DE NYE ÅPENBARINGENE
De Nye Åpenbaringene gir oss verktøyene til
å bevege oss fremover, til å skyve oss
vekk fra fortvilelse og løfte hele
menneskerasen til et nytt
uttrykk av dets
største visjon.
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“THE NEW REVELATIONS” –
EN NY MÅTE Å SKAPE FRED
Av Astrid Sloreby

F

orfatteren
av
‘ H i m m e l s k e
Samtaler’ – Neale Donald
Walsch – har i høst utgitt sin sjette
hovedbok. Bokserien som startet
med trilogien ‘Himmelske samtaler’,
ble etterfulgt av ‘Vennskap med
Gud’ og ‘Communion with God’ og
nå altså: ‘The New Revelations’. I
likhet med ‘Himmelske Samtaler’ og
‘Vennskap med Gud’ er også denne
boka en dialog med Gud. Selv sier
forfatteren at denne boka er den
viktigste av de han har utgitt.
Jeg slår opp i ordboka og ser at
”revelation” betyr ”avsløring” eller
”åpenbaring”. Tittelen bare inviterer
til forventninger! De ﬂeste forfattere
av åndelig litteratur formidler den
samme essensen, sagt på hver sin
måte. Hva er nytt, tenker
jeg og går til boka med
forventning.

om spiritualitet dreper dere. Dere
fortsetter med å løse verdens
problemer som om de var et politisk
problem eller et økonomisk problem,
eller til og med et militært problem,
og det er ingen av disse. Det er et
spirituelt problem.”
Fem Skritt til Fred
Hvis vi ønsker å gå i en annen
retning, må vi forandre atferd. Og
atferden igjen blir bestemt av vår
underliggende tro og livsanskuelse.
For å oppnå varige endringer, må
vi derfor gå dypt i oss selv. Boka gir
oss fem skritt til fred, og hvis vi tar
disse kan vi forandre mange av de
grunnleggende problemene vi står
overfor.
1. Du kan velge å erkjenne at noen
av dine gamle trossystemer
om Gud og Livet ikke lenger
fungerer.
2. Du kan velge å erkjenne at det er
noe du ikke forstår om Gud og

De Fem Feiltakelsene om Gud
Religioner som påstår å være ”den
eneste sanne” veien til Gud, skaper
atskilthet. ”Vi har rett – dere tar feil”
er årsak til mange konﬂikter mellom
grupper. Ifølge boka er verden på det
stedet den beﬁnner seg nettopp på
grunn av det vi tror om Gud. Hva vi
tror om Gud har en sterk innﬂytelse
på det vi tenker om livet og dermed
hvordan vi lever og erfarer det. Så
vår tro omkring Gud blir det kritiske
punktet. ‘The New Revelations’
lister opp fem feiltakelser vi lever i, i
vårt syn på Gud:
1. Du tror at Gud trenger noe.
2. Du tror at Gud kan mislykkes i å
få det Han trenger.
3. Du tror at Gud har atskilt deg fra
Ham fordi du ikke har gitt Ham
det Han trenger.
4. Du tror at Gud fremdeles trenger
det Han trenger så sterkt at Gud
nå pålegger deg, fra din atskilte
posisjon, å gi det til Ham.
5. Du tror at Gud vil
ødelegge deg hvis du ikke
imøtekommer hans krav.

Hva vi tror om Gud har en sterk
innﬂytelse på det vi tenker om livet og
dermed hvordan vi lever og erfarer det.

Neale
Donald
Walsch
innleder med å slå fast
at vår verden er i større
vanskeligheter enn noensinne. Vi
blir konfrontert med hendelser som
vi ikke lenger kan overse. Det store
spørsmålet er hva det er som har
har ledet oss mennesker til å gå så
langt at vi står i fare for å ødelegge
oss selv. Hva er de underliggende
årsakene til at verdenssituasjonen
ser ut som den gjør? Hvordan kan
vi snu utviklingen på en måte som
fungerer – nedenfra og ikke bare på
overﬂaten? Menneskeheten har nådd
valget: Gå framover og bygge opp
en ny verden fylt av fred og harmoni
basert på nye livsanskuelser eller
bevege oss bakover og fortsette å
leve i en verden med disharmoni.

om Livet, og at denne forståelsen
vil kunne forandre alt.
3. Du kan velge å være villig til å la
en ny forståelse av Gud og Livet
nå vokse fram, en forståelse som
kan skape et nytt levesett på din
planet.
4. Du kan velge å være modig
nok til å utforske og undersøke
denne nye forståelsen, og hvis
den harmonerer med din indre
sannhet og viten, å utvide ditt
trossystem til å inkludere dette.
5. Du kan velge å leve ditt liv som
en demonstrasjon av dine høyeste
og mest storslagne trossystemer,
framfor å benekte dem.

