
Det hemliga kapitlet
Inledning

Det var hedrande att få frågan om jag ville redigera och kommentera 
Napoleon Hills manuskript. I det arbetet plockades detta hemliga kapitel ut 
ur den färdiga boken, eftersom det är en fristående berättelse som bekräftar 
Hills filosofi om kraften i hans princip om översinnet (mastermind, ö.a.).

I hans framförande av en intervju med hans osynliga rådgivare kommer 
du att förstå vikten av att studera visdomen hos historiens största tänkare. En 
av Napoleon Hills största gåvor till oss är att han delar med sig av kraften i 
den kollektiva visdomen. Var för sig måste vi arbeta långa dagar och kämpa 
för att skapa framgång. Tillsammans kan vi skynda på framgången genom att 
utnyttja styrkorna hos varje enskild deltagare.

I Att överlista Djävulen presenterar Hill sin intervju med Djävulen, och 
han låter det vara upp till läsaren att bedöma om det var den riktiga Djävulen 
eller en inbillad djävul han pratade med. Manusets briljans ligger i hans 
förmåga att uppenbara och avslöja de självhämmande trossatser som kanske 
förhindrar oss från att nå den framgång som vi så väl förtjänar. Han delar 
med sig av sina egna strider med Djävulen och perioder i sitt liv då han var 
förtvivlad och deprimerad och hur han fann sin väg till framgången genom 
att följa just de principer som han berättar om i Think and Grow Rich och 
Att överlista Djävulen.

Jag hoppas att du ska få glädje av det hemliga kapitlet. Kom bara ihåg att 
också läsa Att överlista Djävulen. Här är några av recensionerna den har fått 
från läsare runtom i världen:

"Om tillräckligt många läser den här boken skulle den kunna 
leda till positiva resultat av seismiska proportioner."

- SAM333 (BarnesandNoble.com)

"Låt inte den här komma undan! Jag kommer att 
rekommendera Att överlista Djävulen till alla jag bryr mig 
om! Jag föreslår att du gör detsamma – och börjar med dig 



själv. "
- GCONRAD (Barnesandnoble.com)

"Vi jobbar alla på att 'överlista djävulen' efterhand som vi 
kämpar för att vara våra bästa jag. Det centrala temat i detta 
verk kommer till oss nu när vi behöver det mer än någonsin, 
då vi lever i en tid som kräver att starka krafter tar strid för 
det goda. "

- Bonnie Elosser (Amazon.com) "Än 
en gång visar denna bok att Napoleon Hill var flera decennier 
före sin tid. Hans insikter om den mänskliga naturen och våra 
andliga jag är otrolig. Att verkligen ta till sig vad han säger i 
denna bok är att känna frihet från de saker som håller oss 
tillbaka både andligt och ekonomiskt. "

- J.K. Fowlkes (Amazon.com)

Det har varit en ära och ett privilegium att få vara med om att 
tillgängliggöra Att överlista Djävulen för världen efter att den har legat 
undangömd i över 70 år. Hjälp mig att dela dess visdom med alla du 
känner som strävar efter att förbättra sina liv och nå sina drömmars mål.

Tack! Sharon 
Lechter

Napoleon Hill säger: "Rädslan är den av människan påhittade 
djävulens verktyg." Men i Att överlista Djävulen tvingar Hill 
Djävulen att bekänna att "De som kontrollerar och använder 
sina egna sinnen undkommer mitt nät. "
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tillstånd från The Napoleon Hill Foundation.

F
örfattaren har under många år haft för vana att utvärdera sig själv en gång per 
år, i syfte att bedöma hur många av sina svagheter han har överbryggat eller 
eliminerat samt för att fastställa vilka framsteg, om några, han har gjort 
under årets lopp.

Vid ett av dessa tillfällen, innan filosofin om FRAMGÅNGSLAGEN 
hade reducerats till läroböcker och publicerats, visade bedömningen att 
författaren inte bara hade sackat efter under året, utan att han också var på 
väg att bli likgiltig inför både sig själv och livet. Han skulle göra en leverans 
till en adress i Ohio, drygt trettio mil hemifrån. Resan företogs med bil.

