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Știința a alungat magia din medicină. 
Dar nu și din oameni.

În copilărie, de fiecare dată când cădeam mama mă consola su-
f lând peste bubă și rostind cuvintele magice: „Uite, Eckart, «au-au» 
fuge și zboară pe fereastră!“ Și, într-adevăr, vedeam cum își ia zbo-
rul. Chiar și cu fereastra închisă. Cât timp am studiat la facultatea 
de medicină am așteptat ca un profesor emerit să-mi explice cum se 
face că „au-au“ poate zbura. Fiindcă de la vârsta de patru ani știam 
că se poate. Însă aceste fenomene nici măcar nu au fost amintite pe 
întreaga durată a îndelungatelor și costisitoarelor mele studii. Și cu 
cât mă gândesc mai mult la asta, cu atât mai umilitor îmi pare. Mă 
bucur enorm de tot ceea ce există astăzi în materie de cunoaștere 
și oportunități, începând de la analgezice până la îngrijirea paliati-
vă. Uneori însă ai nevoie doar de cineva care să te ia pur și simplu 
în brațe și să suf le!

Și chiar dacă la un moment dat ca adult ai devenit atât de lu-
minat, atât de știutor, atât de cinic că nu mai poți sau nu mai vrei 
să crezi în abilitatea de zbor a durerii, pe copil nu l-ar ajuta cu ni-
mic dacă din prea multă deșteptăciune NU i-ai suf la peste bubă!

Cunoașterea fără afecțiune rămâne rece. Și afecțiunea fără 
cunoștințe rămâne uneori printre posibilitățile noastre.

De aceea scriu această carte.
Pentru dumneavoastră și pentru toți cei care și-au pierdut suflul.

Al dumneavoastră,
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º Originea miracolelor º
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Capitolul 1

MIRACOLELE EXISTĂ 
DINTOTDEAUNA

În acest capitol vorbim despre minuni și coincidențe. Cum ex-

plicăm inexplicabilul? Gândurile ne pot îmbolnăvi – și însănătoși 

din nou? De ce placebo e eficient, chiar dacă nimeni nu crede în 

așa ceva? Omul este mai puțin rațional decât crede el, dar asta 

nu înseamnă că credința trebuie să fie irațională. Iraționalul ne 

poate ține în loc, dar, de asemenea, ne poate duce la dependența 

de lucruri care nu sunt bune pentru noi. Disputa dintre medici-

na tradițională și cea alternativă nu este nouă, dar fiecare dintre 

noi poartă două suflete în piept – cel puțin. Să începem așadar cu 

minunile pe care eu însumi le-am trăit.
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18 Miracolele există dintotdeauna 

Am văzut trei minuni

„Toți așteaptă o minune, dar nimeni 

nu se uită în fața ușii.“

KLAUS KLAGES

Prima mea întâlnire cu o vindecare miraculoasă s-a întâmplat la Londra, unde 
am petrecut un an la o clinică, în cadrul unui program de schimb de studenți. Dacă 
povestea ar fi avut loc cu 2000 de ani în urmă, ar fi fost considerată un miracol bi-
blic, fiindcă o femeie paralizată a putut dintr-odată să meargă din nou. Pentru co-
rectitudine, trebuie să spunem că paralizia nu avea cauze neurologice, cum ar fi un 
nerv secționat; simptomele erau de natură „psihogenă“. Pe vremuri, pentru caracte-
rizarea fenomenului se folosea termenul „isterie“.

De regulă, un medic experimentat își dă imediat seama că nu nervii și mușchii 
reprezintă problema, ci mai degrabă convulsiile și paralizia exprimă o suferință de 
natură psihică. Noi însă eram începători și trebuia să consultăm pacienta – o tână-
ră de douăzeci de ani, extrem de slabă, care zăcea în pat și era convinsă că nu mai 
poate merge. Noi, studenții, am verificat ref lexele, sensibilitatea și forța musculară 
în poziția culcat. Totul părea să fie în regulă, dar de îndată ce încercam să o ridi-
căm pe propriile picioare, pacienta intra în colaps. Printre noi nu s-a găsit niciunul 
care să-i spună: „Ridică-te și mergi, dar patul lasă-l aici.“ Lucru care n-ar fi folo-
sit la nimic, fiindcă după toată experiența clinică am ajuns la concluzia că este im-
portant ca acești pacienți să fie tratați cu grijă, pentru a-și recăpăta încrederea în 
forțele proprii. Nu sunt ipohondri și nu simulează, suferința lor e autentică și este 
nevoie de soluționarea conflictului interior, prin care se pot salva în fața lor înșiși 
și a celorlalți. Cazul a fost preluat de specialiști, iar noi am fost uimiți când, în cele 
din urmă, pacienta a părăsit clinica pe propriile picioare, eliberată de o mare povară.

