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Översättarens förord
Livets spel är intressant att läsa av flera skäl. Florence Scovel Shinns grundläggande tanke, att
allt som manifesteras i den yttre världen är ett resultat av våra föreställningar, är synnerligen
provocerande för den moderna människan. Trots att det förnuftsmässigt kan vara svårt att
alltid godta hennes resonemang, är i alla fall jag tvungen att ge henne rätt för en del av hennes poänger och det är inte konstigt att hon är föregångare till efterföljande tankeströmningar
som positivt tänkande och NLP.
Det uttalade ordet var väldigt viktigt för Scovel Shinn, och som ett resultat av detta är
Livets spel till största delen en nedskriven muntlig utsaga. För texttränade personer, det vills
säga de allra flesta läsare under 2000-talet, innebär det vissa svårigheter att läsa texten. Vi har
lärt oss och internaliserat en specifik skriftlig stil, som till stora delar är normen för hur text
ska se ut. Livets spel är inte utformad på det sättet. Därför är det inte svårt att förstå att hon
blev tvungen att ge ut boken själv, men det ger också en insikt i det uttalade ordets kraft, även
då den har tvingats ner i en skriftlig språkskrud.
Själv har mina svårigheter att anamma den talspråkliga stilen i orginalverket lett till att jag
har gjort små förändringar i texten, för att göra den mer skriftspråklig. Min strävan har varit
att göra texten mer lättillgänglig för en texttränad publik, utan att fördenskull utföra innehållsmässiga förändringar. Därför har de största förändringarna inneburit borttagande av anförande, betonande konjunktioner, och ibland även ett skiftande mellan pronomen och substantiv. Det är min förhoppning att jag ska ha lyckats i min strävan samtidigt som
originaltextens inneboende budskap är intakt.
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Kapitel 1: Spelet
De flesta anser att livet är en kamp, men det är ingen kamp, det är ett spel.
Detta spel kan dock inte kan spelas framgångsrikt utan kunskap om spirituella lagar. Det
gamla och nya testamentet tillhandahåller dock spelets regler med en underbar klarhet. Jesus
Kristus lärde oss att spelet handlade om givande och tagande. "Vad man sår får man också
skörda." (Gal 6:7) Detta betyder att vadhelst för ord eller gärningar människan sänder ut,
återvänder dessa till henne; det hon ger, får hon åter. Ger hon hat, får hon hat; ger hon kärlek, får hon kärlek; kritiserar hon, får hon kritik; ljuger hon, får hon lögner tillbaka; bedrar
hon andra, blir hon själv bedragen. Vi får också lära oss att vår föreställningsförmåga är
grundläggande för livets spel: "Mer än allt annat - vakta ditt hjärta (eller din föreställningsförmåga1), ty hjärtat styr ditt liv." (Ord 4:23) Det här innebär att det en person föreställer sig
kommer förr eller senare att återspeglas i hennes liv.
Ett exempel: Jag känner till en man som var rädd för en särskild sjukdom. Det var en väldigt ovanlig sjukdom som var svår att få, men han föreställde sig den kontinuerligt och läste
om den ända tills sjukdomen förkroppsligades i honom. Han dog som ett offer för en förvriden fantasi.
Som vi märker behöver vi träna upp vår förmåga att föreställa oss för att spela livets spel
framgångsrikt. En person som har tränat upp sin förmåga att föreställa sig endast goda saker,
tillför varenda rättfärdig önskning till sitt liv: hälsa, rikedom, kärlek, vänner, fullkomligt självförverkligande och sina högsta ideal.
Fantasin har kallats för tankens sax och den klipper och klipper, dag för dag, bilderna
människan ser så att hon förr eller senare får möta sina egna skapelser i den yttre världen. För
att träna upp sin föreställningsförmåga framgångsrikt, måste man förstå hur tankar fungerar.
Grekerna sade: "Känn dig själv."
Tankarna är uppdelade i tre olika delar: det undermedvetna, det medvetna och det
supermedvetna.
Det undermedvetna är helt enkelt kraft utan riktning. Det är som ånga eller elektricitet
och det gör vad man säger åt det att göra; det har ingen inneboende agenda. Vadhelst en
människa känner eller föreställer sig klart, påverkar hennes undermedvetna och utförs in i
minsta detalj.
Ett exempel: En kvinna jag känner brukade låtsas att hon var en änka, när hon var ett litet barn. Hon klädde upp sig i svarta kläder och bar en lång svart slöja och folk tyckte att hon
var både fyndig och underhållande. Hon växte upp och gifte sig med en man som hon älskade innerligt. Efter en kort tid dog han och hon gick omkring i svarta kläder och en stor svart
slöja i många år efter det. Hennes bild av sig själv som änka präglade hennes undermedvetna
så att den inom sinom tid blommade ut, utan att bry sig om den förödelse det innebar.
Det medvetna har kallats för det världsliga eller köttsliga sinnet. Det är det mänskliga sinnet och ser livet som det verkar vara. Det ser död, katastrof, sjukdom, fattigdom och begränsningar av alla möjliga slag och påverkar det undermedvetna.
Det supermedvetna är Guds Tanke i varje människa och de perfekta idéernas rike. Där
finns den "perfekta avbilden" som Platon skriver om, eller den Gudomliga Planen, för det
1.

Parentesen är författarens tolkning och inte en del den ursprungliga bibeltexten.
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finns en Gudomlig Plan för varje människa. Det finns en plats för dig, som ingen annan kan
fylla; någonting du kan göra, som ingen annan kan göra. Det finns en perfekt avbild av detta i
det supermedvetna. Vanligtvis glimmar det till i det medvetna som ett ouppnåeligt ideal,
någonting som är för bra för att vara sant. I verkligheten är det människans sanna öde (eller
mening) som visar henne den Oändliga Intelligensen som finns inom henne själv. Många är
dock omedvetna om sitt sanna öde och strävar efter saker och situationer som inte tillhör dem
och som därför bara leder dem till misslyckande och otillfredsställelse även om de skulle lyckas i sin strävan.
Ett exempel: En kvinna kom till mig och bad mig att uttala ordet för att hon skulle få gifta
sig med en specifik man som hon var djupt förälskad i. Hon kallade honom för A.B. Jag svarade henne att det skulle vara ett brott mot den spirituella lagen, men att jag skulle be för att
hon skulle få den man som var utvald åt henne, hennes gudomliga urval, det vill säga den
man som hörde till henne genom hennes gudomliga rätt.
"Om A.B. är den rätta för dig kan du inte förlora honom och om han inte är det, kommer
du att få hans motsvarighet."
Hon träffade A.B. ofta men deras vänskap ledde inte till någonting mera. En kväll ringde
hon till mig och sa:
"Vet du, sedan en vecka tillbaka har inte A.B. verkat vara så underbar för mig."
"Han kanske inte är det gudomliga urvalet för dig. Det kanske kommer en annan man
som är den rätte för dig."
Strax därefter träffade hon en annan man som blev förälskad i henne på en gång och som
sade att hon var hans ideala kvinna. Faktum är att han sade alla de saker som hon hade önskat att A.B. hade sagt till henne. Hon påpekade:
"Det var ganska häpnadsväckande."
Inom kort återgäldade hon hans kärlek och förlorade allt intresse för A.B.
Det här exemplet visar lagen om ersättning. En sann tanke ersatte en felaktig och därför
blev det aldrig någon förlust eller uppoffring inblandad.
Jesus Kristus sade: "Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra
också." (Mat 6:33) och att riket fanns inom varje människa. Detta rike är de sanna idéernas
rike eller den gudomliga avbilden.
Jesus Kristus lärde att människans ord hade huvudrollen i livets spel: "Efter dina ord skall
du frias, och efter dina ord skall du fällas." (Mat 12:37) Många människor har fört in olycka i
sina liv genom att vara oaktsamma över sina ord.
Ett exempel: En kvinna frågade mig en gång varför hennes liv numera bestod av fattigdom och nöd. Tidigare hade hon haft ett hem, varit omgiven av vackra saker och många
gånger, trött på att sköta om sitt hem, hade hon sagt: "Jag är less och trött på saker. Jag önskar att jag bodde i en kappsäck." Och hon fortsatte:
"I dag bor jag i den där kappsäcken."
Genom sitt prat hade hon packat ner sig själv i den. Det undermedvetna har inget sinne
för humor och människor skämtar ofta sig själva till olyckliga upplevelser.
Ett annat exempel: En kvinna som hade en hel del pengar skämtade oavbrutet om att hon
"var färdig för fattighuset". Efter några år var hon i det närmaste utblottad genom att hon
hade påverkat det undermedvetna med föreställningen om nöd och begränsningar.
Lyckligtvis fungerar lagen åt båda hållen så att en tillvaro av nöd kan vändas till välstånd.
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Ett exempel: En kvinna kom till mig en varm sommardag för att behandlas för välfärd.
Hon var utmattad, nedslagen och modfälld. Hon sade att det enda hon hade i världen var
åtta dollar. Jag sa:
"Bra! Vi välsignar dessa åtta dollar och mångfaldigar dem, som Jesus Kristus mångfaldigade brödet och fiskarna," eftersom han lärde ut att varje människa hade förmågan att välsigna och att mångfaldiga, att hela och växa.
"Vad ska jag göra nu?"
"Följ din intuition. Har du en känsla av någonting som du ska göra eller någonstans du
ska åka?"
Intuition innebär att man undervisas av sitt inre. Det är människans ofelbara guide och
jag kommer att beskriva dess lagar mer utförligt i nästa kapitel.
"Jag vet inte. Det känns som om jag har en känsla att jag ska åka hem. Jag har precis tillräckligt med pengar för att betala biljetten."
Hennes hem låg i en avlägsen stad där det inte fanns någonting annat än nöd och begränsningar och förnuftet (eller intellektet) skulle ha sagt: "Stanna i New York, skaffa ett jobb
och tjäna pengar." Jag sade:
"Men åk hem i så fall, motarbeta aldrig känslan."
Jag uttalade följande ord för henne: "Oändliga Ande, öppna vägen till ett stort överflöd
för N.N. Hon är en oemotståndlig magnet för allt som tillhör henne genom hennes gudomliga rätt." Jag talade också om för henne att upprepa detta kontinuerligt. Hon åkte hem omedelbart. När hon ringde till en kvinna en dag, fick hon kontakt med en gammal vän till familjen. Genom denna vän fick hon flera tusen dollar på ett mirakulöst sätt. Hon har ofta sagt till
mig:
"Berätta för andra om kvinnan som kom till dig med åtta dollar och en känsla."
Människans väg är alltid fylld av överflöd, men det kan endast frammanas genom önskan,
tro och det uttalade ordet. Jesus Kristus visade tydligt att människan måste ta det första steget:
"Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas." (Mat 7:7) I skriften kan
vi också läsa: "Angående mina händers verk befaller ni mig." (Jes 45:11)2 Den Oändliga Intelligensen, Gud, är ständigt beredd att uppfylla människans minsta och största krav. Varje önskan, uttalad eller outtalad, är ett krav. Vi förvånas ofta när en önskan plötsligt uppfylls.
Ett exempel: En påsk då jag hade sett många vackra rosenbuskar i floristernas fönster,
önskade jag mig en och ögonblickligen såg jag för mitt inre hur den bars till min dörr. Påsken
kom och med den en vacker rosenbuske. Jag tackade min vän nästa dag och berättade för
henne att det var precis vad jag hade önskat mig.
"Jag skickade inte någon rosenbuske till dig. Jag skickade liljor!" svarade hon.
Mannen hade blandat ihop ordrarna och sänt mig en rosenbuske helt enkelt för att jag
hade satt igång lagen och jag skulle ha en rosenbuske.
Ingenting står i vägen för människan och hennes högsta ideal och varje önskan som kommer från hennes hjärta, förutom tvivel och rädsla. När människan kan önska utan att oroa sig
kommer varje önskan omedelbart att bli uppfylld.
I ett kommande kapitel kommer jag att förklara detta mer utförligt, den vetenskapliga anledningen för detta och att rädslan måste raderas från medvetandet. Den är människans enda

2. Ö.a. Här har jag valt att göra en mer ordagrann översättning av orginaltexten, då den svenska
bibelöversättningen formulerar sig som en fråga.
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fiende: rädsla för nöd, rädsla för att misslyckas, rädsla för sjukdom, rädsla för förlust och en
känsla av osäkerhet på något plan. Jesus Kristus sade: "Varför är ni rädda, ni trossvaga?"
(Mat 8:26) Därför kan vi se att vi måste byta rädslan mot tro, eftersom rädsla endast är inverterad tro; den är en ond tro i stället för en god. Målet med livets spel är att klart se ens bästa
och att tillintetgöra alla mentala bilder av det onda. Detta måste åstadkommas genom att
prägla det undermedvetna med insikten om det goda.
Ett exempel: En synnerligen briljant herre, som hade uppnått stor framgång, berättade
för mig att han plötsligt hade utplånat all rädsla från sitt medvetande genom att läsa en skylt
som hängde i ett rum. Han såg följande utsaga skrivet i stora bokstäver: "Oroa dig inte, det
kommer förmodligen inte att inträffa." Dessa ord instansades outplånligt i hans undermedvetna och han har numera en fast övertygelse att endast det goda kan dyka upp i hans liv och
därför kan endast det goda manifesteras där.
I nästkommande kapitel kommer jag att presentera olika metoder för att påverka det undermedvetna. Det är människans trogna tjänare men man måste vara noga med att ge det de
rätta ordrarna. Människan har ständigt en tigande åhörare vid sin sida, hennes undermedvetna. Varje tanke, varje ord påverkar det och utförs i häpnadsväckande detalj. Det är som en
sångare som gör en inspelning. Varje ton i sångarens röst registreras. Om hon hostar till eller
tvekar, registreras även det. Så låt oss krossa alla gamla dåliga inspelningar i det undermedvetna, de inspelningar vi inte vill behålla i våra liv och låt oss göra nya och vackra inspelningar i stället. Uttala följande ord högt, med kraft och övertygelse: "Nu raderar jag (genom
mitt uttalade ord) varje falsk inspelning i mitt undermedvetna. De ska återgå till sin sophög av
medfödd intighet, för de har kommit från mina egna fåfänga fantasier. Nu gör jag mina perfekta inspelningar genom Kristus inom mig, inspelningar med Hälsa, Rikedom, Kärlek och
Fullkomligt Självförverkligande." Detta är livets mening, spelet färdigspelat.
I de följande kapitlen kommer jag att visa hur människan kan ändra sina förhållanden genom att förändra sina ord. Den som inte känner till kraften i ordet, följer inte med vår tid.
"Tungan har makt över liv och död, de som kan tygla den får njuta dess frukt." (Ord 18:21)
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Kapitel 2: Lagen om välstånd
Ett av de mest fantastiska budskapen som mänskligheten har fått genom skriften är att Gud är
människans tillgång och att människan kan frigöra allt som tillhör henne genom sitt uttalade
ord; det är hennes gudomliga rättighet. Hon måste dock ha en fullkomlig tilltro till sitt uttalade ord. Jesaja sade: "Så är det med ordet som kommer från min mun: det vänder inte fruktlöst tillbaka utan gör det jag vill och utför mitt uppdrag." (Jes 55:11) Vi vet nu att ord och tankar består av en väldig vibrerande kraft som ständigt formar människornas kroppar och liv.
Ett exempel: En kvinna kom bedrövad till mig och sade att hon skulle bli stämd den femtonde samma månad på tretusen dollar. Hon hade inte någon aning om hur hon skulle få tag
på pengarna och var förtvivlad över detta. Jag talade om för henne att Gud var hennes tillgång och att det finns tillgångar för all efterfrågan. Så jag uttalade ordet! Jag tackade för att
kvinnan skulle få tre tusen dollar vid den rätta tidpunkten på det rätta sättet. Jag berättade för
henne att hon behövde ha fullkomlig tro och att hon skulle agera utifrån sin fullkomliga tro.
Den femtonde kom utan att några pengar hade materialiserats. Hon ringde till mig och frågade vad hon skulle göra. Jag svarade:
"Det är lördag, så de kommer inte att stämma dig i dag. Din uppgift är att agera som om
du vore rik och därigenom visa en fullkomlig tro att du kommer att få det som tillhör dig på
måndag."
Hon bad mig att luncha med henne för att kunna hålla sig vid gott mod. När jag sammanstrålade med henne på restaurangen sade jag:
"Nu är det inte tid att spara på pengarna. Beställ en dyr lunch, agera som om du redan
har fått dina tretusen dollar. 'Allt vad ni ber om i era böner skall ni få, om ni tror.' (Mat 21:22)
Du måste agera som om du redan har fått det."
Nästa morgon ringde hon till mig och bad mig att stanna med henne under dagen men
jag svarade:
"Nej, du är gudomligt skyddad och Gud kommer aldrig försent."
