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Scumpa Morrnah Nalamaku Simeona, creatoarea și
prima profesoară a practicii Identităţii Ho’oponopono, avea
pe biroul său inscripţia: „Pacea începe cu mine.”

Am fost martor al păcii acesteia dincolo de orice capa-
citate de înţelegere în timp ce am lucrat și am călătorit cu ea
din decembrie 1982 până în acea zi fatală din februarie 1992,
din Kirchheim, Germania. Chiar când zăcea pe patul de
moarte, înconjurată de haos, fiinţa ei exprima o stare de li-
niște dincolo de orice înţelegere.

A fost marele meu noroc și o mare onoare să fiu îndru-
mat de Morrnah în noiembrie 1982 și să mă aflu în prezenţa
ei timp de un deceniu. De atunci, am aplicat practica Iden-
tităţii Ho’oponopono. Sunt încântat că acest mesaj poate fi
împărtășit lumii cu ajutorul prietenului meu, dr. Joe Vitale.

Dar adevărul este că mesajul trebuie să ajungă doar la
dum neavoastră, prin mine, pentru că toţi suntem una și pen-
tru că totul se petrece în interior.

Pacea eului,
Dr. Ihaleakala Hew Len
Președinte de onoare,
The Foundation of I, Inc. Freedom of the Cosmos
www.hooponopono.org  www.businessbyyou.com
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Vă voi explica toate acestea în cartea pe care o aveţi
acum în mână. Deocamdată, ţineţi minte un lucru:

Există un citat din cartea lui Tor Norretranders, The
User Illusion (Iluzia utilizatorului), care concentrează esenţa
caruselului mental în care sunteţi pe cale să vă urcaţi: „Uni-
versul a apărut când nimicul s-a văzut pe sine în oglindă.”

Pe scurt, Zero limite vorbește despre întoarcerea la acea
stare zero, unde nu există nimic și totuși totul este posibil.
În starea zero nu sunt gânduri, cuvinte, fapte, amintiri, pro-
grame, convingeri sau orice altceva. Nu există nimic.

Într-o zi însă, nimicul s-a văzut pe sine în oglindă și
astfel ne-am născut noi. Din acel punct, noi am creat și, in-
conștient, am absorbit și acceptat convingeri, programe,
amintiri, gânduri, cuvinte, fapte și altele. Multe dintre
aceste programe se întorc adesea la acel început al existen-
ţei înseși.

Scopul prezentei cărţi este de a vă ajuta să experimen-
taţi minuni clipă de clipă. Din acest punct, minuni precum
cele pe care vi le-am descris anterior vi se vor întâmpla şi
dumneavoastră. Ele vor fi unice. Vor fi de-a dreptul extra-
ordinare, magice, miraculoase.

Experienţa mea de îmbarcare în această rachetă cu di-
recţia spre puterea aflată dincolo de limitele raţionale a fost
ceva de nedescris. Am atins un nivel de succes ce întrece și
cele mai sălbatice vise ale mele. Am căpătat noi aptitudini,
și nivelul de dragoste resimţită pentru mine însumi și pen-
tru lume este unul pe care cuvintele nu sunt suficiente
pentru a-l descrie. Trăiesc într-o stare aproape continuă de
uimire.

Permiteţi-mi să mă exprim altfel: fiecare dintre noi are
o lentilă prin intermediul căreia vede lumea. Oameni reli-
gioși, filozofi, vindecători, autori, conferenţiari, guru, fabri-
canţi de lumânări, fiecare percepe lumea prin intermediul
unei mentalităţi anume. Citind această carte, veţi învăţa să
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folosiţi o lentilă nouă care le va face inutile pe celelalte. În
momentul în care veţi reuși, veţi ajunge în punctul pe care
eu îl numesc Zero limite.

Ţineţi cont și de faptul că lucrarea de faţă este prima
din lume care dezvăluie, actualizând-o, această metodă de
vindecare a Identităţii Ho’oponopono. Dar vă rog să înţelegeţi
și că aici este vorba doar despre experimentarea metodei de
către un singur om: de mine. Deși cartea este scrisă cu bine-
cu vântarea terapeutului care m-a învăţat uimitoarea me-
todă, tot ceea ce va urma este relatat prin prisma modului în
care eu văd lumea. Pentru a înţelege pe deplin practica Iden-
tităţii Ho’oponopono, va trebui să participaţi la un seminar
de weekend și să experimentaţi metoda pe cont pro priu. (În-
scrierea la seminar se face pe www.hooponopono.org sau pe
www.zerolimits.info.) 

În cele din urmă, esenţa cărţii poate fi concentrată în -
tr-o singură expresie – una pe care veţi învăţa să o folosiţi,
una ce dezvăluie cel mai mare secret din univers, una pe
care vreau să v-o adresez dumneavoastră și Divinităţii chiar
acum:

„Te iubesc.”
Procuraţi-vă un bilet și luaţi loc. Trenul către sufletele

dumneavoastră este gata de plecare.
Ţineţi-vă bine pălăria.

Te iubesc.
Aloha no wau ia oe.
Dr. Joe Vitale (Ao Akua)
Austin, Texas
www.mrfire.com
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Universul a apărut când nimicul s-a văzut 
pe sine în oglindă.

Tor Norretranders, The User Illusion
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