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Nu credeam că voi face asta din nou. Credeam că procesul 
s-a încheiat. 

Mai sunt multe de făcut. Încă o invitație, dragul meu. 

Am acceptat deja două: schimbă părerea lumii despre 
Dumnezeu și întoarce-i pe oameni la ei înșiși. Am crezut că 
asta e tot. 

Știu. Nu era încă momentul pentru a treia. 

Acum este? 

Acum este. 

Bine, care este a treia? Și va fi ultima invitaţie? 

Da, aceasta va fi ultima. Și, apropo, aceste invitații nu 
sunt doar pentru tine. Sunt pentru toată lumea – deși nu toți le 
vor accepta. 

Cei care le vor accepta se vor identifica singuri. 

Întotdeauna am înţeles că mesajele nu erau doar pentru 
mine. În ceea ce privește primele două invitaţii, întotdeauna 
am știut asta. 
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Așa că acum vine a treia și ultima invitație pentru că este 
Momentul Perfect pentru Progres pe planeta ta. 

Sună foarte interesant, mai ales când ai senzaţia că este 
exact invers. Am impresia că civilizaţia noastră regresează. Am 
impresia că devenim mai puţin civilizaţi, mai puţin toleranţi, 
mai puţin capabili să ne controlăm indulgenţa faţă de propriile 
slăbiciuni (ca să nu spunem nimic despre furia noastră), mai 
puţin capabili să accesăm îngerii superiori ai naturii noastre. 

Mă bucur că vezi asta, că trăiești asta; dacă ești atent la ce 
se întâmplă cu tine și în jurul tău – și faci ceea ce ți se spune 
din interior să faci ca răspuns –, nu ai de ce să-ți faci griji. 

Ei bine, mie mi se pare că nu e în regulă, dar nu știu dacă 
nu cumva este vorba despre propria judecată asupra lucrurilor 
și nu pot să văd clar. Adică, se întâmplă multe lucruri pe pla-
neta aceasta despre care cred că nu ar trebui să se întâmple. 

Nu este vorba despre ce „ar trebui“ sau „nu ar trebui“ să 
se întâmple. Este vorba despre ceea ce se întâmplă – atât în 
experiența ta individuală și personală, cât și în experiența co-
lectivă numită omenire – și despre modul în care poți schimba, 
chiar dramatic, ceea ce simți că sunt cele mai rele părți. 

Acesta este Momentul Perfect pentru a începe să faci aceste 
modificări pentru că ceea ce se întâmplă acum – din punct de 
vedere ecologic, politic, economic, social și spiritual – îți oferă 
semne evidente și precise, incontestabile și clare cu privire la 
modul în care poți face acest lucru. 

Și este momentul pentru a treia invitație. 

Bine, sunt pregătit. Toţi suntem pregătiţi. Care este? Care 
este a Treia Invitaţie? 

Trezește specia! 
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Ei bine, nici nu e prea ambiţios. 

Există ceva prea ambițios pentru Dumnezeu? 

M-am referit la mine. 

Și eu. 

Înţeleg la ce te referi. 

Oare? Sau ai uitat Cine Ești...? 

Nu. Ei bine, da... în sensul că nu acţionez în acest fel. Adică 
înţeleg la nivel intelectual că Dumnezeu locuiește în interiorul 
meu, că sunt o Individuaţie a Divinităţii, doar că nu simt asta la 
nivel funcţional. 

Poate că ar fi cazul să începi. 

E mai ușor de zis decât de făcut. 

Atât timp cât continui să spui asta, vei descoperi că e ade-
vărat. Cu toate acestea, nu poți să trezești specia până când nu 
te trezești tu însuți. 
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Știu, știu... Încerc cât de mult pot. 

Ai putea să te străduiești mai mult. Este Momentul Perfect 
pentru Progres. 

Pui accent pe această idee.

Te vei strădui mai mult, atunci? Dar voi toți? 

Nu pot să vorbesc pentru altcineva, dar eu accept provo-
carea. Spune-mi cum pot să mă trezesc mai repede. Nu există 
persoană de pe Pământ care să nu dorească să știe cum să 
facă acest lucru. 

