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                 DILEMMAT 
 
Richard, en framgångsrik man, knappa 40 fyllda, var på väg västerut efter ett uppbrott ifrån 
ytterliggare ett äktenskap när han tidigt en morgon ringde mig. Jag har just läst färdigt (jag läste 
just färdigt) Den nionde insikten av James Redfield. Vännen som gav den till mig berättade om 
ditt arbete och föreslog att jag skulle ringa dig när jag kom till Springfield. Han sa att du kanske 
har några tips (svar ) åt mig som kan hjälpa mig reda ut saker och ting. Jag vet inte, det är kanske 
slöseri med tiden att vi två möts, men mitt liv är en enda röra......och jag är desperat. 
 
Springfield är en och en halv timmes körning nordväst från Heartland, där vi håller våra 
intensivkurser. Jag hade några dagar ledigt  efter sommarsäsongen innan jag skulle ut på turne 
igen så jag föreslog till Richard att vi kunde träffas senare på morgonen. Han tackade 
ja. 
 
Det var en klar, crisp dag och löven klädde sig i höstens färger. Jag betraktade Richard när han 
klev ur sin bil, han föreföll (verkade) vara längre än vad jag föreställt mig. Han bar jeans och en 
navyblå blazer över en urtvättad blå teeshirt, och löparskor istället för de vandrarkängor jag 
förväntat mig på någon som var på väg västerut. Det föreföll som om han kunde passa in 
varsomhelst och  känna sig som hemma med nästan vem som helst(annat ex.). Hans ansikte tydde 
på intelligens och känslighet, men bar på tydliga spår av sorg .  Hans sluttande axlar verkade 
indikera på stora känslomässiga bördor. 
 
Hans berättelse om kraschade relationer och äktenskap började tom. innan vi kommit inomhus. 
Liksom många av oss andra , innan vi slutligen ser oss om efter alternativ till våra invanda 
levnadsmönster, uttryckte Richard frustration, ilska och rädsla. Han verkade vara fast i sina 
bekymmer och använde ord som jag lärt mig känna igen från skadan vi åsamkar oss själva och 
andra när vi skyller på dem.  
 
Det fanns spår av osäkerhet  i hans röst och det verkade komma från tillbakahållen ilska och 
aggresivitet. Jag förmoda att det var resultatet av enorm frustration och känslan av att ha förlorat 
kontrollen, problem jag ofta stöter på  bland de individer jag jobbar med. 
 
         KEY THOUGHTS.   
Aggresivitet är ett försök att kontrollera. Ju mer osäkra och  ur balans  människor känner sig,  
desto mer aggresiva kommer deras tankar, ord  och handlingar att vara. 
 
Han avsluta sin berättelse och lamented, Ibland känner jag mig så hopplös att jag undrar om det 
verkligen finns några svar. Han såg på mig, och försjunken i sin smärta (bekymmer) avvaktade 
han mitt gensvar. 
 
Det låter som om det är ganska kämpigt för dig just nu, började jag. Hur skulle det vara att ta ett 
djupt andetag och bara vara stilla en stund. Lyckligtvis så går sånt här över. Vi har en del 
kraftfulla redskap som kan hjälpa dig att påskynda processen och se till att din framtid kommer 
att vara enklare och lugnare. Har någonting liknande någonsin hänt dig tidigare? 
Har du någonsin haft någon av dessa känslor tidigare? 
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Richard ekönde att han flera gånger tidigare upplevt samma känslor av vrede, och han gick vidare 
till att förklara omständigheterna kring tidigare förhållande som slutat abrupt. Han uppgav sin 
övertygelse att vad han än gör och hur han än uppträder,  livet och relationer är hopplösa. Han 
förklarade att han flyttade igen, som så många gånger förr, för att fly smärtsamma minnen som 
jagade honom i hans hemstad? Det var tydligt att han kände sig som ett oskyldigt offer, ensam 
och allmänt konfunderad över sin livssituation. 
 
Hans dilemma var inte att han inte visste vad han skulle göra utan att han var rädd att upprepa 
sina misstag. Detta stoppade honom från att göra vettiga val. Samtidigt spjärna han emot iden att 
hans förflutna hade något med hans nuvarande situation att göra. Han klargjorde tydligt att han 
endast ville tala om vad som pågick i hans liv nu och inte om något som hände flera år tidigare. 
 
Jag föreslår att du ser, Richard, att varje situation har en sak gemesamt, varje gång det händer så 
är du där. Du är den gemensamma nämnaren . Du har del, medvetet eller omedvetet, i varje 
händelse i ditt liv.  
 
Försöker du påstå att jag ville att de sakerna skulle hända i mitt liv, fräste Richard? 
 
Ville, nej! Deltog i, ja! När du kan se och ta ansvar för din del i varje händelse, då kommer saker 
och ting förändras. Ansvarsfullhet är inte en börda att bära utan nyckeln till att återta din kraft.  
 
V-I-S-S-T! morra han och knäppte sina armar. Så allting är mitt fel och om jag bara tar på mig 
skulden och erkänner mig sgyldig så blir allting bra. Är det vad du påstår? Skyll inte på mig. Om 
du ska skylla på någon, skyll på dem. Jag har varit offret alltför många gånger, och jag tänker inte 
låta det hända igen. Med ihopbitna tänder och stela axlar  stirrade han på mig utan att blinka.  
 
Om hans sinne är lika avstängt som hans kroppsspråk tyder på, då har jag en tuff uppgift framför 
mig, tänkte jag. Det ser ut som om du kanske sluter dig, Richard. Ta ett andetag, jag är här för att 
stötta dig. Jag sa, ta ansvar, inte att det är din skuld. Denna läran handlar om att släppa skuld och 
anklagan genom att se våra egna mönster och hela det inom oss som framkallar dessa mönster. 
Mitt mål är att hjälpa dig att se,jobba ansvarsfullt med och släppa din del i varje smärtsam 
situation i ditt liv, och att lära hur man kan göra det annorlunda.  
 
Att skylla ifrån sig är en flykt från ansvar och ett sätt att lämna ifrån sig sin kraft. Om det som 
händer dig  är alla andras fel, varför är då du där varje gång?Jag frågade så vänligt jag kunde, om 
det är dom som har problemen varför är det du som känner smärtan? 
 
Problemet som fick Richard att känna så mycket smärta var hans Varför händer detta mig. 
......igen?! undran, vilket så många av oss frågar oss själva om och om igenom livet.  Det spelar 
ingen roll vad den faktiska händelsen i den yttre världen är, det kan vara alla möjliga 
kombinationer av problem inom relationer,arbetssituationer och tex. finansiella svårigheter. 
Det spelar ingen roll vad omständigheterna är, det finns alltid en gemensam nämnare, personen 
som upplever det är alltid delaktig. 
 
   KEY THOUGHTS- Att skylla på andra är ett sätt att lämna ifrån dig din 
kraft och låtsas att det är någon annans fel.  
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   VAD ORSAKAR VÅR SMÄRTA ! 
 
Smärta, precis som alla andra känslor, är kontrollerat av personen som upplever den. Men, om vi 
vägrar ta ansvar, kommer det förefalla (verka) som om andra åsamkar oss smärtan, och iom. det 
ofrånkomlig. Smärtan som Richard upplevde var resultatet av en invändig process, den var inte 
orsakad av andra. Om richard ville hela, växa så var det nödvändigt för honom att separera från 
sin interna dialog som övertygade honom att alla andra var osaken till problemen i hans liv. Han 
var tvungen att släppa efter så pass mycket så han kunde höra något annat än vad hans vanliga 
tankemönster sa honom.  
 
Jag hörde dig säga att du haft många olyckliga erfarenheter  i dina förhållanden och jag förstår att 
din hjärna får det att se ut som om orsaken till din smärta är utanför dig själv. Att tro att orsaken 
är utvändig är att förväxla THE TRIGGER till din smärta med mekaniken som förmedlar den. 
Smärtan som du upplever beror inte på vad som händer utanför dig själv  utan endast du kan få 
dig att känna vad du känner.  
 
Hans svar var skarpt och genomträngande (cutting), Du ger mig bara mer skuld! fräste han snabbt 
tillbaks, och det enda jag vill nu är att se till att det som hänt mig inte kommer att hända mig igen.  
 
När jag introducerade Richard till iden att vi är själva ansvariga för vår smärta , hörde han, som 
många av oss gör när någon förklarar att vi misstagit oss, något helt annat. Jag talade om 
ansvarstagande, men Richards tolkning av mina ord skiljde sig ifrån min avsikt. Detta förde fram 
en viktig del av helande processen. Det är skillnad på vad som händer i världen och vårt sinnes 
tolkning av dessa händelser. Den ena drar upp (framkallar) känslor, den andra orsakar dem.  Att 
greppa detta koncep är en nyckel till personlig styrka och befrielse från smärta. Det Richard såg 
som orsaken till att han var olycklig var inget annat än en händelse som bidrog till att dra upp en 
erfarenhet som han lagrat inom sig till hans medvetande. En erfarenhet som han upprepat så 
många gånger att den nu var gammal och välkänd. 
 
Richard, om du vill skapa (ha) ett annorlunda liv, då måste du leva med vetskapen att du är 
grundorsaken till allt det du upplever. Att bejaka att du är orsaken till allt i ditt liv, istället 
för att konstant dras in i gamla mönster,  är nyckeln till personlig 
styrka(självförverkligande). 
 
Iden att vi är (helt) ansvariga för våra liv kan vara utmanande första gången vi hör det. Richard 
verkade växla mellan sin hunger att förstå och sitt motstånd att ta ansvar.  
 
Richard, för bara några minuter sedan så talade jag med dig om ansvarstagande. Vad du hörde 
var skuld, fel och beskyllning. När du lyssna till din inre dialog så informera den dig om den 
eventuella smärta som följer att vara till skuld. Efter det dök din försvars- 
mekanism kring att ha fel och vara beskylld upp, vilket är din tolkning av  ansvarstagande. 
 
Anledningen till att du inte kommer undan din smärta är den är invändeg och att du tar den med 
dig vart du än går. Själva faktumet att du lyckas gömma undan din smärta betyder inte att du 
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blivit av med den. Du får betala om du hänger fast vid en negativ energi, även om du inte 
uppöever det medvetet. Vem som helst som säger just det ordet kan dra upp exakt vad du 
försöker att gömma ifrån dig själv. Smärtan du upplever är orsalad av energin du håller fast vid, 
inte av dem.  
 
    KEY THOUGHTS 
Bara för att du åker betyder inte att du inte är på samma ställe. 
 
Jag hajar inte det här orsak och trigger grejset, he prodded. 
 
Låt oss se om ett exempel kan hjälpa att klargöra det, föreslog jag. 
Föreställ dig att vi placerar en man från djungelnbredvid en flod och ber honom attreda ut vad 
som får klaffbron att gå upp. Han observerar, gång efter annan, att bron går upp när en båt 
kommer. Dessutom märker han att när båten passerat så går bron ner igen. Vår observant, som 
inte är van vid broar, kommer fram till den självklara slutsatsen att båtar orsakar broar att gå upp.  
 
Vi vet att båtar kan varken få broar att gå upp eller ner, även om de kan framkalla den reaktionen. 
Eftersom vi är vana vid broar vet vi, att brovakten ser en båt och startar brons interna mekanism 
genom att trycka på en knapp. Knappen (strömbrytaren) förmedlar ström till en motor som i sin 
tur orsakar bron att gå upp.  
 
Hur skulle det gå om vi gav vår observant uppgiften att se till att alla klaffbroar stanna enre för 
evigt? Om han håller fast vid iden att båtar får broar att gå upp, så har han verkligen en utmaning  
framför sig. För att utföra den uppgiften, så måste han kanske ändra kursen på alla båtar som 
närmar sig, möjligen varenda båt i hela världen. Å andra sidan, om han förstår att det finns en 
intern mekanism som får bron att gå upp, då behöver han endast gå in i kontrollhytten och klippa 
av en av ledningarna, och bron blir för evigt nere (stannar nere  för evigt). 
 
Jag förstår vad du menar, michael, och ursäkta min klumpighet, men så vaddå? 
 
Richard, detta konceptet är ytterst viktig. Din verklighet utgår från dig själv. Mina ord är  endast 
en trigger för det som dyker upp ditt sinne. Ordet ansvarsfullhet inkluderar inte skuld, fel eller 
beskyllning, även om det är vad du lärt dig. Det är upp till dig att ta ansvar för dina känslor 
och vad som försiggår inom dig, om du vill ändra ditt livsmönster och hela. 
 
   KEY THOUGHTS! 
OM DU FORTSÄTTER ATT TÄNKA SOM DU ALLTID TÄNKT, DÅ KOMMER DU FÅ 
VAD DU ALLTID HAFT. 
 
Min avsikt var att hjälpa Richard att se att vi alla har ett trossystem och ideer som ligger till grund 
för vår verklighetsuppfattning. De flesta människor tala med sig själva hela tiden , och förblir 
ändå omedvetna att de är involverade i en inre dialog som både återger och stärker deras 
uppfattning om livet. Vissa människor funderar konstant, i sin inre dialog,  över hur de ska 
försvara sig själva inför den inre domare de byggt upp utav sina föräldrar, makar, religiösa 
institutioner och alla möjliga andra personer. Vad skulle domaren säga om han såg mig göra 
detta? frågar de sig själva. 
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Våra internt skapade verkligheter och beskaffenheten på vår ständiga inre dialog arbetar 
konstant och automatiskt i att forma grunderna till våra beslut i livet, även de till synes 
oviktiga och triviala. 
 
Jag demonstrerade förekomsten av Richards inre dialog genom att påminna honom om hans 
reaktion inför ordet ansvarsfullhet. Han var ovetandes över det faktum att skuld, fel och 
beskyllning kom från hans egna självprat, hans egna tysta dialog.  Än viktigare, det hade aldrig 
fallit honom in att hans verklighet inte nödvändigtvis överensstämde med andras verkligheter. 
 
Richard, våra beslut i livet härrör från vår interna verklighet bidrar till att både frambringa 
händelserna i våra liv samt känslorna knutna därtill. I stor utsträckning, så går människor 
omkring helt ovetandes om vilken betydelse dessa övertygelser  och ideer har på vad som händer 
oss. Jag erbjöd Richard att ta en titt på konceptet att våra inre verkligheter och självprat är 
drivande krafter bakom de livserfarenheter vi attraherar. Jag föreslog att han undersökte sin inre 
tysta dialog för att fastställa dess riktning.  
 
Många människor har liv som inkluderar omständigheter väldigt skilt från vad de medvetet skulle 
välja. Det förekommer ofta att en persons självprat  och yttre tal är inriktat på vad de inte vill, och 
följaktligen skapar de sina liv utifrån undvikanden. Att undika ett problem gör det till högsta 
prioritet i ditt sinne för det fokuserar all energi på vad du försöker att undvika. 
 
Richard föreföll känna sig mer och mer komfortabel. Han lutade sig framåt, lät sina armbågar vila 
på sina knä, och lyssnade uppmärksamt samtidigt som ett leende gled över hans ansikte. Du 
menar alltså att jag är inte den enda som talar till mig själv hela tiden? 
 
Nej, du är inte ensam. Om du vill, kan du bli mer medveten och ta kontroll över dina inre 
processer. Att ändra det som händer på insidan är nyckeln till förändringar på utsidan.  
Tills dess att du tar kontroll över din inre verklighetsstruktur, är du dömd att fortsätta 
återuppleva vadhälst du försöker  undvika, vadhälst du har lagrat i ditt sinne. 
    KEY THOUGHT ! 
Att tänka är att önska. Att tänka på vad du inte vill ha är lika kraftfullt som att tänka på det du vill 
ha. Tänk på vad du önskar dig . 
 
Hur skapar jag de förändringar jag vill se, undrade Richard. 
 
Första steget är att ändra din interna process. Jag föreslår att du ändrar dina tankar kring nya idèer 
och  släpper den del av din inre dialog som hindrar dig från att höra dem. Det är tryggt och 
helande att höra nya idèer, och genom att göra ditt inre arbete kommer du att se skillnader i  dina 
grundläggande relationer till livet. 
 
"Nästa steg i att förändra din egen verklighet är att ta fullt ansvar för din inre dialog. Om inte den 
förändras, din inre dialog, då kommer erfarenheter kopplade till gamla tankemönster att 
återupprepas." 
 
Richards erkännande att han flera gånger tidigare upplevt samma ilska som han kände just nu var 
en indikation på att hans inre dialog drev honom att upprepade gånger återskapa likartade 
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erfarenheter i hans liv. "Genom att ändra din interna dialog, så ändras också din 
verklighetsstruktur och därmed också det du attraherar i ditt liv." 
 
"Påstår du att för att kunna ändra det jag tar ut, så måste jag ändra det jag sätter in? 
 
Helt riktigt, Richard. Alla vet att om man vill ändra produkten då måste man se till råvaran. 
Det verkar dock inte vara allmänt känt, att för att kunna ändra the input av människan så måste 
inriktningen förändras. Du ändrar din inriktning genom att ändra din interna dialog och din 
uppmärksamhet. Då din interna dialog informerar dig att andra personer och händelser orsakar 
din smärta, vare sig det är ilska, frustration, hjälplöshet eller rädsla, så är de tankarna 
missvisande.  
 
"När du tar kontroll över det som händer på insidan, återtar du din styrka. Om du tror att du måste 
stoppa andra människor från att ´göra dig arg´,  blir du nödgad att förändra alla som möjligtvis 
kan trigga din ilska- en uppgift utan slut!"  
 
"Jo tack, jag vet", hånlog Richard. "Hittills har mina ansträngningar att ändra på dom varit totalt 
meningslösa, men jag vill inte vara den som måste ändra på mig, som måste göra allt jobb! Dom 
då, jag vill att de ska ta sitt ansvar," klagade Richard. Han verkade spänd och skruvade sig på sin 
stol. Det verkade som om han hade sv¨rt att hitta en behaglig ställning. 
 
"De aspekter av ditt liv som inte fungerar för dig nu kan du ändra på genom att åta dig det arbete 
vi talar om. Det faktum att ingen annan behöver ändra på sig för  att du ska må bra är 
förmodligen de bästa nyheter du någonsin får höra. Du är den som måste göra jobbet om du vill 
se förändringar. 
 
"Det är inte nödvändigt att fly från livet och dras in i den hjälplöshet som du upplevar nu. Det 
finns något du kan göra och att göra just det är din helandeprocess! När det gäller andra, om de 
känner smärta är det upp till dem att göra sitt arbete. De måste engagera sig i processen och 
förändra sig själva  om de vill uppleva helande och självförverkligande-om de vill förändra sina 
liv. 
 
  Två enkla regler att komma ihåg är: 
 Om jag är upprörd, då har jag misstagit mig. 
  Den som  är upprörd har arbete att göra. 
 
Richards förvirring över hur man kan skapa förändringar i livet utan att förändra andra personer 
är typisk för hur många av oss ser världen idag. I varje svårighet människor emellan, finns det två 
motsägande verkligheter, två upprörda personer, två som måste ta ansvar för sig själva för att 
kunna hela. En vanlig taktik är undvika sitt eget ansvar och peka finger åt vad någon annan inte 
har gjort och därmed lämna sitt eget ansvar och arbete ofullständigt.  
   KEY THOUGHTS ! 
Låt oss lägga undan våra förstoringsglas och ta fram våra speglar. Det är dax att sluta kritisera 
andra och koncentrera på oss själva istället. 
 
Richard lät mig förstå att det jag sagt verkade vettigt, men han var förbryllad över det faktum att 
negativa känslor endast inträffade när han var med kvinnorna i hans liv. Hans fientlighet verkade 
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avta när han uttryckt sin skepcism. Jag förklarade att känslor är enklare att gömma när ingen 
finns i närheten att trigga dem. Jag påminde honom om analogin med broar, att broar stannar nere 
när det inte finns något som triggar dess mekanism att höja klaffarna. Jag informerade honom om 
det arbete som en f.d. IBM-forskare, Marcel Vogel,  gjort. Han lyckades mäta de (höga) 
energivågor som lämnar vår hjärna när vi tänker en tanke. "Richard, jag föredrar att kalla dessa 
vågor (psychic megafon) den översinnliga (mediala) megafonen. Varje verklighet i ditt sinne 
fotmar en energivåg som attraherar personer som inställda på den verkligheten. De 
personer vi attraherar triggar i sin tur vår verklighet inom oss, men den personen orsakar 
inte våra känslor, de får endast vad som redan är där i gungning." 
 
Richard och jag undersökte exakt vem det var han kallade på med sin översinnliga megafon som 
kunde tjäna som trigger åt honom. Det område vi fokuserade på var hans långa historia med 
olyckliga förhållande till kvinnor. När han talade om all den agg han hade så kom han i kontakt 
med en del starka känslor. 
 
"Jag har dragit till mig en dek riktiga vinnare! De kvinnor jag är attraherad till förefaller väldigt 
varma och kärleksfulla-i början. Sen plötsligt blir de avståndstagande och vad jag än gör så 
lyckas jag inte få deras uppmärksamhet igen. Det får mig frustrerad och ledsen, och det i sin tur 
leder till att jag blir riktigt arg och då attackerar jag!" Han var synbart upprörd när han pratade. 
 
"När du väl inser den förmåga vårt sinne har att framkalla och förvanska dess bilder, tror jag du 
inser hur vår uppfattning kan vara så missvisande. En av svårigheterna i att förstå och att se 
igenom våra föreställningar ligger i det fakum att vi försöker uppnå klarhet utan att först fixa till 
den meckanick som står för förvanskligen-vårt sinne! 
 
"En metod som använts genom historien för att unkomma de nedärvda förvansklingar vi har i 
vårt sinne är parabeln, ett ord som inom Arameiskan betyder ´parallell mening´. En parabel 
engagerar sinnet med dess bokstavliga mening medans det underliggande budskapet, vilket inte 
kan läras ut direkt, passerar intellektet och är förstått av den del av oss som är mer än vårat sinne. 
Jag skulle vilja dela med mig av en parabel som gjord för att förstå hur begränsade människors 
nuvarande tro är. Det hjälper också till att bygga de hjärnceller som behövs för att tänka i nya 
banor-med nya trossystem som vår guide." 
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    3 
  
  DET GÅR INTE ATT SÄGA MED ORD....... 
 
"Föreställ dig en tvådimensionell varelse,  som bara förstår längd och bredd. Det finns ingen höjd 
i hennes värld. Längd och bredd är de enda dimensioner hon ser. 
 
"Vi vill spela basketboll med denna varelse. Föreställ dig själv i hennes situation när vi 
introducerar basketbollen i hennes värld. Du har ett begränsat seende av vad som verkligen pågår 
i världen; du kan endast se föremålens längd och bredd. Din uppfattningsförmåga är nu begränsad 
med en dimension från den normala mänskliga uppfattningsförmågan.Från en platt utgångspunkt 
så är ett tre-dimensionellt perspektiv och mening omöjlig. 
 
"När basketbollen flyttas in i den tvådimensionella varelsens värld, vad ser hon?" 
 
Richard funderade. "Hmmm....honkommer att uppfatta en platt linje. Faktiskt, kanske bara en 
prick först, sedan en serie av platta plan tills dess att hon kommer till andra änden av bollen då 
det blir till en prick igen." 
 
"Lägg märke till att vår tvådimensionella varelse, när hon uppfattar något, uppfattar något som 
inte finns. När hon ser en serie av flata ytor passera förbi, ser hon något som faktiskt aldrig 
förekom. En basketboll är inte en serie av flata ytor, även om hon upplever den så, den är ett 
sfäriskt objekt. 
 
Så, låt oss gå ett steg längre. Den tvådimensionella varelsen har uppfunnit, i sin version av 
basketboll, något vi kallar tid. För dig och mig är basketbollen bara där; något tidsbegrepp är inte 
inblandat. Eftersom hennes uppfattningsförmåga inte kan inkludera hela bollen på en gång, 
upplever hon ena delen först och sedan en annan. På så vis var tid introducerat. Plötsligt, så har 
en händelse som för dig och mig är en enstaka händelse blivit tidsbunden. 
Det som för oss händer i ett och samma ögonblick ter sig som en följd av olika, separata 
händelser för en varelse med begränsad uppfattningsförmåga. 
 
"Det är möjligt att vår tvådimensionella varelse namnger hennes olika upplevelser. Hon kallar 
den första Joe och en annan Mary. Varje aspekt av bollen, så som det ter sig i hennes 
medvetande, blir annorlunda. Dess storlek, form och karaktär ändras med varje upplevelse. 
Som ett resultat av begränsad uppfattningsförmåga uppfinner och upplever hon en värld som inte 
existerar! 
 
Det är något att bita i för det mänskliga sinnet och det är en viktig princip att förstå; om din 
uppfattningsförmåga är begränsad, då kan du uppleva något som aldrig inträffade, annat som än 
en verklighet i ditt sinne. Vi blir ofta tränade att uppleva verkligheter som inte existerar 
annat än i våra sinnen. Vi blir också tränade att tro att dessa verkligheter är sanna i världen 
utanför oss själva fast de inte är det! 
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"Föreställ dig vår tvådimensionella väns föräldrar, undervisa henne om basketboll. Hon har läst 
historieböckerna. Hon har studerat alla tvådimensionella varelsers upplevelser med basketboll. 
Vad är det all denna historia talar om, annat än om något som aldrig inträffade. 
Att teckna ner en  historia om något som aldrig inträffa gör det inte verkligt. Basketboll 
förekommer helt enkelt inte som en följd av händelser åtskilda av tid, det förefaller  så endast 
pga. begränsad uppfattningsförmåga. Närhelst en dimension saknas inom ett mätsystem, så 
kommer utskriften från det systemet att vara missvisande.  
 
"Är det möjligt, Richard, att en begränsad uppfattningsförmåga kring en händelse, kan innebära 
att vi upplever saker som inte inträffad?" 
 
"Jag förmodar det, svarade han. 
 
"Hur kan jag hjälpa vår tvådimensionella vän att förbise sina felaktiga verkligheter så att hon 
verkligen kan uppleva en basketboll.? Tror du att, om du och jag pratar med henne och förklarar 
vad en basketboll verkligen är, vi kan få henne att spela basketboll med oss? 
Kommer hon att förstå våra föklaringar över huvud taget? 
 
"När vi berättar att hennes upplevelser aldrig inträffade, tror du möjligen då att hon blir stött?, 
undrade jag. 
 
Richard flinade, "Jag kan riktigt höra henne. Vem tror ni att ni är? Jag har upplevt dessa plana 
ytor; jag vet. 
 
Svårigheten, givetvis, är att hon faktiskt har upplevt basketbollen som dessa plana ytor", sa jag. 
"Hur förklarar du för henne att hon har sett nånting som inte existerar? Hur gör vi med det? Kan 
vi lära henne basketboll? Är det möjligt att beskriva basketboll tillräckligt så att hon ger upp sina 
tvådimensionella erfarenheter.? Hennes upplevelser? Allting som hennes föräldrar och samhälle 
lärt henne? 
 
"Tror du att hon kommer att säga, Okej, jag tror dig, jag hade helt fel för mig. Inte speciellt 
troligt. Tror du att vi med ord som hon kan förstå kan förklara den verkliga innebörden av 
basketboll? Givetvis inte, eftersom hela hennes vokabulär är baserat på de begränsningar och 
förvrängningar som det tvådimensionella seendet innebär. Hennes ord reflekterar endast de 
erfarenheter som hon är van vid. Det finns inga ord i hennes språk som reflekterar en 
tredimensionell upplevelse utav en basketboll.  
 
"Hur är det med oss själva? Har vi ord för sådant vi inte upplevt? Nej, vi har endast ord för de 
erfarenheter som vi är vana vid. Om vi var Floridabor som aldrig hade sett snö, hur många ord 
tror du då att vi hade haft att beskriva just snö med? Kanske tre eller fyra, som skulle vara 
passande utifrån våra erfarenheter med snö. Vi skulle inte ha många beskrivande ord  eftersom 
snö inte är en stor del av våra liv. 
 
"Om vi for till Alaska och intervjuade en Eskimo, då skulle det vara annorlunda. Det har sagts 
mig att de har dryga sjuttiotalet ord för snö-en viktig del av deras miljö. Om jag, i Alaska, ska 
färdas en längre sträcka och du beskriver snövillkoren felaktigt, tar jag kanske fel sorts snöskor 
och stryka med. "Uppfattningarna närvarande i ett sinne och de ord som används att 
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beskriva dessa uppfattningar har en tendens att vara begränsade av detta sinnes 
erfarenheter. 
 
"Låt oss föreställa oss att vår tvådimensionella vän lyckas öppna upp och verkligen få uppleva att 
spela basketboll. Finns det någon möjlighet för henne att beskriva för sina vänner vad en 
basketboll verkligen är? Hon har brutit historiens gång och hon förstår nu basketbollens sanna 
mening. Hon går till sina vänner och säger, med ett spår av entusiasm, äntligen så känner jag till 
Sanningen kring basketbollar, de är.......eh.......eh....de.............. 
Vänta lite! Det finns inga ord i vår vokabulär som kan beskriva basketbollen ordentligt. Hur kan 
jag berätta för er vad jag har upplevt? Vi kan föreställa oss att hon provar något typ; 
Ni förstår, det finns så mycket som jag skulle vilja säga till er, men ni kan inte höra dem." 
 
Richard avbröt, "Inga ord från vår värd kommer att vara till någon nytta i hennes värld eftersom 
de ord hon känner till, trots att de är grundade på samma verklighet, kommer att beskriva en helt 
annorlunda händelse". 
 
"Instämmer, och detta vänder sig till båda dina frågor, `Hur kan livet vara så skilt från hur jag 
uppfattar det` och vår väns fråga, `Hur kan basketbollen vara något annat än en följd av plana 
ytor, åtskilda av tid?`" 
 
"Hur handskas du med detta predikament?" undrade han. 
 
"Det bästa sätt jag känner till är att övertyga den tvådimensionella varelsen att ifrågasätta allt som 
den tidigare lärt sig och erfarit om basketbollar. Om hon kan inse att inget av det hon upplevt 
någonsin hände så som hon upplevde det, då har hon en chans att öppna upp till ett nytt 
perspektiv. Om du kan få henne att släppa alla verkligheter hon accepterat och öppna upp till en 
ny syn på basketbollen, då kanske hon kan ta det lång klivet." 
 
Vi pratade om möjligheten, först uttryckt av Einstein, att vi lever i en fyrdimensionell värld.  
"Är vi, vi människor, faktiskt i samma position som dentvådimensionella varelsen? Kallar vi vår 
basketboll världen? Missar vi en dimension i vårt seende?  Hindrar detta oss från att se och 
uppleva världen som den verkligen är? Om så är fallet, skulle vi kunna studera nog, och skulle vi 
över huvud taget ha ord att beskriva den egentliga världen?  Är vi nödgade att överge alla våra 
trossystem från det förflutna för att kunna upptäcka sanningen kring livet?" 
 
"Ditt resonemang är vettigt, men jag greppar inte frågorna, och inte har jag några svar heller. 
Bara att försöka tänka på det du säger är överväldigande",sa Richard. 
 
Jag ställer inte dessa frågor för att få fram ett svar, utan för att få dig att ifrågasätta allt du tror att 
du vet och upplevt. Tills dess att vi accepterar fullt ansvar och inser Sanningen om livet, 
kommer vi att hitta på en massa verkligheter som inte är sanna, 
 
"Många människor lever i en fantasivärld med förankringar till den riktiga världen, men samtidigt 
helt i avsaknad av Sanningen om den riktiga världen. Perception är en invändig, självskriven 
historia som är överförd på den faktiska verkligheten, Denna akt förhindrar oss att uppleva den 
faktiska verkligheten. Folk har en tendens att hänga fast vid sina falska perceptioner, precis som 
om livet självt var beroende av dem, vilket de på sätt och vis är. 
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Det förvanskade liv som de flesta människor lever, är direkt beroende av att hålla Sanningen 
dold. Därför, så är Sanningen dess värsta fiende. Dett orkestrerar en vanvettig cykel - Sanning är 
en nödvändighet för att uppleva Kärlek och lycka. Om Sanningen inte är tillåten, då blir Kärlek 
och lycka en omöjlighet. När vi förnekar Sanningen startar vi denna vanvettiga cykel som 
inbringar smärta till våra liv och hindrar oss från att uppleva de gåvor som livet har att erbjuda. 
Känslorna är den feedback-mekanism som berättar för oss huruvida vi är i samklang med, eller ur 
fas, med Sanningen" 
 
NYCKELORD- Nu när Sanningen är sagd, så finns det utrymme                                                                               
för verklig Kärlek.  
                                                   Bill C. Davis, från pjäsen Mass Appeal 
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     4 
       KÄNSLOR, 
                                  VÅR FEEDBACK-MEKANISM 
 
Känslorna är den viktigaste feedback-mekanism vi människor har. Målet med detta"arbete" 
är att introducera redskap med vilka vi kan utforska livet, känslorna och Sanningen om den värld 
vi lever i. Vårt nästa mål är att visa hur man använder dessa redskap och att inspirera varje person 
vi träffar att använda dem. Låt oss undersöka våra känslor utifrån en annor- lunda vinkel.  
 
Känslor kommer inifrån. Ingen kan få dig att känna dig arg, ledsen, rädd eller någonting annat; 
andra kan däremot trigga orsaken till de känslor du upplever. Det krävs ett markant sinnesskifte 
för att se att orsaken till smärtan är invändig. Att greppa Sanningen i detta antagande är svårt för 
många människor eftersom de tllbringat hela sitt liv med tron att någon annan kan få dem att 
känna.  
 
Det första nödvändiga steget för att kunna integrera nya idèer är att släppa gamla, motsägelsefulla 
övertygelser. Det går inte att ta ansvar för sitt eget liv och samtidigt  skylla på någon annan.  
När man väl åtagit sig att vara ansvarsfull, är det fritt fram för den interna mekanismen att ändra 
sin procedur-din verklighet kommer att se annorlunda ut. 
 
"Richard, för att befria dig från tron att en person, plats, sak, händelse eller omständighet orsakar 
dina känslor krävs en ny syn på verkligheten och att du släpper det förflutna. Om du är arg, så har 
du själv orsakat din ilska, om du är rädd, så är rädslan din egen skapelse." 
 
"Det är ju löjligt! Varför skulle jag orsaka min egen ilska? Hur kan jag orsaka min egen  
ilska? Mina känslor är ett resultat av vad som händer mig i livet," protesterade Richard. 
 
"Är du villig att göra en övning som är designad att ge dig en direkt erfarenhet av vad som 
orsakar våra känslor?" 
 
"Javisst." 
 
"När du väl genomgått övningen, finns det ingen återvändo till att skylla på andra, för det hela 
blir så uppenbart. Det kan förnekas, men endast tillfälligt. Den direkta erfarenheten placerar sig i 
sinnet som ett frö som, förr eller senare, kommer att bära frukten av ansvars- 
fullhet för varje aspekt av ditt liv." 
 
"Jag vet inte om jag redo för det, men jag förmodar att det är dags. Låt oss göra det!" 
 
"Okej, Vill du vara så vänlig att blunda. Jag kommer att be dig att erfara några olika känslor. 
Först, låt dig själv känna dig ledsen..........låt din ledsenhet bli intensivare.......... 
ta ett djupt andetag och släpp din ledsenhet. Låt dig själv känna ilska.............intensifiera 
ilskan.......ta ett djupt andetag och släpp ilskan. Gå till känslan av rädsla.........intensifiera 
rädslan......ta ett djupt andetag och släpp rädslan. Låt dig själv känna smärta......placera din hand 
varhelst du upplever din smärta" Richard placerade sin hand på sin panna och höll andan. 
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"Öppna dina ögon." 
 
"Lägg märke till var din hand är, Richard. Din hand visar dig var du placerat den energi som 
osakar din smärta. Om du lär dig att ändra den energin, så kommer helande att ta plats 
Om du inte gör det, så är det just där som din sjukdomsprocess tenderar att uppstå." 
 
"Men......" avbröt Richard 
 
"Låt mig bara gå igenom resten av övningen innan vi börjar diskutera. Vill du vara så vänlig att 
blunda igen? Tag ett djupt andetag ... släpp din ledsenhet...ilska...rädsla..... 
och din smärta. Låt dig själv känna glädje....livlighet....öppna dina ögon." 
 
"Det känns bättre,"sade han omedelbart. 
 
"Hur fick du dig att känna de känslor du just kände?" 
 
"Jag mindes en erfarenhet som orsakat dessa känslor för mig tidigare," svarade han. 
 
"Vad gjorde du för att minnas dessa erfarenheter? Exakt vad var den mekaniska processen?" 
 
"Jag är inte säker på att jag förstår din fråga." 
 
"Vad var det som hände i ditt sinne som möjligjorde att du kunde känna var och en av de känslor 
som du kände?" 
 
"Jag tänkte på något som orsakade känslorna. Är det vad du menar?" 
 
"Ja. Observera, för att  erfara en käsla var du tvungen att tänka. Du hade en tanke, eller hur? 
Känslorna är skuggor av våra tankar,"föreslog jag.  
"Under de senaste två minuterna, upplevde du flera olika känslor, eller hur?" 
 
"Ja." 
 
"Vems tankar orsakade dessa känslor?" 
 
"Mina, förmodar jag,"sa Richard, något förbryllad. "Men jag hade dessa känslor pga. de 
situationer jag tänkte på, inte pga. de tankar jag tänkte." 
 
"Det ter sig verkligen så, men jag tror faktiskt att det fungerar annorlunda, Richard. Vad var en av 
de scener du tänkte på för att känna ilska?" 
 
"Jag behövde bara tänka på hur min fru lämnade mig och att vara ensam till följd av hennes 
handlingar,"sade han. 
 
"Hur skulle det vara om du tänkte på hur din fru lämnade dig och samtidigt introducera tankarna, 
´Jag är redo att leva mitt liv annorlunda, vilken möjlighet att hela jag har!´?" 
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"Så kommer jag aldrig att tänka, michael!" 
 
"Efter den här upplevelsen, kommer du kanske att ändra dig. Ge det en chans, se vad som händer. 
Tänk på hur hon lämnade dig och tillåt dig själv att tänka upprymda tankar över att leva ditt liv 
annorlunda och möjligheten att hela. Tänk dessa tankar med övertygelse, upplyftande tankar om 
ditt liv och se vad som händer." 
 
"Jag känner mig inte arg. Faktum är, att jag känner förväntan över hur luvet kan vara. 
Hmm....det är inte sant, jag är arg på henne." 
 
