
 Az

ÜZENET
NEALE DONALD WALSCH

A BESZÉLGETÉSEK ISTENNEL SOROZAT SZERZŐJE

„Egész végig félreértettetek!”
                                        ISTEN

ÉDESVÍZ



 Az

ÜZENET
NEALE DONALD WALSCH

A BESZÉLGETÉSEK ISTENNEL SOROZAT SZERZŐJE

„Egész végig félreértettetek!”
                                        ISTEN

Üzenet korr.indd   3 2014.04.29.   9:59:12



A fordítás az alábbi kiadás alapján készült:
Neale Donald Walsch / What God Said

Th e Berkeley Publishing Group, a division of Penguin Group, LLC., 2013

Fordította
Kereszty András

Szerkesztette
Barsi Nikoletta

Copyright © Neale Donald Walsch, 2013
Hungarian translation © Kereszty András, 2014

Hungarian edition © Neemtree Corporation AG, 2014
Cover design © Neemtree Corporation AG, 2014

Minden jog fenntarva.
A könyv – a kiadó írásos jóváhagyása nélkül – sem egészében, 

sem részleteiben nem sokszorosítható vagy közölhető, semmilyen 
formában és értelemben, elektronikus vagy mechanikus módon, 

beleértve a nyilvános előadást vagy tanfolyamot, a hangoskönyvet, 
bármilyen internetes közlést, a fénymásolást, a rögzítést vagy 

az információrögzítés bármely formáját.

ÉDESVÍZ KIADÓ, BUDAPEST
Felelős kiadó Novák András igazgató

Főszerkesztő és műszaki vezető Melher Viktor
Tipográfi a Alinea Kft.

Borítót készítette Édesvíz Kiadó Kft.
Nyomta Alföldi Nyomda Zrt., Debrecen
Felelős vezető György Géza vezérigazgató

ISBN 978 963 529 192 2

Üzenet korr.indd   4 2014.04.29.   9:59:13



Ajánlom mindenkinek,
aki hisz Istenben,

és aki vágyik arra, hogy
többet tudjon meg az Isteni Lényegrõl,

és a Hozzá való viszonyáról.
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Köszönetnyilvánítás

Vajon lehetséges, hogy valamit nem értünk pontosan az Isten-
nel, az Élettel és Egymással kapcsolatban, holott ha tisztába 

kerülnénk vele, az mindent megváltoztatna? És annak, aki már 
megteremtette saját, személyes Istenét, érdemes megismerkednie 
a mi Istenről szóló gondolatainkkal?

Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki kézbe veszi 
ezt a könyvet. Annak is, aki olvasatlanul teszi le. Annak is, aki 
elkezdi olvasni, és úgy dönt, nem fejezi be. És természetesen annak 
is, aki elolvassa az utolsó betűig. Nagy bátorság kell ahhoz, hogy 
végigmenjünk a jelen könyv kínálta úton.

Minden, Istenről valaha is leírt szó emberi lénytől származik. 
Ezekről az írókról úgy hitték, hogy a szavaikat Isten sugalmazta. 
Ez pedig a következő kérdést veti föl: vajon Isten felhagyott-e va-
laha is azzal a szokásával, hogy sugallatot küldjön az embereknek? 
Lehetséges lenne, hogy Isten Üzenetei ma is áramlanak az emberi-
ség felé? A legmélyebb köszönetem mindazoknak, akik hajlandók 
feltenni ezeket a kérdéseket, még abban az esetben is, ha nem 
értenek egyet az általam talált válaszokkal. Az, hogy a Kérdezés 
Területén találkoztunk, csodálatos első lépés egymás felé. Nem 
kell egyetértenünk, de ha megértő módon nem értünk egyet, akkor 
megtettük, amit személyes Istenünk mindegyikünktől megkíván. 
És ez meggyógyíthatja a világot.
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Közeledik az idő,
amikor Isten felfoghatatlan szeretete
és az emberiségnek szánt adománya

teljes egészében feltárul,
és része lesz mindenki életének.

