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Avertisment

Rar s-a văzut la începutul unei cărţi un avertisment care
să pună în gardă pe cititor. Dar eu ţin în mod absolut să fac
asta, spre binele cititorului şi al colectivităţii. Dacă nu sun-
teţi bine pregătiţi, această carte v-ar putea bulversa viaţa.
Vreau să dau un avertisment foarte clar celor care ar vrea să
întrebuinţeze puterea cristalelor pentru tehnici necurate.
Cristalele au în general, proprietatea de a întoarce spre uti-
lizator toată energia pe care acesta o trimite cuiva. Dacă veţi
dori să trimiteţi un rău cuiva, fiţi siguri că această energie se
va întoarce amplificată către dumneavoastră deci, este ex-
trem de nocivă. 

Există tehnici speciale pentru a te proteja, dar nu sunt
deloc interesată ca să le divulg.

Lucraţi cu cristalul respectând regula de aur:
„Nu faceţi altora ceea ce nu vreţi să vi se facă vouă!“
Urmând această regulă veţi fi în armonie cu legile cos-

mice care conduc acest univers.
Şi, mai ales, nu uitaţi că efectuând orice muncă în

care folosiţi cristale, trebuie să respectaţi o regulă fun-
damentală: cristalele vor amplifica legea cauză-efect pe
care unii o numesc Karma. Tot ceea ce veţi face vă va fi re-
turnat. Folosiţi cristalele cu înţelepciune, ele vă vor întoarce
această forţă.
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Preambul

Cu mult timp în urmă, chiar în momentul creaţiei, a avut
loc o adunare a îngerilor de rang înalt. Arhanghelul suprem
primise un imens cristal de cuarţ, cel mai pur din toată crea-
ţia. Toată lumea era cucerită şi uimită de puritatea şi lumina
aurie pe care o emana acest cristal.

Arhanghelul explică atunci îngerilor că acest cristal era
ultima creaţie pe care Dumnezeu o terminase înainte de a se
odihni. „Toate secretele creaţiei şi ale Energiei Unice care au
servit pentru a construi lumea se află în interiorul acestui
cristal. Dumnezeu mi-a cerut să aleg un înger, care va avea
ca misiune să aşeze acest cristal pe pământ, pentru ca omul
care se va naşte mai târziu să poată datorită acestui cristal,
să cunoască Energia Unică şi secretele Universului şi ale ori-
ginii sale“! Un înger tânăr se ridică atunci foarte entuziast şi
ceru: „Vreau să îndeplinesc eu această misiune. Vă rog,
daţi-mi acest cristal, vreau să vă dovedesc că pot s-o fac“,
spuse el foarte agitat.

Arhanghelul îl fixă cu privirea şi păru să ezite văzând ti-
nereţea acestuia. Îi spuse: „Să ştii că această misiune este
foarte importantă şi până acum n-ai mai îndeplinit nici o altă
misiune“. Îngerul îi răspunse: „Este adevărat, nu mi-aţi mai
dat vreo misiune. Dar vă rog, faceţi asta pentru mine“. În-
gerul îi privea pe cei din jur cu un aer rugător. Arhanghelul,
în faţa unei cereri atât de insistente, îi acordă încrederea sa
şi-l însărcină să ducă cristalul pe pământ.

Tânărul înger apucă atunci cristalul în viteză şi plecă
alergând să îndeplinească prima sa misiune.
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Nevăzând unde pune piciorul, alunecă pe un nor şi scăpă
cristalul, care căzu din înalt pe pământ. În cădere se sparse
în mii de bucăţi care se împrăştiară pe toată suprafaţa Terrei.
De atunci, orice individ care găseşte o bucăţică de cristal
crede că este singurul în stare să arate drumul oamenilor.
Orbiţi de razele sale, aceştia nu pot vedea lumina UNICĂ,
originală. Dacă fiecare persoană ar căuta să se acordeze
acestei lumini adevărate, atunci ar veni şi iluminarea.
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Introducere

Această carte nu este una obişnuită. Ea ar putea bulversa
viziunea voastră despre lume, ca şi sistemul actual al gândi-
rii raţionale şi pseudocarteziene. V-ar putea transforma şi v-
ar permite să intraţi în lumea nouă, care se află deja la uşa
noastră. Cei care sunt receptivi la Noua Eră şi la noile ener-
gii vor înţelege mai uşor, conţinutul acestei cărţi; ceilalţi vor
avea o privire de ansamblu asupra transformării necesare a
conştiinţei, pentru a putea traversa timpurile care se anunţă.
Nu aveţi decât să ascultaţi mass-media pentru a auzi vor-
bindu-se de războaie şi de posibilitatea unui război mondial,
de accidente nucleare, de cutremure de pământ, de poluare
(pământ, apă, aer şi focare nucleare) de cancer, boală, în care
trei din patru cazuri se datorează alimentaţiei şi mediului în-
conjurător, de SIDA, de foamete, de diminuarea gravă a re-
zervelor petroliere, de suprapopulare, de accidente
ecologice, de dispariţia miilor de specii animale, de distru-
gerea faunei şi pădurilor care ameninţă echilibrul planetei,
de găuri în stratul de ozon care cresc ameninţător, şi aici mă
opresc…

Majoritatea oamenilor ştiu în interiorul lor, că nimic nu
mai merge şi mulţi se simt paralizaţi de neputinţă, atunci
când se gândesc la viitor, mai ales tinerii care se văd singuri
cu problemele lăsate de generaţiile anterioare (şi lumea se
întreabă de ce mulţi dintre aceşti tineri sunt revoltaţi!). Multe
grupări religioase, ecologice şi diverse organizaţii mari se
ridică să anunţe o catastrofă iminentă, sfârşitul lumii, un ca-



taclism la scară planetară şi cele mai mari bulversări văzute
vreodată pe această planetă. În mod cert, aceştia toţi cred că
este cea mai bună metodă pentru a-i sensibiliza pe oameni:
să-i facă să le fie frică.

Cel mai mare pericol pe care îl cunoaştem este legat în mod
direct, de acest sentiment de frică. Frica atrage frică. Frica,
fiind cel mai puternic sentiment negativ, ea nu poate atrage
decât sentimente negative şi nimic altceva. Imaginaţi-vă pute-
rea enormă a sute de milioane de persoane care nu se gân-
desc decât la iminenţa unei catastrofe. Credeţi că acestea vor
atrage ceva pozitiv prin felul lor de gândire?

