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Nota traducdtoarei: Dat fiind caracterul cu toful special
al textului, au fost pistrate aproape toate aspectele ortografice,
cdt gi construclia frazei folosite de cltre autor. Din acest motiv,
propozifiile pot.pdrea oarecum deosebite de cele int6lnite in
limba romdn6. Cuvintele scrise in caractere italice sunt cele
din textul originar. Toate notele de subsol apartintraducdtoarei.

67r
Q,/ntroducere

Eqti pe punctul de a trdi o experien{d extraordinard. Eqti
pe punctul de a avea o conversafie cu Dumnezeu.Da, da, gtiu...
Aga ceva nu e posibll. Crezi, probabil (sau ai fost invd{at sd

crezi), cd aSa ceva nu este posibil. Putem sd ne adresbm lui
Dumnezeu, desigur, dar nu putem vorbi cu Dumnezeu.

Vreau sd spun ci Dumnezeu nu ne va rdspunde, nu-i
aqa? Cel pufin, nu sub forma unei conversafii obiqnuite, de fi-
ecare zi.

Aqa g6ndeam gi eu. Atunci mi s-a revelat aceast6 carte.
Chiar asta vreau sd spun. Aceastd carte nu a fost scrisd de cdtre
mine, mi s-a revelat. $i, cdnd o vei citi, fi se va revela gi gie,

pentru cd tuturor ni se aratd adeudrul pe care suntem pregdttyi
sa-l afldm.

Probabil ca via{a mea ar fi fost mult mai ugoard dacd aq

li pdstrat totul pentru mine. Dar nu acesta a fost motivul pentru
care am avut o asemenea revelafie. $i, oricare ar fi nepldcerile
pe care aceastd carte mi le-ar putea provooa (s[ fie consideratd
o blasfemie, un fals, sau eu sd fiu numit un ipocrit pentru cd nu
am trdit aceste adev[ruri in trecut ori - poate mai riu - un om
sfAnt), acum nimic nu md mai poate opri din drum. $i nici nu
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vreau sd md opresc. Am avut mai multe ocazii sd md clau la o
parte, dar nu le-am urmat.

Am decis sd-mi urmez mai degrabi instinctul decdt sd'
fac ce-mi spuneau oamenii din jur. Acest instinct imi spune

cd nu este vorba de o prostie, de o lucrare a unei imagina{ii
frustrate din punct de vedere spiritual sau, pur gi simplu, de o
posibilitate de justificare pentru un om care cautd o dezvinovS-

fire pentru o via(6 prost trdit5.
Da, m-am g0ndit la toate acestea. Le-am dat cartea cd-

torva oameni s-o citeascd sub formd de manuscris.
Tofi au fost impresionafi.

$i toli au pl6ns. $i tofi s-au veselit de bucuria qi de umorul
din ea. $i au spus cdviala li s-a schimbat. Cdau fost ului{i. C[ li
s-a dat putere. Mulfi au spus cd s-a schimbat ceva in ei.

$i atunci arn qtiut cd aceastd carte este pentru toatd lu-
mea, cd trebuie sd he publicatd intrucdt este un dar minunat
pentru to(i aceia care vor cu adev[rat un rdspuns gi cdrora cu
adevdrat le pasd cdnd pun ?ntrebdri; pentru tofi aceia care au

pornit in ciutarea adevdrului cu inimd sincerl, cu dor in suflet
qi minte deschisd. Deci, estepentru noi toli.

Aceastd carte adres eazd in totalitate intrebdrile pe care

ni le-am pus cu tofii despre via{d qi dragoste, scop gi menire,
oameni gi legdturi, bine qi r[u, vind gi pdcat, iertare qi mdntuire,
drumul spre Dumnezeu qi drumul spreTad... totul.

Se discutd aici in mod direct despre sex, putere, bani, co-
pii, cds[torie, divor!, via\b,, munc6, s[nitate, viala de dincolo,
de dinainte... tolul.

Se analizeazd rdzboiul gi pacea. cunoaqterea qi necu-

noagterea, a da gi a primi, bucuria gi tristelea.
Se aruncd o privire asupra concretului qi abstractului, vi-

zibilului qi invizibilului, adevdrului qi neadevdrului.
S-ar putea spune cd aceastd carte reprezintd ,,cele mai

recente cuvinte ale lui Dumnezeu", deqi unora le-ar veni cam
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greu sd creadd aceasta, mai ales daci se gdndesc cd Dumnezeu
nu a mai vorbit de 2 000 de ani sau c5, dacd a continuat sd co-
munice cu cineva, aceqtia au fost sfin{ii, vindecltorii sau aceia
care stau in meditatrie de 30 de ani, sau sunt buni de 20, sau
sunt cel pu{in cumsecade de 10 (eu neincluzdndu-md in niciuna
dintre aceste categorii).