Ez elkerülhetetlen.
Egyszerűen csak idő kérdése.
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q1.q

– Rendben. Ön azt állítja, hogy közvetlenül beszélt Istennel. 
Akkor árulja el nekünk… mi Isten üzenete a világ számára?

A kérdező Amerika legnépszerűbb reggeli televíziós műsorának 
világhírű riportere volt, és arra kért, válaszoljam meg minden idők 
legnagyobb kérdését.

– Össze tudná foglalni egy-két mondatban? – tette hozzá. – 
Körülbelül harminc másodpercünk van.

Az agyam lüktetett. Hogyan foglalhatnám össze harminc má-
sodpercben mindazt, amit az Istenség a világ tudomására akar 
hozni? És akkor hirtelen belém villant Isten válasza, szinte hal-
lottam a szavait a fejemben. Pislogtam egyet, és olyan kijelentést 
tettem, amellyel még magamat is megleptem.

– Az a helyzet, hogy öt szóban is össze tudnám foglalni.
A műsorvezető felhúzta a szemöldökét, arca a pillanat törtré-

széig hitetlenséget sugárzott, majd rezzenéstelen tekintettel a ka-
mera felé fordult: 

– Kitűnő! Hölgyeim és uraim, most meghallgathatják Isten 
világnak szóló üzenetét, attól az embertől, aki azt állítja, hogy az 
Istenivel beszélget… öt szóban.

Tudtam, hogy milliónyi háztartásban néznek szerte a világon. 
Előttem állt a lehetőség, hogy Isten legfontosabb üzenetét eljut-
tassam az emberekhez, sokkal több emberhez, mint valaha is kép-
zelni mertem vagy tudtam volna addigi életem során. Egyenesen 
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12 N E A L E  D O N A L D  WA L S C H

a kamerába nézve megismételtem azokat a szavakat, amelyeket 
éppen akkor kaptam: 

„Egyáltalán nem értettetek meg engem.”

Esély: egy a millióhoz

A nevem Neale, és elmagyarázom, miről van szó.
Beszéltem Istennel.
Nem csak egyszer, az isteni kinyilatkoztatás egyszeri, megvilá-

gosító pillanatában, hanem sokszor, nagyon sokszor.
Éppúgy, mint te.
Talán nem hiszed, hogy beszéltél vele, pedig így volt. Talán 

másnak hívod. Talán egy felismerés vakító fénysugarának. Talán 
briliáns ötletnek. Vagy különös előérzetnek, jó tippnek, zseniális 
gondolatnak, véletlennek, női megérzésnek vagy „szerencseleletnek”. 

De akárhogy is nevezed, ez mind ugyanaz. Üzenet a bölcses-
ség forrásából, bepillantás önmagunkba, amely minden ember 
veleszületett joga.

Esetemben találkozásaimat a bölcsesség forrásával pontosan 
annak neveztem, mint aminek megéltem őket: Istennel folytatott 
beszélgetéseknek. 

Szerencsére leírtam az összes párbeszédet, ezért sohasem felej-
tettem el őket. Minden azzal kezdődött, hogy 1990 februárjának 
egyik napján, hajnali 4 óra 20 perckor írtam Istennek egy dühös 
levelet. Meg akartam tudni, miért nem működik az életem, s ho-
gyan tehetném rendbe.

Ezután pedig egy folyamatos, papírra vetett dialógus követke-
zett a Mindenhatóval, amelyben feltettem életem zavaró, gyötrő 
kérdéseit, és pont úgy kaptam meg a válaszokat, mintha diktál-
nának nekem.

Egyszer csak így szólt hozzám az Isten: „Egy nap mindebből 
könyv lesz”, s így néhány hónappal később a kézírásos jegyzete-
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 A Z  Ü Z E N E T  13

imet átküldtem egy gépírónak, majd kinyomtattam az írást, és 
elküldtem egy kiadónak… csak a kihívás kedvéért.

