Intuition del 6
JJ: Har I nogensinde drømt noget tidligt om morgenen, lige før I vågnede, og tænkt: Hold da op, det var
interessant. I tror ikke, at I behøver skrive drømmen ned, for den vil I helt sikkert huske – den er jo så vigtig.
Og når I så er kommet op og har fået morgenmad, tænker I: Der var et eller andet vigtigt fra min drøm, jeg
skulle huske, og I kan ikke længere huske, hvad det var. Er det nogensinde sket for jer?
Tilhørerne: Ja.
JJ: Det er sådan intuitionen fungerer, især i begyndelsen. Den er så flygtig – man får et begreb eller en ide
fra de højere verdener, og det virker så fornuftigt og rigtigt, at man tænker, at det vil man slet ikke kunne
glemme, men en eller to timer senere har man alligevel glemt det.
Tilhører: Jeg er begyndt at have kuglepen og papir liggende ved siden af min seng, så jeg kan skrive det ned
med det samme, og for nyligt har jeg fået nogle sentenser. Forleden vågnede jeg og skrev: ”Hvis man har en
svaghed på et eller andet område, kan man gøre den stærkere med en anden. ” Så hvis jeg glemmer det,
kan jeg slå op i min bog, og så står det der.
JJ: Ja, det er interessant, at jo højere en åbenbaring eller besked er, jo sværere er det at huske den med din
normale bevidsthed. Fordi den ikke blev givet til dig, mens du var i din normale dagsbevidsthed, så når du
skifter over til den, så forsvinder beskeden ofte. Hvis du modtager noget, du synes er vigtigt, så gentag det
for dig selv flere gange, hvis du ikke lige har en notesbog ved hånden. På den måde får du det fæstnet i din
fysiske hjerne, eller hvis du har noget at skrive på, så skriv det ned, eller hvis du kører meget i bil, så få dig
en transportabel optager og tal ind i den, når du synes, du modtager noget.
Jo mere forfinet ideen er, som kommer fra de højere verdener, jo sværere er det at få den ned, så den
forankres og bliver din egen – og forankres er nøgleordet her. Når du får den ind i din fysiske hjerne, så er
den din, og du vil aldrig glemme den, for den bygger altid på det fysiske, og når du først har fået et princip
ind i din fysiske hjerne, glemmer du det ikke.
Vi fik et brev fra en ung mand, der sidder i fængsel, og som læser mit materiale, og han har præsenteret en
ide om at implementere nogle af de principper, som jeg underviser i for en national fyr, som leder et
program for alle fængsler i hele landet. De overvejer at undervise de indsatte i dem. Han skrev til mig og
spurgte, om jeg ville organisere alle principperne i en pakke så at sige, og det har jeg gjort for nyligt på Keys
listen – givet en kort beskrivelse af de forskellige principper.
Principper forstås bedst gennem intuitionen. For eksempel er ”energi følger tanke” et princip, og når man
har forstået det, så kan man få al mulig information ud af det, al mulig viden, som kan anvendes på
hundredvis af forskellige måder. Fakta er anderledes, og fakta kan nemt registreres af den fysiske hjerne.
Lad os se nærmere på ”energi følger tanke”. ”Hvis man retter sin opmærksomhed mod sit skolearbejde, så
får man gode karakterer.” Det er i virkeligheden en beskrivelse af ”energi følger tanke”, men hvis du bare
lærer denne ene sætning udenad, så kommer du ikke så langt, og du kan kun bruge den på skolearbejdet,
men hvis du forstår princippet ”energi følger tanke”, behøver du ikke have nogen til at forklare det for dig.
Du retter din opmærksomhed mod dit skolearbejde og får gode karakterer, fordi energien følger din tanke.
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Jeg lærte virkelig dette ”energi følger tanke” princip at kende, da jeg arbejdede som ejendomsmægler med
fast ejendom. Jeg fik flere antydninger og hints om, hvad jeg havde brug for at gøre, men jeg var for
tykhovedet til, at det blev registreret hos mig. Hver gang det begyndte at gå godt med at sælge
ejendomme, tog jeg noget tid fri til at skrive, og min ejendomsmæglerforretning – eller andre firmaer jeg
startede – faldt fra hinanden, og så måtte jeg tilbage og rette opmærksomheden mod dem igen. Jeg forstod
først dette princip til bunds, da jeg besluttede, at jeg kunne tjene en masse penge ved at sælge jordstykker
til brug for autocampere, for min ven, som også var ejendomsmægler, solgte dem, og han tjente kassen.
