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– În regulă, pretinzi că ai stat de vorbă direct cu 
Dumnezeu. Atunci spune-ne: care este mesajul lui Dum ne-
zeu pentru lume?

Vorbitorul, renumita gazdă a unuia dintre cele mai 
cunoscute programe matinale ale unui canal de televiziune 
cu acoperire națională, îmi cerea să răspund la cea mai im-
portantă întrebare care s-a pus vreodată.

– Poți reduce acest mesaj la o frază sau două? a adău-
gat el. Avem cam treizeci de secunde la dispoziție.

Mintea a început să-mi lucreze cu viteză. Cum aș pu-
tea rosti în treizeci de secunde ceva care să surprindă esența 
a ceea ce vrea Divinitatea să știe lumea?! Apoi, ca o străful-
gerare, am auzit răspunsul lui Dumnezeu în minte. Am cli-
pit și am rostit ceva ce m-a surprins și pe mine:

– Cred că-l pot reduce la cinci cuvinte.
Gazda emisiunii a ridicat din sprâncene, dezvăluin-

du-și preț de o clipă scepticismul, apoi s-a întors spre ca-
meră și a spus pe un ton mucalit:

– Perfect. Doamnelor și domnilor! De la cel care 
spune „Eu comunic spiritual cu Divinitatea“, iată mesajul 
lui Dumnezeu pentru lume în doar... cinci cuvinte.
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Știam că, pe tot Globul, milioane de oameni stăteau 
în fața televizoarelor urmărindu-ne. Era șansa mea de a 
transmite cel mai important mesaj al lui Dumnezeu mult 
mai multor oameni decât mi-aș fi imaginat vreodată că aș fi 
putut-o face, în întreaga mea viață. Privind direct în obiec-
tiv, am repetat cuvintele care tocmai îmi fuseseră transmise 
pentru a le rosti:

– M-ați înțeles complet greșit.

O șansă la un milion

Numele meu este Neale și ar trebui să mă explic.
Am stat de vorbă cu Dumnezeu.
Și nu o singură dată, într-un unic moment de epifanie, 

ci de multe, foarte multe ori.
Și la fel ai făcut și tu.
Poate că nu crezi că ai făcut-o, dar ai făcut-o. Poate 

doar ai numit asta altfel. Poate că i-ai spus „străfulgerare a 
minții“. Sau „idee strălucită“. Sau „presimțire incredibilă“, 
„noroc extraordinar“, „sclipire de geniu“, „coincidență“, „o 
întâmplare fericită“ sau „intuiție feminină“.

Oricum ai fi numit-o, tot asta e: o comunicare venită 
de la o sursă de înțelepciune și înțelegere interioară, ce re-
prezintă dreptul prin naștere al fiecăruia dintre noi.

În cazul meu, am numit întâlnirile pe care le-am avut 
cu această sursă exact așa cum le-am trăit și simțit: con-
versații cu Dumnezeu. Din fericire, am notat toate aceste 
convorbiri, așa că nu aveam cum să le uit. Totul a început 
atunci când, într-o zi de februarie a anului 1990, m-am apu-
cat să-i scriu lui Dumnezeu, la ora 4.20 dimineața, o scri-
soare plină de furie, cerându-i să-mi explice de ce nimic din 
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viața mea nu mergea așa cum trebuie și să-mi spună cum să 
fac lucrurile să meargă.

Ceea ce a urmat a fost un dialog continuu, pe hârtie, 
cu Divinitatea, în care am pus cele mai complicate și ener-
vante întrebări din viața mea, iar răspunsurile mi-au venit 
ca și cum mi s-ar fi dat o dictare.

La un moment dat, Dumnezeu mi-a spus că „toate as-
tea se vor transforma într-o zi într-o carte“. Și, câteva luni 
mai târziu, am trimis primele însemnări de mână unui dac-
tilograf, ca să le transcrie, apoi am imprimat documentul și 
l-am trimis la un editor – aproape ca pe o provocare.

Nu știu cui îi era adresată provocarea, mie sau lui 
Dumnezeu, dar știam că voiam să „testez“ ceea ce primi-
sem, să văd dacă era cât de cât valabil, autentic, să văd dacă 
ceva din tot ce se afla acolo era adevărat.

Eram, evident, deplin conștient că exista o șansă la un 
milion ca vreo editură să tipărească și să distribuie o carte a 
cuiva care pretinde că stă de vorbă direct cu Dumnezeu. Nu 
avea cum să se întâmple așa ceva.

