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HØYT
UTVIKLEDE

SKAPNINGER
Er det liv på andre planeter?

Selvsagt.
Jeg sa ”Selvsagt” fordi bevisene er så overveldende.

De er så overveldende at jeg er forbauset over at du i det hele tatt stilte spørsmålet.

Er disse sivilisasjonene mer avansert enn vår?

Noen av dem, ja.

På hvilke måter?

På alle måter. Teknologisk. Politisk. Sosialt. Åndelig. Fysisk. Og psykisk.



Hvordan er skapningene på andre 
planeter rent fysisk?

Velg fritt. Det er like mange 
variasjoner av skapninger som der er 
arter av liv på din planet.
Faktisk flere.

Finnes det skapninger som ser omtrent 
ut som oss?

Selvsagt, noen ser nøyaktig ut som 
dere - med mindre variasjoner.

Hvordan lever de? Hva spiser de? 
Hvordan går de kledd? Hvilke måter 
kommuniserer de på? Jeg vil vite alt 
om E.T.-ene nå. Kom an, ut med det.

Jeg forstår din nysgjerrighet, men 
disse bøkene er ikke gitt deg for 
å tilfredsstille din nysgjerrighet. 
Hensikten med samtalen vår er å 
bringe et budskap til din verden.

Bare noen få spørsmål. Og det er mer 
enn nysgjerrighet. Vi kan ha noe å lære 
her. Eller snarere, noe å erindre.

Det er faktisk mer nøyaktig. For dere 
har ingen ting å lære, bare å erindre 
Hvem Dere Virkelig Er.

Du gjorde det vidunderlig klart i Bok 
1. Erindrer disse skapningene på andre 
planeter Hvem De Er?

Som du kan forvente, befinner 
skapninger andre steder seg på ulike 
evolusjonstrinn. Men, ja, i det du 
har kalt høyt utviklede kulturer har 
skapningene erindret.

Hvordan lever de? Arbeider? Reiser? 
Kommuniserer?

Reise som du kjenner det i din kultur, 
finnes ikke i høyt utviklede samfunn. 
Teknologien har avansert langt 
hinsides nødvendigheten av å bruke 
fossilt brensel til å drive motorer 
innebygd i svære maskiner som flytter 
kropper omkring.

I tillegg til det som er skapt av 
nye fysiske teknologier, har forståelse 
av sinnet, og av selve fysikalitetens 
vesen, også avansert.

Som et resultat av 
kombinasjonen av disse to typene 

evolusjonsmessig framskritt, har 
det blitt mulig for høyt utviklede 
skapninger å demontere og remontere 
kroppene sine av fri vilje, noe som gjør 
det mulig for de fleste skapninger i 
høyt utviklede kulturer å «være» hvor 
de vil - når de vil det.

Inkludert lysår gjennom universet?

Ja. I de fleste tilfeller, ja. Slik 
«langdistanse» - reising gjennom 
galaksene gjøres slik en stein spretter 
på vannet. Man gjør ikke forsøk på å 
gå gjennom Matrisen som er universet, 
men snarere å «sprette rundt på den». 
Det er det beste bildet som finnes på 
ditt språk for å beskrive fysikken i det.

Når det gjelder det man i 
deres samfunn kaller «arbeid» - som 
begrep eksisterer det ikke i de fleste 
høyt utviklede kulturer. Handlinger blir 
utført, aktiviteter blir foretatt, basert 
utelukkende på hva en skapning elsker 
å gjøre og betrakter som det høyeste 
uttrykk for Selvet.

Det er supert om man kan gjøre det, 
men hvordan blir mindreverdig arbeid 
utført?

Begrepet «mindreverdig arbeid» 
eksisterer ikke. Det du ville betegne 
som «mindreverdig» i ditt samfunn, 
er ofte det mest ærefulle i en verden 
av høyt utviklede skapninger. Høyt 
utviklede skapninger som utfører de 
daglige gjøremål som «må» gjøres for 
at et samfunn skal eksistere og fungere, 
er de best belønnede, høyest dekorerte 
«arbeidere» i Altets tjeneste. Jeg setter 
ordet «arbeidere» i anførselstegn her, 
for blant høyt utviklede skapninger blir 
ikke dette ansett som «arbeid» i det 
hele tatt, men den høyeste formen for 
selvoppfyllelse.

