα, οι ζωές τείνουν να επαναλαµβάνονται, όπως και η ηµέρα της
Μαρµότας για τον Φιλ. Όπως είπε ο Γιόγκι Μπέρα «Είναι ντεζά βου ξανά από
την αρχή.»
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Τελικά, ο Φιλ αρχίζει να εξερευνά τη δυνατότητα να αναπτύξει τα ταλέντα του.
Σε τελευταία ανάλυση, φαίνεται ότι έχει στην διάθεσή του έναν απεριόριστο
αριθµό ζωών, στις οποίες µπορεί να µάθει να παίζει πιάνο, να κάνει γλυπτική
και να αποστηθίσει γαλλική ποίηση και τις απαντήσεις του παιχνιδιού
Τζιόπαρντι (Jeopardy). Έτσι, γίνεται µία πολύ ταλαντούχα ιδιοφυΐα,
βελτιώνοντας τις ικανότητές, του µέρα (ζωή) µε τη µέρα (ζωή).
Τελικά όµως, είναι η αγάπη του για την παραγωγό του προγράµµατός του τη
Ρίτα (την υποδύεται η Άντι Μακντάουελ) που µαλακώνει τη στάση ζωής του. Η
απόλαυση της παρουσίας της, δίνει ένα διαφορετικό, λιγότερο υλιστικό, νόηµα
στη ζωή.
Μετά, ίσως, από δέκα χιλιάδες ζωές διάρκειας µίας ηµέρας, κάθε µία µε µια
ελάχιστη αύξηση της ικανότητας για αγάπη, µία νέα µέρα ξηµερώνει. Όταν η
νέα µέρα επιτέλους ξηµερώνει, ο Φιλ δεν έχει αφυπνιστεί. ∆εν έχει στην κατοχή
του την κοσµική συνείδηση. Αλλά σίγουρα έχει µία διαφορετική άποψη για τη
ζωή. Και, σιγουρότατα, είναι έτοιµος να εξερευνήσει µια εντελώς διαφορετική
προσέγγιση στη ζωή.
Αυτοί που είναι θύµατα των περιστάσεων, δεν είναι καθόλου θύµατα. Βιώνουν
τα αποτελέσµατα του συστήµατος πεποιθήσεών τους. Όταν καταλήξουν να δουν
τη µαταιότητα του να αντιστέκονται στο περιβάλλον τους (το δηµιούργηµά τους)
τότε µπορούν να αρχίσουν να εστιάζουν στην ανάπτυξη της αγάπης ως
προσωπική τους εµπειρία.
Κανείς δεν είναι θύµα του κάρµα. Κανείς δεν έχει ως πεπρωµένο να δέχεται
τιµωρίες για τις κακές του πράξεις. Όσοι δεν το έχουν συνειδητοποιήσει αυτό,
τείνουν να ζουν ζωές σαν τη µέρα της µαρµότας, επειδή η σκέψη µας
δηµιουργεί το µέλλον µας.
Αν υπερασπίζοµαι τον εαυτό µου όταν δέχοµαι επίθεση, όταν µου πατάνε τα
κουµπιά µου, παίζω το παιχνίδι που λέγεται κάρµα και δεν έχει τέλος.
Συνεχίζει επ’ άπειρον. Η άµυνα απαιτεί επαναλαµβανόµενη επίθεση. Αυτός
είναι ο νόµος του κάρµα. Επίθεση και άµυνα µπορούν κυριολεκτικά να
παίζονται µέχρι το τέλος του χρόνου. Το πότε θα επικρατήσει η ειρήνη, δεν
είναι επιλογή του αντιπάλου µου. Είναι δική µου επιλογή το πότε θα βγω από
το παιχνίδι. ∆ε συγχωρώ επειδή οι άλλοι το αξίζουν ή επειδή είναι το σωστό
πράγµα να κάνουµε. Συγχωρώ επειδή µου αξίζει η γαλήνη. Μου αξίζει να
βιώνω αγάπη για τον εαυτό, αντί για αµυντικότητα.
Καθώς εξερευνούµε το νόηµα της φώτισης και της αγάπης, αρχίζουµε να
καταλαβαίνουµε την ιδέα της συγχώρεσης. Η συγχώρεση δίνει τέλος στις
καρµικές επαναλήψεις σχεδόν άµεσα.
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Καρµικά Χρέη
Το κάρµα είναι παρόµοιο µε τη µετενσάρκωση, στο ότι έχει χρησιµεύσει ως
ιδέα παρά το γεγονός ότι η λαϊκή αντίληψη για το νόµο του κάρµα µόνο
ασαφώς πλησιάζει στην αλήθεια. Οι απόκρυφες διδασκαλίες µιλάνε για το
κάρµα εδώ και δεκάδες χιλιάδες χρόνια. Αυτές οι διδασκαλίες µας έχουν δώσει
κάποια εικόνα για το σχολικό σύστηµα και ένα µέσο για να εξελιχθούµε. Ενώ
οι µεγάλοι διδάσκαλοι έχουν µιλήσει για ζωή χωρίς αρχή ή τέλος, δεν έχουν πει
σε κανέναν ότι είναι απαραίτητο να πληρώσει ένα καρµικό χρέος.
Η πληρωµή ενός καρµικού χρέους απλά σηµαίνει να επανορθώσουµε για κάτι
που κάναµε λάθος. Το λάθος µπορεί να έγινε σ’ αυτή τη ζωή ή σε άλλη.
Οι απόκρυφες διδασκαλίες µας παρέχουν µία ιδέα πάνω στην οποία µπορούµε
να συλλογιστούµε όταν βλέπουµε ένα µικρό παιδί µε λευχαιµία. Αν είµαστε
προϊόν της ∆υτικής ανατροφής και διδασκαλίας, δεν υπάρχει τρόπος να
συµβιβαστούµε µε µία κατάσταση «χωρίς νικητή» όπως ή λευχαιµία. Το µόνο
συµπέρασµα στο οποίο µπορούµε να καταλήξουµε, είναι ότι ο Θεός είναι
εκδικητικός και τιµωρεί. Εποµένως, µας έχουν δοθεί χρήσιµες ιστορίες όπως η
µετενσάρκωση και το κάρµα, οι οποίες µας επιτρέπουν να πιστεύουµε στη
συνέχεια της ζωής και στην καλοπροαίρετη φύση του σύµπαντος.
Το να ζούµε µε καρµικό τρόπο, είναι µία επιλογή που κάνουµε πριν
συνειδητοποιήσουµε ότι υπάρχει καλύτερος τρόπος. Κάνουµε αυτή την
επιλογή (συνήθως πριν τη γέννηση), επειδή πιστεύουµε ότι δεν έχουµε ακόµη
εξελιχθεί αρκετά ώστε να επιλέξουµε µε σοφία, σε συνειδητό επίπεδο, όλα τα
γεγονότα και τις συνθήκες της ζωής µας. Έτσι φαίνεται στα µάτια του κόσµου
ότι το σύµπαν µας µετατρέπει σε θύµα.
Η καρµική ζωή είναι η χαµηλότερη µορφή εξέλιξης, η πιο βασική µορφή
µόρφωσης της ψυχής. Στη βιβλική αναλογία του µονοπατιού του ανθρώπου, το
κάρµα βρίσκεται στα αρχικά βιβλία, όπου βλέπουµε άτοµα που ζήσανε υπό το
νόµο του οφθαλµός αντί οφθαλµού. Αυτά τα άτοµα πίστευαν ότι το περιβάλλον
τους ήταν πραγµατικό. Πιστεύανε στον πόνο και στις δυσκολίες. Η αντίληψή
τους για το Θεό, αν είχαν µία, ήταν ένας ζηλιάρης δικτάτορας που ελέγχει και
µπορεί να δυσαρεστηθεί µε τη συµπεριφορά τους. Αυτός ο Θεός απαιτούσε
τακτική χρήση των βωµών θυσίας. ∆εν είχαν άλλες ιδέες για την
πραγµατικότητα, εκτός από τις εικόνες που παρήγαγαν από τις φυσικές
αισθήσεις. Ο νόµος του κάρµα είναι η µόνη διαθέσιµη επιλογή ως µονοπάτι
ανάπτυξης για τέτοια άτοµα των οποίων οι εσωτερικές αισθήσεις είναι πλήρως
αποκλεισµένες.
Όταν φτάσουµε στα τελευταία βιβλία της Αγίας Γραφής, τα εξελιγµένα όντα
έχουν αντικαταστήσει την καρµική µάθηση µε τη χάρη και εσωτερικές
αποκαλύψεις. Προσπαθούν να καταλάβουν πως είµαστε όλοι εθελοντές για τις

Κανένας Χρόνος για Κάρµα – Κεφάλαιο 6
Σελίδα 101
εµπειρίες που θα µας ξυπνήσουν πιο γρήγορα. Ο σκοπός τώρα είναι η
µετατόπιση από ένα µονοπάτι θυµατοποίησης σε ένα κατανόησης.
Με κάθε δυσάρεστο µάθηµα που έρχεται στο δρόµο µας, έχουµε δύο επιλογές –
µπορούµε να διαλέξουµε να ζήσουµε την εµπειρία (το οποίο λέγεται πληρωµή
καρµικών χρεών) ή µπορούµε να αποκτήσουµε την κατανόηση χωρίς την
αναγκαιότητα του βιώµατος. Αυτό ο άγιος Παύλος το αποκαλεί χάρη.
Το κάρµα είναι για ανθρώπους που κοιµούνται, που δεν έχουν καµία ιδέα για
τη µεγάλη εικόνα. Αλλά το κάρµα είναι, ως επί το πλείστον, για ανθρώπους
που πιστεύουν ότι δεν είναι συνδεδεµένοι µε άλλους ανθρώπους. Ο µόνος
τρόπος µε τον οποίο αυτός ο κόσµος µπορεί να µάθει ότι βλάπτουν µόνο τον
εαυτό τους όταν σκοτώνουν ένα άλλο άτοµο, είναι να επιστρέψουν στον τόπο του
εγκλήµατος µία άλλη µέρα, ή µία άλλη ζωή, για να σκοτωθούν οι ίδιοι. Όλοι οι
µεγάλοι διδάσκαλοι δίδαξαν το χρυσό κανόνα. Αν οι άνθρωποι µπορούν να
µάθουν το «κάνε στους άλλους ...», το κάρµα τους δεν περιέχει τραγωδίες.
Ο σκοπός κάθε καρµικού µαθήµατος, είτε πρόκειται για εθισµό στα ναρκωτικά,
φτώχεια, αρρώστια ή σχέσεις κακοποίησης, είναι τελικά να µας µάθει να
είµαστε άψογα ευτυχισµένοι. Το σύστηµα είναι τόσο τέλειο, που κανονίζει αυτά
τα µαθήµατα για µας, για να µας βοηθήσει να αποκτήσουµε κατανόηση.
Η ανάπτυξη της ψυχής είναι προαπαιτούµενο για να εξελιχθούµε από αυτό το
σχολείο των 3D στις πιο όµορφες σφαίρες των 6D, 10D ή 100D. Έτσι, δε
θέλουµε να φτάσουµε στο τέλος της ανάπτυξης ακόµα, αλλά σίγουρα δε
θέλουµε άλλες επώδυνες εκπλήξεις. Θέλουµε να µετατοπιστούµε από τα
εξωτερικά κίνητρα (πόνο, κάρµα) σε εσωτερικά κίνητρα (όραµα, κοσµική
επίγνωση).
Τι νοµίζεις ότι θα συµβεί αν αποκτήσουµε την κατανόηση µέσω φώτισης, αντί
του κάρµα; Μήπως το σύµπαν θα πει «Όχι, λυπάµαι, αλλά έχεις εγγραφεί για
άλλα τετρακόσια χρόνια µε δράµα, οπότε δεν επιτρέπεται να το κάνεις µε τον
εύκολο τρόπο»; Όχι! Το σύµπαν θα πει «Τελείωσες. Έχεις αποφοιτήσει τώρα.»
Όταν είσαι πρόθυµος να δεις το σκοπό του µαθήµατος και τι σου διδάσκει, τότε
έχεις τελειώσει µε τον πόνο και τον αγώνα.
Η καρµική µάθηση είναι δυνατή µόνο για όσους αντιδρούν σύµφωνα µε τον
παλιό προγραµµατισµό. Το κάρµα δουλεύει µόνο για ανθρώπους των οποίων
τα κουµπιά µπορούν να πατηθούν. Αν µπορούµε απλά να επιλέξουµε γαλήνη
µπροστά σε κάθε αντιπαράθεση, θα αποφύγουµε τον πόνο που συνόδευε κάθε
καρµικό µάθηµα. Οι περισσότεροι άνθρωποι στην κοινωνία, περνούν πολύ
χρόνο σε άρνηση σχετικά µε τα προβλήµατα στη ζωή τους. Αυτό είναι
αποτέλεσµα της ανατροφής µας. Οι κοινωνικές πεποιθήσεις είναι ότι οι
άνθρωποι µε µεγάλα προβλήµατα, όπως ο αλκοολισµός, η χρεωκοπία, η
κλεπτοµανία ή η χαµηλή αυτοεκτίµηση, δεν είναι αξιοσέβαστοι. Αλλά οι
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πνευµατικοί µαθητές γνωρίζουν ότι όλοι έχουν προβλήµατα. Ή, όπως λέει η
Πατρίτσια Σαν «τα σκουπίδια σου είναι το εισιτήριό σου.»
Οι πνευµατικοί µαθητές καλωσορίζουν τις προκλήσεις. Οι προκλήσεις
(µαθήµατα) είναι επίσης το εισιτήριό µας για την απελευθέρωση από τον πόνο.
Είναι το µόνο µας εισιτήριο για την απελευθέρωση από τον πόνο. ∆ε θέλουµε
να αποφύγουµε τα µαθήµατα και δε θέλουµε να αποφύγουµε την ανάπτυξη.
Αλλά θέλουµε να αποφύγουµε τον πόνο. Αυτό είναι το θέµα. Ο πόνος δεν είναι
απαραίτητος, η ανάπτυξη είναι. Κανείς από τους µεγάλους διδασκάλους δεν
είπε να αποφύγουµε τα µαθήµατα ή την ανάπτυξη. Και δεν µπορούν να το
κάνουν για εµάς. ∆εν υπάρχει φώτιση δια αντιπροσώπου. Είπαν να µάθουµε
να απολαµβάνουµε το ταξίδι. Η φώτιση είναι µία πολύ προσωπική, πολύ
ευχάριστη περιπέτεια µέσα στο χρόνο και το χώρο.

Κάρµα Ίσον Φόβος Ίσον Ενοχή Ίσον Κάρµα
Οι περισσότεροι άνθρωποι στον πλανήτη δεν έχουν επίγνωση ότι η ζωή είναι µία
σειρά από µαθήµατα ή ότι έχουν τη δυνατότητα να µην αποδεχθούν τα
συστήµατα πεποιθήσεων του κόσµου. Αν ερχόµαστε εδώ µέσα εντελώς
κοιµισµένοι, είναι πολύ κατάλληλο για τους αρχηγούς της φυλής ή του χωριού
ή της χώρας µας, να µας λένε ότι το σώµα µας έχει αξία και δε θα πρέπει να το
αφήνουµε να καταστρέφεται. «Μην πας να παίξεις µε τα λιοντάρια γιατί θα σε
σκοτώσουν! Μην πηδήσεις από το γκρεµό γιατί θα πεθάνεις!»
Σε εκείνο το σηµείο της εξέλιξής µας, ο φόβος ήταν ένα απαραίτητο συστατικό,
διαφορετικά δεν θα παραµέναµε αρκετά στο σχολείο ώστε να µάθουµε κάτι. Οι
µαθητές της δευτέρας, τρίτης και τετάρτης δηµοτικού, δε µπορούν να υπάρξουν
χωρίς φόβο. Έχουµε όλοι περάσει χιλιάδες ζωές όπου ο φόβος ήταν καλός και
η παρουσία του µας κράτησε ζωντανούς. Και ύστερα, µία µέρα έρχεται
κάποιος και λέει «Είσαι στην τρίτη λυκείου τώρα, οπότε θα µπορούσες
παρακαλώ να ξεχάσεις όλα όσα σου διδάξαµε ποτέ;» «Τι εννοείς; Ο φόβος µου
είναι τόσο προγραµµατισµένος σε αυτό το βαθύ υποσυνείδητο νου, που δεν έχω
ιδέα πώς θα µπορούσα ποτέ να τον απελευθερώσω!» Η εποχή του Υδροχόου
διδάσκει την απελευθέρωση του φόβου. Είναι η εποχή όπου βλέπουµε την
αληθινή φύση του κάρµα, ως κίνητρο φόβου κι ενοχής. Τώρα µαθαίνουµε ότι
το κάρµα είναι εργαλείο διδασκαλίας µε ισχύ σε έντεκα εποχές, αλλά όχι στην
εποχή του Υδροχόου. Εκείνοι που θα είναι οι δηµιουργοί µοτίβων για τον νέο
τρόπο ζωής, πρέπει να απελευθερώσουν το κάρµα πριν διδάξουν την καρµική
απελευθέρωση. Πρέπει να πορευθούµε σύµφωνα µε τα λόγια µας.

Ο Σκοπός Μου Είναι Το Καρµικό Μου Μονοπάτι
Ποιο είναι το κύριο θέµα συµπόνιας στη ζωή σου; Γιατί άλλοι άνθρωποι είναι
ενάντια στον καρκίνο, ενώ άλλοι είναι ενάντια στην καταστροφή των δασών της
βροχής; Γιατί δεν έιναι όλοι ενάντια στο ίδιο πράγµα; Είναι στ’ αλήθεια
χειρότερο να έχουµε τρύπες στο στρώµα του όζοντος, από το να έχουµε όξινη
βροχή; Έχουµε σκεφτεί ποτέ γιατί µερικά άτοµα θέλουν να σταµατήσουν τον
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πόλεµο ή να ταΐσουν τους πεινασµένους ή να βρουν σπίτι στους άστεγους;
Σπάνια στεκόµαστε να αναλογιστούµε ότι η αιτία για την τωρινή µας ανάγκη να
διορθώσουµε πράγµατα, µπορεί να είναι το τι κάναµε χίλια ή δέκα χιλιάδες
χρόνια πριν. Αν στη ζωή µας θέλουµε διακαώς να διορθώσουµε µία τραγωδία,
αυτό είναι µία ένδειξη ότι ήµασταν οι δράστες της τραγωδίας σε µία
προηγούµενη µετενσάρκωση. Σε ένα υποσυνείδητο επίπεδο, εξευµενίζουµε τις
ενοχές µας για τις θηριωδίες που διαπράξαµε την τελευταία φορά. Το κάρµα
είναι εκατό τις εκατό κίνητρο ενοχής. Πάντα φέρνει το ζήτηµα πίσω στη ρίζα
του. Ήµαστε βυθισµένοι στην πραγµατικότητα που προηγουµένως
δηµιουργήσαµε στη γη και στο νου µας.
Αν έχουµε την ανάγκη να προστατεύσουµε την µητέρα γη, µπορεί να είναι
επειδή πριν από χίλια χρόνια ήµασταν εµείς που την παραβιάσαµε. Το κάρµα
είναι στ’ αλήθεια τόσο απλό. Αν ήµασταν κάποτε ο βιοµήχανος που έχυσε
τόνους αιθάλης από ένα φουγάρο, τότε είµαστε τώρα εδώ ένας
περιβαλλοντολόγος, που έχει σαν κύριο µέληµα την υπερθέρµανση του
πλανήτη. Αν κάποια είναι µία ενεργή φεµινίστρια, ήταν κάποτε ένας σοβινιστής
άντρας που κακοποιούσε και καταπίεζε τις γυναίκες. Ο τωρινός µας σκοπός
πάντα συνδέεται άµεσα µε την παρελθούσα κατάχρησή µας.
Αυτό το σύστηµα και οι διδασκαλίες του είναι τόσο τέλεια, που ποτέ δεν
υπάρχει κανείς άλλος να δουλέψουµε πάνω του εκτός από τον εαυτό µας.
Κανείς άλλος δε χρειάζεται ποτέ διόρθωση! Κι όµως, αν αρνηθούµε να
κοιτάξουµε µέσα µας, θα φαίνεται σαν η θηριωδία να είναι εκεί έξω και θα
αισθανόµαστε υποχρεωµένοι να τη θεραπεύσουµε, κι εποµένως να
θεραπεύσουµε τον εαυτό µας. Αυτό είναι ένα από τα µαγικά κόλπα που είναι
ενσωµατωµένα στο σχολείο γη. Όλα όσα έχουµε ποτέ αντιληφθεί, καλά, κακά,
σωστά, λάθος ή αδιάφορα, ήταν µέσα από ένα καθρέφτη βλέποντας τον εαυτό
µας.
Όλα όσα αντιλαµβανόµαστε όσο ήµαστε σε σώµα, ανήκουν στην κατηγορία του
παράδοξου. Ενώ είναι αλήθεια ότι έχουµε απαραβίαστα ελεύθερη βούληση, ο
περισσότερος κόσµος τη χρησιµοποίησε για να υπογράψει ένα ατσάλινο
συµβόλαιο µε το σχολείο γη. Αυτός είναι ο λόγος που οι εµπειρίες µας µπορεί
κάποιες φορές να φαίνονται ως πεπρωµένο, και στην πραγµατικότητα συχνά
είναι, αλλά τις έχουµε θέσει οι ίδιοι σε ψυχικό επίπεδο και δε µας έχουν
επιβληθεί από έναν άρχοντα του κάρµα. Αν είχαµε βαριά καρµικά ζητήµατα
σε αυτή τη ζωή, είναι επειδή θέσαµε στον εαυτό µας αρκετό δράµα, µε την
ελπίδα ότι θα µπορέσουµε να συγχωρήσουµε τον εαυτό µας για τα «λάθη» που
κάναµε στην τελευταία µας ενσάρκωση. Όταν συγχωρούµε τους τωρινούς
εχθρούς µας, συγχωρούµε τους εαυτούς µας από το παρελθόν.
Ο περισσότερος κόσµος δεν είναι έτοιµος να αποδεχθεί την ευθύνη για όλες τις
τραγωδίες που βλέπει στη γη, επειδή πιστεύει ότι οι τραγωδίες είναι αληθινές
και το να συµβεί µία βλάβη είναι δυνατό. Αµ δε. Ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός
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δεν επιτρέπει τραγωδίες. Αλλά χρειαζόµαστε βοήθεια στην αντίληψή µας για να
καταλάβουµε αυτήν την ιδέα.

Μετατόπιση Του Παρελθόντος Μας Από Το «Είµαι
Ένοχος» Στο «Είµαι Θεραπευτής»
Σε ένα από τα σεµινάριά µου, καθώς µίλαγα για το πώς λειτουργεί αυτή η γη,
µία γυναίκα άρχισε να κλαίει όταν έφτασα στο σηµείο για την ψευδαίσθηση της
τραγωδίας. Ήταν ανίκανη να δεχτεί την ιδέα. Όταν συντονίστηκα µαζί της, είδα
ότι είχε σκοτωθεί σε Ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Άουσβιτς. Είχε
βιώσει ανείπωτες φρικαλεότητες και είχε µείνει µε την πεποίθηση ότι ο Θεός
επιτρέπει λάθη να συµβούν και ότι κάποια πράγµατα απλά δε συγχωρούνται.
Στη συνέχεια έλαβα µία ωραία ιστορία για τους ανθρώπους που είχαν
ενσαρκωθεί για να ανατιναχθούν από ατοµικές βόµβες στην Ιαπωνία ή να
ακρωτηριασθούν στα στρατόπεδα θανάτου της Χιτλερικής Γερµανίας.
Όντας πιστά στο καρµικό µονοπάτι, αυτά ήταν τα όντα τα οποία την τελευταία
φορά δολοφονούσαν και ακρωτηρίαζαν το συνάνθρωπό τους. Γνωρίζουµε ότι ο
Θεός δεν είναι ικανός για κρίσεις, αλλά αυτές οι οντότητες, κρίνοντας τον εαυτό
τους, δήλωσαν «Αν επιστρέψουµε για να γίνουµε θύµατα, τότε ίσως να
αισθανθούµε επαρκώς τιµωρηµένοι, ώστε να φτάσουµε σε µία θέση στη
συνείδηση όπου να µπορέσουµε να συγχωρήσουµε τους εαυτούς µας.» Λοιπόν,
αυτά τα όντα ενσαρκώθηκαν µαζικά. ∆ηλητηριάστηκαν µε αέρια, κάηκαν µε
πυρηνικά και σβήστηκαν από τον πλανήτη. Τους σκότωσε αυτό στα αλήθεια;
Όχι, φυσικά όχι.
Όταν τόσοι πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν την ίδια στιγµή, γίνεται µία µεγάλη
συγκέντρωση στην άλλη πλευρά. Νοίκιασαν µία τεράστια αίθουσα στο αστρικό
επίπεδο και µαζεύτηκαν για να σχεδιάσουν την εκδίκησή τους. Αυτά τα θύµατα
του ∆εύτερου Παγκόσµιου Πολέµου, έχοντας ξεχάσει ότι ήταν εθελοντές για ό,τι
τους συνέβηκε, συναθροίστηκαν και γκρίνιαζαν, παραπονιόντουσαν και
χτυπιόνταν. Εκατοντάδες χιλιάδες από αυτούς τσακωνόντουσαν στην αίθουσα
συνεδρίασης, όταν ένας από αυτούς σηκώθηκε και είπε «Ξέρω τι θα κάνουµε.
Θα κάνουµε ό,τι κάναµε πάντα για εκατοµµύρια χρόνια! Αφού είµασταν τα
θύµατα, πρέπει να πάµε πίσω και να γίνουµε οι θύτες. Ας ενσαρκωθούµε στις
Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής επειδή θα έχουν τον πιο ισχυρό στρατό που
είδε ποτέ ο κόσµος. Θα µπούµε στο στρατό τους και θα αναλάβουµε τον
έλεγχο, ώστε να καθαρίσουµε όλους όσους δεν µας αρέσουν. Ας πατσίσουµε!»
Αυτό είχε νόηµα για τους περισσότερους, επειδή είναι ο κανονικός καρµικός
τρόπος. Ο τρόπος που πάντα ενεργούσαµε. Τελικά ένας άλλος σηκώθηκε,
πλησίασε στο µικρόφωνο και είπε «Μια στιγµή. Τι θα γίνει αν ενσαρκωθούµε
ως οµάδα, αλλά αντί να γίνουµε στρατιωτικοί, γίνουµε ειρηνιστές; Μπορούµε να
γίνουµε παιδιά των λουλουδιών και να ζωγραφίζουµε χαµόγελα και ουράνια
τόξα παντού και να βάζουµε λουλούδια στις κάννες των όπλων! Μπορεί αυτό να
σπάσει τον κύκλο που κάνουµε για διαδοχικές χιλιετίες και θα µπορούσαµε να
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έχουµε την ευκαιρία για λίγη γαλήνη.» Ο διάλογος µεταξύ στρατιωτικών και
ειρηνιστών µαινόταν για ένα χρόνο. Στο τέλος αρκετοί συµφώνησαν να δώσουν
µία ευκαιρία στην ειρήνη. «Εντάξει, θα πάµε και θα αρνηθούµε να
πολεµήσουµε. Θα προσπαθήσουν να µας εκφοβίσουν και να µας
χειραγωγήσουν, επειδή έτσι λειτουργεί ο πλανήτης. Θα µας βάλουν στη
φυλακή αν δεν πολεµήσουµε, οπότε θα πάµε στη φυλακή ή θα φύγουµε στον
Καναδά.»
Όταν όλες αυτές οι οντότητες ενσαρκώθηκαν ταυτόχρονα και κράταγαν στο νου
χαµόγελα, ουράνια τόξα και λουλούδια, εµπότισαν αµετάκλητα την
τηλεπαθητική δεξαµενή συνείδησης µε ειρήνη. Ήταν απόλυτη εγγύηση ότι η
ειρήνη θα επικρατούσε και ότι δεν θα είχαµε πυρηνικό πόλεµο για τα επόµενα
εκατοµµύρια χρόνια. Πιο πολύ από κάθε άλλη οµάδα στην ιστορία, αυτές οι
οντότητες εξασφάλισαν ότι θα περνάγαµε το σύνορο από τους Ιχθύς στην εποχή
του Υδροχόου, χωρίς την βύθιση µίας Λεµουρίας ή την καταστροφή µίας
Ατλαντίδας που συνήθως συµβαίνει αυτόν τον καιρό. Όταν διηγήθηκα αυτή την
ιστορία στη γυναίκα του σεµιναρίου µου, τα δάκρυά της έτρεξαν. Είπε ότι
σκεφτόταν να σκοτώσει τον εαυτό της εδώ και µήνες. Τώρα είχε µία δυνατή
αίσθηση ότι όλα ήταν εντάξει. Αλλάζοντας την προοπτική της, πήγε από το να
πιστεύει στην τραγωδία, στη συνειδητοποίηση ότι ενσαρκώθηκε για να
αποτρέψει τον Τρίτο Παγκόσµιο Πόλεµο. Αναγνώρισε ότι ήταν σωτήρας.
Είµαστε όλοι σωτήρες.

Η Ενοχή Είναι Περιορισµένη Όραση
Ας δούµε πού τη βρήκαµε αυτή την ενοχή που τώρα προσπαθούµε να
απελευθερώσουµε. Κάθε ένα από τα προσωπικά γνωρίσµατα ή συνήθειες που
τώρα µισούµε στον εαυτό µας, µας έχει σώσει τη ζωή κάπου στην καρµική µας
ιστορία. Θα δεις αναδροµικά ότι κάθε τι για το οποίο τώρα νοιώθεις ενοχές,
ήταν µία από τις µεγαλύτερες εµπειρίες ανάπτυξης που είχες ποτέ. Κατάφερε
να αλλάξει τη συνειδητότητά σου. Θέλουµε να συνεχίσουµε να ψάχνουµε
τρόπους να συνειδητοποιήσουµε ότι καµία συµπεριφορά µας δεν ήταν ποτέ
ακατάλληλη. Ο Θεός δε θα την είχε επιτρέψει. Ένας Θεός του οποίου ο κύριος
ορισµός είναι αγάπη, δε θα επέτρεπε ένα σύστηµα στο οποίο η ενοχή θα ήταν
δικαιολογηµένη. Έτσι, στην πραγµατικότητα, ποτέ δεν έχεις κάνει κάτι λάθος.
Τίποτα δεν υπάρχει έξω από την αγάπη, έτσι πώς θα µπορούσες να κάνεις κάτι
που ήταν σωστό ή λάθος; Είτε επιλέγουµε αγάπη ή επιλέγουµε αγάπη, ακόµη
κι αν δεν φαινόταν έτσι όταν είδαµε την κατάσταση µε τις πέντε αισθήσεις µας.
Θεωρητικά το ξέρουµε ότι αυτό είναι αλήθεια, αλλά ακόµη επιστρέφουµε στο
«Ναι, αλλά δεν ήµουν το µόνο εµπλεκόµενο µέρος! Η συµπεριφορά µου έβλαψε
εκείνο το πρόσωπο και αυτό πρέπει σίγουρα να µην είναι κατάλληλο!» Λοιπόν
ίσως να µην ήταν, αν εκείνο το πρόσωπο δεν είχε πληρώσει τα δίδακτρά του και
δεν είχε γράψει στο πρόγραµµα σπουδών του ότι ήταν να χτυπηθεί από σένα,
έτσι ώστε να θυµηθεί τα µαθήµατά του για αυτή τη ζωή. Αν δεν είχες βιώσει τις
συγκρούσεις, τις διαφωνίες και τους καυγάδες µε τον τρόπο ακριβώς που
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συνέβησαν, θα είχες στερήσει στο άλλο άτοµο και σε σένα την πιο ταχύρρυθµη
ανάπτυξη που ήταν διαθέσιµη. Και οι δύο σας θα αποφοιτούσατε τελικά, αλλά
θα είχε χρειαστεί να βρείτε κάποιον άλλο για να συγκρουστείτε.
Ξέρεις τι γίνεται αφού έχουµε όλοι ακρωτηριάσει και σκοτώσει ο ένας τον άλλο;
Όταν είµαστε όλοι νεκροί, κάνουµε ένα πάρτυ για το θίασο! «Κυρίες και κύριοι,
απίθανη παράσταση (κυριολεκτικά).» «Είδες τι καλά που σε σκότωσα, ε;»
«Θέλεις άλλη µια µπύρα;» Θα µας ήταν πολύ εύκολο να πάµε σε ένα δηµοτικό
σχολείο και να βρούµε ένα παιδί που κλαίει επειδή ο δάσκαλος τον έβαλε να
κάνει την ορθογραφία του. Αν και θα συµπονούσαµε αυτό το παιδί, δε θα του
στερούσαµε το µάθηµα, επειδή καταλαβαίνουµε περί τίνος πρόκειται. Είναι ο
τρόπος που τα άτοµα επιλέγουν να µάθουν εδώ. Είναι το ίδιο στο παιχνίδι της
ζωής. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι µε τους οποίους έχεις διαπληκτιστεί ή έχεις
θυµώσει ή είχες µία σύγκρουση ήταν δάσκαλοι ορθογραφίας.
Αν είχαµε τη δύναµη – που δεν την έχουµε – να στερήσουµε από ένα άλλο
ανθρώπινο ον το κάρµα του, δε θα το κάναµε. Αν µπορούσαµε αυθαίρετα να
αφαιρέσουµε (αντί να θεραπεύσουµε) τον πόνο και τον αγώνα τους, ξέρεις τι θα
µας έλεγαν όταν αυτή η ζωή τελείωνε; «Ρε µπαγάσα! Ήµουν έτοιµος να
αποφοιτήσω. Πλήρωσα όλα αυτά τα χρήµατα και πέρασα όλα αυτά τα χρόνια
στα θρανία και πάνω που ήµουν έτοιµος για τις τελικές εξετάσεις, τα
κατέστρεψες!» Η γη έχει να κάνει µε ανάπτυξη και µόρφωση και µάθηση και το
σύστηµα είναι τέλειο ακριβώς όπως είναι.
Η αλήθεια είναι ότι τα καρµικά χρέη είναι κάτι παραπάνω από µία θεία
ευκαιρία για καλύτερη κατανόηση. Έχουµε τόσο σαφή άποψη του σχολικού
συστήµατος, που όταν το δικό µας παιδί έρχεται σπίτι µε µία εργασία και θέλει
να βγει έξω να παίξει, γινόµαστε ο µεγάλος, κακός, µοχθηρός γονιός που λέει
όχι! Λέµε «κάτσε κάτω και πρώτα κάνε τη δουλειά», επειδή µπορούµε να δούµε
πόσο χρήσιµη θα είναι αυτή η γνώση για το παιδί. Όταν µπορούµε να δούµε
ότι κάποιος λέει, σε επίπεδο ψυχής, «Πρέπει να βιώσω αυτή την εµπειρία για να
συγχωρήσω τον εαυτό µου για τα πράγµατα που έχω κάνει στο παρελθόν»
θέλουµε να του πούµε «Όχι, προτιµώ να σε βλέπω να υποφέρεις µε τύψεις για
τα επόµενα δέκα εκατοµµύρια χρόνια;» Πρέπει να απελευθερώσουµε την
ανάγκη µας να αφαιρούµε το κάρµα του άλλου, ειδικά αν πρόκειται για το
σύζυγό µας ή τους γονείς ή τα παιδιά µας. Αυτοί ήξεραν τι έκαναν, όταν
κάνανε την εγγραφή τους. ∆εν µπορούµε να διορθώσουµε την οικογένειά µας ή
τους φίλους µας, υποδεικνύοντας τρόπους µε τους οποίους θα µπορούσαν να
αλλάξουν προς το καλύτερο.

Θεραπεία Αντί Για ∆ιόρθωση
Φυσικά, διχαζόµαστε µέσα µας όταν βλέπουµε κάποιο δικό µας να βιώνει τα
αποτελέσµατα του κάρµα. Γνωρίζουµε ότι δεν µπορούµε να τους διορθώσουµε.
Το να διορθώσουµε κάποιον, σηµαίνει ότι θέλουµε να σταµατήσουν να πονάνε,
έτσι ώστε εµείς να αισθανθούµε καλύτερα. Για να είµαστε θεραπευτές, κάνουµε
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αυτό το οποίο θα τους επιτρέψει να αποκτήσουν την κατανόηση που συνοδεύει
την εµπειρία, χωρίς απαραίτητα να περάσουν από αυτήν την εµπειρία. Μόνο το
σύµπαν µπορεί να µεταδώσει κατανόηση. Μπορούµε ωστόσο να βοηθήσουµε
το σύµπαν κρατώντας το άτοµο σε ένα ιερό χώρο αγνής αγάπης και φωτός,
χωρίς κρίσεις σε σχέση µε την αιτία ή το αποτέλεσµα. Μπορούµε να
βοηθήσουµε τους ανθρώπους να βγουν από το κάρµα τους.

