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Bevezetés

Üdvözöllek. Légy üdvözölve ebben a könyvben! Szeretném, ha 
eltűnődnél valami egészen rendkívülin.

Szeretném, ha eltűnődnél azon a lehetőségen, hogy ez a könyv 
kifejezetten neked, a te kedvedért és érdekedben jött létre.

Amennyiben ezt hajlandó vagy elfogadni, minden bizonnyal ké-
szen állsz életed döntő élményére.

Szeretném, ha eltűnődnél a lehetőségen, hogy ezt a könyvet te 
magad hoztad létre a magad kedvére és érdekében.

Ha el tudsz képzelni egy világot, ahol semmi nem veled, de min-
den általad történik, akkor eljutott hozzád az ebben a hét mondatban 
foglalt üzenet – önmagadnak önmagadtól.

Egyetlen könyvet sem kaphatnál gyorsabban kézhez.

Üdvözöllek. Légy üdvözölve ebben a pillanatban!
Mert ez a pillanat arra rendeltetett, ezt a pillanatot arra rendeltetted, 
hogy hozza el neked a várva várt áldásos élményt.

Buzgón és őszintén kerested a választ az élet legjelentőségtelje-
sebb kérdéseire, lankadatlanul kerested újra és újra – különben most 
nem lennél itt.

A keresés benned játszódott le, akár számottevő részévé tetted 
külső életednek, akár nem; ez az oka, hogy a kezedbe vetted ezt 
a könyvet. 
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10 • Egységben Istennel

Ha ezt megértetted, máris megfejtetted az élet egyik legnagyobb 
titkát: hogy miért történnek úgy a dolgok, ahogy történnek.

És mindezt ebben a tizennégy mondatban.

Üdvözöllek. Légy üdvözölve ebben a találkozásban a Teremtővel!
Nem kerülheted el a találkozást. Mindenki találkozik a Teremtővel. 
Nem is az a kérdés, hogy találkozik-e, hanem hogy mikor kerül rá sor.

Akik elszántan keresik az igazságot, azok előbb-utóbb átélik 
ezt a találkozást. E tekintetben az őszinteség olyan, mint a mágnes 
– vonzza az Életet. Az Élet pedig Isten egyik neve.

Így kellett történnie, hogy most eljutottál idáig, ezekhez a sza-
vakhoz. Te hoztad ide magad, és egyáltalán nem véletlenül. Gondold 
át alaposan, hogyan jutottál el eddig, és meg fogod érteni.

Hiszel az Isteni Inspiráció folyamatában? Én igen. Hiszek ben-
ne – teérted és magamért.

Egyesek berzenkednek, ha valaki kijelenti, hogy Isten ihlette 
szólásra. Úgy látom, ennek számos oka van.

Először: az emberek nem hiszik, hogy őket valaha is ihlette volna 
Isten, legalábbis nem a legközvetlenebb módon – vagyis közvetlen 
kommunikációval, így aztán azonnal gyanakodva néznek minden-
kire, aki ilyesmit állít.

Másodszor: a hivatkozás az Isteni Ihletettségre némiképp arro-
gánsnak tűnik, mivel magában hordozza, hogy tekintettel az eredeté-
re, ezt az inspirációt sem vitatni, sem elégtelennek találni nem lehet.

Harmadszor: az Isteni Ihletettségre hivatkozók közül sokakkal 
nemigen, vagy legalábbis nem egykönnyen lehetett kijönni – bizony-
ság erre Mozart, Rembrandt, Michelangelo, vagy gondoljunk csak 
egyes pápákra, vagy éppen azokra a nem is kevesekre, akik egész 
rendes kis őrültségeket követtek el Isten nevében.

Végül pedig, akikről elhisszük, hogy tényleg közvetlenül Isten 
inspirálta őket, azokat olyan szent embereknek tekintjük, hogy nem 
is tudjuk, miként kezeljük őket, vagy hogyan léphetnénk kapcso latba 
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Bevezetés • 11

velük a szokásos módon. Szóval annyira csodálatosak, hogy attól 
kifejezetten feszélyezve érezzük magunkat.

