
32    Ildsjelen

HAR MENNESKEHETEN EN SJANSE?
Denne artikkelen er et utdrag fra boken De 
nye åpenbaringene (side 31-33) av Neale 
Donald Walsch. Dialogserien av Walsch er 
en samtale mellom forfatteren Walsch og 
Gud. Gudsstemmen er den i kursiv.

Så menneskehetens tro på Gud og livet 
er ufullstendig, og det er denne ufull-
stendige forståelsen vi har gitt videre 
til våre barn fra generasjon til genera-
sjon, slik at vi har skapt den politiske, 
økonomiske, sosiale og åndelige krisen 
verden står overfor i dag.

Det stemmer.

- Og hvis vi bare kan forandre det vi 
tror på, kan vi forandre alt dette.

Ja.

- Vi kan gjøre slutt på all dreping og 
lidelse.

Det kan dere.

- Vi kan gjøre slutt på fattigdom og 
fortvilelse.

Det kan dere.

- Vi kan gjøre slutt på undertrykkelse 
og aggresjon og tvang.

Det kan dere faktisk.

- Det høres så forhåpningsfullt ut. Det 
får meg til å føle at vi har en sjanse.

Dere har mer enn en sjanse, min sønn. 
Du, og alle Guds barn, er tiltenkt en 
god skjebne. Bruker dere makten og 
underet og prakten i alle de gavene jeg 
har gitt dere, vil den gå i oppfyllelse.  
 Men hvis dere ikke bruker 
denne makten, hvis dere ser bort fra 
at dere er et under og kaster fra dere 
mine gaver, vil denne skjebnen ikke bli 
dere til del. 
 Det kommer til å bli svært 
vanskelig for dere å unngå denne 
skjebnen. Jeg har gjort det meget 
vanskelig for dere ikke å nå målet. For 
mine gaver til dere er så eksepsjonelle 
at det nærmest vil være umulig. 
 Se bare på hva dere har gjort 
hittil! Mot alle odds har dere klart å 
bli til og å utvikle en bevissthet. 
 Mot alle odds har dere 
tilegnet dere tilstrekkelig forståelse 
av verden rundt dere til å frembringe 
virkelig usedvanlige fysiske resultater. 
 Mot alle odds har dere fått 
stadig mer selvinnsikt og etter hvert 
innsett at det finnes noe større enn 
den begrensede opplevelsen av dere 
selv; dere har utviklet kunst og kultur, 
vitenskap, filosofi og åndelighet 
for å uttrykke det utvidede synet på 
tilværelsen. 
 Når dere ser dere om i 
universet deres (noe dere snart vil 

kunne gjøre mye mer effektivt fordi 
dere vil ha den teknologien som skal 
til), vil dere se at det ikke er lite dere 
har oppnådd. Blant alle de livsformene 
som eksisterer, er det bare en ørliten 
minoritet som har klart det. 
 Og se på enkeltpersonene. 
Mange har utviklet seg til å bli 
dynamiske, produktive, kjærlige, 
omsorgsfulle og medfølende vesener, 
som er svært opptatt av andres følelser, 
stekt engasjert i å gjøre livet bedre 
for alle, og fast bestemt på å utforske 
yttergrensene for dagens kunnskap 
med henblikk på å skape en enda 
lysere fremtid. 
 Ser du hvor storslått det er? 
Det er slik dere er, og dette er bare 
begynnelsen.

- Er det sant? Mener du dette?

Jeg skal si deg at dere har mulighet til 
å oppnå resultater og erfaringer som 
dere aldri har drømt om. Akkurat nå 
står dere på terskelen til en gullalder, 
begynnelsen på 1000 års fred, som 
kan føre til større herlighet for 
menneskeheten enn dere kan fatte. 
 Dette kan bli deres gave til 
fremtiden. Dette kan bli deres skjebne. 
Det eneste dere behøver å gjøre, er å 
velge den.       •
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