Σώµατα, Συνήθειες, Προτιµήσεις και Αντιπάθειες – Όλα
Καρµικά
Όταν ήµουν προσωρινός πάστορας της Εκκλησίας της Ενότητας στην Τούλσα,
µία γυναίκα από το εκκλησίασµα µε σύστησε στην κόρη της και µου ζήτησε να
της πω ότι έπρεπε να κόψει το κάπνισµα. Συντονίστηκα µε αυτήν και της είπα
ότι, αν έκοβε το κάπνισµα σε αυτό το σηµείο της ζωής της, ήταν πολύ πιθανό να
πέθαινε. Η κόρη είχε µόλις πάρει διαζύγιο, είχε χάσει ένα παιδί και υπέµενε
πολλά άλλα τραυµατικά γεγονότα. Μπορούσα να δω ότι η µοναδική εκτόνωση
του στρες που είχε ήταν να εισπνέει και να εκπνέει τον καπνό των τσιγάρων της.
Ήταν µία µορφή διαλογισµού γι’ αυτήν. Της είπα ότι καλύτερα θα έκανε να
συνεχίσει αυτές τις βαθιές αναπνοές αν ήθελε να επιζήσει. Όλες οι κρίσεις που
κάνει το εγώ για τις συνήθειες και τη συµπεριφορά των άλλων είναι λάθος.
Γύρω στο τριάντα τις εκατό των σωµάτων µε τα οποία έχω συντονιστεί, δεν έχουν
κανένα πρόβληµα µε το κάπνισµα. ∆εν τους κάνει απολύτως κανένα κακό.
Όλα είναι θέµα του πώς το σύστηµα πεποιθήσεών µας έχει προγραµµατίσει τα
σώµατά µας. Αυτός ο προγραµµατισµός είναι ενενήντα τις εκατό καρµικός.
Ποτέ δε θα µάθουµε τι άποψη έχει το υποσυνείδητό µας για τις συνήθειές µας,
αν δεν κοιτάξουµε µε την ψυχική µας όραση. Το κάπνισµα ήταν ιερή τελετή
για τους Ινδιάνους της Αµερικής. Αν θέλεις το κάπνισµα να είναι άγια πράξη
για σένα, πάρε το πακέτο µε τα τσιγάρα στα χέρια σου, πάρε µία βαθιά
αναπνοή και πες «Ευλογώ και δίνω ενέργεια σε αυτόν τον ιερό καπνό, για την
τροφή και τη θεραπεία του σώµατός µου.» Έχεις τη δύναµη να το κάνεις αυτό
µε οτιδήποτε, σοκολάτα, κρασί ή τσιγάρα. Μην καπνίσεις ούτε ένα τσιγάρο που
δεν έχει πριν ευλογηθεί και αφιερωθεί στην υγεία και την καλοζωία ολόκληρου
του εαυτού σου. Τα τσιγάρα τότε θα σε αναζωογονούν και θα σε βοηθούν να
είσαι ζωντανός και δυναµικός, ή θα εξαφανιστούν από τη ζωή σου χωρίς κάποια
προσπάθεια από µέρους σου.
Πρέπει να δούµε το µέγεθος της δύναµής µας. ∆εν είµαστε θύµατα της
συνήθειας, του εθισµού ή του κάρµα. Έχουµε τη δύναµη σε µία στιγµή να
µεταµορφώσουµε οτιδήποτε, όταν αρνούµαστε να του αντισταθούµε και
αρνούµαστε να δούµε κακό µέσα του. Ποτέ δεν υπήρξε ένα τσιγάρο που δεν
ήταν µία θαυµαστή δηµιουργία. Μπορείς εσύ να µετατρέψεις ένα σπόρο σε
φύλλο καπνού; Αυτό εµένα µου φαίνεται ως θαύµα. Μπορούµε όλα να τα
δούµε µε αυτό το φως, αλλάζοντας την προοπτική µας.
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Το να βρούµε την προσωπική µας δύναµη, προαπαιτεί να πάρουµε την ευθύνη
σε αυτή τη ζωή για εµάς και για ό,τι έχουµε δηµιουργήσει. Αυτό ισχύει εξίσου
για τα αρνητικά και τα θετικά που έχουν συµβεί στη ζωή µας. Αν πιστέψουµε
ότι το σύµπαν δηµιούργησε αυτές τις εµπειρίες τυχαία ή περιστασιακά, τότε
παίρνουµε το ρόλο του θύµατος και του παγιδευµένου. Αντί γι’ αυτό, πρέπει να
αντιλαµβανόµαστε ότι όλα όσα ήταν οδυνηρά, όπως επίσης και τα όµορφα, στη
ζωή µας ήταν κάτι που εκουσίως δηµιουργήσαµε. Είµαστε χωρίς ενοχή. ∆εν
είναι αρκετό µόνο να αντιλαµβανόµαστε ότι είµαστε υπεύθυνοι για όλα τα
γεγονότα στη ζωή µας. Για να ελευθερωθούµε, πρέπει επίσης να
απελευθερώσουµε την ενοχή µας. Έχουµε ακούσει διαλέξεις και έχουµε
διαβάσει ψυχολογικά βιβλία αυτοβελτίωσης και έχουµε πάει σε ψυχολόγους
και όλοι λένε ότι η ενοχή µας δεν είναι δικαιολογηµένη. Αλλά οι περισσότεροι
από εµάς δεν το πιστεύουµε µε τίποτα! Έχουµε ξεχάσει το ένα πράγµα που
είναι ουσιαστικό για την απελευθέρωση από την ενοχή – ο χρόνος δεν είναι
γραµµικός. Το κάρµα µας δε συνέβηκε ποτέ.

Η Ενοχή Προαπαιτεί Σφάλµατα Στην Αντίληψη
Ο Χρόνος ∆εν Είναι Γραµµικός
Η ενοχή δε µπορεί να υπάρξει χωρίς την έννοια του γραµµικού χρόνου. Η
ενοχή µπορεί να φαίνεται ότι παρέχει πολλά κίνητρα και να είναι µεγάλος
δάσκαλος πάνω στη γη, αλλά στ’ αλήθεια είναι µόνο µία κατάχρηση του
χρόνου. Η ενοχή λέει πως ό,τι έγινε έγινε. Αν αυτό ήταν αλήθεια, κανένας
µεγάλος διδάσκαλος δε θα δίδασκε την συγχώρεση. Θα ήταν παραπλανητικό
να πούµε ότι γίνεται να συγχωρεθούµε εκτός κι αν όλος ο χρόνος ήταν
ταυτόχρονος. Αυτό που πιστεύουµε ότι κάναµε λάθος, ούτε που συνέβηκε
ποτέ. Οι περισσότεροι ψυχολόγοι δεν το φτάνουν ως εκεί. Μπορεί να
βοηθήσουν πολύ δίνοντας την δυνατότητα σε κάποιον να χειριστεί την ενοχή
του, αλλά αυτό που κάνουν δεν είναι πάντα ευθυγραµµισµένο µε την αλήθεια.
Πολλοί από αυτούς µαθαίνουν στους ασθενείς τους πώς να καλύψουν την ενοχή
τους, να την έχουν υπό έλεγχο και να την περιορίζουν σε µία συγκεκριµένη
περιοχή, έτσι ώστε να µπορούν να έχουν µία χρήσιµη και παραγωγική ζωή.
Οι περισσότεροι ψυχολόγοι πιστεύουν ότι στ’ αλήθεια κάναµε ό,τι κάναµε.
Αυτό δε θα εξαλείψει το πρόβληµα. Αν το παρελθόν είχε στα αλήθεια περάσει,
ο Λάζαρος δε θα µπορούσε να βγει από εκείνη τη σπηλιά µε κανένα τρόπο. Αν
ο χρόνος ήταν γραµµικός, δε θα µπορούσαµε να θεραπεύσουµε τίποτε από το
παρελθόν. Θα είµασταν καταδικασµένοι σε αιώνια ενοχή και η συγχώρεση θα
ήταν χωρίς νόηµα.
Υπάρχει µόνο η παρούσα στιγµή. Αν εδώ και τώρα προβάλουµε αγάπη σε
παλιές καταστάσεις, αυτό θα οδηγήσει στην εξάλειψη όλης της ενοχής που
είχαµε ποτέ. Θα ξαναδηµιουργήσει κυριολεκτικά το παρελθόν και το µέλλον σε
αυτή τη στιγµή.
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Αν κοιτάξουµε τις πολλές ενσαρκώσεις του Ιησού µε την ψυχική µας όραση, θα
βρούµε ότι αυτός ο τύπος ήταν τέλειος. Ποτέ δεν έκανε κάτι κακό, ποτέ δεν
έβλαψε κανέναν και ποτέ δεν έκανε κάτι λάθος. Και όµως, µου είπε ότι ενώ
έκανε αυτές τις ζωές είχε οργή, κακοποίησε, ακόµα και δολοφόνησε
ανθρώπους. Πώς θα µπορούσε αυτό να είναι αλήθεια; Όταν τελικά ήρθε στα
συγκαλά του, µετά από πολλές ζωές, αναδηµιούργησε όλη την πραγµατικότητα
βλέποντας µόνο αγάπη στην παρούσα στιγµή. Θεράπευσε όλα τα «λάθη» και
την ενοχή του παρελθόντος του, σε βαθµό που στο σύµπαν δεν υπάρχει πλέον
καµία µαρτυρία για αυτά.
Η συνειδητότητά µας ξεπερνάει τους περιορισµούς του χρόνου και του χώρου
και µπορούµε, εποµένως, να αλλάξουµε εκείνες τις εµπειρίες από
προηγούµενες ζωές µε όποιο τρόπο θέλουµε. Αυτός είναι ο λόγος που «τέλεια»
όντα όπως ο Βούδας και ο Ιησούς µπορούν κυριολεκτικά να υπάρξουν στην
ιστορία µας. Εσύ κι εγώ και όλοι οι συµµαθητές µας, θα καταλήξουµε επίσης
«τέλειοι». Καθώς η όρασή µας συνεχίζει να βλέπει περισσότερο και περισσότερο
από τη µεγάλη εικόνα, θα καταλήξουµε να δούµε ότι δεν έχουµε κάνει ποτέ
κανένα λάθος.

Η Μη-Καρµική Ζωή Θέλει Εξάσκηση
Κανένα άτοµο που έχουµε ποτέ γνωρίσει ή πιθανώς πρόκειται να γνωρίσουµε
ποτέ, δεν έχει την ικανότητα να συλλάβει και να εφαρµόσει την αλήθεια στη
δική του ζωή χωρίς πρώτα να κάνει λίγη δουλειά. Αν σταµατήσεις κάποιον στο
δρόµο και του πεις «Κοίταξε, το σύστηµα λειτουργεί µε τον εξής τρόπο», αυτός
δεν είναι πολύ πιθανό σου απαντήσει λέγοντας «Έξοχα! Τώρα είµαι ελεύθερος
και είµαι δάσκαλος. Μπορώ να περπατήσω στο νερό, να αναστήσω τους
νεκρούς, να αιωρούµαι και να πλέω στο διάστηµα.» ∆ε λειτουργεί έτσι, λόγω
του βάθους του υποσυνείδητου προγραµµατισµού µας.
∆εν υπάρχει κάποιος καλύτερος στο να καταλαβαίνει το πώς µεταβάλλεται η
συνείδηση, από τη Λεωφόρο Μάντισον22. Πάνε µε βάση τα αποτελέσµατα. Αν
δεν έχουν τις επιθυµητές αντιδράσεις από εσένα κι εµένα, σύντοµα δε θα έχουν
δουλειά. Καταλαβαίνουν ότι δεν είναι δυνατόν να βάλουν τη διαφήµιση µίας
µπύρας µόνο µία φορά, να τη βγάλουν από τον αέρα, και να περιµένουν ότι οι
άνθρωποι θα συνεχίσουν να αγοράζουν τη συγκεκριµένη µπύρα. Η Λεωφόρος
Μάντισον έχει τελειοποιήσει τη διαδικασία της επανάληψης ανά διαστήµατα.
Είναι µία µέθοδος µε πολύ καλά αποτελέσµατα στην αλλαγή υποσυνείδητων
πεποιθήσεων των ανθρώπων, συµπεριλαµβανοµένων και πνευµατικών
πεποιθήσεων.
Αν στο µέσο άτοµο υπενθυµίζεται ξανά και ξανά και ξανά η αλήθεια, θα του
πάρει µόνο δέκα περίπου ζωές ώσπου να πει τελικά «Το βρήκα! ∆ε χρειάζεται
22

Στµ: Madison Avenue – Λεωφόρος στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, η οποία από την
δεκαετία του 1920 είναι συνώνυµη µε την διαφηµιστική βιοµηχανία της Αµερικής
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να γυρίσω πίσω πάλι στο δράµα!» Όταν βλέπουµε τη µεγάλη εικόνα, γινόµαστε
αυτεξούσιοι και δεν εγκλωβιζόµαστε µε κανένα τρόπο στις παγίδες που θα µας
βάλει η γη. Εν τω µεταξύ, ας είµαστε επιεικείς µε τον εαυτό µας και όταν όντως
πέφτουµε σε παγίδα, ας το αναγνωρίσουµε. Ας παραδεχτούµε ότι η
συµπεριφορά µας βασιζόταν σε ένα παλιό µοτίβο και, παρόλο που δεν µας
αρέσει το πώς αισθανόµαστε, ας αναγνωρίσουµε ότι είδαµε το λάθος µας πολύ
γρηγορότερα από όσο την τελευταία φορά.
Κάνουµε πρόοδο προς την φώτισή µας. Κάθε φορά που σκοντάφτουµε,
αναγνωρίζουµε το παλιό µοτίβο πιο γρήγορα. Τελικά, θα το βλέπουµε να
έρχεται πριν συµβεί και τότε θα έχουµε την επιλογή να µην πέσουµε καν.
Κάθε φορά που θυµόµαστε να ζούµε συνειδητά, υψώνουµε την οµαδική
συνείδηση του πλανήτη γη ένα πόντο. Αυτό κάνει απείρως ευκολότερο για τον
καθένα να το κάνει σωστά την επόµενη φορά. Είναι, στην ουσία, το σύνδροµο
της εκατοστής µαϊµούς. Όταν αρκετοί από εµάς µπορούν να δούνε ξεκάθαρα
τις επιλογές που κάνουµε, θα βιώσουµε όλοι στιγµιαία φώτιση.

Προσοχή! Έρχεται Το Στιγµιαίο Κάρµα
Το κάρµα είναι αγάπη, επειδή ικανοποιεί το αίτηµα ενός ατόµου για ταχεία
φώτιση. Σε συνηθισµένους καιρούς πάνω στον πλανήτη γη, είναι δύσκολο να
πείσεις οποιονδήποτε ότι το κάρµα υπάρχει. Οφθαλµόν αντί οφθαλµού και
οδόντα αντί οδόντος δεν είναι κάτι µε το οποίο ο κόσµος µπορεί να σχετιστεί
όταν το ένα µάτι ήταν σε αυτή τη ζωή και το άλλο µάτι σε µια άλλη.
Μπορούσαν να σκοτώσουν άνθρωπο και να τριγυρνάνε νοµίζοντας ότι την
γλυτώσανε. ∆εν µπορούσαν να δουν ότι θα γυρίσουν στη γη για να σκοτωθούν
οι ίδιοι την επόµενη φορά. Η ενέργεια που περιέβαλλε αυτόν τον πλανήτη ήταν
τόσο πυκνή, που µπορεί να πέρναγαν αρκετές ζωές µέχρι να γύρναγε κάτι σε
εµάς. Χρειαζόµασταν αυτή την περίοδο χάριτος για να επιβιώσουµε.
Αν άφηνες ελεύθερο το µέσο βάρβαρο σε ένα σύστηµα όπου υπήρχε στιγµιαίο
κάρµα, η ανθρωπότητα θα είχε εξαλειφθεί σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα.
Τώρα που το πέπλο ανασηκώνεται και ερχόµαστε σε ένα χώρο µε περισσότερη
αγάπη, η χρονική καθυστέρηση είναι µικρότερη και το σύστηµα διδάσκει µε
πιο συµπαγή τρόπο. Το κάρµα έχει σχέση µε σκέψεις, όχι πράξεις. Οι σκέψεις
και τα αισθήµατα που βγάζουµε έξω, τώρα επιστρέφουν µέσα σε λεπτά, ώρες ή
ηµέρες, αντί για χρόνια ή ζωές, κι έτσι η ευκαιρία να δούµε τη σχέση αιτίας και
αποτελέσµατος είναι πολύ µεγαλύτερη.

Τα Καρµικά Μαθήµατα Είναι Καλοί ∆άσκαλοι Αλλά
Υπάρχει Ένας Πιο Εύκολος Τρόπος
Υπάρχει µόνο ένας τρόπος να κατέβεις από τον τροχό του κάρµα και αυτός
είναι να επιλέξεις να είσαι ευτυχισµένος κάθε στιγµή. Αυτό εξαλείφει όλο το
κάρµα. Αν αισθανόµαστε ενοχή για κάτι που υποτίθεται ότι συνέβηκε στο
παρελθόν, τότε έχουµε στο νου ένα λάθος. Αυτό θα δηµιουργήσει άλλη µία
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συνάντηση µε το λάθος, άλλη µία στροφή γύρο από τον κύκλο, µε άλλο ένα
καρµικό χρέος προς πληρωµή. Έχουµε την τάση να ψάχνουµε τεχνικές να µας
βγάλουν από τον τροχό, οι οποίες στηρίζονται στον παλιό µας τρόπο να
κάνουµε πράγµατα. Κοιτάµε πίσω συνεχώς και λέµε «Πρέπει να πληρώσω όλα
τα χρέη µου (να µάθω όλα τα µαθήµατά µου) και τότε θα είµαι ελεύθερος»,
αλλά αυτή είναι µία διαδικασία που δεν τελειώνει ποτέ. Όπως είπε ο Αϊνστάιν
«ένα πρόβληµα δεν µπορεί να λυθεί από την ίδια συνείδηση που το
δηµιούργησε.» Το να ψάχνουµε τρόπους να διορθώσουµε το παρελθόν ή να
διορθώσουµε λάθη, δε µπορεί ποτέ να διορθώσει το παρελθόν ή να διορθώσει
λάθη. Ο Ιησούς είπε να µην κοιτάς το λάθος αλλά «ας είναι το βλέµµα σου
καρφωµένο στο Θεό µόνο.» Μπορεί να είχαµε την ανάγκη να καταλάβουµε τι
ήταν αυτό που κάναµε σε µία προηγούµενη ζωή και µας έκανε να πιστέψουµε
ότι ήταν απαραίτητο να βιώσουµε όλα τα τωρινά δράµατά µας, έτσι ώστε να
συγχωρήσουµε τους εαυτούς µας. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον και µερικές
φορές χρήσιµο παιχνίδι, αλλά είναι ένα καρµικό παιχνίδι. Ο τρόπος για να
απελευθερωθούµε από τον τροχό του κάρµα, είναι να δηλώσουµε ότι είµαστε
ήδη ελεύθεροι! Αν συνεχίσουµε να κατηγορούµε άλλους για τις δυσκολίες µας
ή να προσπαθούµε να διορθώσουµε ανθρώπους ή να παίξουµε κάποιο άλλο
διαχωριστικό, καρµικό παιχνίδι, τα πράγµατα θα γίνουν πολύ οδυνηρά πολύ
γρήγορα. Θα χειροτερεύσουν λεπτό προς λεπτό, ώσπου να φωνάξουµε «Τα
παρατάω! Τα παρατάω!» Όταν αρνούµαστε να παίξουµε το παιχνίδι, το παιχνίδι
τελειώνει.
Το στιγµιαίο κάρµα πλησιάζει, είναι φυσιολογικό στην εποχή του Υδροχόου.
Όσοι δεν έχουν αφήσει τα παράπονά τους, θα βρουν δύσκολη την επιβίωση στη
νέα εποχή. Όσοι επιλέγουν µόνο σκέψεις αγάπης, θα βρουν ότι η γη είναι
παράδεισος. Ό,τι βγάζουµε προς τα έξω τηλεπαθητικά επιστρέφει ως η µόνη
πραγµατικότητα που υπάρχει για εµάς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Στο ∆υτικό πολιτισµό, η παραδοχή ότι µπορεί να έχουµε κάνει κάτι «λάθος» ή
να έχουµε δηµιουργήσει µία µη επιθυµητή κατάσταση, είναι στιγµατισµένη.
Αυτό κάνει δύσκολη τη συζήτηση του θέµατος της δηµιουργίας της
πραγµατικότητάς µας. Αισθάνεται κανείς ότι επιβάλλεται ενοχή.
Ωστόσο, ενώ είναι αλήθεια ότι κάθε εµπειρία στη ζωή µας έχει δηµιουργηθεί
από εµάς, η κοσµική προοπτική δείχνει όχι µόνο ότι δεν έχουµε κάνει ποτέ
λάθος, αλλά ότι στην πραγµατικότητα είµαστε απλώς σε ένα συναρπαστικό,
ικανοποιητικό ταξίδι ολοένα αυξανόµενης κατανόησης. Ακριβώς επειδή τώρα
έχουµε µεγαλύτερη κατανόηση από ό,τι πριν από χίλια ή ένα εκατοµµύριο
χρόνια, είναι που θέλουµε να αλλάξουµε κάπως την πορεία µας.
Όταν κάποιος είναι στη µέση µίας κρίσης υγείας ή άλλου είδους, η κοσµική
προοπτική είναι συνήθως το τελευταίο πράγµα στο µυαλό του. ∆ε θέλει να ξέρει
πώς το πρόβληµα βρέθηκε εκεί, δεν τον νοιάζει σε ποια ζωή έκανε λάθος,
απλώς θέλει να εξαφανιστεί το πρόβληµα. Στην πραγµατικότητα, αυτή είναι
µία υγιής οπτική γωνία και είναι ακριβώς η οπτική γωνία που θα επιτρέψει τη
διόρθωση της κατάστασης.
Οι µεγάλοι διδάσκαλοι δεν υποστήριζαν την ανάλυση των προβληµάτων.
Προτιµούσαν να πηγαίνουν κατευθείαν στη λύση. Η λύση περιλαµβάνει να
έχουµε στον νου την αλήθεια της ύπαρξής µας, αντί να έχουµε το πρόβληµα ή
την αιτία του. Θυµήσου ότι, για να δηµιουργήσουµε και να διατηρήσουµε µία
κατάσταση η οποία είναι αντίθετη µε τη φυσική κατάσταση ύπαρξης, χρειάζεται
διαρκής προσπάθεια από µέρους µας. Πρέπει να επιβεβαιώνουµε συνέχεια την
απέχθειά µας για µία κατάσταση, έτσι ώστε να τη διατηρήσουµε. Όταν
απελευθερώσουµε την προσκόλλησή µας στο πρόβληµα ή την αιτία του (όλες οι
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αιτίες είναι στο µυαλό µας, όχι «εκεί έξω»), το αποτέλεσµα είναι η θεραπεία.
Αυτός είναι ο τρόπος της φύσης.
∆εν υπάρχει τίποτα σε αυτόν τον πλανήτη που δεν µπορεί να διορθωθεί µε τη
διοχέτευση της δύναµης του νου. Εταιρείες, οργανισµοί, σχέσεις και φυσικά
σώµατα, δεν είναι έξω από τη σφαίρα του κοσµικού νόµου. Μπορούν εύκολα
να θεραπευθούν µε την εφαρµογή κοσµικών αρχών, όπως αυτές έχουν
αποκαλυφθεί από τους µεγάλους διδασκάλους. Μόνο όταν προσπαθούµε να
κάνουµε πράγµατα σύµφωνα µε τους κανόνες της κοινωνίας µας, είναι που
πέφτουµε σε τοίχο. Θα συνεχίσουµε να επανερχόµαστε στο πρόβληµα, ώσπου
να επιλέξουµε την επίλυσή του µε την επίκληση του κοσµικού νόµου.
Αν έχουµε ένα πρόβληµα υγείας, δεν επιτρέπουµε στον εαυτό µας να βιώσει τη
φυσική κατάσταση της ύπαρξης. Κάθε µέλος του σώµατος µας είναι
σχεδιασµένο να λειτουργεί τέλεια, χωρίς την ανάγκη να του δώσουµε κάποια
προσοχή. Το µόνο που µπορεί να κάνει το σώµα µας να λειτουργήσει
διαφορετικά, είναι το να εστιάσουµε στη ζωή µε περιοριστικό τρόπο. Αυτό
αποκόπτει την φυσική ροή. Στην κοινωνία µας υπάρχουν πολλοί τρόποι µε
τους οποίους περιορίζουµε τους εαυτούς µας. Όταν επιτρέπουµε στους εαυτούς
µας να νοιώσουµε ένταση και άγχος, όλα στην πραγµατικότητά µας βιώνουν
περιορισµό, από την κυκλοφορία του αίµατος στις φλέβες µας και τις σχέσεις
µας, έως τα χρήµατα και την προσωπική µας ελευθερία.

Τα Αίτια Της Ασθένειας
Η ασθένεια µπορεί να έχει πολλά εµφανή αίτια. Οποιαδήποτε η αιτία της,
µπορούµε να τη δούµε ως ευκαιρία για ψυχική ανάπτυξη. Επίτρεψε µου να
υπεραπλουστεύσω µία ακόµη φορά, λέγοντας ότι υπάρχουν µόνο δύο λόγοι
που µπορεί να έχουµε ασθένεια στο σώµα, το µυαλό ή τις υποθέσεις µας·
συνειδητά και ασυνείδητα λάθη στο σύστηµα πεποιθήσεών µας. Καταρχάς,
µπορεί να έχουµε µία καρµική δέσµευση. Οι καρµικές επιλογές εµφανίζονται
σε αυτή τη ζωή ως χαρακτηριστικά για τα οποία «δεν έχουµε άλλη επιλογή». Τα
σώµατα που επιλέγουµε, το χρώµα του δέρµατός µας, οι φυσικές και
διανοητικές αναπηρίες, είναι καρµικές επιλογές. ∆ηλαδή, πριν αποκτήσουµε
φυσική υπόσταση, εµείς και οι σύµβουλοι καθοδήγησής µας µπορεί να
αποφασίσαµε ότι η πιο αποδοτική ψυχική ανάπτυξη θα ήταν αν ήµασταν
αναγκασµένοι να εστιάσουµε στο να ξεπεράσουµε µία αναπηρία, καθ’ όλη τη
διάρκεια αυτής της ζωής. Για να εξασφαλίσουµε ότι θα ψάχνουµε συνέχεια για
τρόπους να ξεπεράσουµε τον περιορισµό, µερικοί από εµάς διάλεξαν
παραµορφωµένα σώµατα ή γενετικές ανωµαλίες, τα οποία θα λειτουργούσαν ως
διαρκείς υπενθυµίσεις. Αυτού του είδους το πρόβληµα σπάνια «θεραπεύεται»
κατά τη διάρκεια της ζωής, τουλάχιστον όχι από την σκοπιά των πέντε
αισθήσεών µας. Ωστόσο, έχω εξετάσει µερικά από αυτά τα άτοµα µετά την
αποχώρησή τους από τη φυσική διάσταση και βρήκα ότι είχαν κάνει πολύ
µεγαλύτερη πρόοδο από όση οι µη-ανάπηροι φίλοι τους. Πολύ ταχύρρυθµη.
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Οι αναπηρίες δεν είναι τραγωδία. Αντιθέτως, είναι συνήθως µία σοφή επιλογή
από µία ψυχή ανυπόµονη να ολοκληρώσει την εκπαίδευσή της.
Η διανοητική καθυστέρηση και ο αυτισµός είναι επίσης καρµικά. ∆ηλαδή,
επιλέχθηκαν συνειδητά πριν τη γέννηση, ως καλά εργαλεία διδασκαλίας. Αυτές
οι αναπηρίες χωρίζονται σε δύο γενικές κατηγορίες. Αν η τελευταία ζωή που
ολοκλήρωσε η ψυχή ήταν υπερβολικά τραυµατική, ένα άτοµο µπορεί να έχει
υπερ-άρνηση, η οποία µπορεί να φαίνεται ως αυτισµός ή «τα φώτα είναι ανοιχτά
αλλά κανείς δεν είναι σπίτι.» Έχω ακούσει για περιπτώσεις που η ιστορία της
προηγούµενης ζωής ενός αυτιστικού παιδιού εξερευνήθηκε διαισθητικά,
αποκαλύπτοντας ένα αβάσταχτο τραύµα. Όταν το παιδί αναγκάστηκε να
παρακολουθήσει ένα έργο στο οποίο αναπαραστάθηκε το τραύµα όσο πιστότερα
ήταν δυνατόν, το παιδί άρχισε να έχει συναισθηµατικές αντιδράσεις και
σύντοµα άρχισε να αντιδρά στην αγάπη και τη θεραπεία, ώσπου τελικά
επανήλθε στη φυσιολογική ζωή.
Η πνευµατική καθυστέρηση µπορεί επίσης να είναι ένας θαυµάσια εύκολος
τρόπος για την αποµάκρυνση των αντιπερισπασµών του πνεύµατος. Καρµικά
µιλώντας, πολλά καθυστερηµένα άτοµα έχουν νοιώσει σε ένα ψυχικό επίπεδο
ότι ήταν προσκολληµένοι στη νόηση. Η πνευµατική καθυστέρηση µπορεί να
σπάσει ένα µοτίβο υπερβολικής έµφασης στη διάνοια και γρήγορα να
επιστρέψει την εστίαση στην παροχή τροφής και την αγάπη. Και πάλι, πολύ
ταχύρρυθµο.
Μερικά από τα πιο φωτισµένα όντα στον πλανήτη σήµερα, είναι εκείνα που
αποκαλούµε καθυστερηµένα. Τι υπέροχος τρόπος για την αποφυγή των
παγίδων της διάνοιας. Είναι µία θαυµάσια εµπειρία, που επιτρέπει σε ένα
άτοµο να εστιάσει µόνο στην αγάπη και τη συµπόνια. Ποτέ δεν αποσπάται η
προσοχή του από το εκπαιδευτικό σύστηµα ή το χρηµατιστήριο. Η πνευµατική
καθυστέρηση επιτρέπει σε οντότητες να κάνουν ταχεία εξισορρόπηση. Αν
νοµίζεις ότι το παράκανες µε τη διανοητική πλευρά στις τελευταίες ζωές, απλώς
τραβάς αρκετές κουρτίνες για να θεωρηθείς πνευµατικά προβληµατικός και
επιστρέφεις δριµύτερος.
Η σχιζοφρένεια, όπως και η πνευµατική καθυστέρηση, είναι µία πολύ
φωτισµένη κατάσταση ύπαρξης, παρόλο που έχουµε αναλύσει αυτές τις
καταστάσεις µε τις πέντε αισθήσεις µας και έχουµε καταλήξει ότι είναι ατυχείς.
Η δεύτερη γενική αιτία ασθένειας έχει να κάνει µε λάθη στο σύστηµα
πεποιθήσεών µας, τα οποία τα συλλέξαµε σε αυτή τη ζωή. Όταν πιστεύουµε ότι
είµαστε διαχωρισµένοι και ότι είµαστε θύµατα άλλων ανθρώπων και εξωτερικών
συνθηκών, συχνά εκτρέπουµε τόση πολλή ενέργεια στην κατεύθυνση του
προβλήµατος, που αυτό παίρνει µορφή. Μπορούµε πραγµατικά να
πιστέψουµε ότι κάποιος είναι τέτοιος µπελάς, που να αναπτύξουµε
αιµορροΐδες. Ο κοσµικός νόµος δηλώνει ότι οι σκέψεις που έχουµε στο νου
προβάλλονται προς τα έξω. Όταν αρχίσουµε να κατανοούµε αυτή την έννοια,

Κανένας Χρόνος για Κάρµα – Κεφάλαιο 7
Σελίδα 115
συνειδητοποιούµε ότι η συγχώρεση ποτέ δεν είχε να κάνει µε το να δώσουµε σε
κάποιον την έγκρισή µας ή να παραδεχτούµε ότι κάποιος είχε δίκιο κι εµείς
άδικο. Η συγχώρεση είναι απλά η απελευθέρωση του θυµού και της
δυσαρέσκειάς µας για κάτι που µας έκανε κάποιος (κάτι που ούτως ή άλλως
είναι κοσµικά αδύνατο) και η δήλωση ότι προτιµάµε να έχουµε την υγεία µας
παρά το θυµό µας. Τα βιβλία όπως το Θεράπευσε Το Σώµα Σου της Λουίζ Χέι
(Louise Hay) µπορεί να είναι πολύ χρήσιµα στο να µας κάνουν να
συνειδητοποιήσουµε τη σύνδεση µεταξύ σκέψεων και της κατάστασης του
σώµατος.
Ας δούµε µία στιγµή την κληρονοµικότητα και τον κοινωνικό προγραµµατισµό.
Η κληρονοµικότητα δεν είναι µία αντικειµενική πραγµατικότητα. Υπάρχουν
πολυάριθµες περιπτώσεις ατόµων που δεν κληρονόµησαν τις ασθένειες των
γονέων. Έτσι, από την επιστηµονική σκοπιά, τα γονίδια των γονιών δεν
εγγυώνται την κατάσταση υγείας των απογόνων. Ωστόσο, γνωρίζουµε πως
επιβεβληµένες πεποιθήσεις µπορούν να επηρεάσουν τη φυσική µας
πραγµατικότητα. Η γονεϊκή ή οικογενειακή προβολή, η προσδοκία ή ο φόβος
ότι το παιδί θα αναπτύξει την ασθένεια των γονέων, µπορούν να έχουν
καταστροφικό αποτέλεσµα στο νου και στο σώµα ενός ατόµου, το οποίο δεν έχει
συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι υποχρεωµένο να αποδεχθεί µία τέτοια
πρόγνωση. Οι σκέψεις που έχουµε στο νου συνοδευόµενες από συναίσθηµα,
δηµιουργούν τη φυσική πραγµατικότητα.
Η ασθένεια µπορεί επίσης να παρέχει έναν τρόπο ικανοποίησης των
συναισθηµατικών αναγκών µας ή απόκτησης ανταµοιβής. Μετά το θάνατο του
παππού µου, η γιαγιά µου αρρώσταινε όποτε αισθανόταν µοναξιά. Με ακρίβεια
ωρολογιακού µηχανισµού, ένα από τα εγγόνια αναλάµβανε να περάσει τη νύχτα
στης γιαγιάς, όποτε αυτή δεν αισθανόταν καλά. Η κοινωνία µας αρχίζει να
διδάσκει τις ωφέλειες της αρρώστιας από πολύ νωρίς. Τα άρρωστα παιδιά
µένουν στο σπίτι τις µέρες του σχολείου – τι περιποίηση.
Μπορούµε να αποφύγουµε το να κάνουµε τους ηλικιωµένους να καταφεύγουν
σε αυτό το σύστηµα ανταµοιβής για να πάρουν αγάπη. Έχει αποδειχθεί ότι οι
οίκοι ευγηρίας που ενθαρρύνουν τους ενοίκους τους να φροντίζουν βρέφη
εργαζόµενων µητέρων, έχουν πολύ πιο υγιείς ενοίκους από τους οίκους όπου οι
ένοικοι απλώς βλέπουν τηλεόραση ή παίζουν ντάµα.
Επίσης, ο φόβος για µία αρρώστια και το τι µπορεί να µας προκαλέσει, µπορεί
να εστιάσει την προσοχή µας στο πρόβληµα αντί για τη λύση. Ένας τρόπος για
να χειριστούµε το φόβο, είναι να δηµιουργήσουµε στη φαντασία µας µία
κατάσταση που περιλαµβάνει το χειρότερο που µπορεί να συµβεί. Ο θάνατος
είναι ο µεγάλος µπαµπούλας. Στο νου µας µπορούµε να παίξουµε το δράµα
της ασθένειας ως το τέλος - - το θάνατο. Στον διαλογισµό µας, µπορούµε να
παρατηρήσουµε την ίδια µας την εµπειρία θανάτου, ως την επανένωσή µας µε
αυτούς που φύγαν πριν από εµάς και το δικό µας όµορφο ταξίδι πίσω στο φως.
Τότε θα µπορούµε να πούµε «Ω, το να πεθαίνεις δε θα είναι και τόσο άσχηµο.»
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Κάθε εµπειρία στην οποία δεν αντιστεκόµαστε έχει πολύ λιγότερη δύναµη να
µας γεµίσει φόβο.
Αν έχουµε σήµερα µία χρόνια πάθηση ή ασθένεια, θα πρέπει να αναρωτηθούµε
τι θα συµβεί αν δεν την ξεπεράσουµε. Τι θα κάναµε αν είµασταν υποχρεωµένοι
να ζήσουµε την υπόλοιπη ζωή µας µε αρθρίτιδα; Αντί να γίνουµε αστέρι του
στίβου, ίσως πρέπει να ασχοληθούµε µε το τραγούδι. Μπορούµε πάντα να
βρούµε εναλλακτικές. Μόνο ο φόβος είναι που επιτρέπει στην ασθένεια να
παραµείνει στη ζωή µας. Όταν µπορούµε να απελευθερώσουµε ολοκληρωτικά
το φόβο για την ασθένειά µας ή τη σχέση µας ή οτιδήποτε άλλο, τότε η
φαινοµενική αιτία θα εξαφανιστεί και θα έχουµε µία θαυµατουργή θεραπεία.
Στην πραγµατικότητα δεν ήταν καθόλου θαυµατουργή - - απλά αλλάξαµε
γνώµη. Όταν αλλάζουµε την προοπτική µας, η ζωή µας θα αλλάξει.
Άν σε απασχολεί µία χρόνια ασθένεια ή µία κατάσταση που απειλεί τη ζωή,
διάβασε µερικά από τα βιβλία για το µετασχηµατισµό του νου και του σώµατος,
που είναι τώρα εύκολα διαθέσιµα στα τοπικά βιβλιοπωλεία. Συγγραφείς όπως
οι O. Carl Simonton, Larry Dossey, Bernie Siegel, Deepak Chopra, και
Norman Sheally (όλοι γιατροί), µπορούν να αλλάξουν τη ζωή σου για πάντα.

