
 

 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  II 
 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
1. Τώρα είµαστε έτοιµοι για άλλη µία ανακεφαλαίωση. Θα αρχίσουµε εκεί όπου µείναµε µε την 
περασµένη µας ανακεφαλαίωση, και θα καλύπτουµε δύο ιδέες κάθε µέρα. Το πρώτο µέρος 
της ηµέρας θα είναι αφιερωµένο στην µία από αυτές τις ιδέες, και το δεύτερο µέρος στην 
άλλη. Θα έχουµε µία πιο µεγάλη περίοδο πρακτικής, και συχνές συντοµότερες κατά τις οποίες 
θα ασκούµαστε στην κάθε µία τους. 
2. Οι πιο µεγάλες περίοδοι πρακτικής θα ακολουθούν αυτή την γενική µορφή: Αφιέρωσε 
περίπου δεκαπέντε λεπτά για την κάθε µία, και άρχισε σκεπτόµενος αυτές τις ιδέες για την 
ηµέρα, και τα σχόλια που περιλαµβάνονται στην εργασία. Αφιέρωσε περίπου τρία µε τέσσερα 
λεπτά για να τις διαβάσεις αργά, αρκετές φορές αν το επιθυµείς, και έπειτα κλείσε τα µάτια 
σου και άκου. 
3. Επανάλαβε την πρώτη φράση της περιόδου άσκησης αν βρίσκεις ότι ο νους σου 
περιπλανάται, αλλά προσπάθησε το µεγαλύτερο µέρος του χρόνου να ακούς σιωπηλά αλλά 
µε προσοχή. Υπάρχει ένα µήνυµα που σε περιµένει. Να είσαι βέβαιος ότι θα το λάβεις. Να 
θυµάσαι ότι σου ανήκει, και ότι το θέλεις. 
4. Μην επιτρέπεις στην προσοχή σου να ταλαντεύεται παρασυρόµενη από σκέψεις που την 
αποσπούν. Συνειδητοποίησε ότι, όποια µορφή και να παίρνουν τέτοιες σκέψεις, δεν έχουν 
κανένα νόηµα και καµιά δύναµη. Αντικατέστησε τες µε την αποφασιστικότητά σου να 
πετύχεις. Μην ξεχνάς ότι η θέλησή σου έχει δύναµη πάνω από όλες τις φαντασιώσεις και τα 
όνειρα. Δείξε της εµπιστοσύνη ότι θα σε βοηθήσει και ότι θα σε οδηγήσει πέρα από όλα αυτά. 
5. Θεώρησε αυτές τις περιόδους πρακτικής ως αφιερώσεις στον δρόµο, την αλήθεια και την 
ζωή. Αρνήσου να παρεκκλίνεις σε λοξοδροµήσεις, ψευδαισθήσεις και σκέψεις θανάτου. Είσαι 
αφοσιωµένος στην σωτηρία. Κάθε µέρα να είσαι αποφασισµένος να µην αφήνεις την 
λειτουργία σου ανεκπλήρωτη. 
6. Δήλωσε πάλι την αποφασιστικότητα σου και στις πιο σύντοµες περιόδους πρακτικής, 
χρησιµοποιώντας την αρχική µορφή της ιδέας για τις γενικές εφαρµογές, και πιο 
συγκεκριµένες µορφές όταν χρειάζεται. Αυτές, όµως, είναι απλές προτάσεις. Δεν είναι τα 
συγκεκριµένα λόγια που χρησιµοποιείς που έχουν σηµασία. 
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Οι σηµερινές ιδέες που ανακεφαλαιώνουµε είναι: 
 (61) Είµαι το φως του κόσµου. 
Πόσο ιερός είµαι, που µου έχει δοθεί η λειτουργία να φωτίζω τον κόσµο! Ας ησυχάσω 
ενώπιον της ιερότητάς µου. Μέσα στο ήρεµο φως της ας εξαφανιστούν όλες µου οι 
συγκρούσεις. Μέσα στην ειρήνη της ας θυµηθώ Ποιος είµαι. 
