
Å velsigne
overflod…

Du kan ikke motta vibrasjons-
messig noe som du ikke vibra-

sjonsmessig samsvarer med. Og 
derfor, velsign de som finner over-
flod. Og i det du velsigner dem og 
deres overflod, vil du bli velsignet 

med overflod også. Men ved å 
forbanne dem for deres over-

flod, holder du deg selv 
vekk fra det.

Bekymring...
Å bekymre seg er å 
bruke din fantasi til å 
skape noe du ikke 

ønsker.

Å
planlegge...

Hva du enn tenker på 
er som å planlegge en 

fremtidig hendelse. Når du 
bekymrer deg, planlegger 

du. Når du verdsetter, 
planlegger du… Hva 

vil du planlegge?
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Å skape
et imperium…

Du kan ikke bli mindre enn 
det du er nå. Du kan ikke oppnå 

en vibrasjon som er mindre enn den 
vibrasjonen du allerede har oppnådd. 
Dette er grunnen til at når noen skaper 

et imperium og så skjer det noe slik 
at alt mistes eller blir ødelagt har de 

fremdeles vibrasjonen de har oppnådd 
i seg og imperiet vil komme tilbake 
igjen. Du ser det hele tiden fordi 
det er den vibrasjonsmessige 
statusen Universet svarer 

på, ikke den finansielle 
statuen.

Bedre og 
bedre…

La din dominerende intensjon 
være å føle velvære, hvilket betyr 

å være leken, ha det gøy, le mye, se 
etter grunner til å sette pris på ting og 
praktisere kunsten å verdsette. Og et-

tersom du praktiserer det, vil Universet, 
som har fulgt med at du praktisere 
dette, gi deg konstante muligheter 

til å uttrykke det, slik at livet ditt 
bare blir bedre og bedre 

og bedre.

Å
delegere…

Deleger det til sjefen. 
Du har denne glimrende 

staben til disposisjon som 
vil ta seg av alt for deg. 
Du trenger bare å dele-

gere det – og stole 
på det.

Nøkkelen…
Du må ikke ha penger 

for å tiltrekke penger, men du 
kan ikke føle deg fattig og tiltrekke 

penger. Nøkkelen er, du må finne veier 
å forbedre måten du føler fra der du er, 

før ting kan begynne å forandre seg: Ved 
å mykne din oppmerksomhet til de tingene 
som går galt og ved å begynne å fortelle 
historier som heller mer mot retningen 
av det du ønsker, i stedet for retningen 

av hva du har fått, vil din vibrasjon 
skifte; ditt tiltrekningsfokus vil 

skifte – og du vil få andre 
resultater.

Å skape fred 
med dagens situasjon vil 

forbedre din fremtid…
Det høres kanskje rart ut, men den 

raskeste veien for å komme til en ny - og 
– forbedret situasjon er å skape fred med din 

nåværende situasjon. Ved å lage en liste over de 
mest positive aspekter du kan finne om din nåvæ-
rende situasjon vil du slippe taket i din motstand 
mot forbedringene som venter på deg. Men hvis 
du kjemper mot det urettferdige i din nåværende 
situasjon, holder du deg selv i vibrasjonsmessig 

samsvar med det du ikke ønsker deg. Og du 
kan derfor ikke bevege deg i retning mot 
forbedring. Det motsier loven. I enhver 

partikkel i Universet, er det som 
ønskes – og mangelen 

av det.

Fokus-
punkt...

Universet vet ikke 
eller bryr seg ikke om 

vibrasjonen du tilbyr er et 
svar til noe som du lever 

akkurat nå, observerer eller 
som svar til noe du forestiller 

deg. Uansett tilfelle, 
Universet aksepterer det 
som ditt fokuspunkt og 

samsvarer med det.

Velvære...
Universet straffer 

deg ikke eller velsigner 
deg. Universet responderer 
på den vibrasjonsmessige 

tilstanden som du utstråler. Jo 
mer gledesfylt du er, jo mer 

velvære strømmer til deg – og 
du får bestemme detaljene 

for hvordan det skal 
strømme.