Adevirul este cd Dumnezeu vorbegte cu toatd lumea. Cu
cei buni qi cu cei r[i. Cu sfdntul qi cu ticdlosul. $i, desigur,
cu noi to!i. De exemplu, cu tine. Dumnezeu a venit la tine pe

multe cdi in timpul vielii tale gi aceasta este una dintre ele.
De cdte ori ai auzit vechea zicald,,c6nd elevul este pregd-

tit, apare ;i profesorul"? Aceastd carte este profesorul nostru.
Eu am ptiut c6 vorbeam cu Dumnezeu la scurtd vreme

dupl ce aceastS carte mi s-a revelat. Cd vorbeam direct, perso-
nal qi incontestabil. Cd Dumnezeu imi rispundea la intrebdri
in mdsura in care eu eram in stare sd infeleg. Adicd, mi se rds-
pundea intr-un mod qi cu nigte cuvinte pe care Dumnezeu qtia

cd le voi in{elege.
Din aceastd cauzd, rdspunsurile sunt exprimate in stil fa-

miliar gi con{in referinle la materiale pe care le-am adunat din
alte surse gi din experienle anterioare de via!6.

Acum qtiu cd tot ceea ce mi s-a intimplatin via[E, mi-a
venit de la Dumnezeu, cd,totttl este adunat intr-un rdspuns minu-
nat, co^mplet,lafiecare intrebare pe care mi-am pus-o vreodatd.

In timp ce aveam aceast[ revelafie, mi-am dat seama
cd se naqte o carte, o carte ce trebuie publicatS. tntr-adevdq
in timpul ultimei par{i a dialogului (in februarie 1993) mi s-a
s1'rus in mod clar cd urmeazd, sd se nascd trei cdr\i qi cd:

1. prima se va ocupa in special de probleme personale,
cu accent pe qansele qi situafiile din viafa individului;

2. a doua va trata subiecte globale din via{a geopoliticd
qi metafizici a planetei, dificultSlile pe care omenirea
le intdmpind;
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3. a treia se va ocupa de adevdrurile universale de cel
mai inalt grad gi de dificultifile qi qansele pe care le
are sufletul.

Aceasta este prima dintre cele trei cdrfi, terminat6 in
februarie 1993. Trebuie s[ explic faptul c5, pe mdsuri ce
transcriam dialogul, subliniam qi incercuiam cuvintele gi pro-
pozi1l1le care-mi veneau accentuate in mod special - ca qi cum
Dumnezeu le-ar fi rostit cu o voce foarte puternicd *, iar Ia
tipar acestea au fost scrise cu litere italice.

Sunt obligat s5 recunosc acum cd, dup[ ce am citit qi

recitit ?n{elepciunea cuprins[ aici, md simt profund ruginat de
propria meavia\d, ce a fost marcatd de repetate greqeli, de ne-
legiuiri, de comport[ri ruqinoase, de alegeri qi hotdrdri pe care
sunt sigur cd altii le considerb vdtdmdtoare gi de neiertat.

Deqi am profunde remuqcdri pentru cd am invdlat pro-
voc0ndu-le altora durere, sunt extraordinar de recunosc[tor
pentru tot ceea ce am inv6{at qi am incd de inv6{at mulqumitb
oamenilor din viafa mea. Le cer tuturor scuze pentru inceti-
neala cu care am invd[at.

Totugi, sunt incurajat de Dumnezeu sd m6 iert pe mine
insumi pentru egecurile mele qi sd nu trdiesc in fricd gi vin[,
ci sd mi strdduiesc in permanenfd - s[ continui s5 mi strddu-
iesc - pentru a trii experienla unei viziuni mai inalte.

$tiu ca Dumnezeu doregte acest lucru de la noi to1i.

Neale Donald Walsch

Central Point, Oregon Criciun

In primdvara anului 1992, de Pagte dacd nu md ingel, in
viafa mea s-a intdmplat un fenomen extraordinar.

Dumnezeu a inceput sd ifi vorbeascd.
Prin mine. Sd ili explic.
in acea perioadd eram foarte nefericit in plan personal,

profesional qi emo{ional qi simfeam cd, via\a mea este un e$ec
la toate nivelurile. intruc6t eram obiqnuit de ani de zile sd-mi
scriu g6ndurile sub form6 de scrisori (pe care nu le expediam
niciodatd), mi-am luat caietul meu galben qi am inceput sd-mi
revf,rs sentimentele.

De data asta, in loc sd adresez scrisoarea unei alte per-
soane pe care mi-o imaginam cd m[ chinuie$te, m-am gAndit
sd m[ duc direct la sursd; direct la cel care ne chinuiegte cel
mai tare.

M-am hotirdt sd-I scriu o scrisoare lui Dumnezeu.
A fost o scrisoare plin6 de pasiune, ciudd, confuzii, r6s-

tSlmdciri gi condamndri. O grdmadd de intrebiri furibunde. De
ce nu imi mergea bine in via\Ft? Ce trebuia sd fac pentru asta?
De ce nu puteam fi fericit in relafiile pe care le aveam? Oare
banii or sb m[ ocoleasci intotdeauna? in cele din urmd - gi cea

I
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mai puternic[ intrebare - ce am /dcut ca sd merit o viald de

luptd continud?
Spre surprizame4 pe c6nd mdzghleam ultima intrebare

amard gi frrd de rdspuns gi md preglteam sd arunc stiloul, mdna

mi-a rdmas pozilionatd pe hdrtie, linuti parci de o fo46 invi-
zibll6. Brusc, stiloul a inceput sd se miste singux Nu aveam

habar despre ceurmeazd sd scriu, dar se forma o idee gi m-am
decis s[ o urrnez.