Dar ce ar trebui să facem, mă veţi întreba. Trebuie să fim
conştienţi de raţiunea pentru care am ajuns în stadiul actual.
„Omul este ceea ce gândeşte“ spune un vechi dicton. Am
putea adăuga: „Lumea exterioară devine ceea ce omul gân-
deşte în interior“. Meditaţi la cele de mai sus în fiecare zi şi
veţi observa adevărul acestei fraze în lumea voastră. Pentru
această raţiune nu puteţi schimba niciun sistem politic, so-
cial sau de alt fel, dacă schimbarea nu se face în interiorul
oamenilor; din acest motiv poporul este decepţionat de ori-
care guvern aflat la putere.

Această serie a „Cristalului interior“ vă va da un instru-
ment pentru a vă transforma lumea şi acest instrument este
cristalul. 

Nu uitaţi că acest obiect este un instrument de lucru
şi, ca şi acesta, orice instrument nu este decât o extensie
a celui care-l foloseşte.

Vom vedea încă de la început care este metoda de lucru
preconizată în această serie şi maniera de a o aborda. Voi ex-
plica mai departe ceea ce cristalele vor putea aduce în viaţa
dumneavoastră.

Voi începe prin a expune a scurtă istorie a cristalului şi a
civilizaţiilor care l-au folosit de mii de ani. Vom începe cu
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informaţiile privind cristalul. Vom aminti pe rând, cum tre-
buie folosit, purificat şi programat, ca şi tehnicile privitoare
la utilizare. Veţi studia apoi tehnicile pentru a fi „mai des-
chişi“ la energiile exterioare şi interioare cu ajutorul exerci-
ţiilor de respiraţie, al exerciţiilor de relaxare, a meditaţiei, a
purificării etc.

Vom studia evoluţia gândurilor ştiinţifice, filozofice şi
ezoterice şi a consecinţelor pe care acestea le-au avut asupra
mentalităţii occidentale până acum. Ca să înţelegem mai
bine impasul în care ne găsim astăzi, trebuie să ştim mai
întâi cauza. Veţi fi atunci conştienţi de revigorarea actuală a
ştiinţei şi de consecinţele pe care aceasta le-a creat în lumea
occidentală. Şi, în acelaşi fel, ca să sesizaţi mai bine cum
cristalul creşte sau se retrage la maximum, va trebui să fiţi
receptivi la energiile sale şi la maniera de a aborda aceste
energii.

Unul dintre lucrurile foarte importante pe care le veţi în-
văţa referitor la folosirea cristalelor este legea rezonanţei şi
interdependenţei energiei.

Dacă veţi înţelege această lege, veţi sesiza enorm de
multe lucruri, căci aceasta stă la baza mişcării Noii Ere
şi a noii conştiinţe planetare care se manifestă astăzi în
mişcările ecologice şi altele asemenea.

Fiecare atom al unui cristal este în perfectă armonie cu
structura sa şi în interacţiune cu alţi atomi. Aceasta se în-
tâmplă deoarece un cristal este perfect. Dacă atomii n-ar fi
legaţi între ei atât de armonios, aceştia ar fi în dizarmonie şi
nu ar forma un cristal.

Cunoaşteţi multe lucruri perfecte? În afară de dumnea-
voastră, bineînţeles! Să luăm de exemplu, corpul uman.
Există milioane şi milioane de celule care vă formează cor-
pul. Fiecare celulă este independentă şi vie şi formează un
corp viu, un organism în sine. Toate celulele sunt legate între



ele ca să poată forma un corp uman. Aceste celule n-au decât
un scop: supravieţuirea dumneavoastră pe plan material.
Ce s-ar întâmpla, dacă celulele dumneavoastră ar decide să
devină egoiste şi să nu trăiască decât pentru ele însele, refu-
zând să participe la colectivitate? „Cancer“.

Terra este un organism viu, chiar dacă mulţi dintre noi
nu-şi dau seama de asta. Toată viaţa începe de la sol. Toate
elementele: apa, pământul, atmosfera, fauna, cele patru reg-
nuri mineral, vegetal, animal şi uman – fac parte din acest
mare organism care reprezintă planeta noastră. Totul este
legat cu totul şi trebuie să fie în perfectă armonie pentru
echilibrul mamei noastre – Terra. La rândul lor şi regnurile
sunt în perfectă armonie. Regnul mineral face plantele să
trăiască, acestea vor face să trăiască animalele, acestea vor
face să trăiască alte animale, iar noi, noi vom face hambur-
geri şi salată de tomate!

Omul care gândeşte, cel care este deasupra acestei crea-
ţii, începe să înţeleagă semnificaţia profundă a interdepen-
denţei din mediul înconjurător şi rezultatul încălcării acestei
legi: Cancerul ca rezultat al poluării. Cristalul rămâne un
instrument util pentru a învăţa şi înţelege această lege cos-
mică. Cristalele provin din acest pământ şi datorită lor,
noi oamenii am făcut un extraordinar salt tehnologic.
Dacă pământul ne-a făcut să redescoperim folosirea crista-
lelor pe plan mondial, asta nu vă spune nimic? Nouă, tutu-
ror celor care l-am găsit!

Gândirea este o formă de energie vehiculată de creier.
Veţi învăţa că puteţi focaliza această energie cu cristalul pen-
tru a obţine tot ceea ce vă doriţi de la viaţă. Eu am numit
această tehnică: „Formula magică pentru a vă cristaliza
dorinţele“. Această tehnică, ea singură valorează de zece
ori mai mult decât preţul acestei cărţi. Puteţi folosi tehnica
aceasta ca să obţineţi un bun, o calitate, o muncă, sau ca să
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vă lepădaţi de un defect sau de un obicei urât. Unii vor gândi
că este un sacrilegiu ca să te serveşti de un cristal ca să obţii
bunuri materiale. Sunt cei care n-au înţeles nimic.

Bunurile materiale sunt bune atâta vreme cât nu
devin un scop în sine. 

Iisus Hristos n-a spus oare să cerem ca să ni se dea? Şi,
în plus, niciodată nu a afirmat că banii sunt un rău, aşa cum
cred mulţi astăzi, ci că dragostea pentru ei este nefastă.
Dacă n-ar fi fost nevoie de bani, nimeni n-ar mai fi muncit,
niciun confort n-ar mai fi posibil şi am fi încă în timpul ca-
vernelor. Doar materialismul extremist este rău. Cei care nu
cred în spiritualitate.

