SPØRSMÅL OG SVAR
om budskapene til
Neale Donald Walsch

NEALE DONALD
WALSCH

kommer til Oslo og
Bergen i september 2009.
I den forbindelse stilte vi
noen utvalgte personer
fem spørsmål:

1

Hva var det som fikk deg interessert i bøkene til Neale Donald Walsch?

2

Hva har bøkene til Walsch betydd for deg?

3

Hva syntes du er Neale Donald Walsch sitt viktigste budskap?

4

Har du noen forslag til hvordan vi kan spre dette budskapet?

5

Walsch kommer til Norge i september. Har du tenkt å delta på et eller flere av arrangementene i Oslo og Bergen?

På to måter:
1. Å leve ut budskapet i
hverdagen. Gandhi’s ord; ”Be the
change you wish to see in the world”
taler veldig til meg.
2. Gjennom arbeidet i Humanity´s
Team. Jeg har tro på grasrot metoden.
Studie- eller samtalegrupper har
enorme potensialer. I en gruppe med
likesinnede hjelper vi hverandre i
denne viktige bevissthetsprosessen
som vi har startet hos oss selv, bevisst
eller ubevisst!

4

RON GORT
gort@c2i.net
Jeg kom over bok 1 ved en
tilfeldighet, men etter å ha lest
boken valgte jeg å slutte å tro på
tilfeldigheter! Det var nok min interesse
for åndelige temaer som gjorde at jeg
ble tiltrukket av den utfordrende tittelen
”Conversations with God”. På det
tidspunktet hadde jeg akkurat begynt på
studiet KRL (Kristendom, Religion og
Livssyn) og jeg følte boken passet godt
inn. Der tok jeg grundig feil!

1

Enormt mye! Jeg har aldri lest
en bok med så mye visdom
om hvordan livet kan leves. Jeg har
alltid vært en aktiv kristen og jeg var
overbevisst om at ingen kunne rokke
ved min kristentro. Det som måtte til
var at Gud selv måtte overbevise meg
gjennom sine samtaler med Walsch!
Jeg sluttet i kirken og har fått mye mer
glede i troen min som har fått en helt
ny dimensjon.

Jeg har vært på samlinger med
Neale to ganger før og begge
har vært veldig givende. Neale er en
dyktig formidler og en fryd å høre på.
Svaret er altså ”ja” – jeg meldte meg
på for lenge siden!

5

2

3 Vi er alle ett. Kraften i disse 4
ord har gitt meg et helt nytt syn
på verden og menneskene rundt meg.
10

TANJA WALKER
tanja.walker@c2i.net
Jeg så boken første gang hos
en nabo som hadde fått den
gjennom bokklubben Energica. Jeg
leste bak på den og spurte om å få låne
den med hjem for å lese den. Jeg så
den tok opp spørsmål om livet og om
Gud og hvem vi egentlig er, temaer
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som jeg hadde vært opptatt av lenge.
Første gang jeg leste bok nr 1,
ble jeg irritert over de ”banale”
spørsmålene Neale spurte Gud, men
etter hvert som jeg leste, leste og leste
disse bøkene (både på engelsk og
norsk) - følte jeg at jeg kom dypere og
dypere inn i kjernebevisstheten og jeg
kjente at mye av dette materialet ga
gjenklang i meg. Dette var spørsmål
jeg hadde grublet på i laaang tid for
meg selv, og etter hvert fant jeg ut at
mye av de samme svarene som kom til
meg, sto skrevet i disse bøkene også...
Jeg har hatt mange fine samtaler med
andre som har lest dette materialet,
og jeg har både blitt forespurt og
invitert selv til samlinger som har
omhandlet temaer fra disse bøkene.
Etter seminaret med Neale D. Walsch
i Oslo for ca. 5 år siden, ble jeg med i
Humanity’s Team Norge. Jeg meldte
meg inn i Humanity’s Team Worldwide
før dette, med det samme det kom
faktisk, rett og slett fordi jeg lenge
hadde kjent på den samme intensjonen
inne meg en stund før Neale startet
denne grasrotbevegelsen. Det å si
JA til å være på lag, i felleskap med
hele menneskeheten, har alltid vært
viktig for meg. Derfor er jeg også
fremdeles med som en kontaktperson
og styremedlem i HT-Norge.

2

Vi er alle ETT, evig forbundet
og at vi aldri har vært adskilt fra
Gud/Kilden.

