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Malin lever med attraktionslagen
Om du är ensam i Costa Rica och känner dig
rädd och sjuk efter att ha fått tre hjärtinfarkter
på 24 timmar och bara längtar efter stöd och
någon att hålla i handen men vet att ingen
finns för dig – skulle du ge upp då?
Det gjorde inte Malin Hammar.
Hon tänkte och skapade levande bilder för
attraktionslagen finns ju bara där, för dig och
för mig, oavsett om vi tillämpar den eller inte.
Den tillämpar helt enkelt sig själv hela tiden.
Text & Foto Malou Thorman

Fakta
Malin Hammar

Utbildad och professionell föreläsare på heltid.
Hon har arbetat och studerat utomlands i 11 olika länder under
30 år och arbetat som försäljnings- och marknadschef inom den
5-stjärniga hotellbranschen. Hon pratar sex olika språk och kan
hålla sina föreläsningar på 4 av dem. Här är några av titlarna: “Att
leva med attraktionslagen”, ”Jorden runt på 60 minuter”, ”När
man ligger på sin dödsbädd önskar man INTE att man hade
arbetat mer”, ”Ungdomar, våga studera utomlands”, ”Hur säljer
man i andra länder?”, ”Sälj dig själv och din produkt bättre”.
Hon är också vald som Ambassadör för kvinnligt företagande.
http://hmci.se/
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Långt innan ”The Secret” blev känd i Sverige,
levde Malin Hammar efter attraktionsteorins
lagar. Eller rättare sagt, Malin använde sig av
attraktionslagen på ett medvetet sätt.
– Rakt på sak och mycket enkelt är det så att
det som vi tänker, säger eller skriver är det som
universum svarar på, säger Malin.
Gång efter annan har Malin själv använt sig av
sin tankes kraft för att manifestera det som hon
behövt och behöver i livet.
Malin Hammar är en dynamisk, energisk
kvinna. Det går inte att undvika att bli påverkad av hennes utstrålning. Någonstans blir det
självklart att hon kan tala 6 språk, det är inget
konstigt med att hon jobbat i 11 olika länder
eller styrt och ställt inom hotellvärlden. En
kompetent och stark kvinna helt enkelt. Så när
jag hör henne berätta att hon en dag för cirka
2,5 år sedan befann sig i en situation där hon
hade cirka 1 procents chans att överleva blir jag
undrande och förbryllad. Vad har hon varit om?
Det är också nu som jag förstår exakt hur stark,
motiverad och fokuserad Malin är.
Hon vaknar upp en dag med smärta, tror att det
är halsbränna, tar en sväng till apoteket där hon
får lite medicin och fortsätter till jobbet, som i
det här läget är i Costa Rica.
Dagen efter återkommer smärtorna och när hon
nu tar sig till sjukhuset får hon reda på att hon
haft tre hjärtinfarkter inom loppet av 24 timmar. Det är nu en aning rädd och mycket ensam
Malin som ligger på ett sjukhus i Costa Rica.

Skapar inre bilder

Mitt i allt får hon besked att hennes amerikanska försäkringsbolag inte vill betala för en operation och då förstår Malin att ska hon ha den
minsta chans är det dags att ta till sin övertygelse

”

Attraktionslagen och starka
målbilder hjälpte mig att överleva

om att saker och ting reder ut sig. Eftersom hon
även var ensam och hade ett behov av en hand
att hålla i, var detta också något som hon började
fokusera sig på.
Hennes tankar och inre bilder pendlade mellan
att hon föreställde sig själv helt frisk på en äng till
att hon hade besök av en person som hon kunde
hålla i handen och samtala med på hennes eget
språk, svenska.
Det dröjer inte länge förrän sköterskan ivrigt
berättar för Malin att det är en svensk tjej som
har blivit inlagd precis i båset bredvid hennes.
Inte långt därefter hör hon en svensk manlig
stämma prata på ren Göteborgska. Det är Lasse
Gustavsson, brandmannen som sadlade om efter
olyckan och blev föreläsare.
Lasse blir den hand som Malin håller i och den
som så småningom även blir hennes mentor.
Malin blir efter fyra dagar opererad och enligt
läkaren är det ett rent under att hon klarat sig.
Malin berättar att hon nu är förbjuden att ge sig
in i hotellbranschen igen och att hon istället tog
till sig Lasses råd att bli föreläsare.

