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     Renunţaţi la asta şi veţi vedea apoi care va fi evoluţia ! Eu cunosc lucrurile
acestea, ştiu ce vă împiedică să vă legaţi (de Cer). Şi am să vă spun toate aceste
lucruri, am să vi le spun în detaliu, iar după aceea voi le veţi verifica; peste 10
ani, 20 de ani, 30 de ani, le veţi verifica. Iată. Luaţi lucrul acesta astăzi ca pe
ceva foarte profund, notaţi-l, meditaţi supra lui şi nu-l uitaţi niciodată ! Pentru că
în  felul  acesta  veţi  progresa  în  această  nouă  yoga  necunoscută  oamenilor,
desconsiderată, dispreţuită şi care e cea mai eficientă. Ea vă va da posibilitatea
să înţelegeţi tot, să faceţi lumină în tot şi apoi să realizaţi tot. Începeţi aşadar
prin a înţelege că Soarele este centrul sistemului solar şi că privindu-l, restabiliţi
în voi înşivă acelaşi lucru: un sistem solar cu un soare în centru – spiritul vostru,
care  se  întoarce,  se  instalează,  guvernează,  comandă,  în  timp  ce  înainte  era
harababură; era harababură, haos, nu exista un centru, nu exista un soare. Toţi
mâncau,  beau,  strigau,  distrugeau,  totul era vraişte înăuntru.  Cum vreţi  ca în
această  dezordine,  în  această  anarhie  să  rezolvaţi  ceva,  întelegeţi  ceva  ?
Niciodată, nu e cu putinţă ! Deci mai întâi trebuie să fii ca sistemul solar, cu un
soare în interior, pentru ca toţi să se învârtească în jurul unui centru. Acum nu
există  centru  şi  înăuntru  toate  umblă  care-încotro:  gândurile,  sentimentele,
celulele, dorinţele, toate. Nu există un guvern, nu există o căpetenie, nu există o
divinitate  în  exterior,  adică  soarele.  Mulţi  oameni  sunt  în  prezent  în  această
stare. Cum n-au observat, n-au văzut că soluţia e aici: venim să luăm un model,
modelul Soarelui. Soarele care este în centru şi toate planetele se învârt în jurul
său, chiar şi Pământul, fără să observăm ne învârtim în jurul lui. De ce să nu
facem lucrul acesta conştient ? Şi să spunem: «Şi eu vreau să fiu aşa: un sistem
solar cu un centru înăuntru, dar un centru care să fie luminos ! Un centru care nu
este idiot, prost, ci luminos, viu, cald ! Eu nu mai accept un centru stupid, tern,
idiot, slab, murdar, dezgustător !». Gata ! Purificare, curăţenie ! Toţi cei care
sunt acolo, în centru, pe care i-aţi luat drept divinităţi, drept şefi, drept ghizi,
drept  una,  drept  alta,  drept  (gogomani)  sau  savanţi  sau personalităţi  istorice,
gata, îi veţi verifica. Veţi spune: «Tu eşti ca Soarele ?». «Nu tocmai !». «Hai
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afară ! Pleacă !». «Dar tu, eşti cald ca Soarele ? Nu ? Hai, du-te !». Măturat,
curăţenie ! Şi instauraţi Soarele. Soarele înseamnă mult ! Şi când se va prezenta
înăuntru, când va intra înăuntru, în sfârşit, prezent, real, viu, veţi vedea de ce e
în stare. Pur şi simplu va intra şi toţi locuitorii care sunt înăuntru îşi vor simţi
şeful, stăpânul, domnul. Cum se joacă copiii… - mereu v-am dat acest exemplu
– în şcoli, copiii se ceartă, se ciondănesc în recreaţie. Dar când apare învăţătorul
– un omuleţ, acolo, cu o carte, un catalog sub braţ sau chiar un beţişor, totuşi,
uneori – toţi  se întorc la locurile lor,  ca şi cum nimic nu s-a întâmplat;  sunt
nevinovaţi,  ascultă în linişte,  este extraordinar !  Pentru că învăţătorul este în
clasă. Şi în alte cazuri, pe care vi le-am prezentat; vreţi să vi le repet ? De pildă
este o serbare, undeva.  Sunt nişte dansatori  care trebuie să prezinte ceva,  un
program; toţi sunt împrăştiaţi,  stau de vorbă, beau ceva. Dar vine căpetenia !
