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Mu lf umiri
Este oare posibil sd existe cevo ce nu inlelegem pe de-

plin cu privire la Dumnezeu gi la Viafd qi la Ceilalli, ceva a
cdrui inlelegere ar schimba totul? Oricare ar fi perceplia fiecdruia dintre noi despre Dumnezeul lui personal, se cade oare
sd analizdm mai profund ideile noastre despre Dumnezeu?
Vreau sd vd mulfumesc tuturor celor care ali pus vreodatd mdna pe aceastd carte. Chiar dacd apoi afi pus-o la loc
frrd sd o citifi. Chiar dacd,aliinceput sd o citili qi dup[ aceea

afi decis s6 nu o mai tenninafi. $i, evident, daci ati citit-o
pdnd la sfdrgit. E nevoie de curaj ca sd te aventurezi intr-o
cdldtorie precum cele oferite aici.
Toate cuvintele care s-au scris vreodatl despre Dumnezeu au fost scrise de oameni. Se crede cd inspiralia aces_
tor autori a venit de la Dumnezeu. intrebarea care se pune
este urmdtoarea: oare Dumnezeu a incetat vreodatd sd ii
inspire pe oameni? Nu cumva mesajele lui Dumnezeu continud sd se reverse asupra omenirii chiar ;i in zilele noastre?
Le adresez multumirile mele cele mai profunde tuturor celor dornici s6-qi puni aceste intrebdri, chiar dacd nu
sunt de acord cu rispunsurile pe care le-am gdsit eu. Ne-ain
intdlnit pe Tdr6mul intrebdrilor, iar acesta este un prim pas,
extrem de important, pe care il facem unul spre celdlalt. Nu
trebuie neapdrat sd fim de acord unul cu altul; dar dacd putem sd nu fim de acord tnlelegdndu-ne,inseamnd cd vom fi
fbcut ceea ce Dumnezeul fiecdruia dintre noi ne indeamnd
sd facem. $i asta poate vindeca lumea.
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- in reguld, pretinzi cd ai stat de vorbd direct cu
Dumnezeu. Atunci spune-ne: care este mesajul lui Dumnezeu pentru lume?
Vorbitorul, renumita gaz.dd, a unuia dintre cele mai
cunoscute programe matinale ale unui canal de televiziune
cu acoperire nafionald, imi cerea sd rdspund la ceamai importantE intrebare care s-a pus vreodatd.
- Poli reduce acest mesaj la o frazd, sau dou6? a addugat el. Avem cam ueizeci de secunde la dispozifie.
Mintea a inceput si'mi lucreze cuvitezL. Cum aq putea rosti in treizeci de secunde ceva care s[ surprindd esenfa
a ceea ce vrea Divinitatea sd qtie lumea?! Apot, ca o strdfulgerare, arn atzit rdspunsul lui Dumnezeu in minte. Am clipit gi am rostit ceva ce m-a surprins qi pe mine:
- Cred cd-l pot reduce la cinci cuvinte.
Gazda emisiunii a ridicat din sprAncene, dezvdluindu-qi pref de o clipd scepticismul, apoi s-a intors spre camerd qi a spus pe un ton mucalit:
- Perfect. Doamnelor qi domnilor! De la cel care
spune ,,Eu comunic spiritual cu Divinitatea'', iatd mesajul
lui Dumnczet pentru lume in doar... cinci cuvinte.
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$tiam c5, pe tot Globul, milioane de oameni stdteau
in fala televizoarelor urmdrindu-ne. Era qansa mea de a
transmite cel mai important mesaj al lui Dumnezeu mult
mai multor oameni decAt mi-ag fi imaginat vreodati cd ag fi
putut-o face, in intreaga mea viafi. Privind direct in obiectiv, am repetat cuvintele care tocmai imi fuseserd trarsmise
pentru a le rosti:
- M-a1i tnleles complet gre;it.

