


Édesvíz Kiadó
Budapest

Igy szolott Salamon.indd   3 2013.08.25.   20:36:07



A fordítás az alábbi kiadás alapján készült:
Dr. Eric Pearl–Frederick Ponzlov / 

Solomon Speaks on Reconnecting Your Life
Hay House Inc., USA, 2013

A Hay House-rádió a www.hayhouseradio.com 
internetes oldalon érhetõ el.

Fordította
Hegedûs Péter

Szerkesztette
Molnár Eszter

Copyright © Eric Pearl and Frederick Ponzlov, 2013
Hungarian translation © Hegedûs Péter, 2013

Hungarian edition © Neemtree Corporation AG, 2013
Cover design © Neemtree Corporation AG, 2013

Minden jog fenntartva.
A könyv – a kiadó írásos jóváhagyása nélkül – sem egészében, 

sem részleteiben nem sokszorosítható vagy közölhetõ, 
semmilyen formában és értelemben, elektronikus vagy mechanikus 

módon, beleértve a nyilvános elõadást vagy tanfolyamot, 
a hangoskönyvet, bármilyen internetes közlést, a fénymásolást, 

a rögzítést vagy az információrögzítés bármely formáját.

ÉDESVÍZ KIADÓ, BUDAPEST
Felelõs kiadó Novák András igazgató

Mûszaki vezetõ Erdélyi Anna
Fõszerkesztõ Molnár Eszter

Tipográfi a Alinea Kft.
Borítót készítette Decofl ex Kft.

Borító Matteo Venturi, Edizioni My Life, Italy, info@mylife.it
Nyomta Reálszisztéma Dabasi Nyomda Zrt.
Felelõs vezetõ Vágó Magdolna vezérigazgató

ISBN 978 963 529 164 9 

Igy szolott Salamon.indd   4 2013.08.25.   20:36:07



Édesanyám, Lois J. Pearl szeretetteljes emlékezetére. 
Édesapám, Harold R. Pearl tiszteletére.

E. P.

Eleanore nénikémnek, aki egy élettel ajándékozott meg.
F. P.

Igy szolott Salamon.indd   5 2013.08.25.   20:36:07



TARTALOM

Lee Carroll előszava .........................................................  9

Előszó: Eric története ....................................................  14

Előszó: Fred története ...................................................  30

Eric Pearl bevezetése ........................................................... 43

11 Kicsoda Salamon? ...................................................  49

12  Szeretném felébreszteni a kíváncsiságod ................  52

13  Áramolj előre! ........................................................  55

14  Ösztönünk Minden Létező hiánytalan összessége ...  58

15   Az élet minden pillanatának megvan a maga 
egyetemes igazsága ...............................................  61

16    Miközben saját magadat megszabadítod, 
másoknak is segítségére leszel ................................  65

17   Halld meg a saját muzsikádat! ................................  68

18    Életed az időtlen és varázslatos energia, 
amely hús-vér testben nyilvánult meg .....................  74

19 Csodálatos fény hordozói vagytok ...........................  79

10  Szerves része vagy egy küszöbönálló, 
nagyszabású folyamatnak ......................................  82

11  Hidd el, hogy elegendő vagy! ...................................  85

12  A semmi fennkölt elragadtatást rejt ........................  88

13    A problémák nem valódi problémák – 
csupán elsajátítandó leckék ....................................  93

Igy szolott Salamon.indd   7 2013.08.25.   20:36:20



14  Máris birtokában vagy a kívánt válasznak................  98

15   A másokkal folytatott érintkezésben találunk rá 
„önmagunkra” ........................................................  105

16   Az önbecsülés annak megértése, 
hogy te magad vagy a világmindenség ....................  111

17    Merj hinni a képességeidben, és azok felszínre 
fognak bukkanni!....................................................  115

