
C. Pretože si myslím, že ___________________________za to môže (meno) 

a/alebo sa obávam toho, že

 _________________________________________ (sa stane v budúcnosti).

DIAGRAM JEDNOTLIVÝCH ÚROVNÍ MYSLE 

Vnímanie

Emócia 

Myšlienka

A. Keď premýšľam nad (odpovedaj nižšie a potom pokračuj ďalším riadkom)

D. Tieto myšlienky a pocity dokazujú, že mám pravdu

(Moje viera v nedostatok)

E. Čo chcem (alebo by som chcela) a očakávam je

(Požadovaná akcia, situácia, či udalosť)

(nad minulou alebo budúcou akciu, situáciou, či udalosťou, ktorá znepokojuje)

B. Cítim

(Špecifické znepokojivé emócie)

 Zázrak

Túžba po niečom inom, než je tomu teraz 
ti znemožňuje prežívať Boží mier

Si ochotný/á ponúknuť svoju túžbu Duchu Svätému,
aby si si znovu obnovil/a spojenie s cieľom, ktorý ti 
prinesie to, čo skutočne chceš? Prijmeš teraz pokoj v mysli? 

Ak prežívaš akýkoľvek odpor voči voľbe Božieho mieru pri práci s Diagramom úrovní mysle, pokračuj s Nástrojom 
Mieru. Neostýchaj sa prispôsobiť svoje odpovede podľa potreby a zmeniť tak červený text.

„Pravda ti bude navrátená skrze tvoju túžbu, tak isto ako 
bola stratená skrze tvoju túžbu po niečom inom“ – Kurz 
Zázrakov –T -20.VIII.1.2

Presvedčenie 

Túžba, či 
Modlitba



Nástroj Mieru
Praktický sprievodca pre prácu so znepokojeniami & uzdravením mysle 

V tomto svete sa nedostatok mieru prejavuje v mnohých formách. Aby mohlo dôjsť k trvalému 
uzdraveniu, je potrebné vystopovať nedostatok mieru až k jedinej príčine, ktorá spočíva v mysli. 
Používaním tohto nástroja, určeného na návrat späť do mysle môže ochotnej mysli pomôcť opustiť 
všetko, čo si myslí, že vie, uvidieť svet inak a zažiť  prítomný stav mieru a radosti.

Čo ťa znepokojuj práve teraz? Začni písať svoje odpovede na riadky a celý dokument sa vyplní 
automaticky červenou farbou všade, kde klikneš počas čítania.

1. Keď premýšľam nad znepokojivou akciou, situáciou alebo udalosťou:

(A)________________________________________________________________________________ 
  (Minulou alebo budúcou akciu, situáciou, či udalosťou) 

Cítim:

(B) _______________________________________________________________________________
(Špecifické znepokojivé emócie)

Pretože si myslím, že:

(C1)________________________________________________________________za to môže a/alebo 
(Meno - voliteľné)  

Pretože sa obávam, že: 

(C2)____________________________________________________________________budúcnosti.
(Sa stane  - voliteľné) 

2. Premýšľajúc nad (A)________________________________________________________________ 

Cítiac (B)_________________________________________________________________________ 

Obviňujúc (C1)________________________________________________________________a/alebo 

Obávajúc sa (C2)__________________________________________________________________ 

Dokazujú, že mám pravdu v tom, že: 

(D)________________________________________________________________________________
     (moja viera v nedostatok, ktorá nadobudla formu alebo podobu  seba/druhých/sveta) 

Nepáči sa mi, ako sa teraz cítim, takže som pripravený/á zvážiť možnosť, že to, ako vnímam celú 
situáciu je možno úplne inak. Ako súčasť procesu uzdravovania som ochotný/á sa pozrieť za moje 
vnímanie tohto znepokojenia (významu, ktorý som mu priradil/a) a pozrieť sa do svojej mysle. 



Premýšľajúc nad (A)__________________________________________________________________ 

Cítiac (B)_________________________________________________________________________ 

Obviňujúc (C1)________________________________________________________________a/alebo 

Obávajúc sa (C2)_____________________________________________________________________

4. Vzdávam sa svojho chcenia mať pravdu ohľadom môjho vnímania celej situácie:

Premýšľajúc nad (A)__________________________________________________________________ 

Cítiac (B)_________________________________________________________________________ 

Obviňujúc (C1) ________________________________________________________________a/alebo 

Obávajúc sa (C2) ____________________________________________________________________ 

Dokazujú, že mám pravdu, že (D)_______________________________________________________

Namiesto toho chcem byť šťastný/á. Skrze ego (pokrivené myslenie/videnie), vnímam príčinu svojho 
znepokojenia a jeho riešenie mimo svojej mysle. Táto projekcia sa javí ako reálna; jej cieľom je odviesť 
moju myseľ od toho, aby sa zamerala dovnútra. 

5. Keby príčina a riešenie môjho znepokojenia boli mimo mojej mysle, bol/a by som skutočne 
bezmocný/á ovplyvniť svoj stav mysle. Moje použite projekcie (videnie vonku toho, čo nechcem vidieť 
vo vnútri) sú príčinou toho, prečo si pripadám bezmocný/á:

(C1)_________________________________________________________________________a/alebo 

Obávajúc sa (C2)_____________________________________________________________________ 

sa javí ako príčina môjho znepokojenia. 