O sansi la un milion
Numele meu este Neale qi ar trebui sd md explic.
Am stat de vorbd cu Dumnezeu.
$i nu o singurd dat6, intr-un unic moment de epifbnie,
ci de multe, foarte multe ori.
$i la fel ai ftcut qi tu.
Poate cd nu crezi cd ai frcut-o, dar ai fbcut-o. Poate
doar ai numit asta altf-el. Poate ca i-ai sprn ,,strdfulgerare a
mintii ". Sau,.idee striluciti". Sau,,presimfire incredibil6".
,,noroc extraordinar", ..sclipire de geniu", ,,coincidenfd", ,,o
int6mpl are fericitA" sau,,intuilie femininS".
Oricum ai fi numit-o, tot asta e: o comunicare vqnitd
de la o sursd de inlelepciune gi infelegere interioard, ce rcprezirtd dreptul prin naqtere al fieciruia dintre noi.
in cazulmeu, am numit intdlnirile pe care le-am avut
cu aceastS sursd exact e;a cum le-am tr6it Si simfit: conversatii cu Dumnezeu. Din fericire, am notat toate aceste
cctnvorbiri, aqa cE nu aveam cum sd le uit. Totul a inceput
atunci c6nd, intr-o zi de februarie a anului 1990, m-am apucat sd-i scriu fui Dumnezeu, la ora 4.20 dimineata, o scrisoare plind de fu'ie, cerdndu-i sd-mi explice de ce nimic din
l0
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viafa mea nu mergea aqa cum trebuie gi s5-mi spunl cum sd

fac lucrurlle si

meargS.

Ceea ce a urmat a fost un dialog continuu, pe hirtie,
cu Divinitatea, in care ampus cele mai complicate qi ener-

vante intrebdri din viala mea, iar rdspunsurile mi-au venit
ca;i cum mi s-ar fi dat o dictare.
La un moment dat, Dumnezeu mi-a spus cd,,toate astea se vor transforma intr-o zi intr-o carte". $i, cdteva luni
mai tdrziu, am trimis primele insemndri de m6nd unui dactilograf, ca sl le transcrie, apoi am imprimat documentul qi
l-am trimis la un editor - aproape ca pe o provocare.
Nu Etiu cui ii era adresati provocarea, mie sau lui
Dumnezeu, dar qtiam cd voiam sd ,,testezoo ceea ce primisem, sE vdd dacd era cdt de c6t valabil, autentic, sd vdd dacd
ceva din tot ce se afla acolo era adevdrat.
Eram, evident, deplin conEtient cd exista o qansd la un
milion ca vreo editurd si tipdreascd Ei si distribuie o carte a
cuiva care pretinde cd std de vorbd direct cu Dumnezeu. Nu
avea cum sd se int6mple aqa ceva.
Greqit! Chiar s-a intdmplat.

fi acum ?ncepe

dezvoltarea materialului

Iatd-md dupd 9 cdrli din seria Conversa{ii cu Dumnezeu, continuAnd sd fac ceea ce am frcut de fiecare datd
cAnd m-am apucat sd scriu o carte. imi pun niqte intrebdri:
De ce scrii aceastd carte? Ce speri sd realizezi prin ea?
E oare nevoie de cartea asta?
D6-mi voie s6-mi rispund singur la aceste intreb[ri ca
sd-!i faci o idee despre ceea ce va rrma - qi ca sd decizi dacd
vrei sau nu sd pome;ti in aceastd clldtorie.
. Scriu aceastd carte pentru cd mi s-a cerut de nenunrdrate ori, de citre nenumirate persoane, sd dezvolt ceea

il
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Ce a spus Dumnezeu

ce mi-a fost spus de Dumnezeuin cele aproape 3 000 de
pagini- care alcdtuiesc cdrfile din seria Conversalii cu
Dumnezeu - qi vreau sd fac asta intr-un volum ordonat metodic, pentru ca mesajul lui Dumnezeu pentru omenire sd
fie uqor gi rapid accesibil.
. Ceea ce sper sd realizez cu aceste noi addugiri,
nepublicate pind acum, la mesajele din Conversalii cu
Dumnezeu este s5 fac in aqa fel incit aceste mesaje sd poati
fi folosite imediat in viala de zi cu zi. Vreau ca aceste idei
sd devind practice, nu sd fie doar niqte concepte.