18  Szakíts végre a szenvedéssel! ..................................  119

19    Ha valami igaznak cseng a lelkedben, 
biztos lehetsz az igazsága felől ...............................  126

20  Szánj kellő időt a ráhangolódásra! ...........................  133

21  Tisztázd a folyamatot, ne bonyolítsd! ......................  137

22  Tárd fel a lelked! ......................................................  142

23    Ha a különbözőségünket dicsőítjük, 
nem fogunk előrébb jutni ........................................  151

24  Ne szűkítsd be sikered meghatározását! .................  158

25  A lényeg, hogy haladj ..............................................  161

26  Teremts kapcsolatot a létező nagyobb erővel! .........  166

27  Bárhol tartasz is, a gyógyulás végbemehet ..............  179

28  Az entitás tudja, mire van szüksége ........................  183

29  Tisztában kell lenned azzal, hogy mester vagy! ........  194

30   Mi magunk teremtjük meg életünk minden 
percét – ez a mi műalkotásunk ................................  201

31  Sosem lesz elég hangos a taps ................................  223

32 Mindnyájunk egyéni léte egy-egy szimfónia .............  228
 
Utószó: Salamon útravalója ...........................................  232

Frederick epilógusa ..........................................................  235

Eric epilógusa .................................................................  237

Köszönetnyilvánítás ........................................................  239

A Szerzőkről ...................................................................  240

Igy szolott Salamon.indd   8 2013.08.25.   20:36:20



 

ELŐSZÓ

Jesszumpepi! Legfõbb ideje volt, hogy újabb könyv lásson 
napvilágot dr. Eric Pearltõl! Hosszú esztendõk teltek el, 

ott volt az a rengeteg szeminárium, mûhelyfoglalkozás és 
konferencia… de új könyvnek se híre, se hamva! És most 
végre itt van! Ejha! Mindazonáltal nem voltam felkészülve 
egy [sóhajtás] sugalmazott könyvre! Egyébként is… kicsoda az 
a Fred?!

:

A telefon másképpen csengett hajdan, az 1990-es évek-
ben. Nem volt kacsahápogás, nem csendültek fel nagy-
zenekarra hangszerelt csengõhangok vagy épp ravasz kis 
dallamok, amelyek a Las Vegas-i nyerõgépeket idézik. A jel-
legzetes „hagyományos telefoncsörgést” hallottam (amely 
ma klasszikusnak számít az okostelefonokon). Felvettem 
a „butafonomat”, és egy olyan hangot hallottam, amely 
cseppet sem volt kedvemre. Valami ismeretlen pasas ütött 
rajtam, miközben otthon ejtõztem a rövidnacimban, pró-
bálván visszanyerni a lelki békémet, miután hazatértem egy 
Kryon-szemináriumról, már nem is tudom, honnan. Igye-
keztem kedves lenni, és visszatekintve azt kell mondanom, 
hogy egész jól sikerült. Egy kiropraktõr keresett Hollywood-
ból, aki tanácsot kért. Most mit mondjak erre?!

– Már megbocsásson, de hogy talált rám? Tudja, a tele-
fonszámom titkos…
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10 Így szólott Salamon

A jelek szerint igencsak érdekes dolgok történtek ennek 
a férfi nak a rendelõjében, és muszáj volt beszélnie egy „való-
di, hamisítatlan médiummal”. Ezt hízelgõnek kellett volna 
találnom, de nyugtalanított, hogy a pasas ilyen könnyen el 
tudott érni az otthoni számomon. Ráadásul meg akartam 
nézni a Roseanne-t a tévében – és akkoriban nemcsak a tele-
fonom, de a tévékészülékem is buta volt; nem lehetett vele 
felvenni a mûsorokat.  