På kvällen ringde hon igen, synnerligen upprymd och sade
"Kära du, ett mirakel har inträffat! Jag satt i mitt rum i morse när dörrklockan ringde. Jag
sade till tjänsteflickan: 'Släpp inte in någon.' Tjänsteflickan såg dock ut genom fönstret och
sade att 'det är din kusin med det långa vita skägget'. Då sade jag: 'Hämta tillbaka honom. Jag
skulle vilja se honom.' Han var precis på väg att gå runt hörnet när han hörde tjänsteflickan
ropa på honom och kom tillbaka. Han pratade på i en timme och precis när han skulle gå frågade han: 'Åh, förresten. Hur står det till med dina finanser?' Jag berättade för honom att jag
behövde pengar och han sade: 'Men, kära kusin, jag ska ge dig tretusen dollar den första nästa
månad.' Jag ville inte berätta för honom att jag var på väg att bli stämd. Vad ska jag göra? Jag
kommer inte att få pengarna förrän den första nästa månad, och jag behöver dem i morgon."
"Jag fortsätter behandlingen."
Jag uttalade ordet: "Anden är aldrig för sen. Jag tackar för att hon har fått pengarna på
det osynliga planet och att de kommer att dyka upp i tid."
Nästa morgon ringde hennes kusin och sade "Kom till mitt kontor nu på morgonen så ska
jag ge dig pengarna." Den eftermiddagen hade hon tretusen dollar tillgodo på banken och
skrev checkar så snabbt hon kunde i sitt upphetsade tillstånd.
Den som ber om framgång men förbereder sig för misslyckande kommer att hamna i situationen hon har förberett sig för.
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Ett exempel: En man kom till mig och bad mig uttala ordet för att en specifik skuld skulle
försvinna. Jag upptäckte att han tillbringade sin tid med att planera vad han skulle säga till
mannen han var skyldig när han inte betalade sin räkning och därigenom neutraliserade han
mina ord. I stället skulle han ha sett sig betala sin skuld.
Det finns en underbar illustration av detta i bibeln som härrör till de tre kungarna i öknen
som saknade vatten för sina män och hästar. De konsulterade profeten Elisha som gav dem
detta förvånande budskap: "Så säger Herren: Gräv grop i grop i hela dalen. Varken vind eller
regn skall ni se, säger Herren, men denna dal skall fyllas av vatten." (2 Kung 3:16-17) Människan måste förbereda sig för det hon frågar efter när det inte finns det minsta tecken av det i
sikte.
Ett exempel: En kvinna fann det nödvändigt att söka efter en lägenhet under det året då
det rådde stor brist på lägenheter i New York. Det ansågs nästan vara en omöjlighet och hennes vänner var ledsna för henne och sade "är det inte sorgligt att du behöver förvara dina
möbler i ett lager och bo på ett hotell?" Hon svarade: "Ni behöver inte vara ledsna för min
skull. Jag är en superkvinna och jag kommer att få en lägenhet." Hon uttalade orden "Oändliga Ande, öppna vägen till den rätta lägenheten". Hon visste att det fanns tillgångar för all efterfrågan och att hon var opåverkad, arbetade på det spirituella planet och att den som är
med Gud är i majoritet. Hon hade funderat över att köpa nya lakan när frestaren, den skadliga tanken eller förnuftet, föreslog: "Köp inte lakanen, för trots allt kommer du förmodligen
inte att få någon lägenhet och då kommer du inte att ha någon nytta av dem." Omgående
svarade hon sig själv: "Jag gräver mina gropar genom att köpa lakanen!" Så hon förberedde
för lägenheten och agerade som om hon redan hade fått den. På ett mirakulöst sätt hittade
hon en lägenhet och hon fick den trots att det fanns över tvåhundra andra sökande. Lakanen
visade prov på aktiv tro. Det är onödigt att påpeka att kungarnas gropar i öknen överfylldes
(läs andra konungaboken i gamla testamentet).
Att anamma det spirituella förhållningssättet är inte lätt för en vanlig människa. Negativa
tankar som tvivel och rädsla tränger fram ur det undermedvetna. De är främlingarnas armé
som måste drivas på flykt. Detta förklarar varför det alltsomoftast är mörkast före gryningen.
En stor uppvisning föregås vanligtvis av plågsamma tankar. Genom ett anförande av betydande spirituell sanning utmanar man gamla övertygelser hos det undermedvetna och felaktigheter dras fram i ljuset för att släckas ut. Det är vid denna tidpunkt som man måste utföra
sina affirmationer av sanning upprepade gånger och glädjas åt och vara tacksam för att de redan har skett. "Innan de ropar svarar jag dem." (Jes 65:24) Det betyder att "Allt det goda vi
får, varje fullkomlig gåva" (Jak 1:17) redan tillhör människan och väntar på hennes
erkännande.
Människan kan endast få det hon ser sig själv få.
Israels barn fick höra att de kunde få allt land de kunde se. Detta är sant för varje människa. Hon har endast det land som finns inom sin egen mentala syn. Varje magnifikt verk, varje framstående prestation har manifesterats genom att hålla sig till en vision och ofta alldeles
före den stora prestationen inträffar det uppenbara misslyckandet och missmodet.
När Israels barn nådde det förlovade landet, var de rädda för att träda dit in. De sade att
det var fyllt av jättar som gjorde att de kände sig som gräshoppor: "Och alla vi såg var storvuxna, vi såg till och med jättar där. Då tyckte vi att vi var som gräshoppor." (4 Mos
13:33-34) Sådan är nästan varje människas upplevelse.
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Hursomhelst, den som känner till den spirituella lagen påverkas inte av negativa uppenbarelser och gläds medan hon fortfarande befinner sig i fångenskap. Det innebär att hon håller
fast vid sin vision och är tacksam över att målet är uppnått, att hon har blivit given.
Jesus Kristus gav ett underbart exempel på detta. Han sade till sina lärjungar "Ni säger:
fyra månader till, så är det dags att skörda. Men jag säger er: lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd." (Joh 4:35) Hans klara vision genomträngde den materiella världen
och han såg klart världens fjärde dimension, tingen som de verkligen var, fullkomliga och
kompletta hos det Gudomliga Medvetandet. Så människan måste ständigt hålla sig till visionen om sin resas slut och kräva manifestationen av det som hon redan har fått. Det må vara
sin fullkomlighet, hälsa, kärlek, sina tillgångar, sitt självförverkligande, hem eller sina vänner.
De finns alla färdiga som fullkomliga idéer registrerade hos det Gudomliga Medvetandet
(människans egna undermedvetna) och måste komma genom henne, inte till henne.
Ett exempel: En man kom till mig och bad mig ge honom en behandling för framgång.
Det var absolut nödvändigt att han inom en viss tid lyckades få tag på femtiotusen dollar till
sitt företag. Det fanns knappt någon tid kvar när han i förtvivlan kom till mig. Ingen ville investera i hans verksamhet och banken hade blankt vägrat honom ett lån. Jag svarade:
"Jag antar att du förlorade ditt humör medan du var på banken och därigenom din kraft.
Du kan kontrollera vilken situation som helst om du först och främst kontrollerar dig själv. Gå
tillbaka till banken. Jag kommer att be för dig."
Min bön var följande: "Du kommer att uppbåda kärlek i anden hos varje person som är
anknuten till banken. Låt den gudomliga idén springa fram ur denna situation."
"Kvinna, det du pratar om är en omöjlighet. I morgon är det lördag och banken stänger
klockan tolv. Mitt tåg tar mig inte dit förrän tio och tidsfristen tar slut i morgon och hursomhelst kommer de inte att göra det. Det är för sent."
"Gud behöver inte ta hänsyn till tid och är aldrig sen. Med Honom är allting möjligt. Jag
vet inte någonting om affärer, men jag vet allt om Gud."
"Det låter väldigt fint när jag sitter här och lyssnar till dig, men när jag kommer ut är det
fruktansvärt."
Han bodde i en avlägsen stad och jag hörde inte från honom på en vecka, men sedan
kom det ett brev. Där stod det: "Du hade rätt. Jag fick pengarna och kommer aldrig någonsin
igen tvivla över sanningen i det som du har berättat för mig."
Jag såg honom några veckor senare och frågade:
"Vad hände? Uppenbarligen hade du massor av tid, trots allt."
"Mitt tåg var försenat och jag kom dit när klockan var kvart i tolv. Jag gick in i banken
tyst och sade 'Jag har kommit hit för lånet.' och de gav mig det utan en endaste fråga."
Det var den sista kvarten som hade givits honom och den Oändliga Anden var inte för
sen. I det här fallet hade mannen aldrig kunnat klara av det själv. Han behövde någon som
hjälpte honom att hålla fast vid sin vision. Det är vad en människa kan göra för sin nästa.
Jesus Kristus kände till sanningen om detta när han sade: "Allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske fader." (Mat 18:19) Om
man kommer alltför nära sina egna göromål grips man av tvivel och rädsla.
Vännen eller helaren ser klart framgången, hälsan eller välståndet och sviktar aldrig, eftersom denne aldrig är inblandad i situationen alltför mycket. Det är mycket enklare att uppvisa målet för någon annan än för sig själv, så en person ska aldrig tveka om att be om hjälp
om hon känner att hon själv sviktar. En uppmärksam observatör av livet sade en gång att
"ingen kan misslyckas, om någon annan människa ser honom som framgångsrik." Sådan är
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visionens kraft och många stora män har sina fruar, systrar eller vänner att tacka för att de
har trott på honom och varit fasta i denna tro och hållit fast vid det fullkomliga mönstret,
utan att svikta.
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Kapitel 3: Ordets makt
Den som känner till ordets makt blir väldigt försiktig med vad hon säger. Hon behöver bara
iaktta reaktionerna av sina ord för att inse att de inte återvänder tomma. Genom sitt uttalade
ord skapar människan ständigt lagar för sig själv. Jag kände en man som sade: "Jag lyckas aldrig få tag på taxibilar. Varje gång jag närmar mig en så åker den iväg." Hans dotter sade: "Jag
lyckas alltid få tag på taxibilar. Så fort jag vill ha en så dyker det alltid upp någon." Det här
fortsatte i flera år. Far och dotter hade var och en skapat separata lagar för sig själva, en för
misslyckande och en för framgång. Detta är vidskeplighetens psykologi.
Hästskon eller harfoten innehåller ingen kraft i sig själva, medan människans uttalade ord
och tro att dessa föremål kommer att ge deras innehavare tur skapar förväntningar i det undermedvetna och lockar till sig tursamma situationer. Jag har dock upptäckt att sådana föremål slutar att fungera när en människa har avancerat spirituellt och är medveten om en högre
lag. Då är det inte längre möjligt att vända tillbaka och man blir tvungen att lägga ifrån sig
dessa gudabilder.
Ett exempel: Två män i min klass hade nått stor framgång i affärer de senaste månaderna,
när plötsligt allting rasade samman. Vi försökte att analysera situationen och jag fann att istället för att utföra sina affirmationer och vända sig till Gud för framgång och välstånd, hade
båda två köpt varsin turapa. Jag sade:
"Åh, jag förstår. Ni har lagt er tilltro till turaporna i stället för till Gud. Lägg ifrån er turaporna och kalla på lagen om förlåtelse" eftersom människan alltid har makt att förlåta eller
neutralisera sina misstag.
De bestämde sig för att slänga iväg sina turapor och allting gick bra igen. Det här behöver
dock inte betyda att man ska slänga iväg varenda hästsko eller hartass man har liggande i huset, men man måste förstå att det är den bakomliggande kraften som är den enda kraften,
Gud, och att sådana objekt endast skapar känslan av förväntning.
Jag träffade en vän en dag som kände stor förtvivlan. En dag när hon gick över gatan hittade hon och tog upp en hästsko. Omedelbart fylldes hon av glädje och hopp. Hon sade att
Gud hade sänt henne hästskon för att hon inte skulle misströsta.
Vid detta tillfälle var detta en av de få saker som verkligen kunde ha registrerats av hennes
undermedvetna. Hennes hopp blev till tro och i slutändan visade hon upp en underbar uppvisning. Jag vill klargöra min poäng här att de tidigare nämnda männen litade på aporna allena, medan den här kvinnan uppfattade kraften bakom hästskon.
Jag vet att i mitt eget fall tog det mig lång tid att komma bort från uppfattningen att vissa
särskilda händelser ledde till besvikelser. Om en sådan sak hände, kom undantagslös besvikelsen därefter. Jag märkte att det enda sättet som jag kunde skapa en förankring i det undermedvetna var genom att hävda att "det finns inte två krafter, det finns bara en kraft, Gud, och
därför finns det inga besvikelser och den här händelsen innebär bara en glad överraskning."
Jag uppfattade förändringen omedelbart och glada överraskningar började dyka upp längs
min väg.
Jag hade en vän som sade att ingenting kunde få henne att gå under en stege. Jag sade:
"Om du visar rädsla, delar du upp din tro i två delar, Gott och Ont, i stället för en enda.
Eftersom Gud är ett, kan det inte existera någon motsatt kraft om inte människan skapar
ondskans falskhet för sig själv. För att visa att du tror på endast en kraft, Gud, och att det inte
finns någon styrka eller verklighet i ondskan, gå under nästa stege du ser."
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Kort därefter gick hon till banken. Hon ville öppna sitt bankfack som låg i bankvalvet och
vid facket stod det en stege. Det var omöjligt att nå bankfacket utan att gå under stegen. Hon
sjönk ihop av rädsla och vände om. Hon klarade inte av att se skräcken i vitögat. Dock, när
hon kom till gatan, dök mina ord upp i hennes inre och hon bestämde sig för att vända tillbaka och att gå under stegen. Det var ett stort steg i hennes liv, eftersom hon hade begränsats av
stegar i flera års tid. Steg för steg gick hon tillbaka till bankvalvet och stegen stod inte längre
uppställd där. Och ofta är det vad som händer! Om man är villig att göra någonting man är
rädd för att göra, behöver man inte göra det. Detta är ickemotståndets lag, som är alltför
missförstådd.
Någon har sagt att mod innehåller genius och magi. Möt en situation oförskräckt och det
finns ingenting att möta; situationen försvinner av av sig självt. Förklaringen är att rädslan attraherade stegen till kvinnans väg och modet avlägsnade den. Därför är de osynliga krafterna
som ständigt verkar för människan och som drar i trådarna bara hon själv, även om hon inte
förstår det. Tack vare ordens vibrerande kraft kommer vadhelst människan uttalar att attraheras. Människor som oavbrutet talar om sjukdomar, drar till sig dessa undantagslöst.
När människan har lärt sig sanningen, kan hon inte bli nog försiktig med vad hon säger.
Ett exempel: Jag har en vän som ofta ringer till mig och ber mig:
"Kom hem och hälsa på så får vi ha en gammal hederlig konversation."
Denna "gamla hederliga konversation" innebär en timmes upprepande av hundratals destruktiva ord, där de huvudsakliga ämnena som berörs är förlust, saknad, misslyckande och
sjukdom. Mitt svar är:
"Nej, tack. Jag har haft alltför många gamla hederliga konversationer i mitt liv. De är alltför kostsamma. Men jag kommer gladligen över för att ha en ny hederlig konversation om
vad vi vill ha och åstadkomma, inte vad vi saknar och inte vill ha."
Det finns ett gammalt talesätt att människan endast vågar använda sina ord till tre ändamål: att hela, välsigna och växa. Vad människan säger om andra, kommer att sägas om henne, och vad hon önskar andra, önskar hon för sig själv. Förbannelser, liksom kycklingar, kommer därför alltid tillbaka. Om en människa önskar någon annan otur, kommer hon helt
säkert att attrahera otur själv. Om hon önskar att hjälpa någon annan till framgång, önskar
och hjälper hon sig själv till framgång.
Kroppen kan förnyas och förändras genom det uttalade ordet och en klar vision, och sjukdom kan utplånas fullständigt ur medvetandet. Metafysikerna vet att all sjukdom har en själslig motsvarighet och för att hela kroppen måste man först hela själen.
Själen är det undermedvetna och det måste räddas från felaktiga tankar.
I den tjugotredje psalmen kan vi läsa att "Han ger mig ny kraft." (Ps 23:3) Detta innebär
att det undermedvetna, eller själen, måste återställas med de rätta idéerna och att det mystiska giftermålet sker mellan själen och anden, eller det undermedvetna och det supermedvetna.
De måste vara ett. När det undermedvetna översvämmas av de fullkomliga tankarna från det
supermedvetna är Gud och människan ett: "Jag och Fadern är ett." (Joh 10:30) Det betyder
att hon är ett med de fullkomliga idéernas rike; hon är människan skapad till Guds avbild
(fantastibild) och har fått makt och herravälde över skapelsen, sitt sinne, sin kropp och sitt liv.
Man kan med säkerhet säga att all sjukdom och olycka uppkommer genom att bryta mot
kärlekens lag. "Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra." (Joh 13:34) I livets spel tar
kärleken och välviljan alla poäng.
Ett exempel: En kvinna jag känner hade i flera år plågats av en fruktansvärd hudsjukdom.
