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?

Du skrev en gang
om behandling av
blodstyrtning
fra
magesår. Men det er
en behandling du ikke
nevnte. Den fikk min kone da
hun for et år siden ble haste
innlagt med blodstyrtning
fra et magesår. Man førte et
kikkertinstrument ned gjen
nom spiserøret og avlukket
karene i såret ved brenning,
så blødningen stanset. Etter
følgende kontroll viste det
seg at såret var leget. Jeg så
det selv på skjermen, fordi
jeg var til stede under gastro
skopien, skriver W.M.
Takk for denne supple
rende opplysningen.
Ja, det er fantastisk
at man nå kan se det
indre av sin ektefelles
magesekk og
k o n s t a t e r e
at
legene
har
ut før t
sitt arbeid
tilfredsstillen
de.

!

Dr. Erik Münster

NAVNEDAG
I dag har Konstanse og Connie
navnedag.
Konstanse er et latinsk navn som
betyr fasthet, karakterstyrke, mens
Connie er en engelsk kjæleform av
Konstanse.
Det er 212 kvinner som har Kon
stanse som første fornavn.
121 kvinner har Konstanse som
eneste fornavn.
Det er 844 kvinner som har Connie
som første fornavn.
511 kvinner har Connie som eneste
fornavn

Deprimert
av å være
sent oppe
Det kan lønne seg å være streng
med barnas leggetid. En ny studie
viser at barn og unge som legger
seg etter midnatt har økt risiko for
depresjon og selvmordstanker.
Forskere ved Columbine University
i New York har analysert data fra 15
600 ungdommer. 13 prosent av dem
hadde selvmordstanker. 7,3 prosent
led av depresjon.
Forskerne så på sammenhengen
mellom foreldrenes regler om leg
getid og forekomsten av depresjon
og selvmordstanker hos tenåringen.
Det viste seg at de som la seg ved
midnatt eller senere hadde 25 pro
sent større fare for å ha selvmords
tanker og 20 prosent større risiko
for depresjon, sammenlignet med
de som la seg senest klokken 22.
For lite søvn kan også lede til:
n Uro på skolen
n Vansker med å tilegne ny kunnskap
n Flere konflikter med foreldrene
n Svekket vurderingsevne 

(Kilde: Helsenett.no)

SPILLEFILM: Det er laget spillefilm
om Walsch.

MASSE BØKER: «Himmelske samtaler» (Conversations With God) er
oversatt til 37 språk og solgt i titalls
millioner eksemplarer i verden. Ti av
hans 27 bøker er oversatt til norsk.

– Jeg tror ikke
på at Gud finnes:

«JEG
VET»
Bergen sentrum (BA):
En helt alminnelig
mann i en helt alminnelig by med helt alminnelige mennesker.
Forskjellen er at han
er verdenskjent for 27
bøker om sine samtaler med Gud.
– Første gang jeg snakket med
Gud...
Neale Donald Walsch (66) gjør
store, rare, sjokk-grimaser med
ansiktet.
– Men nå blir jeg ikke overrasket. Nå er det normalt.
I helgen er han i Bergen for
å holde foredrag, seminarer og
motta Spiritpeace-prisen.

LIVET KOLLAPSET: Han mistet jobben, fikk problemer med
konen, mistet sitt hjem. Helsen
hans kollapset.
Han ble utsatt for bilulykke
der han knakk nakken og egentlig skulle dø. I ett år var han uteligger i New York, levde på gaten

og tigget penger. Neale var 50 år
gammel.
Så ble det absolutt nok for
ham. Han var oppgitt, forbannet. Midt på natten ropte han ut
sitt enorme sinne og fortvilelse
til Gud: «Hvorfor har jeg fortjent
dette?! Gi meg svar!»
– Så hørte jeg en stemme
som sa: «Spør, så skal jeg
svare.»

FINN UT SELV: Neale møter

I BERGEN: Neale Donald Walsch (66) er i Bergen for å holde foredrag,

– Jeg også et filter. Selvsagt.
selvsagt mange som ikke tror et
– Jeg sier hele tiden: Ikke stol
kvidder på det han forteller eller
som tror at det har rablet for på alt jeg sier og skriver, men vær
ham. Det gjør ham ikke noe. Det åpen! Du må selv tenke og finne
ut av dette. Hvis ikke hadde jeg
er opp til hver enkelt å velge.
vært farlig!
Bib elen sie s jo
– Men når folk blir
også å være Guds ord.
Ikke stol kjent
med meg, ser de
Johannes, Lukas og
på alt jeg jo at jeg ikke er gal. At
de andre, hørte Gud
snakke, og så skrev sier og skriver. jeg ikke tror noe spesielt om meg selv. At jeg
de det ned. Mange
er helt normal.
mener at siden det er Du må selv
mennesker som førte tenke og finne
«JEG VET»: Siden
det i pennen, blir mennesket et slags «filter» ut av dette. Hvis ha n sna k ker med
så ser han kansom skriver det i sitt
ikke hadde jeg Gud,
skje sånn som mange
bilde, «oversatt» gjenandre sier de ser, aura
nom den tiden og de vært farlig!
og engler og ånder og
holdningene de hadde.
NealE Donald
Walsch (66) sånn?
Hva med Neale?