A ap6rut...

,,Chiar vrei s6 primeqti rdspuns la toate aceste intrebbri
sau doar ai scris ce ai pe suflet?"

Am clipit... qi in minte mi-a ap[rut un rdspuns.

L-am scris gi pe acesta.

,,$i una, qi alta. Sigur ci scriu ce am pe suflet, dar,
dacl aceste intrebiri au un rispuns, sI fiu aI naibii daci
nu vreau si-l aud!"

,,Egti al <naibii> in multe privinfe. N-ar fi mai bine sd fii
<al lui Dumnezeu>>?"

$i am scris: ,,AdicI ce vrei si spui?"

FIra s5-mi dau seama, incepusem o conversa{ie... qi

ideea nu este cd scriam, ci cd mi se dicta.
Aceastd dictare a continuat vreme de trei ani, timp in

care habar nu aveam incotro md indrept. Rlspunsurile la intre-
birile pe care le scriam pe h6rtie nu-mi veneau niciodatd pdn[
cdnd intrebarea nu era scrisd complet qi p0nd nu imi goleam

capul de gdndurl. Adesea, rdspunsurile apf,reau mai repede

decAt puteam eu sd scriu qi trebuia sd mdzgdlesc ca sd lin pa-

sul. CAnd mintea imi devenea confuzi sau pierdeam speranta

c5 acele cuvinte provin de undeva anume, puneam stiloul jos gi

mi indepdrtam de dialog p0n[ cdnd md sim(eam din nou inspi-
rat - imi pare rdu, acesta este singurul cuv6nt care se potriveqte
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cu adevdrat - sd mb intorc la caietul meu galben gi sd incep sd

scriu din nou.
Aceste conversafii continub inc6. $i mult din ele se afld

pe paginile ce urmeaz6... pagini ce confin un dialog uluitor in
care nu am crezut la inceput, pe care apoi l-am considerat a
avea valoare personald, dar care in(eleg acum cd este mesaj
pentru multri, nu numai pentru mine. Este pentru tine gi pentru
to{i ceilalli cdrora le-a parvenit acest material.

$i asta pentru ci intrebdrile mele sunt qi intrebdrile tale.
Vreau ca tu si intri in acest dialog cdt de repede pofi

intrucdt ceea ce conteazd aici nu este povestea mea, ci a ta.
Povestea vie[ii tale te-a adus aici. Acest material este relevant
pentru experienla ta personald. Altfel n-ai fi acum aici.

Deci, sd incepem dialogul cu o intrebare pe care eu o
pun de foarte multi vreme: Cum vorbegte Dumnezeu qi cui?
Cdnd am pus aceastd intrebare, uite ce r5spuns am primit:

Eu vorbesc cu toati lumea. Tot timpul. intrebarea nu este
cu cine vorbesc; intrebarea este cine Md ascult6.

Intrigat, I-am cerut lui Dumnezeu si-mi dea mai
multe detalii. IatI ce a spus Dumnezeu:

in primul rdnd, sd schimbdm cuvdntul ,,a vorbi" cu ,,a
comunica". Este un cuvdnt mai bun, mai plin, mai potrivit.
CAnd incercdm sd vorbim unul cu celdlalt - Eu cu tine, tu cu
Mine -, suntem imediat constrAngi de incredibila limitare a cu-
vintelor. Din acest motiv, Eu nu comunic numai prin cuvinte.
De fapt, o fac rareori. Cea mai obiqnuitA form[ prin care Eu
comunic o reprezintd s entimentele.

Sentimentul este limbaj ul sufletului.
Daci vrei sd qtii ce adevdr g[seqti fu intr-o anumitd situa-

(ie, gdndepte-te la ce simli faJd de ea. Sentimentele sunt.uneori
greu de descoperit * qi adesea chiar qi mai greu de recunoscut.
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Cu toate acestea, cele mai ascunse qi mai profunde sentimente
rcprezintd cel mai mare adevdr.

Secretul este sd ajungi la aceste sentimente.
Am s6-{i ardt cum. Iariqi. Dacd vrei.

I-am spus lui Dumnezeucfvreau cu adevlratrdar cil,
in acest moment, dorinfa mea cea mai mare este sI primesc
un rispuns complet ;i detaliat la prima mea intrebare. Iati
ce mi-a spus Dumnezeu:

Eu comunic gi prin grind. Gdndul gi sentimentele nu sunt
acelaqi lucru, deqi ele pot apdrea.in acelagi timp. Cdnd comu-
nic prin g6nd, folosesc adesea imagini vizuale. Din acest mo-
tiv, gdndurile sunt mai eficiente ca unelte de comunicare decit
cuvintele simple.

