Av Astrid Sloreby
Neale Donald Walsch

Vi fortsetter vår artikkelserie
om
bøkene
Himmelske
Samtaler. Denne artikkelen tar
opp emnet sannhet.

S

om
søkende
mennesker
underveis mot høyere bevissthet,
er det mye å hente gjennom Neale
Donald Walsch’ dialog med ingen
annen enn nettopp selveste Gud.
Dialogen som starter med trilogien
Himmelske Samtaler 1-3 og
fortsetter med Vennskap med Gud
og Fellesskap/Enhet med Gud, er til
tider både kontroversiell, radikal og
– humoristisk. Bokserien er oversatt
til 24 språk og er solgt i millionvis
noe som skyldes at budskapet ﬁnner
dyp gjenklang hos leserne. Selv føler
jeg – og ﬂere med meg – en lettelse
over å kjenne igjen egne tanker, å
ikke være alene med en tankeverden
som går på tvers av det verdisystemet
som gjelder i vår vestlige materielle
kultur.

utvikling av sannhet:
1) Fortell deg selv sannheten om
deg selv.
2) Fortell deg selv sannheten om
andre.
3) Fortell sannheten om deg selv til

Hvis du ønsker
å kjenne din egen
sannhet om et hvilket
som helst emne, skal
du søke i følelsene.

Ifølge bøkene er tre ting
grunnleggende i et holistisk
liv:
oppmerksomhet/
bevissthet – ærlighet –
ansvar. Denne artikkelen vil
handle om ett av begrepene:
sannhet/ærlighet.
I bok 4 Vennskap med Gud
sier hun at om vi vil være
høyt utviklede vesener er det
nødvendig alltid å være sann.
For vår egen skyld oppfordres
vi til total ærlighet hele tiden,
for det er den raskeste veien til
enhet med det guddommelige i
oss selv og andre. ”Si sannheten
din – mildt, men fullt og helt. Lev
ut sannheten din; mildt, men totalt
og konsekvent,” heter det.
Bøkene opererer med fem trinn i vår

20

Ildsjelen - magasin med fokus på åndelige tema

andre.
4) Fortell sannheten om andre til
andre.
5) Fortell sannheten om alt til alle.
Når et sant liv er en forutsetning for
å komme nærmere egen sjel, spør jeg
meg: Hvordan vet jeg hva som er
sant? Gud svarer: ”Hvis du ønsker
å kjenne din egen sannhet om et
hvilket som helst emne, skal du søke
i følelsene. Å kjenne etter i kroppen
er den raskeste måten å gjøre dette
på…. Så hvis du ønsker å komme
i kontakt med hva din sjel vet om
fremtiden – blant annet mulighetene
omkring din opplevelse av Gud
i fremtiden, skal du lytte til det
kroppen forteller deg akkurat nå.”
Vi ﬁnner altså sannheten i våre
dypeste følelser. Det igjen krever
at vi går innover i oss selv og inn
i stillheten, for som bøkene sier:
”Sannhet og Gud ﬁnnes på samme
sted: I stillheten.”
Hvilke åndelige sannheter
formidles? Er disse de samme
som i annen spirituell
litteratur på markedet? Gud
sier at han har sendt oss lærer
etter lærer for å undervise
menneskeheten
opp
gjennom tidene, men vi har
ikke lyttet. Dette budskapet
er et nytt forsøk på å nå oss,
å vekke oss opp til større
bevissthet og kjærlighet. Ja,
sannheten som forfektes er
den samme, et budskap vi
stadig trenger å bli minnet om:
1) Vi er ett. ”Atskillelse ﬁnnes
ikke. Ikke fra hverandre, ikke
fra Gud og ikke fra noe som er.
Oppfør dere som om dere ikke
er atskilt fra noe eller noen,
og dere vil helbrede verden

i morgen. Det er den største
sannhet til alle tider.” Sterke ord
når vi tenker på den kaotiske
verdenssituasjonen med krig,
sult og miljøødeleggelser. Videre
sier Gud: ”For å være på et
høyere bevissthetsnivå, kan du
ikke med vilje overse den sanne
plikt overfor brødre og søstre….
Sannelig sier jeg eder – så mye
som dere har gjort for disse,
mine brødre, så mye har dere
gjort for meg.”

