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Det er ti år siden bøkene til Neale 
Donald Walsch begynte å komme 
ut på norsk. Dette markerer vi 
ved å trykke noen få utdrag fra 
de forskjellige bøkene. Vi mener 
samtalebøkene til Walsch er dype, 
klare og lettfattelige. Derfor selger 
vi også alle hans bøker som er ut-
kommet på norsk via Ildsjelen. Bla 
om og se på side 57 for mer info.

Disse  utdragene er oversatt fra Engelsk 
av Susanne Helgesen - www.tobeone.no
Utdragene er hentet fra www.newsprituality.org

Livet er sin egen metafor
Se på blomsten som døende, og du vil 
betrakte blomsten med tristhet. Men, se 
på blomsten som del av et helt tre som 
er i forandring, og som snart vil bære 
frukt, og du vil se blomstens sanne 
skjønnhet. Når du forstår at blomstrin-
gen og bortfallet av blomsten er et tegn 
på at treet er rede til å bære frukt, da 

forstår du livet.

Se nøye på dette, og du vil se at livet er 
sin egen metafor.

Den som søker viten
Den som søker viten er en som alltid 
anerkjenner erfaringen hun har selv 
om erfaringen ikke fremstår som gun-
stig. Fordi den som søker viten vet at 
hun på et eller annet nivå må ha hatt en 
intensjon om denne erfaringen. Det er 
den vissheten som gjør det mulig for 
en person å være fullstendig avslappet 
og ”samlet” under omstendigheter som 
en annen ville oppleve som svært stres-
sende.

Gud vil aldri straffe deg
Jeg vil aldri straffe deg, men du kan 
velge å straffe deg selv i dette livet eller 
et annet inntil du ikke gjør det lenger. 
Jeg vil ikke straffe deg for jeg har ikke 
blitt såret eller skadet – ei heller kan du 
såre eller skade noen Del av Meg, som 
dere alle er.

En av dere vil kanskje velge å føle seg 
såret eller skadet, men når du kommer 
tilbake til det evige riket, så vil du opp-
dage at du ikke har blitt skadet på noen 
måte. I det øyeblikket vil du tilgi de du 
trodde hadde skadet deg fordi du vil 
forstå det store bildet.

Hva er helvete?
Det er erfaringen av det verst tenkelige 
utfall av dine valg, beslutninger og ska-
pelser. Det er den naturlige konsekvens 
av en hvilken som helst tanke som for-
nekter Meg eller sier nei til Den Du Er i 
relasjon til Meg.

Det er smerten du lider under gjennom 
feilaktig tenkning. Imidlertid er også 
”feil tenkning” en feilaktig benevnelse 
fordi det finnes ingenting som er feil.

Helvete er det motsatte av glede. Det er 
når noe ikke fullbyrdes. Det er visshe-
ten om Hvem og Hva Du Er og samtidig 
unngå å erfare det. Det er å være min-
dreverdig. Det er helvete, og det finnes 
ikke noe større for din sjel.

Men helvete eksisterer ikke som det ste-
det du har fantasert om hvor du brenner 
i en slags evigvarende ild, eller eksiste-
rer i en tilstand av evig smerte. Hvilken 
hensikt skulle jeg ha med det?

Selv om jeg tenkte den ugudelige tan-
ken at du ikke ”fortjener” himmeriket, 
hvorfor skulle jeg ha behov for å søke 
en slags hevn og straff fordi du feilet? 
Ville det ikke være en enkel sak for 
Meg å bare kvitte meg med deg? Hvil-
ken hevngjerrige del av Meg ville for-
lange at jeg utsetter deg for evig lidelse 
av et eller annet slag og på en måte som 
ikke er mulig å beskrive?

Hvis du svarer behovet for rettferdig-
het, ville ikke rett og slett å nekte deg 
samvær med Meg i himmelen skape 
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denne rettferdigheten? Er det nødven-
dig å påføre uendelig smerte også?

Hjelp mennesker å vite at de er 
elsket
Her er noe som jeg vet vil bringe deg 
glede. Bestem deg for at resten av livet 
– hver dag, hvert øyeblikk, hvert ord 
– er noe du vil dele med alle hvis liv 
du berører på en måte som forsikrer at 
de vet at det ikke er noe de behøver å 
gjøre, ingen steder de behøver å gå og 
ingen spesiell måte de behøver å være 
på for at de skal være elsket av deg ak-
kurat nå. La dem vite at de er perfekte 
nøyaktig som de er, akkurat slik de står 
der.

Tilbring resten av ditt liv med å gi men-
neskene tilbake til dem selv, slik at de 
kan elske seg selv. Og vis dem gjennom 
hvordan du er sammen med dem at du 
vet at det er ingenting de mangler, in-
genting de savner, ingenting de trenger, 
ingenting de ikke er.