På vägen tog författarens "skyddsängel" plats bredvid honom i bilens 
lediga främre passagerarsäte. (Denna del av händelsen kan, om läsaren så 
önskar, hänföras helt och hållet till författarens bruk av sin fantasi, eller till 
dagdrömmerier eller till något annat skeende efter läsarens eget 
gottfinnande.)

Figuren på passagerarsätet bredvid författaren föreföll vara i högsta grad 
verklig. Där skedde, nästan genast efter att författaren genom sina "känslor" 
hade förnummit att någon kraft eller något väsen utöver honom själv fanns i 
bilen, följande intervju, som ledde till denna koncentrerade beskrivning.

En röst som talade till mig från mitt inre: Du har förslösat mer av din 
tid i ditt liv än vad du har använt för konstruktiva syften. Hur länge skall 
du fortsätta med detta slöseri?

Författaren: Ja, jag vet att jag har slösat för mycket tid. Vad har detta 



slöseri berott på, och hur kan jag bättra mig i framtiden?

Inre röst: Den tid du i huvudsak har förslösat har varit den tid som du 
har ägnat åt att tänka på och alltför fritt hänge dig åt kroppslig njutning. 
Du bör göra bot för detta slöseri genom att transmutera denna livsenergi 
till att tjäna andra, genom filosofin om FRAMGÅNGSLAGEN.

Författaren: Förstår jag det rätt om mina tankar i framtiden skall vara 
fullständigt helgade åt att tjäna andra genom FRAMGÅNGSLAGEN?

Inre röst: Inte alls, men du bör vända merparten av dina tankar till det 
föreslagna ändamålet. Om du misslyckas med att göra det kommer du att 
åsamka dig själv bedrövelse och beröva andra den kunskap som du borde 
vidarebefordra till dem genom FRAMGÅNGSLAGEN.

Författaren: Jag har inte de pengar som behövs för att publicera filosofin om 
FRAMGÅNGSLAGEN.

Inre röst: Det är ingen ursäkt. Du kan få alla pengar du behöver för detta och för alla andra 

syften, under förutsättning att du är villig att ta emot råd och följa dem.

Författaren: Jag är villig att ta emot råd och följa dem. Ge mig anvisningar, 
så skall jag följa dem till punkt och pricka.

Inre röst: Nåväl, din villighet att följa anvisningar är för ögonblicket allt du 
behöver. Är du redo att ta emot dina anvisningar?

Författaren: Jag är redo.

Inre röst: Du kommer till en början att finna det svårt att följa dina 
anvisningar, eftersom du måste förändra dina vanor helt och hållet. 
Belöningen som väntar dig om du följer anvisningarna troget är emellertid 
värd all den möda du ägnar åt uppgiften. Här följer dina anvisningar:

För det första. I framtiden skall du ägna lika mycket tid och kraft åt att 
tjäna andra, genom filosofin om FRAMGÅNGSLAGEN, som du tidigare 
har ägnat åt att uppgå i personlig njutning.

För det andra. Fortsätt genast med uppgiften att nedteckna filosofin om 
FRAMGÅNGSLAGEN. När manuskripten är färdiga kommer du att få 



vidare anvisningar om hur de skall publiceras.

F ö r d e t t re d j e . E f t e r p u b l i c e r i n g e n a v f i l o s o f i n o m 
FRAMGÅNGSLAGEN kommer du att få anvisningar för att skriva 
andra böcker. Följ dessa anvisningar så snart du får dem.
För det fjärde. Som kompensation för att ha utfört dessa och andra 
anvisningar som kommer att ges till dig i framtiden, får du fritt önska dig 
vilka tre saker som helst.

Författaren: Menar du att jag verkligen får välja vilka tre saker som helst i 
utbyte mot att utföra dessa anvisningar?"

Inre röst: Ja, vilka tre saker som helst.

Författaren: Med vem underhandlar jag? Vem kommer att svara inför mig 
rörande den kompensation jag har blivit lovad efter att jag har utfört 
anvisningarna?

Inre röst: Du underhandlar med den Oändliga intelligensen. Jag är det 
Individuella väsen som den Oändliga intelligensen har utsett att köpslå med 
dig om dina tjänster. Du kan således utföra dina anvisningar i visshet om att 
du kommer att få din belöning. Jag skall nu ge dig makten att kompensera 
dig själv så snart du förtjänat din belöning.

