
Plecați din țară imediat după Revoluția din Decembrie 1989 
nu pentru a reuși în viață, căci soții Irina Cupe și Radu Ilea aveau 
deja în România ceea ce le trebuia – funcții, stabilitate și presti-
giu –, ci pentru a supraviețui durerii imense cauzate de pierderea 
unicului lor fiu, accidentat mortal de ruda unui nomenclaturist 
care a scăpat basma curată la proces, cei doi intelectuali clujeni 
au decis să se autoexileze în Anglia, de unde să o ia de la capăt, la 
peste 50 de ani.

Cu bune și cu rele, experiența britanică le-a adus o nouă per-
spectivă de a privi viața și deschiderea către spiritualitate și noua 
paradigmă a științei. Câteva dintre experiențele lor sunt descrise 
pe scurt în cartea de față.

„O satisfacție deosebită mi-a produs contactul cu paci-
enții tineri, bătrâni sau cu aparținătorii lor, care, prin 
discuțiile purtate, mi-au dezvăluit câteva din proble-
mele lor, din viața lor.“ (Dr. Radu Ilea)
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Introducere

După pierderea unicului copil, când ți se pare că se 
năruie cerul peste capul tău, apoi suporți cu multă 

durere, ba chiar disperare, și pierderea celui care ți-a fost 
tovarăș de viață de peste 53 de ani, bărbatul care mi-a fost 
alături să fac față dispariției unicului nostru copil, la vârsta 
de 21 de ani, scriu aceste rânduri în memoria aceluia care 
mi-a fost sprijin de-a lungul vieții – soțul meu, Radu Ilea. 

Doresc să fac cunoscute, pe scurt, viața lui și o parte 
din scrierile sale despre experiența lui ca medic pediatru, 
încercând să redau câteva din gândurile ce le atașează dife-
ritelor cazuri întâlnite. 

Am speranța că cineva, poate chiar un pediatru tânăr, 
ar putea beneficia de aceste experiențe. 

Descriu mai târziu ocazia extraordinară de a participa 
împreună la prezentări ale unor personalități vestite din 
diferite domenii – medicină, fizică, psihologie –, care prin 
experimente, calcule matematice și descoperiri din lumea 
subparticulelor aduc dovezi incontestabile despre modul 
în care funcționează Universul, în dorința de a schimba 
vechea paradigmă a unor oameni de știință încă închistați 
în reducționismul materialist. 

Irina Cupe 
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11Cu timpul, Radu devine șeful Secției de nou-născuți 
a spitalului, iar Răducu se reprofilează pe fizică, intrând la 
Facultatea de Fizică a Universității Babeș-Bolyai. 

În data de 26 septembrie 1989 are loc un accident 
absolut neverosimil, când șoferul Universității Babeș-
Bolyai, nepotul colonelului de securitate răspunzător de 
universitate (noi am aflat aceasta mai târziu), intră pe sens 
interzis, cum făcea de obicei, și, cu tot spațiul avut, îl stin-
ge din viață pe Răducu, de 21 de ani, care pedala liniștit 
spre cursul de fizică, dimineața, la orele 7,30. 

Pierderea unicului copil ne-a devastat pe amândoi, 
iar procesul care a urmat a fost, de fapt, un simulacru, cu 
„pierderi“ de dovezi, refuzuri de expertizare a mașinii care 
l-a lovit mortal, ignorarea mărturiilor unor martori bene-
voli, revoltați de cele văzute. 

Toate acestea ne-au scârbit pe amândoi într-atât încât 
ne-am hotărât să  plecăm din țară, deși aveam amândoi 
peste 50 de ani, lăsând în urmă două posturi cu vechime – 
al lui de Șef secție nou-născuți la Spitalul Stanca, al meu de 
profesoară de engleză. În 1990, după Revoluție, am părăsit 
țara și ne-am autoexilat, stabilindu-ne în Anglia.

Radu căpătase multă experiență în practica de medic, 
iar situația precară din spitale l-a obligat să-și folosească nu 
doar instinctul deosebit, ci și harul în diagnosticări, ambe-
le fiindu-i de mare folos în Marea Britanie. De multe ori 
îmi spunea că simțea că nu era singur atunci când fuse-
se inspirat să rezolve unele cazuri grele peste care nu o dată 
unii medicii autohtoni treceau destul de ușor cu vederea 
sau nu le recunoșteau existența decât atunci când se dove-
dea prin analize și rezultatele obținute.

Iată ce spunea Radu în prima carte pe care am scris-o 
împreună, Exil în Anglia: 

„Eu veneam dintr-o lume diferită, o țară est-eu-
ropeană proaspăt ieșită din închistările comuniste... 
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12 o țară în care, în ciuda unei școli cu bună tradiție 

medicală, în lipsa posibilităților  moderne de inves-
tigație și terapie, medicul a trebuit să-și dezvolte 
preponderent simțul clinic. 

