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Neale Donald Walsch (66)
hevder han snakker med
Gud. 17 år etter den første
praten har han solgt over
10 millioner bøker.gud

The

guy
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– Første forståelse, folkens: Det er ikke noe skille
mellom Gud ogmenneskene.

Mannenmedmikrofonen i hånda er Neale Donald
Walsch (66), forfatteren av gigantsuksessen
«Conversations with God». Bøkene kan leses på 40 språk,
og i Norge har «Himmelske samtaler» solgt mellom 70 og
80 000 bøker. På verdensbasis er tallet over 10millioner.

– Andre forståelse: Det er ikke noe skille mellom
mennesker ogmennesker.

Amerikaneren på scenen i Oslo Konserthus strør om
segmed verbalt tryllestøv. Tilhørerne svarer med å sende

varm applaus tilbake. Den tidligere radioprateren har
holdt det gående i tre stive timer allerede. Men det tar
rimeligvis noe tid å svare på spørsmål av typen: Hva kan
vi lære av problemene våre? Hvordan kan vi skape fred i
verden? Hvordan blir man et godt menneske?

– Si dette til deg selv: Jeg er Gud! Og det er alle andre
mennesker også. Vi er Gud – sammen. I det øyeblikket du
erkjenner dette, blir ondskap og smålighet mot andre
umulig. Å forstå at vi alle er guddommelige gjør oss til
bedre mennesker!

Fra de velfylte benkeradene høres hengivne sukk. Her q

Budbringer:Neale
DonaldWalsch har
solgt over 70 000
bøker i Norge, og fylte
nylig Oslo Konserthus.
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er Gucci-vesker, hvite tights og nymalt hår. I Se og Hør
noen dager senere kan vi lese at prinsesse Märtha
Louise også har tatt turen fra engleskolen til foredraget
medWalsch.

En februarnatt i 1992 forandret Neale DonaldWalschs
liv seg for alltid. Kona, den fjerde i rekken, hadde
forlatt ham på grunn av alle kvinnehistoriene. Ungene,
ni i tallet, var spredd for alle vinder. Neale fristet en
tilværelse som periodisk tigger og uteligger. Husløs,
jobbløs og blakk anså han selvmord som beste løsning.

– Klokka ti på halv fire den natta begynte jeg å rable
nedmasse spørsmål til Gud. Jeg skrev: Hva er det jeg
gjør feil? Hva er det jeg ikke forstår? Kan noen fortelle
meg reglene, please?

I beste standup-stil dramatiserer Walsch hendelsen
med store fakter.

– Etter en stund hørte jeg en stemme bakmeg, som
om noen var kommet inn i rommet. Jeg snuddemeg,
men det var ingen der. Stemmen sa: Vil du virkelig ha
svar på spørsmålene du stiller? Jeg klarte bare å nikke.
Så forplantet liksom stemmen seg inn i håndenmin,
som begynte å skrive. Det føltes akkurat som å ta
diktat, jubler han.

Fire år senere fløy «Conversations with God» inn på
New York Times’ bestselgerliste, og ble værende der i
150 uker.

– Suksessen skyldes en voldsom interesse for temaet
sjel, kropp og sinn, forteller Nina Normann Ferguson
(49). Hun er redaksjonssjef i bokklubben Energica, et
underbruk av Cappelen-Damm, som utgir forfatteren
her på berget.

– Men enda viktigere: Neale DonaldWalsch sier rett
ut at det er Gud han snakker med. Dette gjør at
«Himmelske samtaler» treffer et publikum langt utover
de alternative miljøene, sier redaksjonssjefen.

Utenfor Konserthuset diskuterer Kari Hillås (48) og
Per Vie (55) hva bøkene har betydd for dem.
Venneparet er to blant omkring tusen publikummere
som hver har betalt 600 kroner for kveldens åndelige
dose.

– Vi leste den første boka sammen i 1998, og ble
berørt. Jeg har lest alle tre «samtalene» og er veldig
fascinert, forteller Kari.

