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PREFAȚĂ

„Fiecare are un scop în viață, un dar unic sau un 
talent special pe care să îl ofere celorlalți. Iar când com-
binăm acest talent unic cu punerea în serviciul altora, 
trăim extazul și exultarea propriului nostru spirit, care 
reprezintă țelul suprem.“ 

dr. dEEpak Chopra

Mi-au fost date în viață multe daruri minunate. Unul din-
tre ele este uimitoarea capacitate de a realiza vindecarea, 
lucru pe care, după cum vei vedea pe măsură ce citești aceste 
pagini, nu îl înțeleg pe deplin (deși sunt din ce în ce mai 
aproape de asta). Un alt dar a fost să descopăr că într-adevăr 
există și alte lumi în afară de aceasta. Un al treilea dar este 
că mi-a fost oferită ocazia de a scrie această carte și de a 
împărtăși informațiile pe care le-am acumulat până acum. 

Un lucru minunat în legătură cu primul meu dar este că 
prin el mi-am dat seama că am un scop în viață și că am fost 
binecuvântat nu numai să pot recunoaște acest scop, ci și să 
îl trăiesc în mod activ și conștient. Dintre toate darurile 
vieții, acesta este cu adevărt unul dintre cele mai mărețe. 

Cel de al doilea dar mi-a dat capacitatea de a-mi recu-
noaște Sinele adevărat – să înțeleg că sunt o ființă spirituală 
și că experiența mea umană este doar atât: experiența mea 
umană. Este numai una dintre experiențele celui care sunt. 



DR. ERIC PEARL
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Mai există și altele. Văzând cum spiritul meu apare în tot 
ceea ce fac, pot să îl văd – și să-l ating – și în alții. Acest dar 
este unul minunat și, deși l-am avut în fața mea tot timpul, 
niciodată nu l-am remarcat măcar – până acum. Acest al doi-
lea dar mi-a clarificat perspectiva în viață: scopul meu. 

Cel de-al treilea dar este cel care a adus un element nou 
de viață în primele două. Până de curând, împărtășeam acest 
dar al vindecării cu câte un om pe rând. Deși îmi plăcea ceea 
ce făceam, știam că el trebuia împărtășit cu mai multă lume. 
Nu îi făceam bine dacă îl țineam numai pentru mine – și nici 
nu-l țineam pentru mine în mod intenționat. Îl vedeam ca pe 
un dar (ceea ce și este) și, ca atare, credeam că nu se poate 
să li-l dau și altora (ceea ce se poate). 

Darul a avut răbdare cu mine. Știa că în curând aveam 
să văd imaginea de ansamblu. De îndată ce a apărut capa-
citatea de a-i forma și pe alții, am început să țin seminare, 
astfel că un număr mare de oameni puteau interacționa di-
rect cu darul meu. Descoperirea faptului că acest dar al vin-
decării poate fi activat și la alții prin intermediul televiziunii 
a fost și ea foarte incitantă. Cât despre cuvântul scris, ei bine, 
acesta pare să adauge transmiterii darului o dimensiune cu 
totul nouă. Ceea ce este atât de convingător în comunicarea 
mesajului prin mediile tipărite și prin transmisiunile televi-
zate este faptul că acest gen de transmitere le permite mul-
tor altor oameni să experimenteze activarea acestei capacități 
de vindecare. Mi-am dat seama că era timpul pentru o schim-
bare a modului nostru de înțelegere, pentru ca rasa umană 
să vadă – și nu vreau ca asta să sune prea religios – că, acolo 
unde se pot aduna doi sau mai mulți, putem să ne fim de 
folos unii altora. Putem să facilităm vindecarea altcuiva. Iar 
acum putem să facem acest lucru la niveluri care înainte nu 
ne erau accesibile.



Reconectarea

Mi-am dat seama că darul meu nu era numai să îi ajut pe 
alții, ci și să îi ajut pe alții să-i ajute pe alții. Astfel, dintr-odată, 
aveam la dispoziție un instrument mai cuprinzător cu care 
să încep să îmi îndeplinesc scopul. 

Această carte este o combinație între manualul de in-
strucțiuni pe care nu mi-a fost dat niciodată să-l am și... o 
activare care să te ajute să pornești pe propria ta cale. 

Dacă intenția ta este fie să devii vindecător, fie să îți duci 
aptitudinea de vindecător la alt nivel, fie pur și simplu să 
atingi stelele ca să vezi că există, atunci cartea asta a fost 
scrisă pentru tine.

Dar ea a fost scrisă și pentru mine. Ea este o expresie a 
scopului meu în viață, pe care în sfârșit l-am găsit. Sau poate 
că ar trebui să spun că el m-a găsit pe mine. 

Sper să te ajute și pe tine să ți-l găsești pe al tău. 

dr. EriC pEarL
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