Toţi  se  aranjează,  doi  câte  doi,  patru  câte  patru;  ce  frumos,  ce  minunat,  ce
ordine,  ce  simetrie  !  Începe lucrul,  încep exerciţiile.  Fără căpetenie  totul  era
dezordonat. Trebuie adusă căpetenia, introduceţi-o şi veţi vedea cum ceilalţi îşi
vor găsi locul ! Pentru că pe moment, simbolic vorbind, inima este în stomac, iar
stomacul a urcat în cap, iar creierul e la pământ. Simbolic vorbind…
     Aşadar consideraţi Soarele ca un rezumat, ca o chintesenţă a tuturor acestor
termeni,  tuturor acestor  idei sublime, abstracte,  de neînţeles.  Deci consideraţi
Soarele ca pe o sinteză a tuturor acestor lucruri care ne depăşesc. În planul fizic,
în materie, dacă vreţi, el este lucrul cel mai sublim, poarta, legătura, mediul prin
care putem merge să ne unim cu Dumnezeu. Iar apoi am să vă explic alte lucruri
care vă sunt necunoscute. Dar pentru moment, să ne oprim doar (la acest aspect),
pentru că nu e cu putinţă, nu este timp, va fi obositor pentru voi, va fi prea mult,
iar  timpul  trece şi  sunt  alte  lucruri  care ne aşteaptă.  Dar mulţumiţi-vă astăzi
numai cu asta. Veţi spune: «Dar eu am auzit deja asta, ştiu !». Nu-i nimic, opriţi-
vă, concentraţi-vă, luaţi-l, meditaţi asupra lui ca şi cum l-aţi auzi pentru prima
dată. Pentru că aceasta produce un efect în voi: pentru prima oară, ca şi cum
niciodată, înainte (nu l-aţi fi auzit), ca pe o descoperire, ca pe o revelaţie şi veţi
vedea după aceea cum începe lucrul. Dar dacă spuneţi: «A, asta am auzit ! A,
asta ştiu ! O, asta am citit !...» nu veţi progresa niciodată, nu veţi face niciodată
munca (pe care trebuie s-o faceţi) ! Asta e atitudinea tuturor; toţi s-au cantonat,
s-au adăpostit, s-au refugiat, dacă vreţi, în toate acestea, pentru a arăta celorlalţi
că  sunt  superiori,  că  sunt  foarte  mari,  foarte  sus,  orice  li  se  spune,  ei  ştiu
întotdeauna,  au  auzit,  au  citit.  Şi  n-au  făcut  nimic.  Tot  bâjbâie.  Trebuie  să
renuntaţi la asta, nu trebuie să mai jucaţi, să arătaţi că, ştiţi, toate acestea le-aţi
văzut, le-aţi auzit, le-aţi citit ! Dacă renunţaţi, niciodată n-o să vă amăgiţi; chiar
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dacă e adevărat, nu spuneţi ! Spuneţi: a, da e foarte interesant, ceea ce mi-aţi
spus ! Umiliţi-vă, daţi dovadă de umilinţă, este o ocazie ! Ei, nu ! Mereu suntem
atât  de  superiori,  atât  de…  !  Atunci  de  ce  nu  reuşim  să  aranjăm  nimic  în
treburile noastre ? De ce suntem mereu la pământ, mereu nemulţumiţi, mereu
furioşi,  mereu  nefericiţi,  mereu  bolnavi,  mereu  lumitaţi,  sclavi  şi  aşa  mai
departe? Ştim tot ! Dacă ştim tot, am ieşi din tot (toate situaţiile) ! Aşa stau
lucrurile.  Iar  eu  voi  spune:  «Arătaţi-mi  cunoştinţele  voastre  !».  «A,  păi  să
vedeţi!...». Eu nu le văd ! Sunteţi cineva acolo, vai de capul vostru. Oh, là, là !
Dacă ai şti, bătrâne, ai reuşi să faci ceva ! Dacă ai dificultăţi, vei ieşi din ele, le
vei rezolva, le vei depăşi, le vei organiza, le vei învinge, vei triumfa; nu imediat,
dar  dă-mi  măcar  o dovadă că  începi,  în  sfârşit  să  faci  unele  lucruri;  (…) la
stânga, la dreapta; Arată-mi măcar în lucruri mici ! Lucruri mari sunt mai târziu.
