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Istorie și fascinație



De-a lungul timpului,
omenirea a utilizat puterea
cristalelor şi a pietrelor în
scopuri diferite. Cele mai vechi
legende despre cristalele magice
ne duc la Atlantida. Se
presupune că oamenii acestei
rase avansate foloseau cristalele
pentru a canaliza şi utiliza
energia macrocosmică. Se prea
poate ca această civilizaţie
legendară, posesoare a unei
ştiinţe avansate, să fi folosit
cristalele pentru a produce raze
de lumină de care se serveau în
scopul comunicării telepatice cu
proprii strămoşi.



Legenda spune că,
înainte ca Atlantida să fie distrusă,
înţelepţii au dorit să păstreze
cunoştinţele moştenite. Ele nu au
fost scrise în cărţi de teamă că nu
vor supravieţui cataclismelor. În
înţelepciunea lor, bătrânii
Atlantidei au încărcat anumite
cristale cu informaţii şi le-au
reintrodus în pământ, având
convingerea că ele vor fi
redescoperite în momentul în care
omenirea va fi pregătită să
primească înţelepciunea
înmagazinată în ele.

Supravieţuitorii Atlantidei au
început o nouă viaţă, continuând să
transmită cunoştinţele despre cristale
în Egipt, America de Sud şi Tibet.

Pe baza informaţiilor
referitoare la structurile cristaline şi
urmând modelul marilor temple ale
Atlantidei, ei au construit piramide.
Forma geometrică piramidală perfectă
amplifică legile fizice ale cristalului şi
canalizează energia universală de
înaltă frecvenţă în pământ. De altfel,
se consideră că iniţial marea piramidă
din Egipt avea în vârf un cristal uriaş
prin care energia cosmică era captată
şi amplificată.



Relatări cuprinse în scrieri
romane şi greceşti timpurii
indică faptul că pietrele erau
folosite ca talismane pentru
sănătate, pentru apărare şi

pentru dobândirea unor
virtuţi. De-a lungul istoriei, 

bijuteriile şi pietrele preţioase
au fost asociate adesea cu 

sângele regal şi au fost
purtate, cu eleganţă, în

coroane, au fost încrustate în
tronuri sau folosite ca 

decoraţii.

Anumite triburi de indieni
mexicani credeau că dacă în
timpul vieţii omul săvârşeşte
doar fapte bune, sufletul său
va intra după moarte într-un 
cristal; dacă cineva ar fi avut
norocul să găsească cristalul, 

acesta i-ar fi vorbit direct 
inimii, l-ar fi tămăduit şi i-ar fi

îndeplinit chiar şi visele. 



 Azi, datorită dezvoltării rapide a tehnologiei,
cristalele sunt folosite pentru a transmite şi amplifica
energiile în multe feluri. Cristalele de rubin—naturale sau
artificiale—sunt folosite în chirurgia microscopică bazată
pe laser. În fiecare an sunt extrase şi prelucrate mii de
kilograme de cristale de cuarţ. Ele sunt folosite în
dispozitivele ultrasonice, la ceasuri şi la cipurile de
memorie ale computerelor, ca oscilator pentru controlul
frecvenţei radio în echipamentele electronice, ca
transmiţător de energie de la un sistem la altul sau chiar
cu rol de condensatori pentru stocarea energiei.



Materiale necesare

 Sulfat dublu de aluminiu si potasiu
 Apa
 Sursa de încâlzire
 Termometru
 Pahare Berzelius



Se cântaresc 20g sulfat dublu
de aluminiu si potasiu. Se trece
substanța într-un pahar Berzelius 
și peste ea se adaugă 20 mL apă
caldă.



Paharul cu soluția astfel obținută, se introduce 
într-un pahar Berzelius  mai mare, în care se 

află apă, la același nivel. Se încălzește până la 
60˚C. Când toată sarea s-a dizolvat, se ia de 

pe foc și se scoate paharul cu soluție.



 Se ia cu pipeta
ce cantitate se
dorește și se pune
în alt recipient.
Acesta se așează
într-un loc uscat
care să faciliteze
evaporarea, timp
de 6-12 ore.



 Se urmăresc
cristalele cu cresc
până la evaporarea
totala a lichidului










