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Vi är medskapare i våra liv!
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Vad väcks i Dig vid ett sådant påstående?

Vilka tankar? Vilken reaktion?   Vilka känslor? 

Vilken övertygelse?        Vilka värderingar?

Vilka åsikter? Vilka motstånd?



Inprogrammerad låg självkänsla 
– är människans största hinder mot framgång !

En datorns funktion blir inte bättre än de program som styr den.

Det är samma sak med hjärnan! 

Våra hjärnor arbetar inte bättre än det vi programmerats med. 

Låg självkänsla skapar problem. Skit in – skit ut!  



Så här fungerar det!



Sinnesstämning är glädje, 
sorg, frid, apati, depression, 
ångest, oro hat, harmoni 
och tacksamhet.

Agerande är den handling 
eller icke handling som är 
resultatet av ett medvetet 
eller omedvetet beslut.

Händelser i det yttre är 
responsen på agerandet.

Arv, miljö, övertygelser, känslominnen, sinnesintryck och tankar i nuet påverkar 
oss undermedvetet Vår personliga upplevelse av livet är 

beroende av hjärnas tolkningar av 
inkommande signaler. 
Hjärnan tolkar, överlägger och beslutar 
genom att jämföra nuet med tidigare 
erfarenheter, kunskaper, tro och 
värderingar, med vetorätt för negativa 
känslominnen, s.k. skadliga övertygelser. 

Därefter skickas kemiska och elektriska 
signaler från hjärnan med information om 
hur kroppen skall reagera och agera på det 
som händer utanför oss.

Man reagerar oftast reflexmässigt på 
obehag, genom flykt, försvar eller uttrycker 
sig med ord, ljud och rörelser. Eller man 
kan stänga av genom chock, paralys ,panik 
eller kollaps.

Den omedvetna
rundgången av 
negativitet förblir 
när vi fokuserar 
ensidigt på 
problem, utan att 
förstå samband.

Detta försätter oss i en 
sinnesstämning som blir 
vår medvetna 
förnimmelse och 
därmed vår upplevelse 
av livet.
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2. Känslor
1. Tankar

4. Sinnesstämning

6. Agerande 

7. Resultat

3. Kroppsreaktioner

När det brister i det yttre, beror det på bristande kontakt med hjärtat
Se, bli medveten om ditt inre, är det positivt eller negativt? Genom att lyssna till kroppens budskap; 1. tankar och 2. 
känslor, samt uppmärksamma de 3. kroppsreaktioner och den 4. sinnesstämning dessa leder till, får man insikter om hur vi 
hindrar oss själva i livet.  5. Uttryck, samt 6. agerande är speglingar för det inre, medan 7 är resultatet i det yttre. 
Resultatet är återspeglingen av det inre i det yttre. När man förstår sambandet mellan det som sker inom oss och det som 
blir resultatet i det yttre 7. ökar medvetenheten om vår fria vilja och förmåga att påverka riktningen i våra liv. Livet blir
hanterbart när man har rätt förståelse för samband och motivationen att ta ansvar för sitt liv stärks.

Bakom varje dörr finns budskap vilka leder till 
den innersta sanningen. Fokusera på dörren 
(blå text) för att bli medveten om obalanser.

5. Uttryck
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Trauman, DNA/arv, kränkningar, otrygghet, prestige, 
normer och värderingar samt brist på bekräftelse, 
omtanke och kärlek skapar negativa program. 

=  VÅRA SKADLIGA ÖVERTYGELSER 

och orsakar det personliga lidandet. 



Mer om skadliga övertygelser
Vad är det egentligen och vad innebär det?



Negativa känslor:
Skam, skuld, äckel, skräck, hat,
ilska, självförakt.

