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Det finns ett sätt att veta som kan ta dig bortom den plats dit 

allt ditt lärande har tagit dig. Detta vetande kan ta dig till 

sanningen om vem du är. 

Du som längtar efter att nå detta vetande, hjärtats vetande, 

kommer att få hjälp här. En kurs i kärlek inbjuder sinnet till att 

förena sig med hjärtat. Den hjälper fram det gryende enhets-

medvetandet, ett medvetande som inte kan läras in. Det kan 

endast uppenbaras, genom förening och relation. 

Bok Ett, Kursen, beskriver tillståndet helhjärtadhet, föreningen 

mellan sinne och hjärta. 

Bok Två, Avhandlingarna, uppenbarar ”konsten att tänka” och 

leder dig som läsare genom det personliga självet till det sanna 

Självet och vidare till samskapandet av en ny värld. 

Bok Tre, Dialogerna, erbjuder en transformerande upplevelse 

genom ”De fyrtio dagarna och de fyrtio nätterna” och en direkt 

relation med Gud inom oss. 

En kurs i kärlek kan bli din trogna följeslagare på resan hem.
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Du är, när du läser dessa ord, lika mycket en 
”mottagare” av denna dialog som hon som först 
hör dessa ord och överför dem till papper. Blir inte 
ett musikstycke mottaget av dig, även om du kan 
vara en av tusentals eller miljontals som hör det? 
Spelar det någon roll vem som är den som först hör 
musiken? Detta är i sanning en dialog mellan mig 
och dig. Önska inte att det ”sätt” som nedtecknaren 
av dessa ord använt sig av vore detsamma för varje 
människa, och tänk inte att det att höra ”direkt” 
från källan är någonting annat än vad du gör här. 

      (D:1.19-20) 

Mari Perron var, med Jesu ord, den ”första mottagaren” av denna kurs. (D:12.7,11)
I enlighet därmed har detta uttryck behållits i denna samlingsvolym. 
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Förord
I nästan tre års tid kunde Mari Perron höra en röst inom sig – som om 
den dikterade. Hon skrev ned vad hon hörde. Resultatet, oredigerat, är 
En kurs i kärlek. Den säger klart och tydligt att den är en ”fortsättning” 
på En kurs i mirakler, även om det inte finns något formellt samband 
mellan de två kurserna. Båda kurserna togs emot på samma sätt. I båda 
kurserna är Jesus fullkomligt öppen med sin identitet som källan. 

De två kurserna togs emot med ungefär trettio års mellanrum. Helen 
Schucman tog emot En kurs i mirakler under en period av sju år från 
mitten av 1960-talet till början på 1970-talet; Mari tog emot En kurs i 
kärlek från december 1998 till slutet av oktober 2001. Båda kurserna 
presenterar sig med en osedvanlig auktoritet och intelligens och är till sin 
natur andliga föregångare. Ingen av dessa kvinnor hade på egen hand 
kunnat författa sådana banbrytande verk. De som är bekanta med En kurs 
i mirakler kommer att känna igen den särpräglade och mästerliga stilen, 
även om de flesta troligen kommer att finna språket i En kurs i kärlek 
betydligt mindre komplicerat och mer tillgängligt än det som fanns hos 
föregångaren. 

Den diktamen som Mari tog emot refererade uttryckligen till den här 
kursen som en ”fortsättning på det kursarbete som tillhandahölls genom 
En kurs i mirakler” (K:L.4). Den sade också: 

Medan den ursprungliga kursen i mirakler var en kurs i mental träning och 
tankeomvändning, en kurs som var avsedd att peka på det vansinniga i iden-
titetskrisen och lossa egots grepp, är detta en kurs som är avsedd att fastställa 
din identitet och göra slut på egots herravälde. 

Mari Perron växte upp i en arbetarfamilj i Saint Paul i Minnesota. Under 
sina studier på Minnesota universitet valde hon engelska som huvud-
ämne. När hon långt senare återvände dit som vuxenstuderande tre-
barnsmor, vann hon det prestigefulla Jean Keller-Bouvier-priset för 
litterära prestationer. Som praktiserande katolik var hon djupt fäst vid sin 
tro och inte särskilt intresserad av andra andliga inriktningar. ”Jag ville 
skriva detektivromaner, röka cigarretter och vara intellektuell”, säger 
hon, och beskriver sig själv som en ”vanlig” kvinna. 

Det som banade väg för överföringen av En kurs i kärlek var att Mari 
förenade sig i en djupt personlig och nära relation med två andra kvinnor. 
(Som jämförelse kan de som är bekanta med historien bakom En kurs i 
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mirakler här dra sig till minnes, att det var Helens kollega Bill Thetfords 
tal om att ”det måste finnas ett annat sätt” ut ur deras konflikt, och Helens 
helhjärtade överenskommelse med Bill om att hitta det, som gav signalen 
till de händelser som ledde till överföringen genom Helen.) 

1993 var Mari en av tre administratörer som ansvarade för en distans-
kurs för vuxna på universitetets avdelning för hälsofrågor. Arbetets natur 
krävde att alla tre kvinnorna – Mari, Mary och Julieanne – arbetade tätt 
tillsammans. Ungefär vid samma tid upptäckte Julieanne och Mary att de 
var gravida och att deras barn skulle födas i stort sett samma datum. 
Julieanne blev mor till ett friskt barn. Marys barn, Grace, hade ett allvar-
ligt hjärtfel. Fem veckor efter födelsen och flera påföljande operationer, 
dog Grace. Även om den totala kontrasten mellan de två kvinnornas 
situationer mycket väl kunde ha splittrat gruppen, stärktes i stället 
banden mellan dem. Genom Graces liv och död kom de tre kvinnorna att 
knyta an till varandra i ett djupt personligt sökande efter mening. De läste 
många andliga böcker och fick, var och en av dem, betydelsefulla upp-
levelser och insikter. Viktigast av allt var att de flitigt delade med sig av 
sina egna känslor och upptäckter till sina ”andliga systrar”. 

En av de texter som kvinnorna delade med varandra påstod att det var 
möjligt för varje människa att ta kontakt med sin ”ängel”. Mari var 
skeptisk. Trots det bestämde hon sig, 1 maj 1995, för att göra ett försök 
genom att skriva ett litet brev – hon uttrycker sig allra helst genom att 
skriva. Mari var ”redo att ställa frågor”, även om hon inte förväntade sig 
något svar. Hon återger här brevet och berättar vad som sedan hände: 

”Käraste ängel ! 
Jag tror att jag har känt att du varit med mig ända sedan min tidigaste 

barndom och helt säkert de gånger när jag plågades som mest och du brukade 
säga till mig att jag var speciell, och en del av mig trodde dig. Tack. Den där 
rösten som sa att jag var speciell hjälpte mig att leva så mycket jag orkade leva, 
hjälpte mig att känna så mycket jag orkade känna … Det är den här delen av 
mig som är villig att tro att jag kan tala med dig. Det är den här delen av mig 
som säger att det är klokt att göra det. Vill du tala med mig?” 

Svaret kom omedelbart, mina fingrar reagerade och skrev ned orden nästan 
innan jag blivit medveten om tankarna… Jag hörde inte en röst som var åtskild 
från min egen. Men jag visste att orden inte var mina egna. 

Känn den söta doften. Du är söt. Försök inte tvinga fram den med din vilja, 
låt den bara komma. Den finns där i mellanrummet, mellan tanken och 
känslan. Andas. Känn ditt hjärta. 

Så började mottagandet av budskap från en röst som identifierade sig som 
en ängel vid namn ”Peace”. Mari skrev senare: ”Jag ser tillbaka nu och 
tänker på hur enkel den här kommunikationen var. Så barnslig. Så 
oskyldig… Den kom till genom att jag bad om svar på mina frågor.” 1995 
bestämde sig Mari, Mary och Julianne för att dela sin historia med 
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omvärlden genom att ge ut The Grace Trilogy (Hazelden 1997, finns som 
e-bok på Take Heart Publications). Maris erfarenheter av att ta emot 
budskap från ängeln Peace visade sig vara en inledning till, eller kanske 
en övning inför, det som skulle komma. 1996 upptäckte Mari En kurs i 
mirakler: 

Jag läste om En kurs i mirakler i en tidningsartikel som inte omnämnde den 
som en bok som kom i form av Jesu röst. När jag började läsa den, insåg jag 
fortfarande inte att det var det, och när jag blev medveten om att det var så, 
trodde jag inte på det. Men vid det laget kunde jag inte lägga boken ifrån mig, 
för jag kände att allt i den var Sanning med stort S… Efter ett tag började jag 
tro att det kanske verkligen var Jesus. 

Mari blev fullständigt hänförd. Även om hon vanligtvis slukade mängder 
av böcker läste hon under två års tid nästan ingenting annat än En kurs i 
mirakler och hon läste igenom den flera gånger, särskilt textboken. Gott 
och väl ett år innan hon faktiskt hörde rösten hade förberedelsen börjat. 
Mari berättar vidare: 

En kurs i kärlek började med en dröm. Drömmen kom till mig i juli 1997. I 
drömmen hörde jag: Du kan inte längre sälja ditt sinne för pengar. Ditt sinne 
tillhör nu Gud.

Därefter följde månader av självrannsakan för Mari. Till slut lämnade hon 
sitt arbete och höll sig själv redo – för vad, det hade hon ingen aning om. 
Efter nio månader och stor ekonomisk osäkerhet övervägde hon att gå 
tillbaka till arbetet, men en inre visshet talade hela tiden om för henne att 
hon ”hade ett arbete för Gud att utföra”. Då berättade hennes vän Mary 
om en dröm i vilken hon sett ”en ny kurs i mirakler”. Mari kände att 
Marys dröm på något sätt var ett förebud om det arbete som skulle 
komma – en uppgift så gigantisk och storslagen att Mari varit oförmögen 
att acceptera de tecken som hela tiden, nu när hon såg tillbaka, hade pekat 
mot det här arbetet med transkriptionen. En vecka senare, 1 december 
1998, började Mari ”höra” rösten: 

Så snart jag hörde Jesu välbekanta röst, inte som jag mindes den från min 
ungdom eller från Bibeln, utan som jag mindes den från alla de gånger jag läst 
En kurs i mirakler, fylldes jag av vördnad inför den uppgift som nu lades 
framför mig. Under de följande tre åren ägnade jag mig helhjärtat åt att ta emot 
de tre sammanhängande böckerna för att föra ut detta nya budskap. 

Jesus säger senare i En kurs i kärlek och syftar då på Mari: ”… den första 
mottagaren av dessa ord kan ’höra’ dessa ord som tankar. Kom ihåg att 
hon har tankar som hon inte tänker.” (D:12.7)  

Under 2001 förberedde sig Mari tillsammans med sin vän och tidigare 
litterära agent Dan Odegard för att marknadsföra En kurs i kärlek, den 
första boken av tre, som New World Library givit ut. Men när den väl 
kommit ut, kände Mari att ”den kallade mig egentligen inte till att göra 
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någonting med den. I stället kände jag mig kallad till ett liv i avskildhet 
och ägnade större delen av de följande två åren till att omfamna det sättet 
att leva.” Så utåt sett kanske Mari inte verkar vara en person genom vilken 
Jesus skulle sprida sitt budskap vida omkring i världen. Men när New 
World Library bestämde sig för att inte ge ut de efterföljande delarna, 
satte Mari genast igång med att göra dem tillgängliga och gav själv ut både 
Avhandlingarna och Dialogerna. Under tiden som hon var i färd med det 
fick hon ta emot ytterligare ett budskap, ”Att lära i Kristi tid”, på samma 
sätt som hon tagit emot det övriga materialet. Den texten är här uppdelad 
i tre delar som var för sig presenteras i slutet av varje bok. 

När New World Library inte längre ville fortsätta ge ut En kurs i kärlek
började Mari förbereda sig för att själv publicera alla tre volymerna som 
en sammanhängande serie. Medan hon gjorde det, i slutet av 2005, fick 
hon ta emot ”Introduktion” från Jesus.  

Men inte ens nu när hon själv var utgivaren kände sig Mari kallad att 
börja marknadsföra En kurs i kärlek och tala för den. Hon tog emellertid 
budskapet  ”du kan endast vara vem du är genom att dela vem du är” till 
sitt hjärta. (K:31.17) Mari bestämde sig för att hon inte bara var villig att 
ställa frågor, lyssna och skriva ned utan också dela med sig - och inte bara 
av Jesu vackra och trösterika ord. Hon delar med sig av sin egen mänsklig-
het, sina utmaningar och svårigheter som mamma, sin brist på tillgångar, 
missbruksproblemen i hennes egen familj och ett perspektiv på helande 
som inte är någon sentimental syn på kärleken eller livet. I sin blogg, i 
sina böcker och i sin omfattande privata korrespondens, talar Mari om 
den acceptans som kärleken kan föra till dem som inte har haft ett 
”perfekt” liv och hur ”känna” och ”vara känd” kan bjuda in rättvisa, jäm-
likhet och värdighet, såväl som frid. I den första tryckningen av alla tre 
böckerna som ingår i Kursen skrev Mari följande som förord: 

I En kurs i kärlek, såväl som i En kurs i mirakler, säger Jesus att kärlek inte kan 
läras ut. Det som inte kan läras ut är ett mysterium. Dessa budskap från Jesus 
är både ett mysterium och uppenbarandet av mysteriet. 

Året var 1998, och jag höll på att läsa En kurs i mirakler och leta efter mitt 
eget hjärtas kallelse, när jag hörde en röst säga till mig att jag skulle få ta emot 
en ny kurs i mirakler. Som du nog kan föreställa dig har min del i detta 
mysterium – att En kurs i kärlek kom till mig och genom mig – väckt ett antal 
frågor. Hur gick det här till? Hur var det möjligt att bli vägledd på det här sättet? 
Hur kändes det? Vad upplevde jag egentligen? 

Att ta emot Jesus och hans vägledning var lätt. Jag älskade relationen och 
skrivprocessen. Orden kom inifrån, mer eller mindre som tankar jag inte 
tänkte. Själva skrivandet varade i tre år. Arbetet med det var lätt, okomplicerat 
och fyllde mig med vördnad. Men på ett sätt gjorde jag det svårt. Det skulle jag 
vilja berätta om så att jag kanske kan bespara dig samma onödiga lidande. 
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Det var när skrivandet var klart för dagen som svårigheter brukade uppstå. 
Det var när jag började tänka på det. När jag tänkte på det, kände jag mig över-
väldigad. Mitt sinne ansträngde sig och hamnade i en plågsam frustration över 
sin oförmåga att förstå vad som hände och även vad som sades. Mitt sinne 
kunde inte acceptera den nya upplevelsen. Jag kunde inte förstå den, förklara 
den, eller jämföra den med någonting annat. 

Mina känslor hade det inte mycket bättre. Så snart jag i tanken tog ett steg 
åt sidan från arbetet jag höll på med, kände jag mig som en liten obetydlig 
varelse på toppen av ett isberg insvept i oändligheten. Jag kände mig omgiven 
av den starkaste kraften i universum, som om jag befann mig mitt i en orkan.  
Ändå satt jag bara vid mitt skrivbord. Om bara en liten stund skulle jag äta 
middag. Jag hade svårt att tro att jag fortfarande kunde äta. Jag hörde ljudet 
från tv:n, eller telefonen som ringde, och vips var jag tillbaka från mitt isberg 
på en nanosekund. 

Den här förändringen i stämningsläget kändes som om den nästan höll på 
att ta livet av mig. Så skarp var kontrasten mellan förening och separation. Jag 
visste att jag inte kunde fortsätta att känna förening bara när jag var aktivt 
engagerad i arbetet. Jag kunde inte fortsätta att känna mig eländig så snart det 
tog slut. Jag visste att Jesus inte lämnade mig när jag lämnade skrivbordet, men 
det kändes som om jag inte kunde utsträcka min medvetenhet om förening 
mycket längre än så. 

Det här hindrade mig inte från att försöka. Jag kände att om jag försökte 
tillräckligt mycket, skulle jag kunna lära mig hur jag skulle göra. Om jag bara 
kunde få ett klart grepp om det, en slutgiltig förståelse för vad det var som 
pågick, då skulle jag ”ha det i min hand”. Då skulle jag kunna ”uppnå” förening. 
Jag försökte hela tiden få det att likna andra upplevelser som jag lärt av, och 
lärt mig upprepa – upplevelser från vilka jag alltid hade tagit ett steg åt sidan – 
som ett sinne, eller ett själv, som observerar. 

Det var inte genom att anstränga mitt sinne utan genom att stilla mitt sinne, 
som jag till slut insåg att det inte var något mirakulöst med ”arbetet” som 
gjorde förening möjligt och separation outhärdligt. Förening var det som helt 
naturligt uppstod när de hinder togs bort som stod i vägen för min medveten-
het om kärlekens närvaro. Det var detta som hände när jag tog emot Kursen. 
Det hinder som mina egna separata tankar utgjorde löstes upp och Jesus var 
med mig utan att vara ”någon annan än jag”. Vi var i relation utan att vara 
separata. 

När vi är förenade finns inget ”själv” som står utanför och observerar upp-
levelsen. Utan ett separat medvetande finns ingen tanke. Utan tanken finns 
varats etthet. När jag insåg detta, visste jag att jag kunde uppleva etthet i livet, 
att jag har haft dessa upplevelser i det förgångna och att jag fortsätter att ha 
dem. Men det var inte mitt tänkande sinne som hade upplevelserna. 

Det var först efter en sådan upplevelse som jag brukade bli medveten om att 
”någonting hände”. Sedan brukade jag tänka: ”Åh gode Gud, det där var det 
största någonsin! Jag vill ha det där igen.”  Än en gång skulle arbetet börja med 
att jag fick inse att enhet inte var någonting jag kunde ”ha”, och att det är vem 
jag är när jag inte är någon ”annan” i mina ögon; när jag inte är separat. 

När jag tänker är jag närvarande för den här ”andra” som är det själv som jag 
tror att jag är. ”Hon” finns där i mina tankar precis som vilken annan person, 
sak eller situation som helst, som upptar mitt sinne. Jag är inte ensam med Gud 
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och inte i enhet. Att ha ett ”jag” och allt som inte är ”jag”, det är tänkandets 
väg. Det är inte hjärtats väg som Jesus kallar oss till. Han avslutar Kursen (Bok 
ett) med att säga: ”Tänk inte.” (K:32.4) 

Att förflytta sig från upplevelsen av separation till upplevelsen av förening är 
att uppleva Guds kraft och kärlekens styrka. Det är en o-tänkbar upplevelse. 
Jesus säger: ”Börja med den här idén: Du tillåter möjligheten att en ny sanning 
kommer att uppenbaras för ditt väntande hjärta. Bevara i ditt hjärta idén att 
när du läser dessa ord – och när du slutar läsa dessa ord – kommer sanningen 
i dem att uppenbaras för dig. Låt ditt hjärta vara öppet för ett nytt slags bevis 
på vad som utgör sanningen.” (K:7.23) 

En uppenbarelse, det är vad den här kursen är, såväl som det nya sättet att 
veta som den bjuder in. När jag tog emot Kursen tog jag emot en uppenbarelse. 
När jag tänkte på den, blockerade jag min förmåga att känna igen vad jag hade 
tagit emot. 

Du står nu i begrepp att ta emot den här kursen. När du öppnar ditt hjärta 
för den, förlita dig inte på att ditt sinne ska inse vad du tar emot. När du lägger 
igen boken för dagen och fortsätter med annat, gör då inte som jag gjorde och 
lämna över den till ditt sinne. Bevara den i ditt hjärta. Stanna kvar i kärlekens 
närvaro. Gå inte tillbaka till separationen. Gör allt du kan för att sluta dra dig 
tillbaka från livet. Börja från början, med vem du i sanning är. Tänk inte för 
mycket. Låt ditt hjärta visa vägen. Då kommer du att förstå att i begynnelsen, 
och innan begynnelsen, och innan innan, fanns bara kärlek. 

Att vara första mottagare kan vara utmanande. För både Helen 
Schucman – vars berättelse om mottagandet av En kurs i mirakler är 
välkänd – och för Mari Perron, medförde deras nya status, som ingen av 
dem hade önskat sig, en märklig blandning av isolering och osäkerhet, till 
och med ett tvivelaktigt rykte. Frågan var nu vad de skulle göra med 
materialet och med sina liv. Trots kortvariga duster av inre kamp och 
konflikt, värnade emellertid både Helen och Mari starkt om textens 
integritet och visste att de tagit emot en sällsynt och dyrbar gåva. 

