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Fabio Nocentini s-a nãscut la Florenþa în 1965. Dupã o li -
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tasticã, a urmat studii despre simbolism ºi ezoterism, apro -
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cursuri de naturopatie la „ªcoala Italianã de Medicinã Holistã“
din Florenþa ºi la alte instituþii similare; a urmat un masterat în
Reiki tradiþional dupã metoda Usui, interesându-se de tehnicile
de reechilibrare energeticã prin folosirea cristalelor. Autor de
articole în reviste de specialitate, precum ºi al volumului
„Iniþiere în remediile florale californiene“ (Roma, Edizioni Me -
di terranee, 1998), el colaboreazã cu asociaþia culturalã
„L'Elibé. Teatro di Behemont“ din Florenþa desfãºurând acti -
vitate de cercetare, precum ºi de susþinere a unor cursuri de
cristaloterapie, Reiki ºi floriterapie.





Tatãlui meu, expert în cunoaºterea regnului mineral.
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PREZENTARE

Aceastã carte expune câteva tehnici de lucru pentru oricine
doreºte sã foloseascã terapia cu pietre ºi cristale. Interesul
crescând pentru cristaloterapie, veche disciplinã holistã, redes -
coperitã astãzi, derivã din conºtientizarea faptului cã întreaga
ma terie, inclusiv cea care aparent este inanimatã, nu este alt -
ceva decât o formã de energie, caracterizatã printr-o densitate
diferitã faþã de luminã, spre exemplu, care ºi ea este o formã de
energie: teoria relativitãþii, formulatã în 1905 de Albert Einstein,
ca ºi descoperirile fizicii moderne cuantice aduc confirmãri cu
caracter ºtiinþific acestui concept, exprimat încã din antichitate
de cãtre ºtiinþa exotericã. Materia anorganicã este organizatã
pe structuri diferite faþã de om, de plante ºi de animale, dar
chiar ºi în aceasta regãsim molecule ºi atomi, în interiorul
cãrora vibreazã particule subatomice, cum sunt electronii; ast -
fel de particule, prin caracteristicile lor particulare, ne aratã cã
presupusa distincþie între materie ºi energie, în realitate nu are
sens: materia ºi energia se întrepãtrund în asemenea grad
încât la nivelul infinitezimal – la nivelul particulelor subatomice
– una se transformã în alta, confirmând faptul cã avem a face
cu douã aspecte complementare ale aceluiaºi fenomen.

În temeiul unei atare consideraþii, care va fi reluatã ºi ampli -
ficatã în paginile urmãtoare, se poate afirma cã ºi mineralele,
fiind un grup de atomi în care se remarcã prezenþa energiei, au
facultatea de a interacþiona cu mediul înconjurãtor ºi cu omul.
Do rinþa de a studia ºi înþelege mecanismele acestei interac -
þiuni, împreunã cu experimentarea directã ºi experienþele per -
sonale, au condus la redactarea acestui manual, ce va putea
constitui baza de plecare pentru nespecialiºti ºi o ocazie de
aprofundare pentru cei care se intereseazã deja de mai multã
vreme de fascinanta lume a cristaloterapiei.

Lucrarea este structuratã astfel încât sã dea un cadru apro -
fundat despre cum se opereazã la nivel energetic prin mijlo -
cirea utilizãrii cristalelor de cuarþ ºi a mineralelor de diverse
tipuri: vor fi descrise formele, proprietãþile ºi folosirea unor
astfel de instrumente. Un capitol este dedicat corpilor subtili ai
omului ºi celor ºapte vârtejuri (vortexuri) energetice majore
care în tradiþia orientalã poartã numele de chakra: vârtejurile