Gud sier i boka at vi prøver å løse
våre problemer på alle andre nivåer
enn der de hører hjemme. Dette
er grunnen til at vi mislykkes. Det
planet våre vanskeligheter ligger
på, er trosplanet. Sitat: ”Problemet
som verden står overfor i dag, er
et spirituelt problem. Deres idéer

Folk ﬂest har de senere årene verken
levd med indre eller ytre fred.
Den ytre verdenssituasjonen eller
den indre sinnstilstanden har ikke
oppmuntret til det. De Fem Skrittene
til Fred vil ikke bare skape fred
globalt, men også gi fred på det indre
planet.

Dette
er
de
mest
grunnleggende feiltakelsene
om Gud. Flesteparten av
religionene har bygget sine dogmer
på disse. Denne oppfatningen av Gud
har gitt oss mennesker mer smerte i
dagliglivet enn noe annet av det
vi tror. Den vedvarende tilstanden
av uro, viser at disse idéene ikke
lenger fungerer for det menneskelige
samfunn. Hvis våre tanker om Gud
var ”korrekte”, hadde det vært slutt
på konﬂiktene for lenge siden.

Våre forestillinger om Gud er
kraftfulle. De innvirker på hvert
område av den kollektive erfaring. De
er så dypt forbundet med årsaken til
all erfaring, at de påvirker og faktisk
skaper vårt syn på livet. Og på den
måten er De Fem Feiltakelsene om
Livet blitt skapt.
De Fem Feiltakelsene om Livet
I tillegg til å ha et forvrengt bilde
av Gud, lever vi med idéer om livet
som gjør det å leve til en vanskelig
erfaring. Disse er:
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1. Menneskene er atskilt fra
hverandre.
2. Det er ikke nok av det som
menneskene trenger for å være
lykkelige.
3. For å få tak i det som det ikke
er nok av, må menneskene
konkurrere med hverandre.
4. Noen mennesker er bedre enn
andre mennesker.
5. Det er hensiktsmessig for
mennesker å løse alvorlige
uoverensstemmelser som er skapt
av alle de andre feiltakelsene,
ved å drepe hverandre.

Gud snakker til alle hele tiden.
Ikke kun til ”autoriserte” profeter
og prester, ikke kun i kirken,
men til deg og meg. Hjemme
i stua, på bussen, i kassakøen
snakker Gud til oss bare vi er
åpne for å ta imot. Hver og en
av oss har direkte kontakt med
den høyeste kilden når vi åpner
oss for den storslagne tanken at
dette er sant, at jeg er verdig til at
Gud bryr seg om å snakke med
”lille meg”.
2. Hvert menneske er like spesielt
som ethvert annet menneske
som noensinne har levd, lever
nå eller noen gang kommer til

4. Gud trenger ingenting. Gud har
ikke behov for noe for å være
lykkelig. Gud er lykke i seg selv.
Derfor krever Gud ingenting av
noen eller noe i universet.
Gud forventer ingenting av oss. Han
har gitt oss fri vilje, og straffer oss
ikke for å bruke noe han selv har gitt
oss. Det er ingenting Gud ikke er, og
hun har ikke behov for å gi ordre. Å
straffe oss ville være å straffe seg
selv. Vi er ikke i stand til å såre Gud.
Å tro det, gjør Gud liten.