"Observera Richard, det är dina tankar kring händelsen, inte händelsen i sig som orsakar dina 
känslor. Du kan välja att hålla fast vid dina ilskna tankar, men om du gör det, så får du 
originalet, din fru får endast en kopia. Dina tankar påverkar dig först. Lägg märke till att hon är 
inte här för att ta del av dina tankar, men varje tanke påverkar dig. Dina känslor informerar dig 
om kvaliten på den tanke-energi som din fysiologi påverkas av. 
Om du är upprörd, då är det du som misstagit dig." 
 
"Mina tankar får mig att känna....vilket nymodigt koncept," mumlade Richard för sig själv. 
 
"Låt oss gå ett steg längre med denna princip. Om du igår, förra veckan, förra månaden eller 
senaste året haft en negativ känsla, smärta, vems tankar fick dig att känna den smärtan?" 
 
"Mina," erkände han. 
 
"Om du imorgon, nästa vecka,  nästa månad eller nästa år upplever smärtan, vems tankar kommer 
att vara orsaken till din smärta?" 
 
"Mina tydligen," var hans korta svar. 
 
"Förväntar du dig att uppleva smärta någon gång i framtiden?", undrade jag. 
 
"Givetvis, kommer inte alla det?" 
 
"Jag är inte säker på att det är nödvändigt, Richard. Varför skulle du åsamka dig själv smärta?" 
 
"J-Jag vet inte. Vana, förmodar jag." 
 
"Det finns endast en anledning. Galenskap." 
 
"Menar du att jag är galen!?" 
 
"I den mån att vi åsamkar oss själva smärta, Richard, är vi alla galna. Världen lär oss galna 
tankemönster och, genom att göra det, så lär det oss att bryta ner oss själva. Om vi köper det, och 
tror att galna tankar är normalt, kommer vi att nå fram till slutsatsen att vi inte har något annat 
val. 
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"Tankar, vill jag påstå, är en form av energi. Närhelst du placerar en viss sorts sinnes-energi i din 
fysiologi, upplever du en känsla som matchar just den sorten. Känslorna är din feedback-
mekanism och berättar för dig huruvida du investerar i konstruktiv eller destruktiv sinnes-energi. 
 
"När du begår ett misstag, då är känslan negativ. Jag vill påstå att du och jag är skapta att 
exemplifiera Kärlek, och att det finns ingen annan verklighet som hör hemma hos oss  människor. 
All annan verklighet är ett brott mot den mänskliga strukturen, och vi förstör oss själva när vi 
fokuserar på nedbrytande energier. 
 
   NYCKELORD - OM JAG UPPLEVER SMÄRTA, DÅ HAR JAG MISSTAGIT MIG. 
 
"Vi bygger våra verkligheter, bokstavligt talat, med varje bit av sinnes-energi som vi investerar i. 
Vårt sinne har den fantastiska förmågan att få vår sinnes-energi att framstå som de 
faktiska bilder vi ser. Om du placerar hat, rädsla, ilska, ångest, panik, kritik, skvaller eller 
hämnd i din struktur, kommer den sinnes-energin att uppstå som en bild i din hjärna. Om du är i 
förnekande, kommer du att tro att bilden hanslar om någon annan, fastän den kommer från din 
fysiologi. Varje bild som ditt sinne skapar visar var du befinner dig. Om du inte kan äga det, 
kommer du aldrig att vara förmögen att se ditt rätta jag och därmed omöjliggöra korrigering. Ett 
av målen för detta arbete är att tillhandahålla ett flertal redskap för korrigering." 
 
"Exakt vad menar du med redskap, michael?" 
 
"Redskap är konkreta tekniker eller procedurer som du kan använda att lösa konflikter och 
mönster då de uppstår. De är designade att vara till hjälp med att skapa glädje och för att 
handskas med de bördor de flesta av oss människor samlar på oss i vårt dagliga liv. Att ta ansvar, 
t.ex., är ett redskap. När du lägger över ansvaret på någon annan, då visar ditt sinne dig att de är 
problemet. När du använder redskapet av ansvarsfullhet, kommer du att sluta   lägga över det på 
dem för ditt sinne kommer att ändra vad det visar dig om både dem och dig själv. Att vara vaken 
på att dina känslor är en feedback-mekanism är ett annat redskap. När du är medveten om detta 
tenderar du att se ditt rätta jag och ta ansvar istället för att skylla på andra när dina känslor 
kommer till ytan. 
 
"Några av de redskap vi introducerar inom det här`arbetet`är; ´Mitt Åtagande, Andning, 
Kärlekssändande och Förlåtelse. Jag skulle kunna göra en lång öista men varje redskap kommer 
att presenteras i sinom tid." 
 
"Jag är helt snurrig," sa Richard allvarligt. 
 
"Det är förståeligt. Det är mycket att ta in allt på en gång, men principen av detta árbete´ är 
faktiskt ganska enkel. Den förefallna svårigheten och medföljande förvirringen av att lära sig 
ett nytt sätt att tänka kommer ifrån vanan av att hålla fast vid gamla övertygelser, vilket 
gör det svårt att integrera nya ideér. Förvirringen kommer inte ifrån själva principen. 
 
     NYCKELORD - Sanningen är komplex för ett komplext sinne och enkel för ett                                                                
enkelt sinne.          
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"Lärde du dig traditionell matematik när du gick i skolan?" Richard nickade. "Har du stött på den 
nya matematiken sen dess?" 
 
"Ja, jag försökte lära mig det så att jag skulle kunna hjälpa min dotter. Att studera det var som att 
träda in i en annan värld, och jag kände mig ganska dum när det tog mig flera veckor att komma 
ifatt henne. Hon var bara tolv år!" 
 
"Det är det jag menar. Med detta materialet, blir du introducerad till ett helt nytt sätt att tänka och 
leva, en ny värld så att säga. Du kanske t.o.m. får chansen att känna på och hela lite av den gamla 
känslan av att vara ´dum´när du integrerar dessa principer. Det finns ett talesätt som säger att, 
´Du kan inte räkna den nya matematiken med det gamla matematikens sinne.´ På samma 
sätt går det inte att, ta ansvar för ditt eget liv och samtidigt skylla på någon annan. 
 
NYCKELORD - När vi agerar, gör vi ett medvetet val. När vi re-agerar, är vi omedvetet drivna 
av vårt förflutna. Ansvarsfullhet är förmågan att agera istället för att re-agera. 
 
"När du inser att dina känslor är skapade via din egen interna mekanism, så har du 
nyckeln till att ta kontroll över dessa känslor, och du kan då ta ansvar för dem. 
Det är då möjligt att agera istället för att reagera till livets utmaningar. När du är villig att åta dig 
ansvarsfullhet , så kan du förändra ditt sinnes utskrift och denna förändring kommer att ändra din 
verklighet. Dina känslor kommer inte längre att vara beroende på någon person, plats, sak, 
händelse eller omständighet." 
 
"Ha! Det låter ju helt fantastiskt. Vad är haken?" undrade han. 
 
"Richard, det finns ingen hake," svarade jag, "men det finns föreställningar som du måste ändra 
på. T.ex, du måste lära dig att se och handskas med dina nertryckta känslor. 
 
"Du förstår, Richard, att andra kan endast dra upp smärtfulla verkligheter om de redan finns i ditt 
sinne; de måste vara där först. Du kan låtsas att allt är bra och fortsätta att förneka och undvika 
dina problem, men just det faktum att någon kan dra upp ilska hos dig    är ett säkert tecken på att 
något ligger dolt. 
 
"Att sudda ut verkligheter från ditt sinne är den ursprungliga betydelsen av att ´Förlåta.´ 
Inom detta arbete, ser vi det som en tllfällighet att lära Sann Fölåtelse när en negativ verklighet 
blir triggad. Om du är ärlig och i kontakt med dina känslor, när något smärtsamt kommer till 
ytan, kommer du att äga din upprördhet och ta tillfället att släppa den interna verkligheten - att 
Förlåta! Smärtans funktion är att informera oss om våra misstag. 
 
"Falsk förlåtelse är baserad på tron att andra är ansvariga för vad vi känner, och därigenom 
tenderar vi att förstärka misstaget. Att på detta sätt, förlåta andra, för vad som händer i ditt sinne 
lämnar din smärta intakt och tillfället att hela går förlorat. Att ta vara på varje tillfälle att hela är 
ett viktigt beslut du kan ta och det beslutet kommer att skynda på din märkbart." 
 
Richard verkade inte övertygad. "Tack, men jag står över," sa han sarkastiskt, "om jag har en 
smärtsam verklighet dold någonstans i mitt sinne, låter jag den stanna där, tackar." 
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NYCKELORD - Meningen med livet, när vi vägrar att lyssna till vår smärta, vår varnings- signal, 
är att sparka oss i våra begränsningar. Ju mer vi vägrar att lyssna, desto hårdare blir sparkarna. 
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     5 
            MENINGEN MED SMÄRTAN 
 
Om en person inte har redskap att stödja sitt helande med, kommer smärtsamma verkligheter att 
förbli dolda i deras sinne och kroppar. Jag ville se hur Richards lagrade verkligheter kom till 
yttryck. Jag förvånar mig över hur människor som inte har en aning om att det finns redskap att 
lätta deras börda, lever så länge som de gör. 
 
"Jag hör klart och tydligt att du helst inte vill ta tag i din smärta, men låt mig förklara en annan 
pusselbit," föreslog jag. "Det du döljer för dig själv är din sjuk-dom." 
 
"Hur gick du från lagrade, smärtfulla verkligheter till sjuk-dom?!" undrade Richard. 
 
"Fysiker påstår att allting är energi. Se kroppen som ett energisystem istället för någonting solitt. 
Det finns två huvudsakliga kategorier av energier som påverkar detta fält. Det finns nedbrytande 
energier, som bryter ner vårt energisystem och uppbyggande energier som bygger upp systemet." 
 
"Vad har det med sjukdom att göra?" frågade Richard. 
 
"Smärta är ett tecken på sjuk-dom. Inte sjukdom, utan den kommande domen. Smärtan 
berättar för systemet att någonstans inom systemet är det något fysiskt, mentalt eller emotionellt 
ur balans. Smärtan är inte vår fiende, utan en kamouflerad vän. När vi inte lyssnar till den 
feedback vårt system ger oss, får det oss uppmärksam genom att skrika - smärta! 
 
"Smärtans funktion är att få våra öron att växa. Om vi undviker att lyssna genom att 
trycka ner varningssignalerna, kommer det att öka i intensitet. Smärtan kommer inte låta 
sig ignoreras! Förr eller senare, kommer det att få full uppmärksamhet och antingen följer vi då 
dess signaler för korrigering, eller så dör vi. Detta gäller fysisk, mental och emotionell smärta. 
 
"Att göra sig av med smärtan utan att ta itu med dess budskap är som att klippa av ledningen till 
brandalarmet. Brandalarmet tjuter för att dra till sig vår uppmärksamhet, för att meddela att något 
är fel. Det kräver, ´LYSSNA PÅ MIG.´ Om du undviker att lyssna genom att stänga av dess 
feedback, så kommer det att bli lugnare, men elden fortsätter att sprida sig. Förr eller senare, 
kommer elden att bryta igenom och göra dig varse att det verkligen brinner. Ju längre det tar att 
inse att det brinner, ju svårare blir det troligen att släcka elden.!" 
 
"Så smärtan är endast en klocka, som varnar oss att det finns något som behöver ses efter?" 
undrade Richard med förvåning. "Jag har alltid trott att man endast behövde ta ett piller för 
smärtan och sen är allting bra igen. Så har jag blivit lärd!" 
 
"Ett sådant tankesätt säljer definitivt en massa piller, men att stänga av alarmet utan att handskas 
med elden kommer att leda till total förintelse. Smärta lagrad någonstans i våra vävnader bidrar 
givetvis inte till denna vävnads, eller resten av systemets allmänna väl- 
befinnande. Den enda orsaken till smärta, varje gång, är nedbrytande energi. Denna energi 
inviterar oss att se djupare in i oss själva och ta itu med vadhelst vi dolt där. 
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"Medicinsk forskning har bevisat att varje cell i kroppen lagrar information. Vår sjuk-dom och 
vår smärta kommer från den energi som introducerats till  våra vävnader via de negativa 
verkligheter vi lagrar där och de droger vi använder för att bibehålla dem där. Den sekundära 
orsaken till smärta är den livsstil vi väljer för att förbli i ett försvagat tillstånd." 
 
"Vaddå?" utropade Richard. "Du måste skämta. Vem skulle avsiktligt försvaga sig själv?" 
 
"Tänk efter, Richard. Det går inte att dölja någonting inom ett energisystem med full vitalitet. För 
att kunna dölja, måste någonting stänga av energiflödet inom systemet så att det som ligger dolt 
förblir så. 
 
"Låt oss studera någon som tar en drog mot, låt säga, depression. Vad händer, om vi tar bort 
drogen? De börjar att minnas det som drogen har tryckt ner och går tillbaks in i depression igen, 
eller hur?" 
 
"Jamen, det betyder väl att drogen fungerade, eller? Utan den, kände de sig deprimerade. Med 
den, kände de sig bättre." Richard kliade sig på hakan och såg ut att kämpa för att förstå. 
 
"Beror på vad du menar med, fungerade, Richard. Om din definition av att ´fungera´är att sopa 
något under mattan, då gör drogerna sitt jobb. Funktionen av de flesta drogerna, legala eller 
illegala, även då koffein, nikotin, socker, alkohol och skräpmat, är att sänka systemets vitalitet så 
att den smärta vi försöker dölja förblir dolt för vårt medvetande. 
 
"Observera, jag sa ´dolt för vårt medvetande´, inte helat eller läkt. Det betyder endast att vi inte 
längre är nedvetna om det. Om vi använder droger för att trycka ner smärtan och lämnar orsaken 
intakt; så förr eller senare dyker det upp någonstans i systemet, ofta i beklädnaden av en 
´bieffekt´. Det du inte kan se eller känna, kan du inte heller hela. 
Smärtan är emellertid inte nödvändig, utan endast en drivfjäder. Om vi medvetet väljer att 
motivera oss själva så är smärtan inte längre nödvändig. 
 
NYCKELORD - Livet är designat att förse oss med så många tillfällen vi behöver för att hela. 
Om vi inte tar initiativet och gör vårt eget inre árbete´, motiverar livet oss ofta genom smärtan. 
 
"Betyder detta att jag aldrig ska ta droger?" frågade Richard. 
 
""Det finns fördelar med att använda droger i det att man fungerar bättre tillfälligt om man håller 
smärtan nere, men fullständigt helande är omöjligt i detta tillstånd. Droger i händerna på en 
sann helare kan användas temporärt till att få bukt med akuta 
situationer och de kan rädda liv.  De helar inte, men kan emellertid ge oss den tid vi 
behöver för att göra det nödvändiga inre arbete som krävs för sannt helande." 
 
Jag gick vidare med att återigen förklara att helande kommer lika lite från en drog som att elden 
är släckt genom att klippa av ledningen till brandalarmet. Han verkade relatera till ideén att 
drogerna stänger av den finstämda mekanism som känslorna är och därmed berövar oss vår 
feedback. "Vårt sinne kan inte visa oss det vi inte är villiga ett se och förvränger därför 
varje situation  där det finns förnekande. Drogerna förstärker endast de blockeringar som 
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förnekandet skapar, de är som en fysisk variant av förnekande. Om man inte har några redskap 
med vilka man kan hela, tenderar drogerna att bli en del av livet, en enkelbiljett till 
degenerering!" 
 
Jag läste ett poem för Richard som jag tycker sammanfattar hela ämnet, sjuk-dom, och vår del i 
det hela: 
    EACH MOMENT 
 
             Each moment of Love,                                Each moment of anger, 
             Each moment of giving,                               Each moment of lying, 
             Each moment of joy,                                   Each moment of fear, 
             Is a moment of living.                                  Is a moment of dying. 
                  
                                      All our moments add together, 
                                      Like the digits in a sum, 
                                      And the answer tells us plainly, 
                                      Whether life or death will come. 
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     6 
      VAD ÄR VERKLIGHET? 
 
Richard började förstå konceptet att verklighet är den bild som vårt sinne ger oss, inte vad som 
pågår i världen, det vi kallar aktualitet. Han uttryckte lättnad över att bättre förstå vad som drev 
hans sinne och orsakade hans känslor. Han förklarade att det hade aldrig fallit honom in att det 
som dök upp i hans sinne -  hans verklighet - möjligen kunde vara annorlunda än vad som pågick 
i världen - aktualiteten. Han erkände att han levt helt ovetande att förnekande kunde förvränga 
vårt sinnes verkligheter så fullständigt. När han väl tog till sig denna princip kom han att minnas 
något. och han erbjöd ett exempel. 
 
"Jag har aldrig tidigare funderat på att vad som faktiskt händer i världen möjligen kunde vara 
annorlunda än vad som dyker upp i mitt sinne. Häromdagen var jag på restaurang och avnjöt en 
varm kopp kaffe och servitrisen kom förbi och tog den. Jag gav henne aldrig chansen att 
förklara," fortsatte han generat. "Jag snäste åt henne innan jag hann se den nya koppen i hennes 
andra hand. Hon hade sett mig spilla kaffe på tefatet och försökte rädda mig från att fläcka ner 
min rena kostym. 
 
"Jag har aldrig tänkt i dessa termer förut, men vad du säger nu hjälper mig att förstå den 
situationen. När jag vände på mig och såg henne ta min kopp, tänkte jag, ´Rör inte mitt kaffe!´ 
Jag attackerade omedelbart. Jag inser nu att hennes verklighet var förmodligen ungefär så här, Ó-
oh, det kommer att droppa från den koppen! Det är bäst jag tar den, sammanfattade Richard. 
 
Med avsikten att plocka upp de lösa ändarna, erbjöd jag, "Din underliggande övertygelse var 
förmodligen ungefär så här, ´Folk tar saker ifrån mig!´ För henne, var det troligen, ´Jag tar hand 
om människor .´ I aktualiteten plockade hon endast undan en kopp som var på väg att droppa." 
När vi fortsatte att fokusera på hans upplevelse med servitrisen och den verklighet som denna 
händelse triggade inom honom, ökade hans förståelse. 
 
    BILD 
 
"Nu förstår jag varför människorna i mitt liv är förbryllade över mitt beteende. Jag är snabb att 
anklaga och ofta har de ingen aning om varför jag är upprörd. Jag inser nu att min irritation är en 
verklighet i mitt huvud. Jag förstår konceptet att min reaktion mot servitrisen hade ingenting att 
göra med vad som i aktualiteten hände, förutom att det var min trigger.  
Jag är övertygad om att den verklighet jag upplevde inte alls överensstämmer med den hon hade." 
 
Denna första insikt försåg Richard med ett nytt perspektiv på aktualitet, hans egna och andras 
invändiga verklighetsstruktur och hans ansvar för sitt eget liv. Han hade förstått konceptet med en 
"trigger" och han var väldigt glad. "Jag mår jättebra!" 
 
NYCKELORD - Vi har blivit lärda att tro att lämna över vårt eget ansvar är enklare än att vara 
ansvariga. Det är det inte. 
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"Bra jobbat, Richard. Det är spännande att se med nya ögon, eller hur? Min erfarenhet är att de 
flesta människor tänker , Álla upplever det samma som jag; varför förstår de mig inte?´ 
Sanningen är den att vid varje ögonblick så upplever varje person sin verklighet, och sällan är den 
ena exakt lika den andra. Om du inte gör rum i ditt hjärta och sinne för att andra 
människors verkligheter kan vara annorlunda, speciellt i dina intima relationer, kommer 
det att bli problem!" 
 
"Sett ur det perspektivet, förvånar det mig att vi ens försöker komma överens!" sa Richard med 
en uppgiven ton. Tystnaden fyllde rummet när vi grubblade på denna ide. 
 
Plötsligt så bröts spänningen i hans ansikte av ett leende, "Jag börjar verkligen att förstå! Låt mig 
se om jag kan återge mina tankar. Jag är fortfarande lite konfunderad, men ha tålamod med mig, 
jag behöver klarhet i detta. Servitrisen, och de tusen andra personer som jag gjort detta mot, 
gjorde nånting som i deras verklighet var något positivt - något Älskvärt. Den faktiska händelsen 
oss emellan var neutral, jag menar, att plocka undan en kaffekopp är ju bara bara att plocka undan 
en kaffekopp. Hon försökte hjälpa, men hennes agerande var en trigger för min verklighet; 'De tar 
någonting ifrån mig.' Jag attackerade henne för att skydda mig från att fölora något - en 
verklighet som endast tog plats i mitt huvud!" 
 
Richard blev tyst; all livlighet försvann. Tårar rullade ner för hans ansikte och han kunde knappt 
prata. 
 
"Vad är det som händer, Richard?" frågade jag tyst. 
 
"J-Jag inser att detta hände mellan mig och min mamma hela tiden. Jag gjorde något som jag 
trodde att hon skulle uppskatta och istället skrek hon åt mig eller slog mig för det. Jag förstod 
aldrig varför! Det spela ingen roll hur hårt jag försökte, så blev det ändå aldrig rätt. Att leva med 
henne var som att gå över ett minfält." 
 
Det var tyst en lång tid innan han pratade igen. 
 
"Jag undrar hur många förhållande jag förstört med detta beteende? Hur många gånger har jag 
behandlat människor på liknande sätt utan att inse vad jag gjorde? Himmel, jag tror inte det finns 
tillräckligt med ursäkter i hela världen till de personer som jag agerat så gentemot. 
Känner jag mig dum, eller," mumlade han för sig själv. 
 
Det var tyst igen. Slutligen sa jag, "Det verkar som om du kände dig tillintetgjord av din 
mamma." 
 
"N-nej, nej! Jag älskar min mamma, varför säger du så?" 
 
"När jag lyssnade till din process, som var väldigt kraftfull, Hörde jag dig nämnaåtminstone en av 
anledningarna tillatt du är så snabb att attackera. Du gör det för att skydda det som är ditt. Ditt 
nästa steg var att inse, att attackera, var ett mönster du lärt från din mamma. Att lyssna till din 
uppfattning om konfrontationerna med henne säger mig en hel del om vad du håller i ditt sinne." 
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När jag föklarade för Richard att en sinnebild berättar mer om innehållet i det sinnet än om 
den värld som betraktas. Det lät vettigt, tyckte han. Han erkände att han känt sig tillintetgjord 
av sin mamma och, trots att han låtsades att de hade ett bra förhållande, undviker henne, 
fortfarande. 
 
När jag lett honom igenom den rädsla han hade att känna den sorg som fanns runt det som 
uppdagats, och gjorde mitt bästa att införliva trygghet så att han kunde vara helt ärlig mot sig 
själv,  fortsatte han att prata om den rädlsa han hade att tillintetgöras om han släppte fram alla 
gamla minnen.  
 
Richards rädsla av att tillintetgöras var en gammal verklighet som behövde mötas fullständigt för 
att kunna helas. Jag försäkrade att det var säkert att låta allt komma till ytan. Jag välkomnade 
honom att vara medveten om att ett smärtsamt minne endast är ett minne och att det inte är 
nödvändigt att förstärka smärtan genom att behandla den som reell, nutida smärta. Han hade 
överlevt ögonblicket då han först upplevt traumat och låst in det i kroppen; och skulle även 
överleva frigörandet av den gamla energin från systemet. Inom några minuter, genom att andas 
och acceptera att han var trygg, kände sig Richard mycket bättre och var överraskad över hur 
mycket lättare det blivit att andas. "Vad hände?" frågade han, förvånad över den plötsliga känslan 
av lättnad. 
 
"Genom att andas när gamla, dolda känslor kommer upp till ytan gör det möjligt att låta dem gå. 
Jag misstänker att människor kommer att tycka att det är enklare att vara tillsammans med dig i 
framtiden, och du kommer förmodligen märka en bättring i ditt föhållande med din mamma." 
 
"Vilken lättnad!" suckade han. "Det är intressant att se hur dessa problem relaterar till varandra. 
Detta kräver verkligen koncentration och arbete, eller hur?" 
 
"Ja, och det krävs mod att möta sig själv och att vara sårbar nog att uppleva ens sanna 
känslor och att vara ärlig nog att ta en titt på alla ens tankar. 
 
NYCKELORD - Livet är en möjlighet att hela. Använd det väl. 
 
"Jag tror att den viktigaste pusselbiten du fann den senaste minuten var den koppling du gjorde; 
tanken att du 'förstörde' människor genom att attackera dem i onödan. Märkte du att den insikten 
kom just efter du sagt;' Att leva med min mamma var som om att gå över ett minfält'? 
 
"Den tankesekvensen säger mig att, som barn, kände du dig förmodligen tillintetgjord av vad du 
såg som din mammas attacker. Det var förmodligen för mycket att handskas med som barn, så 
det har legat dolt tills nu. Iom. förnekandet av denna din verklighet visade ditt sinne dig endast 
bevis på en Kärleksfull mamma, och på samma gång, anklagade henne för dina sårade känslor." 
 
Richards oförmåga att själv komma i kontakt med dessa anklagande tankar gjorde att de dök upp 
när han minst förvänta sig. Han hade ingen kontroll över dessa tankar och detta gjorde att hans 
reaktioner var ur proportion med de situationer han stod inför. Hans tankar av anklagande blev 
generaliserade. Hans reaktion, att attackera servitrisen t.ex., var ett generaliserande utifrån de 
verkligheter han lärde från sina tidiga erfarenheter av en mamma som attackerade för att skydda 
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sig själv. Detta mönster var grunden till de emotionella explosioner som jagade bort folk, ofta 
med efterdyningar i decennier efter det att det ursprungliga skälet för attack passerat. 
 
"Tron att andra är ansvariga för de bilder vårt sinne ger oss är ett resultat av projektion. 
Om min aning är riktig så har du försökt dölja tankarna att du var tillintetgjord av din mamma 
genom att projicera det på bilden av dig själv. Min ledtråd, när jag lyssnade, var när du sa, 'Jag 
tillintetgör andra.'" 
 
"Jag är inte säker på att jag kopplar allting samman som du gör, men det är en lättnad att vara på 
denna sidan av de känslorna. Det verkar som om det kommer att vara enklare att vara snäll mot 
andra." 
 
Det som Richard just gått igenom kallas process. Att förse med en trygg och Kärleksfull 
omgivning gör det möjligt att nysta upp de tilltrasslade omedvetna verkligheter som vi håller i 
våra sinnen. Sällan inser vi de krafter som är aktiva under ytan när vi tar ett beslut eller 
tvångsmässigt engagerar oss i beteenden som vi helst vill undvika. Sinnet blir befriat från sina 
konflikter när vi låter denna process äga rum.. 
 
"Om tankar och känslor som dessa dök upp för dig, i det förflutna, var det förmodligen i form av 
konflikt och ilska, vilket endast förstärkte din smärta och irritation. Denna fortsatta förstärkning 
gör det svårare att möta dessa känlsor direkt. Att förse med en Kärleksfull omgivning när 
dessa känslor dyker upp är vad som gör det möjligt att skifta denna energi till helande.  
 
"Är du villig att fortsätta, Richard?" Han nickade instämmande. "Du växte upp och behandlade 
andra så som du upplevde att din mamma behandlade dig, förmodligen för att du såg henne 
'framgångsrik' nog att ta efter. Det beteendet kontrollerade dig, men fick det dig att hålla henne 
kär?" 
 
"Nej, jag hatade när hon gjorde det. Det gjorde att jag drog mig undan från henne." 
 
"Så, det uppnådde målet att hålla dig kontrollerad, men du avskydde att vara kontrollerad. Du 
hatade din mammas beteende, men, har du nu blivit just som henne? Du nämnde tidigare att en 
annan fru lämnade dig. Har någon någonsin sagt att de kände sig bortstötta av dig?" undrade jag. 
 
"Hur visste du det?" frågade han. 
 
"På samma sätt som jag listade ut att du känt dig tillintetgjord av din mamma, men låt oss vänta 
med det problemet en stund. Jag föreslår att du lägger märke till att kontrollerande beteende inte 
tjänar dig. Det tenderar att förstöra dina förhållanden." 
 
NYCKELORD - Vi tenderar att bli vad vi hatar och attrahera det vi är rädda för. 
 
Richard pausade. "Hmm, detta ger mig verkligen en hel del att tänka på. Jag behöver verkligen 
spendera tid med att gå igenom detta, men jag vill veta hur du kunde få ihop så mycket utifrån det 
lilla jag sagt." 
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"Okej, låt oss titta på känslan att vara tillintetgjord av din mamma. Det förefaller vara enklare för 
dig att erkänna att du tillintetgör människor än att se henne göra det mot dig. Om du trodde att 
behandla andra så som din mamma behandlat dig skulle tillintetgöra dem, verkar det rimligt att, i 
ditt sinne, att hon gjorde det samma när hon uppförde sig så gentemot dig. Låt oss komma ihåg 
att 'tillintetgjord' är en perceptuell verklighet, förmodligen en väldigt komplicerad sådan som, vi 
för tillfället, inte ska försöka ta isär. 
 
"Det är viktigare, i det här läget, att ta ansvar för att ha accepterat det mönstret och format ditt 
beteende efter hennes istället för att skylla ditt beteende på henne. Jag ser många människor som 
listar alla andras fel, men de erkänner aldrig sin del i att anamma dessa fel som sina egna. Detta 
leder till mer beskyllan och rättfärdigande att undvika ansvars-  skyldighet. Det är en perfekt 
ursäkt att stanna i gamla mönster, låta en själv komma undan och inte behöva ändra på sig. 
 
"Med din berättelse om servitrisen klargjorde du skillnaden mellan aktualitet, verklighet och hur 
sinnet förser med bevis som stödjer dess förutfattade mening och designar dess upplevelser. 
Servitrisen och du upplevde samma aktualitet eller världsliga händelse. Men, ditt sinne valde 
vissa bevis och byggde sin verklighet kring dessa. Från samma händelse valde hennes sinne 
information som presenterade en radikalt olik syn på situationen. Ditt sinne presenterade en 
anledning att tillintetgöra medan hennes såg ett tillfälle att hjälpa. Lägg märke till hur vart och ett 
av era inrotade tankesätt gav er rakt motsatta verkligheter och upplevelser." 
 
NYCKELORD - Vad är det tror om dig själv för att skapa det som händer i ditt liv idag? 
 
Richard hade nystat upp den tråd avv omedvetna verkligheter som drev hans beteende som ledde 
till hans behov att attackera och skydda sig själv. Han hade nått till själva kärn-  punkten av detta 
'arbete' och helat stora issues. Vi definierar helande med att släppa upp och lösgöra dis-
integrerande energier från vårt omedvetande och trauman. Vem hade kunnat ana att spilla 
kaffe på en restaurang skulle leda till att ta itu  med vad som kanske är det djupaste problemet i 
någons liv? Varje motstridig situation erbjuder samma värdefulla tillfälle om du är villig att 
se på det i ett helande sammanhang och tillåter ditt sinne att  konstruera en helande 
verklighet! 
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                7 
          DET VITTNESBÄRANDE SINNET 
 
Vi fortsatte vår diskussion med att utforska vårt "Vittnesbärande Sinne." Richard upplevde hans 
relationer till nästan alla som oförutsägbara och att de hotade hans egen person. Han frågade, 
"Hur kommer det sig att andra får oss att känna det vi inte vill känna?" 
 
"Ditt sinne kan endast ge dig information som stöds av din inre verklighetsstruktur. Om din 
innersta tro är att 'Jag är kraftlös och kvinnor attackerar mig,' så måste ditt sinne processa dina 
erfarenheter med kvinnor så att de matchar denna verklighet. All information som inte är i 
samklang med denna tro blockeras," svarade jag. 
 
Vi diskuterade iden att vårt sinne är ett vittnesbärande instrument som endast kan förse oss med 
den information vi är villiga att se. Den använder sen den informationen att konstruera våra 
verkligheter som är vårt sinnes bilder av aktualiteten. När sanningsenlig information blockeras, är 
det omöjligt att konstruera sann verklighet. Om Sanningen inte tilläts, kan sinnet inte 
reflektera Sanningen.  
 
"Richard, faktum är att, när du förnekar din del i vad som händer, så instruerar du ditt sinne att 
döjla den information som påvisar ditt ansvar i händelsen. Sinnet visar dig inte verkligheter som 
är i motsats till vad det tror på, pga. att information som strider mot dess innersta övertygelse 
blockeras. 
 
"Sinnet har inget val  om vi förnekar den information. Sinnet kan inte ge oss information som vi 
inte bett om. Det ser saker som inte händer om en övertygelse skild från aktualiteten blir triggad. 
När en övertygelse dras fram via en händelse i världen, kommer de hjärnceller som bär på denna  
övertygelse att förse med information som inte är närvarande i aktualiteten. Informationen som 
blir ifylld kommer att dyka upp i vårt sinnes verklighet som om det var del av den faktiska 
världsliga händelsen. Vårt trossystem, tills dess att det är fritt från omedvetande, har en tendens 
att hålla oss i ett hypnos-liknande tillstånd. 
 
NYCKELORD - "Det är teorin som avgör vad som kan betraktas."   Albert Einstein 
 
"Ditt sinne kan endast följa dina instruktioner och dölja det du inte vill se och visa dig det som 
ditt tros-system ber om. Att erhålla inträde till förnekad och därför dold information och att 
släppa felaktiga övertygelser är nyckeln till helandet av vad som oftast är roten till de flesta 
upprepade upplevelser. Här är några exempel som illustrerar just detta. 
 
"I ett laboratorie-experiment, fick en katt elektroder inplanterat i den delen av hjärnan som  
reagerar till ljud. Ett instrument som åstadkom ett klickande ljud placerades nära kattens öra. 
Varje gång undersökarna klickade instrumentet, registrerade kattens hjärna ljudet. 
 
"En mus placerades i en glasklocka framför katten. Med kattens uppmärksamhet och alla sinnen 
riktade mot musen, så registrerade inte längre kattens hjärna det klickande ljudet. Alla bevis på 
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ett klickande ljud var blockerat och hade inte längre tillträde till kattens medvetande. Det föreföll 
som om endast information som var viktiga för katten just nu fick tillträde till dess medveteande." 
 
"Vilken betydelse har detta för oss människor?" undrade han. 
 
"Implikationerna är många, speciellt inom relationer. En dator-analogi låter oss se mer av vilken 
påverkan det Vittnesbärande Sinnet har på mänskliga funktioner. Föreställ er en dator. Den är 
oförmögen att välja och kan endast visa den information den dirigeras till. Personen som sköter 
datan väljer eller skapar de program som styr den. Eftersom datan endast kan följa direktiv och 
visa den information den har tillgång till, så är informationen  
tillgänglig för operatören begränsad av det program som används. 
 
"Likt en dator, kan sinnet endast använda programmerad, tillgänglig information att konstruera en 
verklighet kring den aktualitet som den fokuserar på. När ett 'program' är aktivt i ett sinne, så är 
den tillgängliga informationen och kvaliten på tillgängliga verkligheter för det sinnet 
förutbestämdt utav programmets direktiv. Detta faktum är allmänt känt och kallas förutfattad eller 
vinklad mening, eller fördom. 
 
"Om ett sinnes 'beskyllnings-program' utläser, 'Hitta en syndabock och se till att det är någon 
annan,' så kan den verklighet som dyker upp i detta sinne endast reflektera information som finns 
lagrat i hjärnceller och som överensstämmer med programmet. All annan information, invändig 
eller utvändig är blockerad från medvetandet. Det är helt enkelt inte tillgängligt för byggandet av 
sinnets verkligheter just nu. Om ingen överensstämmande  information kan relateras till 
aktualiteten, så kommer sinnet att hallucinera nödvändig information från dess förflutna och 
lägga det till den konstruerade verkligheten. Har någon någonsin 'sett' dig göra saker du inte 
gjort eller 'hört' något du inte sagt? 
 
"En dator måste omprogrammeras, eller så måste ett nytt program sättas in för att få tillgång till 
information olik den nuvarande. På liknande sätt, måste vi dirigera våra sinnen att stänga våra 
'beskyllnings-program' och öppna upp 'ansvars-programmet' om vi ska kunna se situationer, 
andra och oss själva annorlunda. 
 
"Om ditt tankesätt eller 'program' är 'Jag har rätt, du har fel! Så är det! Varför diskutera?' kan ditt 
sinne endast använda information som bevisar att du är rätt när det bygger sin verklighet kring 
din person. Det kan endast använda information som bevisar att de har fel när det bygger sin 
verklighet kring dem. Alla förytfattade meningar gör det omöjligt för sinnet att 
tillhandahålla sanningsenlig information om den faktiska världen, aktualiteten." 
 
NYCKELORD - Mitt sinne kan endast visa mig min verklighet. Det överensstämmer kanske eller 
kanske inte med aktualiteten, men det stämmer alltid överens med vad som pågår inom mig. 
 
Jag förklarade för Richard att min sammanfattning av dessa ideér och mina observationer av 
mänskligt beteende är att sinnet endast tillåter den information som stödjer dess mål och 
fördomar att komma till medvetande. All annan information döljs. Om vårt mål är att alltid 
ha rätt, och det är känslomässigt laddat, kommer sinnet att undanhålla all information som visar 
Sanningen i en situation- att vi har gjort ett misstag. De felaktigheter som vi vägrar att erkänna 
som våra egna, kommer vi att skylla över på andra. 
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Att skylla på någon annan för vad som pågår i ens sinne och använda dold information att 
konstruera vår sinnesbild av "dem" och att vända denna invändiga process utåt är det 
största hindret mot helande. När vi väl projicerar, och försöker lägga de som är invändigt 
utanför oss själva, Hinrar vi oss själva från att Förlåta det som ligger dolt. 
 
"Jag vet att jag projicerar för jag upplever identiska verkligheter om och om igen. Jag förstår att 
dessa scenarier kommer från mitt eget sinne, men jag förstår inte hur detta stör helandet. Hur 
fungerar projicering inom förhållanden?" undrade Richard. 
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                        8 
        VAD ÄR   
  PROJICERING/FÖRKROPPSLIGANDE? 
För att kunna svara på hans fråga kring projicering, så behövdes ytterliggare information om hur 
vårt sinne sätter ihopa sina bilder. När dess verklighet är strukturerad, tenderar sinnet att endast se 
utifrån sitt egna innehåll och förprogrammerade filter. Det har en tendens att ge saker och ting 
dess innebörd utifrån det förflutna. För en hammare ser hela världen ut som en spik. 
 