Nu mi-au arătat nici măcar în lucrurile mici că au izbândit, că sunt învingători,
că au măcar nişte cunoştinţe, cum vreţi să mai cred în superioritatea lor !? «O,
le-am  spus,  orgoliul  vostru  vă  întunecă  într-atât,  încât  vă  impiedică  să
evoluaţi!». Hai, suprimaţi-l, luaţi umilinţa, începeţi şi veţi vedea după aceea că
totul se aranjează ! De-acum nu mai arătaţi că ştiţi totul, că aţi auzit tot şi că aţi
citit tot. Renunţaţi la asta ! Veţi vedea apoi ce evoluţie se va produce. Eu ştiu
lucrurile acestea, ştiu ce vă împiedică să evoluaţi. Eu cunosc lucrurile acestea,
ştiu ce vă împiedică să vă legaţi (de Cer). Şi am să vă spun toate aceste lucruri,
am să vi le spun în detaliu, iar după aceea voi le veţi verifica; peste 10 ani, 20 de
ani, 30 de ani, le veţi verifica. Iată. Luaţi lucrul acesta astăzi ca pe ceva foarte
profund, notaţi-l, meditaţi asupra lui şi nu-l uitaţi niciodată ! Pentru că în felul
acesta  veţi  progresa  în  această  nouă  yoga  necunoscută  oamenilor,
desconsiderată, dispreţuită şi care e cea mai eficientă. Ea vă va da posibilitatea
să înţelegeţi tot, să faceţi lumină în tot şi apoi să realizaţi tot. Începeţi aşadar
prin a înţelege că Soarele este centrul sistemului solar şi că privindu-l, restabiliţi
în voi înşivă acelaşi lucru: un sistem solar cu un soare în centru – spiritul vostru,
care  se  întoarce,  se  instalează,  guvernează,  comandă,  în  timp  ce  înainte  era
harababură; era harababură, haos, nu exista un centru, nu exista un soare. Toţi
mâncau,  beau,  strigau,  distrugeau,  totul era vraişte înăuntru.  Cum vreţi  ca în
această  dezordine,  în  această  anarhie  să  rezolvaţi  ceva,  înţelegeţi  ceva  ?
Niciodată, nu e cu putinţă ! Deci mai întâi trebuie să fii ca sistemul solar, cu un
soare în interior, pentru ca toţi să se învârtă în jurul unui centru. Acum nu există
centru  şi  înăuntru  toate  umblă  care-ncotro:  gândurile,  sentimentele,  celulele,
dorinţele, toate. Nu există un guvern, nu există o căpetenie, nu există o divinitate
în interior, adică soarele. Mulţi oameni sunt în prezent în această stare. Cum n-
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au observat,  n-au văzut  că soluţia  e  aici:  venim să luăm un model,  modelul
Soarelui. Soarele care este în centru şi toate planetele se învârtesc în jurul lui,
chiar şi Pământul, fără să observăm ne învârtim în jurul lui. De ce să nu facem
lucrul acesta conştient ? Şi să spunem: «Şi eu vreau să fiu aşa: un sistem solar cu
un centru înăuntru, dar un centru care să fie luminos ! Un centru care nu este
idiot, prost, ci luminos, viu, cald ! Eu nu mai accept un centru care este stupid,
tern, idiot, slab, murdar, dezgustător !». Gata ! Purificare, curăţenie ! Toţi cei
care sunt acolo,  în centru,  pe care  i-aţi  luat  drept  divinităţi,  drept  şefi,  drept
ghizi,  drept  una,  drept  alta,  drept  (gogomani)  sau  savanţi  sau  personalităţi
istorice, gata, îi veţi verifica. Veţi spune: «Tu eşti ca Soarele ?». «Nu tocmai !».
«Hai,  afară  !  Pleacă  !».  «Dar  tu,  eşti  cald  ca  Soarele  ?  Nu ?  Hai  du-te  !».
Măturat, curăţenie ! Şi instauraţi Soarele. Soarele înseamnă (mult) ! Şi când se
va prezenta înăuntru, când va intra înăuntru, în sfârşit,  prezent, real, viu, veţi
vedea de ce e în stare. Pur şi simplu va intra şi toţi locuitorii care sunt înăuntru
îşi vor simţi şeful, stăpânul, domnul. Cum se joacă copiii… - mereu v-am dat
acest exemplu – în şcoli, copiii se ceartă, se ciondănesc în recreaţie. Dar când
apare învăţătorul – un omuleţ, acolo, cu carte, un catalog sub braţ sau chiar un
beţişor,  totuşi,  uneori  –  toţi  se  întorc  la  locul  lor,  ca  şi  cum nimic  nu  s-a
întâmplat;  sunt  nevinovaţi,  ascultă  în  linişte,  este  extraordinar  !  Pentru  că
învăţătorul este în clasă. Şi în alte cazuri, pe care vi le-am prezentat; vreţi să vi
le repet ? De pildă este o serbare, undeva. Sunt nişte dansatori care trebuie să
prezinte ceva, un program; toţi sunt împrăştiaţi, stau de vorbă, beau ceva. Dar
vine căpetenia ! Toţi se aranjează, doi câte doi, patru câte patru; ce frumos, ce
minunat, ce ordine, ce simetrie ! Începe lucrul, încep exerciţiile. Fără căpetenie
totul  era dezordine.  Trebuie adusă căpetenia,  introduceţi-o şi  veţi  vedea cum
ceilalţi îşi vor găsi locul ! Pentru că pe moment, simbolic vorbind, inima a căzut
în  stomac,  iar  stomacul  a  urcat  pe  cap,  iar  creierul  e  la  pământ.  Simbolic
vorbind, asta văd eu la oameni: picioarele sunt sus, iar mâinile sunt jos, totul
este răsturnat ! Totuşi ! Să accepţi o asemenea situaţie ! De ce ? Pentru că şeful
nu este prezent, căpetenia nu este prezentă, ghidul nu este prezent. Şi atunci îşi
permit să meargă să fumeze o ţigară, să bea un pahar, să facă una şi alta, să se
ocupe de nişte treburi pe undeva…Dar iată că soseşte căpetenia ! Oh, là, là !
Toate funcţionează, celulele… Uitaţi, chiar şi în familii: uneori (soţii) se ceartă,
tocmai au o dispută. Dar iată că vine în vizită un prieten, pe care îl stimează, îl
respectă… Oh, là, là ! Săracii de ei, încearcă să uite tot, să facă curat, iau un aer,
o atitudine civilizată:  Luaţi  loc !  Ce bucuroşi  suntem ! etc.  Se privesc chiar
frumos, pentru ca prietenul să nu observe că erau în plină tragedie, că «mirosea

4



urât». Aţi văzut asta de atâtea ori, vi s-a întâmplat chiar şi vouă, cu siguranţă. A,
da, a, da. Eraţi cu cineva. Vine o a treia persoană. Trebuie totuşi să respectaţi o
atitudine, convenienţele etc. Vedeţi ? De ce să nu folosim aceeaşi  lege: de a
introduce, de a aduce, de a strecura în noi şeful, căpetenia cea mai luminoasă din
câte puteţi cunoaşte, cea mai caldă, pe cea mai vie – Soarele ? Veţi vedea atunci
că, instinctiv, magic, toţi ceilalţi îşi vor găsi locul, pentru că le e ruşine să se
prezinte urâţi, prost educaţi, urşi nelinşi, cum se spune, în faţa acestui prieten,
acestui  superior.  Veţi  vedea,  că  se  petrece  instinctiv.  E  atât  de  adevărat,
Doamne, cât este de adevărat ! Şi acum, nu aţi observat că deseori sunt în voi
tumulturi, discuţii, revoluţii, aproape că nu mai găsiţi nici un loc (pentru voi). Şi
atunci începeţi să vă rugaţi, vă rugaţi, vă rugaţi. Dintr-odată totul se linişteşte, vă
regăsiţi  calmul,  bucuria… A venit  cineva,  un  prieten,  în  interior  şi  datorită
acestui prieten, ceilalţi au tăcut ! Aşadar, dragi fraţi şi surori, v-am venit de hac !
Şi  să  nu spuneţi  că  nu e  adevărat.  De câte  ori  n-aţi  verificat  lucrul  acesta  !
Numai că nu v-aţi dat seama că e aşa. Ei, da. Şi dacă am face-o mai asiduu, mai
constant,  cu mai  multă  fervoare,  pentru ca acest  prieten să  nu mai  plece,  să
rămână să locuiască acolo pentru totdeauna, adică să ia centrul şi să nu se mai
mişte de acolo, adică să nu vă mai părăsească, atunci pacea va exista tot timpul.
Şi lumina. El vine şi luminează. Şi cum e atât de luminos, iar înainte nu era
decât o candeluţă care lumina, eram într-un palat, într-o cameră, într-o pivniţă,
nu se ştie unde, în subteran, abia se zărea puţin în jur cât să te descurci. Şi nu
ştiam ce se află în jur. Dar iată că el vine cu lumina lui şi ce vedem ? Vedem că
erau comori,  bogăţii,  splendori… Dar  cum nu  le  vedem,  nu ne-am apropiat
niciodată pentru a intra în posesia lor. Şi rămânem aşa, cufundaţi în apă până la
gât şi strigăm: «Mi-e sete, mi-e sete, mi-e sete !». Ne e sete toată viaţa şi nu ştim
că suntem cufundaţi în apă şi nu ştim să bem. Noi suntem în această situaţie.
Când Soarele va pătrunde în sufletul nostru, în spiritul nostru, vom vedea atunci
toată bogăţia care se găseşte în noi. Înţelegeţi acest aspect ? Nu v-aţi gândit că
prezenţa unui soare vă poate face să vedeţi. Şi încă mai tremurăm, tremurăm,
tremurăm de frig toata viaţa. «Ah, mi-e frig ! Ah, nimeni nu ma iubeşte ! Ah, am
nevoie de simpatie, de afecţiune !». Şi toţi caută puţină căldură pe ici pe colo,
caută la femei, la bărbaţi. Şi ceilalţi tremură şi ei. Cum să se încălzească ? Se
frecţionează pentru a se încălzi… Dar aşa nu se încălzesc. Dar când au încetat
frecţionarea, iar e frig şi tremură. Nu, nu aşa, dragi fraţi şi surori: introduceţi
Soarele în interior şi cum el este cald, vom transpira, ne vom dezbrăca, ne vom
scoate  hainele,  vom  rămâne  complet  goi,  adică  în  adevăr.  Vom  cunoaşte
adevărul gol goluţ. Dar cum în prezent suntem ca eschimoşii, cum vreţi să vedeţi
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pe  cineva,  să  cunoaşteţi  pe  cineva,  când  e  la  Polul  Nord,  e  frig,  este
încotoşmănat… Cum se îmbrăţişează/sărută oamenii ? Este extraordinar ! Cum
pot să se îmbrăţişeze când sunt atâtea haine, atâta grosime de blănuri şi toate
celelalte ? Ei nu-şi pot manifesta iubirea. Nu se pot cunoaşte. Îşi văd doar nasul,
puţin şi ochii ! Şi nu putem vedea frumuseţea eschimoşilor ! Săracii, nu pot să se
dezbrace, e atât de frig ! Iată în ce stare sunt oamenii fără Soare. Sunt în starea
eschimoşilor.  Nu-şi pot cunoaşte frumuseţea.  Când se vor dezbrăca,  simbolic
vorbind, ce lucruri vom vedea, ce chipuri – o splendoare. Da. Dar acum oamenii
nu se cunosc. De ce ? Pentru că e frig. Nu există iubire. Şi pe urmă ? Sunt nişte
cadavre, adică nişte cimitire; fără Soare nimic nu se mişcă. Sunt înţepeniţi. Nu e
mişcare, nu e putere, nu e forţă, nu e voinţă. Dar când va veni Soarele, ne va
face să vedem lucrurile. Ne va obliga să ne dezbrăcăm şi să vedem şi să simţim;
ne va încălzi şi vom începe să ne mişcăm. Vom fi, în sfârşit, eliberaţi. Pentru că
aceasta este eliberarea: de a fi însufleţit/înviat. Cine nu este însufleţit/înviat, nu
poate fi liber. Nu se poate deplasa, este înţepenit, prea frigorificat. Aţi observat
şi  voi:  când  staţi  în  frig,  nu  puteţi  face  nimic,  staţi  închirciţi,  aşteptaţi,  ca
animalele  care  când  hibernează  nu  se  mişcă.  Şi  plantele,  adică  grăunţele,
seminţele sunt şi ele în această stare de hibernare, nu se mişcă. Dar când vine
Soarele, încep să crească rădăcinuţe, mici tije, animalele aleargă – şi oamenii la
fel. Încep lucrul: seamănă, ară… De ce n-am înţeles asta, de ce nu ne-am gândit
la asta ? Oamenii încă îşi bat joc de toate acestea. Ce stupizenie ! 
