
Enhver sjæl kan opnå fær digheder 
som svar er til dens evolution. 

Man må altid huske på, at man ikke 
kan opnå noget af vær di i livet, uden 
at møde prøvelser  og vanskeligh eder 
og udholde dette med tålmodighed 
og vedholdenhe d. Det er dette, som 
til syvende og sidst giver r esultat. 

V ejen til at opnå fær digheder kræver 
mer e end kraft, entusiasme og 
handling.  V iden og evne til at 
arbejde er også en nødvendigh ed... 
Succes må ikke måles på det ydr e, 
det skal måles i for hold til hvad det 
sætter i gang i een selv . Fejltagel ser - 
hvor ubetydel ige de end måtte vær e - 
kan påvirke een i negativ r etning, 
hvilket viser hvor nødvendigt  der er 
at holde balancen mellem hand- 
lekraft og indsigt. 

Målet, som  en person ønsker at 
opnå, kan vær e lille sammenligne t 
med den kraft, som personen må 
udvikle for at nå det. 

Først er det nødvendigt  at udvikle 
selvdiscipli n. Skønt få ved hvorfor , 
må mange erfar e, at ting går galt, når 
man ikke er discipline r et. Hvad bety- 
der det at have selvdiscipli n? Det er 
at vær e i stand til at sige: "Jeg vil" og 
ikke "jeg kan ikke". 

Det er ikke nødvendigt , at alle har 
det samme mål, og det er heller ikke 
muligt. Det er imidlerti d ønskelig t, at 
vi stiler mod det bedste og højst 
opnåelige  for os selv . Det er ikke nød- 
vendigt at tvinge os selv mod et 
højer e mål, end vi har mulighed for 
at opnå. Målet skal ganske vist vær e 
højt men inden for rammerne af, hvad vi 
kan klar e.. V i må ikke vælge målet for 
vor stræben ved at se hvad andr e 
sigter efter og hvilke mål de andr e 
forfølge r; vi må føle og forstå, hvad 
vort hjerte længes efter . 

Målet for hvad du vil opnå, bør be- 
sluttes og vær e udspr unget af dit 
eget sind, og der efter ingen vaklen. 
Ingen for hindring  i at opnå målet må 
forskrække  dig. Med tålmodighed, 
tr o og tillid må du forfølge  dit mål. 
Tænk ikke et øjeblik på, hvor lille du 
kan for ekomme i for hold til det mål, 
du vil nå, eller hvor utilstræk kelig du 
kan føle det, eller hvor længe det kan 
var e at nå det, eller hvorfra og hvor - 
dan midlerne kan skaf fes. Så før du 
tænker på alt dette, så tænk på een 

ting:"Måle t er dér og det tilhør er mig; 
det er min førstefø dselsr et, det er min 
naturlig e r et og det er min guddom- 
melig r et, at dette er mit". V end dig 
der efter mod det, der kan hjælpe dig 
med at nå målet. 

Hvis dit mål synes at vær e i tåge, 
indhyld dig så ikke i skyer , for di dit 
mål synes fjernt; hvis du gør det, vil 
alt blive mørkt omkring dig. Men 
hvis du holder dit lys klart, vil 
strålerne  fra din egen sjæl i tide 
spr ede tågerne. Men hvis du er i tvivl 
om hvorvidt du har det ene, det 
andet eller intet mål, så er det svært. 
Du må altid huske, at lyset og livet, 
som stråler ud fra dig mod målet er 
mindst lige så vigtigt som det lys, der 
kommer til dig fra dit mål. 

 Det stor e mysterium om tr eenighe - 
den består af: Den der véd, det der 
skal vides og den kraft, det lys og 
den viden, som forbinder  dem. Hvis 
vejene synes lukkede, vil de åbne sig. 
Hvis man mangler løsninge r , vil de 
fr emkomme, vil blive fr emskaf fet. 
Hvis målet er langt væk og uden for 
rækkevidde, vil de blive tr ukket nær - 
mer e, hvis du kan holde fast i tøm- 
merne, håbets r eb, med total tillid og 
tr o på Gud, Skaber en af alt, 
Hersker en over alt. 