– Jeg kommer fra et kristent hjem, man har aldri
klart å akseptere dogmatikken. Den åndelige
dimensjonen i livet mitt falt på plass da jeg leste disse
bøkene, sier Per.

– Det er ikke snakk om religion dette her, melder en
dame i 40-årenemed flagrende gevanter. Hun
presenterer seg som Irene, ikke noemer.

– For meg er hovedbudskapet at vi må legge vårt ego
til side, og fokusere på de ikke-materielle verdiene i
tilværelsen, sier hun.

Walsch forteller villig vekk om formuen sin, som er
oppe i 25 millioner kroner, der han sitter i en
bokhandel i Oslo sentrum. Han svinger også innom
besøkene hos OprahWinfrey og Larry King.

– Du har strødd rundt degmed koner og barn. Livet
ditt har ikke vært særlig moralsk?

– Jeg er ikke noe bra menneske, du har helt rett, jeg
er ikke det.

Stemmen faller flere hakk i volum.
– Jeg har vært en veldig dårlig, veldig selvsentrert

person, hele livet. Jeg har behandlet mine
medmennesker, særlig kvinner, på verst tenkelig vis.
Jeg har vært en elendig far for barnamine. Nå kan jeg i
hvert fall hjelpe dem økonomisk, om ikke annet.

Det drypper en tåre ned på den hvite skjorta hans.
– Hva skal jeg si? Den store sorgen i livet mitt er at jeg

har såret så mangemennesker.
Tårene renner.
– Men jeg vet at det finnes muligheter for

oppreisning, også for meg. Jeg ber stadig om tilgivelse
fra dem jeg har såret. Det jeg prøver på nå, gjennom
bøkene, er å gi noe tilbake, noe vakkert, som kan gjøre
verden til et bedre sted…

– Gjennom å dikte opp en historie om en samtale
med Gud?

– Folk får ta imot det jeg skriver akkurat som de vil.
Hvis de ikke tror noe på det? Fair enough. Men hvis jeg

kan hjelpe ett eneste menneske til å mestre livet sitt, så
er det verdt det. Da har ikkemin eksistens her i verden
vært helt bortkastet.

Det er lett å bli inntatt i Neale DonaldWalsch. Han griner
i det ene øyeblikket og skoggerler i det andre. Følelsene
strømmer ut av ham. Engasjementet likeså.

– Norge trenger jo ikke budskapet mitt. Landet deres
har de riktige verdiene allerede. Sosial medfølelse, ikke
sant? Denmentaliteten er innebygd i samfunnet her
oppe. Men resten av verden ser ikke sånn ut! Jeg er ikke
her for å overbevise nordmenn, jeg ber dere bare om å bli
med på jobben.

I 2003 startet Walsch en bevegelse kalt Humanity’s
Team fordi hanmente verden gikk i gal retning etter 9/11.

Organisasjonen er en slags åndelig fredsbevegelse, som
blant annet har fått biskop Desmond Tutumed på laget.
Nå ønskerWalsch å verve nordmenn.

– Tanken vår er enkel: Vi mennesker er ikke adskilt fra
hverandre. Vi er en enhet. Det å oppleve enheten som
reell, som virkelig, vil føre til større omtanke ogmer
respekt mellommennesker.

– Hva trenger vi Gud til da?
– Ingen trenger Gud. Det som trengs, er at vi

mennesker oppfører oss mer gudelikt.
– Gudelik oppførsel – hva er det?
– Det er en hensynsfull, omsorgsfull måte å forholde

seg til sine medmennesker på. Forutsetningen er høy
bevissthet om etiske prinsipper.

– Er dette en religion?
– Nei. Det er enmåte å tenke på, hvor Gud ikke

eksisterer adskilt fra oss mennesker. Gud er i alt og alle.
Noen kaller det livet selv, andre snakker om en kraft, om
energi. Fint! Bra! Problemet med kristendommen, islam,
jødedommen og hinduismen er at de krever lojalitet,
offer, underkastelse. Religion skaper så mange redde
mennesker.