Författaren: Gott så. Jag väljer (1) Visdom genom ett förstående hjärta som 
hjälper mig att förhålla mig till andra i en anda av harmoni; (2) Hälsa i både 
kropp och sinne samt (3) Rikedom i en sådan mängd som jag kan komma att 
behöva för att utföra de anvisningar du har gett mig.

Inre röst: Det räcker inte. Jag kan inte tillåta dig att bli lurad. Du bör 
modifiera ditt första val så att det även innefattar lycka. Utan lycka kommer 
du inte att vara någon effektiv arbetare. Den Oändliga intelligensen har utvalt 
dig att påta dig ett stort ansvar. En världsomspännande kris är nära 
förestående. Du har förberetts att stå till tjänst i samband med krisen. 
Revidera ditt första val.

Författaren: Gärna för mig! Mitt första val skall vara lycka genom 
visdomen hos ett förstående hjärta.



Inre röst: Det var bättre! Villkoren för vår pakt är nu fullgoda. Du tar nu på 
dig rollen som både herre och tjänare. Din lön skall utbetalas så snart tjänsten 
utförs. Jag skall förklara hur du kommer att betalas, så att du vet att du 
varken kan inkassera utan att förtjäna din lön eller luras på din belöning efter 
att ha förtjänat den.

Lycka kommer endast genom att tjäna andra väl. Du skall få denna del av 
din belöning så snart du har förtjänat den.

Visdomen från ett förstående hjärta kommer av en intensiv önskan om 
densamma. Ta denna del av din belöning så snart du vill.

Hälsa i kropp och sinne kommer av positiva tankar. Håll ditt sinne fritt 
från negativa tankar, och gör anspråk på denna del av din belöning så 
snart du förtjänat den.

Rikedom av detta slag, som medger lycka, kommer av att tjäna andra väl. 
Genom FRAMGÅNGSLAGEN kan du stå till sådan tjänst. Pengarna 
kommer att betalas direkt till dig av dem som du tjänar samt i proportion 
till hur väl du tjänar, tjänstens kvalitet och hur många människor som du 
har tjänat.

Den Oändliga intelligensen har mycket klokt nog gjort dig till din egen 
chef, din egen arbetsgivare, din egen tjänare och din egen kassör. Pakten 
är nu inledd. I vilken mån den kommer att utföras är det endast du som 
bestämmer. Detta är oåterkalleligt förutom om du själv försummar den.

Min besökare försvann och efterlämnade en känsla av ensamhet, 
liknande den man skulle ha kunnat känna om en medresenär hade öppnat 
bildörren och klivit ut. Upplevelsen var kuslig. Jag hade aldrig tidigare 
upplevt något liknande. För en stund var jag inte säker på vad som hade hänt.

Många tankar genomfor mitt huvud. Den första var att jag hade 
dagdrömt. En annan var att min fantasi hade skenat iväg. Senare händelser 
visade att bägge tankarna var felaktiga.

I korthet inträffade följande efter den där händelsen den tjugosjätte 
oktober 1923 (min födelsedag):



(a) När jag kom hem nästföljande dag började jag sammanställa 
m a t e r i a l e t j a g h a d e i n h ä m t a t o m f i l o s o f i n o m 
FRAMGÅNGSLAGEN under närmare femton år. Följande 
julaftonskväll påbörjade jag det faktiska skrivandet av 
FRAMGÅNGSLAGEN.

(b) I slutet av år 1928 var manuskripten klara, efter många revideringar, 
och de publicerades av A. L. Felton i Meriden, Connecticut, genom 
omständigheter som till fullo överensstämmer med villkoren i den 
pakt som redan har beskrivits.

(c) År 1929 började den stora "affärsdepressionen" skapa ett tillstånd av 
kaos i hela den civiliserade världen. En undersökning av filosofin i 
FRAMGÅNGSLAGEN avslöjar det faktum att den lämpar sig 
perfekt för att fylla behoven hos de miljontals människor som har 
lidit skada till följd av förlorad tro och på andra sätt drabbats av 
depressionen.