Cei care au îmbrăţişat filozofia „Noii ere“ sunt echili-
braţi şi ştiu să păstreze valoarea lucrurilor. Vor şti în mod in-
tuitiv ce este bun pentru ei.

Metoda învăţată aici, pentru a lucra cu cristale nu este
numai o tehnică în sine. Ea vă va ajuta să aprofundaţi calea
pe care aţi ales-o şi care vă va duce pe o scară conformă cu
gradul vostru de evoluţie.

Cristalul este simbolul Noii Ere. Ca să te deschizi cris-
talului înseamnă să intri într-o nouă lume de energie. Cris-
talul de cuarţ va activa cristalul vostru intern; cel pe care-l
aveţi în interiorul vostru este mai puternic decât toate. Când
acesta va fi activat la cea mai înaltă putere, veţi putea plasa
cristalele în salonul vostru şi ele vor servi ca bibelouri, căci
nu vor mai avea nimic să vă înveţe. De aici, munca reuşită
cu cristalele.



I

Cristalul:
Instrument de vehiculare a energiei
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Cuvânt-înainte

Înainte să începeţi studiul şi lectura acestei lucrări, mi-ar
plăcea să adoptaţi o metodă de lucru care ar trebui să con-
stituie prima atitudine a „omului modern“ sau a adevăratu-
lui om de ştiinţă. Este „atitudinea echilibrată şi deschisă“.
Priviţi bine această schemă:

Dogmatism_______________X_____________Scepticism 
Etrem                                   A.E.O Extrem

La un capăt, aveţi o persoană dispusă să creadă aproxi-
mativ tot ce-i spune o cineva cu autoritate, indiferent des-
pre ce este vorba. Această persoană poate acţiona cu
naivitate sau poate fi sinceră în demersul său. Ea crede cu
tărie într-un lucru, pentru că i s-a spus cum trebuie să gân-
dească. Această persoană poate că a experimentat personal
un lucru şi deoarece îl crede adevărat pentru ea, îl considerâ
adevărat pentru întreaga omenire. Ea va respinge ca fiind
eronat tot ceea ce nu se potriveşte cu experienţa sa şi va în-
cerca să atragă pe toată lumea spre adevărul său şi spre uni-
versul său închis. Modul său de gândire este îngust.  

La celălalt capăt, se află o persoană care practic, nu crede
nimic. Ea este sceptică la aproape tot ce se spune şi nu poate
fi probat cu simţurile fizice. Această persoană va încerca să
ridiculizeze o idee fără ca măcar să o analizeze. Ea va în-
cerca, de asemenea, să determine pe toţi cei din jurul ei să
nege ceea ce ea însăşi nu acceptă. Ea nu are încredere decât
în simţurile sale, chiar dacă nu le înţelege. Ea preferă să nege
complet un subiect care depăşeşte cunoştinţele sale, decât
să-şi aloce timp să-l înţeleagă.



A.E.D – atitudine echilibrată şi deschisă
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Tot ceea ce nu se potriveşte cu convingerile sale, va fi
acceptat cu scepticism. Modul său de gândire este de ase-
menea, închis. 

Acum, dacă veţi studia aceste două extreme, veţi putea
să vă daţi seama că ele sunt în realitate identice, în pofida
modului diferit de abordare a unui subiect. Aceste două ex-
treme resping tot ceea ce le face să nu se simtă bine. Moda-
lităţile lor de abordare a vieţii sunt identice, căci ele au
spiritul închis. Ele se tem că noutăţile le pot schimba felul de
a fi, adică securitatea lor. Aceste persoane sunt deci, ostile
oricărui progres sau evoluţie care ar putea afecta mica lor
lume închisă.

Din contră, cel care este echilibrat foloseşte o schemă de
gândire „deschisă“. El ştie că fiecare sistem, religie, filoso-
fie sau orice altceva, are o parte de adevăr. El nu se opreşte
asupra niciunuia dintre aceste sisteme de teamă să nu devină
extremist. Dacă face parte dintr-o religie sau din oricare altă
asociaţie, el rămâne deschis diferitelor scheme de gândire,
căci el ştie că totul se leagă şi este în interdependenţă. Ceea
ce este adevărat într-o societate, poate fi fals în alta. El nu
crede în superioritate rasială, ci caută o armonie între rase.
Când cineva îi explică o nouă modalitate de a vedea un
lucru, el se bazează pe intuiţia sa şi apoi decide dacă o ac-
ceptă sau o respinge. Pentru o persoană din categoria echi-
libratului, un concept nu serveşte decât la explicarea unui
lucru dar, nu este niciodată superior. El va fi întotdeauna pre-
gătit să renunţe la orice lucru pentru altul nou, cu o singură
condiţie, ca acesta să-l ajute să evolueze. El nu neagă as-
pectele la care renunţă, deoarece acestea i-au permis să evo-
lueze; dar el va fi în măsură să înţeleagă o altă persoană care
merge pe aceiaşi cale.

Orice progres ştiinţific a generat perfecţionarea a tot ceea
avem acum. Uitaţi-vă la primele maşini şi la ce avem acum.
Comparaţi de asemenea, modul de viaţă din secolul întâi cu
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al nostru. Întotdeauna, cei care au avut mintea „deschisă“ au
revoluţionat lumea. Din totdeauna, populaţia a evoluat da-
torită marilor spirite. Dar majoritatea acestor mari spirite au
fost neînţelese la vremea lor, deoarece erau în contracurent
cu masele. Unii dintre aceştia au fost iniţiaţi.

Studiul cristalelor şi A.E.D*

Voi mai ales nu ar trebui, să acceptaţi tot ceea ce se va
spune în acest studiu al cristalului, fără să experimentaţi. La
extrema cealaltă nu respingeţi un lucru, pentru că este nou
sau pentru că nu-l înţelegeţi. Dacă priviţi o piatră, aţi putea
crede că nu are viaţă, pentru că nu se mişcă. În realitate, în
ea se mişcă atomi iar această piatră are vibraţia ei proprie, ca
şi voi, dar această vibraţie este atât de scăzută încât piatra
pare fără viaţă. Dacă şi voi credeţi ca majoritatea oamenilor
că regnul mineral este singurul din cele patru regnuri (mi-
neral, vegetal, animal şi uman) care nu este animat creaţi de
fapt o dogmă. Dacă vă îndoiţi de ceea ce spun, sunteţi scep-
tici. Aceste două atitudini extreme, blochează complet cu-
noaşterea. Trebuie să aveţi spiritul deschis pentru noi
cunoştinţe şi să decideţi apoi dacă le însuşiţi.