"Vad är detta, Richard?" 
 
"Ett hus, givetvis." 
 
"Sanningen är, att det är endast linjer på ett papper. En man från djungeln som levt i grottor hela 
sitt liv, skulle inte se på de linjerna och säga, 'Ah, rök kommer ut från det husets skorsten.' Han 
har inte den innebörden, den verkligheten lagrad i sitt sinne. Han har inga hjärnceller som 
innehåller den informationen. För honom finns det inget hus i linjerna på pappret. 'Hus' är en 
verklighet lagrad i och projicerad utåt från observatörens sinne och endast en observatör med ett 
hus lagrat från sitt förflutna kommer att kalla dessa linjer, ett hus." 
 
"Du menar alltså att ingenting därute existerar? Att allt kommer från mitt sinne?" Richard 
verkade förbryllad. 
 
"Nej, linjerna på pappret är där, världen existerar. Vad jag menar är att tills dess att vi blir 
medvetna, kommer den objektiva världen endast att vara den stomme som triggar det vi har lagrat 
i våra sinnen. 
 
"Projicering är en helt och hållet invändig process och en produkt av ett sinne som använder 
information/energier från det förflutna, triggade till aktivitet, för att skapa en verklighet – 
hjärnans bild av triggern. Våra projektioner är falska bilder som, när de handlar om någon eller 
någonting anat, sedan externaliseras. Exernalisering är föreställningen  att bilden, vilken vi 
projicerat – den falska bild från det förflutna som präglats/inristats i vårt sinne – är utanför oss 
och att ”de” är ”orsaken” till vår smärta. 
Alla verkligheter eller bilder som vi bär i vårt sinne och som vi tror tillhör världen därute är en 
externalisation av den verkligheten. 
 
”Låt oss ta ett enkelt exempel. Föreställ dig ett barn vars tillvaro i hemmet var förfärlig, ett liv 
fullt av missförhållanden. Om han ser dessa linjer på sidan, vad kan hända då? Hans blodtryck 
ökar kanske, hans ögon svullnar förmodligen lite, och han förbered sig kanske för att fly. Han har 
givit linjerna en innebörd tagen från det förflutna – en innebörd lagrad i hans sinne. Han tror då 
att källan till hans smärta är utanför honom själv, genom att externalisera den bilden och den 
innebörden. Att smärtan faktiskt är kopplad till linjerna på sidan. Genom den 
föreställningen/agerandet skär han av sig själv från möjligheten att lösa /(få bukt med) sin smärta. 
 
” Ett annat barn, som älskade att ligga framför brasan medan mamma eller pappa strök henne på 
ryggen, ser linjerna på vår sida. Bilder av mat och familjetillställningar triggas kanske då hon 
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projicerar innebörden som hennes sinne presenterar för exakt samma linjer.  Märk väl, hennes 
sinne genererar inte en anledning att fly. Om hon externaliserar, leds hon att tro att linjerna på 
sidan är källan till hennes välmående.. 
Genom det agerandet kan hon för all tid bli beroende av yttre omständigheter för sitt 
sinnestillstånd, sin lycka och välmående.” 
 
Richard började greppa det subtila konceptet att en verklighet sedd genom sinnet är invändig 
för det uppfattande sinnet. Han återgav sin förståelse till mig att då vi ser på linjerna på 
pappret, presenterar vårt sinne omedelbart en mening för dem; linjerna i sig självt har ingen 
annan mening än den som vårt sinne projicerar på dem. Jag avslutade denna aspekt av 
diskussionen med idén , återigen, att projicering härstammar från tron att någon annan är 
ansvarig för utskriften i vårt sinne. Så länge den tron regerar, använder sinnet vadhelst 
invändig information som triggas av andra för att bygga en verklighet om den personen. Våra 
förnekade och nedtryckta attribut dyker upp som del av den bild vårt sinne skapar om dem. 
Sinnet, genom externalisation, ser till att bilden förefaller komma utifrån och ”framgångsrikt” 
dokumentera att vår smärta tillhör dem – de är orsaken till vad vi känner. 
 
”Sinnet är ett prisma genom vilket vi betraktar livet. Om det förekommer någon störning – någon 
förbittring(agg,, harm) eller negativa känslor – så skymmer denna förbittring och negativa 
känslor vår upplevelse och färgar vår bild av världen. Detta är anledningen till att Första lagen i 
Seende är Kärlek. Ett sinne som konstant bibehåller tillståndet av kärlek, oberoende av 
omständigheter, förvränger ingenting och är inkapabel till projicering och externalisering. 
 
”När det förekommer förvrängningar inom sinnet, lever vi utifrån dess mening. Om någon som 
det minsta lilla påminner om en person vi hyser agg gentemot dyker upp i vårt medvetande, 
projicerar vi omedelbart vår verklighet till vår hjärnas bild utav dem. Vi tenderar att tro att de är 
orsaken till vårt agg och vår smärta, istället för att ta ansvar för innehållet av vårt eget sinne. 
Återigen, att söka placera vår hjärnas bild utanför oss själva leder oss att återuppleva samma 
verkligheter om och om igen. Endast då vi tar ansvar kan vi förändra grunden till våra 
upplevelser. 
 
”Förnekande bibehåller den sanna orsaken till vår smärta dold. Vi, som mänskliga varelser, är 
vanligtvis lärda att externalisera och samspela i förhållande på ett sätt som garanterar en cykel av 
återkommande upplevelser. Det första steget i att bibehålla denna cykel aktiv är att förneka något 
deltagande i skapandet av vår egen smärta. 
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Kapitel 9 
 
(Saknas en hel del) fram till  
 
S 52 näst sista avsnittet 
 
Richard var upprörd över att återigen bli påmind om idén att han orsakade sin egen 
smärta och fortsatte att stå fast vid sin åsikt. ”Så är det i alla fall. Andra människor har 
alltid varit orsaken till nästan alla problem! Om de endast kunde lyssna och tänka 
logiskt!” skrek han, då han tillfälligt glömde hur projicering och externalization 
fungerar. 
 
”Jag förmodar att ´tänka logiskt´ innebär att tänka som du?” utstötte jag. ”Det påminner 
mig om den gamla definitionen av ett geni: någon som håller med mig. Att tro att man 
kan skylla på någon annan Richard, är ett bra försvar, men kom ihåg, du är den enda 
som varit där varje gång - du är den gemensamma nämnaren i varje händelse.” 
 
Jag friskade upp Richards minne, någonting vi alla behöver lite då och då. ”Vare sig vi 
är medvetna om det eller inte, vare sig vi väljer att ta ansvar eller inte, är vi involverade i 
iscensättandet av allt som händer oss. Detta arbete är baserat på att ta ansvar - det är din  
fientlighet som behöver helande. Du torterar bara dig själv och omöjliggör helandet 
om du fortsätter att skylla på andra.” 
 
”Okej, okej, jag har varit där varje gång! Jag vet att detta är något jag måste jobba 
igenom och det ska jag. Har du något kaffe? Jag skulle vilja ha en cigarett också.” 
Richard höll andan. 
 
”Om förnekande, projicering, externalisering och att hålla andan inte blockerar 
Sanningen, och när drogen, fientlighet, konfronteras och tas isär, som vi just gjort, 
driver vårt sinne oss mot andra former av bortträngande. 
 
”Lägg märke till att din stressnivå stegras därför att du konfronterat något smärtsamt - 
din del i och tro på att vara ett offer. Jag föreslår att koffein och nikotin är ett sätt för dig 
att trycka ner dina känslor. Om du använder de drogerna för att handskas med stress och 
blockera Sanningen., då är du troligen beroende av dessa. Funktionen av drogen är att 
hjälpa dig att undvika sanningen genom att bibehålla dina illusioner och projiceringar; 
de tycks skydda dig från din smärta. I själva verket fungerar drogerna som bedövning, 
förvränger sinnets bild, förklär smärtan medan den förstör kroppen.” 
 
”Jag har hört att koffeinet är tufft för bukspottkörtel och att rökningen bidrar till 
sjukdomsprocesser, men jag är säker på att den medicinska forskningen snart löser de 
problemen. Jag har rökt i tjugo år och det har inte skadat mig!” insisterade Richard. Jag 
brydde mig inte om att påpeka hans torra hosta och hans andhämtning. 
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”I det gamla Arameiska språket fanns ett talesätt; ´där vår skatt finns, där finns också 
vårt hjärta´  Idén menar att vi skapar fyndiga försvar och skyddsmekanismer som 
skärmar av resultaten av det vi valt göra, speciellt om det är nedbrytande. 
 
”En ledtråd till om vårt nedbrytande beteende är vår ´skatt´ är att vi försvarar det fast det 
är skadligt för oss själva eller andra. När du är i disharmoni med den naturliga 
livsprocessen, och när resultatet av ditt beteende är sjukdomsframkallande, Richard, 
föreslår jag  att du gör vad som krävs för att ändra på det och slutar söka efter sätt att 
försvara det på. 
 
 
 
 
 
Jag uttryckte min förvåning över människors engagemang i beteende som bevisligen är 
skadliga för dem och hur de försvarar sin ´rätt´ till dessa beteenden, samtidigt som de 
insisterar att doktorer och regeringar ska få fram ett botemedel till dess effekter. 
”T.ex., hur många är det inte som dagligen dricker för mycket för att sedan försöka 
´bota´ 
baksmällan. Lösningen är enkel - sluta med beteendet! Problemet för gemene man med 
den lösningen är att, med försvarsmekanismen undanröjd, så måste de möta och ta itu 
med sin ´skatt´. 
”Jag har just utmanat din skatt, din tro att du är ett offer och att det är ditt fel, och 
jag ber dig lägga märke till att nästa nivå av din försvarsmekanism nu är uppe för 
beskådan. Att du nu håller andan och önskar drogerna kaffe och nikotin tror jag är 
för att du känner ett behov att skydda dig från den smärtan som är förknippad med 
insikten att du har en del i allt som hänt dig. Att ta sitt ansvar för det som händer i 
ens liv är ett helande agerande och det du behöver Förlåta härnäst  är vad upplever 
just nu. Hur skulle det vara om du släppte behovet av en cigarett och en kopp kaffe 
någon timme till och se om det är något annat som dyker upp.” 
 
”Jag har lagt märke till att jag röker mer när jag är upprörd men aldrig förstått 
varför. 
Jag provar väl då. Jag väntar med att röka.” 
 
”Att avstå bedövande droger, att till fullo uppleva dina smärtsamma verkligheter 
och  
syssla med Sann Förlåtelse, då kommer du verkligen att hela, föreslog jag! 
 
 NYCKELORD - Den dåliga nyheten: Du är det enda problemet i ditt liv 
 Den goda nyheten: Du är lösningen. 
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                10 
 
                GAMMAL VISDOM  
 
 
De flesta människor, sen de kommit till insikt om gundorsaken till smärtan i sina liv, 
är  entusiastiska och ivriga att ta itu med sina problem. Richard var undantaget. När jag återigen 
nämnde Sann  Förlåtelse som den verkliga lösningen, blev han helt tokig. 
 
Richards röst mörknade. ”Förlåtelse!? Kom igen. Jag har lyssnat till din förklaring om Förlåtelse, 
men jag har provat att förlåta, och det förändrar ingenting, röt han. 
 
”Ta ett djupt andetag,” föreslog jag. ”Kommer du  ihåg att jag pratade om att släppa  
dialogen i ditt huvud? Jag ber dig att lyssna till mina ord, inte till dina gamla erfaren- 
heter kring förlåtan och de negativa associationer du har. 
 
”Det sätt som förlåtelse vanligen lärs ut är bara en skugga av dess sanna innebörd och funktion. 
Generellt sett har vi i vår kultur accepterat en ersättning för Sann Förlåtelse. 
P.g.a. vårt ovetande köper vi den allmänna föreställningen att förlåtelse innebär att  
´letting them off the hook´ för de hemska saker de gjort mot oss. Detta är ett Grekiskt  
koncept. Detta kommer ifrån ett sinne som såg allting som, utanför sig själv, och att allting 
berodde på världen därute. (hade sin orsak i världen därure). Det var inte så här Sann Förlåtelse 
ursprungligen presenterades och inte ens i närheten av det ursprungliga Arameiska  
konceptet! 
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Kap 11 
S 63 
 
Processa och vara omedveten 
 
Det är ganska vanligt  att medan man börjar förstå detta arbete,  så växlar man mellan den nya 
klarheten och gamla mönster. Detta ä'r bara att förvänta sig eftersom man håller på att lära sig ett 
nytt språk och ett nytt sätt att tänka. R var inget undantag från den regeln. 
_Jag har inte riktigt förstått det ännu, men jag börjar inse hur lätt det ät att slinka in i mitt gamla 
sätt att tänka, och det känns inte riktigt bra. , sa han frustrerad. 
_Jag är inte riktigt säker på om jag vet va d du menar, svarade jag. 
För en timma sedan , köpte jag idéen att helande och ansvar är ett jobb som sker inom mig. Det 
var mycket klart för mig då, svarade han. 
-Sedan återgick jag till mitt gamla fientlighet, cynism och skuld. Jag är ledsen att jag har hoppat 
över allt du berättat om the Armaic, m. 
_Kan jag föreslå en annan tanke, R. Han nickade.  
_Människor som ofta säger att de är ledsna  slutar med att bli ledsna människor. . Med det här 
jobbet har vi ett alternativ till detta. Om du önskar att be om ursäkt, så gör det, med dropp det där 
med att du är ledsen. När det här dyker upp i framtiden så ersätt det med att konstatera vad du 
hade tänkt att göra . 
_jag känner mig lite borttappad, som om jag var tillbaka där jag startade. Jag är redo att 
fullständigt hoppa tillbaka in i skuldrollen igen och jag förstår inte 
 
s 64 
 
hur jag tappade insikten jag hade. Jag förstår inte vad du menar när du föreslår att att jag ska 
ersätta orden Jag är ledsen.  
_Det är naturligt i detta stadie, då två tros-system kämpar om di uppmärksamhet. För att få dig att 
vackla. Ut ifrån den synpunkten sköter du dig bra. Alternativet till Jag är ledsen kunna låta 
tillexempel som Ursäkta att jag tagit ut min fientlighet på dig, m. Framöver om ilska och 
motstånd dyker upp hos mig ska jag andas djupt och arbeta för att ta ansvar för min upprördhet.  
R tok ett djupt andetag och sedan en lång utandning. 
_Jag lovar mig själv att vara ansvarig för mina känslor  och andas istället för att attackera. . Detta 
är så enkelt. Varför har jag aldrig kommit på det själv? 
_Praktisera. Alla dessa verktyg är enkla, det är bara en fråga om att träna sinnet i att tänka om. I 
det Aramic tanke-system var  problemet  adressenert av påståendet  att "vi skulle bli  förvandlade 
av  sinnets förnyelse". 
Jag  höll med honom och försäkrade honom om att han gjorde bra ifrån sig och att han i 
fortsättningen efterhand som han prktiserade de nya verktygen så skulle det bli lättare att hålla 
kvar den nya tankestrukturen efterhand som de gamla mönstern försvann.  
_När du upptäcker och blir medveten om ditt eget beteende och benägenheten kommer från din 
inre verklighets struktur, så har du gjort ett gigantisk hopp. Det tar vanligen mycket längre tid 
innan man kan se motstridigheten  i sina tankar, ord eller beteende.  
Vi kallar en förlust av medvetenhet i ens inre processer  att vara omedveten. Att inse innebörden 
av det är att uppnå en otrolig skicklig  
__Rätt, mumlade R 
_Ta mig på mina ord, sa jag. Att fånga dig själv är bra, ärlig talat. 
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I tillägg till frustrationen av känslor som om han halkade tillbaka på gamla mönster, så hade han 
också haft tjugo frågor som skulle besvaras - alla på en gång. Detta brukar ske när man blir mer 
insatta i denna studie. Det kan vara svårt att hålla problemen och insikten rätt.  Lite cirklande 
igenom och  runt frågorna som kommer upp är oundvikligt  
 
S 65 
 
-Dett aarbete med sin sammanställning av så många dicipliner , är är en mängd information att 
smälta på en sittning.  Det krävs både tålamod och tid att bygga hjärnceller och att integrera dessa 
dicipliner så att verktygen blir fullt möjliga och fungerande.  Det finns ett intrikat mönster av inre 
sammanfogningar som man måste dra sig undan för att kunna upptäcka.  Allt efterhand som du 
gör ditt arbete  och tar den insikt som kommer så kommer du att  kunna se hur allt i livet är 
synkroniserad.  Du kan komma till att vilja omskriva den första insikten från The Celestine 
Prophesy, förslog jag.. 
R såg fortfarande lite förvirrad och  åter höll han andan. 
_Andas, att hela ser ut som detta. När gammalt skräp dyker upp så är det inte roligt, men att 
sortera tankarna som dyker upp är , i kärlekens namn , är det som klarar det hela upp.  Kan du 
komma ihåg att du har känt denna bris på klarhet tidigare? Frågade jag. 
_Varför frågar du mig helt enkelt inte om hela livet, sa han plågsamt. Helt plötsligt kom ett 
uttryck av rackartyg i hans ansikte.  
_Jag har det. Varför skulle jag jag förvänta mig att inse allt på en ögonblick när det tagit mig år 
att komma dit jag står idag.  Stämmer inte det? 
_Som jag sa det är en process. 
_Betyder det att jag måste gräva i och återuppleva allt från förtiden? Det vill jag inte göra. 
_Nej, det krävs inget grävande kring detta. Om du känner dig bra av att återuppleva ditt förflutna 
- så är det det du kommer att vara bra på - att uteruppleva ditt förflutna. Att  praktisera dessa 
verktyg är att hålla kärleken  inom dig och att leva i nuet från detta perspektiv. On något annat 
som är mindre än kärlek dyker upp, då ska du använda verktygen. När du gör det så vill saker 
från det fröflutna som påverkar din nuvarande perseption dyker upp för att helas. Du kan endast 
konfronteras med och hela din verklighet i nuet. Andas du R? 
_Andas. Varför tjatar du på mig om andningen? Vad är det frågan om? Skrek R argt. 
_Hej, kom ihåg att jag är på din sida. Jag är här för att hjälp adig med att hela,. Ta fram det vi 
pratade om hur smärta är inestängd i en  
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verklighet?. Att hålla andan orsakar känslor och upplevelser som länkas och magasineras om en 
enhet. Energin från upplevelsen du har pressas ned i vävnaden   när du håller andan.    Hellre än 
att fastna i upprördhet, om du andas, är det lättare för ganla mönster att bryta sig loss och 
motbjudande upplevelser i nuet att försvinna. 
Andningen är brytaren som antingen vägrar eller tillåter energi att komma in i ditt system. Att 
hålla andningen igång gör helandet så mycket lättare.  
 
KEY THOYGHT - Varje dag är inte samma gamla sak. Andas, andas, andas. 
 
_Det passar mig. Jag kome just nu ihåg att när jag var liten  fick jag hela tiden höra att jag var en 
syndare. Jag tror att det sättet har gjort mera för att få mig bort från kyrkan än all hypokratin jag 
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såg. När du påminner mig om att andas, så känns det som den gamla smärtan av att vara utdömd, 
R delade med sig 
_Låt oss följa processen och se vad som händer och sedan titta på det steg för steg, föreslog jag. 
_Vänta lite nu. Vad är process? Undrade han. 
_Jag har redan beskrivit den , men process är definierad som kapasiteten att hålla kärleken 
medveten, aktiv och närvarande när något som är mindre   än kärlek kommer upp. Det är 
huvudnyckeln till helande; den frigör de smärtsamma komponenterna av varje verklighet som 
inte är kärlek. Det är ingen intellektuell process, trots att intellektet kan starta den. 
_Processen frigör livslust inom dig. När energin en gång har startat inom dig kan du inte bli den 
samma igen. Du är förändrad och omskapad för alltid. När det händer, kan det vara som en 
ljusande regel eller en svag bris, det spelar ingen roll. Dess  rörelse är i början ofta omedveten. 
Du vet kanske inte vad som har hänt - däremot vet du att något har hänt.  Värdesätt det. 
Uppskatta det. Det  
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är den aktiva kraften av kärlek so  omorganiserar det innersta av dig och uttrycket av orsaken av 
din existens.  
_Detta förstår jag och  det låter definitivt som något jag vill. Låt oss starta och se om jag kan 
processa det som just dök upp. Han såg förbryllad ut. 
 
_Din smärta när du pratar med syndare-etiketten måste ha stämmat från din tro om att ha blivit 
ojust anklagad. Vi diskuterade precis att du hade kallats en syndare, så idéen om att ha blivit ojust 
anklagad fanns precis under ytan i ditt sinne. 
_Genom att hela tiden påminna dig om att andas, så triggades  det som låg nära ytan. Mina 
påminnelser svarade lätt till dina gamla känslor om att ha blivit anklagad  för att ha gjort något 
fel.  Kom ihåg att gamla nedpressade verkligheter förvränger perseptionen.  Som barn fick du 
troligen höra att du tusental gånger att du var en syndare och varje gång förstärktes din smärta. 
Ditt utbrott vid andningen var riktad mot det som triggade denna gamla smärta  - min påminnelse 
om att andas. Ditt gömde agerande blev uttryckt som omedvetet beteende - en attock mot mig. 
Kommer du ihåg din intension när du bad mig om utsäkt tidigare? 
_ja jag är villig att bli ansvarig för vad jag känner och jag vill fortsätta att andas, sa han med 
bestämdhet.  
När han tittade på mig fanns där en värme i ögonen som jag inte sett tidigare. Gammal sorg blev 
omvandlad till kärlek.  
_Jag uppskattar verkligen att du hjälper mig igenom allt detta, m. För några minuter sedan  
verkade nina påminnelser som …….a hassle….. nu är jag tacksom för det. Jag kan förstå att en 
påminnelse om att andas  och uppdykande av av gammal agerande är en möjlighet att hela de 
känslor jag har om att bli kallad en syndare och bli utdömd (förkastad+): det är ingen orsak för att 
attackera. 
R suckade tungt.  
_Jag kunde inte giss att det var så mycket dynamiker uder ytan som styr mitt beteende. Är det 
därifrån omedvetenheten kommer? 
_Omedvetenhet och projekttion.  Tänk på att du handlade utifrån att du blev kallad en syndare, 
något som du kanske inte hört på decennier. Dina gamla känslor blev 
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triggade genom att jag påminde dig, och du projekterade din upprördhet  in i ditt sinnes 
uppfattning av mig, sa jag. 
_Vänta, sa R och höll upp handen som om han hejdade trafiken.  
_Jag tror jag förstår omedvetenhet, men det du sa om projektion gick rakt över huvudet på mig.  
_Kommer du ihåg the physicists point of view att allt är energi? Grundlinjen är att det finns ingen 
psykisk värld. 
_Ok men vad har det med projektion att göra? Frpgade R. 
_Allt. I Sanningen, är världen en virvlande massa av energi, ett hav av rörelse, utan något 
massivt. Ingen "sak" existerar skilt från denna energi. Sinnet är det som skapar imagen att 
sakerna är massiva.  Sinnet, blockerar på grund av sitt träning bevisen av att alla saker är 
sammanbundna och förser oss med illusionen att varje sak är separerat.  Den enda platsen en 
kropp existerar is som en image i sinnet.  
De undertryckta energierna du håller nere från ett gammalt upplevelse,  blir när någon triggar 
dom, andvänt av ditt sinne som grunden av den image som genereras av dom. Vi akn inte se den 
nedtryckta egenskapen som någon triggar som vår egen  eftersom den visar sig i vårt sinne som 
om den tillhör dom. Vi projekterar faktisk vår  egenskap in i vår hjärnas image of dem.  . Ah, 
befrielsen av en lyckad projektion.  Ett problem återstår dock. Varför känner jag smärta om om 
felet är deras? Varför är jag den enda som är där varenda gång ? 
_I Aramaic skrifterna, så var detta problemet de menade  till när de sa "Bevare dig som dömer 
andra, för det som du dömer andra för, är du skyldig i att praktisera,  
_Låt oss titta på det Aramaic conseptet för synd: Jag tror du kommer att se att det kommer att 
knyta ihop allt på ett sätt som verkar logiskt. Jag ber dig uppmärksamma hur praktiska och 
informativa dessa Aramaic ideer är när du ser dem i ljuset av verkligt liv. 
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_Då startar vi med synd igen, m. Jag vet inte om jag ska älska dig eller hata dig. Jag känner mig 
inspirerad och överväldigad på samma gång. Det verkar som om ju mer jag hör av vad  du säger, 
ju mer arbete inser jag att jag har att göra. Slutar det någon gång? 
_Jag vet inte säkert när slutet kommer. Och åter måste jag påminna dig om att det är en process. 
Att du känner dig överväldigad beror mycket på spåret du är inne på. Nästan alla går igenom 
detta stadium många gånger medan de lär sig detta sätt. Helandet accelrerar när du uppnår 
möjligheten att hålla kvar ett utrymme av medveten, aktiv och närvarande kärlek medan du olösta 
problem kommer upp till ytan. 
_Medveten. Vad? Spottade R ut. Jag kan inte ens uttala det., långt mindre göra det. Vad betyder 
det? 
_Detta är en kärnfråga och innan vi  går in i ett emotionellt laddat koncept som synd, låt oss prata 
om makten som håller kvar ett utrymme för kärlek och hur vi gör det, föreslog jag. 
 
KEY THOUGHT - Att komma ihåg att använda verktygen och sedan använda sig av dem  - Är 
det svårt att leva så?. Nej. Vad som verkligen är svårt är att leva utan dessa verktyg.  
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Kap 12 
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Att behålla en atmosfär av kärlek 
 
_Den bästa övningen jag vet för att praktisera och utöka din förmåga att behålla en atmosfär av 
kärlek är att stänga ögonen och tillåt dig själv att vara tyst.  Med din uppmärksamhet riktad inåt , 
tänk på det som inspirerar dig till den klaraste, starkaste och mest kraftfulla kärlek du är i stånd 
att känna.  
_Vad om jag inte känner någonting? Avbröt han. 
_Under mina workshops ställer jag ofta frågan: Kommer du ihåg något tillfälle när du titta på hur 
människorna runt dig levde sitt liv och frågade dig om det var meningen att det skulle vara på det 
viset? Majoriteten av deltagarna  svarar högt Ja.  Om jag frågar vidare så säger alla att de 
verkligen kommer ihåg att de visste att kärlek handlade om omtanke och stöd. Var och en kom då 
ihåg hur de stängde av sig från kärleken. 
_Varje generation av barn är förförda till att ge upp sin erfarenhet av en värld baserad på kärlek. 
De byter detta för en värld kontrolerad av rädsla, ilska och manipulation. De blir ofta lärda att 
denna avvikelse är den enda vägen att få saker på och att lyckas i den verkliga världen. Den 
gamla Aramaic läran varnade oss och bad oss vara försiktiga så att vi inte skulle tillåta oss att 
omvändas till den världden. 
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_Om vi tillåter oss att falla in i världens fåra så avskärmar vi oss från kärleken. Då känns det som 
en tom het när vi först avser att återvända till upplevelsen av kärlek, som vi gör i denna övning. 
Om du frotsätter att praktisera den, så vill kärleksupplevelsen växa.  
_Om du en gång känt kärlek, tänk dig då att du intensifierar den så att den fyller varje cell i din 
kropp. . Nästa steg är att öppna ögonen och föreställ dig att kärleken strålar ut igenom dina ögon 
på någon eller någon situation i din omgivning. 
_ Ytterligare ett steg är att omfamna disgjälv i denna kärlek och om det är möjligt titta  dig i 
spegels. Investera lite tid med detta experiment och du kommer snart att finna att  medveten, 
aktiv närvarande kärlek  blir en del av ditt vokabulär och liv.  
När R ringde mig första gången var han på väg västerut för att starta ett nytt liv. Nu frågade han  
om det vore en enklare lösning att inte åka. 
_Trots allt, tänkte han högt, om det inte finns någon som triggar smärtan, så är livet bra.  
För många människor är den geografiska kuren en möjlighet, men det är bara en tillfällig lösning. 
Problemet med den geografiska lösningen är att vi tar med oss själva och hela vår verklighets 
struktur med oss och attackerar liknande situationer som ett resultat. Att springa iväg fungerar 
inte eftersom den smärtfulla verkligheten finns inom den som sticker.  Den enda permanenta 
lösningen är att förstå och hela det som är roten till den verklighets struktur som orsakar smärtan. 
Att behålla ett  utrymme för kärlek medan den umnderligande verkligheten får komma upp är 
sättet att hela. 
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KEY THOUGHT - The Commitment på baksidan av boken är huvudnyckeln i helandeprocessen. 
Det är ett verktyd som visar hur du skapar ett utrymme för kärlek i relationen till dig själv och 
andra. 
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Kap 13 
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Bort från symptomen 
 
_Jag ber dig att fokusera på att skapa ett utrymme av kärlek för dig själv medan vi pratar om 
synd, R. Se upp med vad som kommer upp och bli medveten om dina verkligheter i ögonblicket.  
_De flesta av oss har uppfostrats med att synd är något fruktansvärt och avskyvärt. Det är något 
vi har blivit lärda att känns skuld för.  Synd var ursprungligen menat att vara positiv feedback. 
Det engelska översättningen av det Aramaic ordet khata, är synd.  Det är en term vid bågskytte. 
När du siktar mot målet och missar "bulls eye" (fullträff) så ropar scorekeepern "sin" och det är 
menat att tala om för dig att du är utanför. I praktiska termer betyder det att du är oriktig i 
förhållande till dit energisystem - eller mindre än ditt högsta och bästa.  Det betyder inte att du är 
ond, fördömd eller skulle kräla i skiten. Den enkla slutsatsen är att justera din  sikte (mål), det är 
på tiden att du göra ett nytt försök, tid att göra något annorlunda i ditt liv. 
_Det mänskliga energi-systemet är baserat på kärlek och skapat i imagen och likheten med 
kärlek. Om du tar in en energi som är mindre än vad som är lämpligt i detta system, så besudlar 
du det eller fördärvar det.  Att engagera endast energier som stödjer ditt energi system kalaldes att 
leva i överensstämmelse med lagen.  För din  självberarelse är det bra att ha exact feedback och 
veta när du är utanför eller har syndat.  
_Det där sätter saker i ett nytt ljus, sa R. 
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_Ja och det är också intressant att se att den Aramaic förståelsen för liv är förstärkt och prövad av 
det senaste inom psykiatri. Om vi hade kunnat fråga Albert Einstein om världen vi kallar psykisk, 
så skulle han berätta för oss att den existerar inte. Han skulle ha berättat för oss att denna materia 
är energi som upplevs som massiv. 
_De Aramaic skrifterna hänvisar till värden av "upplevelser" varnar för att vi inte ska dömas av 
den. Om vi tror att världen är psykisk, så har vi dömt enligt dess uppenbarelse - inte av de 
verkliga fakta.  Är möjligt att världen är energi, utan massiv form  och organiserad - av sinnet - in 
i upplevelsen av form? Om allt är energi, så är kroppen energi (i Aramaic tempel). Överför detta 
till varje energi system så är det två grundläggande kvaliteter: den som byggger upp systemet, 
integrerrande eller laglig energi, och den som bränner ner eller sliter sönder systemet, 
ointergrerande eller olaglig energi. 
R grinade. 
_Så synd regererar inte till mig som person? Det är endast information, feedback? Om någon med 
integritet talar om för mig att jag har syndat, så skulle han endast informera mig om ett fel? 
_Ja, i gamla Aramic tider, om någon inte förstod det intrikata i det mänsliga energisystemet, så 
skulle den personen gå till en specialist för att få råd. Specialisten skulle peka på ens överträdelse 
av lagen för det mänskliga energi systemet genom att kalla de synd och istället för att fördöma 
möjliggöra helande.  
_Det känns fortfarande som en gammal skuldbörda. Eller, hur är det du säger M, Verkligheten av 
skuld kommer upp i mitt sinne igen? 
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_Det låter som en mer exakt och ansvarsfull beskrivning, R, Skuld är en mänsklig uppfinning 
skapat för att ändra det vårt beteende, Tyvärr, är dess effekter oftast det motsatta, det håller folk 
inlåsta i sina fel hellre än att omedelbart befria dom från det.  
_Har du noterat att skuld vanligtvis föregår en handling? Det är en emotionelll energi som håller 
fel längst fram i sinnet. Folk tenderar att bli attraherade till beteensdet som binder dom till den 
största energin. Programmerad skuld förevigar beteende som verkar orsaka skuld.  
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_Du menar att skuld skapar beteendet hellre än att beteendet skapar skuld? Han verkade chockad 
av tanken.  
_Menar du att skuld är medvetet indrypat för att kontrollerad folk? 
_Kanske. En fask specialist , i det gamla lärorna och kallad prästekraft, var en som inte visste 
bättre eller önskade att kontrollera de som konsulterade honom.  Han skulle sammankoppla synd 
med skuld, dåligt och fel, och använda dessa energier till att binda någon , genom omedvetenhet, 
till slaveri.  Skuld är en koppling i sinnet mellan fel och självfördömande för detta fel  och är i sig 
själv  en synig eller olaglig energi att engagera sig i.  Specialisten som har integritet, känd som 
the priesthood, skulle använda samma tuillfälle, samma synd för att lära det inquiring sinne hur 
det förlåter och frigör sig från dess fel och synder, inklusige skuld. 
_Det skulle vara riktigt att kalla det integrationen sättet av energi för heligt, rotad i världen som 
helhet, det som stödjer eller bygger det mänskliga ssystemet. . Den ointergrerade , kan vi kalla 
ond. Ond är bisha i Aramaic och en annan gammal term.  Synd betyder att missa "the bulls eye" 
och ond betyder "off market", att missa målet helt och hållet.  
_Ett ont liv i Aramaic är ett liv där man medvetet  engagerar i ointegrerade energier - de som 
befläckar ens eget tempel - och skapar sjukdom ocjh är självdestruktiva. . I Aramaic var det ingen 
moraisk komponent i instruktionen: Håll dig bprta från en ond person. Det var ren pragmatism.  
Om de jämför med de som engagerar  i ointegrerade , självdestruktiva, onda akter, så vill deras 
sätt snart uppfattas som normal. Att göra ett beteende normalt  är första steget i att övertyga andra 
i att göra likadant.  
R såg lettad ut. 
_När jag var barn så hotade de mig alltid med döden för att jag hade syndat.  Hur gillar du den 
ddelen i bibeln? 
_Orsaken till att de pratade med dig om synd i ett hotande sätt var projektion.  De som fränjar 
denna typ av tolkning är fångade i sin egen synd - rädsla.  Rädsla suddar sinnens och fördärvar 
kropparna till de som engagerar i det. Det är varför vi fick veta att den den första lagen är kärlek i 
Aramaic skripterna  . 
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_ Iden Aranaic förståelsen , så berodde lagen och dess profeter på konditionen i sinnet, inte på 
rädsla som producerar omedvetenhet och fel. Utan kärleksstillståndet ständigt närvarande. Så vill 
det sökande sinnet projektera sina egna fel på det som det studerar om vem eller vad det ser. 
_Endast ett sinne kopplat till kärlek har helat sin förmåga att projektera och som kan hålla ett sant 
andligt perspektiv på livet - endast detta sinne kan förstå lagen och frpfeterna. Alla andra vill 
förvränga sitt sinnes andliga vy genom att projektera deras egen smärta, rädsla, hat och ilska på 
dem. 
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_R , belöningen för synd är död, tappar sin hotfulla komponent när det oöversätts till Aramaic 
språket. Det är inte ens ett religiöst koncept.  Det är en uttalande av enkel psykologi och en 
varning för vilka energier du väljer att engagera. När du fokuserar på energier som är olämpliga 
för din helsa, framgång och helhet så lever du i synd. . Om du tillför tillräckligt mycket 
opassande energi in i vilket system som helst så vill det falla sönder och dö. Resultatet av fel är 
självdestruktion. 
_I Aramaic, är alla energier av hat, rädsla, ilska, avundsjuka, skuld, jalusi, fördömanden,  skvaller 
och dess like förstådda till av ointeraktiva.  De besudlar, eller kränker templets integritet och 
orsakar eventullet död hos den person som engagerar sig i dem.  Om du underhåller dessa 
energier i ditt sinne - det spelar ingen roll hur rättvist det verkar vara, så är du den enda som får 
originalet av denna destruktiva energi  , den du projekterar det på får bara en carbonkopia. Därför 
var vad krifterna var menade att lära ut. 
 
KEY THOUGHT - Fartyget som lagrar det negativa lider mer skada än objektet som får ta emot 
det negativa. 
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_Världen, fortsatte jag, fick inte budskapet. Sättet som rädsla är framfört i media och i världen är 
nästan som workship. Tjugofyra timmar i dygnet, sju dagar i veckan kan vi tona in i ett 
informationssystem som ger oss alla detaljer  från hela planeten, för det mesta fruktansvärda 
mänskliga situationer. Det skulle kunna tolkas som om rädsla medvetet har använts för att hålla 
folk i konfundering, rädsla och övervälvande för att kunna kontrollera dom.  
R var tankfull.  
_Det är nästen som om jag har hållit mig själv i fängelse genom ignorera detta och att tillåta mig 
själv att att bli indoltrinerad av rädsla och manipulation.  Det är ganska nyktra tankar att inse att 
jag har varit en manipulator och medvetet använt denna taktik  genom att invagga rädsla i 
människor som jag lever med. Utifrån det jag blivit öärd så verkade det som ett nprmalt sätt att 
vara. 
_Jag förstår varför det är så viktigt att bli informerad om dessa problem och varför  det är så 
fördelaktigt att vara i stånd att se skillnaden på interaktiv ochointeraktiv energier. Jag börjar 
förstå att vi är ansvariga för vad vi gör i livet.  
_Excakt R. I Aramaic var rädsla varken främjad eller tillåtet. Den var behandlad som en demon; 
den var förlpten.  För att stärka fördömelse och missbruka och slå folk med rädsla  hellre än att 
uppmuntra utrycket och erfarenheten av kärlek och förlåtelse är fel - synd. Det är en signal om att 
en person varken  förstår den Aramaic läran  eller effekterna av ett speciellt beteende i deras eget 
psyke. Han eller henne förstår inte att när de fokuserar på ointegrerade energier så producerar de 
sjukdom hos sig själva. 
_Hot, rädsla, skuld, maipulation, förvirring och överväldigande är ointergrerade energier som är 
roten och de flesta sjukdoms processer.  Faktum att det är en tid mellan engagemanget i 
destruktiva beteenden och sjukdomarna som säker kommer, döljer den orsakseffekten relationen 
mellan de två.Det är lätt att skylla våra sjukdomar på utnförliggande orsaker som bakterier, virus 
coj liknande. Mera skuld och projektering. 
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_Jag kan höra mig själv ursäkta mins sjukdomar. "Jag fångade den senaste bakterien", det kunde 
ju knappast vara något jag själv hade gjort. 
R reflekterade med tungan rätt i munnen. 
 