6. Premýšľajúc nad (A) _______________________________________________________________ 

Cítiac (B)_________________________________________________________________________ 

Obviňujúc (C1)_______________________________________________________________a/alebo 

Obávajúc sa (C2) ____________________________________________________________________ 

Vyplývajú z môjho presvedčenia, že: 

(D)________________________________________________________________________________
(moja viera v nedostatok, ktorá nadobudla formu alebo podobu  seba/druhých/sveta) 

3. Chcem sa dozvedieť, že je tu spôsob, pomocou ktorého sa môžem bez pocitov viny pozrieť na rolu, 
ktorú hrám v danej situácii: 



7. Som nahnevaný/á na niekoho alebo niečo vtedy, keď mi zrkadlia späť do mojej mysle presvedčenie, 
ktoré som vytesnil/a z vedomia. Keď obviňujem/obávam sa niečoho vo svete, robím to preto, aby som 
sa vyhol/vyhla videniu svojho znepokojenia a jeho riešenia tým, čím v skutočnosti sú (rozhodnutím 
v mojej mysli) a namiesto toho si udržiaval/a podobu seba/druhých/sveta podľa svojich predstáv. Tento 
trik mysle zdanlivo nahrádza vinu a strach, ale v skutočnosti podporuje pocity nespokojnosti. 
Rozhodnutie obviňovať  a báť sa podoby, ktorú som si vytvoril/a o sebe/druhých/svete vyžaduje 
presvedčenie o tom, že som limitovaný/á telom a svetom tiel a popiera  spirituálnu abstraktnú realitu 
môjho bytia. Prvým krokom z uvoľnenia sa môjho znepokojenia chcem vidieť vo svojej mysli to, 
o čom som si myslel/a, že je mimo nej.

Byť znepokojený/á kvôli: (A) __________________________________________________________ 

je len ďalším pokusom urobiť:

(C1)_________________________________________________________________________ a/alebo 

myšlienku o budúcnosti:

(C2)_______________________________________________ príčinou mojich pocitov viny a strachu. 

8. Znepokojenie sa zdá byť hodnotné a ospravedlniteľné len v prípade, ak:

(A) _______________________________________________________________________________

je v priamom rozpore s tým, čo chcem

Čo som chcel/a a očakával/a je:

(E)________________________________________________________________________________
(Požadovaná akcia, situácia, či udalosť) 

Stále verím, že: 

(D) _______________________________________________________________________________
     (my viera v nedostatok)
preto si myslím, že potrebujem:

(E)______________________________________________________________________________
(Požadovaná akcia, situácia, či udalosť)

aby som bol/a šťastný/á, celistvý/á a úplne v mieri.

Je táto viera v nedostatok a z nej vyplývajúce očakávanie dôležitejšie ako mier v mysli?  

9. Všetko vo svete pracuje pre moje dobro. To, o čom si myslím, že je príčinou môjho znepokojenia, 
tou príčinou vôbec nie je. Rozhodnutie byť znepokojený/á je voľbou nevidieť príčinu, ktorou je viera 
v odlúčenie/nedostatok ako súčasné rozhodnutie v mojej mysli. Je to pokus vidieť príčinu v minulosti/
budúcnosti a súčasnosť ako jej výsledok. 

10. To, čo chcem PRÁVE TERAZ a nadovšetko je pokoj. 



Preto spochybním presvedčenie, že:

(D)_______________________________________________________________________________
(moja viera v nedostatok) 

a dobrovoľne opustím svoju túžbu po:

(E)_______________________________________________________________________________
(Požadovaná akcia, situácia, či udalosť)

aby som sa mohol/mohla znovu spojiť s mojim jediným cieľom: pokojom.

11. Pokoj v mysli je súčasné rozhodnutie, ktoré si vďačne zvolím PRÁVE TERAZ! Vina a strach
z následkov sa zdali byť možné pretože som bol/a odhodlaný/á držať sa viery v minulé/budúce
následky. Opúšťam význam, ktorý som priradil/a minulosti/budúcnosti a otváram svoju myseľ
prítomnosti, ktorá je oslobodená a nevinná.

12. Som vďačný/á za uvedomenie si toho, že moje znepokojenie, o ktorom som si myslel/a, že jeho
príčina spočíva vo svete , bolo v skutočnosti len doposiaľ nespochybneným utkvelým presvedčením
a rozhodnutím v mojej mysli; Rozhodol/rozhodla som sa pre POKOJ V MYSLI.

Zapišite nobenega vpogleda iz postopka spodaj. Uložte si vyplnený hárok, ak to uznáte za 
vhodné. Urobte si toľko pracovný hárkov, koľko bude potrebné na prežitie pokoja, po ktorom 
túžite.

Za mnoge proste Kurz Zázrakov naukih in virov ACIM 
strokovnega David Hoffmeister iti livingmiracles.eu

http://livingmiracles.eu/
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