Nu negaţi sau acceptaţi un lucru fără a vă pune întrebări,
şi nu rejectaţi un lucru doar pentru că nu îl înţelegeţi. Ex-
ploraţi-l, apoi lăsaţi-l deoparte; o parte din dumneavoastră se
va ocupa să găsească răspunsul şi să vă lămurească. Va tre-
bui de asemenea, să acceptaţi că ceea ce e fals pentru voi
poate fi adevărat pentru alţii şi că ceea ce este de neînţeles
astăzi, va putea fi înţeles mâine. Dacă, la lectura acestei cărţi
nu veţi înţelege un pasaj sau o idee nouă, subliniaţi-l şi pu-
neţi-i un semn de întrebare. Veţi fi surprins să constataţi că
la o lectură ulterioară veţi înţelege mai bine acest pasaj. Mo-
tivul este simplu: subconştientul vostru a lucrat, fără să vă
preocupaţi de asta, şi a găsit răspunsul.
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2. FORMULA MAGICĂ PENTRU A VĂ
CRISTALIZA DORINŢELE

Acest capitol conţine toate secretele pentru a învăţa să
obţineţi tot ceea ce doriţi. Dacă veţi adapta această formulă
în viaţa voastră şi o veţi folosi în mod concret, cu cristalul
cu care lucraţi, veţi vedea cu ochii voştri magia transformă-
rii complete a vieţii cotidiene. Urmaţi cu rigurozitate şi efec-
tuaţi tot ceea ce vă este indicat şi vă veţi transforma viaţa
datorită acestei formule de afirm-acţiune combinată cu ener-
gia cristalului. Lumea din jurul vostru va fi martora acestor
transformări şi, atunci când vă vor spune că aveţi noroc, voi
veţi surâde, căci numai voi ştiţi că cel care a construit acest
noroc sunteţi voi înşivă.

Pentru a obţine ceea ce vreţi nu trebuie decât un singur
lucru; dacă vă lipseşte acel „ceva” este inutil să terminaţi de
lecturat această carte.

Care este acel lucru care v-ar transforma viaţa dacă
l-aţi avea? Este DORINŢA.

Dacă viaţa voastră nu este un succes, atunci înseamnă că
nu ştiţi ce este cu adevărat o dorinţă. Nu disperaţi, veţi şti ce
este dorinţa la sfârşitul acestui capitol. Dacă n-aţi reuşit să fa-
ceţi din viaţa voastră un succes, cel puţin veţi şti pe cine să
blamaţi. Aceştia nu sunt ALŢII – guvernul, evenimentele vie-
ţii, ci VOI ÎNŞIVĂ sunteţi cei responsabili pentru viaţa voas-
tră. Credeţi, poate, că exagerez! Dar cine anume poate să vă
schimbe viaţa de AZI? Puteţi obţine ajutorul celor din jur, dar
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CINE trebuie să ceară acest ajutor? Tot voi. Spuneţi-vă mai
bine, că orice eşec în viaţă poate servi ca trambulină pentru
succes. Nu aveţi decât să căutaţi această trambulină. Cel care
abandonează căutarea va pierde ocazia să aibă succes.
Când sunteţi descurajat recitiţi capitolul acesta având în
mână cristalul cu care lucraţi. Apoi meditaţi şi întrebaţi-vă ce
aveţi de făcut. Închideţi ochii şi aşteptaţi răspunsul. Chiar
dacă nu-l obţineţi imediat, deschideţi ochii şi fiţi pregătiţi să
primiţi acest răspuns, căci subconştientul vostru va lucra zi
şi noapte pentru a găsi soluţia, cu atât mai mult cu cât îl ali-
mentaţi în consecinţă.

A. CE ESTE DORINŢA?

Dorinţa este un cumul al emoţiilor şi sentimentelor
puternice îndreptate către un obiectiv sau un obiect ma-
terial care, în momentul obţinerii, va da o satisfacţie
emotivă doritorului.

O emoţie pe care o încercăm pentru o persoană va de-
veni o dorinţă ardentă pentru o altă persoană.

A dori orice în lumea asta: bani, succes, siluetă, sănătate,
etc. implică o stare emoţională puternică. Este important să
facem deosebirea între a avea afecţiune pentru un lucru şi
a-l dori cu putere. Este o deosebire între a gândi la ceea ce
doriţi şi a obţine ceea ce doriţi.

Afecţiunea este un sentiment sau o emoţie care ne atrage
către un lucru sau o persoană. Dorinţa este mai activă şi cu-
prinde în ea elementul afectiv. Suntem înclinaţi să vrem să
obţinem obiectul afecţiunii noastre în timp ce afecţiunea este
numai atracţia sau interesul pentru un obiect. Deci, afecţiu-
nea ne face să iubim obiectul sau persoana; dorinţa acelui
obiect sau acelei persoane ne face mai mult decât să le
iubim, jinduim (poftim) la acestea şi nu ne simţim eliberaţi,
decât atunci când obiectivul este atins.
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Pentru ca un lucru să devină dorinţă, trebuie ca înainte de
toate această dorinţă, să fie suscitată de o emoţie. Dacă emo-
ţia devine foarte intensă, ea se transformă în dorinţă, iar do-
rinţa se transformă în aspiraţie, o nevoie şi o pasiune pentru
tot ceea ce priveşte dorinţa în sine. Dacă dorinţa devine des-
tul de puternică, ea se va traduce prin decizia de a vrea cu
orice preţ să fii lângă cel de care eşti atras. Acesta este pri-
mul stadiu al voinţei.

VOINŢA.  Dacă doriţi cu ardoare un lucru, trebuie să
vă puneţi în joc voinţa, căci ea vă face să acţionaţi în aşa fel
încât să realizaţi sau să obţineţi obiectul dorinţei voastre.
Fără voinţa fermă de-a acţiona nu veţi obţine lucrul sau apre-
cierea persoanei dorite; dorinţa voastră nu va rămâne decât
un vis, o iluzie fără putere de realizare.

Trebuie să fiţi pregătiţi în orice moment, să treceţi la ac-
ţiune pentru a obţine obiectul după care jinduiţi. Câte per-
soane care, atât de aproape de obiectul dorinţei lor, nu
abandonează din laşitate sau din tot felul de temeri sau de ra-
ţiuni nejustificate?