Κάποιες πιο εξειδικευµένες µορφές για την εφαρµογή αυτής της ιδέας όταν φαίνεται πως 
προκύπτουν δυσκολίες, θα µπορούσαν να είναι: 
Ας µην κρύβω το φως του κόσµου µέσα µου. 
Το φως του κόσµου αν λάµψει µέσα από αυτή την φαινοµενική κατάσταση. 
Αυτή η σκιά θα εξαφανιστεί µπροστά στο φως. 
 (62) Η συγχώρεση είναι η λειτουργία µου ως φως του κόσµου. 
Μέσα από την αποδοχή της λειτουργίας µου θα µπορέσω να δω το φως µέσα µου. Και µέσα 
σ’ αυτό το φως η λειτουργία µου θα σταθεί καθαρή και απόλυτα αναµφίβολη ενώπιον της 
όρασής µου. Η αποδοχή µου δεν εξαρτάται από την αναγνώριση της λειτουργίας µου, διότι 



ακόµα δεν καταλαβαίνω την συγχώρεση. Όµως θα έχω εµπιστοσύνη ότι, µέσα στο φως, θα 
την δω έτσι όπως είναι. 
Πιο εξειδικευµένες µορφές για την χρήση αυτής της ιδέας θα µπορούσαν να είναι: 
Αυτό ας µε βοηθήσει να µάθω τι σηµαίνει η συγχώρεση. 
Ας µην διαχωρίζω την λειτουργία µου από την θέλησή µου. 
Δεν θα χρησιµοποιήσω αυτό για ένα ξένο σκοπό. 
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Θα ανακεφαλαιώσουµε αυτές τις ιδέες σήµερα: 
 (63) Το φως του κόσµου φέρνει ειρήνη σε κάθε νου µέσω της δικής µου συγχώρεσης. 
Η συγχώρεση µου είναι το µέσον µε το οποίο το φως του κόσµου βρίσκει έκφραση µέσα από 
εµένα. Η συγχώρεσή µου είναι το µέσον µε το οποίο αποκτώ επίγνωση του φωτός του 
κόσµου µέσα µου. Η συγχώρεση µου είναι το µέσον µε το οποίο ο κόσµος θεραπεύεται, µαζί 
µε µένα. Ας συγχωρώ, λοιπόν, τον κόσµο, έτσι ώστε να µπορέσει να θεραπευτεί µαζί µε µένα. 
Προτάσεις για συγκριµένες µορφές εφαρµογής αυτής της ιδέας είναι:  
Ας επεκταθεί η ειρήνη από το νου µου στον δικό σου, (όνοµα). 
Μοιράζοµαι το φως του κόσµου µαζί σου, (όνοµα). 
Μέσα από την συγχώρεσή µου µπορώ να δω αυτό έτσι όπως είναι. 
 (64) Ας µην ξεχνώ την λειτουργία µου. 
Δεν θέλω να ξεχνώ την λειτουργία µου, διότι θέλω να θυµηθώ τον Εαυτό µου. Δεν µπορώ να 
εκπληρώσω την λειτουργία µου αν την ξεχνώ .Και εκτός κι αν εκπληρώνω την λειτουργία µου, 
δεν θα βιώνω την χαρά που προορίζει για µένα ο Θεός. 
Κατάλληλες συγκεκριµένες µορφές αυτής της ιδέας περιλαµβάνουν: 
Ας µην χρησιµοποιήσω αυτό για να κρύψω από µένα την λειτουργία µου. Καλύτερα να το 
χρησιµοποιήσω σαν ευκαιρία για να εκπληρώσω την λειτουργία µου. Αυτό µπορεί να απειλεί 
το εγώ µου, αλλά δεν µπορεί να αλλάξει την λειτουργία µου κατά κανένα τρόπο. 
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Σήµερα ας ανακεφαλαιώσουµε αυτές τις ιδέες: 
 (65) Η µόνη µου λειτουργία είναι αυτή που µου έδωσε ο Θεός. 
