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Nyckeln till att börja

ditt nya liv
Här får du ta del av ett utdrag ur boken ”The Secret – Hemligheten”. Boken handlar
om hur man blir mästaren i sitt eget liv. Budskapet visar vägen till hur man återupptäcker
den dolda, outnyttjade kraften i sitt inre. Be om det. Tro på det. Ta emot.
Text ur boken ”The Secret – Hemligheten” Bilder Colourbox, The Secret Bildmontage Åsa Östlund

28 | Energivågen • nr 141 • juli–augusti • 2007

Nyckeln till ditt b sta liv 141-livet2:Personligt reportage

2007-06-12

08:36

Sida 29

Hemligheten med livet
NEALE DONALD WALSCH
Det finns inga hemliga rullor där Gud har skrivit in ditt syfte, din
mission i livet. Ingenstans står det: ”Neale Donald Walsch. Snygg
kille som levde under första delen av det tjugoförsta århundradet,
som … ” Och så för att verkligen förstå vad jag gör här, varför jag är
här, så skulle jag bara behöva hitta de där hemliga rullorna för att
få reda på vad Gud egentligen har för plan för min räkning. Men
det är bara det att de inte existerar.
Ditt syfte med livet är vad du säger att det är. Din mission är den
mission som du ger dig själv. Ditt liv kommer att vara det du gör det
till, och ingen kommer att sätta sig till doms över det, varken nu
eller senare.

Rhonda Byrne är född och
uppvuxen i Australien.
Hon började sin karriär
inom tv och startade sitt
eget produktionsbolag
Prime Time Productions
1994. En vårdag i slutet
av 2004 upptäckte
Rhonda Byrne hemligheten:
lagen om attraktion, en av
universums lagar och
principer. I det ögonblicket
förändrades hennes liv och
hon började praktisera vad
hon kommit till insikt om.

Du får fylla den svarta tavlan i ditt liv med precis vad du vill. Om du har
fyllt den med bagage från det förflutna, sudda tavlan ren. Radera allting
från det förflutna som inte stärker dig, och var tacksam för att det har
lett dig dit där du är i dag och till en ny början i ditt liv. Du kan dra ett
streck över det förflutna och börja ett nytt liv – precis här, precis nu.
Hitta din glädje och lev den!
JACK CANFIELD
Det tog många år innan jag kom till den här punkten, eftersom jag
växte upp med en föreställning om att det fanns något som jag
borde göra, och om jag inte gjorde det skulle Gud inte vara nöjd
med mig.
När jag verkligen förstod att mitt främsta syfte var att känna och
uppleva glädje, då började jag göra bara det som skänkte mig glädje.
Jag har ett talesätt: ”Om det inte är kul, gör det inte!”

JACK CANFIELD
När jag klappar min katt befinner jag mig i ett tillstånd av glädje.
När jag promenerar i naturen befinner jag mig i ett tillstånd av
glädje. Jag vill ständigt försätta mig i det tillståndet, och när jag
gör det, då är det enda jag behöver göra att forma en intention om
vad jag vill så kommer det att manifesteras.

”Följ din lycka och
universum kommer att
öppna dörrar för dig
där det tidigare bara
fanns murar.”
Joseph Campbell
Gör det du älskar och som skänker dig glädje. Om du inte vet vad som
ger dig glädje, fråga dig själv: ”Vad är min glädje?” När du finner den
och ger dig hän åt den, åt glädjen, då kommer lagen om attraktion att
överösa dig med en störtskur av omständigheter, människor, händelser
och möjligheter som för med sig glädje i ditt liv, bara därför att du
utstrålar glädje.

JOHN HAGELIN
Inre lycka och glädje är i själva verket grunden för framgång.
Var lycklig nu. Må bra nu. Det är det enda du behöver göra. Om det är
det enda du får ut av att läsa den här boken, då har du fått den allra
största delen av Hemligheten.
JOHN GRAY
Allt som får dig att må bra kommer alltid att göra så att du drar till
dig mer av det som får dig att må bra.
Du läser den här texten just nu. Det är du som har dragit till dig
den i ditt liv, och det är du som väljer om du vill använda dig av det
som står i den, om det känns bra. Om det inte känns bra, släpp det
då. Hitta något som känns bra, som stämmer för dig, som får ditt
hjärta att sjunga.
Du har fått tillgång till kunskapen om Hemligheten, och vad du gör med
den är helt och hållet i dina händer. Vad du än väljer för Dig är rätt.
Oavsett om du väljer att använda den eller att inte använda den, är det
du som väljer. Du besitter friheten att välja.

