
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΙΙΙ 
 
 

Εισαγωγή. 
 

1. Η επανάληψη που ακολουθεί αρχίζει σήµερα. Θα επαναλαµβάνουµε δύο µαθήµατα κάθε 
µέρα για δέκα µέρες. Θα ακολουθήσουµε ένα συγκεκριµένο σχήµα γι αυτές τις πρακτικές 
περιόδους, το οποίο σου  συνιστούµε να ακολουθήσετε όσο πιο πιστά γίνεται. 
 
2. Φυσικά, καταλαβαίνουµε ότι µπορεί να σου είναι αδύνατο να ακολουθήσεις µε ακρίβεια 
αυτό που σου προτείνουµε, για κάθε ώρα της ηµέρας. Η µάθηση δεν θα εµποδιστεί αν χάσεις 
µια πρακτική περίοδο σε περίπτωση που σου είναι αδύνατο να την τηρήσεις  την 
συγκεκριµένη ώρα. Ούτε είναι αναγκαίο να κάνει; υπερβολικές προσπάθειες για να 
βεβαιωθείς ότι προλαβαίνεις να τις κάνεις όλες τις φορές. Το τελετουργικό δεν είναι καθόλου 
επιδίωξή µας, και θα µπορούσε να µαταιώσει τον πραγµατικό µας στόχο. 
 
3. Η µάθηση όµως παρεµποδίζεται όταν παραλείψεις µια πρακτική περίοδο επειδή δεν είσαι 
πρόθυµος να αφιερώσεις το χρόνο που σου ζητείται γι αυτή. Μην αυταπατάσαι σε αυτό. Η 
απροθυµία µπορεί να καλυφθεί µε µεγάλη επιµέλεια πίσω από ένα µανδύα καταστάσεων που 
δεν µπορείς να ελέγξεις. Μάθε να ξεχωρίζεις τις καταστάσεις που δεν ευνοούν πραγµατικά τις 
ασκήσεις σου από αυτές που χρησιµοποιείς για να καµουφλάρεις την απροθυµία σου. 
 
4. Αυτές τις ασκήσεις που έχασες λόγω της απροθυµίας σου, για οποιοδήποτε λόγο, θα 
πρέπει να τις κάνεις αµέσως µόλις αλλάξεις γνώµη για τον στόχο σου. Είσαι απρόθυµος να 
συνεργαστείς στην άσκηση της σωτηρίας µόνο αν παρεµβάλλεις δικούς σου στόχους πιο 
αγαπητούς σε σένα. Όταν αποσύρεις την αξία που έχεις δώσει σε αυτούς τους άλλους 
στόχους, άφησε τις πρακτικές περιόδους να αντικαταστήσουν τις προηγούµενες λιτανείες σου 
προς αυτούς. Δεν σου έδωσαν τίποτα. Αλλά η εξάσκηση σου µπορεί να σου προσφέρει τα 
πάντα. Δέξου, λοιπόν, αυτό που σου προσφέρουν και να είσαι γαλήνιος. 
 
5. Το σχήµα που θα πρέπει να χρησιµοποιήσεις για αυτές τις επαναλήψεις είναι το εξής: 
Αφιέρωσε πέντε λεπτά δύο φορές την ηµέρα, η περισσότερο αν προτιµάς, για να σκεφτείς τις 
σκέψεις που σου δίνονται. Διάβασε αυτές τις ιδέες και τα σχόλια από κάτω. Και έπειτα άρχισε 
να τις σκέφτεσαι, αφήνοντας το νου σου να τις συσχετίσει µε τις ανάγκες σου, τα φαινοµενικά 
σου προβλήµατα και ό,τι άλλο σε απασχολεί. 
 