– De komolyan, honnan szerezte meg a számomat?
A hívó ekkor dr. Eric Pearlként mutatkozott be. Kérdé-

semre csak annyit felelt, hogy gyakorlatilag bárkinek a te-
lefonszámát ki tudja deríteni egyszerûen az ismeretségei 
révén. Így ismertem meg a „kapcsolatteremtéses” pasast. Ma 
persze már tudom, amirõl akkor még fogalmam sem volt. 
Ez a férfi  valóban újra kapcsolatot teremtett velem – hiszen 
csak régi akasa-barátságunkat kellett felelevenítenie, amivel 
voltaképpen a múltat kapcsolta össze a jövõvel; márpedig 
ebben nekem is van némi jártasságom. 

Segítségre volt szüksége. Pontosabban nem is volt szüksé-
ge semmire, ugyanis egyszerûen az történt, hogy embereket 
kezdett gyógyítani egy fantasztikusan újszerû módon. (Bár 
mindnyájunknak ez volna a legnagyobb gondunk!) Azon-
ban némi felvilágosításra igenis rászorult a médiumként 
végzett közvetítés rejtelmes területén, és hogy is mondjam, 
bajosan tudta elhinni, hogy ez az egész valóságos, s belát-
ni, hogy tényleg olyan tetteket hajt végre, amelyeket sokan 
csodának neveznének.

Mit mondjon az ember egy több mint 12 éves gyakor-
lattal rendelkezõ kiropraktõrnek, aki egy felettébb jó hírû 
környéken dolgozik tekintélyes pacientúrával, s egyszerre 
csak azt tapasztalja, hogy a betegei üzeneteket kezdenek 
„közvetíteni” neki a kezelõasztalon? Mi több… valameny-
nyien ugyanazt az üzenetet adják át, holott még csak nem 
is ismerik egymást! Ráadásul ezek az emberek egyetlen 
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 Előszó 11 

kivétellel addig soha életükben nem mûködtek médium-
ként! Egyszerre csak rángatózni kezdtek, transzba merül-
tek, és üzeneteket közvetítettek neki és vele kapcsolatosan. 

Megkérdeztem hát a férfi tól:
– De miért éppen engem hívott fel? Hollywood bizto-

san tele van médiumokkal és jósokkal, akik segíthetnek 
magán…

A vonal túlsó végén kínos csend honolt, amely mintha 
egy örökkévalóságig tartott volna, és én ráébredtem, milyen 
ostobaságot mondtam. Végül aztán felkocsikáztam Holly-
woodba San Diegó-i otthonomból, ahol részem lehetett az 
elsõ élvezetes találkozásban, amelyet a következõ évtized-
ben – és azóta is – sokszor megismételtünk. Nemegyszer 
léptem fel kiropraktõr ismerõsöm színpadán, és õ is sokszor 
szerepelt az enyémen. Olyan volt, mintha mindig is ismer-
tem volna. Barátok lettünk… újra.

Amint végigolvasod az elsõ oldalakat, kezded majd meg-
érteni, hogyan illik bele Fred a képbe. Õ volt az, aki moz-
gásba lendítette az eseményeket egy igazán rendkívüli – és 
tökéletesen idõzített – végkifejlet felé, amelyet te is megis-
merhetsz, ha tovább olvasol.

Az idõ múlásával Eric doktor (ahogyan nevezni szok-
tam) megírta elsõ könyvét, a Kapcsolatteremtõ Gyógyítást, 
és elkezdte kiépíteni a Kapcsolatteremtõ Gyógyítók egyre 
gyarapodó közösségét. Munkássága olyan sikeres volt, hogy 
mára nemzetközi hírnévnek örvend korunk kiemelkedõ 
szaktekintélyeként a gyógyítás egy új szintjén, és alkal-
masint arany törzsutaskártyával röpköd a légi járatok elsõ 
osztályán. Eric doktor még nálam is többet utazik: ahogy 
mondani szokta, õ maga repülõgépeken lakik, a bútorai 
pedig Los Angelesben. No de hol volt Fred mind ez idõ alatt? 
És kicsoda tulajdonképpen Salamon?

