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Introducere

De la prima ediție a cărții mele Sănătatea perfectă, de-acum mai bine 

de zece ani, în lume au avut loc trans for mări remarcabile. Pe atunci, idei 

care susțineau că este mai important să ne ocupăm de sănătate decât de 

absența unei boli, că abordările naturiste ne-ar putea revigora între gul sistem 

de sănătate și că organismul uman este mai degrabă o rețea de energie și 

informații, și nu o structură anatomică imuabilă, păreau radicale. Și totuși, 

astăzi consta tăm că aceste concepte s-au întrepătruns în chiar țesătura per-

spectivei noastre mo der ne cu privire la sănătate și boală sau viață și moarte. 

Un studiu recent publicat în Journal of the American Medical Association arăta 

că mai mult de 40% dintre ame ri cani ape lează astăzi în mod regulat la me-

tode medi cale necon ven țio  nale, care nu au nimic de-a face cu o perspec-

tivă mate rialistă asu pra orga nismului uman. Mai mult de două treimi din 

cen trele de edu cație medicală au introdus în aria lor curri cu lară cursuri de 

medicină alter nativă și com ple mentară. Recu nos când că pacienții solicită să 

aibă opțiuni și acces tot mai mare la acest tip de medicină, a crescut și nu-

mărul de companii de asi gurări și de organizații de men ținere a sănă tății în 

pa ra metri optimi care acoperă costurile îngrijirii me dicale holistice.

Comunitatea științifică și-a schimbat atitudinea, de la res pingerea ra-

dicală și ridicolă a metodelor de vindecare alternative la investigarea cu 

seriozitatea cuvenită. Dacă veți accesa baza de date a National Library of 

Medicine, veți des coperi peste patruzeci de mii de articole despre medi-

cina alter nativă și complementară, dintre care mai mult de șai spre zece mii 

sunt dedicate exclusiv medicamentelor pro duse pe bază de plante. Meditația, 

yoga, masajul și abor dările nutrițio niste sunt tot mai mult îmbrățișate ca in-

strumente esențiale pentru vindecare. Iarba Sfântului Ioan, ginkgo biloba și 

EDITURA P
ARALE

LA
 45



16

echi na cea sunt cuvinte des utilizate în căminele noastre, iar în America, 

aproape fiecare farmacie deține propria linie de medi camente naturiste. 

Prin popularizarea în ziare, cărți și pe internet, oamenii au avut ocazia 

să acceseze orice in for mație legată de sănătate și își asumă tot mai mult 

respon sa bilitatea pentru propria stare de bine. Deși acest lucru ar putea părea 

o amenințare pentru comunitatea medicală tradi țio nală, eu sunt de părere 

că tendința spre dezvoltarea conștiinței de sine și a responsabilizării este un 

semn clar al dezvoltării sănătății personale și colective.

În cadrul Chopra Center for Well Being din frumoasa La Jolla, 

California, am creat alături de personalul meu un mediu al însănătoșirii, prin 

care sunt direct explorate puterea Ayurvedei și medicina dedicată sistemului 

minte-corp ome nesc. Am ini țiat cursuri în care am pus în aplicare prin ci-

piile și practi cile medicinei holistice, pentru a răspunde celor mai comu-

ne preo cu pări legate de problemele de sănă tate. Programul nostru inti tulat 

Magical Beginnings (Magia pri milor pași în viață) furnizează informații 

și oferă soluții cuplurilor care așteaptă un bebeluș pentru a-și hrăni pruncii 

încă nenăscuți ca pe niște zei. Am acordat certificate de absolvire persona-

lului di dac tic din toată lumea care predă acest program și care va ajuta la 

crearea unei noi generații de ființe sănătoase și conștiente.