Am trăit cel de-al doilea moment de revelație la secția de psihiatrie pentru copii 
și adolescenți din München. În urmă cu 20 de ani am fost candidat în emisiunea lui 
Jürgen von der Lippe Bani sau iubire, unde mi-am prezentat hobby-ul de la acea vre-
me: magia. Pe-atunci lucram încă la Spitalul universitar de Neuropediatrie. Și am 
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spus în fața camerelor că mi-aș dori să îmbin medicina cu umorul, dar nu am încă 
idei concrete. În consecință, am fost invitat să fac un mic tur al spitalelor pediatrice 
cu show-ul meu de magie. La unul dintre aceste show-uri s-a întâmplat. Toți copiii 
și adolescenții s-au adunat în sala de gimnastică. Mi-am prezentat numărul, la care 
copiii participau și trebuia să suf le, să râdă și să numere cu voce tare. La final, un 
doctor a venit la mine și mi-a povestit ce observase: „În primul rând stătea un băiat, 
nu știu dacă l-ați văzut. E internat aici de câteva săptămâni fiindcă nu vorbește cu 
nimeni. E în stare de muțenie.“ Știam de această afecțiune, se numește „mutism“; 
deși din punct de vedere neurologic totul este intact, dintr-o nevoie interioară cei 
afectați încetează să mai comunice, complet sau selectiv. Doctorul mi-a zis: „L-am 
observat pe băiat. A uitat de afecțiunea lui în timpul show-ului dumneavoastră! Pur 
și simplu a râs laolaltă cu ceilalți, s-a distrat și a sporovăit.“

În acel moment am rămas fără grai. Apoi lucrurile mi s-au limpezit: nu eu am 
fost acela care l-a vindecat pe băiat, ci grupul. Probabil că am creat mediul, însă co-
operarea a fost eficientă. Era forța molipsitoare a sentimentelor pozitive, a artei, a 
magiei, a mirării și a râsului. Acolo unde se adună trei sau mai mulți inși, se întâm-
plă mai multe decât în cazul discuțiilor în doi. Putem să ne lăsăm pradă bolilor – și 
invers, să le învingem.

Până aici lucrurile sunt clare. Dar nu aș vrea să trec sub tăcere faptul că am tră-
it lucruri pe care nu mi le pot explica nici în prezent.

Cadrul pentru experiența inexplicabilă nici nu putea fi mai necuviincios. Se 
întâmpla la Berlin, la scurt timp după căderea zidului, într-un cartier de blocuri 
din Hohenschönhausen. Acolo a avut loc un seminar de trei zile al unui trainer 
american cu rădăcini indiene. Din ambele părți ale orașului s-au strâns în sala 
multifuncțională și sărăcăcioasă aproximativ 200 de persoane af late în căutarea 
dezvoltării personale. Tocmai încheiasem studiile, așa că eram într-o fază tipică de 
tranziție în care eram deschis noului.

Mi-a plăcut modul prin care trainerul sorta cu claritate problemele de bază ale 
vieții și ne călăuzea cu mult umor către propria noastră creativitate și către respon-
sabilitate. Așa cum se întâmplă adesea în grupuri, acolo ni se arată posibilitatea de 
a trage învățăminte doar din simpla constatare că, în fond, oameni af lați în diver-
se stadii ale vieții și cu planuri total diferite duc pe umeri aceleași probleme și ma-
rote sau nemulțumiri.

În seara celei de-a treia zile exista un ritual prin care fiecare trebuia să înceapă o 
călătorie interioară, într-o stare de relaxare. Cunoșteam din facultate, de la semina-
rul de psihologie medicală, principiul călătoriei în vis. Până atunci experiența mea 
fusese următoarea: reușeam să mă relaxez foarte ușor, însă apoi aveam dificultăți în 
urmarea vocii călăuzei în lumea imaginilor interioare, întrucât adormeam imediat. 
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