HVA GUD ØNSKER…
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Menneskene har, etter beste evne,
etterlevd det som religionene har
fortalt er ”Guds vilje”! Til tross
for dette, er vi i vanskeligheter i
privatlivet, i arbeidslivet, i politikken – og ikke minst – innenfor
religionene ﬁnnes konﬂikter som
utgjør en trussel for oss alle. Informasjonen om hva Gud ønsker
eller krever av oss er mildest talt
unøyaktig…

sch virkelig har satt søkelys på innsiden
av våre religioner. Og mange ser at det
er nødvendig, bl.a. derfor er hans bøker
blitt oversatt til 34 språk og er bestselgere i mange land.
Religiøse overbevisninger
Dette er en av de siste bøkene til NDW.
Den ﬁnnes til nå ikke på norsk. Det har
alltid vært farlig å stille spørsmål ved
religiøse overbevisninger, men vi må
gjøre det - nå – ellers er det ikke sikkert
at vi eksisterer om et par tiår. Dette er
ingen overdrivelse! Nye tanker om oss
selv og andre – og ikke minst om Gud er tvingende nødvendig for å gjøre noe
med dagens alvorlige problemer. For

rømmer unna… Når man leser denne
boken vil man forstå at de som gjør nye
valg er med på å forandre verden! Hvis
vi bare visste hvilke valg! Finnes det
fremdeles viktig informasjon om Gud,
og livet som vi ikke har fått – eller har
misforstått? For egen del blir svaret Ja
– og at det nok gjelder de ﬂeste av oss,
– og det er nok å ta av… Nok til en hel
bok… Og her er den!
Våre valg
Menneskene er fremdeles i sin åndelige
barndom, vi er i utvikling. Vi har – som
barn ﬂest – ikke lært å ta ansvar. Vi
krangler og slåss. Vi forteller våre barn
at de må se seg for når de skal over ga-

”Når vi er villig til å gi slipp på våre gamle forestillinger om Gud, og hva Han ønsker, så vil menneskenes liv forandres totalt – på alle områder!”
Boken ”What God Wants” (Hva Gud
Ønsker) har et innhold som kan ta pusten fra de ﬂeste av oss – som forfatteren
selv sier: ”Denne boken er farlig”! Den
er først og fremst en trussel for makteliten. Fra før vet vi at Neale Donald Wal-
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vi står nå overfor en alvorlig trussel,
globalt og kulturelt. Og vi har liten tid!
Derfor er denne boken ikke bare kort men også både spennende og farlig! En
utfordrende kombinasjon. Det kommer
an på om man ser frem til noe - eller
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ten, at de må gå og ikke løpe. At de må
tørke opp søl og rydde etter seg - og si
unnskyld når de sårer andre… Hvis det
ikke går opp for oss at vi har ansvar for
det som skjer, så må vi ta konsekvensen av det. Men våre valg kan også gi

oss en fantastisk fremtid. Det er opp til
oss! Det er enda mange som ignorerer
det faktum at vi kan utslette alt liv – oss
selv inkludert. Men hvis man er i stand
til å tro at det er mulig, slik verden ser
ut i dag - så hvorfor ikke tro på det som
står i denne boken? Det er også en utbredt oppfatning at dommedag er nær
- og at det ikke er noe vi kan gjøre for
å hindre dette. Det er Guds vilje – men
at alle de som tror skal reddes! Det er
bare å ta imot det som skjer… Men det
behøver ikke å bli slik, for vi har fri
vilje. Og veldig mange har nå fått nok
av krig og krangling, misforståelser og
vold. De er lei av sine hverdagsproblemer, sin kamp for å overleve. Mange er
etter hvert kommet til at det må ﬁnnes
en løsning på alt dette. Og det stemmer!
Men spørsmålet er: Hva er vi villig til å
gjøre for å oppnå forandring?
Hva vi er blitt fortalt om Gud
”Menneskeheten har ikke forstått hva
som er Guds ønsker” sier Walsch. Dette
er det sjokkerende budskapet som ﬁnnes i denne boken. Du gode Gud! ”Hvis
alt som er sagt og tenkt om Gud bare
har ført til det vi opplever i dag – hva
er så hensikten?” For å ﬁnne svar på

