Av Astrid Sloreby

Å være fullkomment fri er å være
fullkomment oppfylt av glede,
fordi full frihet gir plass for alle
gledelige opplevelser. Frihet
er Guds grunnleggende natur.
Det er også menneskesjelens
grunnleggende natur.

N

er ett med hverandre og med ham.
Bøkene sier at hvis alt vi gjør er å
følge andres regler, vokser vi ikke,
vi er kun lydige. Stikk motsatt av
det vi tror, er det ikke lydighet Gud
ønsker, men vekst.
Å vokse innebærer å utforske
hvem vi er og hvem vi ønsker å
være. Hvordan er samfunnet lagt til
rette for at vi skal kunne utøve vår
frihet? Gud sier at ”alle systemer
som reduserer, innskrenker, gjør
inngrep i eller eliminerer friheten
på noen måte, utgjør systemer som
motarbeider selve livet”. Vi tvinges

Bøkene
sier
at ordninger
som øver vold
på vår natur,
som krenker
vårt selv, vil
m e n n e s k e n e Neale Donald Walsch
gjøre opprør
mot. Jeg tror at aggresjonen og
volden i samfunnet er et tegn på
nettopp dette, en reaksjon mot
systemer som begrenser noe helt
grunnleggende i mennesket.

eale Donald Walsch tar i sin
Måten vi har innrettet oss, er stikk i
dialog med Gud opp spørsmål
strid med hvordan Gud lever: ”Å leve
vi ofte stiller oss om livet, formålet
livet uten forventning – uten behov
vårt mm. Mange ganger
for spesifikke resultater
kan det virke som om vi
Når vi ikke er frie, mister vi gleden.
– det er frihet. Det er
sitter fast i forpliktelser og
Og når vi mangler gleden, har vi heller
guddommelighet. Det er
ikke har noe valg, ingen
slik jeg lever.” Vi trenger
ikke kjærlighet til oss selv eller andre.
innflytelse på hvor skjebnen
å bevege oss vekk fra
tar veien. Vi føler oss ufrie.
Er dette alt livet er? Hvor ble det
ut i inntektsgivende arbeid for å
av drømmene? Himmelske
forsørge oss. Mange befinner seg
Samtaler
har
i en jobb som ikke gir noen
opplevelse av frihet og
mulighet for å dyrke
fram sitt potensiale.
Prestasjonsjag,
krav til
fokuseringen på resultater og
interessante tanker om
over
til at det rett og slett er nok
frihet som er tema for denne
å
være,
for som det heter: ”Det er
artikkelen.
i væren friheten finnes.” Ja, frihet
er den vi er. Når vi mister vår
Frihet er en sentral kvalitet for at
frihet, mister vi oss selv. Bok 2
vi skal kunne leve et helhetlig liv
har
spennende tanker om hvordan
i harmoni med oss selv, i hvilken
samfunnet
kan organiseres slik at
grad viser følgende utsagn: ”Frihet
alle
er
økonomisk
sikret uavhengig
er livets grunnleggende begrep og
effektivitet
av
hva
man
gjør.
Den interesserte
struktur overalt, fordi frihet er Guds
og
leser
henvises
til
dette.
basale natur” videre: ”Frihet er ikke
økonomisk
menneskesjelens mål, men selve dens
inntjening gjør at tilværelsen fylles av
I tillegg til de strukturelle
natur. Sjelen er fri av natur. Mangel
stress
og
mas.
Behovet
for
økonomisk
begrensningene, er det også
på frihet er derfor en krenkelse av
sikkerhet
gir
ikke
rom
for
”vandreår”
forhold på det individuelle planet
selve sjelens natur.”
hvor vi bruker livet på å finne egen
som hemmer friheten. Behov og
sannhet.
Dette
”gjøre-samfunnet”
forventninger er effektive i så måte.
Som søkere har vi i oss en lengsel
blokkerer
sjelen,
ja
så
sterkt
sies
det
Hvem har ikke følt smerten ved ikke
etter vekst og høyere bevissthet. I
at sjelen ”dør på nytt hver gang den
å få dekket sine behov og bli skuffet
denne sammenheng er det interessant
aksepterer
begrensninger
utenfra”.
i sine forventninger? Gud sier at
når Gud sier at det kun er ”gjennom
Dermed
oppstår
det
disharmoni
frihet ikke kjenner til forventninger
utøvelse av den største frihet at den
i
oss
som
enkeltmennesker
og
og at forventninger er menneskenes
største veksten kan oppnås – eller
i
strukturene
vi
er
en
del
av.
I
største kilde til sorg. Forventninger
kanskje til og med være mulig. ”
arbeidslivet
er
sykefraværet
et
begrenser friheten. Når vi i sannhet
Gud ønsker at vi skal vokse oss
symptom
på
denne
disharmonien.
elsker et annet menneske, tilstår vi
nærmere henne, at vi skal erfare at vi
Vi blir syke fysisk og psykisk.
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vedkommende full frihet til å være
den det er, for det er den største
gaven vi kan gi.
Behov vil si at vi
forestiller oss at det
er noe utenfor oss
selv som vi ikke
har og som er
nødvendig
for at vi kan
bli lykkelig.
Behov
og
forventninger
er drepende på
kjærligheten.
Når vi ikke har
behov, kan vi gi andre
mennesker deres frihet
og elske dem betingelsesløst. Faktisk sier Gud at den
største gaven vi kan gi hverandre, er
den styrke og makt det ligger i ikke
å trenges, at andre mennesker kan
trenge oss for ingenting. Det ligger
en mektig frigjøring og venter på oss
når vi kan slippe disse tingene. Jeg
siterer: ”Det er en stor frihet ”ikke å
trenge”. Først og fremst frir det deg
fra frykt: nemlig frykten for at det
er noe du ikke kan få; frykten for at
det er noe du har som du kan miste;
og frykt for at du ikke blir lykkelig
uten en bestemt ting. For det andre,
frigjør du deg fra vrede når du ”ikke
trenger”. Vrede er uttrykt frykt. Når
du ikke har noe å frykte, har du ingen
grunn til å være sint”. Indre fred
finner vi når vi ikke er avhengig av
et bestemt resultat, når vi er så frie
at vi ikke er avhengig av hva andre
gjør mot oss.
Gud har ingen behov og straffer oss
ikke når vi ”synder” som mange er
oppdratt til å tro. Gud blir ikke sint på
oss når vi gjør noe ”galt”, eller lei seg
for den saks skyld. Gud observerer
oss, men fordømmer ikke. Vi er
skapt i Guds bilde og har heller ingen
behov. Bøkene sier: ”Dere behøver
ingenting for å være fullkomment
lykkelige. Det er bare noe dere tror.
Deres dypeste, mest perfekte lykke
finnes i deres indre, og når dere først
har funnet den, er det ingenting i det
ytre som kan sammenlignes med den,
og ingenting som kan ødelegge den.”
Dette er frihet, glede, kjærlighet - alt
vi lengter etter.
Hva sier Himmelske Samtaler om