Pentru a evita astfel de întâmplări, dacă este cazul, asi-
guraţi-vă şi analizaţi în amănunt obiectul dorinţei voastre.
Dacă vreţi, de exemplu, să slăbiţi, întrebaţi-vă care este
cauza pentru care v-aţi îngrăşat. Mâncaţi pentru a compensa
lipsa de afecţiune sau pentru că sunteţi emotivi? Este doar o
manieră de a combate stresul cotidian? Dacă este o tensiune
nervoasă cea care vă face să vă îngrăşaţi, va trebui să vă pro-
gramaţi cristalul pentru a combate stresul.

Când sunteţi încordaţi, în loc să vă alungaţi încordarea
îngurgitând hrană, luaţi cristalul în mână şi spuneţi, de
exemplu: „N-am nevoie de (evocaţi mâncarea suplimentară
pe care o aveţi în faţă) ca să-mi înlătur stresul. De altfel, eu
sunt zvelt(ă) şi perfect sănătos(ă). Cristalul absoarbe stresul
meu şi sunt calm şi destins acum”.
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Afirmând toate acestea, imaginaţi-vă tensiunea ner-
voasă care intră în cristalul nostru, ca şi cum ar fi aspirată
de acesta.

Citiţi cele trei fraze care urmează:

POT SĂ OBŢIN TOT CEEA CE DORESC, ŞI ASTA
NUMAI PENTRU CĂ DORESC ÎN MOD ABSOLUT.

Mulţi oameni fac greşeala de a formula un legământ sau
să dorească ceva, fără însă a pune în această formulare en-
tuziasmul necesar realizării acestora. Aceste persoane ar
vrea ca dorinţele să se realizeze, dar ele îşi spun că în fond,
nu merită ceea ce doresc şi că acest legământ (promisiune,
angajament) nu este realizabil. În felul acesta îşi ucid orice
speranţă de împlinire a visului sau dorinţei.

Persoanele acestea trebuie să înveţe ce este cu adevărat
o dorinţă şi maniera în care trebuie s-o simţi.

Dar ce este cu adevărat o dorinţă? vă veţi întreba. Iată
câteva exemple. Citiţi cu atenţie şi descoperiţi chiar voi în-
şivă ce poate face adevărata dorinţă.

* * *

Un maestru Zen era într-o barcă lângă mai mulţi disci-
poli. Apa era calmă şi peisajul încântător. Un călugăr tânăr
îl întreabă: „Ce este dorinţa“? Fără a spune vreun cuvânt,
maestrul ia rama cu care vâslea în mână şi îl împinge pe că-
lugăr peste bord. Călugărul atinse fundul apei şi, când în-
cercă să urce la suprafaţă maestrul nu-i lăsă timp să-şi
găsească suflul şi, cu ajutorul vâslei îl reţinu sub apă. Călu-
gărul se zbătu cât putu în căutarea oxigenului. Când maes-
trul văzu că tânărul discipol începe să slăbească, îl trase în
barcă uşor, ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

163

Tânărul călugăr, disperat încerca să-şi găsească suflul,
pentru că era extenuat. Maestrul îl fixă cu privirea şi-l în-
trebă: „Ce-ai gândit tot timpul cât au fost sub apă“? Abia
mai suflând, călugărul îi răspunse: „Nu mă gândeam la
nimic, singurul lucru pe care-l doream era aerul“.

„Nu-i aşa că nu te gândeai decât la aer“? îl întrebă maes-
trul cu un mic surâs.

„Nu! Singurul lucru pe care-l aveam în cap era să respir,
nu era nimic mai important pentru mine. Îmi trebuia cu orice
preţ oxigen“, îi răspunse discipolul.

Călugărul începu să înţeleagă unde voia să ajungă maes-
trul. Acesta din urmă, remarcând lucirea din ochii tânărului,
îi spuse: „Cred că ai înţeles deosebirea dintre o dorinţă şi o
dorinţă arzătoare“?

*  *  *

Dacă un om pierdut în pădure, ar fi obligat să trăiască
aici timp de câteva luni, ar descoperi, în mod sigur, ce este
dorinţa reală de a mânca. Toate instinctele sale s-ar concen-
tra asupra acestui unic scop: să găsească mâncare. Şi acest
om, oricât de civilizat ar fi, s-ar transforma într-un animal în-
fometat în faţa a tot ceea ce ar reprezenta pentru el hrana.

*  *  *

Indivizii aflaţi în pericol de moarte au înţeles şi au făcut
lucruri supraomeneşti ca să-şi salveze viaţa, căci doreau în
mod arzător să trăiască. O femeie a ridicat singură un auto-
mobil ca să-şi salveze fiul care era prins dedesubt. Căci fe-
meia voia cu ardoare ca fiul ei să fie salvat şi să trăiască.



212

4. CĂTRE O NOUĂ ERĂ

A. FIECARE DOREŞTE UN PANDANTIV DE
CRISTAL

Pandantivul de cristal este foarte popular astăzi. Nu aveţi
decât să deschideţi o revistă ca să citiţi tot felul de anunţuri.
Publicitatea promite şanse pentru bingo, sănătate, dragoste,
bani şi... tralala! N-aveţi decât să purtaţi un cristal şi hop!
ca prin minune aveţi totul! Cele mai multe cristale sunt fa-
bricate din cristale de plumb, mai puţin costisitor decât cu-
arţul. Aţi aflat din cartea aceasta că cristalul de plumb nu
este fabricat decât din sticlă şi nu are putere mare. Mulţi
vând cristale, dar nu şi informaţiile necesare pentru folosi-
rea lor. Nu vi le pot da din cauză că nu ştiu nimic, probabil,
despre cristale. Dar cristalele se vând bine, comercianţii pro-
fită chiar dacă nu ştiu mare lucru despre marfa aceasta.

Pericolul mare este că asta se răsfrânge asupra consu-
matorilor (cei care cumpără şi poartă cristale). Aceştia nu
cunosc regulile de bază, ignoră faptul că cristalele trebuie
purificate înainte de a fi folosite. Un alt risc rămâne pentru
cei care cunosc utilizarea cristalelor, căci au învăţat regulile
de bază auzite ici şi acolo. Ei nu-şi dau seama că, abuzul de
cristale devine nociv ca oricare alt lucru bun. Să vedem îm-
preună maniera de a purta un pandantiv şi la ce serveşte
acesta.

