
Ce se întâmplă 
cu prietenul meu?

O scurtă introducere în fenomenul trezirii 
spirituale, pentru familia, pretenii și colegii 

celor treziți

de Sandra Walter



Cuvânt înainte

În calitate de ghid al ascensiunii, ascult multe povești despre frustrarea și dificultățile 
fenomenului de trezire spirituală. Efectele fenomenului asupra relațiilor poate fi dificil, în 
special când e vorba de familie și prieteni.

Când doi oameni văd realitatea complet diferit, este greu să se găsească un numitor comun 
între ei. Situația este și mai ciudată atunci cănd cei doi obișnuiau să împărtășească multe 
lucruri în comun.

Aceasta este o foarte scurtă introducere într-un subiect complex. Se adresează prietenilor și 
membrilor de familie ai celor treziți și încearcă să dea o vedere de ansamblu rapidă și 
neutră asupra fenomenului trezirii. 

Împărțind cu voi câteva informații de bază, sper să ușurez înțelegerea acestui fenomen unic 
și provocator.

Multe binecuvântări vouă și celor dragi,
Sandra Walter
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Ce se întâmplă cu prietenul meu? 

Poate nu ați vorbit cu ei de ceva timp. Prietenul vostru sau un membru al familiei au 
ieșit din radarul vostru social. Când vă reconectați cu ei, simtiți că nu mai sunt 
aceeași persoană. S-au schimbat într-un fel pe care nu îl mai recunoașteți.
 Este ca și cum ar vorbi o limbă diferită; folosesc termeni ca și: activare, amplificare 
sau curățire. Ei folosesc cuvântul ascensiune în conversație și vă îngrijorați că au 
luat-o razna. Ce naiba se întâmplă cu prietenul meu?

Înainte de a explica ce înseamnă trezirea, vreau să vă mulțumesc că țineți suficient 
de mult la ei pentru a citi această carte. Stați liniștiți, transformarea prin care ei trec 
nu este un caz izolat. Sute de mii de oameni trec prin aceeași experiență de trezire 
ca și prietenul vostru. De fapt, numărul lor este de ordinul milioanelor în acest 
moment, însă, pentru această carte vom lua în considerare doar pe aceia care sunt 
activi în grupuri, discuții sau forumuri online. 

Oamenii care trec prin fenomenul trezirii spirituale, întâmpină câteodată dificultăți în a 
face distincție între vechea și noua lor viață.  Diferența dintre familia, prietenii și 
colegii din trecut și comunitatea oamenilor treziți spiritual, devine tot mai mare pe 
măsură ce trece timpul.
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Nu este vorba că nu le pasă de voi sau că v-au exclus din noua lor viață. Însă faptul 
de a încerca să explice ce se întâmplă cu ei sau de a descrie ceea ce simt, poate fi 
descurajant. Poate părea așa de dificil încât ei aleg să nu vorbească despre acest 
subiect când sunt în public. 

Nu este vorba de a judeca capacitatea voastră de a fi deschiși la nou sau a-i 
accepta. Mulți oameni treziți decid că este mai ușor să evite confruntarea decât să 
convingă prietenii și familia că ceea ce simt ei este real.    

De aceea am scris această carte, să explic ce se întâmplă în lume, cum îi afectează 
pe cei dragi vouă și să vă calmez îngrijorările.   
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Fenomenul trezirii

Cuvântul trezire implică faptul că prietenul vostru fusese „adormit”. Haideți să 
începem prin a explica terminologia.

Corpul uman trece printr-un proces de transformare la un potențial mai înalt. S-ar 
putea să fi auzit zvonuri despre anul 2012, când a avut loc o aliniere a Pământului cu 
centrul galaxiei noastre. Chiar dacă nu ați auzit despre acest subiect, există câteva 
descoperiri științifice notabile care se aplică fenomenului trezirii. 

Alinierea planetară din decembrie 2012 a încheiat câteva cicluri galactice, începând 
cu 26.000 ani, 62 milioane de ani, 16.5 miliarde de ani, ca să numim doar câteva. A 
fost un eveniment astrologic de mare importanță. Multe din aceste cicluri au marcat 
schimbări evoluționare în masă, în istoria Pământului.