De ideene og opplevelsene 
mennesker har skapt rundt selvuttrykk 
som dere har kalt «arbeid» - er ganske 
enkelt ikke del av høyt utviklede 
skapningers kultur. «Slit og strev», 
«overtid», «press» og andre selvskapte 
opplevelser blir ikke valgt av høyt 
utviklede skapninger, som for øvrig 
heller ikke gjør forsøk på å «komme 
seg fram», «klatre til topps» eller 
«gjøre suksess».

Selve begrepet «suksess» slik 
dere har definert det, er fremmed for 

en høyt utviklet skapning, nettopp fordi 
det motsatte fiasko ikke finnes.

Hvordan opplever da høyt utviklede 
skapninger opplevelsen av å ha utrettet 
eller oppnådd noe?

Ikke ved å konstruere et omstendelig 
verdisystem omkring «konkurranse», 
«vinne» og «tape» som i de fleste 
menneskelige systemer og aktiviteter 
- til og med (og spesielt) i skolene 
deres - men snarere gjennom en dyp 
forståelse av hva som er virkelige 
verdier i et samfunn, og av en sann 
anerkjennelse av det.

En prestasjon blir definert 
som «å gjøre noe som gir verdi» ikke 
«å gjøre noe som gir ’berømmelse’ 
og ’rikdom’ enten det har verdi eller 
ikke.»
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NEALE DONALD WALSCH
kommer til Oslo og Bergen 

i september 2009.
Se side 33.

Intro til teksten 

I hver utgave av 
Ildsjelen fram 
til seminaret 
og foredragene 
som Neale Do-
nald Walsch 
skal holde i Oslo og Bergen i sep-
tember 2009 vil vi ha en artik-
kel basert på innholdet i bøkene 
han har skrevet. Dette utdraget 
er hentet fra boken Himmelske 
Samtaler Bok 3. Boken kan kjø-
pes via Ildsjelen, se side 58. Bo-
ken er en dialog mellom forfatte-
ren Neale og Gud.
Gudsstemmen er den i kursiv.

”Reise som du kjenner det i din kultur, finnes ikke i høyt utviklede samfunn. Teknologien 
har avansert langt hinsides nødvendigheten av å bruke fossilt brensel til å drive motorer 

innebygd i svære maskiner som flytter kropper omkring.”
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Men høyt utviklede skapninger har et 
«verdisystem»!

Ja, selvsagt. Men det er svært ulikt 
de fleste menneskers. Høyt utviklede 
skapninger vurderer det som er til 
nytte for Alle høyt.

Det gjør vi også!

Ja, men dere definerer «nytte» så 
annerledes. Dere ser større nytte 
i å sparke en liten lærkule mot et 
mål eller å ta av alle klærne på et 
stort sølvskimrende lerret enn å føre 
avkom til livets største sannheter, eller 
være kilde til et samfunns åndelige 
opprettholdelse. Dere ærer og betaler 
ballspillere og filmstjerner mer enn 
lærere og prester. Her har dere snudd 
alt opp-ned, gitt hvor dere sier dere 
ønsker å gå som samfunn.

Dere har ikke utviklet 
særlig skarpe observasjonsevner. 
Høyt utviklede skapninger ser alltid 
hvordan ting er og «hva som virker». 
Menneskene gjør ofte ikke det.

Høyt utviklede skapninger 
ærer ikke lærere og prester fordi det 
er «moralsk riktig». De gjør det fordi 
«det fungerer», gitt hvor de ønsker at 
samfunnet deres skal gå.

Likevel, der det er et verdisystem, 
må det også være noen som har og 
noen som ikke har. I høyt utviklede 
samfunn er det altså lærerne som er 
rike og berømte, og ballspillerne som 
er fattige.