În general, se poartă un pandantiv pe centri energetici
(chakre) sau, ceea ce este foarte important, între aceştia.
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Cristalul deschide chakrele şi energizează corpul eteric, care
influenţează la rândul său corpul vostru fizic. Mai mulţi spe-
cialişti în cristaloterapie vă vor spune că totdeauna vârful
pandantivului trebuie să fie în jos, în timp ce alţii vă vor
spune că vârful trebuie să fie în sus. Adevărul este că amân-
două situaţiile sunt bune.
Să vedem diferenţa care este între ele.

VÂRFUL ÎNDREPTAT CĂTRE ÎN SUS
Dacă faceţi meditaţii sau exerciţii care stimulează centrii

voştri superiori, cristalul va stimula chakrele superioare. Dar
dacă veţi purta mereu un pandantiv cu vârful îndreptat înspre
sus, acesta va stimula prea mult corpul vostru astral. Dacă
acesta este stimulat prea mult, va avea tendinţa să vrea „să
se desprindă“; se va spune atunci despre voi că sunteţi „în
lună!“. Acesta este cazul lunaticilor, ei sunt pierduţi printre
nori, plutesc, nu sunt prea siguri pe pământul pe care calcă.
Pentru aceste persoane este recomandat să poare cristale cu
vârful îndreptat în jos.

VÂRFUL ÎNDREPTAT ÎN JOS:
Când un pandantiv este purtat în felul acesta, el are ten-

dinţa de a vă lega de pământ. Deschide centrii energetici in-
feriori şi acţionează ca un grund în electricitate. Fiind legaţi
de pământ veţi deveni conştienţi de munca pe care trebuie
s-o efectuaţi zilnic. Veniţi de sus ca să lucraţi aici, jos; nu
faceţi decât să vă gândiţi cum să vă întoarceţi mai repede
sus. Mulţi oameni cred că trebuie să trăiască în lipsuri şi
ascetism aici, pe pământ, pentru ca să merite o viaţă bogată
şi fericită în ceruri. Aţi venit „de sus“ ca să munciţi aici,
jos; trebuie să găsiţi mijlocul cel mai potrivit ca s-o faceţi
şi cristalul de cuarţ vă dă o lecţie preţioasă în acest sens.
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Dacă aveţi un cristal cu terminaţie dublă acesta va face ca
energia să circule în ambele sensuri. El vă va deschide toţi
centrii energetici, dar va concentra energia în colţul în care
este aşezat.

PANDANTIVUL ŞI CHAKRELE

Va trebui să ştiţi ceva despre locul în care aşezaţi cristalul.
Îl veţi plasa direct pe chakra pe care vreţi s-o activaţi şi s-o
deschideţi. O veţi aşeza deasupra sau sub chakra pe care tre-
buie s-o deschideţi ca să efectuaţi o lucrare mai lungă. Să
zicem că aţi primit o sarcină de mediator care constă în aceea
că va trebui să reînnoiţi legăturile afective între două părţi
ajunse în discordie, iar această sarcină vă ia mult timp. Veţi
aşeza pandantivul sub chakra cardiacă, cu vârful îndreptat în
jos ca să nu supraexercitaţi energia acestui centru. Dacă fa-
ceţi o meditaţie şi vreţi să deschideţi chakra cardiacă, plasaţi
pandantivul direct pe acest centru, cu vârful îndreptat în sus.

Nu trebuie să purtaţi un pandantiv mereu. Trebuie să-l
puneţi numai când aveţi o lucrare anume de făcut. Alegeţi
singuri centrul pe care să-l purtaţi ca să aveţi rezultate mai
bune. Dacă aveţi de făcut o lucrare în relaţie directă cu emo-
tivitatea, puneţi-l în centrul plexului solar.

Să purtaţi pandantivul sub haine, direct pe piele, ca să
fie în legătură directă cu centrii energetici şi să evitaţi atin-
gerea lui de către curioşii care vă admiră bijuteria.

Dacă veţi purta în mod continuu, un pandantiv s-ar putea
produce un dezechilibru energetic în corpul vostru. Chakra
care va fi activată şi va rămâne aşa mai mult timp va prejudi-
cia celelalte chakre. Corpul vostru nu va putea controla toate
aceste energii şi va slăbi. Atunci va trebui să scoateţi orice
cristal din jurul vostru şi să rămâneţi în afara undelor emise de
acestea cel puţin 4-5 zile, după care veţi efectua o lucrare de
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reechilibrare a chakrelor. Este recomandat ca în acest timp de
repaus să vă purificaţi făcând băi cu sare de mare.

Veţi înţelege acum pericolul care decurge din purtarea
unui pandantiv fără să i se cunoască utilizarea. Ele sunt ca
nişte plante bolnave cărora le lipseşte soarele. Dacă le veţi
da soare, plantele se vor revigora. Dar dacă le veţi expune la
soare (sau, mai degrabă la lumina care înlocuieşte soarele)
în mod continuu, veţi ucide astfel plantele. Căci acestea se
vor deschide prin supraabundenţă de energie.

Pericolul de a purta mereu cu sine un cristal nu este atât
de grav cât ar părea. Persoanele care poartă aceste cristale
pot observa după o perioadă de timp că cristalele nu sunt
poate la fel de eficace cum gândeau ele, pentru că nu le aduc
decât indispoziţie. Intuitiv, aceste persoane le vor arunca, le
vor lăsa într-o cutie sau le vor dărui. Este păcat, pentru că de
fapt, cristalele sunt eficace, dar acţionează în sens invers din
cauză că persoanelor despre care vorbim le lipsesc informa-
ţiile corecte. Nu uitaţi proprietatea pe care o au cristalele
de-a amplifica toate gândurile, fie ele pozitive sau nega-
tive. Puteţi controla toate gândurile voastre şi puteţi fi
pozitivi 100% toată ziua? Cei care poartă un pandantiv
de cristal fără a-i cunoaşte proprietăţile vor fi purtaţi de
sentimentele lor şi de emoţiile negative. Înlăturaţi pan-
dantivul de la gât când vă culcaţi. Din timp în timp purifi-
caţi-l, căci cristalul strânge multe vibraţii negative de-a
lungul timpului. Este bine ca, mai multe zile să nu purtaţi
pandantivul. Urmaţi-vă intuiţia şi fiţi conştienţi că purtaţi un
cristal de cuarţ, deci controlaţi-vă gândurile.

CRISTALUL: CREDINŢĂ, MAGIE SAU SUPERSTIŢIE?