∆ύο Λόγια Για Το Θάνατο
Ο θάνατος είναι αναπόφευκτος. Όλοι αφήνουν αυτό το επίπεδο της
πραγµατικότητας αργά ή γρήγορα. Σε καµία άλλη περιοχή δεν είναι η
κοινωνία µας ως σύνολο σε τόσο µεγάλη άρνηση. Σε κάθε άλλη περιοχή της
ζωής, η κοινωνία µας κάνει µία προσπάθεια να παράσχει µόρφωση που µας
βοηθάει να χειριστούµε τις προκλήσεις. Στη περιοχή του θανάτου, δεν είναι
µόνο κοινωνικά αποδεκτό να είσαι σε άρνηση, αλλά και αναµενόµενο. Αν
κάποιος δεν είναι σε άρνηση σχετικά µε το θάνατο, συνήθως θεωρείται
ανατριχιαστικός ή «δεν πάει πολύ καλά.» Ως εργάτες του φωτός στον πλανήτη,
ένα από τα καθήκοντά µας είναι να σηκώσουµε το πέπλο φόβου από τη
µετάβαση που λέγεται θάνατος.
Οι σύγχρονοι επιστήµονες έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά στο πεδίο του
θανάτου και ως κατάσταση και ως διαδικασία. Γιατροί όπως οι Elizabeth
Kubler-Ross, Raymond Moody, Kenneth Ring και δεκάδες άλλοι, έχουν
συγκεντρώσει πληροφορίες από χιλιάδες ανθρώπους που είχαν «εµπειρίες
κοντά στο θάνατο» (ΕΚΘ). Οι εµπειρίες πριν την ανάνηψη των ανθρώπων που
έχουν κηρυχθεί κλινικά νεκροί, έχουν όλες οµοιότητες, µε την έννοια ότι οι
εµπειρίες των ενσαρκωµένων όντων είναι όλες ίδιες. Ο καθένας µας έχει τις
ξεχωριστές και µοναδικές εµπειρίες στη ζωή, αλλά έχουµε πολλά κοινά. Τα
σώµατα, η αδυναµία να πετάξουµε, οι σχέσεις, και τα λοιπά, είναι κοινές
εµπειρίες για τα ενσαρκωµένα όντα. Στο θάνατο, από ό,τι φαίνεται, η
συντριπτική αίσθηση αγάπης, αποδοχής, φωτός, γαλήνης και χαράς είναι όσο
κοινά είναι τα δάχτυλα σε εµάς. Και η εµπειρία θανάτου φαίνεται να έχει πολύ
µικρή σχέση µε το ποια θρησκεία πιστεύει το άτοµο, αν πιστεύει. Οι άνθρωποι
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που θυµούνται το βίωµα του φωτός που λέγεται θάνατος, ποτέ ξανά δε
φοβούνται να πεθάνουν. Το περιµένουν µε ανυποµονησία. Αν κάθε ανθρώπινο
ον καταλάβαινε το µήνυµα που φέρουν αυτές οι ΕΚΘ, το ενενήντα τις εκατό των
αντιστάσεων της ανθρωπότητας στις ασθένειες θα εξατµιζόταν. Αυτό στο οποίο
αντιστεκόµαστε, αυτό αυτό διατηρούµε.
Όταν η µητέρα µου πέθαινε στο κρεβάτι της, επέτρεψα στον εαυτό µου να
συντονιστεί µε την ευρύτερη πραγµατικότητα. Της έδωσα άδεια να φύγει χωρίς
ενοχές - - κάτι πάντα πολύ χρήσιµο, όταν κάποιος πλησιάζει το θάνατο. Της
είπα ότι ο Μπαµπάς θα είναι εντάξει και δε θα της θύµωνε που έφευγε. Της
είπα ποιος ήταν εκεί και την περίµενε, ο πατέρας της και άλλοι φίλοι. Ήµουν
αυθεντικά ενθουσιασµένος γι’ αυτήν. Έφυγε χωρίς φόβο. Το επόµενο
απόγευµα, καθώς η οικογένεια καθόταν για το δείπνο, µου ήρθε να πω «Ας
κάνουµε πρώτα ένα διαλογισµό.» Αυτό δεν ήταν κάτι που θα έλεγα ποτέ στο
Μπαµπά µου, όντας στα καλά µου. Ο Μπαµπάς ήταν, στην καλύτερη, ένας
πεισµατάρης αγνωστικιστής. Αλλά, στην υποτονική κατάσταση που βρισκόταν,
συµφώνησε. Καθώς άρχισα να µετράω από το δέκα στο ένα για µία απλή
άσκηση χαλάρωσης, φώναξε την αγαπηµένη του βλασφηµία «άγιε ροζ βάτραχε
προφήτη.» Όταν ο καθοδηγούµενος διαλογισµός τελείωσε, σηκώθηκε σχεδόν µε
άλµα, φωνάζοντας «µου µίλησε, µου µίλησε! Μου είπε ‘Αγάπη µου, είµαι τόσο
ευτυχισµένη εδώ!’» Ποτέ ξανά ο Μπαµπάς δε φοβήθηκε το δικό του θάνατο.
Όταν η δική του ώρα για να πεθάνει πλησίαζε µε ταχύτητα, ο Μπαµπάς είχε
µία σειρά από όνειρα τα οποία αρνήθηκε να µοιραστεί µαζί µου ή µε τον
αδελφό ή την αδελφή µου. Έλεγε µοναχά «Είναι υπερβολικά καλό για να είναι
αλήθεια.» Ο θάνατος είναι θεραπευτικός.
Εδώ θα ήθελα να µοιραστώ ένα τµήµα από ένα δελτίο που έγραψα το 1986 ενώ
ήµουν καθηγητής στο Πανεπιστήµιο της Πολιτείας της Οκλαχόµα:
Τον περασµένο Νοέµβριο, εγώ και κανα-δύο άλλοι από την Τούλσα
και µία οµάδα φίλων από το Ντέντον, Τέξας, πήγαµε σε ένα
σεµινάριο στο δάσος του Γκρίνγουντ στο Μισσούρι. Ήταν µία
αναζωογονητική εµπειρία για µένα, σε µία περίοδο που
πραγµατικά χρειαζόµουν µία ανάταση της προοπτικής µου. Το
δάσος του Γκρίνγουντ είναι ένα έργο του Κεν Κάρεϋ. Είναι 1000
εκτάρια κοσµικής γαλήνης, τα οποία γλύτωσαν τη µετατροπή σε
χαρτοπολτό, µέσω των επίµονων προσπαθειών του Κεν. Ο Κεν έχει
γράψει διάφορα βιβλία, µεταξύ αυτών τα Starseed Transmissions,
Vision, και Terra Christa. Μαζί µε τη Σέρυ παρέδιδαν σεµινάρια
σαν κι αυτό στο οποίο πήγαµε. Η εµπειρία ήταν θαυµάσια για
µένα, επειδή µου υπέδειξε ένα βήµα προς τη σύνθεση της
ενέργειας της νέας εποχής. Βλέπω την προβολή της κοσµικής
συνείδησης προς τα έξω όλο και περισσότερο, την έξοδο των
αφυπνισµένων από το καβούκι τους και αυτό ήταν ένα θαυµάσιο
παράδειγµα.
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Ήθελα να σας πω για την εµπειρία µας στο δάσος του Γκρίνγουντ
για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι ο Ερλ και η Μαρτζ ήταν εκεί.
Ο Ερλ κι η Μαρτζ είναι δύο πολύ φωτισµένοι γήινοι. Ο Ερλ
προσβλήθηκε από καρκίνο πριν από 10 ή 12 χρόνια. Το διάστηµα
από τότε, ήταν ένα από τα πιο καταπληκτικά και θαυµάσια που
είχε περάσει για πολλές ζωές.
Από ό,τι φαίνεται, στον πλανήτη Γη και µέχρι να κατακτήσουµε τη
µαεστρία, η µόνη πραγµατική πρόοδος που κάνουµε είναι όταν
υπάρχει πόνος, ή τουλάχιστον αρκετή δυσφορία. Έτσι λειτουργεί
το σχολείο και το γνωρίζαµε αυτό πριν έρθουµε σε αυτό το επίπεδο.
Αλλά επειδή το σχολείο µας δουλεύει όπως δουλεύει, είναι το µόνο
σχολείο στο σύµπαν όπου η ανάπτυξη της ψυχής µπορεί να γίνει
γρήγορα. Σύµφωνοι, µπορεί να µας φαίνεται βασανιστικά αργό
όσο διαρκεί, αλλά αυτό δεν αναιρεί την Κοσµική προοπτική της
ταχείας ανάπτυξης.
Πίσω στον Ερλ - - Ο Ερλ ήρθε να µε βρει πριν ένα χρόνο περίπου,
αφού είχα κάνει ένα διήµερο σεµινάριο στην πόλη του, και ζήτησε
βοήθεια στη συλλογή πληροφοριών, µέσα από κανάλι, σχετικών µε
τη δοκιµασία του. Οι πληροφορίες που µας ήρθαν γι’ αυτόν ήταν
τόσο συναρπαστικές, για εµένα τουλάχιστον, επειδή έδειχναν το
σκοπό της ζωής, όχι µόνο της ζωής του Ερλ, και το πόσο τεράστια
πρόοδο µπορεί να κάνει µία ανθρώπινη ψυχή αν κάνει τη
δέσµευση. Συνοψίζοντας πολύ περιληπτικά αυτά που µας πήρε
πάνω από µία ώρα να λάβουµε: Ο Ερλ είχε αποφασίσει να
ανακαλύψει αν υπήρχαν τέτοια πράγµατα όπως νους πάνω από την
ύλη και αυτοθεραπεία. Εξερευνούσε τον έλεγχο του νου µέσω
βιβλίων και δασκάλων. Ο γιατρός του συνεργαζόταν προσεκτικά,
βοηθώντας τον στη χρήση χαλαρωτικών του νου (MDMA). Ο Ερλ
έθεσε την ασθένειά του σε ύφεση. Αλλά, στην ύφεση υπάρχει
µικρή πρόοδος. Κάθε φορά που ο πόνος επέστρεφε, βελτίωνε τη
γνώση του για τον έλεγχο των σκέψεών του και του εκδηλωµένου
σώµατός του και έστελνε τον κακό πίσω σε ύφεση. Του είπαν ότι
µέσω της αποφασιστικότητάς του, της έρευνας, της αναζήτησης για
κατανόηση, είχε κάνει δουλειά τριών ζωών στα τελευταία 10 χρόνια
της παρούσας ζωής. Του είπαν ότι ανεξάρτητα από το αν θα
κατάφερνε ή όχι να καταστείλει τον καρκίνο του στην
συγκεκριµένη εµπειρία, θα κράταγε για πάντα την κατανόηση ότι ο
νους είναι ο κύριος του εκδηλωµένου επιπέδου και δε θα ήταν
απαραίτητο να βιώσει ασθένεια σε καµία µελλοντική ζωή. Επειδή
έκανε µία συνειδητή επιλογή να µάθει και να αναπτυχθεί παρά το
δίληµµά του (ή εξαιτίας του), ο Ερλ έµεινε σε αυτό το σώµα αρκετά
χρόνια περισσότερο από όσα προέβλεπε το αρχικό σχέδιο της ζωής
του και κυριολεκτικά γλύτωσε δουλειά τριών ή τεσσάρων ζωών στο
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πνευµατικό του µονοπάτι. Ο Ερλ πέθανε πριν από τρεις
εβδοµάδες. Από καρκίνο; Όχι - - η καρδιά του εγκατέλειψε, αφού
ο ίδιος είχε εκφράσει την επιθυµία να φύγει. Με την οικογένειά
του το Σάββατο, βεβαιώθηκε ότι όλοι οι ενδιαφερόµενοι ήταν
εντάξει µε αυτό και την Τρίτη έφυγε.
Την επόµενη Παρασκευή και το Σάββατο, η Μαρτζ και ο γιός τους
κι εγώ και φίλοι, συζητήσαµε µε τον Ερλ. Αυτό µας φέρνει στο
δεύτερο µέρος αυτής της όµορφης ιστορίας – πεθαίνοντας
συνειδητά.
Είναι αδύνατο να µεταφέρω µε λόγια το µεγαλείο της διαδικασίας
θανάτου αυτών που είναι φωτισµένα όντα. Ο Ερλ ξανά και ξανά
µας παρότρυνε έντονα «πες τους να πεθάνουν συνειδητά.» Αυτό
προσπαθώ να κάνω εδώ. Ο Ερλ είπε ότι υπάρχει άφθονη
βιβλιογραφία για τη διαδικασία µετάβασης και είπε ότι είναι
αρκετά ακριβής, ώστε να ξέρουµε όλοι προκαταβολικά τι θα γίνει.
Παρότρυνε να είµαστε συνειδητοί και ξύπνιοι στο νου, καθώς
µπαίνουµε στη διαδικασία µετάβασης. Ο Ερλ είπε ότι οι ιστορίες
που έχουµε ακούσει (και είναι αληθινές) για το ότι πρέπει να
κάνουµε διάλειµµα όταν φτάσουµε στην άλλη πλευρά, της
καθυστέρησης, της απώλειας συνείδησης για κάποιους, δεν είναι
απαραίτητο να είναι έτσι. Με µία προεπισκόπηση της ‘άλλης
πλευράς’ µε τη δική µας διαισθητική επίγνωση, µπορούµε να
είµαστε ξύπνιοι όταν έρθει η ώρα και δε χρειάζεται να χάσουµε
ούτε µία στιγµή από την πολύτιµη εµπειρία. Όπως το έθεσε ο Ερλ
«έπεσα στο έδαφος τρέχοντας προς τα µπρος µε πλήρη ταχύτητα,
µεταφορικά µιλώντας φυσικά».
Για την ιστορία του Ερλ, µεγάλη σηµασία έχει η Μαρτζ. Μαζί,
πολύ καιρό πριν, είχαν απαλλαγεί από το φόβο του θανάτου. Αν
πρόκειται να είµαστε συνειδητά όντα, πρέπει να καταλάβουµε ότι
απολύτως κανένας φόβος που µπορεί να έχουµε για οτιδήποτε δεν
είναι δικαιολογηµένος. Είχαν µιλήσει ακόµη και για το πώς
µπορεί ένα άτοµο να βοηθήσει ένα άλλο να αλλάξει επίπεδα τόσο
εύκολα. Όταν ήρθε η Τρίτη, ο Ερλ είπε ότι θα ήθελε να πάει στο
νοσοκοµείο, υποψιάζοµαι περισσότερο για χάρη της Μαρτζ, παρά
για τον ίδιο. Έτσι, στο κρεβάτι του νοσοκοµείου, η Μαρτζ µιλώντας
τον πέρασε απέναντι. Επιτρέποντας στο νου της να διαβεί το
πέπλο µαζί µε το δικό του, µπορούσε να βοηθήσει όντας τα µάτια
του και βοηθώντας να καθησυχάσει ό,τι άγχος µπορεί αυτός να
είχε. Η Μαρτζ µίλησε για τους φίλους του που ήταν εκεί, για
χρώµατα που είδε, για γαλήνη. Κρατούσε το χέρι του. Όταν η
νοσοκόµα, µε το στηθοσκόπιο στο στήθος, είπε ότι τελείωσε, η
Μαρτζ γύρισε και φώναξε «Τα καταφέραµε, τα καταφέραµε!» Ο
εφηµέριος του νοσοκοµείου που µόλις έµπαινε στο δωµάτιο,
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σίγουρα θα δυσκολεύτηκε να καταλάβει γιατί αυτή η χήρα έκανε
σα µαζορέτα του λυκείου, που η οµάδα της είχε µόλις κερδίσει το
µεγάλο αγώνα. Αλλά τον είχαν κερδίσει, πράγµατι.
Στη υγεία του Ερλ λοιπόν. Εγώ και η υπόλοιπη Ανθρώπινη Φυλή
λέµε «Ευχαριστούµε Ερλ, για ό,τι συνεισέφερες στη συνείδηση της
Φυλής». Χάρη σε σένα, η ζωή θα είναι λίγο πιο όµορφη από εδώ
και στο εξής.
Οι προοπτικές για τον Πλανήτη Γη µας, είναι σίγουρα
καταπληκτικές, κόβουν την ανάσα, είναι διασκεδαστικές,
συναρπαστικές και γενικά τέλειες. Όταν βλέπουµε σε νοητικό
επίπεδο πού βρίσκεται το καλούπι για την εκδήλωση του
µέλλοντος, βλέπουµε το θαύµα της Εποχής του Υδροχόου, της
εποχής της αγάπης. Αλλά από τώρα και µέχρι το καλούπι αυτό να
γίνει ‘πραγµατικότητα’, έχουµε πολύ δουλειά να κάνουµε. Όπως
το βλέπω, εσείς που είστε οι εθελοντές της Οµάδας Μετάβασης, οι
θεµατοφύλακες της καµπής, είχατε δύο δουλειές να κάνετε. Η
πρώτη δουλειά ήταν να βρεθείτε εδώ. Κάνοντάς το αυτό,
συνεισφέρατε τη συνείδηση και την αυρική ενέργειά σας στην
οµαδική συνείδηση του Πλανήτη Γη. Όντας απλώς αυτοί που
είστε, ενισχύσατε το περιεχόµενο αγάπης / γαλήνης του πλανήτη,
στο βαθµό που εξασφαλίσατε ότι δε θα εξαφανιστεί η ζωή εδώ, είτε
από πόλεµο ή µόλυνση ή από άλλη προβολή προς τα έξω φόβου ή
µίσους. Αλλά τώρα που κάνατε µε επιτυχία την πρώτη δουλειά,
πρέπει να συνεχίσετε στη δεύτερη. Υπάρχουν ακόµη πολλά στα
επόµενα είκοσι χρόνια, τα οποία θα ερµηνευτούν ως αγώνας που
πρέπει να γίνει. Εξακολουθείτε να είστε οι σοφοί του πλανήτη.
Πρέπει να είστε αυτοί που έχουν σταθερότητα και κατανόηση,
στους οποίους µπορούν να προσφύγουν για ανακούφιση και
δύναµη, αυτοί που δεν καταλαβαίνουν ακόµα. Και πάνω από όλα,
πρέπει να διδάξετε. Τα άτοµα που έχουν διαλέξει να είναι εδώ
κατά τη µετάβαση και στην αρχή αυτής της υπέροχης νέας
εποχής, δε θα είχαν έρθει αν δεν τους είχαν διαβεβαιώσει ότι θα
υπάρχουν πολλοί σοφοί δάσκαλοι διαθέσιµοι. Οι νέοι µαθητές
είναι εδώ µαζικά τώρα. Πρέπει να τους παρέχετε το πλήρες φάσµα
της κατανόησής σας. ∆εν είναι απαραίτητο να αλλάξετε τον τρόπο
έκφρασής σας, απλώς να ξέρετε ότι, όλο και περισσότερο, οι
άνθρωποι µε τους οποίους έρχεστε σε επαφή είναι µαθητές της
νέας εποχής, ακόµη κι αν δεν το ξέρουν. Τολµήστε να µοιραστείτε
τον εαυτό σας µαζί τους. Είστε οι Ιδρυτές του Νέου Πλανήτη Γη.
Το να φοβάσαι το θάνατο είναι να φοβάσαι το Θεό. Είναι να πιστεύεις ότι το
σύµπαν δεν είναι φιλικό, δεν είναι µε το µέρος µας. Αν πρόκειται να είµαστε
εργάτες του φωτός σε αυτό το σχολείο, πρέπει να µοιραστούµε µε τους φίλους
µας αυτό που διαισθητικά ξέρουµε ότι είναι η αλήθεια για την ατελείωτη
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συνέχεια της ζωής. Ο µεγαλύτερος φόβος που είχε ποτέ η ανθρωπότητα πρέπει
να αποκαλυφθεί πως είναι µόνο µία σκιά, πριν η γαλήνη πραγµατικά
επικρατήσει στη γη.

Θεραπεία Σε Μία Πυκνή Τηλεπαθητική ∆εξαµενή
Η θεραπεία σε οποιαδήποτε µορφή, δεν έχει σχέση µε το να µας κάνει µία
χάρη ο Θεός. Πιο πολύ είναι το να µάθουµε να ανοίγουµε τις πόρτες. Ήταν
πάντα δύσκολο, αν κι όχι αδύνατο, για οποιοδήποτε άτοµο στη γη να αψηφίσει
τους φυσικούς νόµους, να αιωρείται, να υλοποιεί αντικείµενα ή να διαλύσει
στιγµιαία έναν κακοήθη όγκο. Η δυσκολία προκύπτει επειδή είµαστε
βυθισµένοι σε πυκνότητα. Πυκνότητα είναι ένα διαφορετικό όνοµα για µία
τηλεπαθητική δεξαµενή µε ενέργεια σκέψης η οποία αποτελείται από φόβο,
αµφιβολία, θυµό, κτλ. Το να είσαι βυθισµένος στην πυκνότητα και να είσαι
αρκετά αποστασιοποιηµένος από αυτήν ώστε να είσαι ικανός να ξυπνάς τους
πεθαµένους, είναι ένα κόλπο χοντρικά ισοδύναµο µε το να διασχίσεις τον
Ατλαντικό κολυµπώντας χωρίς να βραχείς. Πολλές χιλιάδες ψυχές έχουν
φωτιστεί αρκετά ώστε να αποφοιτήσουν από το σχολείο γη και να προχωρήσουν
σε πιο ευχάριστο περιβάλλον, χωρίς να έχουν κατακτήσει την πυκνότητα στο
βαθµό που να είναι «θεραπευτές».
Καθώς η Εποχή του Υδροχόου κερδίζει έδαφος, η συνείδηση πάνω στη γη
ανυψώνεται. ∆ηλαδή, υπάρχει µεγαλύτερο ποσοστό ενσαρκωµένων που θέλουν
να είναι αβλαβείς, από ό,τι υπήρχε σε κάθε άλλη εποχή. Αυτό σηµαίνει ότι το
µέσο επίπεδο σκέψης στην τηλεπαθητική δεξαµενή είναι λιγότερο φοβισµένο,
λιγότερο αµυντικό, δηλαδή η πυκνότητα είναι µικρότερη. Όσο µικρότερη είναι
η πυκνότητα, τόσο πιο εύκολο είναι για το άτοµο να έρθει σε επαφή µε τη
φυσική συνείδηση του σύµπαντος, που είναι η αγάπη. Κάθε µέρα που περνά,
ο καθένας µας έχει όλο και µεγαλύτερη πιθανότητα να κάνει «θαύµατα», σε
σύγκριση µε τον προηγούµενο µήνα ή πέρσι. Το «πέπλο» είναι λεπτό.
Εξαιτίας της πυκνότητας, η θεραπεία που προσπάθησες να κάνεις δέκα ή
δεκαπέντε ή είκοσι χρόνια πριν, µπορεί να µην πέτυχε. ∆εν ήταν απαραίτητα
δικό σου λάθος. Αν προσπάθησες να εκδηλώσεις κάτι ή να θεραπεύσεις
κάποιον, όταν δεν πέτυχε πιθανώς να τα έριξες στον εαυτό σου, γιατί δεν
πίστευες ότι ήσουν αρκετά πνευµατικός για να το καταφέρεις. Στην
πραγµατικότητα ήταν απλώς η πυκνότητα του συστήµατος στο οποίο
λειτουργούσες. Αν σήµερα προσπαθούσες ξανά µε το ίδιο επίπεδο συνείδησης,
σίγουρα θα πετύχαινε. Και αυτό χωρίς να λάβουµε υπόψη το γεγονός ότι εσύ ο
ίδιος έχεις εξελιχθεί και είσαι περισσότερο σε επαφή.
Είναι καιρός να εξασκήσουµε τις θεραπευτικές µας δυνατότητες. Ως οµάδα,
είµαστε τώρα τόσο συνδεδεµένοι µε την πηγή, που είναι δυνατό να εκτελέσουµε
µάλλον εντυπωσιακές θεραπείες. Πρέπει επίσης να απελευθερώσουµε την
πεποίθηση που πολλοί από εµάς έχουν, σχετικά µε το βαθµό δυσκολίας στα
θαύµατα. Ο κόσµος µας έχει προγραµµατίσει να πιστεύουµε ότι κάποια
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πράγµατα είναι πιο δύσκολα στη θεραπεία από άλλα. Αυτό δεν είναι τίποτα
περισσότερο από αποµεινάρια παλιών αξιολογικών κρίσεων. Μπορεί να
υπάρχουν πολλά πράγµατα που το σύστηµα αξιών σου σε έχει κρίνει ανίκανο
να κάνεις. Μπορεί να πιστεύεις ότι µπορείς να διώξεις τους πονοκεφάλους των
ανθρώπων και να φέρεις αρµονία στο γραφείο πηγαίνοντας σπίτι το βράδυ και
κάνοντας διαλογισµό, αλλά µπορεί να µην πιστεύεις ότι είσαι καλός στη
θεραπεία του καρκίνου. Αυτό είναι απλώς και µόνο επειδή το σύστηµα αξιών
σου θεωρεί τις τερµατικές ασθένειες πιο δύσκολες στη θεραπεία από άλλες
µορφές ασθένειας. Αυτό δεν έχει καµία σχέση µε την αλήθεια. Όλες οι
θεραπείες είναι µία ίση µετατόπιση ενός συστήµατος πεποιθήσεων. Αν τώρα
πας πίσω και ξαναπροσπαθήσεις µερικά από τα πράγµατα που νόµιζες ότι δε
µπορούσες να καταφέρεις, θα διαπιστώσεις ότι βρίσκεις τη δύναµή σου και τη
δική σου ιδιαίτερη µορφή θεραπείας.

Θεραπεία και το Εγώ
Οι περισσότεροι από εµάς ξέρουν ότι η περιοχή της θεραπείας είναι γεµάτη
αντιπερισπασµούς του εγώ. Βοηθάει να τους εξετάσουµε. Υπάρχει τεράστια
διαφορά µεταξύ διόρθωσης και θεραπείας. Το εγώ λέει «Θα ήµουν πιο άνετα αν
δεν ήσουν εδώ µπροστά µου µε τη χαζή ασθένειά σου, επειδή το να σε βλέπω
άρρωστο µε κάνει και αισθάνοµαι ανήµπορος.» Από την άλλη, η θεραπεία λέει
«Είσαι ο Χριστός! Μα τι κάθεσαι και κάνεις µε αυτή την ανόητη ιδέα; ∆εν ξέρεις
ότι η ασθένεια δεν είναι πραγµατική και εποµένως δεν είναι απαραίτητη;» Αυτός
είναι ο τρόπος που θεράπευε ο Ιησούς. Ποτέ δεν είπε «Πω ρε φίλε, αυτό θα
είναι πολύ µανίκι.» Έβλεπε το Χριστό σε κάθε ανθρώπινο ον. Αυτό είναι το
µόνο που χρειάζεται για την ολοκληρωτική µεταµόρφωση οποιουδήποτε είναι
πρόθυµος να το αποδεχτεί. Ο Ιησούς ποτέ δεν είπε «Λοιπόν, ας δούµε πρώτα τι
έκανες όταν ήσουν πέντε ή αν ήσουν καλός µε την µητέρα σου» επειδή ήξερε ότι
όλα αυτά ήταν άσχετα. Το µόνο που ρώταγε ήταν «Πιστεύεις ότι µπορώ να το
κάνω» και αν απαντούσαν «Ναι, κύριε, το πιστεύω» τότε όλα είχαν τελειώσει.
Μερικές µαρτυρίες δείχνουν ότι περισσότερες από τις µισές θεραπείες που
προσπάθησε ο Ιησούς, δε λειτούργησαν. Αν το άτοµο δεν είχε την θέληση να
πάρει αυτό που του προσέφερε, ακόµα κι ο Ιησούς δε µπορούσε να παραβιάσει
την βούλησή του.
Αν η ανάγκη ενός ατόµου για ασθένεια, είναι µεγαλύτερη από την ανάγκη του
για ελευθερία, θα κρατήσει την ασθένεια. Πρέπει να ζούµε συνειδητά και να
έχουµε συναίσθηση του συστήµατος ανταµοιβών που υπάρχει στην κοινωνία
µας. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν ανίατες ασθένειες. Οι µεγάλοι
διδάσκαλοι, όλοι δίδαξαν το πιο σύντοµο δρόµο για την απόκτηση τέλειας
υγείας. Συµφώνησαν οµόφωνα ότι δεν υπάρχει τίποτα σε αυτή τη γη που δε
µπορούµε να το αλλάξουµε µέσω της τηλεπαθητικής σύνδεσής µας µε αυτό.

Θεραπεία και Κάρµα
Μία ερώτηση που γίνεται συχνά στα σεµινάρια είναι «αν θεραπεύσω κάποιον,
δεν παρεµβαίνω στο κάρµα τους; Αν επιλέγουν την ασθένεια ως εργαλείο
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διδασκαλίας, δε θα τους δυσκόλευα αν τους το αποµάκρυνα;» Η απάντηση έχει
πολλά µέρη. Πρώτον, ούτε ο Θεός, ο απόλυτος Θεός, ο πιο υψηλός, δε µπορεί
να παρέµβει στο κάρµα κάποιου. Το κάρµα είναι επιλογή. Το κάρµα είναι η
χρήση της ελεύθερης βούλησης. Το κάρµα είναι απαραβίαστο. ∆εν υπάρχει
αδικία και δεν υπάρχουν θύµατα. ∆εν είναι δυνατό να γίνει κάποιος θύµα,
ακόµα και από τις γεµάτες αγάπη προθέσεις άλλου. ∆εύτερον, δεν υπάρχουν
δύο άνθρωποι που είναι διαχωρισµένοι. ∆εν υπάρχει θεραπευτής και
θεραπευόµενος. Όλα τα µυαλά είναι ένα µυαλό. Όλες οι καρδιές είναι µία
καρδιά. Η ενότητα θεραπεύει. Ο διαχωρισµός δηµιουργεί άγχος. Η εµφάνιση
του διαχωρισµού είναι ασθένεια. Ο τρισδιάστατος χρόνος χώρος είναι ένα
ολόγραµµα. Κανείς δεν έχει δει κάτι σε αυτό το επίπεδο της πραγµατικότητας,
είτε τραγωδία είτε ποιµενική οµορφιά, που δεν ήταν καθρέφτης. Τι υπάρχει
εκεί για θεραπεία; Μόνο η αντίληψή µας.
Αν προσφέρεις µία θεραπεία, η οποία στη συνέχεια γίνει αποδεκτή, αυτό είναι
ένδειξη ότι αυτός ο κάποιος ήταν έτοιµος να παρακάµψει το κάρµα του. Αυτοί
που βοηθούν τους άλλους να γλυτώσουν χρόνο λέγονται σωτήρες.
Κάθε προσφορά θεραπείας, αγάπης ή συγχώρεσης, είναι χρήσιµη. Η αγάπη δε
µπορεί να βλάψει. Κάθε θετική σκέψη ή συναίσθηµα που εκφράζεται από το
νου, υψώνει το επίπεδο δόνησης της τηλεπαθητικής δεξαµενής. Η θεραπεία
της τηλεπαθητικής δεξαµενής θεραπεύει όλα όσα αυτή αγγίζει, τη γη, τους
ανθρώπους και το σύµπαν.
Πώς ξέρουµε αν έχουµε δουλειά να ασχοληθούµε µε µία συγκεκριµένη
κατάσταση; Αφού όλα όσα βλέπουµε είναι καθρέφτης, οτιδήποτε στον κόσµο
τραβήξει την προσοχή µας είναι µία πτυχή του εαυτού µας, που προσπαθεί να
τραβήξει την προσοχή µας. Οτιδήποτε άβολο που πιάνει το µάτι µας,
προσπαθεί να µας κάνει να απελευθερώσουµε µία ψευδή πεποίθηση γι’ αυτό
και να το δούµε από τη σκοπιά του Θεού. Εκεί βρίσκεται η θεραπεία. Αν δεις
τους πεινασµένους στην Ινδία, κακοµεταχείριση παιδιών ή ένα ατύχηµα στο
δρόµο, ήρθε στην αντίληψή σου για κάποιο λόγο. Η ευθύνη µας τότε είναι να
λειτουργήσουµε µε αλήθεια. Το να πιστεύουµε στην τραγωδία σίγουρα δεν
είναι ευθυγραµµισµένο µε την αλήθεια. Γνωρίζουµε ότι το να κρατάµε στο νου
µία εικόνα κακοποιηµένου παιδιού ως λάθος, µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα
την ίδια συµπεριφορά προς ένα άλλο παιδί. Οι µεγάλοι διδάσκαλοι µας
δίδαξαν πώς να διορθώνουµε τα λάθη όταν τα αντιλαµβανόµαστε. «Να
προσεύχεστε ο ένας για τον άλλον» είπαν.
Κάθε άτοµο εγγράφηκε στο πρόγραµµα του στον πλανήτη γη εθελοντικά. Κάθε
οντότητα εγγράφηκε για κάποια ποσότητα πόνου, αγώνα, άγχους, φόβου,
αµφιβολίας και ενοχής. ∆εν υπάρχει απολύτως καµία εξαίρεση. Ο καθένας
που έρχεται στη γη είναι ένα κακοποιηµένο παιδί, είτε συναισθηµατικά είτε
ψυχολογικά είτε σωµατικά. Μου αρέσει η δήλωση της Πατρίτσια Σαν «Κανένας
στη γη δεν έχει ακόµα ανατραφεί από έναν ενήλικα.» Αν ψάχνεις για αδικία,
άνοιξε τα µάτια σου. Το πρώτο πρόσωπο που θα δεις, θα είναι ένα τέλειο
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παράδειγµα ενός κακοµεταχειρισµένου ατόµου. Στην άπειρη σοφία του, όταν
ήταν εκτός σώµατος και συνδεδεµένο µε τον υψηλό εαυτό του, ήξερε επακριβώς
για τι να εγγραφεί. Είτε πεθάνει από βίαιο ξυλοδαρµό στην ηλικία των δύο ή
από «φυσικά» αίτια όταν είναι ενενήντα πέντε, δεν έχει σηµασία. ∆εν έχει τίποτα
να κάνει µε την αλήθεια. Αλλά αν πέσει στην αντίληψή σου, σε όποιο στάδιο
της προσωπικής του ανάπτυξης, αυτό είναι ένδειξη ότι θα τους ήταν χρήσιµη η
βοήθειά σου ή η διορατικότητά σου.

Η Θεραπεία Γλυτώνει Χρόνο
Τα Μαθήµατα Θαυµάτων µας λένε πως δεν υπάρχουν τραγωδίες. Αλλά αν
υπήρχε µία τραγωδία, αυτή θα ήταν η «καθυστέρηση». Πριν ταξιδέψουµε σε
αυτές τις πυκνές περιοχές του σύµπαντος, είχαµε το νου του Θεού και
σκεφτόµασταν όπως ο Θεός. Γνωρίζαµε ότι ο πόνος δεν υπάρχει και ότι δεν
µπορεί να υπάρξει. Αφού βγούµε από αυτό το σχολικό σύστηµα και
επιστρέψουµε στη φυσική µας κατάσταση ύπαρξης, σκεφτόµαστε και πάλι
όπως ο Θεός. Γνωρίζουµε απόλυτα ότι ο πόνος δεν υπήρξε ποτέ και δε θα
µπορούσε ποτέ να υπάρξει. Και, οµοίως, δεν υπάρχει καµία σκέψη πόνου ή
φτώχειας ή αντίθετη µε το Θεό. Η µόνη δυνατή ευκαιρία που έχουν οι ψυχές
για να πιστέψουν στην τραγωδία είναι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους στο
χρόνο. Ο µόνος πόνος που οποιοσδήποτε έχει ποτέ νοµίσει ότι βιώνει, ήταν όσο
αυτός είχε πιαστεί σε µία καθυστέρηση.
Το να βοηθήσουµε κάποιον σε µία κρίση στη ζωή του, είναι απλά να
µοιραστούµε µαζί του κάποιες από τις µνήµες µας από το Θεό, σε µία περίοδο
που αυτός δε µπορεί να δει τόσο µακριά. Η προσφορά θεραπείας δεν
παρακάµπτει το µάθηµα, το συντοµεύει. Η ενόραση ή η κατανόηση που
µεταφέρεται από ένα άλλο πρόσωπο τηλεπαθητικά, η οποία καταλήγει στη
θεραπεία, είναι ακριβώς η ίδια ενόραση ή κατανόηση που θα αποκτούσε το
άτοµο αν περνούσε ολόκληρη την εµπειρία χωρίς τη βοήθειά µας. Η θεραπεία
γλυτώνει χρόνο.