Det er ingen som «ikke har» i et høyt 
utviklet samfunn. Ingen lever i så dyp 
fornedrelse som dere har tillatt mange 
mennesker å gjøre. Og ingen dør av 

sult, som 400 barn gjør i timen og 
30 000 mennesker gjør om dagen på 
din planet. Og det finnes ikke noe sånt 
som et liv i «stille desperasjon», som 
det gjør i menneskelige samfunn.

Nei. I høyt utviklede 
samfunn finnes ikke noe sånt som «de 
nødlidende» og «de fattige».

Hvordan har de unngått det? Hvordan?

Ved å ta i bruk to grunnleggende 
prinsipper –

Vi er alle Ett.

Det er nok.

Høyt utviklede skapninger har en 
bevissthet og tilstrekkelighet, og en 
bevissthet som skaper det. Gjennom 
høyt utviklede skapningers bevissthet 

”Når det gjelder det man i deres samfunn kaller «arbeid» - som begrep eksisterer det ikke i 
de fleste høyt utviklede kulturer. Handlinger blir utført, aktiviteter blir foretatt,

basert utelukkende på hva en skapning elsker å gjøre og betrakter som
det høyeste uttrykk for Selvet.”
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om den innbyrdes forbindelsen mellom 
alle ting, blir ingen av naturressursene 
på en høyt utviklet skapnings 
hjemmeplanet kastet eller ødelagt. 
Dette gjør at det er tilstrekkelig for alle 
- følgelig «Det er nok».

Menneskelig bevissthet om 
utilstrekkelighet - om at det ikke er nok 
- er roten til all bekymring, alt press, 
all konkurranse, all sjalusi, alt sinne, 
alle konflikter og, til syvende og sist, 
alle drap på din planet.

Dette, pluss menneskenes 
tro på alle tings atskillelse snarere 
enn deres enhet, er hva som har skapt 
90 prosent av lidelsen i livene deres, 
bedrøveligheten i historien deres og 
impotensen i deres tidligere forsøk på 
å gjøre tingene bedre for alle.

Dersom dere kunne endre 
disse to elementene i bevisstheten 
deres, ville allting endre seg.

Hvordan? Jeg vil gjøre det, men jeg vet 
ikke hvordan. Gi meg et verktøy, ikke 
bare plattheter.

Greit. Det er rett og rimelig. Her har 
du et verktøy.
«Lat som om».
Lat som om dere alle var Ett. Bare 
start å late som det i morgen. Betrakt 
alle som «deg», som går gjennom en 
vanskelig periode. Betrakt alle som 
«deg», som bare venter på en fair 
sjanse. Se alle som «deg», som bare 
opplever ting annerledes.
Prøv det. Gå omkring i morgen og 
prøv det. Se alle gjennom nye øyne.
Begynn deretter å late som om det «var 
nok». Som om du hadde «nok» penger, 
«nok» kjærlighet, «nok» tid, hva ville 
du gjøre annerledes? Ville du dele mer 
åpent, mer fritt, mer rettferdig?

Det er interessant, for det er akkurat 
hva vi gjør med naturressursene våre, 
og som miljøvernerne kritiserer oss for. 
Vi later som om «det er nok».

Det som virkelig er interessant er at 
dere later som om det er i sparsom 
tilførsel av alle ting dere tror dere 
har nytte av, slik at dere overvåker 
tilførselen av det veldig nøye - og også 
ofte skjuler det. Men med miljøet, 
naturressursene og økologien spiller 
dere kjapt, og taper. 
Så man kan bare gå ut fra at dere ikke 

tror dere har særlig nytte av miljøet, 
naturresursene og økologien.

Eller at vi «later som om» det er nok.

Dere gjør ikke det. For om dere gjorde 
det, ville dere dele disse ressursene 
mer rettferdig. Men akkurat nå bruker 
en femte del av verdens befolkning fire 
femtedeler av verdens ressurser. Og 
dere viser ingen tegn på å endre den 
fordelingen.

Det er nok til alle om dere 
bare kunne la være å ødsle med det 
så tankeløst på noen få privilegerte. 
Dersom alle mennesker brukte 
ressursene klokere, ville dere bruke 
mindre enn dere nå gjør ved å la et 
fåtall mennesker bruke dem uklokt.