Läkarna talade om för henne att den var obotlig och hon var utom sig av förtvivlan. Hon var
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skådespelerska och fruktade att hon snart skulle bli tvungen att ge upp sin profession och hade
inga andra försörjningsmöjligheter. Hur det nu än var med den saken, skaffade sig kvinnan
en bra roll och på premiärkvällen gav hon en enastående föreställning. Hon fick smickrande
kritik och var upprymd och glad. Påföljande dag blev hon avskedad. En man i ensemblen
hade blivit avundsjuk på hennes framgång och hade lyckats ordna så att hon blev tvungen att
sluta. Hon kände hur hat och bitterhet överväldigade henne fullständigt och hon ropade
"Gud! Låt mig inte hata den mannen." Samma natt bearbetade hon sitt undermedvetna i
tystnad. Hon sade:
"Jag kom mycket snart in i en väldigt djup tystnad. Jag verkade vara i harmoni med mig
själv, med mannen och hela universum. Jag fortsatte att bearbeta situationen de två påföljande nätterna och på den tredje dagen fann jag att min hudsjukdom hade läkt fullständigt."
Genom att fråga efter kärlek eller välvilja, hade hon fullföljt lagen. "Kärleken är alltså lagen i dess fullhet." (Rom 13:10) Sjukdomen, som kom från undermedveten bitterhet, hade
utplånats.
Oavbruten kriticism skapar reumatism, eftersom kritiska och disharmoniska tankar skapar
onaturliga blodavlagringar som slår sig ner i lederna.
Kroppsliga utväxter skapas av avundsjuka, hat, ovilja att förlåta, rädsla etc. Varje sjukdom är skapad av ett sinne som inte känner sig väl till mods. En gång sade jag i min klass:
"Det är ingen mening att fråga någon: 'Vad är det som är fel med dig?' Vi kan lika gärna säga
'Vem är det som är fel med dig?'" Att inte förlåta är den största orsaken till sjukdom. Det får
artärerna och levern att stelna och det påverkar synen. Att inte förlåta leder till ändlösa
plågor.
Jag samtalade med en kvinna en dag som sade att hon hade blivit sjuk av att äta ett förgiftat ostron. Jag sade:
"Nej, då. Ostronet var oskadligt. Det var du som förgiftade ostronet. Vad är det som är fel
med dig?"
"Åh, det är väl nitton personer."
Hon hade grälat med nitton personer så att hon hade blivit så disharmonisk att hon hade
attraherat fel ostron.
Yttre disharmoni indikerar att det existerar inre disharmoni. Som det är på insidan, så är
det även på utsidan. Människans enda fiende finns inom henne själv. "Mannens husfolk skall
bli hans fiender." (Mat 10:36) Personligheten är en av de sista fienderna som behöver övermannas, när denna planet blir initierad i kärlek. Kristus budskap löd: "På jorden fred åt dem
han har utvalt." (Mat 2:14) Den upplysta människan strävar därför efter att göra sig själv fullkomlig inför sin nästa. Hon arbetar med sig själv, för att sända ut välvilja och välsignelse till
alla andra människor och det förunderliga med detta är att den som välsignar någon annan,
kan inte skadas av den välsignade.
Ett exempel: En man kom till mig och bad mig att behandla honom för framgång i sina
affärer. Han sålde maskiner och det hade precis dykt upp en konkurrent som enligt mannen
sålde en bättre maskin och min vän fruktade sitt nederlag. Jag sade:
"Framför allt så måste vi utplåna all rädsla och veta att Gud skyddar dina intressen och
att den Gudomliga Idén måste komma från situationen. Det innebär att den rätta maskinen
kommer att säljas av den rätta säljaren till den rätta köparen. Tänk inte en endaste kritisk tanke om den mannen. Välsigna honom under hela dagen och var öppen för att inte sälja din
maskin om det inte sammanfaller med den Gudomliga Idén."
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Så han for till sitt möte, orädd och öppen, och han välsignade den andre mannen. Han
sade att utfallet hade varit enastående. Den andre säljarens maskin hade vägrat att fungera
och han hade sålt sin maskin utan några som helst problem. "Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er." (Mat 5:44)
Välvilja skapar en fantastisk skyddande aura runt den som nyttjar den. "Inget vapen som
smids mot dig skall ha framgång". (Jes 54:17) Med andra ord, kärlek och välvilja förgör de
inre fienderna och därför existerar inga yttre fiender.
Fred på jorden för dem som hyser välvilja till sin nästa.
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Kapitel 4: Nonresistensens lag
Ingenting i världen kan motstå en fullständigt nonresistent person.
Kineserna säger att vatten är det mäktigaste elementet, eftersom det är fullständigt nonresistent. Det kan nöta ner sten och svepa bort alla rester.
Jesus Kristus sade: "Värj er inte mot det onda." (Mat 5:39) Han visste att i verkligheten
existerar inget ont, därför finns det ingenting att värja sig från. Ondska har kommit ur människans oförståndiga hjärta, eller en tro på två olika krafter: godhet och ondska. Det finns en
gammal legend att Adam och Eva åt av Maja, vilket var illusionens träd och såg därför två
krafter istället för en enda: Gud. Därför är ondska en falsk lag som människan har skapat
själv, genom själslig sömn. Själslig sömn innebär att människans själ har hypnotiserats av tron
på synd, sjukdom, död osv. som är köttsliga och dödliga tankar och det som inträffar henne är
återspeglingar av dessa illusioner.
I ett tidigare kapitel har vi läst att människans själ är hennes undermedvetna och vadän
hon känner, gott eller ont, utfärdas detta av hennes trofasta tjänare. Hennes kropp och liv visar vad hon har föreställt sig. Den sjuka människan har föreställt sig sjukdom, den fattiga fattigdom och den rika rikedom. Människor säger ofta: "Varför har det lilla barnet blivit sjukt,
när det är alltför litet för att ens förstå vad det innebär?" Mitt svar är att barn är känsliga och
receptiva för andras tankar runtom dem, och därför lever de ut sina föräldrars rädsla.
En gång hörde jag en metafysiker säga: "Om du inte bestämmer över ditt undermedvetna
själv, kommer någon annan att bestämma över det åt dig."
Mödrar attraherar ofta omedvetet ohälsa och olycka till sina barn genom att ständigt
omge dem med tankar av rädsla och söka efter symptom hos dem.
Ett exempel: En vän frågade en kvinna om hennes lilla flicka hade fått mässlingen. På en
gång svarade hon "inte än!" Detta medförde att hon förväntade sig sjukdomen och därför beredde hon vägen för någonting hon inte ville att hon och hennes flicka skulle utsättas för.
Hur det nu än är med den saken, den människa som är fokuserad på och har etablerat det
rätta tänkandet, hon som endast sänder ut välvilja till sin nästa och som är utan fruktan, kan
inte påverkas av andras negativa tankar. Faktum är att hon då endast kan ta emot goda tankar, då hon själv endast sänder ut goda.
Motstånd är helvetet, eftersom det placerar människan i ett ständigt tillstånd av plåga.
En gång gav mig en metafysiker ett underbart recept för att lyckas i livets spel, vilket är
höjdpunkten av nonresistens. Han sade följande ord:
"En gång i mitt liv, döpte jag barn och självklart hade de många olika namn. Nu döper
jag inte längre barn, jag döper händelser, men jag ger varje enskild händelse samma namn.
Misslyckas jag med någonting döper jag det till en framgång, i Faderns, Sonens och den Helige Andens namn."
I och med detta kan vi finna den fantastiska lagen om omvandling, som är baserad på
nonresistens. Genom hans uttalade ord omvandlade han varje misslyckande till framgång.
Ett exempel: En kvinna som fick en summa pengar och kände till den spirituella lagen om
överflöd, hamnade ständigt i en affärssituation med en man som gjorde att hon kände sig väldigt fattig. Han pratade om brister och begränsningar och hon började att snappa upp hans
tankar om armod, så hon tyckte illa om honom och gav honom skulden för sina egna misslyckanden. Hon visste att för att frammana sina tillgångar, måste hon först känna att hon hade
fått, en känsla av överflöd måste föregå dess manifestation. En dag kom hon till insikt att hon
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kämpade emot situationen, genom att se två krafter i stället för en. Så hon välsignade mannen
och döpte situationen till framgång! Hon affirmerade: "Eftersom det bara finns en enda kraft,
Gud, är denna man en källa till mitt goda och min välgång." (det vill säga precis vad han inte
verkade vara). Kort efter det mötte hon, genom denna man, en kvinna som betalade henne
flera tusen dollar för en utförd tjänst och mannen i fråga flyttade till en avlägsen stad och försvann successivt ut ur hennes liv. Uttala följande utsaga: "Varje människa är en gyllene länk i
min kedja till gott" eftersom alla människor är en manifestation av Gud som väntar på möjligheten, given av människan, sig själv, att betjäna den gudomliga planen i sitt liv. Välsigna din
fiende och du tar ifrån henne hennes ammunition. Hennes pilar kommer att omvandlas till
välsignelser.
Denna lag är sann för nationer, likväl som för individer. Välsigna en nation, sänd kärlek
och välvilja till alla dess invånare, och den förlorar sin förmåga att skada.
Människan kan endast skaffa sig den sanna insikten om nonresistens genom spirituell förståelse. Mina studenter har ofta sagt: "Jag vill inte vara en dörrmatta." Jag svarar: "När du
använder dig av nonresistens med visdom, kommer ingen någonsin att kunna trampa på dig."
Ett annat exempel: En dag väntade jag otåligt på ett viktigt telefonsamtal. Jag motstod
varje inkommande samtal och ringde inga samtal själv, jag resonerade att det skulle kunna
komma emellan det samtal jag väntade på. I stället för att säga: "Gudomliga idéer hamnar
aldrig i konflikt med varandra, samtalet kommer att komma vid det rätta tillfället" och därigenom lämna över ansvaret till den Oändliga Intelligensen att arrangera kommunikationen,
försökte jag att hantera situationen själv. Jag gjorde striden till min egen, i stället för Guds och
fortsatte att vara spänd och orolig. Klockan ringde inte under en hel timme och när jag kikade på telefonen såg jag att luren hade varit av under den tiden så att telefonbolaget hade
kopplat ur min telefon. Min oro, rädsla och tro på att lägga mig i hade lett till en fullständigt
utslagning av telefonen. När jag insåg vad jag hade gjort, började jag omedelbart att välsigna
situationen. Jag döpte den till framgång och affirmerade "Jag kan inte förlora några samtal
som tillhör mig genom min gudomliga rätt; jag agerar i nåd, inte under lag."
En vän sprang ut till närmaste telefon, för att underrätta telefonbolaget att de kunde
koppla in min telefon på nytt. Hon kom in till en fullpackad livsmedelsbutik, men butiksinnehavaren lämnade sina kunder och tog själv hand om samtalet. Min telefon blev genast inkopplad och två minuter senare fick jag ett viktigt telefonsamtal och en timme därefter det
samtal jag hade väntat på.
Ens skepp kommer in över ett lugnt hav.
Så länge människan står emot en situation, kommer den att förfölja henne. Om hon
springer ifrån den, kommer den att springa efter henne.
Ett exempel: Jag upprepade detta för en kvinna en dag, och hon svarade: "Det är helt
sant! Jag var olycklig hemma. Jag tyckte inte om min mor, som var kritisk och dominant.
Därför rymde jag och gifte mig, men jag gifte mig med min mor, för min man var exakt som
henne och jag var tvungen att möta samma situation på nytt."
"Skynda dig att komma överens med din motpart." (Mat 5:25) Detta innebär följande:
Håll med om att den skadliga situationen är bra, låt dig inte bli störd av den, så kommer den
att försvinna av sig självt. "Ingen av dessa saker berör mig" är en underbar affirmation.
Den disharmoniska situationen kommer från någon disharmoni inifrån människan själv.
När det inte finns någon emotionell reaktion på en disharmonisk situation i henne, försvinner
den successivt för alltid från hennes väg. Därför märker vi att människans arbete för evigt är
med sig själv.
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Människor har sagt till mig "Ge behandlingar för att ändra på min man eller min bror."
Jag svarar: "Nej. Jag kommer att ge behandlingar för att ändra på dig. När du förändrar dig
själv kommer din man och din bror att förändras."
En av mina studenter hade en vana att ljuga. Jag berättade för henne att det var en misslyckad metod och om hon ljög, skulle man ljuga för henne. Hon svarade:
"Jag bryr mig inte, det finns ingen möjlighet för mig att klara mig utan att ljuga."
En dag pratade hon med en man som hon var djupt förälskad i. Hon kom till mig och
sade:
"Jag litar inte på honom, jag vet att han ljuger för mig."
"Nu är det så att du ljuger själv så någon måste tvunget ljuga för dig och du kan vara säker på att det kommer att vara precis den person som du helst vill höra sanningen från."
Efter ett tag träffade jag henne på nytt och hon sade:
"Jag är botad från att ljuga."
"Vad botade dig?"
"Jag har bott tillsammans med en kvinna som ljög mer än vad jag gjorde!"
Man blir ofta botad från sina skavanker genom att se dem hos andra. Livet är en spegel
och vi ser bara oss själva reflekteras hos andra.
Att leva i det förgångna är en metod som leder till misslyckande och den är ett brott mot
de spirituella lagarna. Jesus Kristus sade: "Nu är den rätta stunden, nu är frälsningens dag."
(Kor 6:2) Lots fru såg tillbaka och blev till en saltstod.
Våra tidstjuvar är det förgångna och framtiden. Människan borde välsigna det förgångna
och glömma det om det håller henne fången, välsigna framtiden med insikten att den har
oändlig glädje i beredskap, men leva helt och hållet i nuet.
Ett exempel: En kvinna kom till mig och klagade över att hon inte hade några pengar att
köpa julklappar för. Hon sade:
"Förra året var allting alldeles annorlunda; jag hade massor med pengar och gav bort fantastiska presenter och i år har jag knappt en cent."
"Du kommer aldrig att frammana pengar medan du är patetisk och lever i det förgångna.
Lev helt och fullt i nuet och gör dig redo att ge bort julklappar. Gräv dina gropar och så kommer pengarna att komma."
"Jag vet vad jag ska göra! Jag kommer att köpa glitter, juletiketter och julklappspapper."
"Gör det och då kommer julklapparna att komma och klistra fast sig själva i
juletiketterna."
Detta innebar också att visa finansiell oräddhet och tro på Gud, eftersom förnuftet sade:
"Spara varenda cent du har, eftersom du inte kan vara säker på att du kommer att få några
fler." Hon köpte etiketterna, pappret och glittret och några dagar före jul fick hon en gåva på
flera hundra dollar. Genom att köpa etiketterna och glittret hade hon präglat sitt undermedvetna med förväntningar och öppnat vägen för pengarna att manifesteras. Hon köpte julklapparna i god tid.
Människan måste leva i nuet. Se därför gott på denna dag. Sådan är gryningens hälsning.
Hon måste vara spirituellt alert, alltid vara beredd på ledtrådarna som visas henne och ta
vara på varje möjlighet.
En dag sade jag oavbrutet (tyst): "Oändliga Ande, låt mig inte missa en endaste möjlighet"
och någonting väldigt viktigt berättade man för mig den kvällen. Det är synnerligen nödvändigt att inleda dagen med de rätta orden. Gör en affirmation som du uttalar omedelbart när
du vaknar.
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Ett exempel: "Ske din vilja i dag! Denna dagen är en dag av fullständighet. Jag tackar dig
för denna fullkomliga dag, mirakel följer mirakel och under kommer aldrig att upphöra." Gör
detta till en vana och du kommer att upptäcka att under och mirakel uppenbarar sig i ditt liv.
En morgon tog jag upp en bok och läste: "Se med förundran på det som ligger framför
dig!" Det verkade vara mitt meddelande för den dagen så jag repeterade det igen och igen:
"Se med förundran på det som ligger framför dig!" Mitt på dagen fick jag en stor summa
pengar som jag hade önskat för ett särskilt ändamål.
I nästa kapitel kommer jag att ge dig de affirmationer som jag har upptäckt varit de mest
effektiva. Man bör dock tänka på att aldrig använda affirmationer om de inte är fullständigt
tillfredsställande och övertygande för sitt eget medvetande, därför ändrar man ofta affirmationer för att bättre passa olika personer.
Ett exempel: Följande affirmation har lett till framgång för många:
Jag gör ett underbart jobb
på ett underbart sätt.
Jag ger underbar service
och lönen är rätt!

Jag gav de två första raderna till en av mina studenter och hon lade till de övriga två. Den
har visat sig vara en högst mäktig affirmation, eftersom man alltid borde få rätt lön för perfekt
service och rytmen gör att affirmationen enkelt påverkar det undermedvetna. Hon for omkring och sjöng det högt för sig själv och snart hade hon fått ett underbart jobb på ett underbart sätt där hon gav underbar service där lönen var rätt.
En annan av mina studenter, en affärsman, tog affirmationen och ändrade ordet jobb till
företag. Han repeterade: "Jag har ett underbart företag på ett underbart sätt. Jag ger underbar service och betalningen är rätt." Den eftermiddagen rodde han hem en fyrtiofyratusendollarsaffär, trots att det inte hade funnits någon aktivitet i hans företag under flera månaders
tid.
Varje affirmation måste undersökas och utformas noggrant.
Ett exempel: Jag kände en kvinna som hade ett stort behov av pengar och bad om jobb.