Pe l6ngd sentimente gi gdnduri, folosesc ca un impor-
tant mijloc de comunicare vehiculul experienlei. $i, in cele din
urmd, cdnd nu reu$esc prin sentimente, gdnduri gi experien[6,
folosesc cuvinte. Cuvintele sunt cu adevdrat mijlocul de co-
municare cel mai pu{in eficient. Ele sunt cele mai expuse la
interpret[ri greqite qi cel mai ades.ea prost infelese.

De ce? Deoarece cuvintele sunt, pur gi simplu, sunete
rostite ce inlocuiesc sentimentele, gdndurile qi experienfa. Ele
sunt simboluri, semne, embleme. Ele nu sunt Adevdr. Ele nu
sunt realitatea.

Cuvintele pot sd te ajute sd inJelegi ceva. Experien{a
i1i permite sd qtii. $i totu$i, exist[ anumite lucruri pe care nu
le po{i trdi ca experien{d. Aqa cd v-am dat celelalte unelte de
cunoaqtere. dcestea se numesc sentimente. $i, de asemenea,
gdnduri.

Suprema ironie este cd voi ali dat atdt de mare impor-
tanld Cuvdntului lui Dumnezeu Si atdt de pulind experienlei.

De fapt, a{i minimalizatafit de tare valoarea experienfei,
incdt, atunci cdnd trdiJi o experienld legatd de Dumnezeu gi

18

Conversatii cu Dumnezeu,Volumul I

care diferd de ceea ce ati auzit despre Dumnezeu, in mod auto-
mat abandonali experienla Si luali de bune cuvintele, c6rnd ar
trebui sd fie exact invers.

ExperienJa qi sentimentele voastre reprezintd ceea ce voi
gtifi faptic gi intuitiv despre acel lucru. Cuvintele incearcd doar
sd simbolizeze ceea ce gtifi qi adesea pot sd genereze confuzie.

Acestea sunt, deci, uneltele cu care Eu comunic; totuqi,
cle nu sunt metode, pentru cd nu toate sentimentele, nu toate
gdndurile, nu toat[ experienfa qi nu toate cuvintele sunt de la
Mine.

Multe cuvinte au fost rostite in numele Meu. Multe gdn-
duri qi multe sentimente au fost sponsorizate de cauze ce nu erau
crea\ia Mea direct6. Multe experien{e rentltd din toate acestea.

Problema este una de discerndmdnt. Dificultatea consti
in a face diferen{a intre mesajele'de la Dumnezeu qi datele
venite din alte surse. Diferenfierea se face simplu, aplicdnd o
regulS debazd:

Mie imi aparlin Gdndul vostru cel mai inalt,
Cuvdntul vostru cel mai Clar

Sentimentul vostru cel mai Mdrel.
Orice altceva de mai micd valoare provine din altd sursd.

Acum, sarcina de diferenfiere devine ugoard qi ar trebui
sd nu fie greu nici mScar pentru un incepdtor s6-gi dea seama
ce inseamnd cel mai inalt, cel mai Clar qi cel mai Mdre(.

ili voi da totugi aceste ?ndrumiri:
Cel mai inalt Gdnd este intotdeauna acel gdnd ce confine

bucurie. Cele mai Clare Cuvinte sunt acele cuvinte ce con{in
adevbrul. Cel mai Mdre{ Sentiment este acel sentiment pe ca-
re-l numili dragoste.

Bucurie, adevdr, dragoste.
Acestea trei sunt surori gi una te duce intotdeauna la cea-

lalt6. Nu conteazd, ordinea in care sunt agezate.
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Acum, dupd ce am stabilit care mesaje sunt ale Mele gi

care vin din altd sursd, singura problemd ce rdmdne este dacd

mesajele Mele vor fi luate in seam6.

Majoritatea mesajelor Mele nu sunt luate in seam6. Unele,
pentru cd par prea bune ca sd fie adev[rate. Altele, pentru cdpar
prea grele ca si fie urmate. Multe, pentru cd sunt pur qi simplu,
in{elese greqit.'Majoritatea, pentru cd nu sunt prir4ite.

Cel mai puternic mesager al Meu este experienla, dar
pdnd gi pe acesta il ignorali. il ignorali tn special pe acesta.

Lumea voastrd n-ar ardta a$a cum atatd acum dacd a\i
fi dat, pur qi simplu, ascultare propriei voastre experien{e.

Rezultatul faptului cd nu ati dat ascultare experienfei este cd

o retrlifi iardgi qi iar6gi. Asta, pentru ca planul Meu s[ nu fie
contracarat qi voinfa Mea sd nu fie ignoratd. Veli primi mesa-
jul. Mai devreme sau mai tdrziu.

Nu vd voi forfa totugi. Nu vd voi sili niciodati. Vam
dat liber arbitru - puterea de a face ce considerafi voi ci e mai
bine - gi nu o si vi-l iau niciodatd inapoi.

Aqa cd voi continua sd v[ trimit, iar qi iar, aceleaqi mesaje

in decursul mileniilor qi cdtre orice colf pe care-l ve{i ocupa in
Univers. Vd voi trimite mesajele Mele la nesfdrqit, pdnd cAnd le

veli primi qi le ve{i asimila, considerdndu-le ale voastre.