Δεν έχω άλλη λειτουργία από αυτή που µου έδωσε ο Θεός. Αυτή η αναγνώριση µε 
απελευθερώνει από κάθε σύγκρουση, διότι σηµαίνει ότι δεν γίνεται να έχω συγκρουόµενους 
στόχους. Με ένα και µοναδικό σκοπό, είµαι πάντα σίγουρος για το τι να κάνω, τι να πω και τι 
να σκεφτώ. Κάθε αµφιβολία πρέπει να εξαφανιστεί καθώς αναγνωρίζω ότι η µόνη µου 
λειτουργία είναι αυτή που µου έδωσε ο Θεός. 
Πιο συγκεκριµένες εφαρµογές αυτής της ιδέας µπορεί να πάρουν αυτές τις µορφές: 
Η αντίληψή µου γι αυτό δεν αλλάζει την λειτουργία µου. 



 Αυτό δεν µου δίνει κάποια άλλη λειτουργία από αυτή που µου έδωσε ο Θεός. 
Ας µην χρησιµοποιήσω αυτό για να δικαιολογήσω µία λειτουργία που δεν µου έδωσε ο Θεός. 
 (66) Η ευτυχία µου και η λειτουργία µου είναι ένα. 
Όλα όσα προέρχονται από τον Θεό είναι ένα. Προέρχονται από την Ενότητα, και πρέπει να 
λαµβάνονται ως ένα. Η εκπλήρωση της λειτουργίας µου είναι η ευτυχία µου διότι και οι δύο 
προέρχονται από την ίδια Πηγή. Και πρέπει να µάθω ν’ αναγνωρίζω τι µε κάνει χαρούµενο, 
αν επιθυµώ να βρω την ευτυχία. 
Μερικές χρήσιµες µορφές για ειδικευµένες εφαρµογές αυτής της ιδέας είναι: 
Αυτό δεν µπορεί να διαχωρίσει την ευτυχία µου από την λειτουργία µου. 
Η ενότητα της ευτυχίας µου και η λειτουργία µου παραµένει απόλυτα ανέπαφη από αυτό. 
Τίποτα, ούτε κι αυτό, δεν µπορεί να δικαιολογήσει την ψευδαίσθηση της ευτυχίας ξεχωριστά 
από την λειτουργία µου. 
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Αυτές είναι οι ιδέες για την σηµερινή ανακεφαλαίωση: 
 (67) Η αγάπη µε δηµιούργησε καθ’ οµοίωσή της. 
Είµαι όµοιος µε τον Δηµιουργό µου. Δεν γίνεται να υποφέρω, δεν γίνεται να βιώνω απώλεια 
και δεν γίνεται να πεθάνω. Δεν είµαι σώµα. Επιθυµώ ν’ αναγνωρίσω την πραγµατικότητά µου 
σήµερα. Δεν θα λατρεύω είδωλα, ούτε θα εξυψώσω την αντίληψη που έχω για τον εαυτό µου 
µε σκοπό ν’ αντικαταστήσω τον Εαυτό µου. Είµαι όµοιος µε τον Δηµιουργό µου. Η αγάπη µε 
δηµιούργησε σαν την ίδια. 
Μπορεί να βρεις αυτές τις εξειδικευµένες µορφές χρήσιµες στην εφαρµογή της ιδέας: 
Ας µην βλέπω µια ψευδαίσθηση του εαυτού µου σε αυτό. 
Καθώς κοιτάζω αυτό, ας θυµάµαι τον Δηµιουργό µου. 
Ο Δηµιουργός µου δεν δηµιούργησε αυτό έτσι όπως το βλέπω εγώ. 
 (68) Η αγάπη δεν κρατά πικρίες. 
Οι πικρίες είναι εντελώς ξένες προς την αγάπη. Οι πικρίες επιτίθενται στην αγάπη και 
κρατούν κρυφό το φως της. Αν κρατώ πικρίες επιτίθεµαι στην αγάπη, και εποµένως 
επιτίθεµαι στον Εαυτό µου. Ο Εαυτός µου έτσι γίνεται ξένος προς εµένα. Είµαι 
αποφασισµένος να µην επιτεθώ στον Εαυτό µου σήµερα, έτσι ώστε να µπορέσω να θυµηθώ 
Ποιος είµαι. 