Greșit! Chiar s-a întâmplat.

Și acum începe dezvoltarea materialului

Iată-mă după 9 cărți din seria Conversații cu Dum-
nezeu, continuând să fac ceea ce am făcut de fiecare dată 
când m-am apucat să scriu o carte. Îmi pun niște întrebări: 
De ce scrii această carte? Ce speri să realizezi prin ea? 
E oare nevoie de cartea asta?

Dă-mi voie să-mi răspund singur la aceste întrebări ca 
să-ți faci o idee despre ceea ce va urma – și ca să decizi dacă 
vrei sau nu să pornești în această călătorie.

• Scriu această carte pentru că mi s-a cerut de nenu-
mărate ori, de către nenumărate persoane, să dezvolt ceea 
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ce mi-a fost spus de Dumnezeu în cele aproape 3 000 de 
pagini* care alcătuiesc cărțile din seria Conversații cu 
Dumnezeu – și vreau să fac asta într-un volum ordonat me-
todic, pentru ca mesajul lui Dumnezeu pentru omenire să 
fie ușor și rapid accesibil.

• Ceea ce sper să realizez cu aceste noi adăugiri, 
nepublicate până acum, la mesajele din Conversații cu 
Dumnezeu este să fac în așa fel încât aceste mesaje să poată 
fi folosite imediat în viața de zi cu zi. Vreau ca aceste idei 
să devină practice, nu să fie doar niște concepte.

• Există două motive pentru care este nevoie de 
această carte: 

1. cărțile din seria Conversații cu Dumnezeu 
(care au fost publicate în 37 de limbi) au fost citite de 
vreo 15 milioane de oameni, iar acești cititori mi-au 
cerut nu numai să dezvolt acest material, ci și să le 
spun care dintre nenumăratele mesaje transmise sunt 
cele mai importante; 

2. mesajele din Conversații cu Dumnezeu pot 
schimba lumea, dacă oamenii știu cum să le aplice, 
iar lumea are o nevoie disperată de schimbare chiar 
acum, nu peste 50 de ani, nu peste 25 de ani, nu peste 
10 ani, ci chiar acum.

Problema este sistemică

Ar cam fi timpul să fim sinceri: de fapt, nimic nu 
merge cum trebuie.

Chiar nimic.
Niciun sistem important pe care l-am stabilit pe 

această planetă nu funcționează așa cum trebuie. Nici 

* Autorul se referă, evident, la versiunea originală, în en-
gleză. (n. red.)
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sistemul politic, nici cel economic, nici cel de mediu, nici 
cel al educației, nici cel social, nici cel spiritual. Niciunul 
nu dă rezultatele pe care spunem noi că le dorim. De fapt, 
lucrurile stau și mai rău. Toate dau rezultatele pe care noi 
spunem că nu ni le dorim.

Și asta nu numai la nivel global. Lucrurile merg până 
la nivel personal. Până la tine și la mine. Toată populația 
lumii, cu excepția unui procent foarte mic, este prinsă într-o 
luptă continuă. O luptă zilnică. O luptă nu numai pentru a fi 
fericit, ci pentru a supraviețui, pentru a te descurca, pur și 
simplu pentru a rămâne pe linia de plutire.

Iar acum lucrurile au mers chiar și mai departe. Pentru 
că acum până și cei care au o viață bună au încetat să se mai 
simtă bine. Până și ei. Fericirea personală pare greu de atins, 
ceea ce este greu de înțeles și descurajator. Și nici măcar 
atunci când ajung la ea oamenii nu reușesc să o păstreze.

Acesta este cel mai serios indiciu, cel mai important 
semn, cea mai sigură dovadă că ceva nu merge cum trebuie. 
Atunci când nu sunt fericiți nici măcar cei care ar trebui să 
fie, conform normelor acceptabile, cu siguranță că există o 
problemă sistemică gravă în cultura acelei societăți. Poți  
spune cu siguranță că o formulă socială este strâmbă atunci 
când, chiar dacă formula respectivă funcționează, ea de fapt 
nu funcționează, atunci când, chiar dacă totul merge bine, 
ceva merge îngrozitor de prost.

Acesta este punctul în care ne aflăm în prezent și cred 
că a venit vremea ca omenirea să se călăuzească după un 
Mesaj Nou. Cred că a venit vremea ca specia noastră să 
adopte o poveste culturală complet nouă.