Meglehetősen ellentmondásosan viszonyulunk tehát ehhez az 
„Isten az én forrásom” ügylethez. Talán okkal. Nem vagyunk hajlan-
dók bármit szó nélkül lenyelni, csak azért, mert valaki kijelenti, hogy 
egyenesen a legmagasabb helyről származik az üzenete.

De honnan tudhatjuk, mi az Isteni Inspiráció, és mi nem az? 
Hogyan bizonyosodhatunk meg arról, kitől halljuk az örökkévaló 
igazságot?

Nos, ez a nagy kérdés, és ebben rejlik a nagy titok. Nem kell 
tudnunk. A magunk igazságát kell tudnunk, nem másokét. Ha ezt 
megértjük, akkor mindent megértünk. Megértjük, hogy amit mások 
beszélnek, annak nem kell az Igazságnak lennie; csak el kell vezetnie 
a magunk igazságához. Ezt meg is teszi. Akár akarja, akár nem, vé-
gül pontosan ezt teszi. Minden a mi legbenső igazságunkhoz vezet. 
Mert ez a dolgok célja.

Magának az Életnek a célja.
Az Élet az igazság, ahogy feltárul Önmagának.
Isten az Élet, ahogy feltárul Önmagának.
Ha akarnád, sem állíthatnád meg ezt a folyamatot. Annál inkább 

felgyorsíthatod.
Ahogy itt és most pontosan ezt teszed.
Ezért vezetted el magad ehhez a könyvhöz.
Ez a könyv nem kíván abban tetszelegni, hogy maga az Igazság. Az 

a szándéka, hogy elvezessen a magad legbenső bölcsességéhez. Ehhez 
nem szükséges egyetértened a tartalmával. Ami azt illeti, lényegtelen, 
mit gondolsz felőle. Ha egyetértesz, annak az lesz az oka, hogy a ma-
gad bölcsességét látod a könyvben. Ha nem értesz egyet, annak az 
lesz az oka, hogy nem látod benne a magad bölcsességét. Ám akár az 
egyik, akár a másik esetben igenis elérkezel a magad bölcsességéhez.

Mondj hát köszönetet magadnak ezért a könyvért, mert máris 
megvilágított egy lényeges kérdést: A legmagasabb tekintély benned 
lakozik.
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12 • Egységben Istennel

Éspedig azért, mert mindannyian közvetlen kapcsolatban állunk 
az Istenivel.

Mindegyikünk rendelkezik a képességgel, hogy hozzáfér-
jen az örökkévaló bölcsességhez. Meggyőződésem, hogy Isten 
mindannyiunkat egyfolytában inspirál. És bár mindnyájan átéljük, 
egyesek úgy döntenek, hogy inkább másképp nevezik:

Talált kincs
Egybeesés
Szerencse
Merő véletlen
Kísérteties élmény
Véletlen találkozás
Talán Isteni Beavatkozás

Mintha készséggel elismernénk, hogy Isten beavatkozik az életünkbe, 
de képtelenek lennénk elfogadni azt az elképzelést, hogy Isten való-
ban közvetlenül inspirálhat minket bizonyos gondolatokra, bizonyos 
mondatok lejegyzésére, bizonyos szavak kimondására, bizonyos tet-
tek végrehajtására. Az mintha túlságosan messzire menne…

Eltökélt szándékom túlságosan messzire menni.
Eltökélt szándékom kijelenteni, hogy Isten inspirált ennek 

a könyvnek az írására, téged pedig arra, hogy a kezedbe vedd. Most 
pedig vizsgáljuk meg ezt az elképzelést néhány olyan érv ellenében, 
amelyek kételyeket ébreszthetnek benned.

