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Cnprrolur- 1

Originile
mediumului medical

n aceasta carte ifi voi revela o serie de adeviruri pe care nu
le poli afla de la altcineva. Nu le vei auzi de la medicul tdu

fl nu le vei gisi in alte cdrfi sau pe Internet.
Aceste secrete nu au fost revelate incd pdnd acum pe

Plmtnt, iar lumina pe care o aduc eu apare aici pentru
ptlma oari.

Eu nu sunt medic. Nu am o pregitire medicali, dar ili
pot spune lucruri despre sdndtatea ta pe care nimeni altci-
heva nu !i le poate spune. Te pot aiuta sI infelegi ce sunt
bOllle cronice si misterioase pe care medicii le diagnosti-
Cheazd adeseori gresit sau cirora le pun diferite etichete firi
f tnlelege cu adevdrat cauzele acestor simptome.

De cAnd eram mic, i-am ajutat pe oameni sd se vindece
pdn lntuiliile mele. A sosit timpul si invefi ;i tu aceste secrete.

Asta mi-a spus Spiritul sd fac.

uN OASPETE NEATTEPTAT

Povestea mea incepe intr-un moment in care aveam
pltru ani.
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lntr-o duminici dimineafa, m-am trezit din somn ;i am

auzit vocea unui om mai in vArsti, care mi-a vorbit.
I-am pufut auzi vocea chiar ldngi urechea mea dreapti,

cit se poate de clar. Mi-a spus:

- Eu sunt Spiritul Celui Preainalt. Nu existi alt Spirit mai
presus decdt mine, decdt numai Dumnezeu.

Am rimas confuz pi m-am speriat. Oare mai era cineva

in camera mea? Am deschis larg ochii pi m-am uitat in iur,
dar nu amvdzut pe nimeni. Poate cd cineva asculta radioul in

apropiere, m-am gdndit.
M-am dat jos din pat pi m-am dus la fereastri. Nu am

vizut pe nimeni. Era inci foarte devreme. Nu inlelegeam ce

mi se intdmpla, ;i nici nu imi prea doream si infeleg.
Am alergat la parterul casei, ca si imi regisesc pirinfii pi

si mi simt in siguranli. Nu le-am spus nimic despre voce,

dar pe misuri ce au trecut orele, am inceput si simt din ce

in ce mai acut ci sunt supravegheat.
in seara aceleia;i zile, m-am arezat pe scaunul din buci-

tirie. in jurul meu se aflau pdrinfii, bunicii ;i alli membri de

familie.
in timp ce mdncam, am vdzut subit un birbat ciudat

stdnd in picioare lingi bunica mea. Avea pirul pi barba

cirunte, ;i purta o robi de culoare maro. M-am gdndit ci
era un prieten de familie care lua masa impreund cu noi. Nu
s-a apezat insi nicio clipd la mas5, ci a rimas in picioare in
spatele bunicii... uitdndu-se fix la mine.

Dat fiind ci niciun alt membru de familie nu a reacfi-
onat la prezenfa sa, mi-am dat seama treptat ci eu eram

singurul care il vedeam. M-am uitat in alti parte ca si vdd
dacd dispare. Cdnd m'am uitat din nou spre bunica, l-am
vdzut in acelapi loc, uitdndu-se in continuare la mine. Nu
ipi mi;ca deloc buzele, dar ii puteam auzi vocea lAngi ure-

chea dreapti. Era aceeapi voce pe care am auzit-o dimi-
neafa, cdnd m-am trezit. De aceasti dati mi-a spus, pe un
ton foarte calm:
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- Sunt aici pentru tine.
Am incetat si mai mininc.
- Ce s-a intdmplat? m-a intrebat mama. Nu-fi mai este

foame?
Nu i-am rispuns, ci am continuat si mi uit la acel om,

care;i-a ridicat braful drept ;i mi-a ficut semn cu mina si
rni duc la el.

Instinctul mi-a spus si ii urmez instrucfiunile, a;a ci
rn-am dat ios de pe scaun ;i m-am indreptat citre bunica.

