
Despre autor

Nota Cititorului: 18 noiembrie 1986, anul în care avea să se 
nască Alberto Bacoi, un om simplu, despre care ulterior aveam să 
aflu că urma să schimbe vieţile multora.

Provenind dintr-o familie de romano-catolici, crescut în Ro-
mânia, Bucureşti, alături de doi părinţi modeşti şi alţi patru fraţi, 
primeşte o educaţie socială instabilă, deloc sigură, dar şi trăiri şi 
experienţe ce urmau a îi marca definitiv existenţa.

Copilăria este una frumoasă, perioadă în care jocurile ori vi-
sele se împleteau în mod perfect cu înclinaţia spre artele plastice, 
dezvoltată şi manifestată sub privirile părinţilor şi a profesorilor. 
Încă de la o vârstă foarte fragedă, pe lângă înscrierea obligatorie 
la şcoală, se înscrie şi urmează cursuri creştine, într-un centru or-
ganizator de cursuri speciale pentru copii. Frecventându-le în mod 
repetat, în fiecare sâmbătă, reuşeşte a aprofunda învăţăturile bi-
blice, ce mai târziu aveau a-i deveni singurele puncte de orientare 
autoeducaţională în viaţă.

La vârsta de aproape nouă ani însă, avea să descopere o mul-
ţime de evenimente necunoscute încă, un şir lung de experienţe 
neplăcute, şi cum toată copilăria se poate transforma rapid într-o 
amintire. Despărţirea părinţilor, un eveniment plin de violenţă şi 
care a adus cu el o experienţă greu de suportat, a provocat o rup-
tură, şi nu doar o ruptură între membrii familiei, ci şi de orice fel 
de formă de educaţie, de învăţământ sau integrare socială.

Retras, rătăcind printre străini, părăseşte împreună cu fraţii şi 
cu mama sa locul în care s-a născut, transformat acum într-o sursă 
de alimentare a umilinţei, a eşecului şi a dorului. La aproximativ 
trei ani după plecare, pasat de la unul la altul, hotărăşte să se în-
toarcă acasă, printre cei cu care a crescut.   
Adolescenţa este şi ea marcată de diverse evenimente dramatice. 
Tânărul, cunoscând responsabilitatea, truda şi umilinţa, e nevoit 
să se maturizeze rapid. Fără studii, schimbând diverse posturi de 
muncă, de la cele mai joase până la cele mai joase, învaţă să su-
pravieţuiască consumând minimum de resurse. Tatăl, bolnav, fără 
a-i mai putea oferi sprijin, din punct de vedere moral şi financiar, 
se retrage în locul natal lângă părinţii săi.

Confruntându-se cu o viaţă nu atât de uşoară, autorul rămâne 
un om care are curajul de a crede zi de zi în visele sale, vise care 
mai târziu aveau să se materialize, apoi să devină o realitate pal-
pabilă în viaţa sa.       



La vârsta de nouăsprezece ani, la o lună după moartea tragica a 
tatălui său, se îndrăgosteşte de o tânără frumoasă, alături de care 
trăieşte o poveste de dragoste, pură, dar care nu avea să dureze 
mai mult de cinci ani. După încetarea relaţiei, sătul de eşec după 
eşec, experienţe dureroase, nedorite, neînţelese şi tentative de su-
icid, tânărul începe a simţi şi a căuta din ce în ce mai intens apro-
pierea de Dumnezeu, iar, regăsindu-se, revenind la înţelepciune, 
hotărăşte a împărtăşi oamenilor câteva idei despre: „ceea ce ar fi 
bine să nu faci cu viaţa ta“.    
În felul acesta, fără a conştientiza, avea să dea naştere unui nou 
concept şi punct de vedere diferit, mai amplu şi mai înalt, al înţe-
legerii scopului suprem şi al evoluţiei umane, dar şi a descoperirii 
Caracterului şi Voinţei Divine.

Aşadar, în primăvara anului 2012 îşi începea Lucrarea prin 
scrierile primului volum al trilogiei „Vorbind cu Dumnezeu“.

Problemele şi iluziile nu l-au doborât, ci, din contră, au creat 
un om cu caracter puternic, şi nu doar unul cu caracter puternic, 
ci şi un tânăr înţelept, care şi-a dezvoltat capacitatea de a înţelege 
că toate întâmplările trăite l-au adus exact acolo unde trebuia el 
să ajungă, scopul fiind formarea şi desăvârşirea lui – totul însem-
nând conştientizarea clipei prezent, singura clipă sfântă şi unică 
existentă în univers...

Dezvoltându-şi abilitatea de a interpreta gânduri, înălţându-şi 
conştienţa, reuşeşte a asculta Însăşi Vocea (Voinţa) Creatorului, 
devenind aşadar, un om ale cărui cuvinte sunt căutate de cei din 
jur, fiind una dintre puţinele persoane care în ciuda tuturor refu-
zurilor sau a dezamăgirilor, primite în mod repetat, continuă să 
transmită celorlalţi lecţia iertării.


