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Abordarea diferitelor curente religioase din perspectiva jucătorului 

Om_de_jad: Dacă nu raportezi corect religia la contextul social în care s-a dezvoltat, te alegi doar

cu un set de norme, unele dintre ele fără noimă pentru vremurile în care ne aflăm. Pe de altă parte,

dacă limitezi religia doar la contextul social pe care s-a format şi s-a dezvoltat, te afli, de asemenea,

într-un alt tip de eroare. 

Situaţia aceasta a dat naştere la două tabere: una care susţine că religia (în totalitatea ei) este doar

un set de reguli învechite, ce nu pot fi aplicate corect pe societatea actuală şi că numai ştiinţa spune

lucrurilor pe nume, sau, mă rog, dacă n-o face, se străduieşte s-o facă. Cealaltă tabără susţine că

adevărul este accesibil doar celor care duc un stil de viaţă arhaic. Şi-atunci, personaje dintre cele mai

bizare  -  ca  mod  de  manifestare,  că  nu  ne  putem permite  să  discutăm pe  alte  zone  -  susţin  cu

vehemenţă valorile fiecărei tabere, în funcţie de apartenenţa la una dintre ele sau la cealaltă şi cam la

acest bâlci se reduce totul.

Concret, avem pe de o parte prelaţi care folosesc un limbaj învechit, indică spre păcate inventate

şi nu pot formula o propoziţie cu subiect şi predicat. Evident, nu-i poţi lua în serios. Tot în această

categorie intră şi maeştrii pe stil vechi, cu tehnicile lor aplicabile pe o arhitectură umană demult

apusă. Se consideră, în mod eronat, că fiinţa umană, pentru a pricepe ceva din lumea asta, ar trebui să

facă o revenire la un "firmware" uman mai vechi. De fapt, şi prelaţii şi guruşii orientali susţin lucruri

similare, diferenţele sunt de nuanţă, nu de substanţă. Omul vechi, după această teorie, era mai bun,

mai drept, mai sfânt, în timp ce omul nou e ceva mai păcătos şi mai strâmb.

În  cealaltă  tabară,  sunt  indivizii  care  sus in  că  o  societate  care  colcaia  de  păduchi,  TBC,ț

poliomielită şi sifilis, nu putea pătrunde prea profund în miezul problematicii religiei. Că de vreo trei

sute sau patru sute de ani am devenit,  dacă nu mai deştepţi,  măcar mai sinceri,  şi am început să

recunoaştem deschis ce ştim, ce nu ştim, ce ştim că ştim, ce ştim că nu ştim, ce nu ştim că nu ştim şi

lista poate continua.

Rezultatul acestui bâlci, în vremurile în care trăim, e confuzia. Este foarte greu să nu aderi la

vreuna dintre taberele mai sus menţionate, mai ales că regulile fiecăreia sunt bine conturate. Iar când

eşti confuz, orice este bine conturat şi poleit (chiar dacă e fundamental greşit)  poate fi atrăgător.
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Şi dacă cel puţin deocamdată nu pot spulbera această confuzie, măcar pot să-mi propun să împac

şi capra şi varza. Adică, mai pe româneşte, voi expune chestiuni (aparent) arhaice, pe o pagină de

Facebook.
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Capcana cultului necunoaşterii

Om_de_jad: Scriam în textul anterior despre confuzie. Ceea ce putem observa, destul de uşor în

vremurile  pe  care  le  trăim,  este  manifestarea  unui  cult  al  necunoaşterii.  Un  fel  de  venerare  a

confuziei.  Dacă un om face afirmaţia că înţelege ceva din ceea ce se întâmplă în el şi în mediul

înconjurător, sau că poate transmite şi altora ceva din modesta lui cunoaştere, mulţi se vor opune.

Parcă ceva din ei, ca un fel de cult al necunoaşterii, un fel de înţelegere şi de acceptare a pseudo-

axiomei care spune că „nimeni nu ştie şi n-a ştiut niciodată nimic”, îi face pe mulţi dintre semenii

noştri să se opună cu vehemenţă oricărui tip de cunoaştere, tocmai în „spiritul” acesta de ameţeală

generală şi de venerare a confuziei. Cu alte cuvinte, când suntem toţi beţi morţi, hăhăim şi ne e bine.

Mai complicat e când apare vreunul treaz, că trebuie să-l ţină doi, şi-al treilea să-i toarne rachiu pe

gât, din dorinţa imbecilă de a fi toţi beţi şi hăhăiţi, de a-şi demonstra întâi de toate lor înşişi că nu se

poate altfel, că nu există altfel, că nu s-a putut niciodată altfel.

Ţin minte că la un moment dat discutam cu un prieten despre ceva care m-a mirat foarte tare în

copilărie. Cum a fost posibil, de exemplu, ca Petru să lase mrejele şi să-l urmeze pe Hristos, doar

pentru că le-a spus lui şi fratelui său că-i va face pescari de oameni? Cum a fost posibil ca oameni

needucaţi şi deci nefamiliarizaţi cu arta gândirii profunde, să-l asculte, să-l înţeleagă şi să-l urmeze

pe strălucitul Gautama? Cum au reuşit oamenii să recunoască un Mahavira, un Zaratustra sau o Mira

Bai? Ce anume din ei,  ce  fel  de structură interioară i-a făcut să păstreze cu sfinţenie  şi-apoi  să

transmită cu orice preţ (uneori plătind cu viaţa) generaţiilor viitoare, ceea ce au auzit şi au integrat în

propria lor fiinţă?

Cu siguranţă,  nu confuzia a fost cea care i-a îndemnat  să asculte,  să priceapă şi să urmeze.

Confuzia, această beţie generală, dă oamenilor senzaţia că toţi sunt la fel, că oamenii trăiesc într-un

sistem existenţial profund comunist, plat, unde nimeni nu pricepe nimic, nimeni nu poate şti nimic

vreodată, că totul este un mister pe care, cine ştie, doar într-un viitor îndepărtat, oamenii de ştiinţă,

înconjuraţi de aparate sofisticate şi înarmaţi cu o cunoaştere din ce în ce mai complicată, vor reuşi să-

l dezlege.

Bine-bine, vom spune cu toţii,  dar până atunci noi ce facem? Rămânem în această confuzie?

Suntem condamnaţi să trăim aşa, târându-ne prin praf, păşind cu capul în jos, cocoşaţi şi gheboşaţi?

Asta este, oare, Împărăţia lui Dumnezeu, descrisă de Hristos? Doar minciună,  mister, frustrare şi

confuzie? Asta să fie totul, o lume în care nu ştim cum am ajuns, nu ştim cum trebuie s-o trăim, nu
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ştim pe cine şi cum e bine să iubim, nu ştim cum să murim, nu ştim cum să ne raportăm unii la

ceilalţi?

Hai  să  ne gândim puţin.  Teoria  conform căreia  oamenii  din  trecut  erau atât  de proşti  încât

credeau tot ce le spunea un individ ca Hristos sau Buddha, pică. Doar într-un individ cu gândire

grosolană şi cu lipsă totală de bun simţ nu poate vibra nimic atunci când ascultă Predica de pe Munte

sau Sutra de Diamant.

Cu siguranţă trebuie să fie vorba despre altceva. Oare nu cumva omul din trecut avea un alt tip

de cunoaştere, un alt tip de intuiţie? Nu cumva, toate aceste calităţi care se manifestau la el, sunt

aproape necunoscute omului actual?

Bunicii  noştri,  mulţi  dintre ei,  îşi găseau alinarea,  lumina şi echilibrul interior, în tradiţie,  în

obiceiuri  şi în ritualuri.  Cred că nimeni nu este atât  de imbecil  încât să nege calitatea interioară

deosebită şi claritatea pe care o aveau bunicii noştri şi care, iată, nu s-a mai manifestat neapărat la

părinţii noştri, probabil că nici la noi. Poate că noi, ca părinţi, ar trebui să fim preocupaţi dacă aceste

calităţi, această claritate pe care am văzut-o la bunicii noştri, se poate transmite copiilor sau dacă nu

cumva şi aceştia vor fi condamnaţi să-şi târască picioarele prin praf, să meargă cocoşaţi de griji şi să

nu priceapă nimic din viaţa asta.
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Raportarea corectă la adevăruri relative e de preferat faţă de

raportarea greşită la adevărul absolut

Om_de_jad: Nu vreau să vorbim despre lucruri mari. Vreau să vorbim despre lucruri mici pe

care atunci când le facem, sau când nu le facem, ne afectează pe noi şi pe cei din jur. Un prieten

spunea odată că pentru adevăr, n-o iartă nici pe mă-sa. Toate bune şi frumoase, în teorie sună tare

bine afirmaţia lui, însă am să vă întreb: ce valoare poate avea acel adevăr, dacă pentru a-l obţine,

trebuie s-o laşi pe mă-ta beteagă? Ce valoare poate avea adevărul pe care, ca să-l obţii, trebuie să te

ciunteşti, să te autoviolezi, ori să-i asupreşti pe alţii? Acel adevăr, ori nu e adevăr, ori modul în care

ai abordat problema e greşit. Adevărul rupt de context, adevărul chior şi gol-goluţ, dacă face chiar şi

o singură victimă - indiferent că victima aia eşti tu şi ai impresia că poţi să-ţi asumi acea automutilare

- după părerea mea, nu prea valorează. De ce? Pentru că avem un model de adevăr la care ne putem

raporta şi cu care putem compara adevărul nostru şi pentru că adevărul creştin, aşa cum ni-l indică

Hristos, descătuşează, înduioşează, mângâie, împlineşte, bucură, alină durerea. Şi poate n-ar strica să

ne întrebăm mereu: seamănă adevărul nostru cu cel indicat de Hristos? Dacă nu seamănă, oare n-am

greşit pe undeva?

Cu puţin timp în urmă, mă aflam la masă cu un domn în vârstă,  care îmi povestea încântat

despre o carte care i-a schimbat viaţa. Era vorba despre o carte care descria un mod de viaţă sănătos,

obţinut pe baza unor reţete vegetariene. M-am gândit aşa: poate că înainte să faci afirmaţia că acea

carte ţi-a schimbat viaţa, ar fi corect să spui ce fel de viaţă ai avut înainte să ţi-o schimbe, pentru că,

eu ştiu, dacă viaţa ta nu valorează mai nimic, ţi-o poate schimba orice, chiar şi o carte de joc. Cartea

care  schimbă vieţi  trebuie  judecată  totdeauna după calitatea  pe care  o au vieţile  acelor  oameni,

înainte să fie schimbate.

Printre altele, domnul în cauză, ajuns la o vârstă înaintată, susţinea că a atins acest număr de ani

ducând o viaţă sănătoasă, bazată pe un anumit regim vegetarian. N-am nimic cu vegetarienii, nu-s

nici pro şi nici contra acestui stil de viaţă, numai că domnul respectiv n-a reuşit să-mi explice la ce îi

foloseşte, per ansamblu, să trăiască atât de mult. Să trăim mult ca să ce? Greu de dat un răspuns cu

aplicabilitate practică, la nivel general. Iar eu nu spun că-i rău să trăieşti mult, cred doar că nu trebuie

uitată calitatea vieţii pe care o trăieşti - e un parametru important de care e bine să ţinem cont.

Şi aici nu-i vorba doar de cărţi care „schimbă vieţi”. Ghizi de toate tipurile, religii multicolore,

ritualuri peste ritualuri, peisaje care promit linişte eternă, filme care descriu în imagini sugestive şi
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convingătoare ce se-ntâmplă prin capul nostru când gândim, când simţim, când iubim, care ne arată

cu  o  exactitate  uimitoare,  cât  de  meseriaş  suntem  concepuţi,  mai  rău  ne  ameţesc  decât  să  ne

limpezească. Aţi ghicit, mă refer aici la confuzia adusă în discuţie încă de la primul post. E vorba

despre adevărul obţinut cu orice preţ, inclusiv prin automutilare, autoviol şi alte lucruri de acest gen.

Mantre,  tantre,  yantre,  conferinţe  despre  nimic,  ghizi,  gurulişti,  materialişti,  oameni  de  ştiinţă,

oameni de neştiinţă, actori, spectacole, doctrine, popi, ce e bine, ce nu e bine, economie, bani, cărţi,

înţelepţi, discipoli, reguli.... alooooo, dar noi când să mai trăim şi cum, printre toate astea? Ce e cu

toate mizeriile care ne tot pică în cap şi în gură, din toate părţile?

Nu susţin aici că soluţia salvatoare ar fi ca omul să se lase în cădere liberă şi să manifeste toate

lucrurile care nu-i fac deloc cinste. Susţin că adevărul, mai ales cel pe care ni-l oferă religia, trebuie

să conducă  la  libertate  interioară,  la  spaţiu  de manifestare,  la  coerenţă,  la  împăcare  şi  la  multă

inteligenţă. Dacă adevărul care vă preocupă, nu vă oferă toate astea, aruncaţi-l la gunoi fără nicio

remuşcare - o fi bun pentru alţii, dar nu-i neapărat bun şi pentru voi.

Pe  cuvânt,  cred  într-o  lume  a  personalităţilor,  nu  într-o  supă  cosmică  în  care  fiinţe

depersonalizate înoată „fericite”. Cred în oameni care vor şi pot să mă înveţe lucruri la care niciodată

nu m-am gândit. Cred în oameni cu care pot să schimb idei şi cu care pot construi lucruri durabile.

Cred în fiinţe umane care împart libertatea lor interioară cu ceilalţi. Eu am indicat totdeauna către

flexibilitate, nu către ritualuri şi doctrine şi am credinţa că oamenii vor renunţa să-i mai imite pe cei

pe care îi  respectă.  Cred că vor  avea curajul  să fie  ei  înşişi  şi  pot să  fac pariu cu voi că dacă

Dumnezeu şi-ar fi pus în cap să facă mai mulţi Iisuşi, mai mulţi Buddha, mai mulţi Edisoni sau mai

mulţi Michael Jackson-i, cu siguranţă n-ar fi putut să-l oprească nimeni. Faptul că suntem cu toţii atât

de  diferiţi,  trebuie  să  ne  dea  de  gândit.  Mie,  acest  lucru  nu-mi  pare  un  blestem,  mi  se  pare  o

oportunitate.
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Despre învăţătorul leneş

Om_de_jad: Gândirea practică e bună şi trebuie aplicată peste tot, iar când vorbim despre calea

spirituală nu trebuie să facem rabat de la regula asta. Dacă se doreste obţinerea unui rezultat concret,

palpabil, trebuie avut grijă la doi parametri: pe cine urmezi şi să-l urmezi pe bune, nu cu jumătate de

măsură.

Înţelepciunea populară spune că dacă vrei să cunoşti un om, caută să-l cunoşti după fapte, nu

după vorbe. Vrei să vezi cât e omul de serios? Mergi la el acasă, vezi gospodaria, vezi dacă nevasta e

fericită, dacă copiii sunt spălaţi,  bine hrăniţi,  ascultători. Vezi animalele din curte, dacă au apă şi

mâncare, vezi dacă omul are lemne de foc pentru iarnă şi magazie în care să le ţină. Cade casa pe el,

copiii sunt nespălaţi, femeia murdară şi speriată, animalele pline de bube? Fugi cât te ţin picioarele

de acel om!

Dacă cele  de  mai  sus  sunt  cum se cuvine,  tot  nu-i  bine să te  pripesti,  fiindcă  nu tot  omul

gospodar e şi drept la minte. Uneori, omul e gospodar pentru că aşa a fost învăţat de acasă, alteori e

dornic de bogăţie şi se ocupă de ale sale doar pentru că iubeşte banul şi averea pe care o are. Un

astfel de om trebuie evitat dacă mergi pe cale, fiindcă de la el, în afară de obţinerea de avere, nu ai ce

învăţa. Poţi să stai puţin pe lângă el până deprinzi meştesugul dobândirii banilor, însă nu mai mult

de-atât.

Omul pe care îl urmezi trebuie să fie harnic, serios, răbdător, să aibă drag de cele de pe lângă el.

Pentru că poate fi  serios,  poate  fi  răbdător,  dar împietrit  la  suflet.  Sunt unii  care-s harnici,  sunt

serioşi,  răbdători,  dar  n-au drag de cele  care  le  sunt  în grijă.  Omul face treburile  bine,  averea-i

sporeşte, dar nu face nimic cu drag. Nu-l urma pe acest om, pentru că aşa cum sufletul cald poate

încălzi alt suflet, tot aşa, un suflet împietrit, poate împietri alt suflet.

Şi inversa e valabilă: dacă are un suflet cald, e prietenos şi face lucrurile cu drag, dar din mâna

lui ies numai lucruri strâmbe, nefolositoare sau care-i chinuie pe alţii, nu-l urma.

Toate cele de mai sus vă sunt cunoscute de la părinţi, de la bunici şi „din popor”. Vă rog să vă

gândiţi, poate ar trebui să treceţi prin aceste filtre simple şi la îndemână, pe toţi cei care vor să vă

înveţe ceva. Nu vă lăsaţi impresionaţi de aparenţe, lenea e dată dracu’ şi majoritatea „învăţătorilor” şi

„înţeleptilor” sunt ni te javre ordinare care n-au muncit  nici  măcar  două ore în viaţa  lor,  trăiescș

vânzând vise altora, luându-le banii şi distrugându-le sănătatea.
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Omul sfinţeşte locul sau îl spurcă, după cum îi e sufletul. L-ai văzut că e lene , că aşteaptă să-iș

dea alţii de mâncare, că nu e preocupat de cei pe care îi are în grijă? Fugi de el cât te ţin picioarele,

omul ăla e o belea pe capul tău. Mai ales că la început de drum eşti naiv, crezi pe toată lumea şi te iei

după aparenţe. Găseşte un om care chiar dacă nu e cel mai deştept din lume, are frumuseţe interioară

şi emană dreptate. E simplu să-l dibuieşti: dacă atunci când stai lângă el simţi nevoia instinctivă să-ţi

îndrepţi cocoaşa, cu siguranţă ai ce învăţa de la el. Dacă cel pe care vrei să-l urmezi, sporeşte cu drag

tot ce e în grija lui şi ştie să zâmbească din când în când, să-l urmezi.

Iar dacă ai decis să-l urmezi, nu te suci de azi pe mâine, învaţă de la el să fii harnic, bun, drept,

să ai grijă de cele care-ţi revin şi să zâmbe ti din când în când. Acestea sunt calităti pe care toţi leș

cunoaştem şi le apreciem şi să ştiţi că fără ele nu se poate merge pe cale.
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Veniţi în întâmpinarea lucrurilor, nu lăsaţi întâmplarea să le conducă

spre voi

Om_de_jad: To do or not to do, aceasta-i întrebarea, sau „discurs despre ciorbă”. Azi mă simt

ceva mai  glumeţ  şi-mi propun să lămurim cum e aia  cu „nu trebuie  să faci  nimic  dacă vrei  să

evoluezi în plan spiritual” şi  aia cu „trebuie doar să laşi lucrurile să ţi se întâmple”. Cine ştie, poate

mâine o să mă simt la fel de glumeţ şi o să atingem şi  subiectul ăla belicos, legat de detaşare.

Oamenii din grupul jocului realităţii, probabil se vor uita cruciş la cele două aşa-zise dileme de

mai sus, pentru că eu n-am folosit niciodată acest limbaj de lemn şi n-am tâmpit lumea. Deci, dragii

mei, în caz că sunteţi membri ai jocului realităţii şi chestiile de mai sus vă sunt străine, vă explic

imediat despre ce este vorba şi ce impact au treburile astea asupra oamenilor.

Sunt unii ghizi (gurulişti) care susţin că evolutia spirituală a omului se împiedică fix în verbul „a

face”. Leneşi mari şi putori cu diplomă, acesti gurulişti vă spun că nu trebuie să faceţi nimic, chiar în

timp ce halesc cu poftă din ciorba pe care le-aţi adus-o în dar. şi vă şi demonstrează că au dreptate,

îşi dau ochii peste cap şi vă spun cu înţelepciune: uite, eu nu fac nimic şi  ciorba asta a venit singură

la mine!

Tot ei mai susţin că lucrurile nu trebuie făcute şi că omul trebuie să se abţină să facă. Trebuie să

stea  cu  mâinile-n  sân  să-i  dea  nu-ştiu-ce  existenţa  cu  E  mare.  Ţineţi  minte  discuţia  de  ieri?

Rememoraţi ce v-am spus şi  priviţi-vă gurulistul! Mănâncă ciorbă de la el sau de la voi? A muncit

pentru ciorba pe care o mănâncă sau a cerşit-o? Nu cumva,  cel  care nu munceşte şi cerşeşte se

nume te altfel şi nu ghid?ș

Oameni buni, lucrurile, dacă le laşi să ţi se întâmple, cel mai probabil te încurci în ele şi la un

moment dat îţi pică în cap. Pentru că „a se întâmpla” ţine de „întâmplare”, iar noi, jucătorii, ştim că

întâmplările sunt provocate de forţe mecanice şi mai ştim că forţele mecanice nu aduc niciodată ceva

bun. Aşa că aşteptând „să-ţi vină toate cele trebuincioase, într-o stare de deschidere”, e o expresie

pompoasă şi  deopotrivă păguboasă, care vă va conduce într-un final către expunerea la tot felul de

lucruri neplăcute, cam toate generate de forţe mecanice. Ca să descriu puţin altfel situaţia, e ca şi

când, aflat  pe serpentine,  ai  scoate  masina din viteză,  ai  închide ochii,  şi   fiind într-o stare „de

deschidere”, aştepţi să vezi ce fel de lucruri bune o să ţi se întâmple.

Guruliştii leneşi, putorile de profesie, atunci când nu fac, fac alţii pentru ei. i  toate astea, doarȘ

ca să poată nea' guru să stea cu cracii împletiţi şi să mediteze în linişte la vidul din capul lui.
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Când nu faci, fac alţii pentru tine, iar cei care depind de tine suferă din cauză că tu nu faci. Ani de

zile mi-a scris o haimana spirituală, un bărbat leneş, care la 34 de ani încă stă în apartamentul lăsat

de mă-sa şi  cu ta-su,  nefăcând nimic  toată  ziua,  aşteptând să-i  aducă mă-sa ciorba caldă şi  să-i

plătească ta-su întreţinerea. Dar în capul lui nu e leneş, nuuu, el face ni te realizări spirituale. i nuș Ș

vede multe, de pildă nu vede că a dus la nebunie o femeie care l-a iubit, pe care a lăsat-o gravidă şi-

apoi s-a căcat pe el de frică şi a părăsit-o. În capul lui se consideră o mare sculă spirituală şi mai are

niţeluş şi se face guru pe sistemul de mai sus. i când  s-o face guru, ghici ce, vă aşteaptă cu ciorbaȘ

caldă (s-o înlocuiţi  pe mă-sa)  şi  cu ceva  bănuţi  (să-l  înlocuiţi  pe ta-su) să plătească  la  regia  de

termoficare, aia care-i încălzeşte guru.
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Despre relaţii de cuplu în tantra

Om_de_jad: Relaţia de cuplu, din perspectiva tantrică, poate fi asemănată cu procesul construirii

unei case. Atunci când vrei să construieşti o casă eşti foarte atent la detalii fiindcă în casa aceea

urmează să trăieşti zi de zi. Vei căuta, pe cât posibil, să alegi un teren bun, solid, potrivit pentru

construcţie, vei fi atent la fiecare detaliu atunci când construieşti. Pentru tantric, relaţia de cuplu este

mediul în care el lucrează la propriul sine şi la sinele celuilalt. Relaţia într-un cuplu tantric este mult

diferită faţă de cum sunt relaţiile de cuplu obişnuite.

În general, oamenii consideră că relaţia de cuplu e un fel de acadea. Si o vor căuta, deci, pe cea

mai parfumată şi mai dulce, iar când o vor găsi se vor apuca de ronţăit cu spor, fără să-şi dea seama

că în curând le va rămâne numai băţul. Relaţia,  într-un cuplul tantric,  este mediul în care creşti,

nicidecum o acadea pe care o ronţăi până când rămâne numai băţul apoi începi să cauţi alta.

Într-o primă fază, e indicat să ne schimbăm modul în care percepem relaţia de cuplu, pentru că

dacă eşti concentrat  la acadele n-o să te poţi concentra la lucrurile care contează. Tantra nu este

pentru proşti, pentru indivizi infantili sau infatuaţi. Proştii pricep foarte puţin din valorile reale ale

acestei ştiinţe, pentru că tantra este, într-adevăr, o ştiinţă. Nu este doar o cale spirituală, este şi o

ştiinţă a iubirii, o ştiinţă a îmbogăţirii şi a transformării spaţiului interior intim. De altfel, pentru a

practica tantra, ai nevoie, pe lângă inteligenţă, de claritate în gândire şi de perseverenţă.

Tantra a fost totdeauna înţeleasă prost, nu doar în zilele noastre, mereu a fost înţeleasă pe dos. În

zilele noastre, când oamenii aud despre tantra, îşi închipuie aiureli dintre cele mai variate. Pe forumul

nostru de neotantra am făcut o introducere, sper eu, coerentă, a ceea ce înseamnă această ştiinţă, în ce

fel ne ajută să înlăturăm confuzia şi cum trebuie acţionat în direcţia corectă. Conformaţia mea este

una de inginer, cred în fapte şi în lucruri concrete, nu în vorbe incredibil de frumoase şi complet

inutile.

Vorba românească spune că „cine se aseamănă, se adună”. În zilele în care trăim, se întâmplă,

uneori, să se adune şi să locuiască împreună, oameni care nu se aseamănă. Comunismul, aplicat în

plan ideologic, psihologic şi emoţional, si la care suntem, fără doar şi poate, obligaţi să aderăm, ne

face să considerăm că oamenii sunt toţi la fel, că orice tâmpit are şi părţi bune, că beţivul notoriu

este,  uneori,  inteligent,  că  bărbatul  violent  e  uneori  şi  tandru  ş.a.m.d.  Acesta  este  un  defect  de

gândire, expresia „nu judeca aproapele” pare că în timp s-a trunchiat,  devenind într-un final, „nu

20



judeca”. Una este să judeci omul în sensul de a-l condamna, alta e să judeci omul în ideea de a

compara, de a analiza, de a trage concluzii şi, într-un final, de a-ţi face viaţa mai suportabilă.

Pe forumul de neotantra („song of saraha forumul de neotantra”, pentru cei care vor să-l caute în

google) am împărţit relaţiile de cuplu, în relaţii de creştere şi relaţii de plafonare, şi-apoi am explicat

pe îndelete în ce mod trebuie abordată problema compatibilităţii între oameni, în plan fizic, psihic şi

afectiv.  Neotantra  începe  chiar  cu  asta,  fiindcă  este  o  otravă  să  te  aduni  cu oameni  care  nu se

aseamănă cu tine. Dacă ştiinţa ar fi ceea ce ar trebui să fie, atunci în şcoli s-ar preda metode prin care

oamenii  ştiu să aleagă cu cine să se însoţească.  Nu putem, şi e greşit,  să condamnăm erorile de

compatibilităţi ale oamenilor, fără ca mai întâi să ne asigurăm că au ales cu bună ştiinţă ceea ce au

ales. Chiar nu vreau să fac reclamă mascată forumului de neotantra, dar nici nu vreau să repet aici

ceea ce am spus deja, dincolo. Dacă doriţi, putem dezvolta aici subiectul, în măsura în care există

interes pentru treaba asta.

21



Obţinerea identităţii  individuale. Identitatea de grup versus identitate

individuală

Om_de_jad: Îi  spuneam  unui  prieten,  cu  ceva  timp  în  urmă,  că  obţinerea  identităţii,  a

individualităţii şi deci a accesului la propriul sine, se face şi ea în pasi, nu se face într-o singură zi şi

nu se face prin participarea la o anumită conferinţă, prin adeziunea la un grup spiritual sau lucruri de

acest gen. Dar dincolo de ceea ce am mai povestit pe jocul realităţii, unde am vorbit despre a cincea

funcţie şi cum poate avea omul acces la sine prin activarea acesteia, există şi un aspect social-istoric

al problemei, deloc de neglijat şi despre care vreau să spun acum.

Într-un post anterior vorbeam despre faptul că oamenii nu sunt dezvoltaţi la fel şi că din păcate,

societatea ne cam învaţă, pe de o parte, să ne abţinem „să judecăm” comportamentul altora şi pe de

altă parte, să selectăm oamenii compatibili cu noi, ca să nu-i rănim pe ceilalti şi pe noi inşine - însă

nu ni  se spune prea clar  cum să facem asta.  Gândirea funcţionează  pe bază de analiză,  sinteză,

conceptualizare şi ierarhii, ori dacă dintr-un aşa-zis spirit creştin, înţeles pe invers, nu suntem lăsaţi

să analizăm comportamentul semenilor, să ne comparăm identitatea cu identitatea celorlalţi, o să fie

greu spre imposibil să ne asociem cu cine trebuie. Evident că aici nu este vorba despre ranchiună şi

despre ură, nu despre astfel de comparaţii vorbesc. Un exemplu pozitiv ar fi să te compari cu Hristos,

pentru a constata ce lucruri sunt de aşezat şi de îndreptat prin tine.

Dar să revenim la ce spuneam despre identitate.  Identitatea individuală (probabil  este  vorba

despre un pleonasm, dar nu-mi pasă, vreau să exprim ceea ce doresc, de fapt) nu este posibilă fără ca

în prealabil să existe o identitate de grupuri înscrise într-un arbore social. Iar identitatea personală,

într-un astfel de arbore social, este foarte greu de găsit, fiindcă poziţionarea noastră, ca individ, se

situează cumva suspendată între  grupuri  generale şi grupuri  secundare,  dar nu este un derivat al

grupurilor, aşa cum ar putea să ni se pară la prima vedere.

Să explic mai pe larg ce vreau să spun cu treaba asta. Avem, pe de o parte, un grup social mare,

care  în  cazul  nostru  ar  putea  fi  identitatea  naţională.  Să  zicem  că  suntem  români,  ne  place

românismul, ne simţim parte din acest grup social mare. Apoi, avem grupul social mic din care iarăşi

simţim că  facem parte,  respectiv  familie,  comunitate  religioasă  ş.a.m.d.  Ei  bine,  toată  lumea se

aşteaptă ca identitatea individuală să fie ori un rezultat al grupului general, ori un rezultat al grupului

secundar şi-apoi freacă în neştire apartenenţa la aceste grupuri, în speranţa dobândirii accesului la
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propriul sine. N-o să rezulte nimic din asta, e o capcană care trebuie evitată. Am explicat pe jocul

realităţii  de ce, n-am s-o fac din nou.

Şi din cauza asta,  acum, apare următoarea situaţie:  unii  oameni,  ceva mai  inteligenţi  dar nu

foarte  inteligenţi,  observând  capcana  amintită,  în  disperare  de  cauză,  aleg  să  nege  grupurile

principale şi grupurile secundare din care fac parte, rămânând într-un final în fundul gol. Pentru că

cele două identităţi nu vor rezulta niciodată într-o identitate individuală, indiferent că aceste identităţi

(apartenenţe la grup) sunt asimilate cu forţa sau terse de pe faţa pământului cu orice preţ.ș

Avem, aşadar, două mari curente: cel care militează pentru dobândirea sinelui prin apartenenţa

la  grupuri  sociale  mari  sau  mici,  deci  prin  apartenenţa  la  rasă,  religie,  naţionalitate,  cu  tot  ce

înseamnă asta, deci istorie, cultură, tradiţie, familie, specific zonal. Celălalt curent, militează pentru

dobândirea sinelui prin lipsa apartenenţei la orice fel de grup social. Bine, mă refer aici la indivizii cu

pedigree care fac asta, nu la indivizii grosolani care aruncă dejecţii în tot ce înseamnă identitate de

grup. Aceşti vagabonzi, adepti ai sintagmei "nu-mi pasă de unde vin, nu-mi pasă unde mă duc, nu-mi

pasă cine sunt şi cu ce mă ocup, atâta timp cat am ce mânca, am unde dormi şi am o preocupare" nu

intră în discuţie. Sunt şi indivizi spălaţi, coerenţi şi nu neapărat rău intentionaţi, care în dorinţa de a

obţine accesul la sinele individual, lovesc cu dibăcie în erorile reale de sistem ale grupurilor sociale

mici  sau mari.  Ei  speculează  şi  scot  cu  dibăcie  în  evidenţă  orice  defect  de sistem al  grupurilor

sociale. Ca o paranteză, un astfel de om a fost şi Henri Durville, pe care l-a citat dom' Florin pe

pagina lui,  şi  care  avea "abilitatea"  deosebită  de a  lovi  în  grupuri  sociale  mici  şi  mari,  culmea,

susţinând în acelaşi timp valorile acestora. Nu pot să nu zâmbesc atunci când citesc astfel de lucruri

şi mai ales când văd că încă sunt oameni care cred că accesul la sine se poate face prin violarea

propriilor valori. i iată că ajung cu discuţia unde voiam, de fapt, adică la valorile proprii.Ș

Mi s-a întâmplat, de mai multe ori, în trecut, să ajung la discuţii intime cu persoana iubită cu

care eram impreună. Întrebam ce dorinţe intime şi ce fantezii are, nu din voyeurism, ci din pornirea

firească de a satisface o parte din dorinţele persoanei iubite - pentru că, nu-i aşa, cu asta se ocupă, sau

se presupune că ar trebui să se ocupe, doi oameni care susţin că se iubesc. Răspunsul, de foarte multe

ori (de prea multe ori, de fapt), era „păi nu ştiu, mie nu ştiu ce imi place, îmi place ceea ce-ţi face ţie

plăcere”. Nu jignesc, nu acuz, de fapt pe mine m-a întristat foarte tare răspunsul ăsta, fiindcă intuiam

că în omul respectiv exista un gol imens, un spaţiu, şi că orice insistenţă pe tema asta mai tare îl

rănea.

Şi  totu i,  acel  om  are  şi  el  nişte  dorinte,  care  chiar  dacă  nu  sunt  dorinţele  lui  (dorinţeș

individuale),  sunt  dorinţele  grupului  social  din  care  face  parte.  În  cazul  în  care  individualitatea

respectivului este dată de grupul mare, dorinţele lui vor fi, să zicem, aşa, ca să sintetizăm, dorin eleț

unui român sau ale unui creştin. În cazul în care raportarea se face la grup mic, avem o varietate de
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răspunsuri: poate fi vorba despre grupul de prieteni din care face parte, deci o să-i placă „ce le place

şi băieţilor/fetelor, ce e la modă”, poate fi vorba despre familia lui şi atunci o să-i placă „ceea ce a

fost învăţat de acasă, ceea ce le place şi părinţilor lui” s.a.m.d.

Observaţia  mea  personală  este  că,  deşi  nicio  abordare  dintre  cele  descrise  mai  sus  n-o  să

conducă individul la obţinerea unui sine, e de preferat optarea pentru apartenenţa la un grup social,

fie el mic sau mare, cu condiţia ca acel grup să aibă rădăcini sănătoase şi o morală bazaţă pe principii

autentice. Este de preferat „să fii” un „simplu creştin ortodox”, un catolic practicant ori un buddhist

autentic, decât să fii nimic, pentru că identitatea individuală, deşi nu e un derivat al apartenentei la

grupuri sociale, nu poate fi obţinută într-o apartenenţă la nimic decât în situaţii  de excepţie. Ar fi

greşit să spun că nu se poate, pentru că avem şi exemple. S-a mai putut, însă atât de rar, că nici măcar

nu merită să ne batem capul cu asta.
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Religiile de tip vechi. Hristos şi noua religie

Om_de_jad: În discuţia pe care am avut-o toamna trecută, despre accesul la lumea suprasensibilă,

am explicat la un moment dat de ce religiile pe stil vechi (inclusiv religiile orientale) nu prea mai

ajută omul din zilele noastre. Pe lângă condiţiile de mediu, despre care am spus că sunt cu totul

diferite  faţă  de cum erau înainte,  tot  atunci am mai spus că dacă în trecutul  îndepărtat,  evoluţia

spirituală  -  cu ghilimelele  de rigoare -  se făcea prin revenire  (revenirea la  sursă,  reintegrarea în

Absolut),  după răstignirea  lui  Hristos acelaşi  lucru trebuie să se obţină,  de data  aceasta  nu prin

revenire, ci prin devenire. Despre acest lucru vreau să vă scriu acum şi cu ocazia asta să dezvolt puţin

şi paragraful al treilea din postul anterior.

Vă vorbeam despre ceva pe care eu l-am numit „identitate individuală”. După cum ştiţi, religiile

orientale, inclusiv yoga, care este o disciplină, nu o religie, indică spre nirvana sau eliberare ca fiind

o stare supremă de contopire cu existenţa. Această contopire în „absolut”, în „tot”, definită conform

concepţiei vedantice ca fiind „sat-chit-ananda” (pură existenţă, pură conştiinţă, pură beatitudine) sau

cunoaşterea  non-sinelui  sau a  lui  anatman  (după buddhişti),  se  obţine  printr-o separare,  printr-o

debarasare  de  ego.  Găsim  aceste  indicaţii  in  Baghavad  Gita,  în  Upanishade,  în  tantrele  vechi

(Vijnana Bhairava) şi în cultele  religioase persane şi iraniene.  Aşadar, duşmanul numărul unu al

brahmanului, al orientalului şi al yoginului ar fi acest sine „trecător”, „înlănţuit”, supus naşterii şi

morţii, supus timpului şi deci un factor generator de suferinţă. Eliberarea va presupune debarasarea

de sine sau abandonarea acestui sine iar fericirea - conform acestor curente religioase - ar veni ca o

consecinţă a acestei debarasări.

Eu nu contest valorile acestor curente religioase, eu susţin (şi am motive întemeiate să fac asta)

că lucruri care erau valabile în trecut nu mai pot fi aplicate în zilele noastre. Discuţia este amplă şi nu

e locul să o purtăm aici. Pe scurt, lucrurile stau în felul următor: omul asimilează şi se dezvoltă din

hrană, aer şi impresii (informaţii parvenite dinspre mediul ambiant spre miezul interior al fiinţei şi

invers, adică dinspre interior spre mediul ambiant). Ori, toate acestea s-au schimbat foarte mult în

ultimii zece mii de ani. Şi componenţa subtilă a aerului este diferită  şi hrana este diferită, ca să nu

mai vorbesc despre impresii, care ajung la noi în cu totul alt mod, din cauza formării, între timp, a

gândirii logice şi a dezvoltării complete a memoriei.
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Religia veche face trimitere către „lepădarea” de sinele cu s mic, pentru dobândirea sinelui cu S

mare. Cel care renunţă la sinele lui mic, la ego, dobândeşte un sine cu S mare, printr-o unire cu

Totul, cu Absolutul, cu Atman.

Până la venirea lui Hristos, singurul mod în care omul putea să-şi găsească pacea, era revenirea la

forma iniţială, revenirea la nemanifestat, la pralaya. Acest lucru, care într-un trecut foarte îndepărtat

era posibil destul de uşor, devine din ce în ce mai greu de obţinut în perioada vedantică, ceva mai

greu de obţinut în perioada lui Mahavira şi Zarathustra, şi mai greu de obtinut în perioada buddhistă

(vezi viaţa lui Gautama Buddha şi zbaterile lui întru cunoaştere) şi aproape imposibil de obţinut, dacă

nu  chiar  imposibil,  în  zilele  noastre.  Ultimele  urme  ale  acestor  religii  apuse  sunt  iluminaţii

contemporani,  precum Ramana Maharshi,  Krishnamurti  sau Ramakrishna,  iar  ultimul-ultimul din

lista asta ar fi Eckhart Tolle. Probabil că după el vor mai fi unul, doi, care vor reprezenta excepţia de

la regulă şi care vor mai fi născuţi după „Vechea Lege”. Ceilalţi oameni, care încearcă să obţină

iluminarea sau nirvana prin debarasarea de ego, doar pierd timp preţios. i am explicat de ce.Ș

Oamenii se află într-o eroare de abordare. Vorbesc despre dobândirea unui sine cu S mare, fără o

cunoaştere a maşinii umane contemporane. Se fac gafe după gafe şi se încearcă fără succes, evitarea

anumitor paşi necesari creşterii şi dezvoltării fiinţei umane.

Hristos îl convinge pe Ioan să-l boteze: „Lasă acum, că a a se cuvine nouă să împlinim toatăș

dreptatea” (Matei  3:13-17). Este o indicaţie  către primul pas care trebuie făcut,  o indicaţie  către

obţinerea identităţii prin intermediul grupului mic. Hristos, deşi fiul lui Dumnezeu, a preferat să facă

„aşa cum făceau ceilalţi”, ca să „împlinească toată dreptatea”.

„Să nu socotiţi că am venit să stric Legea sau proorocii; n-am venit să stric, ci să împlinesc. Căci

adevărat zic vouă: Înainte de a trece cerul şi pământul, o iotă sau o cirtă din Lege nu va trece, până ce

se  vor  face  toate.”  (Matei  5,  14-19).  Aceasta  este  al  doilea  pas  care  trebuie  făcut,  respectiv

dobândirea identităţii de grup mare.

Niciuna dintre  aceste  identităţi,  nici  cea de grup mic,  nici  cea de grup mare,  nu vă va oferi

identitatea individuală, pentru că la intersecţia celor două (la intersecţia grupului mare cu grupul mic)

se  află  personalitatea  umană,  nu  identitatea  individuală.  Identitatea  individuală  este  dată  de

manifestarea celei de-a cincea funcţii şi este diferită de sinele cu S mare, pe care noi, jucătorii, îl mai

denumim şi „identitate martor”.

Identitatea individuală este vitală pentru că face posibilă iubirea intre semeni. Indiferent cât de

ciudat sună, dar numai o individualitate poate iubi o altă individualitate, altfel nu se poate. Iubirea

dintre o individualitate şi o nulitate este imposibilă, iar iubirea dintre un individ şi un om a cărei

identitate individuală este dată de identitatea de grup nu se poate manifesta.
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Aşadar, obţinerea identităţii de grup mare este primul pas (identitatea de neam şi ţară, identitatea

obţinută  prin tradiţie,  prin  istorie  şi  prin  cultura  poporului  din care te  tragi).  Al doilea  pas este

obţinerea identităţii de grup mic [identitatea locală/zonală dobândită prin moştenire genetică de la

părinţi, prin identificare cu neamul din care provii, legătura afectivă cu cei vii (părinţii) şi cu cei

morţi  (buncii  şi străbunicii)  şi  cu locul  unde te-ai  născut şi  ai  copilărit].  Pasul numărul trei  este

obţinerea identităţii individuale prin activarea celei de-a cincea funcţii şi abia la final putem vorbi

despre dobândirea identităţii martor sau a sinelui cu S mare.
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Compatibilitatea emoţională în relaţiile de cuplu

Om_de_jad: Dacă intri într-o relaţie având ca unic scop să storci de la celălalt tot ce se poate,

eventual să iei şi pielea de pe el, iar tu să dai cât mai puţin la schimb (şi dacă e posibil să nu dai

nimic) n-ar trebui să te mire că totul se va duce de râpă cât ai clipi. Un cuplu format pe principii

greşite este aproape totdeauna sortit eşecului. La finalul relaţiei fiecare îşi numără coastele rupte şi

rănile, trage concluzia că mai bine nu se băga în aşa ceva şi se închide. Iar problema nu e doar că

te închizi, după ce treci prin una sau mai multe relaţii de genul ăsta, problema e că viaţa nu ţine la

infinit şi că vei îmbătrâni urât. Timpul trece şi te trezeşti într-o zi că începi şi tu să ţipi la copiii

care „se pupă ca nesimţiţii în faţa blocului”, şi că brusc ai devenit ceea ce ai urât cel mai tare în

copilărie. Cei care îmbătrânesc natural şi rămân oameni în firea lor, sunt o raritate.

Tantra nu este pentru oamenii proşti, indolenţi, rău intenţionaţi sau leneşi. În cuplul tantric nu

poţi să minţi pe nimeni în afară de tine. Ori eşti sincer cu tine şi cu cel apropiat, ori mai bine te

laşi. Aşa că dacă faceţi parte din categoria celor interesaţi de profit cu orice preţ, citiţi  altceva,

pentru că tantra este despre pierderi. În tantra, te pierzi pe tine şi-l laşi pe celălalt să te ocupe, aşa

că dacă ştiţi sau dacă simţiţi că nu sunteţi din filmul ăsta, mai bine faceţi un alt lucru pe care îl

consieraţi, eventual, mai util.

Principiile pe care se bazează cuplul tantric sunt complet diferite de cele care se află la baza

unui cuplu obişnuit. În cuplul tantric este vorba despre o călătorie a unuia în interiorul celuilalt,

este despre împărtăşirea intimităţii  adică exact ce nu vor oamenii să facă de obicei. Ascunşi după‒

paravan, oamenii cer totul de la celălalt  şi nu dau nimic la schimb, văitându-se în continuu că

celălalt nu face suficient. Cuplul tantric poate fi format doar de oameni care sunt compatibili la

nivel fizic, emoţional şi intelectual şi care dispun de curaj şi bunăvoinţă. Despre aceste lucruri

vreau să vă vorbesc acum, fiindcă aceste principii, aparent simple, stau la baza formării unui cuplu

sănătos şi a unei relaţii de creştere.

În primul rând trebuie să existe bunăvoinţă şi disponibilitate. Oamenii aşteaptă, de cele mai

multe ori, ca totul să vină de la celălalt în loc să se raporteze la relaţie ca la o oportunitate de

dezvoltare  interioară.  Aici  contează  mult  educaţia  (cei  şapte  ani  de acasă)  şi  exemplul,  dar  şi

gradul fiecăruia de dezvoltare interioară. Unii trăiesc pentru a se hrăni, pentru a se odihni şi pentru

a se reproduce  nu văd altceva, nu-i interesează altceva şi nu vor să discute despre altceva. Eu nu‒

sunt  împotriva  acestor  oameni,  fiecare  trăieşte  după  cum poate,  numai  că  uneori,  indivizi  cu
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potenţial real de dezvoltare interioară, din cauza educaţiei defecte care spune că „toţi oamenii sunt

la fel şi că fiecare are în interior partea lui bună”, ajung într-o relaţie nepotrivită. Într-o astfel de

relaţie cu tentă zoofilă se pierd ani serioşi, se toacă nervi, te poţi alege cu sufletul făcut praf şi cu

sănătatea la pământ. Deci, notaţi undeva, pe o bucăţică de hârtie şi citiţi zilnic, următoarele: nu toţi

oamenii sunt la fel ca voi, nu toţi oamenii vor aceleaşi lucruri ca voi, nu toţi oamenii sunt buni la

suflet, nu toţi oamenii sunt bine intenţionaţi. Unii sunt nesimţiţi, jigodii, nu le pasă de nimeni în

afară de ei, sunt periculoşi şi aduc numai belele pe capul celor cu care intră în contact. Judecaţi la

rece fiecare individ în parte şi feriţi-vă de oamenii nepotriviţi ca dracu’ de tămâie.

