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CAPITOLUL 8

2

Rec"p"tarea s"n"t"%ii 
este un proces



Trebuie să gândiţi în afara tiparelor convenţionale. 
Aveţi nevoie de curaj pentru a face acest pas. 

— ADAM 



Boala este absenţa sănătăţii. Este un dezechilibru ener -
getic. Este un organism care nu-şi recunoaşte propria reţea
naturală, sau propriul cod, pentru a funcţiona normal. Boala
apare sub multe forme. Uneori, se manifestă ca o durere
cronică. Alteori, ca o tumoare. Iar alteori, sub formă de cancer.
Există multe feluri în care se manifestă boala, şi există tot atâtea
cauze. 

Sănătatea ideală este o stare în care nu există blocaje
energetice, în care energia curge liber în tot corpul. Întregul
sistem lucrează în armonie. Nu există niciun conflict fizic,
energetic sau emoţional în corp. Este un echilibru perfect. 

O sănătate perfectă ar trebui să fie ţelul fiecărui om. Vechile
cicatrice şi leziuni fac imposibilă atingerea acestui deziderat,
dar putem tinde spre atingerea celui mai bun echilibru posibil
în cadrul acestor limite. 



AATTIITTUUDDIINNEEAA  EESSTTEE  IIMMPPOORRTTAANNTTĂĂ

Atitudinea este importantă, de la început şi până la sfârşit.
Oricare ar fi credinţele religioase sau spirituale ale unei per -
soane, ele trebuie păstrate în timpul tratamentului, deoarece
sunt importante pentru acea persoană şi, prin urmare, pentru
procesul de vindecare. Indiferent de sistemul de valori al unui
om, cel mai important factor dintre toate este atitudinea
pozitivă. Trebuie să credeţi că totul va fi bine.

Atitudinea este un instrument puternic în procesul de
vindecare şi reprezintă elementul fundamental în revenirea
organismului la starea de sănătate. Trebuie să avem înţelep -
ciunea de a le mulţumi celorlalţi şi de a fi recunoscători pentru
lucrurile bune din viaţa noastră. Insistând prea mult asupra
aspectelor negative, nu mai suntem în stare să apreciem ceea
ce este pozitiv. 

Trebuie să ieşiţi din tiparele gândirii convenţionale. Aveţi
nevoie de curaj pentru a face acest pas. Voi sunteţi singura
autoritate care poate decide dacă vindecarea (sau orice altceva,
de altfel) va da rezultate. Oamenii îşi deleagă autoritatea celor
socotiţi de societate experţi. Poate au sentimentul că vor fi
absolviţi de orice responsabilitate, dar se înşală. În ultimă
instanţă, alegerea şi autoritatea vă aparţin. Curajul şi o atitudine
pozitivă vă vor ghida drumul spre însănătoşire. 

Cu o atitudine pozitivă, fiecare dintre noi îşi poate atinge
potenţialul maxim. Receptivitatea la nou vă va ajuta să vă
îndepliniţi orice ţel. Şi eu cred că toţi oamenii au, într-o
anumită măsură, puterea de a se vindeca pe ei înşişi şi de a-i
vindeca pe alţii. Doar că unii sunt mai receptivi la conexiunea
cu energia universală, tot aşa cum alţii au un talent înnăscut de
a cânta la pian sau de a face sport. Poate că nu suntem toţi
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Mozart sau Tiger Woods, dar putem învăţa cu toţii să cântăm
la pian sau să jucăm golf dacă ne străduim suficient. 

GGRRIIJJIILLEE  SSUUNNTT  OO  PPIIEERRDDEERREE  DDEE  TTIIMMPP

A-ţi face griji este o pierdere de timp. Grijile înseamnă
teama de viitor, care încă nu a fost hotărât. Iar grijile sunt
nocive. Sunt nocive atât pentru cel care şi le face, cât şi pentru
cei apropiaţi lui. Grijile nu slujesc la nimic. 

Grijile atrag după ele sentimentul de vinovăţie. Vinovăţia
duce la negativism şi la pierderea controlului asupra propriei
noastre vieţi, afectându-ne sănătatea. Şi, pentru că toţi suntem
interconectaţi, îi afectează pe toţi cei din jurul nostru. Unii
oameni au pierdut legătura cu ei înşişi şi cu propriile sisteme
energetice, astfel încât relaţia şi conexiunea cu ceilalţi devine
o mare încercare. 

Grijile pot declanşa boli. Eu ajut organismul să realizeze că
lucrurile pot sta altfel, dar dacă persoana pe care o tratez nu
renunţă la negativism, nu se va schimba nimic. Negativismul va
afecta eficacitatea tratamentelor. Îmi este mult mai uşor să
tratez pe cineva cu cancer în fază terminală şi cu o atitudine
pozitivă, decât pe cineva care are o afecţiune minoră, dar o
atitudine negativă. 