En kurs i kärlek framhåller vilken enorm betydelse dess föregångare 
haft. Den säger: ”Världen har som en existerande helhet gått in i en tid 
till stor del frambringad av En kurs i mirakler, en tid i vilken det redan 
finns en beredskap för mirakelsinthet.” (K:P.5) Den gjorde det ”genom att 
hota egot”. 

En kurs i kärlek är emellertid, åtminstone till språket och stilen, 
avgjort icke-hotfull. Jesus går försiktigt och metodiskt fram - från Kursen
till Avhandlingarna och Dialogerna - använder logik och utvecklar tidvis 
radikala idéer, men talar vänligt och alltid till hjärtat. Till skillnad från En 
kurs i mirakler uppvisar denna kurs få övningar, i stället erbjuder den en 
”bergstoppsupplevelse” i ”De fyrtio dagarna och fyrtio nätterna”. Den 
talar lika mycket till ”henne” som till ”honom”, till systrar som till bröder, 
och gör starkt gällande kvinnliga sätt att veta. Den uppenbarar en ”Marias 
väg” som existerar i en symbiotisk relation till ”Jesu väg”, som nu upphör. 
Den betonar ”vara vem du är” på ett sätt som inte förnekar det personliga 



F Ö R O R D  

xix 

självet eller kroppen. Den visar hur den mänskliga formen kan trans-
formeras till ”det upphöjda Självet i form”, och hur en illusorisk värld 
kommer att göras ”ny” – gudomlig – genom relation och enhet. 

Det är förståeligt om de som är förtrogna med En kurs i mirakler till 
en början kan vara skeptiska till En kurs i kärlek och dess autenticitet, de 
kommer ändå att känna igen kontinuiteten. Men även om förtrogenheten 
med En kurs i mirakler kan vara en bra förberedelse och innehålla ett 
perspektiv som är värdefullt, är ändå En kurs i kärlek fristående. De som 
känner sig kallade till den kommer, oavsett vilken religiös eller andlig 
bakgrund de än har, att finna en skatt där. 

I och med den här samlingsvolymen, lämnar En kurs i kärlek sin 
relativt okända tillvaro. Efter det att den ursprungliga transkriptionen 
avslutats har ingen samlad ansträngning gjorts för att marknadsföra den. 
Trots det har ett starkt ”underground-intresse” växt fram som även in-
kluderat översättningar till andra språk. Dess tid har kommit därför att 
så många vill ha kontakt med sitt hjärta och känner en brinnande längtan 
efter att vara vem de i sanning är.  

Detta är ingen vanlig andlig bok. ”Någonting annorlunda pågår här.” 
(D:12.5) Låt det skölja över dig. Som Jesus säger: 

Den här kursen kräver inga tankar och ingen ansträngning. Den uppmanar inte 
till fortsatta studier och de få specifika övningar som finns är inte nödvändiga. 
Den här kursen har lyckats på sätt som du ännu inte förstår och inte behöver 
förstå. Dessa ord har kommit in i ditt hjärta och tillslutit klyftan mellan ditt 
sinne och ditt hjärta. (K:32.4) 

Den här kursen talar som om den var skriven just för dig. Det var den. 
(D:Dag 40.32) 

Glenn Hovemann, förläggare 
maj 2014 

___________________________________________________________________________ 

Texten i den här samlingsvolymen har noggrant jämförts med den ursprungliga trans-
kriptionen och återges som den togs emot, endast korrigerad med avseende på smärre 
detaljer såsom stavning och skiljetecken.
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Introduktion 
I.1 Den här kursen skrevs för sinnet – men bara för att få sinnet att 

vända sig till hjärtat. Få det att lyssna. Få det att acceptera förvirring. Få 
det att sluta göra motstånd mot mysteriet, sluta jaga efter svar och få 
det att skifta fokus. Få det att sluta fokusera på det som bara kan läras 
genom sinnet och i stället fokusera på sanningen. 

I.2 Det som lärs genom sinnet stuvar bara om verkligheten. Sinnet 
håller sedan fast vid den nya verkligheten som en ny uppsättning regler, 
utan att det förändras. Det ser verkligheten genom dessa nya mentala 
konstruktioner och kallar det ett nytt sätt att se. För att upprätthålla sin 
nya verklighet måste det insistera på att andra lyder dessa nya regler. 
Sanningen har blivit funnen, säger det, och den finns ”här” i dessa nya 
regler och inte i de där gamla. Sinnet kommer sedan att säga åt dig hur 
du ska känna enligt dess regler och förhindra alla sätt att känna, alla sätt 
att vara som verkar motsäga dessa regler, som om det, tack vare dessa 
regler, vet hur allt är. 

I.3 Sinnet kommer att tala om kärlek men kommer ändå att hålla 
hjärtat fjättrat vid sina nya regler, nya lagar, och det kommer fort-
farande att säga ”detta är rätt” och ”detta är fel”. Det kommer att tala 
om kärlek utan att se sin intolerans eller sitt fördömande. Det kommer 
att tala om kärlek för att vara hjälpsamt, och göra det med sann upp-
riktighet, men ändå kommer den logik det använder, fastän den är ny, 
att såra hjärtat hos de mest ömtåliga, de som känt sig mest kallade till 
kärleken och dess ljuvlighet. ”Det är fel av mig att känna som jag gör” 
säger den vekhjärtade till sig själv, övertygad som hon är om att andra 
vet vad hon själv inte vet, och döljer sin vekhet bakom skyddsmurar. 

I.4 Du tror att ni måste kunna tala samma språk för att dela med er till 
varandra och därför återgår du till sinnets språk med dess exakthet. 
Sinnet hatar att vara förvirrat, att vara öppet, att förbli öppet och att 
inte veta. Det vill ha ankare som håller det kvar på samma ställe och väl 
där lider det under tyngden av förändringens vågor, kämpar mot 
strömmen och försöker skydda sig mot stormen. Sinnet återvänder 
alltid dit där det känner sig tryggt och säkert på sig självt och därför tar 
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det sig ingenstans och ser inte transformation eller skapelse, eller den 
nya horisont som skulle utmana dess verklighet. 

I.5 Sinnet kan inte öppna hjärtats dörrar, och ändå vänder vi oss inåt, 
vänder oss till sinnet och visar det var öppenheten ligger, var ljuvlig-
heten har sin boning, var kärlekens vetande står att finna. Det enda 
sinnet kan göra är att stuva om verkligheten och hålla den fast och 
fången och bunden av regler. Kärlekens lagar är inte som dessa. Kär-
lekens lagar består inte av regler, fakta eller de rätta svaren. Kärlekens 
lagar ger andlig frihet, den frihet som ligger bortom tro och övertygelse, 
bortom tanke, bortom lydnad till någon annan auktoritet än ens eget 
hjärta. 

I.6 Hjärtat behövs för att vägleda sinnet på ett sätt som detta inte vill 
bli väglett, ett sätt som innebär förening, ett sätt som inte tillåter sinnets 
separata tillstånd, dess regler, eller dess rätta svar. Hjärtat behövs, för 
det är vem du är och där du är och det svarar med kärlek på det som är 
ett med det. Vi är ett enda hjärta. 

I.7 Vi är ett enda sinne. Vägen till etthet och förening, till ett liv i form 
som accepterar etthet och förening, till en mänsklighet som återvunnit 
sin helhet, går genom sinnets hjärta. 

I.8 Den här kursen kommer att verka vara läkande för en del, lätt för 
vissa, invecklad för andra. Sinnet kanske kommer att säga: ”Ja, ja, jag 
vet. Berätta någonting för mig som jag inte vet.” Sinnet kan bli förvirrat 
av motsägelser, klamra sig fast vid vedertagna sanningar, jämföra den 
här visdomen med annan visdom. Sinnet kommer att försöka förstå 
med sin egen logik och bekämpa hjärtats logik. Sinnet kommer att söka 
nya regler och kanske vara villigt att stuva om sin verklighet ännu en 
gång. 

I.9 Sinnet är sin egen verklighet. Du kan inte undkomma sinnets verk-
lighet med sinnets hjälp. Du kan inte lära dig hur du ska undkomma 
sinnets verklighet med hjälp av sinnets mönster för inlärning eller för 
logik. Du kan inte leva i en ny frisk värld och samtidigt hålla kvar sinnets 
verklighet. 

I.10 Det finns inget ”varenda en” som jag talar till och som jag ger dessa 
ord. Det finns inget ensamt, inget solitärt, inget separat sinne som dessa 
ord riktas till. Dessa ord går från hjärta till hjärta, från ett enda hjärta 
till ett enda hjärta. 

I.11 ”Varenda en” är bara ett koncept. Dessa ord ges till var och en. De 
uppfattas bara av varje människa ”för sig”, med vilket jag menar i det 
enda hjärtats helgd. Vi är ett enda hjärta. Vi är ett enda sinne. Förenade 
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i helhjärtadhet är vi himmelriket på jorden. Vi ersätter bitterhet med 
ljuvhet. Vi befinner oss i det enda hjärtats verklighet, skapelsens 
födelseplats, födelseplatsen för det nya. 

I.12 Det nya är inte det som alltid har existerat. Det är inte det som kan 
förutsägas. Det är inte det som kan formas och sedan bevaras obe-
fläckat. Det nya är skapelsens kärlek i ständig utveckling. Det nya är 
kärlekens uttryck. Det nya är den sanna ersättningen för det falska, 
slutet på illusionen, glädjen som föds i sorgen. Det nya återstår att 
skapa, från ett enda hjärta till ett enda hjärta. 

I.13 Detta är en kurs för hjärtat. Födelseplatsen för det nya. 
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Preludium 
P.1 Detta är en kurs i mirakler. Det är en obligatorisk kurs. Tiden när 

du ska gå den är nu. Du är redo och mirakler behövs. 
P.2 Be för alla dem som är i behov av mirakler. Att be är att be om. 

Men vad ber du om? Detta är den första instruktionen i denna kurs i 
mirakler. Alla är i behov av mirakler. Detta är första steget till att bli 
redo för mirakler: att be om att alla ska vara inkluderade i det vi gör här. 
Genom att be för alla dem som är i behov av mirakler ber du om att alla 
ska lära när du lär dig, du ber om att få koppla ihop ditt sinne med alla 
sinnen. Du ber om att få avsluta ditt separata tillstånd och lära i ett till-
stånd av enhet. Detta är en grundläggande insikt om att detta är enda 
sättet att lära. 

P.3 Det separerade självet eller egot kan inte lära. Även om egot har 
gått många kurser och tagit emot mycket undervisning har egot ingen-
ting lärt utan enbart blivit hotat. Anden behöver inte en kurs i mirakler. 
Om egot inte kan lära och anden inte behöver lära, vem är då denna 
kurs och alla andra liknande kurser till för? Att lära känna sin sanna 
identitet, Självets identitet, som har förmågan att lära, är någonting 
som varenda en måste göra. Kan egot göra det? Aldrig. Behöver anden 
göra det? Nej. Vem är då denna kurs till för? 

P.4 Det här är en grundläggande fråga som inte blev tillräckligt 
besvarad i En kurs i mirakler. Medan En kurs i mirakler är meningslös 
för egot och onödig för anden verkar det som om den inte skulle ha 
någon målgrupp alls om dessa två tillstånd är de enda som finns. Efter-
som det är omöjligt att vara delvis ande och delvis ego, vore det 
meningslöst anta att det skulle kunna finnas ett sådant tillstånd där 
inlärning skulle kunna äga rum. 

P.5  Världen har som en existerande helhet gått in i en tid, till stor del 
frambringad av En kurs i mirakler, en tid i vilken det redan finns en 
beredskap för mirakelsinthet. En kurs i mirakler öppnade en dörr 
genom att hota egot. Alla de som gick omkring här i världen med för-
svagade egon, i hopp om att kunna lägga egot bakom sig och med siktet 
inställt på mirakler, har fått människor att vakna upp till en ny identitet. 
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De har inlett en tid i vilken vår identitetskris ska upphöra. Inte sedan 
Jesus vandrade på jorden har mänskligheten upplevt en sådan tid. 

P.6 Vad är det i dig som kan lära? Vad är det i dig som inser att egot 
inte är vad du är? Vad är det i dig som känner igen din ande? Vad är det 
i dig som pendlar mellan två världar, den värld där egot härskar och 
andens värld? Vad är det som känner skillnaden mellan dem? Kristus i 
dig. 

P.7 Det är lätt att föreställa sig hur Kristus i dig skiljer sig från ditt ego 
men inte lika lätt att förstå hur Kristus i dig skiljer sig från anden. Det 
är Kristus i dig som har förmågan att i mänsklig form lära sig vad som 
menas med att vara ett Guds barn. Det är Kristus i dig som har för-
mågan att överbrygga de två världarna. Det är detta som menas med 
Kristi återkomst. 

P.8 Egot är det som du gjorde. Kristus är det som Gud gjorde. Egot är 
ditt utsträckande av vem du tror att du är. Kristus är Guds utsträckande 
av vem han är. För att avsluta behovet av inlärning måste du veta vem 
du är och vad detta innebär. Medan den ursprungliga kursen i mirakler 
var en kurs i mental träning och tankeomvändning, en kurs som var 
avsedd att peka på det vansinniga i identitetskrisen och lossa egots 
grepp, är detta en kurs som är avsedd att fastställa din identitet och göra 
slut på egots herravälde. 

P.9 Det finns än så länge bara ett fåtal som vågar tro på härligheten 
med att vara vilka de är, ett fåtal som kan lägga åt sidan idén att det 
skulle vara högmod att tänka på sig själva i ljuset av Guds tanke på dem, 
snarare än sin egen. Detta beror enbart på att egot ännu inte har för-
svunnit för gott. Du gör rätt i att inte vilja förhärliga egot på något sätt. 
Du vet att egot inte kan förhärligas och att du inte vill att det ska det. 
Det är därför som du, så länge egot finns kvar, inte kan veta vem du är. 
All härlighet tillhör Gud och hans skapelser. Att du tillhör Guds 
skapelser kan inte ifrågasättas. Därför tillkommer all härlighet dig. All 
härlighet är din och dina försök att hålla den borta från egots räckvidd 
är hjältemodiga men onödiga. Egot kan aldrig göra anspråk på den 
härlighet som tillhör dig. 

P.10 Många av er vill tillhöra ”fotfolket”, vill bara leva ett gott liv utan 
att göra anspråk på ära och härlighet, utan att ha några storartade idéer 
om er själva. Det är möjligt för dig att göra mycket gott utan att inse 
vem du är, men det är omöjligt att vara vem du är, och du är den som 
världen är till för. Den här världen är till för att du ska känna igen ditt 
Själv och känna igen dina bröder och systrar. Att sluta innan detta är 
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uppnått trots att det finns inom räckhåll är precis lika dåraktigt som 
övertygelsen om egot. Fråga dig själv vad det är som stoppar dig. Även 
om du verkar vara ödmjuk i dina val, låter du fortfarande egot välja åt 
dig. Detta är inte ödmjukhet utan rädsla. 

P.11 Den ursprungliga kursens fortsatta undervisning var utformad för 
att vända rädsla till kärlek. När du tror att du inte kan gå längre än så i 
ditt accepterande av kursens undervisning och sanningen om dig själv 
som Gud skapade dig, då avsäger du dig kärleken för rädslan. Du kanske 
gör den här världen till en bättre plats, men du avskaffar den inte. När 
du accepterar att göra gott och att vara en god människa, accepterar du 
att tjäna dem som bor i helvetet, i stället för att välja himmelriket. Det 
som du anser vara möjligt accepterar du och det du varseblir som omöj-
ligt förkastar du. På så sätt håller du fast vid människans lagar och 
förkastar Guds lagar. Du hävdar din mänskliga natur och förkastar din 
gudomliga natur. 

P.12 Vad är detta förkastande om inte ett förkastande av ditt Själv? Vad 
är detta förkastande om inte rädsla förklädd till ödmjukhet? Vad är 
detta förkastande om inte ett förkastande av Gud? Vad är detta om inte 
ett förkastande av mirakler? 

P.13 Du som har avvisat ditt Själv kommer antagligen att känna dig mer 
och mer tyngd. Även om du till en början kan ha känt ett energipåslag 
efter dina studier av Kursen eller efter dina upptäckter av andra former 
av sanningen, även om du till och med kan ha upplevt att någonting 
som verkade vara mirakler hände ”just dig”, kommer den här energin 
och de här upplevelserna som gjorde dig så lätt om hjärtat, att börja 
sjunka undan och verka lika avlägsna och overkliga som en hägring, 
eftersom du fortsätter att förkasta ditt Själv. Allt du har kvar är över-
tygelsen om att du måste anstränga dig och kämpa för att vara god och 
göra gott, en övertygelse som tydligt visar att du har förkastat vem du 
är. 

P.14 O, Guds barn, du behöver inte ens försöka, du behöver inte känna 
dig nedtyngd eller bli trött och sliten. Du som vill uppnå och fullborda 
så mycket gott här i världen, inse att bara du själv kan vara fullbordad. 
Du är här för att vakna upp ur din slummer. Du är inte här för att vakna 
upp till samma värld, en värld som verkar vara lite mer förnuftig än 
förut men som fortfarande styrs av galenskap, en värld där det verkar 
möjligt att hjälpa ett fåtal andra men helt säkert inte alla andra. Du är i 
stället här för att vakna upp till en ny värld. Om den enda förändring 
du ser i din värld är lite mindre vansinne än förut, då har du inte vaknat 
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upp, då är du fortfarande fast i den mardröm ditt ego har fabricerat. 
Genom att välja att avvisa dig själv har du valt att försöka göra mar-
drömmen begriplig, i stället för att vakna upp ur den. Detta kommer 
aldrig att fungera. 

P.15 Genom att avvisa vem du är, visar du att du tror att du kan tro på 
en del av sanningen men inte på hela sanningen. Många av er har till 
exempel accepterat att ni är mer än er kropp samtidigt som ni håller 
fast vid er övertygelse om kroppen. På så sätt har ni gjort er själva än 
mer förvirrade genom att acceptera att ni är två själv – egot som repre-
senteras av kroppen – och ett andligt själv som för er representerar en 
osynlig värld som ni kan tro på men inte delta i. Således har ni gjort egot 
till en motståndare till anden, och givit egot en inre och osynlig fiende 
att kämpa mot. Detta var knappast meningen med någon av de läror 
om sanningen som har som sitt mål raka motsatsen till denna konflikt-
skapande situation. Sanningen förenar. Den splittrar inte. Sanningen 
bjuder in frid, inte konflikt. Partiell sanning är inte bara omöjlig, den är 
skadlig. För i denna ensidiga kamp kommer egot förr eller senare att 
avgå med segern. Anden är enligt era begrepp alltför diffus, alltför 
odefinierbar och alltför svår att tro på, för att kunna vinna den här 
kampen mot det som ni uppfattar som er verklighet. 

P.16 Du som har kommit nära sanningen, bara för att vända ryggen till 
och vägra se den, vänd dig om och titta en gång till. Du har avverkat din 
resväg nu och slutet på resan är inom synhåll. Du står framme vid 
avgrundens rand med utsikt över den nya världen, som glittrar i all sin 
himmelska skönhet och badar i ett gyllene ljus bara en liten bit bort. 
Medan du kunde ha sett den här synen vände du i stället ryggen till och 
suckade, såg tillbaka på en värld som är bekant för dig, och valde den i 
stället. Du förstår inte att du, i och med detta val, även om det är gjort 
med den goda avsikten att gå tillbaka och göra skillnad, fortfarande 
väljer helvetet när du i stället kunde ha valt himmelriket. Ändå vet du 
att det enda sanna sättet att förändra världen är att välja himmelriket. 
Det är att byta ut en värld mot en annan. Det är detta du är rädd för att 
göra. Du är så rädd för att släppa taget om den värld du har känt att du 
inte kommer att byta ut den, inte kommer att lämna den, även om det 
är en värld präglad av konflikt, sjukdom och död. 

P.17 Så länge Gud förblir okänd för dig och du förblir okänd för ditt 
Själv, så länge förblir även himlen dold. När du således vänder himlen 
ryggen, vänder du även ditt Själv och Gud ryggen. Dina goda avsikter 
kommer inte att kunna förändra världen och göra slut på helvetet. 
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Under hela världshistorien har det funnits många som gjort goda, 
hjältemodiga och ibland mirakulösa gärningar, utan att världen för-
ändrats, utan att den blivit någonting annat än en förtvivlans och hopp-
löshetens plats. Vad är mer förmätet: att tro att du ensam kan göra vad 
miljoner andra inte förmått, eller att tro att du, i förening med Gud, kan 
det? Vad är mer förnuftigt: att välja att än en gång försöka vad andra 
försökt och misslyckats med att uppnå, eller att välja att lämna det 
gamla bakom dig och välja en ny väg, en väg där du blir den fullbordade 
och i din fullbordan väcker det nya till liv?