Először is, mint már mondtam, tisztában vagyok vele, hogy min-
dig mindannyiunkat Isten inspirál. Eszemben sincs azt hinni, hogy te 
és én annyira kivételesek lennénk, vagy hogy Isten valamiféle páratlan 
erővel ruházott volna fel minket, netán valamiféle különleges előjoggal 
ajándékozott volna meg, mely felhatalmaz a Vele való társalgásra. Né-
zetem és meggyőződésem szerint mindenki a folyamatos társalgásnak 
ebben az állapotában létezik, és valahányszor úgy döntünk, tudatosan 
is megtapasztalhatjuk. A világ sok vallásának ugyanez az ígérete.
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Bevezetés • 13

Másodszor: nem hiszem, hogy mert valakinek sikerül megtapasz-
talnia egy pillanatnyi nyílt kapcsolatot az istenivel, az tévedhetetlenné 
tenné a kijelentéseit, a tetteit vagy az írásait. Mindez érvényes minden 
magát, illetve az alapítóját vagy jelenkori vezetőjét tévedhetetlennek 
hirdető vallásra vagy mozgalomra. 

Meggyőződésem, hogy az isteni ihletettségű emberek is téved-
hetnek. Biztosra veszem, hogy rendszeresen tévednek is – mint mind-
egyikünk. Ezért tehát a legkevésbé sem hiszem, hogy a Biblia, vagy 
a Bhagavad-Gíta, vagy a Korán minden szava a szó szoros értelmében 
igaz, hogy a pápa minden kijelentése helytálló, amikor ex cathedra 
beszél, hogy Teréz anya minden egyes tette kivétel nélkül a leghe-
lyesebb és legtökéletesebb volt a maga idejében. Igenis úgy vélem, 
hogy Teréz anyát Isteni Inspiráció vezérelte, de az Isteni Indíttatás 
és a tévedhetetlenség közel sem ugyanaz.

Harmadszor: velem időnkét roppant nehéz kijönni (ki tudná 
ezt jobban azoknál, mint akik velem éltek, illetve élnek), és bár nem 
feltételezek az olvasóról ilyen vagy amolyan tökéletlenségeket, nem 
hiszem, hogy a magam hiányosságai eleve kizárnák, hogy segítséget 
és közvetlen útmutatást kaphatok Istentől. Mi több, meggyőződésem 
szerint ennek éppen az ellenkezője az igazság.

Végezetül pedig, nem hiszem, hogy komolyan számolni kelle-
ne azzal a veszéllyel, hogy feszengésre késztetően „szentté” válnék. 
Ezúttal is inkább az ellenkezője lehet igaz. Ha valakit egyáltalán 
feszengésre késztet a társaságom, annak nagy valószínűséggel éppen 
az az oka, hogy nem vagyok eléggé szent. Kihívást jelent a beszédem 
szerint élni. Írhatok nagyon inspiráló dolgokat, mondhatok nagyon 
inspiráló dolgokat, de nemegyszer azon kapom magam, hogy egyik-
másik cselekedetem bizony a legkevésbé sem ihletett.

Az úton járok, de semmi esetre sem értem célhoz. Még csak 
nem is tűnik úgy, hogy közelebb kerültem volna hozzá. Annyi kü-
lönbség azért mutatkozik a mostani és a tegnapi énem között, hogy 
most már legalább megtaláltam az utat. Számomra már ez is óriási 
előrelépés. Életem nagyobb részét úgy töltöttem, hogy a legkevésbé 
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14 • Egységben Istennel

sem sejtettem, hová tartok, majd azon emésztettem magam, hogy 
sehogy sem érek oda.

Most már tudom, hová tartok. Haza – vissza a teljes tudatosság-
ba, az Istennel való közösségem, egyességem megtapasztalásához. És 
semmi nem akadályozhatja meg, hogy oda is jussak. Isten megígérte. 
Sőt végre-valahára elhiszem az ígéretét.

Isten megmutatta az utat is. Voltaképpen nem az utat, hanem 
az egyik utat. Mert Isten legnagyobb igazsága, hogy nem egyetlen, 
hanem sok-sok út vezet Haza. Ezer és ezer út vezet Istenhez, és 
mindegyik tévedhetetlenül oda visz.

Valójában minden út Istenhez vezet. Mert nem is lehet máshová 
menni.

Erről szól ez a könyv. Arról, hogyan lehet Hazajutni. Az isteni-
vel való egyesség megtapasztalásáról. Leírja az ehhez az élményhez 
vezető utat, az illúzióinkon át a Végső Valósághoz.