3
4

Ved å LEVE det og formidle det
gjennom eksempelets kraft.

5

Ja, satser på å være en del av
teamet som hjelper til i Bergen.

Donald Walsch og hans budskap. Jeg
gjør budskapet kjent til personer som
ikke har hørt om han tidligere. Jeg står
som arrangør for Walsch sitt foredrag
i Oslo Konserthus 16. september og
jobber hver dag med å få folk til å
komme å høre på han og ikke minst
lese bøkene hans. I tillegg jobber jeg
mot pressen for å gjøre han bedre kjent
her i Norge. Verden blir definitivt et
bedre sted dersom vi begynner å endre
våre trossystemer om oss selv og
begynner å se/skjønne at vi er en del av
”the big picture”.
MARI SØRLI
marisorli@msn.com
Jeg fikk anbefalt bøkene og
spesielt ”Himmelske samtale
bøkene” til Neale Donald Walsch, av
en venninne. Jeg hadde akkurat begynt
å jobbe med energier og var frustrert
over begrepet Gud, som ofte ble brukt
i undervisningen. Jeg hadde problemer
med å godta Gud slik han/hun
ble brukt i de forskjellige religionene
og var veldig interessert i å få tak
i den kraften og forstå den, på en
annen måte. Min oppfattning var at
dersom det var en GUD, så var den
ikke dømmende og den ville ikke se
på oss som syndige. I tillegg ville
ikke den kraften ekskludere noen,
men inkludere alle. Dagens religioner
ekskluderer og stenger folk ute og
det er for meg helt meningsløst.

1

Da jeg begynte å lese
”Himmelske samtaler 1” kom jeg
på plass og kjente at den (guds)kraften
Walsch kommuniserte med, var slik jeg
trodde/følte at det kunne være. Walsch
sine bøker har gitt meg styrke, tro og
en større forståelse av helheten for
hele universet. Jeg har blitt sterkere
og tryggere på meg selv. Ikke minst
er det viktig å skjønne at vi er en del
av den samme kraften alle sammen.
Ingen er bedre enn andre, vi er alle
unike skapninger som skaper vår egen
virkelighet hele tiden. Frykten for bl.a.
døden, er den største trusselen mot det
å ha et godt liv og den begrenser oss
hele tiden i alle de valg vi gjør.

2

Walsch sitt viktigste budskap,
slik jeg ser det, er at vi alle er ett.
Vi er en del av den samme kraften alle
sammen og vi må slutte å se på andre
som noen som ikke har med oss selv
å gjøre. Vi må begynne å ta ansvar for
hverandre og gjøre hverandre bedre.

3

4

Jeg bruker hver mulighet jeg
har til å snakke om Neale

Jeg skal selvfølgelig være
tilstede i Oslo, men har dessverre
ikke anledning til å være i Bergen.
Det er jeg veldig lei meg for da
det kommer til å bli en fantastisk
opplevelse for dem som er så heldig å
kan delta.

5

OVE SIGURD
ove.sig@online.no
Opplevelsen er at bøkene skjedde
og skjer meg, snarere enn at jeg
ble interessert i dem. Det var visshet
fra første kapittel i første bok, ja
faktisk før det også. Første gang jeg
hørte om bøkene fikk jeg en rar følelse
i kroppen, den kan best beskrives
som gjenkjennelse. Det var dog en
litt skummel følelse, noe som gjorde
at jeg nølte litt før jeg begynte på
”oppvåkningen”.

1

”Når eleven er klar kommer
læreren”
Dette er et uttrykk som har passet
mange ganger i livet mitt, spesielt
når det gjelder Neales bøker. Jeg har
alltid vært nysgjerrig m.h.t. hva som
skjuler seg bak sceneteppet på livets
teater. Etter hvert som min åndelige
nysgjerrighet og bevissthet har utviklet
seg (les viklet seg ut), har også behovet
for å skape en modell av det åndelige
univers blitt større. Jeg har, som mange
andre, vært lite komfortabel med den
materialistiske fysiske intellektuelle
tilnærmingen til forståelsen av vår
virkelighet. Noe har manglet.

