
Η Φύση της Δημιουργικής Νοημοσύνης

#Νο21
Η Δημιουργική Νοημοσύνη είναι θετική ενέργεια, μια 
κινούμενη, ενεργή δύναμη που επιτρέπει στο σύμπαν 
να ξεδιπλώνεται με έναν σωστό τρόπο. Πώς θα 
μπορούσε η ζωή σε αυτόν τον πλανήτη, όπου όλα 
βρίσκονται σε τέλεια ισορροπία, να έχει δημιουργηθεί 
από μια κακόβουλη δύναμη;

Μόνο η ανθρώπινη άγνοια και η κοντόφθαλμη οπτική 
παρεμποδίζουν την ισορροπία της φύσης. Φανταστείτε 
αν εξαφανιζόμασταν όπως οι δεινόσαυροι πριν από 
εκατομμύρια χρόνια, τότε η Δημιουργική Νοημοσύνη 
θα επέστρεφε σύντομα τη Γη στη φυσική κατάσταση 
αρμονίας της. Αν οι άνθρωποι εξυψώσουν τη 
συνείδησή τους, και υπερβούν τις καταστροφικές 
συμπεριφορές τους, θα βοηθήσουν τη Δημιουργική 
Νοημοσύνη να καταλάβει το όνειρό της για έναν 
τέλειο κόσμο, και τότε αυτό το όνειρο θα συνέβαινε 
σίγουρα πιο γρήγορα.

Εσείς θέλετε να βοηθάτε ή να καταστρέφετε;

#Νο22
Σκεφτείτε ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο όπως το 
Σκοτάδι. Το Σκοτάδι είναι η απουσία του Φωτός. Και 
ενώ μπορούμε να έχουμε λίγο φως, κανονικό φως, 
λαμπερό φως, δεν μπορούμε να έχουμε σκοτάδι, παρά 
μόνο καθόλου φως. Μόνο το φως είναι πραγματικό.

Έτσι λοιπόν είναι και το Κακό. Δεν έχει ουσία, ούτε 
ύπαρξη. Είναι απλά απουσία των όμορφων 
πραγμάτων, όπως ομορφιά, ειρήνη, ευγένεια, αγάπη. 
Πρέπει να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε το Κακό ως 
ύπαρξη, επειδή σκεπτόμενοι αυτό, το κάνουμε μια 
ενεργή δύναμη στο κόσμο. Όμως το Κακό δεν είναι 
δημιούργημα της Δημιουργικής Νοημοσύνης. Είναι 
δημιούργημα του Ανθρώπου, ως αποτέλεσμα της 
άγνοιας του, των καταστρεπτικών του πράξεων και της 
αποκοπής από την Δημιουργική Δύναμη, την Πηγή 
μας.



#Νο23
Η Δημιουργική Νοημοσύνη είναι η Πηγή των Πάντων. 
Είναι η ενέργεια που μας δημιούργησε από μια χούφτα 
κύτταρα και μας έκανε ένα πλήρως σχηματισμένο 
ανθρώπινο ον. Είναι η ενέργεια που ρυθμίζει τον 
κύκλο της γέννησης, της ζωής και του θανάτου, με την 
οποία η ύλη επιστρέφει στη γη και γίνεται νέα ζωή.

Το σύμπαν είναι ισορροπημένο ώστε να κάνει τη ζωή 
δυνατή. Μια μικροσκοπική αλλαγή με οποιοδήποτε 
τρόπο μπορεί να φέρει τέλος στη ζωή στη Γη (κάποιοι 
λένε ότι το κάνει ήδη). Ένα καμένο δέντρο στο δάσος 
του Αμαζονίου επηρεάζει την ποιότητα του αέρα στο 
Λονδίνο και στο Παρίσι. Μια μπάλα που ρίχνεται στον 
αέρα οπουδήποτε, απαιτεί μια νέα προσαρμογή στο 
διάστημα.

Εάν οι συνθήκες που διατηρούν τη ζωή αλλάξουν έστω 
κ στο μικρότερο βαθμό, δεν θα υπάρχουν ζώα ή φυτά 
όπως τα γνωρίζουμε.

#Νο24
Η Δημιουργική Νοημοσύνη ξέρει τι χρειαζόμαστε και είναι 
πρόθυμη και ικανή να παρέχει όλες τις ανάγκες μας, χωρίς 
περιορισμούς. Η φύση είναι άφθονη. Δίνει, δίνει και στη 
συνέχεια δίνει περισσότερα.