Elefantens välsignelse

Men hennes väg tillsammans med attraktionslagen började för cirka 21 år sedan då hon arbetade som försäljningschef på ett hotell i Indien.
Malin berättar:
– En dag var jag på marknaden och då såg jag
en elefant med en vackert målad snabel. Jag gick
närmare och frågade elefantens skötare om jag
fick klappa elefanten. Javisst, svarade ägaren men
han tittade samtidigt på mig med sina mycket
speciella ögon och frågade ”Vill du inte bli välsignad av den?”
– Jag lägger pengar i min hand och stunden efter
står mitt hår åt alla håll och kanter. Det är som

att få kraften från 3 hårfönar samtidigt. Elefantens välsignelse bestod av att den blåste på mitt
huvud men det var vad elefantskötaren sa efteråt
som fick mig att reagera. Åtta gånger tidigare har
det nämligen hänt att vilt främmande människor på helt olika ställen runt om på jordklotet,
kommit fram till mig och sagt samma sak.
– Du har fått många gåvor men om du lever efter
attraktionslagens tecken så skulle du kunna använda dina gåvor bättre, säger elefantens skötare
efter att ha studerat mig en lång stund.

Visualiserar nytt jobb

Malin berättar sedan hur hon fick en förklaring
av attraktionslagen och att hon tackade mannen
och gick därifrån med en ny kunskap i sitt liv.
Det dröjde 9 månader innan det blev dags för
henne att använda sig av mannens råd.
I Indien blev det oroligare och oroligare och Malin insåg att det var dags för henne att skaffa sig
ett nytt arbete. Hon kom att tänka på mannen
som hade berättat för henne om attraktionslagen
och förstod att det var dags att försöka praktisera
den medvetet.
Hon började genast visualisera och meditera i
omgångar under 3 dagar. Hon visualiserade för
sitt inre ett fint hotell, trevliga rum, trevliga arbetskamrater med mera. Hon byggde helt enkelt
upp en helt ny arbetsplats för sig själv, för sin
inre syn.
– Efter 3 dagar ringer telefonen. Det var en
god vän från New York som sa: ”Jag har hittat
världens pangjobb till dig. Du måste söka det
här jobbet, det är på bästa hotellet. Ring vd:n
direkt.”
När jag ringer upp chefen visar det sig att han
3 timmar tidigare har avskedat en kvinna från
sin försäljningsavdelning. Han blir mycket kon-

funderad över hur det kommer sig att jag ringer
precis i det här ögonblicket och då får jag tillfälle
att säga det där som man kanske bara får säga en
gång i livet. ”I keep myself informed!”
Jobbet fick hon naturligtvis. Detta var starten
för Malins praktiska användande av attraktionslagen.

Medialitet

I dag har hon varit med om flertalet händelser
där visualiseringar haft en avgörande betydelse
för hennes liv.
En av gåvorna Malin berättar om är hennes medialitet. Hon kallar det ”att kunna prata med
kompisarna som lämnat oss”.
En annan gåva är att hon är synsk, Malin förklarar det med att hon kan känna fara innan det
händer och att det har räddat livet på henne två
gånger.

Jag överlevde

Men den största gåvan som hon har fått är, enligt
henne själv, gåvan att kunna hela. Hon berättar
om en fantastisk händelse hon fick dela med sin
väninna och hennes far. Malin kunde vara behjälplig och använda sin gåva att kunna hela i en
stund som alla inblandade trodde var pappans
sista här på jorden.
Mannen, som heter Kent, har gett ett avtryck
på Malins hemsida genom orden: ”Det är jag
som är Kent, och det är jag som överlevde. Jag
har hela mitt liv levt i en positiv anda. Jag visste bara inte att allting som jag har gått igenom
handlar om attraktionslagen vilket jag lärde mig
när jag hörde Malins föreläsning. Jag och min
dotter Cathrine kan intyga att mirakel och attraktionslagen verkligen existerar om man bara
ber om det.” n
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