KKEY THOUGHT - Det är i ditt sinnesenergier som är ansvarig för konditionen i din 
kroppsvävnad. Louis Pasteurs slutliga konklusion av sjukdom: Bakterien är inget terrängen är 
allt. 
_Allvarligt talat, jag tror jag verkligen börja höra vad du säger, sa han och pausade och 
övervägde hur han skulle sätta ord på sin nufunna insikt.  
_Låt oss se om detta passar. Jag är den som som har varit där varje gång jag har upplevt ilska, 
rädsla eller skuld. Jag kan inte känna dessa sak4r utan att jag har dem inom mig och om de är där 
så är de en börda för mitt system. De är min sjukdom. Medan han pratade var hans händer lika 
rörliga som hans ansiktsuttryck. Han var tydlign nöjd med djupet i sin förståelse.  
Mannen som nu satt bredvid mig såg mycketr lättare och mer avslappnad än den som anlände 
tidigare på dagen.  
_Det sättet på vilket du presenterade andlig lära, m, får dem att kännas så enkla, rättframma och 
mäjliga att göra. De verkar nästan nödvändiga för livet, sa han förvånat. 
_Det föll mig aldrig in att andlighet var så fundamentalt för livet. Jag förnekade  andlighet och 
religion totalt på grund av bitterheten från mina tidigare erfarenheter. 
_Det verkar som om jag har burit en börda av att förneka min religio för en odödlighet. Inte undra 
på att jag är uppjagad. : I år, utan att veta vad jag har gjort, har jag gömt  en mängd smärta från 
mig själv  eftersom jag är är uppvuxen med etiketten på synd. Det låter som det vore tid för mig 
att förlåta mina förvrängda verkligheter om religion. 
Vänligheten i R röst indikerade att ett djupsinnigt skifte hade skett , kandke det viktigaste i hans 
liv. 
 
KEY THOUGHT - Sanning är alltid tryggt. Inte någon gång, int större delen av tiden - utan 
alltid. 
 
 
 
Kap 14 
S 79 
 
_Det är så många , R som har förkastat en av de viktigaste delarna i sitt liv -  sin andlighet. Mina 
observationer är att de som gör detta är vanliga personer som har lyssnat till någon utan ingående 
kunskap om att praktisera andlighet.  År av studier och intellektuell kunskap om doktriner eller 
religion behöver inte nödvändigtvis betyda att man har en aktuell andlig erfarenhet.  
Översättningen av den Aramaic läran är så förvrängt idag., sa jag. Och ofta undrar jag om det har 
gjorts med avsikt. . Jag kände lite av min egen upprördhet när jag tänkte på det. Översättningen 
förefaller sund, men är ruckad precis tillräckligt för att dölja visdomen som var tillgänglig 
igenom de originella orden. 
_Jag är alltid förvånad av människor som har studerat den grekiska tolkningen, kallad 
översättning ändå saknar intresse av den verkliga meningen av vad de har studerat.  Utan tillgång 
till meningen med den originella intentionen , som bara kan förstås igenom en uppfattning av det 
Aramaic sinnets begreppets konstruktion, så är det svårt för oss att använda verktygen  som det 
från början var tänkt. Sunda läror har gått från att vara praktiska och ner-på-jorden  verktyg till att 
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bli opraktiska och oåtkomliga. Resultatet bli att människor missar kunnskap, förståelse, helandets 
fördelar och komfort som finns i den originala läran. 
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_Varför skulle läran bli förvrängd? avbröt R 
_Jag kan se att det finns tre möjligheter. En är att yttrandet av ideen kan ha blivit begränsat 
genom språkets begåvning som det översätts till.  Tänk på det tvådimensionella skapelsen vi 
pratade om tidigare som saknade ord för att uttrycka sanningen om en tredimensionelll värld på? 
Ett språk kan bara uttrycka förståelse för det man har ord för. 
_En andra möjlighet är nivån av förståelse hos översättare som saknar praktisk erfarenhet av den 
verkande kraften av läran. Utan att inse det, så vattnar de ut denna gamla kraftfulla visdam till 
deras egen kapacitets nivå. Kan du överhuvudtaget översätta något som ligger över din egen nivå 
av förståelse? 
_Jag är inte så säker på vad det är du säger , m 
_Låt oss använda ett exempel. Skulle du vilja gå till ett kemisk laboratorium och utföra ett 
komplex, farligtt experiment med instruktioner från en förstaårsstudent som inte ens känner 
språket hos högre kemi? 
_Självklart inte, jag skulle vilja ha kompetent, erfaren instruktör som visste. Åtminstone skulle 
jag vilja ha informationen   av någon som hade utfört experimentet och fått det att fungera. , kom 
hans upprörda svar.  
_Skulle det vara klokt att kraäva detsamma från en person du hade valt att assistera dig i din 
andliga process? Skulle det vara motsvarande klokt att kvalificera den person som skulle hjälpa 
dig att nå en slutsats om  en sak som andlig dimmension överhuvudtaget existerade? Många har 
aldrig tänkt på att medvetet välja sin andliga ledare, eller övervägt vilka kriterier man måste 
tillägna sig för att kunna göra detta val. 
_Det finns röster i värrlden som skriker" Det finns inget andligt liv", och "All religion är ett 
spratt". Det förvånar mig hur många det är som utan att tänka följer denna röstens råd.  Har du 
någonsin frågat dig om vad det är som  kvalifierar dem till att ge dig råd? Faktum är att folk som 
lyssnar till dessa röster är speciellt chockerade när  
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jag anser att majoriteten av dessa rådgivare skriker ut sin egen smärta, vilken tenderar att göra 
dem omedvetna. Många tenderar att lyssna på dessa röster och i successfulla år, när ekot av den 
okvalificerades ord i huvudet, så tror de att orden är deras egna. 
_Jag har aldrig hört någon som har haft andliga erfarenheter  säga saker som "spratt" och "det 
finns inget andligt liv". Jag har också observerat många som har sagt att sådana saker ändrar 
deras sinne mycket snabbt när de har en verklig andlig upplevelse.  
_Hm. Vad är den tredje orsaken du tänkte på när du pratade om orsakerna till förvrängningen, m? 
_Den tredje möjligheten som jag ser är att läran är medvetet faksifierad för att missleda och 
kontrollera folk. 
_Jag förstår varfrö det  är så många konflikter , förvirring och inre kamper mellan andliga 
grupper. Det låter som om var och en av oss måste ta ansvar för vår egen process, rensa upp i vårt 
sinne och klokt välja våra ledare.   
R verkade känna sig trygg nog att ta fram mera om sin andlighet.  
_Som ung man, förkastade jag all inblandning av det som smakade av andlig innehåll som ett 
resultat av min religiösa barndom.  Jag trodde också att saker skulle göra mig lycklig. Nu ser jag 
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att det spelar ingen roll hur mycket jag har, om jag inte jobbar med det som finns i mitt sinne , 
ägodelar ensamma kommer inte att ge mig fred, lycka eller säkerhet.  
_Jag höll med honom. 
Det kan vara trevligt att ha saker. De kan ge mig komport, men komfort helar inte. , berättade jag. 
_Endast med verktyg avsedda för att kompletera målet, kan vi hela vår smärta. 
_Det verkar som om gå igenom verktygen är en förnuftig sak att göra. Andlighet har alltid varit 
platsenvar helande verktyg hittas. Religiösa rörelser baserad på andliga erfarenheter fortsätter 
någon gång med detta syfte och någon gång går de i rakt motsatt riktning och försöker att 
kontrollera andra genom att infiltrera smärta iställer för att hela den. Samma vart du vänder dig 
för att bli helad så är råden viktiga. 
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_Det är intressant att notera att människor som har tagit goda råd av av endast de bästa 
advokaterna, som reser runt om i världen för att hitta de top-psykiaterna, som önskar endast de 
sundaste av finansiella rådgivare, accepterar åsikten till de som har lite eller ingen erfarenhet när 
det kommer till andliga saker. Verkar det klokt när det gäller beslut som har långtgående 
konsekvenser? 
R hölll med om att förvirring tar överhand inom andliga cirklar.  
_Var kan jag gå för att lära mig att ta sådana beslut, m? 
_Det hjälper att bygga några hjärnceller om hur andliga läror är använda i vår kultur. Jag tror att 
du vill finna att det vill klarlägga processen  om hur du väljer. 
 
 Två andliga läror 
 
1. Sann andlig lära, the priesthood, använder spirituell lära för att befria människor från deras 

smärta och vanan som producerar smärta och lidande. Denna typ av lära commer från de som 
inspirerar och motiverar andra genom exempler.  De har andlig erfarenhet och är fullbordade i 
detta "rike". Frukten, eller resultatet av deras lärares arbete är förändring från det vansinniga, 
hatade och vad jag gillar att kalla lite våldsamma i världen till fred kärlek och överflöd. Dessa 
lärare, om de inte är perfekta, fokuserar på sitt eget arbete. Detas hand är alltid utsträckta, 
deltagande utsträckta där syftet är att hjälpa andra att hela och som accepterar hjälp för deras 
arbete i världen.  

 
2. Falska lärare, the priestcraft, använder andliga läror smygande.  I sken av ett löfte att rädda 

eller befria människor från nuvarande elelr framtida smärta och lidande, använder de hot och 
skräck -taktik för att driva människan djupare in i sitt trauma. Ofta är lidande främjar som 
gott och nödvändigt  och löftena om befrielse används som någon slags efter-liv, som inte kan 
prövas eller opfövad. Dessa lärare har också utsräckta händer , men detär  för att samla ihop 
till dem själva eller deres organisation  och de använder någon form av hot eller skräck taktik 
för att hålla människorna i band.  
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_De falska lärarna använder religion för att få politisk, finansiellt och eller beteendemässig 
kontroll över människor. Motivet för att vekhet och osäkerhet ske finnas  i dessa grupepr  och 
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förena rangen av falska lärare är uppenbar. En oproportionell del av tillgångarna, makten, 
sexuella tjänster och pengar från folket de kontrollerar och styr tillfaller dem.  
_Låter som en mycket stark expropiering,m. Jag trodde att detta arbete skulle vara positivt i sitt 
tänkande. Jag vet inte om jag önskar att höra detta. 
_Jag förstår var du kommer ifrån R. Om du satt i fängelse, utan att veta det, skulle du då inte 
behöva förstå något om strukturen för att hitta en väg ut? Om du inifrån dina cellväggar sa till 
mig: M jag är en positiv tänkare. Tala inte om öfr mig att jag är i ett fängelse eller hur jag kom 
hit. Visa mig vara vägen ut.  Skulle det inte vara dummt att ta dig till det högst fönstret , om jag 
visste att du skulle fastna där om du inte hade en stege? 
_Om du hade lyssnat och tillåtet mig att att tala om fönstret på förhand, så skulle du kunna fått 
stegen från källaren innan vi gick dit. Att veta vad vi har att göra med kan vara till praktisk hjälp 
för oss. Att planera på förhand och vara förberedd på vad som kan komma upp är viktigare än all 
positivt tänkande världen har att erbjuda.  
_Att visa dig fönstret utan en stege är att leva ett tufft liv. Jag är här för att hjälpa dig att få ett 
enkelt liv och 
glädjefullt - att möta dina utmaningar med de verktyg och kunskap du behöver. Jag stödjer dig i 
att möta hinder i livet med en stege i handen.  - Det är att leva kraftfullt. 
_Jag vill gärna ha den hjälp för att få ett lättare liv. Jag är däremot inte riktigt klar över hur det 
passar in i att vara en positiv tänkare. Jag har alltid fått höra att jag måste bli mer positiv, och jag 
har jobbat med detta, sa R. 
_Det här jobbet ayhndlar inte om att bli en positiv tänkare, för det kan få dig in i en massa 
tröbbel, sa jag. 
 
S 84 
 
_ Vad pratar du om, m?, Min vän som insisterade på att jag skulle ringa dig, sa att det jobbet du 
har utvecklat är det ultimata positva tänkandet. 
_Det här jobbet handlar om ärlighet och lämpligt tänkande.Det finns en oordning som jag kallar 
omoget positivt tänkande. Om sdu har en negativ grund och vägrar  inse det, så är positivt 
tänkande mycket tilltalande.  Det bli en annan väg för undvikande. Det finns en fördel i positivt 
tänkande - livet blir bättre. 
_Problemet, som jag ser det, är att omogna positiva tänkare måste vare på toppen av allting  hela 
tiden. Stressen av att hålla nere negativa tankar med en positiv attityd betyder att du inte får en 
minuts paus. Omoget positivt tänkande kan leda till att man bli en A personlighetstyp.  Det kan 
resultera i överbelastning och om du släpper det positiva tänkandet för bara ett ögonblick, börjar 
saker krascha.; fördelarna försvinner och du måste börja om från början igen. Det är ett svårt sätt 
att leva.  
 
KEY THOUGHT - Det här arbetet handlar inte om omoget positivt tänkande. Det är om ärlighet, 
lämpligt tänkande och att ser till att du och andra ansvarig för alla beteenden.  
 
_Omoget positivt tänkande producerar också sjukdomar. Lämpligt och ärligt tänkande är målet. 
Den enda hlande och sanna  bestående process är de som tillåter lagrad negativitet att dyka upp, 
knuten till kärlek och befriad.  
_Släpp behovet av att bygga ett positivt grundstomme på toppen av en negativ fundament.  
Förvärva verktyg och ta tag i det negativa efterhand som du upptäcker kapasiteten av naturliga 
och härligt liv från det positiva. . I det systemet är det ingen stress från  detta att försöka hålla en 
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lögn på plats.  Det finns inget pretansiöst tänkande eftersom allt mindre än det positiva får 
utrymme att dyka upp och hela.  
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_I korta ordalag, så behövs det extra arbete och överenskommerlser för att göra vad jag föreslår, 
men i det långa loppet eder det till ett mycket enklate liv. 
_Med dessa verktyg kan kroppen sedan den blivit av med sin börda använda sin egen starkande 
kraft för återuppbyggnad.  Sjukdomar är inte normalt. Hälsa är vårt naturlga tillstånd och är alltid 
möjlig när inblandning är borttagen. Hälsa är omöjlig att få det finns förvrängning. Denna 
förståelse är fundamentet i för alla sanna hälsosystem. Utan denna djupare förståelse är  alla 
helande tvingade att bli sjukdoms-vård system vilket vill konsumera enorma mängder verdier. 
_Detta passar mig , men jag är fortfarande inte hlet säker. R tittade undrande medan han pratade.  
_Är det inte positivt tänkande att vilja älska alla och att släppa mitt behov av att fördöma?. Det 
verkar som om du talar om för mig att inte tänka så, men om jag inte gör det så är jag fast i mitt 
negativa tänkande  - att vara arg och lägga skulden på andra.  
_Låt mig gå tillbaka till fängelseberättelsemn och klargöra min ståndpunkt om fördömande.  Jag 
behöver inte fördöma fängelset för att kunna informera dig om dess struktur eller att säga "Här är 
fallgropen, det är var vakten är  och den lägsta delen av fönstre är här borta. Du kommer att 
behöva en stege och en positiv uppfattning av dig själv och vad du vill konfronteras med för att 
genomföra det." 
_Jag kan säga " se upp, kännetecknen för de falska lärarna är----" och identifiera deras 
karaktärstecken. Jag kan informera dig om vissa beteende stödjer dig inte störst och bäst. Jag kan 
varna dig, "se upp om upptäcker att du själv eller andra gör de här sakerna…." Och vara beredd 
på att hela dessa beteenden - allt utan att fördöma. . Men om din inre dialog pratar skräckslaget 
med dig om fördömande, så skulle du kanske behöva hela ditt lyssnade och befria dig från 
behovet att bortförklara vad som inte fungerar.  
_Det finns två olika problem här, R. Det ena är fördömandet, det andra är att identifiera. Om du 
aldrig separerrar dessa två från varandra så kommer du att bli sårad antingen av att du engagerat 
dig i eller fört in i detta av en falsk lärares tankar. 
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När vi stödjer destruktiva beteenden så engagerar vi i ointegrerade system. 
-Falska lärare opererar i religion, affärer, regering, media, utbildning och familjer. De kan dyka 
upp överallt. När vi utvecklar hjärncellerna, kan vi se beteendet för vad det är. Om det finns 
fördömande i oss, så kan vi ta ansvaret för denna fördömmelse, hela den och ta fram helande och 
insikt för falska lärare. Detta stoppar också samarbetet med och uppbackningen av falska lärare. 
Alternativet är att vägra identifiera vad som hänmder och inte veta vaför vi har smärta, irritation 
och lidande.  
_Det är fölrvånande hur många människor som ständigt är arga.  De vet, de som slamrar med 
dörrar, sparkar katten och slår sina barn - och de kan inte identifiera källan till sin ilska. Oftast 
kommer ilskan från hjälplösheten av att vara i händerna på en falsk lärare utan att veta hur man 
ska ta tillbaka sin egen kraft.  
_Vägran att lära och leva med sanningen leder till ett destrukttivt beteende. Missbrukarna blir 
manipulerare och missbrukar  de som är svagare och detta tjänar som en ersättare för kraften man 
saknar i livet och är en kompensation för otrygghet. 
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_Jag har känt mig kraftlös större delen av mitt liv,m. Jag känner att jag har kontrollerats av rädsla 
och jag svarar som oftast med ilska. Jag tror du har slagit huvudet på spiken . 
_R detta r en nästan universiell historia. Jag skulle troligen kunna säga samma sak till nittio 
procent av befolkningen och träffa rätt. De flesta är uppfödda i verklighets strukturer, vanligtvis 
av trygghetsaspekter, som tillåter de att engagera sig i , hjälpa eller bli kontrollerade av 
manipulativt beteende och omedvetet ger de upp sin livsglädje för att göra det. Med medvetenhet 
om vad som driver oss och med verktyg så att vi kan hela så kan vi befria oss från dessa mönster 
som vi svarar å. Det är viktigt att vara  diskriminerar  med vad du stödjer med din intelligens, 
resurser och tid. Rätt uppehälle betyder att du inte gör något för att stödja ogenererande energi i 
världen och vi anväder vår tid, intelligens, pengar och energi för att endast stödja medvetenhet 
och livlighet. 
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_Behovet av att fördöma negativt beteende eller de som praktiserar det can också helas. Men en 
vilja att göra det är nödvändigt. Kunskap är makt. Ignorering leder inte till helande, utan leder till 
att fastna bakom fängelsets fönster, lidande och låtsandet att det inte finns några vägar ut.  - 
klassiskt offerroll 
_Med information, förståelse och invigning så är det möjligt att skapa ett utrymme för helande 
för alla som har engagerat ett negativt beteende.  
 Detta inkluderar oss själva och alla som utnytjar andra. Med den förståelsen kan vi också sdtödja 
helandet av personer som gör att de själva blir manipulerade. Varje spelare i en situation  måste 
bli helade för att en fullständdig förändring ska inträffa.  H4elandet betyder också att varje person 
som är inblandad automatisk kommer närmre till medvetenheten och sina egna syften och finnder 
det lättare att bli guidade in i dess fullborrdande.  
_Det är värdefullt att förstå helandets dynamik så att vi har kapaciteten att välja vad vi ska göra 
och icka göra. Att förstå manipulering räknar inte bort vad andra har gjort eller skulle ha  gjort, 
för det är deras sak, inte vår. Men att ha en passande förståelse tillåter utrymme för oss att var 
ansvariga  och att låta andra vara ansvariga för vad de har fjort.  
_Detta för oss till en annan tro gynnat av manipulatorerna: Du är dålig och har fel om du 
någonsin avslöjar mig eller försöker få mig  ansvarig. Det finns folk som handlar urifrån sin 
smärta som manipulerar och  är engagerade i handlingar du önskar att undvika. Deras handling 
och övertäckande historier kan vara mycket subtil (svårbestämbar); några har tillbringat hela livet 
med att bygga en kamuflage för sin manupelation. 
_Det är viktigt, speciellt eftersom de flesta av oss är födda i en manipulativ värld, att förstå det 
subtila i manipulationen. Liksom fisken som inte kan se vatten fördi det är så nära, så är vissa 
former av manipulerande beteende så inrotat att de är osynliga. Jag har sett detta ofta, en person 
som blivit missbrukt tror att det är normalt och  lämpligt att bli behandlad på det vset. 
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_När en missbrukare blir konfronterade så är deras svar vanligen" Detta är inget missbruk, detta 
är ett passande beteende" Kommer du ihåg servitrisen, R? När du blev medveten om ditt beteende 
katalogiserade du det som fördärvande"  Tidigare när du hade hjärncell för att se dt för var det 
var, såg du det inte som passande också? Kom ihåg att du endast försvarade dig själv. Och detta 
försvar var manipulation. . Möjligheten att identifiera  uppförande för vad det är , är viktigt i när 
man bryter igenom den automatiska cykeln av beteende.  
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_När människor som behöver sin dagiga dos av missbruk blir konfronterade, så är deras svar 
vanligt: Jag trodde att detta var det sättet som det skulle vara på. Deras putta-ner-sig-själv är 
avläggare (plattform) till skuld och den familjära tanken är att de förtjänar att bli missbrukta. 
R lyssnade noggrant och verkade ta år sig varje ide.  
_Detta är så chockerande information. Den del av detta som är svår att förstå är hur glömsk jag 
har varit för det hela livet. Jag tror du kan säga att att jag har varit som den personen i fängelset 
endast trodde att det var så livet är. 
_Vi har alla till viss del blivit tränade i rädslan i världen. Var och en av ooss, har till en viss del 
blivit förförda av och engagerade i ett manipulativt beteende. Kanske är det därför som de fleste 
istället för att erkänna det, pratar om och erkänner faktum att de skrämmer andra. De ser inte sig 
själva som du ser dig själv nu.  
R var på kanten till emotionellt förståelde, men kunde inte helt låta det komma upp. När jag så 
det plågade uttrycket i hans ansikte tillade jag: Jag erkänner ditt mod  och din vilja till att höra ny 
information. Detta kan bli ett verkligt speciellt uppgift när det involverar att titta på sina egna fel 
eller på fel hos människor vi  älskar.  Det kan dessutom bli svårare när vi börjar släppa den del av 
oss som behöver bli befriad och helad.  
 
KEY THOUGHT  - Det krävs mod att titta på sig själv. Att ha verktyg gör det lättare och mer 
verkningsfullt.  
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Kap 15 
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_Jag är inte säker på vad du menar när du säger vi ska släppa den del i oss som behöver helas, det 
låter som om jag måste förlora något i processen, sa R förvirrat. 
_Det är skrämmande för de flesta personer. För några, verkar det först som om det vard den 
"down side" som gör detta jobb. När de är engagerad i denna typ av tänkande och helar, så 
kommer du att förlora en mycket kär vän. 
_Hur då. Han såg förbluffad ut. 
 
_När du engagerar i sann förlåtelse - så går rädsla, manipuulation, skuld, klander upp i rök. Du 
kommer inte längre att kunna spela rollen som offer, vilket har varit en del av ditt liv för så lång 
tid. . Denna vän måste du släppa. 
_Det är sant, medgav han, Jag inser just nu hur mycket i mitt liv och av min identitet som har 
varit uppbunden med skuld och rädsla. Det känns som en   stor del av mig kommer att försvinna., 
tillade han. Jag vet inte hur jag ska agera längre. Vem kommer jag att bli? 
_Det låter som om en del av dig redan känner sorg overför förlusten av dessa gamla personlighets 
roller du älskade att spela. Att ge upp gamla identiteter och roller är viktigt i det här jobbet. 
Emellanåt, så släpper inte dessa gamla själven utan kamp och strid. Känslorna av förlust kan bli 
så starka att det känns som död. 
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_I Aramaic säger man att för att kunna lva så måste du dö. Detta låter kanske som ett vansinnigt 
uttalande, men om du förstår att det gamla jaget, det falska, kraftlösa jaget , måste försvinna , för 
att det sanna jaget ska kunna leva, så blir det en perfekt uppfattning eftersom det är en död av 
sorts.  
_Om du hade frågat mig när vi började om jag önskade att ge upp mina känslor av skuld, ilska 
och sorg, så skulle jag ha sagt nej. Dessa är normala känslor - delar som gör mig till människa. 
Alla har dessa känslor och de ger oss djup och karakktär.  Att leva utan dem skulle bli ett tomt 
och tråkigt liv.  
_R det kanske hjälper att notera att skuld, ilska och sorg, skuld och offerroller inte levererar några 
fördelar. Trots att vi har varit övertygade om att de är normala , så är de ingen naturlig eller 
användbar del i livet, utom för somm feedback. Avsides  från en pervers känska av rättskaffenhet 
, martyrskap eller negativ uppmärksamhet, gav de någonsin riktig  kärlek , fördelar elelr 
belöning? När dessa känslor är aktiva, har du då valfrihet i livet? Vem är det som styr ditt liv i 
dessa situationer? 
_Detta är intressanta frågor, sa R grubblande. Jag insåg varken  hur jag förvrängde mig själv eller 
hur förvridet det är att finna njutning i att vara ett offer. Jag hade inte övervägt det fakta att jag 
gav upp makten i att välja till dessa känslor. Det verkade som en bra väg att att få uppmärksamhet 
och inte behöva acceptera skuld för allt. Det spelade ingen roll vad som gick fel, jag övertygade 
mig själv om att det alltid var någon annans fel. 
Allt eftrsom han fortsatt, upptäckte jag hans ansträngning att andas och sände en tyst erkännande.  
_En annan sak som verkar som en fördel på den tiden var att jag fick taf i sympatisörer som 
lyssnade på mina berättelser och höll med mig. Det var ett sätt som fick mig att känna mig 
kraftfull. Genom att manipulera andra till att stå på min sida, så samlade jag stöd mot en 
gemensam  fiende, övertygade mig själv och nästan alla andra att jag hade rätt. Jag hade alla 
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dessa människor i min hand, som höll med mig när jag attakerade någon som var oskyldig.  Jag 
var någon! 
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_Jag ser nu , som du tidigar sa , m, att vi aldrig gör något mot andra som vi inte redan har gjort 
mot oss själva. Jag förstår också att vi först måste skapa missbruk inom oss själva för att kunna 
missbruka andra eller låta andra missbruka oss. Jag försökte bojkotta personen som jag 
klandrade, men jag var den som stod där ensam. I slutet  så ledde mitt beteende inte till annat än 
skvaller och förlorad vänskap. Och jag såg inte ens min delaktighet av det hela. 
_Allt jag fick för mina ansträngningar var negativ uppmärksamhet och samma smärtsamma 
erfarenheter om och om igen.  När jag var på  klander och skuld-humör , så kändes det som om 
jag hade makten.  Nu liknar det mer en falsk, oandvändbar försök att skydda migsjälv , vara rätt 
och ha kontrollen.  
_I hela mitt liv har jag älskat att leverera texten; Du kommer att bli ledsen när du inser vad du har 
gjort med mig". Jag kommer ihåg att min pappa sa detta till mamma  och min mor som sa det till 
min syster. Det är konstigt, men när jag tänker på detta så känner jag en hel del sorg. Jag kan se 
att jag har har följdt familjens relations mönster. Jag har önskat att bli uppfattad som den som har 
rätt och som bevarar kontrollen. Genom att göra det, så kunde jag undvika att ta fatt i min 
ledsenhet.  
Jag avbröt hans tåg av tankar.  
_R notera att ju bättre du blir på att bevisa att du har rätt, ju ensamare är du. Behovet att ha rätt 
och att ha kontrolllen , som vid våld och skvaller , kommer vanligen från osäkerhet.  Skuld och 
klander är inte riktigt  stöd som assisterar dig utan snarare en boll eller kedja som håller dig 
tillbaka. De är energier som är "off the market". Tidigare när vi pratade om din mamma, 
konstaterade vi att människor kände sig bortdrivan från dig. När dessa personer försvann, kände 
du dig som ett offer.  Du är bara ett offer av resultatet av ditt eget beteende.  
Den insikten R plockade från när han gjorde sitt arbete var frukterna från villigheten att titta på 
sin egen smärtswamma verklighet och skulle förändra hans liv för alltid.  An erfor i första hand 
att det var tryggt och helande att konfronteras med sig själv. Förändringen i honom var märkbar. 
Hans kroppshållning  blev rakare och hans röst grovnade. Han var i övergången från offerrollen 
till att få sin egen kraft. 
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KEY THOUGHT - Ge dig själv möjligheten att tänka nya tankar och testa det nya beteendet som 
vill komma upp som ett resultat av det 
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Kapitel 16 
Helande 
Missbruk och offerroll 
 
_Det är tydligt för mig hur jag trissar upp migsjälv. Det låter konstigt, men jag hade det 
konfortabelt i rollen som offer. Jag har praktiserat det hela mitt liv. Jag förstod inte att det var jag 
som orsakade traumat som var min konstanta kompanjon, sa R. 
_Det verkade som om det gav mig fördelar att visa hur sårad jag var, hur stort offer jag var, 
eftersom andra inte krävde att jag skulle vara ansvarig. Det verkade rädda mig från vidare 
bestraffning och ge mig kontrollen. Jag kan däremot se att att det första steget i processen att bli 
ett offer var mitt val att bli plågad. 
 
KEY THOUGHT Det finns inga offer endast frivilliga. Vi tar frivilligt till verkligheterna vi håller 
tag i. 
 
_När jag ser på det, så kan jag se att jag med vilja spelat offer-reglerna för att folk inte ska plåga 
mig. Vilken manipulation, vilken förvriden väg jag har använt folk, mumlade han för sig själv. 
_Nu när jag tänker på det, så levde jag på rädslo-energin. Det var det och ilska. Endast de verkade 
vara mina val. Jag har verkligen jobb att göra om jag ska ändra grunden i mina relationer från 
rädsla och ilska till kärlek. 
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_Jag tror att kärlek är den mäktigaste kraften på jorden. Det verkar som om en av fördelarna med 
att släppa ilska, sorg, beskyllningar och skuld och att släppa  makten och kedjan är att återfå min 
egen styrka. Är det så? Betyder det att valen jag gör är nyckeln? Undrade han hoppfullt. 
_Det är riktigt. Och de nya val du har gjort idag har grundat dig i din egen makt, svarade jag. 
_ Så du säger alltså att den makt jag har förlorat genom att spela offer blir tillgänglig för mis så 
att jag kan medvetet återskapa mitt liv? Bara tanken på att varje del av mig skulle stå i kontakt 
med och skapas utifrån kärlek är verkligen upphätsande, utbrast han. 
_Ja, och det betyder jobb. Det är ingen händelse som sker på ett ögonblick. Utan en process där 
resultatet kommer av att du är ansvarig för vad du tänker i ditt liv.  
Kom ihåg att sanningen är säker och helande. Nu när du känner till beteendemönstret som inte 
gör dig gott, så är du i den ställningen att du kan ändra det. Och detta är makt. 
 
KEY THOUGHT När du väljer att bli medveten om beteendemönster som inte gagnar dig, så har 
du möjlighet att ändra dem. Detta är makt. 
_Det låter som om den enda vägen du trodde du kunde nå din kraft, förutom offerrollen, är 
igenom fienskap. 
_Detta är exakt vad jag trodde. Utan min ilska, var jag maktlös, svarade R. 
_Fiendskap är en av de mest förslavande och skadliga droger som finns. Varje person som  är 
engagerad i den behöver sin fix för att undertrycka sin smärta. De som använder drogen 
uppmuntrar andra att göra lika dan eftersom de inte har insett vad de har gjort med sin egen ilska. 
Ofta använder vi rationaliseringen att vi har "rätt" att vara arga för att rättfärdiga att vi använder 
detta missbruk. 
Vi måsta vara villiga att titta på det vi har gömd undan från oss själva och att sluta använda denna 
drog om det är helandet vi vill uppnå. 
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_Vad pratar du om? 
_Undertrycker drogerna  smärta?. Han nickade med huvudet.  
_Om du tittar på någon som är extremt fientlig så kommer du alltid att finna djup känslomässig 
smärta. Fientlighet skapar kroppskemi som undertrycker smärta. Att använda fientlighet är som 
att använda vilken annan drog som helst. Om man slutar använda deras förslavande substans, i 
det här fallet kemiska förändringar som producerats på grund av fientlighet, vill de dra sig 
tillbaka när smärtan som drogen har undertrycket dyker upp. Detta är vid denna punkt som 
längtan blir så stor att många återgår till "leverantörern" för en ny fix. 
_Ett av de största hot för fientligt förslavande är att leveransen är inifrån. , en listig "puttare" som 
man borde bryta kontakten med. Fientlighet måste behandlas som vilken annan drog - dess 
användning måste stoppas -  om man har bestämt sig för att överleva. Det andra hotet är att 
samhället är medberoende. 
R hostade. 
_Vad menar du med det? Vad är medberoende? 
_I trditionell behandling av droger och alkohol är den medberoende den som stöttar missbrukaren 
genom att dölja missbruket eller backa upp personen så det blir möjligyt att fortsätta.  Till 
exempel när en make dricker sig till glömska varje helg behöver inte konfronteras med sitt 
tillstånd om hustrun ringer jobbet på måndag och hittar på ursäkter för varför han inte är där. 
Om han hade tvingats stå ansikte till ansikte med chefen och erkänna att han var bakfull , så 
skulle han få stå till svars för konsekvenserna av sitt beteende. Han skulle kunna få sparken om 
hans chef visste vad som pågick. 
Han skruvade på sig: Om hon inte dolde sanningen, skulle han aldrig få betalt och hennes familj 
skulle svälta. 
_Detta är en stor rationalisering, den som de flesta använder för att slippa se sina problem. De 
rättfärdigar sitt förslavande beteende och tolererar det som nödvändigt på grund av tankar som 
detta. Jag erbjuder dig att intervjua en kvinna som varit där. Om du kunde sätta en kostnader för 
hennes mentala, psykiska och emotionella hälsa, spänningen som finns bland hennes barn och 
andra aspekter i hennes liv, så skulle de bli enorma. Effekten av våndan skulle bli omöjlig att 
kalkylera - knappas värld en betalning. Människor förtjänar att leva i trevlig, kärleksfull 
omgivning 
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var livslust, njutning och glädje är norm. Allt annat är en kränkning för den mänskliga själen. 
Med de rätta verktygen  är det möjligt för alla att skapa ett sådant liv. 
 
KEY THOUGHT Människor förtjänar att leva i trevliga, kärleksfulla omgivningar var livslus, 
njutning och glädje är norm. Allt annat är en kränkning för den mänskliga själen. 
_Jag förstår vad möjlighet är och jag börjar förstå att livet kan vara annorlunda, men jag förstår 
inte vad du menar när du säger att samhället är medberoende. 
_Varje system som där det verkar som om missbruks beteende är acceptabelt, önskvärt eller 
nödvändigt tillåter människor som har detta beteende att fortsätta. Folk ofta stödjer missbruk i 
världen utan att inse att det finns en valfrihet, att det är något de kan göra åt det. De protesterar 
inte, precis som då du var liten och höll tyst om hemligheten inom familjen. 
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_Som kvinnan som fortsatte att acceptera sin makes missbruk för att behålla sin ligsstil, den 
sociala rationaliseringen som kräver ett beteende med  fientligt slaveri för att bevara sig själv.  
Frågan : Behöver vi fientligt beteende för att samhället ska fortsätta?    Är en fel fråga. Fientlighet 
är en integrerad del av vårt nuvarande kultur. Vad vi verkligen skulle fråga är: Är denna aspekt 
av civilisation, som kräver våld, värd att förevigas och stödjas?  
_Hur tillåter samhället fientliga personer? 
_R, tänk på funktioner och jobb som existerar i vår kultur som stöttar fientlighet som ett normalt 
och acceptabelt beteende. Ofta är inte tyrannen endast tolererad utan ofta välkomnad. Många 
byrakrater är fyllda med fientlighet; omåttliga 50 procent av nationalbudgeten används för att 
tillföras vår krigsförmåga. 
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_Hur många av dessa aktiviteter tror du äe formade efter misssbruket många lär sig i barndomen? 
_Troligen majoriteten. Men hur började dessa mönster för människorna?, frågade  R. 
_Många barn har vuxit upp i hem där det är normalt att få stryk verbalt, psykiskt och 
känslomässigt. De utgår ifrån att misshandel är en del av livet. Vanligtvis hatar de missbruket och 
missbrukarna, men människor tenderar att bli vad de hatar. De kan bidra till samhället som i 
gengäld härbergar dem genom att skapa vägar så att de kan tjäna på att vara missbrukare vilket 
gör att mönstren från barndomen kan fortsätta.  Genom denna handling uppfyller samhället rollen 
som medberoende och cykeln kan fortsätta till nästa generation. Den misshandlade som nu är i 
kontroll tenderar att bli missbrukare själva. Missbruk blir inte sundt eftersom det institualliseras , 
accepterad eller verkar normalt.  
_Ja, det är nödvändigt att slå tillbaka och skydda sig själv, sa han i argumenterande ton. 
_Det är deltagande i denna slags tänkande som orsakar att våld blir norm i vår kultur. Folk 
tenderar att bli så när till vad de gör att de inte kan se sitt eget vansinne. Var säker på att det på  
att det sett med "vulcano gods"  sociala regler så var inte offringen av en ung jungfru inget 
bizarrt.  Att tortyrring och bränning av människor på bål var inte främmande för inkvisatorernas 
trossystem  - det var istället en resonabel väg att rädda själar på. Orsak, när den inte odlas 
medvetet, kan rättfärdiga allt uppfattas som, allt det bestämmer sig för att göra.  
_Vi lever i en värld där mord, krig och våld är rättfärdigade och förlåtna. Verbal, emotionell och 
psykisk missbruk utgör standard i många relationer och familjestystem. Föräldrar slår barn; 
lärares tankar är resonabla; i disciplinens namn kan de vergalt missbruka, attakera och trycka ner  
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barnen de undervisar. Ett barn som mördar är inte längre ett ovanligt fenomen. 
_Media porttätterar regelbundet lite våld som acceptabelt. Familjemedlemmar är ute efter 
varandras strupar - attacker, sarkasm och förtryck uppfattas som roliga, normala mänskliga 
interaktioner. Har du någonsin funderat på varför skilmässo kurvan stigit så kraftig? Sunda 
relationer är sällan representerade eller modellerade i vår värld eller i media. 
_Var har jag varit hela mitt liv? Sa han medan han letade efter orden. Jag har aldrig tänkt på att 
tidigare generationer eller media påverkar oss. Det föll mig aldrig in att världen kunde vara 
annorlunda. Jagf har aldrig föreställt mig att min fientlighet får support och bidrar till voldets 
dynamik i världen. 
_Titta dig omkring, du är inte ensam, R. Dess små våldsamheter rör knappast vid 
känslosträngarna på den människa som är tränad i att tänka i detta mönster och  som tycker att 
förolämpa mänsklig integritet är både roligt och acceptabelt. Inom oss, är det pågående våldet på 



 55

vilket vår värld är, så ses lite våld som meningslös. Jag tror att de är underlydande som gilllar att 
producera den destruktiva floden av våld så att det blir vanligt i vår kultur. 
_I mitt experiment så är orsaken till fortsatt våld att många lär sig våld från uppfattningar - våld i 
tankar, ord och gärningar. Den harmfulla naturen i en familj har till stor del ignorerats, tankar är 
startpunkten för alla konflikter, skilsmässor, mord och krig. Barn och vuxna är så förvirrade över 
vad som är vettigt att dom ofta inte vet när de missbrukar andra, blir missbrukta eller missbruker 
sig själva. Slutet på denna galenskap på vår jord börjar när var och en av oss förvärvar och 
använder verktygen för att hela från våldet vi använder mot oss själva och mot andra.  Fred är 
inte ett objekt, det är vägen till balans och helande. 
 