Ένα σπυρί σιταριού μπορεί να πολλαπλασιαστεί μέχρι να 
γεμίσει ένα λιβάδι και μια χούφτα μικρά θηλαστικά να 
πλημμυρίσουν το λιβάδι. Οι σπόροι μήλων που βλαστάνουν, 
παράγουν χιλιάδες μήλα. Εάν οι άνθρωποι δεν παρέβαιναν, 
τα ψάρια θα γέμιζαν τους ωκεανούς, ο ουρανός θα ήταν 
γεμάτος από πουλιά ενώ τα φυτά και τα δέντρα θα 
πλήθαιναν σε αφθονία, όλα υποστηριζόμενα από μια άπειρη 
πηγή εφοδιασμού.

Τα πάντα δημιουργούνται σε αφθονία χωρίς να υπάρχουν 
σκέψεις έλλειψης. Υπάρχει απεριόριστη ενέργεια στο 
σύμπαν και όλα έχουν τη δυνατότητα να εκδηλωθούν σε 
φυσική μορφή. Επιπλέον, το σύμπαν, σε σκηνοθεσία της 
Δημιουργικής Νοημοσύνης, επεκτείνεται. Η Δημιουργική 
Νοημοσύνη, η δύναμη που ρέει μέσα από τα πάντα, γίνεται 
στην πραγματικότητα όλο και πιο άφθονη!



#Νο25
Η Δημιουργική Νοημοσύνη επικοινωνεί μαζί μας. Μεταδίδει 
ιδέες. Όταν λαμβάνουμε και δουλεύουμε αυτές τις ιδέες, εκείνες 
μετασχηματίζονται από την αόρατη, άμορφη κατάσταση τους σε 
φυσική μορφή. Αυτό σημαίνει «εκδήλωση».

Η εκδήλωση αρχίζει όταν δημιουργούνται δημιουργικές ιδέες στο 
μυαλό μας. Οι ιδέες που προέρχονται από τη Δημιουργική 
Νοημοσύνη δεν περιορίζονται από το χρόνο και το διάστημα, την 
εμπειρία, τις πεποιθήσεις, τον συναισθηματικό προγραμματισμό ή 
οποιαδήποτε από τις άλλες ανεπάρκειες του ανθρώπινου νου.

#Νο26
Η Αγάπη είναι η μεγαλύτερη δύναμη του σύμπαντος. 
Ευλογεί και θεραπεύει, καλλιεργεί και αναδεικνύει το 
καλύτερο σε εμάς. Μας ενθαρρύνει να ενεργούμε με τα 
υψηλότερα κίνητρα ώστε να μπορέσουμε να 
συντελέσουμε στο καλό αυτού του κόσμου. Αυτή η 
Παρουσία Αγάπης (μερικές φορές αναφέρεται ως Χάρη) 
λειτουργεί για λογαριασμό μας ανεξάρτητα από το αν 
σκοπεύουμε να την επιδιώξουμε και αν πιστεύουμε ή όχι 
σε αυτήν. Η επιθυμία της να εκφράζεται μέσα από εμάς 
είναι τόσο ισχυρή που πάντα θερίζουμε περισσότερο 
από ό, τι σπέρνουμε, ακόμα κι αν δεν το κερδίσαμε, 
απλώς και μόνο επειδή όλα είναι εκφράσεις της Πηγής 
Αγάπης.

#Νο27
"Εκπληκτική χάρη, πόσο γλυκός είναι ο ήχος
που έσωσε έναν δυστυχισμένο σαν εμένα.
Κάποτε χάθηκα, αλλά τώρα βρέθηκα,
ήμουν τυφλός, αλλά τώρα βλέπω.
Ήταν η χάρη που δίδαξε την καρδιά μου να φοβάται,
και η χάρη τους φόβους μου ανακούφισε.
Πόσο πολύτιμο είναι που εμφανίστηκε αυτή η χάρη
Την ώρα που πίστευα για πρώτη φορά.
Μέσα από πολλούς κινδύνους, καρφιά και παγίδες,
έχω ήδη περάσει.
Η χάρη με έφερε ασφαλής ως εδώ,
και η χάρη θα με οδηγήσει σπίτι. "

~ John Newton (1725–1807)



#Νο28
Η Δημιουργική Νοημοσύνη δεν είναι σαφώς πρόσωπο και 
δεν μπορεί να περιγραφεί με ανθρώπινο τρόπο. Δεν είναι 
ούτε άνδρας ούτε γυναίκα, ούτε ανήκει σε κάποια 
συγκεκριμένη φυλή, πολιτιστική ομάδα ή εθνικότητα. Ο 
τρόπος που μπορούμε να τη περιγράψουμε είναι ως κάτι 
τελείως ουδέτερο.