În  al  doilea  rând,  trebuie  să  existe  compatibilitate  fizică,  emoţională  şi  intelectuală.  Aici

situaţia  se  complică,  fiindcă  noi  cunoaştem  binişor  partea  cu  compatibilitatea  intelectuală,

stăpânim cât  de  cât  noţiunile  legate  de  compatibilitate  fizică,  însă  la  capitolul  compatibilitate

emoţională stăm cam prost.

Intelectual e uşor să-ţi dai seama cu cine eşti compatibil. Cel de lângă tine trebuie să nu fie cu

mult mai prost decât tine. Fizic, iarăşi stăm cât de cât bine; fiecare ştie ce formă a corpului preferă,

ce fel de chip îi place, ce mirosuri îl atrag. Compatibilitatea emoţională, însă, ne cam scapă printre

degete.  Oamenii  au  tot  felul  de  dorinţe  contrare  şi  sunt  foarte  mulţi  factori  care  influenţează

alegerile  făcute.  Eu am prezentat  pe forumul nostru de neotantra  o schemă simplă şi  coerentă

pentru determinarea compatibilităţilor  la nivel emoţional,  împărţind tipurile  de relaţii  în câteva

categorii mari şi late. Am explicat acolo cum vine treaba cu compatibilităţile la nivel emoţional,

care  sunt  relaţiile  de  creştere  şi  care  sunt  relaţiile  de  plafonare.  Dacă  sunteţi  interesaţi  de

informaţiile astea, poftă bună, sunt la liber pe forumul de neotantra. Oamenii din grupul nostru

cunosc foarte bine aceste informaţii şi dacă are vreunul dintre ei bunăvoinţa să decupeze de pe

forum chestiile relevante legate de compatibilităţile la nivel emoţional şi să pună informaţia pe

aici, cu atât mai bine. Eu n-am timp să repet ceea ce am mai spus deja, fiindcă am de spus altele

care n-au fost spuse. Ideea e că aveţi o schemă coerentă pentru stabilirea compatibilităţilor la nivel

emoţional - folosiţi-o cu încredere şi cu ajutorul ei, căutaţi pe cât posibil să evitaţi  problemele

legate de alegerea individului cu care vă propuneţi să respiraţi acelaşi aer.

Să vorbim acum puţin şi despre curaj, pentru că el este motorul în cuplul tantric. Într-o astfel de

relaţie este nevoie de curaj la fiecare pas fiindcă se lucrează tot timpul cu lucruri intime. Oamenii

au  obiceiul  să  ţină  foarte  mult  la  spaţiul  lor  interior,  unde  nimeni  n-are  voie  să  intre  decât

ocazional şi doar cu bilet special. În cuplul tantric este exact pe invers  împarţi spaţiul interior cu‒

iubitul tău, ba chiar îl inviţi să ţi-l ocupe cu totul. Tantra este pentru oamenii trecuţi prin viaţă şi

păţiţi, pentru oamenii sătui până peste cap de diversitate şi de inedit. Tantra este pentru cei care au

ca scop în viaţă să înveţe să se bucure de banal. Pentru cei nerăbdători, obsedaţi de extraordinar,
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infantili  şi  cu  muci  în  nas,  sigur  că  există  relaţii  de  conjunctură,  pretenţii,  swinging,  şantaj

emoţional şi delăsare.
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Raportarea la ceilalţi pe întreg, nu pe părţi

Om_de_jad: Se  vehiculează  de  ceva  timp  ideea  conform  căreia  oamenii  ar  trebui  să-şi

aprecieze semenii doar pe părţi şi nu pe ansamblu. Ni se mai sugerează, de asemenea, că regula

asta se aplică doar când vine vorba despre calităţi, nu şi când vine vorba despre defecte. Vreau să

vă arăt  ce capcană conţine treaba asta şi  cum se crează,  în mintea  omului,  în timp,  un întreg

mecanism bazat pe o judecată greşită. Rezultatul final nu este doar confuzie ci si generarea de

fapte şi situaţii greşite. Noi, jucătorii, ştim că anumite acţiuni ale noastre, mai ales cele făcute într-

o stare de confuzie, sunt mecanice şi deci trag după ele alte acţiuni mecanice, în cascadă.

Vechea rânduială spunea că omul sfinteşte locul si chiar dacă nu spunea direct că omul poate şi

să spurce locul, se deducea din context. Vechea rânduială ne învăţa că omul rău nu poate face fapte

bune şi că omul strâmb nu poate face lucruri drepte. De câteva zeci de ani, pentru că e un fenomen

recent, se insistă asupra faptului că omul rău, chiar dacă este rău, face în timpul liber şi fapte bune

(deci nu-i chiar atat de rău precum pare) şi că strâmbul poate face la sfârşit de săptămană şi lucruri

drepte (şi că prin asta nu mai e chiar atât de strâmb).

În trecut, n-ai fi putut susţine că un criminal sau un violator e musai să fie apreciat pentru că

pictează frumos sau pentru că scrie poezii, fără să iei cel puţin bătaie. Dar din păcate, tot vechea

rânduială susţinea că „aşchia nu sare departe de trunchi”  chestie care nu se aplică mereu. După‒

zicala cu aşchia si trunchiul, fiul prostului ar fi fost totdeauna un prost, fiul celui neserios ar fi fost

condamnat „genetic” să fie tot un om neserios. Uneori, acest lucru nu este valabil şi de aceea avem

exemple de fii de proşti care ajung oameni deştepţi si exemple de fii de oameni deştepţi, care se

comportă toată viaţa ca niste proşti.

Pe baza acestor erori prezente în înţelepciunea (evident, relativă), a vechii rânduieli, suprapuse

peste o doctrină creştină înţeleasă prost, s-a ajuns la ceea ce vedem azi  oamenii pot aprecia un‒

hoţ care cântă la pian, sau un criminal care face acte de caritate, fără să bage de seamă că făcând

asta, încalcă cel puţin nişte legi ale bunului simţ. Situaţia, de fapt, este mult mai complicată decât

pare, fiindcă în timp, lipsa aceasta de „bun simţ”, crează un mecanism care conduce omul spre

denaturarea  propriilor  concepţii  legate  de  dreptate.  La  final,  discernământul  individului  este

afectat.

Pentru ca toată trebuşoara asta să fie posibilă, a fost redirecţionată energia provenită din furia

justificată  a  oamenilor,  manifestată  în  legatură  cu  anumite  nedreptăţi  din  vechea  rânduială,
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rezultatul fiind acceptarea unor lucruri care sunt în mod grosolan împotriva firii. Multe, care în

trecut erau imposibile pentru că erau în mod evident împotriva firii, azi devin posibile şi prin asta

adăugăm incă o piesă la confuzia deja existentă.

Omul din trecut ar fi spus că e irelevant cât de frumos pictează un criminal sau un violator, dar

ar fi spus, de asemenea, că dacă te-ai născut sărac, trebuie să mori sărac. Omul din zilele noastre,

spune că toti oamenii sunt sau ar trebui să fie egali în drepturi  ceea ce este corect  dar mai spune‒ ‒

că moralitatea n-are forţă proprie şi că e opţională şi că, de exemplu, se poate considera ceva

normal să păcăleşti ziua bătrânii la telefon, uzând de inteligenţa de care dispui, pentru a-i îndemna

să facă credite pe care nu le mai pot plăti, iar seara să faci voluntariat într-un azil de batrani. Cu

alte cuvinte, să te bagi seara ajutor la cei pe care i-ai chinuit cu bună ştiinţă toată ziua.

Societatea ne îndeamnă să ţinem cont de faptul că un criminal pictează sau cântă frumos la

pian. Greu de spus cât de relevante sunt toate astea, însă dacă aplicăm regula invers (şi poate n-ar

fi rău s-o facem), n-ar fi deloc greşit să consideram că un pictor, un muzician, un conducător, n-au

prea multă valoare, dacă moralitatea lor e îndoielnică.
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Controlul oamenilor pe baza stabilirii normelor de comportament

sexual

Om_de_jad: Aproape  toate  instituţiile  religioase  au  un  set  de  reguli  referitoare  la

comportamentul sexual al oamenilor, iar acest lucru probabil că ar trebui să vă pună pe gânduri.

Oare de ce sunt clericii atât de interesaţi de comportamentul sexual al enoriaşilor? Ce anume îi

îndeamnă pe aceştia să stabilească reguli stricte referitoare la modul în care fac oamenii sex şi,

într-un final, ce legătură are treaba asta cu religia? Ajungem la un subiect destul de complex şi vă

propun să purtăm o discuţie pe tema asta.

După cum puteţi observa, oamenii stau cuminţi să-i controleze la ouţe cine vrea, că dacă nu-i

controleaza popii şi acoliţii lor, îi controlează mass-media prin afişe, reclame deocheate şi filme

„pentru adulţi”. Aproape toţi oamenii sunt victimele unui control sexual strict venit dintr-o parte

sau alta. Şi să nu vă închipuiţi că adepţii libertinajului şi al desfrâului sunt scutiţi de aceste reguli.

Per ansamblu, între un om care îşi reprimă sexualitatea şi unul care şi-o exprimă cu vehemenţă,

nu-i mare diferenţă.

Şi  totuşi,  pentru  ce  motive  există  atâtea  reguli?  Să-ţi  închipui  că  pe  clericii  religioşi  îi

interesează în mod deosebit ce fac oamenii în dormitor, ori că au ca unic scop să-i facă pe toţi să

strige „Aliluia!” când au orgasm, e copilăros, altele sunt motivele pentru care cluburile religioase

(instituţiile bisericeşti) au reguli dinainte stabilite, care ne spun cine cu cine are voie, când are

voie, cum are voie sau cât are voie să facă sex. Trebuie să facem puţină lumină în direcţia asta -

deocamdată  vom discuta despre două motive  principale,  urmând ca pe parcursul discuţiilor  să

detaliem.

Toţi oamenii intuiesc faptul că sexul este „o poartă” prin care sufletele vin „de dincolo” însă

iau în calcul destul de rar ideea că poarta respectiva poate fi folosită din ambele direcţii. Aşa cum

se poate veni „de dincolo spre aici” la fel se poate pătrunde şi „de aici, în lumea de dincolo”, dacă

ştii cum. Iar în clipa în care vei învăţa şmecheria, absolut nimeni nu te mai poate convinge de

faptul că lumea în care trăim este formată doar din materie. Nimeni nu va mai putea atunci să pună

stăpânire pe tine şi pe mintea ta, sau să te oblige să participi la ritualuri cărora nu le vezi rostul.

Clericii ştiu că sexul este o poartă şi insistă asupra faptului că poarta poate fi folosită doar într-o

singură direcţie, aceea care are ca rezultat naşterea de copii. Tantra este singura ştiinţă spirituală

care afirmă că poarta sexului are două moduri de acces şi că aşa cum se poate veni „de dincolo
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spre aici, spre planul fizic” la fel se poate trece prin ea în sens invers, adică „de aici spre lumea de

dincolo”. Din acest motiv, oamenii aşa-zis religio i au inventat un milion de reguli, care mai deș

care mai tâmpite, pentru a ţine omul pe loc şi pentru a-l face să se simtă ba păcătos, ba murdar, ba

inutil.

Al doilea motiv pentru care cluburile religioase (bisericile)  stabilesc reguli stricte legate de

comportamentul sexual este următorul: inteligenţa şi senzualitatea au un element comun extrem de

important. Acesta este un lucru greu de înteles, în lipsa unei cunoaşteri spirituale adecvate, tot ce

pot să vă spun aici e că deşi am văzut oameni inteligenţi care nu-s neapărat foarte senzuali, n-am

văzut niciodată un prost care să fie senzual. În cel mai fericit caz, prostul poate fi pasional însă nu

şi senzual.
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Despre igiena emotională, ca element esenţial în dezvoltarea

identităţii personale

Om_de_jad: Mulţi  oameni  sunt  preocupaţi  de starea  lor  de  sănătate.  Cred  că  este  un lucru

important şi de bun simţ să fii atent şi responsabil cu corpul tău, să-l foloseşti cu înţelepciune şi să

nu-l forţezi mai mult decât este cazul. Am văzut, de asemenea, că mulţi işi studiază comportamentul

şi selectează cu atenţie deosebită informaţiile pe care le preiau din diverse surse. Toate lucrurile astea

arată că oamenii sunt din ce în ce mai conştienţi de faptul că e important nu doar să trăieşti mult, ci şi

modul în care alegi să trăieşti.

În  zilele  noastre,  latura  emoţională  este  mai  puţin  luată  în  seamă şi  în  consecinţă,  calitatea

fenomenelor trăite la nivel emoţional, este mult diminuată comparativ cu ceea ce trăim la nivel fizic

şi mental. Asta se întâmplă şi pentru că în acest moment, oamenii îşi construiesc viaţa emoţională,

cumva, pe bâjbâite - în sensul că nu prea dispun de un plan coerent pentru o dezvoltare emoţională

armonioasă.

Este  firesc să ne îngrijoreze  faptul  că hrana pe care  o consumăm nu este  de cea mai  bună

calitate, să ne preocupe unde dormim sau ce gândim, dar tot aşa de corect şi de bun simţ este să ne

îngrijoreze faptul că în plan emoţional nu suntem maturi, că nu iubim sau că nu ştim cum să iubim.

Am văzut oameni care sunt îngrijoraţi că nu mănâncă ce trebuie, că dorm prea puţin şi că presa,

televiziunea şi corporaţiile, prin reclamele şi campaniile lor agresive, le invadează psihicul dar n-am

văzut niciun om îngrijorat de faptul că nu ştie să iubească, să dăruiască şi să primească la rândul lui,

iubire. Nimeni nu spune: sunt îngrijorat de starea mea de sănătate emoţională - trebuie să fac urgent

nişte schimbări, căci iată, nu iubesc pe nimeni, nu ştiu ce este duioşia, nu ştiu să primesc sau să ofer

căldură sufletească. Dacă fizicul este important şi toţi ne punem de acord că trebuie să avem grijă de

el,  dacă psihicul  nostru contează  şi  înţelegem că trebuie  să-l  protejăm,  cred că ar trebui  să fim

preocupaţi şi de trăirile emoţionale.

Unii oameni, consideră ceva normal să accepte atingerile şi apropierea doar când au ei chef, iar

când n-au chef (şi de obicei n-au) se simt invadaţi de prezenţa celuilalt. Brusc încep să vorbească

despre spaţiu personal (care exclude persoana dragă) sau despre un fel de intimitate obţinută prin

însingurare. Ciudată abordare. Să primeşti atingerea celui drag şi să atingi la rândul tău ar trebui să

fie ceva obişnuit, un mod de viaţă, nu ceva care se face doar în zile de sărbătoare sau doar atunci

când ai tu chef. Dacă pentru a simţi nevoia să fii atins de fiinţa dragă, ai nevoie de o dispoziţie
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anume, de nu ştiu câte zile de însingurare sau de nu ştiu ce alte tertipuri, cu siguranţă ai o problemă

gravă de igienă emoţională. Iar igiena emoţională precară nu-i diferită de alt tip de igienă precară.

Fiecare aşteaptă ca celălalt să facă primul pas. Pentru că fiecare om a fost cel puţin odată în viaţă

deschis şi vulnerabil, şi când a fost aşa şi-a luat-o crunt. Din cauza asta, fiecare stă închis în propria

cochilie şi aşteaptă să facă celălalt primul pas, de teamă să nu sufere iar. Puţini îşi dau seama, însă,

că a fi deschis şi vulnerabil nu este o opţiune. Dacă eşti deschis, e adevărat că poţi fi lovit şi că poţi

suferi dar există şi varianta (cel puţin în teorie) să nu fii lovit şi să nu suferi. În schimb, dacă te

închizi, vei suferi cu siguranţă.

***

Interlocutor: În cazul în care atingerile te fac să te simţi vulnerabil  e clar că ai o „hibă” pe

emoţional.  Se tot vorbeşte că iubirea e vitală şi o ştim cu toţii  dar se întâmplă că nu cunoaştem

iubirea aşa cum este ea intradevăr aşa că-i dăm noi diferite forme pentru a nu ne pierde definitiv.

Care o fi soluţia să percepi real acest elixir iubirea?

Om_de_jad: Apăi,  s-or vorbi tot  felul de lucruri,  dar asta nu înseamnă că sunt şi adevărate.

Iubirea nu este vitală, tot aşa cum aroma unui fruct nu este vitală - calităţile nutritive ale fructului

sunt vitale, nu şi aroma acestuia. Iubirea este un lux. Ţi-l poţi permite sau nu. Să consideri că iubirea

este un elixir, este o abordare greşită.

Iubirea este una dintre „aromele” vieţii,  dar sunt şi altele.  Rătăcirea de orice fel are la bază

confuzia. Confuzia este dată de funcţionarea incorectă a discernământului, pe fondul slăbirii puterii

personale, de o raportare greşită la realităţile vieţii şi de destinul individului.

Iubirea este o manifestare a centrului patru, dar până la centrul patru, îi avem pe primii trei.

Predefinit, omul se naşte cu primii doi centri dinamizaţi suficient cât să se vadă nişte efecte în plan

fizic. Centrul trei este parţial dinamizat, dar la un număr foarte mic de persoane, iar centrul patru

este, de cele mai multe ori, simulat. Rugăciunea, meditaţia, discipline precum yoga sau tantra, pot

dinamiza  aceşti  centri,  însă  repet,  atâta  timp  cât  adeptul  bate  câmpii,  se  alintă  ca  un  copil  de

grădiniţă, e neserios şi leneş, nu se poate face nimic.

Orice disciplină spirituală începe prin stabilirea unor norme de conduită morală. Creştinismul

începe  prin  respectarea  celor  zece  porunci,  yoga  prin  respectarea  yama  şi  niyama,  tantra  prin

respectarea  principiului  etern  masculin  pur  (shiva)  şi  al  principiului  etern  feminin  pur  (shakti).

Tocmai pentru că nerespectând aceste norme de conduită morală şi acumulând energie pe centri „ca

ăla prost” mai tare îţi faci belele.

Interlocutor: Foarte  clar  explicate  căile  ce  duc  spre  regăsire  iar  disciplina  este  necesară  în

risipirea confuziei.  Cum zici  tu Jade se începe cu alegerea unei  căi  care să mă ajute  să nu mai
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simulez centrul patru ci să-l trăiesc de-a dreptul. Dar cum se discerne între cele multe căi ? La drept

vorbind am încercat câteva, m-au ajutat să văd mai clar dar nu să ating ceea ce doresc. Să fie vorba

doar de drum şi nu de ţintă ?

Om_de_jad: Eu nu cred că simulezi funcţionarea centrului patru. Problema cu centrul patru nu

este doar a ta, este a noastră, a oamenilor. Ţine de nivelul uman actual de dezvoltare. Probabil că

ceea ce doreşti tu este greşit pe undeva, de-aia nici nu ai obţinut ceea ce ţi-ai dorit. Nu ştiu unde sau

cum ai greşit, pentru că nu am detalii, dar dacă nu ai obţinut ceea ce cauţi, probabil cauţi ceva care

ori e greşit, ori nu există deloc, ori cauţi greşit, ori ceea ce cauţi e cumva interzis. De regulă, din

motivele astea ne iese pe dos.

Interlocutor: Se pare că nu ştiu chiar nimic, tot ceea ce spui e nou pentru mine. Adică există şi

limite, poţi şti până la un punct şi atât sau sunt limite date de capactatea fiecăruia de înţelegere şi

asimilare? Ceea ce caut eu este un fel de pace, mulţumire, împăcare cu tot şi toate dar nu în izolare ci

în mijlocul oamenilor. Am simţit sentimentul acesta de câteva ori dar pentru scurt timp şi tare aş mai

vrea să fie mereu cu mine.

Mulţumesc Jadu că ai răbdare cu mine dar eu chiar nu simt că vreau să lupt cu nimic şi cu

nimeni. Sunt obosită să lupt pentru a câştiga sau pentru a recunoaşte vreo înfrângere. Chiar de pare o

utopie eu cred că toti avem un loc in lume pe care nu e nevoie să-l câştigăm prin luptă. Se pare că

visez nu-i aşa...

Om_de_jad: Ştim şi vedem până la un punct. E valabil pentru toţi oamenii. Valabil pentru ghizii

spirituali, pentru clarvăzători, valabil pentru profeţi. Faptul că tu ai punctul tău, dincolo de care nu

mai  poţi  să  vezi,  e  ceva  firesc  -  toţi  avem punctul  nostru  dincolo  de  care  nu  mai  vedem.  Dar

problema nu trebuie să fie că ai acel punct, problema e cum aprofundezi totuşi cunoaşterea, având

acel punct. Jucătorul îşi conştientizează limitele, ştiind că doar cineva care se evaluează corect poate

avea direcţie. Împăcarea cu tot şi toate este o chestie relativă şi utopică. Cu unele lucruri chiar nu

trebuie să te împaci şi trebuie să lupţi, iar cu altele, care par hidoase la prima vedere, te poţi obişnui

şi chiar le poţi accepta cu uşurinţă. Datoria noastră este să facem selecţie între ceea ce trebuie păstrat

şi ceea ce trebuie înlăturat. De fapt, abia asta înseamnă să urmezi o cale spirituală, nu doar să urmezi

un set de reguli.

Şi cu mine au răbdare foarte mulţi oameni. Pe unii dintre ei nu-i merit şi totuşi au răbdare cu

mine. Dacă eşti obosită, ia cât mai curând o pauză, că n-o să cadă cerul pe tine. Cel mai bine lupţi

atunci când eşti odihnit, dar din păcate nu prea ştim să avem grijă de noi şi să luăm câte o pauză

atunci când simţim că nu mai putem duce. Unele lucruri se obţin prin luptă,  altele se obţin prin

aşteptarea  momentului  prielnic  şi  acţionare  corespunzătoare.  Nu  există  o  reţetă  de  aplicat  şi  o
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formulă magică. Pentru jucător, calea spirituală în sine este cea care îl căleşte şi îl conduce către

inteligenţă şi flexibilitate.
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Regnuri, trepte de evoluţie şi apropierea dintre fiinţe

Om_de_jad: Astăzi vom face o serie de legături între libido şi starea omului religios, pe de o

parte, şi trepte de evoluţie ale diferitelor regnuri (printre care şi cel uman), pe de altă parte. Pentru că

discuţia oricum este una dificilă şi pentru că aceasta se dovede te a fi şi mai dificilă, pe măsură ceș

pătrundem în zona energetic-subtilă (suprasensibilă) a problemei, mă voi limita doar la o abordare

simplă.

În general, noi legăm comportamentul sexual uman de regnul animal. E drept că sunt situaţii de

excepţie, în care spunem că „facem dragoste şi nu sex”, lucrurile sunt cumva diferite, dar atunci când

ne referim strict la sex legăm comportamentul de regnul animal. Evlavia, religiozitatea, pietatea, sau

cum vreţi s-o denumiţi, presupune depăşirea stadiului de animal şi este corect să înţelegem lucrurile

astfel. Numai că, în acest context, din dorinţa de a atinge curăţenia interioară şi pietatea putem omite

sau putem sări anumiţi paşi fireşti de evoluţie. Despre acest lucru vreau să vă spun câteva cuvinte.

Nimeni nu se îndoieşte de faptul că e imposibil să ajungi la etajul patru al unei clădiri fără să

treci  întâi  pe  la  etajele  unu  şi  doi.  Cu  toate  acestea,  unii  oameni  îşi  închipuie  că  pot  depăşi

sexualitatea fără ca mai întâi s-o cunoască. Omul are capacitatea de a-şi regla sau de a-şi deregla, la

vointa,  anumite  mecanisme  funcţionale.  Autosugestia,  convingerile  personale  sau  personalitatea

individului, pot afecta atât în sens pozitiv cât şi în sens negativ componente umane de bază. Din

acest motiv, este important să înţelegem că având convingeri nepotrivite, se poate ajunge la blocaje

fiziologice, emoţionale şi chiar la un fel de „castrare” psihologică. Este de prisos să spun că nu este

nici constructiv şi nici corect să confundăm evlavia şi pietatea reală, cu castrarea psihologică. Dacă

sfinţenia ar merge mână în mână cu impotenţa sexuală cu siguranţă am avea mai multi sfinţi decât

avem în momentul de faţă.

Nu poţi  depăşi  sexualitatea  şi  nu te  poţi  ridica  din  animalitate  fără  ca  mai  întâi  să  cunoşti

sexualitatea  şi  animalitatea.  Sună  descurajant,  însă  orice  fel  de  altă  abordare  este  similară  cu

ascunderea gunoiului sub preş. Vă rog să nu mă înţelegeţi greşit, nu îndemn oamenii către desfrâu

sau către exprimarea sexualităţii în forma ei brută. Sunt perfect de acord cu faptul că sexualitatea în

formă  brută  trebuie  depăşită,  însă  nu  sunt  deloc  de  acord  cu  ideea  că  prin  evitarea  sau  prin

condamnarea acesteia s-ar putea ajunge la pietate. Nu poţi rezolva o problemă până n-o cunoşti şi nu

poţi cunoaşte până nu te implici.

39



Să observăm comportamenul sexual al diferitelor regnuri,  pentru a înţelege mai bine situaţia

noastră şi pentru a ne putea plasa mai bine în schema evoluţiei spirituale către evlavie, către pioşenie.

Constatăm că în regnul animal actul sexual are la bază instinctul de reproducere. Este o afirmaţie

simplistă, pentru că nici la animale nu se reduce totul la acest aspect dar nici nu este o afirmaţie prea

departe de adevăr.  Avem deci o componenta principală,  respectiv  descărcarea fiziologică,  şi mai

avem  o  componentă  secundară,  pe  care  o  putem  denumi  „satisfacţie”  sau  „plăcere”.  A  doua

componentă,  în cazul  animalelor,  este mult  diminuată în raport  cu prima,  în timp ce la  oameni,

raportul este cumva inversat, în sensul că primează dorinţa de obţinere a plăcerii, iar reproducerea

capătă o nouă nuanţă şi poate deveni un act cu potenţial sacru. Cu alte cuvinte, omul are libertatea să

conceapă copii din dragoste, din implinire, nu neapărat dintr-un mecanism fiziologic sau dintr-un

impuls vital. Pentru regnul uman acesta este un câştig.

În cadrul diferitelor specii de animale ritualurile de împerechere sunt diferite şi nu doar la nivel

de manifestare. Unele rase de animale simt plăcerea provenită din actul sexual mai intens şi pe un

interval mai mare de timp, comparativ cu plăcerea sau satisfacţia resimţită de alte rase. Modelul se

aplică şi la oameni: unii sunt capabili să extragă lucruri înălţătoare şi rafinate din actul sexual, în

timp ce alţii se limitează doar la sexualitatea brută. Acest lucru trebuie nu doar să fie menţionat ci şi

luat foarte în serios - corelat cu schema de compatibilităţi în cuplu, despre care am vorbit cu diferite

ocazii, poate contribui la dezvoltarea unui comportament emoţional sănătos.

La animale apropierea fizică este condiţionată aproape în totalitate de actul reproducerii. Există

doar  anumite  perioade  specifice  (de  călduri)  în  care  femelelor  şi  masculilor  le  este  permisă

apropierea, urmată de perioade în care nu doar că femelele şi masculii se ignoră reciproc, ba chiar

devin, ocazional, adversari. La alte specii de animale sau la unele specii de insecte, actul sexual poate

fi, în anumite situaţii, periculos - atât masculul cât şi femela se pot răni. Până şi finalitatea actului

reproducerii devine incertă.

Să ne mutăm acum atenţia  către regnul vegetal.  La plante,  apropierea propriu-zisă este mult

diminuată, solul fiind folosit pe post de „pântec”. Plăcerea sau satisfacţia sunt aproape inexistente,

fiecare plantă îşi produce propria sămânţă, pe care o depune în sol, nu într-o altă plantă. Apropierea

dintre  plante  trebuie  asigurată  în  acest  caz  de  către  natură,  printr-o  creatură  aflată  într-un  regn

superior, respectiv albina. Dar chiar şi aşa, sunt plante care nu sunt suficient de dezvoltate astfel încât

să suporte  până şi  acest  gen rudimentar  de apropiere.  Aceste  plante  se înmulţesc  prin spori,  iar

apropierea se va face printr-un element al naturii: vântul. Mai jos ca grad de dezvoltare, tot în regnul

vegetal,  avem  plantele  care  se  înmulţesc  prin  stoloni,  deci  din  ele  însele,  fără  niciun  fel  de

intermediar, fără apropiere, fără „plăcere”, fără „satisfacţie”, aşa cum întâlnim, într-o forma simplă,

la animale.
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În  regnul  mineral  nu  există  nici  măcăr  reproducere,  însă  ochiul  clarvăzătorului  reuşeşte  să

surprindă, chiar şi în acest caz, ceva asemănător cu reproducerea şi cu obţinerea satisfacţiei. Acest

lucru, în regnul mineral, se petrece în momentul dezintegrării formei, în momentul disipării sau al

dispersării. Cu alte cuvinte, o rocă „simte” ceva asemănător cu reproducerea şi satisfacţia, evident, la

un nivel de vibraţie aflat într-un plan inferior, în momentul în care se dezintegrează sub acţiunea

unor  forţe  externe.  În  treacăt  fie  spus,  există  regnuri  inferioare,  aflate  sub regnul  mineral,  însă

discuţia lunecă într-o zonă mai puţin accesibilă şi nu este momentul să dezvolt acum.

Având în vedere cele de mai sus, puteţi aprecia corect şi după o scară de valori bine conturată

abilităţile de apropiere dintre fiinţele umane. Puteţi lua abilitatea cuiva de a se apropia de altă fiinţă

umană ca pe un indicator al gradului de dezvoltare interioară şi nu veţi greşi. Şi chiar şi dacă ne-am

limita cu discuţia strict la nivel sexual nu avem cum să nu observăm că omul se află în avantaj faţă

de animale, în sensul că dezvoltarea specifică regnului îi permite să se bucure de apropiere şi de

intimitate de fiecare dată când actul sexual se produce. Animalele se află într-o situaţie inferioară, în

sensul  că  se  pot  apropia  unele  de  altele  doar  într-un  sezon  specific,  condiţionat  de  specie,  iar

apropierea este de scurtă durată. Plantele se află pe o poziţie inferioară, iar mineralele se află pe

treapta cea mai de jos, în regnurile observabile cu ajutorul ochiului.

***

Interlocutor: „...omul  se  află  în  avantaj  faţă  de  animale,  în  sensul  că  dezvoltarea  specifică

regnului îi permite să se bucure de apropiere şi de intimitate, de fiecare dată când actul sexual se

produce.” Valabil pentru toate regnurile este că actul sexual în forma sa „brută” este un program

natural de supravietuire bazat pe nevoia de perpetuare a „speciei”, program cu care natura ne ajută

sau „însclăveşte” - în funcţie de nivelul de pe care priveşte fiecare. Bun, după ce am inteles toate

astea, quo vadis? Cum abordăm ieşirea de sub limitarea sexuală astfel încât să ajungem în punctul în

care: 1. să ne bucurăm la alegere de programul naturii atunci când este cazul şi 2. să nu ne mutilăm în

încercarea de a ieşi din cerc?

Om_de_jad: Lucrurile  nu sunt deloc simple,  dar nu înseamnă că sunt imposibil  de rezolvat.

Încerc să-ţi dau un răspuns la întrebarea ta, deşi nu este usor de formulat unul în doar câteva rânduri.

Pentru a ieşi din cerc trebuie să cunoşti întâi interiorul cercului, apoi linia de demarcaj şi după aceea

„ce se aflăîn exteriorul cercului”. După ce îţi faci o idee generală despre acestea trei, va trebui să-ţi

îndrepţi privirea către ceea ce eşti în raport cu cele trei. Abia atunci când acest lucru se conturează,

iesirea din cerc poate fi făcuta corect, adică fără victime. Metode există, discipline spirituale sunt,

însă toate necesită din partea adeptului onestitate, luciditate, dedicare şi perseverenţă. Dacă nu ştii de

unde să porneşti, poţi porni de la aceşti parametri: „onestitate, luciditate, dedicare, perseverenţă”.

Observă-te singură şi vezi dacă ai aceste calităţi, fără de care cu siguranţă nu vei putea progresa pe
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niciun fel de cale spirituală. Vezi la care dintre acestea există lipsuri şi caută metode pentru întărirea

lor.  Iar  metode  pentru  întărire,  găseşti  în  înţelepciunea  populară  şi  în  tradiţia  poporului  de care

aparţii. 
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Calea spirituală şi fericirea

Om_de_jad: Calea spirituală nu te conduce către fericire, te conduce către adevăr, iar adevărul

nu înseamnă nici fericire, nici nefericire – înseamnă în primul rând non-visare. Când spun că oamenii

trăiesc  prin  vis,  mă  refer  la  faptul  că  mintea  se  suprapune  totdeauna  peste  ceea  ce  ei  percep,

deformând într-un mod sau altul procesul de cunoaştere dobândit pe baza percepţiei.  Percepţia în

sine este şi-aşa limitată, iar dacă suprapunem peste acest proces limitat de cunoaştere, o minte care

compară, întreabă şi trăncăneşte, o să avem o imagine aproximativă legată de ceea ce se întâmplă

într-un om, de ce este nefericit şi mai ales de ce crede că fericirea este cheia tuturor problemelor sale.

Oamenii  cred  că  dacă  urmează  o  cale  spirituală  aceasta  îi  va  conduce  către  fericire.  Mulţi

înţelepţi  au spus că fericirea şi nefericirea sunt surori,  că una o urmează pe cealaltă,  a spus-o şi

Buddha. Problema e că modul ăsta de gândire nu are prea multă valoare pentru cineva care suferă, tot

aşa cum discuţiile despre diete şi hrană sănătoasă nu conving prea tare un om care toată viaţa a

suferit  de foame.  Paradisul  acelui  om va semăna cu un munte de mâncare,  iar  tu  îi  vorbeşti  în

continuu  despre  diete  şi  despre  hrana  care  nu  suprasolicită  procesul  de  digestie.  Toate  aceste

discursuri au relevanţă pentru omul care are ce mânca, nu pentru cel care suferă de foame.

Cam la fel este şi cu religia. Oamenii suferă şi n-au curaj să spună că de fapt vor să fie fericiţi,

nu să urmeze vreo cale  spirituală  sau vreun ghid.  Aşa ajung să se mintă şi  să facă tot  felul  de

compromisuri în speranţa că vor obţine fericire. Poate că ar fi mult mai corect să spui „sunt nefericit

şi vreau să-mi găsesc fericirea” decât să vii să ceri metode de meditaţie. Vă rog să reţineţi, meditaţia

nu este fericire, trezirea nu este fericire. Fiţi sinceri cu voi şi dacă vreţi să fiţi fericiţi lucraţi într-o

formă sau alta în direcţia asta. Nu urmaţi o cale spirituală doar pentru că aşa credeţi că veţi obţine

fericire, fiindcă rezultatele vor fi frustrarea şi depresia.

Dacă un om vine şi-mi spune că vrea să fie fericit, poate pot să-i dau un sfat bun în direcţia asta,

dar dacă vine şi spune „vreau să urmez o cale spirituală” gândindu-se că astfel va obţine fericirea, din

start a pornit pe un drum greşit.

Suferi?  Foarte  bine,  învaţă  să-ţi  exprimi  suferinţa,  să o cunoşti.  Suferinţa  este  un sentiment

profund şi te va ajuta să-ţi cunoşti profunzimile. Dă-i voie să se manifeste, las-o să te cuprindă şi

observă ce se întâmplă prin tine. Lasă-te învăluit de suferinţă şi păstrează-ţi calmul. N-o să mori din

atâta lucru, dimpotrivă, vei deveni mai înţelept şi mai flexibil, deci mult mai capabil să fii fericit. Cu

cât dai voie suferinţei să se manifeste mai profund, cu atât vei fi capabil să fii mai fericit ulterior şi în
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timp, vei observa că mecanismul fericirii şi cel al nefericirii sunt strâns legate între ele, dar aceasta

va fi observaţia ta, va fi rezultatul tău, nu observaţia lui Buddha. Doar atunci când îţi vei da seama că

fericirea şi nefericirea nu sunt diferite, ca de fapt este acelasi proces care foloseste parametri diferiti,

poţi urma cu adevărat de o cale spirituală.

***

Interlocutor: De laşi suferinţa să te cuprindă fără a şti să o transformi în creaţie, rişti să cazi în

depresie profundă. Trebuie să şti să recunoşti în suferinţă fericirea şi asta nu este chiar la îndemâna

oricui. Nu toţi vrem să urmăm o cale a spiritualităţii dar toţi vrem să fim fericiţi.

Om_de_jad: Una la mână, cei  care văd fericirea în suferinţă  se numesc masochişti.  Să vezi

fericirea în suferinţă nu e o abilitate ci o dizabilitate, fiindcă în suferinţă nu există fericire. Problema

ridicată de mine e că suferinţa omului este simulată. Iar dacă suferinţa e simulată, automat o să fie şi

fericirea simulată. Doi la mână, dacă laşi suferinţa să te cuprindă, o să constaţi că nu poate să te

cuprindă. Dacă încerci să transformi suferinţa în creaţie, pe lângă faptul că n-o să reuşeşti aşa ceva, o

să te transformi în timp într-un nevrotic (lucru care nu s-ar întâmpla daca ai lăsa suferinţa să se

manifeste). E ceva normal să mai şi suferim.

Interlocutor:Îmi dau şi eu cu părerea vis-a vis de suferinţă.  Afirm că eu sunt bine cu mine,

totuşi, zilele trecute am reacţionat urât la suferinţa unei colege care are zilnic ceva de suferit sau de

plâns de viaţa aleasă, pentru care evident că nu e nimeni vinovat. Eu însă nu m-am recunoscut când

am văzut că deşi ţipam şi urlam efectiv la telefon, ea continua cu problemele ei ca şi cum doar

acestea contau în toată lumea, neînţelegând că nu mai vreau să aud că se plânge de ceva. Precizez că

am ajutat-o mereu cu ceva de câte ori mi-a cerut şi am putut, dar când omul nu vrea sa înveţe să se

ajute singur, mi se pare că abuzează însăşi prin expunerea zilnică a aceloraşi probleme.[..] Suferinta e

bună până la un punct. Daca nu ieşi din ea (cu ajutor sau fără), suferi degeaba!

Om_de_jad: Suferinţa nu e nici bună, nici rea, e un sentiment. Dacă-l trăieşti ce se întâmplă? Eu

când  spun  suferinţă,  mă  refer  la  suferinţa  reală,  nu  la  chestii  inventate.  Probabil  că  madam se

văicărea ca să primească atenţie, nu suferea din motive reale.

Fericirea şi suferinţa fac parte din noi - nu ne reprezintă în totalitate, dar ne reprezintă. Când te

detaşezi de suferinţă, te detaşezi de o parte reală din tine. Apoi, când faci o meditaţie de-aia în care te

cauţi şi nu te mai găseşti, n-o să te mai găseşti fix din cauza acestei proaste obişnuinţe de „detaşare”.

Cei mai pricepuţi  detaşaţi  sunt bolnavii  de schizofrenie.  S-au detaşat atât  de bine, că nu mai au

contact normal nici cu ei şi nici cu cei din jur.
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Interlocutor: Nu ştiu dacă drumul meu în viaţă este cu siguranţă spre spiritualitate, îmi place să

cred  că  „da”,dar  ..cum există  acest  cuvânt,inclin  să  spun  că  drumul  e  lung  şi  cărarile  nu  prea

bătătorite. Din experienţa pe care am trait-o pe pielea mea, ţin să spun căîn momentul de faţă, trec

mai uşor şi mai bine peste toate problemele de viaţă pe care eu le numesc nefericiri. Dacă aş fi rămas

cu ele si mi-ar fi înconjurat fiinţa eram acum undeva la spitalul de nebuni. Laşi nefericirea să te

domine? Nu. Las-o să-şi facă puţin de cap, vei fi maltratat de ea,dar opreşte-o. Spune-i „gata, până

aici”. În interiorul tău, găseşti toate forţele necesare de care ai nevoie. Omul are în el liber arbitru.

Poate alege singur ce vrea. Eu nu spun că sunt fericita, nici pe departe, dar nici nu mă las să fiu

subjugată de cealaltă parte. Încerc să mă menţin în echilibru.

Om_de_jad: ... şi nu ţi se întâmplă, uneori, să ai senzaţia că stai cu fundul pe o bombă, gata să

facă bum? Eu susţin că furia, tristeţea, suferinţa, sunt lucruri care fac parte din noi. Când te lupţi cu

ele, te lupţi cu tine. Trebuie să existe şi o altă abordare a problemei, altfel ajungi să te miri într-o zi,

cum de a rămas din tine doar o cutie goală de carton.

Interlocutor: Ca să laşi suferinţa să se manifeste şi să o consideri ceva normal nu este foarte

dificil însa faptul că nu-mi place să sufăr şi să încerc să mă debarasez într-un fel e ceea ce facem

majoritatea. Să pun în egalitate suferinţa cu fericirea trebuie să pot ieşi din tiparul „bine, rău” ceea ce

nu prea e la îndemâna oricui. Consider necesar să dau o valoare suferinţei şi să o transform pentru a

accepta că e normal să mai şi suferim.

Om_de_jad: Încercaţi să vă abţineţi să transformaţi ceva. Pentru că, ştiţi ce? Să suferi aşa, ca un

om, e treabă dată dracu’, nu-i deloc simplu. Din câte văd eu, mai toţi încearcă să sufere într-un mod

cât  mai  special.  Încercaţi  măcar  să  practicaţi  un  soi  de  suferinţă  obişnuită,  fără  detaşări,  fără

transformări.  Vedeţi  ce  se  întâmplă  dacă  suferiţi  în  mod  obişnuit,  ca  oamenii  şi  comparaţi  cu

suferinţa aia cu detaşări şi cu contrări interioare. Încercând să transformaţi suferinţa, să vă detaşaţi şi

să faceţi tot felul de aiureli traduse prost din scrierile orientale, nu faceţi altceva decât să vă f****i

vitalitatea.  Sau, mă rog,  puteţi  continua aşa şi în câţiva ani o să trăim cu toţii  într-o grădină de

legume.

Interlocutor: Păi,ar trebui,dacă bineînţeles eşti de acord,să ne dai nişte sfaturi.Cum trebuie să

reacţionăm când nefericirea îşi face locaş în corpul nostru?

Om_de_jad: Eu zic s-o simţiţi, nu să reacţionaţi. Oameni buni, ce e cu frica asta de suferinţă? Se

moare foarte greu din aşa ceva. Dacă se întâmplă să suferi, ia şi suferă. Spune-le prietenilor: dragii

mei, mă duc acasă să sufăr câteva ore, apoi, mâine mă întorc la voi odihnit, relaxat şi încrezător în

forţele proprii. Chiar nu e nevoie de vreo metodă complicată ca să fii om.
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...să  explic  mai  clar  la  ce  mă refer.  Problema nu e  suferinţa,  ci  incapacitatea  noastră  de  a

interacţiona cu ea în mod corect. Fugind de suferinţă ("detaşarea" e una dintre metodele prin care

oamenii încearcă să scape de ea) n-o să rezolvi problema. Capacitatea noastră de a interacţiona corect

cu fericirea este direct proporţională cu capacitatea noastră de a interacţiona cu nefericirea. Deci n-ai

cum să o doreşti pe una şi să faci abstracţie de cealaltă. Să poţi fi fericit ţine de anumite abilităţi pe

care nu le poţi dobândi dacă fugi de suferinţă.

Interlocutor: E posibil ca bărbatul şi femeia să simtă intensitatea suferinţei diferit? Pentru că

eu ,drept să-ţi spun,după ce „mă duc să sufăr un pic singură” numai bine nu stau cu moralul a doua

zi. Mai ales dacă nu am găsit vre-o „rezolvare” vre-un surogat ceva...

Om_de_jad: Oamenii  simt  intensitatea  suferinţei  foarte  diferit,  nu  e  ceva  ce  ţine  de  sexul

individului. Dacă a doua zi stai cu moralul prost, înseamnă că ceva nu e făcut aşa cum trebuie.

Vă invit  să citiţi  comentariile făcute de Diezul Dublu. S-ar putea să fie folositoare.  Oricum,

literatura orientală, tradusă ciudat, adaptată la limba română şi dată către populaţie, a făcut destul de

mult rău. Încercăm să reparăm treaba asta, dar e destul de dificil să te lupţi în patru pagini de fb, cu

25 de ani de îndoctrinare aşa-zis orientală.

Dublu Diez: Când spuneţi că suferiţi singură o zi, vreţi să spuneţi că, în singuratate, vă luptaţi cu

suferinţa încercând s-o daţi gata. E normal ca dintr-o astfel de luptă să nu ieşiţi decât răvăşită, fiindcă

adversarul direct sunteti chiar dumneavoastră. Suferinţa nu e ceva distinct, separat de noi şi nici nu

poate fi vreodată.

Interlocutor: De-a lungul timpului s-au întâmplat x lucruri „rele” în viaţa mea. Îmi amintesc că

primele dăţi ( în tinereţe ) eram la pământ luni de zile în cel mai tipic mode de a „suferi”. Au trecut

anii, au trecut şi acele „rele”, au venit altele, însă modul meu de a suferi s-a cristalizat, oarecum. Nu

ştiu să explic în ce fel, nici cum, a fost un proces lung de zeci de ani şi care probabil încă e în curs de

maturizare. Ideea e că suferinţa e în mine, o simt prezentă, o las să stea acolo cât timp doreşte, nu mă

lupt cu ea, nu o agasez, nu îmi doresc să o înlătur cu nici o tehnică şi cu nici un truc din cele la modă

în literatura de auto-ajutor, pur şi simplu o accept aşa cum e, uneori mai intensă, alteori mai suavă,

uneori mai primitivă, alteori mai „rafinată”, e ea, aceeaşi, sub diferite forme, ea care vine şi pleacă,

intră şi iese, ea - prietena mea. Da, suferinţa e prietena mea, o cunosc, o recunosc când se apropie şi

o găzduiesc cât timp doreşte. De obicei dispare discret lăsându-mi câte o mică „ revelaţie” cadou. 

