
1. Gud finnes og er alt og kilden til alt som er. 

2. Gud har ingen behov eller spesielle mål siden alt som Gud muligens kunne 
trenge, er Gud allerede. 

3. Du er en evig del av Gud og siden Gud verken trenger eller behøver noe fra 
seg selv, trenger Gud intet fra deg. 

4. Det finnes ingen tvil om livets resultat. Du kommer til ”himmelen”. For det 
første finnes det ikke noe annet sted å dra. For det andre så er det fortjent 
uansett hva du har gjort, og for det tredje er Himmelen rett og slett et 
navn for der du er akkurat Her og Nå. Det finnes kun Her og Nå og det er 
nøyaktig det himmelen er. 

5. Det finnes heller ingen tvil om at livet i hvert eneste øyeblikk tjener ditt 
aller beste. Uten anstrengelse tar du i mot ditt eget beste. Det er aldri noe 
spørsmål rundt om du får det, kun spørsmål om du ser det og gjenkjenner 
det. Eller om du tror det er noe annet og kaller det noe annet og erfarer 
det som noe annet. I dette, som i alt annet, så Produserer du din egen 
Virkelighet, og er dermed Skaperen av Din egen Virkelighet. 
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6. Det er umulig å gjøre noe uriktig, siden det ikke kreves eller er nødvendig 
for deg å gjøre noe spesielt. Det er derfor umulig å ”ikke få det gjort”. Alt 
du velger å gjøre vil alltid være en suksess, siden intet spesielt resultat 
er krevd av Gud eller ønsket av noen Mester. Mestere vet selvfølgelig at 
uansett hva som skjer, så er det til det Aller Beste, og derfor definert som en 
suksess. 

7. Du er aldri atskilt fra Gud, siden Gud er Alt som Finnes og du er del av 
Alt som Finnes.  Du verken vil eller kan stå utenfor dette! Den eneste 
muligheten du har til å være atskilt fra Gud ville være at Gud var atskilt fra 
absolutt alt. Dette er absolutt umulig siden Gud er Skaperen og det Skapte. 
Føderen og den fødte. Livets kilde og livets uttrykk. 

8. Det er nok! I hvert eneste øyeblikk er det nok alt du trenger for å 
gjøre nøyaktig det du har kommet til den fysiske verden for å gjøre. 
Utilstrekkelighet kan ikke finnes hos en sansende skapning som ikke har 
behov for noe – og det er hvem du er. 

9. Det er intet du må gjøre. Gud og livet krever intet av deg, siden det å kreve 
noe ville bety at Gud krevde noe av seg selv. Hva skulle Gud kreve/ønske 
av seg selv, siden Gud allerede er og har alt. 

10. Du vil aldri bli straffet for noe som helst, siden det ville bety at Gud straffet 
seg selv. Noe som aldri kunne skje siden Gud ikke trenger noe fra Seg Selv 
og dermed er ute av stand til å fornærme, såre eller være misfornøyd med 
seg selv. At Gud skulle straffe Gud vil derfor være helt poengløst og uten 
mening. 

11. All kjærlighet er ubetinget! Kjærlighet verken tildeles eller gis, men 
simpelthen finnes.  Kjærlighet er Gud og Livets natur. Opplevelsen av 
kjærlighet kan stoppes og fornektes, men Kjærlighet kan ikke ”ikke finnes.” 

12. Det finnes ikke noe slikt som å ”være bedre enn”. Det finnes bare En Sak 
og denne Ene Saken kan ikke være bedre enn seg selv. Du er derfor verken 
verre eller bedre enn noe annet som finnes. 

13. ”Uvitenhet” og mangel på bevissthet finnes ikke. Det er umulig å være 
uvitende og uoppmerksom om noe som helst, siden Du er Den Du er. Det er 
dog mulig å innbille seg at du er uvitende og mangler bevissthet. Mennesker 
gjør det stadig vekk.
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