#Νο29
Η Δημιουργική Νοημοσύνη δεν κάνει διακρίσεις 
και δεν παίρνει πλευρές. Είναι εκεί για όλους 
και πρόθυμη να δώσει σε όλους. Η ιδέα ότι 
ευνοεί τη μια ή την άλλη πλευρά στον πόλεμο, 
τον αθλητισμό, τις επιχειρήσεις ή οποιαδήποτε 
άλλη δραστηριότητα είναι βαθιά ριζωμένη σε 
ορισμένους πολιτισμούς, αλλά η Δημιουργική 
Νοημοσύνη λειτουργεί το ίδιο για όλους, 
ανεξάρτητα από το φύλο, την εθνικότητα, το 
χρώμα ή το θρήσκευμα.

#Νο30
Η Δημιουργική Νοημοσύνη δεν ασκεί εξουσία - είναι 
δύναμη, μια πάντα-παρούσα και σιωπηρή δύναμη. Είναι 
μέρος μας, και είμαστε μέρος αυτής. Δεν υπάρχει κανένας 
διαχωρισμός μεταξύ μας (αν και έχουμε τη δυνατότητα να 
σκεφτόμαστε τον εαυτό μας ως ξεχωριστό). Η Δημιουργική 
Νοημοσύνη δεν μπορεί να παρεμβαίνει άμεσα σε γεγονότα 
περισσότερο από ό, τι ήδη κάνει επειδή συμμετέχει ήδη 
πλήρως. Διατηρεί ένα ομαλό σύμπαν με την καθιέρωση και 
τη λειτουργία των νόμων με τους οποίους λειτουργούν όλα.



#Νο31
Η Δημιουργική Νοημοσύνη δεν είναι ανεξάρτητη από εμάς αλλά 
λειτουργεί μέσα από μας, όπως φαίνεται από την ακόλουθη 
ιστορία.

Ο ποταμός ξεχείλισε από τις όχθες του και πλημμύρισε την πόλη. 
Η οικογένεια δεν είχε άλλη επιλογή παρά να μετακινηθεί στον 
επάνω όροφο. Εκείνο το πρωί, άκουσαν μια φωνή. Κοίταξαν από 
το παράθυρο του υπνοδωματίου. Ένας άντρας σε μια βάρκα 
έλεγε: «Ελάτε, γρήγορα, σκαρφαλώστε». «Ευχαριστούμε», είπαν 
οι γονείς, «αλλά είμαστε εντάξει. Ο Θεός θα μας σώσει. " Η 
βάρκα κινήθηκε.

Τα νερά των πλημμυρών συνέχισαν να ανεβαίνουν και έφτασαν 
σχεδόν στο παράθυρο όταν εμφανίστηκε ένα μηχανοκίνητο 
σκάφος. «Ανεβείτε», είπε ο οδηγός, «θα σας οδηγήσω με 
ασφάλεια.» «Είμαστε εντάξει», είπαν οι γονείς, «αλλά 
εμπιστευόμαστε στο Θεό. Θα μας σώσει»
Το σκάφος έφυγε και τα νερά συνέχισαν να ανεβαίνουν. Η 
οικογένεια ανέβηκε στην οροφή.

Εμφανίστηκε ένα ελικόπτερο. Μία φωνή που έλεγε: "Αφήνουμε 
ένα ιμάντα, πιαστείτε απ' αυτόν και θα σας μεταφέρουμε".
«Όχι ευχαριστούμε», είπαν οι γονείς, «Αν είναι το θέλημα του 
Θεού, θα μας σώσει». Το ελικόπτερο πέταξε μακριά.

Η οικογένεια πνίγηκε.

Όταν έφτασαν στις πύλες του ουρανού, τους υποδέχτηκε ο Θεός. 
«Πιστεύαμε σε σένα: γιατί δεν μας έσωσες;» ρώτησαν. "Έστειλα 
μια βάρκα, ένα σκάφος και ένα ελικόπτερο", απάντησε ο Θεός. 
«Τι άλλο μπορούσα να κάνω;»