Αυτές οι συγκεκριµένες µορφές εφαρµογής αυτής της ιδέας µπορεί να είναι χρήσιµες: 
Αυτό δεν είναι δικαιολογία για να αρνηθώ τον Εαυτό µου. 
Δεν θα χρησιµοποιήσω αυτό για να επιτεθώ στην αγάπη. 
Αυτό ας µην µε βάλει σε πειρασµό να επιτεθώ στον  εαυτό µου. 
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Η σηµερινή ανακεφαλαίωση θα καλύψει αυτές τις ιδέες: 
 (69) Οι πικρίες µου κρύβουν το φως του κόσµου µέσα µου. 



Οι πικρίες µου, µου δείχνουν κάτι που δεν είναι εκεί, και κρύβουν από µένα αυτό που θα 
έβλεπα. Αναγνωρίζοντας αυτό, για ποιο λόγο να θέλω τις πικρίες µου; Με κρατούν στο 
σκοτάδι και κρύβουν το φως. Οι πικρίες και το φως δεν µπορούν να πάνε µαζί, αλλά το φως 
και η όραση πρέπει να είναι ενωµένα ώστε να µπορώ να δω. Για να δω, πρέπει να αφήσω 
κατά µέρος τις πικρίες. Θέλω να δω, και αυτό θα είναι το µέσο µε το οποίο θα πετύχω. 
Ιδιαίτερες εφαρµογές γι αυτή την ιδέα θα µπορούσαν να γίνουν σε αυτές τις µορφές: 
Ας µην χρησιµοποιώ αυτό ως εµπόδιο στην όραση. 
Το φως του κόσµου θα διώξει µε την λάµψη του όλο αυτό. 
Θέλω να δω. 
 (70) Η σωτηρία µου προέρχεται από µένα. 
Σήµερα θ’ αναγνωρίσω που είναι η σωτηρία µου. Βρίσκεται µέσα σε µένα διότι ο Πηγή της 
βρίσκεται εκεί. Δεν έχει φύγει από την Πηγή της, εποµένως δεν γίνεται να έχει φύγει από το 
νου µου. Δεν θα την ψάξω έξω από µένα. Δεν θα την βρω έξω και έπειτα να την φέρω µέσα. 
Αλλά από µέσα σε µένα θα φτάσει πιο πέρα, και όλα όσα βλέπω θα αντανακλούν µόνο το 
φως που λάµπει µέσα σε µένα και στην ίδια. 
Αυτές οι µορφές της ιδέας είναι κατάλληλες για πιο εξειδικευµένες εφαρµογές: 
Αυτό ας µην µε βάλει στον πειρασµό να κοιτάξω µακριά από µένα για την σωτηρία µου. 
Δεν θ’ αφήσω αυτό να αναµειχθεί µε την επίγνωση της Πηγής της σωτηρίας µου. 
Αυτό δεν έχει καµία δύναµη να αφαιρέσει την σωτηρία από µένα. 
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Αυτές οι ιδέες είναι για ανακεφαλαίωση σήµερα: 
 (71) Μόνο το σχέδιο του Θεού για την σωτηρία θα λειτουργήσει. 
Η ξέφρενη αναζήτηση µου  για την σωτηρία δεν έχει κανένα νόηµα. Την έχω δει σε πολλούς 
ανθρώπους και σε πολλά πράγµατα, αλλά όταν την έφτανα, δεν ήταν εκεί. Έσφαλλα για το 
που βρίσκεται. Έσφαλλα για το τι είναι. Δεν θα αναλάβω πια άσκοπες έρευνες. Μόνο το 
σχέδιο του Θεού για την σωτηρία θα λειτουργήσει. Και εγώ θα χαίροµαι διότι το δικό Του 
σχέδιο δεν µπορεί ποτέ να αποτύχει. 
Αυτές είναι µερικές προτεινόµενες µορφές για την εξειδικευµένη εφαρµογή αυτής της ιδέας: 
Το σχέδιο του Θεού για την σωτηρία θα µε σώσει από την αντίληψη που έχω γι αυτό. 
Αυτό δεν είναι καµιά εξαίρεση στο σχέδιο του Θεού για την σωτηρία µου. 
