ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΝΟΥ

"Η αλήθεια αποκαθίσταται σε σένα μέσω της επιθυμίας σου,
όπως χάθηκε από σένα μέσω της επιθυμίας σου για κάτι
άλλο." Θ-20.VIII.1:2

A. Όταν σκέφτομαι για (απαντήστε και προχωρήστε στο B)

Αντίληψη

(παλιά ή μελλοντική πράξη, κατάσταση ή γεγονός που σας προκαλεί
ανησυχία ή ταραχή)

Συναίσθημα

B. Αισθάνομαι

Σκέψη

(συγκεκριμένα συναισθήματα ταραχής)

Γ. Επειδή νομίζω ότι _____________________________(όνομα)

Πίστη

φταίει και/ή επειδή φοβάμαι ότι
_________________________________ (θα συμβεί) στο μέλλον.

Επιθυμία ή
Προσευχή

Δ. Αυτές οι σκέψεις και τα συναισθήματα αποδεικνύουν ότι έχω
δίκαιο στο ότι

(η πίστη μου στην έλλειψη)

E. Αυτό που θέλω/ήθελα και προσδοκώ/προσδοκούσα είναι

(επιθυμητή πράξη, κατάσταση ή γεγονός)
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Η επιθυμία για κάποια κατάσταση να είναι διαφορετική
από ότι είναι τώρα σε κρατά μακριά από την ειρήνη του Θεού.
Είσαι πρόθυμος/η να παραδώσεις αυτή την επιθυμία στο
Άγιο Πνεύμα τώρα, ώστε να επαναπροσδιοριστείς με τον μόνο
στόχο που θα σου φέρει αυτό που θέλεις πραγματικά; Να
δεχθείς την ειρήνη του νου τώρα;
Αν αισθανθείτε οποιαδήποτε αντίσταση στο να επιλέξετε την ειρήνη του Θεού χρησιμοποιώντας το διάγραμμα των επιπέδων
του νου, συνεχίστε με το Εργαλείο για την Ειρήνη. Να αισθάνεστε ελεύθεροι ανά πάσα στιγμή να αλλάξετε τις απαντήσεις σας
αλλάζοντας το κόκκινο κείμενο.

Εργαλείο για την Ειρήνη

Ένας πρακτικός οδηγός για την επεξεργασία των ταραχών και την ίαση του νου.
Ο νους που είναι σε ειρήνη είναι γιατρεμένος. Ο νους που είναι σε ειρήνη έχει καλωσορίσει την
ειρήνη ολόψυχα. Σε αυτόν τον κόσμο, η έλλειψη της ειρήνης εμφανίζεται με πολλές μορφές. Για
να υπάρχει μόνιμη ίαση, πρέπει να ψάξουμε την έλλειψη της ειρήνης πίσω στην μοναδική της
αιτία μέσα στο νου. Η χρήση αυτής της μεθόδου για αυτήν την ανίχνευση μπορεί να βοηθήσει
έναν πρόθυμο νου να εγκαταλείψει ό, τι θεωρεί ότι γνωρίζει, να δει τον κόσμο διαφορετικά, και να
βιώσει μια παρούσα κατάσταση ειρήνης και χαράς.

Τι είναι αυτό που σας ταράζει τώρα; Αρχίστε να δακτυλογραφείτε τις απαντήσεις σας στα κενά και η υπόλοιπη
φόρμα θα συμπληρωθεί αυτόματα με ΚΟΚΚΙΝΟ όπου χρειάζεται καθώς διαβάζετε και συμπληρώνετε τη φόρμα

1.Όταν σκέφτομαι μια πράξη, κατάσταση ή γεγονός που μου προκαλεί ανησυχία ή ταραχή:

(A)________________________________________________________________________________
(Παλιά ή μελλοντική πράξη, κατάσταση ή γεγονός)

Αισθάνομαι:

(B) _______________________________________________________________________________
(Συγκεκριμένα συναισθήματα ταραχής)

Επειδή νομίζω ότι:

(Γ1)____________________________________________________________________φταίει και /ή
Επειδή φοβάμαι ότι:

(Όνομα - Προαιρετικό)

(Γ2)____________________________________________________________________στο μέλλον.
(Θα συμβεί - Προαιρετικό)

