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Amerikanske Neale Donald Walsch lever av å snakke med Gud. Han skriver ned samtalene som
selges til millioner av lesere over hele verden.
Nærmere bestemt til tre millioner, som leser dem på 27 forskjellige språk. Inklusive norsk, der første
bind ble utgitt som hovedbok i Energica‐bokklubben. «Himmelske samtaler», som boken heter her til
lands, er foreløpig utkommet i tre bind.
Greit nok. Hadde det ikke vært for at Walsch‐guden uttaler seg spesifikt om ethvert fenomen på
jorden. Noen ganger stikk i strid med det de fleste forbinder med Vårherre gjennom tradisjonell
bibel‐lesing. Og ofte i tråd med hva et moderne menneske kunne ønske seg av en «overordnet».
Vi våger oss på en rikstelefonsamtale med denne radio‐programlederen fra San Fransisco. Før han i
august kommer til Oslo for å prate med ‐ vi hadde nær sagt ‐ gud og hvermann.
‐ Hello, sier Walsch med malmfull morgenstemme. Og vi får en bestemt følelse av å være på lufta.
Med en mann som er vant med en adskillig mer åndfull samtalepartner.
‐ Hva fikk deg til å publisere dine samtaler? Det er jo ikke uvanlig blant kristne å kommunisere med
Gud?
‐ Absolutt ikke. Men jeg ble fortalt av Gud at mine skriverier skulle publiseres. Og for å være helt
ærlig, leverte jeg fra meg det første manuskriptet som en test. Jeg var overbevist om at ingen ville
publisere slikt.
Hverdags‐gud
‐ Du mottar svarene fra din gud via såkalt automatisk skrift, der hånden liksom ledes av en kraft. Kan
dette sammenlignes med det vi andre kaller guddommelig inspirasjon?
‐ Gjerne det. Jeg tror ikke det er noe forskjell på det jeg opplever og det en komponist eller maler
føler når «noe bare kommer til dem» og de i sin sjel vet at det er fra Gud.
‐ En av motforestillingene mot innholdet i din bok, er at din gud er svært detaljert på
hverdagsligheter som partnerskap, økonomi og helse?

‐ Og hvorfor skulle han ikke være det? Hvis det er sant slik alle ledende religioner hevder, at hver
eneste handling du gjør har betydning for din sjelelige utvikling, ville det være merkelig om ikke Gud
var opptatt av denslags.
Nettopp fordi mange religioner har fått mennesket til å føle seg syndig i mange av sine egosentriske
problemstillinger, synes jeg det er vesentlig å spørre Gud om slikt.
‐ Og dermed ende opp som en ny religionsstifter med en Gud som vil ha oss til å betrakte oss selv
som guddommelige vesener. Som aldri straffer. Og som mener vi er kommet til jorden for å huske
det vi allerede vet?
‐ Spiritualiteten søker å uttrykke universelle sannheter.Religioner har en tendens til å fremme
individuelle eller samfunnstjenlige synspunkter i tillegg. Min misjon er å gi mennesket tilbake til seg
selv, ikke prakke på dem flere dogmer.
Ingen bedre
‐ Det finnes da heller ingen religionshistoriske nyheter i det budskapet du formidler. Alt finnes i
gamle skrifter, moderne psykoanalyse eller nyreligiøse bevegelser?
‐ Spiritualiteten vil alltid være den samme. Men mine bøker har et mer moderne språk. Og om de
ikke gjør noe annet enn å befeste folk i etablerte religioner, har de utrettet mye. Det var på tide å få
Gud tilbake på dagsordenen.
Folk har begynt å lete på uvanlige steder etter en spiritualitet som faktisk kan bety noe for deres liv.
Alle religioner, uansett innhold, har jo ikke produsert resultater som står i forhold til deres lære.
‐ Men dine bøker har muligheten til det?
‐ Der pekes det iallefall ustoppelig på at vi alle er ansvarlige for det som skjer. Og med mindre alle, så
vel de lidende, som de som forårsaker lidelse, innser sin egen delaktighet, kommer vi ingen vei. Vi må
erkjenne at altspringer ut fra samme kilde.
‐ Hvilket av dine utallige budskap har betydd mest for deg personlig?
‐ Jeg har akkurat avsluttet min fjerde bok, som heter «Vennskap med Gud». Der påpeker Han at det
ikke er noe, hverken politikk, religion eller mennesker, som er bedre enn noe annet.
Vi må slutte å konkurrere med hverandre og begynne å konkurrere med oss selv. Akkurat som
golfspillere. De har skjønt det, mener Neale Donald Walsch.
Og antageligvis Gud også. De to har etterhvert snakket seg enige om det meste.
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