Şi daaa, daaa, daaa...de foarte multe ori am numit „suferinţa” orgoliul, ambiţiile absurde, lipsa

de o înţelegere, egoismul, visele şi iluziile (proprii) năruite de realitate.
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Dublu Diez: Cred că aţi  zis  bine că se  cristalizează,  dar  şi  cristalele,  oricât  de frumoase şi

strălucitoare, sunt tot pietre. Eu m-aş feri să am pietre prin mine.

E la modă acum să se considere împietrirea un progres, dar nu e. Progresul se face în "mai mult"

nu în "mai puţin".

Interlocutor: Îmi pare rău că nu am ştiut să aleg cuvântul potrivit. S-a pierdut esenţa mesajului

meu în momentul când cristalizarea s-a înţeles ca pietrificare.  Nu a fost  asta ideea mea. Din tot

mesajul  s-a  extras  doar  acest  cuvânt  şi  nu cred  că  exprimă ideea  centrală.  Dificultăţi  de  limbă.

Scuzele mele.

Dublu Diez: Dimpotrivă, cuvântul folosit este foarte bun. Ştiu că aţi vrut să exprimaţi altceva,

ştiu  ce aţi  vrut să spuneţi,  iar  cuvântul  în  sine a fost  mai  nimerit  decât  v-aţi  propus să fie.  Un

sentiment real este la fel de puternic de fiecare dată când apare, debusolează, afectează, face vraişte.

Dacă nu mai face toate astea, atunci e clar că mintea s-a implicat şi a luat functii care nu sunt ale ei.

În procesul ăsta, starea de fundal poate fi plăcută, idei posibil-revelatoare pot apărea, dar tot ceea ce

parcurgeţi acum înainte va trebui să parcurgeţi într-o zi înapoi - dacă veţi vrea să progresaţi pe calea

spirituală. Fiindcă drumul de raţionalizare/ordonare/mentalizare este o fundatură.

Interlocutor: Când alegerile inconştiente sunt o reflexie a tot ce este mai mărunt în noi, nu ai

cum să ai altă experienţă decât că eşti mic.[...]

Om_de_jad: Când  un  om este  inconştient,  nu  poate  alege.  „Alegeri  inconştiente”  au  făcut

românii când l-au pus în '99 preşedinte pe Ion Iliescu.
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Gra ie i gravita ieț ș ț

Om_de_jad: În seara asta am să vă spun câteva lucruri despre rela iile de iubire. Asta fiindcă amț

observat în ultima vreme că se scriu tot felul de articole care caută să explice, stânjenitor de prost,

ni te lucruri incredibil de simple i cândva tiute de toată lumea.ș ș ș

Pe bună dreptate s-a scris despre iubire ca despre un fenomen de gra ie. Atât cel care iube te, câtț ș

i cel iubit, sus in, de multe ori, că se simt u ori, că se simt ca i când ar zbura. Într-adevăr, iubirea î iș ț ș ș ț

dă această senza ie, că devii mai u or, că devii nepământean i că parcă ai învinge gravita ia. Despreț ș ș ț

asta inten ionez să vă vorbesc acum, fiindcă educa ia pe care ne-o face societatea azi, bate foarteț ț

multă monedă pe seama gra iei, ignorând copilăre te sau mi ele te, problema gravita iei.ț ș ș ș ț

Se consideră că ingredientele care stau la baza unei rela ii reu ite de iubire constau în garantareaț ș

libertă ii de mi care i de exprimare în cadrul cuplului, în drepturi comune i în obliga ii asumate înț ș ș ș ț

mod egal de fiecare în parte. Ca să conturăm mai bine lucrurile, societatea ne îndeamnă pe calea

educa iei, prin canale media ori prin alte metode de răspândire a informa iilor că dacă vrem să avemț ț

o rela ie armonioasă trebuie să ne respectăm reciproc, să inem cont unul de părerile i de dorin eleț ț ș ț

celuilalt, să ne dăm spa iu de mi care unul altuia, .a.m.d. Nu insist, a i în eles ideea, sunt principii laț ș ș ț ț

care eu însumi ader i cărora le sus in cu vehemen ă valoarea. Bun, i atunci ce nu merge? Oameniiș ț ț ș

par să caute toate metodele posibile (unele dintre ele chiar periculoase) pentru a face rela ia de iubireț

să func ioneze, iar ea se încăpă ânează să nu func ioneze, de i aparent există cadrul corespunzătorț ț ț ș

pentru  ca  rela ia  să  se  dezvolte  armonios,  oamenii  sunt  acum  educa i,  maniera i,  politico i  iț ț ț ș ș

în elegători, î i respectă unii altora dorin ele, nevoile, spa iul de manifestare. Cu toate astea, ceva nuț ș ț ț

merge. Eu mi-a  pune problema că ceva este în neregulă cu ceea ce ne înva ă societatea, dar preaș ț

pu ini pun la îndoială corectitudinea lucrurilor pe care le preiau din societate. A a a fost de când eț ș

lumea, a a este i acum, numai că acum situa ia este de a a natură că în curând oamenii o să înceapăș ș ț ș

să- i scoată ochii unii altora.ș

Spuneam în introducere că se discută în termeni obsesivi despre gra ie, dar se face abstrac ie deț ț

gravita ie. Gravita ia este tocmai ingredientul care stă la baza gra iei, numai că voit sau nu, mai alesț ț ț

în ultima sută de ani, s-a făcut abstrac ie de ea i oamenii încep acum să plătească pentru ignoran ă,ț ș ț

complacere i pentru gre elile făcute în trecut. Avem de-a face cu o abordare necorespunzătoare, eș ș

important e să ne dăm seama ce anume facem gre it i să corectăm.ș ș
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Energia iubirii, ca să se poată manifesta, are nevoie de gravita ie. Iubirea este o curgere, esteț

ceva dinamic,  nicidecum static,  iar  ca să poată  curge,  trebuie ca unul dintre  iubi i  (chiar nu areț

importan ă care dintre ei) să fie mai „sus” decât celălalt, în a a fel încât gravita ia să poată lucra, iarț ș ț

celălalt să tie să fie mai „jos”. Dacă gravita ia lucrează a a cum tie ea mai bine, adică de sus în jos,ș ț ș ș

atunci sunt anse reale să apară i mult doritul fenomen de gra ie, fenomen care se manifesta de josș ș ț

în sus, i care dă acea senza ie de desprindere de sol, de zbor, de u urin ă, de plinătate i de împăcareș ț ș ț ș

cu sine.

Unii dintre voi poate au avut curiozitatea să citească ceea ce am scris pe forumul de neotantra,

despre rela iile de cre tere i cele de stagnare. Colegul Toni Ridean, membru al grupului nostru, aț ș ș

postat pe această pagină, mai jos, articolele respective. Ve i vedea acolo că niciuna dintre tipurile deț

rela ii de cre tere, descrise de mine, nu sunt rela ii echilibrate, egale, nu sunt rela ii în care cei doi auț ș ț ț

nivelul de dezvoltare egal sau preocupări egale. Eu am vorbit despre rela ii de tipul mamă-copil,ț

erou-adoratoare sau stăpână-servitor, indicându-le ca rela ii de cre tere i despre rela ii de tipul tată-ț ș ș ț

fiică, eroină-adorator i stăpân-sclavă, ca rela ii promovate de societate i care sunt de fapt rela ii deș ț ș ț

stagnare sau chiar de regres. Am explicat atunci, pe forum, de ce este a a.ș

Toate tipurile de rela ii descrise de mine, atât cele de cre tere, cât i cele de stagnare, sunt rela iiț ș ș ț

inegale, în sensul că la o primă ochire pare că unul dintre iubi i oferă mai pu in i cere mai mult iț ț ș ș

alte lucruri  de genul acesta,  fenomene despre care suntem învă a i  că sunt vicioase i  că ne vorț ț ș

trimite în iad, când de fapt societatea este cea care ne îndeamnă fie să ne orientăm către o rela ie deț

stagnare, fie să optăm către o rela ie egală, în care cei doi iubi i sunt un fel de parteneri de afaceri, cuț ț

drepturi i obliga ii identice i între care nu se poate întâmpla niciodată nimic. Problema la acesteș ț ș

rela iile  egale,  la  care  aderă  cei  mai  mul i  oameni,  e  că  gravita ia  nu  este  respectată,  energiaț ț ț

stagnează, iar fenomenul de gra ie este anulat tocmai din acest motiv. Fenomenul de gra ie pur iț ț ș

simplu nu se poate produce, este sugrumat înainte să înmugurească.

Cu toate că aceste lucruri despre care spun eu aici, erau cunoscute sau intuite de toată lumea în

urmă cu  câteva  sute  de  ani,  cu  toate  că  ele  sunt  u or  de  observat  în  manifestările  literare  dinș

antichitate, în scripturi sau în manualele de educa ie sexuală străvechi, oamenii se pare că le-au uitatț

(sau au fost ajuta i să le uite) într-un mod aparent misterios. La doar câteva sute de ani de la revolu iaț ț

franceză ideile vehiculate în acea perioadă au pătruns atît de tare din social în via a noastră intimă,ț

încât s-a ajuns acum pe punctul de a da na tere unei noi revolu ii, cu consecin e impredictibile.ș ț ț
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Cum se suspină

Om_de_jad: Aseară am văzut un film care mi-a amintit de „Val ul rozelor” al lui Macedonski.ț

De versul acela în care poetul, cu bună-cuviin ă i cu respect fa ă de sentiment, ne spune că „vântulț ș ț

singuratic” a suspinat… „cum se suspină”.

Dacă i-ar fi propus, Macedonski ar fi putut să scrie o carte a suspinurilor. Am convingerea căș

putea scrie un volum întreg de poezii despre „cum se suspină”, fără să se repete. Suspin de drag,

suspin de dor, suspin a a i pe dincolo, însă vântul singuratic al poetului, a suspinat a a „cum seș ș ș

suspină”. De ce a ales poetul să nu descrie suspinul? Pentru că defini ia ar fi omorât sentimentul.ț

Pornesc discu ia din punctul ăsta, pentru că am văzut oameni care î i omoară singuri suspinul.ț ș

Dacă suspină „cum se suspină” li se pare insuficient,  iar  dacă suferă ”cum se suferă” li se pare

pierdere de vreme.

În  filmul  de  aseară,  am fost  mirat  să  observ  cum suferin a  era  transmutată  cu  violen ă,  cuț ț

brutalitate i cu orice pre , într-o lec ie de via ă. Am văzut obsesia asta i la semenii no tri: când li seș ț ț ț ș ș

întâmplă să sufere, sunt atât de preocupa i de ceea ce ar trebui să înve e din suferin a respectivă, încâtț ț ț

ajung să mentalizeze i să mimeze actul suferin ei.  Sunt atât de preocupa i de „ceea ce vrea să-iș ț ț

înve e existen a” din suferin a respectivă, încât î i ratează propriul moment de contact cu fiin a.ț ț ț ș ț

Uneori, această fiin ă suferă, alteori se bucură, e mai pu in relevant ce face, dar când vorbimț ț

despre practica spirituală, important e să men inem legătura cu ea. Mutând aten ia de pe suferin aț ț ț

reală, pe ceea ce credem noi că vrea via a să ne înve e prin suferin a respectivă, folosim imagina ia înț ț ț ț

loc  să  folosim  sim irea  i  apoi  luăm  decizii  folosind  un  „organ”  nepotrivit.  Ulterior,  adaptămț ș

interiorul la deciziile pe care le-am luat, constatând după mai mul i ani (uneori zeci de ani), că ne-amț

afundat mai tare în probleme, în loc să le rezolvăm.

Sfatul meu e să suspina i „cum se suspină”. Dacă vre i să în elege i cum func ionează karma,ț ț ț ț ț

tocmai asta trebuie să face i, să lăsa i sentimentele să se manifeste în mod firesc, să le sim i i dinț ț ț ț

plin, nu să căuta i cauza lor în clipa în care sentimentele se manifestă - dacă vă preocupă cauza,ț

căuta i-o după ce apele se lini tesc, nu în timp ce e furtună.ț ș

50



Educaţia corectă vizavi de sex

Om_de_jad: Am văzut astăzi, prin presa online, un articol din seria de articole care nu spun

niciodată nimic. ti i la ce mă refer, la articolele în care se miră unii că în iulie nu prea plouă, că înȘ ț

decembrie e frig i că noaptea nu te arde soarele. Articolul ăsta pe care l-am citit era despre „cât deș

des ar trebui să facă femeile sex”. Pentru că ieri am citit un articol asemănător, scris de cineva care

spunea că bărba ii (to i) „vor să * toate femeile”, am ales articolul de fa ă în completare, curios fiindț ț ț

să văd ce zic speciali tii momentului despre chestia asta. Consider că am ie it în câ tig, am citit maiș ș ș

multe litere i am aflat norma de făcut sex la femei, stabilită cu precizie de o doamnă doctor, pentruș

celelalte doamne, care simt nevoia să afle cât scrie la carte că trebuie să facă sex într-o săptămână:

cică sănătos ar fi vreo două - trei episoade la apte zile. Tot din articol, am mai aflat că e bine i dacăș ș

faci, dar i dacă nu faci sex, dar poate fi chiar i rău i dacă faci i dacă nu faci sex. Mă rog, o serieș ș ș ș

de informa ii folositoare.ț

Revenind cu picioarele pe pământ, problema este alta i destul de serioasă. Într-o lume în careș

continen a sexuală este aproape subiect tabu, iar cei care spun că o pun în practică, au propria lorț

versiune despre ceea ce presupune treaba asta, mi s-ar părea util ca cel pu in într-o primă fază, să liț

se spună oamenilor că-s foarte diferi i unii de al ii. Asta ar da liber la mai multă diversitate, dar i laț ț ș

mai  multă  responsabilitate,  în  ceea  ce prive te  actul  sexual.  Singura chestie  care  mi-a plăcut  laș

articolul respectiv, a fost prima frază, care sus inea că oamenii sunt singurele fiin e de pe Pământț ț

care fac sex din plăcere. Fraza, de i e par ial adevărată (vorba aia, cine s-a gândit să întrebe bâtlanul,ș ț

pe tii sau racul dacă se simt bine când fac sex, ori se împreunează cu gândul la cu totul alte lucruri),ș

mi-a plăcut pentru că se potrive te cu o realitate din lumea subtilă. Într-adevăr, omul este singuraș

fiin ă care face sex fără ca actul în sine să fie legat obligatoriu de împerechere. E de notat pentru că eț

important.

Să stabile ti norma de sex pe săptămână, este copilăros. Numărul e mai pu in important - pot fiș ț

importante altele, ca de exemplu intensitatea actului, aten ia i implicarea în actul respectiv, dar nuț ș

numărul de episoade. i nu, durata actului nu-i neapărat cheia problemei, a a cum sus in unii.Ș ș ț

Oameni sunt diferi i, educa i divers, afla i pe nivele de dezvoltare variată, au karmă multicoloră.ț ț ț

Problema mi se pare cu totul alta: cum să facă individul să găsească perechea potrivită pentru el, cum

să răspândim în rândurile popula iei ni te criterii bine stabilite după care cineva să î i poată găsi oț ș ș
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fiin ă care să-i semene ca grad de dezvoltare interioară, pentru că în lipsa acestor forme de ghidaj,ț

batem pasul pe loc i facem construc ii emo ionale destul de hidoase.ș ț ț

Din dorin a de a ie i din zona asta plină cu nămol, am împăr it rela iile în două mari categorii:ț ș ț ț

rela ii de cre tere i rela ii de stagnare (sau chiar de regresie), fiecare cu câteva posibile variante,ț ș ș ț

luând ca model primii trei centri de for ă. Aceste modele de rela ii pot fi foarte folositoare, pentru căț ț

implică energii cu plus i cu minus, iar în astfel de întâlniri, apare totdeauna o descărcare energetică -ș

ceea ce e necesar, în afară de asta, e ca individul să aibă educa ia corectă, ca să absoarbă energiaț

rezultată din aceste întâlniri.  Prin descrierea acestor tipuri de rela ii eu am făcut primul pas cătreț

clarificarea unor zone în care, din păcate, e negură. Fără aceste ghidaje, rămânem la discu ii legate deț

numărul  de  monte  săptămânale  i  la  întrebări  neconstructive,  din  categoria  „care-i  mai  inedit,ș

bărbatul sau femeia”.
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Despre formarea personalită ii la bărbat i la femeieț ș

Om_de_jad: Ar  fi  bine  dacă  oamenii  ar  avea  contact  mai  des  cu  lumea  subtilă,  cu  lumea

suprasensibilă. Atunci ar putea observa mai precis ni te diferen e care par mici la prima vedere, darș ț

care, neluate în calcul, în timp, dau efecte dintre cele mai variate.

Ar fi interesant, de pildă, să vede i măcar pe un monitor sau pe ecranul telefonului, ce se întâmplăț

cu câmpul energetic subtil al unei fiin e care minte altă fiin ă, sau se minte singură. Sau care se ură teț ț ș

pe sine. Sau cum arată câmpul energetic al unor persoane care se urăsc reciproc. Sau cum arată, din

punct de vedere subtil, un nebun, un politician, un preot sau un om aflat pe moarte. Sau ce efect are

asupra  unei  fete  tinere,  dezvoltarea  sânilor  sau  prima  menstrua ie.  Sau  ce  simte  un  că el  careț ț

clămpăne te fericit un os. Sau ce se întâmplă cu o salcie crescută pe malul unui râu.ș

Exemple sunt cu duiumul, ceea ce vreau să sugerez e că în această situa ie, probabil a i fi nevoi iț ț ț

să vă reformula i propriile concep ii despre via ă, pornind de la zero. i vă întreb ce putere ar maiț ț ț Ș

putea avea atunci asupra voastră educa ia, dogmele de orice natură, tradi ia. Cam cât ar putea să văț ț

mai influen eze concep iile, preconcep iile i supersti iile celor din jur (unde vreau neapărat să includț ț ț ș ț

i  supersti iile  oamenilor  de tiin ă,  care sunt o variantă  de popi moderni,  dornici  să înlocuiascăș ț ș ț

biserica lor, fondată gre it pe principiile corecte ale lui Hristos, cu o biserică modernă, bazată peș

principiile lui Einstein sau ale lui Paul Dirac).

Am  făcut  această  introducere  din  dorin a  de  a  împăr i  cu  voi  anumite  informa ii  la  careț ț ț

deocamdată nu ave i acces, dar la care ve i avea cu to ii, în viitor. i pentru că deocamdată lucrurileț ț ț Ș

sunt a a cum sunt i pentru că, de i ne-am dori, nu le putem grăbi ritmul, vreau să vă spun câtevaș ș ș

cuvinte despre felul în care se formează personalitatea bărbatului i cea a femeii, pentru a avea oș

viziune mai apropiată de ceea ce se vede dinspre lumea subtilă.

Personalitatea  bărbatului  se  conturează  sub  semnul  respingerii  influen elor  nepotrivite  dinț

exterior.  A a cum un sculptor ciople te cu dalta,  dezvelind forma aflată în interiorul  blocului deș ș

piatră, tot a a ar trebui să se formeze personalitatea bărbatului. Băiatul i mai târziu adolescentul, arș ș

trebui  să  ac ioneze  la  voin ă,  asupra  lui,  uneori  mai  blând,  alteori  mai  dur,  astfel  încât  formaț ț

interioară  a  bărbatului  (a  bărbatului  interior),  să  capete  contur.  i  după  ce  forma  interioară  aȘ

bărbatului se define te, ea trebuie mereu men inută în stare perfectă de func ionare. Din dragoste iș ț ț ș

din respect pentru cei din jur, fiecare bărbat ar trebui să- i păzească forma interioară, de influen eleș ț
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din exterior, respingând continuu ceea ce ar putea să-l distrugă. Aceasta este o stare descrisă atât de

frumos în Psalmul 1:

„1. Fericit bărbatul care n-a umblat în sfatul necredincioşilor şi în calea păcătoşilor nu a stat şi pe

scaunul hulitorilor n-a şezut;

2. Ci în legea Domnului e voia lui şi la legea Lui va cugeta ziua şi noaptea.

3. Şi va fi ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor, care rodul său va da la vremea sa şi frunza lui

nu va cădea şi toate câte va face vor spori.”

Acesta ar fi modul în care ar trebui să se construiască personalitatea bărbatului. i abia atunciȘ

când personalitatea sa este bine definită, îl putem numi un om copt la minte i va putea merge înș

lume pentru a fi de folos altora.

Personalitatea  femeii  se  conturează  complet  diferit.  Femeia  func ionează  precum un burete  -ț

înglobează în ea, la grămadă, toate informa iile din exterior, strângând totul în interior. Sarcina eiț

ulterioară ar fi să filtreze acele acumulări sedimentate i să elimine elementele inutile, sau pe celeș

otrăvitoare.  Iar  pentru  că  munca  este  una  istovitoare,  la  femei,  apare  câteodată,  senza ia  deț

suprasatura ie i se ajunge la descărcări emo ionale intense.ț ș ț

Bărbatul ar trebui să ac ioneze asupra propriei personalită i din exterior, să se cioplească singurț ț

(sau ajutat de cei din jur), să se lefuiască i să se finiseze, în timp ce femeia ar trebui să- i dezvolteș ș ș

capacitatea de filtrare  i  discernământul  în ceea ce prive te stările  emo ionale.  Ca să mă exprimș ș ț

altfel, femeia ar trebui să- i întărească fica ii, să poată mistui toată informa ia acumulată în interior,ș ț ț

constituită  atât  din elemente bune,  cât  i  din substan e poten ial  otrăvitoare.  Cheia succesului,  laș ț ț

femeie, constă în capacitatea acesteia de a cerne tot ce tie sau ce a tiut vreodată despre ea, din toateș ș

punctele de vedere, dar mai ales din punct de vedere emo ional. În lipsa cunoa terii, sau neavândț ș

aceste abilită i, femeia riscă - a a cum spunea o prietenă dragă - fie să protejeze cu pre ul vie ii ei, oț ș ț ț

panselu ă crescută în vârful unui morman de gunoi, fie să dea în ea cu dalta i cu ciocanul, dupăț ș

modelul  masculin,  i  să  se  cioplească  atât  de  tare  singură,  până  ajunge,  într-un  final,  să  seș

schilodească.

Acum sunt cam obosit, dar zilele următoare o să mai povestim. Polaritatea alternantă a primilor

centri de for ă este foarte prost în eleasă. Deocamdată, vă spun tuturor noapte bună, mă trag i eu laț ț ș

somn.
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Despre protec ieț

Om_de_jad: Folosind ideile vehiculate ieri, vom putea discuta a a cum trebuie, despre no iuneaș ț

de protec ie. i femeile i bărba ii au nevoie de protec ie, însă într-un mod complet diferit. Pentru căț Ș ș ț ț

fiecare  crede  că celălalt  are  nevoie  de protec ie  în  forma în care  are  el  nevoie,  apar  o  serie  deț

confuzii.

Vă spuneam ieri că bărbatul î i formează personalitatea respingând tot ceea ce îl poate distrugeș

din exterior, iar femeia înglobează, absoarbe toate informa iile înăuntru (chiar i organele genitaleț ș

feminine sugerează acest lucru), având ca sarcină să selecteze i să păstreze în propria personalitateș

numai ceea ce este necesar. Încerca i, vă rog, să vă construi i cu ajutorul imagina iei,  următoareaț ț ț

schemă: prima, în care bărbatul de ine o scoar ă, să-i spunem o zonă tare, la exterior, i un miez, unț ț ș

interior  moale,  maleabil,  uneori  chiar  fragil.  Apoi  căuta i  să  reconstrui i  schema  invers,  pentruț ț

femeie, cu o zonă moale (flexibilă) la exterior i cu o zonă rigidă la interior. Vă invit să analiza iș ț

împreună  cu  mine  această  situa ie,  pentru  că  a a  ve i  putea  găsi  singuri  solu ii  la  foarte  multeț ș ț ț

probleme de care ne lovim zilnic.

Să fim acum aten i la interiorul moale al bărbatului. Dacă ceva din exterior reu e te să pătrundăț ș ș

înăuntru,  interiorul  moale  va  fi  afectat  destul  de  tare.  Poate  că  în  bine  sau  în  rău,  e  mai  pu inț

important cum va fi afectat,  dar cu siguran ă va fi. Sunt situa ii de via ă, de exemplu, din care oț ț ț

femeie iese cu interiorul intact,  dar care pe un bărbat îl dărâmă complet.  Rigiditatea interioară a

femeii (fica ii tari despre care vorbeam ieri), o ajută să treacă u or peste anumite probleme interioareț ș

i să- i refacă forma interioară deteriorată, în timp ce pe bărbat, aceea i situa ie îl distruge sau îlș ș ș ț

destabilizează.  Din acest motiv, bărba ii  au obiceiul instinctiv de a evita dinainte anumite situa iiț ț

posibil generatoare de traume interioare. Ca regulă generală, bărba ii ar trebui să fie con tien i deț ș ț

felul în care sunt construi i i să fie deosebit de aten i la genul de informa ii fa ă de care se lasă atin iț ș ț ț ț ș

pe interior,  fiindcă  orice  lovitură  sau zgârietură  în  zona moale  interioară,  poate  avea consecin eț

severe.

Să observăm acum modul în care func ionează femeia. Ea este flexibilă la exterior i din acestț ș

motiv,  felul  ei  de a învă a este să se impregneze cu energia  subtilă  emanată de fiin ele  din jur,ț ț

indiferent că această energie vine de la o fiin ă armonioasă, de la una dizarmonioasă sau de la unaț

rău inten ionată. Dar, datorită rigidită ii interioare, ea nu va rămâne pentru mult timp impregnată cuț ț

aceste energii,  i se va separa de ceea ce „nu este al ei”, într-un mod asemănător cu cel în careș
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resping bărba ii, în plan exterior, „ceea ce nu le apar ine, sau ceea ce nu le este folositor”. În cazulț ț

bărba ilor, răul care pătrunde înăuntru (dacă pătrunde), face ravagii i repara iile pe interior, dacă seț ș ț

doresc a fi făcute, se pot realiza cu costuri energetice uria e. Reversul medaliei e că tot din cauzaș

acestei  rigidită i,  care a i  văzut,  le este folositoare femeilor,  informa iile  asimilate de ele,  nu vorț ț ț

pătrunde prea adânc în miezul lor interior, în a a fel încât femeile să- i poată automodela cu u urin ăș ș ș ț

i la nivel profund, propria personalitate.ș

Acum, că avem în minte aceste două scheme de func ionare, putem să discutăm cum se cuvine,ț

despre protec ie. Bărbatul are nevoie de protec ie la interior, în timp ce femeia are nevoie de protec ieț ț ț

la exterior.  Femeia î i  poate proteja  bărbatul învelindu-l pe interior,  învăluindu-l,  iar  bărbatul  î iș ș

poate proteja femeia, eliminând din drumul ei o serie de informa ii (impresii, situa ii de via ă etc),ț ț ț

care i-ar putea îngreuna sau întârzia  procesul de selec ie  interioară.  O altă sarcină care îi  revineț

bărbatului, în cadrul cuplului, este să „înmoaie” rigiditatea interioară a femeii, ajutând-o, sprijinind-o

i învă ând-o să se automodeleze, să se reconstruiască, arătându-i cum se lasă afectat interiorul lui deș ț

informa iile care ajung înăuntru. În situa ia în care femeia îi poate oferi protec ie interioară bărbatuluiț ț ț

ei, acesta î i va putea domoli din rigiditatea pe care o are fa ă de lumea exterioară. i ceva magic seș ț Ș

întâmplă în sufletul bărbatului, atunci când exteriorul (natura), se revarsă, în sfâr it, în interiorul său;ș

un  cu  totul  alt  gen  de  cunoa tere  apare  atunci.  De  asemenea,  o  femeie  care  î i  domole te  dinș ș ș

rigiditatea interioară,  va putea în sfâr it  să facă lucruri  cu sine,  să- i  modeleze propriul sine,  săș ș

lucreze la propriul sine, adică „să fie i să devină ceea ce dore te”.ș ș

Data viitoare vreau să vă spun câteva lucruri despre polaritatea centrilor de for ă, ca să vede iț ț

care ne sunt punctele slabe i punctele tari i mai ales cum putem lucra împreună, în cuplu, astfelș ș

încât să ne armonizăm via a unul altuia i să lucrăm unul în beneficiul celuilalt.ț ș
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Manifestări ale polarită ii pe primii trei centri de for ăț ț

Om_de_jad: Este foarte greu, dacă nu imposibil, să găse ti ceva despre care nu tii cum arată.ș ș

Eu am spus de multe ori persoanelor tinere, să- i formeze cât mai clar în minte imaginea omului cuș

care vor să trăiască. Nu mă refer aici la aspectul fizic, mă refer la ceea ce ai vrea să emane omul

respectiv. Dacă habar n-ai ce cau i, dar e ti ve nic nemul umit că nu găse ti ceea ce î i trebuie, nuț ș ș ț ș ț

prea dai dovadă de inteligen ă.ț

Problema omului care nu tie ce caută, dar e ve nic nemul umit că nu are ce- i dore te, nu o auș ș ț ș ș

doar tinerii. În mod normal ar trebui să- i faci o imagine cât mai precisă a omului pe care-l dore tiț ș

lângă tine, încă de când e ti copil. Dacă n-ai făcut-o, ia- i două zile de concediu să te gânde ti cât maiș ț ș

clar cu putin ă, ce vrei de la fiin a cu care vrei să trăie ti, apoi fă- i o listă cu ceea ce po i tu oferi înț ț ș ț ț

rela ia respectivă. Spun asta pentru că avem prostul obicei să ne supraevaluăm, să ne credem maiț

valoro i decât suntem de fapt.ș

Ceea ce o să spun în continuare, probabil că o să doară, dar ajută la o mai bună în elegere aț

modului  în  care  func ionează  bărba ii  i  femeile  din punct  de  vedere  energetic  subtil  i  vine  înț ț ș ș

completarea discu iilor pornite cu câteva zile în urmă.ț

Pe centrul vital, bărbatul are preponderent energie yang (+), în timp ce femeia are preponderent

energie yin (-). În general, deficitul de energie yang (+) pe un centru înseamnă, printre altele, mai

pu in control pe centrul respectiv. În consecin ă, din cauza acestei polarită i pe primul centru, femeiaț ț ț

nu poate, în mod obi nuit, să- i procure cu u urin ă energie vitală - spus altfel, vitalitatea femeii esteș ș ș ț

asigurată de natură numai par ial. De notat i faptul că se pierde destul de multă energie vitală laț ș

fiecare ciclu menstrual, lucru care po i să-l observi u or fără să ai capacită i de clarvedere.ț ș ț

Acum, că v-am descris situa ia pe centrul vital, a  putea sugera i două solu ii pentru echilibrareaț ș ș ț

polarită ii pe acest centru. Ori femeia î i procură energie yang suplimentară prin practică yoga, prinț ș

consumul de plante specifice sau prin autoeducare în vederea ob inerii unui somn corect, ori î i vaț ș

face echilibrarea centrului vital, cu ajutorul bărbatului, prin absorb ia surplusului de energie yang deț

la el. Când eram mic, o vecină de-a bunicii mele, spunea a a: „bărbat bun e ăla care atunci când intrăș

pe u ă aduce primăvara în casă”. Bărbatul ar trebui să identifice (ori de unul singur, ori discutând cuș

femeia) punctele vitale slabe ale acesteia, i va căuta să-i asigure suport energetic în acele puncte -ș

cum trebuie s-o facă, e o discu ie lungă, dar totul începe prin în elegerea acestei conforma ii subtile aț ț ț

fiin ei umane i cu dorin a sinceră de a sprijini persoana iubită. Voi da i un exemplu, ca să vorbimț ș ț ș
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mai pe leau: să zicem că femeia are din na tere o problemă cu somnul i nu se poate trezi dis-de-ș ș ș

diminea ă. Acest lucru trebuie în eles de la început i trebuie să fim con tien i de faptul că oricât s-arț ț ș ș ț

strădui femeia respectivă să se obi nuiască cu trezitul de diminea ă, oricât de vinovată se va sim iș ț ț

pentru faptul că doarme mai mult, nu se va putea schimba în adevăratul sens al cuvântului, adică fără

riscuri i fără devia ii de bioritm. Trebuie să se facă tot ce este omene te posibil ca acea femeie săș ț ș

doarmă atât cât are nevoie - nu există altă variantă. Acest mod de abordare simplistă, ne va scuti de o

grămadă de lucruri inutile. Trebuie să fim rezonabili i să facem pentru început ceea ce se poate.ș

Pe centrul doi, centrul sexual, polaritatea este inversată, în sensul că femeia are preponderent

energie cu plus (yang) i bărbatul cu minus (yin). Vă reamintesc, plus (yang), înseamnă printre altele,ș

control. Faptul că femeia de ine control pe centrul sexual, se datorează tocmai abilită ii corpului ei deț ț

a prelua în sine un suflet i de a-l aduce în plan fizic prin na tere. Acest lucru are i avantaje iș ș ș ș

dezavantaje, dar nu acesta este scopul discu iei i n-a  vrea să deviem prea tare de la subiect. Dacăț ș ș

dori i explica ii suplimentare în legătură cu afirma iile mele, vă rog să le solicita i i voi răspunde.ț ț ț ț ș

Fac aici o paranteză, pentru că sunt un milion de lucruri care ar fi trebuit spuse i care ori n-auș

fost spuse cum trebuie, ca să le priceapă oamenii, ori n-au fost spuse deloc. Multe femei se întreabă

din ce motiv ajung bărba ii  să- i caute altă persoană cu care să facă sex. Sigur că motivele suntț ș

diverse i  fiecare  cuplu  are  particularită ile  sale,  însă a  vrea să  arăt  cum func ionează  modelulș ț ș ț

masculin  sexual,  pentru  o  mai  bună  în elegere.  Atunci  când  un  mascul  caută  o  femelă  să  seț

împerecheze, el manifestă inten ia de a face acest lucru, într-o formă specifică speciei din care faceț

parte. În situa ia în care femela îl refuză, aceasta îi transmite prin refuz, mesajul „nu sunt a ta, cautăț

în altă parte”, iar masculul î i pierde interesul i caută o altă femelă disponibilă. Efortul depus deș ș

mascul pentru a- i găsi femela potrivită este obositor i deseori periculos. Pentru că la om, nevoiaș ș

sexuală nu depinde de factori climatici, nu-i sezonieră i este aproape continuă, stresul dat de nevoiaș

de a găsi un partener de sex feminin este cu atât mai tare sim it. Unul dintre motivele pentru care aț

fost adoptat, în timp, modelul cuplului stabil (cu compromisurile care vin la pachet) este i acesta:ș

nevoia amândurora de a evita neplăcerile date de incompatibilitate i a efortului care ar trebui depusș

pentru găsirea unui posibil partener. Masculul (dar bărbatul modern), o consideră „a lui” pe femeia

care îi permite apropierea sexuală. Cu cât contactul sexual este mai lipsit de constrângeri, cu atât

bărbatul va considera femeia ca fiind „mai a lui”.  „Celelalte”,  sunt acele  femei care nu-i permit

apropiere sexuală - exact a a de simplu cum vă spun. Nu discutăm aici chestiuni de comportament,ș

de echitabilitate în cuplu sau de moralitate - nu acesta este scopul discu iei. Atunci când o femeie î iț ș

refuză bărbatul, este bine să tie i să- i asume faptul că transmite, poate fără să- i dea seama, unuiș ș ș ș

mecanism vechi de milioane de ani, semnalul „nu sunt a ta, caută în altă parte”. Este bine să fim

con tien i de cât mai multe mecanisme de acest gen pentru a în elege comportamentul nostru. În lipsaș ț ț
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cuno tin elor  potrivite  cădem  pradă  generalizărilor  puerile  i  prejudecă ilor  fanteziste,  conformș ț ș ț

cărora bărbatul, din na tere, î i dore te să facă sex cu cât mai multe femei. Fac următoarea afirma ieș ș ș ț

pe care mi-o asum: abia atunci când un bărbat prime te acces la femeia lui ori de câte ori vrea, se vaș

lovi  fa ă  în  fa ă  cu  propriile  limite  i  cu  propria  prostie.  Nu  există  o  metodă  mai  bună  deț ț ș

responsabilizare a bărbatului în cadrul cuplului, decât aceea de a-i permite acces sexual la femeia lui,

ori de câte ori are nevoie. Doar a a poate ajunge în punctul în care să- i propună singur i cu putereaș ș ș

necesară unui astfel de demers, practicarea continen ei sexuale. E foarte mult de vorbit despre treabaț

asta, deocamdată mă limitez la oferirea acestor informa ii schematice.ț

Pe centrul al treilea, centrul voin ei, polaritatea iară i se inversează. Bărba ii controlează maiț ș ț

bine acest centru i în consecin ă emană voin ă, în timp ce femeile absorb voin a, se impregnează cuș ț ț ț

ea. Polaritatea pozitivă la bărbat, pe centrul al treilea, se datorează obi nuin ei sale de a se limitaș ț

strict la planul fizic, ignorând planurile suprasensibile, subtile. Autolimitarea la nivelul planului fizic,

dată de separarea pe sexe, a făcut ca bărbatul să de ină energie preponderent yang pe centrul al treileaț

i prin asta să-l controleze mai bine. Evident, acest lucru s-a făcut în detrimentul flexibilită ii i alș ț ș

pierderii capacită ii nativ umane de a face uz de intui ie.ț ț

Studierea polarită ilor la nivelul centrilor de for ă, reprezintă, ea însă i, o cale. Primii cinci centriț ț ș

ai fiin ei umane au polarită i, în timp ce la ultimii doi, polaritatea î i pierde relevan a. De pildă, faptulț ț ș ț

că  bărbatul  are  preponderent  energie  yang  la  nivelul  centrului  cinci,  face  ca  percep ia  spatio-ț

temporală să fie diferită fa ă de cea a femeii, dar deocamdată, mă opresc aici, ca să nu amestecămț

prea tare informa iile.ț
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Femeia, în raport cu centrul al doilea

Om_de_jad: Discu ia de azi va fi despre energia preponderent cu plus (yang) pe al doilea centruț

energetic (chakra). Vă spuneam în discu ia de data trecută, că femeia are preponderent energie yangț

pe centrul sexual. Tot data trecută vă spuneam că mai multă energie cu plus pe un anumit centru,

înseamnă, printre altele, i un control mai bun al centrului respectiv. Vreau să mutăm discu ia înș ț

direc ia asta, ca să clarificăm unele chestiuni care au impact asupra sănătă ii femeii, atât a sănătă iiț ț ț

fizice, cât i a sănătă ii psihice i emo ionale.ș ț ș ț

Surplusul de energie yang pe centrul doi, este necesar pentru a-i asigura femeii capacitatea de a

aduce  în  plan  fizic  alte  fiin e  umane,  prin  procesul  na terii.  Acest  fapt,  are  pentru  femeie  atâtț ș

avantaje cât i dezavantaje.  Data viitoare,  vom discuta despre avantajele  i dezavantajele de a fiș ș

bărbat, din acela i motiv, ca să în elegem cât mai bine cum ne putem ajuta unii pe ceilal i în anumiteș ț ț

situa ii de via ă.ț ț

Ca să poată prelua în ea un suflet, trebuie să vă gândi i că femeia dispune de un fel de organț

subtil, un fel de ” eavă” cu un capăt aflat aici i cu unul aflat în lumea de dincolo. Prin acest organț ș

subtil, sufletul celui care urmează să se nască, poate trece din lumea de dincolo spre lumea de aici.

A a cum se vede cu ajutorul ochiului subtil, acest organ, această ” eavă”, nu are propriu zis o formăș ț

de cilindru, ci una de clepsidră. Deloc întâmplător, corpul femeii are chiar această formă. Există o

serie  de  explica ii  pentru  forma acestui  organ subtil,  dar  acest  lucru  nu  trebuie  să  ne  preocupeț

deocamdată.  Ceea ce este important i vreau să vă imagina i  (mai ales dacă sunte i  bărbat),  esteș ț ț

această legătură continuă a femeii cu lumea de dincolo (lumea suprasensibilă) prin această ” eavă”.ț

Dinspre  subtil  spre  concret,  în  femeie,  pătrund  neîncetat  tot  felul  de  informa ii  de  naturăț

suprasensibilă.  Aceste  informa ii,  care  uneori  sunt  percepute  sub forma unor  trăiri  cu intensitateț

variabilă, nu sunt decât foarte rar decodificate de către femeie, con tientizate, analizate sau integrateș

corespunzător. Faptul că în ea pătrund, în această formă, tot felul de for e din subtil, nu trebuie să neț

ducă la concluzia că femeia este automat capabilă să le i integreze corespunzător în propria fiin ă.ș ț

Având informa iile pe care vi le-am oferit data trecută i schema prezentată mai sus, vă rog săț ș

încerca i acum să vă forma i o idee despre ceea ce trăie te în interior o femeie, clipă de clipă. Pe de oț ț ș

parte, ea este invadată, prin acel organ subtil, de tot felul de informa ii din lumea subtilă. Pe de altăț

parte, exteriorul (planul fizic), îi transmite i el, prin organele de sim , o serie de informa ii. Aflatăș ț ț

între cele două lumi, cumva suspendată, femeia trebuie să proceseze când informa iile venite dinț
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exterior,  când  pe  cele  primite  dinspre  lumea  subtilă.  Pentru  bărba i  este  foarte  greu,  dacă  nuț

imposibil, de conceput o astfel de via ă interioară, fiindcă la ei lucrurile nu se desfă oară în acestț ș

mod. Într-o singură lună de via ă, femeia se deplasează, când spre exterior, spre lumea concretă, cândț

spre interior, spre lumea suprasensibilă. Atunci când se află la ovula ie, femeia este situată cât maiț

aproape de lumea subtilă, în timp ce în perioada menstrua iei,  este absorbită aproape cu totul deț

exterior. Această deplasare, când spre exterior, spre concret, când spre interior, spre subtil, este foarte

obositoare i se face cu un consum energetic mare. Situa ia este dublu complicată - pe de o parte,ș ț

fiindcă pe centrul vital, femeia are preponderent energie cu minus (yin), deci un control mic pe zona

vitală, i pe de altă parte, pentru că are iară i energie cu minus (mai pu in control) pe centrul voin ei.ș ș ț ț

Încerca i acum să în elege i de ce femeile, multe dintre ele, se simt mai mereu lipsite de vlagă i maiț ț ț ș

simt, de asemenea, că personalitatea lor este mult diluată. Tot acum pute i în elege mai u or de ceț ț ș

modelul cel mai tentant pentru femeie (utopic i foarte toxic pentru forma subtilă a ei), este acela deș

fiin ă vitală, dotată cu voin ă puternică. Repet, un model care sună bine în teorie, dar care este de-aț ț

dreptul nociv pentru femeie, nu pentru că modelul ar fi gre it, ci pentru că e imposibil de pus înș

practică.

Femeia va încerca, a adar, să- i echilibreze atât centrul vital,  cât i centrul voin ei, a teptândș ș ș ț ș

sprijin din partea bărbatului, sprijin pe care îl poate primi doar în măsura în care bărbatul e capabil să

îl ofere i are educa ia necesară ca să poată face acest lucru. Într-un mod asemănător, bărbatul î iș ț ș

dore te sprijin din partea femeii, pentru a- i echilibra centrul sexual i centrul emo ional superior,ș ș ș ț

acolo unde el are control diminuat.  Aici,  cuplul format din oameni inteligen i,  poate conlucra înț

vederea echilibrării energetice.

Capacitatea femeii de a- i controla centrul sexual, func ionează atât într-un sens pozitiv, cât iș ț ș

într-un sens negativ, iar aceste lucruri sunt bine cunoscute în mediile ini iatice, sunt tiute de clericiiț ș

religio i,  dar i de producătorii  de medicamente.  Ei tiu la fel  de bine ca i mine,  că femeia areș ș ș ș

capacitatea de a face exact ceea ce vrea cu întreaga ei sexualitate. Dacă, de exemplu, femeia este

învă ată că trebuie să- i urască zona sexuală, organele reproducătoare sau capacitatea de a na te, oriț ș ș

dacă este îndemnată să- i condamne într-o formă sau alta această parte a ei, prin această atitudine, seș

va ajunge, în timp, la boală fizică sau malforma ii în această zonă. Cancerul de col uterin i cancerulț ș

la sân sunt doar două exemple în acest sens. Cu cât femeia î i cunoa te mai pu in i î i ură te zonaș ș ț ș ș ș

erotică mai tare, cu atât î i va provoca mai multe boli de natură sexuală: infec ii, disfunc ionalită i aleș ț ț ț

aparatului  reproducător,  tulburări.  Femeia  trebuie  să  tie  că  de ine  atât  de  mult  control  asupraș ț

centrului  sexual,  încât  îl  poate  chiar  distruge  complet.  Dacă  vrea,  ea  î i  poate  terge  inclusivș ș

identitatea sexuală.
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Orice  putere  de  control  asupra  unui  anumit  centru,  ar  trebui  să  vină  la  pachet  cu  o

responsabilitate pe măsură. Femeia ar trebui să- i dezvolte responsabilitatea fa ă de centrul ei sexual,ș ț

tot a a cum bărbatul ar trebui să fie responsabil de capacitatea sporită de control pe care o are peș

centrul voin ei. Dacă un bărbat î i ură te sexul, nu- i poate provoca daune majore. Nu acela i lucru îlț ș ș ș ș

putem spune despre femei.
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Învăţăminte practice legate de spiritualitate

Om_de_jad: Când am început să caut informa ii despre sensul vie ii, despre procesul mor ii iț ț ț ș

despre ceea ce numim a fi cale spirituală m-am lovit de câteva probleme serioase. Prima, a fost lipsa

aproape  totală  de  informa ii  practice,  de  informa ii  la  obiect.  Iubesc  literatura  i  mă  bucur  deț ț ș

frumuse ea poeziei, dar m-am născut cu o anumită conforma ie tehnică, am o fire practică i-mi placeț ț ș

mai mult să fac, decât să visez cum s-ar face ceva. Atunci când am vrut să pun în practică lucruri

legate de spiritualitate nu tiam de unde să încep, ce anume a  avea de făcut i încotro ar trebui să măș ș ș

îndrept.