(d) Filosofin om FRAMGÅNGSLAGEN har nu anhängare i alla städer, 
köpingar och byar i Amerika samt i praktiskt taget alla länder på 
jorden. Distributionssättet av filosofin (som jag har beskrivit i andra 
nyligen författade böcker) kom till genom metoder som ligger helt i 
linje med paktens villkor.

(e) Sist men inte minst är jag frisk i både kropp och sinne; jag är 
lyckligare än vad jag har varit någonsin tidigare i hela mitt liv, och 
jag har inte saknat några av de pengar som jag har behövt för att 
kunna utföra mina anvisningar.

Den del av upplevelsen som imponerar mig mest är den genialitet med 
vilken pakten konstruerades för att ge mig både privilegiet att bli herren och 
ansvaret i att vara tjänaren. Pakten gjorde mig bokstavligen till "Mitt eget 
ödes herre, mitt eget sinnes kapten". (Hill parafraserar här den engelske 
poetens William Ernest Henley berömda dikt Invictus, ö.a.)

Och det är just här som det lämpar sig att påpeka en verklig fördel som 
alla kan få tillgång till genom att medvetet fokusera sin uppmärksamhet på 



någon form av konstruktivt begär. Sinnet agerar på de dominerande eller 
mest uttalade begären. Detta är ett oundvikligt faktum. Det är sannerligen ett 
faktum. "Var noggrann med vad du önskar dig, ty sannerligen skall det bli 
ditt."

Talade de från andra sidan graven?

Alltmedan jag tog mig igenom en ålder av "hjältedyrkan" fann jag mig 
själv försöka imitera de som jag mest beundrade. Vidare upptäckte jag att 
trons kraft, med vilken jag bemödade mig om att imitera mina idoler, gav 
mig en stor förmåga att ganska framgångsrikt göra detta.

Jag har aldrig riktigt gjort mig av med denna vana att utöva hjältedyrkan, 
trots att jag har passerat den ålder då man normalt inlåter sig på sådant. Min 
erfarenhet har lärt mig att det näst bästa efter att vara verkligt framstående är 
att genom känsla och handling efterlikna de framstående så noga som 
möjligt. Jag har aldrig upplevt att denna vana har varit till skada för någon.

Långt innan filosofin om FRAMGÅNGSLAGEN blev klar, innan jag 
hade skrivit en enda rad av den eller gett mig på att tala offentligt, tog jag för 
vana att omdana min egen karaktär genom att försöka imitera de nio män 
vars liv och livsverk hade gjort störst intryck på mig. Dessa nio män var 
Emerson, Paine, Edison, Darwin, Lincoln, Burbank, Napoleon, Ford och 
Carnegie. Varje kväll under många år höll jag ett tänkt rådsmöte med denna 
grupp, som jag kallade för mina "osynliga rådgivare".

Det gick till enligt följande: Strax före sänggåendet slöt jag mina ögon 
och föreställde mig denna grupp av män sittande tillsammans med mig runt 
mitt rådsbord. Här hade jag inte bara möjligheten att sitta bland dem som jag 
ansåg vara framstående, utan jag ledde faktiskt gruppen i egenskap av 
ordförande.

Jag hade ett mycket medvetet syfte med att inlåta min fantasi på dessa 
kvällsmöten. Mitt syfte var att återuppbygga min egen karaktär, så att den 
skulle motsvara en sammansättning av mina tänkta rådgivare. Med insikten, 
som kom tidigt i mitt liv, att jag var tvungen att övervinna handikappet av att 
under sämre förhållanden ha fötts in en miljö av okunskap och vidskepelse, 
påtog jag mig frivilligt uppgiften att återfödas genom den metod som 



beskrivs här.

• 5 •

Att omdana sin karaktär genom autosuggestion

Då jag hade bedrivit flitiga studier i psykologi visste jag naturligtvis att 
alla människor blir vad de är på grund av sina dominerande tankar och begär. 
Jag visste att alla djupt liggande begär kan transmuteras till sina materiella 
motsvarigheter. Jag visste att autosuggestion var en mycket verkningsfull 
karaktärsdanande faktor och att det i själva verket var den enda principen 
genom vilken en karaktär byggs upp!