Birbatul m-a luat de mdni pi mi-a pus-o pe pieptul buni-
cii, care mdnca.

focati, bunica s-a dat un pas inapoi.

- Ce faci?!

Bdrbatul cdrunt mi-a ;optit:
- Spune-i: ,,cancer la plimdni".
Eram confuz. Nici mlcar nu stiam ce insemna ,,c*ncer lA

phlmdni".
Am incercat si spun aceste cuvinte, dar nu am reupit

rlt'cAt si bolborosesc ceva.

- Spune din nou, mi-a;optit bdrbatul. Plimdni.

- Pldm6ni, am spus.

- Cancer.

- Cancer.
lntreaga mea familie se uita la mine.
l,lram in continuare concentrat la birbatul c6runt.
'Acum spune: ,,Bunica are cancer la plimini."
Bunica are cancer la plimdni, am spus.

Arn auzit zgomotul produs de o furculili scdpatd in
lnrlrrrie.

llirrbatul cdrunt mi-a tras mdna de pe pieptul bunicii ;i
url l liisat-o cu blindefe in jos. Apoi s-a intors pe cilcdie ;i
a urt at nipte trepte pe care nu le mai vizusem pdnd atunci.

S ir uitat inapoi citre mine ;i mi-a spus:

Mii vei auzi tot timpul, dar nu md vei mai vedea vreo-
rl,rl,i. Nrr-f i face griji.
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A continuat si urce scirile pdnd cdnd a trecut prin tavan
pi a dispirut.

Bunica s-a uitat la mine.

- Ai spus ce cred eu cd ai spus?

La masi s-a produs agitafie. Ceea ce s-a intdmplat nu
pdrea sd aibd vreo noimd din mai multe motive, incepdnd
cu faptul c6, din cdte ptiam noi, bunica nu avea nimic. Nu
observase nicio problemd pi nu se dusese la vreun medic.

A doua zi dimineafa m-am trezit... pi am auzit din nou
vocea:

- Sunt Spiritul Celui Preainalt. Nu existi niciun alt spirit
mai presus de mine, cu exceplia lui Dumnezeu.

La fel ca in dimineafa precedenti, m-am uitat in jur, dar
nu am vizut pe nimeni.

incepAnd din acea zi, acest lucru mi s-a intdmplat in fie-
care dimineafd, fini nicio excepfie.

intre timp, bunica a rdmas foarte tulburatd de ceea ce

i-am spus. Chiar daci se simfea bine, pi-a fdcut o programare
la doctor pentru o verificare de rutini.

Cdteva siptimdni mai tdrziu s-a dus la consultafie, iar o
radiografie a scos la iveali ci avea cancer Ia plimdni.

VOCEA

in timp ce misteriosul vizitator a continuat si mi salute

in fiecare dimineafi, am inceput si devin atent la nuanfele
vocii sale.

Aceasta era extrem de clard, cu o tonalitate intre bariton
pi tenor, poate pufin mai inclinatd cdtre cea de bariton, dar
nu foarte mult. Era o voce cu o rezonantd profundd. Chiar
daci o auzeam chiar lingi urechea mea dreapti, vocea avea

un efect stereo sau chiar de sunet,,surround".
imi era greu sd imi dau seama care era vArsta birbatu-

lui. Uneori, vocea sa suna ca aceea a unui birbat de 80 de

ani, sindtos pi exceplional de puternic, care ar corespunde
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lriilbatului cirunt pe care le-am vizut in acea seari. Alteori
sulla ca vocea unui birbat cu virsta de o mie de ani.

Vocea era catifelati pi liniptitoare, dar nu md puteam
olri;nui cu prezenfa ei.

Alti mediumi aud uneori voci interioare, dar a mea nu a
lost niciodatd interioari. Este o voce pe care o aud si astizi
l;nrgd urechea mea dreaptd, in exteriorul acesteia, ca pi cum
,rl li cineva lAngd mine. Nu o pot face sd dispari la voinfi.

