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CITAT ur

EN KURS I MIRAKEL
Kursens språk är ett ämne i sig och äger en sällsynt kombination av kraft, poesi, storslagenhet
och elegans. Genom att den saknar allt vad tveksamhet heter och inte heller har något behov
av att söka berättigande för sina utsagor så uppnår den en radikal kraft av livfullhet och
påverkan. Och fastän den inte använder traditionella uttryck utan använder ett samtida språk,
skapar den en känsla av majestät och helighet, till och med mitt i teoretiska diskussioner.
Kursen är också fylld med stor skönhet, och innehåller till och med verklig diktkonst, genom att
en stor del av den, inklusive Arbetsboken för Studerande är skriven i en rigorös, exakt form av
poetisk vers kallad jambisk pentameter, en form använd och utvecklad av Shakespeare.
Här följer utvalda citat som visar på stil och innehåll i En Kurs i Mirakel;
 Den heligaste av platser på jorden är Den där gammalt hat har blivit Kärlek i Nuet.
 Den Helige Andes tempel är inte en kropp utan en relation.
 När du möter någon, kom ihåg att det är ett heligt möte.
Som du ser honom, kommer du att se dig själv.
Som du behandlar honom, kommer du att behandla dig själv.
Som du tänker om honom, kommer du att tänka om dig själv.
Glöm aldrig detta, för i honom kommer du att finna dig själv
Eller förlora dig själv.
 Allt du lär ut, lär du dig. Lär bara ut kärlek, och lär dig att kärleken är din och att du är
kärlek.
 Det är omöjligt att komma ihåg Gud i hemlighet och ensam… Den ensamma resan
misslyckas eftersom den har uteslutit det som den skulle finna.
 När en broder uppträder vanvettigt, kan du bara hela honom genom att varsebli det
friska i honom.
 Det är omöjligt att överskatta din broders värde.
 ATT HA bygger på att ge och inte på att få. För att ha, ge allt åt alla.
 Sök inte efter att ändra världen, utan välj att ändra ditt sätt att tänka om världen.
 När en situation uppstår som frestar dig att bli upprörd… säg: ”Det finns ett annat sätt
att se på detta”.
 I varje svårighet, i all stress och i varje förvirring kallar Kristus på dig och säger vänligt,
”Min broder, välj igen”.
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 Nu måste du lära dig att bara oändligt tålamod framkallar omedelbar effekt.
 Hälsa är resultatet av att ge upp alla försök att använda kroppen kärlekslöst.
 Du måste ha lagt märke till en framträdande egenskap hos varje mål som egot har
accepterat som sitt eget. När du har uppnått det har det inte gjort dig tillfredställd.
 Du tror att du håller mot din broder det han gjort mot dig. Men det du verkligen klandrar
honom för är det du gjorde mot honom.
 All vrede är ingenting annat än ett försök att få någon att känna sig skyldig.
 Akta dig för frestelsen att uppfatta dig själv som orättvist behandlad. Hela ditt förflutna
utom dess skönhet är borta och ingenting annat än en välsignelse finns kvar.
 Ett mirakel går aldrig förlorat. Det kan beröra många människor du inte ens har mött
och framkalla oanade förändringar i situationer du inte ens är medveten om.
 Resan till Gud är bara uppvaknandet till kunskapen om var du alltid är och vad du för
evigt är. Det är en resa utan avstånd till ett mål som aldrig har förändrats.
 Själva Himlen nås med tomma händer och öppna sinnen, som kommer utan någonting
för att finna allt och göra anspråk på det som sitt eget.
 Den Helige Andes Röst är lika stark som din villighet att lyssna.
 Du kan vägra stiga in, men du kan inte barrikadera den dörr som Kristus håller öppen.
Kom till mig som håller den öppen åt dig, för så länge som jag lever kan den inte stängas
igen, och jag lever för evigt.
 Jag är här bara för att vara verkligt hjälpsam.
Jag är här för att representera Honom som sände mig.
Jag behöver inte bekymra mig om vad jag skall säga eller göra
eftersom Han som sände mig kommer att vägleda mig.
Jag är tillfreds med att vara varhelst Han önskar
eftersom jag vet att Han går tillsammans med mig.
Jag kommer att bli helad när jag låter Honom lära mig att hela.
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