2. Όταν σκέφτομαι για (A)____________________________________________________________
Όταν αισθάνομαι (B)_________________________________________________________________
Όταν κατηγορώ (Γ1)____________________________________________________________και /ή
Όταν φοβάμαι (Γ2)________________________________________________________________
Αποδεικνύω ότι έχω δίκαιο στο ότι:
(Δ)_______________________________________________________________________________
(η πίστη μου στην έλλειψη, που παίρνει τη μορφή της εικόνας του εαυτού/κάποιου άλλου/του κόσμου)

Δεν μου αρέσει πως αισθάνομαι τώρα, οπότε είμαι έτοιμος/η να εξετάσω το ενδεχόμενο ότι ο τρόπος
που το αντιλαμβάνομαι αυτό δεν είναι ο σωστός. Ως μέρος της θεραπευτικής μου διαδικασίας, είμαι
πρόθυμος/η να δω πέρα από την αντίληψη που έχω για αυτή την ταραχή (το νόημα που εγώ της έχω
δώσει) και να κοιτάξω μέσα στο νου μου.

3. Θέλω να δω ότι υπάρχει τρόπος να μπορώ, χωρίς ενοχή, να δω το ρόλο που παίζω:
Όταν σκέφτομαι για (A)_______________________________________________________________
Όταν αισθάνομαι(B)__________________________________________________________________
Όταν κατηγορώ(Γ1)_______________________________________________________________και/ή
Όταν φοβάμαι (Γ2)___________________________________________________________________
4. Εγκαταλείπω την επιθυμία μου να έχω δίκαιο για την αντίληψή μου για όλα αυτά όταν:
Σκέφτομαι για (A)_____________________________________________________________________
Αισθάνομαι (B)_______________________________________________________________________
Κατηγορώ (Γ1) _________________________________________________________________και/ή
Φοβάμαι (Γ2) _______________________________________________________________________
Και αποδεικνύω ότι (Δ)________________________________________________________________
Αντί για αυτό θέλω να είμαι χαρούμενος/η. Με το εγώ (διαστρεβλωμένη σκέψη/άποψη), αντιλαμβάνομαι
την αιτία της ταραχής μου και την επίλυσή της ως έξω από μένα. Αυτή η προβολή μοιάζει πολύ αληθινή.
Ο σκοπός της είναι να αποσπάσει το νου μου από το να κοιτάξει μέσα μου.
5. Αν η αιτία της ταραχής μου και η επίλυσή της βρισκόταν έξω από το νου μου θα ήμουν, πραγματικά,
ανίσχυρος/η να αλλάξω την κατάσταση του νου μου. Η προβολή μου (να βλέπω έξω από μένα αυτό που
δεν θέλω να δω μέσα μου) είναι ο λόγος που αισθάνομαι ανίσχυρος/η. Γιατί:
(Γ1)__________________________________________________________________________και/ή
Ο φόβοςμου για (Γ2)_________________________________________________________________
φαίνεται να είναι η αιτία της ταραχής μου.
6. Tο να σκέφτομαι (A) ________________________________________________________________
Το να αισθάνομαι (B)___________________________________________________________________
Το να κατηγορώ (Γ1)_______________________________________________________________και/ή
Το να φοβάμαι(Γ2)____________________________________________________________________
Απορρέουν από την πίστη μου στο:
(Δ)_________________________________________________________________________________
(η πίστη μου στην έλλειψη, που παίρνει τη μορφή της εικόνας του εαυτού/κάποιου άλλου/του κόσμου)