Unii oameni nu pot ieşi din acest laţ al gândirii lor negative.
Dacă le spui „Ei, nu-i aşa că e o zi frumoasă, însorită?”, ei îţi
răspund cu ceva de genul „Da, dar probabil că mâine va ploua.”
Şi-au creat o insulă de negativism. Experienţele trecute devin
etichete negative pe care le lipesc vieţii. Scuzele variază de la
părinţi până la probleme de vinovăţie. Au tendinţa de a da vina
pe ceilalţi, în special pe părinţii lor, dar este inutil. Oricare ar
fi scuza voastră, trebuie să rezolvaţi aceste probleme şi să
mergeţi mai departe. 
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VVIIZZUUAALLIIZZAARREEAA

Nu subestimaţi niciodată puterea vizualizării. Când vă
imaginaţi ceva, atunci vizualizaţi. Când vizualizaţi, accesaţi
baza universală de informaţii, cunoscută ştiinţific drept câmpul
cuantic informaţional. Intuiţia reprezintă abilitatea de a ne
racorda la acest câmp care ne înconjoară pe toţi şi care radiază
în tot universul. 

Imaginaţi-vă în starea de sănătate pe care doriţi s-o obţineţi.
Nu omiteţi nici cel mai mic detaliu. Imaginaţi-vă făcând ceea ce
veţi face în această stare de sănătate. Simţiţi-vă aşa cum vă veţi
simţi în această stare. Auziţi sunetele pe care le veţi auzi în jurul
vostru. Adulmecaţi aerul. Faceţi acest exerciţiu de vizualizare
în fiecare zi. Aşteptaţi cu nerăbdare să petreceţi acest timp cu
voi înşivă în fiecare zi. Această stare de sănătate este ţelul
vostru personal, visul vostru. Procesul în care vă imaginaţi calea
spre însănătoşire vă va ajuta să vă îndepliniţi ţelul. 

Terapeuţii îi ajută pe oameni folosind sugestia. Ei le cer
pacienţilor să vizualizeze boala din corpul lor şi apoi să
vizualizeze îndepărtarea ei prin diferite mijloace. Prin vi -
zualizare, mintea îi dictează corpului să se vindece singur.
Această metodă poate avea succes la acei oameni care au o
imaginaţie vie şi sunt capabili să-şi  concentreze gândurile mult
timp pe ideea de vindecare. Ceea ce fac eu este similar, doar că
eu influenţez controlul dintre minte şi trup şi canalizez,
printr-un by-pass, nevoia persoanei de a-şi duce cu succes la
îndeplinire sarcina vizualizării. Munca mea va fi mai uşoară
dacă cineva este capabil de această vizualizare în timp ce eu fac
tratamentul. 
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CCAAPPAACCIITTAATTEEAA  IINNTTUUIITTIIVVĂĂ  

La orice procedeu de vindecare, credinţele şi ţelurile
vindecătorului sunt la fel de importante ca şi cele ale persoanei
care este vindecată. În această secţiune, şi în următoarea, voi
vorbi pe larg despre propriile mele credinţe bazate pe
experienţa acumulată până acum. Nu este important să fiţi de
acord cu unele detalii specifice. Important este să înţelegeţi
principiile cu care operez vindecarea energetică, pentru a vă
simţi mai confortabil, iar această stare de confort vă va sprijini
în procesul vindecării şi, în final, vă va ajuta să vă recăpătaţi
sănătatea. 

Abilitatea mea de a accesa baza de cunoştinţe care ne
înconjoară este în continuă dezvoltare. Când am început să
vindec, trebuia să văd o fotografie a bolnavului pentru a putea
primi informaţii despre el. Acum, când cineva menţionează un
nume, pot face conexiunea cu acea persoană. Deşi aceste
informaţii despre o persoană îmi parvin prin intermediul celui
sau celei care menţionează numele, nu greşesc persoana la care
trebuie să mă conectez, chiar dacă mai există cineva cu acelaşi
nume. Conexiunea cu o altă persoană se produce foarte rapid,
şi nu am fost încă în stare să depistez calea prin care se face
această legătură sau chiar s-o înţeleg pe deplin. 

Capacitatea intuitivă se poate manifesta uneori destul de
bizar. Într-o seară, părinţii mei se duceau la nişte prieteni la
cină şi mi-au spus cine urma să fie acolo. Numele unei persoane
mi-a proiectat în minte imaginea fostei sale soţii. Erau separaţi
de zece ani. Le-am spus părinţilor mei că femeia avea o pro -
blemă neurologică ce-i afecta judecata, menţionând, totodată,
că acest lucru s-a întâmplat cu aproape zece ani în urmă şi că
acum o ducea mai bine. La cină, părinţii mei au putut confirma
tot ce le spusesem. 
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