Ας αντιλαµβάνοµαι αυτό  µόνο στο φως του σχεδίου του Θεού για την σωτηρία. 
 (72) Το να κρατώ πικρίες είναι επίθεση στο σχέδιο του Θεού για την σωτηρία. 
Το να κρατώ πικρίες είναι µια προσπάθεια να αποδείξω ότι το σχέδιο του Θεού για την 
σωτηρία δεν θα λειτουργήσει. Και όµως, µόνο το δικό Του σχέδιο θα λειτουργήσει. Όταν 
λοιπόν κρατώ πικρίες, αποκλείω από την επίγνωση µου την µόνη µου ελπίδα για την 
σωτηρία. Δεν θέλω πια να µαταιώνω τα δικά µου συµφέροντα µε αυτό τον παρανοϊκό τρόπο. 
Επιθυµώ να δεχτώ το σχέδιο του Θεού για την σωτηρία, και να είµαι ευτυχισµένος.  
Εξειδικευµένες εφαρµογές γι αυτή την ιδέα θα µπορούσαν να είναι σε αυτές τις µορφές:  
Ενώ κοιτάζω αυτό, επιλέγω ανάµεσα στην εσφαλµένη αντίληψη και την σωτηρία. 
Αν βλέπω αιτιολογικό  για πικρίες σ’ αυτό, δεν θα βλέπω αιτία για την σωτηρία µου. 
Αυτό απαιτεί σωτηρία, και όχι επίθεση.  
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Η ανακεφαλαίωσή µας σήµερα θα καλύψει αυτές τις ιδέες: 
 (73) Η θέλησή µου είναι να γίνει φως. 
Σήµερα θα χρησιµοποιήσω την δύναµη της θέλησής µου. Δεν είναι η θέλησή µου να  ψάχνω 
ψηλαφητά µέσα στο σκοτάδι, γεµάτος φόβο για τις σκιές και πράγµατα αόρατα και µη 
πραγµατικά. Το φως θα είναι ο οδηγός µου σήµερα. Θα το ακολουθώ εκεί όπου µε οδηγεί, και 
θα κοιτάζω µόνο ό,τι µου δείχνει. Σήµερα  θα βιώσω την ειρήνη της ορθής αντίληψης. 
Αυτές οι µορφές αυτής της ιδέας θα ήταν χρήσιµες για συγκεκριµένες εφαρµογές:  
Αυτό δεν µπορεί να κρύψει το φως που είναι η θέλησή µου να δω. 
Στέκεσαι µαζί µου στο φως, (όνοµα). 
Στο φως αυτό θα δείχνει διαφορετικό. 
 (74) Δεν υπάρχει άλλη θέληση από του Θεού. 
Σήµερα είµαι ασφαλής διότι δεν υπάρχει άλλη θέληση από του Θεού. Φοβάµαι µόνο όταν 
πιστεύω ότι υπάρχει µια άλλη θέληση. Προσπαθώ να επιτεθώ µόνο όταν φοβάµαι, και µόνο 
όταν προσπαθώ να επιτεθώ µπορεί να πιστεύω ότι απειλείται η αιώνια ασφάλειά µου. 
Σήµερα θα αναγνωρίσω ότι όλα αυτά δεν έχουν συµβεί. Είµαι ασφαλής διότι δεν υπάρχει 
άλλη θέληση από του Θεού. 
Αυτές είναι µερικές χρήσιµες µορφές αυτής της ιδέας για εξειδικευµένες εφαρµογές: 
Ας αντιληφθώ αυτό σε συµφωνία µε την Θέληση του Θεού. 
Είναι η Θέληση του Θεού να είσαι Υιός Του, (όνοµα), καθώς και η δική µου. 
Αυτό είναι µέρος της Θέλησης του Θεού για µένα, όπως και να το βλέπω εγώ. 
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Σήµερα θα ανακεφαλαιώσουµε αυτές τις ιδέες: 
(75) Το φως έχει έρθει. 