Mesajele Mele vor veni in sute de forme, in mii de mo-
mente, pe parcursul a milioane de ani. Nu puteli si nu le primili
dac[ asculta{i cu adev[rat. Nu le puteli ignora dacdle-ati auzil
cu adevdrat. Astfel, comunicarea noastrd va incepe cu seriozi-
tate. Asta, deoarece in trecut doar v-afi adresat Mie, v-ali rugat
Mie, afi intervenit la Mine in favoarea cuiva, M-a{i implorat gi

uite c[, acum, Eu pot sd,vd rdspund, aqa cum o fac aici.

De unde Etiu eu cd aceastl comunicare este de la
Dumnezeu? De unde Etiu cI nu este propria mea imaginafie?
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Care arfi diferen1a? Nu-fi dai seama c5 pot ac{iona la fel
de uqor prin imagina\iata ca qi prin orice alt mod? li-ag aduce
exact gdndurile, cuvintele sau sentimentele corecte in orice
moment, potrivite perfect cu scopul din clipa aceea, folosind
una sau mai multe modalitd{i.

Vei qti ci aceste cuvinte sunt de la Mine pentru cd tu,
de la tine putere, nu ai vorbit niciodat[ aqa de clar. Dacd ai fi
discutat atit de clar despre aceste intrebdri, nu le-ai mai fi pus.

Cu cine comunicl Dumnezeu? Cu oameni speciali?
in momente speciale?

Toti oamenii sunt speciali qi toate momentele sunt deo-
sebite. Nu existd nicio persoand sau niciun moment mai spe-

cial decdt celdlalt. MulJi oameni cred cd Dumnezeu comunicd
in moduri deosebite qi numai cu oameni deosebili. Aceasta in-
depdrteazd masa de oameni de la responsabilitatea de a auzi
rnesajul Meu, cu atdt mai pufin de a-l primi (ceea ce este cu
totul altceva), qi le permite s5 ia de bun cuvdnful altcuiva in
orice privinfd.

Nu trebuie sd Md ascultali, pentru cd a\i decis deja cd
altrii M-au ascultat in leg6tur[ cu orice subiect qi voi trebuie
sd-i ascultali pe ei.

Ascultdnd ceea ce altri oameni cred cd M-au auzit pe
Mine spundnd, voi nu trebuie sd gdndi1i deloc.

Acesta este cel mai mare motiv pentru care, pe plan per-
sonal, unii oameni se indepbrteazd de mesajele Mele. Dacd ac-
ceptafi cd primili mesajele Mele tn mod direct, atunci sunte{i
rcsponsabili pentru felul in care le interpretali. Este mult mai
sigur gi mult mai ugor si acceptdm interpretarea altora (chiar
itcelora care au trdit acum 2 000 de ani) decdt si incercdm s6

interpretdm mesajul pe care-l primim in acest moment.
Totuqi, te invit la o noud form[ de comunicare cu Dum-

nezeu. O comunicare cu dublu sens. Adevdrul este cd tu M-ai
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invitat. Eu am venit la tine sub aceasti form6, chiar acum, ca

sd rdspund chemdrii tale.

De ce unii oameni, cum ar fi Christos, par sI audi
mai mult din comunicflrile Tale decit al{ii?

Pentru cd unii oameni vor cu adevdrat sd asculte. Ei vor
sd audi gi vor sd rdm6nl deschiSi la comunicare, chiar gi atunci
cdnd aceasta pare insp[imdntdtoare, nebuneascd sau absolut
greqitS.

Trebuio si-L ascultim pe Dumnezeu chiar qi atunci
cind ceea ce se spune pare a fi greqit?

Mai ales cAnd pare greqit. Dacd voi credeli c[ aveli dreptate
in toate privinfele, ce nevoie mai avefi sa vorbifi cu Dumnezeu?

Dafi-i drumul gi ac{ionali a$a cum ptifi. Dar observaJi
c6, de cdnd sunte{i, tot asta facefi. $i uita{i-vd in ce hal a ajuns
omenirea. E clar cdv-a scdpat ceva. E limpede cd existb ceva
ce nu infelege{i. Numai ceea ce infelege{i voi vi se pare corect,
deoarece ,,corect" este un termen pe care-l folosili pentru a de-
sefirna ceva cu care suntefi de acord. Deci, ceea ce v-a sc[pat
vd va apdrea la inceput ca fiind,,gregit".

Singurul mod de a face un pas inainte este de a v[ pune
intrebarea ,,Ce s-ar intdmpla dacd tot ceea ce eu am considerat
cd este <greqit> este <<corecb>?". Orice mare savant gtie acest

lucru. Cdnd ceea ce face nu dd rezultate, savantul dd deoparte
toate presupunerile qi o ia de la capdt. Toate marile descoperiri
s-au produs cdnd oamenii au acceptat qi au dorit sd nu aibd
dreptate. Exact de asta e nevoie acum.

Nu po{i sd-L cunoqti pe Dumnezeupdndnu ai incetat sd-!i
mai spui cd-L cunogti deja pe Dumnezeu. Nu poti s6-L auzi pe

Dumnezeu pdnd nu incetezi a crede cdL-ai auzit deja.
Nu pot sd-1i spun Adevdrul Meu pdnd cdnd tu nu tncetezi

sd-Mi spui adevdrul tdu,
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Dar adevlrul meu despre Dumnezeu vine de la Tine.