Însă dacă dorești ca viața să-ți fie exact așa cum este 
ea acum și dacă îți place lumea în care trăiești exact așa cum 
este ea acum, poți să nu fii de acord cu mine. Dar poate și 
numai pentru asta ți-ai dori să continui să citești. Dacă îți 
dorești cu ardoare ca lucrurile să rămână așa cum sunt, ar 
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trebui să știi tot ceea ce e de știut despre schimbările pe 
care alții (milioane, în acest caz) sunt invitați să le ia în 
considerare.

Dacă ești de acord cu mine că a venit vremea unor 
schimbări majore în lume și poate și în viața fiecăruia din-
tre noi, atunci aceasta este cartea pe care trebuie s-o citești.
Menirea mesajelor din această carte este să schimbe totul.

Ţine-te bine!

Pentru o lectură mai rapidă și un impact maxim, am 
redus mesajele esențiale din cele 9 cărți din seria Conversații 
cu Dumnezeu la circa 1 000 de cuvinte. Apoi le-am dezvol-
tat considerabil. Așadar, iată aici cea mai precisă exprimare 
și cea mai utilă aplicare a ceea ce eu consider a fi cele mai 
importante și profunde idei din Conversații cu Dumnezeu.

Nu toate aserțiunile din rezumatul de 1 000 de cu-
vinte, care alcătuiește capitolul 2, pot fi înțelese pe deplin de 
la prima citire. Eu, cu siguranță, nu le-am înțeles de prima 
dată. Și acesta este și motivul pentru care le-am dezvoltat în 
paginile ce urmează.

După ce timp de 15 ani m-am străduit să aplic aceste 
mesaje în viața mea și am încercat să găsesc cele mai clare 
și mai simple modalități prin care să explic – ca răspuns la 
miile de întrebări puse de oameni din întreaga lume – ce 
anume spun ele și cum pot fi puse în practică, cred că acum 
sunt pregătit să public această carte.

Prin urmare, să începem. Dar ține-te bine! Multe din-
tre aceste idei ar putea fi considerate o erezie, așa că drumul 
nu va fi ușor. Însă cred că e exact așa cum a spus cu atâta 
măiestrie George Bernard Shaw: „Toate marile adevăruri 
au început prin a fi considerate niște blasfemii.“
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Iată, în doar 1 000 de cuvinte, tot ceea ce are nevoie 
rasa umană să știe pentru a duce viața după care tânjește și 
pe care, în ciuda eforturilor de mii de ani, încă nu a reușit 
să și-o construiască. Du aceste mesaje cu tine în lumea ta:

1. Toți suntem Una. Toate lucrurile sunt Un Lucru. 
Nu există decât Un Singur Lucru și toate lucrurile sunt parte 
din Singurul Lucru Care Este. Asta înseamnă că ești Divin. 
Nu ești doar trup, doar minte sau doar suflet. Ești combi-
nația unică a tuturor celor trei, care reprezintă Totalitatea 
Ta. Ești o individualizare a Divinității, o expresie a lui 
Dumnezeu pe Pământ.

2. Există suficient pentru toți. Nu e nevoie să faci față 
concurenței, cu atât mai puțin să te lupți pentru resursele 
tale. Nu trebuie decât să le împarți cu ceilalți.

3. Nu există nimic ce ești obligat să faci. Există multe 
lucruri pe care vrei să le faci, dar nu este obligatoriu să faci 
nimic. Dumnezeu nu vrea nimic, nu are nevoie de nimic, nu 
cere nimic, nu poruncește nimic.

4. Dumnezeu vorbește cu toată lumea tot timpul. 
Întrebarea nu este: „Cui îi vorbește Dumnezeu?“ Întrebarea 
este: „Cine ascultă?“
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  5. Există trei principii de bază ale vieți: Funcțio na-
litatea, Adaptabilitatea și Sustenabilitatea.

  6. Nu există Corect și Greșit; există numai Ceea Ce 
Funcționează și Ceea Ce Nu Funcționează în raport cu ce 
anume încerci să faci.

  7. În sens spiritual, în lume nu există nici victime, nici 
răufăcători, deși din punct de vedere uman se pare că sigur 
există. Dar, ținând seama de natura noastră Divină, tot ceea 
ce ni se întâmplă este în cele din urmă în beneficiul nostru.