O pot in schimb bloca fizic. Dacd imi pun mdna in
l,rf ;r urechii, vocea devine mult mai slabd. De indatd ce imi
trrtlcpirtez mdna, volumul ei devine la fel de puternic ca la
ilr( c[)ut.

l-am cerut necunoscutului sd nu mai vorbeasci cu mine.
l,,r irrceput am fost foarte politicos, apoi mai pufin.

lndiferent ce i-am spus, el a continuat si imi vorbeasci
orl rlc cAte ori a simfit nevoia sd o faci.

sPIRITUL CELUI PREAINALT

Am inceput si md adresez vocii pe numele cu care s-a

rt.t ornandat: Spiritul Celui Preainalt. Uneori ii spun simplu:
\l t I t i I t t I, sau Preatnaltul.

l\' la opt ani, il auzeam incontinuu pe Spirit la urechea
rrrr,;r, spunAndu-mi totul despre s5,nitatea fizic| a celor care

trrrl icpcau in cale.

lrrtliferent unde mi aflam pi cu ce md ocupam, aflam
lnlrrl clespre durerile pi bolile oamenilor din jurul meu,
lr rt lrrsiv ce trebuiau sd faci aceptia pentru a se vindeca. Acest
llrrr rrt'intrerupt de informafii extrem de intime despre viafa
.tll( 'r oarneni mi se plrea extrem de stresant.

I lrn cerut Spiritului si nu mai imi spuni toate aceste

Inr rrrri l)e care nu doream sd le aflu.
Ml-a rispuns ci incearci si mi invete cdt mai multe

Irrr rrrli ;i cd nu aveam nicio clipi de pierdut. Dacd ii spu-
rrr,,rrrr r'ii cra prea solicitant pentru mine, md ignora.
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Mi-am dat seama ci md puteam totqi angrena intr-o
oarecare conversafie cu el. Cdnd am crescut suficient de

mult pentru a-i putea pune intrebiri fundamentale, am

inceput si il intreb:

- Cine qti? Ce e;ti? De unde ai venit, pi de ce e;ti aici?

- Mai intdi de toate, mi-a rispuns el, ifi voi spune ce nu
sunt.

Nu sunt un inger. pi nu sunt o persoani. Nu am fost nicio-
datd o fiinfi umani. Nu sunt nici un ghid spiritual.

Sunt un cuvdnt.
Am clipit de c6teva ori, incercdnd si inleleg ce spune.

Singurul lucru care mi-a trecut prin minte a fost: ,,Ce cuvdnt?"

- Compasiune, mi-a rdspuns Spiritul.
Nu prea ;tiam ce si ii rispund. Nu a fost insi necesar.

Spiritul a continuat si imi vorbeascd de la sine:

- Sunt efectiv esenla vie a cuvAntului compa.siane. Sdlapul

meu este vArful degetului lui Dumnezeu.

- Spiritule, nu inleleg, i-am spus. E;fr Dumnezeu?

- Nu, mi-a rispuns el. in vdrful degetului lui Dumnezeu

sdldpluie;te un cuvdnt, iar acest cuvdnt este ,,compasiune".
Eu sunt acest cuv6nt. Sunt un cuvdnt viu. Cel mai apropiat
cuvdnt de Dumnezeu.

Am scuturat din cap.

- Cum pofi fi un simplu cuvdnt?

- Un cuvAnt este o sursd de energie. Existd cuvinte care

confin o putere foarte mare. Dumnezeu Ie incarci cu lumina
sa, ;i implicit cu suflul viefii. Eu stnt mai mult decdt un cuvdnt.

- Mai existd cineva ca tine?

- Da: Credinfa, Speranfa, Bucuria, Pacea ;i multe altele.
Toate sunt cuvinte vii, dar eu mi situez mai presus decdt ele,

cdci sunt cel mai apropiat de Dumnezeu.

- Vorbesc aceste cuvinte cu oamenii, Ia fel ca tine?