Trainerii specializați în medicina sistemului minte-corp omenesc de pe 

toate continentele au fost instruiți în Chopra Center pentru a explica mai 

departe Creating Health (Cum să creăm sănătatea), cursul nostru funda-

mental despre me dicina sistemului minte-corp omenesc și Ayurveda. Peste 

cinci sute de persoane din întreaga lume au primit diplome care atestă că 

sunt instruiți în Primordial Sound Meditation (Adevărata meditație primor-

dială), programul nostru de eli berare de stres care le oferă oamenilor po-

sibilitatea să-și ex pe rimenteze în mod direct câmpul interior de energie și 

creativitate. Return to Wholeness (Întoarcerea la întregirea sinelui), cursul 

nostru destinat persoanelor suferinde de cancer, a avut un efect remarcabil 

asupra celor care se confruntă cu această boală. Programe pentru persoa-

nele afectate de obo seală cronică, pentru femeile care traversează perioa-

da me no pauzei și cei care luptă împotriva supraponderalității au ajutat mii 

de oameni să devină conștienți de potențialul de care dispun pentru a-și 

transforma într-un mod conștient exis tența. În ultimii zece ani, am fost de 

nenumărate ori martorul efectului profund pe care abordările descrise în 

Sănătatea perfectă l-au avut asupra unor existențe umane.
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Capitolul 1

Invitație într-o realitate superioară

În fiecare dintre noi există un loc pe care boala nu îl poate atinge, în 

care durerea nu poate fi niciodată simțită, care nu poate îmbătrâni sau muri. 

Când mergeți acolo, îngră dirile pe care noi toți le acceptăm încetează să 

mai existe, fie și ca posibilitate.

Acesta este locul numit sănătate perfectă.

Vizitele noastre în acest loc ar putea fi destul de scurte sau ar putea 

dura ani de zile. Cu toate acestea, chiar și cele mai scurte au ca rezultat o 

schimbare radicală. Cât timp vă af lați acolo, supozițiile care de obicei par 

valabile pentru o existență obișnuită se schimbă și începe să prindă contur 

posibilitatea unei noi existențe, superioare și ideale. Această carte se adre-

sează celor care ar fi încântați să exploreze această nouă existență, adu-

când-o în universul lor pentru a o păstra apoi pentru totdeauna în viața lor.

Cauza unei boli este adesea extrem de complexă, însă un lucru poate fi 

afirmat cu certitudine: nimeni nu a putut dovedi că este necesar să ne îm-

bolnăvim. De fapt, este adevărat exact opusul. În fiecare zi venim în contact 

cu mi lioane de viruși, bacterii, factori alergeni și ciuperci, și doar în foarte 

puține cazuri se ajunge la boală. Nu este ceva ieșit din comun pentru medici 

să constate că pacienții lor au căile respiratorii încărcate de tulpini de bacterii 

agresive de me nin gococi ce se dezvoltă în voie într-un astfel de mediu pri-

elnic. Numai în cazuri rare însă acestea devin un focar ce declanșează me-

ningita, o infecție gravă și uneori chiar fatală a sistemului nervos central. 
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Mulți dintre noi sunt purtătorii virusului de varicelă, care rămâne în sta-

re latentă în nervi încă de la primul acces de vărsat de vânt din copilărie, 

dar numai în puține cazuri, în condiții de stres, se reactivează, ge nerând 

Zona Zoster, o afecțiune foarte dureroasă. Ce pro voacă un asemenea atac? 

Nimeni nu știe cu exactitate, dar se pare că este implicat un factor miste-

rios numit „rezistența gazdei“, ceea ce înseamnă că noi, gazda acelor ger-

meni, într-un fel sau altul, le-am deschis sau închis calea de acces în corpul 

nostru. În 99,99% dintre cazuri, calea de acces ră mâne închisă, ceea ce în-

seamnă că fiecare dintre noi este mult mai aproape de a atinge sănătatea per-

fectă decât credem.

