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„Apă tu ești nu numai necesară vieții, ci eşti însăși viața, ești bogăția fără seamăn pe Pământ, tu 

eşti cea mai delicată, cea mai pură, tu ești sufletul Pământului”. 

(Antoine de Saint-Exupery, Pământ al oamenilor) 

 

Mă numesc APA. Poți să mă citești de la dreapta sau de la stânga, eu rămân aceeași – 

APA. Prin urmare, eu sunt universală. Mă găsești oriunde, în adâncul pământului, în atmosferă, 

în nori, în lacrimile copiilor şi ale mamelor. Să nu mai vorbesc de râurile care străbat Pământul 

de la izvoare până la mări şi oceane. Am o mare capacitate de a mă transforma din lichid, în 

vapori sau în cristale. Aşa pot călători uşor prin spațiu, vizitez înălțimile atmosferei şi mă întorc 

din nou pe Pământ, sub forma ploii sau a zăpezii. 

Un cercetător japonez mi-a studiat cristalele după ce m-a supus diferitelor informații legate 

de gânduri, cuvinte sau muzică. El a arătat lumii că am memorie, că pot înmagazina informația. 

Când ascult muzică zgomotoasă sau sunt asaltată de un limbaj agresiv, mă dezordonez şi 

cristalele mele reflectă această stare. Dimpotrivă, când ascult o muzică clasică, liniștitoare sau 

când mi se adresează cuvinte de apreciere şi iubire, formez cristale ordonate, frumoase, în formă 

de stea. Aceleași fenomene se întâmplăşi în corpul vostru, acolo unde eu sunt prezentă în 

proporţie de 70%.  

Până acum v-am vorbit despre ceea ce sunt şi ceea ce fac eu. 

Ca să înțelegeți mai bine importanța mea pe Pământ, să facem un exercițiu de imaginație, 

gândindu-ne ce s-ar putea întâmpla dacă eu, APA, m-aş evapora peste noapte. Ei bine, în câteva 

secunde, tot ce plutește, zeci de mii de bărci, vapoare și ambarcațiuni s-ar lovi de fundul mărilor 

și al oceanelor cu o viteză foarte mare și s-ar rupe în bucăți. Milioanele de animale marine ar 

muri în câteva minute. Norii nu s-ar mai forma şi nu ar mai ploua niciodată pe Pământ. Plantele 

s-ar usca în câteva zile, iar pădurile în câteva săptămâni sau luni. Cât despre oameni şi 

viețuitoare, putem doar să ne imaginăm ce s-ar putea întâmpla. 

Prin urmare, îi putem da întru totul dreptate lui Antoine de Saint-Exupery ca APA este 

sufletul Pământului. E ÎNSĂȘI VIAȚA. 