– Nei, jeg har ikke de erfaringene. Men jeg ser sjelers reise,
sier han som sier at vår sjel lever
evig. Den får bare nye menneskekropper å leve gjennom.
Er du i kontakt med Gud og
ser sånt hele tiden?
– Ånei, jeg går ut og inn av
det. Heldigvis. Det er som varme og kulde, som årstider. Det
er godt å være «ute», for da blir
det veldig godt å komme «inn»
igjen. ... kanskje jeg skal skrive
en bok om det...? «In and out»?
kommer han plutselig på.
– Fysisk liv og fysisk liv med
«tilstedeværelse» er en stor gave
og gir god kontrast.
– Dessuten, legger han til. Min
opplevelse er ikke spesiell. Det er
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Sjelen - din sjel - vet alt hele tiden. Ingenting er skjult for den, ingenting er uvisst.
Men viten er ikke nok. Sjelen søker erfaring.
NEALE DONALD WALSCH (Hentet fra boken «Himmelske samtaler», bok 1)

seminar - og motta Spiritpeace-prisen.
bare det at jeg skriver om det,
sier han lett, for Neale mener at
Gud snakker til oss alle. Det er
bare det at vi er så innmari opptatt, at vi unngår å høre etter.
«Tror» du eller «vet» du?
Han sukker glad for spørsmålet:
– Dette er viktig! Jeg vet! Å
ja. Jeg vet!

NÅR DU BLIR STOR? Lille

Neal vokste opp i et katolsk
hjem og hadde sin «barnetro».
Nå tilhører han ingen religion.
Han kaller seg teolog, en «ny»
teolog i «den nye teologien». Hva
han skal bli «når ham blir stor»?
Neale humrer:
– Da skal jeg bli komplett.

Hvor er du nå, da?
er gitt i hans livsoppgave i dette
– På to prosent.
livet?
Vi snakker litt. Om dette og
– Et aspekt ved det guddomhint, og om hva han føler om at melige, det å vekke menneskene.
det er ganske mange som forgu- Meg selv inkludert. Neale er fjern
der ham, liksom løfi blikket, mumler litt
ter ham opp med lys
for seg selv:
Fysisk
i blikket, som om han
– Nå r je g bl i r
liv og
nesten var helgenforstor...? Hvor jeg er
klart.
gjentar han litt
fysisk liv med nå?
Han tenker.
for seg selv.
– Jeg tenker akku- «tilstedevæ– Nå er jeg kommet
rat som jeg gjør med
på fem prosent.
regnet. Det kommer, relse» er en
det er der, men kan stor gave og
PRIVILEGERT: Han
ikke gjøre noe med
er trøtt. Han er sliten.
gir god kondet.
Døgnvill etter turen
Hvem er han? Sånn trast.
fra USA, etter fullt
egentlig? Fra tidenes
pes med foredrag og
NealE Donald
morgen, liksom? Hva
Walsch (66) oslojournalister. Han
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har reist verden rundt i årevis.
Men nå er det slutt med Bergen og Europa. Nå blir det bare
USA.
Hæ?!
– Vel... Kanskje Europa igjen,
da, medgir han. Om han blir lei
av alle de samme spørsmålene
fra oss journalister?
– Slik har jeg blitt fotografert millioner av ganger, parerer
han og ser som vanlig mildt mot
objektivet.
– Men nei. Slike spørsmål
som du stiller har jeg ikke fått
av journalister før, legger han til.
Neale er ganske så grå i ansiktet,
stiv i ryggen. Men øynene stråler
når han får snakke om det han
brenner om:

– Vi er bare et lite skritt, et
lite pust unna å realisere drømmen for å få den verden vi vil
ha.
Han mener at menneskeheten
søker hele tiden, det har vi alltid
gjort, men at nå er vi mer åpne
enn noensinne.
– Jeg kommer hit til Bergen
og Europa for å invitere de
som vil til å ta del i noe større.
Få menneskeheten til å lytte.
Jeg er privilegert.
TOVE GULBRANDSEN Tlf. 55 23 51 71

Les mer:
www.nealedonaldwalsch.com
www.walsch.no
www.newspirituality.org
www.thesecret.tv
www.ildsjelen.no/himmel1.htm