tes av våre fem sanser har med Djevelen å gjøre! Denne lærdommen har fått
oss til å frykte Gud. Og gudfryktighet
er sett på som en høyverdig egenskap
- ! Vi er også pålagt å elske Gud over
alt og alle! Men vi har mange hellige
skrifter og mange forskjellige budbringere. Og derfor er Menneskenes største
utfordring å få klarhet i hvem som har
rett. For velger man feil, så kan man tas
av dage i Guds navn – og man havner i
Helvete! Hmmm… her kan man sannelig bli både søvnløs – og hodeløs!
Hva Gud ønsker
Bokens tolv første kapitler omfatter
våre vanlige oppfatninger på de ﬂeste
områder av livet. Men nå – i kapittel
tretten - skal vi utforske – og forhåpentlig ﬁnne de riktige og viktige svarene
på hva Gud ønsker… Fatt mot! For dette blir det mest utfordrende du til nå er
blitt fortalt om ”What God Wants”!
?...............?...............?...............?
?...............?...............?...............?
Heisann… her må det være noe som
ikke stemmer! Åtte sider – uten et ord
- eller er det kanskje usynlig skrift…?
Merkverdig! Men kapittel fjorten forteller at vi har funnet svaret…”Absolutt

Hva? Nå har jeg ikke hørt på maken!
Her trengs det virkelig en forklaring, og
den kommer: Vi trenger ikke Gud - men
for å ha tilgang til Hans kraft, så må vi
tro på at kraften ﬁnnes. I all verden...
går det an! Gåten oppklares straks med
et eksempel: Hvis du arver fra en rik
onkel, så må du vite at han har levd for
å få rede på det. Men du trenger ikke
onkelen for å ta imot pengene… Ideen
om at vi trenger Gud er en illusjon! Vi
er skapt i Guds bilde. ”Har jeg ikke sagt
dere at dere er alle guder?” Vi blir her
fortalt at Gud lar oss være fri og uavhengige, og at vi er fullt i stand til å
skape og erfare det vi alltid har ønsket!
Den største misforståelsen
i menneskets historie
Denne boken vil kullkaste det meste
av det vi hittil har trodd om Gud - og
oss selv, men fortvil ikke - det ordner
seg nok, skal du se! For der det gamle
forsvinner, kommer det som regel noe
nytt og bedre i stedet. ”Kan det tenkes
at forestillingen om at Gud krever eller
ønsker noe av oss er en gammel misforståelse som vi krampaktig har holdt
i live?” Hvis dette er mulig, så kan
det snu opp ned på alt - både politisk,

”Ideen om at vi trenger Gud er en illusjon! Vi er skapt i Guds bilde. ”Har jeg ikke sagt dere at dere er
alle guder?” Vi blir her fortalt at Gud lar oss være fri og uavhengige, og at vi er fullt i stand til
å skape og erfare det vi alltid har ønsket!”
dette må vi først få klarhet i hva Gud
er. Vi er blitt fortalt at han er Den Høyeste Visdom, Himmelens og Jordens
Skaper, Allmektig, Allvitende og Allestedsnærværende. Han er Alfa og Omega, den eneste rette Gud. Han har gitt
oss livet… men han er atskilt fra oss!
De ﬂeste mennesker er blitt fortalt – og
har akseptert, at Gud først og fremst vil
ha lov og orden. Han er vår dommer, og
bestemmer om vi fortjener Himmelsk
belønning eller blir forvist til Helvetets
evige pine. Han er en sjalu og hevngjerrig Gud, som i sinne utsetter oss for
vold - eller kommanderer oss til å være
voldelige mot hverandre! Men vi er
også blitt fortalt at Gud er kjærlig, omsorgsfull og medfølende, at Han bare
vil det beste for oss. Det eneste som
trengs er at vi adlyder Ham, Det er veldig enkelt… for vi er blitt fortalt i detalj
hva vi skal og ikke skal gjøre, gjennom
våre hellige skrifter og av Guds fremste
representanter her på jorden. Og som de
synderne vi er, må vi regelmessig skrifte
og be om tilgivelse og nåde. Det er også
en utbredt oppfatning at livet skal være
en kamp - og at alt som ikke kan oppfat-

