"affirDet som \Tennergren kallar
ren skulle tro mig om jag enbart refere"positivt
tinkande" 1r detmation" och
rade det:
"Om
du tillhor de som vill ha mer sarnmasom mdnniskor med verki ighetssinnet i behill kallar fctr cinsketdnkande.
pengarmen som undermedvetethindrar
dig sj:ilv frin att fi det du cinskar,beho- Den endasom kan bli rik genom hennes
"affirmationer"
ir naturligwis hon sjd"lv
ver du borja med att erkennafor dig sj:ilv
nir hon tar betalt for att lera ut dem.
att det ir detta du vili ha. Kanskehar [du]
skickat dubbla budskaptill din inneboendekraft. Samtidigt som du har sagtatt Totalitir och tringlsynt
Overhuvudtagetblir jag skrfind av den
du vill ha mer pengar har du skemts for
det och gjort uttalanden liknande ovan- totalitira och tringsynta tonen i hennes
"ornprogrammest5.ende.['Jag skulle inte vara lyckligare bok. Vi mlnniskor ska
ra" oss,heter det. Frasenliter som hdtnom jag hade mer pengar.']
tad ur en skrlckvisionav framtida teknodvs
affirmationer
prokan
Du
grira
eller
omeddiktatur. Till de 228 frasersom hon vill
grammerabort de medvetna
vetna rnorsti"nddu har inom dig nzirdet utmonstra ur spriket hor minga som
'Jag
uttrycker tinkesdtt och moraluppfattgaller att delta i pengarsenergiflode:
dr nu villig att delta i universumsover- ningar som den minskliga samvaron
flod. Jag d.rnu villig att ge mig sj:ilv allt skulle bli fattigareforutan:
"Det
kdnns si meningslostnd.runga
jag onskar och behover.'
nrinniskor dor"
N:ir du affirmerar pi detta sitt opp"Vi
miste bida jobba for att fcirbettra
nar du dig fcir att kreativa energiersitts
relationen"
i rorelse.Dn kommer allt du behovertill
"Det
d.rbittre att ge d:r att fi."
dig, inklusive pengar. Nar du erkanner
"Jag
inte varalycldigareom jag
skulle
i
civerflodetblir du automatisktdelaktig
hade mer pengar."
d e t.
"
Kan du bevisadet?Ar det vetenskapligt bevisat?"
lngen slump
"positiva
td.nkandet"fornekaren
Det
Det hancilarom att seciversin attiryd till
pengar och annat ijverflod. Det handlar stor del av den mdnskligaexistensen.Err
"positivt".
Hon
hel mdnniskatd.nkerinte
inte om tur i lotteri, slump elier hirt
tdnker bide positivt och negativt, och
arbete och stora anstrdngningar.Det
handlar om att leva i ett minimum av tilliter sig minga av de tankesdttsom
anstrdngning.Kosmosanstringersiginte. \Tennergren si ivrigt vill utrensa.MIn"ompfogrammeras",
utan
niskorskainte
Kosmos bara tir. Hirt arbeteger ibland
i
samverkan
och
fritt
att
ges mojlighet
resultat vad giller pengar, lottkop gor
utvecklasitt tanke- och kansloliv.
detsammarnen bara om den ritta attiryden till pengar finns der.
SuenOue Haruson
Om du medvetet eller undermedve'cergir ut med dubbia budskap hindrar
du dina innersta dnskningar frln att
manifesreras.Var villig att tro pn din
egen formiga att forverkligaallt du onskar. Var i kontakt med din inre visdom
och v:igledning.Di hiller du dina onskningar pi. en hogre nivi och du kan njuta
lnnu lner av resultatenav dem. Tyck om
dig sjiilv och unna dig allt som livet
bjuder, inklusivede pengardu anseratt
du behover."
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Evighetsmaskin i nitverk
Tidskiften SokarenraPPorterari sitt
oktobernunmer om Natuerket fir
Grtinsiiuerskrid.andt Vetenskap,som
ir ett slags avlaggare av New Age.
I.htverket upPges splnna iiver ett
stort antal omri.den, deribland Fysi k, E soteri k, E konomi , Uf ologi,
Medicin och Teologi.
inom udtverket finns en gruPP
"fri
energi", dvs
som sysslar med
"maskiner
soln drivs runt utan nigon pivisbar energikella".G ruppen
har internationellakontakter, och
"naturligtvis
att utoka
desssyfte 1r
mojlighetcrnatill egnapraktiska forSOK

"elektromagEtr av uppslagend.r
netisk genereringav elmotorer som
kan drivasigsjdlva- samt producera
etr civerskott". Ett annat 1r energi
"den
elektrosom kommer direkt ur
"samlas
in
statiskaatmosferen" och
genom en enkel antenn".
Vi emotser med spdnning forskningsresultateu.
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