P.18 Vad är skillnaden mellan dina goda avsikter och att förena din vilja 
med Guds vilja? Skillnaden ligger mellan vem du tror att du är och vem 
Gud vet att du är. Så länge denna skillnad består, kan du inte vara av 
samma vilja som Guds vilja eller göra det som Gud har utsett dig till att 
göra. Vem du tror att du är avslöjar vilket val du har gjort. Det är 
antingen ett val att vara åtskild från Gud eller ett val att vara ett med 
Gud. Det är ett val att känna dig själv som du alltid har gjort, eller ett 
val att känna ditt Själv så som Gud skapade dig. Det är skillnaden mellan 
att vilja känna Gud nu, och att vilja vänta med att känna Gud tills du 
har bestämt att du är värdig eller till någon annan bestämd tidpunkt, 
till exempel döden.

P.19 Vad är goda avsikter om inte ett val att göra vad du kan, ensam, 
själv, mot alla odds? Det är därför goda avsikter så ofta inte leder någon 
vart, och resultatet, trots varje ansträngning som gjorts, sällan är 
mödan värt. Du kan inte förtjäna en biljett till himlen eller till Gud med 
hjälp av dina ansträngningar eller dina goda avsikter. Du kan inte 
förtjäna och kommer aldrig någonsin att känna det som om du har för-
tjänat att bli utsedd till en så värdefull person att du är värd att få allt 
det som Gud oförbehållsamt skulle ge. Ge upp denna föreställning. 

P.20 Du har bestämt dig för att du vet hur du ska göra goda gärningar 
men att du inte vet hur du ska göra vad Gud ber dig om. Du tänker, att 
om Gud bad mig bygga en bro så skulle jag bygga en bro, och det är 
troligen sant. Likväl kommer du inte att bli bron. Du vägrar inse att 
Kristus i dig tillhandahåller den bro som du bara behöver gå över för 
att överbrygga avståndet mellan himmel och helvete, mellan ditt 
separerade själv och föreningen med Gud och alla dina bröder och 
systrar. Du föredrar att tänka att en god gärning här, lite välgörenhet 
där, är viktigare. Du föredrar att svika dig själv och hjälpa andra, utan 
att inse att du inte kan hjälpa andra förrän du har hjälpt dig själv. Du 
föredrar osjälviskhet framför ett själv, eftersom detta är den väg du valt 
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för att utplåna egot och behaga Gud. Det här är inte olikt inställningen 
hos en god mor som beslutar sig för att uppoffra sig själv för sina barn, 
utan att inse att hennes uppoffring inte bara är onödig, den är inte ens 
önskvärd. 

P.21 Dina goda avsikter varken behagar eller misshagar Gud. Gud 
väntar bara på att du ska återvända till himmelriket, att du ska accep-
tera din födslorätt, att du ska vara vem du är.

P.22 Ett annat hinder för att nå fullbordan ligger i andra änden av 
spektrumet och det består av en självupptagenhet som inte tycks ha 
något slut, och inte heller verkar det finnas någon gräns för det intresse 
den framkallar. Även om förlåtelse och befrielse från skuld är nöd-
vändigt, och även om vi behöver känna igen gåvor och vad som leder 
till glädje för oss, är detta av vikt endast i den utsträckning det gör oss 
redo för ett nytt val. Ett långvarigt intresse för självet kan vara lika 
skadligt som osjälviskheten hos dem som är helt inriktade på att göra 
goda gärningar. Ett långvarigt intresse för en själv kan ytterligare 
befästa egot, snarare än leda till kunskap om Gud. 

P.23 Sökare är endast en annan kategori av dem som, när de kommer 
till avgrundens rand, agerar som om de gått in i en vägg snarare än 
kommit fram till en bro. Det är just den plats där du stannade upp som 
du måste återvända till. De som fortsätter att söka kan ha lämnat 
Kursens undervisning eller någon annan traditionell andlig eller religiös 
undervisning, bara för att finna ännu en och ytterligare en. För dem 
som är inställda på att söka finns det alltid mer att söka efter, men de 
som finner måste stanna upp för att inse vad de har funnit och inse att 
de inte längre söker. 

P.24 Kursen talar om ett oändligt tålamod. Gud är tålmodig, men det är 
inte världen. Gud är tålmodig för Gud ser dig endast som du är. Kristus 
i dig är därtill stilla och alltid närvarande. Försvagningen av ditt ego, 
som all din inlärning åstadkommit, har banat väg för styrka, en styrka 
som till synes kommit in genom ett litet hål som uppstått i egots 
rustning, en styrka som växer och blir alltmer otålig av dröjsmål. Det är 
inte ditt ego som otåligt väntar på förändring, för ditt ego är i hög grad 
investerat i saker och ting som förblir desamma. Det är snarare en 
medkänslans ande som blir omskakad av nödens och lidandets van-
sinne. En ande som försöker ta reda på vad den ska göra, en ande som 
inte tror på de svar den fått. 

P.25 Vägen för att övervinna den dualism som hotar till och med den 
skarpsinnigaste av elever, går genom Kristus i dig, genom Den som vet 
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vad det är att vara Guds barn och även vandra omkring på jorden som 
människobarn. Detta är inte din hjälpare, såsom den heliga anden är, 
utan din identitet. Medan den heliga anden med rätta åkallades för att 
förändra din varseblivning och visa dig hur du skiljer det falska från det 
sanna, så är ditt erkännande av Kristus i dig det rätta i denna tid när du 
ska identifiera dig med ditt odelade Själv. 

P.26 Låt oss för ögonblicket tala om Guds familj i form av människo-
släktet, kort sagt i en form som du känner igen. I människosläktet finns 
det många släktled men det kallas ett släkte, människosläktet. Det kallas 
en art, den mänskliga arten. I detta människosläkte finns individuella 
släkter, och bland dem, den som du kallar ”din” släkt. En släkt har flera 
medlemmar men den kallas en släkt. Alla dess medlemmar härstammar 
från samma förfäder, samma blodslinje. Inom den blodslinjen finns 
gener som bär på särskilda egenskaper och anlag. Ett barn i ett släktled 
kan likna barnet till en annan avlägsen släkting eller en släkting som 
levde och dog många år tidigare. Du ser ingenting konstigt eller 
främmande i detta. Detta är vad som är utmärkande för en släkts natur, 
så som du förstår begreppet släkt. Och det som håller samman släkten 
som en, bortom dess fysiska natur – blodsbanden och förfäderna – är 
kärlek. Det är i själva verket bara inom släkten eller familjen som 
ovillkorlig kärlek ses som acceptabel. Sålunda spelar det ingen roll om 
det ena barnets uppförande anses vara gott och det andra barnets upp-
förande dåligt, förälderns kärlek till barnet är densamma. En son eller 
dotter behöver inte göra sig förtjänt av den kärlek han eller hon får, och 
även detta ses som acceptabelt, till och med som ”rätt”. 

P.27 Det är uppenbart att Guds natur är annorlunda än människans 
natur. Gud har inte fysisk form och frambringar inte fysisk avkomma. 
Gud har emellertid en son, ett barn, en avkomma, som måste existera i 
någon form som liknar fadern. I historien om människosläktet finns det 
en berättelse om Guds sons, Jesu Kristi, ankomst, han som föddes, växte 
upp till en man, dog och återuppstod igen för att fortsätta leva i en 
annan form än den mänskliga. De som tror på berättelsen har accep-
terat att Jesus var Guds son innan han föddes, medan han vandrade på 
jorden, och efter det att han dött och återuppstått. Vare sig det här är 
din övertygelse eller inte, kommer det nära sanningen på ett sätt som 
du kan förstå. Jesu liv är helt enkelt levnadsexemplet, det liv som visade 
vad det innebär att vara Guds barn. 

P.28 Precis som det finns en del av dig som tror att du är ovärdig, att du 
är skapt till att kämpa och lida, finns det en annan del av dig som vet att 
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detta inte är sant. Se tillbaka, så kommer du att minnas, att du ända från 
dina tidigaste år har vetat att livet inte är som det ska vara; att du inte 
är som du är avsedd att vara. Den del av dig som rasar mot orättvisor, 
plågor och fasor gör det utifrån en plats i dig som inte accepterar, och 
aldrig kommer att acceptera, att sådant är avsett för dig eller för dem 
som vandrar på denna jord tillsammans med dig. Och ändå berättar er 
historia, som ni verkligen tror på, att världen alltid har varit sådan och 
att det inte finns någon väg ut ur det. I en sådan värld borde inte frågan 
vara varför så många tar sina liv, utan varför så få gör det. 

P.29 Det finns många slags plågor och fasor, från fysiska sjukdomar till 
tortyr och förlust av kärlek, och mellan dessa många fruktansvärda 
händelser finns det meningslösa livet, lika plågsamt det, där ändlösa 
timmar förflyter i ett mödosamt slit, vilket är priset för er överlevnad 
här. Till och med de som studerat mycket och lärt sig Kursens lektioner 
väl, struntar i att lära ut vad de lärt sig, låter lärdomen samla damm 
under tiden som de förtjänar sitt levebröd, ända tills dammet som 
samlats hindrar dem från att se den. Detta är priset för att vända tillbaka 
när de kunde ha nått fram till himlen, priset för att fortsätta tro på 
världens lagar som styr kroppens överlevnad. Så här gör de som vet att 
det inte är meningen att det ska vara så här och som sedan tvivlar på 
sitt vetande. Så här har det alltid varit, utropar de. De klagar över att de 
ser bara en verklig värld, medan himmelriket väntar strax bortom deras 
villighet att gå vidare. 

P.30 Du är den skapelse som liknar din fader och människosläktet liknar 
Guds familj. Precis som barn växer upp i er ”verkliga värld” och flyttar 
från sina familjer, lämnar sina familjer för att börja leva sina ”egna” liv, 
så har också ni gjort som del av Guds familj. Bland människorna betrak-
tas självständigheten och oberoendet som kommer med åren som 
någonting naturligt, som det borde vara, och ändå betraktas åter-
vändandet till ”ursprungsfamiljen” också som naturligt. Barn ger sig av 
under en tid, ivriga att hävda sitt oberoende, bara för att senare åter-
vända. Återkomsten ses som ett tecken på mognad, acceptans, och ofta 
förlåtelse. 

P.31 Vad betyder det att tro på Gud? Du inser att du inte kan känna Gud 
på samma sätt som du känner en annan mänsklig varelse, och ändå 
fortsätter du att söka den sortens kännedom. Det är ju det som är 
kärnan i att känna en annan människa – att veta vad de står för, vad 
deras sanning är, vilka regler de åtlyder, hur de tänker och hur det som 
de tänker passar ihop med vad de gör. Gud gav dig Ordet genom vilket 
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du kan känna honom. Gud gav dig Ordet som blev kött för att det skulle 
vara ett exempel att leva efter – ett exempel på en levande Gud. Vad 
mer än detta är nödvändigt? Du söker formen när du redan har inne-
hållet. Är detta förnuftigt? 

P.32 Du läser vad författare skriver och upplever att du inte bara känner 
deras karaktärer, utan även dem. Men möter du författare ansikte mot 
ansikte kan du sällan se i dem vad du såg i deras texter. När du möter 
författare ansikte mot ansikte, ser du deras form. När du läser deras ord, 
ser du deras innehåll. När du slutar se med egots ögon slutar du se 
formen och slutar söka efter den. Du börjar se innehållet. 

P.33 Innehållet är det enda du har av Gud. Det finns ingen form att se, 
likväl uppenbarar sig formen i innehållet. Detta är sant seende. Ty inne-
hållet är allt och formen är intet. 

P.34 Guds innehåll är kärlek. Jesus förkroppsligade Gud genom att för-
kroppsliga kärleken. Han kom för att omvända vårt sätt att tänka på 
Gud, för att få oss att sluta förknippa Gud med mänskliga villkor, såsom 
hämnd, straff och dömande. 

P.35 Jesus gjorde detta inte bara genom att förkroppsliga Gud i mänsklig 
form, utan också genom att ge en sann snarare än en falsk bild av makt. 
Den enda idé människorna kunde göra sig om en allsmäktig varelse, 
innan ankomsten av ordet som blev kött, innan inkarnationen, var 
någon vars makt liknade den som deras egna makthavare hade. Jesus 
intog en sådan radikal ståndpunkt mot dem som hade den sortens makt 
att han blev avrättad. Men Jesus förde inte ett maktlöst folks talan. Jesus 
lärde ut sann makt, kärlekens makt, en makt som bevisades genom upp-
ståndelsen. 

P.36 Jesus, förenad med Kristus i dig, är den som kan lära dig vem du är 
och hur du ska leva som vem du är i en ny värld. Han kan öppna 
himmelriket för dig och gå med dig genom dess portar, för att där till 
slut byta ut den här världen mot ditt sanna hem. Men det är inte din 
kropp som kommer att passera genom himmelrikets portar, inte heller 
kommer kroppens ögon att se den nya värld som du kommer att skåda 
och ta med dig. Att se en fysisk värld som till sin storlek, form och 
omfattning liknar den gamla och sedan hoppas kunna förflytta den från 
en plats till en annan, skulle vara en villfarelse. Den nya världen har inte 
med form att göra, utan med innehåll. Ett innehåll som är lika lätt att 
överföra som en författares ord på en sida i en bok. 

P.37 Hur många av er skulle inte resa till himmelriket om ni kunde kliva 
på en buss och bli skjutsade dit? Ändå har ni alla, var och en inom er, 
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makten att nå himmelriket. Att känna ditt Själv som vem du verkligen 
är, är det enda som kan få dig att sluta vara rädd för din makt. Jesus 
accepterade sin makt och förde således ner himmelrikets makt till 
jorden. Detta är vad Kristus i dig kan lära dig att göra. Detta är mirakel-
sinthet. Detta är kärlek. 

P.38 Detta är etthet. Kristus i dig undervisar endast i betydelsen av att 
överföra kunskap som du redan har, och än en gång får åtkomst till, när 
du förenar dig med ditt eget verkliga Själv. När detta väl är fullbordat, 
är du fullbordad. Eftersom du är fullständig. Men om din förening med 
Kristus är fullbordan och fullständigandet av alla lektioner, vem är då 
han som tillhandahåller lektionerna? Det är Jesus. 

P.39 Kristus i dig är den identitet som ni har gemensamt. Denna gemen-
samma identitet gjorde Jesus till ett med Kristus. De två namnen 
betyder samma sak, eftersom etthet är vad som alltid varit det gemen-
samma och alltid kommer att vara det gemensamma. Du är för evigt ett 
med Kristus. Den enda möjlighet du har att se Jesus på ett annat sätt är 
att relatera till den Jesus som var en människa, den Jesus som existerade 
i historisk tid. Detta är samma sätt som du har möjlighet att se dig själv 
på – som en man eller en kvinna, som en varelse som existerar i en viss 
historisk tid. Detta endimensionella, eller i bästa fall tredimensionella 
sätt att se är roten till problemet. Om du inte kan se dig själv ”på annat 
sätt” än som en man eller en kvinna som lever på en viss plats i en viss 
tid, då kan du inte se ditt Själv. Därför kommer Jesus till dig igen, på ett 
sätt som du kan acceptera, för att leda dig bortom vad du kan acceptera 
till det som är sant. 

P.40 När du berättar för någon att en larv blir en fjäril kan det förefalla 
otroligt, även för ett litet barn. Detta gör det inte mindre sant. Fjärilen 
är fortfarande samma varelse som larven, även om vissa tycker att den 
är skönare att beskåda. Larven slutade inte existera; den omvandlades 
helt enkelt till någonting som den alltid varit. Det kan därför verka som 
om fjärilen är både fjäril och larv, två separata ting som blir ett. Du är 
väl medveten om det faktum att om du inte kunde se förvandlingen äga 
rum ”med dina egna ögon”, skulle du inte tro att de två till synes helt 
olika varelserna var en och samma. Om någon skulle berätta för dig om 
denna transformation, utan att kunna hålla upp ett synligt bevis, skulle 
du anklaga vederbörande för att hitta på en saga för att roa dig. 

P.41 Hur många av er har samma inställning till er egen berättelse? Det 
är en vacker saga, en godtagbar myt, men innan kroppens ögon kan se 



P R E L U D I U M

17 

beviset, kommer det att stanna vid det. Detta är galenskapen i den mar-
dröm du väljer att inte vakna upp ur. Det är som om du har sagt, jag 
kommer inte att öppna mina ögon förrän någon bevisar för mig att de 
kommer att se, när jag har öppnat dem. Du sitter och väntar på bevis i 
det mörker som bara ditt eget ljus kan driva bort. 

P.42 Din villighet att lära är uppenbar, annars skulle du inte vara här. 
Du har fått veta gång på gång att det enda som behövs är ett litet uns 
villighet. Varför verkar det då som att du inte har gjort några framsteg 
eller bara kommit en liten bit på väg, när din villighet är så mäktig? 
Endast för att du inte har övervunnit egot. Du lär dig och sedan låter du 
egot komma tillbaka, om och om igen, och ta ifrån dig allt du har lärt. 
Det är uppfinningsrikt i sina sätt att få dig att vända och gå tillbaka, om 
och om igen, tills du känner som om du går in och ut genom en 
roterande svängdörr. 

P.43 Du var ditt Själv innan du påbörjade din inlärning, och egot kan 
inte ta ditt Själv ifrån dig utan kan bara dölja det. Den undervisning du 
således behöver nu är till för att hjälpa dig separera egot från ditt Själv, 
hjälpa dig att lära dig höra endast en röst. 

P.44 Den här gången väljer vi ett mer direkt tillvägagångssätt, ett sätt 
som till en början ser ut att överge abstrakt lärande och sinnets 
komplexa mekanismer som vilseleder dig så. Vi tar ett kliv bort från 
intellektet, egots stolthet, och närmar oss denna slutgiltiga inlärning via 
hjärtats rike. Det är därför som vi, för att göra slut på förvirringen, kallar 
denna kurs En kurs i kärlek. 
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KA P I T E L 1

En kurs i kärlek
1.1 Varje levande varelse har ett hjärta. Låt oss definiera hjärtat som 

varats centrum, det ställe där alla känslor uppstår. All sann känsla är 
kärlek. All kärlek lovprisar Gud. All kärlek är igenkännandet av Guds 
härlighet och härligheten av allt som Gud har skapat. Kärlek är det enda 
rena, oförfalskade svaret från de skapade till skaparen, och det enda 
svaret från skaparen till de skapade. Ditt igenkännande av vad kärlek är 
kommer att föra dig tillbaka till Gud och till ditt Själv. 

1.2 Du lärde dig i En kurs i mirakler att all kunskap går att generalisera. 
Så är det också med all känsla. All känsla är resultatet av kärlek eller 
brist på kärlek. Det finns inga andra orsaker till de känslor du upplever. 
Alla känslor alstras av hjärtat och har ingenting med kroppen att göra. 
Kroppens hjärta är det altare på vilket du lägger allt du ger till Gud. Allt 
du ger är kärlek eller brist på kärlek. Brist på kärlek är ingenting. Allt 
du ger som kommer från något annat ställe än kärlek är således ingen-
ting. Allt som ges av rädsla eller skuld är ingenting. 

1.3 Kärlek är förutsättningen för din verklighet. I din mänskliga form 
måste ditt hjärta slå för att ditt jag ska få liv. Detta är din verklighets 
natur. Kärlek är lika väsentligt för ditt vara som hjärtat är för kroppen. 
Du skulle inte existera utan kärlek. Den finns där även om du är lika 
omedveten om den som du är om dina hjärtslag. Ett spädbarn är inte 
mindre levande för att det inte inser att dess hjärta slår. Du är inte 
mindre ditt Själv även om du inte inser att du inte skulle existera utan 
kärlek. 

1.4 Guds enda tanke är kärlek. Det är en tanke utan gräns, för evigt 
skapande. Du existerar på grund av utsträckandet av Guds kärleks-
tanke. Jag existerar tillsammans med dig i just denna tanke. Du förstår 
inte detta, bara för att du inte förstår dina egna tankars natur. Du har 
placerat dem inne i din kropp, och föreställer dig dem i en form som är 
obegriplig. 
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1.5 Men när du använder din tankeförmåga för att lära så lär du. Låt 
detta uppmuntra dig. Detta är en förmåga som vi kan använda till-
sammans för att lära på nytt. 