6. Τοποθέτησε τις ιδέες στο νου σου, και άφησέ τον να τις χρησιµοποιήσει όπως αυτός 
επιλέξει. Δώσε του πίστη ότι θα τις χρησιµοποιήσει µε σοφία, εφόσον Αυτός που σου έδωσε 
αυτές τις σκέψεις θα τον βοηθά. Τι άλλο από αυτό που έχεις στο νου σου µπορείς να 
εµπιστευτείς; Έχε πίστη σε αυτές τις επαναλήψεις, το µέσα που χρησιµοποιεί το Άγιο Πνεύµα 
δεν γίνεται να αποτύχουν. Η σοφία του νου σου θα έρθει να σε βοηθήσει. Δώσε την 
κατεύθυνση στο ξεκίνηµα · έπειτα αποσύρσου µε ήσυχη πίστη, και άφησε το νου να 
χρησιµοποιήσει τις σκέψεις που έδωσες έτσι όπως σου δόθηκαν για να τις χρησιµοποιήσει. 
7. Σου δόθηκαν µε πλήρη εµπιστοσύνη · µε απόλυτη πεποίθηση ότι θα τις χρησιµοποιήσεις 
σωστά · µε απόλυτη βεβαιότητα ότι θα τις χρησιµοποιήσεις σωστά · µε πλήρη πίστη ότι θα 
δεις τα µηνύµατά τους και θα τα χρησιµοποιήσεις για τον εαυτό σου. Πρόσφερέ τα στο νου 
σου µε την ίδια εµπιστοσύνη και βεβαιότητα και πίστη. Δεν θα αποτύχει. Είναι τα µέσα που 
έχει επιλέξει το Άγιο Πνεύµα για την σωτηρία σου. Εφόσον έχουν την δική Του εµπιστοσύνη, 
τα µέσα Του σίγουρα αξίζουν και την δική σου. 
8. Θα έχεις ιδιαίτερο όφελος αν αφιερώσεις το πρώτα πέντε λεπτά της ηµέρας στις 
επαναλήψεις σου, καθώς και τα τελευταία πέντε πριν κοιµηθείς. Αν αυτό δεν γίνεται, 
τουλάχιστον προσπάθησε να τις µοιράσεις έτσι ώστε να κάνεις την µία επανάληψη το πρωί, 
και την άλλη την ώρα πριν πας για ύπνο. 
 
9. Οι ασκήσεις που είναι να γίνουν κατά την διάρκεια της ηµέρας είναι εξίσου σηµαντικές, 
ίσως και περισσότερο. Έχεις την τάση να ασκείσαι µόνο στις καθορισµένες ώρες, κι έπειτα να 
συνεχίζεις µε τον δικό σου τρόπο σε άλλα πράγµατα, χωρίς να εφαρµόζεις εκεί αυτά που 
έµαθες. Σαν αποτέλεσµα, αποκτάς µόνο µικρή ενίσχυση, και δεν δίνεις στην µάθησή σου την 
ευκαιρία που της αξίζει για να αποδείξει πόσο σπουδαία είναι τα δώρα που σου παρέχει. Εδώ 



βρίσκεται άλλη µία ευκαιρία να την χρησιµοποιήσεις καλά. 
 