Med denna kunskap om principerna bakom sinnets funktion var jag 
någorlunda väl rustad med verktygen som behövdes för att jag skulle kunna 
omdana min karaktär. I dessa föreställda rådsmöten bad jag mina 
kabinettsmedlemmar om råd gällande de karaktärsdrag som jag ville att de 
skulle bidra med, och jag vände mig till var och en av medlemmarna med 
följande ord, som jag uttalade högt.

Herr Emerson, av er vill jag förvärva den förunderliga förståelse av 
Naturen som har kännetecknat ert liv. Jag ber er att påverka mitt 
undermedvetna med de av era egenskaper som har möjliggjort för er att 
förstå och anpassa er efter naturens lagar. Jag ber er att bistå mig i att 
skaffa och utnyttja de kunskapskällor som månde stå till buds för detta 
syfte.

Herr Burbank, jag anhåller om att ni förlänar mig den kunskap som har 
möjliggjort för er att så till den grad samordna naturens lagar att ni fick 
kaktusen att släppa sina törnen och bli en ätlig växt. Ge mig tillgång till 
den kunskap som gjorde det möjligt för er att få två grässtrån att växa där 
tidigare endast ett kunde växa och som hjälpte er att blanda blommornas 
färger med än mer skönhet och prakt. Ty endast ni har med framgång 
målat liljan.

Napoleon, av er önskar jag genom efterlikning förvärva den vidunderliga 
förmåga ni hade att inspirera människor och egga dem till en större och 
mer beslutsam handlingskraft. Likaså att förvärva den bestående tro som 
möjliggjorde för er att omvända nederlag till seger och att övervinna 



överväldigande hinder. Ödets kejsare, Tillfälligheternas kung, Livets 
människa, var hälsad!
Herr Paine, av er önskar jag förvärva den tankefrihet och det mod och 
den klarhet med vilka ni uttrycker de övertygelser som så tydligt har 
utmärkt er!

Herr Darwin, av er vill jag förvärva det otroliga tålamod och den 
förmåga att utan fördom eller förutfattad mening studera orsak och 
verkan som ni har uppvisat inom naturvetenskapen.

Herr Lincoln, jag vill i min karaktär bygga in den skarpa känsla för 
rättvisa, det oförtrutna tålamod, den känsla för humor, den mänskliga 
förståelse och den tolerans som var era utmärkande egenskaper.

Herr Carnegie, jag står redan i skuld till er för mitt val av livsverk, som 
har skänkt mig stor lycka och sinnesfrid. Jag vill förvärva en gedigen 
förståelse av principerna bakom den organiserade strävan som ni så 
framgångsrikt utnyttjade för att bygga ert betydande industriella 
affärsföretag.

Herr Ford, ni har varit en av de mest tjänstvilliga i att förse mig med 
mycket av det material på vilket prestationsfilosofin bygger. Jag vill 
tillägna mig den uthållighet, den beslutsamhet, den säkerhet och det 
självförtroende med vilka ni har övervunnit fattigdomen, tagit ut 
riktningen samt förenat och förenklat mänskligt arbete, så att jag kan 
hjälpa andra att följa i era fotspår.

Herr Edison, er har jag placerat närmast mig, på grund av det personliga 
bistånd ni har gett mig under mina efterforskningar i orsakerna bakom 
framgång och misslyckande. Av er önskar jag förvärva den fantastiska 
förmåga till tro med vilken ni har blottlagt så många av naturens 
hemligheter samt den förmåga till oförtrutet arbete med vilken ni så ofta 
har ryckt segern ur nederlagets klor.

Min metod att tilltala medlemmarna i mitt imaginära kabinett varierade, 
beroende på vilka karaktärsdrag jag för tillfället var mest intresserad av att 



lägga mig till med. Jag studerade deras förflutna med omsorg.

• 5 •

Efter drygt tre månader med denna kvällsrutin förbluffades jag av upptäckten 
att dessa tänkta personer blev till synes verkliga.