Calendarul mayaș, care a înregistrat corect 16.9 miliarde de ani de evoluție pe 
Pământ, ajunsese la sfârșit. Schimbări majore în structura planetară au avut loc la 
fiecare 62 milioane de ani. La fiecare 26.000 ani, planeta noastră și soarele se 
aliniază cu centru galaxiei noatre, încheind un ciclu de  „precesiune a echinocțiilor”. 
Ne îndreptăm spre o nouă eră zodiacală, următoarea fiind Era Vărsătorului.  
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Acestea și alte cicluri care s-au încheiat în 2012 au adus, în trecut, schimbări 
însemnate vieții pe Pământ. În evoluția liniară a Pământului, există „goluri” în dovezile 
arheologice, cunoscute sub numele de „salturi în timp”. Observăm un salt în evoluție 
într-o perioadă foarte scurtă de timp. Întâlnim viețuitoare care într-un an înota în 
ocean ca anul următor să le vedem umblând pe uscat. Tocmai am intrat într-un 
asemenea „salt în timp”. Istoric vorbind, evoluția este accelerată iar viața pe Pământ 
se transformă în ceva nou.

Zona galaxiei noastre în care intrăm acum, ne aduce un val puternic de frecvență 
fotonică și alte tipuri de frecvențe de lumină. Alinierea planetei noastre ne pune în 
calea directă a acestei infuzii de frecvență fotonică, care penetrează soarele, planeta 
noastră și tot ce viețuiește pe ea. Alinierea, în trecut, cu aceste energii se poate să fi 
fost cauza acestor „goluri” în dovezile arheologice. 

Cercetările pe acest subiect sunt fascinante. Subliniez, aceasta este doar o scurtă 
prezentare a unui subiect vast.

Toate planetele devin mai luminoase și mai calde, dar să ne concentrăm asupra 
„casei” noastre – Pământul. Frecvența Pământului, sau rezonanța Schumann , este 
în continuă creștere. De mult depășită este frecvența de 7,83 Hz întâlnită în manuale 
pe vremea când umblam noi la școală; acum frecvența planetei tinde spre 50 Hz în 
fiecare zi, cu o frecvență de bază învârtindu-se în jur de 14 Hz. Aceasta este o 
schimbare majoră având în vedere faptul că realitatea noastră este alcătuită la bază 
din frecvență.
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O realitate stabilă este conținută într-o anumită bandă de frecvențe, la fel ca și 
lățimile de bandă radio. Aceste lățimi de bandă de o anumită frecvență crează 
dimensiuni în care viața este trăită. Pentru a exista într-o anumită realitate, o ființă vie 
trebuie să aibă, ca și frecvență, aceeași lățime de banda. Este ca și când căutăm un 
post de radio. Pentru a avea experiența terestră, trebuie să avem aceeași frecvență 
cu frecvența Pământului.

Pe măsură ce Pământul își ridică frecvența, la fel trebuie să facă toate ființele care 
trăiesc pe planetă. Din moment ce frecvența joasă începe să dispară, trebuie să ne 
ajustăm la noua bandă de frecvențe care ne este dată. O dată cu înaintarea noastră 
prin această Trecere sau schimbare planetară, noile energii transformă mineralele, 
elementele, plantele, animalele și oamenii. 

Structura noastră celulară trebuie să se transforme astfel încât să poată „încorpora” 
vibrația mai înaltă a planetei. Între noile energii care vin din galaxie, și frecvența 
ridicată a Pământului, corpurile noastre trec printr-o ajustare la nivel subatomic. O 
parte a celulelor creierului care nu erau folosite, precum și parte din ADN-ul nostru 
considerat rezidual – deci structurile inactive care au fost adormite în corpul uman de 
foarte mult timp – încep să se activeze.

De aici vine termenul de trezire. Ce era până acum adormit sau inactiv, revine la 
viață. 

7



Pentru că asta face parte din procesul evoluției, nu se întâmplă tuturor în același 
timp sau în același fel. Da, într-adevăr, este o fereastră relativ mică de „salt în timp”, 
comparativ cu lunga istorie a vieții pe Pământ, însă nu va fi o trecere bruscă pentru 
toată lumea, într-o frecvență cu totul nouă.  