- Nu apa cum fac eu cu tine. Aceste cuvinte nu pot fi
ascultate cu urechea. Ele trdiesc in inima pi in sufletul oame-
nilor. La fel ;i eu. Cuvinte precum ,,bucuria" pi ,,pacea" nu_L
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si'il:ipluiesc numai in inimi. Ele au nevoie de compasiune
pcntru a fi complete.

- De ce nu este suficientd in sine pacea?

l)e cdnd Spiritul a intrat in viafa mea, mi-am dorit adese-

ori si mi bucur de linipte ;i pace.

- Compasiunea este inlelegerea suferinfei, mi-a rispuns
Spiritul. Pacea, bucuria sau speranfa nu pot exista pdni cAnd

rrrr ii intelegi pe cei care suferd. Compasiunea este sufletul
,rr t'slor cuvinte. Fdrd ea, ele sunt golite de orice confinut.
t iornpasiunea le conferi adevdr, onoare pi sens.

lir sunt compasiune, iar mai presus de mine nu existi
rk,t;lt l)umnezeu.

irrcercind si dau de cap celor spuse de eI, l-am intrebat:
- Atunci, ce este Dumnezeu?
I)umnezeu este un cuvdnt. Dumnezeu este iubire, cate

rrlr, r'uvdntul suprem. Dumnezeu inseamnd insi mai mult
rk'rlil un simplu cuvdnt, cici El i;i iube;te intreaga creafie.

llrrrrrrrczeu este cea mai puternicd sursi a existenfei.
()arnenii pot iubi, dar nu necondifionat. Dumnezeu

I r r I rt'11 c necondifionat.
lilrru prea multe informalii pentru a le putea procesa

pr. lo;rtc. Am incheiat aceasti conversalie cu o intrebare

1 
rr.r sr lr rl l5:

ll4ai vorbe;ti ;i cu altcineva?
t'iu'i dacd mai existd cineva ca mine, m-am gdndit, am sd tl

t tntl, r'tt sd nu md mai simt atht de singur.

irrgcrii ;i celelalte fiinle apeleazdla mine pentru cdl5-

l,,lrt,. lru Ie transmit tuturor celor care md ascultd lecliile
.,1 rrrlclt'lrciunea lui Dumnezeu. Dar pe Pimdnt, nu vorbesc
tlr.(;ll ( u tine.

r U tr UMBRA MEA

l)rrP;i cum cred ci ifi imaginezi, astfel de informalii au

l'',1 1'1q'1, rlc digerat la vdrsta de opt ani.
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Existi ;i alli mediumi cdrora li s-au intdmplat lucruri
Focante la o vdrstd foarte fragedd, dar niciuna din experien-
tele de care am auzit nu se compari cu a mea.

Capacitatea de a auzi tot timpul si foarte clar vocea
unui spirit, ba chiar de a te angrena intr-o conversatie cu
el, este considerati ie;iti din comun ?ntre mediumi. inci
;i mai neobi;nuit este faptul ci vocea imi vorbe;te in afara
urechii, fiind o sursi independenti, complet separatd de
gAndurile mele. Este ca ;i cum as fi urmirit in permanenli,
oriunde m-a; afla, de cdtre cineva care imi spune lucruri pe
care nu doresc si le aflu despre sS,ndtatea tuturor celor din
jurul meu.

Unul din avantaje este ci primesc informalii legate de
sinitate incredibil de corecte, intr-o mdsuri mai mare decdt
orice alt medium in viatd. Peste toate, sunt informat in mod
regulat in legiturd cu propria mea sindtate, ceea ce repre-
zinti o raritate absoluti. Nici chiar cei mai faimopi mediumi
din istorie nu si-au putut face lecturi psihice prin care si isi
citeasci propria lor stare fizicit.

De asemenea, primesc informatii medicale mai avansate
cu cdteva decenii fafd de cunoapterea comunitdfilormedicale.