Fred az egyik elsõ olyan páciens volt, aki sok évvel ezelõtt 
médiumként üzeneteket közvetített Eric kiropraktõri 
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12 Így szólott Salamon

rendelõjének kezelõasztalán, ám a késõbbiekben kiderül, 
hogy Frednek bizonyos szinten már gyermekkora óta voltak 
hasonló élményei. Szóval, amikor hosszú idõ után újra kap-
csolatot teremtettek egymással, rájöttek, hogy az egésznek 
ez a könyv az oka… és hogy a Fred médiumi képességeivel 
közvetített energiák Eric személye körül összpontosulnak. 

Salamont a szerzõk a tudat és intelligencia egy csoporto-
sulásaként jellemzik. Én világosan értem, mire gondolnak 
ezzel – mint magad is láthatod majd, az egyes ülések során 
még az igeragozás is átvált egyesrõl többes számra (mi, min-
ket). A jelenség a médiumi munka során sokkal gyakoribb, 
mint az emberek hinnék, és a fátyol túloldalán lévõk egy-
fajta közösségére utal.     

Az én nézõpontomból a legnagyobb jelentõséggel e könyv 
csodálatos idõzítése bírt – ami Eric doktorban és Fredben 
nem is igazán tudatosult. Jómagam Kryon közvetítõje va-
gyok már több mint 23 esztendeje. Kryon egy szeretetteljes 
entitás, aki 1989-ben megmondta nekünk, hogy nem lesz 
semmiféle Armageddon vagy világvége 2012-ben. És (leg-
jobb tudomásom szerint) nem is volt. Kryon ellenben kö-
zölte velünk, hogy fel kell készülnünk emberi természetünk 
alapvetõ átalakulására, egyfajta tudati váltásra, s hogy új 
energiák érkeznek a bolygónkra, amelyek segítenek véghez-
vinnünk e váltást. 

2012-ig úgy tûnt, mintha valami mindig egy kissé visz-
szahúzna bennünket, és sokunk nem volt képes igazi len-
dületre szert tenni tervei és elképzelései megvalósításában. 
Gyászos komorság nehezedett ránk, és félelem a jövõtõl – sõt 
gyakran egymástól is. Most egyszerre mindez kezd nyom-
talanul szertefoszlani. Kryon szerint 2013 az elsõ olyan év, 
amelyben „elvetjük az új emberiség magvait”. Valamennyi 
rendszerünket átállítjuk, és e folyamat része a Kapcsolat-
teremtés a Forrással. 
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 Előszó 13 

Lapozz tovább, és olvasd végig a tartalomjegyzéket! Az 
itt felsorolt té mák pontosan lefedik mindazt, amire Kryon 
szerint szükségünk van, s az ismereteket egy gyógyító szem-
lélete, egyetemes intelligenciája és józan esze hatja át, és egy 
tapasztalt médium közvetíti. Egyike ez azon könyveknek, 
amelyeket idén annyira vártunk! S nem csupán az idõzítése 
tökéletes, de a témaválasztása is! 

Leld hát örömödet e könyvben! Fedezd fel bölcsességét 
és aktualitását! Tudatosítsd magadban, milyen mélységes 
jelentõséggel bír, hogy hosszú évek múltán épp ilyen formá-
ban állt össze és látott napvilágot! 

És végezetül, csak remélheted, hogy Eric doktornak 
nem jut eszébe kinyomozni a te telefonszámodat is! Mert 
ha szüksége lesz rá, lefogadhatod, hogy megteszi! 

Áldásom kísérjen:

Lee Carroll
Kryon eredeti közvetítõje

:
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ELŐSZÓ

Eric története

Ó, Istenem! – gondoltam magamban a páciensemet, Fredet 
fi gyelve, aki már nem feküdt szép nyugodtan a hátán a pár-
názott kezelõasztalon, velem szemben, a rendelõmben. Ezt 
senki sem fogja elhinni nekem! Ki vagy mi lehet még itt jelen rajtunk 
kívül?   