Ez a könyv egyetlen hangon szólal meg. Meggyőződésem, hogy 
Isten hangján, Isten inspirációjára, Isten jelenlétével, amint átha-
tol rajtam és rajtad. Ha nem hinném, hogy mindnyájunkon át Is-
ten hangja, Isten inspirációja és Isten jelenléte nyilvánul meg, akkor 
kénytelen lennék feladni a hitemet, miszerint Isten a világ valamennyi 
vallásának ihletője.

Ám nem szándékozom feladni. Ebben a kérdésben feltétlenül 
igazat adok a vallásoknak: Isten igenis belép az életünkbe, ténylegesen 
és konkrétan, és a megtörténéséhez sem szenteknek, sem bölcseknek 
nem kell lennünk.

Nem követelem meg, hogy osztozz velem ebben a hitben, vagy 
hogy az itt következő oldalakon sorjázó szavak bármelyikét is elhidd. 
Igazából akkor lennék a legboldogabb, ha nem hinnéd el; ne higgy el 
semmit abból, ami itt eléd kerül.

Tudd.
Egyszerűen csak tudd.
Tudd, ha valahol itt rejtőzik az igazságod. Ha igen, akkor meg-

csendül benned – mert újra egyesülsz a legbenső bölcsességeddel. Ha 
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Bevezetés • 15

nem az, azt is tudni fogod – megint csak abból, hogy újra egyesülsz 
a legbenső bölcsességeddel. Így is, úgy is mérhetetlen hasznodra vá-
lik, mert az újraegyesülésnek ebben a pillanatában átéled a magad 
egyességét Istennel.

Hiszen pontosan ez a célod. Ezért jöttél ide. 
Ezekhez az oldalakhoz. 
Erre a bolygóra. 
Legyetek áldottak.

Ashland, Oregon, 2000 júliusa
Neale Donald Walsch

 

egysegben_istennel.indd   15 2015.12.01.   14:59:53



Elõhang

Isten sokszor, sokféleképpen és sok éven át szólt hozzátok, de 
ritkán ilyen közvetlenül.

Ezúttal úgy szólok hozzátok, akárcsak ti magatok – és ez alig 
néhány alkalommal történt meg a történelmetek során.

Keveseknek volt bátorságuk így meghallani Engem – akárcsak 
önmagukat. És még kevesebben osztották meg másokkal, amit hallot-
tak. Azok a kevesek, akik hallottak és meg is osztották a hallottakat, 
megváltoztatták a világot.

Közéjük tartozik Aiszóposz, Konfucius, Lao-ce, Buddha, Mo-
hamed, Mózes és Jézus.

És ugyanígy Csuang-ce, Arisztotelész, Huang-po, Sahara, 
Mahavira, Krisnamurti.

Valamint Paramahansza Jógánanda, Rámana Maharisi, Kabir, 
Ralph Waldo Emerson, Th ich Nhat Hanh, a dalai láma, Elizabeth 
Clinton.

Továbbá Sri Aurobindo, Teréz anya, Meher, Baba, Mahátma 
Gandhi, Kahlil Gibran, Baha Allah, Ernest Holmes, Sai Baba.

És Jeanne d’Arc, Assisi Szent Ferenc, Joseph Smith… és persze 
mások is, akik most nem kerültek szóba. Folytathatnánk a listát. Ám 
a bolygót az idők összességében lakó emberek számához képest ők 
elenyészően kevesen vannak.

Ezek a kevesek az Én hírnökeim – mert mindannyian a szívükben 
lakozó igazságot tárták fel, amennyire csak megértették, olyan tisztán, 
amennyire csak tudták. És bár mindegyikük tökéletlen szűrőkön át 
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hozta napvilágra az igazságát, rendkívüli bölcsességet hoztak a tu-
domásotokra, az egész emberi nem üdvére és hasznára.

Meglepő, mennyire hasonlóak voltak a meglátásaik. Noha idő 
és tér, embertömegek és évszázadok választották el őket egymástól, 
akár egyazon korban is születhettek volna, olyan csekély közöttük 
az eltérés és olyan mérhetetlen az azonosság.

