
1 A. Jag förefaller vara upprörd pga. min "trigger" (skriv namnet på person, plats, sak eller
händelse) ________________ (__.__.)(Mina initialer) (beskriv vad som hänt)__________
___________                                                                              (ANDAS)
B. Detta genererar min känsla av_ _______________                      
____________________________________ _____     
C. Mina tankar som orsakar dessa känslor är ___________________________ 
________________________________________________________    

2. Rädsla/fientlighet, bestraffning/beskyllning förvränger min verklighet.
Jag föredrar att vara ansvarsfull och se verkligheten som den är . (ANDAS)

3. Jag vill må bättre. Jag släpper - mina känslor (#1B)  - mina tankar (#1C)  
och mitt behov att ha rätt . (ANDAS)

4. Jag väljer Sinnesfrid , Lycka  och att förena mig med mitt Sanna Varande samt att med villighet 
genomgå helandets symtom.

5. Jag väljer att Älska Sanningen och att återställa tillståndet av KÄRLEK i mitt sinne . Självtest: en 
KÄRLEKSFULL tanke jag har om (#1A) är: , och om mig själv:

6. Det jag verkligen vill #1A: (tydliggör, med positiva ord, din önskan för #1A) ord 
__________________________________________________________________________________        

7. Jag strukturerar verkligheten i mitt sinne och jag är orsaken till min smärta. 
Om JAG har Ont, då har JAG Misstagit Mig!

8. Jag tar ansvar för alla mina verkligheter och släpper skulden för min självåsamkade smärta. Alla 
"verkligheter" i mitt. sinne går att förändra. Jag väljer nu att återknyta till KÄRLEKEN istället för att vara 
upprörd . (ANDAS)

9. A. Jag släpper - överger - min önskan för #1A (från #6) 

B. Jag inviterar _________________ (RUKHA) att göra mig benägen att hela ,  
återställa KÄRLEKEN inom mig , hjälpa mig att hålla KÄRLEKEN närvarande  
och att släppa min smärtsamma verklighet .(ANDAS)

10. Jag känner mig ___________________________ och om #1A kan jag se att
__

______________                                                                                                       

11. Jag är tacksam och väljer ödmjukhet (att se det högsta och bästa i en annan)
genom att förena mig med din sanna natur, KÄRLEK (#1A)___________ .

12. Jag hedrar oss för att skapa SANNING och PERFEKT KÄRLEK . Jag skapar härmed en kärleksfull 
önskan som involverar #1A__________________________________________

_______________________ 
______________________________________________________________________   . (ANDAS)

Datum_______________ 
MALL NR:

RESPONS ABILITY
empowers people

REALITY MANAGEMENTVERKLIGHET
är den uppfattade 

bilden från det 
mänskliga sinnet.

FÖRLÅTELSE
är ett redskap att förändra en

VERKLIGHET i ens 
eget sinne.

Vänligen lev, dela med dig, lär ut och stöd dessa redskap fritt. KOPIERA ENDAST OM denna notis inkluderas på ALLA kopior och bearbetningar. 
Om ni önskar beställa "Why Is This Happening To Me . . . AGAIN?!"; 2 tim DVD/ 4 tim CD $45.00, Bok $20.00, Talbok (CD) med fri MP3 $35.00

(inom USA endast, för utländsk order + 15%) vänligen sänd en POSTCHECK till:   
dr. michael ryce, c/o Rt. 3, Box 3280, Theodosia, MO 65761, USA  www.whyagain.com tel. 001-417 273-4838

Rita dina känslor:

Rita dina känslor:


