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Introducere

Omul - un minuscul fir de praf în univers...
      Un minuscul fir de praf al omului - universul...

Imaginaþi-vã cã sub tãlpile noastre nu este doar pãmînt
sau asfalt. Sub paºii noºtri este o lume giganticã deplasîndu-
se continuã spre undeva în spaþiul negru, infinit al Cosmosului.
Acest spaþiu este saturat de o energie tainicã, invizibilã ochiului,
ea pãtrunde în totalitate globul pãmîntesc ºi pe locuitorii lui.
Pãmîntul este un mod nu mai puþin misterios de energie, un
puternic emiþãtor de raze. ªi chiar omul, care trãieºte sub influ-
enþa nenumãratelor energii, ce este?

Pentru cã cea mai mare tainã a Universului este viaþa.
Mi s-a pãrut întotdeauna cã cea mai mare minune a lui Dum-
nezeu este existenþa omului. Iatã cum trec pe stradã pe lîngã
mine, în intîmpinarea mea - tineri ºi bãtrîni, frumoºi ºi hidoºi,
deºtepþi ºi proºti. ªi fiecare din ei este o minune, o mare tainã.
Fiecare este creat de energie, se hrãneºte cu ea, o emite, îºi
construieºte o casã pentru a se apãra de vremea urîtã ºi rãul
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din lumea înconjurãtoare. Dar numai pentru asta? Ce este o
casã? Patru pereþi ºi un acoperiº? Adãpost? Da, desigur. Dar
fiecare piatrã, fiecare pom, fiecare bucatã de metal care au
intrat în construcþia casei sînt de asemenea o investiþie de ener-
gie! Le-a dat-o Universul, cînd le-a fãurit.

Dar ºi omul a cãrui energie se deosebeºte ºi de energia
Pãmîntului ºi de cea a Cosmosului îi conferã oricãrui obiect
ceva cînd se atinge de el. Este energia vieþii, bioenergia. Se
poate spune cã omul transmite o pãrticicã din viaþa lui propriei
case, o investeºte cu suflet.

Puþini dintre noi reflecteazã la asemenea lucruri.