Επιλέγοντας την σωτηρία και όχι την επίθεση, απλά επιλέγω να αναγνωρίσω αυτό που είναι 
ήδη εκεί. Η σωτηρία είναι µια απόφαση που έχει ήδη ληφθεί. Η επίθεση και οι πικρίες δεν 
υπάρχουν για να τις επιλέξω. Αυτός είναι ο λόγος που πάντα επιλέγω ανάµεσα στην αλήθεια 
και την ψευδαίσθηση · ανάµεσα σε αυτό που υπάρχει και σε αυτό που δεν υπάρχει. Το φως 
έχει έρθει. Δεν γίνεται παρά να επιλέξω το φως, διότι δεν έχει άλλη εναλλακτική. Έχει 
αντικαταστήσει το σκοτάδι, και το σκοτάδι έχει φύγει. 
Αυτές είναι κάποιες χρήσιµες µορφές για ειδικές εφαρµογές αυτής της ιδέας: 
Αυτό δεν µπορεί να µου δείχνει το σκοτάδι, διότι το φως έχει έρθει. 
Το φως µέσα σε σένα είναι το µόνο που επιθυµώ να βλέπω, (όνοµα) 
Σε αυτό επιθυµώ να βλέπω µόνο ό,τι βρίσκεται εκεί. 
 (76) Δεν υπάγοµαι σε κανένα άλλο νόµο εκτός από του Θεού. 
Εδώ είναι η τέλεια δήλωση της ελευθερίας µου. Δεν υπάγοµαι σε κανένα άλλο νόµο εκτός 
από του Θεού. Συνεχώς βρίσκοµαι στον πειρασµό να επινοώ άλλους νόµους και να τους 
δίνω δύναµη επάνω µου. Υποφέρω µόνο εξαιτίας της πίστης µου σ’ αυτούς. Δεν έχουν καµιά 
επίδραση επάνω µου. Είµαι απόλυτα ελεύθερος από τις επιδράσεις όλων των νόµων εκτός 
από του Θεού. Και οι δικοί Του νόµοι είναι οι νόµοι της ελευθερίας.  
Για εξειδικευµένες µορφές στην εφαρµογή αυτής της ιδέας, αυτές θα ήταν χρήσιµες: 
Η αντίληψή µου γι αυτό µου δείχνει ότι πιστεύω σε νόµους που δεν υπάρχουν. 
 Βλέπω µόνο τους νόµους του Θεού να λειτουργούν σε αυτό. 
Ας αφήσω τους νόµους του Θεού να λειτουργήσουν σε αυτό, και όχι τους δικούς µου. 
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Αυτή είναι η ανακεφαλαίωσή µας για σήµερα: 
 (77) Τα θαύµατα είναι δικαίωµά µου. 
Τα θαύµατα είναι δικαίωµά µου διότι δεν υπάγοµαι σε κανέναν άλλο νόµο εκτός από του 
Θεού. Οι νόµοι Του µε απελευθερώνουν από όλες τις πικρίες, και τις αντικαθιστούν µε 
θαύµατα. Και θέλω να δεχτώ τα θαύµατα στην θέση των πικριών, οι οποίες δεν είναι παρά 
ψευδαισθήσεις που κρύβουν τα θαύµατα που βρίσκονται µέρα από αυτές.  Τώρα η θέλησή 
µου είναι να δεχτώ µόνο αυτά που οι νόµοι του Θεού µου δίνουν το δικαίωµα να έχω, ώστε να 
µπορώ να τα χρησιµοποιήσω για χάρη της λειτουργίας που µου έχει δώσει Αυτός. 
Θα µπορούσες να χρησιµοποιήσεις αυτές τις προτάσεις για εξειδικευµένες εφαρµογές αυτής 
της ιδέας: 
Πίσω από αυτό βρίσκεται ένα θαύµα το οποίο δικαιούµαι. 
Ας µην κρατώ πικρία εναντίον σου, (όνοµα), παρά ας σου προσφέρω στην θέση της το θαύµα 
που σου ανήκει. 
Αν δω αυτό ορθά, µου προσφέρει ένα θαύµα. 
  (78) Τα θαύµατα ας αντικαταστήσουν όλες τις πικρίες. 
