O scrisoare a lui Albert Einstein cãtre fiica sa despre Forþa Universalã care este IUB
IREA ...
" ... Existã o forþã extrem de puternicã , cãreia , pânã acum , ºtiinþa nu i-a gãsit o explic
ialã . Este o forþã care include ºi guverneazã pe toate celalalte ºi este dincolo de oricare
alt fenomen care funcþioneazã în Univers ºi care nu a fost încã identificatã de noi . Acea f
rþã universalã este IUBIREA .
Când oamenii de ºtiinþã cercetau teoria unificatã a Universului ,ei au uitat sã ia în conside
aþie cea mai puternicã ºi nevãzutã forþã .

Iubirea este Lumina , care îi lumineazã pe cei ce o dãruiesc ºi o primesc .
Iubirea este o forþã gravitaþionalã , deoarece îi face pe oameni sã fie atraºi de alþi oameni
Iubirea este putere , deoarece înmulþeºte tot ce avem mai bun ºi îngãduie umanitaþii sã nu pi
rin egoismul sãu orb . Iubirea descoperã ºi reveleazã .
Pentru Iubire noi trãim ºi murim .

Iubirea este Dumnezeu ºi Dumnezeu este Iubire .
Aceastã forþã explicã tot ºi dã înþeles vieþii . Aceasta este variabila pe care noi (oamenii
nþã) am ignorat-o mult prea mult timp , poate pentru cã ne-am temut de Iubire ,deoarec
e este singura energie din Univers pe care omul nu a învãþat s-o întrebuinþeze dupã bunul sãu
plac , la voinþa sa .

Ca sã iþi pot arãta ce înseamna Iubirea , voi face o simpla înlocuire în cea mai cunoscutã ec
aþie a mea . Dacã în locul lui E = mc2 ,am accepta cã energia necesarã vindecãrii lumii poat
e fi obþinutã prin înmulþirea Iubirii cu viteza Luminii la puterea a doua , ajungem la c
oncluzia cã Iubirea este cea mai puternica fortã care exista , deoarece nu are limit
e.

Dupa eºecul omenirii de a întrebuinþa ºi controla alte forþe ale Universului ce s-au întors î
potriva noastrã ,este nevoie urgentã de a ne alimenta cu alt fel de energie ...
Dacã dorim ca specia noastrã sã supravieþuieascã , dacã am descoperi înþelesul vieþii , dacã
salvãm lumea ºi fiecare fiinþã întemniþatã în limitãrile acestei lumi , Iubirea este singurul
e .
Poate cã încã nu suntem pregãtiþi sã fabricãm o bombã cu Iubire , un dispozitiv îndeajuns de
nic pentru a elimina ura , egoismul ºi lãcomia ce devasteazã aceastã planetã . Oricum , fi
ecare individ poartã în sine un mic , dar puternic generator al Iubirii a cãrei energi
e aºteaptã sã fie eliberatã .

Când învãþãm sã dãruim ºi sã primim aceastã energie universalã , dragã Lieserl , putem afirma
birea învinge tot , este capabilã sã transceadã totul ºi orice , deoarece Iubirea este chi
ntesenþa vieþii .

Îmi pare foarte rãu cã nu pot sã exprim ceea ce este în inima mea , care a bãtut în liniºte p
ru tine toatã viaþa mea . Poate este prea târziu sã-mi cer iertare , dar cum timpul este
relativ , trebuie sã-þi spun cã te iubesc foarte mult ºi cã-þi mulþumesc pentru cã datoritã
ajuns la acest suprem rãspuns ! "
Albert Einstein

