DIAGRAM FOR NIVÅER I SINNET
A. Når jeg tenker på (svar under og så tast på neste boks)

“Sannheten gjenopprettes for deg gjennom ditt ønske – på
samme måte som den gikk tapt for deg gjennom ditt ønske
om noe annet.” – Et Kurs i Mirakler T-20.VIII.1.2

Oppfattelse

(Fortidig eller fremtidig handling, situasjon eller hendelse)

Emosjon

B. Jeg føler

Tanke

(Spesifikke opprørende følelser)

C. Fordi jeg tenker at:_____________________________(Navn)

Tro

er å klandre og/eller fordi jeg er redd for at
___________________________________ (vil skje) i fremtiden

Ønske
el Bønn

D. Disse tankene og følelsene (be)viser at jeg har rett i at
(min tro på mangel)

(min tro på mangel, som tar form av et bilde av meg/andre/verden)

E. Hva jeg ønsker(et) og forventer(et) er at

(ønsket handling, situasjon eller hendelse)

t
e
l
e

k

ra
i
M

Ønsket om at noe skal være annerledes enn det er nå
holder deg borte fra Guds fred.
Er du villig til å gi over dette ønsket til Helligånden nå for
å bli gjeninnstilt på det eneste målet som vil bringe deg
det du egentlig ønsker? Å akseptere fred i sinnet nå?
Om du erfarer motstand ved å velge Guds fred ved å bruke Diagram for nivåer i sinnet, fortsett med Metode for fred.
Føl deg fri når som helst å fininnstille dine svar etter behov, ved å endre den rød teksten.

METODE FOR FRED

En praktisk framgangsmåte for å arbeide seg gjennom opprørthet
og helbrede sinnet.
Det fredelige sinnet er helbredet. Det fredelige sinnet har helhjertet ønsket fred velkommen.
I denne verden opptrer mangel på fred i mange former. For at permanent helbredelse skal skje, må
mangel på fred spores tilbake til den ene årsaken i sinnet. Å bruke denne metoden for den sporing
tilbake kan hjelpe et villig sinn til å slippe det det tror det vet, se verden annerledes og erfare en
tilstedeværende tilstand av fred og glede.
Hva er din opprørthet akkurat nå? Begynn å taste dine svar i mellomrommene som er gitt og så vil
skjemaet automatisk fylle inn resten av dokumentet i rødt der mulig, ettersom du leser gjennom og
fullfører skjemaet.
1. Når jeg tenker på urovekkende handling, situasjon eller hendelse:
(A)________________________________________________________________________________
(Fortidig eller fremtidig handling, situasjon eller hendelse)
Føler jeg:
(B) _______________________________________________________________________________
(Spesifikke opprørte følelser)
Fordi jeg tenker at:
(C1)______________________________________________________________er å klandre og/eller
(Navn - valgfritt)
Fordi jeg er redd for at:
(C2)____________________________________________________________________i fremtiden.
(Vil oppstå – valgfritt)
2. I det jeg tenker på (A)__________________________________________++__________________
Føler (B)___________________________________________________________________________
Klandrer (C1)________________________________________________________________og/eller
Frykter (C2)________________________________________________________________________
Beviser at jeg har rett i at:
(D)________________________________________________________________________________
(min tro på mangel, tar form av et bilde av selv/andre/verden)
Jeg liker ikke hvordan jeg føler meg nå; så jeg er klar for å vurdere muligheten av at slik jeg oppfatter
det; ikke er slik det virkelig er. Som del av helbredelsesprosessen er jeg villig til å se;
bortenfor min oppfattelse av dette urovekkende (meningen jeg har gitt det) og se innover i mitt sinn.