LISA NICHOLS
När du följer din lycka lever du i ett ständigt tillstånd av glädje. Du
öppnar dig för universums överflöd. Du är ivrig att dela ditt liv med
dem du älskar, och din iver och glädje, din passion och din lycka, blir
smittsamma.
JOE VITALE
Det är vad jag gör nästan hela tiden – följer min iver, min passion,
min entusiasm – och jag gör det hela dagarna.
BOB PROCTOR
Njut av livet, för det är fantastiskt! Det är en storslagen resa!

▼

NEALE DONALD WALSCH
Glädje, kärlek, frihet, lycka, skratt. Det är vad det är. Om du bara
upplever glädje när du sitter och mediterar i en timme, för hela friden, gör det. Om du upplever glädje när du äter en salamismörgås,
gör då det!
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”Du kan dra
ett streck över det förflutna
och börja ett nytt liv
– precis här, precis nu.”

MARIE DIAMOND
Du kommer att leva i en annan verklighet, ett annat liv. Och människor kommer att titta på dig och säga: ”Vad är det du gör som inte
jag gör?” Jo, det enda som är annorlunda är att du använder dig av
Hemligheten.
MORRIS GOODMAN
Plötsligt kan du göra och ha och vara det som människor en gång
sa var omöjligt för dig att göra, ha och vara.
FRED ALAN WOLF
Vi håller just nu på att gå in i en ny era. Det är den era då vi inte
bryter ny mark på jorden eller ens i rymden, så som man skulle
säga i ”Star Trek”, utan i vårt eget medvetande.
JOHN HAGELIN
Jag ser en framtid med obegränsad potential och obegränsade möjligheter. Kom ihåg att vi, i bästa fall, använder 5 procent av det
mänskliga sinnets potential. Etthundra procent av den mänskliga
potentialen är ett resultat av rätt utbildning. Föreställ dig en värld
där människor använder sin fulla mentala och emotionella potential.
Vi skulle kunna nå vart som helst. Vi skulle kunna göra vad som
helst. Uppnå vad som helst.
Den här tidpunkten på vår underbara jord är den mest spännande i historien. Vi kommer att få se och uppleva att det omöjliga blir möjligt, på
livets alla områden. När vi släpper taget om alla tankar på begränsning
och vet att vi är obegränsade kommer vi att få uppleva mänsklighetens
obegränsade storslagenhet, som kommer till uttryck genom idrott,
hälsa, konst, teknik, vetenskap och alla områden där människor utövar
sitt kreativa skapande.
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Omfamna din storslagenhet
BOB PROCTOR
Se dig själv med det goda du önskar dig. Alla religiösa böcker säger
det till oss, alla stora böcker om filosofi, alla framstående ledare,
alla avatarer som någonsin har levat. Gå tillbaka och studera de
visa. Många av dem har presenterats för dig i den här boken. De
förstod alla en sak. De förstod Hemligheten. Nu förstår du den.
Och ju mer du använder den, desto mer kommer du att förstå den.

”Hemligheten är svaret på
allt som har varit, allt som
är och allt som någonsin
kommer att vara.”
Ralph Waldo Emerson
Hemligheten finns inom dig. Ju mer du använder dig av kraften inom dig
desto mer kommer du att dra den till dig. Du kommer att nå till en punkt där
du inte behöver öva mer eftersom du kommer att vara kraften, du kommer
att vara perfektionen, du kommer att vara visdomen, du kommer att vara
intelligensen, du kommer att vara kärleken, du kommer att vara glädjen.
LISA NICHOLS
Du har kommit till det här vägskälet i ditt liv, enbart för att någonting
inom dig hela tiden har framhållit: ”Du förtjänar att vara lycklig.” Du
föddes för att ge någonting, för att ge något värdefullt till den här
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”Hemligheten finns inom dig.
Ju mer du använder dig
av kraften inom dig
desto mer kommer du
att dra den till dig.”