Fred félig lehunyt szeme fennakadt, szemgolyója egé-
szen kifordult, s közben sebesen cikázott ide-oda verdesõ 
szemhéja alatt. Légzése lelassult és elmélyült. Kissé oldalra 
nyújtott karja lassan és ritmikusan mozogni kezdett… fi -
noman felfelé, azután lefelé, majd megint fel, mintha egy 
láthatatlan energiamezõ ringatná lágyan. Az ajka szétvált; 
a nyelve szemmel láthatóan beszédhangokat képezve moz-
gott, miközben a levegõ susogva tört elõ a szájából. 

Némiképp zaklatottan hajoltam elõre, és közelítettem 
fülemmel az ajkához, hogy halljam, mit akar mondani… de 
csak a légzése zaját tudtam kivenni, amint a susogó lélegzet 
hiábavalóan igyekezett szavakká formálódni. 

Álltó helyben megdermedtem a színtiszta áhítattól. Tud-
tam, hogy a leglenyûgözõbb dolognak vagyok szemtanúja, 
amit önmagamat is beleértve a legtöbb ember – sõt talán 
valaha bárki – életében tapasztalt. 

És mégis, nem az elsõ és nem is az utolsó megnyilvá-
nulása volt ez annak a minden várakozásomat felülmúló 
jelenségnek, amely hamarosan emberek millióinak életére 
gyakorolt hatást szerte a világon. 
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Miközben feszülten fi gyeltem a Fred szájából kiáram-
ló lélegzetet, végre valóban meghallottam egy hangot. De 
nem Fredét. Az anyám hangja volt, amint azt mondja: Te 
meg mit mûvelsz?! Viszed arrébb a füledet attól az õrült fi ckótól, 
mielõtt még leharapná! És ekkor mosolyra húzódott a szám, 
s némán kacagni kezdtem. Nem könnyû megmagyarázni, 
milyen érzés, amikor az ember kissé meg van rémülve, áhí-
tat fogja el, ugyanakkor ellenállhatatlanul csiklandozza 
a helyzet humora…

:

Mármost mielõtt tovább folytatnám a történetet, vajon 
kijelenthetném-e szívemre tett kézzel, hogy mindez teljesen 
váratlanul, derült égbõl villámcsapásként ért? Nos, rész-
ben igen… másrészt viszont nem. Mindjárt világossá válik 
a dolog, csak engedtessék meg nekem, hogy pár rövid hó-
nappal visszautazzak a múltba 1994 ama januári napjától 
az elõzõ év augusztusáig. 

Vajmi kevéssé sejtettem, hogy az életem – és sok más 
ember élete is – fordulópontjához közeleg. Akkor már ti-
zenkét esztendeje dolgoztam repesõ boldogan orvosként. 
Az egyik legnagyobb és legsikeresebb kiropraktõri pra-
xist mondhattam magaménak egész Los Angelesben, és 
úgy gondoltam, ezzel a munkával fogom tölteni az egész 
életemet. Csakhogy tudod, az történt, hogy egy csütörtö-
ki napon hazafelé menet még kiropraktõrnek gondoltam 
magam, amikor azonban a következõ hétfõn visszatértem 
a rendelõmbe, már valami egészen más voltam. (Jelzem, 
a szüleim világéletemben mondogatták, hogy én tényleg 
„egészen más” vagyok – de aligha ez járt a fejükben.) 

Az egész azon a csütörtök éjjelen kezdõdött, amikor egy-
szerre csak vakító fény ébresztett fel. Kinyitottam a szemem, 
hogy megnézzem, mi lehet az, és konstatáltam, hogy lát-
hatólag semmiféle spirituális vagy metafi zikai jelenségrõl 

 Előszó – Eric története 15 
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nincs szó: csak az ágyam melletti olvasólámpa fénye volt. 
Valahogy felkapcsolódott. Mármost akkoriban több mint 
tíz éve használtam ezt a lámpát, de mindaddig egyszer sem 
döntött az önkényes megvilágosodás mellett. Most mégis 
megtette.  