2

Jeg har lest bøker, deltatt på fantastiske
kurs, møtt fantastiske sjeler, vandret
i naturen og fått glimt av det
paradiset som vi sakte og sikkert
gjenskaper. Meditasjonsteknikker,
beskrivelser av universets oppbygging,
energikunnskap, karma, pusteteknikker
m.m. har vært berikende. For en
utålmodig liten sjel har det imidlertid
ikke vært nok. Enten har opplevelsen
min vært at jeg bare får presentert
en liten brikke i puslespillet eller
modellene har blitt for kompliserte.
Jeg begynte faktisk å bli relativt lei av
åndelig litteratur og samtidig frustrert
over at lille meg ikke verken turde eller
kunne skape min egen modell.
Så dukket læreren opp, i form av
”Himmelske samtaler”. Jeg har aldri
regnet meg som kristen, ikke fordi jeg
ikke tror på en gudskraft, men fordi jeg
ikke har kunnet akseptere kirkens frykt
og kontroll infiserte framstilling. Denne
guden kunne jeg tro på! Opplevelsen
var gjenkjennelse og takknemmelighet.
Jeg leser gjerne bøkene om og om
igjen, leser et lite avsnitt på senga, som
en form for hellig overgang fra dag til
natt eller studerer bøkene inngående.
Jeg kaller det sjelearbeid. Neale Donald
Walsch sine, Gud sine, våre bøker har
blitt min maskot.
Neale og Guds viktigste budskap
er for meg de mange fasettene
av hvorfor og hvordan vi skaper vår
egen virkelighet, både i kropp og ”på
den andre siden”. Jeg benytter bøkene
til å transformere hverdagen til en
vinn-vinn virkelighet/erfaring for sjel,
sinn og kropp. Som det står i flere av
bøkene, så er det ikke mulig å gå feil,
vi er alle på vei hjem. Med Neale og
Gud sine bøker i baklomma blir det
ikke bare en reise hjem, men en reise i
høyere og høyere bevissthet om at det
ikke finnes noen grenser for hva jeg
kan skape. Heeerrrllliiii!

3

Ja, ved å være oss selv i
kjærlighet til oss selv og
skaperverket. Da legger vi forholdene
til rette for å skape den høyeste
versjonen av den vi til en hver tid
ønsker å være i hverdagen, i forhold
til våre medmennesker. Det dreier seg
først og fremst, som så mange mestere
har minnet oss på, om å være snarere
enn å gjøre.

4

Ja, jeg skal delta på seminaret
i Bergen og har i tillegg noe på
gang m.h.t. spirituelle eventyrbøker. :-)
Jeg gleder meg som en unge.
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på vei mot det samme målet, kjærlighet
til livet, skaperverket og Gud. For meg
så er HT et møtested for likesinnede
mennesker med rot i budskapet i den
nye åndeligheten, og man samles for å
feire livet og dele sine livsopplevelser
og erfaringer.
Nemlig at vi alle kan være den
største versjonen av den største
visjonen vi noen gang har hatt om
hvem vi er. Samt at vi alle har i oss
evner og egenskaper til å gjøre absolutt
alt vi vil. For en fantastisk mulighet
til å forandre verden og meg selv! Jeg
tar tilbake ansvaret for mitt eget liv og
slutter å skylde på andre for mitt liv,
det styrer jeg selv dit jeg vil...

3

METTE ERIKSEN
reikimette@c2i.net
Jeg mottok den første boka til
Neale gjennom Bokklubben
Energica, men før det hadde jeg tittet
litt i bokhylla til mamma, og der kjente
jeg igjen navnet på boka. Jeg syns
tittelen på boka fenget meg og følte
en dragning mot å lese den. Jeg visste
ikke den gang at ordene i boka ville få
en så stor betydning for meg, som de
har gjort...

1

Idéene og holdningene som sto
beskrevet der inspirerte meg og
lot meg tenke i nye og andre baner.
Jeg følte at ordene kommuniserte
med meg og skapte gjenklang i sjelen
min. Denne tanken om at vi alle er
deler av den samme kilden til liv,
og at vi alle bærer på det samme
potensialet, samstemte så veldig med
hva hjertestemmen min fortalte meg.
Dette satte i gang prosesser i meg der
jeg følte en enorm skaperkraft og glede
inni meg som jeg tidligere ikke hadde
følt. Som om dette var noe gammelt og
kjent, det at vi alle er ett! Det har skapt
en helt ny positivitet og kjærlighetsfull
innstilling til mine medmennesker og
verden rundt meg. Min opplevelse
av den nye åndeligheten er at det
ikke er den eneste veien, slik Neale
presiserer, men bare at det er en
annerledes vei, som det framkommer i
dialogen mellom Gud og Neale. Dette
står i kontrast til de fleste av verdens
religioner, som konstaterer at de er den
eneste riktige religionen som har den
riktige framgangsmåten for å komme
til målet. Mitt ståsted og forståelse av
den nye åndeligheten er at man skal
romme alle typer mennesker. At aksept
og hverandres opplevelse av livet
står sentralt og kommer til uttrykk.
En åndelighet med rot i kjærlighet.
Kjærlighet til hverandre som individer