5. Gud er ikke et enkeltstående
Overordnet Vesen som lever
Ifølge boka er hele sivilisasjonen
et eller annet sted i Universet
– vår religion, politikk, økonomi,
eller utenfor, med de samme
våre sosiale strukturer,
ja
emosjonelle
behov
og
alt – basert på disse ti
underlagt den samme
Vi tillegger Gud de samme egenskapene
feiltakelsene. De Fem
emosjonelle uro som
Feiltakelsene om Gud
menneskene. Det Som
som vi tillegger oss selv og andre mennesker.
har skapt organisert
Er Gud kan ikke bli såret
religion, og de Fem
eller skadet på noen måte,
å leve. Dere er alle budbringere.
Feiltakelsene om Livet har produsert
og har derfor ingen behov for å
Hver og en av dere. Dere bærer
nasjonalisme. Dette er årsaken til at
søke hevn eller påføre straff.
til
livet
om
med
dere
et
budskap
verden beﬁnner seg i en konstant
Vi tillegger Gud de samme
livet hver dag. Hver time. Hvert
tilstand av opprør.
egenskapene som vi tillegger oss
øyeblikk.
selv og andre mennesker. Fordi vi
Du
er
spesiell,
i
likhet
med
alle
De Nye Åpenbaringene
blir såret, tror vi Gud blir det. Fordi
andre. Ingen er mer unik enn andre.
De ti feiltakelsene handler om en
vi blir skuffet når andre ikke innfrir
Gud sier at vi ikke skal lytte til noen
dypereliggende tro som vi har tatt til
våre forventninger, tror vi Gud
som
sier
de
er
mer
spesielle
enn
noen
oss etter påvirkning og sosialisering
reagerer på samme måten. Fordi vi
annen. Det er inne i oss - i hjertet, i
fra omgivelsene gjennom mange år.
blir sinte på andre, må Gud også
sjelen - at vi har guddommelighet.
”The New Revelations” inviterer
reagere slik. Gud har ikke behov for
Det er der vi ﬁnner den, det er der
oss til å gå inn og se på vårt eget
å få noe fra oss. Hun er alt og trenger
vi
erfarer
den
og
det
er
derfra
den
vil
trossystem. Er det noe jeg tror om
ikke at vi skal tilfredsstille henne.
vokse i renhet og sannhet og aldri
Gud og livet som ikke fungerer? Når
gjennom noen annen person mer
vi åpner oss for at Gud er større enn
6. Alle ting er Ett. Det er kun dette
”spesiell”
enn
oss.
Alt
vi
tenker,
sier
det vi er opplært til å tro, har vi tatt
Ene, og alle ting er del av det
og gjør er et budskap. Hele livet er
det første skrittet til fred. Med fred
Ene Som Er.
en demonstrasjon av hva vi tenker
i oss som enkeltmennesker, kan vi
Alt i universet er laget av samme
om oss selv, Gud og livet.
bygge opp bedre relasjoner til andre
stoff. Vi er forbundet med alt som
mennesker og legge grunnlaget for
er skapt. Atskillelse ﬁnnes ikke. Det
3. Ingen vei til Gud er mer direkte
mellommenneskelig fred.
vi gjør mot en annen, gjør vi mot oss
enn noen annen vei. Ingen
selv. Skad en annen, og du skader
religion
er
den
“eneste
sanne
Når vi åpner sinnet for høyere
deg selv. Baksnakk en annen, og du
religion,” ikke noe folk er “det
sannheter om Gud og livet,
reduserer deg selv. Omtal din neste
utvalgte folket” og ingen profet
oppmuntres vi i boka til å gå ennå
på en god måte, og du vokser selv.
er
den
“største
profeten.”
videre. Her er gaven Gud gir oss som
Vår nåværende tro støtter oss
kan gi den permanente forandringen
7. Det ﬁnnes ikke noe slikt som
ikke, den dreper oss. Organisert
vi ønsker: De Nye Åpenbaringene:
Rett og Galt. Det er bare Det
religion er til syvende og sist
Som Fungerer og Det Som Ikke
ikke annet enn et trossystem,
1. Gud har aldri sluttet å
Fungerer, avhengig av hva det er
og vår tro påvirker alle deler av
kommunisere
direkte
med
du søker å være, gjøre eller ha.
samfunnet. Eksklusive religioner
menneskene.
Gud
har
”Rett” og ”galt” er vurderinger
som påberoper seg å ha ”rett” og
kommunisert med og gjennom
vi gjør avhengig av hva det er vi
at andre tar ”feil” skaper avstand
mennesker fra tidenes morgen.
ønsker. Når det vi ønsker forandres,
mellom grupper i samfunnet.
Gud gjør det i dag.
vil det vi kaller ”rett” og ”galt”, endre
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seg. Det det handler om er hva som
fungerer, og hva som ikke fungerer
sett i forhold til dit vi ønsker å gå.
Ingen person gjør noe upassende ut
fra sine forestillinger om hvordan
ting henger sammen. Ingen angriper,
alle forsvarer seg. Den som går til
krig, begrunner angrepet med at det
er forsvar.