Με αυτή την ιδέα ενώνω την θέλησή µου µε του Αγίου Πνεύµατος, και τις αντιλαµβάνοµαι ως 
ένα. Με αυτή την ιδέα δέχοµαι την απελευθέρωσή µου από την κόλαση. Με αυτή την ιδέα 
εκφράζω την προθυµία µου να αφήσω όλες τις ψευδαισθήσεις µου να αντικατασταθούν από 
την αλήθεια. Δεν θα κάνω καµιά εξαίρεση και δεν θα έχω κανένα υποκατάστατο. Θέλω όλο 
τον Ουρανό και µόνο τον Ουρανό, όπως είναι θέλει να έχω ο Θεός. 
Χρήσιµες ειδικές µορφές για την εφαρµογή αυτής της ιδέας θα ήταν: 
Δεν θέλω να κρατήσω αυτή την πικρία ξέχωρα από την σωτηρία µου. 
Ας αφήσουµε όλες τις πικρίες µας να αντικατασταθούν µε θαύµατα, (όνοµα). 
Πέρα από αυτό είναι το θαύµα µε το οποίο θα αντικατασταθούν όλες οι πικρές µου. 
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Γι αυτή την ανακεφαλαίωση θα χρησιµοποιήσουµε αυτές τις ιδέες: 
 (79) Ας αναγνωρίσω το πρόβληµα έτσι ώστε να µπορέσει να λυθεί. 
Ας αναγνωρίσω σήµερα ότι το πρόβληµα είναι πάντα κάποια µορφή πικρίας που επιθυµώ να 
περιθάλψω. Ας καταλάβω, ακόµα, ότι η λύση είναι πάντα ένα θαύµα µε το οποίο αφήνω να 
αντικατασταθεί αυτή η πικρία. Σήµερα θέλω να θυµηθώ την απλότητα της σωτηρίας 
ενισχύοντας το µάθηµα ότι υπάρχει ένα πρόβληµα και µία λύση. Το πρόβληµα είναι µία 
πικρία · η λύση είναι ένα θαύµα. Και προσκαλώ την λύση να έρθει σε µένα µέσω της 
συγχώρεσής της πικρίας µου, και καλωσορίζοντας  το θαύµα που παίρνει την θέση της. 
Ειδικές εφαρµογές αυτής της ιδέας µπορεί να είναι σε αυτές τις µορφές: 
Αυτό µου παρουσιάζει ένα πρόβληµα το οποίο θα ήθελα να επιλυθεί. 
 Το θαύµα πίσω από αυτή την πικρία θα το επιλύσει για µένα. 
Η απάντηση σε αυτό το πρόβληµα είναι το θαύµα που κρύβει πίσω του. 



 (80) Ας αναγνωρίσω ότι τα προβλήµατά µου έχουν λυθεί. 
Φαίνεται πως έχω προβλήµατα µόνο επειδή κάνω κακή χρήση του χρόνου. Πιστεύω ότι το 
πρόβληµα έρχεται πρώτο, και ότι πρέπει να περάσει χρόνος πριν µπορέσει να επιλυθεί. Δεν 
βλέπω ότι το πρόβληµα και η απάντηση συµβαίνουν ταυτόχρονα. Αυτό συµβαίνει διότι δεν 
συνειδητοποιώ ακόµα ότι ο Θεός έχει τοποθετήσει την απάντηση µαζί µε το πρόβληµα, έτσι 
ώστε να µην µπορούν να διαχωριστούν από τον χρόνο. Το Άγιο Πνεύµα θα µου το διδάξει 
αυτό, αν Το αφήσω. Και θα καταλάβω ότι είναι αδύνατον να µπορώ να έχω κάποιο πρόβληµα 
που δεν έχει ήδη λυθεί. 
Αυτές οι µορφές της ιδέας θα είναι χρήσιµες για εξειδικευµένες εφαρµογές: 
Δεν χρειάζεται να περιµένω για να επιλυθεί αυτό. 
Η απάντηση σε αυτό το πρόβληµα µου έχει ήδη δοθεί, αν θελήσω να την δεχτώ. 
Ο χρόνος δεν µπορεί να διαχωρίσει αυτό το πρόβληµα από την λύση του. 
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  