  8. Nimeni nu face nimic nepotrivit, conform mode-
lului său despre lume.

  9. Nu există Iad și nici osândă veșnică.
10. Moartea nu există. Ceea ce numim „moarte“ este 

doar un proces de Re-Identificare.
11. Nu există Spațiu și Timp, există doar Aici și Acum.
12. Iubirea este singurul lucru care contează.
13. Fiecare dintre noi este creatorul propriei realități, 

folosindu-se de Cele Trei Instrumente ale Creației: Gândul, 
Cuvântul și Acțiunea.

14. Viața ta nu are nimic de-a face cu tine, ci cu toți 
ceilalți ale căror vieți le afectezi și cu felul în care le afectezi.

15. Scopul vieții tale este să te re-creezi mereu, deve-
nind următoarea cea mai grandioasă versiune a celei mai mă-
rețe viziuni pe care ai avut-o vreodată despre Cine Ești Tu.

16. În momentul în care afirmi ceva, în spațiu va apă-
rea opusul acestui ceva. Aceasta e Legea Contrariilor și ea 
produce un Câmp Contextual în care poți trăi ceea ce-ți do-
rești să exprimi.

17. Nu există Adevăr Absolut. Orice adevăr este su-
biectiv. În acest context, există cinci niveluri de a spune 
adevărul: 

Spune-ți ție propriul adevăr despre tine.
Spune-ți ție propriul adevăr despre altcineva.
Spune-i altcuiva propriul tău adevăr despre tine.
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Spune-i altcuiva propriul tău adevăr despre acel 
altcineva.

Spune-le tuturor propriul tău adevăr despre toate.
18. Rasa umană trăiește în cadrul unui set precis de 

iluzii. Cele Zece Iluzii ale Oamenilor sunt: Există Nevoie, 
Există Eșec, Există Dezbinare, Există Insuficiență, Există 
Necesitate, Există Judecare, Există Condamnare, Există 
Con diționalitate, Există Superioritate, Există Ignoranță. 
Aceste iluzii au menirea de a veni în sprijinul omenirii, dar 
omenirea trebuie să învețe cum să le folosească.

19. Cele Trei Concepte de Bază ale Trăirii Holistice 
sunt: Sinceritatea, Conștiența și Responsabilitatea. Atunci 
când trăiești în conformitate cu aceste trei precepte, furia de 
sine dispare complet din viața ta.

20. Viața funcționează în cadrul paradigmei a fi – a 
face – a avea. Cei mai mulți oameni își imaginează lucru-
rile pe dos: că mai întâi trebuie să ai unele lucruri pentru a 
putea face alte lucruri și pentru a fi astfel ceea ce-ți dorești 
să fii. Inversarea acestui proces este cea mai rapidă cale de 
a ajunge să-ți trăiești viața cu măiestrie.

21. Există trei niveluri de conștiență: Speranța, Cre-
dința și Cunoașterea. Măiestria spirituală înseamnă să tră-
iești la al treilea nivel.

22. Există Cinci Idei Eronate despre Dumnezeu, care 
conduc la criză, violență, omucidere și război. În primul 
rând, ideea că Dumnezeu are nevoie de ceva. În al doilea 
rând, ideea că Dumnezeu poate să nu reușească să obțină 
ceea ce are nevoie. În al treilea rând, ideea că Dumnezeu 
te-a separat de El pentru că nu I-ai dat ceea ce avea nevoie. 
În al patrulea rând, ideea că Dumnezeu continuă să aibă 
atât de mare nevoie de ceea ce are El nevoie, încât acum 
Dumnezeu îți cere, separat fiind de El, să-I dai ceea ce are 
nevoie. În al cincilea rând, ideea că Dumnezeu te va dis-
truge dacă nu-I îndeplinești cerințele.
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23. Există și Cinci Idei Eronate despre Viață, care 
conduc și ele la criză, violență, omucidere și război. În pri-
mul rând, ideea că ființele umane sunt separate una de alta. 
În al doilea rând, ideea că ceea ce le trebuie ființelor umane 
pentru a fi fericite nu se găsește în cantitate suficientă. În 
al treilea rând, ideea că, pentru a obține chestia aia care nu 
e suficientă, ființele umane trebuie să fie în competiție una 
cu alta. În al patrulea rând, ideea că unele ființe umane sunt 
mai bune decât alte ființe umane. În al cincilea rând, ideea 
că, pentru a rezolva diferențele grave generate de toate ce-
lelalte idei eronate, ființele umane se pot ucide una pe alta.