KEY THOUGH - Verktygen som används för att producera ett resultat producerar ett resultat 
som är som verktygen. 
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_Rädsla och våld har följt oss genom hela historien, M. Jg vill leva  så fridfullt som möjligt, men 
ärligt talat, tror du att du kan eliminera vår världs vansinne med de här verktygen? Det låter som 
en omöjlig dröm. 
_Tror du att rädsla är en naturlig sak för oss människor? 
_Jag tror vi föddes in i en lögn, höll R med om. 
_Jag tror det är på tiden att konfronteras med lögnen och ta tag i oss själva. Det är tid att hela 
strukturen som ger näring till mental, emotionell, andlig, verbal och psykisk missbruk. 
Förslavande och våld i varje form, inom familjer, samhällen och nationer måste få ett slut om vi 
människor ska överleva och låta varandra leva i fred. Att ta ansvar och vägra  ta "slavfixen" varje 
gång sinnet automatisk erbjuder det är en av nycklarna till helande och livskvalitet. 
_En chockerande tro som hålls kvar av många människor är att fred varken är möjligt eller 
önskvärd och att våld inte bara är naturligt utan nödvändigt. Det är ett sinne ovilligt att bli 
ansvarig, komma i kontakt med sin sorg och hela detta som  gynnar  sådan vansinnig och 
barbarisk dogm.  Fred är inte mökjligt är en rationalisering som våldsmän använder för att de inte 
vill eller kan kontrollera sina egna tankar, ord eller gärningar.  Jag vill ta upp vad min åttaåriga 
son frågade: Varför mördas människor för att visa att mördandet är fel? 
 
KEY THOUGHT - Einstein sa att du kan inte lösa ett problem med samma sinne som skapade 
det. "Hemsinnet" är vansinnigt och kan inte sösa sitt problem. De kan endast bli lösta med en 
mind-set av kärlek. 
 
Lås oss ha kurage nog att förvandla våra liv och göra det otänkbara. Ifrågasett allting. 
R och jag bestämde oss för att sträcka på benen och promenera till sjön. En frisk promenad 
uppför berget gjorde oss svettiga men uppfriskade av den klara havsluften. 
 
  



 56

 
 
 
Kapitel 17 
S 101 
 
Kroppen har ett eget sinne 
 
När vi återvände från promenaden var diskussionens fokus riktad mot resonance och sinnet. Jag 
förklarade att "Logen on resonance är en lag som härskar över alla energifält liksom lagen om 
energiväxling. 
_Vad är resonance? Undrade R 
_Föreställ dig att jag håller upp en medel-C-stämgaffel och håller en annan vibrerande medel-C 
gaffel nära den. Vad tror du vill hända? 
_Den första gaffeln vill vibrera. Jag kommer ihåg experimentet från fysiklektionen i skolan, 
svarade han. 
_Vad händer om jag använder en vibrerande F-gaffel? 
_Ingenting, insköt han. De två gafflarna fungerar på olika frekvenser och däeför är de inte i 
resonance med varandra. F-gaffeln kommer inte att registrera något. 
_Just det. Om det saknas resonance - så blir det ingen energiväxling. Endast om två fält är in tune 
eller i harmoni med varandra sker det en energiväxling mellan dem. När de går in i varandras sfär 
överför den starkare lite av sin energi till den svagare fältet, som blir stärkt.  Detta är den samma 
lag som härskar över hur sinnet fungerar, tillade jag. 
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_Vad menar du? Härskar över sinnet? Undrade han. 
_Låt mig demonstrera, föreslog jag. 
_Tänk inte på färgen på din bil, instruerade jag och såg att han blev lite förvånad. 
_Vad tänker du på? 
_Min blå bil - jag antar att det är resonance? 
_Kan inte vara något annat, svarade jag. 
_Jag kan ha beslutat mig att tänka på något annat om jag hade velat det, svarade R i retur.  
_Ja, men inte utan att du först hade beslutat dig för att inte tänka på din bil - vilket i sin tur är att 
tänka på bilen, grinade jag och fortsatte. 
_Genom mina ord skapade jag ett energifält. Föreställ dig att ditt sinne är som ett skåp med filer 
och du har en fil för bilar. Mina ord resonated denna fil i ditt sinne. På samma sätt som 
stämgafflarna stämde överens och bytte energi eller information, stimulerades ditt sinne till 
tankar om din bil. Denna aktivitet är överhuvudtaget inte tankar, utan enbart en respons. Det är 
lagen som behärskar varje process i ditt sinne.  
Ord är en frekvens med den mänskliga rösten.  Våra ord resonate all information på samma 
frekvens i det sinne som hör dem. Jag kallar detta fil-folder-effekten. Låt mig förklara idéen. 
"All information som är relaterad till något ämne/område är lagtrade i en fil, så att säga, med 
liknande information. När du tänder en uppsättning hjärnceller i filen skapas ett energifält som 
tenderar att tända varje cell i filen. 
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Under mina workshops demonstrerar jag fil-folder-effekten genom att be publiken svara på en 
fråga tillräckligt högt för att bli hörd. Jag frågar då: Vad är namnet på hästen till Den Ensamma 
rangern? 
Vanligtvis svarar publiken Silver (som hästen heter) Tonto eller Trigger. 
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_Jag kan förstå att publiken svarar på det viset, M, men jag begriper inte vad det har med 
resonance att göra. 
_När jag frågade efter hästens namn svarade varje sinnes gamla-western-fil på vibrationen som 
min röst. Varje sinne levererade sitt egen reality vilken  inte är beroende av mina ord utan på vad 
orden resonate på hos var och en i publiken. Alla hör samma ord, med realityn som triggas är helt 
olika och beror på vad som finns lagrad i hjärncellerna och vilket svar som är närmast  ytan i den 
resonate filen.  
Verkligheten upplevs alltid komma från innehållet av det lyssnande  sinnet, precis som meningen 
vi ger livet.  
_Lagen om resonance säger att lite av min rösts energi åker till lyssnarens hjärnceller som 
innehåller realitys om Silver. När hjärncellerna mottar denna energi, tänds de och startar en intern 
vibration  i den filen. Varje annan hjärncell i filen tenderar att tända och följaktligen blir Tonto 
och Trigger möjliga svar.  Ett uttryck för file-folder-effekten. 
_Om Tonto och Trigger  ligger närmare ytan i vår fil med gamla westerns så blir detta vårt svar 
även om de inte är direkt relaterade till frågan. Vissa personer kallar faktiskt denna automatiske-
svar-mekanismen för tänkande.   Jag misstänker att vi skulle bli förvånade om vi visste hur 
många människors totala  liv styrs av denna process; styrt och neutraliserad av kroppens sinne. 
_Fil-folder-effekten är inget tänkande, det är enbart information som tänder hjhärn-cellerna.  
Det är information som cirkulerar i kroppens sinne som svar på dess input - ord, bilder, symboler, 
impulser eller sensationer. 
R verkade förbryllad av detta och lenade sig mot mig när han pratade. 
_menar du att allt som triggar hjärncellerna kan bli en catalyst till fil-folder-effekten?, undrade 
han. 
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_ Ja, och om vi styrs av effekten så styrs vi av det förflutna. Kom ihåg att det kallas förlåtelse om 
vi tar bort realitys från sinnet och är nyckeln till makten över ditt eget liv.  Genom att utveckla sig 
i att bli skicklig i att hantera output i sinnet blir man chef över sitt eget sitte. 
_R har du någonsin gjort något du inte velat göra?, frågade jag. 
_Ja, tyvärr oftare än jag vågar erkänna. 
_Varför? 
Han tvekade lite innan han svarade. 
_Rädsla, gissar jag. Jag visst inget som var bättre, eller kanske ilska. Det fanns nog flera orsaker. 
_Den enda orsak till att vi gör något är för att vi har en reality i vårt sinne som guidar oss att bete 
oss som vi gör. En ung pojke, med begränsande verkligheter i sitt sinne, skulle kunna krossa en 
värdefull antikvitet. Är han destruktiv? Nej. Han saknar  bara reality i sitt sinne som guidar han i 
det som vi anser vara en rätt handling av det som är ömtåligt.  
R tänkte efter innan han gjorde en insiktsfull observation. 
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_Du menar alltså  att om han ständigt fick höra att han var stygg och destruktiv eftersom han inte 
visste bättre så skulle dessa ord bygga den realytyn i hans sinne? Herre Gud, denna realyti skulle 
kunna styra honom för resten av livet! 
_Om killen inte hade tillgång till verktyget för Förlåtelse och ändra reality, så skulle chanserna 
vara stora för att han skulle bli destruktiv för livet, eftersom shn skulle köpa tanken på att han var 
fött dålig. Självfallet finns det inget sådans som stygga barn, utan många stygga barn är en 
produkt av föräldrarna och en kultur som varken vet bättre eller eller förstår sin roll i hur man 
strukturerar realityn i ett barns sinne. Världen skulle ändras över en natt om media förstod och 
tog ansvar för reality de pumpar i barn och mål de presenterar för oskyldiga sinnen. 
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KEY THOUGHT Sinnet är endast kapabel att svara med det som det blivit programmerad med. 
Vi kan ta bort reality som inte gagnar oss genom att lära oss förlåtelsen. 
 
Han såg chockerad ut. 
_Detta förklarar en del av våldet och kriminaliteten i vårt samhälle. Det finns en ordspråk som 
säger något liknande som att det krävs ett helt samhälle att fostra ett barn. Det låter för mig som 
om varje interaktion med samhället har en influens i byggandet av varje barns relity. Detta är ett 
resprktfullt ansvar. 
_Ja, det är det. Den makt som en individ eller media har i när de presenterar eller modellerar 
beteende kan göra skillnaden mellan att skifta an intern reality från fantasi - en icke-beteende 
diven reality till en som aktiveras av personeen - ett beteendeskapande reality. Jag tror att media , 
nyheter och public personer har en extrem inflytande och ett stort ansvar för vad som sker, 
speciellt med våra unga människor. 
_Jag brukade tänka att föräldrar som försiktigt vaktade vad sina barn gjorde och vem de hade 
kontakt med var överbeskyddande. Kanske förstod de den potensiella medverkan samhället har i 
byggandet av sitt barns realitystruktur. Detta förklarar mycket varför barn som saknar kontakt 
med sunda kommunikationer i skolan eller i grannskapet, hamnar i trubbel. Jag  ska gå ut och 
göra något av det jag fått lära mig här idag. Till barn, föräldrar, skolan och lärarna., m.   
Han verkade beslutsam. 
- Vi skulle bli glada över att få stödja dina planer på alla sätt vi kan, R. 
- Många människor som har studerat denna metod blir lärare av den. Vi uppmuntrar alla som 

känner att det är deras syfte att lära ut verktygen att göra så och att assistera oss med att 
fullföra vår familjs commitment om att göra verktygen tillgängliga för varje själ på planeten. 
Låt oss titta på nästa steg för att förstå fil-folder-effekten. 
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_Ord kan användas för att trigga filer och realitys, och koppla ihop dem så att säga.  
_Hur lång tid tar det att koppla ihop realitys så att de samspelar?  
Tänk inte på en rosa aligator. Dumt exempel, men om vi träffas om en vecka, en månad, ett år 
och säger Tänk inte på en rosa…… vad tror du din hjärna vill fylla i på blankraden? 
 
 
 
Teckning 
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Sammanbinda filer i sinnet 
 
 
_Aligator, så klart, men jag skulle förmodligen inte komma ihåg det om ett år, klandrade R. 
_Det kan stämma men det illustrerar poängen. En av de saker som får en händelse att fastna i 
långtidsminnet är känsla. Repetition vill dessutom driva energin djupare i sinnet. Låt oss titta på 
ett alltför typiskt exempel. Tänk dig att en ung pojk lär sig den konfliktfyllda tanken att sex är 
smutsigt och att han ska spara den för den person han älskar,  
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genom att man skrikit på honom och straffat honom. Med tanke på fil-folder-effekten, vilka 
resultat kan du förvänta dig att se från dessa links i sinnet? 
_Låter som en fruktbar grund för sinnessjukdom, utbrast han. 
_Du har fattat det! Innan vi kan förlåta realityes som är i konflikt i sinnet, så vill allt som svarar 
på sexuality triggas Sex är smutsigt, spar det till den du älskar och det påföljande flödet av reality 
kommer att försätta honom i konflikt eftersom dessa filer alltid kommer att kopplas ihop med 
skuld, begär, konflikt och bestraffning. Kan du se varför negativitet och bestraffning blir en del 
av äktenskapet och resulterar i våld? Många försöker behålla kontrollen så att de kan leva 
lyckliga i alla sina dagar, vilket i sin tur är en annan tanke kopplad till realtioner. Allt detta blir 
mer och mer förvirrande. Var och en av de viktigaste realitys i dessa filer är mycket emotionellt 
laddade och samanbundna med varandra. Vilken chans tror du att en sådan person har till ett bra 
äktenskap?  Vilket realitys-flöde tror du blir resultatet i det äktenskapliga sinnet med tanke på fil-
folder-effekten? 
_Jag antar att det blir lika knepigt som jag har varit i mina äktenskap, svarade han. 
_Precis. Resultatet vill bli förvirring. Anta att vi har två personer i ett äktenskap, var och en med 
liknande realitys och de ständigt svarartill denna typ av hjärnceller hos varandra? 
_Du menar som mitt äktenskap? Hjälp, det är sinnessjukt.  Skilsmässa, hat och hämnd. Det är 
som att vara i krig. Svarade R med  sorg och passion. Jag satt tyst och behöll kärleken medan han 
processade genom djupa känslor. 
 
KEY THOUGHT Dessto mer vi kan visa kärlek för varandra desssto snabbare går 
helingsprocessen. 
 
Jag beundrade hans mod i att möta sina begravda upplevelser. . Jag tänkte på hur många av oss 
som behöver slängas i väggen innan vi  
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Är villiga att konfronteras med oss själva. Jag misstänker att det beror på att har blivit tränade i 
att döjva vår smärta så kraftigt att det behövs en kris för att tränga igenom vårt bedövade tillstånd 
för att få vår uppmärksamhet.  Jag försäkrade honom att det var tryggt att känna vad som än 
skulle komma upp och att han genom att bemöta dessa problemen kunde starta helandet. R 
uttryckte sin lättnad och erkände att han inte hade känt så djup känslor sedan han var barn. Han s 
ansikte fick en utstrålning allt efter som sorgen det tidigare hade reflekterat gled undan.  
Vi utvecklade exemplet medan vi undrade vad ett par som bodde i en stuga i skogen skulle 
genomgå för att inrätta sig till varandra.  
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_Från mina egna erfarenheter av nära relationer så skulle även det vara omöjligt,  berättade  han. 
Jag förslog att vi skulle titta på samma par men nu mitt i New York City, deras 
överenskommelser och komplexiteten i deras interaktion.  
_Blanda nu ihop allt detta med "File folder effect" som är överdrivet av alla stimuli i en 
världsstad. 
_I en stad är alla deras sinnen bombarderade av bio, television, folkmassor, magasin, tidningar, 
annonstavlor, annonser i affärer och på taxibilar och bussar. Dessa medior  fyller varje 
äktenskapligt sinne med både upphöjd och uppenbara bilder av fruktan, skuld, sex, våld, hat, 
droger och alkohol bruk och missbruk. Om deras sinne innehåller starka anklagelser emotionella 
realitys som är kopplade till någon av dessa problem, och de kontinuerligt svarar och aktiveras , 
hur sinnessjuka kan de då bli? Är det att undra på att folk vänder sig till droger och alkohol för att 
klara av det? 
_Detta är övervälvande, M. Du beskriver mitt liv. Och livet till nästan alla jag känner. Jag känner 
att detta är så stort att vi aldrig kan ändra det, sa R känslofylld. 
_Detta känns som världens hjärntvätt som säger: Du är maktlös överför det som sker. Du är 
endast en person, varför ger du inte upp och går vidare med programmet. Jag ger dig tillfälle att 
betänka att den enda sak du behöver göra är din egen. Du har lika mycket makt som vilken annan 
människa som har levt på jorden. Du är kapabel att bryta tankar och göra förändringar både inom 
dig och omkring dig. 
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_Det första steget  i att övertyga folk om att förändring är omöjligt är att övertyga dom att smärta 
är normal - är att inte göra det. 
I enlighet med File Folder effect, så kan smärta som en gång har accepterats i sinnet  bli hooked 
up av vilken reality i detta minne genom att ord eller bilder - och varje bild denna smärta fastnar i 
, är förvrängt. 
Dessto mer kraftfullt mediet levererar budskapet desto större är förvrängning av  
det som kommer ut från sinnet.  
_R, eftersom du måste titta in i dig själv om du önskar att helas, så föreslår jag att vi som 
människor måste titta på hur vi har skapat sinnessjukdomen i vår värld.  Jag vet att det verkar 
överväldigande när vi börjar gräva i dessa problem men överväldigandet är enbart ett stadium 
(etapp) i helandeprocessen. 
-Problemen vi har pratat om är roten till missbruket vi gör och erfar i våra relationer, familjer, 
samhällen och vcärld. De är förvirringens källa som leder människor att agera våldsamt, skiljas, 
hata, hämnas, kriminalitet och krig.  Vi måste ändra denna dynamik i oss själva om vi ska trivas, 
vilket vi är skapta för att göra. 
_ Du har tappat mig. Jag har ingen aning om vad du pratar om. Hur kan du ändra dynamiker som 
är så djupt förankrat i oss, frågade han. 
_Förlåtelse. Detta helandets verktyg   tillåter oss att ta bort förvrängda ve4rkligheter från vårt 
sinne. Jag pratar om att konfronteras med alla verkligheter som vi har accepterat och som lett till 
förvirring. Så många människor har fostrats till att "sex är smutsigt, spara det till den du älskar" 
och andra sinnesjuka tankebanor, som relationer och familjer är dömda till i vår kultur. Sann 
förlåtelse från alla våra smärtsamma verkligheter är var vårt helande består i. Om vi vägrar att 
göra vårt helande-arbete kan vi lätt bli manupulerade och kontrollerade av andra som vet hur man 
trycker på våra knappar till vårt omedvetna resonsns. 
_Jag syftar till att ha den fundamentala skillnaden av att ta bort verkligheter som inte gagnar oss, 
och risken att låta nedlåtande, R, men den överväldigande känslan du har är exakt min avsikt.  Vi 
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har resonerat om alla dessa verkligheter du har inom dig genom vår konversation idag. Betänk att 
det är en vacker höstdag och vi är trygga och  
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säkra på vårt däck i Ozarks. Vi har till och med frisk luft att andas. Den enda skillnaden mellan 
början på vårt samtal och nu är verkligheterna som dykt upp i ditt sinne. Inget i världen har . Det 
enda som ändrats är det som poppat upp i din sinne. Du är endast övervälvat på grund av detta.  
Detta är början på en djup process som troligen kommer att fortsätta månader framöver. Det är 
väntat att man blir lite övervälvad. 
_Okay jag kan acceptera detta, men jag förstår inte vad som händer. Varför all denna förvirring? 
Frågade han. 
_R, tankar är energi och de följer energins lagar. Jag misstänker att de har både vågor och 
partiklar, mycket likt ljuset. Om jag lyser  med ett rött, ett blått och ett grönt ljus på en helt vit 
yta, vad vill du då se? 
_Jag vill se ett rött, ett blått och ett grönt ljus reflektera från tavlan om du lyser med en i taget och 
ett mixat ljus om du lyser med alla samtidigt, svarade han med höjda ögonbryn och ett 
överrraskat ansiktsuttryck. 
_Stå ut med mig lite till, för det är en poäng i detta, lockade jag.  
_När verkligheterna dyker upp så är de mycket lika det här ljuset. Om de dyker upp en och en 
och skiner på en fläck så vill det klarna i tanken bakom denna verklighet och d¨å blir det omöjligt 
att bli förvirrad. Men om flera motsatta verkligheter försöker dyka upp samtidigt, som de tre 
ljusen på samma fläck, vill det bli en mix - en förvirring i tankarna som genererar motsatta 
verkligheter. 
_R jag har blivit medveten om ett par problem som jag har efter dagens konversation och som jag 
behöver helas från. Jag är säker på att vi har inspirerat några verkligheter som du får ta tag i i vår 
interaktion. Tills du tar bort konflikten och klargör din verklighets struktur för dig själv kommer 
förvirring att bli resultatet av en sådan process. 
_Jo, File folder effect har krävts sitt av mig nu. Om en en konversation likt den vi har haft lockar 
fram  
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så här mycket känslor, vilken chans har en genomsnittsperson ha i livet? frågade R. 
_De flesta människor tillåter inte så mycket utrymme i sitt liv för att titta så här djupt in i sig 
själva. De håller sig drogade och springer utan tid att känna sina känslor. Om dolda känslor dyker 
upp under middagen, så vill en ny whisky eller en portion sockerfylld dessert se till att sådana 
känslor håller sig nedtryckta. Om drogerna från natten innan saktar deras gång på morgonen så 
börjar de med koffein, tobak eller socker. Detta sätt är så vanligt att vi inte känner igen det för 
vad det är -- slaveri och undertryckelse. Stress är en annan av de droger vi använder i vår kultur 
för att undvika att titta på våra problem. 
_Lögner av förvirring vill dyka upp när du gör ditt jobb och detta är önskvärd. Allt eftersom 
motsatta verkligheter dyker upp och du förlåter dem , kommer nya nivåer av klarhet och rättighet. 
Helandet vill istället komma om du tar tag i och inser den smärtsamma verkligheten och släpper 
bördan som de flesta trycker ner och håller gömda. 
_Du ger mig hopp, M. Det verkar vara en enorm uppgift, men det andra sättet att leva har inte 
fungerat, så varför inte göra det annorlunda? 
R energi verkade blinka till lite och jag frågade honom varför. 



 62

_Jo, själv om jag grävt ner mig i ett stort hål så verkar det som om jag börjar se en väg ut. Jag 
begriper orsaken och lösningen av sinnessjukdomen som jag har erfarit hela mitt liv. Jag ser ett 
ljus i slutet på tunnell och denna gång är det inte ett nalkande tåg. Jag tror att jag faktiskt har ett 
begrepp om vad som har hänt. , sa han entusiastiskt.  
_Jag kan även vara i stånd att skapa en anständig, kärleksfull relation med denna förståelse och 
dessa verktyg. 
 
KEY THOUGHT - Vi måste nå den punkt var vi kan ändra vårt närvaro för att andra framtiden. 
 
s. 112 
_Målet med det här jobbet är att stärka folk att bli medvetna om allt i deras liv. Människor som 
inte är medvetna operatörer av sitt eget sinne kan bli programmerade av andra att reagera på alla 
verkligheter i alla situationer. 
_När du måste besluta sig om antingen att gör ditt jobb eller inte , vad finns det då för andra 
alternativ? När du en gång sett att hela ditt liv utgår från din inre dynamik, hur kan du då fortsätta 
utan att blottställa dig och gå framöver?  
_Jag kunde precis se mig själv sjunka in i glömskan och bli en eremit i Wyoming. Jag kunne 
lämna in. 
_Sannt, men det skulle tala om för mig att att du varken hörde eller utvecklade tillräcklig många 
hjärnceller för att se att att det är mycket du kan göra med ditt liv och med världen. Det är inte 
ovanligt att jag hör från personer som deltagit i mina workshops för 10-15 år sedan. De berättar 
ofta att de trodda jag var knäpp just då, men att en fras eller tanke hade fastnat hos dem. Sedan 
såg de exempel på denna tanke så många gånger att den slutligen sa klick. Och då  bestämde de 
sig för att de ville veta mera om principerna för denna metod. 
_Det är som liknelsen om hur man sår säd. Själv om man inte gör sitt "sinnes gardening"  så 
fastnar idéerna i en tillräcklig mängd så att de formar en känslig verklighet i ett sinne. Detta jobb 
är medfödd kunskap hos oss människor. Jag lär dem inget de inte redan vet. Det är enbart en 
fråga om när den inre sanningen ska bryte igenom lögnerna av sinnessjuka verkligheter som 
tidigare har accepterats av sinnet. När de en gång har klarat av de förvrängda ideerna och tvättat 
bort de corrupta filerna, så börjar det här jobbet att bli naturligt. 
_Denna information skulle ingå i förskolan, dialoger barnen skulle ha på lekplatserna, men nu är 
det allt annant än denna kultur, sa jag.  
_Frånvaron av förståelsen av kärlek är orsaken till att den är så sällsynt, tror jag. 
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Kapitel 18 
S 113 
 
Att klargöra kärlek 
 
 
R och jag återvände till vår diskussion om Kärlek. Jag tog fram tanken på att en av nycklarna till 
helande-processen är att klargöra ideen med kärlek, vilket har varit  missvisande,  missbrukt och   
förvrängt. Att klargöra definitionen i vårt sinne är en viktig del av det fundamentala jobbet. 
För 2000 år sedan fick vi lära oss att kärlek var den viktigaste Lagen för mänskligg existens - 
Den måste komma först om intelligensen  ska fortsätta. Att lära ut kärlek är ingen religion, det är 
det mest praktiska sak i världen. En av de största fällor människan fallit i är att få varje 
undervisning om kärlek att låta som religion.. Många människor har slängt ut undervisningen  
baserad på kärlek , eller bara gett den ytlig uppmärksamhet eftersom man trott att dessa läror varit 
religiösa, vilket de har varit listigt tänkt att förkastas. 
 
R tyckte att ideen med kärlek lät bra, men vill veta hur han kunde älska någon som precis hade 
varit ovettig mot honom. Han sa i en förbittrad ton. 
_Vem kan känna annat än ilska och hat i en sådan situation? 
_För att älska måste du först bena ut din definition av ordet. Detta kan verka banalt R, men 
människor som kan känna kärlek när de blir attakerade vet vad kärlek  är och har inte verkligeter 
som kallas ilska och hat i sig. 
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_Men, invände R. 
_Vänta ett ögonblick. Kom ihåg att vårtmål är att släppa allt gammalt vi trott på och manipulera 
inlärningen tillräckligt länge för att bygga nya hjärn-celler.  Om du inte tycker att det känns ok 
när jag pratat  klart kan du gå tillbaka till ditt gamla mönster. 
_I Aramaik  betyder int kärlek att du ska samarbeta  och hjälpa den person som ger dis stryk. Det 
betyder heller inte att du ska acceptera skändlighet med ett leende och låtsas att at allt är bra när 
det inte är det. Kärlek betyder inte att du inte kräver att människor ska ta ansvar för sitt beteende.  
Kärlek är inte ett passivt tillstånd av nedtryckt ilska så att du ser ut som ett helgon., sa jag. 
_Så det är ok att bli arg om någon skymfar dig, sa R glatt. Jag trodde väl det. 
_Verkligheten i ditt huvud ger dig information inte vad jag säger. Det är ok att bli arg på någon 
om du vill att ditt sinna ska vara stupid när du interakt med dem. , svarade jag. 
 
KEY THOUGHT  Ett sinne utan kärlek är dummt. 
_Vad betyder det, skräk nästan R 
_Det låter som om du spelar ett spel med mig och jag gillar det inte. 
_Det är ett gammalt ordtag som säger att Sanningen vill ge dig frihet, men först måste den ta upp 
all din ilska och hat., sa jag halt muntert i ett försök att lätta upp stämningen lite.  
_R ordet kärlek i den här kulturen är så förvrängt att dess sanna mening har nästan försvunnit. 
Mycket av underhållningsindustrin vill få oss att tro att kärlek är sexuella atleter och 
tillfredsställhet.. Andra vill få oss att tro att det är självförnekelse och uppoffring. Andra igen vill 
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få oss att tro att vi visar kärlek genom att benöta deras skymfar med vänlighet. Tänk lite på detta; 
vem har något att vinna på att vi tror på dessa bisarra definitioner av kärleken? 
Jag kunde nästan höra R hjärna jobba för att leta efter ett svar. 
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_Jag är inte säker på vad du menar. Sa han. 
_Om jag tror att kärlek är sex-atleter som portretteras på skärmen, föreslog jag. Skulle jag betala 
för flera sjuka filmer och kräva mer intens och bisarr sex för att bli tillfredsställd? Skulle jag tro 
att det som spelades upp på filmduken var normalt och och försöka leva upp till verkligheten jag 
trodde var sann? Skulle jag upptäcka att jag önskade delta i det kränkande  sätt som mycket av 
underhållningsbranchen är berömd för? 
_ Vi behöver känna igen R att detta att fullfölja kränkande fantasier kommer aldrig att 
tillfredsställa oss. Det vill endast leda oss till ännu mer bisaara beteenden.  Vi vill fortsätta med 
samma beteende och undra "Är detta allt det är? Vad är det som är fel på mig? 
Om vi håller fast smärtsamma verkligheter i vår tsinne , så spelar det ingen roll hur många  
"efterlysningar" baserad på en felaktig förståelse av livet vi mottar, lycka vill fortfarande undgå 
oss. Oavsett hur många possitioner, hur mycket pengar, sex, makt,  eller ryktbarhet vi uppnär. 
Dessa saker kan aldrig tillfredsställa oss eftersom de är tomma och falska.  
Tillfredsställdhet maskeras som tillfredsställelse men när den upplevs kan den inte ge sin 
frestande garanti. 
 
KEY THOUGH  Ägodelar kan inte ersätta lycka eller relationer. 
Jag berättade för R historien om den gamla mannen som på sin dödsbed fick frågan om 
hämligheten med lycka. Den gamle mannen lär ha svarat: I år efter år letade jag efter det som 
andra berättade för mig skulle göra mig lyycklig. , men så beslutade jag mig för att tjäna livet och 
vara lycklig utan det. 
Lycka är ett tillstånd i sinnet ett val vi gör, inte ett resultat av att äga saker eller att kontrollera 
andra människor eller omständigheter.  Folk använder ofta sensationen av att äga saker som ett 
substitut för lycka, för relationer och för att slippa ta itu med sin invändiga smärta. 
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KRY THOUGHT  Ett vet jag för säkert  - de enda av er som vill bli riktigt lycklig är de som som 
tänker och funnit  hur man står till tjänst (servar) 
Albert Schweitzer 
 
_Sanna relationer är döda i den glamorösa industriens definition av kärlek. Har du någonsin känt 
dig använt som ett sex-objekt och sedan slängts åt sidan? Alla  som köper den vanliga media-
definitionen av kärlek blir ett objekt både i sina egna ögon och i andras.  Och självklart blir de 
liksom alla andra objekt slängda efter användning., tillade jag.  
_Jag har varit på båda sidor av detta scenario, sa R olyckligt 
_och jag förstår inte varför det behöver vara på det viset. Jag skulle älska att vara i en sann ärlig 
och verklig relation. Men kanske detta är omöjligt innan jag har fått ordning på några av mina 
konflikt - verkligheter. 



 65

Jag tror du har rätt där. Vi brukar leva precis så som vi har blivit lärda och om vi blivit använda 
och skymfade  så krävs det arbete för att kunna leva annorlunda. Relationer är en  underbar plats 
för läkning, stöd och helande om vi kan ta bort den konfjusa och kofliktskapande verklighet vi 
har hängt upp detta på. Min erfarenhet av personer som förkastar eller inte kan forma långvariga 
relationer är att de har så mycket smärta i sina relations-filer  att de antingen tvingats fortsätta 
fortsätta i samma spår eller så måste de konfronteras med det som finns gömd inom dem. 
_Jag har sprungit för länge, inflikade R. 
_Vem backer upp denna sinnessjuka, varför är det så mycket förvirring i världen, frågade han. 
_För att svara på det så måste du återgå till frågan om vem som tjänar på en delad förståelse av 
kärlek. Alla som förvränger Sanningen för att tjäna på det själv har så mycket smärta och lever i 
så invändig makt att de inte kan leva i ärlighet. . De tror att de måste manipulera för att få 
någonting för sig själva - för att överleva. 
 
S 117 
 
_Har du någonsin noterat att inititivtagaren  till ideen att kärlek är självoppoffring  alltid håller 
fram sin hand och de som lever/väx4er på att skymfa andra puffar på ideen att kärlek är den 
nådiga acceptansen av deras skymfning?. De som predikar sex som kärlek har en mängd 
sexobjekt de drar fördel av och de som har en offermentalitet får fördelar av att spela ut roller 
som de är tillägnade och förslavade, tillade jag. 
_Jag är inte helt säker på på att jag förstår allt du söger, men jag fick med det viktiga. Jag 
misstänker att jag måste städa bort några av molnen som jag tillåtet mitt sinne att acceptera och 
bygga fler hjärnceller om vad kärlek verkligen är innan jag kan greppa det helt. Men, du har fått 
mig att vakna igen. Jag har en fråga som har plågat mig hela livet, M. Vad är kärlek? 
_Jag vet inte vad det, blev mitt oväntade svar.  
_Vad? Varför har vi då denna diskussion om kärlek om du  inte kan tala om för mig vad det är?, 
krävde han. 
-Jag sa inte att jag inte har några ideer, R. Jag tvekade bara för att reducera ett så stort sak till bara 
ord. Ord är för alltför små för att ett sådant ämne. I Aramaic  verkar det som om kärlek  är vd vi 
är det är "stoffet" av mänsklig existens.  Utan den är vi inte mänskliga varelser utan reduceras till 
mindre status än djurens.  I Aramic Scripture får vi lära oss att vi är gjorda som en avbild av 
Kreatören och att kreatören är kretaören av kärlek. 
 
 
KEY THOUGHT  Om elefantens avkomma är en elefant och hundens avkomma är en hund vad 
bli då avkomman till Kärlek? 
 
_Kommer du ihåg när du var ett barn och tittade utöver världen och såg hur den fungerade  och 
du visste i ditt hjärta att meningen var att den skulle se annorlunda ut  något annat än den nästan 
universella konflikten? 
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_Titta in i ett barns ögon. Hur många gånger, på en energi-nivå, måste detta barn bli kränkt för att 
det ska få honom att hata? Hur mycket propaganda krävs det för att förvandla ett barn till en 
person som kan mörda, till en person som tror att världen är en farofylld plats - att livet är makt, 
relationer är skit och sex smutsigt? Vad krävs det för att folk ska tro de är syndare, dömda av en 
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skapare kallad kärlek i vars avbild de är skapade? Varför finns det sådan förvirring i världen? För 
att kunna svara, kolla vem som får fördelar av det programmerade omedvetenheten. 
_Jag är inte säker på att detta är vad du menar, inflikade R, men jag kan minnas från jag var liten 
och tittade på   
hur hycklarna slogs och förringade varandra och jag visste att detta inte var hur vi var menade att 
bete oss. I fortsatte att återkomma till de som skymfade mig med tillit och total kärlek och bli 
slagen igen.  Sa R sorgsen. 
Så du accepterade deras beteende?, frågade jag. 
_Vad, jag skulle aldrig göra det, protesterade han. 
_Är du säker, frågade jag 
_Jag har aldrig skymfat någon, jag har aldrig slagit någon i hela mitt liv! 
_Har du någonsin tagit tillbaka kärlek, hållit nere eller försökt kontrollera andra för din egen 
vinninf? Har du använt ilska , pengar eller saker för att manipulera andra  att bete sig som du vill 
att de ska? Frågade jag.  
_Har du någonsin hållit kärleken ifrån dig själv? 
_Jo, visst, men detta är inte att skymfa , sa ha och såg aggressiv ut. 
- Tnk tillbaka på tiden då du var ett barn som var kärleksfullt även mot de som skymfade dig. 

Du önskade bara en sak - att bli älskad.  Hur kände han när kärleken var hållit tillbaka och 
han blev manipulerad med pengar, hot och hyssjande, frågade jag tyst medveten om att några 
mycket känsliga känslor kom fram inom honom.  