Asta aduce cu sine o situație neplăcută pentru umanitate. O parte din ADN-ul și 
structurile celulare inactive au început să se trezească, în timp ce la alții sunt încă 
adormite. O persoană trăiește trezirea în timp ce o alta nu.

Termenii „trezit” și „adormit”, par a indica o anumită ierarhie, ca și cum cei treziți ar fi 
fost selectați de procesul evolutiv sau ar fi ajuns la un nivel superior de existență. Vă 
rog să înțelegeți că nimeni din cei care ajung la un anumit nivel de trezire nu judecă 
pe cei „ne-treziți”. Procesul trezirii elimină orice judecată sau separare – un efect 
secundar plăcut al faptului că o mai mare parte a ADN-ului și a puterii minții este 
valabilă ca parte din proces. 
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Se pare că aceste lucruri inactive din interiorul nostru sunt, de fapt, adevărata inimă 
a umanității, unde pacea și armonia devin noul mod de a fi și acționa. Soluția la o 
societate globală deformată, plină de violență și lăcomie, este chiar în interiorul 
propriilor noastre celule. S-ar putea ca marea satisfacție evolutivă a acestui „salt în 
timp” sa fie armonia și prosperitatea mondială.  

De aici vine termenul de „Trecere”; trecerea la un nivel mai înalt de vibrație sau de 
conștiință.

Între timp, trăim pe o planetă unde două realități distincte  - vechea și noua 
paradigmă – coexistă. Nu este o situație ușoară, mai ales dacă cele două realități 
coexistă în cercul vostru social sau în familie.
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Ce se întâmplă când te trezești?

Totul se schimbă. Propria realitate este întoarsă pe dos, fie printr-un eveniment brusc 
și neașteptat, fie de-a cursul a câtorva zile, săptămâni, luni sau chiar ani. Depinde de 
ce v-a rezervat individual evoluția. După alinierea planetară din 2012, experiența 
trezirii devine din ce în ce mai rapidă și mai intensă. 

În trecut obișnuiam să medităm în peșteri ani de zile pentru a accesa conștiința 
superioară a structurilor noastre inactive. Se pare că această modalitate este de 
domeniul trecutului, din timp ce în fiecare zi alți și alți oameni se trezesc. 
În realitatea în care eu lucrez, trezirea este o experiență spirituală. Aceasta nu este 
asociată cu religia în nici un fel; nu există grupuri la care să aderi, comisioane de 
plătit sau lideri de urmat. Este un proces al descoperirii puterii interioare, care este 
unic fiecărui individ.

Unii definesc trezirea ca fiind realizarea faptului că totul este neînregulă cu lumea. Eu 
nu sunt de acord că trezirea înseamnă descoperirea agendei răului, a conspirației 
globale, a urmelor chimice pe cer (chemtrails) deasupra casei voastre, sau a 
existenței clanului Illuminati.

Procesul trezirii se întrepătrunde câteodată cu subiectul conspirației globale întrucât 
viziunea și discernământul celui trezit devin foarte clare. Începi să  
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vezi adevărul în oameni, evenimente și agende de lucru. Poate fi foarte deprimant să 
ieși din convenționalul vechii realități și să vezi manipularea în masă a populației 
„adormite”.  

Trezirea nu înseamnă realizarea lucrurilor greșite de pe planetă. Este experiența 
dincolo de manipulare, care aduce schimbări evolutive în corpul uman.

Trezirea poate avea loc în timpul meditației, printr-o boală sau un eveniment care 
alterează starea de conștiință suficient de mult pentru a permite ca ceva nou să-i ia 
locul. Poate că individul pune sub semnul întrebării însăși natura existenței, sau 
explorează lucruri în afara cercului credințelor tradiționale. Poate în mod impulsiv, ei 
se îndreaptă spre yoga sau tai chi, sau alte practici care să le permită folosirea 
conștiinței într-un alt mod. Evoluția este evoluție, și există mulți factori implicați în 
faptul că unii se trezesc iar alții nu. Nu este vorba de un scenariu de supraviețuire 
sau un proces de selecție divin. Comunitatea oamenilor treziți este foarte diversă. 
Am consiliat avocați, doctori, jucători la bursa de pe Wall Street și câștigători ai 
premiilor Grammy, precum și metafizicieni, mediumi sau oameni casnici fără venit. 
Trezirea este un fenomen larg răspândit.     
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Momentul trezirii poate fi profund. Un sentiment neașteptat de expansiune poate 
copleși simțurile. Poți simți o conexiune deplină cu întreg universul, ca și cum ai fi 
una cu tot ce există.  

