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En kurs i Mirakler
4. Om speciella relationer…
Kursen talar om två olika former av projektion.
Speciella hatrelationer; är de människor vi projicerar skulden på och gör till syndabockar.
Se texten ”3. om egots råd”.
Speciella kärleksrelationer; du har allt det jag inte har, det som kompletterar mig, gör mig hel.
Och när du finns för mig, så älskar jag dig. Och om jag kan göra detsamma för dig, då blir vi
lyckliga.
När människor talar om KÄRLEK i den här världen, handlar det oftast om ”speciell kärlek”. Ur
ett psykologiskt perspektiv, är ”beroende” ett annat namn för ”speciell kärlek”. Och inom
psykologin talar man om att beroende föder förakt, därför att de människor vi blir beroende
av, påminner oss om skulden djupt härbärgerad inom oss.
Varje gång du gör det som jag har ”behov av” och på en medveten nivå mår bra av, (på en
omedveten nivå) förstärker mitt behov av dig, stärker detta (på en omedveten nivå) att jag i
sanning är en bristfällig, skuldtyngd person. Eftersom det är min skuld jag hatar mer än
någonting annat i världen och genom dig blir påmind om den, lägger jag skulden, mitt hat
Jag har separerat mig från Skaparen. Jag är syndig, inte hel – knapphetsprincipen - se text om
egots tankesystem. Har vi en gång fastnat i tron om att vi är syndfulla, skyldiga och förtjänar
att bli straffade, upprepas samma mönster om och om igen.
Enligt Kursen är detta egosystem, ett slutet system, som saknar utvägar. Befrielsen, hjälpen
måste komma utifrån. Det finns ett annat sätt, ett annat tankesystem. Vi går nu vidare till
ANDENS TANKESYSTEM.
Ur Profeten av Kahlil Gibran;

Almitra talade åter och sade: ”Vad säger du då om Äktenskapet, mästare?”
Han svarade och sade:
Ni föddes tillsammans och tillsammans skall ni alltid vara.
Ni skall vara tillsammans då dödens vita vingar skringrar era dagar. Ja, även i det tysta minnet
av Gud skall ni vara tillsammans.
Men låt det vara rymd i er samhörighet och låt himmelens vindar dansa mellan er.
Älska varandra, men gör icke kärleken till en boja. Låt det hellre vara ett rörligt hav mellan
era själars stränder.
Fyll varandras bägare, men drick aldrig ur samma bägare.
Giv varandra av ert bröd, men ät icke av samma stycke bröd.
Sjung och dansa tillsammans och var glada, men låt var och en av er vara ensam, liksom
strängarna på en luta är ensamma fastän de vibrerar av samma musik.
Giv era hjärtan, men icke i varandras förvar, ty endast Livets hand kan rymma era hjärtan.
Stå vid varandras sida, dock inte alltför nära, ty templets pelare står åtskilda och eken och
cypressen växer inte i varandras skugga.

Om det känns bra, gå vidare och läs; ”5. om andens tankesystem…”
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