Problema  mea  legată  de  religia  orientală  era  tot  una  de  natură  tehnică.  Yoga  este  o  tiin ăș ț

spirituală ingenioasă i am testat riguros mai multe forme ale sale câ iva ani buni, ne tiind ce altcevaș ț ș

ar fi practic i a  putea să fac. Cu toate acestea, de i rezultatele începeau să apară, nu reu eam să legș ș ș ș

informa iile ob inute de pe urma practicii yoga, cu chestiuni simple de via ă. Să vă dau un exempluț ț ț

concret: prin yoga, reu eam destul de u or să percep acel flux energetic pe care îl numim via ă, însăș ș ț

atunci când observam în exterior, anumite situa ii din regnul animal, nu mai reu eam să pricep cumț ș

anume se aplică for a vie ii în acel context. Mă frapau anumite lucruri,  ca de exemplu contrastulț ț

grosolan dintre grija pe care o manifestă existen a fa ă de procesul de concep ie i de na tere a puilor,ț ț ț ș ș

comparată cu ”lipsa de interes” manifestată după ce puii se nasc. O serie de modificări de natură

fiziologică i nu numai, sprijină animalul din toate păr ile să poată aduce pe lume puii, dar dupăș ț

na tere  ace tia  întâmpină  o multitudine  de  dificultă i  care  provoacă  foarte  multă  suferin ă:  lipsaș ș ț ț

hranei, lipsa apei i bolile reprezintă o parte a problemei,  la care mai pot adăuga lipsa afec iuniiș ț

mamei în anumite situa ii (când femela-mamă respinge puiul sau chiar îl răne te), lipsa afec iuniiț ș ț

masculine la anumite specii sau incon tien a totală a femelei-mamă (la scroafe de ex.), care pot striviș ț

puii în timpul zilei,  fără măcar să bage de seamă. Explica iile tiin ei moderne, cu trimitere cătreț ș ț

selec ia naturală i către luptele de putere, mi s-au părut de la început lipsite de consisten ă i peț ș ț ș

alocuri copilăroase. La urma urmei, la acel moment, mă gândeam că Dumnezeu este cel mai mare

criminal, fiindcă, nu-i a a, el ne ucide într-un final pe to i. i fiind atotputernic, o face înadins.ș ț Ș

Religiile orientale, teoria lor karmică i filozofia lor, par ial elaborată sub influen a stupefiantelorș ț ț

(nu glumesc), nu-mi ofereau răspunsuri la obiect.
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În fine, îmi rămânea de ales religia cre tină, fie ea ortodoxă, catolică sau alt produs derivat. Ideeaș

de a fi călugăr nu mi-a surâs niciodată, pentru că intra în contradic ie cu interiorul meu - totdeaunaț

mi-au plăcut femeile.

Mesajele  lui  Hristos  mi  s-au  părut  greu  de  pus  în  practică.  Le-am  în eles  mult  mai  târziuț

însemnătatea, atunci când drumul cel mai greu fusese deja făcut prin alte metode decât cele cre tine.ș

Am  ajuns  să  iubesc  acest  cre tinism,  însă  consider  că  practicile  pseudo-cre tine,  mai  degrabăș ș

tâmpesc omul decât să-l ducă în direc ia corectă. Nu am preten ia să fi i de acord cu mine, considerț ț ț

acela i lucru i când vine vorba despre ateism sau despre tiin ă. Nu insist în legătură cu treaba asta.ș ș ș ț

Îmi amintesc acum, când am citit undeva că pentru a mă ilumina trebuia să mă golesc pe interior

precum un bambus. Problema mea nu era atât legată de golirea interiorului cât cea legată de bambus,

fiindcă nu văzusem până la acea vreme un bă  de bambus i nu aveam nici cea mai mică idee cumț ș

arată. i mi-am spus a a: dacă cel care face indica ia asta nu a luat în calcul faptul că informa ia vaȘ ș ț ț

ajunge la cineva care n-a văzut în via a lui bambus, ce garan ie am că autorul informa iei pe care oț ț ț

iau drept bună  n-a omis i alte lucruri.ș

Nu am  fost  un  om încăpă ânat,  nu  m-am crezut  mai  de tept  decât  ceilal i,  dar  nu  pot,  dinț ș ț

principiu, să iau lucruri din exterior fără să le filtrez. Dacă privim atent religia hindusă, cu miile ei de

zeită i, clar nu vom avea un sentiment de siguran ă. Iar doctrina buddhistă, care promitea eliberareaț ț

de sine i deci moarte totală i definitivă, iară i nu era compatibilă cu ceea ce sim eam eu fiindcă înș ș ș ț

copilărie, i mult timp după aceea, am fost un iubitor de via ă. Moartea definitivă i totală, a a cum oș ț ș ș

promitea Buddha, nu m-a atras.

Tot ce scriu sau ce am scris până acum, absolut totul, are aplicabilitate practică. Nicio frază pe

care o scriu nu e de prisos, fiindcă jucătorii nu fac risipă nici de vorbe, nici de sentiment i nici deș

fapte. Vă spun lucrurile astea, îndemnându-vă să citi i cu foarte mare aten ie ceea ce scriu, nu pentruț ț

că sunt eu de teptul lumii, ci pentru că de acolo pute i să scoate i ideile principale i partea practicăș ț ț ș

(exact aia care lipse te cam la to i a a-zi ii învă ători spirituali) - i sta i lini ti i, n-o să vă scriu nimicș ț ș ș ț ș ț ș ț

despre bambus. Cei care sunt în grupul nostru, dispun efectiv de tehnici i beneficiază de asisten ă,ș ț

însă toate acestea sunt posibile doar în interiorul grupului i nu pot fi subiectul unor discu ii publice.ș ț

Am încercat să formăm un grup de lucru secundar, însă ini iativa a e uat lamentabil. Oamenii dauț ș

like i fac pe dracu’ ghem cu butonul de la mouse, dar devin suspicio i în momentul în care li se cereș ș

o poză i câteva date personale. Dacă ar fi intrat în grup li s-ar fi cerut să nu fie căcăcio i i oftico i,ș ș ș ș

chestie care e mult mai dificilă.

Vă spuneam data trecută, că femeia dispune de un fel de „ eavă” prin care poate „intra” un sufletț

în pântec. Din păcate, acea eavă dispune de prea pu ine reguli de intrare-ie ire. Treaba femeii e să- iț ț ș ș

construiască singură regulile în cauză, pentru că prin acea eavă încearcă să pătrundă i alte tipuri deț ș
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„suflete”. Le-am putea numi semi-fiin e, fiin e fără corp fizic sau simplu, entită i. Sigur că existen aț ț ț ț

are grijă i nu dă voie acestor entită i să pătrundă prea mult în femeie, însă asta nu înseamnă că aceleș ț

fiin e nu încearcă tot timpul s-o facă. Ceea ce spun eu aici nu trebuie să stârnească panică în rândulț

femeilor,  ar  trebui  să  trezească  responsabilitate  în  rândul  bărba ilor.  Controlul  sporit  pe  centrulț

voin ei,  la  bărbat,  îi  permite  acestuia  să- i  protejeze  femeia,  s-o ină departe  de aceste  influen eț ș ț ț

nefaste din subtil, tot a a cum femeia î i poate proteja bărbatul din punct de vedere erotic, inându-lș ș ț

departe de perversiunile sexuale, care altfel pot face ravagii în el i-i pot distruge voin a. Aceasta esteș ț

ideea  centrală  în  a a-numita  „taină  a  căsătoriei”  la  cre tini.  Dacă  privim dincolo  de  ritual  vomș ș

descoperi lucruri profunde i cu aplicabilitate practică.ș

A trebuit să fac această introducere, pentru a putea vorbi data viitoare despre bărbat i rela ia luiș ț

cu centrul voin ei. Noapte bună!ț
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Despre polaritatea primilor trei centri la bărba iț

Om_de_jad: Acum ceva timp am discutat despre polarită ile centrilor la femeie. Pe centrul vital,ț

aceasta  are preponderent  energie  cu minus,  pe centrul  sexual are energie  cu plus,  iar  pe centrul

voin ei are iară i energie cu minus. Asta, pentru femeie, înseamnă o vitalitate fluctuantă (ovula ie iț ș ț ș

ciclu menstrual), o sexualitate bine controlată i o voin ă diminuată. Bărbatul, dispune de vitalitate,ș ț

este influen abil din punct de vedere sexual, dar î i controlează mai bine centrul voin ei.ț ș ț

Poate vă întreba i  de ce există  această  polaritate.  Ochiul  clarvăzătorului  constată  că  aceastăț

polaritate apare odată cu împăr irea pe sexe. Cândva, în trecutul îndepărtat,  fiin ele umane nu seț ț

înmul eau prin intermediul actului sexual. Înmul irea (multiplicarea), se petrecea întrutotul în planț ț

subtil. Corpul fizic, a a cum îl vedem astăzi, nu exista a a cum îl vedem acum, avea o consisten ăș ș ț

asemănătoare cu cea a gazelor. Dat fiind faptul că la nivelul sistemului nostru solar, în acel moment,

s-au petrecut  ni te  schimbări  importante,  oamenii  nu- i  mai  puteau continua  evolu ia  a a cum oș ș ț ș

făcuseră până atunci. Ca solu ie, existen a a ales împăr irea pe sexe, mutând reproducerea jumătate înț ț ț

plan  subtil  i  jumătate  în  plan  fizic.  După  cum  pute i  observa,  de i  corpul  nostru  este  solid,ș ț ș

substan ele cu poten ial  creator sunt lichide, iar energia care le animă se află pe un plan imediatț ț

superior gazului. Pentru cei ini ia i în tainele istoriei planetei noastre, cei care citesc în înregistrărileț ț

akashice, aceste lucruri pe care le descriu aici au o semnifica ie aparte. Ceea ce vreau să re ine i e căț ț ț

după ce s-a făcut împăr irea pe sexe fiin ele umane s-au ales atât cu zone controlabile cât i cu zoneț ț ș

mai pu in controlabile,  date  fiind experien ele  de via ă i mo tenirea genetică;  a a a luat  na tereț ț ț ș ș ș ș

polaritatea pe centri. Femeia trebuia să de ină control pe centrul sexual, ca să poată na te - bărbatulț ș

nu avea nevoie de a a ceva, însă avea nevoie de voin ă, ca să poată asigura hrana pentru mamă iș ț ș

pentru făt. Ca să poată pune în practică actele de voin ă, avea nevoie de control sporit pe centrulț

vital. Femeia, ca să poată oferi afec iune puiului, trebuia să aibă control pe centrul afectiv, loc undeț

bărbatul a rămas cu un pas în urmă. Ca să vă face i o imagine de ansamblu, este ca i când ai rupe unț ș

măr în două: acolo unde o jumătate are protuberan ă, cealaltă jumătate are o concavitate .a.m.d.ț ș

Bărbatul dispune de energie vitală. Sau, mă rog, dispunea, pentru că modul de via ă defectuosț

din ziua de azi a condus bărba ii către un nivel scăzut de vitalitate. Dar, de i dispune de vitalitate, laț ș

nivel sexual bărbatul este slab comparativ cu femeia, influen abil i controlabil. Energia vitală, vaț ș

fugi când cu o treaptă mai sus, atingând centrul sexual, când cu două trepte mai sus, atingând centrul

voin ei.  Pentru ca  energia  vitală,  la  bărbat,  să  atingă  centrul  afectiv  (centrul  al  patrulea),  a  fostț
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necesară inventarea unui concept abstract, pe care îl numim religie. Fenomenul religios face posibil

la bărbat, să transporte energie vitală, de pe centrul unu, pe centrul patru. Femeia nu are nevoie de

fenomenul religios, având contact cu centrul al patrulea în mod natural, însă femeia este afectuoasă

fără vreun merit  personal,  tot  a a cum vitalitatea bărbatului este un cadou de la natură,  bărbatulș

neavând niciun merit  pentru starea aceasta de fapt.  Un echivalent al religiei,  pentru femeie,  este

necesar, însă nu tim momentan care este acela. Femeile vor trebui să-l inventeze.ș

În discu iile pe care le-am avut cu prietenii am arătat faptul că în următoarele mii de ani, femeileț

vor deveni  vioara întâi  a societă ii,  în  sensul  că vor  controla  în  totalitate  planul  social.  Este  unț

fenomen normal i firesc, iar bărba ii ar trebui să în eleagă i să sprijine femeile, astfel încât acesteaș ț ț ș

să poată prelua frâiele societă ii. Dacă nu predăm cheile cum trebuie i nu le arătăm cum anume amț ș

construit  societatea,  o  vor  prelua  gre it,  o  vor  controla  gre it  i  o  vor  preschimba  gre it  -  perș ș ș ș

ansamblu to i vom avea de suferit. Fenomenul religios, cu bune i cu rele, a a cum îl tim astăzi, vaț ș ș ș

dispărea complet, rămânând doar în amintirea oamenilor. Este normal, femeile vor înlocui religia cu

altceva. Este imperios necesar să ajutăm să se nască femeia de mâine.

Lucrurile evoluează continuu pe toate planurile. În viitor, concep ia copiilor se va muta aproapeț

cu totul în plan fizic, iar acest proces va avea atunci doar mici legături cu planul subtil. Pentru a- iș

regăsi locul în lumea subtilă, omul este nevoit să cucerească în totalitate planul fizic. tiu că nu ave iȘ ț

informa iile  necesare  ca  să  în elege i  cum trebuie  afirma iile  mele,  a a  că  deocamdată  o  să  neț ț ț ț ș

mul umim să le considerăm ni te simple ipoteze.ț ș

În lumea în care trăim lucrurile nu sunt percepute a a cum trebuie i din acest motiv apar multeș ș

divergen e. Oamenilor nu li se spune că bărbatul este responsabil de echilibrarea centrului vital laț

femeie,  că  femeia  este  responsabilă  de  echilibrarea  centrului  sexual  la  bărbat,  că  bărbatul  este

responsabil cu echilibrarea centrului voin ei la femeie i că femeia este responsabilă cu echilibrareaț ș

centrului afectiv la bărbat. Rela iile oamenilor seamănă foarte tare cu joaca unor copii răzgâia i, careț ț

consideră, fiecare in felul lui, că i se cuvin toate jucăriile celorlal i copii.ț

Sunt  atât  de  multe  lucruri  de  spus...  de  exemplu,  eu  am  afirmat  mai  sus  că  femeia  este

responsabilă de echilibrarea centrului sexual al bărbatului, însă centrul sexual al acestuia nu trebuie

să rămână cum este acum. Masculul trebuie să se rupă din regnul animal  i să se transforme înș

bărbat, nu să rămână la stadiul la care se află. Sexualitatea brută a bărbatului trebuie să evolueze, iar

acest lucru nu este posibil fără continen a sexuală.ț

Responsabilitatea femeii legată de echilibrarea centrului sexual la bărbat, nu poate apărea decât

dacă femeia în elege că un bărbat privat de contact sexual, se simte la fel de expus a a cum s-ar sim iț ș ț

o  femeie  goală,  for ată  să  umble  noaptea  printr-un  cartier  rău  famat.  Observând  aceastăț

vulnerabilitate pe centrul sexual la bărbat, cultele religioase au cerut femeilor să- i acopere podoabaș
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capilară, gest care a fost dus la extrem în lumea musulmană prin inventarea ve mântului numit pardaș

(sau burqa). Societatea actuală îndeamnă femeile să umble cât mai dezbrăcate, lucru care solicită

suplimentar i complet inutil instinctele de reproducere ale bărbatului. În timp, aten ia bărbatului iș ț ș

capacitatea lui de reproducere o să scadă sim itor. A a cum tiu eu acest lucru i cei care conducț ș ș ș

lumea i o îndeamnă la desfrâu o tiu.ș ș

Deseori aud femei care se plâng că bărba ii  î i doresc numai sex i că sunt obseda i de sex.ț ș ș ț

Dumnezeu nu face lucrurile pe dos. Afirma ia că majoritatea bărba ilor sunt obseda i de sex, este laț ț ț

fel de adevărată ca i afirma ia că majoritatea femeilor sunt incapabile să- i satisfacă sexual bărba ii.ș ț ș ț

Pentru că nu există în natură o nevoie care să sară din peisaj i care să nu poată fi împlinită în modș

natural în a a fel încât omul să poată trăi i el lini tit.ș ș ș

Dacă  femeile  sunt  debusolate,  lipsite  de  voin ă,  nemotivate  i  fără  direc ie,  este  din  vinaț ș ț

bărba ilor,  care  nu  tiu  să  creeze  coeren ă  i  limpezime  în  femeie,  astfel  încât  aceasta  să  poatăț ș ț ș

ac iona.  Dacă  bărba ii  sunt  nelini ti i  din  punct  de  vedere  sexual,  este  vina  femeilor  care  suntț ț ș ț

incapabile să-i satisfacă. Dacă bărbatul î i folose te voin a doar ca să- i facă lui bine (în mod egotic),ș ș ț ș

în mod cert se află pe un drum gre it. Dacă femeia î i folose te propria sexualitate doar pentru a daș ș ș

na tere copiilor i nu pentru a- i sprijini bărbatul, lăsându-l pradă perversiunilor mai mult sau maiș ș ș

pu in afi ate ale celor din jur, se va alege cu probleme ale aparatului genital într-o formă sau alta:ț ș

dureri menstruale puternice, infec ii, boli ale aparatului reproducător i instabilitate psihică. Suntemț ș

lega i unii de al ii, bărba ii de femei i femeile de bărba i. Nu există fericire i împlinire, de unulț ț ț ș ț ș

singur. Pentru unii, gândul acesta este înspăimântător.

***

Interlocutor: Vă rog, puteţi să răspundeţi următoarelor întrebări,  în legătură cu acest articol?

Polaritatea diferită a primilor trei centri la bărbat şi la femeie, aşa cum aţi descris-o dumneavoastră,

are legătură cu energia subtilă, în principiu diferit alimentată la bărbat şi la femeie, ale canalelor Ida

şi Pingala? Dacă, pentru ca energia vitală la bărbat să atingă centrul al patrulea, cel afectiv, deficitar,

a fost necesară inventarea conceptului abstract al religiei, iar, dacă în următoarele mii de ani femeile

vor deveni vioara întâi, acestea vor înlocui conceptul religiei cu un concept care să ducă la atingerea

centrului voinţei, mai slab la ele? Credeţi că o lume în care există un „mecanism” pentru stimularea

centrului  voinţei  ar  fi  mai  bună  decât  o  lume  în  care  există  un  „mecanism”  pentru  stimularea

centrului afectiv? Vă mulţumesc foarte mult pentru prezumtivele răspunsuri.

Om_de_jad: Am rugămintea ca pe viitor să formata i pu in textul i să pune i întrebările uneleț ț ș ț

sub altele,  ca  să fie mai  u or de citit.  Deocamdată,  am să rearanjez eu întrebările,  cu răspunsulș

dedesubt.
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1.  Polaritatea  diferită  a  primilor  trei  centri  la  bărbat  şi  la  femeie,  aşa  cum  aţi  descris-o

dumneavoastră, are legătură cu energia subtilă, în principiu diferit alimentată la bărbat şi la femeie,

ale canalelor Ida şi Pingala?

Ida i Pingala sunt canale prin care circulă energia, atâta tot. Aceste canale nu sunt diferite laș

bărbat fa ă de femeie. Diferen a tipului de energie acumulată ine de o obi nuin ă formată în timp, caț ț ț ș ț

bărbatul sau femeia să preia mai multă energie de un anumit tip, pe un anumit centru. A adar, nuș

există o legătură directă între Ida/Pingala i polaritatea energetică, ci una indirectă, dată de energiaș

care circulă pe acolo i alimentează centrii de for ă.ș ț

2. Dacă, pentru ca energia vitală la bărbat să atingă centrul al patrulea, cel afectiv, deficitar, a

fost necesară inventarea conceptului abstract al religiei, iar, dacă în următoarele mii de ani femeile

vor deveni vioara întâi, acestea vor înlocui conceptul religiei cu un concept care să ducă la atingerea

centrului voinţei, mai slab la ele?

Precizare: la bărbat, se preia mai multă energie cu minus pe centrul afectiv. Deficitară, la bărbat

este energia cu plus, nu centrul în sine. Asta înseamnă doar că pe centrul afectiv, bărbatului îi vine

mai u or să primească decât să dea.ș

Femeile vor înlocui  religia  cu ceva,  nu neapărat cu un concept.  Conceptualizarea este opera

bărba ilor. Ei conceptualizează - femeile sintetizează. Este greu, dacă nu imposibil, să spun cu ceț

anume vor înlocui femeile religia. Cert este că femeia nouă trebuie ajutată să se nască.

Cumva a i intuit bine - da, acel înlocuitor de religie, va alimenta centrul voin ei, la femeie, cuț ț

energie pozitivă, însă, ceea ce numim centrul voin ei cu energie preponderent pozitivă, la femeie,ț

este ceva diferit fa ă de acela i lucru la bărbat. Plus pe centrul al treilea, nu înseamnă că femeia vaț ș

tăia copaci cu toporul i va inventa ma ini i utilaje. Asta este ceea ce au făcut bărba ii, având plus peș ș ș ț

centrul voin ei, nu înseamnă că femeile vor face, sau că trebuie să facă asta.ț

3. Credeţi că o lume în care există un „mecanism” pentru stimularea centrului voinţei ar fi mai

bună decât o lume în care există un „mecanism” pentru stimularea centrului afectiv?

Nu prea în eleg întrebarea. Centrul voin ei nu este de preferat centrului afectiv - n-am sus inut iț ț ț ș

nu  sus in  asta.  Voin a  este  o  parte  din  via ă,  afectivitatea  este  altă  parte.  Ceea  ce  întreba iț ț ț ț

dumneavoastră,  este  dacă  nu  cumva  culoarea  verde  este  mai  bună  decât  culoarea  galbenă.  Pot

presupune că întrebarea se referă la pseudo-educa ia care ni se face i care sus ine că e de preferat săț ș ț

ai voin ă decât să- i folose ti afectivitatea.ț ț ș

Interlocutor: În legătură cu a treia întrebare, ea a sunat astfel: „Credeţi că o lume în care există

un „mecanism” pentru stimularea centrului voinţei ar fi mai bună decât o lume în care există un

„mecanism” pentru stimularea centrului afectiv?” Dimpotrivă, dacă ar fi să fiu suspectată că aş vedea
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o  lume  mai  bună  decât  alta,  aş  vedea-o  ca  fiind  mai  bună  pe  cea  tributară  „verdelui”,  nu

„galbenului”, iar întrebarea mea, recunosc, a avut acest subtext. Încercând să îmi imaginez o lume a

matriarhatului,  într-un  fel,  iar  acesteia  să  i  dea  de  femei  o  „nouă  religie”,  cea  a  compensării

deficitului pozitiv pe centrul voinţei, recunosc că n-am putut să mi-o imaginez mai bună decât cea

imaginată de bărbaţi, pentru compensarea deficitului lor pozitiv pe „becul verde”. A fost o provocare

pentru a vedea dacă dumneavoastră puteţi să credeţi, să imaginaţi, că lumea ce va veni, construită în

mod fundamental de femei, cu o „religie compensatoare de deficit” diferită, în sensul arătat, ar putea

sau nu să fie mai bună.

Om_de_jad: Nu se revine la niciun fel e matriarhat. Eu nu vorbesc aici despre un schimb de

putere, vremea luptelor de putere a cam luat sfâr it. De altfel, luptele de putere (în sens social) suntș

tot ni te inven ii ale bărba ilor.ș ț ț

Vorbesc despre un mers firesc al lucrurilor, nu despre putere în mâna bărba ilor sau a femeilor.ț

Pe măsură ce femeia î i va contura mai bine sinele, î i va pierde din abilitatea de a na te copii. Înș ș ș

natură nu po i face din rahat bici  i să-l faci  i să pocnească.  Nu po i să fii  i  sclavul naturii  iț ș ș ț ș ș

stăpânul ei în acela i timp.ș

Femeia a trăit într-o transă din care a început să se trezească pe la anul 1700,  moment în care au

început  să  apară  primele  idei  feministe.  Femeia  s-a  aflat  în  această  transă  încă  de  pe  vremea

Lemuriei, timp în care a trebuit să bată pasul pe loc astfel încât partea masculină să poată lucra mai

bine planul fizic i societatea. În tot acest timp, nivelul spiritual al femeii a rămas la nivelul la careș

era în perioada Lemuriei târzii. Popii care vin acum i spun că scopul pentru care există femeia esteș

acela de a face copii în continuu, bat câmpii i habar n-au pe ce lume se află. Este timpul ca bărba iiș ț

să intre  într-o transă de câteva mii  de ani (undeva la 30.000 de ani),  pentru ca femeia  să preia

societatea de unde ace tia au lăsat-o i să o transforme a a cum consideră de cuviin ă. Nu vorbimș ș ș ț

despre jocuri de putere ci de un mers firesc al lucrurilor. Femeia, dacă rămâne în continuare să se

ocupe doar de na tere, iar bărba ii, dacă se ocupă în continuare cu luptele de putere i cu coco ismeș ț ș ș

specifice, o să ne facem praf. Cred i sper că femeile vor face ceea ce trebuie. Dacă a tepta i să facăș ș ț

bărba ii ceva să schimbe lumea, o să a tepta i la infinit. Ceea ce puteau bărba ii să facă vreodată, auț ș ț ț

făcut deja. Capul sus i hai la treabă, a venit vremea voastră i habar n-ave i ce înseamnă asta!ș ș ț

Interlocutor: Întotdeauna  sau,  în  fine,  aproape întotdeauna,  se  mai  întâmplă  să  îmi  pierd  şi

„busola”, sunt foarte atentă la valoarea cuvintelor, ... am spus „o lume a matriarhatului, într-un fel”...

acel „într-un fel” nuanţa acel „matriarhat” pe care l-am folosit. Am folosit această sintagmă pentru că

lipsa echilibrului,  a armoniei  dintre  Bărbat şi  Femeie,  dintre  Principiul  Masculin şi  cel  Feminin,

dintre Yang şi Yin, va duce la un nou tip de dezechilibru, după excesul de Masculin va urma excesul

70



de  Feminin,  lipsa  armoniei  integratoare,  iar  aceasta,  cred  eu,  ar  putea  fi  denumită,  chiar  şi  cu

indulgenţă  emoticon  smile  ,  „o  lume  a  matriarhatului,  într-un  fel”.  De  altfel,  dacă  femeile  vor

inventa, chiar şi într-un mod sintetizator,  cum aţi spus, o modalitate de compensare a deficitului

pozitiv pe centrul voinţei şi îi vor da acesteia o valoare similară aceleia pe care i-au dat-o bărbaţii

religiei, se va ajunge la o „nouă tiranie”, tirania unei alte modalităţi de compensare a unui deficit.

Singura speranţă pe care o văd, în această viziune, este pozitivitatea firească, naturală, aşa cum aţi

spus dumneavoastră, a femeii  pe centrul inimiii.  Dar poate că aveţi dreptate într-un anumit sens,

poate după un exces de Masculin trebuie să urmeze un exces de Feminin, ca apoi să vină echilibrul,

armonia dintre acestea.

Om_de_jad: Echilibrul există deja, nu putem vorbi despre un exces de masculin i un deficit deș

feminin. Vorbim despre polarită i diferite, pe centri diferi i. Când spun pozitiv sau negativ mă referț ț

la polaritate, ca la baterie, nu la pozitivitate sau negativitate, ca atitudine fa ă de ceva. Îmi pare foarteț

rău că-mi interpreta i astfel afirma iile. Repet, nu există niciun fel de exces, nici de masculin, nici deț ț

feminin.

Dublu  Diez: Nu e  supărare,  aţi  priceput  aproape bine,  dar  nu le  luaţi  ca  pe ceva  înţeles  şi

categorisit,  astea sunt chestiuni  care se pricep în ani,  după multe  investigaţii.  Jadu vă dă numai

câteva indicaţii. Nu vă complicaţi prea tare.
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Fragmente din Rudolf Steiner

„Un om care nu poate prinde într-o anumită măsură ideea: de ceea ce mă impulsionează, eu

însumi sunt în cele din urmă responsabil –, acel om nu va putea să înainteze într-un mod satisfăcător.

Un anumit sânge rece şi o în elegere a karmei, fie şi numai în mod ipotetic, sunt punctul de plecareț

indispensabil. Omul care nu ajunge niciodată să se debaraseze de Eul său, care ine cu orice chip laț

propriile sale sentimente şi mod de a sim i încât, atunci când nu-i reuşeşte ceva, aruncă vina asupraț

altuia, omul care are totdeauna impresia că lumea sau o parte a anturajului său îi este ostilă, care,

împins  de  spiritul  de  contradicţie,  îşi  refuză  în elegerea  unor  lucruri  pe  care  le  înva ă  teosofiaț ț

exterioară,  pe care, folosind gândirea curentă,  le-ar putea în elege,  un astfel  de om va avea mariț

greutăţi în a face progrese. De aceea, pentru a dobândi calmul şi sângele rece al sufletului este bine

să nu ne schimbăm de fiecare dată şi să învăţăm că dacă ceva nu ne reuşeşte, îndeosebi pe drumul

dezvoltării oculte, nu al ii sunt de vină ci noi înşine. Vom avansa mult mai repede dacă nu vom căutaț

mereu în afară vina pentru eşecurile noastre, schimbând mereu metodele etc. Acest lucru este mai

important decât ni se pare. Totdeauna este mai bine ca, în momentul în care ne dăm seama cât de

puţin am avansat, să căutăm în noi înşine motivul pentru care se întâmplă aceasta. Însuşi acest lucru,

a  ajunge să căutăm noi  înşine vina pentru nereuşitele  noastre,  constituie  un progres deosebit  de

important. Vom vedea atunci că am făcut progrese nu numai în privinţa unor lucruri mai îndepărtate,

ci  chiar  în  problemele  vieţii  curente.  Cei  care  ştiu  câte  ceva despre aceste  lucruri  pot  confirma

oricând că în însăşi această inten ie de a căuta în noi înşine motivul unui eşec se găseşte ceva ce neț

face via a exterioară uşoară şi suportabilă. Reuşim să lichidăm mult mai uşor disputa noastră cu ceeaț

ce ne înconjoară dacă putem în elege cât de just este acest gând. Nu am mai fi atât de posomorâţi şiț

ipohondri, am învinge tendinţa de a ne plânge, de a ne lamenta şi ne-am urma mai liniştiţi drumul.

Căci nu trebuie să uităm că în adevărata iniţiere modernă cel care dă un sfat are obligaţia cea mai

strictă de a nu pătrunde niciodată în sanctuarul intim al sufletului, astfel încât noi trebuie, în ceea ce

priveşte forul cel mai intim al sufletului,  să preluăm singuri ceva şi să nu ne plângem că nu am

primit, poate, sfaturile corecte. Sfaturile pot fi corecte şi totuşi problema să nu înainteze, dacă noi nu

luăm hotărârea de care v-am spus mai sus.

Odată ales drumul – şi această alegere trebuie să vină dintr-o hotărâre fermă –, acest sânge rece,

acest calm sunt un teren propice pe care se poate sprijini meditaţia în efortul nostru de a ne dărui

unor sentimente şi gânduri.”
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***

Interlocutor: Am o întrebare  legată  de acest  text,  la  un  moment  dat  Rudolf  Steiner  a  scris

următoarele:  „Căci  nu trebuie să  uităm că în adevărata  iniţiere  modernă cel  care  dă un sfat  are

obligaţia cea mai strictă de a nu pătrunde niciodată în sanctuarul intim al sufletului, astfel încât noi

trebuie, în ceea ce priveşte forul cel mai intim al sufletului,  să preluăm singuri ceva şi să nu ne

plângem că nu am primit, poate, sfaturile corecte.” 

Întrebarea este: de ce cel care dă un sfat are obligaţia să nu pătrundă niciodată în sanctuarul

intim al sufletului? Înţeleg că se referă la sanctuarul intim al sufletului celui care îl primeşte. Eu am

găsit următorul răspuns. Cel care dă un sfat nu trebuie să influen eze cumva în sens subiectiv peț

acela pe care îl sfătuieşte, adică sa nu pătrundă mai mult decât e cazul în raport cu subiectul în cauză

în intimitatea celui care îi primeşte sfatul. Acesta din urmă are şi el munca lui, de a prelua sfatul şi de

a-l transforma în sanctuarul propriu în ceva care îi este realmente util.

Dublu Diez: E corect ce zici tu. Trebuie să ai un oarecare respect i o oarecare gingă ie (aten ie,ș ș ț

grijă) fa ă de cele cu care lucrezi.ț

Om_de_jad: Steiner face acolo o compara ie între vechea modalitate de ini iere i cea actuală. Înț ț ș

trecut, ini ierile erau diferite fiindcă ma ina umană era diferită de cea de azi. Până la venirea luiț ș

Hristos, încă vorbim despre omul vechi. Omul vechi nu de inea un Sine, ci doar de un ego slabț

conturat,  amestecat  cu neamul  din care fiin a  î i  trăgea  rădăcinile.  Pute i  observa acest  lucru cuț ș ț

u urin ă  în  Vechiul  Testament,  unde evreul  nu exista  ca individ  ci  se definea  fie  prin strămo iiș ț ș

direc i, fie prin cel originar, respectiv Abraam.ț

Să facem referire la vechiul tip de ini iere. Până la venirea lui Hristos, posedarea era un fenomenț

frecvent. Omul din zilele noastre crede că posedarea era o inven ie din trecut, un fel de altă denumireț

pentru tulburarea de personalitate. Nu este a a: ma ina umana de dinainte de Hristos putea fi preluatăș ș

(încă) de alte entită i din subtil. Hristos vine i opre te acest fenomen, prin lucrarea pe care a făcut-oț ș ș

în noi i care nu va dura la infinit. Acesta este motivul pentru care cre tinii îndeamnă omul către oș ș

via ă care să conducă la mântuire - construc ia aceasta, Sinele cu care suntem to i atât de familiariza iț ț ț ț

este un dar de la Hristos, datoria noastră fiind aceea de a-l modela i de a-l con tientiza astfel încât săș ș

nu-l mai pierdem vreodată, nici măcar atunci când moartea fizică se produce. Pentru omul zilelor

noastre, pierderea de Sine este similară cu pierderea lui Hristos. 

Dar să ne gândim pu in ce presupunea vechiul  tip de ini iere.  Cum am spus,  omul putea fiț ț

oricând ocupat (posedat) de fiin e din suprasensibil. Vechiul testament este plin de astfel de descrieri,ț

în care un individ sau altul  apare ca fiind posedat de fiin e demoniace sau de fiin e din ierarhiiț ț
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superioare, ca de exemplu de îngeri sau heruvimi. Iluminarea din religia veche (mai veche de 6.000

de ani) conducea individul către dobândirea Sinelui. Aici se impune următoarea observa ie: faptul căț

Hristos a oferit fiecărui individ un Sine (adică trup din trupul Său) nu înseamnă că omul este deja

iluminat i că nu trebuie să facă nimic. A patra cale, calea omului modern, presupune într-o primăș

fază identificarea acestui Sine, apoi, con tientizarea faptului că Sinele nostru este trup din trupul luiș

Hristos. i abia după ce acest lucru devine cunoscut i aprofundat, omul va putea lucra împreună cuȘ ș

Hristos, cu energia sa, în el însu i i în ceilal i.ș ș ț

Vechiul  maestru trebuia  să ocupe (să posedeze)  discipolul,  pentru ca ini ierea să dea roade.ț

Ini ierea  propriu-zisă  consta  în  ”construirea”  unui  Sine  în  discipol,  treaba  discipolului  fiind  săț

descopere acest Sine prin practica medita iei. Hristos a făcut deja ini ierea pentru întreaga umanitateț ț

- ne putem numi cu to ii, fără să gre im, ini ia i. Acesta este motivul pentru care Steiner afirmă că înț ș ț ț

ziua de azi, omul nu mai trebuie atins în spa iul său intim. Acolo, în acel spa iu intim, se află dejaț ț

Hristos.

Om_de_jad: SINE  pron.  refl.  (Forma  accentuată  de  acuz.  pers.  3  pentru  toate  genurile  iș

numerele; uneori întărit prin „însu i”) 1. (Precedat de prep. „pe” sau, înv., „pre”, având func ie deș ț

complement direct al unui verb reflexiv) Numai pe sine nu se vede. 2. (Precedat de prepozi ii, areț

func ie de atribut, de complement indirect sau de complement circumstan ial) Păstrează totul pentruț ț

sine însă i. ◊ Expr. De la sine = fără ajutorul sau interven ia cuiva, prin propriile for e; din proprieș ț ț

ini iativă. (Substantivat) În sinea mea (sau a ta etc.) = în propria con tiin ă, în gând. – Lat. se (dupăț ș ț

mine, tine). 

Defini ia din DEX este corectă i reprezintă proiec ia fizică a Sinelui. Sinele cu S mare (sauț ș ț

Suprasinele), cum îl numesc occidentalii, ori non-sinele, cum l-a numit Buddha, poate fi cunoscut

prin  rugăciune,  prin  antrenamente  de  tip  yoga,  prin  medita ie  sau  cu  ajutorul  jocului  realită ii,ț ț

practicând aten ia cu dublă direc ie.ț ț

***

„Ce face, de fapt, omul cu evenimentele, cu evenimentele care vin spre el în cursul zilei? El le

trăieşte  observându-le  doar  pe  jumătate.  Vă  veţi  putea  face  o  imagine  despre  felul  în  care

evenimentele sunt observate doar pe jumătate, dacă vă aşezaţi o dată – şi vă sfătuiesc s-o faceţi –

într-o după-amiază,  sau chiar seara – şi vă întrebaţi:  Ce am trăit  azi dimineaţă pe la ora nouă şi

jumătate? – Dar încercaţi să evocaţi o asemenea trăire în toate amănuntele, cu toate detaliile sale, ca

şi cum ar fi din nou prezentă, să spunem, pe la ora şapte şi jumătate seara, ca şi cum ar fi în faţa dvs.

sub o formă spiritual-artistică. Veţi vedea câte lipsesc, câte nu aţi observat, veţi vedea cât de greu

este. Dacă luaţi o peniţă sau un creion, ca să notaţi totul pe hârtie, nu veţi întârzia să muşcaţi creionul
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sau tocul  peniţei  fiindcă detaliile  nu vă vin în minte,  şi parcă aţi  vrea să le  faceţi  să răsară din

creionul pe care îl muşcaţi.

Da, acest lucru trebuie să-l facem mai întâi,  să ne luăm sarcina de a evoca în faţa sufletului

nostru, cu întreaga acuitate – nu în clipa în care se întâmplă, ci după aceea –, un eveniment pe care l-

am trăit,  ca şi cum am vrea să-l pictăm în spirit; să-l evocăm în aşa fel încât, dacă, de exemplu,

cineva ne-a vorbit, să ne reprezentăm în mod absolut obiectiv: sunetul vocii sale, modul mai mult sau

mai puţin ingenios în care a aşezat cuvintele ş.a.m.d., să ne reprezentăm aceasta în mod intens şi cu

energie, într-un cuvânt, să transpunem în imagine ceea ce am trăit.”

***

„Lucrul care ne-ar permite cel mai puţin să ajungem la ceva în lumea spirituală este tocmai

nebunia.  Nu avem voie să fim câtuşi  de puţin nebuni.  Să fii  puţin  nebun este  deja  un obstacol.

Trebuie să evităm aşa ceva. Trebuie să evităm chiar şi să ne lăsăm în voia micilor noastre toane şi

capricii. Căci toate acestea: A te lăsa în voia dispoziţiilor zilei, a te lăsa în voia toanelor, a capriciilor

zilei, toate acestea sunt adevărate obstacole şi piedici în calea celui ce vrea să înainteze pe drumul

lumii spirituale. Dacă vrem să progresăm pe tărâmul spiritualită ii, nu putem face altfel decât să neț

păstrăm  capul  şi  inima  perfect  echilibrate.  Cu  exaltarea,  care  este  deja  începutul  nebuniei,  nu

ajungem la nimic.”

***

„Bineînţeles,  omul nu duce  cu sine dintr-o viaţă  pământească  în  alta  materia  sa  fizică.  Dar

complexul de forţe pe care îl are un om în organismul său, în afară de cap, el îl duce cu sine de-a

lungul existenţei  sale între moarte şi o nouă naştere, şi acest complex devine capul din existenţa

următoare,  pe  când  capul  din  viaţa  pământească  prezentă  se  constituie  pornind  de  la  sistemul

membrelor şi de la restul organismului din viaţa pământească precedentă.  Astfel,  dacă trebuie să

exprim ce se întâmplă aici, ceea ce nu era cap într-o viaţă pământească se transformă întotdeauna în

cap în viaţa următoare. [...] în trecut nu exista acest mod de viaţă sedentar; trebuie să aşteptăm să

vedem cum se vor prezenta în existenţa următoare oamenii care duc o existenţă exclusiv sedentară,

căci  acest  mod de  viaţă  nu apare  decât  în  epoca  noastră.  [...]  tot  ceea  ce  este  prezent  în  restul

organismului, muşchi, oase ş.a.m.d., în timpul primelor şapte ani de viaţă, toate acestea se formează
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pornind de la cap. Capul îşi trimite forţele în restul organismului. Fiecare os este constituit aşa cum

trebuie să fie pornind de la cap. Ei bine, când capul are tendinţa, datorită modului de viaţă pe care l-

am descris, să dezvolte o puternică afinitate cu forţele Pământului, ce se întâmplă? Se întâmplă că

printr-o favoare a capului, aş zice, forţele pământeşti beneficiază, cu ocazia edificării omului, şi chiar

începând din viaţa  embrionară,  dar mai ales până la schimbarea dentiţiei,  de o protecţie  sporită.

Forţele  pământeşti  beneficiază  de  o  mare,  de  o  foarte  mare  protecţie;  consecinţa  este  că  la  un

asemenea om tot ceea ce depinde de forţele pământeşti este deosebit de dezvoltat. Aceasta înseamnă

că va avea oase mari, o osatură puternică, de exemplu, omoplaţii deosebit de mari, coastele bine

formate. La acest om, totul va avea caracterul unei conformaţii bine dezvoltate. Toate acestea vă

arată cum atenţia exercitată în viaţa pământească precedentă este transferată în viaţa actuală asupra

felului în care este modelat organismul.[...] Anumite procese fizice nu devin inteligibile decât dacă

privirea se întoarce înapoi la vieţile pământeşti anterioare. Unui om care, într-o viaţă anterioară, a

învăţat să cunoască lumea, părul îi va creşte repede. Altuia, care a cunoscut puţin lumea într-o viaţă

anterioară – dvs. puteţi observa acest lucru –, părul îi va creşte foarte încet. Părul va sta atunci întins

pe suprafaţa corpului, pe când cel care s-a interesat de lucruri foarte intens într-o viaţă pământească

anterioară, care s-a interesat într-un mod extraordinar de intens, care şi-a vârât nasul peste tot, va

avea părul zbârlit. Exact aceasta este relaţia. Astfel, diversele conformaţii corporale pot fi puse în

legătură cu evenimentele trăite în timpul unei existenţe pământeşti anterioare. Acest lucru se aplică

în realitate până în detaliile conformaţiei corporale. Să luăm de exemplu un om care în timpul uneia

din vieţile sale cugetă mult, reflectează mult. În viaţa următoare, el va fi mai uscăţiv, mai slab. Cine

într-o viaţă pământească reflectează puţin, şi dimpotrivă trăieşte mai mult astfel încât să cuprindă

lumea  exterioară,  în  viaţa  următoare  va  avea  tendinţa  de  a  se  îngrăşa.  Şi  acesta  este  un  lucru

important în perspectiva viitorului. Nu se poate face deloc o cură de slăbire spirituală într-o singură

viaţă pământească; trebuie, eventual, să se recurgă la cure fizice, în măsura în care ele pot fi eficace;

dar se poate face foarte bine o cură de slăbire în vederea viitoarei vieţi pământeşti, pentru aceasta

fiind necesar să reflectăm mult, să facem un efort de genul celui despre care am vorbit ieri. Nu este

vorba neapărat de meditaţie, este suficient să reflectăm mult, să dezvoltăm multă voinţă pentru a lua

decizii interioare.”

***

„Ce face, de fapt, omul cu evenimentele, cu evenimentele care vin spre el în cursul zilei? El le

trăieşte  observându-le  doar  pe  jumătate.  Vă  veţi  putea  face  o  imagine  despre  felul  în  care
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evenimentele sunt observate doar pe jumătate, dacă vă aşezaţi o dată – şi vă sfătuiesc s-o faceţi –

într-o după-amiază,  sau chiar seara – şi vă întrebaţi:  Ce am trăit  azi dimineaţă pe la ora nouă şi

jumătate? – Dar încercaţi să evocaţi o asemenea trăire în toate amănuntele, cu toate detaliile sale, ca

şi cum ar fi din nou prezentă, să spunem, pe la ora şapte şi jumătate seara, ca şi cum ar fi în faţa dvs.

sub o formă spiritual-artistică. Veţi vedea câte lipsesc, câte nu aţi observat, veţi vedea cât de greu

este. Dacă luaţi o peniţă sau un creion, ca să notaţi totul pe hârtie, nu veţi întârzia să muşcaţi creionul

sau tocul  peniţei  fiindcă detaliile  nu vă vin în minte,  şi parcă aţi  vrea să le  faceţi  să răsară din

creionul pe care îl muşcaţi.

Da, acest lucru trebuie să-l facem mai întâi,  să ne luăm sarcina de a evoca în faţa sufletului

nostru, cu întreaga acuitate – nu în clipa în care se întâmplă, ci după aceea –, un eveniment pe care l-

am trăit,  ca şi cum am vrea să-l pictăm în spirit; să-l evocăm în aşa fel încât, dacă, de exemplu,

cineva ne-a vorbit, să ne reprezentăm în mod absolut obiectiv: sunetul vocii sale, modul mai mult sau

mai puţin ingenios în care a aşezat cuvintele ş.a.m.d., să ne reprezentăm aceasta în mod intens şi cu

energie, într-un cuvânt, să transpunem în imagine ceea ce am trăit.”