1.6 Du borde inte ha bråttom annat än för att höra sanningen. Och alla 
sätt som du agerar på när du vill skynda dig motverkar förstås det som 
du vill uppnå. Låt din oro komma och låt din oro gå. Kom alltid ihåg att 
den inte betyder någonting över huvud taget annat än i tiden, och att 
du kommer att spara tid genom att släppa den. Kom ihåg att din oro 
inte påverkar någonting. Du tror att om din oro påverkar tiden är detta 
en verkan, men tiden är en illusion. Inte heller den betyder någonting. 
Påminn dig själv om detta också. Detta är en del av att släppa taget om 
den gamla världen för att bana väg för den nya. Inse att sådana saker 
inte betyder någonting och inte kommer att följa med dig till den nya 
världen. Således kan du lika gärna släppa taget om dem nu. 

1.7 Det är som om du burit med dig din tunga packning överallt ifall 
du kanske skulle behöva någonting. Nu börjar du lita på att du inte 
kommer att behöva dessa saker som du burit med dig. O så bra, ingen 
tjock ytterrock. För du litar på att solen kommer att skina, att värme 
kommer att omge dig. Du är en invandrare som kommer till en ny värld 
med alla dina ägodelar till hands. Men när du får syn på det som en 
gång var en avlägsen strand och som nu är nära, inser du att ingenting 
längre behövs av det som du förut ägde och kallade dina tillgångar. Så 
dum du känner dig över att ha släpat på dem från den ena platsen till 
den andra. Vilket slöseri med tid och energi att ha låtit sig fördröjas av 
en sådan tung börda. Vilken lättnad att inse att du inte behöver bära 
dem längre. Vad du önskar att du, innan du påbörjade resan, hade 
förstått att de inte skulle behövas. Så glad du är över att lämna dem 
bakom dig. 

1.8 Du inser ännu inte hur tung din börda var. Hade du bokstavligen 
burit en tung och onödig koffert från en värld till en annan och fått veta 
av någon som var klokare än du att den inte skulle behövas, skulle du 
när du insett sanningen fråga dig själv om det var någonting annat du 
fått veta som du avfärdat. Du skulle kanske pröva någonting mer och 
sedan ytterligare någonting som du tidigare inte skulle ha prövat medan 
du var så övertygad om att du hade rätt och den andra fel. Och för varje 
nytt steg du tar och upptäcker att det bär, kommer ditt förtroende för 
den här lärarens vishet att fortsätta växa. Du kanske tänker att du fort-
farande skulle kunna lära av dina misstag och finna att det som du till 
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slut har lärt dig är samma sak och detta skulle du säkert fortsätta att 
göra då och då. Men till slut skulle du inse att det skulle gå fortare och 
lättare att lära utan misstag, och till slut skulle du också inse att din 
lärares vishet hade blivit din egen. 

1.9 Din lust att sätta någon annans vishet på prov är lusten att finna 
din egen väg och tycka att det är en bättre väg. Det är lusten att inte lita 
på läraren i allt utan endast i fråga om vissa saker. Det är önskan att 
själv hitta din väg så att du kan känna dig stolt över din bedrift, som om 
din känsla av att ha presterat någonting när du kommit i mål skulle 
minska om du följde någon annans karta. Viljan att göra saker själv är 
ett påhitt av egot, och din stolthet är den belöning egot kräver. Dessa är 
de magiska tankar som motsätter sig mirakelsinthet. Dessa är de tankar 
som säger ensam är jag allt, hellre än ensam är jag ingenting. En sann 
ledare följer med tills hon är redo att själv leda. Hon ger sig inte av på 
egen hand i början, innan hon vet vägen. Det finns ingen skam i att lära. 
Ingen skam i att följa en kurs som någon annan arbetat fram. Varje sann 
kurs förändras när den tillämpas. Femtio elever kan sitta i ett klassrum 
och få samma lektionsundervisning och ingen av dem kommer att lära 
på exakt samma sätt som någon annan. Detta är sant vad gäller under-
visning och inlärning av information, och sant också vad gäller under-
visning och inlärning av sanningen. Det enda sätt på vilket du kan miss-
lyckas med att lära sanningen, är att kräva att få lära den på egen hand. 
För på egen hand är det omöjligt att lära. 

1.10 Avsäg dig rollen som din egen lärare. Acceptera mig som din lärare 
och acceptera att jag kommer att lära dig sanningen. Se ingen skam i 
detta. Du kan inte lära dig det som jag lär dig, utan mig. Du har försökt 
på oräkneliga sätt och kan försöka på nytt igen. Men du kommer inte 
att lyckas. Inte för att du inte är tillräckligt intelligent. Inte för att du 
inte kommer att anstränga dig tillräckligt mycket. Utan därför att det 
är omöjligt. Det är omöjligt att lära sig någonting på egen hand. Ditt 
bestämda beslut att göra det hindrar dig bara från att lära. Det är endast 
genom förening med mig som du lär, därför att det är endast i förening 
med mig som du är ditt Själv. All din ansträngning har sin grund i din 
misstro mot denna sanning, och i dina försök att bevisa att denna 
sanning inte är sann. Det enda som denna ansträngning för med sig är 
frustration. Det enda som det till synes lyckade resultatet av denna 
ansträngning för med sig är högmod som du erbjuder ditt ego. Denna 
gåva som ditt ego begär är inte värd det pris du betalar. Priset för denna 
gåva är allt. 
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1.11 En lärare är alltid av betydelse för elevens inlärning. Detta för-
minskar inte elevens prestation. Du måste inse att det är din önskan att 
göra dig själv till din egen skapare som är orsak till alla dina problem. 
Detta är auktoritetsproblemet. Det genomsyrar livet i din fysiska form 
och livet i ditt sinne. Det är bara ditt hjärta som inte anser att det här 
är en viktig fråga. Detta är ännu en anledning till att vi vänder oss till 
hjärtat. 

1.12 Hjärtat bryr sig inte om varifrån kärleken kommer, bara att den 
kommer. Detta har vi nytta av på flera sätt. Med detta menar jag inte 
att det inte finns särskilda föremål för din kärlek. Det är inte den 
kärleken vi talar om här. Hjärtat längtar efter det som är som det. 
Därför längtar kärlek efter kärlek. Att tro att vi kan uppnå kärlek 
”själva” är absurt. Det är därför kärleken är din största läromästare. Att 
längta efter det som är som du själv är att längta efter din skapare och, 
när varseblivningen helats, att skapa som din skapare skapar. Denna 
längtan finns naturligt inom dig och kan inte förminskas eller mättas. 

1.13 De som anses sakna kärlek och vara ensamma i världen är de som 
du finner vara föremål för din medömkan. Ändå inser du inte att det är 
detta tillstånd som ditt ego får dig att ständigt sträva efter att uppnå. 
Ditt ego vill få dig att tro att bara när du inte behöver någon för att 
uppnå allt du önskar, bara när du är nöjd med vad du är och vad du kan 
göra på egen hand, bara då kommer ditt oberoende och din inlärning 
att vara fullkomliga, ty detta är det enda som din inlärning varit till för. 
Den här världens mål är att du ska stå på egna ben, och vara fullkomlig 
i dig själv. Detta mål kommer aldrig att uppnås, och endast när du ger 
upp dina försök att uppnå det kan du börja lära dig något av värde. Du 
är fullkomlig endast i Gud, där du för evigt bor. Att sträva efter att vara 
det som du aldrig kan vara är det helvete som du har skapat. 

1.14 Att inte sträva betraktas som att nöja sig med mindre. Detta skulle 
vara sant om det som du strävade efter hade ett värde. Att sträva 
mycket efter ingenting är att fortsätta att ingenting ha och sluta med 
att ingenting ha. Strävan måste emellertid åtskiljas från kamp. Att 
sträva efter det som är värdefullt är vad denna kurs handlar om. Det har 
ingenting med kamp att göra. Att lämna kampen bakom dig och att 
befria dig från den här världens konflikt som är orsak till den, tror du 
dessutom är att vända ryggen mot den verkliga världen och allt som är 
meningsfullt i den. I fråga om detta tänker du rätt och riktigt. Och ändå 
väljer du inte detta alternativ, eftersom du tror att om du gör det så 
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vänder du dig bort från ansvar och plikt, och anser därför att ditt 
agerande är en ädel handling. Denna önskan att delta i kampen har 
ingenting att göra med vad du är ansvarig för. Det är bara ditt egos 
försök att distrahera dig som håller dig borta från ditt verkliga ansvar. 
Tänk än en gång på din dragning till kamp. Det är spelet som attraherar 
dig, ett spel som du hoppas kunna vinna, en ny chans att visa din mot-
ståndskraft och din styrka, din slagfärdighet och ditt listiga sinne. En ny 
chans att trotsa alla odds du har emot dig, så att du än en gång kan 
övertyga dig själv om att du ensam har lyckats besegra mäktiga mot-
ståndare. Det är ditt enda sätt att visa makt och kontroll över en kaotisk 
värld. Att inte ge sig in i kaos över huvud taget betraktas inte som 
eftersträvansvärt, utan som ett slags abdikerande, som att förlora spelet 
genom att inte delta i det. Även om du är väl medveten om att du inte 
kommer att vinna det spel du spelar här, betraktar du din ansträngning 
för att göra det, hur meningslös den än är, som det som ger ditt liv 
mening. Att inte delta är att inte bevisa sin egen existens. 

1.15 Detta är anledningen till varför ni har gjort den här världen: för att 
bevisa er separata existens i en värld åtskild från er skapare. Den här 
världen existerar inte. Och du existerar inte åtskild från din skapare. 
Det är din längtan efter kärlek som säger dig att det är så. Det är beviset 
som du inte vill kännas vid. 

1.16 Vad skulle kunna få dig att längta efter kärlek i en kärlekslös värld? 
Vad kan hjälpa dig fortsätta inse att kärleken finns i hjärtat av allting, 
trots att den inte är uppskattad här? Detta är ett utmärkt exempel på 
att mål och medel är desamma. För kärlek är både vad du är och vad du 
strävar efter. Kärlek är mål och medel. 

1.17 Alla symboler i din fysiska tillvaro återspeglar en djupare mening 
som du, trots att den är dold för dig, ändå vet existerar. Sammansmält-
ningen av två kroppar förenade i kärlek skapar ett barn, föreningen 
mellan man och kvinna i ett äktenskap skapar etthet. 

1.18 Kärleken finns i hjärtat av allting. Hur du mår återspeglar endast 
ditt beslut att acceptera kärleken, eller att avvisa den och välja rädslan. 
Båda kan inte väljas. Alla känslor som du kallar glädje eller medkänsla 
kommer ur kärlek. Alla känslor som du kallar smärta eller vrede 
kommer ur rädsla. Detta är allt som finns. Detta är den värld du åstad-
kommer. Kärlek eller rädsla är din verklighet, beroende på vad du 
väljer. Valet av kärlek skapar kärlek. Valet av rädsla skapar rädsla. Vilket 
val gjordes, tror du, för att skapa den värld du kallar ditt hem? Den här 
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världen skapades genom ditt val, och en ny värld kan skapas genom ett 
nytt val. Men du måste inse att detta är det enda som finns. Kärlek eller 
brist på kärlek. Kärlek är det enda som är verkligt. Att välja kärlek är att 
välja himmelriket. Valet av rädsla är helvetet. Ingetdera är en plats. De 
är ytterligare en återspegling av att medel och mål är desamma. De är 
bara ytterligare en återspegling av din makt. 
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KA P I T E L 2

Vad kärlek är 
2.1 Vad kärlek är kan inte läras ut. Det kan inte läras in. Men det kan 

kännas igen. Kan du gå förbi kärleken och inte veta att den finns där? 
Ja, visst. Du gör det ständigt genom att välja att se illusion i stället för 
sanningen. Du kan inte lära dig kärlek, men du kan lära dig att se 
kärleken där den redan finns. Kroppens ögon är inte de ögon med vilka 
du kan känna igen kärleken. Det är däremot Kristi sanna seende. För 
endast Kristi sanna seende kan se Guds ansikte. 

2.2 Så länge du letar efter en Gud med fysisk form kommer du inte att 
känna igen Gud. Allt verkligt är av Gud. Ingenting overkligt existerar. 
De människor som går från detta liv till nästa, lär sig ingen stor hemlig-
het. De inser helt enkelt att kärlek är det enda som finns. Ingenting 
overkligt existerar. Tänk efter själv: om du skulle dö i morgon, vad 
skulle du finna meningsfullt idag? Endast kärlek. Detta är nyckeln till 
frälsningen. 

2.3 Eftersom kärlek inte har någon fysisk form kan du inte tro att 
kärlek skulle kunna vara vad du är, vad du strävar efter att vara, vad du 
försöker återvända till. Du tror således att du är någonting annat än 
kärlek och åtskild från kärlek. Du kallar kärlek en känsla, och en av 
många. Likväl har du fått veta att det endast finns två som du kan välja 
mellan: kärlek och rädsla. Eftersom du har valt rädsla så många gånger 
och försett den med så många olika namn, känner du inte längre igen 
den som rädsla. Samma sak är sant vad gäller kärlek. 

2.4 Kärlek är det namn du ger till mycket som du är rädd för. Du tror 
att det är möjligt att välja det som ett sätt att köpa din säkerhet och 
trygghet. Du har således definierat kärlek som en reaktion på rädsla. 
Det är därför du kan uppfatta kärleken som rädslans motsats. Detta är 
sant nog. Men eftersom du egentligen inte har känt igen rädslan som 
intet, har du heller inte känt igen kärleken som allt. Det är på grund av 
de egenskaper du har givit rädslan som kärleken har fått egenskaper. 
Endast separata ting har egenskaper och kvalitéer som verkar komplet-
terande eller motsägande. Kärleken har inga egenskaper och det är 
därför den inte kan läras ut. 
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2.5 Om kärleken inte kan läras ut utan endast kännas igen, hur kan 
detta igenkännande bli möjligt? Genom kärlekens verkan. Ty orsak och 
verkan är ett. Skapelsen är kärlekens verkan, och det är även du. 

2.6 Att tro att du kan handla kärleksfullt ena stunden och handla i 
vredesmod nästa, och tro att båda dessa handlingar kommer från 
samma ställe, är ett misstag av enorma proportioner. Återigen förser 
du kärleken med en ”ibland-etikett” och tycker att det är en bedrift att 
handla kärleksfullt oftare. Du betecknar en kärleksfull handling som 
”bra” och att handla i vredesmod som ”dåligt”. Du känner att du är i 
stånd till kärleksfulla handlingar av heroiska mått och fruktansvärda 
handlingar med fasansfulla följder, modiga handlingar och fega hand-
lingar, passionerade handlingar som du kallar kärlek och passionerade 
handlingar som du kallar våld. Du känner dig oförmögen att kontrollera 
de mest extrema av de handlingar som kommer ur dessa känslomässiga 
ytterligheter. Båda ”ändarna” av känsloskalan anses som farliga och du 
söker ett mellanläge. Det sägs att du kan älska för mycket eller för lite 
men aldrig tillräckligt. Kärlek är inte någonting du gör. Det är vad du 
är. Att fortsätta se kärleken på ett oriktigt sätt är att fortsätta vara 
oförmögen att känna igen sitt Själv. 

2.7 Att fortsätta se kärleken på ett oriktigt sätt är att fortsätta att leva i 
helvetet. Medan vissa försöker undvika de intensiva känslornas toppar 
och dalar är det ändå i det lidelsefria livet där emellan som helvetet 
befästs och blir riktigt verkligt. Du kan kalla glädje för himmelriket och 
smärta för helvetet och försöka göra läget mitt emellan till din verklig-
het, eftersom du tror att det finns fler än dessa två val. Ett liv med bara 
en liten mängd glädje och bara en liten mängd smärta betraktas som ett 
lyckat liv, för ett liv fullt av glädje betraktas bara som en dagdröm, och 
ett liv fullt av smärta som en mardröm. 

2.8 Till denna förvirring kring kärlekens verklighet lägger du inne-
hållet i din egen historia, fakta du lärt dig och de teorier kring din 
existens som du tror på. Även om syftet med din tillvaro här förblir 
oklart, kan du identifiera vissa skeenden som du kallar framsteg och 
andra som du kallar utveckling och du hoppas att du har en roll att 
spela, om än aldrig så liten, när det gäller att förbättra mänsklighetens 
tillstånd. Detta är det mesta ni hoppas kunna göra, och få av er tror att 
ni kommer att lyckas. Andra vägrar se på livet som om det skulle ha ett 
syfte och dömer därför sig själva till meningslösa liv, övertygade om att 
en bland miljarder människor varken gör någon skillnad eller har någon 
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betydelse. Ytterligare andra sätter upp skygglappar mot världen och 
försöker bara göra sitt eget hörn av den mera tryggt och säkert. Somliga 
skiftar från ett alternativ till nästa, ger upp det ena och hoppas att det 
andra ska ge dem lite frid. Det är vansinnigt att tro att dessa är de enda 
alternativ som står till buds för varelser som skapats av en kärleksfull 
Gud. Ändå tror du att det är rent vansinne att tänka tvärtom. Kan detta 
verkligen vara sant, även utifrån din begränsade syn på vem du är? 

2.9 Du måste få kännedom om det vansinniga med ditt sätt att tänka 
och den värld du varseblir, innan du kan bli villig att ge upp det. Detta 
vet du egentligen, och ändå glömmer du hela tiden. Denna glömska är 
ditt egos verk. Ditt sanna Själv vill inte glömma, och kan inte heller, inte 
ens för den minsta lilla bråkdelen av en sekund. Det är just ditt sanna 
Självs oförmåga att glömma som ger dig hopp om att lära dig känna 
igen kärleken, och med det igenkännandet kunna sätta stopp för det 
vansinniga med din nuvarande varseblivning. 

2.10 Ditt verkliga Själv är Kristus i dig. Hur skulle det kunna vara någon-
ting annat än kärlek, eller att se med andra ögon än kärlekens? Tror du 
att någon anständig människa skulle kunna se på en kärlekslös värld, på 
nöden och förtvivlan, och inte bli berörd? Tro inte att de som verkar 
bidra till världens elände utgör något undantag. Det finns inte en själ 
som vandrar på denna jord som inte gråter över vad den ser. Men 
Kristus i dig gråter inte, för Kristus i dig ser med kärlekens ögon. 
Skillnaden är att kärlekens ögon inte ser nöden och förtvivlan. De finns 
inte där! Detta är miraklet. Miraklet är sant seende. Tro inte att 
kärleken kan se nöden och se kärlek där. Kärleken ser inte nöden över 
huvud taget. 

2.11 Vad du har gjort av den är inte barmhärtighet. Bibeln lär dig att 
vara barmhärtig som Gud är barmhärtig. Du har definierat barm-
härtighet som någonting annat än Guds barmhärtighet. Att tro att Gud 
ser nöden och svarar med sympati och deltagande och inte gör slut på 
nöden, är att tro på en Gud som är barmhärtig så som du är barmhärtig. 
Du tror att du skulle göra slut på nöden om du kunde och börja med 
din egen, och ändå kan du inte, lika lite som Gud kan, göra slut på 
nöden genom att göra den verklig. Det finns ingen magi här som kan 
vända nöd till välbehag och smärta till glädje. Dessa handlingar skulle 
verkligen vara magi, en illusion ovanpå en annan illusion. Du har helt 
enkelt accepterat illusion som sanningen, och söker därför efter andra 
illusioner för att ändra någonting som aldrig har funnits till någonting 
som aldrig kommer att finnas. 
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2.12 Att vara barmhärtig som Gud är barmhärtig är att se som Gud ser. 
Än en gång poängterar jag för dig att detta inte handlar om att du ska 
se nöden och sedan säga till dig själv att du inte ser den. Jag förespråkar 
inte hjärtlöshet utan helhjärtadhet. Om du så bara tror på den minsta 
lilla bråkdel av sanningen, om du så bara tror att du endast är en liten 
del av Gud, inte större än en knappnålsstor ljusglimt i en över-
väldigande sol, så kan du ändå inte tro att nöden och förtvivlan är 
verkliga. Men om du gör det, då tror du att detta också gäller för Gud. 
Och om det vore sant, vilket hopp skulle det då finnas om ett slut på 
nöden? Vilket ljus skulle det då finnas i universum som kunde utplåna 
mörkret? 

2.13 Vänd nu på den här tanken och se om den blir mer begriplig än 
tidigare. I det scenariot har en välvillig och kärleksfull Gud, som har 
utsträckt sitt vara till att skapa universum, på något sätt lyckats ut-
sträcka det som inte är av honom, skapa det som är olikt hans vara på 
alla sätt. Skulle ens du försöka dig på sådan dårskap? Skulle du kunna 
tänka ut det som är otänkbart? 

2.14 Vilket svar återstår då, förutom att du inte ser verkligheten som 
den är? Vad vinner du genom att se på ett felaktigt sätt? Vilka risker 
finns det med att försöka se på ett nytt sätt? Vad skulle en värld utan 
nöd vara om inte himmelriket? 