10. Σε αυτές τις ανακεφαλαιώσεις, τονίζουµε την ανάγκη να µην αφήνεις αυτά που µαθαίνεις 
αχρησιµοποίητα ανάµεσα στις ώρες των µεγαλυτέρων ασκήσεων. Επιχείρησε να κάνεις στις 
δύο ηµερήσιες ιδέες µια σύντοµη αλλά σοβαρή επανάληψη κάθε ώρα. Χρησιµοποιήσε την µία 
την αρχή της ώρας και την άλλη µετά από µισή ώρα. Δεν χρειάζεται πάνω από µια στιγµή για 
την κάθε µία. Έπειτα στρέψου στις δουλειές σου, αλλά προσπάθησε να κρατήσεις την σκέψη 
αυτή µαζί σου, και να την αφήσεις να σε βοηθήσει να κρατήσεις την γαλήνη σου σε όλη την 
διάρκεια της ηµέρας. 
11. Αν κλονιστείς, σκέψου το πάλι. Αυτές οι περίοδοι άσκησης είναι σχεδιασµένες για να σε 
βοηθήσουν να διαµορφώσεις την συνήθεια να εφαρµόζεις αυτά που µαθαίνεις κάθε µέρα σε 
ό,τι κάνεις. Μην επαναλαµβάνεις την σκέψη και έπειτα την αφήνεις. Η χρησιµότητά της είναι 
απεριόριστη για σένα. Και είναι προορισµένη να σε υπηρετήσει µε όλους τους τρόπους, σε 
όλες τις στιγµές και σε όλα τα µέρη, και όποτε χρειαστείς βοήθεια οιουδήποτε είδους. 
Προσπάθησε, λοιπόν, να την παίρνεις µαζί σου στις δουλειές της ηµέρας και κάνε την άγια, 
αντάξια του Υιού του Θεού, αποδεκτή στον Θεό και τον Εαυτό σου. 
12. Κάθε µέρα οι εργασίες ανακεφαλαίωσης θα καταλήγουν µε µία επαναβεβαίωση της 
σκέψης που χρησιµοποιούσες κάθε ώρα, και αυτής που χρησιµοποιούσες στην µισή ώρα. 
Μην τις ξεχνάς. Αυτή η δεύτερη ευκαιρία µε την κάθε µία από αυτές τις ιδέες θα επιφέρει τόσο 
µεγάλη πρόοδο και αυτές οι ανακεφαλαιώσεις θα µας αποφέρουν τόσο µεγάλα οφέλη ώστε 
έπειτα θα συνεχίσουµε σε πιο στέρεο έδαφος, µε σταθερότερα βήµατα και µε ισχυρότερη 
πίστη.  
13. Μην ξεχνάς πόσο λίγα έχεις µάθει. Μην ξεχνάς πόσα µπορείς να µάθεις τώρα. Μην 
ξεχνάς ότι ο Πατέρας σου σε χρειάζεται, καθώς επαναλαµβάνεις αυτές τις σκέψεις που 
Εκείνος σου έδωσε. 
 
 
	  
	  

	  
	  
	  
 

ΜΑΘΗΜΑ 111 
 

Για την πρωινή και βραδινή ανακεφαλαίωση: 
 
 (91) «Τα θαύµατα είναι ορατά στο φως.» 
 
Δεν µπορώ να δω στο σκοτάδι. Το φως της αγιότητας και της αλήθειας ας φωτίσει το νου 
µου, και ας δω την αθωότητά µέσα µου. 
 
 (92) «Τα θαύµατα είναι ορατά στο φως, και το φως και η δύναµη είναι ένα.» 
 
Βλέπω µέσω της δύναµης, το δώρο του Θεού σε µένα. Η αδυναµία µου είναι το σκοτάδι που 
το δώρο Του διασκορπίζει, δίνοντάς µου την δύναµή Του στην θέση του. 
 
Κάθε ώρα: 
 
-Τα θαύµατα γίνονται ορατά στο φως. 
 
Στην µισή ώρα: 
 
- Τα θαύµατα είναι ορατά στο φως, και το φως και η δύναµη είναι ένα . 
	  



	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 112 
 

Για την πρωινή και την βραδινή επανάληψη: 
 
 (93) «Το φως, η χαρά και η γαλήνη διαµένουν µέσα µου.» 
 
Είµαι ο οίκος του φωτός, της χαράς και της γαλήνης. Τα καλωσορίζω στον οίκο που 
µοιράζοµαι µε τον Θεό, διότι είµαι µέρος δικό Του. 
 
 (94) «Είµαι έτσι όπως µε δηµιούργησε ο Θεός» 
 
Θα παραµείνω για πάντα έτσι όπως ήµουν, όταν δηµιουργήθηκα  από Εκείνον που ποτέ δεν 
αλλάζει, σαν τον Εαυτό Του. Και είµαι ένα µε Αυτόν, και Αυτός µε µένα. 
 
Στην ώρα: 
 
 «Το φως και η χαρά και η γαλήνη διαµένουν µέσα µου.» 
 
Στην µισή ώρα: 
 
 «Είµαι έτσι όπως µε δηµιούργησε ο Θεός» 
	  
	  
	  

	  
	  
	  
 

ΜΑΘΗΜΑ 113 
 

Για την πρωινή και βραδινή άσκηση. 
 
 (95) «Είµαι ένας Εαυτός, ενωµένος µε τον Δηµιουργό µου.» 
 
Η γαλήνη και η απόλυτη ηρεµία είναι δικές µου, διότι είµαι ένας Εαυτός, απόλυτα 
ολοκληρωµένος, ένα µε όλη την δηµιουργία και µε τον Θεό. 
 