***

„Lucrul  care  ne-ar  permite  cel  mai  puţin  să  ajungem la  ceva  în  lumea  spirituală  este  tocmai

nebunia. Nu avem voie să fim câtuşi de puţin nebuni. Să fii puţin nebun este deja un obstacol.

Trebuie să evităm aşa ceva. Trebuie să evităm chiar şi să ne lăsăm în voia micilor noastre toane şi

capricii.  Căci  toate  acestea:  A te  lăsa  în  voia  dispoziţiilor  zilei,  a  te  lăsa  în  voia  toanelor,  a

capriciilor zilei, toate acestea sunt adevărate obstacole şi piedici în calea celui ce vrea să înainteze

pe drumul lumii spirituale. Dacă vrem să progresăm pe tărâmul spiritualită ii, nu putem face altfelț

decât  să  ne  păstrăm capul  şi  inima  perfect  echilibrate.  Cu  exaltarea,  care  este  deja  începutul

nebuniei, nu ajungem la nimic.”
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Grijă mare la ăştia mici!

Om_de_jad: Nu-i puteţi păcăli, pentru că aţi făcut-o deja timp de 25 de ani. Ştiu pe de rost toate

şmecheriile voastre.

Nu-i puteţi mitui, pentru că parinţii lor şi-au rupt spatele muncind prin ţări străine şi le-au dat

deja tot ce aveau nevoie.

Nu-i puteţi  face să va respecte atâta  timp cât  sunteţi  javre.  Ăştia  mici  ştiu ce este respectul

autentic şi respectă doar pe cine merită.

Nu-i puteti învrăjbi. Ei se poartă frumos unii cu ceilalţi şi au grijă să nu-şi faca rău unii altora.

Nu fac asta din politeţe, o fac pentru că au înţeles că nimeni nu-i protejează dacă nu se protejează

singuri.

Nu-i  puteţi  forţa  să  vă  asculte,  nu-i  puteţi  speria.  Aştia  mici  au  învăţat  ce  este  răbdarea,

aşteptându-şi părinţii să se întoarcă acasă din strainatate. Chiar dacă o să-i fentaţi şi acum pentru că

încă sunt mici, nu-i nimic, o să vină să vă ceara socoteala de un milion de ori, până învăţaţi să vă

comportaţi  normal.  Şi  o  să  va  ceară  socoteală  pentru  ce  le-aţi  făcut  lor,  pentru  ce  le-aţi  făcut

părinţilor şi bunicilor lor, pentru ceea ce aţi făcut din ţara noastră. Ăştia mici sunt periculoşi,  au

memorie!

N-o să vă pună să faceţi ce vor ei, o să vă pună să faceţi ce trebuie şi cum trebuie. Ei susţin

economia prin inteligenţă şi prin seriozitatea lor, nu acţionează prin pile şi smecherii. Lor nu le e

frică să-şi asume responsabilităţi, unii dintre ei conduc echipe de succes, de la vârsta de 21  22 de‒

ani.

Aşa că păzea, ăştia micii sunt periculoşi, o să vă oblige să vă comportaţi ca oamenii!
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Ce e de făcut?

Om_de_jad: De ani de zile tot spun, atunci când am ocazia, că nu este nevoie de partide politice.

Reacţiile oamenilor sunt foarte ciudate atunci când aud despre asta: „cum adică, tu vrei anarhie?”.

Nu, nu vreau anarhie, pur şi simplu vreau să ne conducă oameni, nu găşti. Un om îşi poate asuma

responsabilităţi pentru anumite fapte făcute, însă atunci când e vorba să acuzi o gaşcă e mai dificil -

responsabilitatea se distribuie pe umerii mai multor persoane şi prin asta vina se diluează.

Consideraţi partidele politice ca pe nişte SRL-uri. Organizaţii care adună oameni şi produc bani

în interes propriu. Acolo sunt oameni de afaceri care fac investiţii, pentru că asta ştiu să facă oamenii

de afaceri. Ei investesc acolo unde simt că pot obţine profit, fie că este vorba despre bursă, despre o

idee  geniala  sau  despre  un  partid  politic.  Şi  ca  să  fie  de  acord  să  dea  bani  din  propria  avere,

„sponsorului” trebuie să i se ofere garanţia că îşi ia cel putin banii înapoi după ce partidul ajunge la

putere. Iar „banii înapoi” vor fi recuperaţi, evident, din buzunarele cetăţenilor.

Mi-e greu să cred că nu putem vorbi de competenţă în afara graniţelor  impuse de partidele

politice.  Să nu uităm că în interiorul partidelor,  pe lângă oamenii de afaceri (sponsorii) se adună

personaje care n-au nicio treabă, în general, cu munca: pierde-vară, oameni de nimic, oameni rău

intenţionati,  visători.  Partidele  politice  nu  reprezintă  nicidecum  garanţia  că  oamenii  pe  care  îi

sugerează ca fiind buni să conducă, sunt buni într-adevar. Dimpotrivă.

Acum oamenii ies in stradă, nu mai suportă niciun fel de „soluţie politică”. Nu mai vor alegeri

anticipate, nu mai vor lideri politici, nu mai vor să dea cu stânga în dreapta, nu mai vor excese, nu

mai vor corupţie,  nu mai  vor să fie  conduşi  dupa legi  nefireşti,  îndreptate  împotriva  lor.  Aceşti

oameni nu mai vor deloc sistemul actual şi au reacţii alergice atunci când un politician intenţionează

să vină cu propuneri de reconciliere ideologică. Şi atunci, ce e de făcut?

Nimic, deocamdată. Ştiu că sună frustrant, dar vă rog să luaţi în considerare câteva lucruri. Întâi

de toate, să observăm cum s-a ajuns aici, ca oamenii să nu mai facă ochii mari şi să stea cu gura

cascată aşteptând de la politicieni soluţii salvatoare. În urmă cu douăzeci de ani nu se putea vorbi

despre  faptul  că  sistemul  este  greşit.  Orice  încercare  de  a  discuta  despre  asta  ar  fi  fost  sortită

eşecului. Se vorbea despre stânga, despre dreapta, despre ideologii geniale, despre lideri. Se vorbea

intens despre Est versus Vest, despre comunism stalinist  versus capitalism bushist sau clintonist.

Foarte puţini puneau la îndoială sistemul per ansamblu şi nu doar părţi din el.
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Ce s-a schimbat de atunci? Mai multe,  însă două lucruri  îmi atrag atenţia:  primul,  faptul că

România a intrat in Uniunea Europeană, moment în care cetăţenii au putut spera la un viitor construit

sub ideea normalităţii.  Al doilea,  mediul online,  mediul informatic,  în care s-au râspandit  idei şi

concepţii  despre viaţă  şi  societate.  Aşa au aflat  oamenii,  unii  de la  alţii,  din vorbă în  vorbă,  că

întregul sistem, bazat pe partide politice şi găşti de penali este unul putred şi fără viitor. În lipsa

apartenentei la UE, în lipsa noţiunilor de normalitate venite de la ţări mai dezvoltate, în lipsa unui

mediu propice schimbului de idei, am fi rămas în continuare sub influenţa nefastă a tevereurilor şi a

declaraţiilor de presa infectă - limbiştii de presă ar fi fost pentru noi şi mama şi tatăl nostru.

Bun, s-a ajuns aici, oamenii sunt acum conştienţi până în măduva oaselor de faptul că partidele

politice nu au oferit, nu oferă şi nu vor oferi vreodată soluţii. Obsesia pe ordinea de zi, văd ca este

cea cu specialiştii. Este în regulă, specialiştii ar trebui să fie soluţia, însă ce să facă aceşti specialişti

pentru noi? Ce vor ei? Îi lăsăm să facă ce consideră ei de cuviinţă? Schimbam merele cu perele?

Eu cred că ar fi înţelept să mergem cu toţii acasă şi să gândim impreună cum trebuie să arate

România noastră. Este mult mai important să ştim ce vrem şi în ce fel de mediu ne dorim să trăim.

Să-i  dăm pe aştia  jos e cel mai  simplu,  nu asta e problema noastra.  Cu cât  cetaţenii  vor fi  mai

pătrunşi de ideile pe care doresc să le vadă puse în aplicare în societate, cu atât sansele de a reuşi

sunt mai mari. Avem mediul online care ne ajută să împărtăşim idei, să le întoarcem pe toate părţile,

până când devin strălucitoare şi capătă substanţă. În caz contrar, păţim ca Grecia, unde populaţia a

ales un lider cu charismă care le-a promis marea cu sarea. Noi n-avem lider dar dacă alegem unul la

repezeală, care credem noi că o să ne scape de necaz, o sa intrăm mai tare în el.

Luaţi-vă avânt şi fiţi cât mai conştienţi de faptul că VOI sunteţi societatea, VOI faceţi să fie

lucrurile bune sau rele în casa voastră şi în ţara voastră. Nu mai aşteptaţi să fie alţii lideri pentru voi,

fiecare  trebuie  să  contribuie  atât  cât  poate,  de pe poziţia  lui.  Vă invit  pe toţi  să  producem idei

inovatoare în mediul online, să le discutăm, să le lăsăm la dospit, apoi să le scriem frumos, organizat,

şi  să  le  punem în  practică  într-un  mod  coerent.  Dacă  facem  asta,  niciun  fel  de  politician  sau

organizaţie nu mai poate dărâma vreodată ceea ce s-a clădit.

***

Om_de_jad: Avem anumite responsabilită i i obliga ii unii fa ă de al ii. A a cum le avem înț ș ț ț ț ș

plan social, la fel trebuie să le avem i în plan spiritual. A a cum nu love ti cu piciorul un om care eș ș ș

bolnav i nu râzi de un altul care are, să zicem, probleme locomotorii, la fel nu-i permis să facemș

astfel de lucruri în plan spiritual. Trebuie să fim aten i inclusiv la informa iile pe care le schimbămț ț

între noi. Chiar i atunci când punem la vedere (pe fb, să zicem) un citat al cuiva, trebuie să judecămș
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riguros înainte de a-l prezenta ca fiind autentic/folositor/relevant. Dacă acel citat con ine capcane,ț

distribuind informa ia gre ită, contribuim involuntar la o capcană pentru cititor. Sigur că ne putemț ș

autoconvinge  că  facem un  lucru  bun dând  altora  acces  la  informa ii,  însă  nu  cred  că  e  o  ideeț

strălucită să facem asta pe bandă rulantă, lăsându-i pe ceilal i să filtreze de capul lor ce e bun si ce eț ș

rău din ce le-am spus noi.
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Femeia tânără i bărbatul ei tânărș

Om_de_jad:  Tuturor femeilor le plac bărba ii puternici, hotărâ i, drep i, dar bărba ii nu se nascț ț ț ț

a a. Ei devin a a în decursul timpului dacă vor, dacă sunt inteligen i, dacă se maturizează într-unș ș ț

mediu potrivit i dacă vrea Dumnezeu.ș

Am cunoscut femei care ajunse la jumătatea vie ii, î i acuză bărba ii că nu sunt cum ar trebui săț ș ț

fie. De cele mai multe ori nici ele nu sunt cum ar trebui să fie, însă nu asta este discu ia. Aceste femeiț

s-au căsătorit de tinere cu flăcăi de vârsta lor i n-au tiut cum să facă din ei bărba i. Evident, nici eiș ș ț

n-au tiut cum să le transforme în femei, dar iară i, nu asta este discu ia. Ceea ce vreau să scriu acumș ș ț

sunt câteva lucruri pe care femeia tânără ar trebui să le tie înainte de a se înso i cu omul ei.ș ț

Până pe la treizeci de ani, bărba ii sunt nedefini i. Ar vrea să încerce toate femeile frumoase dinț ț

jurul  lor  însă  nu  pot  face  asta  fiindcă  sunt  speria i,  iresponsabili,  irascibili,  teribili ti,  avânta i,ț ș ț

nestăpâni i, panica i. Se întâmplă să se îndrăgostească repede i să le treacă totul la fel de repede.ț ț ș

Femeile, în schimb, la aceea i vârstă sunt deja obi nuite cu via a de familie, o pot în elege mai bine,ș ș ț ț

au această capacitate de a intui cum func ionează o alian ă între doi oameni care se iubesc i î iț ț ș ș

închipuie că i bărbatul de lângă ele intuie te acela i lucru i i-l asumă. Lucrul ăsta nu se întâmplăș ș ș ș ș

aproape niciodată, iar oamenii tineri ajung să se căsătorească, fiind fiecare actor în filmul propriu. În

timp, rela ia emo ională dintre cei doi se toce te, iar legăturile sociale dintre ei,  dintre rudele lorț ț ș

.a.m.d, se întăresc. Bărbatului ajunge să nu-i mai pese, iar femeia se consideră păcălită, fentată iș ș

spune că omul de lângă ea nu e bun de nimic.

O femeie tânără ar trebui să tie mai multe lucruri înainte de a se căsători cu un bărbat de vârstaș

ei sau cu unul de vârstă apropiată. Primul i cel mai folositor lucru pe care trebuie să-l tie o fatăș ș

tânără când î i alege omul, e să aleagă pe cineva care ine cu ea. Contează mai pu in alte aspecte.ș ț ț

Dacă băiatul respectiv îi place (dacă o atrage) i dacă el ine cu ea, înseamnă că e omul potrivit.ș ț

Multe fete tinere aleg după alte criterii, considerând că „o să-l facă ele pe parcurs să în eleagă i săț ș

ină cu ele“. În rela ia proaspăt întemeiată femeia începe să aibă ea încredere suplimentară, de multeț ț

ori nefondată, în omul de lângă ea, convinsă fiind că dacă ea face a a o să facă i el la fel. Fals, omulș ș

care nu ine cu tine de la început, n-o să ină niciodată cu tine indiferent ce i-ai face. Deci sfatulț ț

numărul unu: caută-l pe ăla care ine cu tine, care preferă să facă cu tine, nu să stea cu al ii sau săț ț

facă cu al ii. Spune i-le treaba asta fetelor voastre, să nu- i ia oameni care nu in cu ele. Restul, seț ț ș ț

mai rezolvă cu timpul, dar treaba asta este foarte importantă.
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Alt lucru pe care femeia tânără trebuie să-l tie e că lângă un bărbat tânăr are de tras. Dacă tot ceș

î i dore te de la via ă este să aibă lini te, să se bucure i să i se acorde aten ie, atunci trebuie să seș ș ț ș ș ț

ferească de un bărbat tânăr. Un bărbat tânăr este egoist, nestăpânit, încăpă ânat, pasional, nehotărât.ț

Sunt rare cazurile în care un bărbat de douăzeci i ceva de ani să fie sigur pe el, stăpân pe ceea ce i seș

întâmplă, încrezător în for ele proprii i în for ele so iei, bun sfătuitor, atent la nevoile femeii (alteleț ș ț ț

decât cele sexuale), altruist i a a mai departe.ș ș

Un bărbat de douăzeci de ani care nu este egoist, este impotent i î i ascunde răutatea în gesturiș ș

măre e. Mai devreme sau mai târziu, vei descoperi că nu poate fi pasional i că e rece ca ghea a.ț ș ț

Dacă tânărul de douăzeci de ani se controlează, este politicos i se stăpâne te, este pentru că areș ș

gânduri ascunse i se tie violent. Mai devreme sau mai târziu o să te lase baltă i n-o să-i mai peseș ș ș

de nimic. Un tânăr care pare sigur pe el i stăpân pe ceea ce face este obsedat de ideea de control.ș

Mai devreme sau mai târziu vei cădea victima acestei obsesii. Un tânăr încrezător în for ele propriiț

este ori naiv, ori iresponsabil.  Un tânăr încrezător în for ele femeii  sale este nepăsător i doar seț ș

preface  că  are  încredere.  Un tânăr  atent  la  nevoile  femeii  lui  (altele  decât  cele  sexuale),  se  va

comporta în zece ani ca un bătrân.  Bărba ii  tineri  trebuie să fie egoi ti,  nestăpâni i,  încăpă âna i,ț ș ț ț ț

pasionali, nehotărâ i.  Ei trebuie să fie nesiguri pe ei i pe ceea ce li se întâmplă, neîncrezători înț ș

for ele proprii i în capacitatea femeii de a face fa ă vie ii, neaten i la nevoile femeii. Trebuie să fieț ș ț ț ț

a a, pentru că pe aceste lucruri se formează în elepciunea de mai târziu.ș ț

Deci dacă lista de defecte de mai sus nu te deranjează i dacă e ti dispusă să transformi tânărulș ș

de  lângă  tine  într-un  om  mare,  va  trebui  să  munce ti  pe  rupte  împreună  cu  el  vreo  zece  sauș

cincisprezece ani. Nu te îngrijora, căci i el are de muncit cu tine tot cam atât până să devii femeie.ș

Dacă omul tău ine cu tine, atunci o să fie atent la ceea ce îi spui i n-o să se simtă jignit cândț ș

încerca i amândoi să vă îndrepta i unul pe celălalt. ine minte că în treaba asta nu este niciunul maiț ț Ț

de tept decât celălalt. Ca femeie, tu trebuie să înve i să te bucuri de corpul tău, ca să po i împăr i cuș ț ț ț

el această bucurie a momentelor intime. Trebuie să ai răbdare i să nu te demoralizezi - bărba ii suntș ț

atât de încăpă âna i, că o să ai momente în care o să- i vină să te urci pe pere i pentru că ei pur iț ț ț ț ș

simplu „nu pricep”. Nu renun a i educă- i răbdarea, o să ai nevoie de ea când o să ai copii. Re ineț ș ț ț

faptul că bărba ii sunt doar în aparen ă încăpă âna i. Când le pasă, iau ceea ce le spune femeia foarteț ț ț ț

personal i îi roade mult ceea ce li s-a spus. De aceea, grijă mare cât spui, cum spui, ce spui i ce tonș ș

folose ti. Nu spun să-l min i, dar dacă vrei să sco i om mare din el, trebuie să ai tact. Gânde te-te căș ț ț ș

de acela i tact i pricepere î i dore ti i tu să ai parte atunci când el discută cu tine anumite problemeș ș ț ș ș

delicate.

Dacă  e ti  hotărâtă  să  faci  bărbat  din  băiatul  de  lângă  tine  i  să  te  bucuri  de  el  când  seș ș

maturizează, nu-i nota stângăciile i nu i le re ine prea mult timp. Pentru că dacă î i aminte ti totș ț ț ș
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timpul cât era de nepriceput în tinere e, n-o să mai vezi ce bărbat bun, drept, hotărât i puternic aiț ș

deja lângă tine acum.
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Sărbătoarea Lerului

Om_de_jad: Pe  data  de  25  decembrie,  în  fiecare  an,  se  sărbătore te  Xmas-ul.  Numită  iș ș

Sărbătoarea Lerului sau Sărbătoarea Mo ului, aceasta este totdeauna un moment prielnic pentru caș

firmele, multina ionalele i băncile să fie pline de bunătate i să ofere solu ii (par iale) unor problemeț ș ș ț ț

inventate tot de dânsele, oferind oamenilor cadouri constând într-un pachet de noi probleme care vor

fi rezolvate par ial la următoarea sărbătoare a Xmas-ului.ț

De Sărbătoarea Lerului oamenii sunt îndemna i să se lase pătrun i de Spiritul din Xmas. Cel maiț ș

pătruns de acest Spirit este Mo ul, un pensionar cu nasul ro u i cu haine asemenea nasului, hlizit,ș ș ș

care obligă renii să zboare i care î i pică în casă dacă faci prostia să- i construie ti emineu.ș ț ț ș ș

Xmas-ul este o sărbătoare a contrastelor. De Xmas trebuie să fim mai buni, deci invers fa ă deț

cum suntem în restul anului. Berea î i schimbă culoarea în albastru, camioane ro ii pe care scrie cuș ș

alb, in araba, "No Mohammed No Mecca", colindă ora ul, gale i  pline cu picioare de pui prăjiteș ț

înmiresmează aerul.

Anul acesta, de Xmas, avem cea mai rapidă re ea 4G, ne informează un afi  frumos colorat. Laț ș

radio, Mo ul le vorbe te unor copii din Bihor, cu accent ardelenesc. Cântece despre Ler i despreș ș ș

Spiritul  din  Xmas  cutreieră  văzduhul.  Este  cea  mai  importantă  sărbătoare  la  final  de  an,  ca  iș

Hanukkah!

Pu ini mai tiu, însă, că mai există i o altă sărbătoare, aproape cu totul uitată (fiind prea pu inț ș ș ț

importantă, presa, televiziunile i radioul nu-i dau atâta importan ă). Se sărbătore te faptul că la unș ț ș

moment dat, într-un trecut relativ recent (cu mult mai recent decât evenimentele pe care le sărbătorim

de Hanukkah), s-a născut un om care a făcut dovada faptului că există Dumnezeu i că moarteaș

(inclusiv cea fizică), nu l-a putut atinge. Acel om nu numai că a schimbat starea con tiin ei umane iș ț ș

a eliminat aproape orice posibilitate ca omul să mai poată fi posedat, însă prin schimbările pe care le-

a făcut la nivel subtil,  oamenilor  le-a fost permisă pentru prima dată  percep ia Sinelui.  Un Sineț

despre care vechile scripturi doar vorbeau cu sfială, indicând ici i colo câte un individ disparat,ș

capabil să-l perceapă. Acest om care sus inea că este Fiul lui Dumnezeu ne-a vorbit despre Împără iaț ț

tatălui său i ne-a spus ce ar trebui să facem astfel încât sufletul nostru să nu mai poată fi atins deș

moarte, după care, a i dovedit cele spuse prin exemplu personal. Fire te, aceste fapte nu sunt atât deș ș

importante pentru a fi strecurate, măcar în treacăt, prin buletinul plin cu tiri despre Sărbătoarea deș

Ler. Feri i capul, pică Mo ul în emineu!ț ș ș
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Existen ă multidimensională. Con tiin a umană ca „organ” deț ș ț

percep ie a timpului. Jocul realită ii. A asea dimensiuneț ț ș  

Om_de_jad:  Încerca i să vă imagina i chiar i pentru o clipă că tot ce ne înconjoară este viu, iarț ț ș

pentru jucător  „viu” nu înseamnă doar prezen a unui strat  eteric.  Jucătorul  înva ă să identifice oț ț

multitudine de forme de via ă, fiecare cu specificul ei. De exemplu, pentru jucător, lumina soareluiț

este vie i în razele sale, identifică mai multe forme de via ă, cu totul diferite fa ă de ceea ce găsim peș ț ț

Pământ. Via a este prezentă pretutindeni, chiar i în formele cele mai dense ale materiei. tiu că vi seț ș Ș

va părea o afirma ie stranie aceea că o rocă este vie. Cu atât mai bizară vi se va părea, probabil,ț

afirma ia că un diamant de ine o formă de via ă mai evoluată decât cea a unei minerale obi nuite, darț ț ț ș

cu mult inferioară fa ă de cea a turcoazului.ț

Jucătorul vorbe te despre minerale ca despre ni te fiin e care „trăiesc” într-o lume cu o singurăș ș ț

dimensiune  spirituală.  Până  la  un  anumit  punct,  discu ia  este  în  strânsă  legătură  cu mobilitatea,ț

pentru că începând cu dimensiunea a doua vorbim deja despre posibilitatea de deplasare – plantele,

fiin e care trăiesc într-o lume cu două dimensiuni (de data aceasta, „a trăi” devine sesizabil cu ochiulț

liber), se pot deplasa în sus. Acest lucru se întâmplă sub ac iunea fiin elor aflate în razele soareluiț ț

care extrag planta din sămân ă i apoi o „trag” în sus. Am folosit inten ionat expresia „o trag în sus”,ț ș ț

pentru a nu confunda acest proces cu cele generate de for e care împing, deci care ac ionează de josț ț

în sus. În realitate, planta este trasă de către razele soarelui, acolo nu există o for ă care ac ionează deț ț

jos în sus, ci una care trage planta ac ionând de sus – v-o pute i închipui ca pe un fel de magnet.ț ț

Animalele trăiesc într-o lume spirituală cu trei dimensiuni. Ele au mai multă libertate de mi careș

i  se  pot  deplasa  în  orice  direc ie,  nu  doar  în  sus,  a a  cum o  fac  plantele.  Asupra  animalelorș ț ș

ac ionează cu totul alte fiin e din subtil, cele din razele soarelui având cu totul alt rol decât au inț ț

cazul plantelor (în cazul animalelor, fiin ele din razele soarelui ac ionează într-o zonă cu caracterț ț

mineral, aflat în corpul animalelor).

Omul este o fiin ă care locuie te, în mod normal, într-o lume spirituală cu patru dimensiuni. Ceaț ș

de-a patra  dimensiune  este  timpul,  însă pentru ca acesta  să poată  fi  perceput  este  nevoie de un

„organ” care să-l perceapă. Acest „organ” este con tiin a i care, a a cum probabil bănui i, este i eaș ț ș ș ț ș

o „fiin ă” aflată în dimensiunea a cincea, capabilă deci să perceapă dimensiunea a patra (timpul).ț
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Jocul realită ii este despre dimensiunea a asea. Noi spunem „fii con tient că e ti con tient”, cuț ș ș ș ș

alte cuvinte,  supra-con tiin a devine con tientă  de con tiin ă.  Pe scurt,  noi numim aceasta trezireș ț ș ș ț

spirituală.
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Discu ie despre fericireț

Om_de_jad: Am să vă  spun câteva  dintre  observa iile  mele  pe  acest  subiect.  Mie îmi  placț

lucrurile cu aplicabilitate practică, deci n-o să vă scriu pove ti.ș

Prima observa ie este legată de faptul că în om ”stă scris înăuntru” că are dreptul la fericire.ț

Dacă observa i, to i se străduiesc să o ob ină i când nu reu esc, se supără. E firesc să se supere,ț ț ț ș ș

fericirea este un drept al omului - vă rog să re ine i asta i să nu uita i niciodată. Însă, orice drept vineț ț ș ț

la pachet cu o serie de obliga ii - vă rog, de asemenea, să nu uita i nici asta. Este în regulă să aiț ț

preten ia să fii fericit, însă nu e în regulă să ai preten ia să fii doar fericit, fără a avea niciun fel deț ț

obliga ie. Unii vorbesc despre fericirea absolută, scrisă cu F mare i cu A mare, dar eu n-o să măț ș

refer la ea, pentru că n-o cunosc. Dacă vă place genul ăsta de literatură, căuta i în altă parte, eu nuț

cred nici în fericirea absolută, nici în aia relativă.

A doua observa ie, este cea legată de modul în care caută oamenii fericirea. Cineva parcă le-aț

băgat în cap că pentru a fi ferici i, tot ce trebuie este să fie ”într-o dispozi ie bună”. i cum constatămț ț Ș

că dispozi iile  vin i  pleacă,  mai  to i  stau bosumfla i  cât  e  ziua de lungă,  a teptând să se  a ezeț ș ț ț ș ș

lucrurile prin ei, să le vină ”o dispozi ie bună”, ca să fie ferici i. Uneori, pre  de câteva clipe, fericireaț ț ț

găsită  pe  sitemul  ăsta  apare  i-apoi  dispare,  dar  de  cele  mai  multe  ori  pur  i  simplu  ea  seș ș

încăpă ânează să nu apară, nu vine i oamenii a teaptă, a teaptă i iar a teaptă, apoi se supără căț ș ș ș ș ș

fericirea nu mai vine odată, încep să fie gelo i pe cei care par ferici i, apoi devin neferici i i spunș ț ț ș

”lasă-mă în pace”, acuză i tot a a, după care se intră într-o buclă infinită din care omul î i extrage laș ș ș

final o filozofie de via ă complet nefolositoare.ț

Vă invit să judeca i singuri dacă metoda asta de a a tepta să pice în gură o stare bună, vă poateț ș

conduce vreodată la fericire sau măcar la mai pu ină nefericire. Observa ia mea este că stă în fireaț ț

lucrurilor ca omul să poată fi fericit într-o egală propor ie cu asumarea tuturor fenomenelor care vinț

la pachet cu fericirea în cauză. i-atunci, poate că o cale mai bună de abordare ar fi ca în loc săȘ

a teptăm să ne pice din cer o stare bună, să căutăm să vedem în ce măsură suntem capabili să fimș

responsabili i pregăti i pentru aceste stări pozitive. Suntem demni de o astfel de stare sau pur siș ț

simplu n-o merităm? Trebuie să gândim astfel: dacă eu a  fi responsabil cu stările pozitive ale altoraș

i cineva exact ca mine ar solicita o stare pozitivă, a  considera că merită să i-o dau sau nu? Sigur căș ș

acesta este un antrenament care pare copilăros la prima vedere, însă ajută omul să priceapă mai bine

cât merită i cât nu din ceea ce i se dă.ș
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Problema nu este doar una de responsabilitate. Un om responsabil nu este neapărat unul fericit,

însă un om iresponsabil nu poate fi niciodată fericit. Responsabilitatea este un punct important căruia

trebuie să-i acordăm aten ia necesară, însă nu are un scop în sine i nici nu oferă garan ia ob ineriiț ș ț ț

fericirii. i atunci, cum ar trebui să în elegem fericirea? Ce ne spune jocul realită ii despre ea? CumȘ ț ț

să abordăm această problemă?

Omul dispune de patru ”corpuri”, de patru înveli uri: un corp fizic, un corp de via ă (numit iș ț ș

corp eteric),  un corp emo ional  (denumit  i  corp astral)  i  un corp al  eului  (sau corpul  sinelui).ț ș ș

Fericirea trebuie urmărită pe toate aceste patru planuri pentru a ob ine un rezultat concret. Să facem,ț

deci, observa iile necesare.ț

Pentru corpul fizic, fericirea înseamnă păstrarea integrită ii formei. Orice încercare de distrugereț

a corpului fizic (distrugerea formei) îi produce acestuia nefericire.

Corpul  de  via ă  (corpul  eteric),  luptă  necontenit  pentru  eliminarea  substan elor  din  mediulț ț

ambiant care ar putea pătrunde în corpul fizic mai mult decât este permis. Acest corp eteric este, pe

lângă corp de via ă, i un corp ritmic. Are ritmul lui i această ritmicitate trebuie respectată. Atunciț ș ș

când ne hrănim cu substan e lipsite de via ă, corpul eteric trebuie să cedeze din el însu i, să cedezeț ț ș

din structura sa, astfel încât să men ină în continuare o rela ie bună cu corpul fizic, pentru că în lipsaț ț

unei  bune  rela ii  cu  el,  survine  moartea.  Deci  dacă  pentru  corpul  fizic  fericirea  înseamnă  lipsaț

leziunilor i evitarea distrugerii formei, pentru corpul eteric fericirea înseamnă via ă i ritmicitateș ț ș

(hrană vie i adecvată, temperatură potrivită i respectarea unui ritm al activită ilor de hrănire i deș ș ț ș

somn). Aceste două corpuri subtile sunt primele i cele mai vechi pe care le-a avut omul. Ele au oș

în elepciune a naturii i se supun ritmurilor acesteia. Celelalte două corpuri subtile sunt mai tinere iț ș ș

încă nu sunt deocamdată suficient de ”coapte”, astfel încât să priceapă rostul pentru care există.

Corpul astral este un corp de imagine-emo ie-vibra ie. Cu cât emo ia crează mai multă vibra ie,ț ț ț ț

cu atât se va sim i mai bine hrănit i deci mai fericit. Problema este că acest înveli  astral nu areț ș ș

limită  pozitivă sau negativă referitoare la frecven ele de vibra ie i în consecin ă,  va prefera atâtț ț ș ț

vibra iile de frecven ă joasă cât i pe cele de frecven ă înaltă, fără să facă vreo selec ie i dacă seț ț ș ț ț ș

poate să le ob ină concomitent pe ambele. Când nu prime te vibra ia dorită, apelează i chiar obligăț ș ț ș

corpul eteric  sau pe cel  fizic  să facă lucruri  împotriva naturii  lor.  Acesta este  de fapt conflictul

emo ional din noi, la care asistăm de cele mai multe ori neputincio i. Acel conflict emo ional careț ș ț

obligă corpul fizic sau pe cel eteric la tot felul de activită i împotriva firii, cum ar fi consumul deț

alcool sau de tutun, rela ii inter-umane nepotrivite, stări emo ionale de frecven ă joasă, perversiuni -ț ț ț

toate acestea sunt date de necesitatea de hrănire a corpului eteric. Degeaba simte corpul eteric să

consume hrană proaspătă, că pentru corpul astral aceasta nu va fi deloc interesantă. În schimb, o
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băutură carbogazoasă care face rău corpului eteric (uneori i celui fizic) este dorită. Exemple suntș

multe.

Gre eala pe care a făcut-o biserica cre tină a fost să condamne vehement această influen ă aș ș ț

corpului astral asupra celorlalte două corpuri. În teorie sună foarte bine să te opui păcatului, numai că

a a cum v-am spus, corpul astral este un corp imagine-emo ie-vibra ie. Structura sa este construită deș ț ț

a a manieră încât dacă ac ionăm asupra lui cu for ă brută, această ac iune se va întoarce împotrivaș ț ț ț

noastră cu o for ă identică, din sens opus. De aceea asistăm la scandaluri cu preo i perver i, be ivi sauț ț ș ț

jucători de jocuri de noroc. Între cre tini circulă o vorbă care spune că ”până nu încerci să-l iube tiș ș

pe Dumnezeu, n-o să te ispitească satana”. Este foarte adevărată această vorbă, însă doar în contextul

în  care  ac ionăm asupra  corpului  astral  a a  cum ac ionăm ( i  chiar  trebuie  să  ac ionăm)  asupraț ș ț ș ț

corpului fizic. Pentru corpul astral, trebuie să ac ionăm din pozi ie superioară, respectiv din corpulț ț

eului  (corpul  care  con ine  sinele  nostru)  într-un  mod  specific.  Jocul  realită ii  ne  oferă  câtevaț ț

informa ii utile în acest sens.ț

Fericirea  corpului  eului  constă  în  intuirea  Legilor  Divine  i  în  în elegerea  modului  în  careș ț

acestea  ac ionează  (sau trebuie  să  ac ioneze)  în  planurile  fiin ei  umane.  Corpul  eului  este  fericitț ț ț

atunci când omul ”pricepe” legile lui Dumnezeu i în elege cum anume trebuie să fie acestea aplicateș ț

asupra lui, asupra corpului astral, a celui eteric i a celui fizic. Dacă acest lucru este făcut, sinele vaș

ac iona în acest caz asupra celorlalte corpuri a a cum un părinte are grijă de copilul său: îl va hrăniț ș

corespunzător  i  îi  va  da  înghe ată  doar  cât  are  voie,  nelăsându-l  să- i  facă  rău.  Ideea  vechilorș ț ș

orientali care doreau să ignore celelalte corpuri în favoarea unui Sine suprem este la fel de gre ită caș

i ideea cre tinilor de a ac iona cu for ă brută asupra corpului astral. Ambele te conduc pe căi gre ite.ș ș ț ț ș

Nu putem vorbi  despre  fericire  într-o  stare  de  iresponsabilitate.  De  asemenea,  atunci  când

vorbim despre fericire, trebuie să facem referire la toate aceste patru corpuri sau înveli uri. Grija fa ăș ț

de  păstrarea  integrită ii  corpului  fizic,  respectarea  ritmurilor  corpului  eteric  i  hrănirea  acestuiaț ș

corespunzător, impregnarea corpului astral cu imagini i sentimente alese cu în elepciune de cătreș ț

corpul imediat superior i, în final, străduin a acestuia (a corpului eului) de a în elege Legea Divină,ș ț ț

ne pot conduce mai aproape de ceea ce numim a fi fericire. Orice altă variantă de abordare a ideii de

fericire, fără să se ină cont de această stare de fapt, este pur i simplu apă de ploaie.ț ș
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Regnuri. Aparat reproducător. Erotism uman. Tantra

Om_de_jad: Discu ia pe care o vom purta astăzi are ca scop pozi ionarea i încadrarea corectă aț ț ș

fenomenului  erotismului  uman,  a a  cum este  văzut  el  atunci  când îl  punem în  raport  cu  lumeaș

suprasensibilă. Vom căuta, a adar, să găsim erotismului uman locul cuvenit în rândul manifestărilorș

de acest gen, al fiin elor aflate pe diferite trepte de evolu ie. Această discu ie, poate fi considerată a fiț ț ț

una precursoare discu iei despre continen a sexuală i este o discu ie cât se poate de serioasă, fără deț ț ș ț

care, orice discu ie despre continen a sexuală va fi una lipsită de fundament.ț ț

Pentru început, vă voi spune care este utilitatea lucrurilor despre care vorbesc. Oamenii nu tiuș

cum să se raporteze coerent, con tient i asumat la trăirile erotice pe care le au, pe de o parte dinș ș

cauza educa iei pseudo-cre tine din ultima mie de ani, pe de altă parte din cauza lipsei unei surse deț ș

informare corespunzătoare i, în sfâr it, din cauza micimii personale manifestată în raport cu acestș ș

subiect. A adar, o discu ie pe această temă este bine-venită, având în vedere starea de fapt.ș ț

Am  atins  în  discu iile  noastre,  deseori,  subiectul  regnurilor  de  pe  Pământ  i  a  diferitelorț ș

manifestări ale unui fenomen sau altul, în func ie de gradul de evolu ie spirituală al fiin elor incadrateț ț ț

în aceste regnuri. De pildă, atunci când ne referim la spa ialitate, putem spune că regnul mineral are oț

singură dimensiune,  că regnul vegetal  are două dimensiuni  i că din acest motiv planta se poateș

”deplasa” pe verticală, prin cre tere. Putem spune apoi că regnul animal are trei dimensiuni, acestș

lucru permi ând animalului să se deplaseze în spa iu tridimensional, dar îi mai permite, de asemenea,ț ț

să manifeste emo ii.  Planta are reac ii  la stimuli,  dar nu emo ii,  spa iul  bidimensional blocându-iț ț ț ț

astfel de manifestări. În plan unidimensional, piatra nu poate manifesta ceea ce numim a fi ”viu”,

decât într-o stare poten ială  i  incipientă,  pe care doar ochiul  clarvăzătorului  o poate observa cuț ș

foarte mare aten ie. Fiin a umană putem spune că locuie te într-o lume cu patru dimensiuni, această aț ț ș

patra dimensiune fiind dimensiunea timpului, care permite percep ia sinelui individual (ego). Dupăț

câte vede i, nu putem separa existen a ego-ului de no iunea de timp. A a cum animalul depinde deț ț ț ș

existen a  tridimensională  pentru  a  putea  manifesta  emo ii,  a a  cum planta  depinde  de  existen aț ț ș ț

bidimensională  pentru  a  manifesta  ceea  ce  numim  a  fi  via ă,  tot  a a,  omul,  pentru  a- i  puteaț ș ș

manifesta sinele individual, are nevoie de cele trei dimensiuni anterioare, al patrulea element fiind

timpul. Putem spune fără să gre im că sinele individual este efectul percep iei timpului.ș ț

Nu o să insist  acum cu aceste  informa ii  care sunt  totu i  utile,  pentru  că discu ia  de astăziț ș ț

vizează  cu  totul  alt  subiect.  Ceea  ce  încerc  să  vă  sugerez  schematic  este  să  încerca i  să  văț
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familiariza i cu faptul că în func ie de nivelul de dezvoltare al unui anumit regn, manifestările deț ț

orice fel, indiferent de natura lor, diferă, cresc i se dezvoltă. Piatra nu este vie, o tie i un copil.ș ș ș

Planta este vie, dar nu poate să simtă bucurie sau triste e. Animalele sunt vii i pot sim i bucurie sauț ș ț

triste e, însă nu au ceea ce numim a fi sine individual decât în stare poten ială, tot a a cum pietrele auț ț ș

în ele însele la nivel poten ial, via a.ț ț

Pietrele nu se reproduc, de i în treacăt fie spus, reproducerea există i în cazul pietrelor, atunciș ș

când sunt sfărâmate. Explozia unor planete în univers urmată de sfărâmarea acestora, este un act

erotic i sunt cazuri în care oamenii au sim it o asemănare între explozia astrelor, explozii în generalș ț

i actul ejaculării, asociat în mod eronat cu orgasmul masculin. Deloc întâmplător, bărba ii care î iș ț ș

reprimă pornirile sexuale sunt cu gândul la distrugere, la război i la explozii.ș

Când  vorbim despre  regnul  vegetal,  reproducerea  este  mult  mai  evidentă.  Planta  cre te,  seș

maturizează,  formează un fruct,  o sămân ă,  apoi se usucă.  Fenomenul de viu este strict  legat  deț

moarte, via a nefiind altceva decât o moarte care se produce lent.ț

Piatra nu are propriu zis parte de erotism. Planta are parte de erotism atunci când floarea este

polenizată. Acest fenomen al erotismului la plante,se întâmplă, de regulă, o singură dată pe an i într-ș

o perioadă scurtă, iar ceea ce observăm este că pentru fecundare (polenizare), plantele au nevoie de

fiin e  aflate  pe  un  regn  superior,  i  anume  albinele,  neputând  să- i  satisfacă  altfel  nevoia  deț ș ș

reproducere direct, a a cum o fac animalele. Plantele nu se pot întâlni undeva să bea o cafea, să seș

privească  ochi  în  ochi  i  să- i  spună ”te  iubesc”,  unele  altora.  Nici  măcar  nu  pot  face  precumș ș

animalele,  să  meargă  una  în  întâmpinarea  alteia,  în  căutarea  perechii  potrivite  pentru  actul

reproducerii.

În cadrul regnului vegetal, unele plante, aflate pe un nivel de dezvoltare inferior, nu pot accepta

”atingerea” sau gena altor plante, nici măcar printr-un mesager aflat pe un regn superior, a a cumș

sunt albinele i, în consecin ă, se multiplică din ele însele, prin stoloni. Plantele care se înmul escș ț ț

astfel, din ele însele i prin ele însele, au un grad inferior de dezvoltare care nu le permite să accepteș

altceva în afară de propria lor construc ie. Pentru ochiul clarvăzătorului, acesta este un act de naturăț

spirituală inferioară.

Pe  regnul  imediat  superior,  cel  animal,  cele  mai  involuate  dintre  specii  sunt  cele  care  se

înmul esc din ele însele, prin diviziune. Acolo nu poate fi vorba sub nicio formă despre acceptareaț

vreunei alte fiin e, reproducerea se face printr-o simplă diviziune - de asemenea, i acesta este un actț ș

de natură spirituală inferioară (animalele care se înmul esc prin diviziune, sunt vechile plante aflateț

pe cel mai înalt grad de dezvoltare).

La animalele ceva mai evoluate, reproducerea presupune apropierea fa ă de un alt animal cu careț

î i  combină genele în timpul actului  de reproducere,  însă aici  vedem manifestări  dintre cele maiș
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variate. De exemplu, cu cât animalul este aflat pe un plan inferior de dezvoltare, cu atât perioada de

împerechere este mai limitată ca timp i ca profunzime erotică. Majoritatea animalelor au perioadeș

stricte  de împerechere,  iar  apropierea  dintre  mascul  i  femelă  durează  foarte  pu in,  atât  cât  esteș ț

necesar pentru ca reproducerea să poată avea loc.

Totu i, spre deosebire de vegetale, animalele au parte de ceva mai mult erotism. Vedem filmăriș

cu a a-numitele ritualuri de împerechere la animale i ne minunăm de ceea ce vedem - erotismul seș ș

manifestă în acele clipe în toată plinătatea sa. Animalele, în general (sunt i excep ii), acceptă fiin aș ț ț

de  sex  opus  doar  pentru  o  perioadă  scurtă,  stabilită  de  natură,  atât  cât  este  necesar  pentru

reproducere. Nu po i convinge în ruptul capului un animal care nu vrea să se reproducă, să accepteț

alt animal care vrea să facă acest lucru. Natura a pus suficiente bariere astfel încât să nu se întâmple

asa ceva.

Spre deosebire de animale, omul este liber să- i manifeste erotismul atunci când dore te. Acestș ș

lucru  indică  un  nivel  superior  de  evolu ie,  ce  permite  fiin elor  umane  să  primească  i  să  ofereț ț ș

afec iune oricând doresc acest lucru, dincolo de actul propriu zis al împerecherii. Formulând altfel,ț

putem spune că omul nu e obligat să se reproducă de fiecare dată când simte nevoia să primească iș

să ofere afec iune. Omului i se oferă posibilitatea de a- i depă i prin erotism, sexualitatea închisăț ș ș

între grani ele sistemului de reproducere.ț

Abia aici, în acest punct, intervine continen a sexuală. Continen a sexuală este cea care permiteț ț

omului să se salte din regnul animal. Asta nu înseamnă că n-o să mai fie capabil să se reproducă,

înseamnă doar că devine suficient de matur astfel încât erotismul să nu mai fie confundat cu actul

reproducerii.

Acum  pute i  în elege  mai  bine  de  ce  pseudo-cre tinii  au  oferit  un  model  erotic  gre it.ț ț ș ș

Spiritualitatea, la pseudo-cre tini, înseamnă uciderea func iilor vitale, alegerea mor ii i a uscăciuniiș ț ț ș

în locul vitalită ii, în scopul de a ob ine modelul lor de sfin enie. Tot acum pute i în elege de ce niciț ț ț ț ț

lumea porno, bazată în mod de ăn at pe obsesia fa ă de sex, nu este deloc solu ia problemei, aceastaș ț ț ț

fiind doar o imagine inversată, o reac ie pe dos fa ă de modelul spiritual propus de pseudo-cre tini.ț ț ș

Nici ofilirea întru sfin enie i nici rela iile sexuale necontrolate nu sunt o solu ie. Solu ia vine dinț ș ț ț ț

inteligen ă i din cumpătare. Aceasta este tantra.ț ș
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De ce ne îndrăgostim de cine nu trebuiě (cu accent pe e)

Om_de_jad: Ieri am auzit o manea pe Kiss FM. Nu mă pasionează posturile de radio pentru

tineri,  dar acolo unde îmi fac treaba, se întâmplă că nu prea am nici măcar semnal de mobil,  iar

singurul post de radio care se prinde bine este Kiss FM. Maneaua pe care am auzit-o se nume te “Deș

ce ne îndrăgostim” i este cântată de o fată, pe nume Alina Eremia (piesa poate fi găsită pe youtube,ș

am căutat-o ca să aflu numele artistului).

