
Du har nog hört berättelsen
om hur Mose förde Israels folk
ut ur fångenskapen i Egypten,
en formidabel bedrift som bör-
jade med att han stod framför

en brinnande buske och lyssnade till Guds
röst. Men har vi verkligen uppfattat budska-
pets fundamentala betydelse, inte bara för
Mose utan för var och en av oss? Är det möjligt
att en kod gömmer sig i den här berättelsen –
en hemlighet som ger oss förmågan att attra-
hera allt vi önskar oss av livet? Kan detta vara
den största gåva Gud någonsin har förärat
världen? 

Vad är det för slags saker du önskar dig mer

än något annat? Längtar du efter välstånd, en
livskamrat, ett vackert hus eller en tjusig bil?

När Gud gav Mose det kryptiska budskapet,
var det då hans avsikt att vi också skulle få
veta hur lätt och smidigt vi kan förverkliga
alla våra drömmar och få tillgång till allt vi
kan önska oss?

UNDER ETT AV de allra första samtalen med
Gud, kom det stora skapelsemysteriet till
mänsklighetens kännedom, bara för att ome-
delbart efteråt, så snart dess enorma kraft gett
sig till känna, gömmas undan igen. Nu har
tiden slutligen kommit för att vi allihop ska få
uppleva det och känna oss delaktiga.

En dag när Mose förde sin fårahjord upp i
bergen fick han se en buske som fattat eld,
men trots att den brann med flammande lågor
kunde elden inte förtära den. Medan han
betraktade den märkliga synen hörde han
Guds röst. Vad sa Gud till Mose?

De orden har i nästan tretusen femhundra
år nått fram till och älskats av människor i

Finn det dolda
budskapet
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JAMES F. TWYMAN har gett ut
tio böcker. Han är också en inter-
nationellt hyllad ”fredstrubadur”
som samlat miljoner människor till
gemensam bön för att kriser i värl-
den ska lösas på ett positivt sätt.

i Mosekoden

Är det möjligt att en kod gömmer sig i berättelsen
om Mose – en hemlighet som ger oss förmågan att
attrahera allt vi önskar oss av livet? Här kan du läsa
ett utdrag ur James F, Twymans bok ”Mosekoden”.
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hela världen. Har någon insett att det var en av
de dyrbaraste gåvor Gud någonsin har skänkt
människorna eftersom han avslöjade hur
mirakler kan bli verklighet?

Om du läser boken kommer du inom kort att
vara bland de första som förstår Mosekoden
och kan använda denna häpnadsväckande tek-
nik i ditt eget liv, under förutsättning att du
väljer att tro på den.

Låt oss undersöka några rader ur Andra
Mosebok, Exodus, som beskriver samtalet med
Gud. Det börjar så här:

Gud ropade till honom

ur busken och sade: 

”Mose! Mose!”

Och Mose svarade: 

”Ja, här är jag.” 

(2 Mos 3:4)

Lägg märke till Moses reaktion när han hör
Guds röst strömma emot honom ur den brin-
nande busken. Han blir inte skräckslagen och
springer sin väg. Och han kastar sig inte till
marken och säger: ”Varför talar du till mig?
Vet du inte att jag inte förtjänar det?” I stället
vänder han sig mot busken och säger: ”Ja, här
är jag.” Det svaret kan förefalla menlöst, men
om vi funderar på saken inser vi att det är
långt mer betydelsefullt.

Det är emellertid inte möjligt att till fullo för-
stå ordens djupare innebörd förrän vi kommer
lite längre in i samtalet. Det verkar som om Gud
är belåten med svaret. Han tar till orda igen:

”Kom inte närmare. 

Ta av dig dina skor, 

du står på helig mark.” 

(2 Mos 3:5)

VARFÖR ÄR DEN här platsen helig? Naturligt -
vis för att det är här Gud har manifesterat sig
och visat sig för världen. Guds närvaro uppen-
baras genom en vanlig buske som växer i en
klippskreva. Och att busken står i lågor utan
att brinna upp är i sanning ett mirakel, ett fak-
tum som gör ögonblicket allt annat än vanligt.
Men finns det ytterligare en anledning till att
den här platsen är så helig? Gud är uppenbarli-
gen helt på det klara med vem Gud är.

Det kan alla hålla med om eftersom Gud är
allsmäktig och allestädes närvarande. Då är
frågan: om Gud vet sig finnas överallt hela

tiden, varför skulle han då peka ut en speciell
plats som mer helig än alla andra bara för att
en speciell människa känner Guds närvaro
just där? För Gud är ju alla platser heliga efter-
som Gud finns överallt. Det innebär att
Skaparen förmodligen inte skulle peka ut en
geografisk plats som mer välsignad än en
annan. Vi skulle kanske göra det, men inte
Gud, för det skulle vara det samma som att
begränsa det gränslösa.