Cine a spus asta?

AIfii.

Care allii?

Conducltorii. Preofii. Rabinii. Pastorii. CIr{ile. Ce-
rule, Biblia!!

Acestea nu sunt surse autorizate.

Nu sunt?

Nu.

Atunci care sunt?

Ascult[-1i sentimentele. Ascult6-]i G6ndurile Cele mai
inalte. Ascultd4i experienfa. Cdnd oricare dintre ele diferi de
ceea ce {i s-a spus de cdtre profesor sau ai citit in cdrfile tale,
uit6 cuvintele. Cuvintele sunt purtdtoarele cel mai pulin demne
de incredere ale Adevdrului.

Atflt de multe vreau sn-!i spun! Atit de multe vreau
sI intreb! Nu qtiu de unde si incep. De exemplu, cum se

face cI nu Te ardfi? DacI existi cu adevlrat un Dumnezeu
qi Tu eqti acela, de ce nu Te arifi intr-un mod pe care-l pu-
tem in{elege cu tofii?

Am frcut-o de nenumdrate ori. O fac chiar acum.

Nu. Vreau si spun printr-o metodX de revelafie care
cste de necontestat, care nu poate fi negati.

Cum ar fi?

Cum ar fi sI apari chiar acum in fafa ochilor mei.

O fac chiar acum.
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Unde?

Oriunde te ui{i.

Nu, vreau si spun: intr-un mod de necontestat. Un
mod pe care niciun om nu l-ar putea nega.

Cum ai vrea sd fie asta? Sub ce formi sau infEtrigare ai
vrea sd apar?

Sub forma sau inflfiEarea pe care o ai Tu cu adevirat.

Asta ar fi imposibil, deoarece Eu nu am o formd sau in-
frliqare pe care tu sd o pofi inlelege. Pot adopta o form[ sau o

infbligare pe care tule-ai puteainfelege, dar atunci toatd lumea
ar presupune cd ceea ce ei vdd este unica form[ sau infbfiqare
a lui Dumnezeu,mai degrabd decdt una dintre multele forme
sau infElig[ri ale lui Dumnezeu.

Oamenii cred cd Eu sunt ceea ce ei vdd mai degrabd de-
c6t ceea ce ei nu vdd. Dar Eu sunt Marele Nevdzut, nu felul
in care apar Eu intr-un anumit moment. Ca si zic aqa, Eu sunt
ceea ce Eunu sunt.Euvin din aceastd stare de Eu nu sunt qila
ea Md intorc intotdeauna

Totuqi, cAnd Eu apar intr-o anumit5 formd sau alta - o

formi in care Eu cred cd oamenii M[ pot infelege, ei imi atri-
buie aceea formd pentrit totdeauna. Daci le-ag apdrea altor
oameni in orice altd form6, primii ar spune cd nu am fost Eu,
pentru cd acum nu ardt la fel qi nici nu spun aceleaqi lucruri,
aga incdt cum a$ putea fi Eu?

Vezi, deci, cd nu conteazdin ce formd sau in ce mod Md
ardt - orice mod ag alege qi orice formd aq lua, niciuna nu ar
fi de necontestat.

Dar dacl Tu ai face ceva ce ar scoate in evidenfl ade-
vdrul asupra a ceea ce eEtio fhri niciun dubiu sau semn de
intrebare...
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... ar fi totugi unii care ar spune cd este de la diavol - sau,
pur qi simplu, din imaginafia cuiva. Sau din orice altd cauzdin
afard de Mine.

Dacd M-ag ardta ca Dumnezeu Ato@uternic, imp[rat al
Cerului qi al P[mAntului gi aq migca munfii ca sd o dovedesc,
existi unii care ar spune ,,Trebuie cb e Satana".

$i aga qi trebuie sd fie. Pentru cd Dumnezeu nu se aratd
ca Dumnezeu in Sine, din sau prin observare exterioarS, ci prin
experienfS interioard. $i, atunci cdnd experienfa interioardL-a
ardtat pe Dumnezeu in Sine, observafia exterioard nu mai este
necesarS. lar dacd observalia exterioard este necesar[, experi-
cnla interioard nu este posibild.

Deci, dacd ai nevoie de o revelalie, nu pofi sd o ai pentru
cd insuqi actul de a cere este o afirmare a faptului c[ ea lipsegte;
ca nimic din Dumnezeu nu se aratd acum. O astfel de afirmafie
dI nagtere la experien{6. Pentru cd gdndul tdu despre ceva este

creator gi cuvdntul tdu este producdtor iar gdndul tdu qi cuvdn-
tul t[u sunt extrem de eficiente in a da nagtere realitStrii tale.

Drept urTnare, vei trdi experien{a faptului cd Dumnezeu
nu se aratd acum, pentru cd, dacd s-ar ardta, fu nu I-ai cere lui
Dumnezeu sb o fac[.