Melodia  are  ca  subiect  o  ea  (probabil  Alina  Eremia),  care  se  tot  îndrăgoste te  “de  cine  nuș

trebuie” i care se întreabă de ce i se întâmplă asta, de ce se tot îndrăgoste te de indivizi care o facș ș

într-un final să sufere. Concluzia piesei era, ca în multe piese clasice române ti, “fir-ar mama ei deș

dragoste, mai bine nu exista!”.

Glumind, a  putea să pun pariu că artista este o japa-yoghină, practicantă a mantrei  “sunt oș

femeie puternică”, dar probabil că nu e cel mai potrivit moment pentru glume. Am auzit destul de

des femei i fete care se întreabă de ce se îndrăgostesc de persoane nepotrivite. M-am gândit să dauș

explica ia acestui lucru, iar dacă sunte i atente la ceea ce voi spune, pornind de la informa iile de aici,ț ț ț

ve i putea face schimbări în propriul comportament i în atitudine.ț ș

A a cum ti i, femeile sunt yin pe centrul trei. Acest centru nu se ocupă doar cu voin a, ci i cuș ș ț ț ș

sentimentele reprimate. De multe ori, atunci când nu suportăm un lucru pe care cineva ni-l spune,

folosim expresia “n-am mai putut înghi i  a a ceva”.  Folosim expresia asta pentru că centrul  treiț ș

stochează sentimente reprimate, iar emo iile negative se adună în timp, în această zonă. În terapiaț

ob inută  prin  masaj,  pacientul  este  pus  să- i  maseze  plexul  solar,  pentru  a  elimina  tensiunileț ș

acumulate în urma reprimării sentimentelor.

A adar,  femeia  este  yin  (minus)  pe centrul  al  treilea.  Acest  lucru  se  traduce  prin  faptul  căș

instinctiv, ea caută să absoarbă voin ă de la cei din jur. Ca să în elege i mai bine cum vine treaba astaț ț ț

cu absorb ia, trebuie să vă gândi i la comportamentul sexual al bărbatului, care este yin pe centrulț ț

sexual. A a cum bărba ii stau la pândă să absoarbă orice fel de vibra ie pentru a- i stimula centrulș ț ț ș

sexual (sunt deschi i fa ă de sex mai tot timpul), tot a a, femeile, sunt deschise să primească voin ă iș ț ș ț ș

emo ii de la cei din jur i mai ales de la persoana iubită.ț ș

Nu este nicio problemă că femeia face lucrul acesta, tot a a cum nu e nicio problemă că bărba iiș ț

sunt receptivi pe centrul sexual. Problema apare i la bărba i i la femei, atunci când vorbim despre oș ț ș

receptivitate excesivă. De pildă, bărba ii care au o receptivitate excesivă (exces de energie yin) peț
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centrul sexual, nu mai tiu ce să facă cu dorin a lor sexuală, simt pur i simplu că aceasta îi mistuie.ș ț ș

În disperare de cauză, caută o femeie care ar putea să le dea o coeren ă a dorin elor sexuale sau, dacăț ț

nu pot ob ine coeren ă, măcar să fie o femeie care să-i domine din punct de vedere sexual. A a sperăț ț ș

bărba ii cu exces de yin pe centrul al doilea, că pot rezolva problema sexuală, căutând o femeie careț

să le controleze total comportamentul erotic - insinctiv, bărbatul vrea să preia energia yang de pe

centrul sexual al femeii. Acest gen de femeie este reprezentată de regulă ca fiind o “dură” cu un bici

în mână, care “pune la punct bărbatul”. În toată chestiunea asta, nu femeile sunt cele care vor să dea

cu biciul, ci bărba ii vor să fie cei biciui i - explica ia v-am dat-o mai sus, bărbatul î i dore te energiaț ț ț ș ș

yang pe centrul al doilea i vrea s-o “fure” de la femeie punându-se "sub ea" din punct de vedereș

erotic.

Să revenim din nou la problema aceasta a îndrăgostirii gre ite la femei. Am spus-o de fiecareș

dată când am avut ocazia: atâta timp cât femeile nu- i vor face lumină i coeren ă pe centrul al treileaș ș ț

(coeren ă sentimentală i coeren a actelor de voin ă), vor fi totdeauna victime. Se întâmplă ca atunciț ș ț ț

când fetele ajung la pubertate, să descopere o harababură emo ională în ele, pe care nu tiu cum s-oț ș

stăpânească  i  în  consecin ă,  caută  un  bărbat  care  să  le  ofere  coeren ă  emo ională.  Confundândș ț ț ț

lucrurile i negăsind un bărbat care să le poată ghida către ob inerea coeren ei emo ionale,  cautăș ț ț ț

măcar pe cineva care “să le controleze i să preia puterea tuturor sentimentelor i emo iilor lor”.ș ș ț

Vede i,  schema este identică cu cea de mai sus, cu diferen a că bărba ii  caută să aibă o stăpânăț ț ț

sexuală,  iar  femeile  caută  un  stăpân  pe  zona  emo ională.  Aceste  lucruri  chiar  nu  au  cum  săț

func ioneze - stăpânul din exterior nu poate ine locul stăpânului din interior.ț ț

Acum, că lucrurile sunt ceva mai limpezi, să discutăm pu in despre ce se poate face, pentru căț

ideea nu e ca femeile să devină preponderent yang (energie cu plus) pe centrul al treilea, iar bărba iiț

să devină yang pe centrul sexual - în ambele cazuri,  am ob ine ni te mutan i.  Trebuie respectatăț ș ț

schema naturală  a  fiin ei  umane,  căutând să echilibrăm deficitul  energetic  pe zonele  unde avemț

dezechilibre.

Astfel, avem trei variante diferite de abordare a acestei situa ii. Să ne referim la prima dintreț

acestea.

În geneză, capitolul 3:16, avem:

<<Iar femeii  i-a zis:  "Voi înmulţi  mereu necazurile tale,  mai ales în vremea sarcinii  tale;  în

dureri vei naşte copii; atrasă vei fi către bărbatul tău şi el te va stăpâni".>>

Aceste  porunci  au  fost  totdeauna  prost  interpretate  i  datoria  noastră  este  să  le  interpretămș

corect. Femeia simte în mod natural să absoarbă voin ă - dacă î i propune să- i urmeze bărbatul, prinț ș ș

acest lucru i i echilibrează automat deficitul de energie yang de pe centrul al treilea. Eu am spus “î iș ș

propune să- i  urmeze bărbatul”  i  nu “e  obligată  să- i  urmeze bărbatul”.  Acest  lucru  presupuneș ș ș
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voin ă din partea femeii, pentru că ea hotără te dacă să-l urmeze sau nu. Să urmezi pe cineva nu esteț ș

un lucru simplu, sau un lucru pentru pro ti. Să fii capabil să urmezi, să respec i i să ascul i suntș ț ș ț

calită i, nu defecte.ț

O altă  variantă pentru echilibrarea energetică a centrului  al treilea la femeie,  este infuzia  de

energie yang, prin practica yoga. Există posturi corporale (asana), în care centrul al treilea poate fi

alimentat cu energie yang, a a cum alimentezi ma ina de la pompa de benzină. Este o metodă deș ș

abordare directă a problemei.

În fine,  a  treia  variantă  este  aceea în care femeia se implică cu toată  fiin a ei  în  efort  fizicț

epuizant, trăind i muncind “ca bărba ii”. Am pus ghilimele pentru că bărba ii din ziua de azi nu maiș ț ț

trăiesc a a cum trăiau bărba ii din trecut. Dacă o femeie ia coarnele plugului, sapă la cazma, dă cuș ț

târnăcopul,  ridică greută i  i face ceea ce făceau bărba ii  acum câteva sute de ani, cu timpul, peț ș ț

centrul al treilea se va acumula energie yang, echilibând astfel deficien a.ț

Cât  timp  centrul  al  treilea  nu  este  echilibrat,  femeia  va  căuta  tot  timpul  un  stăpân  al

sentimentelor sale, nimerind în cele mai multe cazuri un despot. Bărbatul care are exces de yin pe

centrul sexual, va căuta tot timpul o stăpână sexuală, nimerind de cele mai multe ori o femeie care îi

va face o via ă de co mar. Iată, a adar, de ce “ne îndrăgostim de cine nu trebuiě (cu accent pe e)”.ț ș ș
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Femeia la ciclul menstrual

Interlocutor: Observ efectele pe care le au diferitele stadii ale ciclului menstrual asupra femeii,

pentru că odată cu schimbările astea i se schimbă, ca să spun a a, tot universul interior. Întrebărileș

mele ar fi următoarele:

1. Ce poate face o femeie ca să nu î i lase comportamentul afectat de aceste schimbări, fără săș

distrugă procesul lor natural?

Om_de_jad: Procesul lor natural se desfăşoară în corpul fizic şi în cel eteric. At t e natural.ȃ

Restul e nenatural şi ţine de voinţa individului şi asta e şi locul unde se poate interveni. De altfel,

manifestările de acest gen, nu se desfăşoară în sfera primelor 2 corpuri. Şi bărbaţii au manifestări de

astea pe primele 2 corpuri (sunt prost dispuşi din senin sau violenţi).

2.  În ce mod un bărbat poate ajuta la echilibrarea acestor procese?

Om_de_jad: Bărbatul respectiv trebuie să lupte el cu genul ăsta de manifestări, pe partea lui,

pentru că îi vine mai uşor dec t femeii. La el e suficientă o poziţionare corectă faţă de fenomen,ȃ

puţină militărie (disciplină), şi noţiunea de onoare. Dacă astea 3 sunt bine înţelese (sunt chestii care

în principiu ţin de educaţie), o să-i fie destul de uşor să se regleze el. Apoi, fie bărbatul vrea să-şi

ajute femeia din proprie iniţiativă, fie se poate face un troc cu el, în sensul că, femeia îşi asumă să-l

satisfacă d.p.d.v sexual c nd are el nevoie şi el o ajută în direcţia asta. După ce s-au înţeles în direcţiaȃ

asta, trebuie g ndit astfel: at ta timp c t ea nu se bagă sub el sau nu-i dă voie să preia controlulȃ ȃ ȃ

asupra zonei ei emoţionale, el va putea să fie cu ea, dar numai la nivel superficial, pentru că femeia o

să vrea şi control la butoanele ei, dar să fie şi ajutată. Aici se face o greşeală, că tipul din dorinţa de a

ajuta, tot ce poate să facă în situaţia în care ea nu îi dă controlul, este să o m ng ie. În felul ăsta, eaȃ ȃ

are senzaţia falsă că şi-a rezolvat problema, dar problema va reveni. În plus, chestia asta crează o

dependenţă jegoasă. Dependenta corectă şi asumată este cea de mai sus, în care ea îşi lasă controlul

emoţiilor în m na lui. Aici apare următoarea chestie: bărbatul (cu B) ar trebui să înveţe arta de aȃ

deţine şi de a creşte ceea ce îi este dat în grijă. Pentru asta, bărbatul trebuie să fie unul care creşte

(animale, plante, etc.) şi pe care le deţine şi şi le asumă. Este necesar să şi le asume cu drag, nu ca pe

o corvoadă. Bărbatul acela o să ştie ce este bl ndeţea şi doar aşa se poate trece la pasul urmator.ȃ

Restul e simplu: o m nă stă pe burtă, o m nă stă pe capul femeii şi doar îşi propune să o ajute.ȃ ȃ

Lucrurile merg de la sine. Altfel, singura variantă posibilă este prin yoga, posturi pentru primii trei

centrii, în special pentru primul şi al treilea.
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3.  Cum po i folosi rela ia cu un bărbat pentru a cre te în sensul ăsta i invers?ț ț ș ș

Om_de_jad: Poţi doar să stai cu el c nd face chestii şi c nd prinzi un moment în care el nu faceȃ ȃ

ca tine într-o anumită situaţie (adică nu se comportă la fel ca o femeie aflată în aceeaşi situaţie)

simte-l şi imprimă-te tu cu vibraţia pe care o emite el, pentru că acela este un model de vibraţie

corectă. Ulterior, c nd treci prin situaţia aia, doar te reglezi dupa mostra respectivă preluată de la el.ȃ

Adică nu e o chestie de g ndire, e mai degrabă o chestie de aranjare emoţională după nişte criteriiȃ

greu de definit. La bărbaţi, aşezarea emoţională nu e propriu-zis un merit personal şi nici rezultatul

g ndirii raţionale, tot aşa cum sensibilitatea la femeie nu e un merit personal. Bărbaţii sunt aşezaţiȃ

emoţional, iar femeile sunt sensibile. E aşa pentru că e aşa.

4. Cum poate acest proces să devină de ajutor într-o rela ie i nu o piedică?ț ș

Om_de_jad: Ciclul menstrual, de la început p nă la sf rşit, este o mini-schemă a creaţiei. C ndȃ ȃ ȃ

se ajunge la ovulaţie se atinge maximul posbil de înflorire şi expansiune, moment în care devine

posibil să concepi un copil. C nd vine propriu-zis menstruaţia, este un proces asemănător cu cel deȃ

dinainte de colaps al universului - deci un haos. În momentul ăla, mintea percepe totul ca pe o mare

harababură.

Femeia nu poate fi femeie în afara acestui proces. Ea nu poate să tragă foarte mari foloase din

chestia asta, dar pentru bărbat e un prilej bun să se ţină cu firea atunci c nd intră în contact cu haosulȃ

universului în miniatură. Asta nu înseamnă că femeia are dreptul sau obligaţia să se comporte ca un

neam prost în perioada menstruaţiei."
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Femeia cu care nu faci casă

Om_de_jad: Constat că în ultimul timp se vorbe te intens i deschis despre cât de imaturi i deș ș ș

prost  crescu i  sunt  bărba ii.  Ăsta  e  un  lucru  bun,  pentru  că  informa iile  astea  pot  ajuta  laț ț ț

con tientizare i la schimbarea comportamentului lor.ș ș

Din păcate, despre femei se spun mai pu ine la modul acesta, pentru că bărba ii nu prea vorbescț ț

între ei i pentru că ”să te plângi” e considerat în lumea lor, o dovadă de slăbiciune. Astfel, s-a ajunsș

să se creadă, în mod tradi ional, că problemele bărba ilor cu femeile se referă doar la faptul că suntț ț

guralive, cheltuitoare i cicălitoare, i cam la atât se reduce totul. În concluzie, o să spun pe scurt,ș ș

care sunt femeile cu care ”nu po i face casă”, pentru o mai bună con tientizare a situa iei. Teoreticț ș ț

vorbind, aceste femei ar trebui evitate – practic, nu ai cum sa le evi i, pentru că sunt peste tot, ca iț ș

bărba ii cu care ”nu po i face casă”.ț ț

1. Femeia incuiată/incultă

Este femeia cu care nu ai ce vorbi, pentru că nu în elege nimic din ce aude sau cite te, nu areț ș

gânduri proprii. Mintea ei este plină cu ”ce spune lumea” despre un lucru sau altul. Tradi ionalistă,ț

plictisitoare, discută totdeauna despre lucruri banale i principala preocupare a ei e să-i bârfească peș

al ii. Dacă stai lângă o asemenea femeie, te vei plictisi foarte tare i în timp te vei preocupa numai deț ș

lucruri banale.

2. Femeia murdară

Sunt femei care nu prea se spală i care peste mirosurile corporale neplăcute, dau cu deodorant.ș

În  locuin a  în  care  stau  e  totdeauna  murdar  i  plin  de  gunoaie  (resturi  de  mâncare,  ambalaje,ț ș

murdărie). Dacă stai lângă o asemenea femeie, înseamnă că ori î i lipse te sim ul olfactiv, ori e ti purț ș ț ș

i simplu la fel de jegos ca i ea.ș ș

3. Femeia care adună obiecte inutile

Este femeia care adună în jurul ei tot felul de lucruri inutile. Dacă are bani, î i cumpără haine,ș

pantofi sau gen i pe care niciodată nu le poartă. Dacă nu are bani, adună efectiv obiecte nefolositoareț

în jurul ei, i-apoi se plânge că nu mai are loc de ele. În cazul în care e ti cu o femeie de genul acesta,ș ș

99



vei avea parte tot timpul de o cursă cu obstacole,  când vrei să ajungi dintr-un col  al camerei înț

celălalt.

4. Femeia împietrită emo ionalț

Este femeia care nu simte nimic i nici nu dore te să simtă ceva. Depresivă mai tot timpul, cu oș ș

strâmbătură specifică pe fa ă, rece i distantă. Orice i-ai face, preferă starea de depresie (pentru că e aț ș

ei). Dacă trăie ti lângă o astfel de femeie, ajungi i tu depresiv.ș ș

5. Femeia vânător

Este femeia care e tot timpul cu ochii după ”cel mai bun”. Bărba ii au impresia despre femeileț

astea că-s curve, însă ele doar îl vor pe cel care, în viziunea lor, e cel mai bun.

6. Neîncrezătoarea

Este acea femeie care nu are încredere în tine, orice ai face. E tot timpul obsedată că o păcăle ti,ș

că umbli dupa aletele, că o tragi pe sfoară .a.m.d. Uneori, aceste femei pot deveni agresive i potș ș

pune diverse substan e în mâncare. Sfat, dacă e ti cu o astfel de femeie: mănâncă mai des la Mcț ș

Donalds!

7. Filozoafa tocilară

Tare la coală, proastă la pat. A citit o grămadă de căr i, dă citate din toate alea, stă mai prost laș ț

capitolul idei proprii. Sfat: mărit-o cu un ahist!ș

8. Bisericoasa

Face doar ce spune dogma religioasă i-l vede pe dracu peste tot, inclusiv în tine. Dacă e ti cu oș ș

astfel de femeie, ori devii ca ea, ori o dai pe băutură, ca să se contureze mai bine dracul din tine.

9. Femeia de casă

Prea mult cu ale casei, prea pu in cu tine. Nu po i să faci dragoste dacă nu-s vasele spălate, iarț ț

dacă murăturile n-au ie it cum trebuie, ei bine, e stare de urgen ă.ș ț

10. Corporatista

Este femeia derivată din punctul 9, doar că preferă corpora ia în locul casei proprii. În rest, areț

un comportament identic cu cel de mai sus.
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11. Mama

Fă-i repede copii, ca să pice pe ei necazul!

12. Fiica

Tot timpul te compară cu ta-su. Dacă ta-su e mai bun decât tine, î i repro ează. Dacă e mai răuț ș

decât tine, o să ai parte de o partidă de amor cu tentă pedofilă.

13. Cicălitoarea

E de prisos să mai adaug ceva.

14. Moara neferecată

Îi vorbe te gura în continuu (uneori i când face sex).ș ș

15. Sportiva

Pusă tot timpul pe întrecere, hotărâtă să- i arate că ea e totdeauna mai bună decât tine. Chiarț

dacă îi spui că nu te deranjează dacă e mai bună decât tine, tot n-o să se potolească, o să fie în

continuare în competi ie, va concura chiar i de una singură.ț ș

16. Femeia care îl ură te pe ta-suș

Ea î i zice feministă sau luptătoare pentru drepturile femeilor, dar în realitate doar îl ură te pe ta-ș ș

su i-i confundă pe bărba ii din jurul ei cu el. Dacă ta-su a fost be iv, înseamnă că ”to i bărba ii suntș ț ț ț ț

be ivi”,  dacă  ta-su a  fost  curvar,  ”to i  bărba ii  sunt  afemeia i”,  dacă  ta-su a  fost  incapabil,  ”to iț ț ț ț ț

bărba ii sunt incapabili”, dacă ta-su a bătut-o pe mă-sa, ”to i bărba ii sunt violen i”. Dacă zici că nu eț ț ț ț

a a cum crede ea, ”e ti misogin”.ș ș

17. Femeia invizibilă

E ti cu ea i nu prea. Apare, dispare, în casă sau în via a ta, ba e cu tine, ba nu e cu tine, ba eș ș ț

geloasă pe tine că te ui i după alta, ba nici nu te observă.ț

18. Femeia egocentrică

Vrea de la  tine un singur lucru:  să-i  spui tot  timpul  că e  cea mai  bună i  că  are  totdeaunaș

dreptate. Că e cea mai frumoasă, cea mai de teaptă, cea mai pricepută i că în general le tie pe toate.ș ș ș

19. Femeia bărbat bine
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Este femeia care vrea să le facă ea pe toate. Are case, ma ini, afaceri, conturi, aleargă în toateș

direc iile i n-are timp niciodată de nimeni i de nimic, mai ales de ea (de tine nici nu poate fi vorba).ț ș ș

20. Bolnava

Tot timpul o doare ceva i î i caută boli care nu există (uneori, bolile chiar există, asta fiindș ș

situa ia cea mai dificilă). Din cauza acestor boli, în cuplu e interdic ie la zâmbit. Situa ia trebuie săț ț ț

fie mereu tristă i tensionată, iar dacă tu zâmbe ti cumva, e ti vinovat. Iar dacă te sim i bine, iar e tiș ș ș ț ș

vinovat, pentru că zâmbe ti pentru că n-ai nicio boală.ș

21. Nevrotica/isterica

I i caută mereu motive s-o apuce dracii. I i traumatizează copiii.ș ș

22. Visătoarea

Preferă totdeauna visul în locul realită ii, iar realitatea va fi mereu mai urâtă decât ”ce e în capulț

ei”.

Lista e lungă, am ales i eu ce mi-a venit mai repede în minte. Ideea e că i bărba ii i femeileș ș ț ș

sunt a a cum sunt, nici unii i nici ceilal i nu-s mai viteji. Iar dacă vrei să schimbi ceva, fă aceaș ș ț

schimbare în tine - în caz contrar, o să întâlne ti mereu numai oameni precum cei de mai sus. ș
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Poveste

Om_de_jad: Era odată ca niciodată, că de n-ar fi, nu v-a  povesti. Se spune că odată, de demult,ș

se plimba un drac printr-o pădure plictisit foarte tare i abătut, pentru că nu găsea niciun suflet peș

care să-l chinuie i să-l slu ească. Muncit de atâtea gânduri, era jigărit i hămesit i cădea blana de peș ț ș ș

el. Va să zică, în vremurile acelea, oamenii î i ineau sufletul curat, aveau credin ă în Dumnezeu, iarș ț ț

dracii fugeau de ei de mânacau pământul când îi vedeau, neputându-se apropia nicidecum de dân ii.ș

Ajuns la marginea pădurii, dracul zări o căsu ă curată i frumoasă, cu curtea plină de flori. Înț ș

curte, o femeie spăla rufele cu hărnicie, cântând i privindu- i copilul care se juca lini tit cu jucăriile.ș ș ș

Dracul se uită cu aten ie un timp îndelungat. Pusese ochii pe copil, îl voia neapărat pentru el, să-lț

spurce i să-i strice sufletul.ș

Stătu acolo toată ziua privind la ei i făcând planuri. Pe seară, bărbatul veni de la muncă, î i luăș ș

copilul în bra e i femeia pe după mijloc i intrară tustrei în casă, să stea împreună i să se bucureț ș ș ș

unul de celălalt, în sânul familiei.

Dracul se uitase cu aten ie la bărbat i se speriase de el. Avea bra ul puternic i vânjos i sufletulț ș ț ș ș

bun i ar ar fi putut învinge o legiune întreagă de draci dacă i-ar fi pus în gând. Îi curgeau baleleș ș

după copilul acela neprihănit i ar fi dat buzna în casă să-l în face, dar tia că dacă face asta, încalcăș ș ș

i legile drăce ti dar i pe cele lăsate oamenilor de Dumnezeu.ș ș ș

A a că dracul se ab inu i se duse direct la por iele Raiului, să vorbească cu Sfântul Petru, săș ț ș ț

ceară să-l primească Dumnezeu. O mie de ani de-ai lor stătu dracul la por ile Raiului, a teptând să-lț ș

primească Dumnezeu. Într-o zi, văzând că pe Pământ, oamenii nu mai aveau sufletele atât de curate

ca odinioară, Dumnezeu îi dădu poruncă lui Sfântul Petru să deschidă por ile să să-l lase pe drac săț

spună ce are de spus.

Dracul îi povesti ce văzuse la marginea pădurii i-i ceru lui Dumnezeu să-l lase să- i încerceș ș

puterile  pe  oameni,  i  că  dacă  va  izbuti  să-i  despartă  pe  cei  doi  i  să-i  facă  să  se  urască,  să-iș ș

încredin eze lui copilul, ca să-l înve e lucruri drăce ti, să-i spurce sufletul i să facă din oameni draci,ț ț ș ș

după chipul i asemănarea lui. Dumnezeu, crezând în iubirea celor trei, se învoi, cu condi ia că dacăș ț

dracul nu reu e te să-i despartă, să piară în veci, să se ducă pe pustii i de acolo să nu se mai întoarcăș ș ș

vreodată.
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Dracul  se învoi i  el,  a a că porni cu oamenii  o luptă pe via ă i pe moarte.  Se strecură laș ș ț ș

marginea pădurii, se dădu de trei ori peste cap, se transformă într-o muscă i se a eză pe umărulș ș

femeii, care spăla rufele în curte i de acolo, de pe umărul ei, începu să-i optească:ș ș

- De ce munce ti tu ca o slugă? Bărbatul tău pleacă de diminea a până seara de lângă voi, cineș ț

tie ce face pe unde se duce, câte femei strânge în bra e, se distrează tot timpul, iar tu stai i munce tiș ț ș ș

ca proasta pentru el i pentru copilul lui, în timp ce el î i râde de voi amândoi!ș ș

Femeia scutură capul i nu dori să creadă în cele auzite, dar la venirea bărbatului, seara, începuș

să-l descoasă, să afle ce face el toată ziua plecat i dacă nu cumva pe acolo, pe unde taie lemne înș

pădure sau mai tiu eu ce face, nu are i vreo femeie cu care se iube te. Bărbatul, vrând să-i arate căș ș ș

pe ea o iube te, întinse mâna s-o strângă în bra e, dar dracul trase cu grijă femeia înapoi, fără caș ț

bărbatul să bage de seamă. Văzând cum stau lucrurile, acesta se sim i dintr-o dată slab i se mâhni.ț ș

A doua zi,  la  pădure,  în  timp ce tăia  lemne,  dracul luă chip de om abătut  i  trist,  exact  caș

bărbatul nostru din poveste, de î i era mai mare mila de el. Când îl văzu mai abătut decât era el, omulț

îi dădu bine e i-l întrebă de ce e a a de cătrănit.ț ș ș

- Sunt supărat, zise dracul, pentru că femeia nu mă mai prime te lângă ea. Nu mă mai lasă s-oș

iubesc, nu mă mai lasă s-o ating. i de supărare, iaca, beau din sticla asta ca să-mi uit amarul, iarȘ

dacă vei dori i tu, am să- i dau bucuros i ie, ca să fim tovară i!ș ț ș ț ș

Îndemnat de drac, bărbatul puse gura pe sticla de rachiu i din ziua aceea n-o mai lăsă. Pe zi ceș

trecea, femeia se supăra pe el din ce în ce mai tare i îl respingea mereu, văzând cum din bărbatul ei ,ș

cândva bun, drept i puternic, ajunsese un om cu mintea tulbure, supărat i prost. Dracul î i frecaș ș ș

mâinile de bucurie i se pregătea să mu te i mai abitir, gândindu-se la sufletul copilului care nici nuș ș ș

tia ce-l a teaptă.ș ș

Cu  timpul,  bărbatul  aducea  din  ce  în  ce  mai  pu ine  de-ale  gurii  acasă.  Dracul  schimbaseț

vremurile i banii, i ceea în urmă cu câ iva ani le ajungea pentru două săptămâni, acum abia dacă leș ș ț

mai ajungea două zile. Văzând femeia speriată, că nu mai tie cum să astâmpere foamea copilului,ș

dracul se dădu iară i peste cap, se făcu ân ar i-i opti la ureche:ș ț ț ș ș

- Vezi că bărbatul tău nu mai poate munci pentru voi, e bolnav i e obosit. tiu că îl iube ti i căș Ș ș ș

vrei să-l aju i, dar dacă vrei să-i fie i lui mai u or, nu sta degeaba! Du-te i munce te i tu i aduț ș ș ș ș ș ș

împreună cu el, bani i de-ale gurii! Fii puternică a a cum era el înainte i o să vă fie iară i bine!ș ș ș ș

Vede i voi, socoteala dracului era că dacă femeia se va duce la muncă toată ziua, copilul o săț

rămână în grija lui.

Femeia, ascultând cele spuse de drac, vorbi seara cu bărbatul, i-i spuse:ș

- Omule, m-am gândit cum să fac să ne fie bine! Am să mă duc i eu să muncesc, să aduc bani înș

casă, că uite, nu ne mai ajung merindele de pe o zi pe alta!
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Bărbatul nu spuse nimic, dar era trist că femeia nu se mai încrede în el că mai poate munci

pentru familia lui. Se gândi atunci că băutura este de vină i voi să caute putere la Dumnezeu să seș

lase de ea, însă dracul se dădu peste cap, se transformă într-un păduche i-i opti la ureche:ș ș

- Femeia ta vrea să te părăsească. Spune că vrea să muncească prin străini, dar de fapt are în cap

să- i caute alt bărbat. Î i râde de tine, te consideră slab i prost – eu în locul tău i-a  trage o mamă deș ș ș ș

bătaie pentru asta, să mă ină minte câte zile o avea! În prostia lui, bărbatul uită de Dumnezeu i băuț ș

mai mult ca să- i facă curaj, apoi î i luă femeia la bătaie.ș ș

De atunci, femeia începu să considere că bărbatul ei e un du man i îl luă pe drac drept prieten.ș ș

Acesta venea de mai multe ori pe zi lângă ea i-i optea felurite lucruri urâte despre bărbatul ei. Că eș ș

mincinos, că e curvar, că e be iv, că nu ine cu ea i cu copilul, că tot ce îl interesează e să plece deț ț ș

acasă i tot a a. Îi mai spunea că bărbatul se teme de ea când o vede că se face puternică i că vrea săș ș ș

muncească precum el, că e ranchiunos i că îi poartă pică atunci când o vede a a dârză, i că îi eș ș ș

teamă să nu- i piardă locul lui de stăpân de familie.ș

O mai învă ă apoi pe femeie că punctul slab al bărbatului este împreunarea i o îndemnă să-lț ș

respingă i să-l lovească în acest loc unde e slab, spunându-i că el nu vede în ea altceva decât unș

obiect de care nu-i pasă i cu care doar vrea să- i satisfacă nevoile.ș ș

Pe bărbat, această respingere i încrâncenare a femeii îl dărâma i îl slăbea i mai tare, ne tiindș ș ș ș

ce să facă să- i revină i pe unde anume a gre it. Nu în elegea de ce femeia vrea să fie ca el în loc săș ș ș ț

fie  ca ea,  i  pe  zi  ce  trecea,  se  uita  la  dânsa mai  ca  la  un bărbat  i  nu i  se  mai  părea atât  deș ș

atrăgătoare. În timpul ăsta, dracul, devenind acum prieten vechi al lor, îi optea femeii la ureche căș

bărbatul îi poartă pică pentru că îi e frică să nu cumva să- i piardă puterea asupra ei i o îndemna săș ș

se depărteze i mai tare de el, spunându-i că a a va fi i mai puternică. Îi spunea că e prea dependentăș ș ș

i că independen a totală de bărbatul ei o va face fericită.ș ț

Se întâmpla că acum casa era mai mereu murdară, copilul nespălat,  curtea plină de gunoaie.

Dacă înainte mâncau cu to ii la masă i se bucurau împreună, acum fiecare mânca precum animalele,ț ș

pe unde apuca, prin vecini, prin vreun col  al casei sau mai tiu eu pe unde. Dracul nu scăpa ocazia iț ș ș

îi arăta toate aceste lucruri bărbatului, învă ându-l la ură i spunându-i că femeia lui e o puturoasă, căț ș

nu are grijă de copil, de el i de casă.ș

Bărbatul i-a făcut morală foarte mult timp pentru asta femeii, iar femeia tăcea, pentru că nu tiaș

cum s-a ajuns aici, cum de înainte avea suficient timp să se ocupe de treburile casei, iar acum era mai

mereu tristă, obosită i lipsită de vlagă. Pentru că dracul nu-i spusese că de fapt, despăr ind-o deș ț

bărbatul ei i lipsind-o de el, îi luase toată via a din ea. Femeia nu tia că via a din ea era bărbatulș ț ș ț

care intra în ea i că el era cel care o învia i o făcea să fie sănătoasă. Cu timpul, fără să fie mângâiatș ș
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cum trebuie, pântecul ei deveni putred, iar femeia deveni din ce în ce mai stearpă i mai bolnavă laș

măruntaie.

Bărbatul vedea cum femeia lui suferă i sim ea că dacă nu o ajută, se va destrăma totul. Darș ț

dracul îi suci min ile să nu- i dea seama că femeia lui era neiubită de prea mul timp, spunându-i căț ș

femeile suferă pentru că nu se pot manifesta i că dacă ar fi libere i ar avea acelea i drepturi ca unș ș ș

bărbat, ar fi fericite i bucuroase. Dorind să- i vadă iară i femeia fericită a a cum era odinioară,ș ș ș ș

bărbatul schimbă legile i lumea, dând tuturor posibilitatea să facă tot ce doresc, fără nicio noimă iș ș

fără nicio gândire, doar de dragul de a fi to i liberi să facă ce vor. Adică exact ceea ce voia dracul.ț

Astfel, femeia avu pentru prima dată curajul să-i spună bărbatului că nu e numai treaba ei să aibă

grijă de casă i de copil, pentru că acum amândoi sunt egali i au dreptul să facă ce î i doresc. Vede iș ș ș ț

voi, ca să se poată ajunge aici, dracul mai schimbase lumea de capul lui, u urând munca bărbatului,ș

pentru că altfel, acesta i-ar fi dat femeii coarnele plugului, i-ar fi zis ”apăi bine, ară i dumneata caș

mine, ca să fim egali în toate” i femeia i-ar fi dat seama de lucrătura dracului.ș ș

Dar nu- i dădu nimeni seama de asta i bărbatul, nemailucrând din greu, se înmuie ca femeia, inș ș

timp ce femeia se împietri  ca bărbatul. Multe boli au năvălit atunci în femeie: nu mai sim ea caț

înainte,  pieptul  ei,  odată  frumos  i  curat,  se  învârto a,  făcea  gâlme  i  se  împietrea,  pântecul  eiș ș ș

devenise putred, urât mirositor, bolnav i plin de lighioane.ș

Bărbatul nu scăpă nici el de lucrătura dracu, vitejia i se strâmbă i i se modifică, de semăna maiș

degrabă cu o femeie, nu atât la trup cât mai ales la suflet. Î i pierdu puterea de a mai face bine celorș

din jur i î i pierdu judecata dreaptă. Î i pierdu cu totul femeia.ș ș ș

Apoi dracul o luă pe femeie, o puse în fa a oglinzii i-i spuse: uite ce urâtă e ti, ute ce urât i-eț ș ș ț

pântecul.  Corpul  tău  e  o  murdărie,  o  spurcăciune,  iar  bărbatul  tău  e  un  diavol  care  iube teș

spurcăciunile, altfel nu s-ar simti atras de o asemenea urâ enie precum e ti – el este rău, e pervers iț ș ș

îi  plac spurcăciunile! Fă ceva i opre te-l,  pentru că altfel  o să te spurce i mai tare pe tine! Fiiș ș ș

puternică i  pedepse te-l  dacă vrea să se mai  apropie vreodată!  Si femeia l-a ascultat  i  a făcutș ș ș

întocmai cum i s-a spus.

Pe  măsură  ce  bărbatul  era  împiedicat  să  se  mai  atingă  de  femeie,  de i  sim ea  că  se  usucăș ț

înăuntru, era din ce în ce mai atras de ea, pentru că o dorea tare i n-o mai putea avea. Văzând asta,ș

dracul îi suci min ile să uite că o vrea pe femeia lui care îi era încă dragă i î i propuse să-l facă săț ș ș

dorească toate femeile din jur. Pentru asta, începu să lucreze la min ile femeilor, spunându-le să- iț ș

dezvelească  trupul  i  în  fa a  bărba ilor  pe  care  nu-i  iubesc,  pentru  că  este  un  drept  al  tuturorș ț ț

oamenilor  să  umble  îmbrăca i  sau  dezbrăca i,  după cum vor.  În  urma acestor  lucruri,  mintea  iț ț ș

sufletul bărbatului hămesit, fu umplută cu corpurile tuturor femeilor din jur, ajunse să ispitească fără

să- i fi dorit asta, pentru că dracul le spuse femeilor că dezvelindu- i corpul vor avea mai multăș ș
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putere asupra tuturor bărba ilor din jur. În timp, mintea bărbatului deveni interesată numai de femeileț

pe care nu le putea avea, uitând cu totul de femeia care deja i s-a dat.

Femeia muncea continuu. Obi nuită de acasă cu munca istovitoare i convinsă de drac că face ceș ș

trebuie, ea muncea i ma mult i mai mult, crezândă că face bine, inând familia în locul bărbatului.ș ș ț

Dracul  a avut totdeauna grijă ca ea,  indiferent  cât  de mult  ar munci,  să câ tige mai pu in decâtș ț

bărbatul, ca s-o ină mereu în competi ie cu el i să-i ceară mai mult i mai mult i mai mult decâtț ț ș ș ș

poate duce, ca să se ocupe din ce în ce mai pu in de copil – asta era tot ce îl interesa.ț

Văzând că cel  mic este  mai  tot  timpul  singur,  femeia  începu dintr-o dată  să fie  îngrijorată.

Copilul plângea, era trist i î i chema mama. Atunci, dracul o convinse pe femeie că oricare altăș ș

femeie îi poate ine locul de mamă copilului ei i că nu trebuie să- i bată capul pentru atâta lucru.ț ș ș

Trebuie doar să muncească până la epuizare, să strângă mai mul i bani i să pună o altă femeie săț ș

aibă grijă de copilul ei.  Planul următor al dracului a fost să dea educa ia copilului în mâna unorț

persoane complet necunoscute – a inventat colile, spunând că scopul lui este să fie cât mai mul iș ț

oameni bine educa i, doar că acum putea suci min ile învă ătorilor, stabilind cu precizie ce anumeț ț ț

trebuie să intre în mintea copilului. Dacă la început, coala era expresia învă ăturii Domnului, cuș ț

timpul, dracul a modificat totul, făcându-i pe dascăli să vorbească în limba lui.

În timpul acesta, casa celor doi, cândva frumoasă, curată i plină de flori, devenise o paragină.ș

Dracul a cumpărat-o pe doi bănu i de la cei ei, care abia dacă î i mai vorbeau i care acum abia dacăț ș ș

se mai considerau so  i so ie. Dracul i-a băgat iară i coada, spunându-se că nici nu au nevoie să seț ș ț ș ș

iubească i să fie so  i so ie, i că e suficient să fie parteneri ai aceleia i  case. Pentru asta, le-aș ț ș ț ș ș

construit  o locuin ă mică i  sordidă,  la grămadă cu al i  oameni păcăli i  într-un mod asemănător,ț ș ț ț

pentru care le-a cerut o sumă enormă i i-a pus să se împrumute la al i draci, pe via ă. Acea cocioabăș ț ț

neîncăpătoare a luat loc drept casă, iar familia, cândva o promisiune în fa a Domnului, a devenit unț

contract, un pact stabilit între doi necunoscu i. Cei doi au văzut că nu erau singurii afla i în aceastăț ț

situa ie i în loc să se sperie, s-au lini tit,  pentru că dracul le-a spus că a a e normal să fie, dinț ș ș ș

moment ce i ceilal i oameni fac la fel. Atunci, cei doi au închis ochii i au picat într-un somn adânc.ș ț ș

Amândoi,  i  el  i  ea,  sufereau  că  nu  se  mai  pot  apropia.  Văzând  asta,  dracul  a  căutat  săș ș

păcălească lumea în ma multe moduri: pentru unele femei, cele care se depărtaseră atât de tare de

bărba i, că nu le mai vedeau rostul deloc, a inventat un obiect de plastic cu aspectul pă ii intimeț ț

bărbăte ti, pe care să i-l bage în ele, atunci când dorul devenea prea mare. Dar nu toate femeileș ș

puteau fi păcălite astfel,  unele încă se mai împreunau cu bărba ii lor. i-atunci, dracul a inventatț Ș

pentru ei o bucată de plastic moale, care să separe totdeauna păr ile lor intime – să nu se mai poatăț

astfel atinge deloc. Ca explica ie, dracul le-a spus că a a pot evita sarcinile nedorite, uitând să spunăț ș

că pentru asta era nevoie de educa ie bine făcută în rândul bărba ilor, nu de bucă i de plastic. Femeileț ț ț
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care încă se mai împreunau cu bărba ii lor ca odinioară, au fost îndemnate de dracu să facă avort, înț

numele libertă ii de alegere. Trebuiau pedepsite i batjocorite în numele dreptă ii, pentru că încă maiț ș ț

lăsau bărba ii să le atingă înăuntru.ț

Pe bărba i, dracu i-a păcălit altfel: când le era rău i î i doreau să atingă femeile lor, le-a spus căț ș ș

e normal să- i ”rezolve” problema singuri, cu mâna. Femeilor li s-a spus că ceea ce vor bărba ii esteș ț

doar o problemă a bărba ilor (a du manilor lor de moarte), pe care ei trebuie să i-o rezolve singuri,ț ș ș

i că ele nu au nicio legătură cu asta. Iar când unii bărba i n-au mai putut de dor i au vrut să simtăș ț ș

totu i o altă fiin ă umană, dracul le-a spus că doar un alt bărbat poate în elege cât de tare suferă i căș ț ț ș

o femeie este incapabilă de a a ceva – astfel, i-a sugerat bărbatului să se împreuneze cu alt bărbat. Cuș

timpul, bărba ii s-au izolat, iar femeilor care totu i voiau să mai simtă altă fiin ă, le-a sugerat, deț ș ț

asemenea, că trebuie să se iubească între ele.

Dar dracul  nu s-a  putut  opri  aici  i  i-a continuat  planurile.  A constatat  că de i  oamenii  seș ș ș

depărtaseră unii de al ii, încă mai tânjeau după întemeierea unei familii - ca prin amintire, ceva leț

spunea că familia îi făcea ferici i. Atunci, a selectat cu grijă pe cei care sufereau tare i pe care îiț ș

făcuse să se împreuneze între ei, ca bărba i cu bărba i i femei cu femei, i i-a pus în contra celor careț ț ș ș

se împreunau ca bărbat cu femeie. Le-a spus acestora că cei care se unesc ca femeie cu bărbat, îi

urăsc i că nu le dau voie să trăiască a a cum simt i că mai presus de toate, se opun ca ei să- iș ș ș ș

întemeieze o familie. Dracul le-a sugerat celor care se împreunau ca bărbat cu femeie, că ceilal i careț

nu se împreunează ca ei nu au dreptul să se căsătorească, pentru că nu pot face copii. Asta îl interesa

mult pe drac, pentru că acum avea posibilitatea să-i încaiere iară i pe oameni, dându-le copii în grijăș

celor de acela i sex care se împreunau, făcând în acela i timp tot posibilul să-i lipsească pe cei cuș ș

familii obi nuite de propriii lor copii, iar pe copii de părin ii lor.ș ț

Spunând  acelea i  vorbe  cu  care  despăr ise  cândva  bărbatul  de  femeie,  el  încerca  acum  săș ț

despartă copilul de familie. A a cum a păcălit femeia spunându-i că e slugă la bărbat, a a păcăleaș ș

acum copilul, spunându-i că părin ii profită de el i că nu-i oferă libertate. A a cum dracul i-a oferitț ș ș

femeii un ”sprijin” pentru a o conduce unde a condus-o, a a încearca să-i ofere acum copilului unș

”sprijin”, îndemnându-l să- i considere părin ii du mani i să se răzbune pe ei, oricând are ocazia.ș ț ș ș

Copilul se putea răzbuna acum pe părin i,  pentru că era deja  separat de ei,  nu se mai consideraț

copilul lor i nici pe ei nu-i mai considera părin ii lui. Pe altul era pe cale să-l considere părinte i dinș ț ș

clipa în care îl va fi considerat, scopul ini ial al dracului ar fi fost atins, iar cei doi ”parteneri” s-ar fiț

trezit, fără doar i poate, singuri i pro ti, fără copil, fără iubire, fără casă. Grija mare a dracului, ar fiș ș ș

fost ca nu cumva copiii să se uite la părin ii lor de acela i sex, bănuind că cineva i-a păcălit să seț ș

unească astfel. În sprijinul acestei spurcăciuni, copilului i s-ar putea spune de mic, că familia e doar o
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asociere între oameni i că ceea ce se întâmplă între o femeie i un bărbat, e ceva op ional i mai alesș ș ț ș

divers.

Dracul nu se va opri aici. Când va lua în grijă to i copiii oamenilor, spunându-le părin ilor căț ț

sunt mult prea slabi i pro ti ca să i-i poată cre te singuri, mai are un singur plan: să facă din femeieș ș ș ș

un animal de prăsilă, care să-i nască lui fiii. Cum va face asta? Astfel: femeile care încă vor simti o

groaznică nevoie de a se impreuna cu bărba ii lor, vor fi ”sprijinite” să creadă că trebuie să se laseț

iubite de to i. Dracul le va spune că trăiesc într-o lume care este a tuturor, unde oamenii trebuie să seț

iubească  to i,  ”necondi ionat”  –  inclusiv  fizic.  Iar  când  femeia,  hăituită  de  draci  i  lăsată  fărăț ț ș

discernământ, îi va primi pe to i în pântecul ei, dintr-o nevoie cruntă de iubire, dracul îi va lua înț

posesie pântecul i î i va putea na te astfel fiii.ș ș ș
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Despre neotantra

Om_de_jad: Zilele trecute am vrut să văd ce găsesc pe internet despre neotantra. Printre altele,

am găsit pe wikipedia o defini ie, care arată astfel: ”Neotantra, navatantra (Sanskrit: ț नव, nava 'new')

or  tantric  sex,  is  the  modern,  western  variation  of  tantra  often  associated  with  new  religious

movements. This includes both New Age and modern Western interpretations of traditional Hindu

and Buddhist tantra.”