Ο Πόνος Είναι Ανάπτυξη.
Ο Πόνος Είναι Το Αίτηµα Της Ψυχής Για Θεραπεία
∆εν έχουµε καµία πρόθεση να στερήσουµε από κανέναν τις ευκαιρίες για
ανάπτυξη (πράγµα που ούτως ή άλλως είναι αδύνατο), αλλά έχουµε την
επιθυµία να επιταχύνουµε τη µάθησή τους. Εποµένως, η προσοχή µας
µετατοπίζεται από το να προσπαθούµε να τους σώσουµε, στο να προσφέρουµε
βοήθεια. Η βοήθεια πάντα έρχεται στο επίπεδο της συνείδησης. Αυτό δε
σηµαίνει ότι αν δούµε ένα άτοµο µε σπασµένο χέρι, δε θα προσφέρουµε
σωµατική βοήθεια ισιώνοντας το κόκαλο. Αν ξέρουµε ότι έχουµε αποκτήσει
αρκετή επίγνωση ώστε να θεραπεύσουµε το χέρι χωρίς τη χρήση νάρθηκα, τότε
πρόσω ολοταχώς! Ο Ιησούς πιθανώς δε χρησιµοποίησε ποτέ νάρθηκα ή γύψο,
αλλά κατανοούσε το επίπεδο από το οποίο µπορούσε να λειτουργήσει.
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Αν δεν έχουµε αρκετή κατανόηση της διαδικασίας θεραπείας ώστε να
απαλλαγούµε από τον πονοκέφαλό µας, µπορούµε τουλάχιστον να έχουµε
αρκετή επίγνωση ώστε να πάρουµε µία ασπιρίνη. Και τα δύο εξαλείφουν τη
δυσφορία µας και αυτός είναι ο στόχος. Έτσι, όταν βλέπουµε κάτι να
συµβαίνει στη ζωή κάποιου, η πρώτη µας αντίδραση µπορεί να είναι να τον
πάµε στο γιατρό, ακόµα κι αν ξέρουµε ότι ο γιατρός λειτουργεί στο σωµατικό
επίπεδο και δεν έχει ιδέα πώς να θεραπεύσει οτιδήποτε. Η συµβατική ιατρική
µπορεί να εξασφαλίσει σε κάποιον περισσότερο χρόνο στην παρούσα
ενσάρκωση και έτσι πιθανώς να µειώσει τον αριθµό ενσαρκώσεων που είναι
απαραίτητες για την επίτευξη της αποφοίτησης. Μεγάλο δώρο.
Αν το µόνο που µπορούµε να βρούµε να κάνουµε σε µία δεδοµένη κρίση είναι
να παρέµβουµε, τότε ας προχωρήσουµε, γνωρίζοντας ότι δε µπορούµε να
κάνουµε λάθος. Αν η δράση µας αποδειχτεί ότι υποκινήθηκε από το εγώ
(φόβο, αίσθηση αβοήθητου, κτλ), τότε µπορεί να βιώσουµε µία µικρή
ανταπόδοση κάρµα, αλλά δε θα έχει γίνει καµία ζηµιά. Αν πιστεύουµε ότι οι
πράξεις µας µπορούν να γλυτώσουν κάποιον από κάποιο πόνο ή ταλαιπωρία,
µπορούµε να προχωρήσουµε. Αλλά µη µπαίνεις στον πειρασµό να κρίνεις τον
πόνο ώς κακό ή λάθος ή άδικο. Η χρησιµότητά µας είναι ευθέως ανάλογη του
πόσο θετικές είναι οι σκέψεις µας. ∆ε µπορούµε να στείλουµε φως ή αγάπη στο
παιδί ή το θύτη, αν είµαστε γεµάτοι επίκριση. Θα πρέπει να ζητήσουµε
βοήθεια από την καθοδήγηση. Αυτό που χρειάζεται εδώ είναι αγάπη και
γαλήνη, όχι κρίσεις. ∆εν µας ενδιαφέρει η τιµωρία του θύτη. Μας ενδιαφέρει η
θεραπεία.
Αν θυµηθούµε να βυθιστούµε στο διαλογισµό ή κάποια παρόµοια συνήθεια,
µπορούµε πάλι να γίνουµε αντικειµενικοί. Μπορούµε να οπτικοποιήσουµε
ενέργεια αγάπης να περιτριγυρίζει το παιδί, τους γονείς και τον κοινωνικό
λειτουργό. Όταν το κάνουµε αυτό, δεν υπάρχει τρόπος να µην πέσει ένα Τοίχος
του Βερολίνου. Κάτι µαγικό θα συµβεί. Ο δρόµος αυτού του παιδιού θα γίνει
πιο εύκολος, επειδή η παρέµβασή µας ήταν σε συµφωνία µε τον κοσµικό νόµο.
Αν ελέγξουµε την επόµενη εβδοµάδα, µπορεί ακόµα και να ανακαλύψουµε ότι
ο γονιός αποφάσισε να πάει για θεραπεία και η ζεστή και γεµάτη αγάπη θεία
ήρθε από το Οχάιο για να φροντίσει το παιδί, ή ότι κάποιο άλλο «θαύµα»
συνέβηκε.
Αν κάποιος που ξέρουµε αντιµετωπίζει µία πρόκληση στη ζωή του, µπορούµε
να επισπεύσουµε µία θεραπεία πηγαίνοντας σπίτι, βγάζοντας το νοητικό µας
φακό, που έχει µία λαµπρή δέσµη άσπρου φωτός, και λούζοντας τον µε φως.
Βλέποντας την αλήθεια γι’ αυτούς. ∆ε χρειάζεται να του πούµε «Αν µόνο
µπορούσες να αλλάξεις τις σκέψεις σου!», ακόµη κι αν αυτό είναι προφανές. ∆ε
θα ήταν ιδιαίτερη βοήθεια να πας σε κάποιον του οποίου το αυτοκίνητο έχει
µόλις καταστραφεί και να πεις «Λοιπόν εσύ το δηµιούργησες!» Είναι πολύ πιο
σοφό να επικοινωνήσεις µε τον τρόπο που όλοι οι µεγάλοι διδάσκαλοι µας
είπαν να το κάνουµε, τηλεπαθητικά, παρακάµπτοντας τις άµυνες του εγώ.
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Θυµήσου τη Μεγάλη Εικόνα
Τίποτα δεν εκδηλώνεται σε αυτή τη διάσταση, αν δεν έχει προσκληθεί µε δύο
τρόπους. Σε ψυχικό επίπεδο, το άτοµο µε το πρόβληµα ήθελε το σχετικό
µάθηµα και στο επίπεδο της συνειδητής επίγνωσης, θα πρέπει να είχε κάποιες
σκέψεις και συναισθήµατα που προκάλεσαν το γεγονός. Αλλά δεν είναι δική
µας ευθύνη να του εξηγήσουµε τη διαδικασία. Εµείς απλώς τον αγαπάµε και
τον αγκαλιάζουµε και τον κρατάµε σαν ένα τρίχρονο παιδί που πέφτει και
γδέρνει το γόνατο. Είναι απαραίτητο να εξηγήσουµε στο παιδί γιατί το
πεζοδρόµιο είναι πιο σκληρό από το γόνατο ή αν ο Θεός είναι καλός ή κακός,
λόγω της πτώσης; Το παιδί θα προτιµούσε γάλα και µπισκότα, και µε λίγο
κανάκεµα θα έβγαινε έξω παίζοντας πάλι πριν το καταλάβουµε.
Η µόνη ευθύνη µας είναι να προσφέρουµε τη θεραπεία κατευθύνοντας τη
δύναµη του νου µας και µετά να βγούµε από τη µέση. Όταν βλέπουµε ένα
πρόβληµα, έχουµε την ευκαιρία να κάνουµε κρίσεις σχετικά µε την προέλευσή
του και το τι θα το έλυνε, αλλά αυτές οι πληροφορίες θα ήταν όλες λάθος. Θα
χρειαζόταν να γνωρίζουµε ολόκληρη την καρµική ιστορία και το καρµικό
µέλλον του ατόµου για να κάνουµε σωστή εκτίµηση. ∆ε θα έχουµε αυτήν την
προοπτική όσο είµαστε σε σώµα. Μπορούµε απλά να φέρουµε το πρόσωπο στο
νου µας και να δηλώσουµε ότι η επιθυµία µας είναι να βοηθήσουµε
πραγµατικά. Τότε η καθοδήγηση θα µας δώσει ενδείξεις για το τι να κάνουµε.
Μία λέξη όπως αρµονία ή δύναµη µπορεί να έρθει στο νου, την οποία
µπορούµε να στείλουµε. Όταν δεν είναι ξεκάθαρο, διάλεξε να στείλεις καθαρό
άσπρο φως. Το φως είναι µία ενέργεια που ενισχύει τη φυσική κατάσταση
ύπαρξης.
∆ε θα πρέπει να έχουµε προσδοκίες για τη θεραπεία που προσφέρουµε στους
άλλους. Το πότε δεν εξαρτάται ποτέ από εµάς. Έχουµε την τάση να
προσφέρουµε την προσευχή µας και µετά να γυρνάµε να ρωτήσουµε «∆ούλεψε;
∆ούλεψε; Καλύτερα να τους καλέσω πάλι. Νιώθεις καθόλου καλύτερα;» Αυτός
είναι καλός τρόπος για να απογοητευτούµε, επειδή η θεραπεία εξαρτάται από
τη δεκτικότητα του άλλου προσώπου. Η επιθυµία µας να βοηθήσουµε δεν
πηγαίνει ποτέ χαµένη ωστόσο. ∆εν είναι δυνατό να προσφέρουµε µία θεραπεία
σε αυτό το σύµπαν, η οποία τελικά να µη γίνει αποδεκτή. Αν ανακηρύξουµε
από την προοπτική µας ότι δε λειτούργησε, αυτό είναι ένδειξη ότι βασιζόµαστε
στη δική µας δύναµη και όχι στην καλοπροαίρετη δύναµη του Θεού. Αυτός
προβλέπει ότι κάθε προσευχή εισακούεται. Μερικές φορές, το να πάρουµε
θετικά σχόλια για µία προσπάθεια θεραπείας δε βοηθάει. Αν υπάρξει όντως
αποτέλεσµα, µπορεί να ξαφνιαστεί ο νους µας. Μπορεί να µην πιστεύουµε ότι
µας αξίζει να είµαστε θεραπευτές και σε αυτή την περίπτωση το σύµπαν δε θα
παραβιάσει την δέσµευσή µας στο ότι είµαστε ανάξιοι. Πιο συχνά όµως, τα
θετικά σχόλια φαίνεται ότι ενισχύουν την αποφασιστικότητά µας να είµαστε
θεραπευτές. Μπορούµε να ζητήσουµε από το σύµπαν θετικά σχόλια, ώστε να
συνεχίσουµε να θρέφουµε την αυτοπεποίθησή µας.
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Θεραπεία και ∆ιαισθητική Ικανότητα
Είτε ήρθες στη γη ως αλεξιπτωτιστής, ένας που έρχεται εδώ µόνο σε καιρούς
ανάγκης, είτε είσαι ένας ιδιαίτερα εξελιγµένος µαθητής του σχολείου γη, της
τρίτης λυκείου, έχεις µία πολύ αναπτυγµένη διαισθητική ικανότητα. Όπως και
να την αποκαλούµε, ψυχική ικανότητα, διαισθητική λειτουργία, διαλογισµό ή
προσευχή, δεν έχει σηµασία. Το να µη χρησιµοποιούµε τα εργαλεία της ψυχής
µας για τη συγκέντρωση πληροφοριών και τη διάδοση θεραπείας, θα ήταν σαν
να αποφασίζαµε ότι το µόνο που χρειαζόµαστε για να περάσουµε τη ζωή µας
είναι ένα µάτι, ένα αυτί και ένα πόδι. Θα ήταν ένας ανόητος τρόπος για να
λειτουργήσει ένα απεριόριστο ον.
Ο καθένας µας αντιλαµβάνεται διαισθητικές πληροφορίες µε διαφορετικό
τρόπο. ∆εν υπάρχουν κανόνες. Κάποιοι έχουν οπτικοποιήσεις, ενώ κάποιοι
βιώνουν άµεση γνώση. Άλλοι είναι εµπαθείς κι έτσι νοιώθουν τα πάντα
κυριολεκτικά στο σώµα τους. Κανείς δεν έχει µείνει στον πλανήτη χωρίς ένα
µέσο για πρόσβαση στο άπειρο. Έχουµε ήδη το δικό µας ιδιαίτερο τρόπο να
συντονιζόµαστε. Τα βιβλία που λένε ότι πρέπει να καθίσουµε στη στάση του
λωτού για εβδοµήντα-δύο ώρες την βδοµάδα ώστε να βρούµε το πνεύµα, δεν
έχουν γραφτεί για µαθητές της τρίτης λυκείου. Με όποιο τρόπο και να κάνουµε
την σύνδεσή µας, είναι εντάξει για το σύµπαν. ∆εν έχει σηµασία. Πολύς
κόσµος έχει αναλαµπές και ενοράσεις καθώς οδηγούν το αυτοκίνητο ή κάνουν
πεζοπορία. Η ονειροπόληση, αν δεν είναι απλά η επανάληψη κασετών µε
παλιά µοτίβα σκέψης, είναι σπουδαίος διαλογισµός. Στους περισσότερους, µας
είπαν όταν ήµασταν παιδιά να «σταµατήσουµε να ονειροπολούµε». Η
ονειροπόληση δεν είναι χαµένος χρόνος. Είναι ένας τρόπος να λάβουµε
µεγάλη έµπνευση. Έτσι, µπορούµε να τη µετατρέψουµε σε ένα πολύ χρήσιµο
παιχνίδι. Μπορούµε να ζητήσουµε να λάβουµε νέα µουσική, τέχνη ή
εφευρέσεις µέσω ονειροπολήσεων. Ή µπορούµε να ζητήσουµε να µας δείξουν
άλλα επίπεδα της πραγµατικότητας στο δρόµο για τη δουλειά.
Μπορούµε να ενεργοποιήσουµε τα µάτια και τα αυτιά της ψυχής µας
οπουδήποτε και οποτεδήποτε. ∆εν είναι απαραίτητο να είµαστε καθισµένοι
στην καρέκλα διαλογισµού µας. Μπορεί να επιλέξουµε να συντονιστούµε µε
κάποιον καθώς είµαστε στην ουρά στο µανάβικο (ένας χώρος που είναι πολύ
πιθανό να πετύχουµε κάποιον που χρειάζεται βοήθεια.) Οτιδήποτε
αισθανόµαστε, ιδιαίτερα αν είναι αυθόρµητου χαρακτήρα, είναι καλές
πληροφορίες σε κάποιο επίπεδο και µπορεί να είναι µία κλήση για βοήθεια.
Ποτέ δε µας εµφανίζεται µία ανάγκη, αν το σύµπαν δεν έχει πριν διαπιστώσει
ότι έχουµε την ικανότητα για να την εξυπηρετήσουµε. Οι διαισθητικοί
λειτουργοί είναι γνωστοί στην ιστορία ως προφήτες. Οι ιερείς και οι προφήτες
βρίσκονται σε αντιπαράθεση µεταξύ τους σε κάθε πολιτισµό. Οι ιερείς
µπορούσαν µόνο να είναι η ηχώ των λόγων που εισήγαγαν οι προφήτες. Οι
ιερείς δούλευαν για το βασιλιά και είχαν την υποστήριξή του. Οι προφήτες από
την άλλη πλευρά, βλέπανε πάντα οράµατα και όνειρα για το µέλλον. Μιλάγανε
για επερχόµενα γεγονότα, για τα οποία ο βασιλιάς δεν είχε κανένα έλεγχο. Οι
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βασιλείς δεν αρέσκονται να καθίστανται ανίσχυροι κι έτσι έχουν συνήθεια να
εξορίζουν ή να εκτελούν τους προφήτες.
Επειδή τώρα έχουµε όλοι υπάρξει ο προφήτης σε άλλες ενσαρκώσεις, είµαστε
διστακτικοί στο να ανακατευτούµε. Έχουµε υποσυνείδητους φόβους ότι θα
καούµε στην πυρά. Είµαστε πολύ πιο ασφαλείς στη δεκαετία του 1990, από
ό,τι ήµασταν στις τελευταίες µας ενσαρκώσεις. Μπορούµε να διαλέξουµε τον
τόπο και το χρόνο όπου αισθανόµαστε άνετα να λειτουργήσουµε διαισθητικά.
Μπορεί να γελοιοποιηθούµε για τα οράµατα σε αυτή τη ζωή, αλλά δε θα
καούµε στην πυρά.

Ιεροί Τόποι
Μερικοί από εµάς πιστεύουν ότι θα ήµασταν πολύ καλύτεροι στη θεραπεία αν
µπορούσαµε να την κάνουµε σε ένα ιερό τόπο. Μπορούµε, εποµένως, να
είµαστε πολύ απασχοληµένοι µε το να ψάχνουµε όλες τις ενεργειακές δίνες
πάνω στον πλανήτη. Στην πραγµατικότητα ίσως είναι πιο εύκολο, και εξίσου
ευεργετικό, να φτιάξουµε ένα χάρτη µε τους ιερούς τόπους του σαλονιού µας.
Όταν ένα παιδί έχει συµπεριφερθεί «άσχηµα» και έπρεπε να κάτσει τιµωρία στη
γωνία, αυτή έγινε µία δίνη αρνητικής ενέργειας γι’ αυτό. Από την άλλη πλευρά,
όταν νοιώθουµε πολύ δηµιουργικοί µπορεί να καθίσουµε στο πιάνο, οπότε αυτό
γίνεται µία δίνη θετικής ενέργειας. Οι πυραµίδες της Αιγύπτου δεν είναι πιο
ιερές από τον καναπέ στο σαλόνι ή τη µπανιέρα. Τα ανθρώπινα όντα έχουν τα
απαραίτητα χαρακτηριστικά για να µεταβάλλουν την ενέργεια οπουδήποτε.
Όταν συνδυάζουµε τη δύναµη του νου µε το συναισθηµατικό σώµα µας, έχουµε
την ικανότητα να δηµιουργήσουµε µία συγκεκριµένη διάθεση. Υπάρχουν
µοναδικές διαθέσεις ανά την υφήλιο. Εξαρτάται µόνο από το ποιος ήταν εκεί
τελευταίος και ποια ενέργεια.
Η Αν και εγώ ζούµε στο Νέο Μεξικό, σε ένα µέρος το οποίο το αισθανόµαστε
πολύ ιερό. Είναι µία περιοχή γης που ήταν ιερή και για τους Ιθαγενείς
Ινδιάνους της Αµερικής. Όταν συντονίζοµαι µε τη γη, πιάνω ότι είναι ένας
τόπος όπου οι άνθρωποι περνάγαν καλά για αιώνες. Αυτή η γη δεν έχει δει
πολλούς σκοτωµούς. Αυτό είναι όλο που χρειάζεται για να µας κάνει να
αισθανθούµε ότι ένας τόπος είναι ιδιαίτερος. Αν γινόταν πόλεµος τώρα στο Νέο
Μεξικό, δε θα το αισθανόµασταν ιερό πλέον, επειδή αυτή θα ήταν η τελευταία
ενέργεια που θα έµενε εκεί. Το σπίτι µας είναι επίσης σχετικά κοντά στην
περιοχή των Τεσσάρων Γωνιών, η οποία λέγεται ότι είναι µία δίνη στο κέντρο της
γης που έλκει διαστηµικά οχήµατα. Η περιοχή είναι ένα µέρος όπου δεν
ενοχλούνται τα διαστηµόπλοια. Ο στρατός µας δεν τα έχει ανακαλύψει ακόµα
εδώ, έτσι µπορούν να παραµένουν εδώ ειρηνικά. ∆εν είναι τίποτα περισσότερο - το εάν κάτι το αισθανόµαστε ιερό ή όχι, εξαρτάται αποκλειστικά από την
ενέργεια που κρατάµε σχετικά µε αυτό.
Οι περιορισµένες µας έννοιες για το χρόνο και το χώρο δεν ισχύουν σε σχέση
µε την ενέργεια. Μπορούµε να αλλάξουµε την ενέργεια σε (να θεραπεύσουµε)
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οτιδήποτε. Αν έχουµε ένα συγκεκριµένο κόσµηµα για το οποίο δεν
αισθανόµαστε άνετα, µπορεί κάλλιστα να έχει µία ιστορία την οποία δε
γνωρίζουµε. Μπορούµε να το κρατήσουµε στο χέρι καθώς καθόµαστε σε
διαλογισµό και να το λαµπρύνουµε µε το νοητικό φως µας. Αυτό κυριολεκτικά
θα αναδιατάξει τη µοριακή δοµή του και θα µετατοπίσει την ενέργεια του
αντικειµένου. Όταν θα έχει απορροφήσει τις δονήσεις σου, θα αισθάνεσαι
υπέροχα µε αυτό.
Επίσης, δεν υπάρχει διαφορά µεταξύ της αλλαγής της ενέργειας ενός µικρού
κοσµήµατος και ολόκληρης της πολιτείας του Μισούρι. Το σύµπαν δε θα πει
«Για στάσου ένα λεπτό! Έχουµε ένα όριο δύο τετραγωνικών µιλίων εδώ πάνω!»
Το σύµπαν δε γνωρίζει τη διαφορά και δεν το ενδιαφέρει. Μπορείς να αλλάξεις
την ενέργεια ενός κτιρίου γραφείων, του µανάβικου, ενός εµπορικού κέντρου ή
του ταχυδροµείου. ∆εν υπάρχει όριο στη δύναµη του νου µας.

∆ιαισθητική Συµβουλευτική
Η θεραπεία απαιτεί διακριτικότητα και προθυµία στο να είµαστε ταπεινοί. Οι
πέντε φυσικές αισθήσεις ποτέ δε θα µας αποκαλύψουν πιο είναι το συµβόλαιο
µίας ψυχής µε τη γη. Πρέπει να χρησιµοποιήσουµε τις αισθήσεις της ψυχής
µας, παρακάµπτοντας τις κρίσεις, για να βγάλουµε νόηµα από τα βάσανα
κάποιου.
Οι διαισθητικοί σύµβουλοι καταλαβαίνουν καλύτερα τη γεµάτη αγάπη φύση
του σύµπαντος, κάθε φορά που συντονίζονται µε κάποιον σε ψυχικό επίπεδο.
Οι άνθρωποι προσφεύγουν στη συµβουλευτική µόνο όταν οι πέντε αισθήσεις
τους έχουν το πάνω χέρι και τους έχουν πείσει ότι συµβαίνουν λάθη. Ως
αρωγοί της ανθρωπότητας, η δουλειά µας είναι να εντοπίσουµε το συµβόλαιό
τους µε τη γη, να δούµε σε ποια µαθήµατα έχουν εγγραφεί, και να τους
δείξουµε τον πιο εύκολο δρόµο για να ολοκληρώσουν το µάθηµα. Καθώς όλοι
µας εξασκούµαστε στην διαισθητική συµβουλευτική, πείθουµε τον εαυτό µας
ότι οι αποδοτικές λύσεις είναι άφθονες, όταν αποκτήσουµε πρόσβαση στη
µεγάλη εικόνα.
Πολλοί από εµάς έχουµε καταχωνιάσει την διαισθητική µας επίγνωση, επειδή
δεν ήταν αποδεκτή στην κοινωνία µας ή στην οικογένειά µας, κι έτσι µπορούµε
κυριολεκτικά να µεθύσουµε όταν την αφήσουµε να βγει στην επιφάνεια.
Μπορεί να είναι µία πολύ απελευθερωτική εµπειρία. Όµως εδώ δε θα έβλαπτε
λίγη σεµνότητα. Περιστασιακά, υπάρχει η τάση σε αυτούς που αφυπνίζονται
στις διαισθητικές τους ικανότητες, να συνειδητοποιήσουν ότι οι κρίσεις που
έκαναν για το τι χρειάζονται οι άνθρωποι βασίζονταν στο εγώ. Και αφού τώρα
έχουν µία «σύνδεση», γνωρίζουν για πρώτη φορά τι πραγµατικά θα τους
διόρθωνε. Όλες οι διορθώσεις ανήκουν στο Άγιο Πνεύµα, λένε τα Μαθήµατα
Θαυµάτων.
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Μερικές Ενοράσεις Της Ψυχής
Μία γυναίκα µε πλησίασε κατά τη διάρκεια ενός σεµιναρίου µου. Είχε την όψη
κάποιου που έχει πάρει φάρµακα και έχει περάσει από ιδρύµατα. Είπε «Είµαι
σχιζοφρενής και έχω περάσει τα τελευταία τρία χρόνια στο νοσοκοµείο κτλ, κτλ»
Πάντα αποσυντονίζοµαι από αυτούς που ξεκινάνε να µου λένε τα προβλήµατά
τους, επειδή οι ψευδαισθήσεις τους για τον εαυτό τους δεν είναι πολύ χρήσιµες.
Ψάχνω για την αλήθεια, συντονιζόµενος µε το συµβόλαιο της ψυχής τους.
Καθώς το έκανα αυτό, µπορούσα να δω ότι µίλαγε µε µία στάση «Το ξέρω ότι
εσύ δε µπορείς να κάνεις κάτι γι’ αυτό και δεν έχεις απαντήσεις για µένα, αλλά
χρειάστηκε πολύ θάρρος από µέρους µου να έρθω εδώ πάνω και να σου πω τι
συµβαίνει.»
Και τότε έλαβα µία απίστευτη εικόνα γι’ αυτήν. Πολλοί από εµάς ζουν δύο ή
τρεις ή δέκα ενσαρκώσεις ταυτόχρονα. Είδα αυτή τη γυναίκα να ζει σε οκτώ
σώµατα ταυτόχρονα στη γη και επειδή τύχαινε να είναι σηµαντικά πιο
διαισθητική από το µέσο όρο του πλανήτη, µπορούσε ανά πάσα στιγµή να
συντονιστεί µε οποιοδήποτε από τα άτοµα τα οποία αυτή ήταν. Της είπα ότι
όλοι είµαστε σχιζοφρενείς, αλλά δεν είναι όλοι αρκετά διαισθητικοί για να το
γνωρίζουν αυτό. Της είπα ότι ήταν υπερβολικά ανυπόµονη για να ζει µία ζωή
κάθε φορά, επειδή ήθελε τη µέγιστη ανάπτυξη και ότι η κατάστασή της τελικά
θα παρήγαγε τεράστια ποσότητα σοφίας για αυτήν. Απάντησε λέγοντας ότι η
έλλειψη διαύγειας στο τώρα ήταν πολύ ενοχλητική. Της είπα ότι σε τρία χρόνια
περίπου όλα θα ξεκαθαρίσουν γι’ αυτήν και ότι θα αποκτήσει µία προοπτική
της µεγάλης εικόνας που δεν µπορούν να δουν άλλοι και ότι ο κόσµος θα τη
χρειάζεται για να διδάξει τη συµπόνια σε εµάς τους υπόλοιπους. Με µεγάλη
χαρά και περηφάνεια ανακοίνωσε ότι µπορούσε να περιµένει τρία χρόνια.
Υπάρχουν πολλές αιτίες για τη σχιζοφρένεια και καµία από αυτές δεν είναι
ανίατη, αν τη δούµε ως µία ασθένεια της ψυχής. Η ψυχή µπορεί να εκδηλωθεί
µε άπειρους τρόπους. Ούτως ή άλλως, κανείς µας ποτέ δε φέρνει ολόκληρο τον
εαυτό όταν ενσαρκώνεται. Φέρνουµε µία πτυχή η οποία χρειάζεται λίγο
δουλειά και µπορεί να είναι ο αρσενικός εαυτός ή ο θηλυκός εαυτός ή ο
διανοούµενος εαυτός. Αν φέρουµε δύο πτυχές της ψυχής ταυτόχρονα οι οποίες
φαινοµενικά για το µέσο µάτι δεν είναι σε αρµονία µεταξύ τους, αυτό το λέµε
σχιζοφρένεια. Μπορείς να κάτσεις και να κουβεντιάσεις στο νου σου µε ένα
σχιζοφρενή και να τον ρωτήσεις γιατί ήρθε µε αυτόν τον τρόπο και τι µπορείς να
κάνεις για να του είσαι χρήσιµος. Αν ανακαλύψεις ότι έχουν εκδηλώσει τον
εαυτό τους µε έναν ιδιαίτερα άβολο τρόπο, προσπάθησε να προβάλεις αρµονία
σε όλα τα µέρη της ύπαρξής τους για δέκα λεπτά κάθε µέρα. Η αρµονία θα
αρχίσει να εκδηλώνεται.
Υπάρχουν αρκετές προσεγγίσεις στη συναισθηµατική θεραπεία που είναι
διαθέσιµες σήµερα και µπορούν να µειώσουν δραµατικά (ή να εξαλείψουν) το
χρόνο που είναι απαραίτητος για τη συµβατική θεραπεία. Αν αυτή είναι µία
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περιοχή ενδιαφέροντος για εσένα, σου συνιστώ να διαβάσεις µερικά από τα
βιβλία των Gerald Jampolsky, Chris Griscom ή Sandra Ingerman.
Πριν από είκοσι χρόνια, έκανα το σεµινάριο Σύλβα Νοητικός Έλεγχος µε ένα
φίλο του οποίου η µητέρα ήταν ογδόντα δύο χρονών και είχε γεροντική άνοια.
Οι γιατροί, φυσικά, του είπαν ότι η άνοια είναι µη αναστρέψιµη και παρόλο
που δεν υπήρχε ελπίδα, είχε τις ανέσεις της και ανθρώπους να την προσέχουν.
∆ε θα είχε πραγµατική σηµασία, όπως είπαν, αν αυτή νόµιζε ότι ήταν τριών
χρονών ή αν εκδήλωνε παιδική συµπεριφορά. Λοιπόν ο γιος της είχε µόλις βγει
από ένα σεµινάριο ελέγχου του νου και ήθελε να εφαρµόσει µερικές από τις
αρχές που είχε µάθει. Ήταν πολύ ενθουσιασµένος. Είχε την ιδέα να κάθεται
δέκα λεπτά την ηµέρα στην αγαπηµένη του καρέκλα διαλογισµού και να µιλάει
στη µητέρα του στο εσωτερικό επίπεδο. Έφερνε την εικόνα της µητέρας του στο
νου και έλεγε «Μαµά, γίνεσαι όλο και πιο δυνατή, µε καλύτερη υγεία και
περισσότερη εγρήγορση. Θυµάσαι πόσο σου άρεσε να παίζεις µπριτζ, µαµά;»
Σε είκοσι τρεις ηµέρες η µητέρα του είχε αποκτήσει πλήρη έλεγχο των
πνευµατικών ικανοτήτων της και έπαιζε και πάλι µπριτζ. Προσωπικά, δε
γνωρίζω περίπτωση που η διαδικασία των «δέκα λεπτών την ηµέρα» να πήρε
πάνω από τριάντα ηµέρες για να µεταβάλλει οποιαδήποτε σωµατική ή
συναισθηµατική κατάσταση της ύπαρξης.
Γνωρίζω µία θαυµάσια θεραπεύτρια, της οποίας η µέθοδος συνίσταται στο να
κόβει µε το νοητικό της ψαλίδι και να πετάει τα τµήµατα του σώµατος τα οποία
έχουν πάψει να λειτουργούν κανονικά. Λέει «Ω, βλέπω ότι αυτό δε λειτουργεί
πλέον.» Χρατς, χρατς, χρατς και έπειτα πάει στο νοητικό της ντουλάπι µε
ανταλλακτικά σώµατος και φέρνει ένα νέο όργανο. Αφού συµπληρώνει το
νοητικό της χειρουργείο µε λίγη ταινία ή κόλλα, συχνά εµφανίζονται υπέροχες
σωµατικές αλλαγές. Το σύµπαν µπορεί µόνο να διαβάσει την πρόθεσή σου να
είσαι χρήσιµος, έτσι όποια µέθοδο µπορείς να φανταστείς θα δουλέψει. Καλή
διασκέδαση µε αυτό. ∆εν υπάρχει λάθος τρόπος να κάνεις διαισθητική
θεραπεία, αν η πρόθεσή σου είναι να είσαι ένα κανάλι για το Θεό.
Ο Μπέρνι Σίγκελ λέει πολλές ωραίες ιστορίες στο βιβλίο του Αγάπη, Ιατρική και
Θαύµατα σχετικά µε τη δύναµη του νου στη θεραπεία. Λέει για µία γυναίκα
που βρισκόταν σε κώµα για χρόνια. Όταν µίλησε σ’ αυτή την «αναίσθητη»
γυναίκα, δίνοντάς της την απελευθέρωση που χρειαζόταν από την ευθύνη ως
γονέας, αυτή πέθανε µέσα σε λίγα λεπτά. Λέει πολλές ιστορίες για ασθενείς που
τους µιλάγανε ενώ βρισκόντουσαν υπό αναισθησία. Η αναισθησία είναι
παρόµοια µε την ύπνωση. Προτάσεις που γίνονται σε «αναίσθητα» πρόσωπα
µπορούν να σταµατήσουν αιµορραγίες, να αλλάξουν τον παλµό της καρδιάς και
την πίεση του αίµατος, ακόµα και να τους φέρουν πίσω όταν το
ηλεκτροκαρδιογράφηµα έχει γίνει επίπεδη γραµµή. Ο νους κάθε ανθρώπου
ακούει πάντα. Αρνητικά ή αποθαρρυντικά σχόλια δεν πρέπει ποτέ να γίνονται
παρουσία οποιουδήποτε ασθενή. Πράγµατι, το να ενισχύουµε µε θετικά λόγια
ασθενείς που κοιµούνται, µπορεί να επιταχύνει δραµατικά τη διαδικασία
θεραπείας.
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Μερικές φορές, µπορεί να βρεθούµε να ασχολούµαστε µε µία κατάσταση που
παραδοσιακά έχει µόνο µακροπρόθεσµες λύσεις, όπως οι τερµατικές ασθένειες
ή εθισµοί. Η οµαδική συνείδηση γεµίζει την τηλεπαθητική δεξαµενή µε
αισθήµατα απελπισίας σχετικά µε αυτές τις καταστάσεις. Αλλά αυτό τώρα
αλλάζει πολύ γρήγορα. Υπάρχουν εκπαιδευτές Σύλβα Νοητικός Έλεγχος που
δουλεύουν µόνο µε σκληροπυρηνικούς τοξικοµανείς και µε σαράντα ώρες
εκπαίδευσης στην τάξη, οι πρώην τοξικοµανείς φεύγουν ελεύθεροι χωρίς
συµπτώµατα στέρησης. Είναι πλήρως αναζοωγονηµένα και παραγωγικά
ανθρώπινα όντα. Αν έχουµε κάποιου είδους εθισµό, είναι πιθανότατα ένα
κατάλοιπο ενός παλιού καρµικού µοτίβου στη ζωή µας. Τα καρµικά µοτίβα
µεταβάλλονται µε αλλαγές στο σύστηµα πεποιθήσεων (συνείδηση), όχι µε
σκληρή δουλειά.

Ευλογώντας το Φαγητό
Μας έχουν πει να ευλογούµε το φαγητό µας πριν το φάµε. Ο λόγος είναι
επειδή η συνείδηση δηµιουργεί την πραγµατικότητα και στη δίαιτά µας. Όταν
κατευθύνουµε ενέργεια από τα χέρια µας στο φαγητό µας, κυριολεκτικά
αλλάζουµε τη χηµική σύσταση. Αν βάλουµε τα χέρια µας στις άκρες ενός
πιάτου µε µπισκότα και οπτικοποιήσουµε φως και ενέργεια να ρέουν από τα
χέρια µας και αναγνωρίσουµε την ενέργεια ως την ουσία του Θεού, θα φάµε το
πιο υγιεινό φαγητό που θα µπορούσαµε να καταναλώσουµε.
Πολλοί απόφοιτοι Σύλβα έχουν κάνει ένα πείραµα που µπορούµε να κάνουµε
όλοι στο σπίτι. Πάρε δύο ντοµάτες που φαίνονται ίδιες. Βάλε τη µία σε ένα
πιάτο και άστην κάπου όπου δε θα διαταραχθεί για αρκετές εβδοµάδες. Πάρε
την άλλη στο σηµείο που διαλογίζεσαι. Κάνε την τελετή χαλάρωσης και
απελευθέρωσής σου. Έπειτα, για δέκα λεπτά κράτησε τη ντοµάτα στα χέρια,
οπτικοποιώντας φως και αγάπη να τη διαπερνά από το ένα χέρι στο άλλο. Βάλε
αυτή τη ντοµάτα σε ένα πιάτο, σηµάδεψέ την για να ξέρεις ποια είναι ποια, και
άστην στην άκρη για µερικές εβδοµάδες. Η µία χαλάει, η άλλη αφυδατώνεται
παραµένοντας φαγώσιµη. Βλέπεις; Οι µεγάλοι διδάσκαλοι ήξεραν και για τα
συντηρητικά. Αλλά τα συντηρητικά τους δεν είναι ακατάλληλα για το σώµα
µας, θεραπεύουν το σώµα µας.
Η τροφή που µας είναι απαραίτητη ως άτοµα, ίσως να µη βρίσκεται στα βιβλία
διατροφής. Ο καθένας µας έχει καρµικά προγραµµατισµένο σώµα. Έχουµε
προγραµµατιστεί από ολόκληρες ζωές κυτταρικής µνήµης από ό,τι τροφή
καταναλώναµε και σε ό,τι τροφή προσαρµοζόµασταν. Τα σώµατά µας είναι
πολύ περισσότερο από ένα φυσικό όργανο - - είναι η ανάµνηση των
προηγούµενων υπάρξεων στο φυσικό επίπεδο. Αυτό έχει αποδειχτεί κλινικά.
Υπάρχουν άνθρωποι µε πολλαπλές προσωπικότητες, οι οποίοι έχουν δυσανεξία
σε συγκεκριµένες τροφές, αλλά όταν πηγαίνουν σε άλλη προσωπικότητα είναι
αλλεργικοί σε ένα εντελώς νέο σύνολο τροφών. Είναι το σύστηµα πεποιθήσεων
που ελέγχει το σώµα. Είναι µία κυτταρική µνήµη του ιστορικού εαυτού σου
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που καθορίζει ποιες διατροφικές συνήθειες λειτουργούν για σένα. ∆εν έχει
καµία σχέση µε ό,τι λένε οι διατροφολόγοι, οι ανώνυµοι παχύσαρκοι ή οι
Γουέιτ Γουότσερς. Οι πιο µακρόβιοι πολιτισµοί στη γη, έχουν µέσο όρο
προσδόκιµης ηλικίας πάνω από εκατό χρόνια και τρώνε τα πιο απαράδεκτα
πράγµατα. Μερικοί από αυτούς στηρίζονται σε δίαιτα µε βάση το
ζαχαροκάλαµο. Αλλά το κύριο συστατικό του τρόπου ζωής τους είναι η έλλειψη
άγχους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΣΧΕΣΕΙΣ
Οι σχέσεις είναι η πεµπτουσία των µαθηµάτων για τα ανθρώπινα όντα. Αν
κατανοήσουµε τη σχέση µας µε όλη τη ζωή, τότε κατανοούµε τα πάντα σε αυτό
πρόγραµµα σπουδών. Όλα όσα έχει προσπαθήσει ποτέ η γη να διδάξει, είναι η
διαφορά του να λειτουργείς από το εγώ (την πεποίθηση ότι είµαι διαχωρισµένος)
και την ενότητα. Οι σχέσεις είναι το τελευταίο µάθηµα το οποίο κατακτούν τα
ανθρώπινα όντα στον πλανήτη γη, πριν αποφοιτήσουν.
Καθώς κλείνει η αυλαία της Εποχής των Ιχθύων, µπορούµε να δούµε ότι οι
σχέσεις είναι εξαιρετικά σηµαντικές. Απλώς κοίταξε πόσα βιβλία έχουνε
γραφτεί µε αυτό το θέµα. Κι αυτό ισχύει επειδή πρέπει να τελειώνουµε µε τις
δύσκολες και οδυνηρές σχέσεις πριν µπει για τα καλά η Εποχή του Υδροχόου.
Η επικοινωνία και η αναγνώριση της ισότητας των φύλων, είναι προκαταρκτικά
µαθήµατα για την Εποχή του Υδροχόου. Αν είναι να µείνουµε για το µεγάλο
θέαµα, το σύµπαν πρέπει να υποθέσει ότι αυτά τα θέµατα έχουν ήδη λυθεί σε
όλους µας. Τι θα κάνουµε λοιπόν για να εξασφαλίσουµε µία τέτοια λύση;
Η µόνη σχέση που υπάρχει µε την κοσµική έννοια είναι «όλα είναι ένα.» Το να
µάθουµε να απελευθερώνουµε την πίστη µας στο διαχωρισµό, εκδηλώνεται ως
µαθήµατα πολλών διαφορετικών ειδών. Μία βοτανολόγος µπορεί να µελετά
φυτικά κύτταρα για χρόνια, µέχρι να αντιληφθεί ότι το κάθε κύτταρο δεν είναι
µόνο ζωντανό, είναι ζωή. Μέσω αυτής της εµπειρίας, αγγίζει µία κατάσταση
µετασχηµατισµού της κοσµικής συνείδησης. Ένας αστρονόµος µελετά τις
αντιλήψεις µας για το φυσικό σύµπαν για ολόκληρες ζωές, ώσπου φτάνει στο
αναπόδραστο συµπέρασµα: τα µέρη του σύµπαντος είναι σε τάξη,
αλληλοσυνδέονται, είναι ζωντανά και όλα είναι από το ίδιο υλικό. Αυτό το
υλικό είναι ευφυές. Είναι ο Θεός. Οι αστροναύτες κοιτάζουν κάτω τη Μητέρα
Γη και δεν τη βλέπουν ως χώρες ή σύνορα ή κυβερνήσεις, αλλά ως Γαία, ένα
έµβιο ον, άρρηκτα συνδεδεµένο µε τις καρδιές και τις ψυχές τους. Σε όποια
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περιοχή της ζωής επενδύει ένα άτοµο το χρόνο και την προσπάθειά του, το
τελικό µάθηµα που µαθαίνει είναι η ενότητά του µε κάποια πτυχή του κόσµου
µας ή του σύµπαντος.
Όλες οι σχέσεις είναι εξίσου θεϊκές κι εξίσου µεγάλες προκλήσεις. Παρέχουν
τις απαντήσεις σε όλα όσα χρειάζεται να ξέρουµε, αρκεί να είµαστε πρόθυµοι να
δεχτούµε αυτό που έχουν να διδάξουν. Η απάντηση σε όλες τις ερωτήσεις που
έχουµε, βρίσκεται στη συνειδητοποίηση ότι είµαστε ένα µε όλη τη δηµιουργία.
Οι σχέσεις, εποµένως, γίνονται οι σπουδαιότεροι δάσκαλοι της ενότητας σε
αυτόν τον πλανήτη. Και όπως λένε τα Μαθήµατα, όταν είµαστε συντονισµένοι
µε τη διδασκαλία, «κάθε σχέση γίνεται ένα µάθηµα στην αγάπη.»
Η επίτευξη ενότητας µε την πιο αληθινή της έννοια, αντικαθιστά ό,τι µπορούµε
να πετύχουµε στο φυσικό επίπεδο. Από την αρχή, αυτό που µας προσέλκυσε
σε αυτή τη διάσταση ως εξερευνητές, ήταν η φαινοµενική της µοναδικότητα, το
ότι ήταν ξεχωριστή από την υπόλοιπη πραγµατικότητα. Εποµένως, η ενότητα
είναι πραγµατικά µία κατανόηση που µπορούµε να αποκτήσουµε µόνο αφού
έχουµε αποφοιτήσει και έχουµε προχωρήσει σε άλλα σχολικά συστήµατα.
Σπάνια εξελισσόµαστε στο σηµείο όπου µπορούµε να πούµε ότι όλοι οι
άνθρωποι στη γη είναι εγώ, αλλά µπορούµε να συλλάβουµε την έννοια ότι η
ενότητα είναι δυνατή και να αρχίσουµε να αισθανόµαστε ότι αυτό είναι αλήθεια.
Επίσης, η αφύπνιση είναι µία πολύ µοναδική διαδικασία. Ο κάθε ένας
ακολουθεί τη δική του ευδαιµονία, η οποία οδηγεί στην επανενοποίηση µε το
Θεό. Κανείς δεν µπορούσε να πάει στο σταυρό µε τον Ιησού, επειδή η
διαδικασία επίτευξης ενότητάς του µε το Θεό ήταν για εκείνον, όπως επίσης και
για την ανθρωπότητα. Είναι και πάλι ένα παράδοξο, επειδή, καθώς
συνεχίζουµε να δουλεύουµε εσωτερικά µόνοι µας, θα γίνουµε ένα µε κάθε
άτοµο στον πλανήτη. Θα βιώσουµε ένα δεσµό µαζί τους που πριν δεν
αναγνωρίζαµε.