În Anglia, am fost șocat să constat că dotările tehni-
ce – extraordinar de performante – au estompat impor-
tanța clinicului în actul medical. Am întâlnit trăsături 
comune medicului de pretutindeni – pasiune pentru 
meserie, devotament, abnegație –, dar din păcate  și 
orgolii și lipsă de flexibilitate, de care m-am lovit nu o 
dată, trăsături care se pare că sunt repartizate în mod 
democratic pretutindeni în lume, asemenea prostiei și 
inteligenței. 

Un alt lucru care mi s-a conturat cu precădere în 
Anglia a fost comunicarea. Contactul deschis atât între 
medici, între aceștia și cadrele medicale, dar mai ales 
între medici și pacienții lor. Medicul e considerat sluji-
torul pacientului, și nu stăpânul lui. El trebuie să aibă 
răbdare și tact, ca să explice cu lux de amănunte boala, 
implicațiile ei, investigațiile necesare și tratamentul ce 
trebuie urmat.“ 

„Mi-a folosit experiența de medic trăită în Anglia? 
Desigur! În afara acumulărilor profesionale, mi-au 
folosit cursurile la care am asistat și discuțiile cu per-
sonalități medicale precum E.O. Raynolds din Londra, 
N.C. Roberton  din Cambridge, Neil McIntosh din 
Edinburgh: de la fiecare am avut de învățat câte ceva. 
Dar  o satisfacție deosebită mi-a produs contactul cu 
pacienții tineri, bătrâni sau aparținătorii lor, care prin 
discuțiile purtate mi-au dezvăluit câteva din probleme-
le lor, din viața lor.“ 

„Durerea pierderii unicului nostru fiu mi-a dat un 
curaj nebănuit în a face ceea ce n-aș fi îndrăznit să fac în 



1
3urmă cu 10-15 ani. Mi-a dat îndrăzneala de a sonda, de 

a întreba și de a lămuri orice problemă legată de profe-
siune, de pacienți, îndrăzneala să spun ceea ce gândesc, 
să lansez opinii, chiar dacă uneori părerile mele iscau 
controverse.“

Radu scria aceste rânduri în 1997, dar cartea a apărut 
abia în 1999. După câteva vizite acasă, la Cluj, am văzut 
realitatea de atunci (nu foarte diferită de cea de azi din 
anumite puncte de vedere).

Iată din nou cuvintele lui, care sunt actuale și astăzi: 

„Gândind și analizând situația de acasă, sunt con-
vins că, dacă România nu va avea curajul confruntării 
cu minciuna despre trecutul recent, iar poporul va con-
tinua în pasivitatea și amnezia în care se complace, se 
va construi un edificiu precar, pe un fundament putred. 
Nu e nevoie de răzbunare, căci «răzbunarea e a mea» 
scrie undeva în Biblie, dar adevărul trebuie să iasă la 
lumină oricât de dureroase ar fi dezvăluirile.

Dacă trecutul e sigilat în timp, el nu se mai poate 
schimba; viitorul, pe de altă parte, este programat în 
prezent. Dacă prezentul atât de murdărit de trecut nu 
este curățat, viitorul nu va fi mai bun decât prezentul.“
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64 Când am început serviciul cu o nouă serie de stagiari, 

am avut obiceiul să-i instruiesc și să le arăt tehnica din spa-
tele procedurilor, chiar și a celor mai simple. Le-am ară-
tat, în amănunt, cum se pregătește totul înainte de a pune 
branula și locul alegerii venelor (de preferință, venele de 
la mână, fosa antecubitală, laba piciorului sau vena marea 
safenă). Le-am atras atenția să încerce mereu pe o singură 
parte a corpului (de exemplu partea stângă, adică mâna 
stângă, piciorul stâng), lăsând cealaltă parte pentru alții 
(pentru medicii din linia a doua, de exemplu), dându-le 
lor șansa unor noi încercări.

Un nou caz de Kavasaki

Un băiat de 12 ani s-a internat în decembrie ’96 cu febră 
mare și o erupție generalizată, care au fost interpretate de 
un stagiar ca eritem multiform. După ce l-am examinat și 
eu pe copil, am avut impresia că era un caz de Kawasaki. 
(Altul? Din nou probleme?) Am discutat cu șeful de gardă, 
care, neștiind despre ce este vorba, i-a cerut ajutorul altui 
șef. Acesta, după ce a examinat cazul, a susținut că nu era 
Kawasaki, dar să așteptăm rezultatele de laborator, în spe-
cial numărarea trombocitelor. După aproape o jumătate 
de oră rezultatul arăta 250 000 de trombocite/mmc. Cel 
de-al doilea șef spunea că nu a văzut niciodată un caz cu 
așa număr mic de trombocite. Spontan și discutând ami-
cal, i-am replicat că fuseseră descrise cazuri de acest fel (cu 
număr normal sau chiar mai redus) și că aș putea să-i arăt 
un articol în acest sens.