Cu alte cuvinte, după această defini ie, neotantra ar înseamna ”tantric sex” i ”western variationț ș

of tantra”. Această defini ie omite nu doar originea orientală a neotantra, cât i simbolistica aflată laț ș

baza acestui sistem. A adar, am să fac acum precizările necesare,  ca să se în eleagă mai clar ceș ț

anume este ”tantra nouă”. Va fi o discu ie lungă i anevoioasă, a a că vă îndemn la răbdare, înainteț ș ș

de a trage vreo concluzie.

Ne vom referi întâi la ”tantra veche”, la ”tantra tradi ională”. Aceasta este construită în jurulț

unor  texte  sacre  (tantric  sutras),  păstrate  sub  forma  scrisă  a  unor  discu ii  purtate  între  Shivaț

(principiul masculin pur) i Shakti (principiul feminin pur). În tantrele tradi ionale pentru cupluriș ț

(fiindcă există i tantre care nu in de cupluri), Shakti îl întreabă pe Shiva tot felul de lucruri, iarș ț

acesta  o  înva ă  i  o  îndrumă.  Foarte  importantă  în  tantra  veche  este  raportarea  femininului  laț ș

simbolul masculin. Pentru Shakti, Shiva este totul, un întreg univers întrupat în corpul unui bărbat pe

care ea îl consideră stăpânul ei bun i blând, cunoscător al tainelor vie ii i ale mor ii, pe care acesta iș ț ș ț

le revelează, pe măsură ce ea îi adresează întrebări.  Shiva este totodată considerat a fi ochiul lui

Shakti – prin acest ochi, ea vede lumea în care trăie te i tot prin acest ochi al stăpânului său, ea i iș ș ș

în elege menirea.ț

Tantra veche are origini foarte îndepărtate i se încheie odată cu Saraha. Rămânând la nivel deș

simbolistică, putem spune că odată cu Saraha, Shakti devine cea care îl conduce (îl ghidează) pe

Shiva. Aceasta este, pe scurt,  neotantra.  Pentru a în elege profunzimea acestor simboluri,  vom fiț

nevoi i  să  ne  folosim  nu  doar  de  inteligen ă,  cât  i  de  cunoa terea  lumii  suprasensibile  i  deț ț ș ș ș

clarviziune. Pe parcursul citirii acestui text, vom fi nevoi i să renun ăm la multe idei preconceputeț ț

legate cupluri, ca să putem intui corect no iunile prezentate în cele ce urmează.ț

Cu diferite ocazii,  în cadrul conferin elor noastre, am adus în discu ie ceea ce am numit a fiț ț

”împăr irea pe sexe”. La un moment dat, în istoria veche a omenirii, oamenii au fost polariza i. Pânăț ț

la acel moment, fiin ele umane nu erau polarizate în plan fizic, iar reproducerea se făcea în cu totulț
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alt mod decât se face în zilele noastre. Găsi i o descriere mai detaliată a acestui fenomen de împăr ireț ț

pe sexe în conferin ele mele despre iluminarea spirituală, dar i în alte conferin e. Momentan esteț ș ț

important de re inut faptul că polaritatea (yin/yang) a fost aleasă în func ie de aptitudinile fiecăruiț ț

individ în parte: fiin ele capabile să păstreze legături cu lumea de dincolo i de asemenea, capabile săț ș

poarte în ele un alt sine, fără să i-l piardă pe cel deja existent, s-au transformat în femei. Celelalteș

fiin e, cu aptitudini de a se exprima în plan fizic, cu abilită i de a- i exprima voin a în plan exterior iț ț ș ț ș

cu calitatea de a- i asuma dinspre exterior spre interior, ceea ce î i asumă femeile dinspre interiorș ș

spre exterior, au devenit bărba i. Îmi pare rău că doar astfel pot exprima aceste adevăruri, de altfel câtț

se poate de precise i de cunoscute de către oamenii dota i cu clarvedere. Cine poate citi cu ajutorulș ț

sim irii ceea ce am scris mai sus, va deduce cu siguran ă foarte multe lucruri din cele afirmate deț ț

mine. De notat ar mai fi i faptul că împăr irea pe sexe a fost necesară pentru ca omenirea să nuș ț

ajungă la dispari ie. Sistemul de hrănire prezent la fiin ele umane de până atunci, ca i reproducerea,ț ț ș

deveneau imposibile în contextul în care omul trebuia să ia contactul cu un corp fizic i cu un corpș

eteric (deci să devină viu), în vederea dezvoltării ulterioare a corpului astral i a corpului-eu.ș

Este, de asemenea, de notat faptul că dezvoltarea în plan fizic a fiin elor de tip yin i a fiin elorț ș ț

de tip yang, a fost posibilă doar în trepte. Pentru echilibrare, a fost construită polaritatea alternativă a

centrilor energetici (chakra). Întâi au evoluat fiin ele de tip yang (bărba ii), pentru dezvoltarea în planț ț

fizic a nervilor, a mu chilor i a sistemului circulator (ca o paranteză, nu întâmplător se spune în modș ș

intuitiv,  despre bărba i,  că  au sau n-au ”vână/sânge în  ei”).  În  acest  timp,  fiin ele  de tip  yin auț ț

stagnat, a tepând momentul propice. Această perioadă de evolu ie a durat un timp foarte îndelungat.ș ț

Ulterior,  fiin ele  de tip  yin (femeile),  au continuat  această  dezvoltare,  aducând în plan fizicț

sistemul reproducător, procesele neurovegetative i sistemul respirator, plus inteligen a existen ei -ș ț ț

manifestată în plan fizic - legată de sistemul digestiv (pe scurt, vorbim despre administrarea eficientă

a absorb iei hranei). În tot acest timp, fiin ele de tip yang (bărba ii),  au stagnat. Aceast stadiu deț ț ț

dezvoltare  începe  în  perioade  îndepărtate  ale  evolu iei  rasei  umane  i  durează  până  la  finalulț ș

perioadei lemuriene, continuând chiar până în prima parte a perioadei atlantene. În acele timpuri,

femeile  erau  cele  care  transmiteau  bărba ilor  sentimente  i  trăiri  inefabile,  legate  de  mediulț ș

înconjurător. Nu este timpul i momentul acum, pentru a descrie cum anume transmiteau femeileș

aceste lucruri, vă pute i închipui fără a gre i, că în acele vremuri, femeile radiau în elepciune, radiauț ș ț

cunoa tere a tainelor vie ii, iar bărba ii învă au, plini de admira ie, din această în elepciune emanatăș ț ț ț ț ț

de fiin ele de tip yin. În treacăt fie spus, a a s-au pus bazele vederii tridimensionale la bărba i iț ș ț ș

posibilitatea determinării contururilor în plan fizic.

După a doua perioadă de dezvoltare atlanteană, evolu ia fiin elor de tip yin stagnează, în timp ceț ț

fiin ele  de tip  yang încep un nou stadiu de dezvoltare.  Este  perioada în care bărba ii  înfiin eazăț ț ț
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societatea bazată pe principii i reguli (ini ial simple, apoi din ce în ce mai complicate), urmând cuș ț

organizarea  în  forme statale  (a a cum ne înva ă  istoria),  continuând cu bazele  statului  de drept,ș ț

principiile  drepturilor  omului,  evolu ie  tehnologică  i  automatizări,  vârful  acestei  constuc iiț ș ț

masculine fiind religia. În tot acest timp, fiin ele de tip yin (femeile), au stagnat, rămânând din multeț

puncte de vedere, la nivelul de con tiin ă de tip lemurian. Ne aflăm la finalul acestei perioade, cândș ț

lucrurile sunt pe cale de a se schimba.

Prima feministă nu a fost Mary Wollstonecraft,  a a cum cred mul i  oameni. Prima feministăș ț

autentică a fost făuritoarea de săge i,  femeia de care s-a îndrăgostit  Saraha.  Din punctul meu deț

vedere,  Mary  Wollstonecraft  a  încercat  să  expună  anumite  principii  ale  unei  posibile  societă iț

feministe, imitând felul masculin de gândire i de exprimare i luând în calcul doar aspecte legate deș ș

planul social i moral. Adevărata feministă a fost făuritoarea de săge i de care s-a îndrăgostit i cuș ț ș

care a trăit Saraha, în cimitire, printre mor i, celebrând via a. Spre deosebire de tantrele vechi, undeț ț

Shiva,  stăpânul  absolut,  îi  transmite  lui  Shakti  învă ătura  sa,  Saraha  este  cel  care  prime teț ș

în elepciune de la făuritoarea de săge i.  Simbolistica este uluitoare:  Saraha renun ă la statutul deț ț ț

brahmin (cea mai evoluată castă) i aderă la casta inferioară a făuritoarei de săge i. Saraha nu a fostș ț

un prost,  dimpotrivă,  era un erudit,  iar  făuritoarea de săge i a fost prima feministă  autentică (săț

sperăm că nu va fi i ultima).ș

Ca i tantra veche, neotantra se preocupă, a adar, de evolu ia spirituală i de elevarea oamenilor.ș ș ț ș

Fac această afirma ie, pe care mi-o asum i anume că numai cu ajutorul neotantrei, vom putea avea oț ș

societate în care mâna i sufletul femeii se vor face sim ite în mod armonios. Societatea a ajuns într-ș ț

un  punct  în  care,  dacă  se  mai  continuă  pe  acela i  model  masculin  vechi,  se  va  ajunge  laș

autodistrugere.  Sexualitatea  masculină  trebuie  disciplinată,  băie ismele  i  teribilismele  trebuie  săț ș

înceteze, însă pentru a se ajunge la asta, nu este nevoie de femei Hercule, e nevoie de femeia nouă

care să transmită i de bărbatul nou care să înve e să primească – pentru lumea în care trăim, aceastaș ț

va fi sănătate curată. Evident, am gre i grosolan să considerăm că femeia deja cunoa te aceste taineș ș

ale universului; femeia nouă doar urmează să le descopere. Aici intervine neotantra.
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Considera ii de natură subtilă, legate de problematica homosexualită iiț ț

Om_de_jad: Lucrurile pe care le ve i citi, de i sunt tiute în anumite cercuri restrânse de oameni,ț ș ș

nu au fost comunicate până acum publicului larg, dar a venit momentul potrivit pentru ca aceste

informa ii să fie cunoscute. Să vorbim, a adar, despre homosexualitate i să trasăm anumite concluziiț ș ș

legate de natura subtilă a acestui lucru.

Însă  nu  este  suficient  să  purtăm  o  discu ie  deschisă  i  atât.  Fără  a  aprofunda  cu  ajutorulț ș

medita iei i a introspec iei lucrurile care vor fi spuse în cele ce urmează, nu ve i putea în elege cuț ș ț ț ț

adevărat care este diferen a la nivel subtil, dintre un homosexual i un heterosexual, de ce se opunț ș

religiile acestor practici, sau ce se ascunde în spatele grupărilor care sus in i (uneori) promoveazăț ș

aceste practici.

În primul rând, va trebui să lua i în considerare faptul că simbolistica i mai ales manipulareaț ș

acesteia,  este foarte importantă  pentru cei care încă nu s-au trezit.  Într-un mod interesant,  ace tiș

oameni conduc lumea cu ajutorul simbolurilor.

ti i, simbolul în sine nu are nicio putere. Simbolul devine puternic în momentul în care oameniiȘ ț

cred în el, sau mai corect spus, atunci când oamenii investesc energie personală pentru a da via ăț

acelui simbol.

Sunt oameni care iau în glumă no iunile acestea de energie personală sau de energie generată deț

credin ă. Totu i, indiferent cât de sceptic ai fi, nu po i să nu observi că e ti înconjurat de simboluri.ț ș ț ș

Bisericile au simboluri, poli ia are simboluri, justi ia, de asemenea. Stema unei ări este un simbol,ț ț ț

coala folose te simboluri, toate organiza iile se folosesc de simboluri. Dacă toate acestea nu ar fiș ș ț

utile, cu siguran ă nu ar fi investi i atâ ia bani pentru a le afi a.ț ț ț ș

În ce constă importan a simbolurilor? Ele canalizează, la nivel subcon tient, energia personală aț ș

indivizilor, către un scop comun. Crucea cre tină este un simbol, steaua lui David este un simbol,ș

svastica lui Hitler a fost i încă este un simbol, curcubeul gay este i el un simbol, AUM este unș ș

simbol. A a sunt oamenii, inventează simboluri pe care le asociază cu fapte sau fenomene, apoi seș

grupează în jurul simbolurilor create,  investind energie personală în ele. Ceea ce nu se spune de

obicei, este că dacă o persoană tie cum să dirijeze energia respectivă în direc ia dorită, va putea faceș ț

acest lucru.

Partidele politice folosesc simbolistica în mod bădăran, însă bisericile i organiza iile care auș ț

interese diverse, o fac poate mai pe ferite i mai eficient, dar to i o fac, pentru că simbolul, chiar dacăș ț
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nu are o for ă proprie a lui, poate fi folosit pe post de antenă capabilă să capteze energia celorlal iț ț

oameni.

Doar pentru cel treaz, orice simbol este mort, pentru că a fi treaz înseamnă să ie i din maya, iarș

simbolul este un ingredient de bază, care participă la formarea iluziei.

Acest  aspect  al  simbolisticii  este  doar  unul  de care  trebuie  să  inem cont.  Este  suficient  săț

observa i câte simboluri folose te biserica sau grupările masonice,  ca să vă da i seama că pentruț ș ț

ace ti oameni care dorm pe ei, simbolurile contează mult, în ideea că prin ele îi pot controla pe ceiș

din jur.  În  treacăt  fie  spus,  dacă a i  ti  cât  de adânc este  înfiptă  simbolistica  religioasă  în  toateț ș

ramurile societă ilor de orice fel dori i, v-a i mira foarte tare. LGBT este i ea formată pe principiiț ț ț ș

religioase, chiar dacă mul i dintre membri acestor organiza ii habar n-au.ț ț

Un a doilea aspect important de care trebuie să inem cont atunci când ne dorim să în elegemț ț

aceste lucruri, este abilitatea omului de a vedea în trecutul îndepărtat al planetei Pământ. Nu putem

în elege homosexualitatea până nu în elegem împăr irea pe sexe i mai ales cine a făcut-o, după ceț ț ț ș

fel de principii a făcut-o i care au fost circumstan ele la acel moment. Capitolul ”Geneza” din biblieș ț

ne poate ajuta în acest sens, însă este necesar să inem totdeauna cont de faptul că biblia însă i esteț ș

plină de simboluri greu de interpretat,  în lipsa ini ierii în tainele cre tine i a abilită ilor necesareț ș ș ț

în elegerii acestora.ț

În fine, al treilea aspect important, este capacitatea omului de clarvedere. Dacă aceasta lipse te,ș

trebuie educată abilitatea de a citi în imagini. Acest lucru se înva ă la limba i literatura română i seț ș ș

poate dezvolta, de asemenea, prin citirea i interpretarea textelor literare. Dacă la aceast demers seș

adaugă familiarizarea  cu anumite texte  religioase,  introspec ia,  medita ia  sau rugăciunea,  deja  neț ț

apropiem i mai mult de posibilitatea de a în elege corect informa iile pe care le voi prezina aici.ș ț ț

Acestea fiind spuse,  vom putea începe să purtăm cum se cuvine o discu ie utilă  despre ceea ceț

înseamnă homosexualitatea.

Primul lucru pe care îl observăm este acela că homosexualitatea se întâmplă mai mult la oameni.

E drept că sunt i animale care au comportament homosexual, însă acest lucru nu se întâmplă atât deș

frecvent încât să fie considerat relevant. Putem spune fără să gre im, deci, că homosexualitatea esteș

ceva care se manifestă, în general, la oameni. Din punct de vedere subtil, explica ia stă în faptul căț

homosexualitatea se manifestă  i se produce pe zona corpului astral,  în timp ce comportamentulș

sexual al animalelor se desfă oară exclusiv pe corpul eteric. Comportamentul sexual al oamenilor areș

( i ar trebui să aibă) legătură cu dorin a, în timp ce comportamentul sexual al animalelor are legăturăș ț

cu nevoia de reproducere.

Intrând mai adânc în problemă, pe baza observa iilor de natură subtilă, constatăm că sexualitateaț

a fost adăugată fiin ei umane într-o altă perioadă decât a fost adăugată animalelor i din motive cuț ș
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totul  diferite.  Oamenii  nu sunt  animale  evoluate,  afirm fără  nicio  jenă  că  Darwin  a  fost  fie  un

dobitoc, fie un mincinos (pute i alege ce variantă dori i).ț ț

De pildă, majoritatea animalelor sunt preocupate 90% din timp să se hrănească i au perioadeș

bine definite pentru împerechere. Acest lucru se întâmplă pentru că în această încarnare a planetei

noastre, animalele au ca scop dezvoltarea procesul de digestie. La oameni, acest lucru a fost făcut în

perioada  denumită  de  antroposofi  ”perioada  Soare”.  Diferen a  dintre  noi  i  animale,  legată  deț ș

procesele de digestie, este că dacă animalele î i dezvoltă acum aceste capacită i subtile de a ”în elegeș ț ț

i de a absorbi hrana”, o fac la modul con tient, spre deosebire de noi, care facem aproape totulș ș

automat (nu noi suntem aceia care alcătuim compozi ia sucurilor gastrice, nu suntem în măsură săț

sim im foarte bine activitatea ficatului .a.m.d).ț ș

La oameni, sistemele de hrănire, de digestie i de reproducere, au fost construite atunci când neș

aflam într-o incon tien ă aproape deplină i fără ca noi să putem participa propriu-zis la ceea ce seș ț ș

întâmpla. Omenirea va descoperi la modul con tient, felul în care digeră mâncarea i ceea ce esteș ș

important legat de alimente într-un viitor foarte îndepărtat, atunci când vom avea sub control corpul

eteric.  Acesta este numai unul dintre  motivele  pentru care nu putem considera omul ca fiind un

derivat dintr-un animal i explică în mică măsură afirma iilor mele despre Darwin. Da, animalele iș ț ș

plantele sunt fra ii no tri mai mici, însă i îngerii i heruvimii sunt, de asemenea, fra ii no tri maiț ș ș ș ț ș

mari.  Sistemul  de evolu ie  este  diferit  la  toate  regnurile  –  în  timp ce animalele  au o dezvoltareț

con tient-liniară în sus, oamenii au o dezvoltare con tient-liniară în jos. La animale, Sinele se vaș ș

construi ultima dată, în timp ce Sinele omului a fost construit încă de la Facere. Să afirmi că omul

este doar un animal mai evoluat, te reduce pe tine la a fi un animal, nu foarte evoluat.

Împăr irea  pe sexe,  ca i  capacitatea  de digestie,  au fost  implementate  la  om ”de către  alteț ș

fiin e”, fără ca acestuia să i se ceară părerea. Omului nu i s-a spus ”trebuie să decizi dacă vrei să fiiț

femeie sau bărbat, aici ai avantajele i dezavantajele, ia i alege!”, pentru că pur i simplu nu puteaș ș ș

alege,  la stadiul la care se afla. Împăr irea pe sexe a fost făcută de nevoie,  nu de plăcere - fărăț

aceasta, rasa umană s-ar fi stins. Pentru ca rasa umană să nu dispară, fiin e mult mai evolualte decâtț

oamenii, au ales la momentul respectiv, sexul fiecăruia, în func ie de abilită ile pe care ace tia leț ț ș

descopereau la unul sau la altul. Oamenii care aveau abilitatea de a găzdui încă un suflet în propriul

corp, au fost ”lega i” în corpuri de femei, iar cei care păreau să aibă ceea ce mai târziu s-a numitț

voin ă i abilitatea de a ac iona în exterior, au fost ”lega i” în corpuri de bărba i.  Astfel,  omul aț ș ț ț ț

dobândit energie de tip yang fie pe corpul eteric (femeie), fie pe corpul astral (bărbat).

Acum vă rog să vă închipui i ce s-a întâmplat după împăr irea pe sexe. Corpul fizic de femeieț ț

este yin, iar cel de bărbat este yang. Corpul eteric (sufletul) la femeie este yang, iar la bărbat este yin

i polaritatea inversată se men ine i pe cel de-al treilea corp, corpul de emo ii (astral). Abia de la alș ț ș ț
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patrulea corp, corpul-eu, dispare polaritatea [notă J.R.: avem primul semiton, mi-fa]. De la corpul al

cincilea, care urmează să se formeze (manas), polarită ile sunt transformate i joacă cu totul alt rol,ț ș

dar nu putem detalia ce înseamnă asta, acum.

Spuneam, a adar, să vă închipui i ce s-a întâmplat în trecut. După împăr irea pe sexe, s-a doveditș ț ț

că  aceasta  n-a  fost  făcută  perfect  (de  altfel,  nici  nu  putea  să  fie  făcută  perfect),  i  că  la  unii,ș

polarită ile pe primele două corpuri nu se potrivesc cu polaritatea de pe cel de-al treilea corp (corpulț

astral), care s-a format mult mai târziu.

Pentru a în elege mai bine acest lucru, vom folosi termenul de ”suflet” pentru corpul eteric, lucruț

care este corect, fiincă sufletul este ceea ce în elegem prin corp eteric. Astfel, unii oameni cu sufletț

”de femeie” (plus, yang), au primit corp ”de bărbat” (tot yang, plus), în timp ce al ii, cu suflet deț

bărbat (yin, minus), au primit corp de femeie (tot yin, minus). Din acest motiv, conflictul care apare,

legat de polarită i, se manifestă în zilele noastre pe corpul astral.ț

O femeie căreia entită ile superioare i-au ales sexul în conformitate cu ceea ce i-ar fi dorit ea,ț ș

pe primele trei corpuri, polaritatea este de forma (- + -), iar pentru bărbat, (+ - +).

Însă entită ile superioare nu-s perfecte i în consecin ă, nu au făcut alegerea în acord cu cel de-alț ș ț

treilea corp al omului, după cum am spus. De altfel, era imposibil sa o facă, pentru că la momentul

acela,  omul  avea  celelalte  cinci  corpuri  ale  sale,  aflate  în  stare  latentă  (doar  ca  poten ial  deț

dezvoltare).

Acum, tim despre corpul nostru astral că este un corp de tip emo ii-imagini-vibra ii. În mareș ț ț

parte, acesta s-a dezvoltat sub influen a for elor de natură luciferică, ce ac ionează asupra lui prinț ț ț

imagini-energie i vibra ii, având ca efect vizibil, emo iile. Polaritatea acestui cel de-al treilea corp,ș ț ț

s-a format în func ie de tipul de receptivitate la ace ti stimuli de energie luciferică.ț ș

Aici apare homosexualitatea. Cu alte cuvinte, dacă femeia heterosexuală este (- + -) i bărbatulș

heterosexual este (+ - +), atunci un homosexual activ ar fi (+- -), un homosexual pasiv ar fi (- - -), o

lesbiană activă ar fi (+++), o lesbiană pasivă ar fi (++-), un transgender de la bărbat la femeie, ar fi

(--+) care î i dore te să devină femeie obi nuită (-+-), dar nu poate deveni astfel, pentru că nu poateș ș ș

na te (nu poate avea + pe eteric). Va deveni, în cel mai fericit caz, după opera ie, homosexual pasivș ț

(---), iar un transgender de la femeie la bărbat, ar fi (-++) i poate deveni, după opera ie, în cel maiș ț

fericit caz, o lesbiană activă (+++).

Haide i să punem toate acestea sub forma unei liste, ca să fie mai clar:ț

- femeie heterosexuală (-+-)

- bărbat heterosexual (+-+)

- homosexual bărbat activ (+--)

- homosexual bărbat pasiv (---)
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- lesbiană activă (+++)

- lesbiană pasivă (++-)

- trangender de la bărbat la femeie (--+)

- transgender de la femeie la bărbat (-++)

Având în vedere cele spuse mai sus, ne dăm seama că problematica homosexualită ii nu esteț

deloc una simplă,  miza  fiind chiar  posibilitatea  de dezvoltare  armonioasă  (sau dizarmonioasă)  a

corpului astral al individului.

Oamenii care se întreabă ”ce tot vor homosexualii de nu ne lasă în pace” sau ”hai să rezolvăm

toate problemele lumii i după aia o rezolvăm i pe asta cu homosexualii”, trebuie să- i dea seama căș ș ș

dau dovadă de gândire infantilă. Trebuie să în elegem că în jurul nostru sunt oameni care au scurt-ț

circuit între corpurile fizic-eteric-astral,  i că din acest motiv, corpul-eu se află în stres continuu,ș

neputând să- i contureze forma. Nu este vina nimănui că lucrurile stau astfel, iar dacă dăm vina iș ș

căutăm să ne răzbunăm pe entită ile superioare, pentru felul în care au ales polarită ile pe primeleț ț

două corpuri pentru noi, nu rezolvăm nimic manifestând ură. Iar acum, că tim lucrurile de mai sus,ș

să pătrundem cu acestea în sfera socială.

Problematica normalită ii (born this way or not)ț

====================================

Sexul nostru a fost ales de către entită i superioare, luându-se în calcul doar problema legată deț

perpetuarea speciei, nu i ceea ce vom sim i mai târziu, din punct de vedere emo ional. Nu s-a luatș ț ț

atunci în calcul ce se va întâmpla cu formarea polarită ii pe corpul astral i nu se putea intui în acelț ș

moment la ce tip de influen ă astrală (imagine-vibra ie-emo ie) va adera un individ sau altul. For eleț ț ț ț

luciferice nu ac ionau în acel moment, deci nu se putea lua în calcul acest lucru.ț

Pe de o parte, avem heterosexualii cu polaritate (-+-) sau (+-+). Din păcate, această aparentă

”normalitate” (pentru că este o normalitate doar în ceea ce prive te polarită ile alternante), men inș ț ț

individul la un nivel infantil în ceea ce prive te dezvoltarea corpului astral. La heterosexuali, mareș

parte din actul sexual este mai degrabă ceva ce ine de reproducere i mai pu in de dorin ă (erotism).ț ș ț ț

La homosexuali,  dorin a este cea care primează. Ca o consecin ă, de regulă, despre lipsa dorin eiț ț ț

sexuale vorbesc cuplurile heterosexuale, nu cele homosexuale - evident, acest lucru nu ar trebui să

fie în eles ca un îndemn către homosexualitate.ț

Putem defini acum no iunea de normal. A adar, normal este să ai polarită i alternante pe primeleț ș ț

trei corpuri. Normal este (-+-), adică yin pe fizic, yang pe eteric i yin pe astral, sau (+-+), adică yangș

pe fizic, yin pe eteric i yang pe astral. Indiferent ce fel de organ de reproducere ai în pantaloni,ș

trebuie să ai polarită i alternate pe fiecare corp, ceea ce nu este deloc u or de ob inut pentru nimeni.ț ș ț

Cred că aceasta este singura defini ie de bun sim  legată de normalitate, dar să nu ne îmbătăm cu apăț ț
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rece:  chiar  dacă  heterosexualii  sunt  normali  din  punctul  de  vedere  al  polarită ilor,  ei  sunt  ca  iț ș

nenăscu i pe zona astrală, spre deosebire de homosexuali, care au corpul astral mult mai dezvoltat iț ș

mai vibrant decât îl au heterosexualii. Armonia legată de polarită i nu te transformă neapărat într-unț

produs evoluat, pentru că schimbările (inclusiv cele legate de evolu ie), se fac prin dezechilibre.ț

Legat de expresia ”născut a a sau devenit  a a”,  nu încape îndoială,  homosexual te na ti,  nuș ș ș

devii. Devii homosexual în urma ”educa iei”, exact atât cât e ti deja din na tere.ț ș ș

Problema religioasă. Yahweh vs. Lucifer

=================================

Religia cre tină ne spune că oamenii erau de la început crea i cu trup de bărbat i de femeie, doarș ț ș

că nu tiau asta.  Au aflat  atunci când au mu cat din mărul care reprezenta cunoa terea,  i ”s-auș ș ș ș

ru inat”. Mai tim că dumnezeul din vechiul testament (Yahweh), s-a mâniat pe Adam i pe Eva că i-ș ș ș

au încălcat porunca de a rămâne în necunoa tere. Astfel, Yahweh i-a dat Evei canon 1) să poarte înș

pântece copii pe care să-i nască în chinuri (yang pe eteric) i 2) să fie atrasă de bărbatul ei, care o vaș

stăpâni (yin pe astral),  iar bărbatului i-a dat poruncă 3) să- i câ tige traiul său i al familiei sale,ș ș ș

muncind din greu (voin ă în plan fizic, adică yang pe corpul astral).ț

Biblia ne mai spune că lui Adam, Yahweh i-a dat o singură poruncă i Evei două, Eva fiind ceaș

care a ascultat de arpe. A doua poruncă nu mai era necesară pentru Adam, fiindcă bărbatul era dejaș

yang pe corpul fizic (a a cum am spus într-un articol precedent, bărbatul a fost primul care a coborâtș

în plan fizic).

Raiul, în viziunea cre tină clasică, este un loc unde fiin ele sunt fericite fără să cunoască nimic,ș ț

cu condi ia să respecte toate poruncile date de dumnezeul specific. În concluzie, biserica cre tină vaț ș

fi totdeauna de principiu că pentru a ajunge în Rai, pentru a te întoarce la fericirea primordială,

trebuie să fii ascultător i necunoscător (”crede i nu cerceta”). Tot religia cre tină mai spune că rolulș ș ș

omului pe Pământ este acela să facă pui (ca i când ar fi o plantă).ș

De cealaltă parte se află tabăra care sus ine că singurul care este important în ecua ia asta esteț ț

corpul astral. Corpul astral, a a cum am specificat mai sus, a fost construit pe baza for elor luciferice,ș ț

care au adăugat la fiin a umană imaginea-emo ia-vibra ia ( i implicit dorin a). Dacă oamenii ar fi caț ț ț ș ț

animalele, s-ar împerechea doar ca să facă copii i atât, însă unii oameni sunt erotici mai tot timpul,ș

sexualitatea  lor  venind de  pe  zona astrală,  care  vibrează  i  transmite  imagini-emo ii,  i  implicitș ț ș

dorin ă.ț

Fericirea cre tină mai este descrisă ca fiind ob inută prin reproducere.  Ai urma i, e ti  fericitș ț ș ș

(exact ca un animal sau ca o plantă). Să sim i dorin ă, la cre tini, este un păcat i dorin a se considerăț ț ș ș ț

că vine de la dracu (Lucifer).

118



Fericirea  luciferică  este  conturată  în  jurul  ”dorin elor  împlinite”.  Conform acestor  teorii,  nuț

contează dacă î i pierzi sufletul (etericul), sau dacă î i distrugi corpul fizic, importante sunt imaginea-ț ț

emo ia-vibra ia ob inute în urma actului respectiv. Moto-ul persoanelor aflate sub influen a energiilorț ț ț ț

luciferice, este ”e permis să fii oricât de necugetat, important e să trăie ti clipa!”.ș

Impactul social

===============

Toate religiile  au o rădăcină comună, acest  mit  al  căderii  în păcat,  chiar dacă povestea este

prezentată în forme diferite. Să nu fii ”ce te-a lăsat Dumnezeu să fii”, adică bărbat sau femeie, pentru

oamenii bisericilor (fie ele moschei sau sinagogi), i pentru adep ii acestor cluburi, este un păcat.ș ț

Din punctul meu de vedere, homosexualul ar trebui să fie perceput ca fiind o persoană revoltată

că  nu  a  fost  consultată  înainte  să  i  se  aleagă  corpul  său  de  femeie  sau  de  bărbat.  Implica iileț

energetice descrise mai sus, scurt-circuitul aflat la nivelul polarită ii corpurilor, incapacitatea de aț

avea un corp astral acordat cu polarită ile celorlalte corpuri, reprezintă o problemă grea, care pe omulț

respectiv  îl  presează  foarte  tare.  Pentru  omul  treaz,  homosexualitatea  este  o  problemă,  iar

heterosexualitatea o problemă identică. Din punctul meu de vedere, heterosexualitatea rezolvă numai

problema reproducerii, nu i pe cea a dezvoltării armonioase a corpului astral.ș

De observat faptul că în încercarea de a- i rezolva problemele de polaritate, aflate între cele treiș

corpuri (fizic, eteric i astral), homosexualul va sim i impulsul de a inversa polarită ile în plan social,ș ț ț

pentru a le pune în acord cu polarită ile sale. Expresiile acestor inten ii le vedem în societate – acumț ț

în elegem i revolta homosexualilor fa ă de majoritate i obsesia legată de impunerea unei dictaturi aț ș ț ș

minorită ii. Dictatura minorită ii este la fel de hidoasă ca i cea a majorită ii.ț ț ș ț

A a cum pentru heterosexual, homosexualii par anormali, pentru un homosexual, heterosexualiiș

par cel pu in la fel de anormali. Dacă ar fi să dăm o defini ie a heterosexualului i a homosexualului,ț ț ș

putem spune că heterosexualul este o fiin ă cu polaritate echilibrată de natură pe primii trei centri,ț

dar care doarme din punct de vedere emo ional/vibratoriu, în timp ce homosexualul este o fiin ă cuț ț

un astral care vibrează tare (foarte greu de stăpânit) i cu polarită i variate pe primele două corpuriș ț

(de unde i ideea intens mediatizată, legată de diversitate).ș

Câteva lucruri ar mai putea fi spuse: sexualitatea întru reproducere i-a cam atins elul – rasaș ț

umană încă există. Într-o sută sau două de ani, reproducerea va fi mutată în plan extern, iar în câteva

mii de ani, femeia î i va pierde abilitatea de a na te, reîntregindu- i, astfel,  sinele pe care a fostș ș ș

nevoită să-l împartă cu cel al copilului  astfel, femeia va fi eliberată de prima pedeapsă dată de‒

Yahweh, de i în urma eliberării de aceasta, va sim i o mare durere. Erotismul uman, însă, are cu totulș ț

alte origini decât cele legate de reproducere i dacă îi dăm ocazia, va înflori.ș
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Rafinarea erotismului uman constituie o cale către dobândirea controlului asupra corpului nostru

astral. Contine a sexuală coincide cu ie irea omului de sub maya i învingerea iluziei (a sclaviei datăț ș ș

de imagini).  Când lucrul  acesta  se va întâmpla,  femeia va scăpa i  de a doua pedeapsă dată  deș

Yahweh. Apoi, cu pricepere, î i va elibera i bărbatul de pedeapsa care i-a fost dată.ș ș

                                                                 ***

Interlocutor: Am citit textul i apoi m-am uitat din nou la lista cu polarită ile. Din ce văd acoloș ț

îmi dau seama că numai în cazul heterosexualilor se poate vorbi de o echilibrare pe primele 3 corpuri

ori dacă e să vorbim de centri de for ă, pe primii trei. ț

Asta mă face să mă gândesc că în cazul homosexualilor nu se poate aplica continen a a a cum seț ș

poate aplica de cei hetero. Aici apare întrebarea: putem vorbi de existen a unei forme de continen ăț ț

pentru homosexuali? Dacă nu, atunci există o alta sau alte metode de abordare a problemei (care

poate nu in de orientarea sexuală), prin care ei î i pot maturiza corpul astral i defini forma Eu-lui?ț ș ș

Dublu  Diez: Am citit  i  eu  cu  aten ie  i,  apropos  de  ce  se  zicea  mai  sus,  mă  gândeam laș ț ș

următoarele  aspecte  (pentru mine,  ceea  ce s-a  scris  aici  a  fost  nu doar  foarte  interesant,  ci  i  oș

confirmare a bănuielilor vechi de ani) :

1. Pentru a avea o rela ie echilibrată, un homosexual pasiv, ar trebui să se cupleze cu o lesbianăț

activă iar un homosexual activ cu un transgender de la femeie la bărbat, în vreme ce o lesbiană

pasivă ar trebui să fie cu un transgender de la bărbat la femeie.

2. Corpul astral este, din observa iile mele, un „individ capricios”. O mul ime dintre plăcerileț ț

sale există fiindcă nu i  le oferi,  iar  dacă i le  oferi,  dispar în 5 minute i  devin neinteresante.  Oș

mul ime dintre dorin ele corpului astral, în circumstan e diferite de cele impuse de el, nu sunt maiț ț ț

mult  decât  grea ă.  Iar  a  juca  după  cum  cântă  corpul  astral,  fără  nicio  coordonare  superioară,ț

înseamnă,  în  majoritatea  cazurilor,  distrugerea  (deteriorarea)  corpului  fizic/eteric.  Astfel  stând

lucrurile, eu a  zice că nu este deloc sănătos pentru o persoană homosexuală să plece pe direc ia peș ț

care corpul astral o dictează, de i argumente pot fi în sensul ăsta. Observa ia mea este că se poateș ț

lucra i altfel. A  întreba : ce ar fi mai util pentru un homosexual să facă i care ar fi direc ia pe careș ș ș ț

el ar trebui să pornească, pentru a putea să avanseze, ca om?

3. Din discu iile pe care le-am avut la conferin ele JR, tim ce înseamnă să fii yin sau yang peț ț ș

diferitele chakre. Din ceea ce ai scris mai sus, am re inut că : ț

- să fii yang pe corpul fizic înseamnă să po i ac iona în plan fizicț ț

- să fii yang pe corpul eteric înseamnă să po i na teț ș
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Ne po i da, te rog, mai multe detalii despre ce înseamnă să fii yin sau yang pe aceste corpuri? Ceț

înseamnă asta pentru corpul astral? tiu că ai men ionat câte ceva, însă mie, cel pu in, mi-a fost greuȘ ț ț

să sintetizez informa ia.ț

4. Ce anume ar trebui să înve e heterosexualii pentru a ob ine ceea ce au homosexualii? ca să zicț ț

a a. Este continen a cea care rezolvă aceste lipsuri?ș ț

5. Mass-media dirijează în direc ii gre ite persoanele heterosexuale la fel de mult ca pe celeț ș

homosexuale, nu cred că se face vreo discriminare în direc ia asta :)))) Polarită ile celor trei corpuriț ț

sunt completate de polarită ile chakrelor. Într-o rela ie, fiecare persoană vine cu „deficien ele” sale.ț ț ț

Unii au surplus de energie pe-o anumită zonă, al ii au o lipsă. Toate astea creează legături, uneleț

dintre ele defectuoase. În grupul nostru, lucrând, am observat că aceste legături pot fi i folositoare,ș

pentru  că  cei  doi  dintr-un  cuplu  se  pot  echilibra  energetic,  reciproc.  Într-un  cuplu  homosexual,

partenerii se pot echilibra reciproc numai dacă surplusul energetic al unuia vine peste lipsa energetică

a celuilalt (de exemplu, surplus de energie yang pe vitalitate la o femeie - nepotrivit, dar posibil- vine

peste lipsa energetică a celeilalte femei), însă astfel de potriveli apar mai rar. Iar când apar, for eazăț

oricum corpul fizic într-o direc ie gre ită. Când nu apar, rela ia devine dăunătoare pentru sănătate, laț ș ț

modul concret. Întrebarea stupidă, dar necesară, este : ce se poate face?

Om_de_jad:  1. Transmutarea i sublimarea energiei sexuale se poate face fie în cuplu, fie cuș

ajutorul anumitor tehnici de Yoga, prin medita ie sau prin rugăciune.ț

2. Heterosexualii sunt cei care au corpul astral rigid, nu homosexualii. Homosexualii trebuie să

înve e cum să se descurce cu corpul lor astral viu i vibrant, astfel încât acesta să nu facă ravagii înț ș

corpul eteric i în cel fizic. Heterosexualii sunt cei cu corpul astral ”nematurizat”, pentru că, nu-i a a,ș ș

mortul nu face niciodată gălăgie. Iar dacă nu face gălăgie, putem să ne prefacem că suntem evolua i.ț

3. Aceasta nu este o discu ie pro sau contra practicilor homosexuale. A a cum spuneam mai sus,ț ș

heterosexual înseamnă ”apt pentru reproducere”. Din punctul meu de vedere, atât homosexualii cât iș

heterosexualii se află în derivă. Am explicat de ce.

Interlocutor: Am o observa ie aici, venită din partea unui heterosexual ca mine. Cum spuneam,ț

observa ia mea e că continen a "treze te" la via ă corpul astral. Treze te dorin a, îl face să vibreze, caț ț ș ț ș ț

mai apoi să înve i cum să îl ii în frâu fără să i-l ciunte ti.ț ț ț ș

Observa ia nr. 2 se referă la homosexuali. Nu am întâlnit homosexuali prea des cât am stat înț

ară, însă de când sunt plecat prin Vest am avut mai des ocazia să întâlnesc cupluri de genul ăsta i săț ș

văd modul în care ei se manifesta unul fa ă de celălalt.  Ceea ce mi-a atras aten ia era libertatea,ț ț

degajarea i for a cu care î i exprimau dorin a i plăcerea/nevoia de a sta unul cu altul. Mă refer laș ț ș ț ș
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asta dincolo de faptul că o făceau in public. Nu la aspectul ăsta mă refer, ci la modul în care se purtau

i se îngrijeau unul de celalalt. Erau ca o pată de culoare într-o masă de oameni heterosexuali care î iș ș

vedeau de rutina zilnică. Spun lucrul ăsta ca pe o simplă observa ie, nu ca pe o chestiune generală.ț

Om_de_jad: "ca mai apoi sa înve i cum să îl ii în frâu fără să i-l ciunte ti"ț ț ț ș

Cea mai mare prostie pe care poate s-o faca un om este să- i propună ”să ină în frâu corpulș ț

astral”. Întrebarea ar fi cu ce po i să ii în frâu corpul astral, iar răspunsul ar fi ”în niciun caz cuț ț

ajutorul min ii”. Aici au gre it fundamental bisericile de toate tipurile, nu au în eles deloc structuraț ș ț

corpului astral i s-au apucat să condamne înainte să în eleagă.ș ț

Primul  lucru:  viteza  emo iei  este  mult  mai  mare  decât  viteza  gândirii.  În  concluzie,  oriceț

încercare de a educa corpul astral cu ajutorul gândirii, respectiv a educa iei i a moralită ii,  va fiț ș ț

sortită e ecului  emo ia te va lua totdeauna prin surprindere, iar gândirii o să-i rămână să observe ceș ‒ ț

se întâmplă, a a cum observă un copil cu bă ul de la înghe ată în mână, că i-a picat înghe ata pe jos.ș ț ț ț

Din acest motiv, to i oamenii care practică moralitatea ”de biserică”, to i, fără excep ie, sunt ni teț ț ț ș

ipocri i. Gândirea nu poate ine pasul cu sim irea, pur i simplu este mult mai lentă, fiindcă are laț ț ț ș

bază cu totul alte principii de func ionare. Gândirea este precisă, sim irea este rapidă.ț ț

Al doilea lucru: corpul astral trebuie perceput ca fiind un fel de trambulină de-aia pe care sar

copiii. Când îi provoci o deformare într-o parte, musai să te a tep i la o reac ie inversă din partea lui. ș ț ț

Altfel  spus,  corpul astral  seamănă cu comportamentul  unei capre  orice i-ai  face,  nu-l  po i‒ ț

aborda cu ajutoul regulilor i al ”disciplinei”. Po i încerca să faci asta, dar la final va trebui să admi iș ț ț

că ai zbârcit-o din nou.

Problema este i mai complicată decât pare la prima vedere i are consecin e destul de grave.ș ș ț

Ini ial, omul î i propune să fie moral, să fie decent i să nu mai facă ”de-alea care nu se fac”, apoi,ț ș ș

zona emo ională o ia cu viteză triplă fa ă de mintea care hotărâse acel lucru, i totul iese pe dos fa ăț ț ș ț

de cum i-a propus omul. După care, mintea mecanică jigne te zona de voin ă a individului, cu frazeș ș ț

precum ”nu e ti bun de nimic, e ti un gunoi, nu e ti în stare să te ii de ceea ce i-ai propus”  acestaș ș ș ț ț ‒

este procesul de tip cerc vicios, care slăbe te în timp voin a omului, i-l transformă într-un final într-ș ț ș

un individ bun de nimic, sau într-un prefăcut.

Haide i să gândim constructiv, situa ia este următoarea: avem în dotare o ma ină de Formula 1,ț ț ș

care se conduce fără volan. Ce se poate face pentru a conduce ma ina... hmm, cu asta ( i cu altele) seș ș

ocupă Jocul Realită ii.ț

Legat de comportamentul homosexualilor. Mă bucur că i-a plăcut atât de mult că sunt afectuo iț ș

unii cu ceilal i, sper că ai văzut bine i că era libertate i afec iune. Polaritatea energetică te-ar camț ș ș ț

contrazice i ar sus ine că e imposibil ca ceea ce ai văzut tu, să fie afec iune.ș ț ț
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Continen a sexuală - introducereț

Om_de_jad: Discu ia de astăzi va fi dificilă. Ea se referă la dezvoltarea corpurilor subtile aleț

practican ilor  continen ei  sexuale,  sau,  formulat  altfel,  voi  încerca  să arăt  cine,  cu  cine  i  în  ceț ț ș

condi ii trebuie să o practice.ț

Majoritatea oamenilor î i duc existen a pe primele două corpuri, adică pe corpul fizic i pe celș ț ș

eteric. Prin "a- i trăi existen a pe un corp sau altul", în eleg a avea trăiri, dorin e i experien e, toateț ț ț ț ș ț

aflate în limitele trasate de aceste corpuri.

Pentru că discu ia pe care urmează  să o purtăm este  despre continen a  sexuală,  vom lua  înț ț

considerare doar lucrurile legate de aceasta. După na tere, în primii apte ani din via ă, corpul fizic alș ș ț

omului nu este al său în totalitate. În această perioadă, cam jumătate din zona subtilă a corpului fizic

al copilului, este de fapt parte subtilă din corpul fizic al mamei. Odată cu schimbarea din ilor, copilulț

intră cu totul în posesia corpului său fizic, iar după ce corpul fizic este luat cu totul în posesie, un

proces asemănător de luare în posesie a corpului eteric, începe. Să explicăm, deci, în ce constă acest

proces.

În următorii apte ani, după intrarea în posesie totală a corpului fizic, corpul eteric al copiluluiș

este mai mult de jumătate de inut de etericul Pământului, urmând ca acest procent să scadă an de an,ț

până pe la cincizeci la sută. Atunci când omul de ine cel pu in cincizeci la sută din corpul său eteric,ț ț

func iile de reproducere încep să lucreze. Însă omul devine pe deplin apt pentru reproducere (cu riscț

mai mic legat de apari ia unor probleme de sănătate), abia după ce de ine aptezeci i cinci la sută dinț ț ș ș

corpul său eteric sau chiar mai mult, deci aproximativ după vârsta de optsprezece ani.