Προσωπική Ευθύνη
Η λειτουργία µας είναι να µεταµορφώσουµε τις σχέσεις µας, όχι να τις
διορθώσουµε. ∆ουλεύουµε µόνο στον εαυτό µας, όχι στο άλλο πρόσωπο. Όταν
είµαστε πρόθυµοι να παίξουµε τα παιχνίδια των σχέσεών µας µε νέους κανόνες,
τότε αυτές θα µεταµορφωθούν. Οι νέοι κανόνες αρχίζουν µε το «ό,τι έγινε χτες
είναι άσχετο.» Αν επιµένουµε ότι ξέρουµε πώς θα συµπεριφερθεί κάποιος
αύριο, επειδή ξέρουµε πώς συµπεριφέρθηκε χτες, τότε επιµένουµε να µην
αλλάξει η πραγµατικότητά µας. Ο λόγος που χρειάζεται οι άνθρωποι να
πεθάνουν και να ξαναγεννηθούν, είναι γιατί αρνούνται να αλλάξουν το πώς
βλέπουν τους άλλους ανθρώπους. ∆εν κοιτάζουµε ένα άλλο πρόσωπο, όταν
κοιτάζουµε το σύντροφό µας. Κοιτάζουµε µέσα σε έναν καθρέφτη. Όταν
αλλάξουµε το νου µας, αλλάζουµε τις σχέσεις µας. ∆εν υπάρχουν θύµατα, δεν
υπάρχουν κακοποιοί, υπάρχουν µόνο καθρέφτες.
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Όταν εµείς αρνούµαστε να επαναλάβουµε παλιά µοτίβα, όταν εµείς αρνούµαστε
να επιτεθούµε ή να αµυνθούµε, όταν εµείς προτιµούµε να είµαστε ευτυχισµένοι
παρά να έχουµε δίκιο, τότε οι άλλοι άνθρωποι αλλάζουν. Οι σχέσεις µας
µεταµορφώνονται. Αν είµαστε πιστοί στην κατανόησή µας για αυτές τις αρχές
της αυτοδηµιουργίας, τότε δε θα χρειαστεί να πάρουµε µία απόφαση µε βάση
το εγώ, για το αν θα συνεχίσουµε µία σχέση ή αν θα τη διαλύσουµε. Αυτό θα
φροντιστεί από µόνο του. Η σχέση θα µεταµορφωθεί ή θα εξαφανιστεί. Το
σύµπαν πάντα µας πάει στην επόµενη εµπειρία, όταν έχουµε µάθει ό,τι είχε να
µας µάθει η τελευταία.
Πολύς κόσµος φοβάται στ’ αλήθεια να επιχειρήσει µία θεραπεία της κύριας
σχέσης του, επειδή νοµίζει ότι αν θεραπευόνταν, δε θα είχαν δικαιολογία να
βγουν από αυτή. Χρειάζονται κάποιον για να ρίξουν το φταίξιµο για τη διάλυση
της σχέσης.
Στην πραγµατικότητα, πριν την ενσάρκωση κάνουµε συµφωνίες µε πολλά
άτοµα για να επιλύσουµε παλιά καρµικά κολλήµατα ή απλά για να µάθουµε
περισσότερα για το αυτεξούσιο, µέσω της σχέσης µας µε αυτούς. Μπορεί να
έχουµε µία δυνατή διαισθητική ενόραση, ότι αυτό εδώ δεν είναι το πρόσωπο µε
το οποίο έχουµε κάνει το συµβόλαιο για να είναι ένας δια βίου σύντροφος.
Αλλά δε χρειαζόµαστε τη δικαιολογία της κακής σχέσης, προκειµένου να
προχωρήσουµε στην επόµενη εργασία µας.
Έχουµε µία επιτακτική ανάγκη να θεραπεύσουµε κάθε σχέση. Θυµήσου την
ψευδαίσθηση! ∆εν είναι κάποιος άλλος που θεραπεύω. ∆εν είναι µία σχέση που
θεραπεύω. Είναι ο εαυτός µου που θεραπεύω! Αν αφήσω κάποια από τις
σχέσεις µου αθεράπευτη όταν φύγω από αυτή τη ζωή, πολύ πιθανώς να επιλέξω
να γυρίσω πίσω και να έχω σχέση µε αυτούς τους ίδιους ανθρώπους πάλι. Ωχ.
Θεραπεύω άλλους και τις σχέσεις µου όχι επειδή το αξίζουν, αλλά επειδή εγώ
το αξίζω.
Μπορεί να µην είναι δυνατό να θεραπεύσεις σχέσεις του παρελθόντος πρόσωπο
µε πρόσωπο. ∆εν έχει διαφορά αν ένας σύντροφος από παλιά σχέση είναι
νεκρός ή ζει σε άλλο µέρος του κόσµου. Το να βρίσκεσαι στη φυσική παρουσία
του άλλου ατόµου και να «τα πεις όλα», µπορεί µερικές φορές να είναι ο
καλύτερος τρόπος, αλλά δεν είναι ο µόνος τρόπος. Η θεραπεία είναι για τον
εαυτό σου ούτως ή άλλως. Η θεραπεία σχέσεων µπορεί να γίνει πολύ
αποτελεσµατικά ενώ κάθεσαι εντελώς µόνος σου στην καρέκλα διαλογισµού.
Χρησιµοποίησε νοητικές εικόνες για να «µιλήσεις» στο άλλο πρόσωπο. Ζήτα
συγχώρεση. ∆είξε κατανόηση. Θυµήσου ότι όλος ο θυµός που µπορεί να
θυµάσαι από τα περασµένα, ήταν µόνο µία κλήση για αγάπη.

Αυτοθεραπεία
Μία από τις ψευδαισθήσεις που προσπαθούµε να απελευθερώσουµε, είναι η
πεποίθηση ότι µπορεί να χάσουµε κάποιον που αγαπάµε. Αν είµαστε όλοι
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πτυχές της ίδιας ψυχής, πώς είναι δυνατό να χάσουµε κάποιον; Η
προσκόλληση σε µία σχέση που δε λειτουργεί, είναι η δικαιολογία του εγώ για
να διατηρήσει µία αίσθηση διαχωρισµού. ∆εν υπάρχει απολύτως κανένας
λόγος να παραµείνουµε σε µία σχέση µέσα στην οποία δεν µπορούµε να
είµαστε στο κέντρο µας και ισορροπηµένοι. Μερικές διδασκαλίες δείχνουν ότι
υπάρχει αξία στη στωικότητα ή την «πνευµατική σκληρότητα.» Έτσι, µπορεί να
έχουµε µία τάση να πούµε «Λοιπόν, θα έπρεπε να είµαι ικανός να το καταφέρω
αυτό. Θα βάλω τον εαυτό µου στη χειρότερη δυνατή κατάσταση που µπορώ να
φανταστώ και µετά θα µείνω ως το τέλος για να αποδείξω ότι είµαι κύριος.»
Κανένας µεγάλος διδάσκαλος δεν είπε ποτέ να το κάνουµε µε αυτόν τον τρόπο,
ούτε είπαν ότι πρέπει να κάνουµε τη ζωή µας δύσκολη. Το ξεπέρασµα των
δυσκολιών είναι ένα καρµικό µονοπάτι. Η απελευθέρωση είναι το µονοπάτι της
ευκολίας και της µεταµόρφωσης.
Ξεκινάµε σχέσεις επειδή βλέπουµε αξία στο άλλο πρόσωπο. Εποµένως
τείνουµε να πιστέψουµε ότι αν αρνηθούµε να ανεχτούµε τα σκουπίδια, θα
χάσουµε τη σχέση και την αξία που είχε αρχικά. Οι σχέσεις δεν έχουν να
κάνουν µε την αλληλεπίδραση ξεχωριστών προσώπων. Έχουν να κάνουν µε την
ανακάλυψη της ενότητας. Είναι ένα παιχνίδι που παίζεται µε καθρέφτες.
Έχουν να κάνουν µε τη θεραπεία του εαυτού. Έτσι, δε θα θέλαµε να
επιδοθούµε σε ανειλικρίνεια, κρυφές σκέψεις ή αισθήµατα, ή όποια άλλη
µορφή διαχωρισµού. Η προσποίηση ότι πιστεύουµε στο διαχωρισµό ενώ
ξέρουµε ότι δεν είναι έτσι, είναι µία µορφή άρνησης· άρνηση του ότι εγώ είµαι
αυτός που χρειάζεται θεραπεία.
Θέλουµε πραγµατικά να θεραπευθούµε, διαφορετικά δε θα είχαµε εγγραφεί στο
σχολείο γη εξαρχής. Η προσποίηση ότι είµαστε θύµατα της διάθεσης ή της
συµπεριφοράς άλλων ανθρώπων, είναι απλώς ένας τρόπος του εγώ να
καθυστερεί την επιστροφή µας στην ενότητα. Το εγώ είναι µία κατάσταση
διαχωρισµού και, ως ένστικτο επιβίωσης, απαιτεί να καθυστερήσουµε τη
θεραπεία µας. Μπορεί να µας πει ότι η προσωπική µας ειλικρίνεια θα βλάψει
τον σύντροφό µας. Η ειλικρίνεια απαιτεί ευγένεια και την επιθυµία να είµαστε
αβλαβείς. Αλλά κάθε έκφραση σκέψεων ή αισθηµάτων φτιαγµένα από αγάπη
και ευγένεια, θα οδηγήσει στην θεραπεία. Οι άνθρωποι που περνάνε µία
ολόκληρη ζωή µη θέλοντας να πληγώσουν τα αισθήµατα ενός άλλου, σπαταλάνε
το µεγαλύτερο µέρος της ζωής. Και ξέρουµε πώς λειτουργεί το κάρµα - - το ίδιο
ζευγάρι θα είναι µαζί στην επόµενη ζωή και στην επόµενη, µέχρι να
εγκαταλείψουν την άρνηση.
Μία σηµείωση εδώ – το εγώ είναι ύπουλο. Είναι γνωστό ότι µεταµφιέζει την
επίθεση ως «ειλικρίνεια». Το να πούµε κάτι που πατάει τα κουµπιά κάποιου
άλλου, χωρίς το κίνητρο της θεραπείας, δεν είναι ειλικρίνεια. Για παράδειγµα,
δεν είναι απαραίτητο ή δεν βοηθάει το να περιγράψει κάποιος όλες τις
σεξουαλικές του περιπέτειες από το παρελθόν, απλά για να είναι «ειλικρινής».
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Τα Μαθήµατα Θαυµάτων λένε ότι η φώτιση είναι το πιο τροµακτικό πράγµα που
µπορούµε να συναντήσουµε. Η ειλικρίνεια στις σχέσεις είναι ένα τέλειο
παράδειγµα. Η ειλικρίνεια στην αρχή δεν είναι µόνο ρίσκο, είναι εντελώς
τροµακτική. Το εγώ συγχέει την ειλικρίνεια µε την επίθεση. Αλλά δε
µπορούµε να µείνουµε σε άρνηση για πάντα. Κάποια στιγµή πρέπει να είµαστε
αληθινοί µε τον εαυτό µας. Γιατί όχι σε αυτή τη ζωή; Γιατί όχι τώρα;
Ριχνόµαστε σε έναν πλανήτη µε πέντε δισεκατοµµύρια άλλες ψυχές κι αυτό
αναγκάζει κάθε άτοµο στη γη να δουλέψει πάνω στις σχέσεις του, αν και οι
περισσότεροι δεν το κάνουν συνειδητά. Από την άλλη πλευρά, εσύ κι εγώ,
θέλουµε να δουλέψουµε σ’ αυτές συνειδητά. Αυτό σηµαίνει ότι προσπαθούµε
να έχουµε επίγνωση του τι βοηθάει και τι είναι χρήσιµο στην προσωπική µας
ανάπτυξη. Η ευθύνη µας σε κάθε σχέση, όταν ζούµε συνειδητά, µετατοπίζεται
στο να γίνουµε όσο γίνεται πιο ισορροπηµένοι, γαλήνιοι και χαρούµενοι, σε όσο
το δυνατό πιο σύντοµο χρονικό διάστηµα.
Όλα όσα δε µας αρέσουν πάνω µας, είναι ακριβώς αυτά για τα οποία θα
παραπονεθούµε για άλλα ανθρώπινα όντα. Έτσι δουλεύουν οι καθρέφτες. Αν
µας ενοχλεί ο τρόπος που κάποιος ντύνεται ή οδηγεί ή τρώει ή συµπεριφέρεται
στα παιδιά του, αυτό είναι µία πλήρης και τέλεια αντανάκλαση από κάτι στα
ανεξερεύνητα µέρη του εαυτού µας, το οποίο δεν το εκτιµούµε.
Μπορούµε να διαβάσουµε βιβλία αυτοβοήθειας, ψάχνοντας για απαντήσεις
εξετάζοντας τα µοτίβα που είναι κοινά στην ανθρωπότητα και να αποκτήσουµε
πολλές ενοράσεις. Αλλά έχει κι άλλο. Τα µοτίβα µας δεν έχουν την πηγή τους
σε αυτή τη ζωή. ∆εν υπάρχει ούτε µία σηµαντική σχέση στη ζωή µας, που δεν
είναι καρµική. Αυτό σηµαίνει ότι, σχεδόν το εκατό τοις εκατό των
προβληµάτων που έχουµε µε ανθρώπους, έχουν την πηγή τους σε κάποια άλλη
πραγµατικότητα. Αυτή είναι εκείνη η επόµενη ζωή, η επανάληψη της
προηγούµενης στην οποία αρνηθήκαµε να είµαστε ειλικρινείς, γαλήνιοι και
γεµάτοι αγάπη. Μπορούµε να προσπαθήσουµε να πάµε πίσω στην παιδική
µας ηλικία και στις σχέσεις µας µε τους γονείς µας, αλλά, ενώ τα προβλήµατα
έχουν επανεκδηλωθεί (προβληθεί προς τα έξω) σε αυτή τη ζωή, δεν µπορούν
όλες οι απαντήσεις να ανακαλυφθούν µε την εξέταση µόνο των προφανών
συµπεριφορών και συναισθηµάτων.
Ευτυχώς, καθώς η ενέργεια του Υδροχόου διαχέεται στον πλανήτη µας, η
κοινωνία ως σύνολο έχει αρχίσει να δείχνει πίστη στη συµβουλευτική και την
αποκάλυψη των συναισθηµατικών θεµάτων. Για πολύ κόσµο, η εύρεση ενός
αντικειµενικού ακροατή, που προφανώς είναι εκεί για να βοηθήσει, είναι από
µόνη της ένα επίτευγµα που παράγει καταπληκτικά αποτελέσµατα. Πολλοί
έµπειροι θεραπευτές έχουν καταφέρει να συνδυάσουν τα καλύτερα των
συµβατικών συναισθηµατικών θεραπειών, µε διαισθητικές ενοράσεις για την
«προηγούµενη συναισθηµατική ζωή» ενός ατόµου, µε αποτέλεσµα θαυµάσιες
θεραπείες µε λίγες συνεδρίες, σε µικρό χρονικό διάστηµα.
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Αν ένα πρόσωπο αισθάνεται ότι κάποια «µη συµβατική» θεραπευτική βοήθεια
θα µπορούσε να συνεισφέρει στην αντιµετώπιση των συναισθηµατικών
προεκτάσεων µίας σχέσης, υπάρχουν τώρα διαθέσιµες µερικές πολύ
αποδοτικές µέθοδοι για να πάµε στη ρίζα θεµάτων που είναι δύσκολο να
λυθούν. Αυτές λαµβάνουν υπόψιν το γεγονός ότι η ζωή, και όλες οι σχέσεις
µας, έχει ηλικία εκατοµµυρίων ετών. Οι τεχνικές συµπεριλαµβάνουν
πράγµατα όπως παλινδρόµηση σε προηγούµενες ζωές, «επαναγέννηση»
(rebirthing), αυτό που η Σάντρα Ίνγκερµαν (Sandra Ingerman) αποκαλεί
«ανάκτηση ψυχής» (soul retrieval), σεµινάρια µεγάλων οµάδων όπως Ενόραση
(Insight), και εργαστήρια της Πατρίτσια Σαν (Patricia Sun).
Οι καρµικές ενοράσεις που επιτυγχάνονται µέσω κάποιας διαισθητικής
διαδικασίας, συχνά παρέχουν αρκετές πληροφορίες ώστε ένα πρόσωπο να βρει
ένα λόγο που υπάρχει η κατάσταση εξ’ αρχής. Ή µπορούν να δουν ότι η τωρινή
κατάσταση δεν είναι «άδικη», επειδή υπήρχε κι άλλο τµήµα της ιστορίας το
οποίο δε γνώριζαν. Συχνά, µπορούν να δουν ότι δε γινόντουσαν θύµα από
κάποιον άλλο, αλλά συµµετείχαν σε ένα κοσµικό «σκηνικό», που είχε σκοπό τη
θεραπεία ή τη συγχώρεση του εαυτού. Αυτό µπορεί να δώσει στο λογικό νου
επαρκείς λόγους για να απελευθερώσει το θυµό και τη δυσαρέσκεια, να
συγχωρέσει.
Εµείς, ως µαθητές του ξεδιπλώµατος του εαυτού, χρειάζεται να θυµόµαστε ότι,
αν επιλέξουµε «µη συµβατικές» µεθόδους προσέγγισης για τη θεραπεία µας,
δείχνουµε ότι µας έχει αποµείνει τουλάχιστον λίγο εγώ όταν λέµε «ξέρεις αυτός
που πραγµατικά το χρειάζεται αυτό είναι η Σου ή ο Μποµπ ή η Σάλλυ.»
Είµαστε εδώ για να θεραπεύσουµε τον εαυτό µας, όχι για να πασάρουµε τις
πανάκειές µας σε όλο τον κόσµο. Ακόµη κι αν προσπαθούσαµε, είναι σίγουρο
ότι θα µας υποδείκνυαν ότι υπάρχουν «εθισµένοι στην παλινδρόµηση» όπως
υπάρχουν και «εθισµένοι στη θεραπεία».
Όταν πάρουµε την ευθύνη για τη ζωή µας, µπορούµε επίσης να πάρουµε την
ευθύνη για τα προβλήµατά µας. Εσύ κι εγώ, έχουµε κάνει δύσκολο δρόµο για
να φτάσουµε στο σηµείο όπου να µπορούµε να κάνουµε µία τέτοια δήλωση,
χωρίς να µας πληµµυρίζει η ενοχή που δηµιουργήσαµε τέτοιο χάος ή να
επιστρέφουµε στην άρνηση και να προβάλουµε το φταίξιµο «εκεί έξω». Το
αντιλαµβανόµαστε - - δεν υπάρχει φταίξιµο, ούτε λάθος, µόνο εικόνες που
καθρεφτίζονται πίσω από τους καρµικούς µας συντρόφους. Η λειτουργία µας
είναι να θεραπεύσουµε αυτές τις εικόνες, για το δικό µας όφελος. Με αυτή τη
γνώση, µπορούµε να αποφύγουµε όλες τις προσπάθειες για να «διορθώσουµε»
τους συντρόφους µας και αντ’ αυτού να προσφέρουµε αποδοχή και κατανόηση.

∆ίνοντας Τη ∆ύναµή Μας Αλλού
Αν πιστεύουµε ότι η ευτυχία µας εξαρτάται από τη συµπεριφορά κάποιου
άλλου, θα απογοητευθούµε πικρά. ∆εν υπάρχει κανένα ανθρώπινο ον σε αυτόν
τον πλανήτη που µπορεί να κάνει εσένα ή εµένα ευτυχισµένο. Αν υπήρχε, θα
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είµασταν σκλάβος του, επειδή θα του είχαµε επίσης δώσει τη δύναµη να
αφαιρέσει την ευτυχία µας ανά πάσα στιγµή. Οι σχέσεις είναι µία εµπειρία
εκµάθησης. Ο στόχος µας είναι να έχουµε αρµονικές και γεµάτες αγάπη
σχέσεις µε τον εαυτό µας.
Ποια είναι η διαφορά µεταξύ του «Με κάνεις τόσο ευτυχισµένο» και «Όταν είµαι
µαζί σου, επιτρέπω στον εαυτό µου να αισθάνεται τόσο ευτυχισµένος»; Η πρώτη
πρόταση δίνει ολοκληρωτικά τη δύναµη µας αλλού! Σίγουρα θα ακολουθήσει
καταστροφή, επειδή εκείνο το άτοµο δε µπορεί ποτέ να ανταπεξέλθει στις
προσδοκίες για το ποιος θέλουµε να είναι. Κι όµως, αν κατακτήσουµε την
τεχνική του να επιτρέπουµε στον εαυτό µας να είναι ευτυχισµένος (ασφαλής)
στην παρουσία συµβατών ανθρώπων, θα τα έχουµε καταφέρει.

Όντας Αληθινοί Στον Εαυτό Μας Μέσα Σε Σχέσεις
Εάν ο σύντροφός µας έχει ένα πρόβληµα, δεν είναι χρήσιµο για εµάς το να το
καταλάβουµε. Ωστόσο, είναι πολύ χρήσιµο αν εµείς αναγνωρίσουµε ότι είναι ο
Χριστός. Όλοι σε αυτόν τον πλανήτη είναι µαθητές και όλοι µας κάνουµε το
καλύτερο που µπορούµε. Αν κάποιος έχει ένα θέµα, το µόνο πρόβληµα τους
είναι η προοπτική τους και αυτή δε µπορούµε να τους την αλλάξουµε επειδή
κάθε εγώ έχει εκπαιδευτεί να υπερασπίζεται τους περιορισµούς του. Αλλά για
να είµαστε ειλικρινείς µε τον εαυτό µας και µε αυτούς, µπορούµε να πούµε «Αν
θέλεις να παίξεις µαζί µου, θα ήθελα πολύ να είµαστε µαζί. Είσαι πολύ
ευχάριστο άτοµο όταν παίζεις, αλλά αν θέλεις να διαφωνήσεις, έχω άλλα µέρη
να πάω κι άλλα πράγµατα να κάνω. Ξέρω ότι δε γίνεται να σε χάσω. Μπορεί
να µη σε ξαναδώ µέχρι του χρόνου ή την επόµενη ζωή, αλλά θα σε αφήσω να
φύγεις ούτως ή άλλως, επειδή µπορώ να είµαι υπεύθυνος µόνο για τον εαυτό
µου.»

Ανησυχία για Τους Αγαπηµένους
Μπορείς να φανταστείς το Θεό να φτιάχνει ένα σύστηµα όπου η αγάπη θα
σήµαινε να πρέπει να ανησυχούµε για κάποιον; Η κοινωνία µας έχει
εκπαιδεύσει να ανησυχούµε για τους ανθρώπους που νοιαζόµαστε. Αν οι
σκέψεις που κρατάµε στο νου δηµιουργούν το αύριο, τότε η ανησυχία
δηµιουργεί ατελείωτες επαναλήψεις των συνθηκών για τις οποίες ανησυχούµε.
Πράξη όχι γεµάτη αγάπη. Μπορούµε να πούµε «Λυπάµαι, αλλά η ανησυχία
δεν είναι στο λεξιλόγιό µου πλέον. Θα σου στείλω φως, θα προσευχηθώ για
σένα και θα σε ευλογήσω, αλλά δε θα ανησυχώ για σένα ή για κανέναν άλλον.
∆εν είσαι δική µου ευθύνη. Είσαι φίλος µου, αλλά δε µου ανήκεις. Ανήκεις
στο Θεό.»
Θέλουµε να είµαστε σίγουροι ότι καταλαβαίνουµε πως οι σύζυγοί µας, εραστές,
παιδιά, γονείς, αφεντικά, υφιστάµενοι και ο υπάλληλος του µανάβικου, δεν
είναι δική µας ευθύνη. Είναι ένα από τα παράδοξα. Παρόλο που εσύ είσαι εγώ
και εγώ είµαι εσύ, δεν είσαι δική µου δουλειά. Ένα πράγµα που πρέπει να
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καταλάβουµε, αν είναι να γίνουµε καλύτεροι οδηγοί πάνω στον πλανήτη, είναι
ότι δεν µπορούµε να αλλάξουµε ένα άλλο ανθρώπινο ον.

Αδελφές Ψυχές
Πολλά λέγονται τώρα τελευταία στην κοινότητα της Νέας Εποχής για τις
αδελφές ψυχές και τις δίδυµες ψυχές. Πολλοί άνθρωποι ελπίζουν να
συναντήσουν την αδελφή ψυχή τους. ∆εν υπάρχουν ιδανικές αδελφές ψυχές.
Ξεχωριστές, τέλεια συµβατές οντότητες εκτός του εαυτού µας δεν υπάρχουν.
∆ηµιουργούµε την πραγµατικότητα µας ανεξάρτητα από τις αδελφές ψυχές
µας. Πρέπει να δηµιουργήσουµε τις σχέσεις µας στο κίτρινο τετράδιο µας
σύµφωνα µε τη δική µας ιδέα για την τελειότητα. Όλες οι αδελφές ψυχές µας
είναι άτοµα, τα οποία δηµιουργούν τις δικές τους πραγµατικότητες βασιζόµενοι
στις δικές τους εµπειρίες, στις οποίες συµµετέχουν από τότε που είµασταν µία
ψυχή. Οι αδελφές ψυχές µας τώρα κάνουν το δικό τους. ∆εν είναι πλέον
τέλεια συµβατές µαζί µας. Το να φυλάµε τον εαυτό µας για τον Κύριο Τέλειο ή
την Κυρία Τέλεια µόνο απογοήτευση θα φέρει.
Επίτρεψε µου να επινοήσω άλλη µία ιστορία - - αυτή εδώ σχετικά µε τις
αδελφές ψυχές. Στην αρχή ήταν ο Θεός. Αν υπάρχει µία πρόταση στην Αγία
Γραφή η οποία είναι αλήθεια, είναι αυτή εδώ. Τότε ο Θεός είπε «Νοιώθω
µοναξιά» - - Μόλις το έκαψα, αν προσπαθώ να πω την αλήθεια, αλλά θα
συνεχίσω - - έτσι ο Θεός είπε «Νοµίζω ότι θα φτιάξω άλλες πλευρές του εαυτού
µου, ώστε να µοιραστώ εµπειρίες µε τον εαυτό µου.» Κι έτσι, ο Θεός έγινε η
αµοιβάδα. Όταν διαιρέθηκε, έγιναν δύο αµοιβάδες και συνέχισαν να
διαιρούνται, ώσπου έγιναν εξήντα δισεκατοµµύρια ξεχωριστές οντότητες.
Σε αυτή την ιστορία, όλα τα εξατοµικευµένα όντα προέρχονται από ένα ζευγάρι.
Αν δύο ξεχωριστές οντότητες ήταν ένα πριν διαιρεθούν, είναι τώρα αδελφές
ψυχές. Αυτό από το οποίο εξατοµικεύθηκαν µπορεί να ονοµαστεί υπερψυχή.
Αυτή είναι µία υπέροχη φαντασία, η οποία προϋποθέτει ότι ο χρόνος
είναι/ήταν γραµµικός. (Πωπώ, αυτή η ιστορία έχει πολλές ατέλειες.) Αν
υπάρχουν ψήγµατα αλήθειας σ’ αυτήν, τότε είναι λογικό να υποθέσουµε ότι
κάποια στιγµή ο καθένας µας θα πρέπει να είχε στο παρελθόν εµπειρίες ενώ
ήταν ένα µέρος του κάθε άλλου από εµάς. Εποµένως, όλοι πρέπει να είναι η
αδελφή ψυχή µας, αν πάµε αρκετά πίσω σε κάποιο επίπεδο της ιστορίας της
δηµιουργίας.
Είναι απλά θέµα του µε ποιον αισθανόµαστε άνετα και µε ποιον µπορούµε να
νοιώσουµε ένα αίσθηµα θέρµης και σύνδεσης. Είναι εντελώς άσχετο το από
ποια υπερψυχή προέρχεσαι και από ποιο επίπεδο ενσαρκώθηκες. Αν κάποιος
έχει υπάρξει σύντροφος σου στο χρόνο, θα νοιώσεις µία σχέση αγάπης (ή
αγάπης/µίσους). Αν έχετε παίξει µαζί στην άµµο του χρόνου, θα τον
αισθανθείς οικείο. Θα αναγνωρίσεις επίσης πρόσωπα που είναι οικεία από
εµπειρίες ενσάρκωσης εκτός του σχολείου γη. Ονοµάζω την θύµηση µίας
εµπειρίας από το παρελθόν µε κάποιον άλλον, ένα «ραντεβού στο χρόνο», ή
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µπορούµε να αναφερόµαστε σε αυτό ως µία κοινή περασµένη ζωή. Οι
περασµένες ζωές δεν είναι απαραίτητο να είναι στη γη. Στην πραγµατικότητα,
µόνο ένα µικρό ποσοστό ήταν/είναι στη γη.
Έχεις αδελφές ψυχές, που όχι µόνο δε θα αναγνώριζες, αλλά ούτε θα άντεχες
να είσαι µαζί τους, επειδή, όσον αφορά τον γραµµικό χρόνο, εσύ έχεις κάνει
διαφορετικά πράγµατα και έχεις αποκτήσει αντιφατικά συστήµατα αξιών. ∆ε σ’
ενδιαφέρουν οι αδελφές ή δίδυµες ψυχές ή συγγενείς της υπερψυχής. Ψάξε
για συντρόφους στο χρόνο, ανεξάρτητα από πιο χρόνο-χώρο παίζατε µαζί. Είναι
αυτοί των οποίων οι πεποιθήσεις, αξίες και περιορισµοί, είναι παρόµοιοι
(συµβατοί) µε τους δικούς σου. Αυτοί είναι οι πιο διασκεδαστικοί.
Για τους περισσότερους ανθρώπους, η αναζήτηση µίας αδελφής ψυχής, είναι
µία απόπειρα να βρουν τον τέλειο σύντροφο, αντί να δηµιουργήσουν τον τέλειο
σύντροφο. ∆ηµιουργούµε όλες τις πραγµατικότητές µας,
συµπεριλαµβανοµένων των σχέσεών µας. ∆ε βρισκόµαστε εδώ για να δώσουµε
τη δύναµή µας στην υπερψυχή µας, για να µας κάνει ευτυχισµένους.
Βρισκόµαστε εδώ, για να πάρουµε τη δύναµή µας πίσω, να βγάλουµε το κίτρινο
τετράδιό µας και να καταγράψουµε, ένα προς ένα, κάθε χαρακτηριστικό που
θέλουµε ή δε θέλουµε να έχουν οι σύντροφοί µας. Και µετά, να είµαστε
αληθινοί στον εαυτό µας και να αρνούµαστε να δεχτούµε αυτό που δε θέλουµε
και να τραβάµε προς τα εµάς αυτό που θέλουµε. Θυµήσου ότι καταγράφουµε
χαρακτηριστικά και ιδιότητες, για να ξεκαθαρίσουµε τη σκέψη µας και
εποµένως τη δηµιουργία µας. Ενώ, το να περιγράφουµε σωµατικά
χαρακτηριστικά (όπως ψηλός, µελαχρινός και όµορφος), απλώς περιορίζει τη
συνδηµιουργία µας µε το θείο. Μας ενδιαφέρουν χαρακτηριστικά όπως
συµβατότητα, σεβασµός, διασκέδαση, υποστήριξη και τον τέλειο σύντροφο για
το έργο της ζωής µας.

Σεξουαλικότητα
Μόνο σε αυτόν τον πλανήτη οι οντότητες έρχονται έχοντας υλοποιήσει τις
αρσενικές και θηλυκές τους ενέργειες. Πουθενά αλλού δε θα σκεφτόντουσαν
όντα να χωρίσουν τον εαυτό τους στη µέση, λέγοντας «Σε αυτή τη ζωή θα είµαι
γυναίκα και στην επόµενη θα είµαι άντρας κι έτσι θα εξισορροπηθούν όλα.»
Εφόσον η γη διδάσκει µέσω της δυαδικότητας, οι µαθητές της µαθαίνουν να
συνδυάζουν τις αντίθετες πλευρές, ώστε να δηµιουργούν ενότητα. Η
σεξουαλικότητα, εποµένως, γίνεται ένα βολικό εργαλείο για χρήση στη
δυαδικότητα. Η σεξουαλικότητα, όπως όλα τα φαινόµενα σε 3D, είναι άσχετη
και είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Στη σεξουαλικότητα, όπως και σ’ όλα τα άλλα
εδώ, δεν υπάρχει σωστό και λάθος, µόνο µαθήµατα.
Επιδίωξη µας εδώ είναι η ισορροπία και αυτό συµπεριλαµβάνει ενεργειακά
κέντρα που ακτινοβολούν εξίσου. Έχουµε επτά βασικά τσάκρα. Όποιο από
αυτά κι αν αγνοήσουµε, θα αισθανόµαστε εκτός ισορροπίας, ανικανοποίητοι
και δε θα ευχαριστιόµαστε. Μερικά άτοµα θεωρούν τον εαυτό τους τόσο
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πνευµατικό, που λειτουργούν µόνο πάνω από το ηλιακό πλέγµα. «Εγώ, να έχω
τσάκρα βάσης; Με τίποτα! Πρέπει να το έχω υπερβεί εδώ και πολύ καιρό, έτσι;»
Πρέπει να αναγνωρίσουµε και να ευλογήσουµε όλα τα τσάκρα µας και να
ανακηρύξουµε θεία τη µορφή µε την οποία εκδηλώνονται. Πρέπει να
εκφράσουµε τη σεξουαλικότητα (δυαδικότητα) µας και να αναγνωρίσουµε την
ύπαρξη µόνο µίας ψυχής µέσα σε εµάς και τους συντρόφους µας. ∆ε
µπορούµε να αποφύγουµε αυτό το µάθηµα. Το θέµα είναι πώς να
διατηρήσουµε ένα επίπεδο άνεσης καθώς µαθαίνουµε.
Υπάρχουν δύο πεποιθήσεις σχετικά µε το θέµα των ανδρών/γυναικών, που
προωθούνται από το εγώ και διαπερνούν την τηλεπαθητική δεξαµενή σε αυτόν
τον πλανήτη. Η πρώτη είναι ότι το σεξ µπορεί να είναι «κακό». Η δεύτερη είναι
«αν αγαπάς κάποιον άλλο, δεν αγαπάς εµένα». Η πρώτη είναι η πηγή της
ανδρικής/γυναικείας ενοχής. Η δεύτερη είναι η πηγή της ζήλειας. Οι µαθητές
που πιστεύουν ακόµα στον προγραµµατισµό του εγώ, και τέτοιοι είµαστε όλοι
µας, βρίσκουν ότι η ενοχή και η ζήλεια είναι σκόπελοι. Οι άνθρωποι που
ζηλεύουν, δυσκολεύονται να «αφήσουν το βλέµµα τους να είναι καρφωµένο στο
Θεό µόνο».
Οι δηµιουργοί µοτίβων για τη νέα εποχή, εσύ κι εγώ, δεν είναι απαραίτητο να
επιδιορθώσουν αυτές τις παρανοήσεις. Η δουλειά µας είναι να κρατάµε την
αλήθεια της ενότητας µέσα στο νου µας και στις καρδιές µας, έτσι ώστε η
ενέργεια που ακτινοβολούµε να επηρεάσει την τηλεπαθητική δεξαµενή µε
αγάπη χωρίς όρους και, καθώς περνάει ο καιρός, να δώσει τέλος στον «πόλεµο
των δύο φύλων».
Σε κάποιο σηµείο, τα εξελισσόµενα όντα γίνονται απόλυτα ερωτευµένα και
παθιασµένα µε όλους. Πώς χειριζόµαστε αυτά τα αισθήµατα όσο είµαστε στη
γη; Προσεκτικά, πολύ προσεκτικά. Η δουλειά µας είναι να είµαστε χρήσιµοι
στους µαθητές εδώ, όχι να βάλουµε µη απαραίτητους σκοπέλους στο δρόµο
τους. Η σεξουαλική έκφραση της αγάπης για κάθε ψυχή στον πλανήτη, δεν
είναι απαραίτητη. ∆ε θα χάσουµε την ευκαιρία της «συνεύρεσης» µε τους
ανθρώπους που αγαπάµε. Έχουµε άπειρο χρόνο στην διάθεσή µας για να
κάνουµε έρωτα µε κάθε ψυχή εκεί έξω (κάθε πλευρά του εσωτερικού µας
εαυτού).
Έχουµε µία υποσυνείδητη θύµηση της ύπαρξής µας έξω από αυτή τη φυσική
διάσταση, ακόµη κι αν δεν έχουµε συνειδητή επίγνωση εκείνων των εµπειριών.
∆εν πιστεύαµε στο διαχωρισµό όταν είµασταν εκτός του σώµατός µας. Στη
φυσιολογική εξω-γήινη ύπαρξή µας, συγχωνεύαµε τις ψυχές µας (κάναµε
έρωτα) όταν βλέπαµε κάποιον που ήταν οικείος. Θυµάσαι τα φώτα που
περιέβαλαν το δωµάτιο της πισίνας στην ταινία Κοκούν; Οι δύο χαρακτήρες
έγιναν ένα φως. Το κάνουµε αυτό τακτικά, όταν είµαστε µεταξύ γήινων ζωών.
Τελικά, όλοι θα συγχωνευθούµε ως ένα, αλλά επειδή αυτή είναι µία έννοια την
οποία δεν µπορούµε να συλλάβουµε την παρούσα στιγµή, αρχίζουµε να
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δουλεύουµε στις συνδέσεις που έχουµε µε τους άλλους, µία προς µία. Έτσι, αν
θυµηθούµε πώς συνηθίζαµε να πηδάµε µέσα στην ψυχή του άλλου όταν ήταν
οικείος, µπορούµε να καταλάβουµε γιατί έχουµε την ίδια τάση εδώ στη γη.
Αλλά, γνωρίζοντας ότι δε µπορούµε να πηδήξουµε στην ψυχή τους λόγω των
περιορισµών του σώµατος, αρκούµαστε στο να πηδάµε στο κρεβάτι τους. Από
µία κοσµική προοπτική - - τον τρόπο που υπήρχαµε πριν έρθουµε στη γη - δεν υπάρχει ιδιοκτησία των σωµάτων, δεν υπάρχει ζήλεια, δεν υπάρχει
ανασφάλεια και εποµένως δεν υπάρχει σωστό ή λάθος. Στην πραγµατικότητα,
ποτέ δεν υπήρξε ένα σωστό ή λάθος - - και ποτέ κανείς δεν έχει κάνει κάτι
λάθος. Στη γη όµως, είναι σοφό να συµβουλευόµαστε την καθοδήγηση, πριν
µεταφράσουµε τα αισθήµατά µας σε πράξεις.
Από καιρό σε καιρό, η έλξη µας για µία άλλη ψυχή µπορεί να ήταν τόσο
συντριπτική, που ξεχάσαµε να συµβουλευτούµε την καθοδήγηση. Αυτό δεν
είναι «κακό». Άλλες φορές µπορεί να συµβουλευτούµε την καθοδήγηση και να
πάρουµε άδεια να επιδοθούµε σε αισθησιακή ικανοποίηση. Τις περισσότερες
φορές, όµως, πιθανότατα θα φροντίσουµε έµπρακτα να µη βρεθούµε στη θέση
να µας κυνηγάει στο δρόµο ένας θυµωµένος σύζυγος µε χασαποµάχαιρο.
Όταν µία σχέση δεν προχωράει εύκολα, όταν γίνεται περίπλοκη, αυτό σηµαίνει
ότι έχουµε γίνει πολύ εγκεφαλικοί στην προσπάθειά µας να βρούµε
απαντήσεις. Τότε είναι που αρχίζουν να προβάλλονται προς τα έξω αρνητικές
συνέπειες. Οι σκέψεις που κρατούνται στο νου, συµπεριλαµβανοµένης της
πολυπλοκότητας και της επιπλοκής, εκδηλώνονται. Εποµένως, αν εµπλακούµε
σε µία πολύπλοκη ή δυσάρεστη κατάσταση, απλά κάνουµε πίσω, επιλέγοντας
για µία ακόµη φορά τη γαλήνη. Κι έπειτα, στέλνουµε φως µε τον ίδιο τρόπο
που θα λύναµε κάθε άλλο πρόβληµα που θα συναντούσαµε. ∆ε µπορούµε να
κάνουµε λάθος, ακόµα και στην έκφραση της σεξουαλικότητάς µας. Γράψ’ το
αυτό πάνω στο ψυγείο σου! Τελικά, όλα θα πάνε υπέροχα και θα φτάσουµε στο
σηµείο να τους αγαπάµε όλους, επειδή αυτή είναι η φύση του Θεού. Εν τω
µεταξύ, έχουµε µερικά παλιά µοτίβα να απελευθερώσουµε στις σχέσεις µας.

