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Så mye endres for så mange akkurat nå. Verdensøkonomien
gjennomgår store forandringer som tvinger mennesket til
å gjøre grunnleggende og livsnødvendige prioriteringer

og konfronteres med et forbløffende viktig spørsmål.

Er Mer-Større-Bedre den beste veien for å skape livskvalitet?

FORANDRING
Hvorfor alt dette snakket 

om forandring?
Av  Neale Donald Walsch
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Verdens politikk har endret seg og vi 
ser saker og ting som vi aldri før hadde 
trodd vi ville oppleve. Det oppdages 
utrolige medisinske og tekniske hem-
meligheter som endrer vår grunnleg-
gende forståelse av livets grunnleg-
gende natur. Verdens åndelige erfaring 
viser seg på nye og bemerkelsesverdige 
måter. Vi inviteres til å ta i mot en helt 
ny og utvidet forståelse av det hellige og 
hva det egentlig betyr å være menneske. 
Verdens nye forståelse av forhold og 

ekteskap har fått mange mennesker til 
å se bak sine gamle forestillinger, defi-
nisjoner og måter å uttrykke romantisk 
kjærlighet på. 

På det personlige plan er det mange 
som mister sitt arbeid, sine oppsparte 
midler og til og med sine hjem. Siden 
en stadig større del av befolkningen blir 
eldre, er det flere av oss som ser fami-
liemedlemmer gjennomgå det skiftet vi 
kalle død. Ekteskap og partnerskap en-
der oftere og varer kortere en noensinne 
før. Våre tilnærmingsmåter til utdan-
nelse og foreldrerollen er i så dramatisk 
forandring at de påvirker dynamikken 
mellom medlemmer i en familie på må-
ter vi ikke kunne ha drømt om bare for 
noen år siden. 

Hele menneskeheten er i ferd med å 
gjenoppfinne seg selv. Vi beveger oss 
gjennom det antropolog og forsker Jean 
Houston kaller TidsHopp. Et øyeblikk 
i den evige livssyklus hvor monumen-
tale forandringer berører alle grunnleg-
gende sider av vår tilværelse. På samme 
måte som det skjedde gjennom de tre 
århundrene vi kaller renessansen. I den 
perioden forandret kunst, politikk, sty-
resett, handel, utdannelse, åndelighet, 
den menneskelige seksualitet og forel-
drerollen seg så grunnleggende at intet 
- bokstavelig talt intet - noensinne ble 
det samme igjen.

Det overveldende er at vi nå er inne i 
vår Nye Renessanse, som ikke utspil-
ler seg over 300 år, men heller skjer i 
løpet av 30. Dette skyldes en tidobling 
av bredden, omfanget, innsikten og has-
tigheten i vår globale inter-kulturelle 
kommunikasjon. Vi lever i en Tid av 
øyesiktelighet (Instanparency). Hvor 

alt blir øyeblikkelig tilgjengelig og er 
gjennomsiktig. Denne utvikling hvor vi 
vekkes til øyeblikk av bevissthet om alt 
som skjer over alt, skaper forandringer 
i vårt perspektiv. Det får dominobrik-
kene til å falle. 

Perspektiv skaper persepsjon, persep-
sjon skaper tro, tro skaper adferd, ad-
ferd skaper erfaring, erfaring skaper 
virkelighet, og virkelighet skaper det 
neste perspektivet. Det er en sirkel. En 

syklus av årsak og virkning som biter 
seg selv i halen og skaper en virvelvind 
og deretter et ras … av forandring. 

All denne endringen har brakt mange 
mennesker til ytterkanten av sin kom-
fortsone. De vet ikke hvordan de skal 
håndtere det - og de vil ikke bli i stand 

til å håndtere det hvis de ikke finner 
nøkkelen til hva forandring virkelig 
dreier seg om … den forteller dem at 
intet forandres til det verre. Det endres 
kun til det bedre.

Dette har ikke vært vår erfaring gjennom 
livet, så denne uttalelsen står dramatisk 
i motsetning til vår intuitive viten. Men 
den er sann allikevel. Forandring til det 
verre er bokstavelig talt umulig innenfor 
den utfoldelsen av energi vi kaller livet. 

Det kommer av at livet på det grunnleg-
gende plan kun kan forandre seg i en 
retning. Den retningen som utviklingen 
(evolution) krever. Det vil si at ting bare 
kan endres seg til det bedre, de kan bare 
forbedre seg, fordi ”forbedring” er det 
guddommeliges eneste natur. 