3. Jeg ønsker å lære at det er en måte jeg kan, uten skyld, se rollen jeg har spiller i:
Tenkende på (A)___________________________________________________________________
Følt (B)_________________________________________________________________________
Anklaget (C1)_________________________________________________________________og/eller
Frykter (C2)________________________________________________________________________
4. Jeg gir slipp på mitt ønske om å ha rett i min oppfattelse av alt dette ( når jeg):
Tenker på (A)____________________________________________________________________
Føler (B)_________________________________________________________________________
Klandrer (C1) _________________________________________________________________og/eller
Frykter (C2) _______________________________________________________________________
Og prøver å bevise (D)_______________________________________________________________
Isteden ønsker jeg å være lykkelig. Gjennom egoet (forvrengt tenkning/ syn), oppfatter jeg årsaken til
min opprørthet, og at det forsvinner, som utenfor mitt sinn. Denne projeksjonen synes å være veldig
virkelig; hensikten er å distrahere mitt sinn fra å se innover.
5. Om årsaken til min uro og at den forsvinner var utenfor mitt sinn, ville jeg, faktisk, være maktesløs i
å endre min sinnsstemning. Min bruk av projeksjon ( søke utenfor etter det jeg ikke ønsker å se inni
meg) er årsaken til at jeg føler meg maktesløs; hvorfor:
(C1)_________________________________________________________________________og/eller
Frykter (C2)________________________________________________________________________
synes å være årsaken til min uro/opprørthet.
6. Tenker på(A) __________________________________________________________________
Føler (B)_________________________________________________________________________
Klandrer (C1)_________________________________________________________________og/eller
Frykter (C2) _______________________________________________________________________
Kommer fra min tro på at:
(D)________________________________________________________________________________
(min tro på mangel, som tar form av et bilde av meg/andre/verden)

7. Jeg er bare opprørt på noen eller noe når de/det speiler tilbake til mitt sinn en tro/forestilling som jeg
har undertrykt, (fra bevisstheten. Når jeg klandrer/frykter noe i denne i verden, er det for å unngå å se
opprørtheten og dens opphør slik de virkelig er (en avgjørelse i mitt sinn), og isteden å opprettholde et
bilde av meg/andre/verden slik jeg ønsker. Dette påfunnet i sinnet synes å omplassere skyld og frykt,
men faktisk opprettholder det følelser av opprørthet. Å klandre eller frykte et bilde av meg/andre/
verden krever at jeg tror jeg er begrenset til en kropp og verden av kropper, og benekter den spirituelle
abstrakte virkeligheten av mitt vesen. Som det første skritt i gi slipp på all opprørthet vil jeg se i sinnet
mitt det jeg trodde var utenfor det.
Å være opprørt over: (A) _____________________________________________________________
Er bare et annet forsøk på å gjøre:
(C1)________________________________________________________________________ og/eller
den fremtidige tanken:
(C2)______________________________________________________ årsaken til min skyld og frykt.
8. Opprørthet synes verdifull og forståelig når:
(A) _______________________________________________________________________________
kommer i motsetning til det jeg ønsker.
Det jeg ønsker(et) og forventer(et) er for:
(E)________________________________________________________________________________
(ønsket handling, situasjon el hendelse)
Jeg tror fremdeles at:
(D) _______________________________________________________________________________
(min tro på mangel))
så jeg tror jeg trenger at:
(E)______________________________________________________________________________
(ønsket handling, situasjon el hendelse)
å være lykkelig, fullstendig og ha fred.
Er denne tro på mangel og den forventning mer viktig for meg enn fred i sinnet?
9. Alt i denne verden arbeider sammen for mitt beste. Hva jeg tenker er grunnen til min opprørthet er
absolutt ikke grunnen. Valget om å bli opprørt er et valg om å ikke se årsaken; tro på adskilthet/
mangel, som en nåværende bestemmelse i mitt sinn. Det er et forsøk på å se årsaken i fortiden/
framtiden og nåtiden som dens resultat.
10. Det jeg ønsker, AKKURAT NÅ, mer enn noe annet, er fred.

Så jeg stiller spørsmål ved troen på at:
(D)_______________________________________________________________________________
(min tro på mangel)
og jeg lar frivillig slipp på behovet for:
(E)_______________________________________________________________________________
(Ønsket handling, situasjon eller hendelse)
for å få kontakt igjen med mitt eneste mål: fred.
11. Fred i sinnet er en her-og-nå beslutning som jeg takknemlig velger AKKURAT NÅ! Skyld og frykt
for konsekvenser kunne bare synes mulig fordi jeg var bestemt på å beholde troen på fortidig/fremtidig
årsak. Jeg gir slipp på meningen jeg ga til fortiden/framtiden og åpner mitt sinn for nåtiden, renset, satt
fri og uskyldig.
12. Jeg er takknemlig for forståelsen av at grunnen til min opprørthet, som jeg trodde var i verden, i
virkeligheten bare var en tro og en bestemmelse i mitt sinn jeg ikke hadde satt spørsmålstegn ved. Jeg
har bestemt meg på nytt for FRED I SINNET.

Skriv ned enhver innsikt fra prosessen. Ta vare på det ferdige prosessarket om nødvendig. Gjør
så mange prosessark som nødvendig, for å erfare fred. Om det er det du ønsker.

For et utvalg gratis artikler, videoer og lydvideoer om Et kurs i
mirakler kan du gå til livingmiracles.eu.