virkelighet. Jeg sier deg dette: alt
du ser i verden er resultater av
tankene dine om det.”
4) Ingenting varer. Alt er i
forandring.
Forandring
er
uunngåelig. Det betyr at vi er i
utvikling, og når vi er i endring,
er vår sannhet i utvikling. Min
sannhet i morgen behøver ikke
være den jeg har i dag. ”Gi
deres dypeste sannheter lov til
å forandre seg. Gjør selv om
på dem, for Guds skyld. Fordi
deres nye forestilling om hvem
dere er, er det som rommer
utvikling. Deres nye forestilling
om hvordan tingene er, utgjør
det punkt utviklingen akselererer
fra.”
Fruktene av et liv i sannhet er store,
for sannheten gir oss et liv i rask
utvikling og med det tar vi også vår
frihet tilbake, friheten fra frykt. Her
er hva bøkene sier: ”Dere slår inn
på veien til deres egen herlighet når
dere slår inn på veien til deres egen
sannhet. Og den veien slår dere inn
på når dere erklærer at fra nå av alltid
vil tale sant om alt til alle. Og at dere
vil leve deres sannhet.”

2) Livet er evig. ”Det ﬁnnes ingen
”død”. Livet fortsetter om og om
igjen til evig tid. Livet er. Dere
forandrer bare form.” Videre
sier Gud: ”For det første, må du
forstå at døden ikke er en slutt,
men en begynnelse. Døden er
ikke frykt, men glede. Den er
ikke et stengsel, men en åpning.
Det lykkeligste øyeblikket i ditt
liv, vil bli det øyeblikket livet
opphører. Det er fordi det ikke
opphører, men fortsetter på
vidunderlige måter, så fulle av
fred og visdom og glede at det er
vanskelig å beskrive og umulig
for dere å fatte.”
3) Vi skaper selv vår virkelighet.
”For du er skaperen av
virkeligheten din, og livet kan
ikke vise seg på andre måter for
deg enn på den måten du tenker
deg at det vil. Du tenker det til

Et
liv
i
sannhet
påvirker
vår
mellommenneskelige
kommunikasjon. Det blir slutt på
forstillelse, manipulering, ”hvite
løgner” osv. Det kan være vanskelig
å styre unna den lille hvite løgnen
som er lett å ty til for ikke å såre
et annet menneske. Om dette sies
det at ”når vi formidler vår sannhet
på en klar måte, i kjærlighet, er det
ikke vårt ansvar hvordan mottakeren
oppfatter vår sannhet.” Det største
sviket vi kan gjøre, er å svikte egen
sannhet. ”I siste instans handler
all virkelig kommunikasjon om
sannhet. Og til syvende og sist er den
eneste virkelige sannhet, kjærlighet.”
Dialogen i bok 3 avsluttes med at
Gud ber oss huske at vi alltid er
en del AV Gud, fordi vi aldri er
atskilt FRA Gud. ”For sannheten
er Guds kjød, gleden er Guds blod.
Gud er kjærlighet. Sannhet. Glede.
Kjærlighet. Disse tre tingene er
utskiftbare. Det ene leder til det
andre, og rekkefølgen spiller ingen

rolle. Alle leder de til Meg. Alle er
de Meg.”
Avslutningsvis vil jeg sitere
noen vakre linjer om sann og
kjærlighetsfylt
kommunikasjon,
hentet fra bok 2:

Snakk ydmykt om

deg selv, så ikke noen
tror din høyeste sannhet er
skryt.
•
Snakk lavmælt, så ikke
noen tror du bare kaller på
oppmerksomhet.
•
Snakk forsiktig, så alle kan
få vite om kjærlighet.
•
Snakk åpent, så ikke andre
tror du har noe å skjule.
•
Snakk rett ut, så du ikke
kan misforstås.
•
Snakk ofte, slik at ditt ord i
sannhet blir spredt.
•
Snakk med respekt, så
ingen blir fornærmet.
•
Snakk med kjærlighet, så
hver stavelse kan helbrede.
•
Snakk om meg, så alle får
høre om meg.
Det er i Oslo startet et senter i
inspirasjon etter bokserien som heter
CWG Senter Oslo (Conversations
With God).
Senteret har ulike
aktiviteter for den som ønsker å
fordype seg nærmere i bøkene. Disse
er: studiegrupper, fordypnings-/
terapigrupper, helgekurs, månedlige
samlinger og kafèkvelder. For
informasjon se www.cwg.no eller
kontakt Trude B. Wahl trude@cwg.no
/ tlf. 64889399 / 92890162 eller
Astrid Sloreby tlf. 22267017 /
41478620.
•
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