Den största svårigheten för oss människor
är att vi inte förmår se eller uppleva Gud på
alla platser vid alla tillfällen – våra hjärnor kla-
rar helt enkelt inte av att tänka oss något så
stort. Men har Gud samma svårigheter som vi?
I så fall vore Gud lika begränsad som vi, oför-
mögen att uppfatta sin gudomlighet.

Är det möjligt att Gud, när han bad Mose ta
av sig skorna, uttryckte sig långt mer person-
ligt än vi antog från början? Mose sa till Gud:
”Här är jag.” Det verkar nästan som om Gud ler
mot honom och säger: ”Bra svarat, Mose; ja,
sannerligen, här är jag. Denna mark är helig
eftersom det är här du verkligen har förstått
vem du är.”

Nu tänker du kanske ungefär så här: Vänta
ett tag! Menar du att Gud var nöjd med svaret
eftersom Mose tycktes förstå att han var ett
med sin Skapare?

SVARET ÄR JA! I tusentals år har vi matats
med en lögn och det har resulterat i att
Mosekoden har gömts undan och förkastats
världen över. Vi har fått höra att vi är svaga och
sårbara, oförmögna till mycket mer än en nöd-
torftig existens här på jorden. Om vi har tur
kan vi skaffa oss en någorlunda komfortabel
tillvaro, kanske rent av äga några fastigheter
och sätta pengar på banken, men inget av det
där kommer någonsin att kännas riktigt till-
fredsställande. Syftet med oss människor är att
vi ska leva och sedan dö, förhoppningsvis med
några glädjestunder instoppade i mellanperio-
den. Vi har föreställt oss att vi befinner oss i ett
fängelse som vi aldrig kan ta oss ur, och vi har
intalat oss att det här är vårt enda hem.

Men tänk om fängelseporten i själva verket
aldrig varit låst? Tänk om den värld vi lever i
bara är en projektion av vår uppfattning om
oss själva och att Gud aldrig har delat den upp-
fattningen?

Om Gud är allsmäktig, allvetande och alle-
städes närvarande i varje ögonblick, är det då
möjligt att Skaparen skulle glädjas när vi
inser Sanningen?

Vänta ett tag innan du svarar. Ditt svar är
avgörande för din syn på allt du upplever och
för din beredskap att acceptera Guds plan för
dig. Din respons visar hur öppen du är för att
acceptera mirakler och för att du med tiden
ska komma underfund med Mosekoden.

Låt oss nu fortsätta med samtalet mellan
Mose och Gud. Gud säger:

”Jag har stigit ner 

för att befria dem 

[israeliterna] 

från egypterna och 

föra dem till ett 

land som är rikt och 

vidsträckt och som 

flödar av mjölk 

och honung.”

(2 Mos 3:8)

Gud ger Mose ett storartat löfte: han lovar
israeliterna fri lejd ur Egypten och ett nytt
hemland där de ska få bo i välmåga och ha fri-
het att leva som de vill. Låt oss än en gång
begrunda Guds natur och ta ställning till om
löftet omfattar även oss andra. Om Gud alltid
finns överallt, då skulle det här kunna vara
mer än en historisk utfästelse som gavs till en
speciell person eller grupp med uteslutande av
alla andra. Är det möjligt att Guds löfte omfat-
tar alla människor som lyssnar och alltså rik-
tar sig till dig just nu? Om du är villig att lyss-
na och tro, då kommer du, precis som Mose, att
inse att Gud aldrig sviker sitt löfte till någon.
Om detta är sant kommer du att föras till lan-
det som flödar av mjölk och honung – med
andra ord, till den plats där dina drömmar blir
verklighet. Gud säger till Mose att han ska
föra israeliterna ut ur träldomen till det förlo-
vade landet. Där kommer Mose och hans följe-
slagare att ha allt de behöver och kommer ald-
rig att sakna något. Varför? Därför att de är
Skaparens utvalda folk, värda allt som är gott
och välsignat. I många generationer har män-
niskor trott att denna gåva var reserverad för
ett speciellt folk (israeliterna). Och enligt den
tron favoriserar Gud en grupp framför alla
andra och vill därför ge ”de utvalda” något som
resten inte kan få.