ingenting”!! Så enkelt og så ubegripelig! Men heldigvis – Neale forlater oss
ikke her – vi får en oppklaring. Men vi
trenger kanskje litt tid til å samle oss
først… eller? Legg for all del ikke boken tilside.
La deg utfordre!
Ja – legg boken i fanget, lukk øynene,
og prøv for et øyeblikk å forstille deg
at dette er et faktum: Gud ønsker ingenting… absolutt ingenting! Hvordan
føles det? Er det mulig? Og i så fall
– hvilken effekt ville det ha – hvordan
ville vi mennesker reagere? Hvis vi antar at dette er sant, er det da mulig at
Gud ikke ﬁnnes? Men hvis det ﬁnnes
en Gud som ikke ønsker noenting, hva
er da hensikten – og hvorfor skal vi i så
fall tro på Ham? Dette kapittelet setter
oss virkelig på prøve, her blir det stilt
spørsmål ved våre vanligste forestillinger på de ﬂeste områder i vår hverdag.
Det er nyttig og nødvendig - men også
farlig!
Vi trenger ingen Gud
Er du klar...? Det er ingen grunn til
å tro på Gud – vi trenger ingen Gud!

økonomisk og sosialt. Familiestruktur,
parforhold, - og religiøse doktriner,
ikke minst – vil endres. Vi er blitt fortalt at vi må elske og ære Gud over alt
– og være ydmyke og takknemlige. Hva
nå… hvorfor skulle Gud bry seg - eller
kreve noe av oss under slike omstendigheter? Hvis du er uenig i det som her
er blitt sagt, så spør deg selv: ”Hva er
det som ikke stemmer? Hvor ﬁnnes de
rette svarene – og hvem har talt? Hvilken bok - og hvilken Gud?” Hvordan
vet du at alt det du hittil er blitt fortalt
- og har trodd på - stemmer? Ta deg nå
tid til en reﬂeksjon – intellektuelt og
spirituelt – over påstanden om at Gud
ikke ønsker eller trenger noe fra oss…
I motsatt fall: Hvorfor skulle han holde
oss ansvarlig for hva han måtte trenge?
Holder vi våre barn ansvarlige for våre
behov…? Hvorfor skulle han - for eksempel – kreve at vi skal drepe de vantro og kjempe for Hans sak, eller bry
seg med hvilken religion vi forholder
oss til? Gode spørsmål! For om mulig
å ﬁnne svar på disse – og mange andre spørsmål, slår vi fortsatt følge med
Neale. Dette blir spennende - så heng
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med! La oss like godt – først som sist
– ta for oss det som er aller mest revolusjonerende: Nemlig at Gud er Alt Som
Er. Menneskene og alt som er skapt er
en del av Gud. Livet er det samme som
Gud – og vi er en del av denne Enheten.
Da blir det lettere å forstå at Han ikke
krever noe av oss. Vi er ett med Gud
og med hverandre… Men dette har vi
glemt! Vi har trodd på religionenes påstand om at vi er atskilt…! ”You’ve got
me all wrong”, blir det sagt. Ja, denne
boken viser oss den største misforståelsen i menneskenes historie!
Alt vil forandres
Men tanken på at menneskene muligens
alltid har hatt en feil oppfatning av Gud,
kan virke både provoserende og ubegripelig. Mange vil nok vegre seg for å tro
på dette – og våre religioner og politiske makthavere vil føle seg truet. De vil
gjøre hva som helst for å hindre konsekvensene av denne avsløringen! Det vil
bli umulig å rettferdiggjøre nåværende
holdninger og adferd, både politisk,
økonomisk - og ikke minst - gamle, religiøse dogmer. Kort sagt:

bærer – og hvordan det blir praktisert.
Ekteskapet blir betraktet som en hellig
handling, der felleskap og personlig
vekst er formålet. Det er en viktig og
meningsfull kontrakt – med vidtrekkende konsekvenser. Det er en utbredt
og ubevisst misforståelse at vi trenger
en annen for å føle oss ”hel” – vi skaffer
oss derfor det vi føler vi mangler. Vi søker trygghet! Men det blir lett en ”byttehandel” med kjærlighet, noe som kan
bety kontroll, sjalusi og eier-mentalitet.
På sikt kan det føles som avhengighet
og ufrihet. Vel – dette er altså prisen
for ”Tryggheten…” Men ethvert meningsfullt forhold mellom to personer
– to sjeler – er hellig – uansett varighet!
Dette er Guds invitasjon til erfaring,
forståelse og bevissthet. Et uttrykk for
Guddommelig opplevelse av Å Være!
Ekte kjærlighet er uten forpliktelser.
Det handler om å gi uten betingelser
og forventning om belønning… for alt
vi trenger har vi i oss selv, vi må bare
hente det frem. Det å gi er egentlig å
få! Dette har vi også glemt… Men nå er
tiden inne for å huske!