 (96) «Η Σωτηρία προέρχεται από τον ένα µου Εαυτό.» 
 
Από τον ένα µου Εαυτό, του Οποίου η γνώση παραµένει ακόµα µέσα στο νου µου, βλέπω το 
τέλειο σχέδιο του Θεού για την σωτηρία µου να εκπληρώνεται τέλεια. 
 
Στην ώρα. 
 
«Είµαι ένας Εαυτός, ενωµένος µε τον Δηµιουργό µου.» 
 
Στην µισή ώρα 
 
«Η Σωτηρία προέρχεται από τον ένα µου Εαυτό.» 



	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 114 
 

Για την πρωινή και βραδινή άσκηση. 
 
«Είµαι πνεύµα». 
 
Είµαι ο Υιός του Θεού. Κανένα σώµα δεν µπορεί να περιέχει το πνεύµα µου, ούτε να µου 
επιβάλει κάποιο περιορισµό που δεν δηµιούργησε ο Θεός. 
 
«Θα δεχτώ το ρόλο µου στο σχέδιο του Θεού για την σωτηρία.» 
 
Ποια µπορεί να είναι η λειτουργία µου εκτός από το να δεχτώ το Λόγο του Θεού, ο Οποίος µε 
δηµιούργησε γι αυτό που είµαι και πάντα θα είµαι; 
 
Στην ώρα: 
 
 Είµαι πνεύµα. 
 
Στην µισή ώρα: 
Θα δεχτώ το ρόλο µου στο σχέδιο του Θεού για την σωτηρία. 
 
 
	  
	  

	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 115 
 

Για την πρωινή και την βραδινή άσκηση: 
 
«Η σωτηρία είναι η µόνη µου λειτουργία εδώ.» 
 
Η λειτουργία µου εδώ είναι να συγχωρώ τον κόσµο για όλα τα σφάλµατα που έχω κάνει. Γιατί 
έτσι απελευθερώνοµαι κι εγώ από αυτά, µαζί µε όλο τον κόσµο. 
 
«Ο ρόλος µου στο σχέδιο του Θεού για την σωτηρία είναι θεµελιώδης.» 
 
Είµαι σηµαντικός για το σχέδιο του Θεού για την σωτηρία του κόσµου. Διότι Αυτός µου έδωσε 
το σχέδιό Του, ώστε να µπορώ να σώσω τον κόσµο. 
 
Στην ώρα: 
«Η σωτηρία είναι η µόνη µου λειτουργία εδώ.» 
 
Στην µισή ώρα: 
«Ο ρόλος µου στο σχέδιο του Θεού για την σωτηρία, είναι θεµελιώδης.» 



	  

	  
	  
	  
 

ΜΑΘΗΜΑ 116 
 

Για την πρωινή και την βραδινή άσκηση: 
 
« Το Θέληµα του Θεού για µένα είναι η απόλυτη ευτυχία.» 
 
Το Θέληµα του Θεού είναι η απόλυτη ευτυχία για µένα. Και γίνεται να υποφέρω µόνο όταν 
πιστεύω ότι υπάρχει κάποια άλλη θέληση, ξέχωρη από την δική Του. 
 
«Μοιράζοµαι το Θέληµα του Θεού για ευτυχία για µένα» 
 
Μοιράζοµαι το Θέληµα του Πατέρα µου για µένα, τον Υιό Του. Ό,τι µου έχει δώσει Αυτός, είναι 
το µόνο που θέλω. Ό,τι µου έχει δώσει είναι το µόνο που υπάρχει. 
 
Στην ώρα: 
« Το Θέληµα του Θεού για µένα είναι η απόλυτη ευτυχία.» 
 
Στην µισή ώρα: 
«Μοιράζοµαι το Θέληµα του Θεού για ευτυχία για µένα» 
 
	  
	  

	  
	  
	  
	  
 

ΜΑΘΗΜΑ 117 
 

Για την πρωινή και την βραδινή άσκηση: 
 
«Ο Θεός, εφόσον είναι Αγάπη, είναι επίσης και ευτυχία.» 
 