Bruk ressursene, ikke misbruk 
ressursene. Det er alt miljøvernerne 
sier.

Jeg blir deprimert igjen. Du gjør meg 
stadig deprimert.

Du er noe for deg selv, vet du det? Du 
kjører langs en ensom vei, du har kjørt 
deg bort og har glemt hvordan du skal 
komme dit du vil. Så kommer noen 
og viser deg veien. Eureka! Du blir 
kjempeglad, ikke sant? Nei da, du blir 
deprimert.
Forbløffende.

Jeg blir deprimert fordi jeg ikke ser at 
vi hører på dem som viser oss veien. 
Jeg ser ikke engang at vi ønsker det. 
Jeg ser at vi marsjerer rett inn i veggen, 
og ja, jeg blir deprimert av det.

Du bruker ikke obervasjonsevnen 
din. Jeg ser hundrevis av mennesker 
som heier når de leser dette. Jeg 
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”Gjennom høyt utviklede skapningers bevissthet om den innbyrdes forbindelsen mellom 
alle ting, blir ingen av naturressursene på en høyt utviklet skapnings hjemmeplanet kastet 

eller ødelagt. Dette gjør at det er tilstrekkelig for alle - følgelig «Det er nok».”



ser millioner som innser de enkle 
sannhetene her. Og jeg ser en ny kraft 
for endringer som vokser i intensitet på 
planeten din. Hele tankesystemer blir 
gitt på båten. Styreformer blir oppgitt. 
Økonomisk politikk revidert. Åndelige 
sannheter etterprøvet.

Din rase er i ferd med å 
våkne.

Observasjonene på disse 
sidene trenger ikke å være en kilde 
til mismot. At du anerkjenner dem 
som sannheter kan være enormt 
oppmuntrende dersom du tillater 
dette å bli drivstoffet som driver 
endringsmotoren.

Du er en endringsagent. Du 
er den som kan bety en forskjell for 
hvordan mennesker skaper og opplever 
sine liv.

Hvordan? Hva kan jeg gjøre?

Vær forskjellen. Vær endringen. 
Personifiser bevisstheten om at «Vi Er 
Alle Ett», og «Det er nok».
Endre deg Selv, endre verden.
Du har gitt deg Selv til denne boka, og 
til hele Himmelske samtaler-materialet 
for at dere nok en gang skal kunne 
erindre hvordan det var å leve som 
høyt utviklede skapninger.

Vi levde på denne måten en gang før, 
ikke sant? Du nevnte dette tidligere, at 
vi har levd på denne måten en gang før.

Ja. I det du ville kalle oldtiden. 
Mesteparten av det jeg har beskrevet 
her, har blitt opplevd av din rase 
tidligere.

Nå er det en del av meg som ønsker å 
bli enda mer deprimert! Du mener at 
vi kom oss hit, og mistet alt? Hva er 
vitsen med å gå «rundt i sirkler» som 
vi gjør?

Evolusjon!
Evolusjonen er ikke en rett linje.
Dere har en mulighet nå til å 
gjenskape de beste opplevelser fra 
deres oldtidssivilisasjon, og samtidig 
unngå de verste. Dere trenger ikke å la 
deres personlige egoisme og avanserte 
teknologi ødelegge samfunnet denne 
gangen. Dere kan gjøre det annerledes. 
Du kan utgjøre forskjellen.
Det ville være veldig spennende for 
deg, om du tillot det.                            •

NB! Det står mye mer om høyt utviklede 
skapninger i boken Himmelske Samtaler bok 3.
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”Jeg ser hundrevis av mennesker som heier når de leser dette. Jeg ser millioner som innser 
de enkle sannhetene her. Og jeg ser en ny kraft for endringer som vokser i intensitet

på planeten din. Hele tankesystemer blir gitt på båten. Styreformer blir oppgitt.
Økonomisk politikk revidert. Åndelige sannheter etterprøvet.

Din rase er i ferd med å våkne.”
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