Nem tudom, kinek szólt a kihívás – magamnak vagy Isten-
nek –, de azt tudom, hogy szerettem volna megmérettetni mind-
azt, amit kaptam, hogy lássam, egyáltalán érvényes-e, van-e benne 
bármiféle igazság.

Természetesen tökéletesen tisztában voltam vele, hogy egy 
a millióhoz az esélye, hogy egy kiadó megjelentet és terjeszt egy 
könyvet valakitől, aki azt állítja, hogy közvetlenül beszélt Istennel. 
Ilyen egyszerűen nem történhet meg.

Tévedés.
Megtörtént.

Kezdetét veszi a kibõvítés

Most, a Beszélgetések Istennel 1 sorozat kilenc könyve után újra itt 
vagyok, és ugyanazt teszem, amit eddig mindig, amikor leültem 
megírni egy könyvet. Megkérdezem magamtól: Miért írod ezt 
a könyvet? Mit akarsz vele elérni? Szükség van erre a könyvre?

Hadd válaszoljam meg úgy a saját kérdéseimet, hogy egyben 
bepillantást kaphass abba, ami előttünk áll – hogy el tudd dönteni, 
meg akarod-e tenni velem ezt az utat vagy sem.

Azért írom ezt a könyvet, mert sok-sok alkalommal, sok-sok 
ember kérte, hogy fejtsem ki a lényegét annak, amit Isten mondott 
a Beszélgetések Istennel háromezer oldalán. Ezt egyetlen takaros 
kis kötetben szeretném megtenni, hogy Isten emberiséghez szóló 
Üzenete egyszerűen és gyorsan elérhető legyen.

1 A Beszélgetések Istennel sorozat magyarul megjelent kötetei: A teljes Be-
szélgetések Istennel (3 kötet egyben), Amikor minden megváltozik... változtass 
meg mindent!, A Holnap Istene, Istennél is boldogabban, Istennel az öröklétben, 
Egységben Istennel.
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14 N E A L E  D O N A L D  WA L S C H

 • Azt akarom elérni a Beszélgetések Istennel új, korábban 
nem publikált, kibővített Üzeneteivel, hogy a mindennapi 
életben azonnal használhatók legyenek. Gyakorlatias, és 
nem csupán elméleti ötleteket szeretnék átadni.

 • A könyvre két okból van szükség: (1) Emberek milliói 
olvasták a Beszélgetések Istennel köteteit (a sorozatot har-
minchét nyelven adták ki), és ezek az olvasók azt kérték, 
hogy ne csupán magyarázzam el a tartalmat, hanem azt 
is mondjam meg, melyek a legfontosabb Üzenetek. (2) Ha 
az emberek alkalmazni tudják a Beszélgetések Istennel Üze-
neteit, az megváltoztathatja a világot, és a világnak égető 
szüksége van az azonnali változásra. Nem ötven év múlva. 
Nem huszonöt év múlva. Nem tíz év múlva. Azonnal.

A probléma a rendszerben van

Itt az ideje, hogy őszinték legyünk. Semmi sem működik.
Úgy értem: semmi.
Egyetlen nagyobb rendszer sem működik megfelelően, amit 

ezen a bolygón létrehoztunk. Sem a politikai, sem a gazdasági, 
sem a környezetvédelmi, sem az oktatási, sem a szociális, sem 
pedig a spirituális rendszerünk. Egyik sem produkálja a mind-
annyiunk által elvért eredményt. Sőt, sokkal rosszabb a helyzet. 
Ezek a rendszerek olyasmit produkálnak, amiről azt mondjuk, 
egyáltalán nem akarjuk.

És ez nem csak világméretűen igaz. Így van ez az egyes embe-
rek szintjén is. Így van ez veled és velem is. A világ népességének 
egészen piciny százalékától eltekintve küzdelemre kényszerülünk. 
Mindennapi küzdelemre. Harcolnunk kell, nem csupán a boldog-
ságért, hanem a túlélésért, a megélhetésért, a felszínen maradásért.