     Aşadar, primul lucru astăzi este să înţelegeţi valoarea Soarelui, mai întâi
valoarea Soarelui.  Apoi  vom mai  vedea  şi  alte  lucruri.  Valoarea,  importanţa
Soarelui pentru a deveni un centru, o căpetenie. Şi când este prezent, tot restul se
schimbă, se mişcă, se însufleţeşte. Iată. Doar atât pentru astăzi ! Este deja mult –
şi pentru toată viaţa.
     Dragi  fraţi  şi  surori,  când  veţi  şti  ce  se  află  îndărătul  acestui  lucru,
importanţa, mijloacele, formulele, latura magică, cum să lucraţi cu Soarele, din
ce motiv, atunci veţi lăsa totul de-o parte, nimic nu va mai fi atât de important
decât  un  răsărit  de  soare.  Veţi  renunţa  la  atâtea  lucruri  care  nu  au  nici  o
importanţă şi cu ce ardoare, cu ce atenţie, cu ce iubire veţi urca, ca şi când nu
este nimic mai presus. Da, dar încă nu am ajuns acolo. Veniţi, din obişnuinţă.
Dar când veţi înţelege valoarea acestui lucru, când veţi şti ce înseamnă Surya
Yoga şi ce ne va aduce ea, multe lucruri vor păli. Şi va fi minunat. Iată, aşadar.
Bucuraţi-vă că aveţi asemenea condiţii, asemenea posibilităţi de a veni în fiecare
dimineaţă să vă «adăpaţi», să vă încălziţi, să vă uşuraţi şi să vă liberaţi. Şi nu
ştiţi cum să o faceţi corect. Trebuie să învăţaţi. Trebuie să vă umiliţi. Să învăţaţi
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să o faceţi  din ce în ce mai bine, din ce în ce mai bine. Acesta este zălogul
viitorului vostru. Aşa veţi căpăta bogăţii şi comori. Şi părerea mea, Surya Yoga
depăşeşte  toate  celelalte  yoga,  pentru că o puteţi  face  aici  şi  în acelaşi  timp
sunteţi ajutaţi de căldură, de lumină şi de puritate. Da, sunteţi ajutaţi ? Şi chiar
dacă nu reuşiţi în celelalte yoga, cel puţin rămâne faptul că Soarele v-a încălzit
şi v-a mângâiat şi v-a dat, a introdus în voi particule, hrana; trenuleţele au venit
totuşi să se descarce. Chiar dacă nu reuşiţi în celelalte yoga, care sunt grele,
aveţi firicele de aur, în timp ce celorlalte yoga le lipsesc toate acestea. Cei care
reuşesc sunt foarte puţini la număr, din milioane, foarte puţini, câţiva au reuşit în
yoga lor. Şi toţi ceilalţi sunt privaţi. În timp ce voi, chiar dacă nu reuşiţi, sunteţi
îmbogăţiţi, pentru că Soarele vă dă totuşi, în ciuda insuccesului vostru, v-a dat
deja. Aşadar, Surya Yoga este de preferat ! Traiască Surya Yoga ! Va fi yoga
viitorului, dragi fraţi şi surori ! Celelalte aparţin trecutului. Chiar dacă nu reuşiţi
să  obţineţi  ce  doriţi,  nu vă întoarceţi  cu mâna goală.  Soarele  v-a  dăruit,  v-a
magnetizat, v-a vindecat, v-a umplut de atâtea ! Înţelegeţi-mă bine ! Vedeţi ? Eu
am găsit  ce  am găsit.  E  un  lucru  important,  ce  am găsit  eu.  Şi  am să  v-o
dovedesc, cu toate argumentele filozofice, ştiinţifice, materiale, tangibile, o să v-
o dovedesc, ca să vedeţi că nu vă înşel; că …această yoga le cuprinde pe toate.
Cine vă împiedică să vă rugaţi, să meditaţi, să respiraţi şi în acelaşi timp să fiţi
ajutaţi de Soare ? Este sinteza a tot. 

Un minut de meditaţie !         
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