de la 2 la 6 sunt analizate nu numai sub aspectul anterior ci ºi
sub cel posterior. Pentru fiecare chakra vor fi propuse unele
remedii florale, ale lui Bach ºi californiene, adecvate pentru a
le reechilibra funcþiile; în apendice, un tabel ilustreazã cores -
pon denþele dintre florile lui Bach ºi cristale. Sunt expuse teh -
nicile de purificare, de activare ºi regenerare, iar o altã sec -
þiune, amplã, este dedicatã caracteristicilor specifice ale pietre -
lor folosite în cea mai mare mãsurã în terapie. Alte informaþii
vor fi date cu referire la programarea unui cristal ºi prepararea
apelor ºi elixirelor de pietre. În partea finalã se prezintã des -
crie rea particularizatoare a modalitãþilor de desfãºurare a unei
ºedinþe terapeutice ºi se listeazã diferitele tehnici de tratament
cu ajutorul pietrelor ºi cristalelor. În lucrare sunt, în sfârºit,
redate numeroase referiri la gândirea ºi experienþele altor
autori care activeazã în planul cristaloterapiei ºi al disciplinelor
holiste în general.

De îndatã ce cercetãtorul va fi dobândit încredere în teh -
nicile descrise aici ºi se va fi sintonizat cu limbajul mineralelor,
dezvoltându-ºi ascultarea, intuiþia ºi sensibilitatea, beneficiile
nu vor întârzia sã aparã. Totuºi, trebuie avut în atenþie faptul cã
cristaloterapia nu reprezintã o disciplinã exhaustivã, în stare sã
rezolve singurã multiplele probleme ce aduc atingere fiinþei
umane, iar cunoaºterea proprietãþilor energetice ale pietrelor
ºi cristalelor nu trebuie sã inducã de loc voinþa de a acþiona
asupra sa însuºi ºi a altora, renunþând la intervenþia medicului.
Cristaloterapia trebuie consideratã mai curând un mijloc de
favorizare a menþinerii unei condiþii energetice satisfãcãtoare,
la ea urmând sã ne referim ca la o metodã de vindecare natu -
ralã care promoveazã cunoaºterea omului în totalitatea sa: o
totalitate constituitã nu doar din corpul fizic, ci ºi din acele
planuri subtile pe care doctrinele iniþiatice din toate timpurile
ºi culturile încearcã sã le cunoascã, încã din zorii umanitãþii.
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1. PROPRIETĂŢILE REGNULUI MINERAL

Obiºnuinþa de a ne folosi de minerale, de pietre preþioase ºi
de cristale în scopuri foarte diferite, este foarte veche ºi se
regãseºte în toate civilizaþiile, în Occident ºi în Orient. Dacã
folosirea în scopuri artistice ºi decorative a pietrelor reprezintã
aspectul cel mai vizibil, de un interes rãspândit pentru acele
daruri care se regãsesc în viscerele planetei, nu trebuie trecut
peste importanþa cunoaºterii ezoterice, indispensabilã gândirii
umane, potrivit cãreia alegerea unor anumite geme faþã de
altele în realizarea giuvaerurilor, obiectelor preþioase ºi instru -
mentelor adecvate pentru folosinþe diferite nu este dictatã de
cerinþe precise de tip simbolic, de ceremonial ºi energetic.

În cele mai importante texte mistice ºi ale ºtiinþei nu sunt
greu de gãsit citate care se referã la pietre ºi geme: Biblia, con -
si deratã „sfântã scripturã“ în Occidentul creºtin, redã câteva
re feriri la folosirea în scopuri de ritual a pietrelor, ca, de exem -
plu, în prescripþiile privind podoabele de pe pieptul marelui
Sacerdot: „Sã faci hoºenul judecãþii, lucrat cu iscusinþã artis -
ticã. [...] Sã îl acoperi cu pietre scumpe, înºirate în patru
rânduri. Primul rând sã fie: un sardeon (cornalinã), un topaz ºi
un smarald. În rândul al doilea: un rubin, un safir ºi un dia -
mant. În rândul al treilea: un opal, un agat ºi un ametist. În rân -
dul al patrulea: un crisolit, un onix ºi un iaspis (jasp). Acestea
sã fie inserate în cãsuþele lor de aur. Pietrele acestea sã fie cât
numãrã numele fiilor lui Israel, adicã douãsprezece; vor fi
înºirate ca peceþi pe umeri, fiecare cu numele sãu, dupã nume -
le celor douãsprezece seminþii.“ (Exodul, 28, 15-21)