Θυµός και Σύγκρουση
Τα Μαθήµατα Θαυµάτων το λένε ξεκάθαρα, ότι υπάρχουν µόνο δύο
συναισθήµατα: η αγάπη κι ο φόβος. Εποµένως, ό,τι δεν το βιώνουµε ως αγάπη,
είναι αποτέλεσµα ενός φόβου ότι θα πάθουµε ζηµιά. Αν είµαστε θυµωµένοι µε
κάποιον, µπορεί να φοβόµαστε ότι µας ελέγχουν ή υπερισχύουν σε µας.
Μπορεί να πιστεύουµε ότι δε µπορούµε να έχουµε τον έλεγχο της ίδιας µας της
ζωής. Ο θυµός πάντα λέει «Έχεις άδικο και έχω δίκιο. Είµαι θυµωµένος,
επειδή η ακατάλληλη συµπεριφορά σου µε βλάπτει.» Αν δεν πρόκειται να
έχουµε θυµό πλέον, πρέπει να είµαστε διατεθειµένοι να πούµε «∆ηµιουργώ την
πραγµατικότητα µου άψογα, έτσι, αν αισθάνοµαι άσχηµα, πρέπει να είναι λόγω
των δικών µου επιλογών. Θα ψάξω τη λύση µέσα µου, αντί να προσπαθήσω να
αλλάξω κάποιον άλλο.»
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Βοηθάει να έχουµε επίγνωση των πεποιθήσεών µας, όταν εµπλεκόµαστε σε
σύγκρουση. Αν επιτρέπουµε σε άλλο ανθρώπινο ον να πατάει τα κουµπιά µας,
πιστεύουµε στην υπεράσπιση των κουµπιών µας. Ο κοσµικός νόµος λέει ότι οι
σκέψεις που κρατάµε στο νου, θα εκδηλωθούν στη ζωή µας. Αν κρατάµε µία
εικόνα λάθους συµπεριφοράς που την υποστηρίζουµε µε θυµό, έχουµε
εγγυηθεί ότι και αύριο θα έχουµε σύγκρουση στη ζωή µας. Με την ίδια λογική,
αν δηµιουργούµε το σήµερα µε τις σκέψεις που κρατάγαµε στο νου χτες (ζωή
του χτες) τότε αυτό που µας στεναχωρεί, δεν είναι αυτό που νοµίζουµε. Τα
Μαθήµατα λένε «Ποτέ δεν είµαι στεναχωρηµένος για το λόγο που νοµίζω».
Όταν ξεχνάµε ότι είµαστε ένα µε το Θεό, το εγώ ενδίδει στο φόβο. Καταφεύγει
άµεσα στο να προστατεύει τον εαυτό, προβάλλοντας αρνητικά συναισθήµατα
προς άλλους, προκειµένου να αποφύγει να πάρει την ευθύνη γι’ αυτούς. Από
την άλλη πλευρά, το να λειτουργούµε από µία κοσµική προοπτική, είναι να
αναγνωρίζουµε τη σύνδεσή µας µε την απείρως ισχυρή πηγή, η οποία είναι µία
κατάσταση ύπαρξης που δε χρειάζεται προστασία.
Υπάρχουν µία-δυο ιδέες από τα Μαθήµατα Θαυµάτων, τις οποίες είναι πολύ
χρήσιµο να έχουµε στο νου, όταν µία σχέσει παράγει σύγκρουση. Πρώτον,
κάθε θυµός είναι µία κλήση για αγάπη. Αυτό µας λέει ότι ένα άλλο πρόσωπο
δεν προσπαθεί πραγµατικά να µας βλάψει µε τις επιθέσεις του. Απλώς
νοιώθουν ότι δεν τους αγαπάνε και προσπαθούν να πάρουν αγάπη έξω από τον
εαυτό τους. ∆εύτερον, τα Μαθήµατα ρωτάνε «προτιµάς να έχεις δίκιο ή να είσαι
ευτυχισµένος;» ∆ε γίνεται και τα δύο.
Υπάρχουν εκατοµµύρια άνθρωποι που διαφωνούν ο ένας µε τον άλλο, για
εκατοµµύρια χρόνια στη γη. Μέχρι τώρα, κανείς ποτέ δεν κέρδισε σε µία
διαφωνία. Γιατί, άραγε, επιδιδόµαστε σε µία τόσο προφανώς µάταιη
διασκέδαση; Επειδή το εγώ δεν έχει επιλογή. Αν πραγµατικά είναι
διαχωρισµένο, τότε πρέπει να έχει δίκιο για να επιβιώσει. Μόνο τα όντα που
έχουν παραιτηθεί από το διαχωρισµό, µπορούν να συλλάβουν την παραίτηση
από το να έχουν δίκιο. Η κοινωνία µας έχει επενδύσει υπέρτατη αξία στο να
έχουµε δίκιο. Εκτός από ότι το να έχουµε δίκιο δεν είναι µία κοσµική
δυνατότητα, δεν έχει κάνει και ποτέ κάποιον ευτυχισµένο. Η σύγκρουση δε
µπορεί να διορθωθεί µε τη διόρθωση των λαθών των άλλων. Ο µόνος τρόπος για
να δώσουµε τέλος σε ένα επαναλαµβανόµενο µοτίβο σύγκρουσης, είναι µε την
άρνησή µας να συµµετάσχουµε.
Όταν σταµατήσουµε να παίζουµε το παιχνίδι της επίθεσης και της άµυνας και
διαλέξουµε τη γαλήνη, αρχίζει µία πολύ προβλέψιµη ακολουθία γεγονότων. Το
πρώτο που συµβαίνει, είναι ότι το πρόσωπο µε το οποίο έχουµε να κάνουµε θα
θυµώσει πάρα πολύ, επειδή µόλις έχασε τον έλεγχο. Όλη η ασφάλειά του
βρίσκεται στην κατανόησή του για τις νοικοκυρεµένα διατεταγµένες αντιδράσεις
µας. Αν παραβούµε τους παραδοσιακούς κανόνες, επιλέγοντας γαλήνη αντί για
άµυνα ή επίθεση, το σύστηµα πεποιθήσεών τους τινάζεται στον αέρα. Θα µας
προβάλουν όλους τους λόγους γιατί δεν µπορούµε να καταφύγουµε σε µία
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συµπεριφορά νέου τύπου. Θα προσπαθήσουν να πατήσουν καθένα από τα
κουµπιά µας. «Αυτό δεν είναι δίκαιο. Πρέπει να τσακωθείς µαζί µου. Απλώς
ξεφεύγεις.» Και µετά είναι το «µα αφού σε χρειάζοµαι.» ∆εν είναι απαραίτητο
να διαβάσουµε πάνω από ένα βιβλίο συν-εξάρτησης, για να το ξεπεράσουµε
αυτό. Όταν θα έχουν βρει όλα τα κουµπιά µας και δεν θα έχουµε ανταποκριθεί
ούτε σε ένα από αυτά, θα µας πουν ότι θα πηδήξουν από ένα κτίριο. Αλλά
πολύ πιθανώς δε θα το κάνουν, και αν το κάνουν, τότε ήταν η ώρα τους να είναι
κάπου αλλού. Οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν, απλώς προχωράνε.
Αν αποφασίσουν να µείνουν στην περιοχή, θα περάσουν µία περίοδο
αµηχανίας, κατά την διάρκεια της οποίας µπορεί να λένε σε όλους ότι τα
έχουµε χάσει. Αν απλά διατηρήσουµε τη γαλήνη µας, ο θυµός τους τελικά θα
εξαφανιστεί. Τελικά θα µας δουν κατάπληκτοι, καθώς στεκόµαστε
ανεπηρέαστοι στην ηρεµία µας. Και τότε θα γίνουν µαθητές της γαλήνης.
Είναι στο συµβόλαιό τους. Όλοι όσοι προσπάθησαν να µας ελέγξουν ή να µας
χειραγωγήσουν, έχουν απαράλλαχτα εγγραφεί στον πλανήτη γη για να είναι
µαθητές µας. Έχουν την ελπίδα ότι µπορούµε να τους δείξουµε πώς να
ξεγλιστρήσουµε από τα παλιά µοτίβα και να γίνουµε ελεύθεροι και σίγουροι για
τον εαυτό µας. Μπορεί να είναι πολύ περήφανοι για να πουν «Σε παρακαλώ,
δίδαξέ µε πώς να παραµένω στη γαλήνη» αλλά να είσαι σίγουρος ότι θα
παρακολουθούν. Η αγάπη λειτουργεί κάθε φορά.
Οι εργάσιµες µέρες, µπορούν να είναι ένα καλό τεστ για το αν είµαστε
διατεθειµένοι ή όχι να παίξουµε το παιχνίδι µε τους όρους της αγάπης.
Υπάρχουν πολλές δυνητικές συγκρούσεις και πολλά να χάσουµε στη δουλειά
αν κάνουµε κάτι «λάθος». Μπορεί να χάσουµε το εισόδηµά µας, τη φήµη µας
και τους φίλους µας, αν δεν τα κάνουµε όλα µε τον τρόπο του αφεντικού. Μία
από τις πολύ ωραίες ιστορίες της Αγίας Γραφής, που µας διδάσκει πώς να
χειριστούµε τους ανθρώπους µε τους οποίους δε φαίνεται να τα πηγαίνουµε
καλά, είναι ο ∆ανιήλ στο Λάκκο των Λεόντων. Ο ∆ανιήλ ήξερε εκ των προτέρων
ότι θα τον βάλουν στο λάκκο µε το λιοντάρι (το λιοντάρι αντιπροσωπεύει την
οποιαδήποτε πρόκληση) κι έτσι την προηγούµενη νύχτα πέρασε τη διαδικασία
της προσευχής. Θυµήθηκε ότι η συνείδηση δηµιουργεί την πραγµατικότητα
στη γη. Ήξερε ότι δεν ήταν θύµα του βασιλιά. Κάθισε διαλογιζόµενος, είδε το
δίληµµα και οπτικοποίησε το αποτέλεσµα που επιθυµούσε. Πάντα είναι πιο
εύκολο να κάνεις τη δουλειά προκαταβολικά κι έτσι όταν κάποιος προσπαθεί
να πατήσει τα κουµπιά µας, έχουµε ήδη εκτονώσει την ενέργεια.
Όταν ο ∆ανιήλ µπήκε στο λάκκο την επόµενη µέρα, κάθισε µε την πλάτη στο
λιοντάρι, µία τροµακτικά σηµαντική µεταφορά. ∆εν κάθισε να εστιάσει στο
πρόβληµα. Αντ’ αυτού, έχοντας χρησιµοποιήσει το διαλογισµό του και κάποιες
νοητικές εικόνες για να το επιλύσει την προηγούµενη νύχτα, ήταν ελεύθερος να
στρέψει την προσοχή του αλλού. Το λιοντάρι δεν επιτέθηκε, ούτε έκανε
κοµµάτια το ∆ανιήλ, όταν αυτός έριξε την άµυνά του. Ξάπλωσε και κοιµήθηκε
- - υπέροχος συµβολισµός. Η µέθοδος του ∆ανιήλ λειτουργεί µε κάθε πρόσωπο
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ή κατάσταση που µας φοβίζει. Τα Μαθήµατα Θαυµάτων λένε, ότι η ασφάλειά
µας βρίσκεται στην έλλειψη άµυνάς µας.
Αν αντιλαµβάνεσαι έναν αντίπαλο, αναγνώρισε ότι είναι η αντίληψή σου που
χρειάζεται διόρθωση. Αν η αντίληψη δηµιούργησε τη δυσκολία, η αντίληψη
µπορεί να τη θεραπεύσει. Φαντάσου ένα κουτί ροζ µπογιά και νοητικά βάψε
τον αντίπαλό σου µε αυτό το απαλό, γεµάτο αγάπη χρώµα ή γέµισε τον
στρασάκια. Θα του είναι πολύ δύσκολο, όταν συναντηθείτε πρόσωπο µε
πρόσωπο, να είναι κακός αφού θα τον έχεις τυλίξει µε αυτή τη ρόδινη
απόχρωση. Έχεις την ευχέρεια να χρησιµοποιήσεις ό,τι σύµβολο είναι
διασκεδαστικό. Φαντάσου πώς είναι η αίσθηση όταν η αρµονία έχει
αποκατασταθεί. Τρέξε όλη την ακολουθία γεγονότων κατά την συνάντηση στα
µάτια του νου σου, ενώ είσαι σε χαλαρό διαλογισµό. Αποκλείεται να
συναντήσεις αυτό το πρόσωπο και να µη θυµηθείς όλη τη δουλειά που έχεις
κάνει. Όλος ο θυµός είναι µία κλήση για αγάπη. Έχεις προσφέρει αγάπη αντί
για σύγκρουση.

Όλες οι Σχέσεις Τελειώνουν
Μία άλλη περιοχή όπου η κοινωνία µας είναι σε άρνηση, είναι ότι όλες οι
σχέσεις τελειώνουν. Λόγω της σύγχυσής της για τη διαφορά µεταξύ αγάπης και
ανάγκης, η κοινωνία διδάσκει ότι το συναισθηµατικό τραύµα είναι
ενδεδειγµένο, όταν τελειώνουν οι σχέσεις. Αν µία σχέση υπάρχει επειδή
πιστεύουµε ότι κάποιος έξω από εµάς µπορεί να είναι, έστω και µερικώς,
υπεύθυνος για την ευτυχία µας, όταν η σχέση τελειώσει θα βιώσουµε µεγάλο
πόνο. Αυτό στο οποίο δώσαµε τη δύναµή µας, µας εγκατέλειψε.
Τη συν-εξάρτηση και τα συναισθηµατικά τραύµατα, τα µαθαίνουµε από την
κοινωνία. ∆εν είναι απαραίτητες φυσικές καταστάσεις της ύπαρξης σε αυτό το
σύµπαν. Κάθε λάθος που έχει γίνει µία αποδεκτή διδαχή της κοινωνίας,
µπορεί να επαναδιδαχθεί µε περισσότερη αγάπη. Οι δάσκαλοι του φωτός στον
πλανήτη, έχουν το έργο της µεταµόρφωσης των σχέσεών τους σε «ιερές σχέσεις»,
για να χρησιµοποιήσω τα λόγια από τα Μαθήµατα Θαυµάτων. Αποφασίζουν να
µη συµµετέχουν σε σχέσεις που βασίζονται στην ανάγκη. Οι σχέσεις ανάγκης
έχουν θεµέλιο την υπόθεση ότι είµαστε διαχωρισµένοι και αβοήθητοι. Οι
σχέσεις που βασίζονται µόνο στην απόλαυση της παρουσίας του άλλου
προσώπου, προκαλούν επίσης ανακατατάξεις στον τρόπο ζωής µας όταν ο
σύντροφός µας φύγει, αλλά είναι ανακατατάξεις χωρίς τραύµατα. Απλά
προχωράµε στην επόµενη περιπέτεια της ζωής µας.
Αφού µεταµορφώσουµε τις δικές µας σχέσεις, αρχίζουµε να επανεκπαιδεύουµε
την οµαδική συνείδηση. Είτε διδάσκουµε και συµβουλεύουµε ενεργά, είτε
απλά απολαµβάνουµε τη σχέση µας, το αποτέλεσµα είναι το ίδιο. Η
κατανόηση και η χαρά µας, επικοινωνείται σε όλους τους κατοίκους του
σχολείου γη, µέσω της τηλεπαθητικής δεξαµενής.
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Παιδιά και Γονείς
Όπως είπε ο Kahill Gibran «Τα παιδιά µας δεν είναι δικά µας παιδιά». Είναι
παιδιά του Θεού. Στην καλύτερη περίπτωση, είναι δάνειο για λίγο καιρό. Από
όλα τα εκατοντάδες χιλιάδες σχολικά συστήµατα που υπάρχουν στο σύµπαν, ο
πλανήτης γη είναι το µόνο στο οποίο για να εγγραφείς πρέπει να βγεις από το
σώµα κάποιου. Σε όλα τα άλλα συστήµατα, ο κόσµος απλώς εµφανίζεται,
απλώς κατεβαίνει από το λεωφορείο. Επειδή έχουµε όλοι προγραµµατιστεί από
τις ενσαρκώσεις του παρελθόντος να πιστεύουµε ότι το σώµα µας µας ανήκει,
νοµίζουµε πως ό,τι βγαίνει από το σώµα µας επίσης µας ανήκει. ∆εν είναι έτσι.
Στην πραγµατικότητα είναι λίγο περίεργο. Ένα ον που βγαίνει από το σώµα
κάποιου άλλου, είναι σαν κάτι που θα έβλεπες σε µία ταινία επιστηµονικής
φαντασίας. ∆ε συνειδητοποιούµε πόσο πραγµατικά περίεργο είναι.
Όταν οι άνθρωποι κάνουν παιδιά για να «γεµίσουν το κενό» στη ζωή τους, ο
πόνος είναι αναπόφευκτος. Αν τα παιδιά τα έχουν φέρει σε µία οικογένεια για
να γεµίσουν ένα κενό, τότε κάθε µετάβαση που σχετίζεται µε το µεγάλωµά τους
θα βιώνεται ως επίθεση στους γονείς. Το να φύγουν από το σπίτι θα ιδωθεί ως
εγκατάλειψη. Όταν ένα παιδί πεθαίνει στην κοινωνία µας, η οικογένεια
συνήθως δε γνωρίζει για καρµικά συµβόλαια ή προ-γενετικές συµφωνίες. Η
λειτουργία µας δεν είναι απαραίτητα να τους τα εξηγήσουµε αυτά, αλλά µάλλον
απλώς να τους αγαπάµε. Η αγάπη θεραπεύει όλες τις πληγές.
Σε επίπεδο ψυχών, οι γονείς χάνουν τα παιδιά τους, έτσι ώστε οι ίδιοι να
µπορέσουν να ξεπεράσουν παλιά µοτίβα. ∆εν υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτόν
τον κανόνα. Οι γονείς µας στηρίζονται απόλυτα στο γεγονός ότι εµείς δε θα
παίξουµε τα παλιά παιχνίδια ενοχής ούτε θα πιστέψουµε τα δράµατά τους. Σε
ένα υποσυνείδητο επίπεδο, όλοι τους σκέφτονται «Θέλω να ελπίζω ότι τα παιδιά
µου δε θα µε αφήσουν να πετύχω αυτό που θα προσπαθήσω, επειδή αν µε
συνεφέρουν τώρα, θα γλιτώσω δουλειά πολλών ζωών». Για να δείξουµε αγάπη
στους γονείς µας, πρέπει να είµαστε αληθινοί στον εαυτό µας. Αλλά, αν
προσπαθήσουµε να τους ευχαριστήσουµε, θα τους αφήσουµε στο ίδιο χάος που
βρίσκονται τώρα, µέχρι µία µέρα ή µία ζωή, κάποιος επιτέλους να αποφασίσει
να τους βοηθήσει να αλλάξουν το µοτίβο.
Κάθε άτοµο που ενσαρκώνεται σ’ αυτόν τον πλανήτη, επιλέγει την εποχή της
ενσάρκωσής του και το δικό του δρόµο. Όποιος γεννήθηκε από τη δεκαετία του
1990 και µετά, θα βιώσει την ενήλικη ζωή του µε κατεξοχήν ενέργεια
Υδροχόου. Αυτές οι ψυχές, έχουν ολοκληρώσει την περισσότερη δουλειά τους
για την αποφοίτηση. Οι άνθρωποι που δεν έχουν προσανατολισµό προς τη
συµπόνια, δε θα βρεθούν στην εποχή του Υδροχόου. Λίγοι άνθρωποι θα
έρθουν τώρα σε αυτό το σχολείο, αν κατά κύριο λόγο θέλουν να καβγαδίζουν
στα µπαρ.
Τα παιδιά που ενσαρκώνονται στον πλανήτη τώρα, παίζουν τεράστιο ρόλο στη
µετάβαση της γης. Ως νεογνά, ούτε ένα από αυτά που δεν έχει συνειδητή
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επαφή µε την κατάσταση επίγνωσης που είχε πριν την γέννα. Ο Gerald
Jampolsky µας λέει µία ιστορία για ένα νεαρό ζευγάρι που ήξερε, οι οποίοι
έφεραν ένα νεογέννητο στην οικογένεια. Από τη στιγµή που σύστησαν το νεογνό
στο τρίχρονο παιδί τους, η µεγαλύτερη αδελφή ζήτησε να µείνει µόνη µε το νέο
µωρό. Οι γονείς ξαφνιάστηκαν από αυτήν την επιµονή του παιδιού.
Φοβήθηκαν µήπως βλάψει το µωρό. Τελικά κατέστρωσαν ένα σχέδιο να βάλουν
συσκευή ενδοεπικοινωνίας στο δωµάτιο του µωρού, έτσι ώστε να αφήσουν µόνα
τους τα παιδιά και, παρόλα αυτά, να µπορούν να ακούν τα τεκταινόµενα.
Μέσω του µεγαφώνου, οι γονείς άκουσαν το τρίχρονο παιδί να πλησιάζει την
κούνια και να λέει «Μωρό, πες µου για το Θεό -- αρχίζω να ξεχνάω».
Τα παιδιά µας πρόκειται να µας ξεπεράσουν σε τέτοιο βαθµό, που θα είναι
πραγµατικά εκπληκτικό. Έχουν µία διαισθητική κατανόηση της πνευµατικής
ηθικής, που ξεπερνά κατά πολύ τις συνεξαρτηµένες εκδοχές της ηθικής των
παλαιότερων γενεών. Εποµένως, τα παλιά µοτίβα που έχουµε για την
ανατροφή των παιδιών, δεν ισχύουν πλέον. Ένα παιδί που γεννιέται σήµερα
δεν έχει ανάγκη από έλεγχο. Μπορούµε να τους διδάξουµε τα πρακτικά του
πλανήτη, όπως το να µην αγγίζουν τον φούρνο που καίει, αλλά δε θα δεχτούν
τις δικές µας ιδέες για την ηθική συµπεριφορά. ∆εν ενδιαφέρονται για τις
αρχαϊκές µας αντιλήψεις για το πώς να αλληλεπιδρούν µε τους ανθρώπους.
Αυτά τα παιδιά στα δώδεκα θα ξέρουν πιο πολλά για τις σχέσεις από όσα έχει
µάθει ως τώρα η δική µας γενιά.
Η παλιά αντίληψη ότι οι γονείς είναι υπεύθυνοι για τα παιδιά τους, δε θα
ευσταθεί πλέον. Τα παιδιά φαίνεται να είναι αθώα και αβοήθητα. Είναι εύκολο
γι’ αυτούς µε ασθενή αίσθηση κοσµικής επίγνωσης να µάθουν τα παιδιά στην
συν-εξάρτηση. Τα παιδιά δεν είναι αφελή. Έχουν όσα εκατοµµύρια χρόνια
προσωπική πείρα, όσο και οποιοσδήποτε ενήλικας στον πλανήτη. Τα παιδιά
δεν είναι αβοήθητα. Επιλέγουν τους γονείς τους µε σοφία.
∆εν είµαστε υπεύθυνοι για κάποιο άλλο ανθρώπινο ον. ∆ε µπορούµε να τους
διορθώσουµε ή να τους διαµορφώσουµε σε αυτό που θα θέλαµε να είναι. Οι
µόνες υποχρεώσεις που έχουν οι γονείς της εποχής του Υδροχόου προς τα
παιδιά τους είναι να τα αγαπούν, να τους παρέχουν τροφή, ένδυση και στέγη
και µετά να βγουν από τη µέση. Θα αγαπούν τον εαυτό τους τόσο πολύ, που
απλά δε θα µας επιτρέψουν να τα ελέγχουµε ή να τα χειραγωγούµε.
Όταν αρχίζουµε να διδάσκουµε στα παιδιά τη γλώσσα, τους διδάσκουµε τον
περιορισµό. Η γλώσσα µας δεν έχει λέξεις για να περιγράψει πώς είναι εκεί έξω
πριν τη γέννηση. Τα παιδιά όµως θυµούνται τα πάντα γι’ αυτούς τους άλλους
κόσµους και έρχονται εδώ επικοινωνώντας τηλεπαθητικά, αλλά εµείς δεν το
αντιλαµβανόµαστε αυτό. Είναι συντονισµένα µε οτιδήποτε συµβαίνει στο σπίτι,
συµπεριλαµβανοµένων των συναισθηµάτων όλων, πριν ακόµη µπορούν να
µιλήσουν. Ο παιδικός προγραµµατισµός για τους περιορισµούς και τους
φόβους, ή την αγάπη και µη βλαβερότητα, των ανθρώπων στον πλανήτη, ξεκινά
από τη µήτρα.
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Με αυτού του είδους τη διαισθητική ικανότητα, µπορούµε να περιµένουµε ότι
τα παιδιά της νέας εποχής θα είναι χάλια µαθητές. Τα σχολικό µας σύστηµα
είναι σχεδιασµένο για να αναπαράγει κλώνους παιδιών. ∆ιδάσκει την εξάρτηση
από τη διάνοια, τη χειραγώγηση, τον ανταγωνισµό και το διαχωρισµό. ∆ε
διδάσκει πραγµατική κατανόηση. Τα νέα παιδιά δε θα ανεχθούν αυτού του
είδους την εκπαίδευση. Τα σχολικά συστήµατα θα χρειαστεί να αλλάξουν
ολοκληρωτικά. Η εκπαίδευση και η αγάπη δεν είναι δύο ξεχωριστά θέµατα.
Μέχρι να γίνουν αυτές οι αλλαγές, να ξέρεις ότι τα παιδιά µας δε θα ταιριάζουν
σε αυτό το σύστηµα. ∆ε µπορούν να εκπαιδεύονται όπως εµείς, καθισµένα για
πενήντα λεπτά στην ίδια θέση, ενώ ένα βαρετό πρόσωπο κύρους κάνει διάλεξη.
Αντ’ αυτού θα απαιτούν δράση, χρώµα, ζωντάνια, θέρµη και αίσθηµα. Στα νέα
σχολεία η τέχνη, η µουσική, η συµπόνια και η διαισθητική λειτουργία, δε θα
παίζουν δευτερεύοντα ρόλο σε σχέση µε τα διανοητικά µαθήµατα και τη
εκµάθηση των «σωστών» απαντήσεων.
Τα παιδιά δεν είναι καινούρια και δεν είναι χαζά. Βρίσκονται στο σχολείο γη
και σε άλλα συστήµατα για δεκάδες εκατοµµύρια χρόνια. Είναι ώριµα και
σοφά µε όλα τα πράγµατα εκτός από το χειρισµό του φυσικού σώµατος. Αυτά
τα όντα έρχονται εδώ µε πολύ καλύτερη εικόνα για τον εαυτό, από τις
προηγούµενες γενιές. Αν τους δείξουµε σεβασµό κι αγάπη και αναγνωρίσουµε
ότι είναι δάσκαλοι για µας σε σχέση µε την ανθρώπινη αλληλεπίδραση και τη
συµπόνια και την αρµονία, τότε θα έχουµε υπέροχες σχέσεις µε αυτά. Τα
παιδιά µας και τα ανίψια µας και τα εγγόνια µας, θα είναι πηγή µεγάλης
σοφίας για µας, φτάνει να παίξουµε το παιχνίδι σύµφωνα µε τους νέους
κανόνες.

Κοσµικές Σχέσεις
Όταν κατακτήσουµε τις σχέσεις, τότε θα τα έχουµε κατακτήσει όλα. Όταν
σταµατήσουµε να δίνουµε τη δύναµή µας σε ανθρώπους που υποτίθεται ότι
αγαπάµε, αλλά κατά πάσα πιθανότητα µας είναι απαραίτητοι, τότε θα έχουµε
ανακτήσει τη δύναµή µας σε κάθε περιοχή της ζωής. Η θεραπεία των σχέσεων
είναι κάτι πολύ απλό να το συζητήσεις, αλλά είναι το πιο δύσκολο µάθηµα για
να πάρεις, επειδή δουλεύουµε την απελευθέρωση από τον προγραµµατισµό
πολλών ζωών. Θα χρειαστεί µεγάλη επαγρύπνηση, αλλά, το να είµαστε
αληθινοί στον εαυτό µας, είναι το µόνο που χρειάζεται για να κάνουµε τις
σχέσεις µας να λειτουργήσουν. Απλώς δώσε προσοχή, βλέπε και προσευχήσου.
Τι θα συνέβαινε αν µπορούσαµε να είµαστε σε µία σχέση µε κάποιον που
βρίσκεται σε κατάσταση κοσµικής συνείδησης; ∆ε θα µπορούσαµε να µιλάµε
για τα προβλήµατά µας, επειδή δε θα βιώναµε προβλήµατα. Λοιπόν, µπορεί
να µην είµαστε σε θέση να είµαστε ολοκληρωτικά κοσµικοί µε τους συντρόφους
µας, αλλά µπορούµε να ακολουθήσουµε τη συµβουλή του Έµερσον «για να
γίνεις, κάνε σαν να ήσουν». ∆εδοµένου ότι παραδοσιακά χρησιµοποιούµε
λεκτική επικοινωνία για να ενισχύσουµε το διαχωρισµό µας, το να µην έχουµε
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τίποτα για να παραπονεθούµε είναι µία πρόκληση. Αλλά τώρα θα επιλέξουµε
να µην ξεχάσουµε την πηγή µας, το Θεό, και να µην ξεχάσουµε τη µεγάλη
εικόνα. Εποµένως, σταµατάµε να δηµιουργούµε επαναλήψεις παλιών
προβληµάτων, σταµατώντας να επαναλαµβάνουµε παλιές σκέψεις για αυτά.
Καθαρά µυαλά δηµιουργούν καθαρές σχέσεις.
Οι περισσότερες κουβέντες στον πλανήτη είναι για προβλήµατα, προκλήσεις,
διαφορές, λάθη, αδικίες, κτλ. Είναι όλα πράγµατα του εγώ. Αν όλοι
αρνιόντουσαν να µιλήσουν αρνητικά, η σιωπή θα ήταν η φυσιολογική
κατάσταση.
Υπάρχει µία σαφής σύνδεση µεταξύ σιωπής και φώτισης. Κάθε γκουρού
ξεκινάει την εκπαίδευση των µαθητών διδάσκοντας τη σιωπή. Κάθε µεγάλος
διδάσκαλος, επικοινωνεί µε τους συνοµήλικούς της / του τηλεπαθητικά, όχι
λεκτικά. Όταν εµείς, ως πολιτισµός, έχουµε τελειώσει µε το οµαδικό πείραµα
της επίθεσης και της άµυνας, δε θα χρησιµοποιούµε πλέον λέξεις. Το να
µοιραζόµαστε σχήµατα σκέψεων και νοητικές εικόνες, είναι ένας πολύ πιο
αποδοτικός τρόπος επικοινωνίας. Αλλά, όσο φοβόµαστε να δουν οι άλλοι τις
σκέψεις και τα συναισθήµατά µας, θα χρησιµοποιούµε λέξεις που δηµιουργούν
διαχωρισµό. Η Πατρίτσια Σαν έχει µία καλή πρόταση.
«Προσποιήσου ότι, από αυτή τη στιγµή, καθένας που συναντάς µπορεί να
διαβάσει το νου σου». Τα τηλεπαθητικά όντα δεν έχουν προβλήµατα σχέσεων,
επειδή όλα τα προβλήµατα σχέσεων είναι αποτέλεσµα της απάτης που απαιτεί ο
φόβος.
Για να θεραπεύσουµε αυτούς µε τους οποίους έχουµε σχέση, θεραπεύουµε τον
εαυτό µας. Όταν µάθουµε να είµαστε µακάρια ευτυχισµένοι και σε γαλήνη,
συµβαίνει µία τεράστια ποσότητα θεραπείας σε αυτούς µε τους οποίους έχουµε
ψυχική σύνδεση. Ξέρουµε ότι κάθε κατάσταση περιορισµού, χειραγώγησης,
θυµού, φόβου και ενοχής είναι ολοκληρωτική τρέλα. Θυµόµαστε την αλήθεια
που λέει ότι η ενότητα δε µπορεί να επιτευχθεί όσο είµαστε µόνοι.
Χρειαζόµαστε τις σχέσεις µας. Χρειαζόµαστε επίσης την οµάδα υποστήριξής
µας και τα εργαλεία υποστήριξης να µας βοηθούν, καθώς τολµούµε να
ρισκάρουµε να είµαστε ειλικρινείς µε τους πιο κοντινούς µας. Βγάλε τα βιβλία
σου και τις κασέτες έµπνευσης, τους αριθµούς τηλεφώνου και τόλµησε να ζεις
τις σχέσεις σου µε έναν εντελώς νέο τρόπο. Πριν το καταλάβεις, θα έχεις
αρµονικές σχέσεις µε κάθε άτοµο στον πλανήτη και θα σε αποκαλούν δάσκαλο
και θα µοιράζονται το χώρο σου µε άνεση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

ΠΡΟΒΛΕΨΗ

Η Ενέργεια του Υδροχόου ∆ιάµεσος για την Αιωνιότητα
Όσον αφορά εµάς, φαίνεται να υπάρχουν τώρα δύο καταστάσεις στο σύµπαν.
Υπάρχει το Σχολείο Γη και υπάρχει η φυσιολογική κατάσταση της κοσµικής
συνειδητότητας. Από ό,τι φαίνεται, το Σχολείο Γη είναι ένα ατέλειωτο σχολείο,
που µας διδάσκει για την απογοήτευση των καταστάσεων του παρόντος και την
απελπισία του να µπορείς να στηριχτείς στο µέλλον. Η φυσιολογική κατάσταση
είναι συναρπαστική, απεριόριστη καλοπέραση, γεµάτη φως. Η φυσιολογική
κατάσταση είναι τόσο καλή, που είναι πέρα από οτιδήποτε στο οποίο µπορούµε
ακόµη και να ελπίζουµε σε αυτό στο στάδιο της εξέλιξής µας.
Η περίοδος που έχει καθοριστεί για την τελευταία τάξη στο σχολείο, µέχρι και
τις τελετές αποφοίτησης, είναι τα χρόνια µεταξύ 2000 µ.Χ. και 5000 µ.Χ. Αυτό
δεν είναι κάτι καινούριο. Η τελευταία εποχή του Υδροχόου είχε
χρησιµοποιηθεί για τον ίδιο ακριβώς σκοπό. ∆εν υπάρχει καταγεγραµµένη
ιστορία για την τελευταία εποχή του Υδροχόου, αλλά έχουµε τη µυθολογία, που
έχει διατηρηθεί για εµάς µε αρκετή ακρίβεια. Η εποχή του Υδροχόου είναι
πάντα ο Κήπος της Εδέµ. Είναι ο διάµεσος µεταξύ µίας ζωής χωρίς όραµα και
µίας ζωής µε µεγάλο όραµα. Για τα επόµενα δύο χιλιάδες χρόνια περίπου η
ζωή πάνω στη Γη σταδιακά γίνεται όλο και περισσότερο όµοια µε την Εδέµ, όλο
και περισσότερο όµοια µε τον παράδεισο. Και τότε ο όφις θα επιστρέψει στον
κήπο και θα βάλει σε πειρασµό την ανθρωπότητα µε τη γνώση του καλού και
του κακού (δυαδικότητα).
Στο βιβλίο του, Μακρινά Ταξίδια (Far Joyrneys), ο Ρόµπερτ Μονρό βλέπει µία
εικόνα της γης το έτος 3000, η οποία µοιάζει πάρα πολύ µε αυτό που βλέπω κι
εγώ. Κάνοντας ένα ταξίδι εκτός του σώµατος µέσα στο χρόνο, ο Μποµπ βλέπει
µία σκηνή σ’ αυτόν τον πλανήτη που δε δείχνει άσφαλτο ή πεζοδρόµιο
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οποιουδήποτε τύπου, δε δείχνει µόλυνση, µόνο πλούσια τροπική οµορφιά. Και
ο κόσµος µετακινείται σε κατάσταση εκτός-του-σώµατος, αντί µε αυτοκίνητα. Η
κατάσταση ύπαρξης που η γη τώρα αναγνωρίζει ως µέσο όρο, συνεχίζεται χωρίς
διακοπή τις τελευταίες έντεκα αστρολογικές εποχές, είκοσι έξι χιλιάδες χρόνια
περίπου. Αυτή η κατάσταση ύπαρξης είναι σκόπιµη, δεν είναι εκτός ελέγχου,
δεν είναι ατύχηµα. Είναι ένα σχολείο. Είναι ένα σχολείο στο οποίο δεν
επιτρέπεται µόνιµη βλάβη, και θα έρθει ο καιρός που ακόµα και ο πιο
αργόστροφος µαθητής θα αποφοιτήσει από το σχολείο.
Οι τρεις ειδικοί περιορισµοί που τίθενται στην απεριόριστη πραγµατικότητα, για
να διευκολύνουν την αποδοτικότητα αυτού του σχολείου, είναι ο χρόνος, ο
χώρος και η δυαδικότητα. Έχουµε ήδη αδιάσειστες αποδείξεις ότι και οι τρεις
αυτοί περιορισµοί είναι υπό ακύρωση. Εµείς (η κοινωνία) ξεπερνάµε την πίστη
στο διαχωρισµό και τις κρίσεις (δυαδικότητα). Η τεχνολογία µας ξεπερνά την
πίστη στο χώρο (απόσταση). Μόλις πριν από µερικές δεκαετίες ο κόσµος έκανε
µήνες για να διασχίσει τη χώρα µε τις άµαξες και το φεγγάρι θεωρείτο ένα
κοµµάτι πράσινο τυρί. Η τεχνολογία µας διατηρεί το παρελθόν και κάνει κοινό
τόπο τη στιγµιαία επικοινωνία σε όλο τον κόσµο. Μπορεί να νοµίζουµε ότι η
αφύπνιση συµβαίνει µε ταχύτητα χελώνας, αλλά συγκρινόµενη µε την ταχύτητα
που είχε στην ιστορία, συµβαίνει µε ταχύτητα λαγού.