Itt az ideje, hogy ma élőkkel bővítsük a fenti listát – az Én leg-
utóbbi hírnökeimmel.

Egy hangon fogunk megszólalni.
Vagy nem.
Rajtatok áll, ahogy mindig is rajtatok állt. Mert az örökkévaló 

Most minden egyes pillanatában ti hozzátok meg és a tetteitekkel ti 
nyilatkoztatjátok ki a magatok döntéseit.

Kezdetben az Enyémek voltak a gondolataitok, az Enyémek pe-
dig a tieitek. Mert kezdetben nincs más lehetőség. Egyetlen annak 
Forrása, Ami Van, és ez az egyetlen Forrás az, ami van.

Minden ebből a Forrásból sugárzik ki, és áthat mindent, ami Van, 
és az egész egyénesítése tárulkozik fel önmagának.

Az egyetlen üzenet egyedi interpretációi hozzák létre a sokféle 
formában megnyilvánuló Egyesség csodáját.

Ezt a sokféle formában megnyilvánuló Egyességet nevezitek Élet-
nek.

Az Élet az értelmezett, azaz sokféle formába lefordított Isten.
Első szinten a fordítás az egységes nem fi zikaiból az egyénesített 

nem fi zikaira történik.
A második szint az egyénesített nem fi zikaiból az egyénesített 

fi zikaira fordítás.
A harmadik szint az egyénesített fi zikaiból az egységesített fi -

zikaira fordítás. 
A negyedik szint az egységesített fi zikaiból az egységesített nem 

fi zikaira fordítás.
Ezzel kiteljesedik az Élet ciklusa.
Isten lefordításának szakadatlan folyamata végtelen változatos-
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18 • Egységben Istennel

ságot eredményez Isten egységén belül. Az egységnek ezt a válto-
zatosságát neveztem „egyénesítésnek”, avagy „individualizációnak”. 
Ez a nem különállónak, de egyedileg kifejezhetőnek az egyedi kifejezése.

Az egyedi kifejezésnek Számomra az a célja, hogy a részeim megta-
pasztalása révén egészként tapasztaljam meg az Énemet. Noha az 
egész nagyobb a részek összességénél, ezt csak az összesség ismere-
tében tapasztalhatom meg.

Ez vagytok ti.
Ti vagytok Isten összessége.
Ahogy minden az, amit csak láttok vagy éppen nem láttok maga-

tok körül. Minden, ami Van, ami Valaha Volt és Ami Valaha Lesz, 
Én vagyok. És mindez Én vagyok, Én vagyok a mostban.

Vagyok, aki vagyok – mint már sokszor elmondtam.
Vagyok mindaz, ami valaha is Voltam. Vagyok mindaz, ami va-

laha is Leszek. Semmi olyasmivé nem válhatok, ami most ne lennék, 
és lehetetlen, hogy ne legyek mindaz, ami voltam.

Ez így volt kezdetben, így van most, és mindig is így lesz, amíg 
világ a világ. Ámen.

Eljövök hát hozzátok, ezen a napon és ebben a korban, most, 
hogy egy újabb évezredbe léptek, úgyhogy másként kezdhetitek az 
újabb ezer évet: úgy, hogy végre megismerjetek, Engem válasszatok 
először, és mindig és mindenhogyan Én legyetek.

Nem hibás az időzítés, és nem véletlen. Az utolsó évtized elején 
kezdtem ezeket a revelációkat, az évszázad utolsó éveiben folytattam 
veletek a beszélgetéseimet, és az utolsó évezred végső pillanataiban 
arra emlékeztettelek titeket, hogyan köthettek Velem barátságot.

Most, az új évezred első évében, egyetlen hangon szólok hozzátok, 
hogy megtapasztalhassuk az egyességet.

Válasszátok az Istennel való egyesség megtapasztalását, és végre 
megismeritek a békét, a határtalan örömöt, a maga teljességében ki-
fejezésre jutó szeretetet és a korlátlan szabadságot.

egysegben_istennel.indd   18 2015.12.01.   14:59:53