2.15 Låt inte skepnader från det förgångna visa dig vägen bortom 
illusioner till nuet. Vänd dig inåt till den i dig som vet vägen. Kristus är 
i dig och du vilar i Gud. Jag gav löftet att aldrig lämna dig och att aldrig 
lämna dig utan tröst. Den heliga anden har givit dig den tröst du kunde 
acceptera i ditt bekymrade sinne. Vänd dig nu till mig så att jag får 
trösta ditt bekymrade hjärta. 

2.16 Du har inte vänt på ditt tänkande tillräckligt, för då skulle inte ditt 
hjärta fortfarande vara bekymrat. Omvändningen har inte skett därför 
att du skiljer sinne och hjärta åt och tror att du kan involvera det ena 
utan att involvera det andra. Att veta med ditt sinne tror du är en inlär-
ningsprocess frikopplad från allt annat som du är. Du kan således veta 
utan att detta vetande är vem du är. Du tror att du kan älska utan att 
kärleken är vem du är. Ingenting är åtskilt från ditt vara. Ingenting står 
för sig. Alla dina försök att hålla saker och ting åtskilda är ingenting 
annat än den ursprungliga separationen som du iscensätter på nytt för 
att övertyga dig själv om att separationen faktiskt inträffade. 
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2.17 Du står inte åtskild och ensam. Vid dessa ord jublar ditt hjärta men 
ditt sinne gör uppror. Ditt sinne gör uppror därför att det är egots 
starka fäste. Det är ditt tankesystem som har gjort den värld du ser, med 
egot som sin ständiga medhjälpare i dess uppbyggnad. 

2.18 Men ditt sinne gladde sig också över vad det lärt sig av all den 
undervisning som har fört dig hit, och gratulerar sig självt till den 
bedrift som gav det lite vila. Det är tack vare denna vila som hjärtat kan 
börja höras. 

2.19 På samma sätt som den heliga anden kan använda det som egot har 
gjort, kan egot använda det som sinnet har lärt men ännu inte inte-
grerat. Till dess att du är vad du har lärt, lämnar du utrymme för egots 
intrigerande. Så snart du är vad du har lärt, finns inget utrymme där 
egot kan leva, och förvisat från det hem du gjorde åt det, dör det sakta 
bort. Till dess att detta händer, tar egot åt sig äran för det som sinnet 
har uppnått, till och med för den större frid och belåtenhet som din 
inlärning gav dig. Det kan se och ser också sig självt som bättre och 
starkare och mer kapabelt till att få framgång i världen. Det använder 
allt du har lärt för sin egen motivation och lyckönskar dig med en lätt 
klapp på axeln till dina nya förmågor. Om du inte är på din vakt kan det 
till och med se ut som att det har blivit starkare än förut och häftigare i 
sin kritik. Det låtsas kräva att du ska leva upp till nya krav bara för att 
använda det som du har lärt till att öka din skuld. Således vinner det de 
dagliga striderna och kämpar för din slutliga kapitulation, det vill säga 
den dag du ger upp och erkänner dig besegrad. Det bestrider din rätt 
till lycka och kärlek och mirakler, och försöker endast få dig att hävda 
att det inte fungerar att leva med sådana fantasier och att det aldrig 
någonsin kommer att vara möjligt här. 

2.20 In på detta slagfält har du tappert marscherat. Kriget rasar dag och 
natt och du har blivit alltmer missmodig. Ditt hjärta ropar efter lindring 
och ropet förklingar inte ohört. Hjälpen är här. 

2.21 Tro inte att allt det som du har lärt inte kommer att leda till det 
som det var tänkt att det skulle leda till när det gavs till dig. Tro inte på 
ditt misslyckande eller egots framgång. Allt som du har lärt är fort-
farande med dig oberoende av hur du varseblir resultatet av din inlär-
ning. Din varseblivning av ett resultat som ligger inom din kontroll är 
det enda som behöver förändras. Kom ihåg att orsak och verkan är ett. 
Det som du vill lära kan du inte misslyckas med att lära. 
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2.22 Till att börja med kommer vi att arbeta för att uppnå ett tillstånd 
av neutralitet, där det inte längre utkämpas ett krig, där de dagliga 
striderna upphör. Vem som vinner och vem som förlorar är inte viktigt 
för oss här. Freden har ännu inte kommit. Men kapitulationens vita 
flagga har höjts i luften och lagts ned på helgad mark där neutralitet 
kommer att råda en kort tid innan freden bryter ut med glada jubelrop. 

2.23 Det finns inga krigsbyten att sätta värde på. Inga segrare i detta 
krig. Det enda du har lärt och lär dig åter igen är att detta är vad du inte 
vill ha. Frihet att återvända hem, bort från ångestskrik, nederlag och 
förljugenhet, är det enda du söker nu. Det är i ett tillstånd av neutralitet 
som återfärden börjar. Arméer marscherar kanske inte hem ännu, men 
förberedelsen har börjat. 
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KA P I T E L 3

Den första lektionen 
3.1 Kärleken är. Den undervisar genom att vara vad den är. Den gör 

ingenting. Den bemödar sig inte. Den varken lyckas eller misslyckas. 
Den är varken levande eller död. Och så har den alltid varit, och 
kommer alltid att vara. Den är inte särskild för er som mänskliga 
varelser. Den är i relation till allting. Allt till allt. 

3.2 På samma sätt som att sann kunskap inte kan läras, kan kärlek inte 
läras, och du kan inte lära dig vem du är. Allt som du önskar och inte 
kan lära dig är redan fullbordat. Det är fullbordat i dig. Det är du. Före-
ställ dig att oceanen eller geparden, solen eller månen eller Gud själv, 
försöker lära sig vad de är. De är detsamma som du. Allt existerar inom 
dig. Du är själva universum. 

3.3 Det är ett gemensamt universum utan skiljelinjer. Det finns inga 
sektioner, inga delar, ingen insida och ingen utsida, inga drömmar och 
inga illusioner som kan fly undan eller gömma sig, försvinna eller sluta 
vara. Det finns inget mänskligt tillstånd som inte existerar i alla männi-
skor. Det är fullständigt omöjligt för en att ha vad en annan inte har. 
Allt är gemensamt. Detta har alltid varit sant och är för evigt sant. 
Sanning är sanning. Det finns inga grader av sanning. 

3.4 Du är inte form, det är inte din verkliga värld heller. Du söker Guds 
ansikte i formen så som du söker kärlek i formen. Både kärleken och 
Gud finns där, men de är inte den form som din kropps ögon ser. Precis 
som dessa ord som du ser på den här sidan endast är symboler för en 
betydelse långt bortom vad symbolerna kan antyda, så är allt och alla 
runt omkring dig det också, allt och alla som du kan se, och allt och alla 
som du bara kan föreställa dig. Att söka Guds ”ansikte”, även i form av 
Kristus, är att söka det som för evigt är utan form. Att se sant, att 
verkligen se, är att börja se det formlösa. Att börja se det formlösa är att 
börja förstå vad du är. 

3.5 Allt som du nu ser är bara symboler för det som verkligen finns där 
framför dig, i en härlighet långt utöver vad du någonsin kan föreställa 
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dig. Ändå framhärdar du med att endast vilja ha vad dina ögon kan se 
och dina händer hålla i. Du kallar dessa saker och ting verkliga och allt 
annat overkligt. Du kan blunda och tro att du befinner dig i mörker, 
men du kommer inte att tro att du inte längre är verklig. Blunda för allt 
som du har vant dig att se. Och du kommer att se ljuset. 

3.6 I det ljus som endast kommer till ögon som inte längre ser, finner 
du Kristus som bor i dig. I Jesus Kristus blev Guds son människosonen. 
Han vandrade här i världen med ett ansikte ungefär som ditt eget, en 
kropp med två ben och två armar, tio fingrar och tio tår. Och ändå vet 
du att denna kropp inte var Jesus, inte heller är detta en bild av Kristus. 
Jesus gav kärleken ett ansikte, såsom du också gör här. Men kärleken 
fäste sig inte vid formen och sade ”detta är vad jag är”. Hur kan någon-
ting ha en form annat än som symbol? Ett släktvapen, en dopgåva, en 
vigselring är alla samma sak: de representerar blott det som de är 
symboler för i formen. 

3.7 Det finns ingen form som inte är sådan. En form är endast en repre-
sentation. Du ser dagligen tusentals former med olika namn och olika 
funktioner och du tänker inte att alla är detsamma. Du tillskriver var 
och en av dem ett värde baserat på användbarhet eller tilltalande yttre, 
popularitet eller gott rykte. Var och en av dem sätter du i relation till 
dig själv, och därför ser du inte ens formen som den är utan bara utifrån 
vad den kommer att göra för dig. Du stänger in formen i den mening 
den har för dig, men ändå är den mening du tillskriver den sannare än 
dess form. Du ger all mening till allting och således befolkar du din värld 
med änglar och demoner, där deras värde bestäms av vilka som hjälper 
dig och vilka som motarbetar dig. Således avgör du vilka som är dina 
vänner och vilka som är dina fiender, och därför har du vänner som blir 
fiender och fiender som blir vänner. Medan en blyertspenna i huvudsak 
kan förbli en blyertspenna, så vitt du kan bedöma, åtminstone så länge 
den har de egenskaper du har bedömt att en blyertspenna ska ha, kan 
få människor visa upp de egenskaper du i förväg har bestämt att de ska 
ha, överallt och för alltid. Och det är därför som en gör dig besviken 
och en annan trollbinder dig, en kämpar för din sak, och en annan 
förtalar dig. I alla scenarier förblir du upphovsmakaren till din värld, 
ger den dess orsaker och verkningar. Om det kan vara så här, hur kan 
då världen vara annat än symbolisk, där varje symbol har en betydelse 
som bestämts av dig och för dig. Ingenting är vad det är, utan bara vad 
det är för dig. 
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3.8 In i denna fullständiga förvirring kommer nu ett enkelt påstående: 
Kärleken är. Eftersom den aldrig förändras och bara symboliserar sig 
själv, kan den då undgå att vara allt eller innehålla all mening? Ingen 
form kan omsluta den ty den omsluter all form. Kärleken är ljuset i 
vilket formen försvinner och allt som är ses som det är. 

3.9 Du som letar efter hjälp undrar nu hur detta skulle kunna hjälpa 
dig. Vad finns det kvar att säga som inte har blivit sagt? Vad är dessa 
ord annat än symboler, genom mitt eget medgivande? Det är genom 
vad de symboliserar, som hjälpen kommer. Du behöver inte tro på 
orden eller övningarnas potential för att förändra ditt liv, för dessa ord 
går in i dig som vad de är, inte som de symboler de representerar. En 
idé om kärlek har nu planterats, i en trädgård som är rik på det som 
kommer att få den att växa. 

3.10 Allting har sitt ursprung i en idé, en tanke, ett koncept. Allt som 
har manifesterats i er värld blev först uttänkt i sinnet. Även om du vet 
att detta är sant, fortsätter du att tro att du är verkan och inte orsaken. 
Detta beror delvis på din föreställning om sinnet. Vad du föreställer dig 
att det är, kommer det att vara för dig. Även om många läror har försökt 
driva ut den här föreställningen som du håller så kär, för du använder 
sinnet till att hantera föreställningar, har du inte varit i stånd att låta ny 
inlärning ha sin verkan. Detta beror på att du tror att ditt sinne har 
kontroll över vad det tänker. Du tror på en process med inmatning och 
utmatning, allt fullkomligt mänskligt och vetenskapligt bevisbart. 
Födelsen av en idé är således resultatet av vad som kommit tidigare, 
resultatet av att se någonting gammalt som nytt, av att utveckla en 
tidigare idé, av att ta olika slag av information och plocka ihop till en ny 
konfiguration. 

3.11 Vad har detta betytt för de lärdomar som inte är av denna världen? 
Det betyder att du filtrerar dem genom samma lins. Du tänker på dem 
på samma sätt. Du försöker samla ihop dem så att de ska bidra till en 
förbättring jämfört med hur det har varit tidigare. Du söker bevis som 
säger att om du beter dig på ett visst sätt kommer vissa saker att hända 
som en följd därav. I likhet med att ett barn lär sig att inte ta på en spis 
för att den är het och det kan bränna sig, eller lär sig att en varm filt ger 
trygghet, utsätter du dem för tusen olika tester beroende på dina 
sinnesorgan och på din bedömning. Så länge du tror att du vet vad som 
kommer att skada dig och vad du kommer att finna ger trygghet, jämför 
du det som inte kan jämföras med det jämförbara. 
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3.12 Tro inte att ditt sinne, som du föreställer dig det, lär sig någonting 
utan jämförelser. Allting är sant eller falskt, rätt eller fel, svart eller vitt, 
varmt eller kallt, grundat enbart på motsatsen. En kemikalie reagerar 
på ett sätt, och en annan reagerar på ett annat sätt, och du tror att det 
bara är genom att studera båda två som inlärning kan äga rum. 

3.13 Du har inte givit upp tanken på att du har kontroll över vad du lär 
dig, inte heller har du accepterat att du kan lära på ett sätt som du inte 
har lärt tidigare. Det är därför som vi nu förflyttar oss från huvud till 
hjärta för att dra nytta av dina föreställningar om hjärtat, föreställ-
ningar som ligger mycket mer i linje med de lärdomar som inte är av 
denna världen. 

3.14 Dessa kärlekens ord kommer inte in i din kropp genom dina ögon, 
och slår sig inte ner i din hjärna för att där sammanfattas till ett språk 
som du kan förstå. När du läser, var medveten om ditt hjärta, för det är 
där denna lärdom går in och kommer att stanna. Ditt hjärta är nu dina 
ögon och öron. Ditt sinne kan vara kvar inom ramen för din föreställ-
ning om hjärnan, för vi kringgår det nu och sänder det ingen 
information som det ska bearbeta, ingen data som det ska processa. 
Den enda förändring som du är ombedd att göra vad gäller ditt 
tänkande, är att inse att du inte behöver det. 

3.15 Vad detta kommer att innebära för dig går långt utöver inlärningen 
av den här kursen. Att ge upp en enda sådan föreställning och inte 
ersätta den, kommer att göra dig långt mer fri än du någonsin kunnat 
föreställa dig och även befria dina systrar och bröder. Så snart en sådan 
föreställning har fallit, kommer andra snart att följa efter. Men ingen är 
mer inrotad än denna, den som vi börjar låta falla bort idag. 

3.16 Du som inte kunnat skilja mellan sinne och kropp, hjärna och 
huvud, intelligens och kunskap, fatta mod. Vi ger upp våra försök. Vi 
lär oss helt enkelt på ett nytt sätt och under tiden vi gör det inser vi att 
vårt ljus strålar ut från det inre av vårt hjärta, vårt altare som vi har vigt 
åt Herren. Här bor Kristus i oss och här samlar vi våra energier och våra 
lärdomar, för att snart lära oss att det som vi egentligen vet inte kan 
bearbetas i databanken på en överbelastad hjärna som vi litat alldeles 
för mycket på, ett sinne som vi inte kan skilja från den plats där vi tror 
att det är. 

3.17 Våra hjärtan däremot går ut i världen, till dem som lider, till dem 
som är svaga till kropp och sinne. Våra hjärtan kan inte helt lätt rymmas 
innanför det fodral som utgörs av kött och ben. Våra hjärtan lyfter av 
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glädje och brister av sorg. Det gör inte hjärnan som ständigt registrerar 
allt, en tyst observatör, snar att tala om för dig att känslorna i ditt hjärta 
minsann var dårskap. Det är till våra hjärtan vi vänder oss för att be om 
vägledning, för där bor den som i sanning vägleder oss. 

3.18 Du som tycker att denna idé är alltför sentimental, och säkert skulle 
få dig att överge logiken, och därefter säkerligen skulle störta dig i 
fördärvet, till dig säger jag återigen: fatta mod. En sådan dårskap som 
ditt hjärtas önskningar kommer att rädda dig nu. Kom ihåg att det är 
ditt hjärta som längtar hem. Ditt hjärta som längtar efter att minnas 
kärleken. Ditt hjärta som går före och visar den väg som, ifall du följer 
den, säkert leder dig hem. 

3.19 Vilken smärta har inte ditt hjärta uthärdat utan att lyckas upp-
skatta den för dess källa? Dess källa är kärlek, och vilket större bevis för 
kärlekens styrka behöver du? En sådan smärta som ditt hjärta har 
uthärdat skulle säkert kunna jämföras med en kniv som skär genom 
kroppens vävnad, ett slag som, ifall det var riktat mot hjärnan, skulle 
sätta alla funktioner ur spel, ett angrepp på cellerna, långt större än 
någon form av cancer. Kärlekens smärta, så omhuldad att det är omöj-
ligt att släppa den, kan verkligen angripa vävnad, hjärna och celler, och 
gör det också. Och sedan kallar du det sjukdom och tillåter kroppen 
svika dig, medan du alltjämt håller kärleken för dig själv. 

3.20 Måste smärta följa med kärlek och förlust? Är detta priset, frågar 
du, som du måste betala för att öppna ditt hjärta? Och om du skulle bli 
tillfrågad ifall du ville ha någonting annat än denna kärlek, skulle du 
ändå inte svara ja. Vad annat är värt ett sådant pris, ett sådant lidande, 
så många tårar? Vad annat skulle du inte släppa när smärtan kommer 
nära, på samma sätt som en hand skulle släppa ett glödande kol? Vilken 
annan smärta skulle du hålla fast vid? En sorg du inte vill släppa taget 
om? Vilken annan smärta skulle du vara så ovillig att offra? 

3.21 Tro inte att detta är meningslösa frågor, till för att sammanföra 
kärlek och smärta och lämna dig där utan stöd och hjälp, ty smärta och 
kärlek som hålls ihop på detta sätt är obegripligt, och ändå det mest 
meningsfulla av allt. Dessa frågor bevisar bara kärlekens värde. Vad 
annat värderar du högre? 

3.22 Era tankar kanske leder er till mängder av svar nu, fler för en del av 
er, färre för andra, och era svar beror på era ihärdiga tankar som, under 
egots ledning, skulle kasta in logiken i vägen för kärleken. Andra 
använder kanske sina tankar på ytterligare ett annat sätt, och hävdar att 
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de väljer kärlek och inte smärta, när det som de egentligen väljer är 
trygghet på bekostnad av kärlek. Inga människor här tror att de kan få 
det ena utan det andra och därför lever de i rädsla för kärleken, medan 
de hela tiden längtar efter den över allt annat. 

3.23 Tro inte att kärleken kan hållas åtskild från livet på något sätt. Men 
vi börjar nu ta tillbaka livets dom från den, de dömanden ni kommit 
fram till genom er erfarenhet, dömande baserat på hur mycket kärlek 
ni har fått och hur mycket kärlek som undanhållits er. Vi börjar med 
att helt enkelt acceptera det bevis på kärlekens styrka som vi har fått. 
Ty detta kommer vi att återkomma till gång på gång, allt eftersom vi lär 
oss att känna igen vad kärlek är.
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KA P I T E L  4

Kärlekens rättfärdighet 
4.1 Måste du älska Gud för att veta vad kärlek är? När du älskar med 

ren kärlek, känner du Gud vare sig du inser det eller inte. Vad betyder 
det att älska med ren kärlek? Det betyder att älska för kärlekens skull. 
Att bara älska. Att inte ha några avgudar. 

4.2 Avgudar måste föras till ljuset och där ses som det intet de är, innan 
du kan älska för kärlekens skull. Vad är en avgud? Det som du tror att 
kärleken kommer att förse dig med. Du är berättigad till allt som kär-
leken skulle ge, men inte till det som du tror att kärleken kommer att 
förse dig med genom att du förvärvar den. Detta är ett klassiskt exempel 
på att inte inse att kärlek är. 

4.3 Kärlek och längtan sitter så tätt ihop eftersom de förenades i 
separationens ögonblick när ett val att ge sig av från kärleken och ett 
val att återvända blev till i fullkomlig överensstämmelse. Kärleken gick 
således aldrig någonsin förlorad, men överskuggades av en längtan, 
placerad mellan dig och din källa, som både fördunklade dess ljus och 
gjorde dig uppmärksam på dess eviga närvaro. Längtan är ditt bevis på 
kärlekens existens, för inte ens här skulle du längta efter någonting som 
du inte kan minnas. 

4.4 Hela ditt långvariga sökande efter bevis på Guds existens slutar här 
när du inser vad kärlek är. Och med detta bevis blir även beviset för din 
existens fastställt. För i din längtan efter kärlek, känner du även igen 
din längtan efter ditt Själv. Varför skulle du undra över vem du är och 
vad ditt syfte här egentligen handlar om, om det inte vore för att du ska 
känna igen, vilket din längtan vittnar om, det som du är rädd att du inte 
är, men helt säkert är? 