Ugyanakkor úgy éreztem, hogy valaki van az ottho-
nomban. 

Meg sem kísérlem leírni, milyen hátborzongató arra az 
érzetre ébredni, hogy valaki van a házadban, aki még nem 
volt ott, amikor nyugovóra tértél. Elég, ha annyit mondok, 
hogy nyomban felkaptam egy kést, egy fl akon erõspaprika-
sprayt, odafüttyentettem a doberman pinscheremet, és 
vadászatra indultam. Jó húsz perc múltán azután úgy dön-
töttem, hogy bizonyára a képzeletem játszott velem, és visz-
szafeküdtem aludni. Ám a rákövetkezõ hétfõn a pácienseim 
közül egymástól függetlenül heten bizonygatták nekem, 
hogy „emberek” jelenlétét érezték a rendelõm helyiségeiben, 
miközben gyógyítást végeztem rajtuk – éppúgy, ahogyan 
jómagam is emberek jelenlétét éreztem az otthonomban, 
holott a pácienseim az égvilágon semmit sem tudtak a saját 
élményemrõl. 

Nos, tizenkét esztendei praxis után, mely idõ alatt soha 
senki nem tett nekem ehhez akár távolról is hasonlítható 
kijelentést, azt gondolhatnád, hogy felcsigázta az ér dek-
lõ désemet, amikor egyetlen nap leforgása alatt heten is 
elõ hozakodtak a dologgal. Csakhogy tudod, ugyanazon 
a napon más páciensek azt hajtogatták, hogy érzik a kezem 
érintését, amikor pedig hozzájuk sem értem. Természetesen 
nem hittem nekik. Rájuk parancsoltam, hogy feküdjenek 
csak a kezelõasztalon lehunyt szemmel, s közben centikre, 
tíz centikre, sõt olykor méterekre tartottam tõlük a keze-
met, õk mégis minden alkalommal meg tudták mondani, 
melyik testrészük felé néz a két tenyerem. Bal boka, jobb váll. 
Egyszerûen tudták. Éreztek engem – vagyis inkább azt.

16 Így szólott Salamon

Igy szolott Salamon.indd   16 2013.08.25.   20:36:21



 Előszó – Eric története 17 

Miközben fi gyeltem õket, az arcizmaik – a kicsiny izmok 
a homlokukon, illetve az álluk és az ajkuk körül – mozog-
tak… pontosabban mondva hullámzottak. Holott ezek olyan 
aprócska izmok, hogy pácienseim tudatosan nem moz-
gathatták õket. Az ajkuk szétnyílt; a nyelvük mocorgott. 
A szemük sebesen cikázott ide-oda. Ujjaik és lábfejük aka-
ratlanul mozogtak; hol összehangoltan, hol váltakozva 
jobbra és balra, jobbra és balra. 

Amikor azután kinyitották a szemüket, elmesélték, hogy 
olyan színeket láttak, amilyeneket korábban soha életük-
ben; olyan illatokat – gyakran virágillatot – éreztek, mint 
addig soha; s mindeközben „embereket” láttak és hallottak, 
akiket a helyiségben senki más nem látott és hallott. 

Azután kezdtek gyógyulásokról beszámolni. Valódi 
gyógyulásokról. Némelyikük felkelt a kerekes székbõl. Las-
sanként újra képesek voltak használni karjukat, lábukat, 
látásukat vagy hallásukat… Egyes pácienseim behozták 
a laboreredményeiket, amelyek azt mutatták, hogy a rákos 
daganataik eltûntek. Agyvérzéses bénulástól és epilepsziá-
tól szenvedõ gyermekek ismét képessé váltak járni, futni és 
normálisan beszélni; elmúltak a rohamaik; és többé nem 
kellett gyógyszereket szedniük. A pácienseim és az orvosaik 
gyakorta felhívtak, és így faggattak:

– Mégis mit mûvelt maga?
– Az égvilágon semmit – hangzott a válaszom. – És egy 

szót se senkinek!
Ez persze olyan volt, mint amikor a kormány köti az 

emberek lelkére, hogy „egyszerûen mondjanak nemet” 
a drogokra. Minél többet rimánkodtam a hallgatásukért, 
az emberek annál többet fecsegtek. 