- _Skymfad och ensam, svarade han tyst.  
- Jag förnimmade  tårar just under ytan , tårar som hade hållits inom honom för en lång tid.  
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_ Det känns för mig som om det vore mycket sorg, gråt och ogråtna tårar som bara komma fram, 
R 
_Jag har blivit lärd att det är fel att gråta, hans röst sprack nöär han försökte gömma hur ledsen 
han var. 
_Detta är en annan verklighet vi har blivit hjärntvättade om. Macho fungerar inte. Om vi inte kan 
känna våra känslor dirrekt så är vi i obalans med ett viktigt guide-system. . 
Jag måste påminna dig om att de operativa principerna här är "Om jag har smärta 
Så är jag i obalans" Smärtan är ett angrepp på en del av din kropp för att varna dig för fel och att 
vara till hjälp. 
_ Notera att du kände dig skymfas när alla de saker du normalt gör med människor inklusive dig 
själv gjordes med dig när du var ett barn, påpekade jag. 
-Menar du att jag är en skymfare? Jag har aldrig tänkt på mig själv på det sättet. Jag har alltid 
uppfattat mig själv som en trevlig typ.  Jag troddde att det jag gjorde var normalt, tillade han. 
_Detta är beteenden som få väntar sig. Det är ett nästan universellt fenomen , en möjlighet för 
helande som virtually vi alla får. Tyvärr, skymfning och exploatering har blivit normalt för 
många människor, med detta gör det inte naturligt ändå. Kom ihåg att du som barn visste att livet 
handlade om kärlek  och att skymfning var ett fel concept? Jag tror att skymfning kan vara 
medfött men vanligen måste det bli inlärt.  
-Folk som fastnat i världens "mindset" -antingen det är lärare, föräldrar, politiker elelr ministrar - 
genom att förneka kärlekskänslor och att vi använder skymfning, hjälper till att bygga många 
förvrängda verkligheter i våra sinnen.  De förvrängda verkligheterna används då för att 
kontrollera och exploatera. Detta görs med vårt samtycke  och verkligheten vi väljer att 
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identifiera oss med dirigerar oss att leva på ett  annat sätt   än vårt naturliga inklination, vilket är 
att älska.  
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KEY THOUGHT All  exploation bygger på samarbete, villig eller påtvingad, av exploatörerna. 
Hur mycket vi än försöker att förneka detta så återstår sanningen att det skulle aldrig bli någon 
exploation om folk vägrade att lyda exploatörerna. 
Mahatma Gandhi. (India of My Dreams) 
 
- Jag kan liksom komma ihåg när jag  insåg att jag inte skulle behandla människor som jag 

gjorde. R lät nästan som ett barn när han pratade. 
- _Jag önskade alltid att jag skulle vara kärleksfull mot människor, men jag blev så ofta sårad 

att jag gissar att jag hårdnade själv av effekterna av mitt sårade beteende och min tendens att 
tyrannisera folk. 

Vi utforskade ideen med skymfninf och kom fram till slutsatsen att skymf och tillbakavisad 
kärlek är inlärda svar. Det blev uppenbart i vår diskussion att reality-strukturen i de flesta 
människors sinne , som är formad som ett resultat av deras förvrängda inlärda erfarenheter  
bestämmer deras beteende.  Varje förvrängd upplevelse är ett resultat av en kombination av inre 
verkligheter som interakterar med omgivningens influenser. Beteende som driver verkligheten är 
de som har bivit observerade att reducera medveten stress i oss själva eller de vi ser upp till, de 
som passar in i vårt sinnes definition av success. Vilken verklighet som blir "drivande beteende" 
är ofta ett resultat av omedvetna energi-dynamiker där val inte är en del av processen. 
_I A  blokerande medvetenhet av skymfande beteende, av kärlek och/eller av känslor kallades 
"att förstena hjärtat" förklarade jag. 
_Varja förstenat hjärta är övertygad om att agera i överenstämmelse med dess förvrängda 
verklighetsstruktur är normalt. När vi inte kan känna, kan vi bli övertygade att tro att alla 
sinnesjuka grejer vi gör mot andra och oss själva är  normala. . 
Vi observerade , från våra egna erfarenheter, att en person med ett stenhjärta förblir övertygad om 
att hans handlingar är riktiga när han gör dem även om han säger att andra är sinnessjuka när de 
gör exack lika dana saker.  
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R upprepade sin förståelse för vad han kallade " den intrigerande attributen"; Blockeringen av 
Sanning. Ett sinne i förnekelse förnekar bokstavligen gömmer information från sig själv; det set 
inte information i motsats till vad det tror.  
_Det verkar vara så det fungerar, försäkrade jag.  
_ Om vi utgår ifrån att ett emotionellt vald mål är rätt, gömmer sinnet alla bevis som gör det 
möjligt för oss att se sanningen. Det enda som blir tillgängligt är felen. Tänk på alla människor 
som bestraffar men som förnekar det. Dom tolkar om sitt beteende för att rättfrädiga det eller 
torkar bort sanningen från medvetandet så att de kan fortsätta att tänka på sig själva som ok.  
Sanningen om deras bestraffningen är osynlig för dem. Detta är ett tillstånd som endast kan bli 
korrekt igenom kärleksfull sanning. 
_Har du någongång , för en liten eller ringa orsak, blivit abrubt slängt ut från någons liv eller 
kanske slängt ut någon och undrat varför? 
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_Om sanningen ska fram  så tänkte jag just på en gång när en vänskap som jag trodde var nära 
slutade med en förvirrande argument, svarade R.  
_Hon beskylde mig för något jag överhuvedtaget  inte kände till., och det fanns ingen jag kunde 
göra för att få henne att tänka annorlunda. Jag har ofta undrat varfrö detta hände, och jag tror att 
du just nu har förklarat det. Jag förstår det för första gången. Hennes sinne kunde bara ge henne 
de bevis som hon behövde för att jag skulle ha fel än att hon skulle erkänna att ta ansvar.  Att 
blockera mina argument var hennes sätt att försvara sig själv på. Hennes hjärta hade blivit  
"förhärdad mot sanningen". 
R verkade vara i djupa tankar när han pratade. 
_Om du vill göra ett intressant experiment, visa någon bevis för en sanning dom inte vill se. Med 
mindre dom älskar sanningen djupt, vill dem: 
1. Tala om för dig att du är vansinnig eller imbillar dig saker eller så vill de glömma att 

händelsen  överhuvudtaget har skett  
 
S 122 
 
2. Gå, fysisk genom att hitta på en ursäkt, eller mentalt genom att gå över till andra 

samtalsämnen och inte visdkännas den konversation du försöker att ha med dem. 
3. Vända sig emot dig med någon form av manipulering, vanligen ilska, för att stoppa din 

information eller anklaga dig för en liten defekt, genom att tala om för dig om en gång då du 
gjorde likadans som om detta skulle rättfärdiga deras beteende och göra det de gjorde till det 
rätta. 

4. Attakera dig häftigt på ett sätt som är helt opropertionerly till situationen. Du kommer att 
undra vad som "slog" dig. Chanserna är då att du kommer att bli ovälkommen i denna persons 
liv.  

 
Om du fortsätter att ta fram bevis för det de förnekar var förberedd på att ducka för att behålla 
skalpen.  Sa jag halvt på skoj.  För det är så mycket vansinne i vår kultur.  
_Jag känner igen det här experimentet och har blivit attackerat för att ha gjort excakt som du 
beskriver, men tror du verkligen att många människor är sinnessjuka?, frågade han. 
_Jag pratar om vansinne inte crazynewss, R. I det här jobbet är en sinnessjuk sinne definierad 
som en som saknar kärlekstillståndet. Ett sinne utan kärlek är ett sinne utan verkliga 
valmöjligheter - därför vansinnigt. 
_I Aramaic tankar, är det känd att utan kärlek , är det lätt att utnyttja människor, svaga och 
sårbara. Kärlek är huvudnyckeln eftersom det vaccinerar sinnet mot sinnessjukt beteende. , sa jag. 
_Detta är varför det kallas den första Regelsn (lagen) 
En brist på medvetenhet av denna lag är  receptet på vansinne. 
Han avbröt 
_Jag har tappat tråden igen. Detta började verka logiskt, men så började den känsliga parten 
undgå mig igen.  
_Det är just detta som händer när vi bygger hjärnceller. Verkligheten som dyker upp i ditt sinne 
från de ny-skapade hjärn 
 
s 123 
 



 69

cellerna  är bräckliga och lätt förstörda vid konfrontationen med verkligheter från det förflutna. 
Detta är varför jag ber folk att undersöka, tro på dessa ideer för sig själva och inte tro ett ord av 
vad jag säger. 
_Oh kom igen nu  Michael.  
Självklart så säger du allt du gör för att folk ska tro det? Sa han med ett stänk av sarkasm. 
_Faktisk nej, R.  
_Jag lär ut hur man kan bygga en ny grundstomme och verktyg som gör det möjligt att erfara 
livet annorlunda. Ett tanke-system byggt på andras erfarenhet är endast ett tros-system. Det 
tenderar att söndersmula och ta obegripliga väger under press. 
_Till exempel så frågade du tidigare om en definition på kärlek.  Jag har inte någon, men jag vet 
ett sätt att erfara det på och vars signaler talar om för dig när kärlek är närvarande. 
_Vilka signaler är det som talar om för dig att kärlek är närvarande? Frågade han. 
_För det första, ett sinne som har kärlekstillståndet - i det forntida Aramic "Perfekt kärlek"- är 
fridfull och tålmodig under alla omständigheter. Detta sinne tar ansvar för all störning det har och 
därför helar det sig själv snabbt och skapar en rymd för andras helande också.Ytterligare frukter 
som inkluderar kärlekssinnet är varsamhet, medkänsla och vänlighet.  
_Ett sinne som proklamerar bestraffning och huttar med rädsla i kärlekens namn är antingen 
missräknelig eller har ett bedragares sinne. Ingen sådan frukt är möjligt utifrån kärlek. 
_Detta verkar troligt utifrån många  obegripligheter jag har sett, suckade R. 
_Vad menade du när du sa att du hade en väg att erfara kärlek? 
Vi kan kalla det en erfarehets-definition. Kärlek är vad du erfar precis efter att du använder 
processen för Sann förlåtelse. Det är vad som är kvar när sinnets verkligheter har försvunnit. Nå, 
om jag berätttar detta för dig och du tror på det, då har vi ha ett nytt tro-system i världen en annan 
tros-system att slåss mot och försvara. 
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_Om du använder verktygen och har egna personliga erfarenheter, är det då något du behöver 
slåss mot? Nej. Bara detn osäkra som inte vet vad kärlek är, måste försvara sig och slåss för sitt 
TS. - deras tros-system. Endast en osäker behöver att andra tror likadant som dem så att deras tro 
inte ska vara hotad. 
 
KEY THOUGHT - Ett erfarenhets-definition på kärlek: Det du upplever just efter Sann 
förlåtelse. 
 
_R, var och en av oss skapades i ett tillstånd av kärlek och vi förtjänar att uppleva det tillstånder 
24 timmar varje dag, sju dagar i veckan. Om vi inte erfarar det så är något fel. När vi håller 
tillbaka  kärlek från andra så är det vi som lider av att vi avlägnat oss från denna kärlek, det är vi 
som erfarer brisen på kärlek. Kommer-du-ihåg vad du visste som barn  om hur varlden var menat 
att fungera? 
_Min funktion i världen är att levera verktyg till människor och visa dem mot resultatet som är 
möjligt om de använder dessa verktyg. Mitt mål är att inspirera dig att använda verktygen för att 
senare kunna nå din egen konklusion om livet. Självklart så tror jag att när bevisen (vittnesmålet  
) är inne så vill  detta arbete bevisa sig vara korrekt, men världen behöver inget annat tros-system. 
Eden behöver kärleksupplevelsen. 
_Kärlek, på Aramaic, är en tillstånd i sinnet som varje individ är ansvarig för att behålla. Det är 
det bränslet som ger människans sinne kraft att fungera korrekt. 



 70

-Utan kärlek, fungerat  sinnet fel och vi gör vansinniga saker.  Säg mig R, när du som mest 
itelligent? När har du den största flexibiliteten den största skalan av val och den högsta nivån av 
kreativitet? Är det när du är a5rg? Rädd? Fientlig? Frågade jag. 
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_Självklart, nästan allting jag gjort och som jag ångrat att jag gjorde är när jag varit i något av 
dessa tillstånd. Låt mig klargöra detta. Säger du att kärlek är nyckeln till intelligens? Tvivlade an. 
_Om intelligens betyder möjlighet att välja, så ja. Notera att när ett val är gjort i ilska eller 
upprördhet - brist på kärlek - så är det inget val.  Vi drivs då enbart av resonans - av känsliga 
verkligheter från vårt förflutna - drivna att göra saker, ofta emot vår egen vilja och val. Detta kan 
bara ske i ett sinna som har brist på kärlek.  Sa jag uttryckligen. 
_Denna brist på kärlek, vilket kompromissar  intelligensen har lett större delen av mänsligheten  
till att vara  fjättrade till religiösa och politiska system baserade på rädsla. Vi behöver förstå hur 
vi kan förlåta våra rädslor eller som man säger i Aramaic Scriptures "kasta ut demonernas rädsla" 
Om vi inte gör det  så kommer vi att upptäcka att vi omedvetet kommer att aktivt  stödja denna 
demon. Ett sinne utan kärlekstillstånd stödjer och åter-försvarar  rädsla i varje  vända. Ingen sann 
lärare av själen som förstår hur livet och sinnet fungerar använder rädsla för att motivera. 
 
KEY THOUGHT Den största hjälp du kan ge mig är att förvisa rädsla från ditt hjärta.  
Mahatma Gandhi, Ramanama 
 
R föll in:  
_Jag har sett rädsla motivera människor att göra saker. 
_På kort sikt, håller jag med om det. Du kan få folk att göra saker på grund av rädsla. Men har du 
noterart att det långsiktiga resultatet alltid är ett misslyckande? Till exempel, föräldrar tvingar ett 
barn med hot och  missbrum (smädelse). Barnet lyder föräldrarna på grund av rädsla. , men det 
slutar med att barnet hatar dem och  för vidare tvånget och smädelsen på andra.  Orsaken är att 
verktyg som används för att producera ett resultat vill alltid producera ett resultat som verktygen 
är. Barn är lärande rekryter. De är troende skapelser. Vad de lever med, lär de sig och sedan lever 
de så som de har lärt sig.  
_Detta verkar vara för bra.  R hela skapelse verkade hålla med om mina ord. 
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Ja. Och det är en frid när man  utföra en praktisk förståelse för verktyg som arbetar och som har 
den inellektuella basen att förstärka denna förståelse. Detta arbete jobbar på alla dicipliner i 
avsikt att bygga ett solid fundament för det ogjorda omedvetna och för ett liv som är harmoniskt 
och fridfullt. Med sin sammanställning av olika dicipliner, så är det en stort stycke att bita av och 
tugga. 
_Det krävs tålamod och tid att bygga hjärncellerna och att integrera varje diciplin utifrån det som 
detta arbete bygger på . Detta fundament är det som gör dessa verktyg totalt användbara.  Viss 
omedvetenhet kan du förvänta dig när du tar bort mönstern från det förflutna och börjar förstå 
och få kunskap. Genom att tillåta djupare mönster komma upp till ytan, kommer du att "bränna 
bort den" i kärlekens närvaro så att säga. Om du är villlig att titta inn i dig själv så interagerar din 
familj och dynamiken av kulturen , helandet accelererar. 
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_En ovillighet att titta djupare betyder att gamla mönster vill fortsätta att spelas ut även av den 
nästa generation. Medveten, aktiv närvarande kärle k är nyckeln till helande samma vad som 
behöver helas. 
_Vad är det bästa verktyget för att verkligen, sannt komma till space av kärlek inom relationer 
med barn, partner, mig själv och att hela dessa generationers mönster, frågade R. 
_När någon triggar en helande möjlighet, så är den första tingen att göra att välja att vara ansvarig 
för sitt sinnes utput, förlåta och lära sig att hålla kärlekstillståndet i ditt sinne under alla 
omständigheter - oavsett vad ditt sinne promsar på att du ska göra. Vi kallar denna sorten av 
kärlek all-omfattande kärlek.. Verktyget, My Commitment, från Healing Through Relationships 
workshop skapades för att assistera skapandet av kärleks-space. Det är en kraftfull nyckel för att 
stanna kvar i spåret och att behålla kärleken i ditt sinne när du känner dig förvirrad. Det är den 
bäste påminnare jag har funnit för att få mig tillbaka till en kärleksful space när jag blir upprörd. 
Läs det åtminstone dagligen  i din närmast4e relation och säg den högt till dig själv medan du 
tittar dig i spegeln. 
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My Commitment 
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Kapitel 19 
S 129 
 
 
Inneboende mönster 
 
Allt eftersom R och jag åter-upplevde några av hans familjs krafter,  hittade vi flera prblem han 
hade med sin mamma. I föreslog att det skulle vara givande att tänka på att hans mor troligen 
genom sitt beteende  "hennes off-the-mark-mönster" agerade likadant som han. Han erkände att 
hon troligen aldrig insåg att hon gjorde det som ett missbruk, utan snarare som ett sätt att skydda 
sig själv på , så som han hade gjort.  
_Missbruk, sa jag är ett beteende som verkar överföras från en generation till generation. Att inse 
detta och att jobba sig igenom detta missbrukande mönster är det bästa sättet jag vet att stoppa 
beteende från att hänvisas till vår barndom. Detta arbete handlar om att ta ansvaret för en 
generation för generationerna.  
Vad du inte tar itu med vill passera vidare, vad du är villig att inse, sortera bort och hela kan inte 
längre infektera fmailjens dynami8ska krafter. Mönstret stannar då med dig. 
_Betyder detta att min dotter har de samma  problem som jag har? Och menar du att om jag helas 
så slipper hon dem också? 
_Det är mycket troligt att hon växer upp med samma problem som du har.  Jag är villig att slå vad 
med dig om att du omedvetet har behandlat henne i en speciell sätt likadant som din mamma 
behandlade dig.  
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När du förnekar och håller nede rädsla och fientlighet, tenderar vi att överföra det på andra och 
och båda för det vidare och lär ut det till efterföljande generation. På så sätt blir upplevelsen av 
vår sanna natur, kärleken  förpassad till det omedvetna. 
 
Figur : Kedjan av bestraffning 
 
När du helar problemen med din mamma, så vill inte endast ditt förhållande till henne förbättras. 
Troligen vill även din relation till din dotter också skifta, övertygade jag honom. 
_Emellanåt undviker min dotter mig som om jag vore päst och jag har alltid undrat varför. Nu 
tror jag att jag vet. Hon brukade tala om för mig att jag behandlade henne illa, men jag lyssnade 
aldrig. Jag såg det inte på samma sätt.  Jag misstänker att min mamma inte gjorde det heller.  Nu 
när jag tänker på det så brukade min mamma avvisa mig på samma sätt som min dotter påstår att 
jag gör med henne.  Det känns som en lättnad att veta att jag kan göra saker annorlunda och 
skapa en mer kärleksfull relation till henne. Vet du, jag mår mycket bra.  Jag tror jag känner den 
där kraft-känslan du pratade om tidigare.  För första gången på mycket länge känner jag att jag 
kan göra något med mitt liv. 
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_R, mitt sinne fortsätter att återvända till en tanke jag hade när du pratade om dina problem kring 
din mamma. Är du villig att titta lite på detta? 
Han prata mde en viss tvekan. 
Ja, varför inte, det känns bra tatt i betraktning vad jag varit igenom idag. Om någon hade talat om 
för mig att jag kunde ta fram och konfrontera med problem av den här storleken som jag har gjort 
och att komma ut på andra sidan med ett smil i ansiktet så skulle jag ha sagt att de vore tokiga. 
_Kom ihåg att nyckeln till  utveckling och helande är att befinna sig i kärleks-känslan. Att ta fram 
dessa problem itill ytan i ett annat tillstånd kan leda till tokighet, poängterade jag...  
_Är detta vad folk jobbar med på dina intensiv-workshops? Frågade jag. 
_Detta är kärnan. På intensivkursen jobbar vi med att ge de bästa verktygen och förståelse som 
möjligt.  Resten är utveckling, och det är som att se mirakel ske när ett antal personer kommer 
samman för att göra göra jobbet med att helan sig, svarade jag.  
_ Jag vet att du inte ville engagera mig i en konversation  för att slippa undan att titta på 
problemen jag frågade om,  sa jag med ett dold skratt.  
_Är du villig att titta på dem nu? 
_Jag är villig, sa han medan en skugga av rädsla flög över hand ansikte.  
_Har du någonsin tänkt på  att leva med dig är kan vara som att gå igenom ett minfält? Undrade 
jag. 
_Nej, naturligtvis inte, svarade han indignerat.  
_Känner du dig defensiv, R 
_Lite kanske. Skulle inte du också vara det? 
_troligen. Jag vill klargöra att syftet med att bringa saker upp till ytan är att varsamt titta, äga dem 
och släppa det som inte fungerar. Jag är med i ditt lag och vill stödja dig i denna process. Har 
någon någonsin gett dig feedback om minfältet tidigare? 
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R erkända att han hade hört det mer en en gång tidigare att leva med honom var som att gå på 
äggskal. Åter igen erkände han att han aldrig hade tänkt på sig själv på det sättet.  
-Vi ser sällan oss själva som andre gör det, och de flesta av oss tar sig sällan tid att lyssna på vad 
andra verkligen säger.  
Uppriktigt, om vi tar oss tid att lyssna till andra förser oss med möjligheten att se annorlunda på 
beteende som förpassats till omedvetenheten ,  som att vara medveten om vårt ansvar till vad 
andra säger. 
 
KEY THOUGHT - Dina relationer och dina ord är speglar av ditt sinne. 
 
Jag pratade om hans vana att söka efter mönstern i det omedvetna, vanliga beteendet.  Jag 
påminde honom om vår öppna conversation - eller  dis-conversation- om ansvar. 
_Kom ihåg R att vi båda erfor samma aktualitet, vi hörde båda identiskt lika ord, men ditt 
lyssnande pratade till dig om fel och skuld, medan mina informerade mig om "ansvar - förmåga"   
Kommer du ihåg när du insåg vad  som gjorde dig upprörd och hur mycket fientlighet du 
uttryckte? 
_Om jag ska vara ärlig så uttryckte jag inte så mycket som jag kände just då, informerade han 
mig. 
_När upprördheten blir tydlig - betäcknar vi det som en möjlighet att lära sig att Förlåta - en 
mlöjligeht att lära sig att släppa tendensen att ge andra skulden för vad de triggar i oss. 
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_De flesta människor tenderar att uppleva sitt sinnes tolkning av en händelse i världen och tror att 
detta är vad som verkligen har hänt. Vi tenderar att tro att vår är den enda Sanning. Liksom  
ringar på vatten förvränger ytbilden på en damm, är det alltid en förvrängd bild som vi vår upp 
när vi är upprörda. Sanningen kan inte reflekteras rätt i ett förvrängt sinne.  
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_Om jag har förstått det hela rätt så så upplever vi vår egen verklighet, är det korrekt?  Du menar 
att vår verklighet  beror på information som finns inom mig och kan inte orsakas av händelser 
som sker omkring mig? Vad vi har varit tränade till att tänka på som en aktuell händelse ute i 
världen  sker i ställe i vårt huvud och det  som  händer i vårt huvud är förvrängt av upprördhet 
och klagomål som vi husar" Rtittade mig för att bli bekraftad. 
_Världen triggar ständigt verkligheterna vi "håller kvar" och ändå undrar vi "Varför händer detta 
mig …igen?" 
Kom ihåg nu  att projektionen och överföring på andra resulterar i att vi lägger skulden för vad 
som händer inom oss på andra.   När vi  tar till skuld tenderar vi att tro att  den yttre händelsen  r 
orsaken till dina upplevelser. Det är det inte. 
_Projicering  arbetar inte för att lätta på smärtan, därför att när du låtsas att problemet beror på 
något utanför dig , stannar smärtan kvar inom dig och stänger ute dig från möjligheten att lösa 
den. Orsaken till att flykten inte jobbar för att få ett slut på din  smärta är att du tar den 
smärtsamma verkligheten med dig. Har flykt någonsin bidragit till  att ändra kvaliteten på dina 
relationer? 
_Jag, jag misstänker att undvikande inte är det rä'tta svaret. 
Vi pratade om tanken att ilska inte fungerar och aldrig är rättvis. Vi funderade också över vilken 
sress det innebar att hålla kvar ilskan i kroppen och smärtan av spänningen i att hålla det falska 
på plats. Vi övervägde möjligheterna  (eftersom dessa mönster tilläts fortsätta) att de kunde bidra 
till det som vi nu inneboende (medfödd) genetisk sjukdom. 
_Är det möjligt att ändra på familja sjukdoms-mönster,M?, frågade R 
_Absolut. Min erfarenhet är att om du tar in och bibehåller sinnet med aktivt medveten 
närvarande kärlek när olösta problem dyker upp kan svitsca vilket energimönster som helst. 
R nådde nya nivåer of klarhet och entusiasm i sin process. Alla som har gjort detta vet att 
upplevelsen som följer en ny nivå av kraft ofta är en helande kris. Det är på denna punkt i 
processen som många personer blir fyllda  
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Med själv.tvivel om sin möjlighet att verkligen hela sin smärta. För vissa är processen alltför tuff, 
alltför komplicerad, för andra alltför enkel och för vissa verkar smärtan alltför djup. Han såg 
förlorad ut när gamla känslor av hopplöshet dök upp till ytan för att helas. 
_Detta låter så hopplöst. Om all smärta finns inom mig hur kan jag då någonsin hoppas på att bli 
kvitt den? Varför informeras vi inte som barn om att vi skapar vår egen verkligehet? Hur kan jag 
lösa detta i mina relationer? Hur kan jag någonsin….. 
_Sakta in R. Kom ihåg att dessa känslor vill försvinna. Uppdykandet av hopplösheten är en 
möjlighet att ta tag i denna verklighet i ditt sinne. Du lär i alla fall dessa saker nu. De flesta går 
igenom hela livet utan att ens upptäcka vad som pågår, utan att ha verktygen. 
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KEY THOUGHT  Upprördhet är en möjlighet att lära sig Förlåtelse och låta skuldkänslan 
försvinna. 
 
_För att återgå till din fråga om varfrö vi inte lärde oss detta som barn, så gjorde Benjamin 
Franklin ett uttalande som summerar det hela perfekt: Du vill observera med förvåning hur länge 
en brukbar Sanning kan vara känd och existera innan den är generellt mottagen och prakticerad. 
_R jag har några goda nyheter och några dåliga. Orsaken till ditt elände är din nya makt-nivå. Din 
smärta signalerar möjligheten att bli  medveten om mönster som inte är bra och att  hela dem. Det 
är den goda nyheten.  
_Skulle inte min nya kraft-nivå få mig att må bättre, M? 
_Definitivt, men först måste denna nya makt som ska aktualiseras komma upp till ytan och helas. 
Allt som inte stämmer överens med din makt måste bli Förlåten. Och detta är endast möjligt när 
du har nått en högre nivå av vitalitet än din vanliga norm. 
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Kap 20 
S 135 
 Helande kriser 
 
_R, den dåliga nyheten är: Hellre än att springa iväg från smärtan, måste vi konfronteras med 
den, att undvika den är ingen del av processen. För att nå nya nivåer av bemyndigande så spm du 
har gjortger dig också styrkan att gräva i nya djup av ditt helande vilket inte alltid är "Dr Må bra" 
. Eftersom du godkänner nästa nivå i ditt arbete  är det viktigt att komma ihåg Kosmiska  
smöroljan - villighet. 
_När du går in i ett frigörande sätt som du har gjort så kommer det att kännas som om gamla 
energier från det förflutna  representerar nuvarande upplevelser - det är dom inte. Saker verkar 
som mörkast därför att du får tillgång till till nya djup som varit gömda i många år, ja kanske i 
generationer. Denna del av processen kallas Helandets kriser. 
_Helandets kriser upplevs normalt på tre nivåer. När en går in i det mänskliga systemet skapar det 
symtptom. När kännetecknen  av en destruktiv energi nedtrycks som vid användandet av droger, 
så lämnar de inte systemet utan presses djupt ner i oraganismen. Detta händer om den nedtryckta 
energin är psykisk, mental eller emotionell. Kännetecknande är att  är att varje befrielse av gamla 
sjuka energier upplevs och känns lika dana, med samma intensitet som när dom gick in i systemet 
som en sjukdom. Villighet är den kosmiska smöroljan som accelererar och befriar 
befrielseprocessen. 
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_På en psykisk nivå, allt eftersom energin befrias, liknar det gamla psykiska symptom och låg 
energi. På det mentala planet liknar befrielsen som vilken negativ annan negativ tanke och på den 
emotionella planen känns det som vilken annan gammal känsla som alltid (någonsin) blivit  
nedtryckt. Befrielse kan också dyka upp som depression. Det finns alla  önskvärda tillstånd, R 
-Bra,M, Förr skulle jag ha ursäktat dig med att vara galen, men jag är beredd att lyssna på dig 
med nya öron. Det är rena sensationen att höra mig själv säga att jag är villig att medvetet 
uppleva smärta. Jag har dock ett problem. Om jag kommer att uppleva alla de symptom du 
nämnde hur ska jag då veta att jag befinnre mig i  helande kris eller om jag rent av är sjuk? 
_Till syvende och sist måste du vara i kontakt med vad som pågår i ditt system och bestämma dig 
för hur det är utifrån  symptomens natur. Det är dock tre signaler som kan assistera dig när du 
bestämmer om ett symptom är helande eller inte.  
Dessa är: 
 Först, du har nått en ny nivå av vitalitet 
 Du jobbar med ditt inre och mer och mer med dom rätta sakerna 
 Det är en ökande eliminering. Någon eller alla de uteslutna kanalerna - huden, lungorna, 

inälvor, blåsa eller slemhimmor ökar sin output. 
 
_Om ditt svar på alla dessa tre signaler är jag när du känner dem är du mest troligt i en helande 
process. Det är tid att använda verktygen, förlita dig på dem och komma  ihåg den Kosmiska 
smöroljan. - var villig 
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KEY THOUGH När du känner smärta har du två val. Ett är healing. Varje annat val, samma 
vilket, låter dig vara kvar med smärtan 
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Kap 21 
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Att gå från "Har varit" 
 
_I varje helande kris kommer du att få möjlighet att ifrågasätta olika cerkligheter som matas upp 
från ditt sinne. Det är en chans att granska och göra beslut som baseras på klokhet/ärlighet hellre 
än att behöva acceptera och dirigerad av vad verkligheten slumpvis triggar i dig.  Orsaken till att 
göra detta, även om det verkar som om du upplever nuet i ditt sinne, s¨å är all denna upplevelse 
från det förgångna.  Nuet kan inte upplevas genom sinnet. 
_Jag kan inte ens förstå den tanken, M 
Hur kan jag annars uppleva livet om inte igenom mitt sinne? Självklart är det som kommer från 
mitt minne från nuet, R verkade få motstånd mot en ny tanke igen. 
_Komemr du ihåg motsvarigheten av det två-dimensionella varelsen? Hon övertygade oss om att 
en basketboll var en serie av platta yta upplevd över en tid, eller hur? Hur gjorde vi för att få 
henne att se basketbollen som den är? Hon var tvungen att ifrågasätta allting, inklusive sin egen 
upplevelse. Och det var inte för än hon gjorde det, som möjligheten att ta in en ny erfarenhet 
öppnade sig för henne. Det är otroligt hur många människor som vill ändra sig men som vägrar 
att tänka eller att handla annorlunda. 
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Jag berättade för R om ett experiment jag gör under mina workshops. Jag ber alla deltagarna ta 
ett steg utanför sig själva. För att observera vad som händer inom dem. Sedan ber jag dem att 
lägga högerhanden på höger örasamt att jag ber den ta en titt på de andra för att se att alla gjort 
ungefär likadant.  
 
KEY THOUGHTS En annan nyckel till healing.: Ge dig själv tillfälle att erfara livets olikheter. 
 
_Varför tror du att alla gjorde samma sak och la sin höger hand på höger öra, R? 
_De följde dina instruktioner.  
_Jag har en annan teori. I varje sinne stormar hjärncellor information från det förflutna. Varje 
person var tränade i vad ordet höger , öra och hand betyder.  När jag pratade orsakade jag att 
hjärncellerna började "brinna" och var och en fick upp den verklighet som fanns i deras hjärn-
cell-struktur och följde instruktioner som de fick av denna verklighet. De följde inte mina 
instruktioner.  
_Visst följde de dina instruktioner, protesterade han. 
_Instruktionerna "Lägg din högra hand på ditt öra" kommer visserligen från min röst. Men 
verkligheten som varje sinne hade för dessa ord kommer från det förflutna till varje individ 
involverad i denna erfarenhet. Den enda orsak till att varje person gjorde samma sak ä'r att de alla 
har blivit lärda samma verklighet om höger, hand och öra. De följde inte mina instruktioner utom 
direktiven som kommer från deras sinne, från det förflutna. 
_Intressant teori, m, men hur kan du bevisa den? 
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_Jag trodde du skulle fråga om detta, R. Föreställ dig att vi har någon i gruppen vars mor tränade 
honom annorlunda. Föreställ dig att hans mamma lärde honom att näsan är ett öra. Var skulle han 
lägga sin hand när jag sa "lägg din högra hand på ditt högra öra? 
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_Han skulle lägga handen på sin näsa. Så klart 
Där har du sammanhanget. Vi letade efter bevis för att allt som kommer från sinnet kommer från 
det förflutna. Jag gav en instruktion men det resulterade i två olika resultat. En person skilde sig  
helt från de andra och lade sin hand på sin näsa eftersom han hade blivit lärd att det var hans öra.  
Följde alla mina instruktioner? Jag är övertygad om att varje deltagare följde guiden i sin 
verklighet som min instruktion triggade i dem, och guidningen kom från det förflutna i varje själ, 
inte från mina ord. 
_Hade jag uttryckt min  instruktion i kinesiska skulle alla ha flyttat sin hand då? Bara de som 
pratar kinesiska. I övrigt  skulle ingenting från det förflutna trigga någons sinne på grund av 
orden jag använde.  
_R lägg din högra hand på din "grämning". 
Han pausade ett ögonblick och sa: Jag kan inte göra det, för jag har ingen. 
:_Där ser du, trots att du inte har någon "grämning" fick du trots detta leta igenom ditt förflutna, i 
n i ditt "har varit" , ditt sinne, för att checka om det fanns någon verklighet som kunde ge en 
mening till detta ord.  Har du ingen information i hjärn-cellen? Så har du inget förflutet som 
skulle ge dig en mening. Med inget förflutet blev det ingen verklighet att projicera till mina ord. 
_Antingen ditt sinne direkt tar fram sin åsikt som när jag säger "lägg din höger hand på ditt höra 
öra" eller om det sker en fördröjning som när du letade efter "grämning" , så är varje mening fån 
ditt sinne från det förflutna. Varje mening är en individuell verklighet som triggats av mina ord 
och projekterad från varje persons sinne. 
_Sinnets meningar är alla från det förflutna. Sinnet , känd som den store bedragaren, listigt bedrar 
oss in i tron att dess information är sanningen och vad som händer nu , är det som händer i nuet.  
Alla tankar är från förtiden. 
 
_Om all information i vår hjärn-cell-struktur har kommit från den yttre världen, så har vår 
verklighetsstruktur blivit totalt formad av denna värld. När vi omedvetet lånar ut vår creativa 
kraft till det förflutna, kan vi komma fel när vi återskapar den, essensen  
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av varför händer detta mig igen - upplevs . När vi vaknar från sömnen som orsakats av att vi levt i 
skuggan av ett dött förflutet och ett dött sinne, så finner vi att Kärlek, livlighet, glädje och 
njutning är vår rätt här i livet och att allt annat är lögn. Tvivlar du på detta titta då i ögonen på ett 
barn. Den enda orsak till att vi lever i något annan än i vår födelserätt är att vi lever i innehållet 
av har varit, sinnet. Begränsningen av det lagringsmönster behöver inte bli löftena i framtiden. 
-Bör vi göra oss av med sinnet, M är det oanvändbart? 
_Nej, R , sinnet på sin rätta plats är en stor tjänare, det är konstruerat för att vara en lagringsplats 
och mycket likt en dator är det brukbart för sin avsikt. Problemen börjar när vi tillåter sinnet att 
fatta besluten för oss, när vi tillåter det att styra vårt liv. Du använder din dator till att lagra och 
återkalla information när du behöver den, men vad skulle du säga till en person som inte gör 
några egna beslut själv, en person som låter datorn göra alla beslut för sig? Skulle du säga till en 
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sådan person "Vakna det finns en annan värdl där ute, en annan hel värld av livlighet. Din dators 
"sinne" kan inte tänka, den kan bara spotta ut det som matats in i den. Släpp den för dina beslut är 
rena påhittet, ta dina egna beslut och ta ansvar för ditt liv. 
_I den Aramaic skapelseberättelsen somnar Adam, Har du upptäckt att ingenstans nämner någon 
att han vaknat? Upprinnelsen till ordet Adam betyder röd lera/stoft. Jag föreslår att dom berättade 
för oss att vi sov i verkligeheten som kom från kroppens minnesbank och därför var vi fast i det 
förflutnas sinne - i sömnen- så att säga. Vi är mera än en kropp eller ett sinne, är är tänkta att leva 
i ett större sammanhang - världens alla aktualiteter.  Vi är inte tänkta att vara fångade i den snäva 
ramen i Adam-sinnet som bara vet hur man repeterear det förflutna, detta varför händer detta mig 
----igen. 
 
Vi leds till att tro på en lögn 
när vi ser med och inte igenom ögat (William Blake) 
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KEY THOUGHT Vad du letar efter är vad du ser. 
 