världen. Att bara vara något, större och bättre än du var i går.
Varenda liten sak du har gått igenom, vartenda ögonblick du har
genomlevt, allt det har förberett dig på det här ögonblicket just nu.
Föreställ dig vad du kan göra från den här dagen och framåt med
det du vet nu. Nu förstår du att du är den som skapar ditt eget öde.
Hur mycket mer kan du göra? Hur mycket mer kan du vara? Hur
många fler människor kan du välsigna, bara genom din blotta närvaro? Vad kommer du att göra med det här ögonblicket? Hur kommer du att fånga ögonblicket? Ingen annan kan dansa din dans,
ingen annan kan sjunga din sång, ingen annan kan skriva din historia. Den du är, det du gör, det börjar här och nu!
MICHAEL BERNARD BECKWITH
Jag är säker på att du är en fantastisk person, att det finns något
storslaget hos dig. Oavsett vad som har hänt i ditt liv. Oavsett hur
ung eller gammal du tror att du är. I samma ögonblick som du börjar
”tänka rätt” kommer detta något inom dig, denna kraft inom dig som
är större än hela världen, att börja framträda. Den kommer att ta
över ditt liv. Den kommer att ge dig näring. Den kommer att hålla dig
med kläder. Den kommer att vägleda dig, skydda dig, instruera dig,
upprätthålla själva din existens. Om du tillåter det. Det är vad jag
vet, vad jag är helt säker på.
Jorden snurrar runt sin omloppsbana för Dig. Oceanerna stiger och
sjunker i ebb och flod för Dig. Fåglarna sjunger för Dig. Solen stiger upp
och går ner för Dig. Stjärnorna gnistrar för Dig. Allt det vackra du ser,
allt det underbara du upplever, alltsammans finns där för Dig. Se dig
omkring. Ingenting kan existera utan Dig. Oavsett vem du har trott att
du var, nu vet du sanningen om vem du verkligen är. Du är herre över
ditt universum. Du är arvtagare till kungariket. Du är livets fullkomlighet. Och nu har du kunskap om Hemligheten.
Må glädjen vara med dig!

Mer energi
Mer information om ”The Secret – Hemligheten” (Energica Förlag)
www.energica.com, www.thesecret.se
Boken finns som Huvudbok i VITALIS bokklubb, se sid 14.

HEMLIGHETEN OM LIVET
I SAMMANFATTNING
• Du får fylla ditt livs svarta tavla med precis vad du vill.
• Det enda du behöver göra är att må bra nu.
• Ju mer du använder kraften inom dig, desto mer kraft kommer du att dra till dig.
• Omfamna din storslagenhet här och nu.
• Vi befinner oss mitt uppe i en fantastiskt spännande tidsålder. När vi släpper
taget om begränsande tankar kommer vi att få uppleva mänsklighetens sanna
storslagenhet på skapelsens alla områden.
• Gör det du älskar att göra. Om du inte känner vad som ger dig glädje, fråga:
”Var finns min glädje?” När du hänger dig åt din glädje kommer du att dra till
dig en störtflod av allt glädjefyllt, därför att du utstrålar glädje.
• Nu när du har lärt dig kunskapen om Hemligheten, är vad du gör med den
helt och hållet ditt eget val. Det du väljer är rätt. Kraften är helt och hållet din.

Lagen om
attraktion
Lagen kom till i tidernas begynnelse. Den har alltid funnits och kommer alltid
att finnas.
Det här är den lag som avgör hela universums ordning, varje ögonblick i ditt
liv och varje liten sak du upplever i ditt liv. Det spelar ingen roll vem du är eller
var du befinner dig, lagen om attraktion formar hela din livsupplevelse och
denna allsmäktiga lag verkar genom dina tankar. Det är du som sätter lagen
om attraktion i spel, och du gör det genom dina tankar.
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