er, den er kun noe vi har å uttrykke
oss gjennom. Vi er mye mer enn
kroppen vår. Idéen om straff og
belønning er skapt av menneskene.
Fordi mennesker har behov for å
hevne seg og ”ta igjen” tror vi at
Gud også oppfører seg sånn. Men
som nevnt tidligere: Hvorfor skal
Gud straffe oss for å bruke vår frie
vilje? Vi blir ikke fordømt, men våre
handlinger har konsekvenser. Vår
forestilling om at livets utgang er
usikker, har skapt frykt for døden,
og dermed også for mye av vår frykt
for livet.

står overfor. Også på det individuelle
planet, prøver vi å ”handle” oss til
et bedre liv. Vi går utover og tror at
andre mennesker eller nye ting, kan
gjøre oss lykkelig. Det nytter ikke å
”ﬂikke på overﬂaten”. Lettvinte og
”kjappe” løsninger på symptomnivå
fungerer ikke. Kilden til Livet
ﬁnner vi inne i oss selv. Når vi
spiller på lag med vår indre visdom
og guddommelige kjærlighet - når
omleggingen skjer på årsaksplanet
- er vi på rett spor.

8. Du er ikke din kropp. Den du er,
er grenseløs og uten ende.
Kroppen er noe vi har, ikke noe
vi er. Kroppen er vår, men den
Det nye evangeliet - og essensen av
er ikke oss. Den er et verktøy
det som er sagt her - kan
vi bruker. Kroppen
min kan bli skadet,
oppsummeres slik:
Vår forestilling om at livets utgang
men ”jeg” kan ikke
er usikker, har skapt frykt for døden, og
bli såret. Kroppen
•
Vi Er Alle Ett.
dermed
også
for
mye
av
vår
frykt
for
livet.
•
Vår vei er ikke en
kan slutte å fungere,
bedre vei, det er bare en
med du kan ikke.
Sjelen omslutter kroppen.
annen vei.
Samfunnet
har
forsøkt
å
”gjøre
Kroppen lever innenfor det
noe” med problemene i lang tid
- to setninger som rommer mye.
kraftfeltet som kalles sjelen.
uten resultat. Løsningen er Væren,
Tanken på at vi er forbundet med
Sjelen er energien av Selve Livet,
den Væren vi går inn i ved å følge
hverandre, føles godt, og er et fokus
og vi er essensen av det som
de
rådene
vi
får
gjennom
denne
jeg personlig ønsker å ta med meg
pustet liv inn i kroppen. Dette
dialogen. Når det vi gjør er en
er den grunnleggende sannhet
inn i det nye året.
•
speiling av hva vi er, produserer vi
som den nye åndeligheten hviler
forandring som varer. Endringer i oss
Det er i Oslo startet et senter i
på. Oppbygningen av en ny
selv på trosplanet, skaper endringer i
inspirasjon etter bokserien som heter
verden starter med denne. Når
verden. Vi kan ikke ”gjøre” fredfulle,
CWG Senter Oslo (Conversations
vi forstår denne sannheten, vil vi
vi
kan
kun
”være”
fredfulle.
Vi
kan
With God). Senteret har ulike
øke forståelsen av alle de andre
ikke ”gjøre” kjærlighet, vi kan kun
aktiviteter for den som ønsker å
åpenbaringene. Når vi forstår
”være” kjærlighet. Vi kan ikke gjøre
fordype seg nærmere i bøkene. Disse
dette, at vi alle er ett med Gud
”enhet”, vi kan kun ”være” enhet.
er: studiegrupper, fordypningsog hverandre, vil det bli slutt på
Og
Gud
oppfordrer:
”Søk
derfor,
å
/terapigrupper,
helgekurs,
krig og vold.
forandre din tilstand av væren. Søk
månedlige samlinger, Himmelske
ikke først å forandre verden, søk først
eventyrkvelder og kafètreff. Høsten
9. Du kan ikke dø, og du vil aldri bli
å
forandre
selvet.
Når
du
oppnår
2003 starter et 1-årig studium i
dømt til evig fortapelse.
det, vil dine handlinger automatisk
materialet. For informasjon se
Sjelen er den vi er, og den dør aldri.
forandres. ”
www.cwg.no eller kontakt Trude B.
Kroppen forandrer form i døden,
Wahl trude@cwg.no / tlf. 66992924
men sjelen vår lever videre. Og det
Dette er nye tanker om hvordan vi
er sjelen som er vår essens, den vi
/ 92890162 eller Astrid Sloreby tlf.
kan nærme oss de utfordringene vi
22267017 / 41478620.
egentlig er. Kroppen er ikke den vi
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