”Forandring er Livets annonsering av at det har bestemt seg for å fortsette. Livet er 
Guds måte å bevise sin eksistens for seg selv. Prosessen dette skjer gjennom kalles 
utvikling/forbedring (improvement). Evolusjon er den konstante, kontinuerlige og 

uendelige tilpasning, utvikling og forandring av Livet selv.” 

NEALE DONALD WALSCH
kommer til Oslo og Bergen
i september 2009. Bla om 
for mer informasjon.



”Livet kan i sannhet se ut som om det går tilbake. Forandringer kan se ut som om de 
ikke er til det bedre. Men når sannheten skal sies så kan forandring bare være til det 

bedre, ellers ville det ikke skje!” 

Livet er Guds måte å bevise sin eksis-
tens for seg selv. Prosessen dette skjer 
gjennom kalles utvikling/forbedring 
(improvement). Evolusjon er den kon-
stante, kontinuerlige og uendelige til-
pasning, utvikling og forandring av 
Livet selv. Ingen tilpasning, utvikling 
eller forandring reduserer livet. Det 
bare utvides. Livet utvikles til høyere 
og høyere nivåer av kompleksitet. Livet 
kan ikke gå i motsatt retning (devolve) 
om det så skulle ønske det. Livet er ikke 
i stand til å gå tilbake og bli noe mindre 
enn det var. 

Livet kan i sannhet se ut som om det går 
tilbake. Forandringer kan se ut som om 
de ikke er til det bedre. Men når sann-
heten skal sies så kan forandring bare 
være til det bedre, ellers ville det ikke 
skje! Conversations with God forteller 
oss at livet er Funksjonelt, Tilpasnings-
dyktig og Vedvarende. Dette er Livets 
Grunnleggende Prinsipper og de kan 
ikke overtredes eller på noen måte gjø-
res ugyldige. Da ville selve livet opp-
høre å eksistere - og livet har ingen in-
tensjon om a la det skje. 

Alt dette blir uendelig klart når vi gan-
ske enkelt bytter ordet Gud med ordet 
Liv. Plutselig er alt enkelt. Når men-
nesker forstår dette vil prosessen av 
forandring forstås som det den er: Den 
gjeveste utfoldelsen av Guddommelig-
het, som opprettholder seg selv gjen-
nom tilpasninger som gjør at det funge-
rer i uendelig tid. 

Forandring er Livets annonsering av at 
det har bestemt seg for å fortsette.

Mange ser det ikke på denne måten. 
For å lære å håndtere forandring på 
en effektiv måte, må mange forandre 
måter de tenker på forandring. Det vil 
forandre hvordan de møter forandring, 
som vil forandre hvordan de opplever 
forandringen. Spesielt i tider som dette, 
hvor alt er i forandring, så må de for-
andre alt.  

Det virker på meg som om de av oss 
som forstår dette må stå klare til å hjel-
pe de som ikke gjør det. Vi må alle være 
bodhisattvas. Selv om vi har nådd vårt 
bestemmelsessted må vi avslå mulighe-
ten til å gå videre til alle de som reiser 
sammen med oss har gått videre. Vi må 
sende videre til dem det som gir de mu-
lighet til å gå forbi oss.  

Dette er hvor den nye boken som kom-
mer ut 1.mai kommer inn.

When Everything Changes, Change Ev-
erything.

Og det er her du kommer inn. Jeg regner 
med at du vil hjelpe meg med å skape et 
globalt nettverk som kan hjelpe oss med 
å forandre verden gjennom å forandre 
måten mennesker skaper, oppfatter og 
opplever forandring. Jeg regner med at 
du vil være med å hjelpe mennesker til 
å forstå forandringens Store Hemmelig-
het. At Gud er Forandring.

Forandring er et annet ord for Gud. Gud 
er et annet ord for Liv. Liv er et annet 
ord for Forandring. 

Det er mye frykt forbundet med For-
andring. Mennesker er redd for at sa-
ker og ting plutselig skal bli annerledes 
enn det har vært. Men en mann som 
Franklin Roosevelt sa; ”Vi har intet an-
net å frykte enn selve frykten.” Jeg vil 
ta det et skritt videre. Jeg vil si…

Vi har intet annet å forandre enn Forand-
ringen.                                                  •
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1.mai 2009 kommer den nyeste boken
til Neale Donald Walsch ut. Den har tittelen:
When Everything Changes, Change Everything.
I den forbindelse er han i ferd med å etablere et
globalt nettverk som skal være en støtte
for alle de mennesker som gjennomgår
store forandringer i disse tider. 
Nettverket kalles Changing Change Network 
og har følgende nettside:

www.ChangingChange.net
(OBS! Nettsiden lanseres ikke før 
nærmere mai måned.)