.

Existd doud motive pentru care este nevoie de

aceastd carte:

1. cdrlile din seria Conversalii cu Dumnezeu
(care au fost publicatein3T de limbi) au fost citite de
vreo 15 milioane de oameni, iar aceqti cititori mi-au
cerut nu numai sd dezvolt acest material, ci Ei sd le
spun care dintre nenumdratele mesaje transmise sunt
cele mai importante;

2. mesajele din Conversalii cu Dumnezeu pot
schimba lumea, dacd oamenii qtiu cum sd le aplicc,
iar lumea are o nevoie disperatd de schimbare chiar
acum, nu peste 50 de ani, nu peste 25 de ani, nu peste
10 ani, ci chiar acum.

Problema este sistemici

Ar cam fi timpul

sd

fim sinceri: de fapt, nimic

nu

merge cum trebuie.
Chiar nimic.

Niciun sistem important pe care l-am stabilit pe
nu funcfioneazd aqa cum trebuie. Nici

aceastd planetd

* Autorul
glezd. (r'. red.)
t2

se refer6, evident, la versiunea originald,

in en-

sistemul politic, nici cel economic, nici cel de mediu, nici
cel al educafiei, nici cel social, nici cel spiritual. Niciunul
nu di rezultatele pe care spunem noi cd le dorim. De fapt,
lucrurile stau qi mai rdu. Toate dau rezultatele pe care noi
spunem cdnu ni le dorim.
$i asta nu numai la nivel global. Lucrurile merg pdnd
la nivel personal. Pdni la tine gi la mine. Toatd populafia
lumii, cu exceplia unui procent foarte mic, este.prinsi intr-o
lupti continuS. O luptd zilnicd. O luptd nu numai pentru a fi
fericit, ci pentru a supravielui,pentru a te descurca, pur qi
simplu pentru a rdmdne pe linia de plutire.
Iar acum lucrurile au mers chiar;i mai departe. Pentru
cd acum pdnd ;i cei care au o via[dbunh au incetat sd se mai
simtl bine. Pdnd qi ei. Fericirea personald pare greu de atins,
ceea ce este greu de infeles qi descurajator. $i nici m[car
atunci cind ajung la ea oamenii nu reuqesc sd o pdstreze.
Acesta este cel mai serios indiciu, cel mai important
semn, cea mai sigurd dovadd cd ceva nu merge cum trebuie.
Atunci cdnd nu sunt fericifi nici mdcar cei care ar trebui sd"
fie, conform normelor acceptabile, cu siguranld cd existd o
problemd sistemicd gravd in cultura acelei societdfi. Poli
spune cu siguranld ci o formuld sociald este strimbl atunci
c6nd, chiar dacd formula respectivd funcfioneaz1, ea de fapt
nu funclioneazd, afiiflci cdnd, chiar daci totul merge bine;
cevo merge ingrozitor de prost.
Acesta este punctul in care ne afl6m in prezent gi cred
venit
vremea ca omenirea si se cdlduzeascd dupd un
cd a
Mesaj Nou. Cred cd a venit vremea ca specia noastrd si
adopte o poveste culturald complet noub.
insi dac[ doreqti ca viala sd-!i fie exact aEa cum este
ea acum ;i daci i1i place lumea in care tr5ieqti exact aqa cum
este ea aculn, pofi sI nu fii de acord cu mine. Dar poate qi
numai pentru asta fi-ai dori sd continui sd cite;ti. Daci ifi
doreqti cu ardoare ca lucrurile sd i4mdn[ aqa cum sunt, ar
l3
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trebui sd gtii tot ceea ce e de gtiut despre schimbdrile pe
care alfii (milioane, in acest caz) sunt invitali sd le ia in
considerare.