Men är det verkligen sant? Gud säger: ”Jag
har stigit ner för att befria dem ur den egyptis-
ka fångenskapen” och föra dem till det land
”där det nu bor kanaaneer, hettiter, amoreer,
perisseer, hiveer och jevuseer.” Med andra ord
finns det redan åtskilliga folkgrupper där.
Kanske lämnade de människorna aldrig det
förlovade landet eller hade tagit sig dit tidiga-
re eftersom de redan kommit underfund med
koden. Det enda vi vet med säkerhet är att Gud
vill att de ska vara fria och detta kan inte
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reserveras för en enskild grupp individer. Han
vill att friheten och landet som flödar av mjölk
och honung ska tillhöra alla.

När det kommer till kritan är Mose faktiskt
inte särskilt olik alla andra. De flesta som får
ett så extraordinärt erbjudande skulle förmod-
ligen falla tillbaka i det egobeteende som styrt
våra liv så länge, nämligen rädsla. 

DITT EGO, det som brukar beskrivas som den
del av dig som ser sig som skild från Gud och
allt annat, tror att du inte förtjänar någonting,
i synnerhet inte att dina innerligaste förhopp-
ningar ska bli verklighet. Ordet ego har ibland
fått stå för en aspekt som inte vill ha med Gud
att göra. Men hur skulle vi kunna vända ryg-
gen åt den kreativa kraft som genomsyrar hela
universum och ändå få det som våra själar
längtar efter mest av allt? Egot tvingar oss att
retirera och ta det säkra för det osäkra och
därför förstår vi inte vilken oändlig potential
vi har. Precis som Mose säger vi till Gud:

”Hur skulle en 

sådan som jag 

kunna gå till farao 

och föra israeliterna 

ut ur Egypten?”
(2 Mos 3:11)

Gud svarade kanske så här: ”Hur skulle en
sådan som du kunna avstå från att befria
dem?” För det mesta väntar vi på att någon
annan ska ta sig an uppgiften, utan att förstå
att det inte finns någon annan. Nu väljer Gud
ut dig för att du ska få ta emot allt du vill ha.
Och när du svarar ja kommer du att bli ett
levande exempel på den stora hemligheten,
den som ska göra dig rikare än du någonsin
drömt om. 

Och nu kommer vi till den avgörande frågan
och till svaret som hela Mosekoden bygger på.
Gud har gett Mose ett uppdrag som verkar
omöjligt. I själva verket säger Gud till Mose att
farao aldrig kommer att lyssna på honom eller
ens över väga att ge sitt tillstånd, och detta
tycks inte förvåna Mose. Det var ju trots allt
israeliterna som byggde upp nästan halva
Egypten. Om det inte varit för deras slavarbete
skulle farao inte ha kunna uppföra sina enor-
ma tempel och moderna städer. Kort sagt, utan
Moses folk skulle farao vara förlorad, och den
förlusten skulle han ta mycket hårt. Mose
behövde något mer – något som han kunde
säga till farao och till sitt eget folk – som
kunde övertyga dem om att detta var den enda
gudens vilja. Och Mose sade till Gud:

”Om jag nu kommer 

till israeliterna och 

säger att deras fäders

Gud har sänt mig till

dem och de frågar efter

hans namn, vad skall 

jag då svara?”
(2 Mos 3:13)

ETT NAMN HAR STOR MAKT. Namnet identifie-
rar en människa och skiljer henne från andra,
men i många kulturer definierar namnet också
individens egenart – det vill säga hennes indi-
viduella kärna. När Mose frågar vilket namn
han ska förmedla till folket så att de tror att det
han säger är sant, då är det en mycket viktig
fråga. Namnet måste väcka passion och hängi-
venhet; det måste också vara ett namn värdigt
alltings Skapare, källan till allt liv i hela univer-
sum. Finns det ett namn som kan förmedla en
sådan makt och härlighet, såväl som den magi
och gåtfullhet Gud förtjänar? Och Gud svarade:

”Jag är den jag är. 

Säg dem att han som

heter ’Jag är’ har sänt

dig till dem.” 
(2 Mos 3:14)

Jag är har sänt honom? Kom ihåg att det är de
orden som Mose svarade när Gud ropade på
honom ur den brinnande busken – ”Här är jag”,
eller ibland översatt som ”Jag är här”. Antingen
Mose förstod det eller ej identifierade han Guds
makt med sin egen, och det uppskattade Gud.
Faktum är att när Mose berättade namnet för
israeliterna och sedan för farao började mirakel
inträffa överallt i deras närhet. En efter en börja-
de människor acceptera tanken på att Mose
hade rätt: israeliterna måste befrias ur träldo-
men i Egypten. Till slut hade kravet, med hjälp
av Guds namn, växt sig så starkt att det blev
omöjligt att bortse från, och farao blev tvungen

Utlottning! 
Vi lottar ut fem filmer av

”Mosekoden” på dvd. Skicka in 
din motivering om varför 

just du ska vinna till: 
red@energivagen.com 
och skriv ”Mosekoden” 

i ämnesraden.
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att ge med sig. Guds folk fick tillåtelse att lämna
Egypten och bege sig till det förlovade landet
där alla deras drömmar skulle förverkligas.