Asta inseamnl ci eu nu pot si cer tot ceea ce vreau?
Vrei sI spui ci, dacl ne ruglm pentru ceva, de fapt inde-
pirtim acel lucru de la noi?

Aceast[ intrebare a fost pusd secole de-a rdndul qi a pri-
mit rdspuns de fiecare datd. Totugi, voi nu ali auzitrdspunsul
sau nu vre[i s6-l credeli.

Rdspunsul la intrebare este dat din nou in termeni de as-
t[zi, in limba de astdzi, cam aqa:

Nu vei primi ceea ce ceri Si nu poli avea nimic
din ceea ce vrei deoarece chiar cererea ta este o afirmare a
.faptului cd nu ai;.5i, cdnd spui cd vrei un lucru, cererea ta
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' aclioneazd pentru a produce exact aceastd

experienld - dorinla - tn realitatea ta.

Rugdciunea corectd nu este, deci, rugdciunea de cerere, ci
rugdciuneo de recunoStinld.

Cdnd ii mul{umeqti lui Dumnezeu tnainte pentru ceea

ce alegi sd trdiegti in realitatea ta, in fapt recunoqti cd aceasta

existd acolo... de fapt.
Recunoqtinla este, astfel, cea mai puternicd afirma{ie in

fala lui Dumnezeu: o confirmare cd, incd dinainte sd ceri, Eu

{i-am rdspuns.

De aceea, niciodatd sd nu implori. Apreciazd.

Dar dacl eu ii sunt recunoscltor lui Dumnezeu pen-
tru ceva dinainte si acest ceva nu apare niciodati? Aceasta
ar duce la deziluzie qi amiriciune.

Nu po{i folosi recunogtin{a ca pe o unealtd cu care sd-L

manipulezi pe Dumnezeu, un instrument cu care sd prostegti

Universul. Nu te po{i minli pe tine insu{i. Mintea ta gtie adev[-
rul despre gdndurile tale.

Dacd spui ,,Mulfumesc, Dumnezeule, pentru un lucru
sau altul", avdnd tot timpul foarte clar in minte cd tn realitate
acesta nu exist6, nu te pofi agtepta ca Dumnezeu sd Stie mai
pulin decdt tine gi s[-L faci, astfel, sA f-l dea.

Dumnezeu qtie ce qtii tu qi ceea ce tu gtii este ceea ce

apare carealitate ata.

Dar cum pot eu si fiu cu adevlrat recunoscltor pen-

tru ceva ce qtiu cI nu existi?

CredinfS. Dacd ai credinfd cdt o boabl de muqtar, vei
muta munfii. Vei ajunge sd qtii cd existi pentru cd am spus

Eu ci exist6; pentru cd am spus cd !i-am rdspuns deja chiar
inainte sd o ceri; pentru cd am spus qi {i-gm spus-o in toate
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modurile posibile, prin to{i invafdtorii care-li vin in minte, cd,
orice vei alege, dacd vei alege in Numele Meu, aqa va fi.

TotuEi, sunt atit de mul{i oameni care spun cI nu li
s-a rispuns la rugiciuni.

Nicio rug[ciune * $i o rugdciune nu este nimic altceva
decAt o afirmare fervent[ a ceea ce este - nu rdmdne frr6
rbspuns. Fiecare rug[ciune - fiecare g6nd, fiecare afirmafie,
fiecare sentiment * este creatoare. in mdsura in care ea este
sus{inutd in mod arzdtor ca fiind un adevdr, in aceeagi m6sur[
ca se va manifesta in experienfa ta.

Cdnd se spune cd o rugdciune a rdmas.ftrd r6spuns, in
realitate se intdmplS urmdtoarele: cu cAt gdndul, cuvdntul sau
sentimentul au fost sus{inute mai arzdtor,cu atdt au devenit mai
operative. Totuqi, ceea ce trebuie sI qtii - qi aici se afld secretul
- este c[ existd intotdeauna un gdnd in spatele gdndului, ceea ce
ar putea fi numit G6ndul care Sponsorizeazl, acesta este gdndul
care domin6. Deci, dac[ te rogi qi implori, se pare cd existd o
qansd mult mai redusd ca tu s[ tr[iegti experienla pe carc crezi
c5 ai ales-o, pentru c[ G6ndul care Sponsoizeazl, aflat in spa-
tele fiecdrei implordri este cd tu nu oi acum eeea ce doregti.

Acest Gdnd care Sponsorizeazd devine realitatea ta.

Singurul Gdnd care Sponsorizeazd qi care ar putea in-
vinge acest gdnd este acela care susfine credin{a ci Dumnezeu
i[i va acorda orice ii cerifdra nicio exceplie.IJnii oameni au
aceastd credin{6, dar sunt foarte pu{ini.

Procesul rugiciunii devine mult mai ugor cdnd, in loc sd
trebuiascd sd crezi cd Dumnezeu va spune totdeauna ,da" la
liecare cerere, in{elegi in mod intuitiv cE cererea insdsi nu este
trecesard. Atunci rugdciunea este o rugdciune de recunoStinld.
Nu este deloc o cerere, ci o afirmare a recunoStinlei pentru
('aeq ce este.
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CAnd spui ci o ruglciune este o afirmare a ceea ce

este, vrei si spui ci Dumnezeu nu face nimico cI tot ceea

ce se intAmpli dupl o ruglciune este rezultatul acfiunii
ruglciunii?