Hon fick massor av arbete, men aldrig någon betalning. Numera vet hon att hon behöver lägga till "Jag ger underbar service och lönen är rätt!"
Det är människans gudomliga rätt att ha överflöd! Mer än hon behöver! Hennes lador ska
vara fulla och hennes kopp skall svämmas över! Detta är Guds idé för människan och när
människan bryter ner barriärerna som nöden sätter upp i hennes medvetande, kommer den
gyllene tidsåldern att vara hennes och varje rättfärdig önskan i hennes hjärta att uppfyllas.
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Kapitel 5: Karmalagen och lagen om förlåtande
Människan får bara det hon ger. Livets spel är ett spel med bumeranger. Människans tankar,
handlingar och ord kommer tillbaka till henne förr eller senare, med häpnadsväckande exakthet. Detta är karmalagen. Karma är sanskrit för retur. "Vad man sår får man också skörda."
(Gal 6:7)
Ett exempel: En av mina vänner berättade själv den här berättelsen för mig, som illustrerar lagen. Hon sade: "Jag skapar all min karma genom min faster. Vadän jag säger till
henne, säger någon annan samma sak till mig. Jag är ofta irriterad när jag är hemma och en
dag sade jag till min faster, som pratade med mig under middagen: 'Inget mer prat nu. Jag
vill äta ifred.' Följande dag lunchade jag med en kvinna som jag försökte göra ett gott intryck
på. Jag pratade på livligt när hon sade: 'Inget mer prat nu. Jag vill äta ifred.'" Min vän har
nått ett högt medvetande så hennes karma återvänder mycket snabbare än till någon som befinner sig på det mentala planet.
Ju mer människan känner till, desto större blir hennes ansvar och en person som har kunskap om de Spirituella Lagarna utan att utöva dem får som konsekvens utstå mycket lidande
av detta. "Att frukta Herren (lagen) är början till vishet." (Ord 9:10)3 Om vi läser ordet Herren som lagen kommer många passager i bibeln att framstå mycket klarare. "Min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren" (Rom 12:19) (lagen). Det är lagen som utkräver
hämnden, inte Gud. Gud ser människan som fulländad, skapad till sin avbild (föreställning)
och given makt och herravälde. Detta är den fullkomliga idén om människan, som den är registrerad hos det Gudomliga Sinnet och väntar på människans igenkännande; för människan
kan endast vara vad hon ser sig själv vara och kan endast få det hon ser sig själv få. "Ingenting
händer någonsin utan någon som ser på", är ett gammalt ordspråk. Människan ser först sitt
misslyckande eller sin framgång, sin glädje eller sorg, innan det synliggörs i den yttre världen
från scenerna i hennes egen föreställningsvärld. Vi har observerat detta hos modern som målar upp sjukdomar åt sitt barn eller kvinnan som ser framgång i sin man.
Jesus Kristus sade "Ni skall lära känna sanningen, och sanningen skall göra er fria." (Joh
8:32) Så vi ser att frihet (från alla olyckliga tillstånd) kommer genom kunskapen om de spirituella lagarna. Lydnad föregår auktoritet och lagen lyder människan när människan lyder lagen. Elektricitetens lagar måste först åtföljas innan den kan bli människans tjänare. När den
hanteras ovarsamt, blir den till människans dödliga fiende. Så fungerar också tankarnas
lagarna!
Ett exempel: En kvinna med en stark personlig vilja, önskade att hon ägde ett hus som
hörde till en bekant och hon målade ofta upp mentala bilder av hur hon bodde i huset. Efter
en tid dog mannen och hon flyttade in i huset. Många år därefter, när hon fick kännedom om
de Spirituella Lagarna, frågade hon mig:
"Tror du att jag hade någonting att göra med den mannens död?"
"Ja, din önskan var så stark att allting skapade en väg för den, med följden att du fick betala din karmaskuld. Din man, som du älskade hängivet, dog kort därefter, och huset blev
värdelöst för dig under flera år."

3.

Parentesen är författarens tillägg.
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Den ursprungliga ägaren hade dock inte kunnat bli påverkad av hennes tankar om han
hade varit i sanning positiv och inte heller hennes man, eftersom de båda också befann sig under karmalagen. Kvinnan borde i stället ha sagt (eftersom hon kände en stark längtan till huset): "Oändliga Intelligens, ge mig mitt rätta hus, lika förtjusande som det här, det hus som är
mitt genom min gudomliga rätt." Det gudomliga urvalet skulle ha tillfredsställt henne fullkomligt och fört gott till alla. Det gudomliga mönstret är det enda säkra mönstret att
efterlikna.
Begär är en väldig kraft och måste riktas genom de rätta kanalerna för att inte kaos ska
uppstå.
När man uppvisar är det viktigaste steget det första: att fråga rätt. Människan borde alltid
endast fråga efter det som tillhör henne genom hennes gudomliga rätt.
Tillbaka till illustrationen. Hade kvinnan anammat följande attityd: "Om det här huset
som jag längtar efter är mitt, kan jag inte förlora det. Om det inte är mitt, ge mig dess motsvarighet", så hade kanske mannen harmoniskt valt att flytta ut (om det hade varit hennes gudomliga urval) eller så skulle ett annat hus ha dykt upp i stället. Vad som än har forcerats att
manifestera genom personlig vilja har alltid ett högt pris och är för evigt en pyrrhusseger.
Människan förmanas: "Min vilja ska genomföras, inte din" och det intressanta är att människan alltid får precis vad hon begär när hon avstår sin personliga vilja, för att därigenom aktiveras den Oändliga Intelligensen att arbeta för henne. "Stanna här; i dag skall ni bli vittnen
till den seger som Herren vinner åt er." (2 Mos 14:13)
Ett exempel: En kvinna kom bedrövad till mig. Hennes dotter hade bestämt sig för att åka
på en väldigt farlig resa och modern var fylld av skräck. Hon sade att hon hade använt sig av
alla argument hon hade kunnat komma på: Hon hade pekat på farorna som dottern skulle
möta på och förbjudit henne att åka, medan dottern blev alltmer rebellisk och bestämd. Jag
sade till modern:
"Du tvingar din personliga vilja på din dotter, vilket du inte har någon rätt att göra och
det enda gör är att attrahera resan, eftersom människan attraherar det hon är rädd för. Gå nu
och avlägsna dina mentala händer; lägg saken i Guds händer och uttala följande utsaga: 'Jag
lägger den här situationen i händerna på den Oändliga Kärleken och Visdomen; om den här
resan är en del av den gudomliga planen välsignar jag den och motarbetar den inte längre,
men om den inte längre är gudomligt planerad tackar jag för att den nu har lösts upp och
försvunnit.'"
En eller två dagar efter det sade hennes dotter till henne: "Mor, jag har gett upp mina
tankar på att resa" och hela situationen återvände till sin naturliga intighet.
Människan behöver lära sig att stå still, något som verkar vara svårt för henne. Jag har behandlat detta mer fullständigt i kapitlet om nonresistens.
Jag ska beskriva ytterligare ett exempel på att så och att skörda som dök upp på det mest
underliga sätt. En kvinna kom till mig och sade att hon hade fått en falsk tjudodollarssedel
från banken. Hon störde sig på detta för hon sade:
"De som jobbar på banken kommer aldrig att erkänna sitt misstag"
"Låt oss analysera situationen för att komma på varför du attraherade den."
Hon tänkte till för några ögonblick och utbrast sedan:
"Jag vet! Jag skickade en bunt med låtsaspengar till en vän, bara för att skämta med
henne."
Så lagen hade i sin tur skickat henne låtsaspengar, eftersom den inte förstår sig på skämt.
"Nu ska vi kalla på lagen för förlåtelse, för att neutralisera situationen."
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Kristendomens grundar sig på lagen om förlåtande. Kristus har löst ut oss från den karmiska lagen och Kristus inom oss alla är var och ens förlösare och frälsare från alla disharmoniska tillstånd. Så jag sade:
"Oändliga Ande, vi kallar på lagen om förlåtelse och tackar att hon är satt under nåd och
inte lagen och därför inte kan förlora dessa tjugo dollar som är hennes genom hennes gudomliga rätt. Nu ska du gå tillbaka till banken och berätta att de har gett dig den av misstag, utan
att vara rädd."
Hon lydde mig och till hennes förvåning bad de om ursäkt och gav henne en annan sedel
och behandlade henne synnerligen hövligt.
Kunskap om lagen ger alltså människan makten att radera sina misstag. Människan kan
inte forcera sitt yttre till att bli vad hon själv inte är. Om hon begär rikedomar, måste hon
först vara rik i sinnet.
Ett exempel: En kvinna kom till mig och bad mig behandla henne för välstånd. Hon
brydde sig inte så mycket om sina hushållssysslor och hennes hem låg i stor oordning. Jag
sade till henne:
"Om du vill bli rik, måste du bli mer ordningsam. Alla män som har blivit rika är ordningsamma, och ordning är himmelrikets första lag. Du kommer aldrig att bli rik med en
bränd tändsticka i soffkudden."
Hon hade ett gott sinne för humor och började omedelbart att göra i ordning sitt hus.
Hon flyttade om sina möbler, rätade ut byrålådor, tvättade mattor och snart ledde detta till
resultat; hon fick en gåva från en släkting. Kvinnan ordnade upp sig själv och håller sig numera finansiellt beredd genom att ständigt vara uppmärksam på det yttre och att förvänta sig
välstånd, eftersom hon vet att Gud är hennes tillgång.
Många människor är ignoranta över det faktum att gåvor och saker är investeringar, medan hamstrande och sparande undantagslöst leder till förlust. "Den ene är rundhänt men får
bara mer, den andre snålar och har ändå inget." (Ord 11:24)
Ett exempel: Jag kände en man som ville köpa en pälsfodrad överrock. Han och hans fru
åkte till allehanda affärer, men han hittade inte någon han ville ha. Han sade att alla såg alldeles för billiga ut. Till slut visade man honom en som säljaren sade var värd tusen dollar,
men som ägaren kunde sälja till honom för femhundra dollar, eftersom det var sent på säsongen. Hans tillgångar bestod av ungefär sjuhundra dollar. Förnuftet skulle ha sagt: "Du kan
inte slänga iväg nästan allt du har på en rock." men han var väldigt intuitiv och följde aldrig
förnuftet. Han vände sig till sin fru och sade: "Om jag får den här rocken, kommer jag att tjäna massor av pengar!" Så hans fru gick med på det i ett svagt ögonblick. Ungefär en månad
senare fick han en provision på tiotusen dollar. Rocken hade fått honom att känna sig så rik
att den länkade honom samman med framgång och välstånd; utan rocken hade han aldrig
fått sin kommission. Det var en investering som gav en stor utdelning!
Om människan ignorerar sådana ledtrådar om att spendera eller att ge bort kommer samma summor att försvinna på ett ointressant och olyckligt sätt i stället.
Ett exempel: En kvinna berättade för mig att hon, på tacksägelsedagen, hade informerat
sin familj om att de inte hade råd med en tacksägelsemiddag. Hon hade pengarna, men valde
att spara dem. Några dagar senare kom någon in i hennes rum och tog från byrålådan exakt
samma summa som middagen skulle ha kostat.
Lagen står alltid bakom den människa som spenderar oförskräckt och vist.
Ett exempel: En av mina studenter var ute och shoppade med sin lilla brorson. Barnet
skrek för att få en leksak, vilket hon berättade för honom att hon inte hade råd att köpa. Plöts22

ligt insåg hon att hon eftersträvade nöd och saknad och att hon inte erkände Gud som sin tillgång! Så hon köpte leksaken och på vägen hem hittade hon exakt samma summa som hon
hade betalt för leksaken.
Människans tillgångar är outtömliga och ofelbara när man litar till dem fullständigt, men
tro och tillit måste föregå uppvisningen. "Ni tror, och det skall ske." (Mat 9:29) "Tron är
grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan se." (Heb 11:1) För tron
håller fast visionen och negativa bilder upplöses och försvinner och "när tiden är inne får vi
skörda, bara vi inte ger upp". (Gal 6:9)
Jesus Kristus kom med de goda nyheterna (evangeliet) att det fanns en högre lag än karmalagen som transcenderade denna. Det är lagen om nåd, eller förlåtelse. Det är lagen som
befriar människan från lagen om orsak och verkan: lagen om konsekvens. "Ni står inte under
lagen utan under nåden." (Rom 6:14) Vi får höra att det är på detta plan som människan
skördar utan att så, Guds gåvor hälls helt enkelt över henne. Allt som riket har att erbjuda är
hennes. Detta oupphörliga lycksaliga tillstånd väntar den människa som har överkommit den
mänskliga (eller världsliga tanken).
I den värdsliga tanken återfinns vedermödan, men Jesus Kristus sade: "Var inte oroliga,
jag har besegrat världen." (Joh 16:33) Den världsliga tanken omfattar synd, sjukdom och död.
Jesus såg deras absoluta overklighet och sade att sjukdom och sorg ska försvinna och döden
själv, den sista fienden, ska övervinnas. Vi vet nu, från en vetenskaplig synpunkt att döden
kunde övervinnas genom att prägla det undermedvetna med övertygelsen om evig ungdom
och evigt liv.
Det undermedvetna, genom att vara kraft utan riktning, utför order utan att ifrågasätta
dem. Genom att arbeta med hjälp av supermedvetandets ledning (Kristus eller Gud inom
mäninskan) kan återuppväckelsen av kroppen åstadkommas. Människan behöver inte längre
kasta iväg sin kropp vid döden, den skulle omvandlas till den elektriska kroppen, besjungen av
Walt Whitman, eftersom kristendomen är grundad på syndaförlåtelsen och en tom grav.
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Kapitel 6: Kasta av dig bördan, prägla ditt undermedvetna
När en människa har kommit till insikt om sina egna krafter och hur hennes tankar fungerar,
är hennes största önskan att hitta ett enkelt och snabbt sätt att prägla sitt undermedvetna med
goda tankar, eftersom intellektuell kunskap om sanningen inte leder till några resultat. I mitt
eget fall fann jag det enklaste sättet var att kasta av mig bördan.
En gång förklarade en metafysiker det för mig på följande vis: "Det enda som ger någonting tyngd i naturen är gravitationslagen, så om en sten skulle tas högt ovanför planeten, skulle det inte finnas någon tyngd i stenen." Det är vad Jesus Kristus menade när han sade: "Mitt
ok är skonsamt och min börda är lätt." (Mat 11:30) Han hade övervunnit världens vibration
och agerade i den fjärde dimensionens rike, där det endast finns fullkomlighet, fulländning, liv
och glädje. Han sade: "Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila.
Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för
er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt." (Mat 11:28-30) Vi får också höra att vi ska
"kasta din börda på Herren." (Ps 55:23) Många passager i bibeln framför att striden är Guds,
inte människans, och att människan alltid ska stå stilla och ta emot Guds frälsning.
Detta indikerar att supermedvetandet (eller Kristus inom oss) är den avdelning som strider
för människorna och förlöser henne från hennes bördor. Därför ser vi att människan bryter
mot lagen om hon bär bördor, och en börda är en negativ tanke eller ett negativt tillstånd
som slår rot i det undermedvetna. Det verkar nästan vara omöjligt att lyckas göra några framsteg att styra det undermedvetna med hjälp av medvetandet eller förnuftet, eftersom förnuftet
(intellektet) har begränsningar i sina föreställningar och är fyllt av tvivel och rädsla. Hur vetenskapligt är det då inte att kasta av sig bördan på supermedvetandet (eller Kristus inom oss)
där det blir till ljus eller förintas till sin ursprungliga intighet.
Ett exempel: En kvinna var i ett brådskande behov av pengar och kastade ljus på Kristus
inom sig, supermedvetandet, med uttalandet: "Jag kastar av mig denna börda på Kristus
(inom mig) och jag fortsätter fri i överflöd!" Tron på bristen var hennes börda och när hon
lastade av den på supermedvetandet med dess inneboende tro på välstånd, blev resultatet för
henne en lavin av tillgångar.
Vi kan läsa: "Kristus finns hos er, hoppet om härligheten." (Kol 1:27)
Ytterligare ett exempel: En av mina studenter hade fått ett nytt piano och det fanns ingen
plats i hennes studio förrän hon hade flyttat ut det gamla. Hon befanns sig i ett upplösningstillstånd. Hon ville behålla sitt gamla piano, men kände inte till något ställe att skicka det till.
Hon var desperat eftersom det nya pianot skulle skickas omedelbart; faktum var att det redan
var på väg, utan att det fanns något ställe att placera det på. Hon sade att det plötsligt kom till
henne att hon skulle repetera: "Jag lägger ifrån mig denna börda på Kristus inom mig och
blir fri." Några ögonblick senare ringde hennes telefon och en kvinnlig vän frågade om hon
möjligtvis skulle kunna få hyra hennes gamla piano, vilket ledde till att hon skickade iväg det
några minuter innan det nya levererades.