Marele dezavantaj este ci nu am niciun pic de intimitate.
Cdnd aveam opt ani, am petrecut o saptimAna construind
un baraj pe pArdul din fala casei noastre. Spiritul mi-a spus ci
este o idee proastd, intrucdt apava inunda curtea vecinilor.

- Nu o si se intdmple nimic, i-am spus.
A venit apoi o ploaie torenliald, iar pdrdul s-a umflat,

inunddnd intr-adevdr curtea vecinilor. in timp ce ace;tia

fipau la mine, am auzit vocea ldngi urechea mea:

- Ji-am spus ci asa se va intdmpla, dar nu m-ai ascultat.
De buni seami, acest lucru nu a ficut decdt si toarne

gaz pe foc.
Spiritul imi supraveghea fiecare mipcare, spun6ndu-mi

ce trebuie si ce nu trebuie sd fac. A fost aproape imposibil si
am o copilirie normala. in anul in care am construit barajul,
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iuu aflat totul despre starea frzici Vi emofionali a celui mai
lrrrn prieten al meu, a fetei de care eram indrigostit ,si chiar
ir l)rofesoarei mele, care avea mari probleme relalionale cu

lrrlritul ei. Era terifiant sa;tiu toate aceste lucruri.
Spiritul nu s-a grdbit deloc si mi consoleze. Dimpotrivi,

rrri-a spus:

- l'regite;te-te pentru ce poate fi mai riu, cici marile
grrolrleme abia urmeazi si vini.

l.a ce te referi? l-am intrebat.
- Numai unul sau doi oameni intr-un secol primesc acest

Ir.rr, lni-a rdspuns el. Nu este deloc o capacitate intuitivi sau

;rrllrici obipnuiti. Pulini oameni reulesc si supraviefuiasci
,rlrrrrt'i cdnd il delin. Ji se va pirea insuportabil faptul c[ nu
t,r,l Prrtea trdi ca un om normal, mai ales in adolescenfi.

Mai devreme sau mai tdtzitt, vei ajunge sd nu mai vezi

,rltt cva decAt suferinla celor din jurul tdu. De aceea, va trebui
',,r 11irsc;ti o modalitate de a te impica cu acest lucru. in caz

r uI I I rar, ripti si ili pui capit propriei viefi.

(:ITIREA CORPURILOR

Spiritul a devenit simultan cel mai bun prieten al meu

il lrlt'slcmul meu personal. Apreciez faptul cd mi pregitepte

lx,rrlrrr o menite pentru care am fost ales de puterile superi-

, r,r r r', r lilr stresul la care sunt supus este cu toful ie;it din comun.
Irrlr'-o zi, Spiritul mi-a spus si md duc intr-un cimitir

rn,rrr,pi l'rumos din apropiere de cas5,.

l)oresc si stai ldngi acel mormdnt, mi-a spus el, ;i sd ili
lrrr,rllirrt'zi cum a murit locatarul lui.

Nrr cste deloc o cerere obipnuiti pe care si o adresezi

lrrrrl copil de opt ani.
l,.r irt'ca vreme fusesem insi atdt de bombardat cu infor-

nr,rltt (l(':ipre sinitatea prietenilor mei ;i chiar a striini-
l"r nr(ail am incercat si privesc aceastd solicitare ca pe un
rtrrrplrr r irz diferit.
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Cu ajutorul Spiritului, am reupit de fiecare dati si fac ce

mi-a cerut.
Ajung astfel la o alti dimensiune a harului meu: Spiritul

nu numai ci md informeazi verbal ce nu este in reguli cu

sindtatea cuiva, dar mi ;i ajuti sd vizualizez radiografra
fizicd, a corpului siu.

Mi-am petrecut ani intregi in diferite cimitire ficdnd
acest exerciliu pe sute de cadavre. ln timp, am devenit atdt
de priceput incdt imi pot da seama aproape instantaneu
daci cineva a murit din cauza unui atac de cord, a unui atac

cerebral, de cancer, de o boali a ficatului, intr-un accident de

mapini, daci s-a sinucis sau daci a fost ucis.

