
PROLOG

TE ROG SÃ STAI JOS.
Vorbesc serios.
Te rog.
Stai jos. 

E mai bine aºa, decât cã citeºti aceste prime câteva cuvinte,
stând în picioare (undeva, într-o librãrie, sau poate în casa cuiva),
aruncând o privire asupra acestor rânduri, pentru a vedea dacã vei
dori sã citeºti mai departe.

Dacã vei dori acest lucru, te rog sã stai jos. Nu va fi suficient
sã citeºti primele câteva paragrafe, iar apoi, pur ºi simplu, sã pleci.
Vei dori sã petreci mai mult timp cu cele scrise aici. Aºa cã, furã cât
de multe clipe poþi pentru aceastã carte, înainte de a decide dacã o
vei cumpãra – fiindcã aº vrea sã ºtii ce anume te aºteaptã.

Aceasta nu este o simplã carte. Ea este menitã sã fie o conver-
saþie, pe parcursul cãreia vom face o analizã extraordinarã a mo-
dului în care se desfãºoarã viaþa, la nivel mental ºi spiritual, din
care va ieºi la ivealã o revelaþie surprinzãtoare în privinþa moda-
litãþilor prin care putem schimba însãºi experienþa transformãrii
noastre – adicã, desigur, experienþa noastrã de viaþã.

De aceea, discuþia pe care urmeazã sã o purtãm îþi oferã o
cale de a primi sprijin ºi de a-þi gãsi pacea, dacã te lupþi chiar acum
cu schimbãrile din viaþa ta. Am vrut sã stai jos, fiindcã am dorit sã
stai mai confortabil în timp ce afli toate aceste lucruri, pentru a le
înþelege cu adevãrat. Ceea ce urmeazã sã-þi împãrtãºesc nu este ceva
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ce poate fi prins „din zbor“, citind scurte fragmente, pe apucate, ici
ºi colo. Aceasta este o carte pe care vei dori sã o citeºti, stând jos. 

De asemenea, am vrut sã stai jos când vei auzi veºtile. Aºadar,
iatã-le. Stând jos sau în picioare, fiind sau nefiind pregãtit, iatã-le:

Schimbãrile din viaþa ta nu vor înceta.
Dacã gândeºti cã lucrurile se vor aranja dupã o vreme, aºtep-

tând ca ele sã se domoleascã puþin, s-ar putea sã ai o surprizã: nici
vorbã de aºa ceva. De acum încolo, pentru o vreme destul de înde-
lungatã, lucrurile vor fi într-o continuã schimbare pe aceastã pla-
netã ºi în viaþa ta. De fapt… da, trebuie sã îþi spun ºi acest lucru… de
fapt, schimbarea va fi pentru totdeauna.

Schimbarea este ceea ce este – ºi nu existã niciun mod de a
schimba acest lucru…

Ceea ce poate fi schimbat este felul 
în care abordezi schimbarea 

=i modul în care schimbarea te schimbã.
Acesta este subiectul cãrþii.
Vom vorbi aici despre modul de a aborda o schimbare ma-

jorã, nu una minorã. Mã refer la o schimbare generatã de colaps, ca-
lamitãþi ºi catastrofe – sau cel puþin de ceea ce etichetãm noi ca
atare. Aºadar, dacã viaþa ta este în colaps chiar acum, dacã te afli în
mijlocul unei calamitãþi sau a avut loc o catastrofã, informaþiile pe
care le vei gãsi în aceastã carte îþi pot salva viaþa, din punct de vede-
re emoþional. Dar, ºtii ceva? Poate þi-o salveazã chiar ºi în plan fizic.

Aici þi se vor oferi Nouã Schimbãri Care Pot Schimba Totul.
Aceastã listã restrânsã va modifica tot ceea ce apare în realitatea ta.
Asta, dacã nu cumva nu vor schimba nimic. Alegerea îþi aparþine.
Dar este vorba de o listã pe care vei vrea cel puþin sã o citeºti. Vei
vrea cel puþin sã afli despre ce e vorba.

Sper cã vei face aceste Nouã Schimbãri, cât mai curând posi-
bil. Nu doar fiindcã schimbãrile din viaþa ta, a cãror experienþã o

_________________ NEALE DONALD WALSCH ______________________
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trãieºti (pe care cu toþii o trãim), nu se vor opri, ci ºi pentru cã rit-
mul schimbãrii se va accelera.

Acum câþiva ani, cineva a observat cã era posibil ca strãbu-
nicul meu sã-ºi fi trãit întreaga viaþã, fãrã sã aparã ceva care sã-i
schimbe în mod serios viziunea asupra lumii, fiindcã se întâmplau
prea puþine lucruri de care sã fi auzit ºi care sã-i fi modificat înþele-
gerea asupra mersului vieþii.

Bunicul meu a avut parte de o experienþã diferitã. El a putut
trãi treizeci sau patruzeci de ani, dar nu mai mult, înainte sã aparã
o informaþie nouã, care sã-i zdruncine serios înþelesul asupra lumii.
Pe întregul parcurs al vieþii lui, poate de vreo cinci ori sã fi apãrut
un asemenea eveniment major sau o astfel de schimbare, de care sã
fi auzit el.