Var och en av dessa nio män utvecklade individuella karaktärsdrag som 
förvånade mig. Till exempel utvecklade Lincoln vanan att alltid komma för 
sent och att sedan traska runt bordet med högdragen min. När han kom gick 
han mycket långsamt, med händerna knutna bakom ryggen, och emellanåt 
stannade han till vid min stol och vilade för ett ögonblick handen på min 
axel. Han hade alltid ett allvarsamt uttryck i ansiktet. Jag såg honom sällan 
le. Omsorgen om en söndrad nation hade gjort honom dyster.

Detta gällde inte de andra. Burbank och Paine inlät sig ofta på 
skämtsamma repliker som ibland verkade chockera de andra medlemmarna i 
mitt kabinett.

En kväll föreslog Paine att jag skulle förbereda en föreläsning om 
"Förnuftets tidevarv" och hålla den från predikstolen i en kyrka jag tidigare 
hade brukat besöka. Många runt bordet skrattade hjärtligt åt förslaget. Men 
inte Napoleon. Hans mungipor vände nedåt, och han morrade så ljudligt att 
alla vände sig mot och betraktade honom med häpnad. För honom var kyrkan 
blott en ett statens verktyg, som inte skulle reformeras, utan användas som 
ett behändig sätt att sporra folket till handling.

Vid ett tillfälle anlände Burbank sent. När han väl kom var han 
upphetsad av entusiasm och förklarade att han hade fördröjts på grund av ett 
experiment han arbetade med, genom vilket han hoppades kunna odla äpplen 
på praktiskt taget vilket träd som helst.

Paine bannade och påminde honom om att det var ett äpple som bar 
skulden till alla problem mellan män och kvinnor.

Darwin skrockade gott och föreslog att Paine skulle se upp för småormar 
när han gav sig ut i skogen för att samla äpplen, då de hade för vana att växa 
och bli till stora ormar.

Emerson påpekade: "Inga ormar, inga äpplen." Och Napoleon 
kommenterade: "Inga äpplen, ingen stat!"

Jag hade en gång en kärleksaffär med en ung dam vid namn Josephine. 



Vi råkade in i ett missförstånd och enades om att avsluta vår affär. Vid den 
kvällens möte log Napoleon när han påminde mig om att även han hade gett 
upp en kär bekantskap vars namn var Josephine, och han förmanade mig att 
åter ställa mig i god dager för den unga damen. Jag följde inte hans råd.

Flera år senare träffade jag den unga damen, efter att hon hade gift sig 
med en annan man, och hon berättade för mig att hon kort efter vårt uppbrott 
hade haft en dröm där Napoleon starkt uppmanade henne att ta tillbaka sina 
ord och bjuda in mig att göra detsamma.

Lincoln tog för vana att alltid vara den som lämnade bordet efter varje 
möte. Vid ett tillfälle lutade han sig fram över bordet på sina korslagda armar 
och förblev sittande så i flera minuter. Jag gjorde ingen ansats att störa 
honom.

Till slut lyfte han långsamt sitt huvud, reste sig och gick till dörren och 
vände sig sedan om, gick tillbaka och lade sin hand på min axel och sade: 
"Min pojk, du kommer att behöva mycket mod om du tänker fortsätta att 
utföra ditt livsverk." Men kom ihåg att när svårigheterna kommer har sunt 
folk sunt förnuft. Motgångarna kommer att utveckla det ytterligare."

En kväll kom Edison tidigare än alla de andra. Han satte sig vid min 
vänstra sida, där Emerson brukade sitta.

Edison: Du är ämnad att bevittna upptäckten av livets hemlighet. När 
tiden är inne kommer du att förstå att livet består av stora energisvärmar, 
eller väsen, som är lika intelligenta som människorna tror sig själva vara.

Dessa livsenheter slår sig samman likt bisvärmar och förblir tillsammans 
tills de upplöses på grund av bristande harmoni. Dessa enheter har olika 
åsikter, liksom människorna, och de bråkar ofta sinsemellan.

Dessa möten som du håller kommer att tjäna dig mycket väl. Genom 
dem kommer några av samma livsenheter som har tjänat medlemmarna i 
ditt kabinett, vars fysiska kroppar inte längre finns, att komma även till 
din undsättning. Dessa enheter är eviga. De dör aldrig!
Dina egna tankar och begär tjänar som den magnet som attraherar 
livsenheterna från livets stora ocean. Det är endast de vänligt sinnade 
enheter som harmonierar med dina begärs natur som attraheras.