av samme kjønn – er, når det kjennes
riktig – verken feil eller syndig!” Da er
det kanskje ikke de homoﬁle som trenger ”healing”…?
Fri vilje
Vår frie vilje vil også få en annen betydning enn den hittil har hatt. Endelig
vil vi forstå at det innbærer en fullstendig betingelsesløs frihet – uten motsetninger eller begrensninger! Dette var
godt nytt! Vi skal altså ikke straffes for
å bruke vår frie vilje, Gud har ingen behov for å la oss lide hvis vi ”gjør noe
galt” – Han har altså ingen krav eller
betingelser til oss her heller! Denne
forståelsen vil medføre at heller ikke vi
lenger har behov for å straffe hverandre! Vi vil også bli i stand til å forstå
forskjellen på smerte og lidelse! Smerte
er en objektiv erfaring – lidelse er den
subjektive oppfatningen om smerten…
Når vi forstår denne forskjellen, så vil
det forandre vår erfaring. Vi vil oppdage at smerten er et godt verktøy for
å utvikle vår åndelige bevissthet - ingen
”straff” – slik vi har trodd.

”Menneskene er fremdeles i sin åndelige barndom, vi er i utvikling. Vi har – som barn ﬂest – ikke lært
å ta ansvar. Vi krangler og slåss.”
Det ville forandre Alt.
Vi skal ta for oss noen eksempler.
Dette blir en utfordrende øvelse – for
her settes det spørsmålstegn ved de
ﬂeste av våre inngrodde, kulturelle og
sosiale vaner og oppfatninger… Vi
kan først ta for oss dette: Manglende
likeverd mellom kjønnene. Religionene
har utpekt mannen som kvinnens overordnede. Som et resultat av dette, blir
kvinner ofte både misbrukt og mishandlet. Men det er dessverre ikke bare der
– også på andre områder blir det praktisert forskjellsbehandling. Mellom de
forskjellige etniske grupperinger har vi
også satt opp skille. Likeverd er ingen
selvfølgelighet! Sosial bakgrunn og
personlig økonomi blir også brukt for å
markere forskjell. I vårt daglige liv og i
forhold til andre, vil vi ﬁnne mange ting
som forandres med en gjennomgripende
forståelse av hvem vi er. At vi er ett med
Gud, selv om vi er ulike. Det er som en
hånd… ingen av ﬁngrene er like, men
likevel en enhet! La oss holde fast ved
tanken om at dette er en realitet.
Ekteskapet
Hvis vi nå for eksempel ser på hva vi
har blitt fortalt om hva ekteskapet inne-
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Sex
Det ﬁnnes knapt et tema som har medført så mye frustrasjon, sjalusi, skam,
skyldfølelse og fordømmelse som sex.
Det er både tabubelagt og misbrukt, i
den grad at også kroppen er – eller har
vært - tabubelagt! Menneskene vil omsider forstå at seksuell forening er et
vidunderlig uttrykk for Guddommelig
Enhet. For ansvarlige mennesker, med
felles ønske og gjensidig respekt for
hverandres grenser, er dette en ekstra
dyp og meningsfull erfaring. Et gledesfylt spirituelt aspekt av kjærligheten.
Den er hellig – det samme er kroppen!
Litt av en åpenbaring… men kanskje på
tide?
Homoseksualiteten
Så var det homoseksualiteten…! Religionenes og enkeltmenneskets evige
og kontroversielle problem (fremdeles
i Den Norske Kirke)! Men vi vil etter
hvert bli i stand til å akseptere mennesker med slik legning når vi omsider
oppfatter at vi alle er likeverdig. Det
som her sies vi glede mange – men
sjokkere ﬂere. Hør bare: ”Uttrykk for
ekte kjærlighet er rent og uangripelig
uansett! Seksuell tiltrekning mellom to
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Penger
Penger er bare en energi, uten noen verdi i seg selv. Verdien kommer tilsyne på
det som pengene blir brukt til! Gud har
ingenting imot pengene – de er ikke av
det vonde, slik vi har trodd. Menneskene vil endre oppfatningen om at penger
og spiritualitet ikke går sammen. Det er
ingen motsetning i å tjene penger – mye
penger - på det vi kan kalle ”det godes
tjeneste” – f.eks. healing. ”Jeg vil gjøre
det helt klart at personer som tilfører
fellesskapet positive, gode tjenester
fortjener også den høyeste belønning
– ikke omvendt”. Sitat (fritt oversatt).
Moral
Vår forståelse av moral kommer også
til å forandres, fordi Gud heller ikke
på dette området har noen ønsker eller
behov som skal dekkes! Derfor vil den
enkelte av oss deﬁnere spørsmålet om
moral utifra sin egen forståelse. Dette
vil medføre at det midlertidig vil bli
en moral som reﬂekterer vår oppførsel
- den blir mer autentisk… Menneskene
vil gjøre det de alltid har gjort – bare
uten skyldfølelse eller redsel for å bli
fordømt! Frykten for at de menneskelige verdier vil bli forringet, er ubegrun-