Προβλέψεις για Αποκαλυπτικούς Κατακλυσµούς
Στην πραγµατικότητα το Σχολείο Γη, ως προς την αφύπνιση, είναι πιο µπροστά
από το πρόγραµµα. Συνήθως, µία Εποχή του Υδροχόου ακολουθεί µία
υπέρτατη επίδειξη ενέργειας των Ιχθύων – άνθρωποι που χρησιµοποιούν
εξουσία για να ελέγξουν άλλους ανθρώπους. Η βύθιση της Ατλαντίδας µέσω
κακής χρήσης όπλων λέιζερ, ή µέσω κάποιου άλλου κατακλυσµού που
δηµιούργησε «την πληµµύρα», είναι ο τρόπος που χρησιµοποιήθηκε στην
ιστορία για την αποµάκρυνση από αυτό το σχολείο αυτών που δεν είναι έτοιµοι
να αποφοιτήσουν, να παραιτηθούν από τον αγώνα, και την τοποθέτησή τους σε
µία δεξαµενή όπου θα περιµένουν καιρούς πιο χαοτικούς.
Ο υποσυνείδητος νους όλων αυτών που έχουν περάσει από «την πληµµύρα»
περιέχει αναµνήσεις µαζικής καταστροφής και πλανητικής κατάχρησης, οι
οποίες έκαναν τη γη, ως επί το πλείστον, µη κατοικήσιµη. ∆εν είναι τυχαίο που
εκατοµµύρια πολίτες της γης παλεύουν για τη ζωή τους ενάντια στα πυρηνικά
όπλα, την υπερθέρµανση του πλανήτη, τη µόλυνση των νερών και τις
καταστροφικές προκαταλήψεις. Συνέβη την τελευταία φορά - - εν ριπή
οφθαλµού ενενήντα τις εκατό του πληθυσµού της γης έφυγε για διακοπές.
Έχουµε φτάσει πάλι στο σηµείο εισόδου µίας εποχής του Υδροχόου, µία
περίοδο που επαφίεται στην οµαδική συνείδηση να δηµιουργήσει αυτό που θα
γίνει στη συνέχεια πάνω στον πλανήτη. Πολλά επίπεδα προβλέψεων έρχονται
στην επιφάνεια για να βοηθήσουν (ή να προκαλέσουν σύγχυση) στην επιτυχία ή
την αποτυχία της µετατόπισής µας από την ενέργεια των Ιχθύων, σε αυτή του
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Υδροχόου. Μεγάλοι προγνώστες όπως ο Νοστράδαµος και ο Έντγκαρ Κέις
αναφέρονται ως αξιόπιστες πηγές για τις αλλαγές που έρχονται. Αλλά, αφού το
µέλλον δε γίνεται ποτέ πραγµατικότητα αν δεν το δηµιουργήσει ο νους στο
παρόν, µόνο πιθανότητες µπορούν να προβλεφθούν, όχι βεβαιότητες. Η
ανθρωπότητα έχει την ελεύθερη βούληση να αλλάξει γνώµη, να
επαναδηµιουργήσει το µέλλον και το παρελθόν, ανά πάσα στιγµή. Και όπως
πολλοί αρχίζουν να βλέπουν, έχουµε αλλάξει γνώµη.
Ξεκίνησα να διαβάζω τα βιβλία για τον Έντγκαρ Κέις στις αρχές τις δεκαετίας
του 1970. Ο Κέις είπε ότι η Καλιφόρνια θα πέσει στον ωκεανό γύρω στο 1976.
Τα κατακλυσµιαία γεγονότα που προβλέφθηκαν από µεγάλους προφήτες του
παρελθόντος, συµπεριλαµβανοµένων και των Ινδιάνων Χόπι και άλλων
παραδόσεων που οι κοινωνίες τους παρέµειναν σχετικά κοντά στο Θεό, δεν
περιέχονται σε αυτό που βλέπω για τα επόµενα χρόνια.
∆εδοµένου ότι οι ενοράσεις που δέχοµαι δεν είναι λεκτικές, θα φτιάξω άλλη µία
ιστορία. Μερικές εκατοντάδες χρόνια πριν, σύµφωνα µε το πώς εµείς βλέπουµε
το χρόνο, η ιεραρχία (το σχολικό συµβούλιο) έστειλε ένα φαξ σε όλους τους
σταθµούς αυτού του τµήµατος του σύµπαντος. Το φαξ ήταν µία υπενθύµιση
του τι ώρα ήταν, σε σχέση µε το χρόνο της γης. Άλλη µία εποχή του Υδροχόου
έφτανε και θα υπήρχε ανάγκη για βοηθούς στη γη. ∆εδοµένου ότι η
πρωταρχική οδηγία εµποδίζει τη βοήθεια προς τον πλανήτη αν δεν υπάρχει
ανάµειξη (ενσάρκωση), ήταν απαραίτητη µία δέσµευση συµµετοχής από αυτούς
που θεωρούσαν ότι η γη άξιζε να προστατευθεί από το να την καταστρέψουν οι
αδαείς κάτοικοί της.
Η ενσάρκωση για τη σωτηρία του πλανήτη, θεωρείτο όχι τόσο ένα καθήκον
κατάπνιξης των δυνάµεων του κακού ή εξαναγκασµού των κατοίκων να είναι
καλά αγοράκια και κοριτσάκια, αλλά ενσάρκωσης µε σκοπό τον εµποτισµό της
τηλεπαθητικής δεξαµενής µε τη συνείδηση του αβλαβούς και της γαλήνης.
Πριν τη γέννηση, αν και µερικές φορές το ξεχνάνε τώρα, αυτοί οι εθελοντές
κατανοούσαν ότι η συνείδηση δηµιουργεί την πραγµατικότητα, όχι η βία.
Η πρόβλεψη της ιεραρχίας ήταν ότι ίσως και δέκα χιλιάδες οντότητες θα
έβλεπαν την αξία αυτού του παλιο-σχολείου, ώστε να θέλουν να το σώσουν.
Αυτοί θα ήταν δέκα φορές περισσότεροι από όσους εµφανίστηκαν την τελευταία
φορά. Αλλά, όταν ήρθε η ώρα για την είσοδο (η προεγγραφή δεν ήταν
απαραίτητη), αυτά τα κοσµικά όντα συνέχεια ερχόντουσαν κι ερχόντουσαν κι
ερχόντουσαν. Αν και δεν ήταν απαραίτητο να είναι εδώ, αφού αυτός ήταν
φιλειρηνικός κόσµος που είχε ήδη αποφοιτήσει ή που το κύριο του σχολείο
ήταν αλλού, εµφανίστηκαν µαζικά. Εκατοµµύρια ενσαρκώθηκαν, απλά από
αγάπη για εσένα κι εµένα και τη Μητέρα Γη. Αυτή η µαζική ενσάρκωση ήταν
πέρα από κάθε προηγούµενο και πέρα κάθε πρόβλεψη.
∆εν υπάρχει µεγαλύτερη αγάπη από αυτή, το να βάλει ένας άνθρωπος κάτω τη
ζωή του για ένα φίλο. Ήρθαν εκατοµµύρια από αυτούς, έτοιµοι να πεθάνουν
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ένα γήινο θάνατο αν χρειαστεί, απλά για να είναι εδώ, για να αφήσουν τις
δονήσεις τους να εισχωρήσουν στην οµαδική συνείδηση. Και υπάρχει µία
µεγάλη πιθανότητα να είσαι ένας από αυτούς, ειδικά αν έχεις πει
επανειληµµένα στον εαυτό σου «τι στο καλό κάνω εγώ εδώ;» Η άφιξη αυτών των
οπαδών της ειρήνης απέτρεψε την επανάληψη των προηγούµενων
«πληµµύρων». ∆ηµιούργησε µία µετατόπιση της δηµιουργικής συνείδησης από
αυτό που έβλεπαν ο Κέις και ο Νοστράδαµος. Ένα πρόσωπο κάνει τη διαφορά,
ειδικά όταν υπάρχουν εκατοµµύρια από αυτούς.
Κατά κάποιο τρόπο, η εισροή αβλαβούς συνείδησης σε αυτό το σύστηµα είναι
ήδη αναµφισβήτητη επιτυχία. ∆ε θα έχουµε πυρηνικό πόλεµο (ένα-δυο
κοψοχολιάσµατα ίσως ακόµα). Η Καλιφόρνια θα παραµείνει στέραια
συνδεδεµένη µε την κυρίως χώρα (αν και µπορεί ακόµα να ισχύει το παλιό
τραγούδι σχετικά µε το πολύ κούνηµα). Η µόλυνση δε θα µειώσει σηµαντικά
τις κατοικήσιµες περιοχές. Και η υπερθέρµανση του πλανήτη δε θα
προκαλέσει πληµµύρες στο Μανχάταν και την Ιαπωνία. Ωστόσο, θα βοηθήσει
στη µετατροπή τεράστιων περιοχών της επιφάνειας της γης σε παραδείσους,
όπως η παραλία του Μαϊάµι.

∆ιατηρώντας την Προοπτική
Η αλλαγή είναι σχετική και οι οµαδικές προγνώσεις δεν έχουν νόηµα για τα
άτοµα. Λίγη προοπτική µπορεί να βοηθήσει.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της καταγεγραµµένης ιστορίας βλέπουµε ότι, πολιτικά και
κοινωνικά, ο κανόνας ήταν καταπίεση, περιορισµός και µερικές τάξεις
ανθρώπων να είναι υποταγµένες σε άλλες. Ο κανόνας ισχύει ακόµα για την
πλειοψηφία του παγκόσµιου πληθυσµού. Καταλαβαίνουµε ότι αυτή η
κατάσταση δεν είναι «λάθος», είναι απλά ο τρόπος που λειτουργεί η καρµική
διδασκαλία.
Αν ψάξουµε για πολιτικό προηγούµενο για ό,τι συµβαίνει στη γη σήµερα, δε θα
βρούµε κανένα. Όταν ο Τόµας Τζέφερσον διατύπωσε τα λόγια του
διακηρύσσοντας ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωµα στην επιδίωξη της
ζωής, της ελευθερίας και της ευτυχίας, κινδύνευε να κρεµαστεί ως αιρετικός
και για προδοσία του βασιλιά (δικτάτορα). ∆εν υπήρχε προηγούµενο για ένα
σύνολο ανθρώπων να σχηµατίσουν ένα έθνος βασιζόµενο σε τόσο ριζοσπαστικές
πεποιθήσεις. Όταν οι γυναίκες αυτού του έθνους, ακολουθούµενες από πολλά
δυτικά έθνη, πέτυχαν την ψηφοφορία δεν υπήρχε καταγεγραµµένο
προηγούµενο τέτοιου µεγέθους. Κάθε ξεχωριστή οµάδα ατόµων στο δυτικό
κόσµο έχει τώρα τους υποστηρικτές της για ίση µεταχείριση.
Όχι µόνο συνεχίζονται σήµερα οι αλλαγές χωρίς προηγούµενο, αλλά γίνονται ο
κανόνας, καθώς πλησιάζουµε στο χείλος της εποχής του Υδροχόου. Το τοίχος
του Βερολίνου, η Σοβιετική Ένωση, η Πολωνία, η Ρουµανία, η Πλατεία
Τιενανµέν, όλα µαρτυρούν ότι «οι καιροί αλλάζουν». Η εποχή του Υδροχόου
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είναι διαφορετική από κάθε άλλη εποχή του αστρολογικού ηµερολογίου. Είναι
πράγµατι µία νέα εποχή.

Χαρακτηριστικά της Ενέργειας του Υδροχόου
Η εποχή του Υδροχόου είναι ο καιρός του «ουδέν κρυπτόν». Είναι µία εποχή
όπου τα µυστικά δεν είναι πλέον η βάση για τη διακυβέρνηση ή τις µεγάλες
επιχειρήσεις. Είναι µία εποχή όπου τα συστήµατα επικοινωνίας επιτρέπουν σε
όλους να δουν τι συµβαίνει σε κάθε έθνος, σε κάθε εταιρεία. Είναι µία εποχή
όπου δεν υπάρχουν σκελετοί στις ντουλάπες του κόσµου, επειδή, όχι µόνο οι
άνθρωποι αρνούνται να κρυφτούν πίσω από προσχήµατα, αλλά και οι ηθικές
µας κρίσεις διαλύονται µέσα στη συµπόνια και την κατανόηση.
Η ενέργεια του Υδροχόου φέρνει µαζί της τηλέφωνα, ραδιόφωνο, τηλεόραση,
δορυφορικές τηλεπικοινωνίες, αεροπλάνα, πυραύλους, διαστηµικά ταξίδια, και
όποια άλλη τεχνολογία βοηθάει να γίνουν όλοι οι λαοί του γαλαξία ένας λαός.
Στην εποχή του Υδροχόου ο χώρος ή η απόσταση γίνονται λιγότερο συµπαγή.
Μπορούµε να ξεπεράσουµε το χώρο. ∆εν περιοριζόµαστε από την απόσταση.
Η ενέργεια του Υδροχόου φέρνει µαζί της κασετόφωνα, βιντεοκάµερες, ταινίες
και την τεχνολογία που διατηρεί το παρελθόν, που βοηθάει στην απόδειξη ότι το
παρελθόν δεν είναι παρελθόν. Στην εποχή του Υδροχόου ξεπερνάµε τους
περιορισµούς του χρόνου. Στην πραγµατικότητα, όλος ο χρόνος είναι
ταυτόχρονος. Σύντοµα θα πάρουµε µία γεύση από αυτό.
Το κάρµα πάντα δίδασκε ότι όλοι λαοί είναι ένας λαός. Οι καταπιεστές ή
διώκτες µίας φυλής, τάξης ή γένους, επιστρέφουν στην επόµενη ζωή ως µέλη
αυτής της φυλής, τάξης ή γένους. Λοιπόν, τα καρµικά µαθήµατα τώρα
τελειώνουν. Πλησιάζουµε, έστω και αργά, στην αλήθεια ότι δεν υπάρχουν
κατώτερα ανθρώπινα όντα. Η ενέργεια του Υδροχόου φέρνει µαζί της µία γνώση
της ενότητας όλων των εξατοµικευµένων πτυχών του Θεού.

Η Οµοσπονδία των Πολιτισµών του ∆ιαστήµατος
Στην κορυφή της αναζήτησης για κατανόηση της µετατόπισης προς τη
συνείδηση της νέας εποχής, βρίσκονται ερωτήµατα σχετικά µε επισκέπτες από
το διάστηµα και την επικοινωνία µε οντότητες χωρίς υλικό σώµα. Για να
ερµηνεύσουµε τις «διαυλισµένες» πληροφορίες από τους «αδελφούς του
διαστήµατος», πρέπει να κατανοήσουµε µερικά πράγµατα. Πρώτον, όλες οι
πληροφορίες που λαµβάνονται από µία «πηγή», διαµέσου του νου ενός
«διαύλου» και καταγράφονται από κάποιον τρίτο (ή ένα κασετόφωνο) πρέπει να
θεωρηθούν ως διαδόσεις.
Μετά από µελέτη διαυλισµένου υλικού (συµπεριλαµβανοµένου του δικού µου)
για τα τελευταία είκοσι χρόνια, πιστεύω ότι µπορώ µε σιγουριά να πω ότι ποτέ
κανένα µήνυµα δε φτάνει «από την άλλη πλευρά» αλώβητο. Ο νους του
διαύλου πάντα µεταδίδει λίγες από τις δικές του πεποιθήσεις στο µήνυµα.
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Ένας φοβισµένος νους θα «µεταφέρει», τουλάχιστον σε κάποιο βαθµό,
φοβισµένα µηνύµατα. Και να θυµάσαι ότι η διαισθητική ικανότητα και η
προσωπική σοφία δε συµβαδίζουν πάντα.
Το δεύτερο που πρέπει να λάβουµε υπόψιν είναι ότι δεν είναι σοφοί όλοι όσοι
είναι χωρίς φυσικό σώµα ή εξωγήινοι. Για µερικούς είναι πιο εύκολο να είναι
δίαυλοι για κάποιο κόπανο ενός δυσλειτουργικού πολιτισµού, παρά για έναν
καλά γειωµένο άγγελο. Όταν ερευνάς «διαυλισµένες» πληροφορίες θυµήσου: Οι
έντιµοι άνθρωποι δε λένε «έχε µου εµπιστοσύνη» και οι σοφοί άνθρωποι δεν
λένε «ξέρω τι σου λέω». Επίσης, διαυλισµένες φωνές που λένε «σε περίµενα»
υπαινίσσονται ενοχή και το «πρέπει να βιαστούµε» λέγεται από αυτούς που
πιστεύουν ότι ο χρόνος είναι πραγµατικός και ότι η βλάβη είναι δυνατό να
γίνει.
Παρεµπιπτόντως, ρώτησα κάποτε την πηγή της διαυλισµένης επικοινωνίας µου
«ποια είναι η διαφορά µεταξύ των αγγέλων και των αδελφών του διαστήµατος;»
Η απάντηση ήταν «Η περιοχή ενδιαφέροντος. Είναι όλοι απλός κόσµος.»
Από όλες τις πληροφορίες που έχω βρει σχετικά µε άλλες διαστάσεις της
πραγµατικότητας, µη γήινους πολιτισµούς και άλλα βασίλεια, όπως αυτό των
αγγέλων, έχω την τάση να µεροληπτώ υπέρ αυτών που έχω λάβει ο ίδιος. Αλλά
αυτό απλώς συµβαδίζει µε τη βασική µου πεποίθηση ότι κάθε άτοµο πρέπει να
έχει µεγαλύτερη πίστη στη δική του διαισθητική σύνδεση µε την καθοδήγηση.
Η έκδοση της πραγµατικότητας των άλλων ανθρώπων µπορεί να µην
εναρµονίζεται µε τη δική σου και δε χρειάζεται να το κάνει. Οι ενοράσεις που
εκφράζονται εδώ είναι αυτές που εγώ αισθάνοµαι σωστές. Ταιριάζουν µε τον
τρόπο που εγώ βλέπω τα κοντινά επίπεδα της πραγµατικότητας.
Σε όλες τις εκατοντάδες τηλεπαθητικές συζητήσεις που είχα µε οντότητες εκτός
αυτής της γης, ποτέ δεν έλαβα ένα µήνυµα υποκινούµενο από φόβο. Ποτέ δε
µου έχουν πει ότι εξαντλούνται τα χρονικά περιθώρια ή ότι χρειάζεται να
βιαστούµε. Αντιθέτως, µου έχουν πει ότι λειτουργούν εκτός των περιορισµών
του χρόνου, ότι ποτέ δεν είναι αργά για ένα καλό θαύµα. Ποτέ δε µου έχουν
πει ότι αν εγώ / εµείς δεν κάνουµε κάτι συγκεκριµένο ή αν δεν πετύχουµε
κάποιο στόχο θα συµβεί κάτι κακό. Ποτέ δε µου έχουν πει ότι οι εργάτες του
φωτός ήταν απαραίτητο να αποκαλύψουν τους «πνευµατικούς ανατροπείς» ή να
βρεθούν στις επάλξεις για την υπεράσπιση του Θεού. Λαµβάνω µηνύµατα όπως
«όλα είναι εντάξει ακριβώς όπως είναι». Μου έχουν δείξει µάλιστα µεγάλους
εορτασµούς που γίνονται σε άλλες διαστάσεις, λόγω της θαυµάσιας προόδου
που κάνει ο κόσµος στον πλανήτη γη.
Μου είπαν ότι υπάρχουν πάνω από εξήντα ανεξάρτητοι πολιτισµοί που
συµµετέχουν σε µία «οµοσπονδία». Ο σκοπός της οµοσπονδίας είναι να
βοηθάει όποιο πολιτισµό το ζητήσει. Εµείς οι γήινοι θα ζητήσουµε σύντοµα
βοήθεια από την οµοσπονδία. Θα το ζητήσουµε επειδή έχουν ενσαρκωθεί
πολλά άτοµα από πολιτισµούς που είναι µέλη της οµοσπονδίας. Αυτά τα άτοµα
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διαισθητικά αναγνωρίζουν την καταλληλότητα του να συντοµεύσουµε την
καµπύλη εκµάθησης, στους τοµείς της τεχνολογίας και του περιβαλλοντικού
καθαρισµού, ζητώντας βοήθεια από τους φίλους τους. Ένα µέλος του
πληρώµατος µίας «ναυαρχίδας» µου είπε ότι είχαν τη δυνατότητα να
καθαρίσουν τους ρύπους από την ατµόσφαιρά µας µέσα σε είκοσι λεπτά, αν το
τους το ζητούσε η πλειοψηφία των ανθρώπων της γης. Η πρωταρχική οδηγία,
ξέρεις, δεν επιτρέπει τη βοήθειά τους µέχρι να το ζητήσουν όσοι έχουν
ενσαρκωθεί.
Είναι κατάλληλο εδώ να περιλάβω ένα απόσπασµα από ένα δελτίο που έγραψα
το Νοέµβριο του 1990.
Κάθοµαι εδώ στη µέση του Παραδείσου - - Βόρειο Νέο Μεξικό µε
φρέσκο χιόνι στα βουνά, την πανσέληνο πάνω από τη λευκή
έρηµο. Για εκατοµµυριοστή φορά αναρωτιέµαι «Τι κάνουµε εδώ,
εδώ στον Πλανήτη Γη; Είναι ένα λάθος; Είναι για τη µόνη
συγκίνηση της εξερεύνησης µίας ζωής στην οποία φαίνεται να
υπάρχουν τόσο λίγες πραγµατικές επιλογές και τόσα πολλά
θύµατα; Είναι οι άνθρωποι πραγµατικά θύµατα των σωµάτων τους
που γερνάνε, της χοντροκοµµένης συµπεριφοράς τους, της
έλλειψης υλικών αγαθών ή των Σαντάµ Χουσέιν του κόσµου; Ή
µήπως το χιόνι έχει την απάντηση - - στην ακινησία και την
απαλότητα θα βρεις το Θεό. Θεός; Γαλήνη; Γεγονός ή φαντασία,
αλήθεια ή ψευδαίσθηση; Η διάνοια έχει τόσα εµπόδια, είναι τόσο
ατελέσφορη στο να βρει απαντήσεις - - καλύτερα λιωµένος στον
καναπέ, λίγο ποδόσφαιρο το βράδυ της ∆ευτέρας. Φυγή, αλλά
χωρίς ικανοποίηση.
Και τότε εµφανίζεται ο Τζέικ και λέει «Τελετουργικό Ατµόλουτρο
αύριο. Βοήθησέ µας να µαζέψουµε ξύλα για τη φωτιά και
ξεκινάµε το δειλινό. Απλώς αισθάνοµαι ότι είναι καιρός πάλι για
εκκλησιασµό.» Στοιβάζοντας ξύλα και σφραγίζοντας το οίκηµα από
το φως, η εργασία µε πνευµατικούς συντρόφους – ένας καλύτερος
αντιπερισπασµός από τους Ντάλας Καουµπόις. Έπειτα η τελετή
αρχίζει. Αλλαγµένες καταστάσεις συνείδησης αντικαθιστούν την
αδυναµία της διάνοιας. «Μίλησε µας Παππού του Μονοπατιού.
Μίλησε µας Γιαγιά της Γης.» Πράγµατα αρχίζουν να συµβαίνουν.
Αλλόκοτα θα τα λέγαµε, αν είµασταν ορθολογικοί – αλλά δεν
είµαστε. Οι πέτρες, λάµποντας πυρακτωµένες από την φωτιά,
αρχίζουν να µιλούν, γλώσσες του βασιλείου του πνεύµατος.
«Πωπώ, είδες αυτό το πρόσωπο;» Και φώτα εµφανίζονται στις
πέτρες. «Λευκά φώτα», λέω εγώ, «Εγώ βλέπω πράσινα» λέει η Αν.
Σε κάθε χτύπο του τύµπανου, ένα φως απαντά.
Όταν τελειώνει ο πρώτος γύρος, ο Ντέιλ ο πολεµιστής, ο εύελπις, ο
αρχηγός της φωτιάς, πηγαίνει να φέρει περισσότερες
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πυρακτωµένες πέτρες, για να διατηρηθεί το µικροσκοπικό οίκηµα
γεµάτο ατµό και η συνείδηση αλλαγµένη. Καθώς µεταφέρει την
κόκκινη πέτρα από τη φωτιά προς την πόρτα, µένει κόκκαλο.
«Πάξτον», φωνάζει, «Υπάρχει κάτι εδώ έξω! Είναι πάνω από το σπίτι!
Έχει φωτεινούς δακτυλίους γύρω του! Τι να κάνω; Η Κάθυ
απαντάει από τον κοσµικό χώρο της «απλώς φέρε τις πέτρες Ντέιλ».
Τις φέρνει.
Μηνύµατα φτάνουν στα κεφάλια µας από τους φίλους µας που
βρίσκονται εδώ για να γιορτάσουν την επούλωση της Γης. Μας
ενηµερώνουν και πάλι ότι δεν είµαστε µόνοι, ότι όλα είναι καλά
στα σύµπαντα του Θεού, ότι υπάρχουν τόσα περισσότερα στη ζωή
από όσα βλέπουµε. «Μην τα παίρνετε όλα τόσο σοβαρά», λένε. «∆ε
θυµάστε τα προβλήµατα που είχατε πριν από χίλια χρόνια και δε
θα θυµάστε ούτε και αυτά εδώ. Για να είστε θεραπευτές, για να
είστε φορείς του φωτός, για να δείχνετε το δρόµο, πρέπει να γελάτε,
να χορεύετε και να παίζετε. Αυτό είναι που χρειάζεται τώρα η Γη.»
Βγαίνουµε στάζοντας στο κρύο φως του φεγγαριού.
Φρεσκαρισµένοι. Τα πνεύµατα ανανεωµένα. Όταν κάποιος έχει
αγγίξει την Πραγµατικότητα, είναι εύκολο να δει την ψευδαίσθηση
του δράµατος, τουλάχιστον για λίγο. Αλλά να είστε σε
επαγρύπνιση, αγαπηµένοι µου, µήπως και το δράµα αρχίσει να
µοιάζει πάλι αληθινό και οι καταστάσεις χωρίς νικητή γίνουν
µεγαλύτερες από το Θεό. Και έπειτα εµφανίζεται ο Τζέικ και λέει
«Τελετουργικό Ατµόλουτρο αύριο».
Το αυτεξούσιο είναι η ικανότητα να βλέπουµε τα πράγµατα όπως
είναι πραγµατικά, όχι όπως φαίνονται. Το αυτεξούσιο είναι να
µένουµε εστιασµένοι στην προοπτική του Θεού. Το αυτεξούσιο
γνωρίζει ότι αυτή η τρισδιάστατη σχολική αίθουσα είναι ένα τόσο
µικροσκοπικό τµήµα της πραγµατικότητας, στην οποία όλοι
µπορούµε να έχουµε πρόσβαση, αρκεί µόνο να θυµηθούµε να
κοιτάξουµε µέσα µας. Το αυτεξούσιο σηµαίνει το τέλος του αγώνα
για πάντα. Το αυτεξούσιο σηµαίνει ελευθερία, χαρά και ευηµερία.
Το αυτεξούσιο πηγάζει από το να είµαστε ξεκάθαροι και σε επαφή
µε το άπειρο, από τη γνώση ότι εγώ, από µόνος µου, δε µπορώ να
κάνω τίποτα, είναι ο Πατήρ µέσα µου που κάνει τα έργα. Το
αυτεξούσιο είναι υποχρεωτικό.
Γιατί η πλανητική νοοτροπία φοβάται τόσο πολύ τη ριζική αλλαγή; Όταν ο
Γαλιλαίος εφηύρε το τηλεσκόπιο, οι κορυφαίοι επιστήµονες της εποχής
αρνήθηκαν ακόµα και να κοιτάξουν µέσα από αυτό, επειδή όλοι γνώριζαν ότι
ένα κοµµάτι γυαλί δε θα µπορούσε να φέρει αντικείµενα πιο κοντά στον
παρατηρητή. Κάθε ανακάλυψη η οποία θα οδηγούσε σε ριζικά νέους τρόπους
αντίληψης της πραγµατικότητας έχει αντιµετωπιστεί µε κραυγές όπως
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«παράλογο», «ανοησία» ακόµα και «αιρετικό». Λοιπόν αυτοί που φοβούνται την
αλλαγή θα χρειαστεί να σκάψουν λίγο πιο βαθιά στην άµµο, επειδή οι «αδελφοί
του διαστήµατος» είναι εδώ. Και τίποτα δε θα αλλάξει τόσο την πλανητική
εικόνα της πραγµατικότητας, όσο η έξοδος των µη-γήινων φίλων µας από το
ντουλάπι.
Η ύπαρξη εξω-γήινων όντων δε θα έπρεπε να µας ξαφνιάζει. Έχεις σκεφτεί ποτέ
πού κατοικούµε όταν δεν είµαστε ενσαρκωµένοι; Αν όχι στη γη, τότε
κατοικούµε κάπου εκτός της γης. Υπάρχουν πολλοί πολιτισµοί που
επισκέπτονται τη γη κατά τη διάρκεια αυτής της µεταβατικής περιόδου.
Ολόκληρος ο γαλαξίας, το σύνολο ακόµα της τρισδιάστατης και της
τετραδιάστατης πραγµατικότητας, έχουν ενδιαφέρον και τους αφορά η πρόοδος
που κάνουµε εδώ.
Η κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών και µερικές άλλες κυβερνήσεις έχουν
προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από τους φορολογούµενους για την
αναζήτηση και την εξακρίβωση της εξωγήινης ζωής. Οι Η.Π.Α. έχουν ένα
πρόγραµµα που λέγεται ΕΕΓΝ (SETI), η Έρευνα για Εξω-Γήινη Νοηµοσύνη.
Και όπως συνηθίζουν οι κυβερνήσεις, χρησιµοποιούν καθιερωµένες µεθόδους
στην έρευνά τους. Όπως όµως έδειξε ο Γαλιλαίος, ο παλιός τρόπος σκέψης δε
δηµιουργεί καινοτοµίες. Τα ραδιοτηλεσκόπια της κυβέρνησης δε θα
ανιχνεύσουν πολιτισµούς οι οποίοι δε χρησιµοποιούν ραδιοκύµατα.
Στεκόµενοι στο ενδιάµεσο µεταξύ της διαισθητικής και της επιστηµονικής
αντίληψης της πραγµατικότητας, έχουµε ένα δίληµµα. Τα διαισθητικά στοιχεία
δεν είναι επιστηµονικά, σύµφωνα µε τον αποδεκτό ορισµό του επιστηµονικού,
και δεν είναι πειστικά για τους περισσότερους στην επιστηµονική κοινότητα.
Και η επιστηµονική έρευνα παίρνει δεκαετίες ώσπου να διευρύνει το «φάσµα
ευαισθησίας» της ως εκεί όπου θα µπορεί να συλλάβει νέα πλαίσια ιδεών.
Παρά το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις του κόσµου και η συντηρητική
επιστηµονική κοινότητα µπορεί να είναι κατά κύριο λόγο ανυποψίαστοι για
τους εξωγήινους πολιτισµούς, υπάρχουν χιλιάδες κόσµου, συνηθισµένοι
πολίτες, οι οποίοι έχουν τακτική τηλεπαθητική επικοινωνία µε αυτούς. Βρίσκω
αυτές τις επικοινωνίες πολύ ενδιαφέρουσες.
Παρεµπιπτόντως, επίτρεψέ µου να πω εδώ ότι υπάρχει ένα εξαιρετικό βιβλίο
πάνω στον επιστηµονικό-διαισθητικό συνδυασµό, το οποίο περιέχει το θέµα της
εξωγήινης ζωής και κάνει µία αξιόπιστη προσπάθεια να συµφιλιώσει τις δύο
προσεγγίσεις. Είναι το Εξερευνώντας το Εσωτερικό και το Εξωτερικό ∆ιάστηµα23,
από τον πρώην αστροναύτη και φυσικό Μπράιαν Ο’ Λίρι. Επικροτώ τις
προσπάθειες του Μπράιαν, καθώς κι εγώ επίσης έχω ακροβατίσει µεταξύ του να
είµαι ένας µηχανικός και ένας «διαισθητικός λειτουργός».
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Υπάρχουν επίσης πολιτισµοί που επισκέπτονται τη γη, οι οποίοι δεν είναι µέλη
της οµοσπονδίας. Αυτοί τραβούν όλα τα φώτα της δηµοσιότητας. Ο
εντυπωσιασµός είναι ένα χαρακτηριστικό των Ιχθύων (καρµικό) και προφανώς
εξακολουθεί να πουλάει διαφηµίσεις στην τηλεόραση και τις φυλλάδες. Οι
«µικροί γρίζοι24» και άλλα οικεία πρόσωπα των φυλλάδων υπάρχουν στην
πραγµατικότητα. Αλλά έχουν µικρό ενδιαφέρον για τις αφυπνιζόµενες ψυχές.
Οι αφυπνιζόµενες ψυχές κρατούν το νου τους καθαρό. Κρατούν το βλέµµα
τους καρφωµένο στο Θεό. Οι αφυπνιζόµενες ψυχές έχουν κάνει τη συνειδητή
δέσµευση να παρατήσουν το δράµα. Γιατί µόνο εκούσια παρατώντας το δράµα
µπορούµε να απαλλαγούµε από εκείνο τον άτιµο τροχό του κάρµα.
Κάθε ψυχή έχει ένα συµβόλαιο µε το σχολείο γη για να της δοθούν εκείνες οι
εµπειρίες που θα την οδηγήσουν πιο γρήγορα στην αφύπνιση. Οι κοιµισµένοι
άνθρωποι περνάνε τη ζωή σε απόλυτα καρµική βάση, έχοντας «ατυχήµατα»,
γενόµενοι «θύµατα» και βιώνοντας «ασύνδετα τυχαία γεγονότα». Αυτοί οι
άνθρωποι είναι γνωστοί για την συµµετοχή τους σε πολέµους, αυτοκινητιστικά
δυστυχήµατα και απαγωγές από ΑΤΙΑ. Οι αφυπνιζόµενοι άνθρωποι
χαρακτηρίζονται από την επιθυµία τους να συσχετιστούν µε τις υψηλότερες
δυνατές µορφές φωτός και αγάπης. Οι αφυπνιζόµενοι άνθρωποι φαίνονται στα
µάτια του κόσµου να είναι «προστατευµένοι», επειδή έχουν κάνει την επιλογή
να µάθουν τα µαθήµατά τους άνευ πόνου και αγώνα και ακολουθούν την
εσωτερική τους καθοδήγηση.