Dacd tu crezi cd Dumnezeu este o fiin{6 atotputernicd
care aude toate rugdciunile, cd la unele spune ,da",la unele

,,nu" gi la resful ,,poate, dar nu acum", greqeqti foarte tare. Ce

reguld elementard aplicd Dumnezeu pentru a decide?

Dacd fu crezi cd Dumnezeu este cel care creeazd Si care
decide toate lucrurile in viaTa ta, greqegti.

Dumnezeu este observatot: ntJ creator. $i Dumnezeu e

gata sd, te ajute s6-fi triieqti viata, dar nu in modul in care te-ai
aqteptat tu.

Funclia lui Dumnezeu nu este sdfocd sau sd desfacd cir-
cumstanlele sau condi1iile vielii tale. Durrrnezeu te-a creat pe

tine dupd chipul gi asemdnarea Lui. Tu ai creat restul prin pu-

terea pe care Dumnezeu \i-a dat-o. Dumnezeu a creat procesul

viefii qi via{a ins[qi aqa cum o cunogti. Totugi, Dumnezeu \i-adat
liberul arbitru ca sd dispui cum vrei de via{a ta.

in acest sens, ceea ce vrei tu pentru tine esfe ceea ce vrea
Dumnezeu pentru tine. Tu ili tr[ieqti via\a aqa cum vrei s5 o

trdiegti; Eu nu am nicio preferinld.
Aceasta este marea am6gire pe care fi-ai asumat-o: cd lui

Dumnezeu ii pasd, intr-un fel sau altul, de ceea ce facittt. Mie
nu-Mi pasd de ceea ce faci tu qi [ie !i-e greu sd. a:uzi aceasta.

Dar iJi pasd Jie de ceea ce fac copiii tdi atunci c6nd ii tri-
mili afard s[ se joace? E o chestiune de mare importanld pentru
tine dacl joacd leapga, v-a{i ascunselea sau mima? Nu, nu este,

pentru cd tu qtii cd ei sunt in perfectd siguran{6. I-ai aqezat

intr-un loc pe care-l consideri prietenos gi absolut in reguld.
Bineinteles cd speri intotdeauna cd nu se vor rdni.Iar dacd
intdmpld, eqti mereu prezent sd le sari in ajutor, si-i oblojeqti;
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sd-i faci sd se simtd iardgi in siguranfd, sd fie iar fericili, sd
meargd iardqi la joacd qi data viitoare. $i nici data viitoare nu-{i
va pdsa dacd, joacd, v-afi ascunselea sau mima. Le vei spune,
desigur, care jocuri sunt periculoase. Dar nu pofi s[-fi opreqti
copiii de la a face lucruri periculoase. Nu intotdeauna. Nu pen-
tru totdeauna. Nu in fiecare clipd de acum gi pdnd la moarte.
Pdrinfii in{elepfi qtiu aceasta. Totuqi, pSrin{ii nu inceteazd sd-gi
facd griji in ceea ce privegte consecinlele. Aceasti dihotomie -
s5 nu-fi pese foarte tare de ceea ce se intdmplS, dar sd-ti pese
foarte tare de rezultate - este cea care descrie cel mai bine
dihotomia lui Dumnezeu.

Totugi, lui Dumnezeu, intr-un anumit senso nu-I pas6 nici
mdcar de rezultate. Nu de rezultatul suprem. Pentru cdrezulta-
tul suprem este sigur.

$i aici este a doua mare amdgire a omului: c5 existi du-
bii asupra rezultatului vie{ii. Acest dubiu asupra rezultatului
suprem este acela cate a creat cel mai mare duqman al vostru:
fiica. Pentru cd ave{i dubii in privinla rezultatului, atunci tre-
buie cd avefi dubii asupra Creatorului - trebuie sd vd fndoigi de
Dumnezeu. $i dac[ vd indoitri de Dumnezeu, atunci, obligato-
riu, trdili fnfricd qi vinovdtrie toatd viala.

Dacd v[ indoili asupra intenfiilor lui Dumnezeu * qi asu-
pra capacitdfii lui Dumnezeu de a produce acest rezultat su-
prem -, atunci cum vd putefi relaxa vreodatS? Cum v6 putefi
gisi cu adevdrat pacea?

Totugi, Dumnezeu are o putere totald de a potrivi in-
tcnfiile cu rezultatele. Voi nu puteli gi nu vre{i sd crede{i in
nceasta (chiar dacb pretindeli cd Dumnezeu este atotputemic)

;i, astfel, trebuie sd vd crea{i in imagina[ie o putere egald cu
l)umnezeu, pentru ca si pute{i gdsi un mod de a contracaira vo-
inla lui Dumnezeu. Aqa afi creat in mitologia voastrd fiinla nu-
rrritd ,,diavol". Ati imaginat un Dumnezeu fn rdzboi cu aceastd
l\in[6 (crezdnd c[ Dumnezeu rezolvdproblemele la fel ca voi).
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