Este cu adevărat incredibil să simți acest fel de energie pulsând prin întreg corpul 
tău. În acel moment, vălul pus peste realitatea ta, este ridicat. Într-un moment de 
explozie bruscă de activare, toate barierele experienței umane dispar. În câteva 
secunde viața ți s-a schimbat. Eu-ul superior care era inactiv, s-a trezit.

Chiar dacă trezirea se face progresiv – printr-o serie de evenimente care zguduie 
realitatea unei persoane – punctul culminant al activării pune în mișcare procesul 
trezirii.
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Niveluri ale trezirii

Există multe niveluri ale procesului de trezire, variind de la o nouă conștientizare până 
la o completă reconstruire a corpului fizic, mental, emoțional și spiritual al unei 
persoane. 

Unii oameni experimentează un moment de activare și doar atât, fără a merge mai 
departe. Ei își suprimă experiența deoarece le pun la grea încercare tot ceea ce 
credeau că știu. Ei decid că este, pur și simplu, prea greu să își schimbe perspectiva 
asupra întregii existențe. 

Pentru alții, nevoia de a ști mai multe, devine o obsesie. Ei pornesc într-o căutare 
pentru a-și explica ce s-a întâmplat cu ei și cum pot trăi mai mult acel sentiment. 
Câteodată, acea uriașă explozie de expansiune nu mai este niciodată simțită. Alteori, 
expansiunea crește din ce în ce mai mult, trezind și mai mult din materialul inactiv 
aflat în interiorul corpului. Acest proces evolutiv este unic fiecărui individ.   
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Experiențele trezirii

În funcție de persoană și de alegerile ei, trezirea poate aduce o serie largă de 
experiențe. Sentimente fericite de iubire necondiționată, conectarea cu sufletul sau 
eu-ul superior, și imensă recunoștință pentru toată existența, sunt experiențe des 
întâlnite. Unele procese de trezire activează abilitățile extrasenzoriale, psihice. Alții 
dobândesc cunoștințe despre viețile trecute sau istoria Pământului. Pentru câțiva, se 
deschide accesul la dimeniuni mai înalte, îngeri sau ființe din alte lumi.

Mulți oameni treziți simt o puternică conectare cu Creatorul Primordial/Sursa/
Dumnezeu, conectare care le redefinește convingerile și credința.

Lucrând cu trezirea

Alegerea unora de a-și lărgi conștiința, nu a fost niciodată o alegere prea populară 
sau încurajată în societate. În SUA, avem centre de meditație, de yoga sau new age, 
însă fenomenul trezirii este încă prea puțin explorat , chiar și în comunitățile 
spirituale. Pentru că este un fenomen dispersat, omul trezit se poate simți extrem de 
izolat.
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Este foarte greu să vezi dincolo de realitatea imediată, atunci când alții nu văd 
dincolo de ea. Mulți dintre cei treziți nu îndrăznesc să împărtășească cu prietenii sau 
familia lor „ne-trezită”, experiențele prin care trec; pare tare ciudat! Sună ca și cum tu 
ai fi un „ales” sau ai fi special. Acest subiect este, deseori, primit cu anumită 
rezistență. Poate începe o discuție contradictorie, sau acești oameni treziți sunt 
ridiculizați și etichetați ca fiind instabili mental, sau un hippie, un membru al vreunei 
secte sau cult, un aderent al mișcării new age, sau alte nenumărate reacții la acest 
concept al existenței unei alte realități. Așa că ei preferă să nu vorbească despre 
acest subiect, crezând că este mai bine să nu-și supere prietenii sau să nu se 
antreneze într-o dispută despre ce este real și ce nu.

