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n n Verdensberømte Neale Donald Walsch kommer til Bergen i september.
Svært mange vil møte «mannen som snakker med Gud»...

Folkebevegelse

for sjelen
– Dette året er det siste Walsch holder
seminar utenfor USA. Godt at vi fikk
ham hit, sier Magnhild Almelid (70)
som inviterte ham.

Magnhild og Tanja Walker (40) er med i
Humanity’s Team, avdeling Bergen, en verdensomspennende organisasjon, stiftet av
Neal Donald Walsch. For noen år siden var
Magnhild på seminar med Walsch i Det er mer
London.
mellom
– Jeg inviterte
ham til Bergen, sier
hun.
Senere satt hun,
Tanja og Henning
Jon Grini i bladet «Ildsjelen» og snakket
sammen. Henning tok den formelle kontakten. Siden har alt klaffet.

ler Tanja som var med å starte Humanity’s
Team, avdeling Bergen etter møtet med Walsch i Oslo for fire år siden.
– Men det er ikke ham det handler om.
Dette er en frigjøringsbevegelse for
sjelen.

som om «de klikket» inn i min bevissthet,
min forståelse for det guddommelige ble
videre og dypere.
– Hvis Gud kunne snakke med menn
i gamle dager, kan Gud snakke til Walsch. Og da kan Gud selvsagt snakke
med alle til enhver tid, mener Magnhild.

IRRITERT: – I grunnen var det boken
«Himmelske samtaler» som oppsøkte
meg, mener Magnhild. Hun abonnerte på
alternative bøker fra Energica. Denne boken
havnet i bokhyllen, og hun glemte den.
Lenge.
– Jeg lette etter en annen bok, så kom
denne boken i hendene mine. Jeg satt
oppe hele natten. Det skjedde noe
radikalt med meg.
Tanja derimot, ble irritert første gang hun leste
boken:«Hvordan kan han stille
så mange dumme spørsmål?»,
undret hun.
– Men dette er jo de viktigste spørsmålene, og det var

IKKE DEN ENESTE: – Det som kommer tydelig frem i bøkene, er at Walsch selv
ikke er den eneste formidleren. Han er en av
mange, sier Tanja som nevner mange bøker.
Blant annet Eckhard Tolles «Det er nå du
lever»:
– Det er budskapet som er viktig, ikke
menneskene som blir
«profeter», mener
hun.
– Se på
innholdet.

himmel
& jord

MØTTE WALSCH: De to kvinnene er
ikke i tvil:
– Det Walsch forteller går rett i hjertet,
hverdagslig og enkelt. Og han er det han
sier.
– Vi er mange som gleder oss til han kommer. Alle i det alternative miljøet vet at han
kommer. De fleste som har lest bøkene, vet
det ikke...
Tanja har møtt ham i Oslo:
– Han er dedikert, levende, ærlig og åpen.
Når jeg tenker på dette, kommer nesten
tårene.
– «Himmelske samtaler» er en
stor inngangsport for å forstå
essensen i livet. Noe skjer med
folk som leser dem, fortel-

enn de
fleste andre
steder

Ikke innpakningen. Hva opplever du selv? I
motsetning til det som blir fortalt deg.
– Stol på det du selv føler og erfarer. Livet
har ingen mening uten den mening vi gir
det selv.
I Humanity’s Team, ønsker de å levendegjøre budskapet. Og leve budskapet: Vi
er alle ett.
– Vi ser muligheten til å «redde» verden,
men vi må være på lag. Humanity’s Team er
et sted vi kan si «JA!» til å være på lag som
menneskehet.
– Vi har en stille sjel som sier «ja» hele
tiden. Når vi sier «ja», bygger vi broer.
Dette gir en dyp resonans i meg.
TOVE GULBRANDSEN
Tlf. 55 23 51 71

«Hvis Gud kunne
snakke med menn
i gamle dager, kan
Gud snakke til Walsch. Og da kan Gud
selvsagt snakke med
alle til enhver tid.»