Pe de altã parte, dincolo de ceea ce poate pãrea reclamã cu
dimensiuni transcendentale, toate cele trei regnuri ale naturii –
mineral, vegetal ºi animal – au repezentat pentru om un
inestimabil argument de studiu, fiind adesea explorate pentru
a servi în scopuri de remedii curative. Fiinþa umanã poartã în
ea urmele evoluþiei sale prin aceste trei regnuri: mineralele ca
ºi componente ale vaselor ºi regulatoare ale multor funcþii ale
organismului; regnul vegetal, în ce priveºte sistemul nostru
nervos, cu controlarea durerii, a plãcerii ºi a altor senzaþii;



regnul animal pentru ansamblul instinctelor ce ne caracteri -
zeazã. Aceastã idee a unui parcurs evolutiv prin cele trei reg -
nuri ale naturii este valorificatã de unele demersuri terapeutice
recente: în primul caz, ne gândim la oligoterapia cataliticã ºi la
litoterapia dehelatoare1;  în al doilea caz se are în considerare
faptul cã numeroase experimente au demonstrat capacitatea
plantelor de a manifesta emoþii, fenomen aflat în strânsã ana -
logie cu efectele produse de remediile florale ale lui Bach ºi ale
altor ºcoli, asupra stãrilor sufleteºti negative; în al treilea caz,
în sfârºit, este cunoscut faptul cã diferitele sisteme de vinde -
care, printre care organoterapia homeopatã ºi aºa-numita „pet-
therapy“, se bazeazã pe contribuþia animalelor.

ªi pietrele, deci, pot fi utilizate în scopuri terapeutice, în
vederea stimulãrii evoluþiei, dar pentru a înþelege funcþionarea
lor în ºedinþele de cristaloterapie este necesar sã ne referim la
conceptul de energie. Dacã avem în vedere definiþia datã de fi -
zicã energiei, aflãm cã aceasta este capacitatea de a îndeplini
un anumit lucru; lucrul dezvoltat este dat de forþã pe distanþa
pe care forþa acþioneazã. Energia este foarte frecvent asociatã
cu materia, dar ea poate sã nu aibã legãturã cu corpurile ma -
teriale; un exemplu este dat de luminã ºi de alte frecvenþe ale
spectrului electromagnetic. Energia se prezintã în forme di -
verse: electricã, termicã, cineticã, nuclearã, gravitaþionalã ºi
alte le. Potrivit unei legi a fizicii, energia nici nu se creeazã nici
nu se distruge, dar poate fi convertitã dintr-o formã în alta. Stu -
diul relaþiilor dintre materie ºi energie a cunoscut o dezvoltare
de mare relevanþã o datã cu enunþarea teoriei relativitãþii, dupã
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1. Oligoterapia cataliticã este o disciplinã nãscutã în Franþa în jurul anilor
treizeci fiind opera lui Jacques Ménétrier: metale, metaloizi ºi elemente plastice
(mangan, cupru, aur, argint, cobalt, sulf ºi altele) sunt administrate în cantitãþi
nemãsurabile pentru a declanºa reacþii enzimatice în scop terapeutic. Litoterapia
dehelatoare acþioneazã dupã metoda homeopatã ºi prezintã multe afinitãþi cu
oligoterapia: in trodusã în Franþa în cursul secolului XX de Claude Bergeret ºi Max
Tétau, se folo seºte de minerale ºi roci diluate ºi dinamizate ce se iau pe cale oralã.
Ambele disci pline se folosesc cu precãdere în patologii de tip funcþional. Cine
doreºte sã le apro fundeze poate citi: Jacques Ménétier, La Médecine des fonctions,
Paris, Similia, 1989; Claude Bergeret-Max Tétau, Précis de lithothérapie
déchélatrice, Paris, Maloine, 1984; Bruno Brigo, Oligoelementi e litoterapici nella
pratica clinica. Conoscere l'oligoterapia catalitica e la litoterapia dechelatrice,
Milano, Tecniche Nuove, 1999.