24. Credem că suntem terorizați de alți oameni, dar de 
fapt suntem terorizați de propriile convingeri. Felul în care 
ne percepem pe noi și lumea noastră se va schimba radical 
dacă adoptăm, toți împreună, cei Cinci Pași spre Pace:

• Nu ezita să recunoști că unele dintre vechile tale con-
vingeri despre Dumnezeu și despre Viață nu mai funcționează.

• Acceptă posibilitatea că există ceva despre Dumne-
zeu și despre Viață ce nu înțelegi pe deplin și că această 
înțelegere deplină ar schimba totul.

• Arată-te dispus și deschis să primești noi înțelesuri 
despre Dumnezeu și despre Viață, înțelesuri care ar putea 
duce la un nou stil de viață pe această planetă.

• Analizează cu curaj aceste noi înțelesuri și, dacă ele 
corespund adevărului tău interior și cunoașterii tale interioare, 
lărgește-ți sistemul de credințe incluzându-le și pe acestea.

• Fă din viața ta o expresie a celor mai înalte convin-
geri personale, și nu o negare a lor.

25. Fie o Nouă Evanghelie pentru toți oamenii de pe 
Pământ: „Toți suntem una. Calea aleasă de noi nu este mai 
bună; este doar o cale diferită.“

Cele aproximativ 1 000 de cuvinte de mai sus, ac-
ceptate și urmate ca atare, ar putea schimba lumea într-o 
singură generație.
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Unele dintre aceste mesaje sunt extrem de clare, dar 
altele se cer a fi explicate. De exemplu, mulți dintre noi sunt 
probabil de acord că „nu e nevoie să faci față concurenței, 
cu atât mai puțin să te lupți“ pentru resurse. 

Pe de altă parte, s-ar putea să ne fie mai greu să ac-
ceptăm ideea că „în lume nu există nici victime, nici răufă-
cători“, chiar dacă afirmația este însoțită de mențiunea „în 
sens spiritual“.

În special din punct de vedere spiritual, am conside-
rat dintotdeauna că noțiunile „corect“ și „greșit“ fac parte 
integrantă din structura universală a lucrurilor – a „Legii lui 
Dumnezeu“, dacă vrei – și mulți dintre noi nu pot concepe o 
lume fără principii morale imuabile. De fapt, ceea ce mulți 
oameni consideră a fi greșit în lumea de azi este faptul că 
se pare că există din ce în ce mai puține principii morale 
imuabile.

Iar asta generează o problemă majoră. Se pare că 
mulți oameni nu știu cum să trăiască fără ca cineva să le 
spună ce să facă și ce să nu facă. Și este destul de greu să 
găsești fericirea într-o lume în care cineva spune asta. 
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Ce ne-am face fără niciun fel de reguli? Și ce ne-ar 
reține dacă nu ar exista judecată, condamnare și pedeapsă, 
în special „în sens spiritual“?

Iată, așadar, că prima și cea mai mare provocare gene-
rată de materialul din Conversații cu Dumnezeu este faptul 
că el dărâmă fundamentul construcțiilor morale și al ideilor 
omenirii despre Dumnezeu. 

Și asta chiar dacă aceste construcții și dogme religi-
oase au făcut prea puțin pentru a crea o lume în care să nu 
existe ură, violență și teamă, chiar dacă aceste valori morale 
și învățături despre Dumnezeu nu au reușit să elimine su-
ferința, să reducă sărăcia îngrozitoare și nici măcar să facă 
ceva atât de simplu precum să pună capăt foametei pe pla-
neta noastră.

Știai că 6 milioane de copii mor în fiecare an pe Pă-
mânt de inaniție? Acesta este un fapt, nu o polemică.

Ne supărăm foarte tare – și așa și trebuie – atunci 
când un bărbat înarmat cu o pușcă ucide 20 de copii într-o 
școală, dar stăm fără să facem nimic și privim cum 684 de 
copii mor în fiecare oră de foame – și lăsăm ca asta să se 
întâmple în continuare. Spunem că nu avem ce face.

E adevărat și foarte trist că, atunci când e vorba de va-
lorile noastre globale și de religiile din care se nasc acestea, 
cei mai mulți dintre oameni refuză să facă ceea ce au făcut 
în oricare alt domeniu al activității umane.

În știință, în medicină, în tehnologie, oamenii fac me-
reu ceva. 

Dar când e vorba de religie – probabil cel mai impor-
tant domeniu dintre toate –, nu fac aproape nimic.

Însă care este lucrul acesta pe care oamenii îl fac de 
obicei în știință, medicină și tehnologie, dar pe care, când e 
vorba de religie, refuză cu încăpățânare să-l facă?

