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Prefaţă

Gabrielle Bernstein este atât mentor, cât şi povestitor, 
raportându-se la adevărul pe care l-a găsit în experienţele 
din viaţa ei pentru a descoperi darul pe care îl poate oferi 
celorlalţi. Ea a descoperit, cu ani în urmă, ca şi mine de 
altfel, că, dacă exista o forţă prin care îşi putea transforma 
radical viaţa răvăşită, atunci era de datoria ei să-şi spună 
povestea şi să o aducă la cunoştinţa tuturor.

Dependent de Spirit te învaţă, într-un mod clar şi dis-
tractiv, cum să aplici principiile spirituale în problemele 
practice ale vieţii, prin exemplul viu dat de însăşi Gabri-
elle. De la dragoste la carieră şi la alte aspecte pe care le 
implică o viaţă trăită în aceste timpuri, îi poţi urmări că-
lătoria, căderea şi revenirea. Apoi, o vezi cum ajunge în 
punctul în care nici măcar nu mai cade. Şi, în cele din 
urmă, îţi dai seama că ai învăţat atât de multe de la ea, 
încât crezi că poţi ajunge şi tu acolo. Miracolul ei a deve-
nit şi miracolul tău.

Gabrielle mi-a adus aminte de prima noastră întâlnire. 
Acum câţiva ani, după ce a stat la rând ca să-mi vorbească, 
la sfârşitul uneia dintre conferinţele mele, m-a întrebat 
cum aş aplica eu principiile din Curs de miracole în cazul 
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persoanelor de vârsta ei. La aceasta, eu i-am răspuns: „Ci-
teşte şi studiază Cursul. Apoi, întreabă-L pe Dumnezeu 
cum ai putea să-L prezinţi generaţiei tale.“ M-am gândit 
că aceasta ar fi fost sarcina ei. Am avut dreptate. Şi s-a 
descurcat de minune.

Această carte este povestea călătoriei personale între-
prinse de Gabrielle, însă este şi o poveste din care învăţăm 
cu toţii. Sinceritatea, bunăvoinţa şi smerenia sinceră cu 
care a abordat studiul Cursului de miracole i-au oferit pu-
terea necesară de a fi un mentor autentic. Fie ca, odată cu 
anii, învăţăturile ei să crească, să înflorească şi să devină 
tot mai profunde. Este evident că i-a fost dată o sarcină 
absolut minunată, prin care ajută o mulţime de oameni să 
iasă din întunericul lor psihic şi emoţional şi să se îndrepte 
către lumina spirituală, pe care ea însăşi a văzut-o. Prin 
Dependent de Spirit, ea îşi continuă lucrarea. Cu acestea, 
fie ca ea şi cititorii ei să fie binecuvântaţi.

Marianne WilliaMson



Introducere

„Călătoria pe care o întreprindem împreună este în-
locuirea întunericului cu lumina, a ignoranţei cu înţele-
gerea. Nimic din ceea ce înţelegi nu poate fi înfricoşător. 
Numai în întuneric şi în ignoranţă percepi ceva ce te în-
fricoşează şi te fereşti de el, retrăgându-te într-un întu-
neric şi mai mare. Şi totuşi, doar ceea ce este ascuns 
poate să înfricoşeze – şi nu prin ceea ce este, ci prin însuşi 
faptul că este ascuns.“

Curs de miracole

Am ţinut un jurnal mai bine de douăzeci de ani. Am 
scris în el despre dureri sufleteşti, despre anxietate şi des-
pre tulburări de alimentaţie. Am scris despre încercarea 
de a renunţa la droguri, în timpul în care mă aflam sub 
influenţa lor. Pagini după pagini, toate sunt pline de ură, 
îndoială de sine şi de evidenţe ale caloriilor consumate. 
Am rescris aceleaşi mărunte drame sentimentale de zeci 
de ori – de fiecare dată cu eroi diferiţi. Jurnalul era singu-
rul loc în care puteam să evadez din agitaţia şi suferinţa 
profundă cu care trăiam în fiecare oră, în fiecare zi. 
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Prin scris, reuşeam să mă eliberez de frici, punându-le 
pe hârtie – şi să-mi privesc tristeţea în faţă, scriind prin-
tre lacrimi.