Det lyser i Neale DonaldWalschs blå øyne.
– Mitt forslag er at vi bruker denne kraften, energien,

Gud, til å gjøre livet her på jorda vakrere. h
pma@dagbladet.no

Svar fra Gud: Å tro på Gud har ingen verdi i seg selv, ifølge Neale DonaldWalsch, som siterer fra sine samtaler med
Gud i bøkene sine.

«Si dette til deg selv:
Jeg er Gud!»

Neale DonaldWalsch

q



Neale DonaldWalsch

Født: 10. september 1943 i Milwuakee,
Wisconsin.

Yrke: Forfatter, foredragsholder og
skuespiller.

Bor: I Ashland, Oregon. Gift med Nancy
(hans sjuende kone) og har ni barn.

Formue: ca. 25 millioner kroner.

Boksalg: Over 10 millioner eksemplarer

Debut: «Conversations with God», 1996.

Selskaper: ReCreation Foundation, Humanity’s Team,
School of the New Spirituality.

– Tankegangen tilWalsch er klassisk
New Age. Han helliggjør selvet. Religi-
onssosiologen Paul Heelas kaller dette
«selv-åndelighet», forteller idéhistoriker
Tonje Maria Mehren (41). Hun forsker på
spiritisme og parapsykologi, og har vært
medredaktør for boka «New Age»
(2007).

– I tradisjonell kristen lære under-
strekes skillet mellom Gud og mennesket. Dette skillet er
mer eller mindre utvisket innenfor New Age. Der har indivi-
det selv nøkkelen til åndelighet og guddommelighet i sitt
eget indre.

Mehrenmener det er viktig å forstå hva Walsch legger i
begrepet «Gud».

– Han opererer jo med et gudsbegrep. Men når han snakker
om Gud, er det nærmest en bedre utgave av seg selv det
dreier seg om. Vi må ikke blande dette sammen med gudsbe-
grepet i tradisjonell religion.

Det finnes også utallige historier i dag ommennesker som
opplever å komme i kontakt med en åndeverden.

De vanligste navnene på samtalepartnerne når det gjelder
en slik kontakt, er engler, ånder og en indre stemme.

– Det særegne for Walsch er at han kaller stemmen Gud.
Dermed har han tatt skrittet fullt ut i å sette selvet i sentrum
for religionen.

– Selvets religion

– Jeg vil absolutt advaremot New Age,
sier May-Lisbeth Myrhaug (61). Hun er
magister i religionshistorie og tilhører
Den katolske kirke i Oslo.

– Det er skremmende og interessant å
se hvordan New Age passer inn i forbru-
kerkulturen. Man vektlegger et budskap
basert på sanselighet, stemning, nærhet
og opplevelse og lover forandring,
selvrealisering og lykke. I sentrum står individet uten for-
pliktelse eller ansvar for sine medmennesker.

Myrhaug mener New Age-bevegelsen driver søkende
mennesker inn i et bestemt spor.

– Det hele handler om å kjøpe, delta på kurs, seminarer,
workshops og ulike terapiformer. Alt, fra tarotkort til trom-
mereiser, må prøves.

Resultatet bli en kraftig nedtur, mener hun.
– Siden dette er aktiviteter uten et nærværende nettverk,

kan kollapsen til slutt komme. Da sitter man igjen alene,
overlatt til seg selv og den store tomheten. Psykiatrien kan
eventuelt bli neste stoppested.

At kvinner i særlig grad blir tiltrukket av New Age, bekym-
rer også Myrhaug.

– Det kan tyde på at kvinner lettere lar seg berøre av den
aura av intimitet og nærhet som skapes. Dermed lar de seg
lettere fortrylle. Kvinnene settes inn i en tilstand som ligner
lykke, men som viser seg å være av kortvarig karakter.

– Kortvarig lykke