De már ez is a múlté. Mostanában rossz idők járnak azokra 
az emberekre is, akik „jó életet” élnek. Már nekik sem megy. Az 
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 A Z  Ü Z E N E T  15

egyéni boldogság rejtélyesnek és kétségbeejtően megfoghatatlan-
nak tűmik. Még ha valaki eléri is, nem tudja megtartani.

Ez a legbiztosabb jele, a legfontosabb ismérve, a legfényesebb 
bizonyítéka annak, hogy valami nincs rendben. Súlyos rendszer-
hibával küzd az a társadalmi kultúra, amelyben azok sem boldo-
gok, akiknek minden értelmes okból azoknak kellene lenniük. Ki-
mondhatjuk: a nem működő társadalmi formáció hibás formáció, 
még akkor is, ha úgy tűnik minden rendben van vele, de valami 
közben kétségbeejtően rossz. 

Itt tartunk most, és azt hiszem, eljött az ideje, hogy egy Új 
Üzenet utat mutasson az emberiségnek. Úgy vélem, itt az ideje, 
hogy fajunk vadonatúj kultúrát teremtsen.

Ha elégedett vagy a mostani életeddel, ha pontosan olyannak 
szereted a világot, amilyennek mutatkozik, akkor talán nem ér-
tesz velem egyet. Ha más okból nem is, talán éppen emiatt mégis 
folytatod az olvasást. Ha arra vágysz, hogy minden maradjon úgy, 
ahogy van, akkor is tudnod kell, milyen változások megfontolására 
ösztönöz másokat – ebben az esetben milliókat – ez a könyv. 

Ha egyetértesz velem abban, hogy mind az egész világban, 
mind a saját életedben eljött a jelentős változások ideje, akkor 
a legjobb helyen jársz.

A most következő Üzenetek arra születtek, hogy mindent meg-
változtassanak.

Öveket becsatolni!

A gyorsabb olvashatóság és a maximális hatás kedvéért a kilenc-
kötetes Beszélgetések Istennel fő Üzeneteit körülbelül ezer szóra 
redukáltam, és jelentős kiegészítéseket fűztem hozzájuk. Így szü-
letett meg a legtisztább kifejtése és leggyakorlatiasabb értelmezése 
mindannak, amit a Beszélgetések Istennel legfontosabb tartalmának 
gondolok.
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16 N E A L E  D O N A L D  WA L S C H

A 2. fejezetben található összefoglaló nem minden állítása ért-
hető rögtön első olvasásra. Számomra sem volt mindig igazán 
az. Pontosan ezért magyarázom meg őket az Üzeneteket követő 
oldalakon.

Tizenöt évig dolgoztam azon, hogy ezeket az Üzeneteket át-
ültessem az életembe, és ugyanezen másfél évtized alatt végig azt 
kerestem, hogyan lehet a legegyszerűbben, legtisztábban megfo-
galmazni és megmagyarázni (a világ minden részéből érkező több 
ezer olvasói kérdésre), mit mondanak ezek az Üzenetek, s mikép-
pen lehet a gyakorlatban alkalmazni őket. Úgy érzem, készen állok 
arra, hogy segítsek a könyv elkészítésében.

Szóval, indulás! De csatold be az övedet, mert a következő gon-
dolatok némelyikét sokan eretnekségnek vélik, ezért nem minden-
napi utazás vár ránk. Azt hiszem, úgy áll a helyzet, mint ahogy 
George Bernard Shaw híres megjegyzése mondja: „Minden nagy 
igazság istenkáromlásként kezdődik.”
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q2.q

Nos, körülbelül ezer szóban itt van minden, amit az emberi-
ségnek tudnia kell ahhoz, hogy olyan életet élhessen, amilyet 

szeretne, és amilyet több ezer éves próbálkozás után sem sikerült 
elérnie. 