Hamarosan kérlelni kezdtek, hogy tanítsam ezt a gyó-
gyító munkát.

– Hogyhogy tanítsam?! – méltatlankodtam. – Ugyan 
miként taníthat az ember ilyesmit?
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Hiszen csak állok ott, és lengetem a karom a levegõben, mint 
egy idióta – gondoltam.

– Menjenek ki a ház elé, lengessék a kezüket a levegõben, 
azután tudassák velem, hogyan vélekedtek magukról 
a szomszédaik! – mondtam nekik.   

Mégis mind több és több páciensem hívott fel a kezelését 
követõen, és számolt be olyan jelenségekrõl, hogy amikor 
odahajtottak a házuk elé, az automata garázskapujuk ki-
nyílt, még mielõtt megnyomták volna a kocsijukba épített 
kis nyitógombot, vagy amikor beléptek a házba, a tévéjük 
vagy hifi berendezésük elkezdte ki-be kapcsolgatni magát. 
Különös érzeteket észleltek a kezükben, és amikor egészség-
ügyi problémától szenvedõ családtagjuk közelébe tartották, 
az illetõ meggyógyult.

És ekkor egyszeriben kezdtünk rájönni arra, amit késõbb 
a tudósok és kutatók is megerõsítettek: hogy ha egyszer 
érintkezésbe lépsz a gyógyító frekvenciák eme új, szélesebb 
és átfogóbb spektrumával, valamiféle változás zajlik le ben-
ned, amely nem csupán a saját gyógyulásodat teszi lehetõvé, 
de azt is, hogy másokat hozzásegíts a gyógyuláshoz. A tu-
dósok ezt ma Kapcsolatteremtõ Gyógyításnak nevezik, és e 
jelenség volt az alapja elsõ, Kapcsolatteremtõ Gyógyítás címû 
könyvemnek. 

:

Tehát, hogy visszatérjek abba a bizonyos helyiségbe Fredhez, 
a légzés közben kiadott hangok egyre folytatódtak, miköz-
ben én lenyûgözve fi gyeltem… talán túlságosan is lenyûgözve, 
ugyanis egyszerre megvilágosodott elõttem, hogy már na-
gyon régóta vagyok Freddel a rendelõben, miközben a többi 
páciensem odakint várakozik rám. Gyengéden megérintet-
tem Fredet a mutató és középsõ ujjammal a szegycsontján, 
és halkan így szóltam:

– Fred, azt hiszem, mára végeztünk.
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Fred kinyitotta a szemét. Rám nézett, én pedig õrá.
Egy szót sem szólt, úgyhogy én is hallgattam. Elvégre úgy 
igazából mit is mondhattam volna? 

Korántsem merem azt állítani, hogy nem törtem a fejem 
a dolgon – éspedig rengeteget – a hét további részében Fred 
kö vetkezõ látogatásáig. Bizonyos voltam benne, hogy újra 
meg fog történni. Az összes páciensemnek Fred elé adtam 
idõpontot, hogy ne kelljen sietnem, ha valóban megtörténne. 