Atunci când vorbim de energia unui cristal, mulţi oameni
pot crede că vorbim despre magie. Se poate spune că
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„magia“ este un alt termen pentru a desemna „ştiinţa“ care
nu este încă înţeleasă. Să recurgem la epoca veacului al
XVII-lea şi să ne imaginăm că, printr-un concurs de împre-
jurări, sunteţi transportaţi în timp.

Sunteţi într-o sală mare, aşezaţi printre savanţii vremii
şi luaţi parte la o conferinţă. Vă ridicaţi şi anunţaţi că mai târ-
ziu oamenii vor inventa o maşină de fier care va transporta
oamenii fără ajutorul cailor şi că această maşină va atinge o
viteză de 200 km/h. Un savant se ridică, se prezintă în faţa
auditorului şi spune: „Cunoaşteţi, dragii mei colegi, toate
cercetările pe care le-am făcut şi vă declar că niciun om din
lume nu va putea rezista unei viteze mai mari de 50 km/oră,
fără ca interiorul corpului său să facă explozie. După cerce-
tările mele acest lucru se anunţă absolut imposibil. Omul
acesta este un nebun“. Savantul nostru se va aşeza, mândru
de a fi spus adevărul. Voi o să vă ridicaţi şi o să răspundeţi:
„Nu sunt nebun. Omul va inventa vapoare de oţel care vor
traversa mările şi oceanele, transportând mii de persoane la
bord; unele vase vor pluti sub mare şi datorită unei energii
speciale vor putea rămâne sub apă mai multe luni“. Veţi fi
mândri de voi şi veţi privi pe savanţii din sală cum au rămas
consternaţi de cele auzite.

Atunci, un savant mai bătrân decât toţi, având o barbă
albă, impozantă, se va ridica şi va spune: „Ascultaţi, dragi
colegi, eu am fost invitat aici ca să asist la o conferinţă im-
portantă despre ştiinţă şi viitor. Timpul meu este preţios şi
nu-mi pot permite să-l pierd ca să ascult prostii. Pe scurt,
cred că toţii cei de aici, chiar şi un copil de zece ani ştim că
un obiect din fier nu poate pluti. Atunci, puteţi să vă imagi-
naţi un vapor atât de mare în care să încapă mii de persoane
care să traverseze oceanul? Lăsaţi-mă să râd; imediat ce va
fi pus pe apă se va scufunda. Şi despre vapoarele care să
meargă pe sub apă, asta ce mai poate fi? Cei care înoată în
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mare ştiu prea bine că la o adâncime de 5 m sub apă îţi vâ-
jâie urechile din cauza presiunii prea mari.

Şi apoi, cum ar putea respira persoanele care se găsesc pe
astfel de vapoare? Ar fi ameninţate de o moarte iminentă.
Nici în mii de ani omul n-ar putea inventa astfel de aparate.
Omul acesta este un eretic“. Şi savantul nostru se va grăbi să
părăsească sala.

Vă veţi ridica afişând un aer încrezător şi veţi replica:
„Dragii mei savanţi, vă cer să fiţi indulgenţi cu mine. Vă
spun că înainte de a trece trei secole de acum încolo, omul,
cu ajutorul aparatelor din oţel va putea zbura spre cer, va tra-
versa Terra în mai puţin de 12 ore, se va orienta în spaţiu
mergând spre Lună şi chiar va ateriza pe Marte şi...“ Atunci
se va ridica un bărbat indignat şi roşu de mânie: „Omul
acesta este diabolic. Toată lumea ştie că un obiect mai greu
decât aerul nu va putea zbura niciodată. Nimeni în lume, nici
măcar în 10.000 de ani nu va putea zbura şi nu va ateriza pe
Lună. Debarasaţi-vă de acest om, face comerţ cu diavolul“.
Nu vă vor lăsa timp să răspundeţi şi toţi se vor repezi asupra
voastră. Vă vor duce afară unde a fost ridicat un rug. În ciuda
strigătelor voastre şi a protestelor, vă vor lega de un stâlp şi
vă veţi trezi în mijlocul rugului.

Sărmanii de voi, nici n-aţi avut timp să le vorbiţi despre
radio, despre tv, despre telefon, despre aparatele de fotogra-
fiat, de calculator, de laser, de cuptorul cu microunde, des-
pre aparatele medicale, despre bombele nucleare etc. Prima
dată când cineva vă va trata drept idiot deoarece credeţi în
energia pe care o puteţi controla cu un cristal, veţi surâde la
rândul vostru de ignoranţa lor. Dacă cineva vă cere să-i pro-
baţi, din punct de vedere practic existenţa energiei din cris-
talul vostru (ceea ce este destul de uşor; lovind două cristale
într-un loc întunecos, acestea vor degaja o lumină slabă, dar
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vizibilă), răspundeţi-i cu mult tact că puteţi face asta cu con-
diţia ca şi el să vă demonstreze la rândul lui cum să obţină
electricitate fără a folosi în acest scop un aparat. Mai mult,
cereţi-i să vă aducă dovada că pozitivul şi negativul există.
Chiar în stadiul avansat al ştiinţei din zilele noastre nimeni
nu poate demonstra, din punct de vedere fizic, ce este elec-
tricitatea, fără a folosi un aparat în acest scop. Avem teorii, le
aplicăm la tehnologiile de azi, dar ştiinţa noastră se opreşte
aici. Cine a inventat electricitatea? Această forţă a existat tot-
deauna, noi n-am făcut decât s-o observăm şi s-o folosim. Tot
la fel este şi energia solară; soarele a existat mereu, noi nu
facem decât să învăţăm cum să-i folosim energia.