Dacd eEti de acord cu mine cd a venit vremea unor
schimbiri majore in lume qi poate qi in viafa fiec5ruia dintre noi, atunci aceasta este cartea pe care trebuie s-o citeqti.
Menirea mesajelor din aceastd carte este sd schimbe totul.

Jine-te bine!
Pentru o lecturl mai rapidd;i un impact maxim, am
redus mesajele esenfiale din cele 9 cdrlidin seria Conversalii
cu Dumnezeulacirca I 000 de cuvinte. Apoi le-am dezvoltat considerabil. Agadar,iatdaici cea mai precisd exprimare
gi cea mai utilS aplicare a ceea ce eu consider a fi cele mai
importante qi profunde idei din Conversalii cu Dumnezeu.
Nu toate aserfiunile din rezumatul de 1 000 de cuvinte, care alcdtuie;te capitolul2, pot fi infelese pe deplin de
la prima citire. Eu, cu siguranfd, nu le-am infeles de prima
datd. $i acesta este Ei motivul pentru care le-am dezvoltat in
paginile ce urmeaz6.
Dupd ce timp de 15 ani m-am strdduit sd aplic aceste
mesaje in viafa mea;i am incercat sd gdsesc cele mai clare
gi mai simple modalitdfi prin care sd explic - ca rdspuns la
miile de intrebdri puse de oameni din intreaga lume - ce
anume spun ele ;i cum pot fi puse in practicd, cred cd acum
sunt pregdtit sd public aceastd carte.
Prin urmare, sd incepem. Dar fine-te bine! Multe dintre aceste idei ar putea fi considerate o erezie, aqa cd drumul
nu va fi uqor. ins6 cred cd e exact a$a cum a spus cu atata
miiestrie George Bernard Shaw: ,,Toate marile adevdruri
au inceput prin a fi considerate niqte blasfemii."

Iatd, in doar 1 000 de cuvinte, tot ceea ce are nevoie
rasa umand si qtie pentru a duce viafa dupi care t6njeqte qi
pe care, in ciuda eforturilor de mii de ani, incd nu a reu;it
sd qi-o construiascd. Du aceste mesaje cu tine in lumea ta:

l. Tofi suntem Una. Toate lucrurile sunt Un Lucru.
Nu existi decdt Un Singur Lucru gi toate lucrurile sunt parte
din Singurul Lucru Care Este. Asta inseamnd ci eqti Divin.
Nu egti doar trup, doar. minte sau doar suflet. E;ti combinafia unicd a tuturor celor trei, care reprezintd Totalitatea
Ta. Eqti o individualizare a Divinitdlii, o expresie a lui
Dumnezeu pe Pdm6nt.
2. Existd suficient pentru tofi. Nu e nevoie sd faci fald
concurenfei, cu at6t mai pufin sd te lupfi pentru resursele
tale. Nu trebuie decdt s6le impar,ticu ceilalli.
3. Nu existd nimic ce e;ti obligat sd faci. Existi multe
lucruri pe care vrei sd,le faci, dar nu este obligatoriu sd,faci
nimic. Dumnezeu nu vreanimic, nu are nevoie de nimic, nu
cere nimic, nu ponrncegte nimic.
4. Dumnezeu vorbegte cu toat6 lumea tot timpul.
intrebarea nu este: ,,Cui ii vorbeqte Dumnezeu?" intrebarea
este: ,,Cine ascultd?"
l5