Magnhild Almelid

GLEDER SEG:

– Det Walsch
forteller, går rett
i hjertet, hverdagslig og enkelt.
Vi gleder oss til
han kommer til
Bergen, sier Tanja
Walker (40) og
Magnhild
Almelid (70).
FOTO: TOVE
GULBRANDSEN

OM MAGNHILD

n Driver med healing,
veiledning til innsikt
i personlige problemer og teknikker for
selvhjelp. Reconnective Healing. Personal
Reconnection. Theta
Healing.
n Medlem av Norsk
Spiritualistkirke, avdeling Bergen.
n Holder foredrag i Spiritualist Bergen
og Antroposofisk selskap.
n «Ny Tid – Nytt Fokus», foredrag og
samtaleforum, annenhver torsdag.
n Leser egne dikt, holder kåseri, humoristiske sketsjer, visevertinne i bryllup,
skriver festsanger.
n Les mer: http://home.no.net/dnarec/
index
40008120

OM TANJA

nD r ive r
med
lydhealing (utdannet
hos Chris James
«School of sacred
sound»), healing/
nondualisme og
meditasjonsgrupper.
nHar
utviklet
sin egen avslapningsmassasje med
healing.
n Skriver dikt og lager sanger om livets
spørsmål.
n Lokallagsleder for Humanity’s Team
avdeling Bergen, styremedlem Humanitys Team Norge.
n Arrangerer åpen «Spirituell lekegruppe» en gang i måneden.

HUMANITY’S TEAM

n Grunnlegger: Neale Donald
Walsch i 2003.
n Stiftet i Norge 2004.
n Verdensomspennende,
spirituell grasrotbevegelse,
frigjøringsbevegelse for sjelen.
n Visjon om å skape en
annerledes verden: «Menneskeheten er i alvorlig krise
som ikke kan løses, verken
med politiske, økonomiske,
juridiske, militære eller religiøse virkemidler. Krisen som
verden står overfor i dag, er
forankret i vår oppfatning om

hva livet er. Det er en åndelig krise. Derfor kan den bare
løses ved å endre vår oppfatning om livet selv.»
n Idégrunnlaget stammer fra
bøkene «Himmelske samtaler».
n Studiesirkler, helgekurs,
terapigrupper.
n Høsten 2003 ble det også
startet ettårig studium.

OSLO OG BERGEN

n Walsch kommer til Bergen
(18., 19., 20.) og Oslo (16.)
september.

n Les mer: ildsjelen.no/walsch.htm
n Les mer: nealdonaldwalsch.com
n Les mer: walsch.no

LITT SNACKS

n Les mer: cwg.org (tilbakemeldinger fra mennesker
over hele verden)
n Les mer: newspirituality.
org (mailer fra folk)
n Les mer: thesecret.tv (suksessfilmen The Secret)
n Les mer: ildsjelen.no/himmel1.htm (bokutdrag)
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Mannen som snakker med Gud
Over ett år før, allerede før
arrangementet ble annonsert,
var det to hundre påmeldte
til seminar og foredrag med
Neale Donald Walsch.
Boken «Himmelske Samtaler» («Conversations With God») er oversatt til 37
språk. Over 7 millioner eksemplarer er
solgt på verdensbasis. Walsch’ historie
begynner med at han brekker nakken
i en bilulykke og mister jobben. Når
alt ser ut til å gå rett ad undas, vender
han seg mot Gud for å få råd. Og Gud
svarer…

I september kommer han til Bergen og Oslo for å holde foredrag, men
det er kun i Bergen han skal holde
seminar.
BESTSELGER: Neale Donald Walsch
er en moderne, åndelig budbringer.
Desperate spørsmål rablet ned på
en notisblokk midt i en lang og søvnløs natt, begynte en kjær dialog som
forandret Neales liv for alltid, og med
det: Livet til millioner av andre mennesker. Den første boken var på New
York Times bestselgerliste i to og et
halvt år.

Samtalebøkene har omdefinert Gud
og er med på å skifte det spirituelle
paradigme rundt om i verden.
«IKKE RELIGION»: Walsch sier at
han er særdeles engstelig for å bli sett
på som en «nyreligiøs profet». «Dette er
ikke religion, men snarere en forståelse
av en helhet som vi alle er en naturlig
del av», sier han som ønsker å hjelpe
folk til å finne seg selv, eller «å gi seg
selv tilbake til seg selv».
Bøkene traff lyttende og sannhetssøkende mennesker midt i hjerteroten.

60 000 I NORGE: Det er laget spillefilm
om ham. Ti av hans bøker er oversatt til
norsk og er solgt i 60 000 eksemplarer.

ÅNDELIG
BUDBRINGER:
Neale Donald
Walsch, en
moderne,
åndelig budbringer.
I september
har han seminar og forelesning i Bergen.
40008120