Kabinettets övriga medlemmar började komma in i rummet. Edison reste 
sig och gick långsamt bort till sin egen plats. Edison levde fortfarande när 
detta inträffade. Det gjorde så stort intryck på mig att jag besökte honom och 
berättade för honom om upplevelsen. Han log brett och sade: "Din dröm var 
mer verklighet än vad du kanske tror att den var." Han gav ingen vidare 
förklaring till sitt yttrande.

Dessa möten blev så realistiska att jag blev rädd för vad de skulle leda till 
och lade ner dem i flera månader. Upplevelserna var så kusliga att jag var 
rädd att bli sinnesrubbad om jag fortsatte med dem, eller att jag skulle bli så 
fanatisk i frågan och glömma bort det faktum att dessa möten existerade 
endast i min föreställningsvärld.

Drygt sex månader efter att jag hade upphört med mötena vaknade jag en 
natt, eller trodde att jag gjorde det, och såg Lincoln stå vid sängkanten. Han 
sade: "Världen kommer snart att behöva din hjälp. Den kommer att genomgå 
en period av kaos som kommer att få kvinnor och män att tappa tron och 
drabbas av panik. Fortsätt med ditt arbete, och färdigställ din filosofi. Det är 
din uppgift i livet. Om du av någon enda anledning försummar den kommer 
du att reduceras till ett ursprungstillstånd och tvingas genomgå de cykler 
genom vilka du har passerat under tusentals år."

När det blev morgon kunde jag inte säga om jag hade drömt det eller om 
jag faktiskt hade varit vaken, och jag har aldrig heller kommit fram till något 
svar i frågan, men jag vet att drömmen – om det nu var en dröm – dagen efter 
var så verklig att jag nästföljande kväll fortsatte med mina möten och har 
fortsatt att hålla dem alltsedan dess.

Vid vårt nästa möte marscherade medlemmarna i mitt kabinett alla in i 
rummet tillsammans och ställde sig vid sina vanliga platser vid rådsbordet, 
varpå Lincoln höjde ett glas och sade: "Mina herrar, låt oss utbringa en skål 
för en människovän. Han har återvänt till församlingen."

Därefter började jag lägga till nya medlemmar i mitt kabinett, som nu 
består av över femtio personer, däribland Galileo, Kopernikus, Aristoteles, 
Platon, Sokrates, Homeros, Voltaire, Bruno, Spinoza, Drummond, Kant, 
Schopenhauer, Newton, Konfucius, Elbert Hubbard, Brann, Ingersoll, Wilson 
och William James.

Detta är första gången jag haft modet att nämna detta kapitel i mitt liv. 



Hittills har jag hållit tyst om saken, eftersom jag utifrån min egen inställning 
i sådana frågor vet att jag skulle stämplas som en skenhelig bluff om jag 
beskrev mina ovanliga upplevelser.

Jag har med tiden samlat mod att reducera mina upplevelser till tryckt 
form, då den prestationsfilosofi som jag haft privilegiet att sammanställa har 
accepterats som fullgod och fungerande av ett stort antal män och kvinnor ur 
alla samhällsskikt.

Jag bekymrar mig nu också mindre om "vad de skall säga" än vad jag 
tidigare har gjort. En av mognadens välsignelser är att det ibland ger större 
mod att vara sanningsenlig, oavsett vad de som inte förstår kan tänkas tycka 
eller säga.

På det att jag icke skall missförstås vill jag här med eftertryck framföra 
att jag fortfarande ser mina kabinettsmöten som helt och hållet imaginära, 
men jag tar mig rätten att påstå, att trots att mina kabinettsmedlemmar 
måhända är helt och hållet fiktiva och trots att mötena äger rum helt och 
hållet i min egen föreställningsvärld, har de lett mig in på fantastiskt 
spännande vägar, återuppväckt en känsla för verklig storhet, uppmuntrat en 
kreativ strävan och stärkt mitt uttryckande av uppriktiga tankar.