for å kunne snu utviklingen. Tar vi
visdommen i bøkene til oss og
lever den ut i hverdagen,
vil vi ikke bare få et
bedre personlig liv,
men også være
med og bidra til
en mer fri og
fredfull verden
i kontakt med
vår
sanne
natur.

hva det vil si å være fri? ”Å være
fullkomment fri er å være fullkomment
oppfylt av glede, fordi full frihet gir
plass for alle gledelige opplevelser.
Frihet er Guds grunnleggende
natur. Det er også menneskesjelens
grunnleggende natur. Den grad
hvor du ikke er helt fri, svarer til den
grad hvor du mangler glede – og det
svarer til graden av din mangel på
fullkommen kjærlighet.” Som vi ser
er det en nær sammenheng mellom
frihet og glede. Når vi ikke er frie,
mister vi gleden. Og når vi mangler
gleden, har vi heller ikke kjærlighet
til oss selv eller andre. Å leve slik
bryter med vår egentlige natur og
hindrer den ekte livsutfoldelsen.
Guds løfter til oss er mektige
bare vi våger å ha tillit til det hun
sier. Budskapet bryter med det
autoritetene har lært oss til å tro og
tenke. Det kan derfor være vanskelig
å overgi seg når Gud sier: ”Mitt løfte
til deg er det mest opphøyde løftet
som noensinne er gitt. Jeg vil elske
deg i all evighet og befri deg for alt.
Min kjærlighet vil aldri binde deg på
noen måte, og derfor ”kommer du
ikke utenom” å elske meg til syvende
og sist – for frihet til å være den
du er, er ditt høyeste ønske og min
største gave. ”

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,
f o r d y p n i n g s - / t e r a p i g r u p p e r,
helgekurs, månedlige samlinger og
kafèkvelder. Høsten 2003 starter
et 1-årig studium i materialet. For
informasjon se www.cwg.no eller
kontakt Trude B. Wahl trude@cwg.no
/ tlf. 6699292924 / 92890162 eller
Astrid Sloreby tlf. 22267017 / 41478
620.
•

NY BOK
av Neale Donald Walsch

The New Revelation
A Conversation with God

Boken tilbyr tidsriktige og
utfordrende perspektiver på den
dagsaktuelle globale krisen og
bidrar med vesentlige råd for
hvordan vi ikke bare kan unngå

fortvilelse, men også hjelp til å
reparere verden.

Vi lever i en turbulent tid hvor det
haster å stoppe opp og å ta skjea i en
annen hånd. Budskapet i Himmelske
Samtaler gir oss verktøy både på
det individuelle og globale planet
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