După o oră revine, cu părerea schimbată, susținând că 
„s-ar putea să fie Kawasaki“ și să începem tratamentul cu 
imunoglobine intravenos și aspirină.

Așadar, mi-a dat, până la urmă, dreptate, cu o jumătate 
de gură, pentru că era în folosul pacientului. Încăpățânarea 
mea de a-i convinge însă, tot în interesul pacientului, am 
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65bănuit că fusese interpretată în defavoarea mea. Am fost util 
pentru pacienți (prin forța împrejurărilor), dar incomod 
pentru șefi, al căror orgoliu a fost din nou atins. Cum oare 
ar fi fost mai bine să procedez? Să fiu mai diplomat? Să tac? 
Oricum, asta nu-mi stătea deloc în caracter. 

Cazul este comentat pe secție, mai ales că peste câteva 
zile am profitat de ocazia unei ședințe de prezentări pe spi-
tal și am revenit asupra acestei boli, de cauză necunoscută 
și cu implicații atât de grave asupra inimii.

Am prezentat la „Tema lunii“ lucrarea „Boala Kawasaki, 
ca factor de risc pentru ateroscleroză“. După ce am rela-
tat câteva cazuri pe care le-am avut, am menționat că nu 
numai această boală, dar și alte infecții ar putea declanșa 
lezarea vasculară, predispoziția pentru depuneri de grăsimi 
și apoi ateroscleroza. Deși în auditoriu erau nu numai pedi-
atri, ci și cardiologi, lumea a părut sceptică. E nevoie oare 
de altă sută de ani ca teoria lui Virchow să fie confirmată?

Se aduce mereu pe tapet rolul colesterolului, fuma-
tului, stresului etc. ca factori de risc pentru ateroscleroză. 
Se ignoră însă posibilitatea unor noi factori, care ar trebui 
depistați încă din perioada prenatală și apoi în copilăria 
timpurie (un exemplu ar fi acela al infecțiilor, care se știe 
că lezează, de multe ori, patul vascular).

�
În toate experiențele prin care am trecut până acum, aș 

putea spune că m-au ajutat meditația, rugăciunea și muzi-
ca. În plus, am învățat ceva greu de suportat: aceasta a fost 
experiența durerii, pe care am interpretat-o ca o lecție, și 
nu ca pedeapsă. Suferința poate fi un stimul extraordinar. 
Nicidecum n-aș putea invoca instinctul de supraviețuire, 
pe care l-am exclus total din tot ce am trăit după 1989 
autoexilându-ne. Durerea mi-era și îmi este permanen-
tă, este mereu prezentă ca un fundal pe care se desfășoară 
toată viața. Totul părea a fi clădit pe durere. 



Medicii pediatri nu poartă halate, pentru a fi mai prietenoși cu micuții pacienți
Jos: Împreună cu câțiva colegi din Anglia
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Experienţe din care am 
avut amândoi de învăţat

Cât am stat în Anglia, am avut ocazia să participăm, 
câțiva ani la rând, între 2003-2007, la câteva con-

ferințe deosebit de interesante, prilej cu care am reușit să 
cunoaștem oameni de știință de renume mondial.

De multe ori am avut chiar ocazia să stăm de vorbă 
cu ei și să le punem întrebări. Aceste personalități au avut 
impact asupra noastră și asupra unor concepții care din 
păcate mai domină și azi știința. Acești savanți erau deo-
sebit de amabili, gata să lămurească eventualele probleme 
mai dificile neînțelese de nespecialiști ca noi, dând dovadă 
de o atitudine amabilă și de o modestie surprinzătoare. 

Conferinţa „The Field“ 

Doresc să amintesc aici conferința intitulată „The Field“ 
(„Câmpul“), care a durat două zile, la Londra, în Logan 
Hall, în cadrul căreia am întâlnit oameni de știință cu 
vederi largi, dincolo de limitele științei convenționale. 

După publicarea cărții The Field, care a avut succes 
nu numai în Anglia și SUA, ci peste tot în lume, fiind 
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68 tradusă în 14 limbi, inclusiv în română, scriitoarea Lynne 

McTaggart s-a decis să organizeze conferințe la care să 
fie invitați oameni de știință din Europa, State sau Rusia, 
alături de care să vorbească despre subiectul acestei cărți 
fascinante – Câmpul. Așa am aflat și noi de existența lui.