Pentru cei care au făcut alegerea îndrăzneață de a face public interesul lor spiritual și 
de a împărtăși noua lor perspectivă asupra vieții, asta poate însemna izolare de 
vechiul grup de prieteni și cunoștințe. Din timp ce oamenii nu înțeleg ce naiba s-a 
întâmplat cu prietenul lor, ei taie legatura.

Izolarea poate fi foarte deprimantă. Cei treziți s-ar putea să-și abandoneze familia 
complet, și în unele cazuri este o decizie bună. Nici una din realități – trezită sau 
adormită – nu trebuie să fie supusă conflictelor din partea altora. Mai bine lăsa-ți 
lucrurile așa cum sunt, decât să vă implicați într-un conflict fără sfârșit. Nici unul nu 
va convinge sau converti pe celălalt. În cele din urmă, persoana trezită se va 
îndepărta de conflict întrucât îi va părea fără sens, mai ales pe măsură ce procesul 
trezirii se intensifică. Înțelepciunea iubirii necondiționate va îndemna pe cei treziți să 
respecte toate cărările vieții. Adeseori aceasta înseamnă îndepărtarea de prieteni și 
familie.
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Încearcă asta: Perspectivă

De dragul înțelegerii fenomenului, fă acest exercițiu.

Imaginează-ți că ești într-un vis lucid.

În acest vis, pielea ta începe să strălucească! Te simți minunat, ca un înger sau un 
soare strălucitor. Vrei ca visul să continue fără întrerupere; este unul din acele vise 
intense pe care nu le poți uita.

Te trezești brusc din vis și încă simți senzația de strălucire pe piele. Zâmbești la 
gândul că senzația este încă cu tine. Ce vis grozav! Încă îl simți foarte real și îți ridici 
palmele să vezi dacă mai strălucesc. Da, strălucesc! De fapt, toată pielea ta radiază 
lumină; ești un „bec” uman! Nu-ți vine să crezi, ești încă în vis? Dar e timpul să mergi 
la serviciu, așa că te pregătești pentru a începe ziua.

Sari din pat și lumina strălucitoare este tot acolo. Faci un duș și îți iei micul dejun, și e 
tot acolo. Mergi la serviciu, și e tot acolo, însă 
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nimeni nu o poate vedea. Te întrebi dacă ți-ai pierdut mințile! De ce nimeni nu o 
poate vedea? Strălucesc și mă simt minunat! Rogi un prieten apropiat să se uite cu 
atenție la tine...văd ceva neobișnuit? Prietenul tău nu vede nimic. Familia ta nu vede 
nimic. Doctorul tău nu vede nimic. Dacă nimic nu este neînregulă cu mine, atunci de 
ce strălucesc?

Strălucirea continuă zile, săptămâni, luni. Începi să te simți aparte de societate. Uite, 
acest lucru minunat care ți se întâmplă și nu îl poți împărtăși cu nimeni!
Cauți pe internet și alți oameni care ar putea fi în aceeași condiție. Google îți dă mii 
de site-uri despre exact același fenomen. Rămâi uimit: Se poate ca același lucru să 
se întâmple pe tot globul? Mii de oameni să strălucească și nimeni din jurul lor să nu 
poată vedea? Te simți ușurat că ai găsit o comunitate online despre fenomenul 
strălucirii, însă tu tot nu poți vorbi cu prietenii, familia sau colegii tăi de serviciu, 
pentru că ei nu pot vedea dovezile. Prietenii cred că sunt nebun, părinții cred că am 
intrat în vreun cult, viața mea nu mai corespunde. Cum voi trece peste asta?