4.5 All rädsla upphör när beviset för din existens har blivit fastställt. 
All rädsla har sin grund i din oförmåga att känna igen kärleken och 
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således vem du är och vem Gud är. Hur skulle du ha kunnat undgå att 
vara rädd med ett tvivel så starkt som detta? Hur kan du annat än glädja 
dig när tvivlet är borta och kärleken fyller det rum som tvivlet förut 
upptog? Inga skuggor dröjer sig kvar när tvivlet är borta. Ingenting står 
i vägen mellan Guds barn och barnets egen källa. Där finns inga moln 
kvar för att skymma solen, och natt ger vika för dag. 

4.6 Guds barn, du är en främling här men behöver inte vara främ-
mande för ditt Själv. I din kännedom om ditt Själv, upplöses allt hot 
som kommer från tiden och rummet och platsen. Du kanske fort-
farande vandrar i ett främmande land, men inte i en dimma av minnes-
förlust som förmörkar det som skulle vara ett kortvarigt äventyr och 
ersätter det med drömmar om skräck och förvirring, så våldsamma att 
inget säkert fotfäste är möjligt, och dag ständigt övergår till natt i en 
lång mödosam vandring mot döden. Inse vem du är och Guds ljus ska 
gå före dig, lysa upp varje stig och skingra de drömmar ur vilka du 
vaknar upp helt oberörd. 

4.7 Endast kärleken har makt att vända denna dröm om död till en 
vaken medvetenhet om evigt liv. 

4.8 Längtan, lärandet, sökandet, förvärvandet, behovet att äga, behovet 
att behålla, girighetens lockton, drivkraften, den lidelse du valt – allt 
detta som du har åstadkommit för att ersätta det som du redan har, 
kommer att leda dig tillbaka lika säkert som det kan leda dig vilse. Vart 
detta som du har åstadkommit kommer att leda dig, beror enbart på 
ditt beslut. Ditt beslut, vilket kommer till uttryck på många sätt, gäller 
helt enkelt detta: att fortsätta på den väg som leder till kärleken eller att 
dra sig tillbaka från den, att tro att kärleken är given eller att den har 
undanhållits. 

4.9 Kärleken är det enda som följer Guds lag i er värld. Allt annat utgår 
från att det som en har, förvägras en annan. Medan kärleken varken kan 
läras eller övas in, finns det något vi måste öva för att känna igen 
kärlekens närvaro. Vi övar oss att leva efter kärlekens lag, en lag om 
vinst, inte förlust, en lag som säger att ju mer du ger desto mer får du. 

4.10 Det finns inga förlorare och inga vinnare där Guds lag råder. Ingen 
får mer än någon annan. Gud kan inte älska dig mer än din granne, inte 
heller kan du förtjäna mer av Guds kärlek än du har, eller en bättre plats 
i himmelriket. Sinnet har under egots herravälde frodats av vinnare och 
förlorare, av att sträva efter att få och förtjäna en bättre plats. Hjärtat 
känner inte dessa skillnader, och de som tror att deras hjärtan lärt 
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känna dem genom att ha blivit misshandlade och missbrukade under 
sina upplevelser här, gläder sig när de får veta att det inte är så. Du tror 
på denna skenbara illusion därför att ditt sinne har gjort den så. Dina 
tankar har gång på gång gått igenom all den smärta som kärleken fört 
med sig. Sinnet uppehåller sig vid de tillfällen kärleken misslyckats, för 
det inser inte att kärleken inte kan misslyckas. 

4.11 Dina förväntningar på och felaktiga varseblivningar av dina bröder 
och systrar är det som har fått dig att tro att kärleken kan misslyckas, 
gå förlorad, dras tillbaka, eller vändas till hat. Det är din felaktiga varse-
blivning av din fader som är orsak till att all annan varseblivning är 
felaktig, inklusive den du har av ditt eget Själv. 

4.12 När du tänker på att du ska handla kärleksfullt, grundar sig dina 
tankar om kärlek på känslosamhet och måste bestridas. Kärlek är inte 
att vara trevlig när du känner dig sur och vresig. Kärlek är inte att ägna 
sig åt välgörenhet och tjänande. Kärlek är inte att kasta all logik 
överbord och agera på ett dåraktigt sätt som kan passera som glad-
lynthet, men som inte kan ge sig ut för att vara glädje. Var och en av er 
har en inre bild av någon som ni tror vet vad kärlek är. Det är kanske 
en äldre person som alltid är snäll och vänlig, som inte säger ett ont ord 
om någon, och som inte bryr sig om sitt eget jag. Det är kanske en mor 
vars kärlek är blind och självuppoffrande. Åter andra av er kanske har 
en bild av ett par som varit gifta länge där var och en av dem ägnar sig 
åt den andres lycka, eller en far vars kärlek är villkorslös, eller en präst 
eller pastor, osviklig i sin roll som vägledare. Var och en av dessa som 
du beundrar tillskriver du egenskaper som du inte har och som du 
kanske skulle kunna förvärva en dag när tiden är mogen. För den där 
snälla och vänliga framtoningen tror du inte kan tjäna dig nu, den där 
blindheten och självuppoffringen är någonting som kan uppnås men till 
ett alldeles för högt pris, den där hängivenheten tycker du kanske kan 
vara bra för den vars partner är mer kärleksfull än din egen, den där 
villkorslösa kärleken är fantastisk, men måste den inte balanseras med 
ett gott omdöme? Och nog måste väl den där förmågan att vägleda 
andra ha förtjänats genom en förvärvad vishet som inte är inom 
räckhåll för dig. 

4.13 Din bild av kärlek grundar sig således på jämförelse. Du har valt 
någon som visar upp det som saknas mest hos dig och du använder den 
bilden för att klandra dig själv, även om du säger att detta är vad du vill 
ha. 
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4.14 Dina idéer om att vara förälskad utgör överlag en helt annan 
kategori. I detta sammanhang är kärleken inte bara full av känslosam-
het utan även romantik. Detta stadium av kärleken ses sällan som 
varaktigt eller någonting som kan bibehållas. Det är ungdomens 
område, och åldrandets dagdröm. Det är liktydigt med passion och ett 
överflöd av känslor som trotsar allt sunt förnuft. Att vara förälskad är 
att vara sårbar, ty så snart ditt sunda förnuft har misslyckats med att få 
dig att fortsätta agera som väntat, kanske du glömmer att vakta ditt 
hjärta eller hålla ditt verkliga Själv undangömt. Hur farlig är inte ett 
sådant agerande i en värld där tillit kan vändas till trolöshet. 

4.15 Var och en av er har haft en idealbild av vad som menas med den 
perfekta partnern, en idealbild som förändrades över tid. De som är 
mest bundna av egot kanske tänker på status och rikedom, på fysisk 
skönhet och de yttre kännetecknen på en god uppfostran. De som är 
mest osäkra vill tro på en partner som överöser dem med lovord och 
gåvor, med en aldrig sviktande uppmärksamhet. Någon annan som 
värdesätter sitt oberoende söker en partner med god hälsa, som inte är 
alltför krävande, en kamrat och kärlekspartner som passar in i ett 
hektiskt liv. 

4.16 Du tror att du kan bli förälskad i fel person och göra ett bättre val 
grundat på kriterier som är viktigare än kärlek. Du tror således att 
kärlek är ett val, någonting du ger till vissa och inte till andra. Du 
hoppas bli en vinnare i detta spel som du spelar, en utvald som får 
tillbaka varje uns av den kärlek som givits, med samma mått mätt. Den 
här balansakten är en lek du leker med Guds allra heligaste gåva, genom 
att vara ovillig att ge kärlek när du får så lite tillbaka. I denna ovilja 
känner du likväl igen sanningen om vad kärlek är. 

4.17 Inte inom något annat område av livet förväntar du dig en sådan 
rättvisa, ett sådant jämlikt utbyte. Du överlåter ditt sinne till en idé, din 
kropp till ett arbete, dina dagar till aktiviteter som varken intresserar 
eller uppfyller dig. Du accepterar vad du får i lön, inom vissa gränser 
som du har satt; du förväntar dig att ett visst mått anseende ska följa 
vissa prestationer; du accepterar att vissa arbetsuppgifter måste göras 
för överlevnadens skull. Du hoppas att det ska finnas någon rättvisa här 
i fråga om vad du ger och vad du får tillbaka. Du arbetar hårt och hoppas 
att det ska ge resultat, att middagen du tillagade ska ätas med välbehag, 
att dina idéer tas emot som om de vore inspirerade och kommer från 
högre ort. Men detta förväntar du dig inte. Faktum är att du ofta 
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förväntar dig att det motsatta ska vara fallet, och är tacksam för varje 
bekräftelse världen ger dig för ditt sätt att förbruka dina dagar. Ty 
förbrukar dina dagar gör du, och snart kommer den förbrukningen att 
göra slut på det begränsade antal dagar du hade till ditt förfogande och 
du kommer att dö. Livet är inte rättvist, och inte heller menat att vara 
det, hävdar du. Men kärlek är någonting annat. 

4.18 I detta har du rätt, för kärleken liknar på intet sätt din bild av ditt 
liv och påminner inte på något sätt om hur du använder dina dagar eller 
hur dina dagar kommer att sluta. Kärlek är i din varseblivning allt det 
som är avskilt från det som du gör här. Du tycker att denna åtskillnad 
gör att kärlek inte går att tillämpa på andra områden i ditt liv. Kärlek 
ses som någonting personligt, någonting som någon annan ger på ett 
speciellt sätt bara till dig, och du till honom eller henne. Ditt kärleksliv 
har ingenting med ditt arbetsliv att göra, med dina problem kring över-
levnaden här, din förmåga att nå framgång, eller med ditt hälsotillstånd 
och din välfärd i allmänhet. 

4.19 Även du som inte inser vad kärlek är, skyddar det som du kallar 
kärlek från de illusioner du har gjort. 

4.20 Någonting som är avskilt från världens galenskap har vi använd-
ning av nu. Det kanske inte är det som är kärlek, men det som är kärlek 
vägledde dig när du valde att skilja kärleken från det som du kallar den 
verkliga världen, från det som faktiskt är den totala summan av det som 
du har gjort. Den värld som du kämpar så för att lotsa dig igenom är 
vad du har gjort den till, en plats där kärleken inte passar och i sanning 
inte kommer in. Men kärleken har kommit in i dig och lämnar dig inte, 
och därför kan inte heller du ha en plats i den här världen som du har 
gjort, utan måste ha en annan där du är hemma och kan bo i kärlekens 
närvaro. 

4.21 De lyckligt lottade bland er har gjort i ordning en plats som liknar 
ett hem i er värld. Det är här, på en sådan plats, du håller kärleken 
instängd bakom lyckta dörrar. Det är hit du återvänder efter dina 
plundringståg i den värld som du har gjort och när du kommer in tror 
du att du lämnar världens galenskap utanför din dörr. Här känner du 
dig trygg och samlar dem du älskar omkring dig. Här delar du med dig 
av dagens äventyr, försöker bringa reda i det som du kan och utelämnar 
resten, och här samlar du den kraft du behöver för att gå utanför de där 
dörrarna igen en annan dag. Du lever ditt liv helt inställd på att dra dig 
tillbaka till denna trygga plats som du har gjort av kärlek i en värld av 
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galenskap, och du hoppas få leva till den dag du kan lämna galenskapen 
bakom dig, och att du fortfarande ska finna kärleken bakom de dörrar 
du passerat igenom så många gånger, på en resa som du har ägnat åt att 
förtjäna din rätt att aldrig mer behöva lämna den. 

4.22 Somliga skulle nog kalla ett sådant liv själviskt och undra hur de 
som tagit denna halvlyckliga dröm i besittning har kunnat skaffa sig 
rätten att vända världen ryggen ens under de ynka timmar de låtsas 
kunna göra det. Fullskalig interaktion med galenskapens värld är det 
enda som en del är villiga att acceptera av andra eller sig själva. Dessa 
är de arga som kräver att andra tar med sig den kärlek de har in i galen-
skapen för att ta ansvar för den oordning som har åstadkommits, för att 
försöka återställa kaos till ordning, vad som helst så att de arga känner 
sig mindre ensamma med det som deras vrede visar dem. Kärleken, 
säger de, kan inte hållas avskild, så de känner inte kärleken, och kan 
heller inte se den. Ändå känner även de igen kärleken som vad den är 
när de skriker: ”Du kan inte ha den så länge alla de här inte har den! Du 
kan inte lägga upp ett förråd av den för egen del när det finns så många 
behövande!” 

4.23 Vart du än vänder dig kan du finna bevis på att kärleken är annor-
lunda. Denna skillnad är din räddning. Kärleken liknar varken någon-
ting annat eller allting annat som pågår här. Och därför har era platser 
för att tillbe kärleken upprättats, era sakrament skyddar kärlekens 
helighet, era hem härbärgerar dem ni älskar allra mest. 

4.24 Således har din varseblivning av kärleken förberett dig för vad 
kärlek är. För inom dig finns altaret för din tillbedjan, inom dig har 
kärlekens helighet skyddats, inom dig bor den värd som älskar alla 
innerligt. Inom dig finns det ljus som visar dig vad kärleken är och som 
inte håller den avskild från livet längre. Kärleken kan inte föras till 
galenskapens värld, inte heller kan galenskapens värld föras till 
kärleken. Men kärleken låter dig skåda en ny värld, en värld som låter 
dig leva vidare i kärlekens närvaro. 

4.25 Ta alla bilder du har gjort dig av kärleken som avskild och utsträck 
dem utanför kärlekens dörrar. Vilken skillnad skulle inte en kärleksfull 
värld utgöra för dem som stänger sina dörrar för världen? Så oerhört 
långt deras kärleksfulla värld skulle kunna utsträckas när väl kärleken 
förenat världen. Så litet behovet skulle vara hos de arga att hålla kvar 
sin vrede när kärleken förenat världen. Ty kärleken förenar verkligen 
världen, och det är i detta förenande som kärleken bor, helig i sig. 
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4.26 Världen är bara en återspegling av ditt inre liv, den osynliga verk-
lighet som du, på grund av alla dina strategier och försvar, är oför-
beredd på. Du förbereder dig för allting som pågår utanför dig själv och 
ingenting som sker inom dig. Likväl är det ett förenande som sker i det 
inre som leder till förenandet av hela världen så att hela världen kan se 
det. Detta förenande av världen som sker i det inre är blott ditt igen-
kännande av vad kärleken är, trygg och säker inom dig och din broder, 
när ni i sanning förenar er med varandra. Tro inte att detta förenande 
är en metafor, en rad vänliga ord som ger dig tröst om du lyssnar till 
dem, ytterligare en uppfattning i en värld där vackra ord ersätter det 
som de egentligen betyder. Detta förenande är det mål du söker, det 
enda mål som är värt kärlekens kallelse. 

4.27 Detta mål har, i likhet med kärleken, blivit avskilt från alla andra, 
ett mål som inte berör det som du varseblir som en kärlekslös värld. Det 
har ingen relation till världen utanför dig, men all relation till världen 
inom dig, där både yttre och inre världar blir till ett i kärlekens närvaro 
och leder dig bortom den värld du har sett och kallat ditt hem. Denna 
främmande värld där du varit så ensam och rädd kommer att dröja kvar 
ett tag där den inte längre kan skrämma dig, tills den slutligen kommer 
att försvinna in i det intet varifrån den kom, när en ny värld uppstår för 
att ta dess plats. 
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KA P I T E L 5

Relation
5.1 Kristus i dig är helt och hållet mänsklig och helt och hållet gudom-

lig. För den som är helt och hållet gudomlig är ingenting okänt. Hos 
den som är helt och hållet mänsklig, har allting blivit bortglömt. Därför 
börjar vi med att på nytt lära det kända i egenskap av den som redan 
har allt. Det är denna förening mellan det mänskliga och det gudomliga 
som förkunnar kärlekens närvaro, så snart allt det som orsakade dig 
rädsla och smärta försvinner bort och du återigen inser vad kärlek är. 
Det är denna förening mellan det mänskliga och det gudomliga som är 
ditt syfte här, det enda syfte som är värt dina tankar. 

5.2 Du som har fyllt ditt sinne så till den grad med meningslösa fanta-
sier och tankar som inte handlar om någonting som är verkligt, gläd dig 
över att det finns ett sätt att göra slut på detta kaos. Den värld du ser är 
kaos och ingenting i den, dina tankar medräknade, är tillförlitligt. Det 
är därför dina tankar måste bli hängivna på nytt, hängivna det enda mål 
som är värt dina tankar: det mål som innebär att förenas med ditt sanna 
Själv, Kristus i dig. 

5.3 Jag sade tidigare att det är endast genom förening med mig som du 
lär, för det är endast i förening med mig som du är ditt Själv. Nu måste 
vi utöka din förståelse av förening och av relation såväl som din för-
ståelse av mig. 

5.4 Förening är omöjligt utan Gud. Gud är förening. Är inte detta som 
att säga att Gud är kärlek? Kärlek är omöjligt utan förening. Detsamma 
är sant vad gäller relation. Gud skapar all relation. När du tänker på 
relation, tänker du på den ena relationen och sedan på den andra. Den 
som du delar med den ena eller den andra vännen, med man eller 
hustru, med barn eller arbetsgivare eller förälder. När du tänker i dessa 
specifika termer går du miste om meningen med den heliga relationen. 
Relation i sig är heligt. 

5.5 Relation existerar oavsett omständigheter. Detta är någonting du 
inte kan förstå och som ditt hjärta måste lära på nytt. All sanning kan 
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generaliseras, därför att sanningen befattar sig inte med några specifika 
detaljer eller former i din värld. Du tror att relation existerar mellan en 
kropp och en annan, och så länge du tror att det är så, kommer du inte 
att förstå relation eller förening eller kunna känna igen kärleken som 
vad den är. 

5.6 Relation är det som existerar mellan en sak och en annan. Det är 
inte en sak eller en annan sak. Det är inte en tredje sak i betydelsen ett 
tredje objekt, utan det är någonting separat, ett tredje någonting. Du 
inser att en relation existerar mellan din hand och en penna när du ska 
skriva ned någonting men det är en relation som du ser som så full-
ständigt självklar att du har glömt att den existerar. All sanning ligger i 
relationen, även i en relation som är så enkel som denna. Pennan är inte 
verklig, inte heller handen som håller i den. Likväl är relationen mellan 
de två helt och hållet verklig. ”När två eller fler förenas” är inte en befal-
lning om att kroppar ska förenas. Det är ett uttalande som beskriver det 
sant verkliga, den enda verklighet som existerar. Det är förenandet som 
är verkligt och som får hela skapelsen att sjunga en sång av glädje. Ingen 
enda sak existerar utan en annan. Orsak och verkan är ett. En sak kan 
därför inte vara orsak till en annan om de inte är ett eller förenade i 
sanning. 

5.7 Vi börjar nu måla upp en ny bild åt dig, en bild av sådant som förut 
var osynligt men som ditt hjärta kunde se, om än inte dina ögon. Ditt 
hjärta känner kärleken utan att ha en bild av den. Du ger den form och 
säger ”jag älskar den här” eller ”jag älskar det där”, ändå vet du att 
kärleken existerar åtskild från föremålet för din kärlek. Kärleken har 
blivit avskild, infattad i en ram som inte är av denna världen. Du håller 
upp föremål för att fånga den, för att rama in bilden av kärleken och 
säga ”här är den”. Men när du väl har fångat in den och hängt upp den 
så att alla kan se och beskåda den, inser du att detta inte alls är kärleken. 
Du börjar då bygga upp dina försvar, bevis som du kan åberopa genom 
att säga: ”Javisst, detta är kärleken och jag har den här. Den hänger på 
min vägg och jag tittar oavbrutet på den. Det är jag som äger den och 
behåller och vårdar den. Så länge den är där jag kan betrakta den, är 
den verklig för mig och jag är trygg.” 

5.8 ”Åh”, tänker du när du finner kärleken, ”nu sjunger mitt hjärta; nu 
vet jag vad kärlek handlar om”. Och du förbinder kärleken du funnit 
med den som du fann den hos och försöker genast bevara den. Det finns 
miljontals museer för kärleken, många fler än det finns altare. Men era 
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museer kan inte bevara kärleken. Ni har blivit samlare snarare än 
sådana som tar vara på. Din rädsla har vuxit sig så stark att allt som 
skulle bekämpa den samlas in för att hållas i säkert förvar. I likhet med 
den inramade kärleken på din vägg, är samlingarna som fyller dina 
hyllor, vare sig de är idéer eller pengar eller saker att titta på, dina 
desperata försök att hålla någonting för dig själv, borta från alla andra. 
I och med att du satte kärleken åt sidan, insåg du att den inte hade 
någon plats här; men du fortsatte med att sätta dig själv åt sidan, och 
allt annat som du kunde hitta, för att definiera det som värdefullt. Ni 
bygger både era banker och era museer som palats för er kärlek och ser 
inte längre guldkalvarna som gömmer sig innanför palatsens murar. 