Iată-l: să se îndoiască de ceea ce au crezut anterior.
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Lasă lucrurile așa cum sunt

Nimănui de pe această planetă nu-i place să i se strice 
planurile. Nimeni nu vrea ca cineva să intervină în credin-
țele lui cele mai sfinte. Chiar dacă aceste credințe sunt în 
mod clar și palpabil greșite sau evident și complet inefici-
ente în oferirea rezultatului asumat sau prevăzut, oamenii se 
vor agăța de ele cu o încăpățânată lipsă de flexibilitate, care 
este pe cât de șocantă, pe atât de îngrozitoare.

Știai, de exemplu, că, excepție făcând descoperirile 
paleontologice și arheologice din ultimul sfert de veac, stu-
diile arată că peste 40% din populația planetei continuă să 
creadă că lumea nu are decât vreo zece mii de ani?

Oamenii cred ceea ce vor sau au nevoie să creadă 
pentru a-și susține părerile anterioare. Într-un număr uluitor 
de mare de situații, e vorba într-adevăr de „nu mă bate la 
cap cu faptele reale“.

Nicăieri nu este acest lucru mai evident decât în cazul 
religiei. Știm ceea ce știm despre Dumnezeu și nu vrem să 
auzim nimic altceva. Și există un motiv serios pentru care 
nu vrem asta. Ideile noastre despre Dumnezeu alcătuiesc 
fundamentul întregii noastre înțelegeri despre ceea ce în-
seamnă Viață. Iar acest lucru este valabil și în cazul celor 
care nu cred deloc în Dumnezeu.

Prin urmare, atât pentru „credincioși“, cât și pentru 
„necredincioși“, ideile despre Dumnezeu alcătuiesc o fun-
dație pe care mulți dintre ei își construiesc întregul cod mo-
ral. Este de înțeles, prin urmare, că cei mai mulți oameni 
nici nu primesc cu ușurință și nici nu acceptă cu entuziasm 
percepțiile noi, ideile noi, conceptele noi despre Dumnezeu.

Un Adevăr Nou despre Dumnezeu ar fi – pentru 
agnostici, atei și adepți în egală măsură – acela că El este 
cel mai mare Stricător de Planuri care a existat vreodată.
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carnețel pe care să-l iei cu tine oriunde te-ai duce. Ceva care 
să încapă în buzunar sau în geantă. O dată pe oră, timp de 
două săptămâni, scoate carnețelul și analizează-ți toate acțiu-
nile, alegerile și deciziile din ultimele 60 de minute. Ele pot fi 
mai importante sau mai puțin importante. Nu emite judecăți 
de valoare despre cât de importante sunt, ci remarcă doar că 
le-ai făcut. Notează apoi motivul pentru care le-ai făcut.

• La sfârșitul zilei analizează acțiunile înscrise în car-
nețel și motivele care te-au determinat să faci toate lucru-
rile pe care le-ai făcut în acea zi. Repet, ele pot fi lucruri 
importante sau mai puțin importante. Poate fi vorba, de 
exemplu, de pieptănat, un duș, purtarea unei cămăși albas-
tre în loc de una gri; ori de lucruri mai importante, precum 
amânarea unui proiect important sau preluarea unui proiect 
important, decizia de a mânca una sau alta, preluarea unui 
apel telefonic sau ignorarea lui, angajarea într-o relație sau 
neangajarea într-o relație. Fie că e importantă sau mai puțin 
importantă, orice acțiune pe care o facem are în spate o eva-
luare – un motiv pentru care o facem. Aceste motive sunt 
importante – poate chiar mai importante decât ne-am putea 
da seama –, iar efectul global al tuturor motivelor asupra 
stării noastre de spirit tinde să fie mai mare decât ne-am 
imagina la prima vedere.

• Pentru că nu există nimic ce ai obligația să faci, 
înainte de a face ceva pune-ți cea mai importantă între-
bare a vieții: ce legătură are asta cu Planurile Sufletului 
meu? Fie ca această întrebare să-ți fie lumina călăuzitoare, 
măsura, criteriul după care te orientezi în orice situație, în 
orice clipă. Fă asta timp de 90 de zile și vei vedea că viața 
ți se va schimba considerabil. Dar e de la sine înțeles că 
mai întâi trebuie să știi care sunt Planurile Sufletului tău. 
Despre toate acestea se vorbește în teologia din Conversații 
cu Dumnezeu și totul este explicat în amănunt în Singurul 
lucru care contează.
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