Ne.ql-s DoNeln Wemcn

5. Existd trei principii debazdale viefi: Funclionaqi Sus t enab ilitat e a.
6. Nu existd Corect qi Gre;it; existd numai Ceea Ce
Func{ioneazt qi Ceea Ce Nu Funcfioneazdin nport cu ce
anume incerci s5 faci.
-+ In sens spiritual, in lume nu existd nici victime, nici
7.
rdufbcitori, deEi din punct de vedere uman se pare cd sigur
existS. Dar, fin6nd seama de natura noasffd Divind, tot ceea
ce ni se intdmpld este in cele din urmi in beneficiul nostru.
8. Nimeni nu face nimic nepotrivit, conform modelului sdu despre lume.
9. Nu existd lad qi nici osdndl ve;nic6.
10. Moartea nu existd. Ceea ce numim,,moarte" este
doar un proces de Re-Identificare.
1 l. Nu existd Spafiu qi Timp, existd doar Aici Ei Acum.
12. Iubirea este singurul lucru carc conteazd.
13. Fiecare dintre noi este creatorul propriei realitdli,
folosindu-se de Cele Trei Instrumente ale Creafiei: Gdndul,
Cuvdntul qi Acliunea.
14.Yia[a ta nu are nimic de-a face cu tine, ci cu tofi
ceilalli ale cdror viefi le afectezi ;i cu felul in care le afectezi.
15. Scopul vielii tale este sd te re-creezi mereu, devenind urmdtoarea cea mai grandioasd versiune a celei mai m5rele viziuni pe care ai avut-o vreodatd despre Cine Egti Tu.
16. In rnomentul in care afirmi ceva, in spafiu vaapdrea opusul acestui ceva. Aceasta e Legea Contrariilor qi ea
produce un Cdmp Contextual in care pofi trAi ceea ce-fi doregti sd exprimi.
17. Nu existd Adevdr Absolut. Orice adev[r este subiectiv. ln acest context, existd cinci niveluri de a spune
adevdrul:
I

it at e a, Adapt ab il itat e a

Spune-li {ie propriul adevdr despre tine.
SpuneJi lie propriul adevdr despre altcineva.
Spune-i altcuiva propriul tdu adevdr aespre tine.
l6
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Spune-i altcuiva propriul tdu adevdr despre acel
altcineva.
Spune-le tuturor propriul tdu odevdr despre toate.
18. Rasa uman5 trdiegte in cadrul unui set precis de
iluzii. Cele Zece lluzti ale Oamenilor sunt; Existd Nevoie,