Jag kände en kvinna vars börda var bitterhet. Hon sade: "Jag lägger denna börda av bitterhet på Kristus inom mig och blir fri att älska, vara harmonisk och glad." Det allsmäktiga
supermedvetandet svämmade över med kärlek och hela hennes liv förändrades. I flera år
hade bitterheten hållit sitt fasta grepp av kval om henne och fängslat hennes själ
(undermedvetande).
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Uttalanden ska utföras om och om igen, ibland i flera timmar i sträck, ljudlöst eller hörbart, lugnt och stilla men bestämt. Jag har ofta jämfört det med uppvevandet av en grammofonspelare. Vi måste veva upp oss själva med det uttalade ordet.
Jag har märkt att när man lägger ifrån sig bördan så ser man klart efter ett litet tag. Det är
omöjligt att ha en klar vision medan man använder det världsliga sinnet. Tvivel och rädsla
förgiftar tankarna; kroppen och fantasin löper amok och attraherar därigenom sjukdomar
och olycka.
Genom att oupphörligt upprepa affirmationen "Jag lägger ifrån mig denna börda på
Kristus inom mig och blir fri", klarnar ens syn och med en känsla av lättnad manifesteras förr
eller senare det goda, må det vara genom hälsa, glädje eller världsliga tillgångar.
En av mina studenter bad mig förklara vad som menades med att det var som mörkast
före gryningen. I ett tidigare kapitel refererade jag till faktumet att ofta, innan en stor uppvisning verkar allting gå fel och starka negativa känslor fördunklar medvetandet. Det betyder att
från det undermedvetna strömmar det fram tvivel och rädsla från forna tider. Dessa gamla
övergivna delar av undermedvetandet stiger till ytan för att bli utsläckta. Det är då som människan ska slå i sina cymbaler, liksom Josafat, och tacka för att hon har räddats även om det
verkar som om hon är omgiven av sina fiender (tillstånd av brist eller sjukdom). Studenten
fortsatte:
"Hur länge måste man stanna kvar i mörkret?"
"Tills man kan se i mörkret. Om man lägger ifrån sig bördan gör det att man kan se i
mörkret."
För att påverka det undermedvetna är alltid aktiv tro väsentligt. "Vad hjälper det om någon säger sig ha tro men inte har gärningar?" (Jak 2:14) I dessa kapitel har jag strävat efter att
föra fram denna poäng. Jesus Kristus visade aktiv tro eftersom han sade till folket "att slå sig
ner på marken" (Mat 15:35) innan han tackade för brödet och fiskarna.
Jag ska ge ytterligare ett exempel för att visa hur nödvändigt det här steget är. Faktum är
att aktiv tro är bron med vars hjälp man träder in i det förlovade landet. Genom missförstånd
hade en kvinna blivit lämnad av sin man, som hon älskade djupt. Han vägrade att överväga
ett endaste erbjudande om försoning eller ens att kommunicera med henne på något sätt. När
hon kom i kontakt med de spirituella lagarna, förnekade hon allting som tydde på en separation. Hon uttalade följande utsaga: "Det finns ingen separation i den Gudomliga Tanken,
därför kan jag inte bli separerad från kärleken och bandet som är mitt genom min gudomliga
rätt." Hon visade aktiv tro genom att arrangera en plats för honom vid bordet varje dag; därigenom inpräntade hon det undermedvetna med en bild av hans återkomst. Mer än ett år förflöt, men hon sviktade aldrig och en dag kom han hem.
Det undermedvetna påverkas ofta genom musik. Musik har en fjärde dimensionell kvalitet
och förlöser själen från fångenskap. Den gör att underbara saker verkar möjliga och lätta att
genomföra. Jag har en vän som använder sin grammofonspelare dagligen för detta ändamål.
Det försätter henne i en perfekt harmoni och frigör föreställningsförmågan. En annan kvinna
dansar ofta medan hon utför sina affirmationer. Musikens rytm och harmoni tillsammans
med rörelsen bär fram hennes ord med en väldig kraft.
Studenten måste också komma ihåg att inte förakta de små tingen i livet.
Undantagslöst, före varje uppvisning framträder en skymt av land. Innan Columbus anlände till Amerika, såg han fåglar och kvistar som visade honom att land var nära. Så är det
också med uppvisningar; dock misstar sig studenten ofta dessa tecken som uppvisningen själv
och blir besviken.
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Ett exempel: En kvinna hade uttalat ordet för en servis. Inte långt därefter gav en vän
henne ett fat som var gammalt och sprucket. Hon kom till mig och sade:
"Jag bad om en servis och allt jag fick var ett sprucket fat."
"Den tallriken var bara tecken på land. Det visar att din servis är på väg, se på fatet som
fåglar och sjögräs."
Inte långt därefter kom hennes servis.
Att kontinuerligt föreställa sig någonting påverkar det undermedvetna. Om man föreställer sig att man är rik och framgångsrik så kommer man att få skörda när det är dags.
Barn föreställer sig alltid och "om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni
aldrig in i himmelriket." (Mat 18:3)
Ett exempel: Jag känner till en kvinna som var väldigt fattig, men ingen kunde få henne
att känna sig fattig. Hon tjänade lite pengar från rika vänner, som konstant påminde henne
om hennes fattigdom och att hon skulle vara försiktig och spara. Obekymrad över deras förmaningar, kunde hon använda alla sina pengar på en hatt eller för att ge någon en gåva och
därigenom hamna i ett extatiskt tillstånd. Hennes tankar var alltid fokuserade på vackra kläder och smycken och små saker men utan att väcka avund hos andra. Hon levde i en underbar värld och bara rikedomar verkade existera för henne. Inom kort gifte hon sig med en rik
man och smyckena och sakerna dök upp i verkligheten. Jag vet inte om den mannen var ett
resultat av det Gudomliga Urvalet, men överflöd skulle ha manifesterats i hennes liv förr eller
senare, eftersom hon endast föreställde sig överflöd.
Det existerar ingen frid eller lycka för människan förrän hon har raderat all rädsla från sitt
undermedvetna. Rädsla är felriktad energi och måste riktas om eller omvandlas till tro. Jesus
Kristus sade "Varför är ni rädda, ni trossvaga?" (Mat 8:26) "Allt är möjligt för den som tror."
(Mar 9:23)
Mina studenter ställer mig ofta frågan: "Hur kan jag göra mig kvitt min rädsla?" Jag
svarar: "Genom att närma er de saker ni är rädda för. Lejonet får sin våldsamhet från er
skräck." Närma er lejonet och det kommer att springa sin väg; spring själva iväg och det kommer att förfölja dig. I de tidigare kapitlena har jag visat hur bristens lejon har försvunnit när
människan har spenderat pengar utan rädsla, visat aktiv tro att Gud har varit hennes tillgång
och därför outsinlig.
Många av mina studenter har kommit från fattigdomens träldom och är nu frikostigt försörjda, genom att förlora all rädsla för att låta pengarna flöda. Det undermedvetna är präglat
av sanningen att Gud är Givaren och Gåvan; när man är ett med Givaren är man därför också ett med Gåvan. Ett förträffligt uttalande är "Nu tackar jag Givaren Gud för Gåvan Gud."
Människan har för så lång tid separerat sig själv från det goda och sitt överflöd genom
tankar om separation och nöd så att det ibland behövs dynamit för att rubba dessa falska
idéer från det undermedvetna. Dynamiten är en omfattande situation. Från den föregående
illustrationen kan vi se hur individen befriades från sin träldom genom att visa oräddhet.
Människan bör betrakta sig själv varje timme för att upptäcka ifall sitt motiv för att handla
är rädsla eller tro. "Välj då i dag vilka ni vill tjäna" (Jos 24:15) Rädslan eller tron.
Kanske är du rädd för olika personer. I så fall, undvik inte de människor du är rädd för;
var villig att möta dem glatt och de kommer antingen att visa sig vara gyllene länkar i kedjan
till din framgång eller försvinna harmoniskt från din väg.
Kanske är du rädd för sjukdomar eller bakterier. I så fall borde du vara orädd för och
obrydd av situationer och platser som är fulla av bakterier och därigenom blir du immun.
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Man kan bara dra till sig bakterier genom att vibrera på samma våglängd som bakterierna och rädsla drar ner människan till den våglängden. Naturligtvis är den sjukdomsspridande
bakterien ett resultat av den världsliga tanken som alla tankar måste objektifiera. Bakterier existerar inte i supermedvetenheten eller den Gudomliga Tanken, därför är de resultat av människans fåfängliga fantasi.
På ett ögonblick kommer människans frigörelse att uppenbara sig när hon inser att det
inte existerar någon ond kraft. Den materiella världen kommer att sjunka undan och den fjärde dimensionens värld, undrens värld, kommer att manifesteras. "Och jag såg en ny himmel
och en ny jord." (Upp 21:1) "Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan
och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta." (Upp 21:4)
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Kapitel 7: Kärlek
Varje människa på den här planeten får sin initiering i kärlek: "Ett nytt bud ger jag er: att ni
skall älska varandra." (Joh 13:34) Ouspensky konstaterar i Tertium Organum att kärlek är ett
kosmiskt fenomen och öppnar upp den fjärde dimensionen, världen av under, för människan.
Riktig kärlek är osjälvisk och befriad från rädsla. Den låter sig själv flöda över sitt mål i affektion, utan att begära någonting i gengäld. Dess glädje ligger i glädjen i att ge. Kärlek är en
manifestation av Gud och den starkaste magnetiska kraften i universum. Pur, osjälvisk kärlek
drar till sig det den behöver; den behöver inte söka eller begära. Knappast någon har den
minsta uppfattning om äkta kärlek. Människan är självisk, tyrannisk och full av rädsla i sina
affektioner och därför förlorar hon det hon älskar. Svartsjuka är kärlekens värsta fiende, eftersom föreställningsförmågan löper amok när den ser hur den älskade attraheras av någon
annan och osvikligt kommer denna rädsla att förverkligas om den inte neutraliseras.
Ett exempel: En kvinna kom bedrövad till mig. Mannen hon älskade hade lämnat henne
för andra kvinnor och hade sagt att han aldrig tänkte gifta sig med henne. Hon var plågad av
svartsjuka och bitterhet och sade att hon hoppades att han skulle plågas på samma sätt som
han hade fått henne att plågas och fortsatte:
"Hur kunde han lämna mig när jag älskade honom så mycket?"
"Du älskar inte den mannen, du hatar honom. Du kan aldrig få det du aldrig har givit. Ge
den fullkomliga kärleken och du kommer att få tillbaka den fullkomliga kärleken. Gör dig
själv fullkomlig för denna man. Ge honom fullkomlig, osjälvisk kärlek, begär ingenting åter,
kritisera inte, döm inte och välsigna honom vartän han befinner sig."
"Nej! Jag tänker inte välsigna honom, så länge jag inte vet var han är!"
"I så fall, är det inte sann kärlek. När du sänder ut sann kärlek, kommer sann kärlek att
komma tillbaka till dig, antingen från denne man eller från hans motsvarighet. För om denne
man inte är det gudomliga urvalet kommer du inte att vilja ha honom. I och med att du är ett
med Gud är du också ett med den kärlek som tillhör dig genom din gudomliga rätt."
Flera månader förflöt och saker och ting fortsatte att vara som de var, medan hon arbetade samvetsgrant med sig själv. Jag sade:
"När du inte längre störs av hans elakhet, kommer han att sluta vara elak, eftersom du attraherar elakheten genom dina egna känslor."
Därefter berättade jag för henne om ett brödraskap i Indien som aldrig sade god morgon
till varandra. De använde sig av orden: "Jag hälsar Gudomligheten inom dig." De hälsade gudomligheten i varje människa, liksom i de vilda djuren i djungeln och de blev aldrig skadade
eftersom de endast såg Gud i varje levande varelse. Jag sade:
"Hälsa gudomligheten i denna man och säg: 'Jag ser endast ditt gudomliga jag. Jag ser dig
som Gud ser dig, fullkomlig, skapad till hans avbild.'"
Hon märkte att hon blev alltmer balanserad och gradvis blev hon av med sin bitterhet.
Han var kapten så hon kallade honom ständigt för kaptenen. En dag sade hon plötsligt:
"Må Gud välsigna kaptenen vartän han befinner sig."
"Det där är sann kärlek och när du nu har blivit en komplett cirkel och inte längre är
störd av situationen kommer du att få hans kärlek, eller attrahera dess motsvarighet."
Jag höll på att flytta vid den här tidpunkten och saknade telefon, så jag hörde inte av henne under några veckor, när jag en morgon fick ett brev där det stod: "Vi har gift oss." Så snart
jag fick möjlighet ringde jag till henne. Det första jag sade var:
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"Vad hände?"
"Ett mirakel! En dag vaknade jag upp och utan att känna något lidande. Jag träffade honom samma kväll och han frågade om jag ville gifta mig med honom. Vi gifte oss inom en
vecka och jag har aldrig sett en sådan hängiven man."
Det finns ett gammalt ordspråk som lyder: "Ingen människa är din fiende, ingen människa är din vän, varje människa är din lärare." Så man borde vara opersonlig och lära sig vad
varje människa har att lära ut och snart kommer man att få sina lektioner och bli fri. Kvinnans älskare lärde henne osjälvisk kärlek, vilket varje människa, förr eller senare, är tvungen
att lära sig.
Lidande är inte nödvändigt för människans utveckling. Det är resultatet av att bryta mot
de spirituella lagarna, men få personer verkar kunna väcka sig själva från sin själsliga sömn
utan den. När människor är lyckliga, blir de vanligtvis själviska och med automatik aktiveras
karmalagen. Människan lider ofta på grund av brist på uppskattning.
Jag kände en kvinna som hade en väldigt trevlig man, men hon upprepade ofta: "Jag bryr
mig inte om att jag är gift. Men det har ingenting att göra med min man, jag är helt enkelt
inte intresserad av livet som en gift kvinna." Hon hade andra intressen och mindes knappt att
hon hade en make. Hon tänkte bara på honom när hon träffade honom. En dag berättade
hennes man att han hade blivit förälskad i en annan kvinna och gav sig av. Bedrövad och bitter kom hon till mig. Jag sade till henne:
"Det här är ett direkt resultat av vad du själv har uttalat. Du sade att du inte brydde dig
om att vara gift, så ditt undermedvetna gjorde så att du blev ogift."
"Åh, jag förstår. Människor får vad de vill ha och då blir de sårade."
Snart blev hon harmonisk i situationen och visste att de båda var mycket lyckligare
åtskilda.
När en kvinna blir likgiltig eller kritisk och slutar upp med att vara en inspiration för sin
man, saknar han stimulansen från deras tidigare relation och blir orolig och olycklig.
En man kom till mig nedslagen, eländig och fattig. Hans fru var intresserad av "siffervetenskapen" och bad sin man att läsa en bok om den, vilket han gjorde. Det verkade som om
utfallet inte var särskilt fördelaktigt, för han sade:
"Min fru säger att jag aldrig kommer att bli någonting eftersom jag är en tvåa."
"Jag bryr mig inte om vad du är för siffra, du är en fullkomlig idé i den gudomliga tanken
och vi kommer att begära den framgång och det välstånd som redan är inplanerad för dig av
den Oändliga Intelligensen."
Efter några veckor hade han fått en väldigt fördelaktig position och ett eller två år senare
rönde han en lysande framgång som författare.
Ingen människa når framgång inom sitt område om hon inte älskar sitt jobb. Bilden av
konstnären som målar av kärlek (till sin konst) leder till hennes största målningar. Den kommersiella artisten är inte värd att lägga på minnet.
Ingen kan attrahera pengar om hon föraktar dem. Många människor hålls i fattigdom då
de säger: "Pengar betyder ingenting för mig och jag föraktar människor som är rika." Det är
anledningen till varför så många konstnärer är fattiga. Deras förakt för pengar separerar dem
från det. Jag kommer ihåg när jag hörde en konstnär säga till en annan: "Han är ingen bra
konstnär, han har pengar på banken." En sådan attityd separerar naturligtvis människan från
hennes tillgångar; hon måste vara i harmoni med en sak för att attrahera det.
Pengar är en manifestering av Gud genom att vara en befrielse från behov och begränsning, men måste ständigt cirkuleras och användas till de rätta ändamålen. Hamstring och
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sparande leder till grym vedergällning. Detta betyder inte att människan inte borde ha hus eller tomter, aktier eller obligationer eftersom den rättfärdiga människans lador ska vara fulla.
Det betyder att människan inte borde hamstra ens det nödvändigaste om det dyker upp ett
tillfälle då pengar är nödvändiga. Genom att glatt och oförskräckt släppa taget öppnar människan vägarna för mer att strömma till, eftersom Gud är människans osvikliga och outtömliga
tillgång. Detta är den spirituella attityden gentemot pengar och anledningen varför den fantastiska GU-banken (Guds Universella Bank) aldrig misslyckas!