Așa este procesul trezirii pentru mulți oameni. O experiență profundă pe care nimeni 
din jur nu o poate vedea sau simți.
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Dificultățile trezirii

În afara problemelor sociale, oamenii care sunt afectați de procesul trezirii pot trăi o 
serie de simptome fizice și emoționale. Depinde de nivelul lor de trezire. ADN-ul 
nostru este o structură care are la bază carbon, însă pentru a putea încorpora 
frecvența mai înaltă a Pământului, începe să se transforme într-o structură mai mult 
cristalină. Asta poate duce la senzații ciudate și uneori dureroase în corp. Poate 
duce la boală sau dezechilibru în corp dacă persoana nu își acordă o grijă adecvată. 
Chiar dacă persoana este foarte sănătoasă, energia poate cauza simptome fizice 
intense. În ultimul deceniu, s-au observat multe simptome ale procesului de trezire, 
diagnosticate greșit de către doctori ca fiind boli grave sau tulburări.

La nivel mental și emoțional, activarea structurilor inactive poate fi copleșitoare. 
Depresia sau lipsa de interes pentru lucruri care altădată păreau distractive, este 
ceva obișnuit. Pur și simplu nu mai vrei să participi la vechea paradigmă sau 
realitate. Și pentru mulți, accesul la activități corespunzătoare noii paradigme, este 
foarte restrâns, doar ce poate fi accesat pe internet.

18



Conștientizarea că cele două realități co-există în societate în același timp, nu este 
deloc fermecătoare. Activitățile obișnuite devin plictisitoare sau obositoare. Mulți 
pierd capacitatea de a se concentra la lucrurile obișnuite sau sarcini repetitive. Pe 
mulți dintre cei treziți, lipsa de satisfacție la serviciu, în cadrul relațiilor, a stilului de 
viață și al prietenilor îi duce în impas, lăsându-i aproape fără nici un venit sau sprijin.

Procesul ascensiunii

Ascensiunea este un termen delicat, pentru că dă impresia de zbor în cer sau 
moarte fizică. Nu este nici una nici alta. Ascensiunea este o schimbare a frecvenței în 
interiorul corpului, cu scopul de a putea experimenta o dimensiune mai înaltă. 
Ascensiunea este scopul unora care trăiesc deja un nivel mai înalt de trezire. 
Pentru că ne aflăm într-un salt al timpului, asta ne oferă o oportunitate rară de a 
folosi această „fereastră evolutivă” pentru a ascede la o dimensiune mai înaltă. Asta 
implică o stare permanentă de înaltă conștientizare. 

Mulți dintre cei aflați în procesul ascensiunii, trăiesc deja „Noul Pământ” al celei de-a 
cincea dimensiuni – expresia mai înaltă de frecvență a Pământului.  
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În loc să fie cu un picior în vechea realitate și cu altul în noua realitate de-a lungul 
multor ani, oamenii care urmează drumul ascensiunii aleg să grăbească procesul 
pentru a ajunge să existe în totalitate doar în dimensiunea mai înaltă.   
 
Cei porniți pe drumul ascensiunii folosesc diverse metode de accelerare a evoluției 
conștiinței lor  și a structurilor inactive. La fel ca și cei treziți, și în procesul ascensiunii 
există mai multe niveluri. A urma calea ascensiunii, este o alegere individuală, și este 
un proces minunat dar în același timp și plin de provocări. Simptomele pot fi intense 
câteodată, așa că multă odihnă și grijă acordate corpului sunt importante.

Unde duc toate acestea?

Mulți din comunitatea oamenilor treziți sunt de părere că ascensiunea este inevitabilă 
pentru toți oamenii de pe Pământ pe perioada acestei ferestre evolutive. Pentru că 
dimensiunile se bazează pe o anumită gamă de frecvențe, acestă afirmație se va 
dovedi adevărată în cele din urmă. Atunci când frecvența Pământului crește până la 
nivelul la care nu mai poate susține o realitate 3D sau 4D, tot ce trăiește pe planetă 
va trebui să mențină vibrația celei de-a cincea dimeniuni. Realitatea 4D a apărut in 
2012, și cel mai probabil până la mijlocul anului 2014, toată lumea o va simți. 
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Din moment ce Pământul și-a ridicat frecvența semnificativ, marea majoritate a 
populației trăiește deja puțin din realitatea 4D. Asta este cauza frământărilor sociale, 
răsturnărilor de guverne, și a necesității de a avea un sistem financiar mai integru. De 
aceea au apărut multe organizații noi care au ca obiectiv transformări pozitive în 
domeniul social, politic și de mediu. 