Energia cristalină a existat şi ea mereu şi va exista tot-
deauna, noi nu facem decât s-o redescoperim. Chiar dacă
distrugerea oricărei forme de viaţă de pe Terra va veni, cu-
arţul – mineral care acoperă 1/3 din planeta noastră va con-
tinua să emită energie naturală, în afară de faptul că cristalul
va pierde un aliat preţios care să vrea să reechilibreze planeta
noastră. Şi pentru asta va fi păcat. Energia cristalului în in-
teracţiune cu cea a omului poate deveni un instrument ex-
trem de puternic, căci omul – prin conştiinţa sa şi prin liberul
arbitru lucrează cu energie cristalină şi împlineşte multe lu-
cruri deosebite. Cristalele lăsate singure nu vor emite decât
o energie care nu va putea servi la nimic, căci această ener-
gie „nu are conştiinţă“. Cristalele seamănă cu nişte câini-
ghizi care servesc pe cei orbi să treacă peste obstacole. Tot
ca un câine-ghid ele servesc „de ochi“ care văd în altă di-
mensiune. Lăsaţi-vă „ghidaţi“ de cristale, chiar dacă ştiţi că
voi sunteţi stăpânii.
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B. CRISTALUL INTERIOR

Structura este formă şi viaţa este valul
care traversează forma

Ra Bonewitz

Lucrul cu cristalele ne ajută să devenim sensibili la ener-
gia materiei şi unde ne situăm în raport cu aceasta. Aţi în-
văţat că nu aparenţa exterioară a cristalului este cea care-l
face un instrument preţios, ci mai degrabă structura sa in-
ternă. Tot aşa, nu aspectul exterior al individului face din
acesta o persoană de calitate, ci fiinţa sa interioară.

Aţi avut desigur, ocazia ca manipulând cristalul cu care
lucraţi să vă zăriţi imaginea în cristal, în sensul că cristalul
v-a trimis înapoi imaginea aşa cum sunteţi. Dar în realitate,
în forul vostru interior, ştiţi cu adevărat cine sunteţi? De
unde veniţi? Unde mergeţi? Vă interesează aceste întrebări?
Dacă da, cristalul va fi un ghid excelent şi un obiect de me-
ditaţie pentru căutările voastre. De ce?

Cristalul are poate milioane de ani de existenţă. N-a în-
registrat el o cantitate considerabilă de energie? Energia se
înregistrează. Cristalele posedă în structura lor internă un
cod genetic în acelaşi fel în care avem noi codul genetic
numit ADN şi care determină înălţimea noastră, rasa, cu-
loarea părului, caracterul etc. Cristalele sunt capabile să
transmită informaţiile pe care ele dau celor care lucrează cu
ele. Cu multă practică veţi fi în stare să primiţi aceste infor-
maţii, chiar în mod inconştient.

Iată, aveţi de meditat la acest lucru. Vă aflaţi la ţară sau
într-un colţ de lume unde poluarea nu înceţoşează cerul. Este
noapte şi cerul este înstelat. Culcaţi-vă pe pământ, având
cristalul în mâna stângă. Observând cerul veţi vedea mii de
stele şi, dincolo de ele vă imaginaţi sute de milioane de alte
galaxii, fiecare galaxie având la rândul ei milioane de stele.
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„Viaţa este valul care traversează forma“

Cristalul este viu şi ca şi noi, el primeşte aceeaşi Energie-
Unică. Această energie este preZentă în toate regnurile care
există în Univers şi sunt în stare evolutivă. Energia este pre-
Zentă şi în mineralele care, la rândul lor, sunt materia primă
a creaţiei. Regnul vegetal conţine în el regnul mineral. Reg-
nul animal conţine în el regnul vegetal şi pe cel mineral.
Omul are în constituţia lui aceste trei regnuri. Deci, la baza
lui, omul este constituit din materie minerală. Se spune în
Biblie „Omul este pulbere şi va deveni pulbere“. Lucrul cu
„Cristalul Interior“ înseamnă să „desprăfuieşti“ această pul-
bere. Un cristal scos din pământ este plin de murdărie. După
ce a fost spălat şi curăţat în acid, el vede pentru prima oară
soarele şi străluceşte. Căutarea sau cercetarea interioară pe
care vi-o aduc cristalele trec prin acelaşi proces.

În centrul creierului nostru avem o glandă numită glanda
pineală. Pentru medici şi oameni de ştiinţă această glandă
rămâne un mister ca şi funcţionarea ei. Iniţiaţii şi înţelepţii
orientali spun că această glandă poate să se dezvolte şi că,
atunci când ea este activată ea contribuie la cunoaştere. Des-
cartes, marele filozof, socotea glanda pineală casa sufletului.
Glanda este o excrescenţă a sistemului nervos. Arată ca un
sac cu un perete superior depigmentat care corespunde cris-
talinului, şi un perete central pigmentat a cărui structură o
aminteşte pe cea a retinei. Aceasta este, într-un fel „al trei-
lea ochi“. Glanda pineală este legată printr-o tijă cu creierul.
Ea este un transductor sau „elementul care transformă
energia luminoasă în influx nervos“. Acţionează asemenea
cristalului care transformă energia fotonică (luminoasă) în
influx electromagnetic. În orice fel ai judeca, glanda noas-
tră pineală este CRISTALUL NOSTRU INTERIOR.

Cercetătorii şi specialiştii în endocrinologie se întreabă
dacă este vorba despre un vestigiu (o rămăşiţă) a unui organ
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care a fost funcţional sau care va deveni astfel, în viitor. Ezo-
teriştii răspund că cele două aspecte sunt exacte. Glanda pi-
neală era dezvoltată acum mult timp în urmă într-o
civilizaţie dispărută şi că, aceasta va fi reactivată în viitor
când vom avea o civilizaţie „mai deschisă“, din punct de ve-
dere spiritual. Este foarte posibil ca glanda pineală să se dez-
volte prin exerciţii adecvate foarte precis şi printr-o anume
manieră de a trăi. Lucrând cu cristalele veţi activa, încet-
încet cel de al treilea ochi.

Lucrul cu cristalele duce în mod direct, la o activitate in-
terioară, „lucrarea cu/pe tine însuţi“. Deşi lucrul cu cristalele
este o activitate exterioară, aceasta duce direct la „Cristalul
Interior“.

Cristalul Interior înseamnă să devii conştient şi să re-
cunoşti în tine însuţi: gânduri, emoţii, energie şi corp fizic.

Cristalul Interior înseamnă să iei cunoştinţă de lumea
micro şi macrocosmică. Suntem singurele creaturi de pe
Terra care putem observa aceste caracteristici. Este suficient
să le înţelegem.

Cristalul Interior înseamnă să iei cunoştinţă de legile
naturale şi de regnurile care coexistă pe lume alături de noi.
Cristalul Interior înseamnă să înţelegi că suntem toţi în
interacţiune şi că adevărata muncă de a înţelege toate
acestea consistă în aceea că trebuie să ne realizăm ple-
nar viaţa.

EXISTĂ ÎN INTERIORUL NOSTRU O SCÂNTEIE DI-
VINĂ.

ACEASTĂ LUMINĂ ESTE DE ORIGINE CRISTICĂ.
ESTE CRISTALUL NOSTRU INTERIOR.