Koncentrat ion er det vigtigste  middel 
til at opnå fær dighed.  Koncentrat ion 
er ikke ensbetyde nde med at sidde 
og tænke på en bestemt ting, men 
betyder snar er e at fastholde en be- 
stemt ide eller et mål i sindet i læn- 
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ger e tid. Udkommet af koncentra- 
tionen er afhængig af kærlighe den til 
målet for ens stræben. Hvor storslået 
et menneske end måtte vær e til at 
fastholde tanker i sindet, kan han/ 
hun ikke fr embringe  så stor e r esul- 
tater , som den der elsker målet for sin 
koncentrat ion. 

Kærlighe d er den stærkeste kraft, og 
giver naturlig  kraft til ens koncentra- 
tion, det kan vær e for en person, for 
velfær d, for position, for viden eller 
for Gud. 

Ofte vil  gentagne  ændringer  af målet 
eller ved ubeslutsomh ed med hensyn 
til målet medfør e svaghed, som vil 
vær e årsag til beskedne r esultater . 
Det er ofte bedr e at fuldfør e en be- 
stemt ting ved hjælp af ydr e midler , 
hvis det kan lade sig gør e, i modsæt- 
ning til en pr esset mental 
bestræbel se, som imidlerti d må 
bringes i anvendelse, hvis det er nød- 
vendigt. Man må anlægge en slags 
økonomisk betragtn ing. 

En mental kraftanstr engelse for at 

opnå små ting kan vær e en unødven- 
dig anvendelse af ener gi. Med andr e 
or d, sindet må tillades at arbejde 
almindelig t med hver handling. Når 
et menneske arbejder mentalt og ikke 
handler udadtil, kan det medfør e 
mangel på balance. Handling må 
afbalancer e tanker og tanker må 
afbalancer e handling. Dette står altid 
som en far e for den mentalt 
arbejdende. 

Et mål i livet må nu og da fuldfør es, 
med en omkostning som er størr e 
end vær dien af selve målet. Det er 
dens succes, som gør én kompetent , 
og det er manglende succes, som 
trækker en mod et endnu størr e tab. 

Den stor e opgave her i livet er at iagt- 
tage vor e ønsker: At vide, at forstå og 
at analyser e hvad netop jeg ønsker . 
Hvor ønsker jeg det? Hvor dan kan 
jeg få fat i det? Og hvilket r esultat vil 
det sandsynligvi s medfør e? 

Omgivelser ne hjælper med til at 
opfylde det ønskede mål. T ing 
omkring dig i huset, tøjet du bær er , 
maden du spiser , folk du møder - alt 
dette påvirker dit liv . 

Tænk, tal eller agér ikke engang i 
spøg mod målet, som du har for øje, 
for di det vil have en forkert og 
n e dsættende psykologisk  ef fekt. Man 
skal konstant tænke på sit mål med 
håb, tillid og til og med drømme om 
det. Det er ganske vist, at ingen drøm 
vil gå tabt, hvis den udtrykke r det 
ønskede mål, for di det først og 

fr emmest er det ønskede, der fr em- 
kalder drømmen, og ethvert ønske, 
der fastholdes i sindet, må før eller 
sener e virkelig gør es. 
Den målr ettede vilje må styr e for - 
nuften. Hvis fornufte n derimod sty- 
r er viljen, vil den lammes. Når begge 
dele samarbejder , leder viljen for - 
nuften,  hvorved der kastes lys på 
bestræbel sens vej. 

Hvis succes fr emkommer ved 
tankevirk somhed, må man fortsætte 
med den metode. Hvis succes fr em- 
kommer gennem handling, må man 
fortsætte med at handle. Hvis såvel 
tanke som handling er aktive, må 
man fortsætte med tanke og han- 
dling. Det er nemlig holdninge n eller 
indstilli ngen, der har betydnin g for 
bestræbel sen. Vær stædig i din vej til 
succes. Intet bør kunne holde dig til- 
bage i din bestræbel se, når din be- 
slutning  en gang er taget. Giv først 
afkald på dit mål, når du har nået det 
og har et bedr e mål for øje. Hvis du 
har nået målet og hænger fast ved 
det, br emser du din egen udvikling , 
for di målet er blevet størr e end dig 
selv . Du er størr e end målet, hvis du 
er i stand til at give afkald på det 
efter at have opnået det. 

Ligegyldi gt hvad man opnår , er det 
kun et skridt på vejen til noget andet. 
Så længe man fortsætter  ad vejen til 
opbygnin g af ens fær digheder , 
ankommer man til sidst til livets mål. 
T il syvende og sidst er er fær dighed 
målet for alle sjæle, skønt det i begyn- 
delsen synes anderledes. 
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