Jeg arbejdede virkelig hårdt med det i 4 – 5 måneder, og så en måned solgte jeg 3 autocamper
campingpladser, og derved kunne jeg tjene penge nok til at leve et par år, og jeg syntes, det var fantastisk!
Så jeg besluttede mig for at stoppe med det samme og begynde at arbejde på en bog, og det er for resten
en bog, som jeg aldrig blev færdig med, som hedder ”Skiftet”. Det er historien om, hvordan jordens akser
skifter plads, og jeg fik skrevet ca. en tredjedel, da salget af alle 3 campingpladser faldt til jorden. Ikke blot
mistede jeg indtægten, jeg mistede også alle mine kunder, og jeg måtte øjeblikkeligt starte i branchen igen
for at overleve, og det var som at begynde helt forfra. Alting var smuldret væk – alle mine kunder var væk,
og det var utroligt så hurtigt, det var sket. Jeg havde slet ikke lagt energi i min mæglerforretning, og som et
resultat heraf faldt det hele sammen, og det var, som om jeg var helt nybegynder og skulle starte forfra.
Det var godt, at min kone havde et job, ellers ville vi sikkert have sultet.
På dette tidspunkt indså jeg, hvorfor de højeste liv, som eksisterer på denne planet inklusiv ”Den Gamle af
Dage” kaldes iagttagere. Den Gamle af Dage kaldes en iagttager, og hvorfor gør Han det? Bruger Han tiden
på at komme herned og gøre alting for os? Nej, nej Han iagttager – Han iagttager og retter sin
opmærksomhed mod sine mål, nemlig de ting som Han ønsker, vi skal gøre som menneskerace. Energien
følger Hans tanke, som er langt mere koncentreret end vores tanker. Hans tanker får bølger af energi til at
opføre sig som magnetiske punkter og tiltrække materie hen mod disse punkter for at få det, som Han
ønsker, til at ske.
Hvis jeg havde rettet min opmærksomhed mod disse 3 autocamper campingpladser i stedet for at lade stå
til og begynde at skrive en bog – havde brugt energi på dem, indtil salget af dem var afsluttet, og jeg havde
pengene i hånden, så ville de sandsynligvis være gået igennem alle 3 uden problemer eller mindst to af
dem. Jeg havde aldrig drømt om, at de alle 3 kunne falde til jorden, men det fik mig virkelig til at forstå
lektien, at ”energi følger tanke”, og da jeg først forstod, hvordan dette princip virker, har jeg aldrig ladet det
ske igen i mit liv.
Når jeg virkelig ønsker noget, retter jeg min fulde opmærksomhed mod det, og jeg tager den ikke væk, før
jeg har fået, hvad jeg ønsker. Det er en meget vigtig lektie. Mange af de søgende her på jorden, disciple og
aspiranter forsøger virkelig at strække sig selv og finde sandheden, de er interesserede i filosofi og det
metafysiske, og det er ofte, at det ikke lykkes dem at opnå det, de ønsker, og grunden er, at ”energi følger
tanke”. Med andre ord: De koncentrerer sig om deres drømme, men ikke på at gøre dem til virkelighed.
At virkeliggøre drømme kræver grundig og detaljeret opmærksomhed på det fysiske plan. Drømmerne, de
spirituelle mennesker har virkelig svært ved at balancere mellem ånd og materie. Jesus siger, at man ikke
både kan tjene Gud og mammon, og det er der meget sandhed i, men jeg tror på, at i denne tidsalder skal
disciplene gå den ekstra mil og lære at balancere mellem Gud og mammon eller mellem ånd og materie.
Jeg har set så mange spirituelle mennesker have det svært med den materielle side af livet, og i den
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nuværende verden, som vi lever i, er det meget anderledes end i ældre tider. I gamle dage kunne en lærer
bare vandre af sted med sin risskål og sin kappe, og folk ville give ham mad, og det ville være det eneste,
han behøvede. Hvis du går rundt uden andet end en risskål i vore dage, vil folk undgå dig og løbe væk fra
dig, men Buddhas eneste ejendele var hans risskål og hans kappe – det var alt, hvad han ejede i denne
verden.
Tilhørerne ler.
