VISDOMSORD
FRA HIMMELSKE SAMTALER
Hentet fra Himmelske Samtaler bok 1 av Neale Donald Walsch

Kjærlighet er den
virkelige virkeligheten. Det
er den eneste. Det er alt. Å
føle kjærlighet er å oppleve
Gud.

All menneskelig
handling er på sitt dypeste
plan motivert av én av
to følelser – frykt eller
kjærlighet.

I ytterste konsekvens
kan du ikke oppleve deg
selv som det du er før du
har møtt det du ikke er.
Dette er hensikten med
relativitetsteorien og alt
fysisk liv. Du definerer deg
selv ved det du ikke er.

Den høyeste tanken
er alltid den tanken som
inneholder glede. De
klareste ordene er de ordene
som inneholder sannhet.
Den mest storslagne følelsen
er den følelsen du kaller
kjærlighet.

Det finnes ingen
tilfeldigheter i
universet.

Det finnes ikke noe
slikt som karmisk
gjeld.

Du er allerede en Gud. Du vet det bare ikke.

Har du noen gang sett noe mer perfekt enn en snøkrystall? Det innviklede mønsteret,
symmetrien, konformiteten og originaliteten – det hele er et mysterium. Du undrer deg over
mirakelet i denne slående demonstrasjonen fra naturens side. Men hvis jeg kan gjøre dette med en
enkelt snøkrystall, hva tror du jeg kan gjøre – har gjort – med universet?
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Det finnes ikke noe slikt
som en ukorrekt vei – for
på denne reisen kan du
ikke ”ikke komme” dit
du går. Det er rett og slett
et spørsmål om tempo et spørsmål om når du
kommer til å komme dit.
Du kan ikke mislykkes.
Det ville ikke være i henhold
til planen. Det finnes ingen
vei som ikke leder dit du
skal. Du kan ikke bomme på
målet. Hvis Gud er blinken
din, er du heldig, for Gud er
så stor at det er umulig ikke
å treffe.

Universets lover er svært
enkle.
1. Tanker er kreative
2. Frykt tiltrekker lik energi
3. Kjærlighet er alt som er

Hensikten med å skape
dere, mine åndelige barn,
var at jeg skulle kunne
kjenne meg selv som Gud.
Jeg har ingen annen måte å
gjøre dette på enn gjennom
dere.

Meningen med livet er
ikke å komme noe sted – det
er å legge merke til at du
allerede er og alltid har vært
der.

Sjelen din søker den
høyeste følelsen. Den søker
å erfare – å være – perfekt
kjærlighet.

Sjelen – din sjel – vet
alt hele tiden. Ingenting er
skjult for den, ingenting er
uvisst. Men viten er ikke
nok. Sjelen søker erfaring.

Hensikten med et
parforhold er ikke å få en
annen til å komplettere deg;
men å få en annen å dele
din kompletthet med.

Følelser er sjelens
språk.

Du er, har alltid vært og vil alltid være en himmelsk del av den himmelske helheten, et medlem
av himmelkroppen. Det er derfor handlingen å slutte seg til helheten igjen, å vende tilbake til Gud
igjen, kalles erindring. Du velger faktisk å erindre hvem du virkelig er, eller å smelte sammen med
de forskjellige delene av deg for å oppleve hele deg – som også er hele meg.

Kom til meg via hjertets
vei, ikke via hjernens
rasjonalitet. Du vil aldri
finne meg i det rasjonelle.

Ingen som har oppnådd
mesterstatus, er kjedlig.
Kanskje uvanlig. Kanskje
usedvanlig. Men aldri
kjedelig.
Din oppfatning av den
ytterste virkelighet er mer
begrenset enn du tror, og
sannhet er mer ubegrenset
enn du kan forestille deg.

Ingenting hender med
deg eller gjennom deg som
ikke er til ditt eget høyeste
beste.
Hvis det er noe du
velger å oppleve i livet ditt,
”ønsk deg” det ikke – velg
det.
Når du vet hvem du
er – at du er den mest
strålende, den mest
bemerkelsesverdige, den
ypperste skapning Gud
noensinne har skapt –
ville du aldri frykte. For
hvem kunne avvise en slik
vidunderlig storslagenhet?

I den sanne rekkefølge
av ting gjør man ikke ting
for å være lykkelig – man er
lykkelig og derfor gjør man
noe.

Hvis du tenker på livet
ditt som det å gjøre noe,
forstår du ikke hva det
dreier seg om. Sjelen bryr
seg ikke om hva du gjør for
å tjene til livets opphold –
og når livet ditt er over, vil
heller ikke du bryr deg om
dette. Sjelen bryr seg bare
om hva du er mens du gjør
det du gjør.
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