Vi ser ett exempel på hamstring i filmen Den Giriga. Kvinnan vann femtusen dollar på ett
lotteri, men använde inte pengarna. Hon hamstrade och sparade, lät sin make lida och svälta
och till slut förtjänade hon sitt levebröd på att skura golv. Det var pengarna i sig själva hon
älskade och satte dem framför allting annat och en natt mördades hon och pengarna togs
ifrån henne. Det här är ett exempel på hur kärleken till pengar är roten till allt ont. Pengars
natur är god och förmånlig, men när de används för destruktiva ändamål genom att hamstras
och sparas, eller anses vara viktigare än kärlek, för de med sig sjukdom och olycka och förlusten av pengarna själva.
Följ kärlekens stig så kommer allting att tillkomma dig, för Gud är kärlek och Gud är tillgång; följ egennyttans och girighetens stig, så kommer dina tillgångar att försvinna, eller separeras från människan.
Ett exempel: Jag känner till ett fall då en väldigt rik kvinna hamstrade sin inkomst. Hon
gav sällan iväg någonting utan köpte ständigt nya saker till sig själv. Hon var väldigt förtjust i
halsband och en vän frågade henne hur många hon ägde. Hon svarade: "Sextiosju." Hon
köpte och lade undan dem, omsorgsfullt insvepta i silkespapper. Hade hon använt halsbanden hade det varit någorlunda berättigat, men hon bröt mot lagen om användande. Hennes
garderober var överfyllda med kläder hon aldrig använde och juveler som aldrig mötte solens
ljus. Kvinnans armar blev gradvis paralyserade av att hon höll fast vid saker och till slut ansågs hon inte längre vara kapabel att sköta om sitt liv och hennes rikedomar överlämnades till
andra att förvalta. Så den människa som ignorerar lagarna, leder sig själv till sitt eget fördärv.
Alla sjukdomar och all olycka kommer från brott mot lagen om kärlek. Människans bumeranger av hat, bitterhet och kritik kommer tillbaka fyllda av sjukdom och sorg. Kärlek verkar nästan vara en förlorad konst, men den människa som känner till de spirituella lagarna
vet att den måste återupptäckas, för utan den blir hon bara till "ekande brons, en skrällande
cymbal". (1 Kor 13:1)
Ett exempel: Jag hade en student som kom till mig månad efter månad för att rensa sitt
samvete från bitterhet. Efter ett tag kom hon till en punkt där hon kände bitterhet inför endast en kvinna, fast å andra sidan höll den kvinnan henne upptagen. Steg för steg kom hon
alltmer i balans och blev alltmer harmonisk och en dag hade all bitterhet försvunnit. Hon
kom in till mig strålande och utropade:
"Du kan inte förstå hur jag känner mig! Kvinnan sade någonting till mig och istället för
att bli rasande var jag bara kärleksfull och vänlig och hon bad om ursäkt och var sedan fullkomligt förtjusande. Ingen kan förstå den förunderliga lättheten jag känner inombords!"
Kärlek och välvilja är ovärderliga i affärer.
Ett exempel: En kvinna kom till mig, klagandes över sin arbetsgivare. Hon sade att arbetsgivaren var kall och kritisk och hon var säker på att arbetsgivaren inte ville att hon skulle vara
kvar i sin tjänst. Jag svarade:
"Hälsa Gudomligheten i din arbetsgivare och sänd din kärlek till henne."
"Det kan jag inte göra. Hon är kall som en sten."
30

"Minns du berättelsen om skulptören som bad om ett särskilt marmorblock. Man frågade
honom varför han ville ha just det blocket och han svarade att 'det är för att det finns en ängel
där' och från det blocket skapade han ett fantastiskt konstverk."
"Okej, jag ska försöka med det."
En vecka senare kom hon tillbaka och sade:
"Jag gjorde vad du sade till mig att jag skulle göra och nu är kvinnan väldigt vänlig och
tog med mig på en åktur i hennes bil."
Människor har ibland dåligt samvete för att de har varit ovänliga mot någon annan,
ibland för flera år sedan. Om det felaktiga inte kan rättas till, så kan ändå dess effekter neutraliseras genom att man gör någonting vänligt till någon annan i detta nu. "Jag glömmer det
som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig." (Fil 3:13)
Sorg, klagan och ånger bryter ner kroppens celler och förgiftar själva luften omkring en
individ.
En kvinna i djup sorg sade till mig:
"Behandla mig så att jag blir glad och lycklig, för mina sorger gör mig så irriterad på min
familj att jag bara skapar mer karma."
Jag blev ombedd att behandla en kvinna som sörjde för sin förlorade dotter. Jag förnekade all tro på förlust och separation och affirmerade att Gud var kvinnans glädje, kärlek och
frid. Kvinnan återfick sin balans omedelbart och sände bud till sin son att inte längre be för
henne eftersom hon var så lycklig att det var respektlöst. Så hänger det dödliga sinnet fast vid
sin sorg och sin ånger.
Jag kände en kvinna som for omkring och skröt om sina problem och därför hade hon naturligtvis alltid någonting att skryta om. Den gamla tanken var att om en kvinna inte var orolig för sina barn så var hon inte en bra mor. Nu vet vi att modersrädsla är ansvarig för många
av de sjukdomar och olyckor som drabbar deras barn. För rädsla skapar livfulla bilder av sjudomar och farliga situationer och dessa bilder förverkligas om de inte neutraliseras. Lycklig är
den mor som uppriktigt kan säga att hon lägger sitt barns liv i Guds händer och därför vet att
det är gudomligt skyddad.
Ett exempel: En kvinna vaknade plötsligt till i natten och kände att hennes bror befann sig
i en stor fara. I stället för att ge efter för sin rädsla, uttalade hon ordet. Hon sade: "Människan
är en perfekt idé hos den Gudomliga Tanken och är alltid på sin rätta plats och därför är min
bror på sin rätta plats, gudomligt skyddad." Nästa dag fick hon reda på att hennes bror hade
varit mycket nära en explosion i en gruva, men hade undkommit mirakulöst.
Så människan är sin nästas beskyddare (i tanken) och varje människa borde veta att det
hon älskar "bor i den Högstes skydd och vilar i den Väldiges skugga", (Ps 91:1) "Inget ont
skall drabba dig, ingen olycka komma nära ditt hus", (Ps 91:10) "Den fullkomliga kärleken
fördriver rädslan, [...] den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet" (1 Joh 4:18) och "Kärleken är alltså lagen i dess fullhet". (Rom 13:10)
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Kapitel 8: Intuition eller vägledning
Det finns ingenting som är ouppnåeligt för den som känner till ordets makt och som följer sin
intuition. Genom det uttalade ordet sätter hon igång osynliga krafter och kan återuppbygga
sin kropp eller omforma sitt liv. Därför är det av yttersta vikt att uttala de rätta orden och att
studenten noggrant väljer den affirmation som hon önskar ska föra henne till stjärnorna. Hon
vet att Gud är hennes tillgång och att det finns tillgång för all efterfrågan och att det uttalade
ordet förlöser dessa tillgångar. "Be, så skall ni få." (Mat 7:7)
Människan måste ta det första steget. "Närma er Gud, och han skall närma sig er." (Jak
4:8) Jag har ofta blivit frågad hur man utför en uppvisning. Jag svarar alltid: "Uttala ordet och
gör sedan ingenting förrän du får en klar ledtråd." Kräv ledtråden genom att säga: "Oändliga
Ande, avslöja vägen för mig, låt mig få veta om det finns någonting jag ska göra." Svaret
kommer att komma till dig genom din intuition, som en slumpartad kommentar från någon
eller genom en rad i en bok eller dylikt. Svaren är ofta häpnadsväckande i sin exakthet.
Ett exempel: En kvinna önskade sig en stor summa pengar. Hon uttalade orden: "Oändliga Ande, öppna vägen för mina omedelbara tillgångar, låt allt det som är mitt genom min gudomliga rätt nu nå mig i massiva laviner av överflöd." Sedan fortsatte hon: "Ge mig en gudomlig ledtråd, låt mig få veta ifall det finns någonting som jag ska göra." Tanken kom snabbt
till henne: "Ge en speciell vän (som hade hjälpt henne spirituellt) etthundra dollar." Hon berättade om detta för sin vän som sade: "Vänta på nästa ledtråd, innan du ger mig pengarna."
Så hon väntade och samma dag mötte hon en kvinna som sade till henne: "Jag gav någon en
dollar i dag; det är precis lika mycket för mig som det skulle vara för dig att ge någon etthundra dollar." Det var i sanning en omisskännlig ledtråd så hon visste att hon hade rätt i att ge
bort de hundra dollarna. Det var en gåva som visade sig vara en bra investering, för kort efter
det fick hon en stor summa pengar på ett anmärkningsvärt sätt.
Att ge öppnar vägen för att få. För att skapa aktivitet i sina finanser ska man ge. Att ge tionde, en tiondel av sin inkomst, är en gammal judisk sedvänja och kommer oundvikligen att
leda till tillväxt. Många av de rikaste människorna i det här landet har givit sina tionden och
jag har aldrig känt till något fall då det har inte fungerat som investering. Tiondet går ut i
världen och kommer tillbaka välsignat och flerfaldigat. Men gåvan eller tiondet måste ges
med kärlek och glatt sinne, "ty Gud älskar en glad givare". (2 Kor 9:7) Räkningar ska betalas
glatt och alla pengar ska sändas ut med ett oförskräckt sinne och med välsignelse. En sådan
attityd gör människan till en mästare på pengar. De blir satta att lyda henne och hennes uttalade ord öppnar omfattande reservoarer av rikedom.
Människan själv begränsar sina tillgångar genom en begränsad vision. Ibland får en student en framstående insikt om rikedom, men är rädd för att agera. Visionen och agerandet
måste gå hand i hand, som i fallet med mannen som köpte den pälsfodrade överrocken.
En kvinna kom till mig och bad mig att uttala ordet för en anställning. Så jag bad: "Oändliga Ande, öppna vägarna för denna kvinnas sanna anställning." Fråga aldrig bara efter "en
anställning"; fråga efter den rätta anställningen, den plats som redan är planerat av den Gudomliga Tanken, eftersom det är det enda som kommer att leda till tillfredsställelse. Därefter
tackade jag för att hon redan hade fått sin anställning och att den skulle manifesteras omgående. Kort därefter blev hon erbjuden tre anställningar, två i New York och en i Palm Beach
och hon visste inte vilken av dem hon skulle välja. Jag sade:
"Be om en ledtråd."
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Svarstiden var nästan ute och hon hade ännu inte bestämt sig, när hon ringde mig:
"När jag vaknade i morse kunde jag känna doften av Palm Beach."
Hon hade varit där förut och kände till dess ljumma doft. Jag svarade:
"Är det så att du kan känna doften av Palm Beach härifrån, så är det definitivt din
ledtråd."
Hon accepterade jobbet och det visade sig leda till en stor framgång. Ofta kommer ens
ledtrådar vid oväntade tillfällen.
En dag medan jag gick längs gatan fick jag plötsligt en stark längtan att gå till ett speciellt
bageri som låg ett eller två kvarter bort. Förnuftet motsatte sig tanken och argumenterade:
"Det finns ingenting där som du vill ha." Jag hade dock lärt mig att inte lyssna till mitt förnuft,
så jag gick till bageriet, såg på allting som fanns där och det fanns verkligen inte någonting jag
ville ha, men när jag gick ut därifrån mötte jag en kvinna jag hade tänkt på många gånger
och som var var i stort behov av den hjälp jag kunde ge henne. Så ofta ger man sig iväg för en
sak och hittar en annan.
Intuition är en spirituell institution som inte förklarar, utan bara visar vägen.
Personer får ofta ledtrådar under mina behandlingar. Tanken som dyker upp kan synas
vara irrelevant, men några av Guds ledtrådar är mystiska. En dag i min klass, uttalade jag
ordet för att var och en av mina studenter skulle få en definitiv ledtråd. En kvinna kom till
mig efteråt och sade:
"Medan du uttalade ordet, fick jag en föraning om att jag skulle sluta förvara mina möbler
och skaffa mig en lägenhet."
Kvinnan hade kommit för att få ordet uttalat för sin hälsa. Jag berättade för henne att jag
visste att om hon skaffade sig ett eget hem, så skulle hennes hälsa förbättras och fortsatte:
"Jag misstänker att ditt problem, vilket är blodstockning, har uppkommit för att du har
lagt undan dina saker på ett ställe. Att packa samman sina saker leder till stockning i ens
kropp. Du har brutit mot lagen om användning och din kropp får nu betala straffet för det."
Sedan tackade jag för att gudomlig ordning hade etablerats i hennes sinne, kropp och liv.
Människor har svårt att föreställa sig hur deras liv påverkar deras kroppar. Det finns en
mental motsvarighet för varje sjukdom. En människa kan uppnå omedelbar läkning genom
att inse att hennes kropp är en perfekt idé hos den Gudomliga Tanken och därför är hel och
fulländad, men om hon fortsätter sitt destruktiva tänkande, samlande, hatande, fördömande
eller rädsla kommer sjukdomen att återvända.
Jesus Kristus förstod att all sjukdom kom från synden, men förmanade den spetälske efter
att denne hade blivit helad att gå och inte synda mer, ty annars skulle någonting värre drabba
honom. Människans själ (eller undermedvetna) måste rengöras så att den blir vitare än snö,
för att åstadkomma varaktig helning; metafysikern gräver alltid djupt efter den själsliga motsvarigheten. Jesus Kristus sade: "Döm inte, så skall ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig,
så skall ni inte dömas skyldiga." (Luk 6:37) Många människor har dragit till sig sjukdomar och
olycka genom att fördöma andra. Det människan fördömer hos andra, attraherar hon själv.
Ett exempel: En vän kom till mig, arg och bedrövad, eftersom hennes man hade lämnat
henne för en annan kvinna. Hon fördömde den andra kvinnan och sade oavbrutet:
"Hon visste att han var gift och hade ingen rätt att acceptera hans uppvaktning."
"Sluta upp med att fördöma kvinnan. Välsigna henne och bli klar med situationen; annars
kommer du att attrahera samma sak för dig själv."

33

Hon lyssnade inte på vad jag sade och ett år eller senare blev hon själv mycket intresserad
av en gift man. Människan plockar upp eltråd varje gång hon kritiserar eller fördömer och
kan förvänta sig att få en stöt.
Obeslutsamhet är en stötesten på många vägar. För att övervinna obeslutsamheten, uttala
följande utsaga upprepade gånger: "Jag är alltid påverkad av omedelbar inspiration; jag tar
de rätta besluten snabbt." Dessa ord präglar det undermedvetna så att man snart finner sig
själv vaken och alert och gör rätt saker utan att tveka. Jag har märkt att det är destruktivt att
söka genom det psykiska planet för vägledning eftersom det är ett plan för många tankar och
inte för den Enda Tanken. Genom att människan öppnar sina tankar för subjektivitet, blir
hon ett mål för destruktiva krafter. Det psykiska planet är ett resultat av människans dödliga
tankar och är ett plan av motsatser. Hon får både dåliga och bra budskap.
Numerologi och horoskop håller människan till ett mentalt (eller dödligt) plan, eftersom
de endast hanterar den karmiska vägen.
Jag vet en man som skulle ha varit död för flera år sedan enligt hans horoskop, men han
lever och är i dag ledare för en av de största rörelserna i landet för mänsklighetens bästa. Det
krävs ett synnerligen kraftfullt sinne för att neutralisera en olycksbådande förutsägelse. Studenten bör deklarera: "Varje olycksbådande förutsägelse skall bli till intet; varje plan som min
Fader i himlen inte har planerat ska upplösas och försvinna nu när den gudomliga idén
förverkligas."
Har man dock någonsin blivit givet något gott meddelande om lycka eller rikedom, ta
hand om det och förvänta dig det så kommer det att manifesteras förr eller senare, genom lagen om förväntning.
Människans vilja bör användas för att stödja den universella viljan: "Jag vill att Guds vilja
ska utföras." Det är Guds vilja att ge varje människa det hon vill ha, att uppfylla varenda rättfärdig önskan från hennes hjärta. Därför borde människans vilja användas för att upprätthålla
den perfekta visionen utan att svikta.
Den förlorade sonen sade: "Jag ger mig av hem till min far" (Luk 15:18) Det är sannerligen ofta en ansträngning för viljan att lämna fröskidorna och svinen i det dödliga tänkandet.
Det är så mycket enklare för den vanliga människan att känna fruktan i stället för tro, så därför är tro en kraftansträngning för viljan.
När människan väcks spirituellt inser hon att varje yttre disharmoni beror på inre disharmoni. Om hon vacklar eller faller, är det för att hon vacklar eller faller i sitt medvetande.
En dag gick en student längs gatan och fördömde en annan i sina tankar. Mentalt sade
hon: "Den kvinnan är den mest otrevliga kvinnan i världen", när plötsligt tre scouter sprang
runt hörnet och nästan knuffade omkull henne. Hon fördömde inte scouterna, utan kallade
omedelbart på lagen för förlåtelse och hälsade gudomligheten i kvinnan. Visdomens vägar är
angenäma och alla hennes vägar är fridfulla.
När man har ställt sina krav på universum, måste man vara beredd på överraskningar.
Det kan verka som om allting går fel, när det i verkligheten är så att det går bra.
Ett exempel: En kvinna fick höra att det inte existerade förlust i det gudomliga sinnet.