#Νο32
Τα μόνα όρια που τίθενται στην ικανότητά μας να αντλούμε 
ενέργεια από την Πηγή μας είναι η έλλειψη γνώσης και η 
απροθυμία μας να μάθουμε και στη συνέχεια να 
εφαρμόζουμε αυτό που γνωρίζουμε.
Ζούμε σε ένα ευφυές σύμπαν και αυτή η νοημοσύνη ρέει 
μέσα από όλους μας. Επειδή τα μυαλά μας αποτελούν μέρος 
αυτής της νοημοσύνης, μας επηρεάζει συνεχώς. Αλλά δεν 
είναι μια μονόδρομη διαδικασία, αλλά το επηρεάζουμε κι 
εμείς συνεχώς. Το κάνουμε μέσω της δραστηριότητας της 
σκέψης. Κάθε φορά που εστιάζουμε την ψυχική μας 
ενέργεια σε κάτι δίνοντάς του την προσοχή μας, το 
επηρεάζουμε. Είμαστε κατά μια πολύ αληθινή έννοια συν-
δημιουργοί, με τη δημιουργική νοημοσύνη, του κόσμου μας.
Η θαυμάσια κατάσταση της ύπαρξης, στην οποία 
εργαζόμαστε συνειδητά με τη δημιουργική νοημοσύνη, για 
να υλοποιήσουμε τις ιδέες μας, επιτυγχάνεται με την αύξηση 
της συνείδησής μας. Αυτό αρχίζει με την οικοδόμηση 
πνευματικών ιδεών στη συνείδησή μας. Η υλοποίησή τους 
στη συνέχεια ακολουθεί φυσικά και προκύπτουν τα 
επιθυμητά αποτελέσματα.

#Νο33
Όσο παραμένουμε συνδεδεμένοι με την Πηγή μας, η ενέργεια 
ζωής και η νοημοσύνη μας διαπερνούν. Στην πραγματικότητα, δεν 
μπορούμε ποτέ να χωριστούμε από την Πηγή μας. Ωστόσο, 
μπορούμε να σκεφτόμαστε τους εαυτούς μας ξεχωριστά και όταν 
το κάνουμε, αποδυναμώνουμε τη σύνδεση, κακοποιούμε τους 
εαυτούς μας και, εάν συνεχίσουμε, φθίνουμε πρόωρα και 
πεθαίνουν.



#Νο34
Ο σύνδεσμός σας με την Πηγή βρίσκεται όπου η 
δημιουργική ενέργεια ρέει στο σώμα σας και στη 
συνείδησή σας - στο ψυχικό σας πεδίο ή το μυαλό 
σας. Η πραγματοποίηση της σύνδεσης δεν 
απαιτεί ιδιαίτερες τελετουργίες ή διατυπώσεις. 
Συνδέεστε στην πηγή ως εξής:

• Στρέφοντας την προσοχή σας στα υψηλότερα 
πράγματα - αυτό είναι εξ ολοκλήρου υπό τον 
έλεγχό σας, παρέχοντας σας τη δυνατότητα για 
πρακτική
• Ξοδεύοντας χρόνο στη σιωπή, χαλαρώνοντας 
τις σκέψεις σας και φέρνοντάς τες πίσω στο εδώ 
και το τώρα
• Αναζητώντας πνευματική κατανόηση - η 
πνευματική κατανόηση μεγαλώνει καθώς 
επιβεβαιώνετε την αλήθεια και την αφήνετε να 
επηρεάσει τον τρόπο που σκέφτεστε, μιλήστε και 
συμπεριφέρεστε.
• Καθώς αναπτύσσετε και εμπιστεύεστε τις 
διαισθητικές σας δυνάμεις.

#Νο35
Κάνετε το εξής δύο φορές την ημέρα για τέσσερις 
εβδομάδες.
Καθίστε σε μια άνετη καρέκλα, κλείστε τα μάτια 
σας, πάρτε μια βαθιά αναπνοή και χαλαρώστε.
Φανταστείτε τον εαυτό σας γεμάτο με την 
ενέργεια της Πηγής. Πώς νιώθετε; Πώς είναι 
διαφορετική η ζωή σας; Αναγνωρίζετε ότι είστε 
ένα με αυτήν την Πηγή που προέρχεστε.

Τώρα επιβεβαιώστε: «Είμαι η εκδήλωση της 
Δημιουργικής Νοημοσύνης. Κάθε στιγμή η ζωή, 
η σοφία και η δύναμη της ρέουν μέσα μου και 
μέσα από μένα. Καθώς λειτουργεί σε μένα, είμαι 
ισχυρός και ειρηνικός ».

Γράψτε αυτήν την επιβεβαίωση σε μια κάρτα και 
μεταφέρετε τη μαζί σας. Μιλήστε συχνά με 
αυτοπεποίθηση, καθώς πηγαίνετε για τις 
δραστηριότητές σας.