Câmpul este, de fapt, vacuumul din fizică sau câmpul 
zero – un vast spațiu de energie care umple totul, întregul 
Cosmos, el fiind pretutindeni, în noi și în jurul nostru, și 
neavând margini. Teoria care considera până nu demult 
că spațiul cosmic ar fi un vid cade cu succes; acest câmp 
zero pare să fie foarte viu: reacționează, evoluează și este 
inteligent. Aici se bănuiește că se află cheia vieții, a comu-
nicărilor intercelulare și între subparticule, a percepțiilor 
extrasenzoriale, a vindecărilor spirituale sau la distanță și a 
noțiunii jungiene de conștiință colectivă. Acest spațiu are 
memorie, fiind comparat cu câmpul akashic din filozofia 
hindusă, despre care vorbește Ervin László, sau cu câmpul 
morfic, al lui Rupert Sheldrake, câmp care ar fi o holo-
gramă în care stă înscrisă întreaga istorie a Pământului, a 
evoluției, a gândurilor și faptelor umane. 

�
Conferința a început cu un moment de reculegere în 

memoria lui Jacques Benveniste, urmat de un material 
video cu secvențe din viața savantului francez care ar fi 
trebuit să participe la conferință, dar murise cu câteva luni 
înainte. Au fost explicate pe scurt metodele sale de lucru și 
rezultatele sale. Benveniste a reușit să dovedească memoria 
apei, dar colegii săi și cei care ar fi trebuit să publice rezul-
tatele experimentelor sale, auzind că el susținea că apa are 
memorie, l-au considerat nebun și aceste rezultate au fost 
prezentate în mod deformat în revista Science. 

Cercetările lui Benveniste se pot rezuma în câteva 
cuvinte: o moleculă a unei substanțe este dizolvată în apă, 
formând soluții succesive de atâtea ori până când molecula 
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69respectivă dispare, dar apa în care s-a aflat păstrează memo-

ria substanței dizolvate ca și cum molecula s-ar mai afla în 
apă. Benveniste a măsurat frecvențele moleculelor unor 
substanțe folosite în homeopatie, le-a înregistrat pe dis-
chete de computer și le-a trimis prin poștă la alte labo-
ratoare, unde s-a imprimat apei frecvența trimisă. Apa a 
reținut frecvența ca și cum acea moleculă s-ar fi aflat acolo 
cu adevărat și s-a tras concluzia că apa păstrează memoria 
moleculelor substanțelor dizolvate. 

Un lucru interesant s-a întâmplat în perioada când 
Benveniste lucra cu o chimistă extrem de pedantă și con-
știincioasă, dar experimentele nu reușeau. Explicația a fost 
că ea nu credea în experiențele pe care le efectua, de unde 
Benveniste a tras concluzia că scepticismul și neîncrederea 
chimistei se manifestă cumva inexplicabil, stricând experi-
mentul. Concluzia finală a fost că intenționalitatea are un 
rol covârșitor în realizarea a ceea ce dorești să se întâmple. 

Ca o digresiune de la prezentările conferinței, reamin-
tim experiențele japonezului Masaru Emoto (de acum 
arhicunoscute), care arată influența gândurilor pozitive 
sau negative asupra diferitelor eșantioane de apă, pe care 
apoi le îngheață și le observă sub formă cristalizată. Cartea 
The Hidden Messages of Water (Mesajele ascunse ale apei) a 
fost tradusă și în românește. 

�
Unul dintre cei mai îndrăgiți conferențiari a fost 

octogenarul Cleve Backster (1924-2013) cu studiul lui 
de o viață asupra biocomunicării între gândurile umane și 
plante, precum între gândurile umane și celulele umane, 
publicând experiențele sale în cartea intitulată Primary 
Perceptions (Percepții primare). El a fost printre primii care 
a susținut că plantele sunt influențate de intenția umană. 

Ideea lui fusese ridiculizată timp de 40 de ani, mai 
ales că Backster nu avea studii universitare. Notorietatea 
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Plecați din țară imediat după Revoluția din Decembrie 1989 
nu pentru a reuși în viață, căci soții Irina Cupe și Radu Ilea aveau 
deja în România ceea ce le trebuia – funcții, stabilitate și presti-
giu –, ci pentru a supraviețui durerii imense cauzate de pierderea 
unicului lor fiu, accidentat mortal de ruda unui nomenclaturist 
care a scăpat basma curată la proces, cei doi intelectuali clujeni 
au decis să se autoexileze în Anglia, de unde să o ia de la capăt, la 
peste 50 de ani.

Cu bune și cu rele, experiența britanică le-a adus o nouă per-
spectivă de a privi viața și deschiderea către spiritualitate și noua 
paradigmă a științei. Câteva dintre experiențele lor sunt descrise 
pe scurt în cartea de față.

„O satisfacție deosebită mi-a produs contactul cu paci-
enții tineri, bătrâni sau cu aparținătorii lor, care, prin 
discuțiile purtate, mi-au dezvăluit câteva din proble-
mele lor, din viața lor.“ (Dr. Radu Ilea)
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