És meg is történt. Elvégeztem a helyreigazító kezelést, 
majd megkértem Fredet, hogy hunyja le a szemét, lazítson, 
és engedje rögzülni a helyreigazítást. Miközben Fred ott fe-
küdt, a feje közelébe tartottam a kezemet a levegõben, mire 
megismétlõdött az elõzõ látogatása alkalmával lejátszódott 
jelenet. A feje hátrabicsaklott, a szeme egészen fennakadt, 
az ajka szétnyílt, a nyelve mozogni kezdett, s a levegõ jól 
hallhatóan szökött ki a szájából. Azonban ez alkalommal 
valóban emberi hanggá sûrûsödött, és a hang így szólt: 
„Azért vagyunk itt, hogy megmondjuk neked, folytasd, amit csi-
nálsz! Amit csinálsz, azzal fényt és információt hozol a bolygóra.”

Ekkor Fred rám nézett, és bevallotta, hogy e hang 
idõnként már korábban is megszólalt rajta keresztül nagy-
jából tizenegy éves korától kezdve; hogy életében mindössze 
két ember tud a hangról; s hogy már a korábbi látogatása 
alkalmával is érezte feltörni magában, de azt gondolta, én 
nem fogok semmit észrevenni. Mire azt feleltem neki, hogy 
csak lazítson, és engedjen szabad folyást az eseményeknek. 

Azt hittem, a jelenség egyedül Fredhez kötõdik. „Fred 
fura dolga.” Halvány fogalmam sem volt arról, hogy minek 
nézek elébe. 

Két napra rá három másik páciensem veszítette el az 
eszméletét, és ismételgette ugyanazt a két mondatot, ame-
lyeket Fred mondott: „Azért vagyunk itt, hogy megmondjuk 
neked, folytasd, amit csinálsz! Amit csinálsz, azzal fényt és infor-
mációt hozol a bolygóra.” Azonban az üzenet hamarosan egy 
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harmadik és negyedik mondattal is kiegészült. Két páciens 
a következõt mondta: „A tevékenységeddel újra összekapcsolod 
a szálakat.” Egyikük pedig így szólt: „A tevékenységeddel újra 
összekapcsolod a húrokat.” 

Fred késõbb újra felkeresett, és elmondta, hogy mialatt 
otthon tartózkodott, automatikus írással mondatokat ve-
tett papírra. (Nyilván Fred újabb „fura dolga”.) Elmesélte, 
hogy a nála szokásos automatikus írásról volt szó, a két 
utolsó mondatot kivéve, amelyek így szóltak: „Ne becsüld 
alá dr. Eric Scott Pearl erejét! Õ a tevékenységével újra összekap-
csolja a húrokat.”

Megkérdeztem tõle, biztos-e benne, hogy a hang „húro-
kat” mondott. Annyit tudtam, hogy a szálak a DNS szálait 
jelentik. A húrok biztosan csak tévedés lesz – gondoltam. 
Vagy talán valamely entitás, a világmindenség valamely in-
telligenciája próbált kommunikálni velem, és némi teher-
tételt jelentett számára, hogy kénytelen volt angol szavakat 
keresgélni egy olyan fogalom tolmácsolására, amely valahol 
a húrok és a szálak között van. Fred azonban kötötte az ebet 
a karóhoz, hogy õ igenis húrokat írt. 

Mellesleg említettem már, hogy e páciensek egyáltalán 
nem ismerték egymást? Nos, akkor hadd hangsúlyozzam: 
E páciensek egyáltalán nem ismerték egymást. Ahogyan nem is-
mertek senkit ama öt személy közül sem, akiknél a jelenség 
a rendelõmben a rákövetkezõ hét folyamán mutatkozott. 
Lényeg a lényeg, a következõ három hónap alatt több mint 
ötven különbözõ páciens vesztette eszméletét nálam, és ismé-
telt el akár hatot is szó szerint ugyanazon mondatok közül. 

:

Mint arra csakhamar rájöttem, az embernek olykor meg-
adatik a lehetõség, hogy átlépjen bizonyos ajtókon, mi-
közben nem biztos benne, hová is vezetnek. Mondhatni 
a legtöbbször ez a helyzet, és pontosan ez történt velem is. 
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