Skadliga övertygelser är negativa tankar och inre dömande som ger ett inre lidande som leder till mer lidande:
Vilka fula kläder! Vilken tjockis! Vilken idiot! Så brukar man inte göra. Du förstår inte det här. Jag kan inte. Det kommer 
aldrig att gå, det är ingen idé. Varför finns det inga vettiga människor? Det är så tråkigt! Det där gör hon bara för att 
djävlas! Måste du alltid vara så dj…..? Men va dum jag är! Vad ska grannarna tro? Hoppas den här fläcken inte syns. Va 
sur hen verkar, har jag gjort något? Nu gäller det att vara på hugget så att jag inte blir lurad. Hen är så snål. Jag kommer 
aldrig kunna förlåta det som hänt. Från och med nu är mitt liv förstört. Jag kan lika gärna dö! Jag har inte råd. Tänk om 
betygen inte räcker. Jag får för lite…… Det blir det aldrig som jag vill?  Mitt liv är skit! Jag orkar inte! Ingen förstår mig!

Negativ sinnesstämning:
Sorg, depression, oro, ångest, 
hat, och apati.

Skadliga handlingar/agerande:
Missbruk, hämnd, manipulation, bedrägeri, 
stöld, skadegörelse, mobbning, våld, lögner, 
kriminalitet. Att inte ta hand om sin kropp på 
ett hälsosamt sätt. Samt självskadebeteenden. 

Negativt resultat:          
Lidande, försvagat 
immunsystem, fattigdom, 
dåliga relationer, förnekelser 
av eget ansvar och bidrag till 
situationen, miljöförstöring, 
krig, sekularisering. Allting 
börjar inom oss.

Negativa uttryck/reaktion:
Bli medveten om vad som 
kommer ut ur din kropp.
Det du säger hör både du själv 
och andra. Undvik lögner, hårda 
ord, dömande, förtal och skvaller. 

Vägen mot Depression
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Människans fria vilja att välja nytt

Det är du själv som väljer om du vill ta ansvar för en 
förändrings- och utvecklingsprocess. Från att vara slav 
under ett negativt förflutet. Till att bli herre över ditt liv.

Det gäller Ditt liv och Du väljer riktning.

Glädje, kärlek och frid
Depression, skam och skuld



Möt Dig själv genom att avslöja förnekelsen av  
negativa program – de undermedvetna skadliga 
övertygelser, som begränsar dig. 

Alla har sin egen personliga sanning. Fokusera inåt.

Negativa; tankar, känslor, kroppsreaktioner, 
sinnesstämning, ord och agerande behöver ses, 
bekännas och accepteras. Dessutom ofta upplevas, 
läkas genom medkänsla och försoning, samt 
omprogrammeras!



HUR  
får man inre önskan, övertygelser, 
sinnesstämning, ord och handlingar
att samverka för samma mål?

- Besluta om att göra det som krävs. Det gäller ditt liv! 
- Ärlighet! Möt dig själv genom att flytta närvaron, ditt fokus till 
hjärtat och var öppen för att se din personliga sanning om nuet.
- Försonas med dig själv genom att känna acceptans och empati 
med dig själv för alla dina känslor, tankar, svagheter och misstag. 
- Börja förändra det som krävs i små utmanande steg. 



Förhindra automatisk upprepning av negativa 
händelser genom att omprogrammera negativa 
minnen. 

Det innebär en process för att skapa nya mer 
gynnsamma kopplingar i hjärnan.



Negativa känslor

Negativa tankar,
inre dömande,
värderingar, 
åsikter.

Negativ 
sinnesstämning

Negativt agerande

Negativt resultat

Negativa
uttryck

2. Var intresserad av dig själv! 
Möt sanningen bakom varje dörr. 

1. Skapa medvetenhet om hinder genom att slappna av 
och fokusera på hjärtat och lyssna, se och känn inåt. 

DNA, fosterliv
Negativa övertygelser
Födelse 
Uppväxt

3. Se, acceptera, ha 
medkänsla, upplev, 
försonas och läk.
Målet är 
självförsoning! 
Hjärtat har förmågan 
att koppla in en 
läkande kraft utanför 
kroppen. 

Negativa 
Kropps-
reaktioner
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För att både må bra och leva sin dröm behöver tankar, 
känslor, åsikter och värderingar skapa rätt sinnesstämning, 
ord och göranden. Då arbetar hela du i samma positiva 
anda för samma önskan! 

Ha alltid en god intention!

När hjärta och hjärna är i samklang infinner sig livsglädje 
och vi är på rätt spår! 

Omprogrammera orsak med hjälp av The Spiritual Codes!