Ας θυµηθώ ότι η αγάπη είναι ευτυχία, και τίποτα άλλο δεν φέρνει χαρά. Κι έτσι επιλέγω να 
µην δεχτώ κανένα υποκατάστατο για την αγάπη. 
 
«Αναζητώ αυτό που µου ανήκει αληθινά 
 
Η αγάπη είναι κληρονοµιά µου, και µαζί µε αυτή και η χαρά. Αυτά είναι τα δώρα που µου 
έδωσε ο Πατέρας µου. Επιθυµώ να δεχτώ ό,τι είναι δικό µου αληθινά. 
 
Στην ώρα: 
«Ο Θεός, εφόσον είναι Αγάπη, είναι επίσης και ευτυχία.» 
 
Στην µισή ώρα: 
«Αναζητώ αυτό που µου ανήκει αληθινά.» 



	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 118 
 

Για την πρωινή και βραδινή άσκηση: 
 
«Η γαλήνη και η χαρά του Θεού είναι δικές µου». 
 
 
Σήµερα θα δεχτώ την γαλήνη και την χαρά του Θεού, ανταλλάσοντας τες µε χαρά µε όλα τα 
υποκατάστατα για την γαλήνη και την ευτυχία, που έχω φτιάξει εγώ. 
 
«Ας ησυχάσω και ας ακούσω την αλήθεια» 
 
 
Ας ησυχάσει η δική µου αδύναµη φωνή, και ας ακούσω την ισχυρή Φωνή της Αλήθειας να µε 
επιβεβαιώνει η Ίδια ότι είµαι ο τέλειος Υιός του Θεού. 
Στην ώρα: 
 
«Η γαλήνη και η χαρά του Θεού είναι δικές µου». 
Στην µισή ώρα: 
 
«Ας ησυχάσω και ας ακούσω την αλήθεια» 
	  
	  
	  

	  
	  
	  
 

ΜΑΘΗΜΑ 119 
 

Για την πρωινή και βραδινή άσκηση. 
 
«Η αλήθεια θα διορθώσει όλα τα λάθη µέσα στο νου µου» 
 
 
Κάνω λάθος όταν νοµίζω ότι µπορώ να πληγωθώ µε τον οποιοδήποτε τρόπο. Είµαι Υιός του 
Θεού, του οποίου ο Εαυτός αναπαύεται µε ασφάλεια µέσα στο Νου του Θεού. 
 
«Το να δίνεις και το να λαµβάνεις είναι ένα στην πραγµατικότητα» 
 
 
Θα συγχωρώ όλα τα πράγµατα σήµερα, έτσι ώστε να µπορέσω να µάθω πώς να δέχοµαι την 
αλήθεια µέσα µου, και να κατορθώσω να αναγνωρίζω την αθωότητά µου. 
Στην ώρα: 
 
«Η αλήθεια θα διορθώσει όλα τα λάθη µέσα στο νου µου» 



 
 
Στην µισή ώρα: 
 
«Το να δίνεις και το να λαµβάνεις είναι ένα στην πραγµατικότητα» 
 
 
 
	  

	  
	  
	  
	  

ΜΑΘΗΜΑ 120 
 

Για την πρωινή και βραδινή άσκηση: 
 
«Αναπαύοµαι µέσα στο Θεό». 
 
Μέσα στον Θεό αναπαύοµαι σήµερα, και Τον αφήνω να εργαστεί µέσα µου και µέσα από 
µένα, ενώ εγώ αναπαύοµαι µέσα σε Αυτόν µε ήρεµη και απόλυτη βεβαιότητα. 
 
«Είµαι έτσι όπως µε δηµιούργησε ο Θεός». 
 
 
Είµαι Υιός του Θεού. σήµερα αφήνω κατά µέρος όλες τις αρρωστηµένες ψευδαισθήσεις για 
τον εαυτό µου, και αφήνω τον Πατέρα µου να µου πει Ποιος πραγµατικά είµαι. 
Στην ώρα: 
 
«Αναπαύοµαι µέσα στο Θεό». 
 
 
Στην µισή ώρα: 
 
«Είµαι έτσι όπως µε δηµιούργησε ο Θεός». 
	  
	  
	  
	  

	  