Principala cauză a deceselor în Statele Unite sunt bolile de inimă, care 

în marea lor majoritate sunt cauzate de depo zitarea unei plăci sangvine ce 

blochează arterele coro na riene care pompează oxigen spre inimă. Atunci 

când colesterolul și alte fragmente reziduale ajung să obstrucționeze aces-

te artere, lipsa de oxigen amenință să slăbească funcțiile inimii. Și totuși, 

modul în care evoluează o boală de inimă este ceva extrem de particu-

larizat. O persoană în cazul căreia există o unică, ba chiar foarte subțire 

depunere de astfel de placă poate suferi de angină, o durere supărătoa-

re de piept, simptomatică pentru boala arterelor coronariene. Altcineva, 

care are depuneri de placă sangvină într-un strat mai con sistent, blocând 

astfel mare parte din volumul de oxigen ce înaintează spre inimă, ar pu-

tea să nu simtă nimic. Se știe că au existat oameni ale căror artere coro-

nariene au fost în pro porție de 85% blocate și care au putut participa la 

mara toane, în timp ce alții au căzut fără suf lare la pământ în urma unui 

atac de inimă, deși aveau vasele de sânge perfect curate. În realitate, stu-

dii recente au arătat că multe per soane tinere care mor subit în urma unui 

atac de inimă nu au pre zentat niciun factor de risc în privința bolii ar-

terelor co ro nariene. Capacitatea noastră fizică de a respinge boala este 

extrem de f lexibilă.

Pe lângă imunitatea fizică a organismului nostru, cu toții deținem o 

puternică rezistență emoțională în fața bolii. Așa cum spunea o mai veche 

pacientă de-a mea, „am citit su ficient de multă psihologie pentru a ști că 

un adult bine adaptat se presupune că se va împăca cu ideea că o să se îm-

bolnăvească, să îmbătrânească și în cele din urmă, să moară. Într-o oare-

care măsură, am înțeles acest lucru, însă emoțional și instinctiv nu vreau 

s-o cred sub nicio formă. Să te îmbolnăvești și să te degradezi fizic pare 
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un fel de eroare înspăimântătoare, și întotdeauna am sperat că va apărea 

cineva care să o corecteze“.

Acum, această doamnă are în jur de 80 de ani, iar con diția ei fizică 

și mentală este excelentă. Întrebată care-i este secretul, a răspuns: „S-ar 

putea să credeți că e o nebu nie, însă atitudinea mea este că nu voi ajunge 

să îmbătrânesc și să mor“. Este oare atât de lipsit de sens să crezi asta? Se 

știe că persoanele care se consideră „prea ocupate pentru a se îmbolnă-

vi“ au o sănătate peste media obișnuită, în timp ce acelea care își fac gri-

ji să nu se îmbolnăvească o fac mult mai des. Un alt pacient ne-a spus că 

ideea de a avea o să nătate perfectă i se pare atrăgătoare pentru că a fost 

o soluție creativă – probabil unica – în fața problemelor co ple șitoare cu 

care se confruntă în mod curent medicina. Manager de mare succes din 

domeniul electronicii, acest bărbat com para sănătatea perfectă cu genul 

de „gândire novatoare“ care marchează evoluția corporațiilor.

Gândirea novatoare este o formă specială de a solu ționa problemele: 

ea implică să îmbunătățești o situație ridi cându-ți, în primul rând, mult 

mai sus așteptările decât ar crede cineva că este posibil și apoi căutând 

modalitățile prin care viziunea ta să ajungă realitate. „Dacă oamenii ar con-

tinua să gândească și să acționeze în aceleași moduri cunoscute“, comenta 

acest bărbat, „ei ar putea aduce, mun cind mai mult, cu 5-10% mai multe 

îmbunătățiri. Și totuși, pentru a obține de două până la zece ori mai multe, 

ar tre bui ca țintele să fie fixate suficient de sus pentru ca oamenii să spu-

nă: «Ei bine, dacă vrei atât de multe, va tre bui să o facem cu totul altfel»“.

Gândirea novatoare a fost deja aplicată de către com paniile avansa-

te de software din Silicon Valley. Dacă, de exemplu, versiunii actuale de 

software i-au trebuit doi ani să se dezvolte, pentru următoarea generație 

e posibil să fie ne voie doar de un an. Dacă defectele de producție au fost 

reduse cu 5%, atunci „zero defecte“ devine regula care va gu verna viito-

rul. Este exact principiul după care funcțio nează sănătatea perfectă – își 

setează ca țintă zero defecte și apoi analizează cum poate fi atins acest 

scop. În industria de înaltă performanță, s-ar putea să coste de 8 –10 ori 

mai mult să repari un defect decât să faci ceva fără defect de la bun în-

ceput. Din acest motiv, cerând „calitate de la sursă“ (cu alte cuvinte, ca 

lucrurile să fie făcute corect de la în ce put), rezultatul va fi o treabă mai 

bine făcută decât dacă am apela la alte inginerii care abia reușesc să re-

zolve problema.
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