Peste toate, Spiritul m-a invdtat si privesc foarte adAnc

in corpurile oamenilor in viaf6. El mi-a promis ci atunci
cdnd voi incheia acest antrenament, ii voi putea scana ;i citi
pe toli oamenii cu o precizie extremi.

Ori de cAte ori oboseam sau imi doream sd fac ceva amu-
zant, Spiritul imi spunea:

- Va veni o zi in care vei rcaliza scandri care vor insemna
diferenfa dintre viafa ,si moarte pentru oameni. Vei putea
spune daci pldmdnii cuiva sunt pe punctul de a intra in
colaps sau dacd o arteri este pe cale sd se infunde din cauza

unui cheag, oprind astfel inima cuiva.
Odatd, i-am spus:

- Cui ii pasd? Ce conteazifl De ce mi-ar pasamie?

- Tlebuie sf, i1i pese, mi-a rdspuns el. Tot ce facem cu tofii
pe acest plmdnt conteazd. Faptele tale bune conteazi pentru
sufletul tiu. Trebuie sd iti asumi cu toatd seriozitatea aceastdr

responsabilitate.

AUTOVIN DECAREA

La vdrsta de noud ani, in timp ce alfi baiefi mergeau cu

bicicleta;i jucau baseball, eu asistam in continuare la bolile
celor din jur;i il ascultam pe Spirit spundndu-mi ce ar trebui
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rir laci ace;tia pentru a se simli mai bine. Cu aceasti ocazie,

lrrr invilat unde grepesc adullii in privinla sinatilii lor ;i ce

,rr trerbui si facd pentru a se vindeca (de;i nu fac decAt foarte
r.rl ucest lucru).

l)efineam deja atdt de multe cuno;tinle legate de sinitate

1l rle vindecare cd imi era imposibil sd nu incep si le aplic'
() astfel de oportunitate s-a ivit cAnd m-am imbolndvit

lrr irrsumi. intr-o seard, cAnd am ie;it la restaurant cu fami-
li,r rrrea, am ignorat recomandirile dietetice obi;nuite ale

\piritului pi am mAncat ceva care mi-a provocat o toxiinfeclie
,rlirrrcrrtari. Timp de doui siptimdni, am zdcutla pat inca-

;r,rlril si relin vreun aliment firi sd il vdrs imediat. Pdrinlii
rrr ;rrr clus la doctor pi chiar la spitalul de urgenfi, intr-o seard

r ;rn(l ilri-a fost foarte riu, dar febra si durerile nu au incetat.
Irr cele din urmd, Spiritul a reulit si se faci auzit prin deli-

r r r I r r rcrr pi mi-a spus ci eram infestat cu E. coli. M|-a ordonat
lltt.rllruente si md duc acasd la stribunicul pi sd culeg cdteva

pr.rr.rlin pirul din grddina sa (un soi vechi). A adiugat ci nu
Irllrrrh' sd mdndnc nimic altceva decdt aceste pere coapte,

r irrr, rr.i vor vindeCa.
Arlr ficut ce mi-a spus ;i m-am vindecat in scurt timp'
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l,,r vlirsta de zece ani, am incercat si trec peste capul

',lrlrltrrlrri pi sd negociez direct cu;eful lui.
lrl rrrrr gAndit cd nu ii voi putea cere ceva lui Dumnezeu

lrr lrr r ttH;ir:iune, cdci Spiritul mdva auzi.
Ay;r t'ir am urcat intr-un copac foarte inalt, pentru a mi

.rl'r I )f )lit t'iit mai mult de Dumnezeu ;i pentru a Stava mesaie

ll ',r o;rrlit ltti.
llrrrrl clin primele mesaje pe care le-am gravat a fost:

I r',mrn(', il iubesc pe Spirit, dar a sosit timpul sd scipdm de

InIr'rrItt'rIi,itr."

'\rr rrrrnat apoi cdteva intrebdri mai directe:
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