Cel mai rapid mod de a te trezi este să fii cauza trezirii 
rapide a altei persoane. 

Dar cum pot fi eu „cauza“ trezirii altcuiva dacă nu sunt eu 
însumi treaz? 

Acest lucru este interesant. Este ceea ce se numește 
Dihotomie Divină – când două adevăruri aparent contradicto-
rii există simultan în același loc. 

Adevărul este că ești treaz, doar că nu știi că ești. Deci, în 
acest sens, nu ești. 

Nu ești conștient de faptul că ești treaz. Așa că simți că 
nu ești treaz. 

Mă poţi ajuta cu asta? Simt că ne-am învârtit în cerc. 

Ți s-a întâmplat vreodată să auzi un zgomot în miezul 
nopții și să crezi că face parte dintr-un vis, doar pentru a-ți da 
apoi seama cu surprindere că ești treaz? 

Sigur. Asta ni s-a întâmplat tuturor. 

Asta e. 
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Bine, deci să fim de acord că sunt treaz, dar nu știu încă. 
Ce pot face ca să-mi dau seama că sunt treaz? 

Te-ai speriat vreodată de un coșmar într-atât încât să te 
trezești? 

Da. Cu toţii am avut această experienţă. 

Ești speriat chiar acum de câteva situații de pe planeta ta, 
dintre care unele au devenit un coșmar. 

Tu însuți ai spus că simți că regresezi. 

Și în viaţa mea uneori, nu doar la nivel global. 

Este foarte bine că observi acest lucru. Te va face să știi 
că ești treaz și că acesta nu este doar un vis urât, e o realitate 
pe care nu o mai alegi. 

Devii din ce în ce mai conștient în fiecare zi de ceea ce 
se întâmplă și asta te va ajuta să-ți amintești Cine Ești și te va 
motiva să începi să te comporți ca atare. 

Asta e tot ce trebuie să se întâmple. Asta e suficient pentru 
toți aceia dintre voi care simțiți deja că v-ați trezit pentru a 
pune capăt tuturor situațiilor de coșmar. Trebuie doar să devii 
conștient de faptul că ești deja treaz și că poți face ceva cu 
ceea ce vezi că se întâmplă în jurul tău. 

Nu sunt sigur că intenţionez să salvez lumea. 

Nu este vorba despre salvarea lumii. Este vorba despre 
călătoria ta spirituală, este vorba despre evoluția ta individu-
ală. Poate fi perioada cea mai interesantă și mai entuziastă pe 
care ai trăit-o de când te-ai născut. 

Și lumea poate, într-adevăr, să se schimbe și să fie „mân-
tuită“ prin decizia ta de a începe să acționezi în baza a Cine 
Ești cu Adevărat, dar nu asta e ideea. 

Stamp



NEALE DONALD WALSCH

18

Evoluția personală va fi ideea și scopul fiecărei schimbări 
pe care o faci prin felul în care te deplasezi și experimentezi 
lumea. 

Dacă dorința ta este aceea de a demonstra Cine Ești cu 
Adevărat – și unul dintre modurile prin care consideri că poți 
să o faci este să contribui la a pune capăt suferinței celorlalți, 
la a aduce vindecare unei planete și a influența într-un mod 
pozitiv viitorul celor pe care îi iubești –, atunci nu te vei simți 
împovărat de o „sarcină prea mare“, ci mai degrabă entuzi-
asmat de oportunitatea pe care Viața ți-a adus-o în cale în 
această Perioadă Perfectă pentru Progres. 

A treia invitație este de a-i face, ca parte a procesului tău 
de evoluție personală, pe acei numeroși membri ai speciei tale 
care sunt deja treziți să devină conștienți de acest lucru și apoi 
să-i inspiri să înceapă să acționeze pe baza acestui lucru pen-
tru a crea un exemplu și a-i inspira printr-un comportament 
conștient pe cei care sunt încă adormiți – și să faci toate aceste 
lucruri pentru că asta este ceea ce îți cere evoluția ta personală. 