Men här inställer sig frågan som måste
besvaras: När israeliterna hade insett vilken
överlägsen makt vetskapen om Guds namn
hade gett dem, varför gömde de då undan den
och använde den så sällan? Under seklernas
gång, ja, till och med under flera millennier
har många föreställt sig att människor aldrig
får uttala det namn som gavs till Mose. Det
fick inte yttras och därmed har världen gått
miste om magin som gömmer sig i namnet …

Fram till i dag! Du kommer att lära dig tolka
Mosekoden; och när du kan det kommer du att
få allt du någonsin önskat dig. 

Guds namn, Jag är den jag är, besitter kraften
som Mose måste ha för att åstadkomma under-
verk, vilket understryker det faktum att genuin
makt inte bygger på jordiska rikedomar utan på
insikten om att vi är ett med Gud.

Text Ur boken ”Mosekoden” av James F. Twyman

Bild JupiterImages och arkiv
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10nycklar för att manifestera
allt du önskar dig

Här har du listan på de viktigaste nycklarna som hjälper dig manifestera allt du 
vill att ditt liv ska innehålla. Som du ser ingår ordet var i samtliga. Det beror på 
att de fokuserar mindre på vad du måste göra än på vad du måste vara.

”Du måste vara den förändring 

du vill se i världen.”
– Gandhi –

Hur många gånger har vi inte ordat om allt som vi tror på eller vill ha, medan vi samtidigt innerst inne
varit ovilliga att bemöda oss för att det ska bli verklighet? Orden betyder väldigt lite om våra liv inte
återspeglar det vi säger. Franciskus av Assisi sa en gång följande: ”Förkunna alltid evangelium, med ord
om det behövs.” Det betyder att det vi säger inte är lika viktigt som det vi gör här i livet.

Har du någon gång träffat människor vars åsikter lät väldigt bra men som ändå gav dig en känsla av
att något inte stämde? Det är som om vi har en inre radaranläggning som avslöjar det som våra fem sin-
nen inte kan upptäcka. Har du å andra sidan träffat personer som var ganska tystlåtna, men vars blotta
närvaro gjorde dig lycklig utan att du förstod varför? Det är sådana människor som har lärt sig konsten
att vara, den oumbärliga ingrediens som måste till för att man ska kunna attrahera allt man önskar sig.

De tio nycklarna är riktlinjer och du kan utöka listan om du vill. De är inte rangordnade eftersom den
individuella upplevelsen varierar. Betrakta dem och sträva efter att integrera dem i ditt eget liv. Och fram-
för allt, försök inte att analysera dem efter logiska principer utan snarare att förverkliga dem varje dag.

Vi människor är benägna att tro att det är de ovanliga händelserna som avgör hur livet gestaltar sig,
trots att det i själva verket är de vardagliga händelserna som har mest att lära oss.

1. Var tydlig.

2. Var öppen.

3. Var villig.

4. Var lycklig.

5. Var fokuserad.

6. Var förväntansfull.

7. Var energisk.

8. Var positiv.

9. Var sann.

10. Var tacksam.

Mer energi
”Moseskoden” av James F. Twyman, Ica Bokförlag,
2009. Finns i en bokhandel nära dig!
”The Mosecode – The movie”, Fonix Förlag, 2009.

Film och Musik 
som inspirerar dig mot nya fantastiska mål i ditt liv

Ta nya steg i ditt liv, hitta 

en inre potential som du 

inte trodde var möjlig, nå 

nya hissnande mål i ditt liv 

Fønix Musik & Film - din 

allra bästa inspirationskälla 

och coach på livets resa.

Mosekoden är ett kraftfullt verktyg för 
att manifestera sina önskningar. 

The Moses Code
I denna film får du ta del av lagen om 
attraktion med fokus på att uppfylla 
din inre önskan om ett lyckligt och 
hälsosamt liv. Skapa mirakel i ditt eget 
liv genom att använda Mosekoden - 
och uppnå nya mål i livet redan idag!

DVD: 249:-
Med svenska undertexter

Finns i välsorterade hälsobutiker och bokhandlare
Handla på nätet: www.wellnesswebshop.se

Fønix Musik & Film, tel: 0431-36 98 50,  
info@fonixmusik.se, www.fonixmusik.se
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