care spaþiul ºi timpul sunt în legãturã intimã ºi fiecare nu poate
fi luat în considerare ca entitate separatã. Spaþiul ºi timpul for -
meazã un continuum, care, prin mãsurãri specifice, face ina -
dec vate cele trei dimensiuni spaþiale ale fizicii clasice ºi ale
rela tivitãþii aºa cum o percepem noi. Aceasta se vede îndeosebi
la nivelul particulelor subatomice, unde mãsurãtorile ºi experi -
mentele desfãºurate cu acceleratoare de particule nu rãspund
nici la criteriul newtonian al spaþiului absolut, nici ideii de timp
absolut care condiþioneazã viaþa noastrã cotidianã; apoi, în
teoria relativitãþii, este necesarã întotdeauna evaluarea pre -
zenþei observatorului, adicã variabila formatã de persoana care
rea lizeazã experimentul sau mãsurarea: doi observatori dife -
riþi, ce se miºcã cu viteze diferite faþã de fenomenele observate,
vor dispune succesiunea fenomenelor într-o ordine crono -
logicã diferitã. Teoria relativitãþii ne determinã, deci, sã trans -
formãm schemele tradiþionale de gândire cu care suntem obiº -
nuiþi ºi, dupã cum afirmã Fritjof Capra „consecinþa principalã a
unei asemenea transformãri este cã am înþeles cã masa nu este
altceva decât o formã de energie“, pentru care „chiar ºi un
obiect în repaus posedã energie înmagazinatã în masa sa, iar
relaþia dintre masã ºi energie este datã de faimoasa ecuaþie
E = mc2, unde c este viteza luminii“2).

Fizica cuanticã a lãmurit faptul cã atomii din care este for -
matã materia nu pot fi consideraþi simple „cãrãmizi elemen -
tare“ a cãror agregare determinã corpurile solide: aceºtia sunt
formaþi din particule infinitezimale, electronii, ce se miºcã în
ju rul nucleului atomic pe arii deosebit de restrânse; atât
electronii, cât ºi particulele ce formeazã nucleul – protonii ºi
neu tronii – nu prezintã acele similitudini ipotetice cu obiectele
solide ale fizicii clasice. Particulele subatomice se comportã
într-un mod duplicitar: în funcþie de cum sunt observate, ele
apar uneori ca particule, alteori ca unde, acest fenomen privind
ºi lumina, care este fie un flux corpuscular, fie un ansamblu de
unde electromagnetice (particulelor ce compun lumina li s-a
dat numele de fotoni sau cuante de luminã). Particula, prin
natura sa, este limitatã la un volum extrem de mic, câtã vreme
unda se propagã pe o arie în spaþiu mult mai întinsã: aceastã
contradicþie aparentã este rezolvatã de fizica cuanticã prin teza
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2. Fritjof Capra, Il Tao della Fisica, Milano, Adelphi, 1982, pg. 74.



cã, la nivel subatomic, nu putem spune cã suntem în mãsurã sã
delimitãm materia cu certitudine în arii precise, ci trebuie sã
ad mitem cã materia este caracterizatã de tendinþa de a se afla
într-un loc sau altul; de altfel, faptele ce privesc lumea suba -
tomicã nu rãspund la conceptul de timp absolut ºi liniar, deoa -
rece chiar ºi acestea, caracterizându-se prin tendinþa de a se
verifica, nu pot fi puse în legãturã cu certitudine cu un moment
determinat de timp. Aceastã descoperire demonstreazã cã
universul este unitar, de aceea nu este posibilã descompunerea
ma teriei ºi faptelor realitãþii noastre în componente minime,
independente ºi susceptibile a fi izolate unele de altele; dimpo -
trivã, universul apare ca un ansamblu de relaþii, de interco -
nexiuni, în care fiecare parte interacþioneazã întotdeauna cu
întregul.