Ingen kommer særligt langt på den måde i dag, så vi må lære at balancere mellem ånd og materie, og det er
meget, meget vanskeligt at gøre. Det har været det sværeste at gøre i mit eget liv, og jeg lærer stadig mere
om det. I løbet af mit liv har jeg startet mange forskellige firmaer, og da jeg så giftede mig med Artie, sagde
jeg til mig selv: Jeg ved ikke, hvor lang tid jeg har i dette liv, men jeg kan simpelthen ikke blive ved med at
gentage den samme cyklus, som jeg har gjort så mange gange, hvor jeg udfører det åndelige arbejde, og
min materielle verden bryder sammen, og så vender jeg tilbage og bygger den op igen, vender atter tilbage
til det spirituelle, og min materielle verden falder så sammen endnu engang. Jeg sagde, at jeg ikke ville gøre
det samme igen, så vi besluttede at skabe en forretning, og jeg lagde al min opmærksomhed i denne
forretning, indtil den ligesom gik i kredsløb ligesom et rumskib. Når et rumskib går i kredsløb, bliver det
bare ved med at bevæge sig i sin bane, og det kræver ikke energi. Det tog os et stykke tid at få vores firma i
kredsløb, så vi kunne leve af det, og det er lidt sjovt, for da det kom i kredsløb, skrev jeg ”Den Udødelige
bog 1”, og lige siden jeg skrev den, har vores firma givet os næsten samme indkomst hvert år.
Forretningen er gået i kredsløb lige akkurat, vi udvider den ikke, og vi får heller ikke mindre indkomst –den
er lige akkurat i kredsløb, og i det mindste betaler den regningerne. Det er måske første gang, jeg har gjort
det i alle mine liv, for jeg tror, at jeg har været en drømmer i flere liv, og det krævede meget energi fra min
side at bryde mønstret. Hvis jeg skulle gøre det igen, er jeg sikker på, at det ville være lettere, for når vi én
gang har lært vores lektie, så kan vi gøre det igen i et andet liv – og denne gang endnu nemmere –men det
var virkelig hårdt, og jeg måtte fokusere i ret lang tid for at få forretningen i kredsløb. Jeg skylder min
hustru, Artie, så meget, fordi hun har hjulpet med at holde den i kredsløb.
Tilhører: Følte du en modvilje mod den materielle verden? Som: Jeg kan opnå nogle ting, men jeg bryder
mig ikke om den materielle verden.
JJ: Når jeg koncentrerede mig om det åndelige, så følte jeg det lidt på den måde, men når jeg
koncentrerede mig om det fysiske, så gjorde jeg ikke – det er et spørgsmål om, hvor man retter
opmærksomheden hen. Jeg fandt ud af en ting, nemlig at når jeg rettede opmærksomheden mod det
spirituelle, begyndte jeg også at spise vegetarisk og levende føde i ca. et år, og det var virkelig fantastisk at
koncentrere sig om det spirituelle, samtidig med at jeg var på en forfinet diæt, men så gik jeg ind i
forretningslivet sammen med Artie og indså, at jeg måtte få den fysiske side at fungere, ellers ville jeg slet
ikke opnå noget som helst. Og hvilken nytte ville livet så være til? Så begyndte jeg at spise mere tung mad,
som kød, og drikke lidt vin, ligesom for at få en bedre jordforbindelse, og det hjalp faktisk en hel del. Hvis vi
nogensinde kommer til et tidspunkt, hvor bøgerne begynder at sælge, og vi kan kvitte vores forretning, så
skifter jeg igen til den mere spirituelle måde at spise og drikke på, og måske vil jeg holde helt op med at
drikke vin! Eller måske ikke for vin er også spirituel, ved I nok!
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Jeg følte, at min sjæl påvirkede mig til at fokusere mere på den fysiske side, og det er et dilemma, som
disciple ofte befinder sig i. De vil så gerne udføre det spirituelle arbejde, og mange når til det punkt, hvor de
næsten foragter den materielle side, men hvis vi skal tjene vores medmennesker og løfte dem til et højere
niveau, så må vi stige nedad og møde dem, hvor de er og derefter trække dem med op på et højere plan.
Det er betydningen bag navnet Jesus Kristus. Navnet betyder at tage en anden persons hånd, befri dem og
trække dem op til der, hvor du selv er. ”Salvet til at befri” betyder navnet Jesus Kristus. Vi er alle salvede til
at befri, og for at befri andre må du være som Moses. Moses forlod de spirituelle hebræere og tog til det
kødelige Ægypten, og der blandede han sig med de kødelige ægyptere og deres måde at leve på, så han
kunne befri hebræerne. Der er store betydninger bag sådanne historier, og vi må være en lille smule som
Moses, og vi må stige nedad til vores medmennesker for at kunne hæve os op igen.
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