O schimbare la nivelul conștiinței este un eveniment rar, și posibilitățile sunt larg 
deschise pentru ceea ce ar putea să se întâmple.  
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Ce pot face pentru a-mi ajuta prietenul?

Chiar dacă nu crezi că ceva se schimbă pe planetă, totuși poți oferi sprjin prietenului 
tău sau celor dragi ție. 

Fii plin de compasiune. Fiind trezit este o situație grea atunci când e vorba de a 
interacționa cu familia și prietenii.

Lasă-i să se exprime. Ascultă transformările prin care ei trec. Probabil ei au povești 
surprinzătoare și experiențe cu totul noi pe care abia așteaptă să le împărtășească 
cu tine.

Să știi că fenomenul trezirii nu este o amenințare la credințele tale religioase sau 
personale. Nu e necesar ca cineva să fie convins sau convertit pe drumul trezirii sau 
ascensiunii. Dacă pui înrebări, ei s-ar putea să îți povestească tot ceea ce ei au 
învățat. Toate căile vieții sunt onorate, asta este frumusețea vieții aici și a trăirii ei așa 
cum alegem fiecare. 

Nu este vorba de nici un cult sau grup cu lideri care să dea ordine. Nu trebuie să 
participi la nici un ritual, sau să plătești contribuții sau să urmezi vreun lider. Există 
mulți învățători înțelepți printre cei treziți sau pe calea ascensiunii. Cei autentici vor 
spune întotdeauna „Nu mă urma sau crede că sunt deasupra ta.
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Ia ceea ce am de împărțit, folosește-ți discernământul în a alege ceea ce este bine 
pentru calea ta, și găsește-ți puterea ta interioară”. Fiecare individ alege metodele 
care să îl ajute a-și adânci experiența trezirii. 

Vorbește cu ei. Nu fă nici un fel de prezumție despre ceea ce ei gândesc sau simt. 
Dacă ai făcut cercetări pe internet despre procesul trezirii sau al ascensiunii, poți 
observa că există o varietate mare de teorii și abordări pe acest subiect. Nu fă 
prezumția că prietenul tău ar crede orice din astea. Nu purta nici o discuție despre 
procesul trezirii prin care trece prietenul tău înainte de a discuta cu el direct. 

Ai răbdare cu ei. Acest proces poate avea ca și consecințe faptul că emoțiile și 
corpul fizic pot să o ia razna. Simptomele ajustării pot veni brusc; fii indulgent cu ei 
dacă își anulează planurile în ultimul moment sau simt nevoia să se facă nevăzuți 
pentru o zi sau două.

Întreabă-i dacă au nevoie de ceva. Mulți din oamenii treziți și-au pierdut o bună parte 
a vechii lor vieți în acest proces. Este foarte greu să faci față multor schimbări 
dramatice într-o perioadă foarte scurtă de timp. Întreabă-ți prietenul de ce are 
nevoie? O masă caldă? Un spațiu liniștit în care să stea? Bani pentru un workshop 
sau întrunire? Pentru populația trezită, sprijinul venit din afară este foarte rar. 
Surprinde-i plăcut!     
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Recunoștință pentru grija voastră

Sper că această scurtă introducere în fenomenul trezirii creează o punte de legătură 
între voi și cei dragi. 

În numele comunităților oamenilor treziți sau pe drumul ascensiunii, vă mulțumesc 
pentru timpul acordat citirii acestei cărți. Sper că v-a oferit o mai bună cunoaștere a 
acestei apariții remarcabile în istoria omenirii. Este o perioadă ciudată și totodată 
frumoasă pentru noi toți.

Sandra Walter este autoare, ghid în ascensiune, consilier în probleme ale vieții, 
artistă, clarauzătoare/clarcunoscătoare și deschizătoare de drumuri.

Sandra asistă oameni la nivel internațional prin cursul online de ascensiune numit 
The Ascension eCourse, articole și cărți pe subiectul schimbării conștiinței, și canalul 
youtube Ascension Integration.

Pentru mai multe informații pe subiectul trezirii și ascensiunii, vizita-ți pagina         
www.sandrawalter.com

Tradus de Adriana Mihai
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