-Där är du igen, M. Det du säger verkar fullständigt logiskt. Jag vill höra mer. Det verkar inte 
som om jag skulle kunna få nog. Det känns som om varje idé varje ord matar min själ, 
-Det är exact meningen med sann andlig lära, R. Det fanns ande-rutualer. Ritualer eller  verktyg 
för att få oss att inse vår sanna natur, inte fysiska  utan på en nivå över den fysiska, en energinivå  
som kallades andlig. Dessa verktyg skapades för att assistera oss ur sömnen från Har varit och att 
sätta punkt för kontrollen från våra förgångna verkligheter i vårt sinne.  Dom är nyckeln till 
uppvaknandet och stegen in i sann medvetenhet. 
_Direkt när en person upptäcker inser att det finns en annan väg att leva livet och att det finns 
verkliga verktyg  för att kunna göra andens arbete, verkar det som om inget annat får betydelse.  
Att finna denna väg att leva på kallades Det stora prisets perlor på Aramaic, Det är hisnande att 
fånga uppenbarelsen av det nya livets vision av  det nya jaget, livfullt och vibrerande med 
varandets härlighet och det gamla plågfulla sinneslivet passera iväg.   I sitt ursprung blev denna 
andliga process känd som uppvaknande elelr återfödelse  - ett mycket verkligt erfarenhet.  
_Vet du M, när någon frågar "har du blivit återfödd?  Så känner jag att de skulle vilja kasta sig 
över mig om jag inte svarar som de vill att jag ska göra. .Det känns som om om jag blev 
utestängd  eftersom jag inte är den del av deras gäng. 
_Jag tror att du kommer att upptäcka att den som ville tvinga dig elelr blev obehaglig när han 
ställde dessa frågor om återfödelse  inte är återfödd på det viset som de skulle vilja tro att de var. 
Kärlek skymfar inte utan demonstrerar försiktigt vad som har hittats och tillåter utrymme så att 
andra ska kunna finna gåvan. Några blir  genuint entusiastiska kanske överdrivet enstusiastisk i 
sitt beslut att hjälpa andra att finna vad de själva har upplevt. 
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 _Jag förstår att det är en annan nivå i meningen att ha blivit pånyttfött, sa R eftertänksamt.  
_Jag är redo att vakna  Jag önskar att denna process var klar i går! Låt oss  börja! R var på 
ytterligare en ny nivå av entusiasm.  
_Dämpa dig lite R. Om du springer från dig själv kommer du att få tillbaka det längre fram. I 
Armanien blev folk varnade "för att inte storming the gates", det vill säga för  att rusa fram för 
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snabbt. Att göra sitt inre arbete är en process som tar tid, och att kunna förbli i balans genom hela 
processen gör livet mycket lättare, varnade jag. 
_Varje verktyg vi erbjuder är utformad för att hjälpa dig hålla denna balans. Vissa personer blir 
så exalterade av den intellektuella aspekten av denna metod att de glömmer att använda 
verktygen. Men att använda dem är av högsta vikt för att behålla balansen. 
_Vissa personer har redan första gången de hör om metoden en mystisk förståelse för metoden 
och använder verktygen automatiskt. För dem är det som om de återupptar något de alltid vetat 
och önskat. Att leva i ett vaket tillstånd är en så radikal skillnad i att hantera livet att andre, till 
skillnad från de som tycker metoden klingar sann, behöver  mer tid för att smälta hur konceptet 
är. Dessa personer behöver disciplin för att använda verktygen. Andra igen genomgår en period 
av total förvirring när de börjar studera metoden. 
_Vilken kategori tror du jag tillhör, M? 
_Det spelar ingen roll R. Nyckeln ligger i att göra ditt arbete. Många växlar  mellan klarhet och 
förvirring varje gång de når nya nivåer av förståelse och utveckling . 
_Varje gång du använder verktygen, kommer nya insikter att öppnas och information som du inte 
hade tillgång till tidigare vill poppa upp, . 
_Vänta lite nu, avbröt R. Det där verkar inte vettigt. Om informationen är där, så är den där. Det 
verkar vettigt att den är tillgänglig oberoende av när du läser den. 
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-Det verkar vara sant, men kom ihåg vår diskussion om aktuality kontra reality.  Reality är 
meningen som kommer upp i din hjärna, ut ifrån Has bin, som ett resultat av en aktuality du har 
erfarit. Det som kommer upp i hjärnan kommer från det som "byggts in i dina hjärncelelr" inte 
från vad du läser eller märken på en bit papper.  Om informationen inte finns i "has bin" så kan 
den inte dyka upp för dig som en verklighet.  
_Förklara för mig igen vad "byggts in i dina hjärnceller betyder. 
_Information måste finnas i din struktur innan din hjärna kan ta upp den som en verklighet 
eftersom information på t ex ett papper inte är tillgänglig för din hjärna förrän den finns i din 
hjärn-cell-struktur. 
Vad vi ser när vi ser är en bild på vad som kommer ut från hjärnan - inte vad som händer i 
världen. Varje bild som vi ser genom sinnet är internt för detta sinne. Fysikern berättar för oss att 
det som pågår i världens aktuality är en svängande mängs energi, som rör sig i mönster. Ögat kan 
inte se. Det är ett regelbunden  mönster , en antenn, vänt mot vissa frekvenser som vi kallar det 
synliga ljus spektrum. Det tar in dessa frekvenser till hjärnan. Sinnet, en funktion av hjärn-cell-
avskjutningsanordning, filtrerar allt genom sitt eget innehåll.  Allt som är oförenligt (motstridigt) 
med innehållet vill ändras (omformas) för att passa till inre tros-systemet av bevisnings-mönster, 
sinnet. 
R bröt kedjan av tankar 
_Jag upptäcker att jag inte andas, och jag är överraskad över hur ofta detta sker. Vad som 
överraskar mig mest är att när jag håller andan så vet jag vanligvis inte ens om det. För något så 
grundläggande som andningen skulle jag tro att jag vaore mer uppmärksam på att jag inte gjorde 
det.  
_När jag andas M, känns det som om informationen var overfull, som om jag inte kan greppa 
den, jag känner mig dum, erkände han. 
_Bra, svarade jag. 



 82

_Snyggt fångat. Vad jag hör är att du upptäckt att när det omedvetna dyker upp, vilket vanligen 
betyder att "har varit"  har en av sina konflikterande realities hotade. Att hålla andan  tenderar att 
stänga din medvetenhet inne i  
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det litenheten av sinnets förflutna. Andningen öppnar en större struktur (sammanhang) av 
aktualities och är nyckeln till att förkasta "har varits" innehåll när det är inaktuellt eller inte längre 
användbart. StillPointBreating är ett verktyg we använder på våra intensivkurser, för att öppna 
eller dumpa den begränsande  innehållet  i  i Har varit och göra det snabbare. 
_Låt oss titta på den "dumma" tanken som just kom upp. Vem tror du var dum?, undrade jag. 
_När en realitu som detta dyker upp och du förblir medveten och andas, så är det ditt tillfälle att 
förlåta, och ta bort realiteten från Har varit. 
_Min far kallade mig alltid dum. Säger du att jag tog  upp realiteten "vara dum" och nu när det 
kom upp har chansen att förlåta - bli av med denna reality i mitt sinne - eller bli styrd av det , som 
du kallar vara umedveten? När jag sammakopplar detta med Evidence mind-stopp du förklarade 
tidigare, förefaller det mig som om jag accepterar att vara dum som min reality  så kan mitt sinne 
bara ge mig bevis på detta och jag vill vara dum. Är det därför som att vara dum har plågat mig 
hela livet? 
_Det är så det fungerarar, ja. Bekräftade jag. 
_Jag ska ändra denna tanke. Jag ska släppa denna tanke nu. Jag har varit blockerad av realiteten 
"att vara dum" alltför länge. Den har påverkat allting. Det har varit fruktansvärt, nästan som  om 
en drake som har förföljt (jagat) mig. Ärligt talat, så har det känts så. 
_Hmm, är det detta som menas med att slänga ut demonerna?, R frågade. 
_Det är vad det verkar vara för mig. Jag slår vad om att detta var vad dom refererade till i 
Skriften när dom snackade om ddemoner. Det var att bli fri från allt som dök upp från Har varit. 
Visst refererade de till den inre healing-processen? 
_Exact. Våra sönderdelade komplexa inre tankar är våra demoner, R 
_Jag ser det, M. Ett helt komplex av Vara-dum-tankar och känslor uppenbarade sig för mig. Det 
kändes övervälvande och förvirrande när det skedde, men på nåt vis var det skillnad från hur jag 
reagerat innan. Alltid när detta dök upp tidigare,  
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fastnade jag i känslorna och blev handlingsförlamad. Men nu stannade jag upp, förblev medveten 
och processade - jag tror det är vad du skulle förklara det - genom tankarna och känslorna utan att 
gå vilse i mitt "dumma"-mönster. Det känns underbart det känns som befrielse. 
 
KEY THOUGHT: När vi tar fram det "onda" inom oss så kan det bli förlåtet. Då behöver vi inte 
längre frukta att det ska dyka upp utanför vår kontroll. 
 
_Snyggt jobbat. Ja, detta är en process och jag tror att du precis har jobbat dig igenom en av dina 
demoner eller det som emellanåt kallas "drag-ons" och i vissa kretsar "Kling-ons". 
_R, du fångar upp denna information snabbt och jag är glad att du har upptäckt att det inte 
behöver varatungt, utan det kan vara roligt. Det är en process som går up på att bygga hjärn-celler 
Det tar tid att förstå denna information.  Efterhand som du jobbar med metoden  och åter-
upplever dessa ideer kommer du att nå nya nivåer av förståelse. Din förståelse och insikt vill 
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djupna. Din naturliga brillians. Den brillians vi alla är skapta med, vill slå igenom. Så var bara 
tålmodig i din läroprocess. 
_Låt oss titta ytterligare en gång på hur sinnet fungerar. Allt som kommer ur det måste passa in i 
den  realiteten som finns inbyggd i hjärncellerna. Varje realitet som sinnet genererar måste 
stämma överens med med mönstret som finns i Har varit. , i sinnets tros-system. Minnet 
formulerar output som stämmer överens med innehållet i hjärn-cellerna. Hemligheten är gömda 
av sinnet, inte i sinnet. Det är sinnet som "ser" och det "ser" bara bilden det genererar. Det 
genererar bara bilder som den har hjärnceller och meningar för.  
_Vad är möjligt när vi har passerat det sinnessjuka, alla  kärlekslösa meningar vi tränats till, M? 
_R, vem vet, men från dokument från tidigare spirituella mästare , kommer saker och ting att bli 
mycket annorlunda. Kanske finns det en Edens trädgård tillgänglig, men att vi inte låter den 
komma.  Har du någonsin uppmärksammat hur ett barn alltid kommer tillbaka med kärlek? 
Kanske blev vi inte utsparkade ur Eden utan gav upp vår naturligt 
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 skapade kärlek genom att acceptera världen för vår culturella träning och handlade som om det 
sinnessjuka som fanns i Har varit som  vore det sanning. 
-Kanske vill vi "se" att vi, världen och alla i den, förtjänar att bli förnimmade (uppfattade) 
igenom kärlekstillståndet just därför att vi enskild existerar. Kanske när vi följer den Första lagen 
vill vi se bevisen som visar oss att vi vill få fördelar i riktningar vi just nu inte är tänkbara. Kärlek 
kommer inte utifrån - det är vårt skapade tillstånd. Kärlek är ett substantiv, inte ett verb , och kan 
inte tas ifrån oss, vi undertrycker vår medvetenhet med det. Ett friskt perspektiv är nödvändig. 
Sinnet måste renas från sinnessjukdom, av allt som är mindre än Kärlek.  Ett sinne som kunde bli 
tillgänglig för aktualiteter fritt från ett förflutet som färgar vad kreatoren kreerar är ett sinne som 
är kapabelt till vad vi kallar en obefläckat uppfattning (tanke). 
 
KEY THOUGHT Kärlek kan inte tas ifrån oss, utan vi  undertrycker vår medvetenhet av den. 
 
_Jag hör att du säger att det är en djupare mening i all gammal kunskap, och att jag har börjat 
fatta att de dyker upp i mitt liv. Jag är lite tagen av detta. 
_Denna idé att realiteterna blir tillgängliga endast om dom var inbyggda i hjärn-cellerna 
adresserades i Armanic när Scriptures reffererade till "ögat för att se och örat för att höra" eller 
"att ha ögon utan att se och att ha öron utan att höranågot? Självklart hade människor som hörde 
dessa ord både ögon och öron. Menom de inte hade informationen i hjärn-cellerna, trots att de såg 
och hörde samma ord och händelse som alla andra, så kunde inte den djupare meningen av 
kunskapen visa sig i deras sinne. De kunde varken se eller höra avsikten i  meningarna. 
R avbröt: Jag är inte säger på att jag förstår. 
_Är du bekant med datorer, R? 
Han nickade. 
_Låt oss jämföra med en dator  och se om det kan få oss att se logiken i dessa ideer. 
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Kapitel 22 
 
Vad är att lära sig? 
 
_Kommer du ihåg  första gången du satte dig vid en dator? Du hade en idé om vad du skulle 
kunna göra, men eftersom du inte hade "byggd hjärncellerna" för att kunna använda den hade du 
ingen verklighet i ditt sinne som kunde guida dig. Därför kunde du inte fä den att fungera. Direkt 
när du hade studerat om datorer eller om en expert hade hjälp dig "bygga hjärncellerna" kunde du 
använda den. 
_Innan du kunde använda datorn var den enda skillnaden mellan dig och experten hennes hjärn-
celle-struktur. Hon hade en verklighet om datorer som du inte hade byggt ännu.  Direkt när du 
utvecklat "ögat som kan se det" kunde   du sätta igång datorns  kreativa kapaciteten eftersom du 
hade hjärnce3llerna.  
_Var uppmärksam på att när datorn inte inte vill fungera för dig så var det inte för att det var 
någor fel varken på datorn eller dig. Alla möjligheterna fanns där. Om du hade craschat datorn så 
hade det inte berott på att den varit hämnlysten eller velat straffa dig, det hade helt enkelt berott 
på att den inte fungerar så som du hade velat att den skulle göra. Detta är en perfekt modell över 
vad som händer i livet.  
_Så att få datorn att fungera kräver lärdom? Är det det du menar när du säger  att "bygga 
hjärnceller"?, undrade R 
Ja, och i liveer lever vi i en  verkligheter som beror på vilka hjärnceller vi har. Livet straffar oss 
inte. Det ger bara tillbaka  det vi  
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Frågar efter. Om den verklighet vi har  i våra hjärncellerna ropar på något som liknar bestraffning 
så vill livet begränsas till att göra just detta, omn och om igen. Ända tills we förändrar oss. Precis 
som med datorn  vill möjligheterna öppna sig för dig om du lär dig hur livet fungerar.  
_Eferhand som vi utvecklar en djupare förståelse för hur vi lär oss saker och hur vi hittar tillbaka 
till vår förståelse för skillnaden mellan verklighet och aktualitet så får vi lättere att greppa det här 
jobbet. 
I den Aramaic kulturen förstod man mycket väl  skillnaden mellan  verklighet och aktualitet.  
Genom hjärnan kan vi bara se och greppa en verklighet som finns i vår hjärn-cell-struktur. Även 
om vi kan tro att vi ser och förstår vad som händer i världen utanför oss. Det finns mycket mer i 
livet än det som vi kan se genom våra begränsade sinnen. 
 
_Det kräver tålamod att bygga hjärn-celler för djupare insikt. Det tar tid att intergrera de idéer vi 
presenterat i detta arbete och för att verkliga förändringar ska kunna ske.  De som är utan hjärn-
celler kommer att undra varför andra blir exalterade när de använder detta verktyg. 
_jag har sett personer bli otåliga under arbetet med den här metoden eftersom de velat ha all 
information direkt, istället för att lärprocessen ta den tid den behöver.  Jag erfor själv frustration 
eftersom jag ville lära mig processen i ett svep. Det vore underbart om folk kunde hela 
förståelden och verktygen i brukbart skick direkt. 
_ En av orsakerna som kan försinka processen är den konflikt i verkligheten  som orden ger. Det 
sätt på vilket ord är anvä'nda spelar en viktig roll när man bygger hjärn-celler. Ett ord kan tolkas 
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på många sätt , det kan stämma in i ett antal olika verkligheter, individuellt för varje sinne. Det är 
samstämmighet om meningen som verkar vara inneboende  i ord, men den enda meningen ett ord 
har är den verklighet det får i endividens hjärn-cell-struktur.. Just därför att människor är överens 
om en definition behöver inte betyda att ordet i sig denna eller någon annan mening. 
_Jag kan förstå, M,  att det att kunna skilja på verklighet och aktualitet vill ta tid, , men jag tar 
utmaningen.  Jag förstår att betyder att det innebär att lära om gamla vanor och  
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tankar och inrotade beteenden. Det är tid för mig att ta tag i saker som inte fungerat för mig i 
livet.  Jag behöver bara komma över känslan som övervelvade mig när jag tänkte på hur mycket 
jobb jag har framför mig. 
_Jag kan inte hålla med om allt du har sagt, och en del har inte gått in helt, men jag har tittat på 
många andra metoder att angripa problemen på och detta verkar mer förnuftigt än något annat jag 
har studerat.  R pratade med en oväntad entusiasm och eftertänksam uppskattning.  
__När du får dessa verktyg att fungera i ditt liv kommer du båda att fylla i många ws och få svar 
på de flesta av dina frågor. Låt oss titta på Reality Management worksheet, föreslog jag. 
R försäkrade mig att han var villig att göra allt som krävdes av honom  och för första gången 
sedan han ko erkände han att detta var precis vad han behövde. Han såg lugn ut. 
 
KEY THOUGH Önskar du förändring? Börja med den del du kontrollerar, Dig själv. 
. 
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KAP 23  
S 151 
 
Aramaic lösning 
 
-R jag känner att RMS är en av de bästa verktyg vi uppfunnit för att rensa ut konfliktfyllda 
verkligheter. 
Det visar - steg för steg - hur man förlåter. När du har lärt det och använder det regelbundet vill 
livet aldrig mer bli detsamma. 
_Detta låter som ett löfte jag inte kan förneka. Jag är villig.  
R var uppspelld. 
_Berätta mer, sa han. 
_Det Aramaic  ordet "shbag" har blivit översatt till engelskans förlåt, men det har faktiskt mycket 
djupare och rikare mening än vår västerländska consept på förlåtelse. Ordet i sig översättes till 
"att annullera" "släppa taget om" eller att "knyta upp". Som ett Aramaic konsept betyder ordet ett 
redskap för att ändra en verklighet i ditt sinne.  
 
 
KEY THOUGHT - Sann förlåtelse: ett verktyg för att ändra en verklighet i ditt sinne. 
 
 
 
_I vår kultur säger vi "förlåt din bror" som om det vore din bror som behöver bli förlåten för din  
upprördhet. Ett Aramaic sinne som förstår originalmeningen av förlåtelse skulle aldrig säga något 
sådant. 
_Vad skulle dom säga? 
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Förklaringen skulle bli "Förlåtelse det som  min brors trigget tagit upp." 
_Vänta lite, bröt R medan han stod och stretchade. 
_Nu tappar jag tråden. 
_Ge mig ett ögonblick för att knyta ihop det hela.  Och se om det jag säger stämmer in. Verkar 
det vettigt för dig att definiera verklighet som något du tar ut från själen? Kan du acceptera att var 
och en är ansvarig för våra egna verkligheter?. 
_Ja, jag är med dig så långt. 
_Om jag fungerar bra och tar ansvar och du tar fram en verklighet i mig, låt oss säga rädsla, Är 
det då någonting jag skulle förlåta dig för? 
_Om vi tittar på det från ditt håll, så nej, eftersom jag prcis har triggat din rädsla, inte orsakat den. 
Jag gissar att vi skulle kunna säga att jag gett dig möjlighet att med denna rädsla", fastslog han. 
_Jag har faktiskt gett dig ett tillfälle att bli kvitt något som smärtatdig, själv om du inte var 
medveten om vad som åsamkat dig smärtan eller sjuk-domen i dig" 
_Precis. Skillnaden är att när jag använder den missförstådda formen av "att förlåta dig" så måste 
jag först projicera den över på dig eller ge dig skulden för den. I Aramaic konncept tar varje 
person ansvar för innehållet och det som kommer ut från sinnet 



 87

När du tar in den sanna förlåtelsen tar du bort allt du önskar från ditt eget sinne. Det kanske låter 
konstigt, men det hindrar dig från att projicera och får dig att börja hela. I början är detta vanligen 
ett svårt koncept att fånga när du översätter det på praktiska situationer eftersom du i dina 
programmerade världserfarenheter  verkar det som om som om det är andra människor som får 
oss att känna vad vi känner. Låt oss diskutera teorin bakom hur denna process jobbar lite senare. 
Kommer du ihåg. Att vi pratade om projektion/externalisering och att ge andra skulden för de 
tankar du får ut från sinnet? Verkar det intelite knäppt att jag ska ge dis skulden för en verklighet 
som hfinns i mitt sinne? 
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_Det verkar konstigt när du säger det så där, höll han halvhjärtat med om.  
_Jag är fortfarande inte övertygad. Det känns verkligen inte som om jag projicerar när jag är 
upprörd på någon eller för någonting. 
_Detta beror på att din hjärna jobbar på det viser, R. Vi har en otrolig kapasitet till att få det att 
verka som om våre intre verkligheter är utanför oss. Vet vi detta kan kan vi komma förbi hjärnans 
förvrängning.  Som du upptäckte tidigare  är allt helande ett jobb inom dig. 
 
_ Ur en Aramaic synpunkt gav dina triggrar mig en nödvändig möjlighet att se något som finns 
inom mig och som behöver bli förlåtet. Då kan jag förlåta den verklighet du tar fram inom mig, 
men jag behöver absolut inte förlåta dig. 
_Låt oss titta på den Aramaic ska formen av förlåtelse genom att applicera den till scenen vi 
diskuterade tidigare när vi pratade om blockering av sanningen.  (s 49-53) I illustrationen jag 
använde i den diskussionen  (s 50-51) observera att större delen av språket  i dess diagram 
identifierade vi som projektionskommunikation. 
- I följande illustration ( s 154) kolla noga språket som var och en av personerna använder.  De 

kommer från vår workshop med titelsn "Kommunikation - Gjorde ditt hjärta vad jag trodde 
att jag sa?" och kallas Ansvars-kommunikation. Observera att orden dom använder reflekterar 
att alla förstår sitt ansvar för sin individuella verkliga. 

- _I diagrammen vi gjorde innan  var språket vad vi kallar projektions-språk. Vilket är baserad 
på tron att någon annan orsakar våra verkligheter och vår smärta. I dessa exempel är falsk 
förlåtelse använt.  Minns du Han förlät henne,  Falsk förlåtelse förstärker verkligheten i sinnet 
om att det är hon som bär skulden och orsakar att hans inre-producerad-smärta hålls intakt. 
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Du vet verkligen hur du 
ska få fram min rädsla. 
En del av mig vill ge dig 
skulden för det. Vill du 
stödja mig så jag kan 
jobba igenom min skuld, 
rädsla och smärta? Jag 
älskar dig. Jag tar bort 
mitt behov av att ha dig 
som  en trygg tillvara för 
mig. 

Helande  man  
Min sjuk-dom ---rädsla 
---------------------------- 
Triggad av hennes ilska. Det 
är tryggt att ge sig och se 
vad som finns inom mig. 
Vilken lättnad.  

Wow. En man som både säger 
sanningen och som har 
känslor. Det känns som om min 
silska smälter nu eftersom jag 
inte behöver skydda mig från 
påhopp. Jag trodde inte detta 
var möjligt. 

Helande kvinna 
Min sjuk-dom--ilska 
--------------------------- 
Triggas av rädsla. Det är tryggt 
att kapitulera oxh se vad som 
finns inom mig. Vilken lättnad. 
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Det är tryggt att känna.   Detta påminner om mänskligt beteende. 
Jag kan älska och släppa    Jag vill att mina barn växer upp med  
Behovet av att skydda    Den här typen av styrka 
Mig själv 
     
 
 
ARMAIC FÖRLÅTELSE 
 
- Så han skulle int förlåta henne, frågade R. 
- _När du förstår sann förlåtelse enligt Aramaic kommer du aldrig att förlåta andra igen. Du 

kan inte förlåta någon annan - sann förlåtelse har att göra med att du ändrar verkligheten som 
någon annan triggade i ditt sinne, inte att "ta dom av kroken " för att dom gjorde det. Det är 
denna dynamik och den alena som fyrser ditt sinne med fientlighet och tillåter oss att följa 
Första lagen om mänsklig existens - underhållet av kärlekstillståndet. Att vägra lyda denna 
lag är att vara sinnessjuk. 

- _Jag har gjort några goda beslut när jag varit arg, M. Jag vet inte hur det passar in i det du 
säger. 
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_R; varje gång du blir arg har du en tendens att fatta samma beslut, även om inte slutliga 
beteende inte resulterar i vad du önskat dig? 
Han svarade ja.  
_Att upprepa samma beteende och förvänta sig olika resultat är en god definition på 
sinnessjukdom.  Om du ständigt fattar samma beslut, själv om det är ett bra beslut, så har du inte 
valt detta. Besluten är en automatisk produkt av resonans och kommer inte att leda till nytt 
beteende. Har du någon gång  blivit rasande på någon  och spontant rusat fram för att omfamna 
dem och tala om hur mycket du äldkar dem? Troligen inte. Detta skulle krava osädvanliga  
omständigheter eller diciplinerade val for de flesta. Beslut lämnar sällan rum för för nya val eller 
intelligenta aktiviteter och producerar vad jag kallar ett sinnessjukt sinne. 
 
NYCKEL TANKAR----Att göra samma sak om och om igen och vänta sig att annat beslut är en 
god definition av sinnesjuka. 
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_Kommer du ihåg att jag tidigare frågade när du var intelligentasT? Du svarade att de enda 
gånger du fattat beslut och gjort saker du ångrat var de gånger du befann dig i  andra tillstånd än 
kärlek. Vårt sinne är sinnessjukt endast när sinnet är i tillstånd av fientlighet, rädsla eller en 
reaktion på en av dessa känslor.  
_Sann förlåtelse tar bort verkligheten i det mänsliga systemet, det som hindrar intelligens, hälsa,  
framgång och relationer. Det är nyckeln till liv. 
_Hur gör vi denna ws-process? Jag har inte en aning om vad jag ska göra den på . Har du några 
förslag? 
_Låt oss titta på servitrisen som tog din kopp i restaurangen. Jag tror att några av de skaer som 
dök upp i den konversationen  kan vara brukbara för att upptäcka hur ditt sinne producerar dess 
"Varför händer detta mig igen-+ erfarenheterna.  Det skulle kunna bli grogrund för att hitta 
material till många  produktiva ws. (se s 31-34) 
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_Jag är redo att titta på allt i mitt liv. Anförtrodde R mig. Han verkade inspirerad för att börja ws-
processen. 
_Låt oss titta på på din beskrivning av vad som hände i restaurangen anselade på  och se om 
något av av problemen jag tror måse finnas där är exakt. Till exempel när du var liten fanns det 
brödrar eller systrar som dina föräldrar favoriserade framför dig, tillexempel  om de gav dom 
dina leksaker. Ingnorerade eller slogs du mycket med dom? 
 
_Saker togs alltid ifrån mig. Jag hade aldrig något för migsjälv - men hur visste du detta? Jag kan 
inte förstå hur du luskade ut detta. R lär förvirrad. 
 
_Jag vet det inte, men jag misstänkte det efersom du berättade för mig i röffa detaljer hur 
servitrisen tog din kopp. 
_Jag berättade inte om min barndom då. Kontrade R. 
Jag förklarade för R att han inte gjorde det, men att hans historia gjorde det. . Nästan alla uppever 
sin egen interna verklighet istället för vad som händer i världen. Med detta menas att det finns ett 
mönster eller term för varje verklighet som strömmar från hjärncellerna. Ord som kommer från 
sinnet reflekterar mönstret som finns lagrad i talarens sinne. Ord av välbehag och inspiration 
reflekterar hur livet var menat att vara, arga ord reflekterar en ilsken historia, ledsna ord ett ledset 
förflutet eller skråckslagna ord berättar historien om ett sinne som vuxit upp i vad vi i uppfattar 
som en otrygg värld. 
 
KEY THOUGHT Dina ord visar vilken sinnesenergi du använder för att konstruera din 
verkligehet, moment för momennt. 
 
_Att lyssna till människor när dom pratar om sina verkligheter ger dig mycket information om 
vad som hänt i deras förflutna.  
Wi reflekterade över tanken att den märkbara output från ett sinne berättar mer om innehållet i 
detta sinne än av objektet det uppfattar. 
_Det som kommer ut från ett sinne är alltid baserat på innehållet i  
 
s 157 
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detta sinne och kan eller kan inte reflektera exakt den yttre världen, den aktuella verlden. 
Vi återblickade på händelsen från dagen i  restaurangen och verkligheten som R sinne matade 
honom med. Vi skilde de båda åt.  Han hade uppfattat händelsen av en servitris som tog up en 
kopp kaffe. Hans sinne däremot hade matat honom med en verklighet från det förgångna att att 
någonting togs  ifrån honom. Vi diskuterade det faktum att hans  "någon tar någonting ifrån mig" 
-verkligheten dök upp därför att det fanns inom honom och därför blev triggad, inte för att 
servitrisen tok hans kaffe. Hans tanke  om att folk tar saker från honom var ett filter genom vilket 
han såg världen , och detta var hans tillfälle att använda sann förlåtelse för att ändra denna 
verklghet i sitt sinne. 
Han var förfärad och upphetsad. 
_Jag visste inte att mina ord gjorde mig så genomskinlig och jag börjar få en hum om hur du 
listade ut hur jag är. Hur visste du att jag brukade ignorera min syster och att vi bråkade mycket?, 
frågade han. 
_Kommer du  ihåg att du sa att du attakerade servitrisen utan att hon fick en chans att förklara 
sig? Du skulle troligen attakera så snart endast om du hade byggt en verkligehet som säger 
någotnting som "attakera först. Lyssna inte. Om du lyssnar vill du forlora". Det är ett vanligt 
fenomen i familjer där föräldrarna väljer ut favoriter.  
_Detta är smärtsamt nära hur min relation till min syster var, erkände han 
_Varför berättar du inte allt om mig, frågade han. 
_Du färstor R , jag checkar bara upp vad jag hör från dig. Detta är ett viktigt steg i processen. När 
jag hör dina ord så kan jag bara höra dem för vad de triggar i mig. Min uppfattning av dina ord 
kan vara totalt felaktiga. Nyckeln är vad dina ord triggar i dig, inte vad de betyder för mig. Jag 
jobbar alltid för att få inblick och ger dig feedback i form av frågor så jag vet att jag är rätt på det. 
. Jag är här för att stödja dig i ditt arbete att  titta i dina problen, inte i mina.  Jag är inte här för att 
berätta saker för dig. 
_Ord är ett ämne vi skulle kunna ptata om i timmar,  och i vår intensivkurs "Lagar on att leva" 
gör vi detta.  Bra praktik  är att observera de ord 
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du säger. Om du upptäcker att du använder ors som inte stödjer vad du verkligen önskar att 
skapa, använd dpå verktygen för att förändra din verkliga struktur och ditt tal. 
 
KEY THOUGHTS  Vad tror du om din förmåga att skapa vad som verkligen händer i ditt liv? Är 
du inte säker? Lyssna då på dina ord för att hitta en ledtråd. 
 
Har du nägra tankar om ett änme för din ws? 
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Kap 24 
159 
 
 
Work- it out med din bästa vän 
 
 
_ Var ska jag starta, frågade Richarf 
 
_Den bästa sättet att starta är att vara klar över vad du gör och varför. 
De som verkligen använder verktygen berättar att de blir de bästa vänner de någonsin haft. Men 
kom ihåg att det beror på  att du använder dom.  
Vad processen gör är att den ger dig möjlighet att direkt konfrontera de delar av ditt liv som inte 
fungerar för dig. De delar som gör att vi saboterer osssjälva.  
_Jag känner lite motstånd till den tanken, michael. 
_Du är inte ensam om det. Ingen vill känna smärtan - förrän de förstår. 
_Förstå vad? 
_Smärta har sitt pris även om du inte är medveten om den. 
Hur då? 
_Kommer du ihåg vå rdiskussion om smärta. Smärta är reflexioner av lagrad destruktiv energi. 
När vi nekar och vägrar godkänna den,  så har vi endst uppnått att den förblir osynlig. Gömda 
eller bortträngda  känslor kan inta fjärnas från erfarenheterna genom förnekelse eller droger.  
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Det känns som smärtan och värken av s k "aging" (smärta av emotionell upprördhet som rusar in 
och ut i vår erfarenhet, de irrationella utbrotten som fördärvar relationer och olyckor som uppstår, 
huvudvärk och fysisk smärta , fördärvande sjukdomar och de tusen irritationer som hindrar ett 
möjligt livskvalitativt . 
 
-Det är ett gammalt talesätt som säger att den modige dör en gång, en fegis tusen gånger. När du 
är ……………… med aktuella verktyg för att konfronteras med och helas med allt som är gömd, 
så är trauman och smärta borttagna ur livet. Allt eftersom du jobbar med detta kommer livet att 
kännas roligare och din känsla av välmåeende och livslust stiger i propoprtion till samma nivå 
som Förgiveness du gör. 
De flersta tycker att när de tidigare konfronterades gamla trauman  så upplevde de dem igen men 
utan makt att ändra dom. Det var Innan, då du saknade verktygen  
Den Sanna Förlåtelseprocessen har ändrat detta helt. .Shift händer. Vi kan se Felen i vårt liv och 
hela dem. 
 
-Ok M Jag förstår varför jag ska göra Reality Management Process, men jag är inte så säker jag 
förstår varför jag ska göra den  
_ Varför är enkelt. Om någon triggers ilska, rädsla, raseri, hat, hämnd, skvaller eller någon annan 
o-integrerad verklighet i dig, så är detta din möjlighet att hela digsjälv - inge genom att ta dom av 
kroken - utan genom att ändra den smärtsamma verkligheten i ditt sinne. 
Vad än dina erfarenheter i livet bestar av så är varje verklighet i din hjärna möjlig äatt ändra. 



 92

Du kan inte direkt ändra vad som händer i omvärlden. Folk blir frustrerade och upptända när de 
konstant försöekr kontrollera livet. 
Sättet att ändra omvärlden är att göra det genom indirekta influenser - genom att ändra 
verkligheten i ditt eget sinne ändrar du hela energi-fältet. Och när du gör detta ändras hela 
mönstret och ringarmna-på-vattnet-effekten  ändrar allt du dras till. Om ditt mål  är överflöd - 
förvandlas ören till kronor. 
Den traditionella översättningen av the Scriptures berättar om fallet av en man. Men i Armanic 
refererar inte texten till ett fall utan säger istället "mannen som glömde hur han han skulle leva i 
överflod". 
Hela de maktfulla realiteterna i ditt sinne , samma  
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vilka maktfaktor det avser, relationer, pengar, arbete, glädje, hälsa eller överflod - och  en 
förändring i omvärldens omständigheter kommer automatiost via Lagen om resonans. 
_Ok jag förstår vad det är vi ska göra. Ska jag välja ett ämne? (problem) Vilka änen är rent spel 
för ett arbetsblad? 
_Du kan göra ett ws på vilken person, plats, sak eller händelse som  resulterar i en plågsam 
verklighet hos dig. Det kan vara en aktuell händelse eller något som skett innan eller till och med 
en framtida förväntan, aning, händelse.  Du kan också använda din känsla på digsjälv som 
föremålet på ws. 
_Jag kunne göra ws på konflikter med kvinnor. Jag har haft konflikter med min mamma, syster 
och nästan alla kvinnor som jag haft relation med, inklusive servitriser. 
_Det täcker många områden, R. Jag skulle föreslå att du är mycke specifik och väljer ett lagom 
störande ämne till dina första ws. Ett riktigt definerad subjekt vill ge det bästa resultatet, 
rekommenderade jag. 
Altså, förlåtelse, liksom alla andra skickligheter kommer genom praksis. Första tiden du använder 
verktygen  är det bäst att starta med något lättare än dina största problem här i livet..  
Dina livslånga problem tenderar till att ha mycket omedvetet knutna till sig. Och det är bäst om 
du kan  starta med något så litet att du kan förbli relativt medveten. Allt eftersom du blir starkare 
genom att göra ws kan du ta tag i större problem i livet. 
_I föreslår att du för en journal över ditt arbete och en aktiv lista på vad du ska ta tag i. Ws som 
ska göras. Du vill troligen upptäcka att det är givande för dig att göra många ws om din konfllikt 
med kvinnor. 
Han var tankfull innan han svarade.  
_ Ett ws om att vara nära min syster Amy skulle kunna vara en bra startpunkt. För det verkar som 
om detta att vara nära människor  är ett mindre problem än  konflikt med kvinnor, eftersom det 
fortfarande är ett förfärligt stort problem för mig. 
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_Normalt skulle jag ha föreslagit dig att vänta tils du hade använt ws ett tag innan du tacklar den 
här sortens problem, men eftersom vi gör detta tillsammans och du har stöd istället för att göra 
det för dig själv så låt oss göra det. Så datera och numrera ditt ws. 
_Jag förslår att du skaffar en pärm att arkivera dina ws i . I framtiden  när du tittar tillbaka i ws 
kommer du att upptäcka att dom kommer att ge dig ny isikter och nya gåvor.  
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Steg 1 handlar om att bli klar över källan till din verklighet.. När du startar varje ws med denna 
påminnelse är det lätt att gå tillbaka till projiceringen  av att antingen lägga skulden på  andra 
eller dig själv. Skuld  är föutom att du ger ifrån dig makten, en undvikande manöver. 
 
1. Min verklighet är gjord av tankar  från min egen hjärna. Allt eftersom jag lär mig att växla 

mina tankar, vill min verklighet ändras. 
_Jag ser mer och mer av sanningen of denna tanke,M. Det börjar faktisk kännas som en kraftfull 
ide. Jag börjar inse att verkligheten är i min hjärna och att den kan ändras. 
 
Steg 1 A åsådliggör vad som verkar vara sanning och ger dig utrymme att skriva ner dina tankar. 
Om platsen inte räcker använd ett annat papper. Många skriver av hela ws varje gång de gör ws. 
Under 1A sakriver du namnet på personen, platsen, saken eller händelsen som triggade din 
skadade eller smärtsamma verklighet.  
_Jag skrev mins syster Amy s namn där, 
_I detta fallet är det rättt. Om du t ex gjorde en ws på att bilen inte startade, skulle du skriva bilen 
istället. Om du skulle göra en ws på den ide vi diskuterade tidigare idag, så skulle du skriva vara 
dum. Därefter skriver du dina initialer mellan paranteserna för att påminna dig om att denna ws 
handlar om dig ock en verklighet i din hjärna. Sedan beskriver du kort  din uppfattning av det 
som hände. 
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1A Jag verkar vara upprörd pga  min trigger  (skriv namn på person, plats, sak eller händelse) 
min lillasyster Amy (R:S)  (skriv vad som har hänt)  var favoriten (Andas) 
 
På nästa blanka rad , 1B skriver du dina känslor. Kolla så att du använder ord som beskriver 
känslor och inte tankar.   Du kan inte känna "hon var min favorit" eftersom det är en tanke. Ibland 
är det svårt att säga vad dina känslor är och rutan här bredvid är till för att du ska kunna rita och 
beskriva dem, 
 
1B Detta utlöser min känsla av  ilska  
_Det är lättare än jag trodde det skulle bli M 
_Bra. Nästa steg är lite mer hotfullt (större utmaning). Tanken med steg 1C är att identifiera de 
tankar som du använder för att ta fram dina känslor av ilska.  
_Jag kommer ihåg att vi pratade om detta tidigare, men jag är inte säker på att jag riktig förstått 
det. Vad menas med "att identifiera de tankar som du använder för att ta fram dina känslor av 
ilska. " 
_Vilka exakta  tankar måste du tänka  för att bli arg för  att du upplevde att din syster var 
favoriten? Frågade jag. 
 
