PROJICERAD
SITUATION
Jag ser inte världen som den egentligen är.
I stället, projicerar jag ut mina tankar, mina
övertygelser och mina tolkningar.
I den här projicerade världen, som jag genom min
projektion har separerat mig från,
ser jag mig själv som ett offer.
Detta offertänkande ingår i egots tankestruktur.
Denna innehåller också tankar och övertygelser om
brist, hot, försvar och angrepp, speciella relationer.
Och under allt detta, ofta undermedvetet, bilden av
en vred och hämnande Gud…

EGOTÄNKANDE

PROJICERAD
SITUATION
När jag identifierar mig med mitt ego och med min
kropp, varseblir jag andra som åtskilda från mig.
”Jag – De andra.”
Med andra skapar jag ”speciella relationer”, som
präglas av (oftast undermedvetna) ”avtal”.
Avtal som måste följas för att andra ska vara värda
min kärlek, avtal jag själv är bunden av för att
förtjäna att bli älskad.
Mitt psyke kommer att domineras av att jag re-agerar på det
som händer, utifrån mina automatiska känslo-reaktioner,
snarare än att jag agerar med förnuft och eftertanke.
KÄNSLOREAKTION

EGOTÄNKANDE

PROJICERAD
SITUATION

BETINGAD
REFLEX

Mina känsloreaktioner, som sker undermedvetet och
automatiskt, utgör det som brukar kallas
”Inre drifter”.
Dessa inre drifter får mig att agera automatiskt,
reflexmässigt. Även om de flesta betingade reflexer är bra
och praktiska för att navigera i den fysiska världen, styrs
EGOmånga betingade reflexer av egots varseblivning av ”hot”, TÄNKANDE
”brist”, ”angrepp”, ”kränkning”, och dessa betingade reflexer
svarar ofta med samma mynt, och en ond cirkel har börjat…
Det medvetna och/eller det undermedvetna målet med mitt
agerande, är att ”lösa problemet” genom att förändra andra,
förändra världen, vilket förstärker min projektion.
KÄNSLOREAKTION

PROJICERAD
SITUATION
Detta är bilden av vad som i spelet Miracle Choice beskrivs
som ”den yttre världen”, den som EKIM beskriver som den
värld vi ”gjort” utifrån vårt ego-tänkande.

BETINGAD
REFLEX

Min projicerade bild får mig att tro att jag är ett offer för
omständigheterna, jag som egot är separerad från andra, och
EGOdet som händer leder till en automatisk känslo-reaktion.
TÄNKANDE
Dessa utgör mina inre drifter och får mig att re-agera
reflexmässigt, betingat.
Mitt agerande fokuserar på att förändra världen, och detta
förstärker min projektion, min varseblivning av världen.
Och den onda cirkeln är igång, och jag följer den blint,
sömngångaraktigt, som en robot…
KÄNSLOREAKTION

PROJICERAD
SITUATION
Vad kan jag då göra? Detta verkar ju hopplöst…

BETINGAD
REFLEX

En Kurs i Mirakler har ”nyckeln”.
Nyckeln är uppmaningen ”Välj igen”.
Jag kan välja mellan egots ”lösning” eller
att be Den Helige Ande hjälpa mig –
”Hjälp mig att se detta på ett annat sätt!”

VALET

SANT
TÄNKANDE

Om jag, innan jag går in i ego-tänkandet, gör detta val,
leder detta mig till vad EKIM kallar ”Sant tänkande”, eller
”Rätt-sinthet”. Detta bryter den onda cirkeln av
Ego-tänkande / Känsloreaktion / Betingad reflex / Projicering.

KÄNSLOREAKTION

EGOTÄNKANDE

PROJICERAD
SITUATION
Sant tänkande ersätter ego-tänkandets
”Jag – de andra” med ”Vi”, med tanken om Ettheten.
Detta ersätter egots och kroppens känslo-reaktion
med en ny slags känsla, Hjärt-känslan.
BETINGAD
Hjärtkänslan
REFLEX får mig att få kontakt med Gud, med
Ettheten och därigenom med min inre visdom.

HJÄRTKÄNSLA
KÄNSLOREAKTION

VALET

SANT
TÄNKANDE

EGOTÄNKANDE

PROJICERAD
SITUATION
Hjärt-känslan ger mig tillgång till vad jag är, Kärlek.
Den gör Förlåtelsen tillgänglig och naturlig.
Den Inspirerar (betyder In Spiritus, uppfylld av Gud),
och leder till att jag Vägleds i mitt agerande.
BETINGAD
REFLEX

VÄGLETT
AGERANDE

VALET

SANT
TÄNKANDE

HJÄRTKÄNSLA
KÄNSLOREAKTION

EGOTÄNKANDE

PROJICERAD
SITUATION

Att låta mig ledas av Den
Helige ande, leder till att
jag inser att ”överlämna
sig” betyder att jag inser
att Guds Vilja kommer
att vara det jag själv
egentligen vill.
När jag låter
mig bli
BETINGAD
vägledd, öppnar
jag för
REFLEX
möjligheten av Miraklet.

SANT
SEENDE

VÄGLETT
AGERANDE

Och Miraklet, som är ett
läromedel, hjälper mig
och min broder eller
syster till Sant Seende.

HJÄRTKÄNSLA
KÄNSLOREAKTION

VALET

SANT
TÄNKANDE

EGOTÄNKANDE
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SANT
SEENDE

BETINGAD
REFLEX

VÄGLETT
AGERANDE

VALET

Och Sant Seende leder
till att jag förstår vem jag
egentligen är, Guds Son
SANT
eller Guds Dotter, med
TÄNKANDE
förmågan att Skapa i
likhet med Gud.

HJÄRTKÄNSLA
KÄNSLOREAKTION

EGOTÄNKANDE

Och detta sluter den inre
cirkeln, som är det
oundvikliga resultatet av
Valet, som leder mig till
• Sant Tänkande
• Hjärtats Känslor
• Väglett Agerande
• Sant Seende

PROJICERAD
SITUATION

BETINGAD
VÄGLETT
REFLEX
AGERANDE
Och dessa nya inre tillstånd
kommer att få mig att
uppleva Etthet med allt och
med alla, få tillgång till
Inspiration, och kommer att
hjälpa mig att förlåta och att
låta mirakler ske.
Och att därigenom vara
medskapare av den Nya
Världen.

DEN SANNA
VERKLIGHETEN

SANT
SEENDE

HJÄRTKÄNSLA
KÄNSLOREAKTION

VALET

SANT
TÄNKANDE

EGOTÄNKANDE
Och ”dimridåerna” som
utgörs av min projicerade
värld kommer att vika undan,
och jag kommer att befinna
mig i, och uppleva
Den Sanna Verkligheten.
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SANT
SEENDE

BETINGAD
REFLEX

VÄGLETT
AGERANDE

DEN SANNA
VERKLIGHETEN

HJÄRTKÄNSLA
KÄNSLOREAKTION

VALET

SANT
TÄNKANDE

EGOTÄNKANDE