În prezent, jurnalul meu este foarte diferit. În el se re-
flectă o femeie puternică, fericită, care emană autentici-
tate. În loc să mă refugiez în monitorizarea dietei sau să-mi 
alimentez obsesiile amoroase, acum folosesc jurnalul ca pe 
un mijloc de a mă onora pe mine însămi. Cuvintele care îi 
umplu acum paginile denotă mândrie şi compasiune. Mi-am 
învins dependenţele de dragoste, de droguri, de mâncare, 
de muncă, de frică – de orice, în fond; iar acum sunt un om 
recuperat. Am depus eforturi mari – dar, Dumnezeule, 
chiar că a meritat! În prezent, fiecare rând al jurnalului 
meu dezvăluie o dorinţă profundă de a mă dezvolta în con-
tinuare, pornind din interior către exterior.

În călătoria mea către iubirea de sine, principalul ghid 
care m-a însoţit a fost textul Curs de miracole1. Cursul este 
un program de autoeducaţie care pune accentul pe exerci-
ţii practice, cu ajutorul cărora poate fi depăşită frica, în 
toate domeniile vieţii. Sistemul de gândire unic al Cursului 
foloseşte iertarea ca mijloc de a ajunge la pacea sufletească 
şi ca ghid către fericire. Eu am făcut pentru prima dată 
cunoştinţă cu principiile Cursului prin intermediul maestrei 
spirituale Marianne Williamson, cunoscută în întreaga lume 
prin cărţile sale de mare succes şi prin turneele internaţi-
onale de conferinţe. Marianne este mentora mea principală 

1 Vezi Anexa 1, în care se prezintă Curs de miracole. (n. tr.)
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când e vorba despre Curs de miracole – şi, din punctul meu 
de vedere, este un adevărat rock star spiritual.

Lecţiile Cursului m-au învăţat să-mi privesc viaţa şi felul 
în care o trăiesc dintr-o cu totul altă perspectivă. Am învă-
ţat că majoritatea lucrurilor de care îmi era frică nu erau 
deloc înfricoşătoare, iar multe dintre ele nu erau nici măcar 
reale. Am învăţat că frica este, pur şi simplu, o iluzie care 
are la bază experienţele trecutului – şi pe care le proiectăm 
în prezent şi în viitor. De exemplu, am ajuns să înţeleg că 
experienţa de a fi fost părăsită de prietenul meu din liceu 
luase forma unei iluzii pe care am întreţinut-o mai bine de 
zece ani. Acea banală despărţire adolescentină a reuşit să 
se transforme într-un sistem de convingeri centrat pe lipsă 
de valoare şi într-o cumplită frică de a rămâne singură.

Lecţiile Cursului mi-au dat posibilitatea să văd cum 
am retrăit această frică din trecut în toate relaţiile pe care 
le-am avut după aceea. De fiecare dată când începeam o 
nouă relaţie, căram după mine şi bagajul acelei despărţiri. 
Şi, chiar şi în timp ce mă scăldam într-o mare de fericire, 
fiind alături de o persoană pe care o iubeam, în străfun-
durile minţii mele stătea în permanenţă la pândă frica de 
posibilitatea ca, în orice clipă, fericirea să-mi fie răpită din 
nou, iar eu să fiu nevoită să mă confrunt cu aceeaşi dramă 
sentimentală şi cu aceeaşi traumă de care avusesem parte 
în liceu. Într-un final, acea frică mă făcea să-mi sabotez 
proaspăta relaţie. Iar când relaţia lua sfârşit, încercam să-mi 
anesteziez durerea cu mâncare, muncă şi – mai rău decât 
orice – cu droguri. Nu mă dădeam în lături de la nimic ce 
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m-ar fi putut face să evit confruntarea cu fricile trecutului. 
Eram incapabilă să savurez micile plăceri ale vieţii sau mo-
mentele de bucurie, pentru că eram mereu atentă să mă 
pro tejez împotriva fricii. Era un cerc vicios fără sfârşit. 