Existd EEec, Existd Dezbinare, Existd Insuficienld, Existd
Necesitate, Existd Judecare, Existd Condamnare, Existd
Conditrionalitate, Existd Superioritate, Existd lgnoranld.
Aceste iluzii au menirea de a veni in sprijinul omenirii, dar
omenirea trebuie sd invele cum si le foloseascd.
19. Cele Trei Concepte de Bazdale Trdirii Holistice
sunt: S in c er i t at e a, C on ; t i e n ! a qi Re sp o n s ab i I i t at e a. Atunci
cdnd trdieqti in conformitate cu aceste trei precepte, furia de
sine dispare complet din viala ta.
20. YiSa funclioneazd in cadrul paradigmei a fi - a
face - a ovea. Cei mai mulfi oameni i;i imagineazdlucrurile pe dos: cI mai intdi trebuie sd ai unele lucruri pentru a
puteaface alte lucruri gi pentru afi astfel ceea ce-fi dore;ti
s5 fii. Inversarea acestui proces este ceamai rapid6 cale de
a ajunge sd-!i trdiegti viala cu mdiestrie.
21. Existd trei niveluri de corytien[d; Speranla, Credinla qi Cunoasterec. Mdiestria spirituald inseamnd sd trdieqti la al treilea nivel.
22.Existd Cinci Idei Eronate despre Dumnezeu, care
conduc la cizd,, violenfd, omucidere ;i rdzboi in primul
rdnd, ideea cd Dumnezelt are nevoie de ceva. In al doilea
rdnd, ideea cd Dumnezeu poate sd nu reu;eascd sd oblind
ceea ce are nevoie. in al treilea rdnd, ideea cd Dumnezeu
te-a separar de El pentru cd nrl l-ai dat ceea ce avea nevoie.
in al patrulea rdnd, ideea cd Dumnezeu continu6 sd aibd
atdt de mare nevoie de ceea ce are El nevoie, incAt acum
Dumnezeu i1i cere, separatfiind de El, sd-I dai ceea ce are
nevoie. in al cincilea rdnd, ideea ci Dumnezeu te va distruge dacd. nu-I indepline;ti cerinfele.
t7
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23. Existi qi Cinci Idei Eronate despre Yia[d, cate
conduc qi ele la crizd, violenli, omucidere Ei r[zboi. in primul rdnd, ideea cd fiinfele umane sunt separate una de alta.
in al doilea rAnd, ideea cb ceea ce le trebuie fiinfelor umane
pentru a fi fericite nu se gdseqte in cantitate suficienti. In
al treilea rdnd, ideea cd, pentru a obline chestia aia care nu
e suficientd, fiinfele umane trebuie sd fie in competilie una
cu alta. in al patrulea rAnd, ideea cd unele fiinfe umane sunt
mai bune decdt alte fiinfe umane. in al cincilea r6nd, ideea
cd, pentru arczolva diferenlele grave generate de toate celelalte idei eronate, fiinfele umane se pot ucide una pe alta.
24. Credemcd suntem teronza[i de alli oameni, dar de
fapt suntem teroriza[i de propriile convingeri. Felul in care
ne percepem pe noi qi lumea noastrd se va schimba radical
dacd adoptdm, tofi impreund, cei Cinci Paqi spre Pace:
. Nu ezita sE recunoqti cd unele dintre vechile tale convingeri despre Dumnezeu ;i despre Viafd nu mai funcfioneazd.
. Acceptd posibilitatea cd existd ceva despre Dumnezeu qi despre Via!6 ce nu infelegi pe deplin qi cd aceastd
inlelegere deplind ar schimba totul.
. AratS-te dispus gi deschis sd primeEti noi infelesuri
despre Dumnezeu qi despre Yiagd, infelesuri care ar putea
duce la un nou stil de viafd pe aceastd planet6.
. Analizeaza cu curaj aceste noi inlelesuri qi, dacd ele
corespund adevdrului tiu interior qi cunoagterii tale interioare,
lSrgeqte-fi sistemul de credinfe incluz6ndu-le Ei pe acestea.
. Fd din via\ata o expresie a celor mai inalte convingeri personale, qi nu o negare a lor.
25.Fie o Noud Evanghelie pentru toli oamenii de pe
Pdmdnt: ,,To!i suntem una. Calea aleasd de noi nu este mai
bun6; este doar o cale diferitd."

Cele aproximativ I 000 de cuvinte de mai sus, acceptate ;i urmate ca atare, ar putea schimba lumea intr-o
singurd generafie.

Unele dintre aceste mesaje sunt extrem de clare, dar
altele se cer a fi explicate. De exemplu, mulli dintre noi sunt
probabil de acord cd ,,nu e nevoie sd faci fa16 concurenlei,
cu atdt mai pufin sd te lupfi" penku resurse.
Pe de altd parte, s-ar putea sd ne fie mai greu sd acceptdm ideea c5,,in lume nu existd nici victime, nici rdufrcdtori", chiar dacd afirmafia este insofitd de menliunea ,,in
sens spiritual".
in special din punct de vedere spiritual, am considerat dintotdeauna cd noliunile ,,corect" qi ,,greqit" fac parte
integrantd din structura universald a lucrurilor - a ,,Legii lui
Dumnezeu", dacdvrei - qi mulfi dintre noi nu pot concepe o
lume fbri principii morale imuabile. De fapt, ceea ce mulli
oameni considerd afi greSit in lumea de azi este faptul cd
se pare c6 existd din ce in ce mai pufine principii morale
imuabile.
Iar asta genercaz1. o problemd majord. Se pare cd
mulli oameni nu qtiu cum sd trliascd frrd ca cineva s5 le
spund ce sd faci gi ce sd nu fac6. $i este destul de greu sd
gSseqti fericirea intr-o lume in care cineva spune asta.
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