Terjeszd ezeket az Üzeneteket a saját környezetedben:

1.  Mindannyian Egyek vagyunk. Minden dolog Egy 
és Ugyanaz. Csak Egyetlen Dolog van, és minden to-
vábbi dolog annak az Egynek a része. Ez azt jelenti, 
hogy te is Isteni vagy. Nem a tested vagy, nem az elméd, 
és nem a lelked. Ennek a háromnak az egyedülálló 
keveréke vagy, s ez alkotja Teljességedet. Az Isteni ter-
mészet egyedi megtestesülése vagy, Isten földi megva-
lósulása.

2.  Mindenből van elegendő. Szükségtelen versenyezni is, 
nemhogy harcolni a természeti erőforrásokért. Mindösz-
sze annyi a dolgunk, hogy megosszuk őket egymással.

3.  Nincs semmi, amit tenned kell. Sok mindent meg fogsz ten-
ni, de nem szükséges, hogy megtedd. Isten nem akar semmit, 
nincs szüksége semmire, nem követel, és nem parancsol.

4.  Isten mindig és mindenkihez szól. A kérdés ezért nem 
az, hogy kihez szól Isten, hanem hogy ki hallgatja meg.

5.  Az életnek három fő alapelve van: Működőképesség, Al-
kalmazkodóképesség és Fenntarthatóság.
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18 N E A L E  D O N A L D  WA L S C H

 6.  Nincs olyan, hogy Jó vagy Rossz, csak az van, Ami 
Működik és Ami Nem Működik, attól függően, mit 
akarsz tenni.

 7.  Spirituális értelemben nincsenek áldozatok és nincse-
nek gonosztevők, még akkor sem, ha az emberi értelem 
számára úgy tűnik, hogy vannak. Mivel Isteni vagy, 
minden, ami történik, végső soron a hasznodra van.

 8.  Soha nincs senki, aki helytelenül cselekedne, hiszen 
mindenki a saját mintájának megfelelően cselekszik.

 9.  Nincs pokol, és nem létezik örök kárhozat sem.
10.  Halál nem létezik. Amit „halálnak” hívunk, az mind-

össze új azonosságunk megtalálása.
11.  Nincs Tér, és nincsen Idő sem, csak az Itt és Most lé-

tezik.
12.  Szeretet minden, ami van.
13.  Te alkotod meg a saját valóságodat, a Teremtés Három 

Eszközével: a Gondolattal, a Szóval és a Tettel.
14.  Az életednek nincs köze hozzád. Azokhoz van köze, 

akiknek az életével, és ahogyan kapcsolatba kerültél. 
15.  Életed célja, hogy a legcsodásabb látomásodnak megfe-

lelően, az általad elképzelhető legnagyszerűbb változat-
ban teremtsd újra azt, Aki Vagy. 

16.  Abban a pillanatban, ahogy kijelentesz valamit, az el-
lenkezője megjelenik a térben. Az Ellentétek Törvénye 
teremti meg azt az összefüggésrendszert, amelyben meg-
tapasztalhatod, amit ki akarsz fejezni.

17.  Nincs olyasmi, hogy Abszolút Igazság. Minden igazság 
szubjektív. Ezen belül az Igazmondásnak Öt Szintje van: 
Mondj igazat magadnak magadról; Mondd el az igazsá-
godat magadnak a másikról; Mondd el a magadról szóló 
igazságodat a másiknak; Mondd el a másikról szóló igazsá-
godat a másiknak; Mondd el az igazságodat mindenkinek 
mindenről.
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 A Z  Ü Z E N E T  19

18.  Az emberiség illúziók között él. Az Emberiség Tíz Illú-
ziója: a Szükséglet Létezik, a Kudarc Létezik, az Elkülönü-
lés Létezik, az Elégtelenség Létezik, a Követelmény Létezik, 
az Ítélkezés Létezik, a Kárhozat Létezik, a Feltételesség Lé-
tezik, a Felsőbbrendűség Létezik és a Tudatlanság Létezik. 
Ezeket az illúziókat arra találták ki, hogy az ember fejlő-
dését szolgálják, de meg kell tanulnunk használni őket.