În atom, forþa electricã de atracþie provoacã miºcarea în
vârtej a electronilor (care au sarcinã electricã negativã) în jurul
nucleului (care are sarcinã electricã pozitivã): electronii, com -
portându-se fie ca unde, fie ca particule, ating viteze foarte ridi -
cate, chiar de 900 km pe secundã. Se deduce, aºadar, cã „aspec -
tul solid al materiei este o consecinþã a unui „efect cuantic“
tipic, aflat în legãturã cu comportamentul duplicitar undã-par -
ticulã al materiei“ ºi cã vitezele înalte ale electronilor „fac astfel
ca atomul sã aparã ca o sferã rigidã, aºa cum se întâmplã cu o
elice aflatã în rotaþie rapidã, care apare ca un disc“; fiind „foarte
dificil sã comprime ulterior atomii“, materia se prezintã simþu -
rilor noastre cu „aspectul solid ce ne este familiar“3. Dar, din -
colo de aspectul sãu solid, dupã cum am vãzut, materia este
mar catã de energie. Tocmai pe aceste prerogative ale materiei
se bazeazã terapia cu cristale ºi minerale, întrucât acestea sunt
în mãsurã sã interacþioneze cu frecvenþele energetice ale cor -
pului uman. Apoi, cristalele ºi mineralele posedã unele proprie -
tãþi ce le sunt specifice, în mãsurã sã valideze discursul despre
energie. Sã le vedem pe scurt.

Proprietãþile fizice ale cristalelor pot fi distinse în: scalare
(greu tate specificã, punct de fuziune) ºi vectoriale, acestea din
urmã, ce depind de structura cristalului, de o mai mare sau mai
micã reþea cristalinã, sunt cele care ne intereseazã mai mult în
legãturã cu tehnicile energetice pe care dorim sã le practicãm.
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3. ibidem, pag. 83



Proprietãþile vectoriale sunt urmãtoarele: conductibilitate elec -
tricã ºi termicã, proprietãþi magnetice, duritate, proprietãþi op -
ti ce. Reþeaua cristalinã se defineºte ca fiind dispunerea spa -
þialã, determinatã geometric, a atomilor ºi moleculelor în cris -
tale, în temeiul cãreia cristalele sunt în mãsurã sã transmitã vi -
bra þiile care le traverseazã într-un mod perfect regulat, cu o
osci laþie fixã: pe o astfel de calitate se bazeazã funcþionarea cea -
su rilor cu cuarþ. Printre proprietãþile electrice ale unor mine -
rale, numim:

1. Proprietatea piezoelectricã: lovit ºi supus presiunii, mine -
ralul se încarcã cu electricitate la suprafaþã; piezoelectricitatea
este tipicã acelor cristale ce au axe polare, care dezvoltã la
extremitãþi sarcini electrice de semn contrar când sunt supuse
la tracþiuni mecanice de presiune, torsiune ºi tracþiune. Crista -
lele cele mai cunoscute în acest domeniu sunt cuarþul ºi turma -
lina, care sunt folosite în diferite sectoare industriale: spre
exemplu, lãsând un flux de electricitate sã traverseze un cristal
de cuarþ se provoacã în el vibraþii intense, fapt pentru care
cuar þul se foloseºte la unele aparate ca stabilizator de frec -
venþã. La fel, turmalina este utilizatã „pentru mãsurarea presiu -
nilor ridicate ºi pentru determinarea frecvenþei tensiunilor
electrice oscilante“4.

2. Proprietatea piroelectricã: supus încãlzirii, cristalul se
încarcã cu electricitate la suptafaþã.

3. Proprietatea triboelectricã: la fel cu ceea ce se întâmplã în
cristalele dotate cu cele douã proprietãþi precedente, la unele
minerale sarcinile electrice se genereazã printr-o simplã fre -
care cu un material potrivit.

Dacã un mineral acþioneazã ca un magnet atrãgând mate -
riale feroase, sau se lasã atras, se spune cã are proprietãþi mag -
ne  tice: chiar ºi aceastã caracteristicã, ce se preteazã la utilizãri
industriale (spre exemplu pentru cãutarea zãcãmintelor de
minerale magnetice), are un rol în terapie. Magnetita este un
mineral ce prezintã în gradul cel mai înalt susceptibilitãþi mag -
netice: facem, deci, trimitere la consultarea tabelului respectiv.

Duritatea, de care trebuie sã þinem cont pentru a nu dãuna
exemplarelor de care ne servim, mai ales dacã le pãstrãm în
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4. Enciclopedia Italiana delle Scienze Minerali e Rocce, Novara, Istituto
Geografico De Agostini, 1972, vol. I, pag. 244.