Mulţumesc! Înţeleg. Dar tot rămâne o întrebare. Dacă 
mulţi oameni s-au trezit deja, de ce nu acţionează astfel? Îmi 
spui că niciunul dintre ei – nici măcar unul – nu știe că este 
treaz? Ei cred în continuare că doar „visează“ ceea ce uneori 
li se pare a fi un coșmar numit „buletinul de știri“ pe Pământ? 

Nu. Mulți dintre ei știu că ceea ce se întâmplă este real 
și sunt conștienți de cine sunt și de ceea ce ar trebui să facă 
pentru a trezi restul speciei. 

Bine, atunci întrebarea mea rămâne în continuare. Dacă 
există atât de mulţi oameni care știu că s-au trezit, de ce este 
lumea în felul acesta? Eu sunt exemplul perfect. În fiecare zi 
fac ceva, spun ceva sau gândesc ceva care nu seamănă în ni-
ciun fel cu comportamentul cuiva care e „treaz“. Dacă eu știu 
că sunt treaz, așa cum afirmi, atunci de ce mă comport astfel? 
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Pentru că a fi treaz și a ști ceea ce știi... și a integra pe 
deplin tot ceea ce știi în viața ta... sunt două lucruri diferite. 

Uneori – mai ales când ești foarte tânăr sau acționezi ima-
tur – e mai mare tentația să te prefaci că nu știi ceea ce știi. 
Sau, pur și simplu, să ignori faptul că știi. 

Și uneori pur și simplu uiți. 
Ți-a spus vreodată tatăl tău „De ce ai face un astfel de 

lucru dacă știi că nu e bine“? 

Desigur. Am auzit asta de o sută de ori. 

Poate de mai multe ori decât atât. 
Uite, specia ta este foarte tânără. Sunteți ca niște copii. 

Sunteți copilașii Universului. Așa că faceți lucruri despre care 
știți că nu sunt bune pentru voi fiindcă vi se pare mai amuzant 
pe moment. Sau pur și simplu uitați ce vi s-a spus. 

Aceasta este povestea experienței colective a speciei 
voastre pe Pământ. Și tu ai acceptat să fie experiența ta ca 
individ, chiar dacă știi că nu e bine. 

Pur și simplu nu observi comportamentele dăunătoare ale 
altor persoane, te implici și tu în astfel de comportamente. 

Dar acum ar fi bine pentru tine să elimini comportamen-
tele copilărești. 

Știu. 

Și știu că știi. Asta îți și spun. 
Chiar și cei care înainte nu au știut știu acum. Devine prea 

evident, chiar și pentru cei mai imaturi membri ai noii tale spe-
cii, să nu vadă, să nu-și dea seama sau să pretindă că nu știu. 

Însă tot nu acționezi ca și cum ai ști. Nu integrezi ceea ce 
știi. Deci știi, dar nu acționezi ca și când ai ști că știi. 

Ești conștient de Cine Ești și de Ce Este Adevărat, dar 
comportamentul tău nu reflectă acest lucru. Continui să te 
comporți ca un somnambul. 

Acum, dacă nu vrei să intri într-un zid sau să te arunci de 
pe o stâncă, ai face bine să devii conștient de faptul că ești deja 
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treaz, că nu visezi despre unele dintre situațiile de coșmar de 
pe Pământ. Și că nu „inventezi“ sau îți imaginezi că azi este 
Momentul Perfect pentru a Avansa în evoluția ta. 

Am înţeles! Continui să-mi repeţi și am înţeles. Înţeleg. 
Și pariez că și ceilalţi care citesc acum acest lucru înţeleg. 
Aceasta este o veste bună pentru toată lumea.

Este. Iar eu sunt insistent. Mă repet. 
Acest întreg dialog către care te-ai simțit chemat presu-

pune și repetarea altor lucruri pe care ți le-am spus în alte 
conversații. 

Trebuie să le auzi din nou, iar acum să înțelegi totul. Este 
vorba despre a pune totul cap la cap, pe măsură ce te îndrepți 
către Integrare Completă, pentru ca apoi să te simți liber să 
accepți a Treia Invitație. 

Simte-te liber să-ți trezești specia pentru că acesta este 
într-adevăr Momentul Perfect pentru a Avansa. 
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