5.9 Det här behovet av att bevara saker är ingenting annat än ditt 
behov av att lämna ett avtryck i världen, ett avtryck som säger: ”Jag har 
förvärvat mycket under min tid här. Dessa saker som jag älskar är det 
som jag lämnar till världen, som jag lämnar efter mig; de visar att jag 
fanns här.” Återigen har du den rätta idén, men den är så sorgligt 
felplacerad att den gör narr av vem du är. Kärleken visar verkligen din 
plats – men i evigheten, inte här. Det som du lämnar efter dig här är 
aldrig verkligt. 

5.10 Att samlas i kärlek är en fest. Att samla på kärlek är endast att göra 
narr av kärleken. Du måste inse och förstå den här skillnaden, likaväl 
som ditt starka behov av att avskilja kärleken från allt annat, för genom 
denna förståelse, kan sådana behov göras begripliga. När vi ser på dem 
med förståelse kan de börja bringa förnuft till en galen värld. 

5.11 Du varken tror eller förstår än, att de starka behov du känner är 
verkliga, och att de varken är bra eller dåliga. Dina känslor kommer i 
sanning av kärlek, det är din reaktion på dem som styrs av rädsla. Även 
destruktiva och våldsamma känslor kommer av kärlek. Du är inte en 
dålig människa, och du har inga känslor som kan kallas dåliga. Men du 
är vilseledd vad gäller meningen med dina känslor och hur de skulle 
kunna föra kärleken till dig och dig till kärleken. 

5.12 Det är genom att förstå den relation som existerar mellan vad du 
känner och vad du gör som du kan lära kärlekens lektioner. Varje känsla 
kräver att du går in i en relation med den, för det är där du kommer att 
finna kärleken. Det är i varje förenande, varje inträde in i, som kärleken 
finns. Varje förenande, varje inträde in i, föregås av att dömandet för 
tillfället upphävs. Det som du dömer kan du således varken förena dig 
med, eller gå in i, där det kan bli förstått. Det som blir dömt stannar 
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kvar utanför dig, och det är det som stannar utanför som uppmanar dig 
att göra det som kärleken skulle uppmana dig att inte göra. Det som 
stannar utanför är allt det som inte har förenat sig med dig. Det som 
har förenat sig med dig blir verkligt i föreningen, och det som är verkligt 
är bara kärlek. 

5.13 Kan du se den praktiska nyttan med denna lektion? Vilken skräck 
kan komma av en stark dragning till våld som, så snart den förenats 
med kärlek, blir någonting annat? En stark dragning till våld kan betyda 
många saker, men det som alltid döljer sig där bakom är en över-
väldigande längtan efter fred. Fred kan innebära förstörelsen av det 
gamla, och kärlek kan främja många arméers uppgång och fall. Vilka 
destruktiva krigshärar kan inte skaka om världen när de har blivit förda 
till kärleken? 

5.14 Inom dig är hela världen trygg, pålitlig och säker. Ingen skräck 
råder. Inga mardrömmar härskar över natten. Låt mig än en gång ge dig 
skillnaden mellan det som är inom dig och det som är utanför dig: Inom 
dig finns allt det som har förenat sig med dig. Utanför dig finns allt det 
som du håller åtskilt. Inom dig finns varje relation som du någonsin har 
haft med någonting. Utanför dig finns allt det som du har hållit avskilt, 
satt namn på, dömt och samlat på dina hyllor. 

5.15 Detta är det enda som de två världarna består av. Den du ser som 
verklig är den som du håller utanför dig själv, så att det blir möjligt att 
se på den med kroppens ögon. Den du inte ser och inte tror på är den 
som du inte kan få syn på genom att titta utåt, men det är den som icke 
desto mindre är sant verklig. Att se inåt på den verkliga världen kräver 
ett annat slags seende: hjärtats sanna seende, kärlekens sanna seende, 
det sanna seendet hos Kristus i dig. 

5.16 Du tittar ut genom dörrarna till ditt hem och vare sig du ser för-
ortsgator som badar i gatljus, gator överfulla av sopor och kriminalitet, 
eller frodiga åkrar, säger du att detta är den verkliga världen. Det är den 
värld du går ut i för att tjäna ditt levebröd, få din utbildning, hitta din 
partner. Men hemmet du står i, till stor del likt din inre värld, det är där 
du lever det liv som känns mest begriplig. Det är där dina värderingar 
grundas, dina beslut fattas, din trygghet finns. Denna jämförelse görs 
inte utan anledning. Ditt hem finns inom dig och är verkligt, lika verk-
ligt som det hem tycks vara som du har gjort i världen. Du kan säga att 
den verkliga världen finns någonstans utanför dig själv eftersom du gör 
dig en bild av att den verkliga världen finns utanför dina dörrar, men 
att säga detta kan inte få det att bli så. 
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5.17 Det är din fortsatta önskan att ha en relation bara med världen 
utanför som får en sådan värld att vara kvar. Detta beror på att din 
definition av relation inte innebär ett förenande. Det som du förenar 
dig med blir verkligt. När du tar in det i ditt Själv gör du det därigenom 
verkligt eftersom du gör det till ett med ditt verkliga Själv. Detta är verk-
lighet. Allt som du inte förenar dig med stannar kvar utanför och är 
illusion, ty det som inte är ett med dig existerar inte. 

5.18 Du blir således en kropp som rör sig genom en värld av illusioner 
där ingenting är verkligt och där ingenting i sanning händer. Denna 
illusoriska värld är full av sådant som du sagt till dig själv och fått 
anvisningar om att du måste göra, men som du inte vill göra. Ju mer 
ditt liv består av sådana saker, desto mindre blir din verklighet. Allt det 
som skulle kunna förenas med dig och bli en del av den verkliga värld 
som du kan skapa förblir utom räckhåll för dig. 

5.19 Det finns ingenting i din värld som inte kan göras heligt genom en 
relation med dig, ty du är heligheten själv. Du vet inte detta, bara för att 
du fyller ditt sinne och lämnar ditt hjärta tomt. Ditt hjärta blir uppfyllt 
endast genom relation eller förening. Ett fullt hjärta kan överskugga ett 
fullt sinne, och lämnar inget utrymme för meningslösa tankar utan 
endast för det som är sant verkligt. 

5.20 Den första och enda övningen för ditt sinne i denna kurs har redan 
framförts: ägna all tanke åt förening. När meningslösa tankar fyller ditt 
sinne, när agg uppstår, när oro kommer, upprepa den tanke som kom-
mer för att öppna ditt hjärta och rena ditt sinne: ”Jag viger all tanke åt 
förening.” Varje gång du behöver ersätta meningslösa tankar, tänk på 
detta och säg det till dig själv, inte en gång utan hundra gånger om 
dagen ifall det behövs. Du behöver inte bekymra dig över vad du ska 
ersätta dina meningslösa tankar med, eftersom ditt hjärta kommer att 
träda emellan genom att infria sin längtan efter förening så snart du har 
uttryckt din villighet att låta det göra det. 

5.21 Du inser ännu inte styrkan i ditt motstånd mot den förening som 
skulle förvandla helvete till himmelrike, galenskap till frid. Du inser 
ännu inte din förmåga att välja det som du gör verkligt i din skapelse av 
världen. Den enda möjliga meningen med fri vilja är denna: vad du 
väljer ska förena sig med dig, och vad du väljer att lämna utanför dig 
själv. 

5.22 Din önskan att vara åtskild är den mest vansinniga önskan som du 
har hittat på. Denna önskan att vara åtskild och ensam låter du gå före 
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all din längtan efter förening. Hela ditt motstånd mot Gud har sin 
grund i detta. Du tror att du har valt att vara åtskild från Gud så att du 
kan klara dig själv, och under det att du längtar efter att återvända till 
Gud och himmelriket som är ditt hem, vill du inte medge att du inte 
kan komma dit själv. På så sätt har du gjort livet till en prövning, som 
du tror att du kan lyckas eller misslyckas med genom egen ansträng-
ning. Men ju mer du kämpar för att göra så själv, desto mer inser du det 
meningslösa med dina ansträngningar, även om du inte vill medge att 
dina ansträngningar är meningslösa. Du håller fast vid ansträngning 
som om det är vägen till Gud, och vill inte tro att all ansträngning är 
förgäves eller att en enkel lösning existerar. En enkel lösning i din värld, 
en lösning som inte kräver någon ansträngning från din sida, anses vara 
av ringa värde. Individen, resonerar du, formas genom all denna 
ansträngning och detta kämpande och skulle inte finnas utan det. I 
detta har du rätt, för när du gör en individ av dig själv, nekar du dig själv 
din förening med alla andra. 

5.23 Alla dina ansträngningar att vara en individ är koncentrerade till 
kroppens liv. Din koncentration på din kropps liv är avsedd att hålla din 
kropp åtskild. ”Övervinna” är ditt motto här medan du kämpar för att 
klara av alla motgångar och problem som hindrar dig från att få det som 
du tror att du vill ha. Detta är din definition av livet, och så länge den 
kvarstår definierar den det liv du ser som verkligt. Den ger dig tusentals 
val att göra, inte bara en gång utan många gånger, tills du är övertygad 
om att din makt att göra val är en fantasi och att du verkligen är 
maktlös. Du sätter således gränser för vad du vill ha och försöker skaffa 
dig det genom målmedveten beslutsamhet, i tron att det enda val som 
du har kontroll över är vad du kan uppnå genom hårt arbete. Om du 
låter hela världen träda tillbaka och koncentrerar dig på detta enda val, 
tänker du att du utan tvivel kommer att lyckas till slut. Detta är vidden 
av din tro på din egen förmåga att styra den här världen som du har 
gjort; och om du verkligen lyckas till slut, tycks din tro vara berättigad. 
Kostnaden varken granskas eller erkänns, men när du förstår vad du 
har trott på blir kostnaden helt verklig. Snarare än att känna det som 
om du har vunnit, kommer nu känslor av förlust att vara det som du 
kämpar för att övervinna. Vad har du gjort för fel, undrar du? Varför är 
du inte nöjd med allt som du har uppnått? 

5.24 Att skaffa det som du vill ha, vilket är drivkraften i ditt liv, visar sig 
gång på gång, när du väl har skaffat det, inte vara vad du vill ha. Ändå 
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tror du, när detta inträffar, att du helt enkelt har valt fel sak och väljer 
då en till och en till och stannar inte upp för att inse att du väljer mellan 
illusioner. Du är mäkta förvånad över att du inte funnit lyckan i det som 
du söker! Du fortsätter att leva livet som om det vore en prövning, och 
driver dig själv till en ny prestation efter den förra, säker på att nästa 
eller nästa igen kommer att lösa problemet. 

5.25 Och detta är verkligen ett problem, för det som en gång har miss-
lyckats kommer säkerligen att misslyckas igen. Stanna upp nu och ge 
upp det som du tror att du vill ha. 

5.26 Stanna upp nu och inse hur du reagerar på dessa ord, hur starkt 
ditt motstånd är. Ge upp vad du vill ha? Detta är säkerligen vad du har 
förväntat att Gud ska kräva av dig och det som du ägnat ditt liv åt att 
vara på din vakt mot. Varför skulle du göra denna uppoffring? Vad 
skulle då ditt liv vara till för? Du vill ju egentligen ha så lite. Hur kan det 
begäras av dig att du ska ge upp detta? 

5.27 Du vill verkligen ha lite, och inte förrän du inser detta kan du gå 
vidare för att göra anspråk på allt som är ditt. 

5.28 För varje förenande, för varje förening som du går in i, blir din 
verkliga värld större och det som är kvar för att skrämma dig blir 
mindre. Detta är den enda förlust som förening åstadkommer, och det 
är en förlust av det som endast var illusion. När förening börjar verka 
mer attraktivt för dig, börjar du undra hur det kommer till stånd. Det 
måste finnas någon hemlighet som du inte känner till. Vad är skill-
naden, undrar du, mellan att sätta upp ett mål och uppnå det och att 
förena sig med någonting? 

5.29 Dessa två alternativ behöver inte vara två separata saker, men de 
har blivit det genom ditt val, valet att själv uppnå det som du vill. Detta 
är hela skillnaden mellan förening och separation. Separation är det 
enda du kan varsebli i din ensamhet. Förening är det enda du bjuder in 
mig till och delar med Gud. Du kan varken vara ensam, eller utan din 
fader, ändå är din inbjudan nödvändig för att du ska bli medveten om 
denna närvaro. Du är både mänsklig och gudomlig, liksom jag en gång 
var. Det som ditt mänskliga själv har glömt, bevarar ditt verkliga Själv 
åt dig, väntar bara på ditt välkomnande, för att göra det känt för dig än 
en gång. 

5.30 Gud blir känd för dig i relation, eftersom detta är det enda som är 
verkligt här. Gud kan inte ses i illusion, inte heller kan de som fruktar 
honom känna Gud. All rädsla är rädsla för relation och således rädsla 
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för Gud. Du kan acceptera terror som råder i en annan del av världen 
därför att du inte känner någon relation till den. Det är endast i relation 
som någonting blir verkligt. Detta inser du och därför strävar du efter 
att hålla allt det långt ifrån dig, som i relation med dig skulle öka ditt 
obehag och din smärta. Att tänka att någon som helst relation kan 
orsaka skräck, obehag eller smärta, är ett misstag i hur du tänker på 
relation. 

5.31 Att komma i kontakt med våld tänker du är att ha en relation med 
det. Så är det inte. Om det vore så, skulle du förenas med allt som du 
kommer i kontakt med och världen skulle verkligen vara ett himmel-
rike, eftersom allt som du ser skulle bli välsignat av din helighet. Att du 
rör dig genom din värld utan att relatera till den på något sätt är det 
som orsakar ditt fjärmande från det himmelrike den kan vara. 

5.32 Dra dig nu till minnes en underbar dag, för var och en av er har 
upplevt åtminstone en dag som var strålande ljus i en värld av mörker. 
En dag när solen lyste på din värld och du kände dig som en del av 
allting. Varje träd och varje blomma välkomnade dig. Varje vatten-
droppe tycktes vederkvicka din själ, varje vindpust föra dig till himlen. 
Varje leende tycktes vara avsett för dig, och dina fötter tycktes knappt 
nudda det mjuka gräset som du gick på. Detta är vad som väntar dig när 
du förenar dig med vad du ser. Detta väntar dig när du slutar döma 
världen och därigenom förenar dig med allt, utsträcker din helighet 
över en värld av sorg och låter den bli en glädjens värld. 
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KA P I T E L 6

Förlåtelse/Förenande 
6.1 Förenande vilar på förlåtelse. Detta har du hört tidigare utan att 

förstå vad det är som du ska förlåta. Du måste förlåta verkligheten för 
att den är vad den är. Verkligheten, det sant verkliga, är relation. Du 
måste förlåta Gud för att ha skapat en värld i vilken du inte kan vara 
ensam. Du måste förlåta Gud för att ha skapat en verklighet som delas 
med andra innan du kan förstå att det är den enda verklighet som du 
skulle vilja ha. Du måste förlåta denna verklighet för att den är annor-
lunda än vad du alltid har tänkt dig att den är. Du måste förlåta dig själv 
för att du inte är i stånd att klara detta på egen hand, eftersom du insett 
att det är omöjligt att göra det. Du måste förlåta dig själv för att du är 
vad du är, ett vara som endast existerar i relation. Du måste förlåta alla 
andra för att de är som du är. De kan inte heller vara åtskilda oavsett 
hur mycket de än försöker. Förlåt dem. Förlåt dig själv. Förlåt Gud. 
Sedan kommer du att vara redo att börja lära dig hur annorlunda det 
egentligen är att leva i relationens verklighet. 

6.2 Din nästa har ingen existens åtskild från dig, inte heller du från din 
nästa. Detta är verklighet. Ditt sinne finns inte inrymt i din kropp utan 
är ett med Gud och delas lika med alla överlag. Detta är verklighet. 
Hjärtat som är centrum i ditt vara är centrum i allt som existerar. Detta 
är verklighet. Ingenting av detta gör dig mindre än vad du har uppfattat 
dig själv vara, men det gör det omöjligt för dig att vara separat. Du kan 
önska det som är omöjligt så länge du lever men du kan inte göra det 
möjligt. Varför inte förlåta världen för att den är annorlunda än vad du 
har trott den vara, och börja lära dig vad den verkligen är? Det är därför 
världen är här. Och när du har lärt dig vad den skulle lära dig kommer 
du inte att behöva den mer och då kommer du att försiktigt släppa taget 
om den och finna himmelriket i dess ställe. 

6.3 Det här är det enda som orden och symbolerna och formerna och 
strukturerna i din värld har kommit för att lära dig, uttryckt så rakt och 
enkelt som möjligt. Du är varken separat eller ensam och har aldrig 
varit och kan aldrig bli det. Alla era illusioner skapades för att dölja 
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detta faktum beträffande er existens eftersom ni hellre skulle vilja att 
det inte vore så. Endast när du slutar önska det som inte kan vara, kan 
du börja se det som är. 

6.4 Jag var allra minst accepterad som profet och frälsare av dem som 
var mest lika mig, de som såg mig växa upp, arbetade nära mina 
föräldrar, och bodde i samma stad. Det berodde på att de visste att jag 
inte var annorlunda än de var och de kunde inte acceptera att de var 
detsamma som jag. De var då, och du är nu, inte annorlunda än jag. Vi 
är alla detsamma eftersom vi inte är separata. Gud skapade universum 
som ett sammanhållet helt. Att universum är ett sammanhållet helt 
ifrågasätts inte längre ens av vetenskapen. Vad du har gjort för att dölja 
din verklighet har, med den heliga andens hjälp, vänts till något som 
ska lära dig vad din verklighet faktiskt är. Ändå vägrar du fortfarande 
lyssna och lära. Du föredrar fortfarande att saker och ting ska vara 
annorlunda än vad de är och väljer, genom dina ställningstaganden, att 
låta det vara så. 

6.5 Gör ett nytt val! Det val som ditt hjärta längtar efter att göra åt dig 
och som ditt sinne finner allt svårare att neka dig. När du väljer enhet 
framför separation, väljer du verklighet framför illusion. Du stoppar 
motsättning genom att välja harmoni. Du stoppar konflikt genom att 
välja frid. 

6.6 Allt detta kan förlåtelsen göra för dig. Förlåtelsen av det ursprung-
liga misstaget – att du valde att tro att du är separat trots det faktum att 
det inte är så och aldrig någonsin kan bli så. Vilken kärleksfull skapare 
skulle skapa ett universum där det kunde vara på det sättet? Ett ensamt 
någonting skulle vara någonting som var skapat utan kärlek, för 
kärleken skapar det som är likt den själv och för evigt är ett med allt 
som har skapats. Denna enkla insikt kommer att leda dig in på vägen 
till att lära dig det som ditt hjärta vill att du ska lära dig. 

6.7 Det faktum att du inte är ensam i världen visar dig att det inte är 
meningen att du ska vara ensam. Allting här är till för att lära dig 
varsebli på rätt sätt och därifrån gå bortom varseblivningen till 
sanningen. 

6.8 Vad är motsatsen till separation annat än att vara förenad i rela-
tion? Allt som är förenat med dig i relation är heligt på grund av vad du 
är. Varje kontrast som du ser här pekar blott mot denna sanning. 
Ondska ses endast i relation till godhet. Kaos ses endast i relation till 
frid. Så länge du ser dessa som separata ting, ser du inte vad relationen 
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visar dig. Kontrasten visar, och är därför den heliga andens favorit-
redskap för undervisning. Kontrasten används endast för att uppenbara 
den relation som existerar mellan sanning och illusion. När du valde att 
förneka relationen, valde du ett tankesystem baserat på motsatsen till 
din verklighet. Således uppenbarar varje val att förneka föreningen dess 
motsats. Det som är åtskilt från frid är kaos. Det som är åtskilt från gott 
är ont. Det som är åtskilt från sanning är galenskap. Eftersom du inte 
kan vara åtskild existerar alla dessa faktorer som motsäger din verklig-
het endast i opposition till den. Detta är vad du valde att skapa när du 
valde att låtsas vara det som du inte kan vara. Du valde att leva i ett 
motsatsförhållande till sanningen, och motsatsen har du gjort. 