19.  A Holisztikus Élet Három Fő Pillére az Őszinteség, a Tu-
datosság és a Felelősségvállalás. Élj ezek szerint az elvek 
szerint, és az önvád eltűnik az életedből.

20.  Az élet a Legyél-Tegyél-Birtokolj paradigmán belül 
működik. Sok ember ezt épp ellenkezőleg képzeli el, 
vagyis hogy birtokolnia kell ahhoz, hogy olyan dolgo-
kat tehessen, amitől olyan lesz, amilyen szeretne lenni. 
A folyamat megfordítása a leggyorsabb út ahhoz, hogy 
úgy érezd, irányítod az életed.

21.  A Tudatosságnak Három Szintje van: Remény, Hit és 
Tudás. A spiritualitás csúcsa a harmadik szinten élni.

22.  Öt tévhit létezik Istennel kapcsolatban, amely válsá-
got, erőszakot, gyilkosságot és háborút szül. Az első az 
a gondolat, hogy Istennek szüksége van valamire. A má-
sodik, hogy az Isten nem tudja megszerezni azt, amire 
szüksége van. A harmadik, hogy Isten elhagyott, mert 
nem adtad meg Neki, amire szüksége van. A negyedik 
gondolat az, hogy Isten annyira akarja ezt a valamit 
tőled, hogy még azután is elvárja, hogy megadd Neki, 
miután elhagyott. Az ötödik pedig, hogy Isten el fog 
pusztítani, ha nem teljesíted a követeléseit.

23.  Öt tévhit létezik az Életről, amely válságot, erőszakot, 
gyilkosságot és háborút szül. Az első, hogy az emberek 
elkülönültek egymástól. A második, hogy nincs elegendő 
abból, ami az emberi lényeket boldoggá teszi. A har-
madik: ahhoz, hogy megszerezzék azokat a dolgokat, 
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amelyekből nincs elegendő, az emberi lényeknek ver-
sengeniük kell egymással. A negyedik az az elképzelés, 
hogy néhány emberi lény jobb, mint a többi. Az ötödik 
az a gondolat, hogy a tévhitek okozta komoly nézetelté-
rések megfelelő rendezési módja, ha az emberek megölik 
egymást.

24.  Úgy véled, hogy más emberek terrorizálnak, pedig az 
az igazság, hogy saját meggyőződéseid teszik. Önké-
ped, és az, ahogy a világot megtapasztalod, drámaian 
megváltozik, ha elfogadod a Békéhez vezető Öt Lépést:
 • Engedd meg magadnak a beismerést, hogy az Istenről 
és az Életről alkotott korábbi hiedelmeid már nem 
működőképesek.

 • Vizsgáld meg annak a lehetőségét, hogy van, amit 
nem értesz teljesen Istennel és az Élettel kapcsolatban, 
holott ezek pontos megértése teljesen megváltoztatna 
mindent.

 • Jelentsd ki, hogy készen állsz Isten és az Élet most 
megszülető új értelmezéseinek befogadására, melyek 
új életet hozhatnak erre a bolygóra.

 • Legyen bátorságod elemezni ezeket az új értelmezése-
ket, és ha összhangban állnak belső igazságérzeteddel 
és tudásoddal, tedd őket hited részévé.

 • Éld úgy az életed, hogy ezzel kifejezd, és ne megta-
gadd legmélyebb hitedet.

25.  Legyen egy Új Evangélium a Földön élő valamennyi 
ember számára: „Mind egyek vagyunk. A mi utunk 
nem a jobbik út, a mi utunk csupán egy másik út.”

Az Üzenetek körülbelül ezer szót tesznek ki. Ha mindnyájan 
elfogadjuk ezt az ezer szót, és ezek szerint cselekszünk, egyetlen 
nemzedék alatt megváltoztathatjuk a világot.
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