net. Vi vil sette opp høyere mål for oss
selv, slik at vi kan skape og uttrykke
hvem vi virkelig er: Universets Guddommelige skapninger!
Døden
Døden vil bli oppfattet som det den
egentlig er: En overgang til et annet
nivå av bevissthet. Som et resultat av
denne forståelsen vil vi ikke lenger
frykte døden. Den er sjelens gledelige
erfaring av frihet og utvikling. Den vid-

Har alt som Han kan trenge eller ønske!” Når vi er villig til å gi slipp på
våre gamle forestillinger om Gud, og
hva Han ønsker, så vil menneskenes liv
forandres totalt – på alle områder!
Hensikten med Gud
Men nå vil vi ha klarhet i hva som er
hensikten med Gud i det hele tatt - når
vi, etter det som her er blitt sagt - ikke
trenger Ham… Jo – det var altså dette
med at vi ”trenger Hans kraft”! Religio-

at vi får kontroll over tankene våre – for
det er tanken som skaper denne følelsen! Våre følelser er egentlig vår dypeste sannhet, og vi kan velge hvordan
vi vil uttrykke denne sannheten. Å få
kontroll over tanker og følelser er ikke
enkelt. Dessverre blir vi ofte invadert
av misnøye og sinne, selvhevdelse eller
skyldfølelse. Disse tankene kan kalles
reaktive, eller destruktive, De gagner
oss ikke – til forskjell fra anger - som
kan gi oss en nyttig erfaring.

”Hvis det ikke går opp for oss at vi har ansvar for det som skjer, så må vi ta konsekvensen av det.
Men våre valg kan også gi oss en fantastisk fremtid. Det er opp til oss!”
underlige prosessen som er kalt Livet!
Ingen vil føle behov for å klamre seg til
livet, men snakke fritt om døden - uten
tristhet. Likevel vil vi forstå at livet i
sin fysiske form er en vidunderlig gave
som vi ikke vil avslutte for å unngå utfordringene. På sinnets høyeste nivå vil
vi forstå at vi trenger de fysiske erfaringene for å forstå hvem vi virkelig er.
Gud ønsker ingenting
Vi har nå utforsket og fått svar på hvilke
forandringer vi kan vente oss når vi tar
til oss det faktum at ”Gud er livet – og
Han ønsker ingenting, fordi Gud Er og

nene har ment at Gudskraften er utenfor
oss selv og må påkalles for å få tilgang
til den. Men vi vil nå bli i stand til å
forstå at (sitat – fritt oversatt): ”Hvis du
ikke ﬁnner den inni deg – så ﬁnner du
den heller ikke utenfor deg”… JA…nå
ser jeg sammenhengen! Vi er ikke atskilt fra Gud… Men nå må vi se på hva
som er hensikten med denne kraften hva den kan brukes til – og hvordan…?
Kortversjon: Kraften er det vi bruker
- eller kan bruke – til å skape! Men for
å skape må vi ha en intensjon. Og Sjelens viktigste intensjon er å gjenskape
seg selv – å bli den vi ønsker å være.
Men det Å Være – Her og Nå - krever

Følelsene våre er energi – det er den
energien som skaper livet! Våre egne
liv! Etter å ha lest – og reﬂektert meg
gjennom denne fantastiske boken, føler
jeg at…(Føler!) …? Ja… jeg føler at vi
- du og jeg – sammen kan skape - virkeliggjøre denne forandringen! Jeg lar
dette være min intensjon!
BLIR DU MED?
•
Boken
WHAT GOD WANTS

av Neale Donald Walsch

kan kjøpes via bl.a.
www.bokkilden.no
www.amazon.com
Boken er på engelsk.
Utgitt i 2005.
Antall sider 240.
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