7. Ταράζομαι ή εκνευρίζομαι με κάποιον ή κάτι μόνον όταν αντικατοπτρίζει στο νου μου μία πίστη που
αρνήθηκα να φέρω σε επίγνωση. Όταν κατηγορώ/φοβάμαι κάτι στον κόσμο, είναι για να αποφύγω να
δω την ταραχή και την επίλυσή της όπως είναι πραγματικά (μία απόφαση στο νου μου) και αντί αυτού,
να διατηρήσω μία εικόνα του εαυτού μου/κάποιου άλλου/ του κόσμου, όπως την επιθυμώ. Αυτό το
κόλπο του νου φαίνεται να μετατοπίζει την ενοχή και το φόβο, αλλά, στην πραγματικότητα, διατηρεί τα
συναισθήματα της ταραχής. Όταν κατηγορώ ή φοβάμαι μία εικόνα του εαυτού μου/κάποιου άλλου/του
κόσμου σημαίνει ότι πιστεύω ότι είμαι περιορισμένος σε ένα σώμα και σε ένα κόσμο σωμάτων και ότι
αρνούμαι την πνευματική, άυλη πραγματικότητα της ύπαρξής μου. Σαν ένα πρώτο βήμα για να
απαλλαγώ από κάθε ταραχή, θέλω να δω μέσα στο νου μου αυτά που νόμιζα ότι ήταν έξω από αυτόν.
Το να έχω ταραχή για: (A)_____________________________________________________________
είναι μόνο μία προσπάθεια να κάνω:
(Γ1)_________________________________________________________________________ και/ή
τη μελλοντική σκέψη:
(Γ2)__________________________________________________ την αιτία της ενοχής και του φόβου.
8. Η ταραχή φαίνεται πολύτιμη και δικαιολογημένη όταν:
(A) _______________________________________________________________________________
έρχεται σε αντίθεση με το τι θέλω.
Αυτό που θέλω/ήθελα και προσδοκώ/προσδοκούσα είναι:
(E)_______________________________________________________________________________
Ακόμα πιστεύω ότι:

(επιθυμητή πράξη, κατάσταση ή γεγονός)

(Δ) ____________________________________________________________________________

(η πίστη μου στην έλλειψη)
Άρα νομίζω ότι χρειάζομαι:
(E)_______________________________________________________________________________
(επιθυμητή πράξη, κατάσταση ή γεγονός)

για να είμαι χαρούμενος/η, πλήρης και ειρηνικός.
Είναι αυτή η πίστη στην έλλειψη και η προκύπτουσα προσδοκία πιο σημαντική για μένα από την
ειρήνη του νου;
9. Τα πάντα στον κόσμο συνεργούν για το καλό μου. Αυτό που θεωρώ σαν αιτία της ταραχής μου δεν
είναι καθόλου η πραγματική αιτία. Η επιλογή να έχω ταραχή είναι η επιλογή μου να μην βλέπω την
αιτία, την πίστη μου στο διαχωρισμό/έλλειψη, σαν την παρούσα απόφαση στο νου μου. Είναι μία
προσπάθεια να δω την αιτία στο παρελθόν/μέλλον και το παρόν σαν το αποτέλεσμά της.
10. Αυτό που θέλω ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ, πάνω από όλα είναι η ειρήνη.

Άρα αμφισβητώ την πίστη ότι:
(Δ)_____________________________________________________________________________
(η πίστη μου στην έλλειψη)

και εκούσια εγκαταλείπω την επιθυμία για:
(E)_____________________________________________________________________________
(επιθυμητή πράξη, κατάσταση ή γεγονός)

ώστε να ενωθώ ξανά με τον ένα μου στόχο: την ειρήνη.

11. Η ειρήνη του νου είναι μία παρούσα απόφαση την οποία επιλέγω με ευγνωμοσύνη ΕΔΩ ΚΑΙ

ΤΩΡΑ! Η ενοχή και ο φόβος των συνεπειών φαινόταν μόνο πιθανά επειδή ήμουν αποφασισμένος/η
να κρατηθώ σε μία πίστη σε παλιά/μελλοντική αιτία. Εγκαταλείπω το νόημα που έδωσα στο
παρελθόν/μέλλον και ανοίγω το νου μου στο παρόν, το απαλλαγμένο και αθώο.

12. Είμαι ευγνώμων για την συνειδητοποίηση ότι η αιτία της ταραχής μου, η οποία νόμιζα ότι

βρισκόταν στον κόσμο, ήταν πραγματικά μόνο μία πίστη και απόφαση στο νου μου που δεν είχε
αμφισβητηθεί. Αποφάσισα εκ νέου υπέρ της ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟΥ ΝΟΥ ΜΟΥ.
Καταγράψτε ό, τι ιδέες έχετε σχετικά με αυτή την διαδικασία. Αποθηκεύστε όλο το φύλλο
εργασίας αν είναι απαραίτητο. Συμπληρώστε όσα φύλλα εργασίας είναι απαραίτητο για να
βιώσετε την παρούσα ειρήνη, αν αυτή είναι η επιθυμία σας.

Για περισσότερες δωρεάν διδασκαλίες και υλικό πάνω στα
Μαθήματα Θαυμάτων από τον δάσκαλο David Hoffmeister
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα livingmiracles.eu