Sunt recunoscătoare pentru faptul că am învăţat, din 
Curs, că frica pe care o purtasem cu mine atâţia ani nu era 
reală, ci doar o iluzie pe care o creasem eu însămi şi pe care 
o proiectam asupra tuturor experienţelor mele. Iar după 
ce am conştientizat acest lucru, depăşirea fricii nu a mai 
fost ceva imposibil. Cu cât mă apropiam mai mult de acest 
nou sistem de convingeri, cu atât îmi retrăiam mai puţin 
trecutul în prezent. În timp, am început să mă eliberez de 
acele frici şi am avut parte de transformări miraculoase. 
Această înţelegere a stării de fapt a lucrurilor a fost reve-
latorie, deoarece m-a făcut să conştientizez că mă puteam 
elibera de toate tiparele fricii pe care le aveam, atâta vreme 
cât mă ţineam de programul Cursului. 

Trebuie să recunosc că, prima dată când am început să 
citesc, limbajul şi multe dintre conceptele prezente în Curs 
îmi erau extrem de nefamiliare. Intram în panică de fie-
care dată când se făcea referire la „Dumnezeu“ sau la 
„Sfântul Duh“. Dar, în cele din urmă, am ajuns să înţeleg 
că era o prostie să mă poticnesc de nişte chestiuni de se-
mantică. Îndrumarea pe care o primeam de la Curs atunci 
când aveam cea mai mare nevoie era lucrul cel mai impor-
tant. Cuvintele erau doar un vehicul pentru lecţiile valo-
roase cuprinse în paginile Cursului. Am învăţat că ade vărata 
valoare se regăsea în relevanţa învăţăturilor Cursului pentru 
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propria mea viaţă şi în disponibilitatea mea absolută de a 
mă lăsa îndrumată către schimbare.

Având în suflet această dorinţă arzătoare de schimbare, 
m-am hotărât, pentru început, să cumpăr Cursul. Odată 
ajunsă la librăria din apropiere, mi-au căzut ochii pe car-
tea masivă, cartonată, cu coperte de un albastru închis şi 
cu titlul Curs de miracole gravat în auriu. Grosimea cărţii 
nu m-a intimidat – dimpotrivă, mi s-a părut îmbietoare şi 
liniştitoare – atât de mult, încât am zâmbit, de parcă, în 
clipa în care am luat cartea de pe raft, întregul Univers 
mi-ar fi făcut cu ochiul. Apoi s-a întâmplat ceva absolut 
minunat. Cartea m-a împins, literalmente, s-o cumpăr. 
Fără glumă. Am simţit chiar la nivel fizic cum mă împin-
gea către casa de marcat. Aveam un sentiment destul de 
ciudat – dar, în acelaşi timp, liniştitor. Ştiam, la nivel intu-
itiv, că mă aştepta ceva bun. 

Am cumpărat imediat cartea şi am ieşit din librărie. Şi, 
cum stăteam la un colţ de stradă aglomerat, cum sunt 
multe în New York, am deschis cartea la Prefaţă şi am citit 
următoarele: „Acesta este un curs de miracole. Este un 
curs obligatoriu. Doar timpul pe care i-l vei acorda este la 
alegerea ta. Cursul nu îşi propune să te înveţe despre sem-
nificaţia iubirii, aceasta fiind mai presus de ceea ce poate 
fi predat. El îşi propune, în schimb, să înlăture blocajele 
care te împiedică să fii conştient de prezenţa iubirii, care este 
moştenirea ta de drept.“ Acest pasaj mi-a dat fiori. Găsi-
sem exact ceea ce căutam: un ghid pentru înlă turarea mize-
riei care mă împiedica să ajung la pace lăuntrică şi la iubire. 
În acel moment, mi-am făcut promi siunea că voi deveni 
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iubirii mele sfinte şi frumoase, Zach Rocklin: eşti cel mai 
mare învăţător al meu şi cel mai drag prieten.

Le mulţumesc surorilor mele spirituale, care au susţi-
nut această carte: Eliza Dushku, Latham Thomas, Elisa 
Hallerman şi tuturor femeilor de la HerFuture.com! Îi 
mulţumesc mentorului şi prietenei mele, Marianne Willi-
amson. Lucrarea ta m-a inspirat să fiu femeia şi mentorul 
de astăzi. Îţi mulţumesc că m-ai adus pe calea mea! În final, 
îi mulţumesc lui Ioan al Domnului şi tuturor mediumuri-
lor de la Casa de Dom Inácio, pentru că m-au învăţat să 
fiu un adevărat dependent de Spirit.
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