Glede og sorg
Glede er liv, uttrykt. Fri flyt av livsener-
gi er det du kaller glede. Livets essens 
er enhet – fellesskap med Alt Som Er. 
Det er hva livet er: fellesskap, uttrykt. 
Følelsen av fellesskap er følelsen du 
kaller kjærlighet. Derfor sies det på de-
res språk at livets essens er kjærlighet. 
Slik blir glede kjærlighet, å uttrykke 
seg fritt.

Når som helst fritt og ubegrenset ut-
trykk for liv og kjærlighet – det vil si 
erfaringen av fellesskap og enhet med 
alle ting og hver eneste sansende skap-
ning – blir forbudt eller begrenset av 
en hvilken som helst hendelse eller be-
tingelse, kan ikke sjelen, som er selve 
gleden, uttrykke seg fullt ut. Glede som 
ikke fullt ut blir uttrykt er følelsen dere 
kaller sorg.

Hva sjelen er ute etter
Den største følelsen er erfaringen av 
fellesskap med Alt Som Er. Det er den 
store reisen tilbake til Sannhet som sje-
len lengter etter. Dette er følelsen av 
perfekt kjærlighet.

Perfekt kjærlighet er det for følelser 
som perfekt hvit er for farger. Mange 
tror at hvit er fravær av farger. Det er 
det ikke. Det er inkluderingen av alle 
farger. Hvit er kombinasjonen av alle 
andre farger som eksisterer.

På samme måte er ikke kjærlighet fra-
vær av en følelse (hat, sinne, lyst, sja-
lusi, begjær), men summen av alle fø-
lelser. Totalsummen. Den sammenlagte 
mengde. Altet.

Derfor må sjelen erfare hver eneste 
menneskelige følelse for at den skal 
kunne erfare perfekt kjærlighet.

Hvordan kan jeg ha medfølelse med det 
jeg ikke forstår? Hvordan kan jeg tilgi 
en annen det som jeg aldri har erfart i 
meg selv? Så vi ser både enkeltheten 
og den enorme storslagenheten i sjelens 
reise. Vi forstår tilslutt hva det handler 
om:

Den menneskelige sjels formål er å er-
fare alt – slik at den kan bli alt.

Separasjon og andre illusjoner
Fordi du ikke vil bli dømt, kan du ikke 
fordømmes.

Fordi du aldri vil bli fordømt vil du til-
slutt vite at kjærlighet er betingelseløs.

Fordi kjærlighet er betingelseløs er det 
ingen og ingenting som er overlegent i 
Guds rike. Det eksisterer ingen range-
ring eller hierarkier. Det finnes ingen 
som er mer elsket enn andre. Kjærlighet 
er en total og fullstendig erfaring. Det er 
ikke mulig å elske litt eller å elske mye. 
Kjærlighet er ikke kvantifiserbar. Man 
kan elske på forskjellig måter, men ikke 
i forskjellig grad.

Husk alltid det.

Kjærlighet er ikke kvantifiserbar.

Elskede, vær kjærlighet
Mennesker bruker flere liv på leting et-
ter det de allerede har. De har det fordi 
de er det.

Alt du behøver å gjøre for å ha kjærlig-
het er å være kjærlighet.

Dere er mine elskede, hver og en av 
dere. Alle sammen. Ingen er mer elsk-
verdig enn en annen fordi ingen av dere 
er mer av Meg enn noen andre, selv om 
noen av dere husker mer av Meg og 

derfor mer av dere selv.

Så ikke glem deg selv.

Elskede, vær kjærlighet.

Gjør dette til minnet om Meg.

Erindre betyr å bli medlem igjen
For dere er alle en del av Meg, et med-
lem av Guds Forsamling, og når du 
erindrer Hvem Du Virkelig Er, blir du 
bokstavelig talt medlem på nytt av Den 
Ene Forsamlingen.

Det eksisterer kun En Forsamling.

En Eksistens.

Husk alltid det.

Menneskehetens problem
Menneskehetens kamp er ikke en mili-
tær kamp – det er en kamp om sinnet.

Hvis det bare var en militær kamp, så 
ville den vært over fordi det mektigste 
militære ville vinne enkelt. Likevel vi-
ser deres historie og verdens hendelser 
helt opp til i dag at det mektigste mili-
tære ikke kan vinne noe som helst. Det 
kan temme, men det kan ikke seire.

Temming og seier er ikke det samme.

Bare når du forandrer menneskers sinn 
kan du vinne i slaget om å skape fred og 
harmoni for menneskeheten. Og det vil 
bare skje når menneskeheten forstår at 
dens problem ikke er militært, ikke er 
politisk og ikke økonomisk. Problemet 
for menneskeheten i dag er et åndelig 
problem.

Å finne din vei hjem
Bare når du har fått nok av separasjon, 
nok av illusjoner, nok av ensomhet og 
smerte vil du søke å finne din vei hjem. 
Og da vil du finne at jeg vil være der 
– at jeg alltid har vært der.

All Tid.                                                 •