În vremea tatãlui meu, acea fereastrã a schimbãrii s-a des-
chis doar la intervale de cincisprezece, douãzeci de ani. Adicã, atâta
timp cât tatãl meu îºi putea menþine pãrerile despre viaþã, despre
modul în care se desfãºoarã ea ºi despre adevãrul tuturor lucruri-
lor. Mai curând sau mai târziu, se întâmpla ceva care îi submina în-
treaga construcþie mentalã, cerându-i sã-ºi modifice toatã gândirea
ºi credinþele.

În vremea mea, acel interval de timp s-a redus la doar la
cinci, pânã la opt ani.

În timpul vieþii copiilor mei, el se va reduce cam la doi ani –
poate chiar mai puþin. Iar în vieþile copiilor lor, acest interval s-ar
putea reduce pânã la treizeci sau patruzeci de sãptãmâni.

Iar aceasta nu este o exagerare. Poþi vedea ºi tu tendinþa.
Cercetãtorii în domeniul social afirmã cã ritmul schimbãrii creºte
exponenþial. În timpul vieþii strãnepoþilor mei, intervalul de timp
dintre schimbãri va ajunge la câteva zile. Iar apoi, probabil, chiar la
câteva ore.

Adevãrul este cã noi suntem deja acolo – ºi am fost dintot-
deauna acolo. 
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Asta, deoarece, în realitate, nimic nu a rãmas la fel, nici mã-
car pentru o clipã. Totul este în miºcare, iar dacã definim schimba-
rea ca fiind modificarea formei, observãm cã ea reprezintã ordinea
naturalã a lucrurilor. Aºadar, încã de la început, noi am trãit într-un
vârtej permanent al schimbãrii.

Acum, ceea ce diferã este durata timpului necesar pentru a
observa schimbãrile, care apar întotdeauna. Abilitatea noastrã de a
comunica, la nivel global, despre orice, în doar câteva secunde, re-
prezintã factorul care a schimbat modul în care trãim experienþa
schimbãrii. Viteza comunicãrii dintre noi ajunge din urmã viteza
schimbãrilor noastre. Acest fapt, în sine, influenþeazã ºi accelereazã
ritmul schimbãrii.

Astãzi, limbajul ºi modalitãþile noastre de exprimare se
schimbã peste noapte, obiceiurile ºi stilul nostru de viaþã se schim-
bã în funcþie de sezon, credinþele, percepþiile ºi chiar unele dintre
convingerile noastre cele mai profunde se schimbã nu odatã cu
fiecare generaþie, ci în timpul existenþei acesteia.

Întrucât schimbarea are loc atât de rapid pretutindeni – în
jurul ºi în interiorul nostru – ceea ce ne trebuie acum este un ghid,
un „manual de utilizare“ pentru fiinþele umane care se confruntã
cu schimbãri profunde ale realitãþilor vieþii lor. De aceea, aceastã
carte este mai mult decât o colecþie de istorioare sau „poveºti ade-
vãrate“ despre oameni care au trecut prin schimbãri în vieþile lor,
sau vreun leac miraculos la ceva care necesitã o analizã mai pro-
fundã. Textul care urmeazã oferã câteva incursiuni în experienþele
de viaþã ale unor oameni (incluzând ºi experienþa mea personalã),
fiindcã ele pot fi edificatoare, oferind, de asemenea, o explicaþie
foarte necesarã a elementelor care stau la baza schimbãrii mentale
ºi spirituale – ca ºi instrucþiuni specifice, privind modalitãþile de
utilizare a instrumentelor mentale ºi spirituale, pentru a schimba
modul în care te transformã schimbãrile.

_________________ NEALE DONALD WALSCH ______________________
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Cele Nouã Schimbãri ne dau forþa de a nu opri schimbarea
(cred cã deja am subliniat faptul cã acest lucru este imposibil) sau
chiar de a-i încetini ritmul, ci, mai degrabã, de a face un salt cuantic
în modul de abordare a schimbãrii, în modul în care o ne ocupãm
de ea – dar ºi în modul nostru de a crea schimbarea.

ªi un cuvânt de final. Ideile prezentate aici au la bazã înþelep-
ciunea strãveche, ºtiinþa modernã, psihologia cotidianã, metafizica
practicã ºi spiritualitatea contemporanã. Invitaþia pe care þi-o adre-
sez aici spune cã Divinitatea existã, cã viaþa are un scop, cã fiinþele
umane au un suflet, cã trupul este al nostru, dar e ceva ce noi nu
suntem ºi cã mintea se aflã întotdeauna sub controlul nostru.

Respingerea oricãreia dintre aceste noþiuni anuleazã, în mare
mãsurã, înþelesul celor împãrtãºite aici. Pe de altã parte, dacã aces-
te concepte þi se par valabile, ai putea þine în mâinile tale cea mai
utilã, cea mai de ajutor, cea mai eficientã carte pe care ai citit-o în
ultimul timp.

g
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NOU{ SCHIMBÃRI 
CARE POT SCHIMBA TOTUL

1. Schimbã-\i decizia de a trece de unul singur prin
schimbare

2. Schimbã-\i op\iunile în privin\a emo\iilor
3. Schimbã-\i op\iunile în privin\a gândurilor
4. Schimbã-\i op\iunile în privin\a adevãrurilor
5. Schimbã-\i concep\ia despre Schimbarea însã=i
6. Schimbã-\i concep\ia despre motivul pentru care

apare Schimbarea
7. Schimbã-\i concep\ia despre Schimbarea care

urmeazã
8. Schimbã-\i percep\iei asupra vie\ii
9. Schimbã-\i identitatea
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