6.9 Välj en gång till! Och släpp din rädsla för vad sanningen ska föra 
med sig. Vad kunde vara mer galet än det som du nu kallar förnuft? Vad 
har du att förlora genom att förena dig med det som är så likt dig själv? 
Det är bara ett litet steg bort från där du just nu står, så hjälplös och 
ensam. 

6.10 Men du räds verkligen, och är fullt sysselsatt med att underhålla 
din rädsla. Du underblåser dess eld för att den inte ska slockna och 
överlämna dig till en värme som inte är av denna världen. Det är denna 
värme du skulle få, en värme så totalt genomträngande att ingen vinter-
kyla någonsin behöver uppstå igen. Och ändå väljer du fortfarande 
elden. Du väljer helvetets lågor framför himlens ljus. Endast du kan 
hålla dessa lågor vid liv och det är detta som gör dem attraktiva för dig. 
En värme som icke är av denna världen, fritt given, utan att du behöver 
arbeta för den, får dig att skaka på huvudet. Hur kan den vara till för dig 
om du inte kan anstränga dig för att uppnå den? Och även om så vore, 
än sen då? Du tänker att en del kanske skulle välja att bo nära ekvatorn, 
ha en sol som skiner varje dag och lägga behovet av att hålla elden vid 
liv bakom sig. Men inte du. Du tänker att du föredrar årstiderna, kylan 
såväl som värmen, snön såväl som regnet, nattens mörker och molnen 
som skymmer solen. Vad skulle livet vara utan allt detta? Ständigt 
solsken skulle vara för lättköpt, fantasilöst, alltför enahanda. Att varje 
dag skulle vara den andra lik vore ointressant nu. Kanske senare. Kan-
hända när du är gammal och har tröttnat på världen. Då kanske du vill 
sitta i solen. 

6.11 Detta är himmelriket i ditt sinne, den mening du tillskriver för-
enandet, det ansikte du ger evig frid. Med en sådan syn i ditt sinne är 
det inget under att du inte väljer det, eller att du skjuter upp det till 
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slutet av ditt liv. Ett himmelrike som detta skulle vara för de gamla och 
skröpliga, de som är redo att lämna världen, de som redan blivit utslitna 
av den. Hur lustfyllt skulle ett sådant himmelrike vara för dem av er 
som fortfarande är unga och starka? De som fortfarande är redo för 
ytterligare en drabbning? De som ännu inte har mött varje utmaning? 
Om det finns ett berg kvar att bestiga, varför välja himmelriket? Det kan 
du säkert välja senare när du inte längre har kontroll över din 
rörelseförmåga på grund av sjukdom och när ditt sinne inte längre rusar 
iväg efter det som kommer därnäst. 

6.12 Längtan efter livet och längtan efter himmelriket ses som om de 
vore motsatser. Himmelriket och dess anda av evig frid är nog på sin 
rätta plats i slutet av livet tänker du och så skriar du om orättvisa när 
en ung människa lämnar världen. Himmelriket är inte för de unga, 
säger du. Så orättvist att de som dör unga inte fått en möjlighet att leva, 
en möjlighet att möta kampen och utmaningen, den nya dagen som 
gryr och den gamla som går till vila. Så sorgligt att de inte fått möjlighet 
att leva för sig själva, ensamma, och bli vad de skulle bli. Vad de är 
värderas inte mer än vad du är. Vad som komma skall är vad du lever 
för med ett aldrig sviktande hopp om att det inte ska vara det som redan 
har varit. Ty varje utmaning du möter är bara en uppmaning att möta 
nästa. Och var och en av dem kommer för att ersätta den gamla med 
hopp om att det är denna som ska gälla – och ett lika stort hopp om att 
det inte är det. 

6.13 En framgång är blott en liten död som du måste skynda dig bort 
ifrån, dit där utmaningen av en ny framgång och ett nytt existens-
berättigande väntar dig. Lyckans morot som du håller framför dig, är 
snabbt uppäten när du väl fått tag i den och livet förtär sig självt än en 
gång. På samma sätt som du äter för att stilla din hunger bara för att bli 
hungrig igen, behöver resten av ditt liv detta ständiga underhåll för att 
hålla kvar den verklighet som du har givit det. ”Kämpa för att lyckas och 
lyckas för att kämpa ännu en dag” är det liv du har gjort och det liv du 
är rädd att himmelriket skulle ersätta. Att släppa idén om att det är här 
meningen finns, fullbordan uppnås, lyckan föds ur sorgen, betraktas 
som att ge upp. Himlens hjälp åkallar du mest bara för denna gång, 
denna gång när uppgivenheten är nära, för aldrig känner du dig i större 
behov av hjälp än när alla dina planer har misslyckats och att ge upp 
blir ett mera lockande alternativ än att fortsätta. 



E N  K U R S  I  K Ä R L E K

56

6.14 Få ber om nåden att ge upp det som har varit, för det som skulle 
kunna vara. Ty att ge upp ses som ett misslyckande, och detta är vad du 
fruktar allra mest. Att inte lyckas i livet skulle verkligen vara ett miss-
lyckande om det vore möjligt att det skulle kunna vara det. Ändå håller 
du fast vid denna möjlighet också, för utan chans att misslyckas finns 
ingen chans att lyckas, eller så resonerar du i varje fall. Den kontrast du 
har börjat se i ditt separerade tillstånd gör endast antingen/eller-
situationer möjliga. Så länge ett val av himmelriket verkligen är ett val 
att avstå från helvetet, så länge sanningen verkligen är att välja att avstå 
från illusionen, är detta de enda verkliga val som existerar och de 
utsträcker sig inte in i dina illusioner utan endast in i sanningen. För i 
sanningen finns inga illusioner, i himmelriket har alla tankar på helvetet 
för alltid försvunnit. 

6.15 Hur kan jag övertyga dig om att frid är det som du vill ha när du 
inte vet vad frid är? De som en gång dyrkade guldkalvar gjorde det 
därför att de inte kände till något annat val. En kärlekens Gud var en 
lika främmande föreställning för dem som ett liv i fullkomlig frid är för 
dig nu. Det som världen uppfattar som främmande har förändrats, men 
det har inte världen. De som lever med krig söker fred. De som lever 
med misslyckanden söker framgång. Med andra ord sägs i båda fallen 
detta: du försöker hitta förnuft i en galen värld, finna mening i menings-
lösheten, syfte i det som inte har något syfte. 

6.16 Hur kan jag göra friden attraktiv för dig som inte känner den? 
Bibeln säger: ”Solen skiner och regnet faller över ond som god.” Varför 
tror du då att frid är evigt solsken? Frid är endast njutningen av regn 
och solsken, natt såväl som dag. Om du låter bli att avkunna en dom 
över den, lyser friden över allt du ser och över varje situation du möter. 

6.17 Även situationer är relationer. När friden kommer in i dina rela-
tioner, är även situationerna vad de är avsedda att vara och betraktas i 
himlens heliga ljus. Situationerna ställer inte längre den ena mot den 
andra och gör det omöjligt för någon att uppnå vad den vill uppnå. 
Utmaningen nu ligger i skapande snarare än i fullbordan. Med frid 
uppnås fullbordan på det enda område där det är meningsfullt att önska 
den. Med din fullbordan kommer friheten och utmaningen i att skapa. 
Skapande blir den nya frontlinjen, uppgiften för dem som är alltför 
unga för att slå sig till ro, fortfarande alltför intresserade av livet för att 
välkomna dödens frid. De som inte kunde förändra världen ett dugg 
genom sina ständiga ansträngningar, skapar i frid världen på nytt. 
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6.18 Här finner de nu det underbaraste svaret på sina frågor. Det behövs 
varken tid, pengar eller anletets svett för att förändra världen; det 
behövs bara kärlek. En förlåten värld är hel och i sin helhet ett med dig. 
Det är här, i helheten, som friden bor och himmelriket finns. Det är från 
helheten som himmelriket väntar på dig. 

6.19 Tänk på detta nu – för hur skulle himmelriket kunna vara en 
separat plats? Ett stycke geografi tydligt åtskilt från resten? Hur skulle 
det inte kunna omfatta allt och ändå vara vad det är: hem för Guds 
älskade son och boning för Gud själv? Det är på grund av att Gud inte 
är åtskild från någonting som du inte kan vara det. Det är på grund av 
att Gud inte är åtskild från någonting som himmelriket är där du är. 
Det är på grund av att Gud är kärlek som alla dina relationer är heliga, 
och utifrån dem kan du finna vägen till Gud och till ditt heliga Själv. 

6.20 Blir dina relationer med dem du älskar avbrutna när de lämnar den 
här världen? Tänker du inte fortfarande på dem? Och tänker du inte 
fortfarande på dem såsom de var i livet? Vad är skillnaden, i ditt sinne, 
mellan vilka de var och vilka de är efter döden? Kan du, i ärlighetens 
namn, medge en avund, en medvetenhet om att de fortfarande 
existerar, men utan kroppens smärta och tyngd, utan de begränsningar 
som finns hos dem som fortfarande är kvar i livet? Du kanske fort-
farande tänker på dem i form av kroppar, ändå föreställer du dig att de 
är lyckliga och tillfreds. Även de som påstår sig varken tro på Gud eller 
ett liv efter detta, i vilken form det än må vara, kommer att medge, när 
de tvingas vara ärliga, att detta är en föreställning som lyser upp deras 
sinnen med frid och hopp. Denna föreställning är lika gammal som 
himmel och jord och allt som ligger bortom. Den uppstod inte ur 
fantasin, inte heller gick den från det ena sinnet till det andra som berät-
telser ofta gör. Den är helt enkelt en del av din medvetenhet om vem 
du är, en medvetenhet som du förnekar till förmån för tankar på döden, 
så ohyggliga att de gör livet till en mardröm. 

6.21 Det är ditt förnekande av dina lyckliga tankar som har lett dig till 
ett sådant olyckligt liv. Tankar på skräck och på synd omfamnar du men 
tankar på uppståndelse och nytt liv stoppar du innan de har en chans 
att komma till uttryck och kallar dem önsketänkande. På vilket sätt tror 
du att lyckliga tankar kan skada dig? Som bäst ser du dem som 
illusoriska. Men det som du är rädd för är besvikelse. Allt det som du 
har önskat och inte fått under ditt liv är det bevis som du använder för 
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att neka dig allt slags hopp. Du förstår inte skillnaden mellan att önska 
det som aldrig kan bli och acceptera det som är. 

6.22 Världen kan inte annat än göra dig besviken, för din föreställning 
om den grundar sig på en villfarelse. Det är endast dig själv du har lurat, 
och din villfarelse har inte ändrat det som är och kommer aldrig 
någonsin att lyckas göra det. Endast Gud och hans utvalda hjälpare kan 
leda dig från detta självbedrägeri till sanningen. Du har blivit så fram-
gångsrik på bedrägeri att du inte längre kan se ljuset utan hjälp. Men 
förena dig med din nästa så kommer ljuset att börja lysa, för alla är här 
för att hjälpa dig. Detta är det mest välvilliga syftet med världen och 
med kärleken: att få ett stopp på ditt självbedrägeri och återlämna dig 
till ljuset. 
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Översättarens  kommentarer 

När jag började läsa A Course of Love första gången kändes det som 
om jag hade kommit hem. Det var som om både innehållet och tilltalet 
vände sig direkt till mig och jag fick dessutom en stark känsla av att jag 
skulle översätta texten. I samma nu viftade jag bort den känslan, över-
tygad om att någon annan redan hade påbörjat en översättning. Men jag 
kunde inte släppa taget helt och längre fram i boken får jag dessutom läsa 
följande: ”Has it not spoken to you as if it knows the secrets of your heart? 
As if it were written just for you? So it was.”  

En tid senare befinner jag mig på en nätverksträff för En kurs i 
mirakler och får där veta att någon annan mycket riktigt är i färd med att 
översätta A Course of Love. Det är Lars Gimstedt, och han frågar nu mig 
om jag vill vara med i projektet, som språkgranskare och senare inläsare 
– han vet att jag tidigare läst in En kurs i mirakler som ljudbok. Jag svarar 
direkt ja och vi påbörjar ett samarbete över nätet. Efter en tid undrar Lars 
om jag vill ta över ansvaret för översättningen, med honom som med-
arbetare och ’ordningsman’, som han säger. Mitt svar blir förstås ja.  

Nu satt jag alltså här, i rollen som översättare, utan att egentligen ha 
ansträngt mig för att få den. Jag hade lyssnat inåt, känt mig vägledd, och 
min önskan hade besannats på ett för mig oförutsett och mirakulöst sätt. 
Det är detta En kurs i kärlek bland annat handlar om. Hur vi genom våra 
helhjärtade önskningar kan bli medskapare till våra egna liv utan att 
behöva kämpa och anstränga oss. Om vi bara först låter sinne och hjärta 
förena sig till en helhet och börja samarbeta. Detta hjälper oss En kurs i 
kärlek med. Som Jesus säger: 

Den här kursen kräver inga tankar och ingen ansträngning. Den uppmanar 
inte till fortsatta studier och de få specifika övningar som finns är inte nöd-
vändiga. Den här kursen har lyckats på sätt som du ännu inte förstår och inte 
behöver förstå. Dessa ord har kommit in i ditt hjärta och tillslutit klyftan mellan 
ditt sinne och ditt hjärta. (K:32.4) 

Det har varit uppenbart för oss att den här kursen, som vi båda tagit till 
vårt hjärta, också varit vår vägledare genom översättningsarbetet. Men 
nu är Lars och jag inga professionella översättare så vi har naturligtvis 
ändå satts på prov ett oändligt antal gånger. Det har verkligen varit en 
resa in i det okända.  

Språk är ett mångtydigt instrument. I A Course of Love används ofta 
ett och samma ord genomgående och det kan ibland vara svårt att hitta 
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ett motsvarande svenskt uttryck som passar in i alla förekommande fall.  
Det gäller till exempel recognize - ’känna igen’ eller ’erkänna’ och know - 
’veta’ eller ’känna’. Vi har försökt lösa detta dilemma på olika sätt och 
hoppas att sammanhanget leder läsaren till rätt förståelse av texten. Det 
till synes enkla ordet you kan också vålla vissa problem genom att det 
riktar sig till både ett singulärt ’du’ och ett pluralt ’ni’. Här har vi valt att 
alternera mellan dessa två och efter bästa förmåga låtit kontexten avgöra.    

Uttrycket ’den Helige Ande’ känner säkert många igen från bibliska 
texter och från En kurs i mirakler. Det är ett egennamnsliknande uttryck 
i maskulin form som förekom i 1917 års bibelöversättning. Bibel 2000 har 
betraktat det som ett neutralt begrepp och i stället skrivit ’den heliga 
anden’, med gemener, och vi har valt att göra detsamma. Ett annat egen-
namnsliknande uttryck är ’the One’. Att översätta det med den maskulina 
formen ’den Ende’ ligger kanske nära till hands, men det valet kändes inte 
helt självklart i vår genusmedvetna tid. Alternativa neutrala termer som 
vi fann var ’det Ena’ och ’det Enda’. Efter långvarigt och förhoppningsvis 
också moget övervägande enades Lars och jag till slut om ’det Enda’.   

Vi har valt att kalla boken En kurs i kärlek på svenska trots att kursen 
uttryckligen säger att kärlek är någonting vi inte kan lära. Men den säger 
också att vår enda uppgift är att släppa taget om allt som står i vägen för 
kärleken så att den kan flöda fritt, ty kärleken finns redan, den är. Vi 
kommer till kärleken genom att leva och vara kärlek, för den är både mål 
och medel. Kursen hjälper oss i den processen. På så sätt är detta En kurs 
i kärlek. Med det sätter vi punkt och låter vår översättning av A Course of 
Love börja leva sitt eget liv - som En kurs i kärlek.  

Ett varmt tack till min medarbetare och medvandrare Lars Gimstedt 
som tog initiativet till den här översättningen och bjöd in mig till ett 
samarbete. Ordningsam ingenjör och inte alltför ordningssam konstnärs-
själ visade sig vara en lyckad kombination som inom sig även rymde 
många gemensamma nämnare.  

Vi vill nu tillsammans rikta ett varmt tack till Glenn Hovemann, 
förläggaren till A Course of Love, för det förtroende han visade oss på ett 
tidigt stadium, för värdefull hjälp längs vägen, och för tålamod och 
förståelse när vi ständigt behövde lite mera tid. 

Ett varmt och innerligt tack också till våra andra medhjälpare som på 
olika sätt, vid olika tidpunkter, bidragit till översättningen och till bokens 
fysiska form. Tack till Maria Jäderblom, Gith Jonasson, Elisabeth Joelsson 
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Boström och Carina Hansson för hjälp med korrektur- och genom-
läsning.  Tack till Beth Hammarström som alltid fanns till hands när 
varken Lars eller mina språkkunskaper räckte till. Tack till Ia Gottberg 
för ovärderlig hjälp med den slutliga formgivningen av boken.  

Så till sist ett varmt tack till Mari Perron som hade modet att lyssna 
till ”de tankar hon själv inte tänkte” och sätta dem på pränt varje gång de 
uppenbarade sig för henne. 

Paulina Fredrikson 
översättare
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Referensguide 
Referenser till specifik text i denna samlingsvolym följer i allmänhet 
mönstret bok:kapitel.stycke där bok ett refereras till som Kursen (K), 
bok två som Avhandlingarna (A) och bok tre som Dialogerna (D). 
Således refererar K:20.30 till Kursen, kapitel 20, stycke 30. 

Referenser till olika stycken i Avhandlingarna identifierar även numret 
på avhandlingen, t ex A2:10.1 eller A3:13.6 

Referenser till olika stycken i Dialogerna skrivs då till exempel D:1.1 
medan referenser till ”De fyrtio dagarna och fyrtio nätterna”, som ingår i 
Dialogerna, får en något annorlunda beteckning, till exempel D:Dag4.1 

Referenser till ”Preludium”, ”Introduktion” och ”Epilog”, som alla 
saknar kapitelindelning, följer ett annat mönster. K:P.1 refererar då till 
Kursen, ”Preludium”, stycke 1. K:I.1 refererar till Kursen, ”Introduktion”, 
stycke 1.  D:E.1 refererar till Dialogerna, Epilog, stycke 1. 

”Att lära i Kristi tid” är uppdelad i tre delar som vardera ligger i slutet av 
varje bok.  K:L.1 refererar då till Kursen, ”Att lära i Kristi tid – del I”, 
stycke 1.  A:L.26 refererar till Avhandlingarna, ”Att lära i Kristi tid – del 
II”, stycke 26.  D:L.35 refererar till Dialogerna, ”Att lära i Kristi tid – del 
III”, stycke 35. 

”Dialogen uppenbarad” refereras till som till exempel U.1 
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Om du vill veta mer 
enkursikärlek.se är huvudwebbplats för En kurs i kärlek. 

kärlekens-väg.se  eller  karlekens-vag.se är webbplats för Stiftelsen 
Kärlekens väg som har gett ut  En kurs i kärlek. Där finns även länkar till 
Mari Perron, Take Heart Publications  och  A Center for A Course of 
Love och deras respektive webbplatser.  

För mer information om A Course of Love kan du också vända dig direkt 
till acourseoflove.org, huvudwebbplats för  A Course of Love och till 
mariperron.com  som är Mari Perrons egen webbplats. 

centerforacourseoflove.org  är webbplats för The Center for A Course 
of Love, en ideell organisation som bildats för att säkerställa och sprida 
ACOL’s ursprungliga budskap.  

”Discover ACOL” är ett sökverktyg och en konkordans som du hittar på 
centerforacourseoflove.org/discover-acol

Ett annat sökverktyg som ger åtkomst till både A Course in Miracles
(Original Edition) och A Course of Love är ”CoRelate ACIMOE-ACOL”, 
som du hittar på acourseoflove.org/search-both-acol-acim

ACOL’s officiella Facebook-sida hittar du på 
facebook.com/acourseoflovepage

facebook.com/groups/339583052914035/ är en Facebook-sida för en 
svensk ACOL-grupp. 

Instagram: Sök med #acourseoflove och #acol 

Om du vill ha kontakt med en engelsktalande samtalsgrupp kan du gå 
till acourseoflove.org/getconnected.  Om du vill söka efter eller skapa en 
svensktalande samtalsgrupp kan du gå till 
karlekens-vag.se/grupper.html

http://enkursikarlek.org/
https://k%C3%A4rlekens-v%C3%A4g.se/
https://karlekens-vag.se/
https://acourseoflove.org/
https://mariperron.com/
http://www.centerforacourseoflove.org/
https://centerforacourseoflove.org/discover-acol
https://acourseoflove.org/search-both-acol-acim
http://www.facebook.com/acourseoflovepage
http://www.facebook.com/groups/339583052914035/
https://www.centerforacourseoflove.org/
https://karlekens-vag.se/grupper.html