Jeg opplever at å spre budskapet
for meg er ved å være den
forandringen vi selv ønsker å se i
verden. På denne måten kan jeg være
den beste versjonen av meg selv som
jeg kan, ut i fra hvem og hva jeg
ønsker å være og bidra med i verden...

4

Ja, absolutt at jeg skal til Bergen.
Jeg har tenkt å være frivillig
koordinator og hjelpe til.
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Siden har jeg aldri vært i tvil
om at budskapet i denne boken
var et svar på mine eksistensielle
spørsmål. Jeg hadde, alt som barn,
reflektert over det som ble sagt om
oss mennesker og vårt forhold til Gud
og syntes at det var mye merkelig
og ulogisk. Takket være Himmelske
Samtaler, og flere av hans bøker
som jeg senere har lest, har jeg fått
bekreftet mine mistanker om at gamle
sannheter trygt kunne legges bort
på grunn av ”bevisets stilling”… et
budskap som har betydd uendelig
mye for meg.

2

Det viktigste budskapet, at
vi er ikke er atskilt, men ett
med Gud og hverandre, er noe jeg
har lagt stor vekt på å formidle
gjennom ”Ny Tid – Nytt Fokus”,
et foredrag og samtaleforum som
jeg har startet, hvor Himmelske
Samtaler er tema. Dette er også
hovedbudskapet til Humanity`s Team,
en grasrotbevegelse, startet av Neale
Donald Walsch. Når vi forstår dette
kan vi forandre verden, ved først å
forandre oss selv, for så å være selve
forandringen! Her og Nå. Men at
vi også har fått fri vilje for å skape
vårt eget liv i denne inkarnasjonen
og deretter på nytt og på nytt, til en
stadig høyere versjon av den vi er og
den vi ønsker å være.

3

At hele universet er i stadig
forandring er noe de fleste
vet, men at vår bevissthet også
er i utvikling er kanskje mindre
kjent. At Walsch’s bøker har
vekket opp mange til en utvidet
åndelig bevissthet, er hevet over
tvil. Selv vil jeg ha foredrag og
samtalekvelder annenhver torsdag i
hele høst, i samme hensikt. Og jeg
vil ha Facebook, for å nå flere i den
sammenheng. Ellers har jeg tenkt å gå
med button på kragen, slik at folk blir
nysgjerrig og vil spørre hva det betyr.
Jeg vil også gjerne, sammen med
andre, lage et humoristisk opptrinn i
offentlighet, for å få oppmerksomhet
på Humanity`s Team, mens vi deler
ut flyers. Og hva med å lage en sketsj
som kan fremføres der det passer…?
Humor får alltid oppmerksomhet. Jeg
kan bidra om ønskelig!

4

Foto:
Tove Gulbrandsen,
Bergensavisen

MAGNHILD ALMELID
m_almelid@hotmail.com
Neale Donald Walsch’s første
bok av trilogien Himmelske
Samtaler var nok atskillig mer
interessert i meg enn omvendt…
Etter å ha dukket opp uventet, på
grunn av manglende avbestilling,
ble den satt på en lite iøynefallende
plass i bokhylla og glemt. Men boken
hadde nok ikke glemt meg… Etter
et par år benyttet den anledningen til
å ”overfalle” meg, under en intens
jakt på en av mine mange alternative
bøker. ”Tilfeldigheter” er lite tilstede
i mitt liv, derfor havnet boken og jeg i
godstolen og overnattet der.

1

Ildsjelen - magasin for LIVSKRAFT, BEVISSTHET og ÅNDELIGHET

Jeg kommer selvfølgelig til å
være tilstede når vi får besøk
av Neale. Gå ikke glipp av denne
muligheten til å oppleve åndelig
bevissthet og visdom på høyt nivå!
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