Τεχνολογία
Σε µία άλλη επικοινωνία µε τους µη επίγειους φίλους µας, το µήνυµα ήταν
κάπως έτσι: «Είστε σκεπτικιστές ως προς τα οφέλη της τεχνολογίας, επειδή τη
συνδέετε µε τη µόλυνση. Μερικοί από εσάς απεχθάνεστε την τεχνολογία σας.
Κλείνετε σε κουτάκια τις διάφορες πτυχές της ζωής σας, βάζοντας την
τεχνολογία σε ένα κουτάκι, την οικογένεια σε ένα άλλο, τη δουλειά σε ένα άλλο,
κτλ. Και µετά κάνετε κρίσεις για την κάθε κατηγορία. Αυτή εδώ είναι
πνευµατική. Αυτή εδώ είναι αναγκαίο κακό. Και µερικές είναι καλές και
µερικές είναι κακές. Εµείς δε βλέπουµε τη ζωή µε αυτόν τον τρόπο. Για εµάς,
όλα είναι αγάπη, διαφορετικά δεν θα τα περιλαµβάναµε στην εµπειρία µας.
Για εµάς, η τεχνολογία και η αγάπη είναι ένα και το αυτό. Η τεχνολογία µας δε
µολύνει και η αγάπη µας δεν έχει ζήλεια. Για να βιώσεις µόλυνση πρέπει να
έχεις µολυσµένη συνείδηση, γιατί η συνείδηση δηµιουργεί την πραγµατικότητα.
Όταν η οµαδική σας συνείδηση αλλάξει σε µία αβλαβή, η µόλυνσή σας θα
εξαφανιστεί και θα µας έχετε καλέσει για τσάι. Ειρήνη υµίν.»
Στην εποχή των Ιχθύων, όπου η ισχύς και ο έλεγχος είναι βασιλιάδες, έχουµε
µάθει ότι όλες οι µεγάλες τεχνολογικές ανακαλύψεις προέρχονται από την
κυβέρνηση ή τις µεγάλες επιχειρήσεις. Χρειάζονται πολλά φράγκα για τη
24

Στµ: στο πρωτότυπο: Little Greys - όρος που αναφέρεται στους εξωγήινους και
χρησιµοποιήται εκτενώς στα δηµοσιεύµατα περί απαγωγών και επιστηµονικών πειραµάτων
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χρηµατοδότηση της έρευνας και για την κατασκευή πρωτοτύπων. Χωρίς
επιδοτήσεις, καµία πρόοδος. Λοιπόν, όχι πια.
Τα επόµενα διακόσια χρόνια είναι µία εποχή στην οποία εκατοµµύρια
οντότητες ενσαρκώνονται φέροντας δώρα στη γη, συµπεριλαµβανοµένων
τεχνολογικών δώρων, και όλες οι µεγάλες ιδέες και ενοράσεις πηγάζουν από το
πνεύµα, όχι τη NASA. Συνδυάζοντάς το αυτό µε το γεγονός ότι τώρα πολλά
συνεργεία και οικιακά γραφεία έχουν µεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ στα χέρια
τους από όση είχε ακόµη και η IBM πριν από τριάντα χρόνια, έχουµε την
αναγέννηση του ατοµικού εφευρέτη.
Ως έφηβος είχα επισκεφτεί το σπίτι της εγγονής του Τόµας Έντισον. Είδα τα
βιβλία του και τα έπιπλα του εργαστηρίου του και άκουσα ιστορίες για τον
Έντισον. Φαίνεται ότι ο Έντισον ήξερε πώς να λαµβάνει µεγάλες ιδέες. Ήταν
µαθητής των απόκρυφων σχολών και έκανε διαλογισµό. Όταν έψαχνε τη λύση
για ένα πρόβληµα, ο Τοµ ξάπλωνε µε την πλάτη σε ένα ξύλινο πάγκο.
Κρατούσε µία ατσάλινη σφαίρα στο τεντωµένο του χέρι. Ήξερε ότι η λύση θα
µπορούσε να φτάσει σε αυτόν αν ο νους του ήταν σε εκείνη την κατάσταση
µερικής συνείδησης που συµβαίνει µεταξύ ύπνου και εγρήγορσης. Άφηνε τον
εαυτό του να πλανηθεί ολοένα και πιο κοντά στον ύπνο, µέχρις ώτου να
µπορέσει να ακούσει / δει τη λύση. Αν αποκοιµόταν, θα του έπεφτε η σφαίρα
και θα ξύπναγε. Οι περισσότερες από τις εφευρέσεις του περάσαν από το
πνεύµα σε αυτόν µέσα από εκείνη την πύλη της µερικής συνείδησης. Είναι
µεγάλη χαρά του πνεύµατος να µας δίνει νέες ιδέες, δεν τις κερδίζουµε και δεν
τις αγοράζουµε.
Καθώς συνεχίζουµε την αφύπνισή µας, πολλά άτοµα θα ακολουθήσουν την
ευδαιµονία τους, εισάγοντας πρωτοφανείς νέες τεχνολογίες προς όφελος της
ανθρωπότητας.

Τηλεπαθητική Επικοινωνία
Πριν από είκοσι χρόνια έκανα ένα σεµινάριο που λεγόταν Σύλβα Νοητικός
Έλεγχος. Αν δε σου είναι οικείο, µην αφήσεις να παρεισφρήσει η παράνοια της
οµαδικής συνείδησης λόγω του ονόµατος. ∆εν έχει να κάνει µε τον έλεγχο του
νου άλλων ανθρώπων. Έχει να κάνει µε τη χρησιµότητα του δικού µας νου. Σε
αυτό το σεµινάριο οι άνθρωποι µαθαίνουν να χρησιµοποιούν το νου για να
ελέγχουν το σώµα. Μαθαίνουν να ελέγχουν τον πόνο, να βελτιώνουν τη µνήµη,
να απελευθερώνονται από εθισµούς και να ανυψώνουν το δείκτη νοηµοσύνης
τους. Στο Σύλβα οι άνθρωποι µαθαίνουν να επικοινωνούν τηλεπαθητικά µε τα
διάφορα βασίλεια του πλανήτη γη· το ορυκτό, φυτικό και ζωικό βασίλειο. Σε
αυτές τις σαράντα ώρες εκπαίδευσης του νου οι άνθρωποι κάνουν νοητικά
ταξίδια στο παρελθόν, στο µέλλον και σε άλλες διαστάσεις της πραγµατικότητας.
Και όπως το έθεσε ένας εκπαιδευτής, αν όταν τελειώσεις το σεµινάριο δε
νοµίζεις ότι είσαι ένας διαισθητικός µε σάρκα και οστά, παίρνεις τα χρήµατά
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σου πίσω χωρίς άλλες ερωτήσεις. Έκανα το σεµινάριο επτά φορές και ποτέ δεν
είδα κάποιον να ζητάει τα χρήµατά του πίσω.
Ένας εκπαιδευτής Σύλβα έκανε ένα πειραµατικό σεµινάριο σε «µειονεκτικούς»
µαθητές, σε ένα σχολείο που ήταν γνωστό για «κακή συµπεριφορά και
ταραξίες». Τα τυποποιηµένα τεστ προσωπικότητας, που έγιναν πριν και µετά
την εκπαίδευση, έδειξαν εκπληκτική βελτίωση στους µαθητές. Ένα από τα
πράγµατα που έµαθαν οι µαθητές είναι µία τεχνική (των τριών δακτύλων) µε
την οποία µπορούσαν να προκαλέσουν την τηλεπαθητική τους επικοινωνία.
Κατά τη διάρκεια µίας εξέτασης στο σχολείο, όταν ένας µαθητής δε µπορούσε
να θυµηθεί την απάντηση σε µία ερώτηση, απλά χρησιµοποιούσε αυτή τη
τεχνική και ζητούσε την απάντηση από το νου του δασκάλου. Ένας δάσκαλος
είχε ενοχληθεί τόσο πολύ από τον αριθµό των άριστα που έπαιρναν οι µαθητές,
που είπε στην τάξη «Αν δω άλλον έναν µε τα δάχτυλα ενωµένα, θα του µηδενίσω
την κόλλα».
Ο νους δεν έχει όρια. Μπαίνουµε σε µία εποχή όπου το ανθρώπινο είδος
σταµατά να πιστεύει ότι είναι ένα σώµα και βλέπει τον εαυτό του εξίσου
απεριόριστο και ισχυρό όσο είναι ο νους. Η εποχή του Υδροχόου δίνει έµφαση
στην τηλεπαθητική επικοινωνία. Αναδεικνύει τη δύναµη του νου να εξερευνά,
να γνωρίζει και να δηµιουργεί.

Εκπαίδευση στην Εποχή του Υδροχόου
Αν όλοι οι µαθητές µπορούν να µάθουν να παίρνουν οποιαδήποτε πληροφορία
(γνώση) για κάθε πτυχή της ζωής στη γη, στο παρελθόν ή στο παρόν, κάνοντας
απλά µία εκπαίδευση του νου σε µία εβδοµάδα (όπως απέδειξε ο Χοσέ Σίλβα),
τότε τα σχολεία του Υδροχόου δε θα έχουν καµία οµοιότητα µε τα σηµερινά
σχολεία. Τα σχολεία του Υδροχόου θα είναι ολοκληρωτικά για την ανάπτυξη
της ψυχής, την επέκταση (σε αντίθεση µε την επανάληψη), το πνεύµα
ολόκληρου του ατόµου και, είτε το πιστεύεις είτε όχι, την εκµάθηση του να
είσαι ευτυχισµένος και πλήρης.
Το εκπαιδευτικό µας σύστηµα των Ιχθύων δεν εκπαιδεύει, διδάσκει την
τοποθέτηση ετικετών. Οι µαθητές που δέχονται θετικά σχόλια από το σύστηµα
δεν είναι εκείνοι που είναι δηµιουργικοί ή ευτυχισµένοι ή απεριόριστοι
στοχαστές. Οι ανταµοιβές πηγαίνουν στους µαθητές που µπορούν να
αποµνηµονεύσουν τις περισσότερες ετικέτες, που µπορούν να ονοµάσουν τα
περισσότερα ποτάµια, χώρες, χηµικά στοιχεία ή µέρη του σώµατος. ∆εν
εκπαιδεύουµε τα παιδιά να εξερευνούν άλλες διαστάσεις όπου βρίσκονται οι
απαντήσεις, τα εκπαιδεύουµε να βγάζουν πολλά φράγκα παίζοντας Τζιόπαρντυ
και Τρίβιαλ Περσούτ.
Το εκπαιδευτικό σύστηµα των Ιχθύων επινοήθηκε από Καθηγητές της
Εκπαίδευσης. Και οι Καθηγητές της Εκπαίδευσης είναι αυτοί που απονέµουν
διδακτορικά διπλώµατα στην εκπαίδευση, ένα σύστηµα που διαιωνίζει τον
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εαυτό του. Ενώ δίδασκα στο πανεπιστήµιο της Οκλαχόµα, σκέφτηκα για λίγο
να κάνω ένα διδακτορικό στην εκπαίδευση, επειδή µου αρέσει να διδάσκω.
Νόµιζα µε αφέλεια ότι θα µπορούσα να κάνω σπουδές στις οποίες θα µάθαινα
περισσότερα για το πώς µαθαίνει ο νους, πώς µεταδίδεται η γνώση από ένα
άτοµο σε άλλο, πώς κεντρίζεται το ενδιαφέρον για µάθηση και πώς
ξεπερνιούνται οι γνώσεις του παρελθόντος µε χρήση αντισυµβατικών µεθόδων
απόκτησης νέας γνώσης. ∆εν υπήρχαν τέτοια µαθήµατα στο πρόγραµµα
σπουδών.
Οι διδακτορικοί φοιτητές στην εκπαίδευση διδάσκονται τη διαδικασία
τοποθέτησης ετικετών. Μαθαίνουν τα ονόµατα αυτών που έγραψαν τα
αποδεκτά βιβλία πάνω στην εκπαίδευση. Μαθαίνουν προηγούµενα.
Μαθαίνουν πώς να διαχειρίζονται σχολεία. Μαθαίνουν να ανταµείβουν αυτούς
που σκέφτονται γραµµικά και (διακριτικά) να αποθαρρύνουν αυτούς που
σκέπτονται χωρικά, ολιστικά. Αφού στην εποχή των Ιχθύων υποτίθεται ότι όλα
τα όντα είναι διαχωρισµένα και η προσφορά είναι περιορισµένη, τα σχολεία
µας, όντας αρκετά ρεαλιστικά, διδάσκουν τον ανταγωνισµό (ο ανταγωνισµός
προϋποθέτει ότι µόνο µερικοί µπορούν να τα καταφέρουν, π.χ. την επιβίωση
του ισχυρότερου). Τα περισσότερα σχολεία των Ιχθύων δίνουν βαθµούς και
δηµιουργούν καλούς µαθητές και κακούς µαθητές. Υπάρχει µεγάλη διαφορά
µεταξύ του να µαθαίνεις σε κάθε µαθητή να κάνει το καλύτερο που µπορεί και
το να τους µαθαίνεις τον ανταγωνισµό. Η πρώτη µέθοδος τους κάνει όλους
νικητές και η δεύτερη δηµιουργεί ηττηµένους και εσωστρεφείς µαθητές. Σε ένα
σύστηµα που βασίζεται στην κατανόηση ότι όλα τα όντα είναι ένα, ότι το
συµφέρον σου είναι και δικό µου συµφέρον και ότι ο Θεός είναι η πηγή όλων
των αγαθών, θα διδάσκεται η συνεργασία. Τα σχολεία του Υδροχόου δε θα
έχουν µεθόδους που διαχωρίζουν και δηµιουργούν επίπεδα, όπως το να δίνουν
βαθµούς και να έχουν νικητές και ηττηµένους. ∆ε θα υπάρχει ζήλεια καθώς ο
κάθε µαθητής αριστεύει στο δικό του ή δικό της µοναδικό πεδίο.
Τα παιδιά του Υδροχόου που τώρα επιλέγουν να ενσαρκωθούν θα εξασφαλίσουν
ότι τα σχολεία ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Κάθε ψυχή διαλέγει τη
στιγµή της γέννησής της, την ώρα που θα µπει στο σχολείο. Γνωρίζουν
προκαταβολικά τι επιρροές θα δεχτούν, και αστρολογικά και περιβαλλοντικά.
Γνωρίζουν τι έρχονται εδώ να µάθουν και γνωρίζουν τι έρχονται εδώ να
διδάξουν.
Ο ορισµός της κοινωνίας για το χρήσιµο, παραγωγικό, αυτοσυντηρούµενο
πολίτη, βασίζεται σε πεποιθήσεις διαχωρισµού, ότι ο κάθε ένας πρέπει να
σηκώνει το δικό του βάρος, να πληρώνει φόρους και να µην ταράζει τα νερά.
Καθώς µετατοπιζόµαστε προς την ενέργεια του Υδροχόου, ο τωρινός σκοπός της
εκπαίδευσης, να φτιάξει χρήσιµους, παραγωγικούς, αυτοσυντηρούµενους
πολίτες, θα γίνει χωρίς νόηµα. Το σηµείο εστίασης της εκπαίδευσης της
Εποχής του Υδροχόου είναι απλά διαφορετικό. Η εξερεύνηση, η ενοποίηση του
σώµατος και του πνεύµατος, η ελευθερία και η χαρά είναι στο επίκεντρο. Στο
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βιβλίο της 2150 Μ.Χ.25, η Θέα Αλεξάντερ βλέπει πολλές πτυχές του µέλλοντος,
συµπεριλαµβανοµένου και του µαθήµατος τηλεπάθειας στο σχολείο, µε τον
τρόπο που το βλέπω κι εγώ. Συστήνω αυτό το µυθιστόρηµα ως διασκεδαστικό
και διορατικό.
Στα επόµενα πενήντα χρόνια περίπου τα σχολεία θα µετατοπίσουν τη δοµή και
το πρόγραµµά τους σε µία µορφή που θα µπορεί να φιλοξενήσει µαθητές που
αρνούνται να ξεχάσουν τη σύνδεσή τους µε το πνεύµα. Το επιλεγµένο
πρόγραµµα σπουδών θα σχετίζεται µε τη µεγάλη εικόνα, ένα πρόγραµµα που
θα µπορεί να βελτιώσει το επίπεδο κατανόησης και ευτυχίας σε εκατό ή χίλια
χρόνια από τώρα. Και, παραδόξως, δε θα ασχολείται µε την προετοιµασία για
τους δύσκολους καιρούς που έρχονται, αλλά θα λέει ότι η ζωή υπάρχει µόνο ως
µία σειρά από στιγµές του παρόντος.
Στην εκπαίδευση, όπως µε πολλά από τα πιο προστατευµένα συστήµατα της
κοινωνίας, η διάλυση της τωρινής δοµής δεν θα γίνει µέσω της ανατροπής ή της
βίαιης απόρριψης του παλιού τρόπου. Οι αφυπνισµένοι άνθρωποι δεν
αντιστέκονται στο κακό. Θα περιθωριοποιηθεί µέσω παραµέλησης. Ήδη
βλέπουµε να αναδύονται εκπαιδευτικά συστήµατα της «υποκουλτούρας». Η
οικιακή εκπαίδευση κερδίζει έδαφος γρήγορα, όπως και τα εναλλακτικά
συστήµατα όπως τα Γουόλντορφ, Μοντεσόρι και το Ξε-σχολείο (Waldorf,
Montessori, Unschool).
Ένα πράγµα που θα συµβεί µε την πάροδο των δεκαετιών στον εικοστό πρώτο
αιώνα και θα παράγει αξιοσηµείωτη αλλαγή σε αυτό που ονοµάζουµε µάθηση,
είναι η εισαγωγή της τηλεπάθειας στην εκπαίδευση. Μέχρι η τηλεπάθεια να
γίνει το κύριο µέσο επικοινωνίας, η γραφή και η ανάγνωση θα παραµείνουν
πολύτιµες δεξιότητες για αυτούς που επιλέγουν να κατοικήσουν στη γη.
Μπορεί να πάρει τριακόσια ή τετρακόσια χρόνια ώσπου οι λέξεις να πέσουν σε
αχρηστία, αλλά όταν αυτό γίνει, τότε οι άνθρωποι θα αρχίσουν να επικοινωνούν
για πρώτη φορά.

Οικονοµία
∆ε χρειάζεται να είµαστε οικονοµολόγοι που βλέπουν µακριά για να δούµε ότι
κινούµαστε προς τη µία παγκόσµια οικονοµία. Πραγµατικά, έχουµε ήδη
αρκετές µορφές διεθνών νοµισµάτων τα οποία λειτουργούν µια χαρά. Η
πιστωτικές κάρτες Μάστερ, Βίζα και Αµέρικαν Εξπρές, µπορούν να αγοράσουν
σχεδόν κάθε προϊόν σε σχεδόν κάθε χώρα. Ακόµα και η κάρτα για το
µηχάνηµα αυτόµατων συναλλαγών της τράπεζάς σου λειτουργεί σε όλο τον
κόσµο. Αλλά η µετατόπιση σε µία παγκόσµια οικονοµία δε θα είναι
απαραίτητα µία οµαλή διαδικασία.

25

2150 AD, Thea Alexander

Κανένας Χρόνος για Κάρµα – Πρόβλεψη
Σελίδα 166
Έχω δει ότι ίσως η πιο ριζοσπαστική µορφή, θα λέγαµε, «προσέλκυσης της
προσοχής» θα είναι η οικονοµική δοµή. Το σύµπαν αγαπά την ανθρωπότητα
τόσο πολύ, που θα το κάνει ξεκάθαρο σε αυτούς που αναζητούν το χρήµα, ότι
υπάρχει πολύ µεγαλύτερη αξία στην οικογένεια κάποιου, παρά στο
χρηµατοκιβώτιό του. Οι άνθρωποι που εστιάζουν στο να βγάζουν χρήµατα
ανακατεύοντας και ανταλλάσσοντας κοµµάτια χαρτί, κι όχι παρέχοντας άµεσα
αγαθά κι υπηρεσίες, θα χάσουν το χαρτί τους.
Το να δίνουµε προτεραιότητα στο κυνήγι των υλικών αγαθών πριν από τη
φώτιση, δεν είναι λάθος. Απλά καθυστερεί την άφιξή µας στον τόπο της
ευτυχίας. Αυτό το παράδοξο δηµιουργεί σύγχυση σε πολλούς πνευµατικούς
µαθητές – απαιτείται να ευηµερούµε (είναι η φυσική κατάσταση του
σύµπαντος) και καθυστερούµε την πραγµατική µας ευηµερία, αν βάλουµε
στόχο το υλικό κέρδος. Πρέπει να το κάνουµε µε τον τρόπο του Θεού, όχι µε
τον τρόπο του ανθρώπου. Η ευηµερία δεν έχει σχέση µε τα χρήµατα, αλλά
αφορά µία συνολική κατάσταση πλήρους ύπαρξης, υλικά, νοητικά και
συναισθηµατικά. Η ευηµερία είναι ένα δώρο, µία φυσική κληρονοµιά για ένα
παιδί του Θεού. Αλλά, πριν, είναι αναγκαία η κάθαρση του συστήµατος
πεποιθήσεων. Όταν ο Ιησούς είπε «αναζήτησε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και
όλα τα άλλα θα έλθουν σε σένα», δεν είπε όλα τα άλλα εκτός από χρήµατα.
Πραγµατικά θα µπορούσε να έχει πει ότι για να έχει κάποιος «όλα τα άλλα»,
πρέπει πρώτα να αναζητήσει το βασίλειο της φώτισης.
Οι οικονοµίες, λοιπόν, των διαφόρων εθνών θα περάσουν µία διαδικασία
ισοπέδωσης ή εξίσωσης. Το µέσο επίπεδο διαβίωσης στον πλανήτη είναι κάπως
χαµηλότερο από αυτό που βιώνουν οι κάτοικοι της Βόρειας Αµερικής και της
Ευρώπης. Παρόλο που τελικά – σε εκατό χρόνια ή κάπου εκεί – η παγκόσµια
οικονοµία δε θα βασίζεται πλέον στην απληστία και θα εµφανίζεται σε
ευηµερία, η βραχυπρόθεσµη εικόνα φαίνεται να είναι διάσπαρτη µε περιόδους
οικονοµικής δοκιµασίας. Είναι απλώς ένας τρόπος που έχει το σύµπαν να
κάνει τους ανθρώπους να επανεκτιµήσουν τις προτεραιότητές τους. Βοηθώντας
τον κόσµο να αποφασίσει να εκτιµήσει την οικογένεια, τους φίλους, την αγάπη
και τον πνευµατικό εαυτό πάνω από τα χρήµατα, το σύµπαν θα γλιτώσει
εκατοµµύρια ανθρώπους από εκατοµµύρια χρόνια στον τροχό του κάρµα. Η
οικονοµική δοκιµασία είναι η αγάπη που κάνει το δικό της.
Μέρος της εξίσωσης των οικονοµιών θα συµβεί επειδή µερικά από τα πιο
πλούσια έθνη θα κάνουν πραγµατικά «θυσίες» για λογαριασµό των πεινασµένων
του κόσµου. Η ασιτία θα έχει εξαλειφθεί µέχρι το έτος 2025. Η τεχνολογία του
Υδροχόου, µε τη µορφή των τηλεπικοινωνιών και των µεταφορών, κάνει τα
προβλήµατα κάθε έθνους υπερβολικά «πραγµατικά» για να αγνοηθούν.
Κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, στην οποία κάποιος κόσµος αισθάνεται να
έρχεται το τέλος του κόσµου του, άλλοι θα φαίνονται να ευηµερούν και να
απολαµβάνουν. Βλέπω αυτούς που παρέχουν πραγµατικές υπηρεσίες στους
άλλους ως µία αντι-οικονοµία. ∆ε θα υπάρχει αγώνας για τους θεραπευτές,
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τους λειτουργούς συµβουλευτικής, τους µικρούς αγρότες, κατασκευαστές
επίπλων, ξυλουργούς, τεχνίτες, βιοτέχνες και άλλους πάροχους αληθινών
υπηρεσιών.
∆ε θα υπάρχει αγώνας για τους ανθρώπους που δεν πιστεύουν στο δράµα, που
έχουν κρατήσει το βλέµµα τους στη µεγάλη εικόνα. Αυτός ο κόσµος θα είναι
πολύ απασχοληµένος να µοιράζεται την κατανόησή του και να απαντάει την
ερώτηση των µαζών, «γιατί µου συµβαίνει αυτό εµένα;» Θα είναι σηµαντικό να
θυµόµαστε ότι, αν πιστεύουµε στο δράµα κάποιου, διαιωνίζουµε το δράµα. Αν
αφήσουµε το βλέµµα µας καρφωµένο στο Θεό µόνο, και επιλέξουµε να
βιώνουµε εσωτερική γαλήνη µπροστά στα φαινόµενα, τότε θα κάνουµε όλες τις
θεραπείες που έκανε ο Ιησούς, και ακόµα µεγαλύτερες. Μπορούµε να είµαστε
θεραπευτές ή κριτικοί δράµατος, αλλά όχι και τα δύο.

Θεραπεία
Ήδη έχουν προχωρήσει για τα καλά συναρπαστικές, δραµατικές και θεαµατικές
αλλαγές στα θεραπευτικά επαγγέλµατα / τέχνες, που προέρχονται από την
αποδοχή της σχέσης µεταξύ αρρώστιας / υγείας και των συναισθηµάτων. Το
σώµα δε θα αντιµετωπίζεται πλέον ως µία µηχανή, η οποία αποτελείται από
επιµέρους τµήµατα και µπορεί να επιδιορθωθεί αλλάζοντας ένα λάστιχο ή
βάζοντας ένα νέο ιµάντα. Σε λίγα χρόνια οι γιατροί, οι θεραπευτές της Νέας
Εποχής, οι λειτουργοί συµβουλευτικής και οι ειδικοί χαλάρωσης, θα
απολαµβάνουν ίση εκτίµηση. Τα λόµπι των φαρµακευτικών εταιριών θα
χάσουν τον επιθανάτιο εναγκαλισµό τους στη νοµοθεσία και τον Αµερικάνικο
Οργανισµό Φαρµάκων. Όπως θα περιµέναµε από αυτούς που δεν
αντιστέκονται, η θεραπευτική νοοτροπία δε θα αλλάξει τόσο µε δικαστικές
µάχες, όσο από το γοργά αυξανόµενο πλήθος κόσµου που απλά θα πάνε αλλού
(ακόµα και υπόγεια), αντί να πάνε σε γιατρούς παλιάς σκέψης. Ευτυχώς, τώρα,
είναι διαθέσιµος ένας µεγάλος αριθµός γιατρών νέας σκέψης, οι οποίοι
ενθαρρύνουν τους ασθενείς τους να έχουν ενεργή συµµετοχή στη θεραπεία του
εαυτού τους.
Οι αυτεξούσιοι άνθρωποι δεν ακολουθούν τις «εντολές του γιατρού». Παίρνουν
τις δικές τους αποφάσεις. Επιλέγουν τη δική τους αγωγή ή αγωγές. Οι
αυτεξούσιοι άνθρωποι δε φοβούνται να ζητήσουν µία δεύτερη και τρίτη και
τέταρτη γνώµη. Οι αυτεξούσιοι άνθρωποι ζητούν τη γνώµη ενός ανοιχτόµυαλου
γιατρού και τη γνώµη λειτουργών συµβουλευτικής και θεραπευτών οι οποίοι
είναι ειδικοί στον τοµέα των νοητικοσωµατικών σχέσεων. Παίρνουν την ευθύνη
για τη δική τους υγεία, διαλέγοντας το συνδυασµό των αγωγών οι οποίες τους
ακούγονται σωστές. Και, το καλύτερο από όλα, ο κόσµος που πάντα ακολουθεί
την ευδαιµονία του δεν περνάει εκτεταµένες περιόδους µε συναισθήµατα τα
οποία ευθύς εξ’ αρχής δηµιουργούν ασθένεια.
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Πολιτική
Μπορεί για κάποιους από εσάς να είναι δύσκολο να το πιστέψετε, αλλά, σε
περίπου σαράντα χρόνια, η πολιτική όπως τη γνωρίζουµε θα αρχίσει να
ξεθωριάζει. Η πνευµατική διακυβέρνηση έχει ελάχιστη οµοιότητα µε τις
κυβερνήσεις που έχουµε συνηθίσει. Η εγκόσµια διακυβέρνηση πάντα σήµαινε
ότι κάποιοι άνθρωποι κυβερνούσαν άλλους ανθρώπους. Στο λεξικό του
Γουέµπστερ το «κυβερνώ» ορίζεται ως «η εξάσκηση εξουσίας πάνω σε· κανονίζω,
ελέγχω, κτλ» Στην εποχή των Ιχθύων η πεποίθηση ήταν ότι οι άνθρωποι ήταν
απαραίτητο να ελέγχονται, να απειλούνται µε φυλακή ή απώλεια των χρηµάτων
τους, προκειµένου να εξαναγκαστούν να συµπεριφέρονται µε πολιτισµένο
τρόπο. Έτσι, οι άνθρωποι παρέδωσαν την ατοµική εξουσία τους σε µία
συλλογική εξουσία για να παίρνει αποφάσεις (νόµους) για αυτούς.
Στη εποχή των αυτεξούσιων, αβλαβών ανθρώπων, δε θα υπάρχουν αστυνοµικές
δυνάµεις και στρατοί, ούτε καν «στρατιές του Θεού». Οι κυβερνήσεις του
κόσµου θα µοιάζουν πολύ στο πρότυπο διακυβέρνησης που έχει θέσει για µας
η πνευµατική ιεραρχία. Η πνευµατική κυβέρνηση περιέχει οργάνωση, δοµή
(µε τον σοφότερο στην κορυφή) και «νόµους». Η κυβέρνηση της ιεραρχίας δεν
έχει διατάξεις επιβολής κυρώσεων. Τα αφυπνισµένα όντα πάντα ακούγανε και
ακολουθούσαν την καθοδήγηση των σοφών. Και αν οποιαδήποτε οντότητα
επιλέξει να επαναστατήσει ενάντια στο σύστηµα, ας είναι. Καµία ζηµιά δε
µπορεί να γίνει. Τα πνευµατικά αφυπνισµένα όντα δεν επιτρέπουν στον εαυτό
τους να τους επιβληθούν επαναστατικά όντα. ∆εν υπάρχουν θύµατα.

Αυτοδηµιουργούµενη Πραγµατικότητα σηµαίνει
Αυτοδηµιουργούµενο Μέλλον
Θα ήταν ωραία να µπορούσαµε να πούµε ότι από τη στιγµή που είσαι µία
αφυπνιζόµενη οντότητα που επιλέγει να ζει συνειδητά και να ζητά καθοδήγηση
σε όλες τις διαδικασίες λήψης αποφάσεών της, θα ζήσεις από εδώ και στο εξής
στη Σάνγκρι-Λα26. Και πάλι, αµ δε.
Να θυµάσαι ότι οι αφυπιζόµενες ψυχές έχουν την τάση να κάνουν τους εαυτούς
τους διαθέσιµους σε κάθε µέλος της ανθρωπότητας που έχει πάρει την
απόφαση να ξυπνήσει. Ο κόσµος που θα βοηθούσες, στην απόπειρά του να
βγει από το σκοτάδι στο φως, είναι στενά συνδεδεµένος µε το δικό σου µονοπάτι
επιλογής για µάθηση / εµπειρία. Καθώς ακολουθείς την ευδαιµονία σου και
την καθοδήγησή σου, όλα θα σµίγουν για σένα. Όχι µόνο περπατάς ένα
µονοπάτι που είναι το µονοπάτι της χαράς και του ενθουσιασµού για σένα,
αλλά βρίσκεις και τον εαυτό σου να παρέχει και τη µεγαλύτερη υπηρεσία σε
άλλους που είναι σε παρόµοια µονοπάτια. Αν οποιοσδήποτε προσπαθήσει να
υπηρετήσει την ανθρωπότητα απαρνούµενος τη χαρά, πιστεύει ακόµα σε
26

Στµ: Shangri-La – φανταστική κοιλάδα που περιγράφεται στο µυθιστόρηµα Χαµένος
Ορίζοντας του Τζέιµς Χίλτον ως αποµονωµένη, αρµονική, εξωτική περιοχή, όπου οι άνθρωποι
είναι µονίµως ευτυχισµένοι και γερνούν πολύ αργά. Συνώνυµο του επίγειου παραδείσου

Κανένας Χρόνος για Κάρµα – Πρόβλεψη
Σελίδα 169
καρµικές µεθόδους και τον περιµένει µία απογοητευτική πορεία. Και,
παρόµοια, δε λειτουργεί να ζητάς τη χαρά εγκαταλείποντας την υπηρεσία. Αυτό
το σύστηµα είναι τόσο τέλειο, που αν κάποιος αποπειραθεί πραγµατικά µόνο να
ακολουθήσει την καθοδήγηση / ευδαιµονία του, τότε είναι στην υπέρτατη
υπηρεσία του εαυτού του και των άλλων.
Σε κάθε στίβο της ζωής, υπάρχουν άτοµα που είναι έτοιµα να αφυπνισθούν.
Αυτό σηµαίνει ότι στο στρατό, στην κυβέρνηση, στις επιχειρήσεις, στον
οικοδοµικό κλάδο, και σε κάθε άλλο επάγγελµα που είναι γνωστό, χρειάζονται
εργάτες του φωτός. ∆εν υπάρχουν µη-πνευµατικά επαγγέλµατα ή ασχολίες.
Μπορεί να έχεις νοµίσει ότι το έργο που απολαµβάνεις πραγµατικά να κάνεις
δεν είναι συµβατό µε την πνευµατική ζωή. Τίποτα δε θα µπορούσε να είναι πιο
µακρυά από την αλήθεια. Περισσότεροι εργάτες φωτός απαιτούνται µέσα στον
«κόσµο», από ό,τι στα µοναστήρια. Έτσι, το µονοπάτι σου, στα επόµενα χρόνια,
µπορεί να σε φέρει στην αίθουσα του συµβουλίου ή το πεδίο της µάχης ή
ακόµα και, ναι, στο µοναστήρι. ∆εν υπάρχουν λάθη. Θα βρίσκεσαι στην
κατάλληλη θέση την κατάλληλη ώρα για να µεταµορφώσεις ζωές. Το σηµείο
κλειδί στο να λειτουργείς συνειδητά (πάντα ενθυµούµενος τη µεγάλη εικόνα)
είναι αυτό: ανεξάρτητα από το πού είσαι ή τι κάνεις, δεν είναι απαραίτητος
κανένας πόνος ή αγώνας. Το αντίθετο µάλιστα, ευτυχία, υγεία και αφθονία
είναι απαραίτητα. ∆ε µπορείς να δώσεις ένα δώρο στην ανθρωπότητα το οποίο
δεν το έχεις.
Σε κάθε περίοδο αγώνα σε αυτόν τον πλανήτη, υπάρχει κόσµος που µένει
ανεπηρέαστος. Σε κάθε κρίση, κάποιοι άνθρωποι ευηµερούσαν. Σε κάθε
πόλεµο, κάποιοι φιλειρηνικοί άνθρωποι αγνοήθηκαν από τους µαχόµενους. Σε
κάθε σεισµό, µεµονωµένα κοµµάτια γης µείναν «ως εκ θαύµατος» ανέγγιχτα.
Καµία πρόβλεψη για το µέλλον δεν ισχύει για εκείνα τα άτοµα που έχουν
παρατήσει τον αγώνα. ∆εν υπάρχουν θύµατα. ∆εν υπάρχουν τυχαία γεγονότα.
Η ατοµική συνείδηση δηµιουργεί την ατοµική πραγµατικότητα.

Η Ενέργεια Των Ιχθύων Ακόµη Κυριαρχεί
Ακόµη και µε την τόση πολλή συνεργασία, φροντίδα και µοίρασµα που
εκδηλώνεται µεταξύ ανθρώπων σήµερα, η ενέργεια των Ιχθύων εξακολουθεί να
κυριαρχεί πάνω στον πλανήτη. Η ευδαιµονία, προφανώς, δεν είναι η πιο κοινή
νοητική κατάσταση που βιώνεται σήµερα.
Όταν οι εθελοντές συζητούσαν για την είσοδό τους στο ενεργειακό πεδίο της γης,
ένοιωθαν πως οτιδήποτε λιγότερο από την καταστροφή που έγινε όταν
βυθίστηκε η Ατλαντίδα θα πληρούσε τις προϋποθέσεις για µια επιτυχή
αποστολή. Αλλά τώρα τα πράγµατα έχουν αλλάξει. Έχουν ήδη πετύχει τον
πρωταρχικό στόχο. Έτσι έχουν θέσει νέους στόχους. (Λυπάµαι, αλλά δεν
µπορείς να πας σπίτι ακόµα.) Τώρα είπαν «Πάµε για το Χρυσό! Πάµε για όλα!»
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Ο νέος στόχος είναι συγκλονιστικός. Είναι παράλογος, τουλάχιστον µε τα παλιά
πρότυπα. Από µερικούς θεωρείται παντελώς ανέφικτος. Πολύ
παρατραβηγµένο. Είσαι έτοιµος για αυτό; Ο νέος στόχος δεν είναι τίποτα
λιγότερο από το να δούµε το εκατό τοις εκατό από όλα τα όντα που είναι
σήµερα εγγεγραµµένοι στην πρώτη, δευτέρα και τρίτη λυκείου του Σχολείου Γη
να αποφοιτούν πριν τελειώσει η εποχή του Υδροχόου. Πολύ σωστά, να διαδοθεί
η κατανόηση και η αγάπη χωρίς όρους τόσο πολύ στην τηλεπαθητική δεξαµενή,
που, πριν περάσουν άλλα δύο χιλιάδες χρόνια, όλοι όσοι έχουν αποφασίσει ότι
πραγµατικά προτιµούν την αβλάβεια από τη σύγκρουση να έχουν αποφοιτήσει,
απαλλαγµένοι από τον πόνο και τον αγώνα δια παντός.
Το τι σηµαίνει αυτό για σένα κι εµένα είναι απλό. Όταν αφυπνισθούµε, θα µας
ζητηθεί να µη φύγουµε από τον πλανήτη, όπως θα γινόταν τον παλιό καιρό.
Καλούµαστε να µείνουµε στον πλανήτη και να συνεχίσουµε να βοηθάµε, να
µοιραζόµαστε, να αγαπάµε, ακόµη κι αν δεν έχουµε καµία καρµική απαίτηση
να το κάνουµε. Πρέπει να δείξουµε στην οικογένειά µας ότι το κάρµα δεν είναι
διασκέδαση, το κάρµα πονάει. Πρέπει να τους δείξουµε ότι, αν θέλουν να
σταµατήσουν τον πόνο και τον αγώνα, ένας νέος τρόπο σκέψης και πράξης είναι
απαραίτητα σε κάθε στιγµή της κάθε µέρας. Πρέπει να τους δείξουµε ότι, αν
θέλουν να πάνε σπίτι µε τον πιο αποδοτικό τρόπο που είναι δυνατός, δεν
υπάρχει Κανένας Χρόνος για Κάρµα.