Därför kunde hon inte förlora någonting som tillhörde henne, vadän hon förlorade skulle returneras eller så skulle hon få dess motsvarighet. Flera år tidigare hade hon förlorat tvåtusen
dollar. Hon hade lånat ut pengarna till en släkting medan hon levde, men släktingen hade
dött utan att skriva någonting om det i sitt testamente. Kvinnan var bitter och arg och då hon
inte hade något skriftligt yttrande om transaktionen fick hon aldrig några pengar. Så hon bestämde sig för att förneka förlusten och erhålla sina tvåtusen dollar från Guds Universella
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Bank. Hon började med att förlåta kvinnan, eftersom bitterhet och ovilja att förlåta stänger
dörrarna till denna underbara bank. Hon uttalade följande: "Jag förnekar min förlust. Det existerar ingen förlust i det Gudomliga Sinnet och därför kan jag inte förlora mina tvåtusen dollar, eftersom de tillhör mig genom min gudomliga rätt." När en dörr stängs, öppnas en
annan.
Hon bodde i ett hyreshus som var till salu och i kontraktet fanns en klausul som angav att
om huset såldes var hyresgästerna tvungna att flytta ut inom nittio dagar. Plötsligt bröt hyresvärden hyresavtalen och höjde hyrorna. Återigen hade orättvisa dykt upp på hennes stig, men
den här gången tog hon det med ro. Hon välsignade hyresvärden och sade: "Eftersom hyrorna har blivit höjda innebär det att jag kommer att bli så mycket rikare, då Gud är min tillgång." Nya avtal skapades för de kommande hyrorna, men genom ett gudomligt misstag hade
man glömt att lägga till 90-dagarsklausulen. Kort därefter fick hyresvärden en möjlighet att
sälja fastigheten. Tack vare misstaget med de nya kontrakten kunde hyresgästerna bo där i ett
år till. Ombudet erbjud varje hyresgäst tvåhundra dollar ifall de flyttade därifrån. Flera familjer flyttade; tre stannade kvar, däribland kvinnan. Ytterligare en och två månader passerade
och ombudet dök upp igen. Den här gången sade han till kvinnan: "Går du med på att bryta
ditt hyreskontrakt för femtonhundra dollar?" Då slog det henne: "Här kommer mina tvåtusen
dollar." Hon mindes att hon hade sagt till sina vänner i huset: "Vi kommer att agera tillsammans om det kommer andra förslag om att flytta." Så hennes ledtråd var att konsultera sina
vänner. Vännerna sade: "Om det nu är så att de har erbjudit dig femtonhundra dollar, kommer de säkerligen gå med på tvåtusen." Så hon fick en check på tvåtusen dollar för att flytta
ut ur sin lägenhet. Det var sannerligen ett anmärkningsvärt utfall av lagen och den uppenbara
orättvisan var endast öppningen för hennes demonstration. Det visade att det inte existerar
någon förlust och när människan tar en spirituell ståndpunkt så får hon allt som är hennes
från den stora goda reservoaren. "Och jag skall gottgöra er för åren som slukades av gräshopporna." (Joel 2:25)
Negativa tankar, i sig själva, plundrar människan, för ingen människa ger till sig själv förutom hon själv och ingen människa tar ifrån sig själv någonting förutom hon själv. Människan är här för att påvisa Gud och för "att vittna för sanningen". (Joh 18:37) och hon kan endast påvisa Gud genom att skapa överflöd från nöd och rättvisa ur orättvisa. "Sätt mig på ett
sådant prov, säger Herren Sebaot, då kommer jag att öppna himlens fönster och låta ymnig
välsignelse strömma ner över er." (Mal 3:10)
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Kapitel 9: Fullkomligt självförverkligande eller den gudomliga planen
För varje människa existerar det fullkomliga självförverkligandet. Det finns en plats som hon
är satt att fylla som ingen annan kan fylla. Det finns någonting hon är satt att göra, som ingen
annan kan göra. Det är hennes öde. Detta existerar som en fullkomlig idé hos den Gudomliga
Tanken och väntar på människans igenkännande. Eftersom föreställningsfakulteten är den
kreativa fakulteten, är det nödvändigt för människan att föreställa sig idén innan den kan manifesteras. Därför är den Gudomliga Planen det största i människans liv. Det kan vara så att
hon inte har den blekaste aning om vad den är, och möjligtvis kan det finnas någon förunderlig talang gömd djupt inom henne.
Hennes uttalade ord borde vara: "Oändliga Ande, öppna upp vägen för den Gudomliga
Planen för mitt liv att manifesteras. Låt anden inom mig släppas lös. Låt mig få se den Gudomliga Planen klart och tydligt."
Den Gudomliga Planen omfattar hälsa, rikedom, kärlek och fullkomligt självförverkligande. Detta är livets kvadrat som leder till fullkomlig lycka. När man har ställt krav på detta,
kan man upptäcka hur stora förändringar sker i ens liv, eftersom i princip varje människa har
dragit sig långt från den Gudomliga Planen.
Jag känner till ett fall med en kvinna, det var som om en cyklon hade drabbat hennes liv,
men kort därefter justerades saker och ting och underbara omständigheter uppstod i stället
för de gamla.
Fullkomligt självförverkligande är aldrig mödosamt, utan är ett sådant uppslukande intresse att det verkar som en lek. Studenten vet också att i och med att människan kommer till
världen, uppbackad av Gud, så kommer tillgångarna som behövs för hennes fullkomliga självförverkligande att finnas till hands.
Många genier har kämpat i flera år med problem med tillgångar, när deras ord och deras
tro skulle ha förlöst de nödvändiga medlen snabbt.
Ett exempel: En dag efter klassen kom en man till mig och gav mig en cent. Han sade:
"Jag har bara sju cent i världen och jag kommer att ge dig en, eftersom jag tror på kraften
i ditt uttalade ord. Jag skulle vilja att du uttalar ordet för mitt fullkomliga självförverkligande
och min välgång."
Jag uttalade ordet och såg honom inte igen förrän ett år senare. Han kom in en dag,
framgångsrik och lycklig, med en rulle gula fakturor i sin ficka. Han sade:
"Omedelbart efter att du uttalade ordet, erbjöds jag en anställning i en avlägsen stad och
nu har jag hälsa, glädje och tillgångar."
En kvinnas fullkomliga självförverkligande kan vara att bli en fullkomlig fru, en fullkomlig
mor, en fullkomlig husmor och inte nödvändigtvis genom att skapa en karriär.
Kräv definitiva ledtrådar och vägen kommer att göras enkel och framgångsrik.
Man borde inte visualisera eller tvinga fram en mental bild. När man kräver den Gudomliga Planen att komma till ens medvetande, kommer man att få glimtar av inspiration och
börja se sig själv utföra stordåd. Detta är bilden eller idén som man måste behålla utan att
svikta. Det människan söker, söker efter henne; telefonen sökte efter Bell.
Föräldrar borde aldrig tvinga på sina barn karriärer eller yrken. Med kunskap om den spirituella sanningen kan de uttala ordet för den Gudomliga Planen tidigt under barndomen eller innan barnet föds.
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En fosterbehandling skulle kunna lyda på följande sätt: "Låt Gud i detta barn få fullkomligt uttryck; låt den Gudomliga Planen av barnets tanke, kropp och liv manifesteras genom
dess liv, i oändlighet."
Guds vilja kommer att ske, inte människans; Guds mönster, inte människans mönster, är
de budord vi återfinner i alla skrifter och bibeln är en bok som hanterar vetenskapen om
medvetandena. Det är en bok som berättar för människan hur hon ska frigöra sin själ (eller
sitt undermedvetna) från slaveri. Striderna som beskrivs är återgivningar av hur människan
för krig mot dödliga tankar. "Mannens husfolk skall bli hans fiender." (Mat 10:36) Varje människa är Josafat och varje människa är David som dräper Goliat (dödligt tänkande) med den
lilla vita stenen (tro). Därför måste människan vara försiktig så att hon inte är "en slö och dålig tjänare" (Mat 25:26) som begraver sin begåvning. Det finns ett fruktansvärt straff att betala
för att man inte använder sin förmåga.
Ofta står rädslan mellan människan och hennes fullkomliga självförverkligande. Scenskräck har hämmat månget geni. Det kan övervinnas genom det uttalade ordet eller behandling. Individen förlorar då allt självmedvetande och känner helt enkelt att hon är en kanal för
den Oändliga Intelligensen att uttrycka sig genom henne. Hon är ställd under fullkomlig inspiration, orädd och säker; för hon känner att det är Herren inom henne som utför arbetet.
En liten pojke följde ofta med sin mor till min klass. Han bad mig att uttala ordet för hans
kommande examinationer i skolan. Jag sade åt honom att uttala följande: "Jag är ett med den
Oändliga Intelligensen. Jag vet allting jag borde veta om det här ämnet." Han hade excellenta kunskaper i historia, men var inte säker på aritmetiken. Jag träffade honom efteråt och han
sade:
"Jag uttalade ordet för aritmetiken och fick högsta betyg; men jag trodde att jag kunde lita
på mig själv i historia, så där fick jag ett väldigt dåligt betyg."
Människan upplever ofta bakslag när hon är alltför säker på sig själv, vilket innebär att
hon litar på sig själv i stället för på Fadern inom henne.
En annan av mina studenter gav mig ett exempel på detta. Hon åkte iväg på en längre
resa en sommar och besökte flera länder, där hon inte kunde språken som talades. Hon bad
om vägledning och skydd hela tiden och allting gick hennes väg mirakulöst smidigt. Hennes
packning försenades aldrig och kom aldrig bort. Det fanns alltid plats för henne på de bästa
hotellen och hon erhöll perfekt service vartän hon for. Hon återvände till New York. Eftersom hon kunde språket, kände hon inte längre att hon behövde någon hjälp ifrån Gud, så
hon brydde sig om sina förehavanden som vanligt. Allting gick fel. Hennes packning försenades mitt bland disharmoni och förvirring.
Studenten måste skapa sig vanan att träna på Guds närvaro hela tiden. "Tänk på honom
var du än går." (Ord 3:6) Ingenting är för litet eller för stort. Ibland kan en obetydlig händelse
vara vändpunkten i en människas liv. Robert Fulton som såg kokande vatten i en tekanna, såg
en ångbåt.
Jag har ofta sett studenter hålla tillbaka sina uppvisningar genom motstånd eller genom
att peka ut riktningen. De naglar fast sin tro till endast en kanal och dikterar ett enda sätt som
de vill att manifestationen ska komma till dem på, vilket gör att allting står stilla. "Mitt sätt,
inte ditt!" är den Oändliga Intelligensen budord. Liksom alla andra krafter, må det vara ånga
eller elektricitet, så måste den ha en ickeresistent maskin eller ett ickeresistent instrument att
arbeta med och människan är denna maskin eller detta instrument.
Om och om igen får människan veta att hon ska vara stilla: "Det är inte er sak att strida,
ställ upp er och stå stilla; ni skall bli vittnen till den seger som Herren ger er, Juda och Jerusa37

lem. Var inte rädda och förskräckta! Dra ut mot dem i morgon, Herren skall vara med er." (2
Krön 20:17) Vi kan se detta i exemplet med de tvåtusen dollarna som kom till kvinnan genom
hennes hyresvärd så snart hon blev ickeresistent och lugn, och kvinnan som vann mannens
kärlek efter att allt lidande hade upphört.
Studentens mål är balans. Balans är kraft, för det ger Gudskraften en möjlighet att strömma genom människan så att den "i vilja och gärning förverkligar hans syfte". (Fil 2:13) Balanserad tänker hon klart och gör rätt beslut snabbt. Hon missar aldrig ett knep. Ilska gör visionen suddig, förgiftar blodet, är roten till många sjukdomar och orsakar felbeslut som leder till
misslyckanden. Den har kallats en av de värsta synderna, eftersom dess resultat är så skadligt.
Studenterna lär sig att i metafysiken har ordet synd mycket mer omfattande mening än i
den gamla skolan: "Allt som inte sker i tro är synd." (Rom 14:23) De märker att rädsla och
oro är dödliga synder. Dessa är inverterad tro och genom förvrängda mentala bilder gör att
studenterna undviker det de känner rädsla inför. Deras jobb är att driva ut dessa fiender (från
det undermedvetna). När människan är oförskräckt är hon färdig! Maeterlinck säger att
"Människan är den rädda Guden."
Som vi kan läsa i de föregående kapitlena, kan människan endast besegra rädslan genom
att möta det hon är rädd för. När Josafat och hans arme förberedde sig för att möta fienden
genom att sjunga "Tacka Herren, evigt varar hans nåd." (2 Krön 20:21) fann de att deras fiender hade förstört varandra och att det inte fanns någonting kvar att bekämpa.
Ett exempel: En kvinna bad en vän att framföra ett meddelande från en annan vän. Kvinnan var alltför rädd för att framföra meddelandet själv, eftersom hennes förnuft sade till henne: "Bli inte inblandad i den här affären, framför inte det här meddelandet." Hon var orolig i
anden eftersom hon hade givit sitt löfte. Till slut bestämde hon sig för att närma sig lejonet
och kalla på lagen om gudomligt beskydd. Hon träffade sin vän som hon skulle framföra
meddelandet till. Hon öppnade munnen för att säga det, när hennes vän fyllde i åt henne:
"Den och den har lämnat stan." Det gjorde att hon inte behövde framföra sitt meddelande eftersom det var beroende av att personen i fråga var i stan. När hon var beredd att utföra sin
uppgift, behövde hon inte göra det; i och med att hon var orädd försvann situationen.
Studenten fördröjer ofta uppvisningen genom en tro på ofullständighet. Hon borde uttala
följande: "I det Gudomliga Sinnet existerar endast fullkomlighet och därför är min uppvisning komplett: mitt fullkomliga arbete, mitt fullkomliga hem, min fullkomliga hälsa." Vadän
hon kräver är de fullkomliga idéer som redan existerar i det Gudomliga Sinnet och kommer
att manifesteras i nåd och i fullkomlighet. Hon tackar att hon redan har fått på det osynliga
planet och förbereder sig aktivt för att motta på det synliga.
En av mina studenter var i behov av en finansiell uppvisning. Hon kom till mig och frågade varför den inte var färdig. Jag svarade:
"Kanske är det så att du har en vana av att lämna saker ofärdiga och att ditt undermedvetna har blivit van vid att inte avsluta någonting; såsom på utsidan, så ock på insidan."
"Då går jag hem nu och avslutar någonting jag påbörjade för flera veckor sedan och jag
vet att det kommer att bli symboliskt för min uppvisning."
Hon sydde ihärdigt och föremålet blev snart färdigt. Kort därefter kom hennes pengar på
ett synnerligen märkvärdigt sätt. Hennes make fick sin lön två gånger den månaden. Han berättade för sin arbetsgivare om misstaget, som svarade att han fick behålla den extra lönen.
När människan frågar och tror, måste hon få, eftersom Gud skapar sina egna kanaler!
Ibland har man frågat mig: "Anta att man har flera olika begåvningar, hur ska man i så
fall veta vilken av dem man ska välja?" Kräv att du blir visad det på ett definitivt sätt. Säg:
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"Oändliga Ande, ge mig en definitiv ledtråd, uppenbara för mig mitt fullkomliga självförverkligande, visa mig den förmåga som det är meningen att jag ska använda nu."
Jag har känt människor som helt plötsligt har bytt yrkesbana och varit fullt kapabla att utföra sina uppgifter med lite eller ingen träning alls. Uttala dig därför så här: "Jag är fullständigt kapabel för den Gudomliga Planen i mitt liv" och var oförskräckt när du nyttjar dina
tillfällen.
Somliga är muntra givare, men dåliga mottagare. De vägrar att ta emot gåvor på grund
av stolthet eller någon annan negativ anledning och därigenom blockerar de kanalerna och
undantagslöst finner de sig själva till slut med lite eller ingenting.
Ett exempel: En kvinna som hade gett bort en stor summa pengar blev erbjuden en gåva
på flera tusen dollar. Hon vägrade att ta emot den och sade att hon inte behövde den. Kort
därefter blev hennes finanser dåliga och hon fick en skuld på samma belopp. Människan
behöver ta emot brödet som kommer tillbaka till henne över vattnet med behag. Fritt har du
givit, fritt ska du få.
Det finns alltid en fullkomlig balans mellan att ge och att få och även om människan bör
ge utan att förvänta sig någonting tillbaka, bryter hon mot lagen om hon inte accepterar det
som återvänder till henne; ty alla gåvor är från Gud, människan är endast kanalen.
En tanke om saknad bör aldrig tänkas om givaren.
Ett exempel: När mannen gav bort en cent sade jag inte: "Vilken fattig man, han har inte
råd att ge mig det." Jag såg honom som rik och välmående, med sina tillgångar strömmande
till honom. Det var denna tanke som skapade det. Om man är en dålig mottagare, måste
man bli en bra sådan och till och med ta emot ett frimärke om det är givet till en och öppna
upp sina kanaler för mottagande.
Herren älskar en glad mottagare, liksom en glad givare.