1C Mina tankar som orsakade denna känsla är: Amy hade det lätt, jag hade det aldrig så gott. 
 
_Det är säkert. Hon hade det lätt. Jag hade det aldrig så gott.  
Han höjde rösten ett antal oktaver medan han pratade. Det var tydligt att hans känslor balanserade 
på kanten efter processen vi hade genomgått tidigare på dagen. Han hade åstadkommit något 
ovanligt för en man i vår kultur; han hade blivit tillräckligt säker för att vara öppen och sårbar.  
Men jag vet fortfarande inte helt säkert hur denna tanke orsakar min ilska, tillade han. 
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- Om du tar tag i tanken "Så gulligt, min syster fick allting så mycket lättare än vad jag gjorde, 

och jag  är så glad för hennes skull". - hur ville du känna då? Frågar jag. 
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-Underbart, tror jag, svarade han. 
- Se där, händelsen är densamma. Det enda som har ändrats för att ilska skulle bli underbart är 

tankarna du tänker? Vem är det som lider av dina negativa tankar? Frågade jag. 
- _Det börjar bli tydligt för mig att jag ensam orsakar mitt lidande och det får mig att haja till 

att det sker så automatiskt.  
- R pausade medan hans tankar  formades. 
- Vet du M, jag förstod konceptet för två timmar sedan när vi pratade och jag var häpen över 

hela ideen.  Och nu är det som om jag hör om ideen för första gången. Jag förstår hur mina 
tankar genererat samma känslor igen och det färvånar mig lika mycket nu som för två timmar 
sedan 

-Jag kan förstå det, R. Det förvånar mig varje gång jag undervisar om det. Livet fungerar så 
annorlunda från vad de flesta av oss blivit lärda att tänka. En viktig fråga att ställa sig är: Vem är 
ansvarig för vad du tänker och känner? 
_Innan har det varit alla utom jag. Jag är redo att bli chef över min hjärna och ansvarig för mina 
tankar.  Jag begriper att mina känslor är ett resultat av mina tankar och orden jag använder. Så jag 
tror jag vill ta fullt ansvar även för de. Jag kommer att vara mer försiktig med vilka ord jag 
använder och ha mer integritet i mitt sätt att vara.  Förhoppningsvis vill allt detta påverka det jag 
producerar i livet. 
_Bra. Steg 1D är mera rakt på. Du bekriver helt enkelt vad du vill göra för att straffa triggern i 
1A. Bestraffning kan vara vadsomhelst: snesening, nedlåtande tanke, att du går, eller 
känslomässig, verbal eller psykisk bestraffning.  
 
1D Jag vill bestraffa genom att skrika och bli av med Amy 
 
Steg 2 är en påminnelse om att bestraffning och skuld inte är dina vänner utan de är en klamp om 
foten.  De kan säkert kännas som en sorts lättnad över en kort tid, men konsekvenserna är alltid 
destruktiva för din  psykiska hälsa och din lycka. 
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_ Kan verkligen lite ilska skada dig så mycket? R var definitivt inte övertygad. 
- Jag vet inte hur jag ska berätta  om effekterna av lite ilska, men jag misstänker att om vi 

skulle kvantifiera det så skulle vi se att ilska är en av de viktigaste destruktiva krafterna för 
kroppen. Vi är så duktiga på att undertrycka/förtränga och normalt har vi inte möjlighet att 
direkt konfronteras med effekterna av våra känslor förrän det är för sent och vi befinner oss 
mitt i en  högst nedbrytande  kondition.  

- - Låt oss se på Steg 2 där du erkänner att 
2. Bestraffning och skuld är inte mina vänner. Jag väljer nu att vara ansvarig : (Andas) 
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- Kom ihåg att hjärnan alltid tror det är rätt. I Steg 3 är det på  hög tid att skjuta undan "att ha 
rätt" och erkänna att även om du har rätt så är din det du känner självdestruktivt och det är på 
tiden att du släpper dessa känslor. Verbal frigörelse är en kraftfullt sätt att initiera vägen ut ur 
gamla energier.  

- _Vänta nu lite M, detta låter som om jag skulle hålla med andra även om jag vet att de har fel. 
Att bli en dörrmatta låter inte mer upplyftande än att ha destruktiva energier som rusar runt 
inom mig. 

- _Kom ihåg R attt detta handlar om att hela destruktiva energier som vi bär på OCH att låta 
andra vara ansvariga för sitt beteende.  Genom Förlåtelse vill vi kunna få andra och oss själva 
ansvariga från en klar, fungerande hjärna och en kärleksfull atmosfär som stimuleraar 
relarioner istället för att skapa separationer. 

 
För att göra Steg 3 hämtar du svaren ifrån steg 1. Ta bort svaren samtidigt som du tänker den 
befriande tanken eller ännu bättre krik den högt ut om  det är möjligt. 
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3. Jag önskar att må bättre. Jag släpper mina känslor av (1B)  mina tankar (1C) och mitt behov 

av att straffa  genom (1D) och mitt behov av att ha rätt, (andas) 
 
_Varför skulle jag vilja släppa mina tankar, undrar R 
_Om du inflikar smärta på digsjälv med en tanke, släpper du den för att du ska kunna hela.  Om 
det finns raseri och rädsla inom dig som ett resultat av dessa tankar så är det din uppgift att hela 
raseriet och rädslan. Kom ihåg att du får originalet, hon får kopian. Många har uppfostrade att bli 
arga för att få det vi vill ha.  I verkligheten är det så att det är lättare att uppnå vad man vill i en 
atmosfär av frid och tydlighet istället från en av ilska.  Samtidigt frigör du stressen som ilskan 
skapar i din kropp och uppnår högre fysisk hälsostatus och livslust i processen. Hälsa är inte 
tillståndet att vara fri från sympton. I denna bok definierar vi hälsa som ett tillstånd av medveten, 
aktiv närvarande kärlek. Frånvaron av detta tillstånd är  dis-ease (sjukdom) och början till all 
organisk förfall. 
_ Andra fördelar med att släppa alla distraherande tankar är att du vill få frid  i sinnet och behöver 
därför inte skapa senarier som rättvisar dig för att vara arg.  
Han verkade nöjd med att dessa ideer verkade logiska och slappnade av mer och mer vid varje 
steg på ws.  Motståndet som hade dykt upp emellanåt försvann och han blev klar med den verbala 
frigörningsprocessen.  Jag tror det var en lättnad för oss båda. Att jobba med någon som har 
viljan är verkligen lättare. 
 
Steg 4  är en erkännande över hur dyu vill leva. Det är också viktigt att fylla tomrummet som 
uppstår när du frigör någonting.  Minns du att vi proatade om ordens makt? När ord och fraser 
lätt dyker upp verkar det som om det är lättare att göra dessa omständigheter. Den person som 
använder ilskna ord hittar lätt omständigheter han kan bli arg på. Den person som vanlgen 
aanvänder fridfullt prat  
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upptäcker att friden kommer lätt. Våra ord reflekterar verkligheten som finns i vår hjärna och vad 
vi attrakteras till i livet. 
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4 Jag är villig att leva i frid, bli lycklig och genomgå helandets symptomer. 
_jag kommer ihåg vad du sa tidigare om helandetrs symptom( s135-136) och jag är villig att göra 
allt för att helas. Det verkar bisarrt att jag medvetet har letat efter problem.  Att jag medvetet, 
eller omedvetet har sökt efter det.När jag tänker på språket jag har använt för att beskriva mig 
själv , kvinnor, kroppen och intima interaktioner är det otroligt att jag har fått en relation att hålla 
så länge som en vecka. 
I har inte haft nåbon verbal trespekt för något. 
 
Ordmönster struktureras i tidig ålder i vårt sinne. Att bli medveten om, ta ansvar och att ändra 
dessa mönster kräver imntelligens och förpliktelse. Ett allvarlig, intimt förhållande (relation) är 
omöjlig om orden vi använder för att beskriva oss själva, kroppen, det motsatta könet eller vår 
relation resulterar i förnedrande känslor. I Aramic Scriptures, sägs det att han som kan styra sin 
tunga war mäktigare än han som kunde ta en stad. 
 
Richars erkände att hans språk hade varit mycket rått större delen av hans liv. Han kände igen sig 
i ideen att det var hans tankar som orsakade hans känslor och  bestämdde sig för att han var redo 
att känna bättre infor livet, sin kropp och sina relationer.  Han gillade ideen att han skulle bevara 
kärlekstillståndet i sitt sinne och tog en paus för att öva på att återskapa kärleks-specen (s 71-72) 
Han gjorde en överenskommelse om att fortsätta denna övning dagligen i sitt liv. 
_Jag känner mig lättare än jag har känt på länge. Jag är befriad. När jag tänker på vad som händer 
i mitt liv så verkar det som om jag kan hantera det. . Han hade en lätt glöd och det var underbart 
att få ta del av och hans förvandling. 
 
Hur ofta vänder vi inte orsaken till våra känslor på utomstående källor. Det vore bra att få bli 
befriat från den villfarelsen. Det finns mängder av människor som vill bestämma över din hjärna 
- media, reklam, film,  
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regeringen, religiösa ledare,  i princip alla. Det är på tiden att vi tar tilbaka vår makt. Jag minns 
George Washington Carvers, mannen som  upphov till  jordnötsindustrin.  Han led av missbruk , 
när han kom ihåg vem som hade kommandot över hans själ 
_Jag vill tillåte någon att besudla min själ så att jag kommer att hata honom. 
 
_Du vet M det är många där ute som uttalar sig om hur en riktig man ska vara.  Det låter som om 
verkliga män  har ansvaret för deras hjärna och och lever och opererar på kärlek. 
 
Steg 5 är designad för att återskapa kärlek till din hjärna och bekräfta att du har lyckats med det. 
Om fientlighet eller rädsla förblir aktiva kommer du inte att kunna se vad du älskar hos en person 
eller situation. När du kan se vad du älskar är det p g a att du kan ta in kärlekstillståndet i din 
hjärna. Om du har fått in kärlekstillståndet kan  du älska vad du ser.  
5 Jag väljer ett tillstånd av kärlek i min hjärna.  Självtest - en kärleksfull tanke jag har om  (1A) 

är……Amy bemöter  mig ofta,  jag själv…. Jag har blivit ansvarig 
 
Han såg lite sorgsen ut eftersom han förstod hur han hade försjutit sin syster. R upplevde då för 
första gången sedan barndomens fientlighet  en djup känsla av kärlek för henne . Många minuter 
passerade. 
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_Ta ett djupt andetag, R.Låt oss gå till steg 6 där du ska identifiera vad du önskar av situationen. 
Det är viktigt att du i detta steg använder ord som verkligen reflekterar vad du faktiskt önskar. 
_Du menar ord som  Vad jag cerkligen önskar är att inte bli arg på AMY. Är det ett korrekt svar 
på steg 6, frågade han. 
_Vad är det du verkligen önskar. Det lät som om du är riktigt klar över va ddu inte önskar, men 
dessto mer du inte önskar det desto mer kraftfullt  skapas det i din värld.  
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_Hur då? Jag kan inte förstå vad som var så fel i det jag sa. 
_Det är inte en fråga om att ha fel. Kom ihåg att fukusering är en kreativ akt och dina ord 
reflekterar vad du skapar.  
Vad du fokuserar är vad du skapar. När du fokuserar på det du inte vill skapar du automatisk det 
du vill undvika. Det spelar ingen roll om du skaper det utifrån kärlek eller hat, om du tänker det 
så får du det.  
_Vilka ord skulle du föreslå mig att använda, M 
Det låter för mig som om du vill bli älskad och uppskattad lika mycket som din syster, 
-Det är rätt. Det är precis vad jag önskar,. Känslor vällde up när han tänkte på möjligheterna  att 
verkligen bli älskad och uppskattad så som han säger att hans syster alltid blivit. 
 
6 Vad jag verkligen önskar är (använd endast positiva ord)….att bli älskad, uppskattad och 

ompysslad så mycket som Amy. 
 
R höll med om att han kunde se skillnaden i mängden  energi han använde vid de två olika 
önskningarna. Han var mycket överraskad över förändringen i hur han kände sig medan han 
växlade mellan de tanken på vad han önskade sig och den han ville undvika.  
_Jag önskar inte att bli arg på Amy, sa han. 
_jag är förvånad över att upptäcka hur tankarna påverkar mina känslor. Du sa att jag ville bli 
känsligare om jag avhöll mig från cigaretter och kaffe. Kan det verkligen vara så stor skillnad på 
min -medvetenhet bara efter att varit utan nicotin och coffein i några timmar?. 
Jag lät honom förstå att jag trodde detta kunde göra skillnad men det var troligen kombinationen 
av faktorer inklusive det faktum att han hade genomgått en mängd känsloförändringar och tagit 
bort mycket bagage från hjärnan i vår mini-intensiv. 
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Steg 7 är medvetenheten om ett personligt ansvar. Det är steg av mognad från barndomens långa 
fantasikedja samt ett ansvar för dina känslomässiga reaktioner (vad du tar ut från hjärnan) 
Endast du själv orsakar vad du känner. Varje tanke reflekterarett val, därför är varje känsla ett 
resultat av detta val. 
 
7. Jag är inte upprörd på grund av denna person, sak, eller upplevelse, utan av en verklighet som 

finns inom mig själv. Om jag har smärta - är jag i obalans. 
 
Steg 8.  Ger dig möjlighet att skilja på ansvar och hjärnans billiga kopia, skuld. Det är på tiden, 
R, att bestämma vad dina källor är: kärlek eller skuld. Det är tid att titta på vad som verkligen 
orsakar din smärta och att känna igen att varje verklighet output från din hjärna följer ett mönster. 
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_Jag känenr igen detta. , förklarar han. 
_ Skuld fungerar inte på mig. Jag är reda att ta ett annat . Jag är villig att använda förlåtelse för att 
ändra varje mönster. 
 
8. Jag tar ansvar, icke skuld, för alla mina verkligheter. Varje verklighet i min hjärna går att 

ändra. Jag  väljer nu att vara kärleksfull istället för upprörd.   (andas) 
 
 
Steg 9 är kärnan i Förlåtelseprocessen. Skriv ditt svar, vad du önskar på steg 6 på raden i steg 9. 
Kom ihåg att i  Aramaic betyder ordet förlåta att ta bort (cancel), annullera. Kan du ta bort 
människorna i ditt liv? Kan du ta bort ditt liv? Kan du ta bort idag? Nej, men du kan alltid ta bort 
vad du önskar av en situation. Genom att göra detta startar hjärnan en process som arbetar sig 
igenom det omedvetna om det som handlar om ditt ws  
 
9A Jag tar bort - släpper - mina behov (6) att bli älskad, uppskattad och ompysslad lika mycket 
som min syster. 
Richard tvekade lite. 
_Varför ska jag ta bort det jag önskar? Det verkar löjligt, M. Jag förtjänar att få vad jag önskar. 
Det sa du jo själv. 
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_Att ta bort behovet för vad du önskar ditt sinne så du kan se dina egna blockeringar. Du förtjänar  
verkligen att få  vad du frågar  om och jag  erkänner att du är en kraftfull varelse (skapare) Varför 
har du inte skapat vad du önskat dig? 
_Jag vet inte, stammade han. 
-Ingen har någonsin cared för mig och uppskattad mig så som jag velat vara. Detta har alltid varit 
ett problem i mina relationer med kvinnor - de är tillgivna för ett tag men blir sedan 
avståndstagande.  Jag är inte helt säker på att jag förstår det än, men jag tog bort mitt behov av att 
bli älskad, uppskattat och ompysslad så mycket som min syster. 
_Är det möjligt R att du förvärvade denna tro när du var ett barn? Medförde dina hadlingar mot 
kvinnor att du drev dem bort och är detta vad som orsakade att närheten försvann? Resultatet du 
kommer fram till och som du hela tiden måste bevisa om ioch om igen är att du inte är värd att 
älska.  
Tårarna strömmade från R ögon när känslorna åter vällde upp från djupet inom honom. En tyst 
stund passerade innan han pratade:  
_Varför är jag inte värd att älska?. Vad är det som är fel på mig? Det känns som om jag aldrig 
vetat vad det vill säga att vara älskad, så jag har blivit hård för att slippa känna smärtan. Det 
verkar så djup  som ett svart hål som aldrig kan bli fylld. . Jag kan förstå nu varför jag har behov 
av att ittelektualisera - det har varit ett sätt att undvika att känna det. 
_Fortsätt att andas. , föreslog jag mjukt.  
_Du får tillgång till dolda platser i ditt inre, platser som din personlighetsstruktur hindrade dig 
från att upptäcka.  Det är tryggt att nå dessa platser och nå vad som är dold bakom. Kom ihåg  att 
hålla kärlekstillståndet för det är där healingen sker.  I steg 9 B får du chensen att be om hjälp att 
ta dig igenom vad det än är som kommer till ytan när du ber om förlåtelse. 
_Vad menar du? 
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Det finns en makt som i Aramaic kallas Rukha d´Koodsha. Den är definierad som en elementär 
kraft i ditt sinne som hjälper dig att   släppa dina fel och lär dig sanningen. Bokstavligen menas 
det att det är den propra kraften för oss människor. Denna inre kraft har varit känd under 
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många namn, Den höga kraften, Den Heliga Ande, Super Medvetandet, SuperUtveckling, Det är 
därför det finns en blankrad På den kan du skriva  vilken kraft som känns rätt för dig och som du 
vill åberopa. Varför inte fortsätta och fråga den kraften om hjälp nu?. 
Han Han uttalade nästa steg högt och sedan blev han mycket stilla. 
9B Jag inveterar Rukha att guida mig mot helande,  återställer mig till kärlek, hjälper mig att 
behålla kärleken närvarande och hjälper mig släppa min smärtsamma verklighet.  (andas) 
_Vad händer R? Andas du? 
_Jag känner mig verkligen ledsen. Övervälvad av sorg och förlust. Samtidigt är det en god 
ledsenhet, om det nu finns något sådant. Det känns nästan som att jag blivit tvättad. Det finns 
energi som ruser genom mina händer och mitt ansikte ä r lite domnad.  Jag inser att när jag var 
liten så så gav jag min syster skulden för hur mina föräldrar behandlade mig. Det verkar som om 
jag varit riktigt orättvis mot henne. Jag har tagit ut allting på henne hela mitt liv och det enda hon 
var  bara  ett underbar liten ungeHon har inte förtjänat vad jag har gjort mot henne och vad jag 
har fortsatt att göre i hela vårt liv.  Jag har behandlat henne som om hon inte varit något värd.  - 
det samma som jag anklagat mina föräldrar och mina kvinnor för att ha gjort mot mig i hela mitt 
liv. 
_Det låter som om du lätt kunde vända beskyllningarna mot henne till dig själv. Jag förslår att du 
ser upp med detta och lever lever efter överenskommelsen av att vara kärleksfull, hövlig och 
respektful mot dig själv. 
_Det känns inte som om jag skulle förtjäna det. Jag hatar migsjälv. Jag har varit rutten mot henne. 
Han var full av självömkan. 
_Du har precis blottat dina näta fem ws. Jag förslår att du gör en anteckning om det eller fyller i 
1A på ett nytt ws. Du skulle ha fördel av att göra ws på  "förtjäna", "självhat", "vara rutten", . Jag 
tror även "självömkan" skulle vara ett produktivt ämne att göra ws på. 
_Jag ber dig komma ihåg att syftet med att ta fram dessa områden i ditt liv är för att känna igen 
vad du har gjort med dig själv och andra med din själs energi. En av spelen i den mänsliga själen 
är att alltid kopiera dess mönster och få vårt beteende kopplat till dessa mönster verkar vara en 
just handling.  Vad jag hör är att i din verklighet "är det någon som är skyldig och därför är 
bestraffning okey.  När du nu inser att din syster är oskyldig så börjar du vända denna verklighet 
mot digsjälv. . Men kom ihåg R du är oskyldig också. 
_I Aramaic Scriptures kallades själen "The Great Deceiver" (Den store bedragaren). Den kunde ta 
vilken situation som helst och rättfärdiga  att den projeicerade sina gamla verkligheter, mönster 
och vanor 
i vad som än hände. Uppgiften du har för hand är att ta in kärlek i ditt sinne och och hela din 
tendens att beskylla dig själv och andra , samma vad som kommer upp. 
-Ser du hur själen sätter ut sina fällor? Det är viktigt i alla heliande omständighet att ha Lag som 
du kan agera utifrån, en guide för beslut och berteende, annars vill du lätt falla i sinnets fälla. 
Lagen du ska använda är Kärleklagen. Du kan inte lyssna till råd från en sjuk själ och utifrån det 
göra helande beslut. 
R var förskräckad. 
_Jag är inte sinnessjuk just nu. Jag är bara arg på migsjälv, skrek han tillbaka till mig. 
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_Kommer du ihåg definisionen av sinnessjuk från vår tidigare diskussion? Ett sinnessjukt sinne är 
ett sinne utan kärlek. Den första Lagfen är att behålla den tillståndet i ditt sinne, samma vad du 
tänker på , samma vem du tänker på, samma vad som händer.   Du har fokus på dig själv nu och 
du är redo att straffa digsjälv för felen som ett barn med smärta gjorde,  Du förstod inte vad som 
hände när en ny baby kom in i ditt hem - hur kunde du det? Jag skulle föreslå att du går tillbaka 
till steg ( och återkopplar dig tt sinne till Kärlek innan du gör något annat.  
_Okey jag vill verkligen gå igenom detta. Det verkar vara så bortkasad det sättet jag haft mot min 
syster i så många år. 
_Bra fångat. Notera dina ord. Det låter som ett annan bra ämne att göra ws på är "bortkastat 
relation".  Det skulle vara en bra idé notera detta på din lista över framtida ws. Har bortkastade 
relationer visat sig på något annat sätt i ditt liv? 
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_Låt mig få en minut för att koncentrera mig på koppla på Kärleken, M 
Wi satt tysta en stund och R ansiktsuttryck förändrades. Han verkade slappna av lite innan han sa: 
_ Det känns som om  varje relation jag har haft har varit bortkastad och jag ser att jag tidigt i 
varje relation bestämde mig för att den inte var säker.  Jag tror att sanningen är att jag inte kände 
mig trygg.  Jag har varit så arg ända sedan jag var ett barn  och det verkar som jag snäst åt alla 
utan att ha orsak till det. Jag ser nu klart att jag var sårad och vägrade låta någon komma nära mig 
och göra det …..igen. Jag kan nu se att hela mitt vuxna trauma och smärta kommer från min 
ovilja att titta ärligt på mitt li  - min egen blockering av sanningen . Mitt livs drama är att bli 
emotionellt reserverad otillnärmlig presis som det är beskrivit i The Celestine Peophecy. 
(……………….) Det är klart att min attityd garanterade att jag ville bli sårad igen och igen. Det 
gamla ordspråket Det är ingen så blind som dom som inte vill se., far igenim min hjärna, Jag har 
saboyterat hela mitt liv: 
_Andas. Du har fortfarande ett långt liv kvar. Låt oss knyta ihop det som just kom upp till ytan 
med några av våra gamla diskussioner. Kommer du ihåg att du sa att kvinnorna i ditt liv var 
varma och käärleksfulla tilll en början och senare drag sig undan?  Då kunde du inte komma nära 
dem igen. Jag förstår att dina tankar fick det att verka som om det var bara dem, men var detta en 
projektion? Notera att dina tankar tidigare var att dom började ta avstånd.  Det låter som om det 
var du som tog avstånd och sedan gav dom skulden för det.  
R blussade upp av upphetsning igen. 
_Jag kan inte tro vad jag har gjort. - och jag har läxat upp alla för det jag har gjort dom i hela mitt 
liv. Jag vet inte om jag kan hantera detta. 
_Det är inget att hantera. Sann förlåtelse är inte något du gör. Du öppnar endast dörren och om du 
låter den stå öppen så gör Kärleken resten. Bare andas och energin vill röra på sig. Kom ihåg - 
heling händer. 
Många minuter passerade medan R passerade vågor av känslor.  
 
S 175 
 
- Vad gör jag med alla desa känslot? 
- _Var bara i dem. Det är tryggt att känna allt inom dig. Ditt job är att öppna dörren och behåll 

tillståndet. Tänk på vår tidigare definition av process.  Det är möjligheten att hålla kärlek 
medveten, aktiv och närvarande när annat än kärle kommer upp.  Genom att välja Kärleks 
sanningen har du kommit i kontakt med några av de problem som din själ döljer.  Du öppnade 



 101 

så att detta kunde ske när du släppte eller förlåt ditt behov av vad du önskade. Detta är 
resultatet av verklig förlåtelse. 

- _Genom att släppa detta tillät du filen i din hjärna  som dolde problemen för dig att öppnas. 
När dessa problem kom upp och utsattes för kärlek  blev sanningen uppenbar för dig och du 
började släppa - hela - desa smärtsamma verkligheter som du haft så länge. Detta är hur 
helandet ser ut. Du slipper att bära med dig dessa bördor längre. Ditt liv vill förändras som ett 
resultat av den process du precis gick igenom.  Jag påpekar med eftertryck att detta är 
effekten av att du tog bort dina behov för vad du ville ha. , vilket är nyckeln som öppnar hela 
helande-proc3ssen. 

- R återfick fattningen.  
- Var kom detta ifrån? Jag hade inte väntat mig en så  kraftful omvälvning. Jag känner mig 

lättad!! Jag kommer att tänka på detta en lång tid.  Jag vet inte vad jag ska säga. , jag är lite 
generad. 

- _Det låter som ytterligare ett ws. I håller med dig om att du bör släppa genanse. Vad du just 
har genomgått är mitt i mål.  Det är vad vår kultur förbjuder oss att göra. Speciellt som  man - 
tittar på , känna och ta tag i det sinnessjuka som vi går igenom i livet.  Vår kultur har varnat 
oss från att öppna Pandora Box men de berättade aldrig att om vi inte tittar in i den och städar 
ut Pandora Box så blir vårt liv presic som dess innehåll. Kan du se hur temat av det du just nu 
har avslöjat har varit som en röd tråd i hela ditt liv? 
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_Det har inte gått som en röd tråd utan det har tagit över hela mitt liv, M. Den upplevelsen och de 
beslut jag gjort för att skydda mig från att blli sårad igen har varit roten (drivkraften)  i alla mina 
relationer . Jag är redo att göra om mitt liv helt. Det är säkert/tryggt att älska och jag ska 
genomföra det . Ingenting  kan stoppa mig nu.  
_R, Jag måste föreslå att du tittar på ordet "Ingenting kan stoppa mig nu." Kommer du ihåg 
diskussionen om att skapa utifrån undvikande?  Vad dina ord just nu säger är att du är på väg att 
göra något som stoppar dig.  
_Ta det inte så bokstavligt. Det är inte vad jag menar. 
_Jag vet att detta är vad du tror, men dina ord reflekterar undvikande och dina ord  föregår det du 
vill skapa/göra. Just nu låter det som om jag är petig, men jag reflekterar tillbaka till där du var 
din verklighet struktur tar dig. Dina ord är indikatorn. Ord reflekterar energien vi använder för att 
organ-isera vår kropp och vår värld med.  Du har precis haft en kraftfull öppning och insyn, men 
det finns fortarande mycket kvar att göra.  Kan jag föreslå att du repeterar din avsikt /intention  
till något som : "Det är tryggt att älska och jag ska göra det. Allihop, inklusive mig själv, stödja 
mig i att behålla kärlek,  skapa relationer, speciellt med kvinnor och absolut med min syster. 
_Enligt Aramaic har du just nu födds i ett nytt kungarike en ny nivå av insikt. Det är 
upphetsande, men du har en hel genetisk och livshistoria som går i en annan riktning. Ditt sinne 
har ett lager av verkligheter som är bundna till tröghet. Din verklighetsstruktur vill fortsätta att 
försöka att få dig att gå i den riktningen.  Hellre än i den här nya riktningen.  Så snart den är 
tillbaka på förarplatsen. Dina ord indikerar att den redan håller på att snika sig tillbaka.  Och det 
är som det ska vara. 
_Vad menar du med " som det ska vara"? Jag vill inte gå tillbaka till det gamla sättet. Jag är redo 
att fortsätta. Jag gillar det här nya sättet att tänka och vara och jag har svårt att vänta med att 
berätta om det för alla jag möter.  
 



 102 

S 177 
 
_Var uppmärksam på att det inte är alla som vill höra vad du har att säga. Kom ihåg hur det var 
när du först ringde mig och hävdade att det skulle vara slöseri med att att träffas.  Kommer du 
ihåg varningen för att storma gatan? Var bara uppmärksam på att du har arbete att göra och att 
förlåtelse-processen just har börjat. Det kommer att bli andra lögner som dessa och andra gamla 
verklighet som kommer från erfarenheter från barndomen och som du just upptäckt framöver , för 
att helas.  Dessa gamla verkligheter vill förska övertyga dig om att dom är sanna , och detta gör 
de enbart för att du har tränat dem i att göra så. 
  
_Jag är övertygad. Vad gör jag nu? Frågade R 
_Först föreslår jag att vi götr en överenskommelse om att du gör 4 ws varje dag  för de 
förstkommamde 40 dagarna. Som du har upptäckt sätter ws dig i kontakt med din omedvetna 
dynamik. Dom inleder helandet.  I skrifterna kallas det omedvetna för desserten eller hjärtat. 40 
dagar i hjärtat är mycket kraftfullt. Kom ihåg att de i Skriften säger "Var rädd om hjärtat för 
utifrån det kommer resultatet av livet. Lägg märke till hur den nyligen upptäckta omedvetna 
dynamiken  har satt upp resultat (Mål?)  i ditt liv 
_Det är helt klart för mig nu men sätter vi inte punkt där? Jag menar, vi har just gjort en ws på 
detta problem. Borde det inte vara över då?, frågade R förhåppningsfullt. 
_Det är möjligt men det är normalt inte så enkelt. The Master Teacher av den samma 
förlätelseprocessen trodde att det kunne behövas 77 gånger 70 ws för att klara upp ett problem. I 
Scriptures är 7 siffram för fullständigande fullbordigande och en nolla  till denna siffra är 
oändlig.  Med det menas att du måste göra oendlligt många ws tills du är klart med ett problen. 
Det verkliga jobbet börjar nu. 
Att förändra all gammal dynamik i själen är en pårocess som tar tid. Kom ihåg att det är många 
års gammal erfarenhet och generationers av tro och sinnessjuka interaktioner som ska komma 
igenom  - evigheter  
 
S 178 
av vad vi kallar vandringar i ödemarken Detta arbete är kärnan av den Scripturala lära, dold och 
tillgänglig endast för dom som hade "ögon att se med och öron att höra med" 
_Jag var omedveten om vad jag gav mig in i M men jag är glad att jag kom . Jag vill göra mitt 
jobb och lära ut det till andra . 
_Storartad. Eftersom du nu insett vad du har att göra vad finns det då för annat att göra?  Låt oss 
gå igenom det sista steget på Reality Management Sheet så är vi klara för den här gången. 
-Jag vill vara med på nästa sommars supportteamet. Hur gör jag för att komma dit? 
_Låt oss prata om det senare och titta på Steg 10 som du redan gjort och  vidare komplettera Steg 
11. 
 
10. Jag känner mig nu remnad och lättad och jag kan se att ingen av oss förtjänar min fientlighet 
och att jag har jobb att göra. 
 
_Det känns som om jag skulle kunna skriva en novel om insikterna som kommer från de få 
timmars arbete  och det ena bladet vi gjort. Var stoppar det? Jag trodde aldrig att något så 
kraftfullt skulle hända mig.  
_Att skriva en bok om det som hänt dig idag är en bra i´de R, jag kanske gör just det. Jag vill 
påminna dig om att det du gjort är en process och där är toppar och svackor. När svackorna 
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kommer ta då fram tanken Detta ska också passera, och det kommer att göra det. Det kan ta upp 
till tre dagar om du gör ditt jobb. Jag föreslår att du arkiverar allt du tänker i en "bok" och läser 
om det. Det kommer att bli en bra grund för framtida insikter och ws ämnen. 
_I slutsteget ska du medvetet söka  efter kärlek hos personen eller saken i ditt sheet och fokusera 
på vad du vill skapa med dem. Var tydlig så att ditt focus på exakt det du önskar av situatuionen. 
 
S 179 
 
11. Jag är tacksam och förenar mig med kärlek inom dig Amy. Jag hedrar oss för att vi skapar 
sanning, .  , perfekt kärlek , och en nära, varmrelation. Jag vill vara tillgänglih och ansvarig för 
mina känslor.  (andas) 
_Jag känner lättnad och hopp nu. Det verkar som om jag lärt så mycket om mig själv. Mycket 
mer än jag i mitt hela liv. Vad kan jag göra för dig M?. 
- R det finns en princip inom läkekonsten som kallas kritisk massa. Det är den punkten var en 

till synes liten aktion resulterar i en stor händelse. Utan betalning till upphovsmannen 
accepterar vi varje möjlighet att prata med grupper. Vi presenterar vårt mobila workshop frittt 
och låter folk kopiera och ge bort vårt material så att vårt arbete kan bli tillgänglig för alla 
utan hänsyn till möjligheten att betala. Vi gör detta för att som bidrag för att förse den kritiska 
massan med dessa verktyg. 

- Genom att göra ditt jobb och dela med dig till andra vill förstärka energin till vår familjs 
åtagand att ge dessa verktyg till varje själ på planeten och är den största gåva du kan ge oss. 
Du är också välkommen att stödja vårt arbete finansiellt elelr på annat sätt. Det finns alltid 
jobb att göra på Heartland och donation av material och  arbete är alltid välkomment. Men 
självklart är det viktigast attt sprida jobbet. 

 
_Jag tror att vi missade möjligheten att hela en lidande sårade mänsligheten för två tusen år 
sedan. Det var vår chans att återfå vår andlighet, vårt värdighet och att fungera som människor. 
Genom att minnas att  Kärlekes sanning är den som helar blockeringen av sanning, litar jag på 
dess omvandlande makt.  Jag tror att varje själ önskar och vill skifta till den mest lönsamma väg 
som är möjligt att leva direkt när de sett möjligheten. Frågan är vem som vill bryta igenom den 
kritiska massan , vem vill göra möjligheten möjlig för mänskligheten. För mig säger  följande 
historia av en okänd författare allt: 
 
s 180 
 
Vill du göra skillnaden 
Tala om för mig vikten av en snöflinga, frågade en falk en vild duva. 
Ingenting annat än ingenting, var svaret. 
-I så fall måste jag berätta en underbar historia, sa falken. 
_Jag satt på en gren på en gran , nära stammen. Det började snöa. Inte mycket, ingen häftig 
snöstorm, nej, det var nästan som i en dröm utan någon som helst brutalitet. Eftersom jag inte 
hade något annat att göra räknade jag snöflingorna som landade på kvisten och barren på min 
gren. Antalet var 3.741.952 när nästa flinga föll på grenen - inget annat än inget, som du sa - och 
grenen brast.  
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Duvan, somn sedan Noah tid varit en auktoritet på fred, tänkte igenom historien en stund sa 
slutligen med beslutsamhet. _Kanske bara en persons röst saknas för att freden ska komma till 
världen. 
_R nästa gång någon resonerar om en verklighet mindre än kärlek i ditt sinne vill din bli en 
kärleksröst.? 
 
 
S 181 
Epilog 
 
Kära läsare 
Syftet med varje verktyg i denna bok och vårt jobb är att stödja helandet av oss själva, varandra 
och planeten.  
Människor från många nationer jobbar med att sprida dessa verktyg. Om du vill ingå i vår 
Internationela Heartland famil i att vara ansvarig använd verktygen och kanske bli en röst som 
vill bringa fred och helande av världen? 
Om ilska eller irritation i någon form har en del i dina relationer eller liv, vill du då välja att vara 
en röst för friden? 
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Varför händer detta mig igen?      Datum………..Blad nr. ……….. 
 
 
1. Mina tankar skapar min verklighet. När jag ändrar mina tankar då förändras också min verklighet 
 

a) Jag verkar vara upprörd på ……………………………….. (skriv namnet på person, plats, sak 
eller händelse) 
Beskriv vad som hänt: ……………………………………………………. 
…………………………………………………………………….(ANDAS) 

 
b) Det som skett ger mig en känsla av   ……………………………………. 

 
c) och så här tänkte jag just då: ……………………………………………. 
d) Det gör att jag vill straffa genom att: …………………………………… 

…………………………………………………………………………… 
 

2. Bestraffningar och beskyllningar är inte mina vänner. Jag vågar nu att vara 
 ansvarsfull.  (  ).(ANDAS) 

 
3. Jag vill må bättre. Jag släpper mina känslor (1b) ( ) - mina tankar (1c) (  ) - mitt behov att straffa (1d) (  

) mitt behov att ha rätt (  ). (ANDAS) 
 
4. Jag är villig att leva fridfullt (  ), vara lycklig (  ) och skapa balans i mitt sinne. 
 
5. Jag vill ha tillbaka kärleken i mina tankar. Därför tar jag fram en kärleksfull tanke om  (1a). 

………………..och om mig själv ……………………………………………. 
 
6. Det jag verkligen önskar  är (använd bara positiva ord) ……………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 
 

7. Jag är inte upprörd på …………………..(1a) utan på grund av min egen verklighet 
Om jag är upprörd, då behöver jag tänka om 

 
8. Jag tar ansvar, inte skuld, för alla mina "verkligheter". Alla "verkligheter" i mitt sinne går att förändra. 

Jag väljer nu att vara kärleksfull istället för upprörd. (  ) (ANDAS) 
 
9. a. Jag släpper - överger - min önskan (6) ………………………………………… 

b. Jag välkomnar …………………… att hjälpa mig att hela (  ), återställa kärleken inom mig (  ), 
hjälpa mig att bevara kärleken närvarande (  ) och att släppa min smärtsamma verklighet (  ). 
(ANDAS) 

 
10. Jag känner mig ……………………………. Och jag kan se att ………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 
 
11. Jag är tacksam och förenar mig med din kärlek (1a) ……………………Jag hedrar oss för att ha 

skapat SANNING (  ), PERFEKT KÄRLEK (  ) och 
……………………………………………………………….(  ). (ANDAS)   

 