Jag har ofta blivit frågad varför en människa är född rik och hälsosam samtidigt som en
annan är fattig och sjuk. Där det finns en verkan, finns det alltid en orsak; det existerar ingenting av en slump. Den här frågan besvaras genom lagen om reinkarnation. Människan går
igenom många födslar och dödar ända tills hon finner sanningen som låter henne gå fri. Hon
dras tillbaka till det värdsliga planet genom otillfredsställda behov för att betala sina karmiska
skulder eller för att uppfylla sitt öde. Människan som är född rik och frisk har haft föreställningar om rikedomar och hälsa i sitt undermedvetna i sitt förra liv. Den fattige och sjuke har
haft föreställningar om sjukdom och fattigdom. På samtliga plan manifesterar människan den
totala summan av vad hennes undermedvetna tror.
Födelse och död är dock lagar skapade av människan, ty "syndens lön är döden" (Rom
6:23). Det är syndafallet i medvetandet genom tron på två krafter. Den sanna människan, den
spirituella människan, föds ej och dör ej. Hon har aldrig fötts och kommer aldrig att dö. Som
hon var i begynnelsen, så är hon nu och så ska hon alltid vara.
Genom sanningen har människan blivit fri från karmalagen, synd och död, eftersom
människan är skapad till Guds avbild. Människans frihet uppstår genom att hon uppfyller sitt
öde genom att manifestera den Gudomliga Planen i sitt liv.
Hennes Herre kommer att säga till henne: "Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har
varit trogen i det lilla, jag skall anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre." (Mat
25:21)
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Kapitel 10: Förnekelse och affirmationer
"Vad du föresatt dig lyckas du med, och solen lyser på din väg." (Job 22:28)
Allt goda som ska manifesteras i människans liv är redan ett fullbordat faktum hos den
Gudomliga Tanken och frigörs genom människans igenkännande eller uttalade ord. Därför
måste hon vara noggrann med att endast den Gudomliga Tanken manifesteras, eftersom
människan ofta föresätter sig misslyckande och olycka genom lättjefulla ord. Därför är det ytterst viktigt att formulera ens krav korrekt, som det föreskrivs i ett tidigare kapitel.
Om man önskar sig ett hem, en vän, anställning eller någon annan god sak, be om det
Gudomliga Urvalet.
Ett exempel: "Oändliga Ande, öppna vägen till mitt rätta hem, min rätta vän och min rätta anställning. Jag tackar för att det manifesteras i detta nu i nåd på ett fullkomligt sätt." Den
sista delen av uttalandet är mycket viktigt.
Ett exempel: Jag kände en kvinna som bad om tusen dollar. Hennes dotter blev skadad
och de fick en ersättning på tusen dollar. Pengarna kom inte på ett fullkomligt sätt. Ordet
borde ha uttalats på följande sätt: "Oändliga Ande, jag tackar dig att de tusen dollarna, vilka
är mina genom min gudomliga rätt, nu har frigjorts och att de når mig i nåd på ett fullkomligt
sätt."
I och med att man växer in i sitt finansiella medvetande, bör man önska att de enorma
summor pengar som är ens genom ens gudomliga rätt kommer i nåd på ett fullkomligt sätt.
Det är omöjligt för människan att frigöra mer än hon tror är möjligt eftersom hon är bunden av det undermedvetnas begränsande förväntningar. Hon måste utöka sina förväntningar
för att erhålla mer. Människan begränsar ofta sig själv i sina önskningar.
Ett exempel: En student önskade sig sexhundra dollar till ett specifikt datum. Han fick
pengarna. Efteråt fick han höra att han hade varit väldigt nära att få tusen dollar, men att
han bara fick sexhundra som ett resultat av sitt uttalade ord.
Rikedom är en fråga om medvetande. Fransmännen har en legend som exemplifierar detta. En fattig man gick längs en väg och där mötte han en resenär som stannade honom och
sade: "Min goda vän, jag ser att du är fattig. Ta den här guldklimpen och sälj den så kommer
du att vara rik för resten av ditt liv." Mannen blev överlycklig över sin goda lycka och tog
med sig guldklimpen hem. Han fann jobb omedelbart och det gick så bra för honom att han
aldrig behövde sälja guldklimpen. Åren gick och han blev en väldigt rik man. En dag mötte
han en fattig man på vägen. Han stannade honom och sade: "Min goda vän, jag kommer att
ge dig den här guldklimpen som, om du säljer den, kommer att göra dig rik för resten av ditt
liv." Tiggaren tog emot guldklimpen, lät den värderas och upptäckte att den bestod av mässing. Vi ser att den första mannen blev rik genom att han kände sig rik eftersom han trodde
att klimpen var av guld.
Varje människa har inom sig en guldklimp; det är hennes medvetande om guld och överflöd som för med sig rikedomar i hennes liv. Genom att uttala sina önskningar, begynner
människan på sin resas slut, då hon deklarerar att hon redan har fått. "Innan de ropar svarar
jag dem." (Jes 65:24)
Genom att ständigt affirmera etableras tron i det undermedvetna. Det skulle inte vara
nödvändigt att uttala en affirmation mer än en gång om man hade en fullkomlig tro! Man bör
inte bedja eller åkalla, men tacka upprepade gånger att man har fått.
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"Öknen och ödemarken skall jubla, det förtorkade landet glädjas och blomma. Som en
äng med liljor." (Jes 35:1) Detta jublande vilket ännu sker i öknen (tillstånd av medvetandet)
öppnar upp vägen för frigörelse. Herrens bön är ett slags budord och en slags önskan: "Ge oss
i dag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem
som står i skuld till oss." (Mat 6:11-12) och den slutar i prisande: "Ty riket är ditt och makten
och härligheten i evighet. Amen." Bön är befallning och önskan, prisande och tacksägelse.
Studentens arbete är att få sig själv att tro att "för Gud är allting möjligt". (Mat 19:26) Detta
är tillräcklig enkelt att lyckas med i en abstrakt situation, men det blir genast svårare att klara
av när man möts av problem.
Ett exempel: Det var nödvändigt för en kvinna att frammana en stor summa pengar inom
en bestämd tid. Hon visste att hon måste göra någonting för att förverkliga (förverkligande är
manifestation) detta och hon bad om en ledtråd.
Hon gick genom ett varuhus när hon fick syn på en väldigt vacker rosa pappersskärare i
emalj. Hon kände en dragningskraft till föremålet. Tanken kom. "Jag har ingen papperskniv
som är tillräckligt bra för att öppna brev som innehåller stora checkar." Så hon köpte papperskniven, vilket hennes förnuft skulle ha kallat för en extravagans. När hon kände den i sin
hand, fick hon en förnimmelse av en bild där hon öppnar ett brev som innehåller en stor
check och inom några veckor fick hon pengarna. Den rosa papperskniven var hennes bro till
aktiv tro. Många berättelser visar på kraften hos det undermedvetna när det riktas av tron.
Ett exempel: En man sov över på en bondgård. Fönstrena i rummet hade spikats fast och
mitt i natten kände hand det som om han höll på att kvävas och tog sig fram till fönstret. Han
kunde inte öppna det, så han krossade rutan med knytnäven och drog i sig flera andetag av
härlig fräsch luft och hade en god natts sömn efter det. Nästa morgon, upptäckte han att han
hade krossat rutan till en bokhylla och att fönstret hade varit stängt hela natten. Han hade
försörjt sig själv med syre, helt enkelt genom sin tanke på syre.
När en student påbörjar en uppvisning, bör hon aldrig vända tillbaka. "En sådan människa, tvehågsen och vacklande i allt hon gör, skall inte vänta sig något av Herren." (Jak 1:7/8)
En färgad student gjorde en gång detta underbara uttalande: "När jag ber Herren om
någonting, sätter jag ner min fot och säger: 'Herre, jag går inte med på mindre än det jag har
frågat efter, men mer!'" Så människan bör aldrig kompromissa utan i stället "stå upprätt efter
att ha fullgjort allt". (Ef 6:13) Detta är ibland den svåraste tiden vid en uppvisning. Frestelsen
kommer krypande; frestelsen att ge upp, att vända åter, att kompromissa.
Den som står och väntar tjänar ock.
Uppvisningar kommer ofta i det sista ögonblicket eftersom det är då människan släpper
taget, vilket innebär att hon slutar att resonera och den Oändliga Intelligensen får en möjlighet att arbeta. Människans dystra begär får ett dystert svar och hennes otåliga önskningar försenas länge eller uppfylls våldsamt.
Ett exempel: En kvinna frågade mig varför hon ständigt förlorade eller krossade sina glasögon. Vi upptäckte att hon ofta sade till sig själv och andra i förtret: "Jag önskar att jag kunde
bli av med mina glasögon." Så blev också hennes otåliga önskan våldsamt uppfylld. Vad hon
skulle ha önskat sig var perfekt syn, men det som hon registrerade i sitt undermedvetna var
helt enkelt sin otåliga önskan att bli av med sina glasögon; därför krossades eller försvann de
ständigt.
Två sorters inställningar orsakar skador: Nedvärdering, som i fallet med kvinnan som inte
uppskattade sin man, eller rädsla för förlust, vilket skapar bilden av förlust i det undermedvet-
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na. När en student klarar av att släppa taget om sina problem (lägga ifrån sig sin börda)
uppnår hon omedelbart manifestation.
Ett exempel: En kvinna var ute under en väldigt stormig dag och hennes paraply blåstes
ut och in. Hon skulle precis ringa till några människor hon aldrig hade träffat förut, för att
stämma träff med dem, och hon ville inte att deras första intryck av hennes skulle vara sammankopplat med ett förfallet paraply. Hon kunde inte slänga iväg det, eftersom det inte var
hennes. Så i desperation, utbrast hon: "Åh Gud, ta ansvar för det här paraplyet. Jag vet inte
vad jag ska göra." Ett ögonblick senare hördes en röst bakom henne som sade: "Frun, vill ni
laga ert paraply?" Där stod en paraplyreparatör. Hon svarade: "Ja, det vill jag verkligen."
Mannen lagade paraplyet, medan hon gick in i huset för att betala sitt samtal och när hon
kom tillbaka, hade hon ett väl fungerande paraply. Så det finns alltid en paraplyreparatör till
hands på människans stig, när man lägger paraplyet (eller situationen) i Guds händer.
Man bör alltid följa upp förnekelse med affirmation.
Ett exempel: Jag fick ett telefonsamtal sent en natt för att behandla en man jag aldrig
hade träffat. Han mådde uppenbarligen väldigt dåligt. Jag uttalade följande: "Jag förnekar
denna uppenbarelse av sjukdom. Den är inte sann och därför kan den inte registreras i det
undermedvetna; denna man är en perfekt idé hos det Gudomliga Sinnet, ren substans som uttrycker fullkomlighet."
Det existerar ingen tid, inget rum i det Gudomliga Sinnet och därför når orden omedelbart sin destination och återvänder inte tomma. Jag har behandlat patienter i Europa och har
upptäckt att resultatet har kommit omedelbart.
Jag har frågats många gånger vad det är för skillnad mellan att visualisera och att se visioner. Att visualisera är en mental process som styrs av förnuftet eller det medvetna sinnet; visionering är en spirituell process som styrs av intuitionen eller det supermedvetna. Studenten
bör träna sitt sinne att erhålla små glimtar av inspiration och att räkna ut de gudomliga bilderna genom definitiva ledtrådar. När en människa kan säga "jag begär endast det Gud begär
för mig" kommer en ny uppsättning ritningar att ges till henne av mästerarkitekten, Gud
inom henne. Guds Plan för varje människa transcenderar förnuftets begränsningar och är alltid livets fyrkant som innehåller hälsa, rikedom, kärlek och fullkomligt självförverkligande.
Många människor bygger en bungalow för sig själva med sin föreställningsförmåga när de i
stället borde bygga palats.
Om en student försöker att framtvinga en uppvisning (genom förnuftet) stoppar hon processen. "Jag, Herren, skall låta det ske snabbt" (Jes 60:22) Studenten bör endast agera utifrån
intuition eller definitiva ledtrådar. "Var stilla inför Herren, vänta på honom." (Ps 37:7) "Lita
på honom, han kommer att handla." (Ps 37:5)
Jag har sett hur lagen fungerar på det mest överraskande sätt.
Ett exempel: En student konstaterade att det var nödvändigt för henne att ha hundra dollar nästa dag. Det var en skuld av avgörande betydelse och den var tvungen att betalas. Jag
uttalade ordet och förklarade att Anden aldrig är för sen och att tillgångarna fanns till hands.
Samma kväll ringde hon till mig och berättade om miraklet. Hon sade att tanken hade kommit till henne att gå till sitt bankfack för att undersöka några papper. Hon läste igenom
papprena och längst ner i lådan låg en ny hundradollarssedel. Hon var förbluffad och sade att
hon visste att hon aldrig hade lagt den där, för hon hade gått igenom papprena många gånger förut. Det kan ha varit en materialisation, på samma sätt som Jesus Kristus materialiserade
bröden och fiskarna. Människan kommer att nå det stadium då hennes ord blir till kött och
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materialiseras omedelbart. Fälten, redan vitnade inför skörd kommer att manifesteras omedelbart, liksom alla mirakel av Jesus Kristus.
Det finns en väldig kraft endast i namnet Jesus Kristus. Det står för sanningen manifesterad. Han sade: "Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall han ge er." (Joh 16:23) Kraften i
detta namn lyfter studenten till den fjärde dimensionen, där hon är befriad från alla astrala
och psykiska influenser och hon blir obetingad och absolut, på samma sätt som Gud själv är
obetingad och absolut. Jag har sett många healing-sessioner fullbordats genom att uttala
orden: "I Jesus Kristus namn."
Kristus var både en person och en princip. Jesus inom varje människa är hennes förlösare
och frälsare. Jesus inom oss, är vår egen fjärde dimension, människan skapad som Guds avbild. Detta är jaget som aldrig felar, aldrig känner sjukdom eller sorg, aldrig har fötts och aldrig har dött. Det är återuppståndelsen och livet för varje människa! "Ingen kommer till Fadern utom genom mig" (Joh 14:6) betyder att Gud, den universelle, arbetar på den speciella
platsen, blir till Jesus Kristus inom människan; den helige anden betyder Gud i handling. Så
dagligen manifesterar människan treenigheten med Fadern, Sonen och den Helige Anden.
Människan bör göra tänkandet till en konst. Mästartänkaren är en konstnär och är noggrann med att endast måla den Gudomliga Planen på sitt sinnes duk; hon målar dessa bilder
med mästerliga drag av kraft och beslutsamhet, genom att ha fullkomlig tro att det inte existerar någon kraft som kan fördärva deras fullkomlighet och att de ska manifesteras i hennes
liv som idealet som har blivit sant.
All kraft är given människan (genom den sanna tanken) för att frambringa hennes himmel
uppå hennes jord och detta är målet för livets spel. De enkla reglerna är oförskräckt tro, ickeresistens och kärlek!
Må varje läsare nu bli befriad från det som har hållit henne bunden genom tidsåldrarna,
genom att stå emellan henne och hennes egna och hon ska känna sanningen som ska göra
henne fri, fri att uppnå sitt öde att manifestera sin Gudomliga Plan: hälsa, rikedom, kärlek
och fullkomligt självförverkligande. "Låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar." (Rom
12:2)
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Förnekelser och affirmationer
För rätt arbete
Jag har ett fullkomligt arbete
på ett fullkomligt sätt
Jag ger fullkomlig service
och lönen är rätt
För välstånd
Gud är min ofelbara försörjning och stora summor pengar kommer till mig snabbt, i nåd och
på ett perfekt sätt.
För rätta förhållanden
Varje plan min Fader i himlen inte har planerat kommer att upplösas och försvinna och den
Gudomliga Idén kommer att uppfyllas.
För rätta förhållanden
Endast det som är verkligt för Gud är verkligt för mig, ty Fadern och jag är ett.
För tro
Genom att jag är ett med Gud är jag också ett med mitt goda, eftersom Gud är både givaren
och gåvan. Det är inte möjligt att separera givaren från gåvan.
För rätta förhållanden
Gudomlig kärlek upplöser och förintar varje felaktigt förhållande i mitt sinne, min kropp och
mina liv. Gudomlig kärlek är den mest kraftfulla kemikalien i universum och upplöser allting
som inte består av det.
För hälsa
Gudomlig kärlek fyller mitt medvetande med hälsa och varje cell i min kropp är fylld med
ljus.
För syn
Mina ögon är Guds ögon. Jag ser med andens ögon. Jag ser klart och tydligt den öppna
vägen. Det existerar inte några hinder på min stig. Jag ser klart och tydligt den fullkomliga
planen.
För vägledning
Jag är gudomligt känslig inför mina intuitiva ledtrådar och lyder omedelbart Guds vilja.
För hörsel
Mina öron är Guds öron. Jag hör med andens öron. Jag är ickeresistent och jag är beredd på
att bli ledd. Jag hör glädjande nyheter om stor glädje.
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För befrielse från allt slaveri
Jag lägger ifrån mig denna börda på Kristus inom mig och jag blir fri.
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