Aici intervine o stagnare a func iilor de reproducere, pentru încă paisprezece ani, pentru ca înț

jurul vârstei de treizeci i patru, treizeci i cinci de ani, procentul de de inere a corpului eteric săș ș ț

înceapă să scadă. Pe la cincizeci de ani, corpul fizic va fi cel care începe să intre în repaos, iar noi

pierdem, încetul cu încetul din procentele de ”posesie” a corpului fizic. După aizeci i patru de ani,ș ș

ceea ce vom mai primi încă de la via ă, poate fi considerat bonus, pentru că după această vârstă,ț

omul nu- i mai de ine propriu zis corpul fizic.ș ț

Deci, în general, omul devine activ sexual de la paisprezece ani i începe să devină din ce în ceș

mai pu in activ sexual, după cincizeci de ani. Însă acest lucru nu are legătură cu erotismul autentic.ț

La majoritatea oamenilor, erotismul apare odată cu pubertatea, ca o consecin ă a faptului că individulț

devine apt pentru reproducere, însă sunt oameni care simt dorin ă erotică de la trei sau patru ani, într-ț
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un mod i de o asemenea intensitate pe care majoritatea adul ilor nu o vor sim i niciodată. Motivulș ț ț

pentru care acest lucru se întâmplă, stă în faptul că erotismul uman, a a cum am afirmat în repetateș

rânduri, ine de corpul astral, i nu de corpul eteric.ț ș

Există, a adar, un erotism al corpului eteric, diferit de erotismul corpului astral. Să vedem acumș

în ce constă diferen a dintre acestea, pentru că to i oamenii,  de regulă, se consideră erotici,  i auț ț ș

impresia că trăiesc acelea i lucruri.ș

La femei, erotismul corpului eteric se manifestă lunar, cu câteva zile înainte i după ovula ie. Înș ț

acea perioadă,  femeile  simt ceva ce am putea să numim “dorin ă erotică acumulată”.  Înainte  deț

această perioadă i până la ciclul menstrual, majoritatea femeilor nu mai simt, sau simt destul de vag,ș

dorin ă sexuală.ț

La bărba i, erotismul corpului eteric se manifestă mult mai des, însă nu atât de intens ca la femeiț

i e de scurtă durată. Erotismul corpului eteric la bărbat, îl face pe acesta să caute să ejaculeze. Sigurș

că ejacularea poate ob inută în urma unor gesturi erotice, însă gesturile erotice nu au o existen ă deț ț

sine stătătoare, nu sunt un scop în sine, ci un mijloc de a ob ine ejacularea. După ejaculare, bărbatulț

intră într-o stare asemănătoare cu starea femeii aflată între perioadele fertile, deci într-o vagă senza ieț

de excitare.

Două lucruri sunt importante aici. Primul ar fi acela că atunci când femeia se află la ovula ie, eaț

trăie te cu mare parte din fiin ă “pe dincolo”, corpul ei fizic aflându-se mai degrabă ancorat în planulș ț

exterior. Acest lucru permite o retragere a femeii în ea însă i, o distan are a ei fa ă de corpul fizic. Înș ț ț

acest  context,  la  ovula ie,  femeia  se  simte  mai  u oară,  corpul  ei  fizic  fiind  atunci  lăsat  în  grijaț ș

Pământului. Pentru că interiorul femeii ( i implicit pântecul subtil al ei), se află atunci “pe dincolo”,ș

copilul poate fi conceput.

Al doilea lucru important de observat, este cel legat de menstrua ie. La menstrua ie, interiorulț ț

femeii  se  află  mai  aproape de planul  fizic,  în  timp ce  partea  subtilă  a  fizicului  său se află  “pe

dincolo”. Atunci când această răsturnare se produce (mai ales în primele două zile de menstrua ie),ț

femeia poate sim i o dorin ă sexuală intensă, generată de repozi ionarea corpului astral al acesteia, înț ț ț

acord cu situa ia dată.ț

Femeia este o mare călătoare: într-o singură lună, sufletul ei ajunge în cel mai îndepărtat col  alț

galaxiei  noastre,  pentru  ca  apoi  să  se  întoarcă  în  plan  fizic.  Dacă  ne  gândim  că  femeia  face

concomitent, în direc ii diametral opuse, aceea i călătorie în subtil i în concret, cu partea cea maiț ș ș

fină  (la  nivel  vibratoriu)  a  corpului  său  fizic,  în elegem  de  ce  bărba ii  sunt  fascina i  (chiar  iț ț ț ș

incon tient), de fizicul acesteia, capabil de o asemenea flexibilitate. Chiar dacă, din nefericire, suntș

foarte pu ine femei capabile să simtă în ele procesul descris de mine, la nivel intuitiv, ele nu suntț

străine de subiect.
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La bărba i,  a a cum spuneam mai sus, erotismul trăit  pe corpul eteric,  se referă la ejaculare.ț ș

Pentru că aceasta este precedată de un orgasm scurt, bărbatul va căuta cu orice pre  să-l ob ină. Darț ț

costurile  energetice  pentru ob inerea  acestui  scurt  orgasm, sunt  foarte  mari.  Acesta  este  motivulț

principal al scindării voin ei masculine.ț

Avem deci un bărbat care se excită mai des decât femeia, dar se consumă rapid prin ejaculare. iȘ

mai avem o femeie care simte dorin ă sexuală câteva  zile  pe lună i  o zi  sau două,  după ce seț ș

declan ează menstrua ia. Vă pute i explica, acum, de ce sunt oamenii în cupluri, din punct de vedereș ț ț

erotic, în contra-timp. Atunci când vrea el, nu poate ea, iar atunci când vrea ea, el nu poate sau poate

insuficient.  Aceasta  este,  pe scurt,  drama pe care o trăiesc  cuplurile  care î i  petrec  existen a peș ț

primele două corpuri i o explica ie a certurilor i a despăr irilor.ș ț ș ț

Continen ă  înseamnă,  înainte  de toate,  cumpătare,  apoi  înseamnă transmutare  i  sublimare  aț ș

energiei  erotice.  Continen a  sexuală  trebuie  practicată  doar  de  cei  care  simt  dorin ă  eroticăț ț

mistuitoare, iar dorin a, erotismul, in de planul astral. În consecin ă, putem afirma că pentru a puteaț ț ț

trăi experien a continen ei sexuale, este necesar să avem un corp astral armonios, iar dacă nu avemț ț

a a ceva, să căutăm mijloace pentru a-l ob ine. Despre cum anume se poate dezvolta erotismul înș ț

corpul astral, vom vorbi începând cu data viitoare.

***

Interlocutor: Pe  mine  m-ar  interesa  i  cum lefuim i  lucrăm pentru  a  avea  un  corp  astralș ș ș

armonios. i poate i mai clar ar fi să explici diferen ele dintre cele două corpuri (eteric i astral).Ș ș ț ș

Om_de_jad: Într-o primă fază, e bine să avem chiar i un astral dizarmonios, numai să avemș

ceva de la care să pornim. La cum stau lucrurile, majoritatea oemenilor suferă de o rigiditate i de oș

iner ie, de i se ridică părul de pe cap.ț ț

Corpul eteric, este acel ceva care face diferen a dintre ceva viu i ceva lipsit de via ă. În termeniț ș ț

populari, i se mai spune i suflet,  la propriu. Corpul eteric func ionează ca o barieră situată întreș ț

corpul  fizic  i  realitatea  înconjurătoare.  Această  barieră  eterică,  nu  lasă  substan ele  din  mediulș ț

ambiant să pătrundă în corpul fizic, pentru că odată ce aceste substan e intră în contact cu corpulț

fizic, apare decesul. Noi avem impresia că fizicul nostru se situează într-o lume identică cu lumea

exterioară, dar de fapt nu este deloc a a - corpul nostru fizic se află în interiorul corpului eteric,ș

fizicul extern i corpul nostru fizic, trebuie imaginate ca două felii de sandwich, carnea de la mijlocș

fiind corpul eteric. Atunci când introducem în corp hrană, corpul eteric o prepară i abia apoi îi dăș

voie să pătrundă în corpul fizic. Pentru acest lucru, există organe specifice, cu dublă func ionalitate,ț

atât în plan fizic, cât i în plan subtil eteric. Pe acestea le denumim splină, ficat i bilă.ș ș
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Corpul astral, este acel ceva care îi permite unui om să manifeste emo ii, adică: să fie pătrunsț

emo ional de un anumit gând, să manifeste emo ii la vederea unei imagini i să vibreze în func ie deț ț ș ț

emo iile pe care le are. Fie că vorbim despre emo ii bune sau rele, despre imagini înăl ătoare sauț ț ț

degradante, acel ceva care vibrează i simte, îl  vom denumi corp astral. Acesta se ocupă cu maiș

multe lucruri, dintre care men ionez pe scurt: nu ne lasă indiferen i la realitatea din exteriorul i dinț ț ș

interiorul  nostru,  face  posibilă  empatia  (să  sim i  ceea  ce  simt  alte  fiin e),  este  responsabil  cuț ț

imagina ia creatoare i cu inteligen a emo ionlă. O altă func ie a sa este aceea că atunci când omulț ș ț ț ț

moare, ”re ine” pozi ia astrelor din clipa mor ii, pentru a asigura o reîntoarcere corespunzătoare laț ț ț

revenirea în noul trup.

Legat de lefuire, există multe metode, despre unele dintre ele poate voi scrie eu, pe altele le po iș ț

găsi în diferite tratate religioase. Dat fiind faptul că atunci când vorbim despre corp astral, vorbim

despre imagini - emo ii - vibra ii, po i presupune că metodele de ” lefuire” sunt concepute pentru aț ț ț ș

ac iona în aceste trei aspecte men ionate.ț ț

Interlocutor: Am câteva întrebări: 

1. Care este diferen a între erotismul eteric i cel astral? Care este diferenta între ceea ce putemț ș

numi astral inferior i astral superior?ș

2.  Ce  înseamnă  transfigurarea,  transmutarea  i  sublimarea  energiei  erotice,  ca  etape  aleș

practicării continen ei sexuale?ț

3. Când folose ti expresia "corpul fizic este luat în posesie" asta s-ar traduce prin: corpul sineluiș

ia corpul fizic în posesie? Este corectă o astfel de exprimare i în elegere?ș ț

4. Trăirile i dorin ele din planul fizic i cel eteric sunt în genere cele referitoare la supravie uireș ț ș ț

(hrană, adăpost, siguran ă) i perpetuarea speciei, nu?ț ș

Om_de_jad: Erotismul  corpului  eteric  (nu  erotismul  eteric),  este  sim it  ca  o  consecin ă  aț ț

func ionării organelor de reproducere, în timp ce erotismul corpului astral poate exista independentț

de buna func ionare a organelor de reproducere. De aceea, un copil de trei sau patru ani, poate sim iț ț

excitare intensă până la lacrimi, fără ca organele sexuale să fie active i func ionale, în sens clasic.ș ț

Spun asta, pentru că po i avea orgasm la trei ani, de i oganele sexuale nu pot concepe copii.ț ș

1.2.  Astral  inferior  înseamnă  dorin e  i  trăiri  neconforme  cu  legile  divine.  Astral  superiorț ș

înseamnă  dorin e  i  trăiri  care  se  conformează  legilor  divine.  Nu se  poate  discuta  asta  în  douăț ș

rânduri, doar am schi at principiul.ț

2.1. Transfigurarea (în tantra) este o metodă, nu o etapă. Înseamnă să cau i să vezi partea divinăț

din celălalt.

126



2.2. Transmutarea i sublimarea energiei erotice reprezintă o parte a continen ei sexuale. 2.2.1.ș ț

Transmutarea  energiei  erotice  se  referă  la  deplasarea  acesteia  de  pe centrul  al  doilea,  pe centrii

superiori,  prin schimbarea frecven ei de vibra ie  a acestei  energii.  La schimbarea frecven elor deț ț ț

vibra ie, se produce o transmutare (termen asemănător cu cel din chimie). 2.2.2. În fizică, sublimareaț

este fenomenul de trecere, prin încălzire, a unei substan e din stare solidă, direct în stare de vaporiț

(gazoasă), fără a mai trece prin starea lichidă.  În tantra,  sublimarea energiei  erotice,  se referă la

procesul  prin  care  fluidele  sexuale  (cu  poten ial  creator  sau  nu),  respectiv  sperma  la  bărbat  iț ș

secre iile  vaginale  la femeie,  se transformă din lichid în energie (eter),  fără să treacă prin stareaț

intermediară, respectiv cea de gaz. În acest proces, orgasmul joacă un rol de declan ator al acesteiș

transformări.

3. Prin luare în posesie, în eleg ca acel lucru să î i apar ină. De pildă, despre un om nebun nu seț ț ț

poate spune că de ine propria lui minte într-o propor ie foarte mare. În acest mod trebuie abordatăț ț

afirma ia mea.ț

4. În general, da, dar trebuie notat că totu i, corpul eteric, produce un tip (inferior) de dorin ă.ș ț

Dorin a corpului eteric este sim ită ca un fel de căldură, furnicături, i un imbold fiziologic de a teț ț ș

contopi  cu  fiin a  de  lângă  tine  (pe  care,  oamenii  o  numesc  partener).  Este  interesant  faptul  căț

animalele simt ca i oamenii dorin a sexuală a corpului eteric, i putem spune fără să gre im, că atâtaș ț ș ș

timp cât erotismul nostru se află exclusiv pe planul eteric, nu suntem foarte diferi i fa ă de animale.ț ț

Dublu Diez: Salut. Am recitit articolul tău, cu inten ia de a scrie aici. Mă gândeam la următorulț

lucru: de când aveam 3-4 ani până pe la 10-12, educa ia a reu it să î i pună amprenta atât de tare peț ș ș

mine încât să mă treacă de la un om care vibra erotic (aveam, de pildă, vise în urma cărora mă

trezeam i spuneam că eu i iubitul meu eram ferici i, însă vedeam în vis numai forme i culori dinș ș ț ș

care distingeam asta), la un om care nu mai era capabil să simtă nimic. Educa ia primită spunea că-iț

ru inos să..., că e penibil să.., că e ti prost dacă..., că e ti nebun dacă.... Oamenii "mari" î i educăș ș ș ș

pruncii în spiritul salvării lui de aceasta corvoadă a corpului astral. Într-un fel, în eleg de ce  astralulț ‒

vine cu multe probleme, cu multe încercări, cu multe experien e de toate felurile. Însă oamenii nu seț

feresc de un risc pe care nu i-l pot asuma, fiindca nu tiu ce îi a teaptă; ei se feresc de o gogori ă.ș ș ș ț

Unde poate începe, i când,  dobândirea corpului astral?ș

Spui că dorin ele au o perioadă de stagnare de ni te ani. Dar stagnarea în sens general nu există.ț ș

Când nu faci ceva bun cu ceea ce ai,  ceea ce ai  primit se strică.  Mul i oameni î i  pierd dorin aț ș ț

sexuală, unii fără să tie. i mul i aduc în via a lor tot felul de variante care să le reîmprospătezeș Ș ț ț

suflul; apar aici feti urile, de pildă. În acest timp, corpul astral este hrănit oricum: trec prin el toateș

melodiile  de la radio,  toate  reclamele de la tv i de pe panouri,  milioane de imagini,  de sunete,ș
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încărcate cu vibra ie joasă. Ca i câinele, pardon de comparatie, corpul astral ascultă de persoana careț ș

îl  hrăne te. În cazul de mai sus, oricine,  mai putin tu însu i.  Ce-nseamna asta pentru noi? Ce seș ț

întâmplă cu noi i cu astralul după moarte?ș

În altă ordine de idei, pentru mine, erotismul din eteric, a a cum îl prezin i tu i cum îl simt eu,ș ț ș

este mult prea pu in i mult prea devotat naturii ca să fie de ajuns. Din ce ai scris tu, am învă at căț ș ț

femeia î i poate ajuta bărbatul dacă i se dăruie te acestuia i îi permite accesul la ea. Astralul femeiiș ș ș

este diferit de al bărbatului? Poate femeia să î i dezvolte corpul astral în absen a unui bărbat? Dinș ț

experien ele mele, astralul bărbatului se imprimă în al femeii, atunci când ei fac dragoste. Este i astaț ș

un proces de hrănire?

Om_de_jad: Primul lucru care trebuie re inut este acela că în corpul astral nu poate pătrundeț

educa ia. Corpul astral poate fi educat, dar nu prin educa ie clasică. Deci orice fel de expresii deț ț

genul ”e ru inos, e murdar, e ti prost dacă, ajungi în iad dacă”, nu au aproape niciun efect. Corpulș ș

astral are legea lui i face ce vrea el, este non-moral i pe alocuri chiar imoral. Dacă încerci să educiș ș

corpul astral prin metode clasice i ob ii o inhibare a manifestărilor, în mod sigur acela nu era corpș ț

astral. De regulă, o ac iune pe corpul astral, generează cu efect de bumerang, o ac iune fix din sensț ț

opus. Dacă încerci să-i spui corpului astral că ceva este murdar, va dori murdăria, numai să ob inăț

satisfac ie.  Dacă  îi  spui  că  acel  ceva  e  josnic,  va  dori  degradarea.  Dacă  îi  spui  că  acel  ceva  eț

demoniac,  va  dori  să  devină  demon.  Când  rezultatul  este  inhibarea  unor  păr i,  vorbim  despreț

înfundarea unor zone din corpul eteric sau chiar din corpul fizic, dar nu i despre corpul astral.ș

”Unde poate începe, i când, dobândirea corpului astral?”ș

Vorbim despre con tientizarea corpului astral, nu de o dobândire, pentru că to i îl avem deja,ș ț

numai că nu-l con tientizăm, fie pentru că nu vibrează suficient cât să- i facă sim ită prezen a (avemș ș ț ț

un corp astral rigid, insuficient de suplu/flexibil), fie pentru că nu suntem suficient de înzestra i caț

să-i sim im prezen a. Concluzia vine de la sine: atunci când devenim înzestra i, începem să-l sim im.ț ț ț ț

Iar prin înzestrare, în eleg s-o luăm cu con tientizarea, de jos în sus i de sus în jos, concomitent.ț ș ș

Devenim con tien i de corpul fizic, devenim con tien i de corpul de via ă (eteric), devenim con tien iș ț ș ț ț ș ț

de sine. Avem metode să facem asta, le ti i foarte bine de la sesiunile de lucru din grup. Nu esteș ț

timp să detaliem aici, dar ca regulă generală, medita ia, rugăciunea, practica yoga, ajută.ț

”Spui că dorin ele au o perioadă de stagnare de ni te ani.”ț ș
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Nu m-am referit la dorin e, ci la func iile de reproducere. Spuneam că ele î i încep activitateaț ț ș

când suntem cel pu in 50% posesori ai corpului eteric, că devenim ap i optim pentru reproducereț ț

când de inem 75% din corpul eteric i că situa ia de a manifesta erotism în plan eteric, se men ineț ș ț ț

constant, o perioadă.

” Din ce ai scris tu, am învă at că femeia î i poate ajuta bărbatul dacă i se dăruie te acestuia i îiț ș ș ș

permite accesul la ea”

Accesul la ea i-l permite ei, nu lui. Prin faptul că se deschide fa ă de bărbat, de fapt se deschideș ț

fa ă  de  ea.  Nu  este  o  chestiune  de  acces,  este  o  necesitate.  Femeia  care  nu  se  deschide  să  fieț

penetrată, este întâi de toate imbecilă fa ă de propria persoană.ț

”Astralul femeii este diferit de al bărbatului?”

Presupun că te referi la corpul astral, nu la astral, pentru că astralul este unul singur. Da, sunt

ni te diferen e între bărba i i femei, legate de structura corpului lor astral.ș ț ț ș

”Poate femeia să î i dezvolte corpul astral în absen a unui bărbat?”ș ț

Da, dar e mai plăcut, mai natural i mai savuros să i-l dezvolte împreună cu un bărbat.ș ș

”Din experien ele mele, astralul bărbatului se imprimă în al femeii, atunci când ei fac dragoste.”ț

i inversa este valabilă. Amândoi se imprimă, unul cu celălalt.Ș

”Este i ăsta un proces de hrănire?”ș

Nu, hrănirea este specifică corpului eteric i a corpului fizic. Când vorbim despre corpul astral,ș

no iunea de hrană are alt în eles. Putem spune că este vorba despre o exersare a corpului astral, înț ț

sensul ăla în care mergi la sală i î i întinzi mu chii. Îi întinzi, nu-i hrăne ti.ș ț ș ș

Dublu Diez: Observ că am întrebat prost câteva lucruri. Mai insist.

Am în eles a a : că po i deveni con tient de corpul astral ac ionând de jos (dinspre fizic i eteric)ț ș ț ș ț ș

i de sus (dinspre sine) asupra lui; că există unele diferen e între corpul astral de femeie i cel deș ț ș
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bărbat (acum că discutăm despre asta, îmi dau seama că tiu care sunt acelea din efectele lor în planș

fizic); că în cuplu, trăind senza ii i emo ii, î i exersezi corpul astral.ț ș ț ț

*

Interlocutor: Salut, am i eu o nelămurire: ce pot face cuplurile, din punct de vedere erotic să nuș

mai fie în contratimp? În cuplu, cum î i pot extinde existenta i la celălat corp?ș ș

Om_de_jad: 1. Eteric înseamnă via ă ( i implicit moarte), deci timp. Când ai timp, po i avea iț ș ț ș

contratimp. Astral înseamnă dincolo de timp/neafectat de timp. Concluzia o tragi singur.

2. Nu în eleg foarte clar întrebarea, po i detalia?ț ț

Interlocutor: Am în eles că la bărba i prin ejaculare se pierde foarte multă energie, ratându-seț ț

astfel sublimarea acestei energii. Cum este la femei? Pierde la fel femeia foarte multă energie prin

orgasm? Sau cum? Se poate pierde energie prin orgasm (atât la bârba i cât i la femei)? Multumesc!ț ș

Dublu Diez: Salut! Energia nu se pierde prin orgasm, ci prin ejaculare. Relativ similar, femeia

pierde energie prin, risc cu titlul asta, orgasm de proastă calitate, adica unul în care energia se scurge

in jos. Dacă energia este dirijată în sus, prin aten ie i pregătire specifică, energia este sublimată. Înț ș

cazul femeilor, este mult mai simplu.

Nota bene: zic i eu lucrurile pe care le stiu, nu încerc să substitui răspunsurile lui Jadu, la noi peș

Saraha s-a mai scris parcă pe tema asta.

Om_de_jad: nu am de adăugat nimic la răspunsul dat de Dublu Diez.

Dublu Diez: Femeile  pierd foarte  multă  energie  (aiurea,  i  bărba ii,  dar încerc să mă in deș ț ț

subiect) prin alte activită i/ocupa ii/locuri.ț ț

În primul rând se pierde energie în gânduri nepotrivite, emo ii, comportamente fără sens i alteleț ș

din  categoria  asta.  De  exemplu,  teama  consumă  multă  energie.  Aproape  la  fel  de  multă  ca

entuziasmul :D

Strict în cazul femeilor, o mare cantitate de energie se pierde la ciclu i, îmi permit să adaug deș

la mine (vă rog să mă corecta i, este doar o observa ie personală) i-n perioadele intermediare - unaț ț ș

înainte  de începerea ovula iei  i  una la  un răstimp după, cred eu momente în  care se investe teț ș ș

energie mai mult în crea ia ovulului ( i pregătirea corpului în acest sens), decât în orice altceva,ț ș

motiv pentru care, în caz că nu practici yoga ori alte tehnici i nu te afli cu energia la un nivel celș

pu in decent, te sim i mai epuizată decât ar fi cazul.Îmi place · Răspunde · 1 · 2 septembrie la 23:12ț ț
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Om_de_jad: Hai să mai adaug i eu ceva la ce a scris Dublu Diez. Pentru femei, punctul deș

plecare este cel în care ar trebui să lucreze cu gândurile i cu emo iile nepotrivite, consumatoare deș ț

energie, în sensul de a le corecta.  Însă, vede i voi, noi vrem neapărat să aplicăm doar modul deț

ac iune masculin, adică prin voin ă, i după cum v-am mai spus, femeia este yin pe centrul voin eiț ț ș ț

(receptivitate pe zona de voin ă). A a că în încercarea de a- i corecta gândurile i emo iile cu ajutorulț ș ș ș ț

voin ei, o va da totdeauna în bară. Ce î i va spune societatea atunci când încerci prin voin ă să- iț ț ț ț

corectezi gândurile i emo iile i sfâr e ti prin a fi i mai varză decât la început? Î i va spune că nu te-ș ț ș ș ș ș ț

ai  străduit  suficient  i  că  nu  e ti  bună  de  nimic...  adică  mai  toarnă  trei  stropi  de  otravă  pesteș ș

problemă.

Ce se poate face? Femeia ar trebui să- i folosească voin a receptivă, lăsând voin a bărbatului peș ț ț

care îl iube te, să se imprime în ea. Apoi, folosind voin a bărbatului ei (exprimând voin a bărbatuluiș ț ț

ei, absorbită), să caute să- i corecteze gândurile i emo iile. Dar asta înseamnă din start să fie maiș ș ț

de teaptă decât societatea, care îi spune că dacă nu e puternică în sens masculin, nu e bună de nimicș

i nu valorează nimic. Acela i lucru se poate face i cu centrul vital, unde femeia este iară i yin. Înș ș ș ș

timpul actului amoros, ea poate absorbi surplusul energetic vital de pe centrul vital al bărbatului ei,

ajutându-l pe acesta, printre altele, la practicarea continen ei sexuale. După ce absorb ia de energieț ț

vitală se realizează, ea se simte mai odihnită, iar el se simte mai pu in presat de surplusul energetic.ț

Natura ne permite să ne completăm energetic în cadrul cuplului într-un mod simplu, elegant, frumos

i eficient pentru amândoi. Variante mai complicate (dar eficiente), pentru echilibrul energetic, suntș

cele cu yoga.

La menstrua ie se pierde o cantitate mare de energie, dar nu e obligatoriu să fie a a. Dacă înț ș

timpul lunii, energia sexuală este transmutată i sublimată în timp ce femeia face dragoste, i dacăș ș

Reînnoirea bărbatul absoarbe energie sexuală de pe centrul doi al femeii (acolo unde el este yin i areș

nevoie de completare), sfâr eala respectivă nu mai are intensitatea obi nuită.ș ș

Încă  ceva:  vede i,  eu  nu  am pus  cantitatea  de  energie  vitală,  ca  o  necesitate  în  practicareaț

continen ei sexuale. Corpul eteric i cel fizic, atunci când adună energie mai mare sau egală cu unț ș

prag, o vor elimina într-o formă sau alta  dacă nu prin ejaculare, atunci prin menstrua ie sau prin‒ ț

explozii ori implozii emo ionale (nervi, scandal, invidie, egoism, depresie). Din acest motiv, eu n-amț

spus în introducere că e nevoie să fii încărcat ca o baterie Varta înainte să practici continen a sexuală,ț

i am atras aten ia asupra faptului că erotismul pe corpul astral este cel care trebuie avut în vedere.ș ț

Sigur că dacă micul dejun este format zilnic din croissant 7 Days i Coca-Cola, ansele să- i maiș ș ț

rămână energie i chef de pupat i de smotocit, se diminuează.ș ș

Interlocutor: 1. Ce înseamnă corp fizic subtil? Unde este situat în schema corpurilor subtile?
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2. Ce înseamnă scindarea voin ei la bărbat? ț

3.Trăirile din timpul orgasmului pot fi considerate parte a corpului astral?

4. Sim im un erotism, nu tim pe ce plan să-l situăm. Pentru a ti că e vorba despre erotism peț ș ș

planul astral, nu este necesar mai întâi să ne sim im la modul con tient corpul astral?ț ș

5. Un cuplu ine post i în perioada aceasta practică abstinen a (sexuală). Este vorba despre unț ș ț

post mai lung...după ce se încheie, cei doi au ansa să simtă erotism pe plan astral?ș

Om_de_jad: 1. Eu am folosit termenul de ”parte subtilă a corpului fizic”, nu cea de corp fizic

subtil. Dacă spunem ”corp fizic subtil”, am putea deduce în mod gre it, că dispunem de două corpuriș

fizice. Când m-am referit la femeie, am spus ”partea cea mai fină (la nivel vibratoriu) a corpului său

fizic”. Este de presupus faptul că fizicul omului are i o parte subtilă; aceasta este zona corpului fizic,ș

aflată la intersec ia cu zona corpului eteric.ț

2. Scindarea voin ei la bărbat, în contextul de mai sus, se referă la acel moment în care bărbatulț

î i anulează decizia de a nu ejacula, din motive imposibil de explicat în termeni logici. Dacă femeiaș

vrea  neapărat  să  producă  ejacularea  la  bărbat,  o  poate  face  în  câteva  secunde,  moment  în  care

bărbatul  poate  explica  în  termeni  rezonabili,  de  ce  n-a  rezistat  tenta iei.  Însă  dacă  el  însu i  seț ș

hotără te să nu ejaculeze, femeia îl sprijină în acest sens i totu i ejaculează, apare ceva pe care l-amș ș ș

putea  denumi scindarea  voin ei.  Nu există  niciun  motiv  concret,  logic,  rezonabil,  pentru  care  teț

hotără ti să nu ejaculezi, i totu i ejaculezi. Bărbatul a luat decizia de a nu ejacula, i totu i o face,ș ș ș ș ș

fără ca femeia să fi dorit în mod deosebit ca acest lucru să se întâmple. Atunci când femeia dore teș

ejacularea, bărbatul poate avea o scuză, pentru că femeia, dacă vrea, are puterea conferită de natură,

să o provoace într-o singură clipă.

3.  Da. Orgasmul se produce (mă rog, ar  trebui  să se producă),  pe corpul astral.  În anumite

situa ii extreme (consum de antidepresive, stare de depresie, traumatisme fizice), orgasmul se poateț

produce  doar  pe  corpul  eteric.  Atunci,  orgasmul  se  ”toce te”  foarte  tare  i  bărbatul  simte  doarș ș

ejacularea. Senza ia este aproape identică cu cea de urinare. Ca o regulă generală, cu cât bărbatulț

ejaculează mai des, cu atât orgasmul lui este trăit mai aproape de corpul eteric, deci la o calitate

inferioară.

4. De fapt, este invers. Trăirea orgasmului te pune în contact cu corpul astral  chiar i oamenii‒ ș

fără pregătire în acest gen de practică, au momentul lor magic, în care î i simt cumva corpul astral.ș

Cu cât actul erotic este trăit mai intens, este mai bogat în emo ie, imagine i vibra ie, cu atât corpulț ș ț

astral se conturează i se revelează mai bine. La început, acesta nu este sim it ca un corp, ci ca oș ț

perdea  de  emo ii  care  te  învăluie.  Ulterior,  pe măsură  ce  vibra iile  încep să  fie  sim ite,  apar  iț ț ț ș
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imaginile, urmând ca întregul ansamblu să fie sim it ca un alt corp aflat în posesia noastră - exact a aț ș

cum ne sim im corpul fizic.ț

5. Da, ai  intuit  bine,  în general,  abstinen a autoimpusă (sper că nu e un pleonasm), ajută laț

intensificarea vibra iilor pe corpul astral. Nu e obligatoriu, dar ansele ca acesta să fie mai vigurosț ș

după o perioadă de abstinen ă cresc. Masturbarea produce efect aproape invers i din acest motiv,ț ș

partidul comunist îi îndeamnă pe oameni să o practice, considerând-o ”ceva firesc”.

Interlocutor: Bună. Am i eu ni te întrebări:ș ș

1.Dacă sufletul femeii  călătoreste 'dincolo'  ca să poată fi conceput copilul,  care este motivul

pentru care partea subtilă a corpului fizic călătore te 'dincolo' la menstrua ie? ș ț

Cum influen ează aceste călătorii corpul astral?ț

2. Spuneai în articolele anterioare despre faptul că femeia absoarbe ca un burete informa ia dinț

jurul ei.  Cu ce corp face asta  i  prin ce metode î i  poate  dezvolta  capacitatea de a filtra  acesteș ș

informa ii?ț

Dublu Diez: 1. Partea subtilă nu călătore te, ea este "dincolo" prin defini ie. Călătoria o faceș ț

sufletul femeii, numai că în momentul în care el se deplasează, ceva trebuie să îi contrabalanseze

greutatea. (A a văd eu.)ș

2. Din ce pot să îmi dau seama, absorb ia respectivă se face la nivel subtil, pe toate cele treiț

corpuri. Fenomenul arată cam ca un vacuum. Filtrarea informa iilor se face i prin educa ie corectăț ș ț

(să  nu  iei  contact  cu  informa ie  proastă,  cu  oameni  îndoielnici,  cu  idei  tâmpite  etc)  dar  i  prinț ș

sprijinul bărbatului, care poate crea el o protec ie i un sistem de cură are în acest sens. Fiindcă, laț ș ț

urma urmei, nu mereu e nevoie să te fere ti, ca să nu te imbibi, important e ce faci cu ceea ce ai înș

tine, cum folose ti cele cu care te-ai imbibat i cum cure i după.ș ș ț

Om_de_jad: Câteva adăugări la cele scrise de Dublu Diez:

1. Partea subtilă a corpului fizic chiar ajunge pe ”dincolo”, scopul fiind reîntinerirea. Ceea ce se

întâmplă  într-o  lună  în  interiorul  femeii,  este  asemănător  cu  ceea  ce  se  întâmplă  într-un  an  cu

anotimpurile.  Reînnoirea  păr ii  subtile  a  corpului  fizic  nu  poate  fi  făcută  în  plan  fizic   laț ‒

menstrua ie, partea subtilă a corpului fizic merge către origini (Saturn), pentru a- i recăpăta for ele.ț ș ț

În timpul menstrua iei, sufletul femeii se află în plan fizic, asistând la reînnoirea ”păr ii grosiere” aț ț

corpului fizic. După fiecare menstrua ie, încetul cu încetul, în femeie vine primăvara.ț

2. Nu am nimic de adăugat fa ă de ce s-a scris deja.ț

Vede i, femeia i bărbatul sunt fiin e complexe i foarte diferite. Partidul comunist ură te intensț ș ț ș ș

aceste  diferen e,  considerându-le  urâte  i  chiar  nocive   din  acest  motiv,  pledează  pentruț ș ‒
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uniformizare  i  chiar  inversare  de gen.  Fire te,  în  timpul  ăsta,  gura  lor  comunistă  este  plină  cuș ș

cuvinte de genul ”diversitate”.

Interlocutor: Te rog să reformulezi ca să priceapă i una ca mine care nu este doamnă i nici atâtș ș

de de teaptă ca doamnele,  acest  pasaj:  'Femeia ar trebui să- i folosească voin a receptivă,  lăsândș ș ț

voin a bărbatului pe care îl iube te, să se imprime în ea.'ț ș

Om_de_jad: Sigur că răspund i î i mul umesc pentru întrebare. De altfel, puteam începe directș ț ț

cu întrebarea asta i n-ar mai fi fost nevoie de atâta vorbărie pe lângă subiect. Dar înainte să răspundș

eu, invit doamnele să- i spună părerea.ș

Dublu Diez: Orice femeie care s-a observat pu in, poate remarca faptul că are o stare receptivă, oț

stare emisivă i o stare de impenetrabilitate, o stare rigidă, în raport erotic. Sunt momente în care î iș ț

place un tip i începi să "emi i" asta. Sunt momente când un tip te atinge i ceva în tine se fere te sauș ț ș ș

invers, captează. Starea asta de vortex, încercarea de a trage în tine ceva ce vine dinspre un bărbat o

numim receptivitate. Ca i sexualitatea, voin a are o stare emisivă i una receptivă. Ca femeie, po iș ț ș ț

dobândi o voin ă emisivă, dacă î i perverte ti centrul 3. Deci, ac ionând la acest nivel ca un bărbat.ț ț ș ț

Varianta propusă de Jadu presupune folosirea centrului 3 în mod corect, dar cu rezultate la fel de

eficiente în exterior. Deci este vorba despre posibilitatea femeii de a se descurca în exterior, prin

bărbatul ei, fără să fie nevoie să se malformeze.

Om_de_jad: Pentru  a  în elege  mai  bine,  să  ne  gândim pu in  la  receptivitatea  bărbatului  peț ț

centrul sexual. Din punct de vedere sexual, bărbatul este maleabil, influen abil, femeia putând faceț

acolo interven ii. Prin asta nu spun că bărbatul nu- i poate controla pornirile sexuale, spun că efulț ș ș

stabilit de natură pe zona sexuală este femeia. tiind că este vulnerabil, bărbatul caută la femeia luiȘ

protec ie pe zona sexuală. Dacă femeia e de teaptă i tie cum să-i ofere protec ie pe centrul sexual,ț ș ș ș ț

bărbatul nu va fi prea interesat să opăie de la o femeie la alta. Acum, că femeile aproape n-au habarț

ce înseamnă să- i protejeze bărba ii pe zona sexuală, sau că le doare în cot să se ocupe de aceastăș ț

problemă, e cu totul altceva. Ca să se poată proteja pe zona sexuală, bărbatul a inventat reguli: cum

să te îmbraci, cum să te por i, cât anume i ce por iuni din corp ai voie să la i la vedere .a.m.d.ț ș ț ș ș

Femeia nu are nevoie de astfel de reguli în ceea ce îi prive te pe bărba i, însă ei, pentru protec ie, auș ț ț

stabilit ni te norme de comportament sexual în societate, pentru femei, nu pentru ei, tocmai ca să seș

poată proteja. Bune, rele, atât i-a dus pe ei capul, eu doar am explicat cum au apărut aceste reguli.

Pe centrul voin ei, femeia este receptivă. Asta înseamnă că femeia caută sprijin/protec ie pe zonaț ț

de voin ă, într-un mod similar cu cel în care bărbatul caută protec ie pe zona sexuală. Impregnarea cuț ț

voin a bărbatului trebuie privită într-un mod asemănător cu acela în care un bărbat ”se îmbibă” cuț

sexualitatea femeii lui, pentru a nu mai fi tentat/agresat/slab în fa a femeilor cu care chiar n-are nicioț

134



treabă i pe care nu le vrea. Femeilor le vine greu să ac ioneze în exterior, pentru că ele nu dispun deș ț

acela i mecanism intern de ac iune, ca bărba ii. Multe femei, de exemplu, ca să se poată motiva, auș ț ț

nevoie să se simtă bine în pielea lor, lucru care e irelevant pentru un bărbat. Pentru bărbat, să- iț

exprimi voin a, nu are legătură cu felul în care te sim i sau felul în care ară i, decât poate în foarteț ț ț

mică  măsură.  Însă  voin a  bărbatului,  absorbită/imprimată  în  femeie,  poate  fi  folosită  de  aceastaț

pentru a ac iona nu doar cu precizie, ci i cu împăcare de sine, în exterior. Altfel, femeia care faceț ș

”ca un bărbat” când ac ionează, n-o să fie niciodată sigură dacă ceea ce a făcut este bine sau esteț

corect.  Ca să scape de corvoada asta,  femeile  care ”fac” în  plan fizic,  î i  astupă temerile  -  maiș

devreme sau mai târziu, consecin ele acestor ac iuni se văd sub forma unor boli. Deci nu vorbimț ț

despre  asuprire,  despre  conducători  i  condu i,  despre  ”a  urma  din  frică”  .a.m.d.  Secretul  esteș ș ș

următorul: doar o fiin ă sigură pe identitatea ei poate urma o altă fiin ă asumat, fără remu cări i fărăț ț ș ș

dubii. Cine nu poate urma pe altul din proprie ini iativă, deci fără a fi constrâns, n-o face de teamă săț

nu- i piardă forma interioară. Cine urmează din frică, de fapt nu urmează, se preface că urmează.ș
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Ortodoxia

Om_de_jad: ine minte, dacă e ti de român i vorbe ti de rău ortodoxia, nu hule ti doar pe tac-Ț ș ș ș ș

tu i pe mă-ta, îi hule ti pe bunicii i pe străbunicii tăi!ș ș ș

Din cauza circumstan elor, eu nu am avut norocul să mă număr printre adep ii religiei cre tinț ț ș

ortodoxe, însă sunt român i românii nu pot ( i nu se cuvine) să fie despăr i i de ortodoxie. Româniaș ș ț ț

s-a construit în jurul cre tinismului ortodox i din acest motiv, ortodoxia nu poate fi doar o op iuneș ș ț

pentru noi, dacă ne numim români.

Pentru români, ortodoxia cre tină este ceea ce e iudaismul pentru iudei, în sensul că la acesteș

două popoare,  se  pierde  linia  care  desparte  poporul  de  religia  lui.  Dacă  distrugi  religia  iudaică,

distrugi evreii, iar dacă distrugi ortodoxia cre tină, distrugi românii. Prin asta nu spun că românii auș

inventat  ortodoxia,  dimpotrivă,  spun  că  ortodoxia  este  cea  care  i-a  inventat  pe  români.  Gândi iț

înainte de a arunca cu venin!

Nu î i place ce face B.O.R? Prea bine, luptă cât po i tu i cu ce mijloace consideri de cuviin ă, caț ț ș ț

să-i înlocuim pe preo ii spurca i, cu preo i cura i, dar nu mai vorbi de rău pe mă-ta i pe tac-tu, peț ț ț ț ș

bunicii tăi, pe străbunici i pe al ii ca ei, care au murit ca să ai tu ce vinde pe doi lei la ”stăpâniiș ț

vremii”!
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Fragment din Levitic

Om_de_jad: "Părin ii dorm pe ei, în timp ce partidul comunist are grijă ca toate legile lui Moiseț

să fie încălcate de către cei care, în viziunea lor, nu sunt oameni. Cam toate cele pe care le găsi i maiț

jos, plus altele  i mai grozave,  le pute i  vedea deja prezentate  ca fiind normale,  în filmele de laș ț

”holly”wood i de ce nu, în desenele animate pentru copii, inventate de zdrean a de walt disney.ș ț

Partidul comunist are grijă să îndemne i pe cel mic, i pe cel adult, dar i pe bătrân, să încalce legileș ș ș

”lui Moise” (cu ghilimele că n-are copyright pe ele). Lua i rând cu rând i vede i câte dintre acesteaț ș ț

au ajuns deja în tv-urile voastre prin intermediul filmelor, prezentate ca fiind lucruri cât se poate de

fire ti).ș

Leviticul - cartea a treia a lui Moise, Capitolul 20

13. De se va culca cineva cu bărbat ca şi cu femeie, amândoi au făcut nelegiuire şi să se omoare,

că sângele lor asupra lor este.

14. Dacă îşi va lua cineva femeie şi se va desfrâna cu mama ei, nelegiuire face; pe foc să se ardă

şi el şi ea, ca să nu fie nelegiuiri între voi.

15. Cel ce se va amesteca cu dobitoc să se omoare şi să ucideţi dobitocul.

16. Dacă femeia se va duce la vreun dobitoc, ca să se unească cu el, să ucizi femeia şi dobitocul

să se omoare, că sângele lor este asupra lor.

17. De va lua cineva pe sora sa, după tată sau după mamă, şi-i va vedea goliciunea şi ea va vedea

goliciunea lui: aceasta este ruşine şi să fie stârpiţi înaintea ochilor fiilor poporului lor. El a descoperit

goliciunea surorii sale; să-şi poarte păcatul lor.

18. Bărbatul care se va culca cu femeie în timpul curgerii ei şi-i va descoperi goliciunea, acela a

descoperit curgerea sângelui ei şi ea şi-a descoperit curgerea sângelui său: amândoi să fie stârpiţi din

poporul lor.

19. Goliciunea surorii mamei tale şi a surorii tatălui tău să n-o descoperi, că unul ca acela îşi

dezgoleşte trupul rudei sale şi-şi vor purta păcatul amândoi.

20. Cel ce se va culca cu mătuşa sa descoperă goliciunea unchiului său; să-şi poarte amândoi

păcatul şi fără copii să moară.”

Interlocutor: [întrebare tearsă ulterior]ș
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Om_de_jad: O să încerc să vă răspund (de i ideal ar fi fost să vă răspundă Moise), de i va fiș ș

dificil, pentru că în zilele noastre, normele legate de morală sunt cu mult diferite de cele de atunci, nu

doar din cauza partidului comunist, ci i din alte motive pe care nu le pot men iona acum.ș ț

În zilele acelea în care Moise ne aducea Legea, erau evrei care î i dădeau copiii spre sacrificareș

către un demon canaanean, pe nume Moloch. Printre altele, Moise a transmis poporului său mesajul

primit de la Yahweh, care interzicea evreilor să- i mai lase copiii să fie uci i în numele lui Moloch.ș ș

În zilele noastre, din cauza faptului că oamenii nu dispun de clarvedere i mai ales din cauzaș

doctrinei  partidului  comunist,  oamenii  sunt îndemna i  să considere că animalele  sunt mai umaneț

decât sunt de fapt i că oamenii sunt mai animale decât sunt în realitate. Astfel, va fi foarte dificil săș

explic la modul credibil, de ce sacrificau evreii animale către Yahweh, pentru că mintea comunistă a

omului actual va interveni i va spune că a sacrifica un animal în numele unei deită i,  este cevaș ț

gre it, barbar i de neacceptat.ș ș

În continuare, în încercarea de a vă răspunde la întrebare, ar trebui să fac apel la un lucru pe care

oamenii din ziua de astăzi îl cunosc mult prea pu in, sau oricum, mult mai pu in decât ar fi de bunț ț

sim  să-l cunoască. Acest lucru se referă la energiea subtilă a fiin elor i la transferul acesteia de la oț ț ș

fiin ă la alta în cadrul unei interac iuni (în cazul de fa ă, vorbim de o interac iune de natură erotică).ț ț ț ț

În concluzie, atunci când un om se coboară dpdv energetic la nivelul de animal, astfel încât simte

dorin a de a se combina cu un acesta, un transfer de energie de natură semi-umană este făcut de laț

omul perturbat energetic, către animal. Animalul în sine nu va fi perturbat de acest transfer energetic

incorect i nefericit, dar sufletul care se află în spatele rasei respective de animale, va fi întinat deș

acest gest. În consecin ă, Moise transmite în mod corect i de bun sim , mesajul de la Yahweh, iț ș ț ș

spune că animalul trebuie să fie sacrificat. Acest lucru se va face în semn de respect pentru fiin a careț

se află în spatele animalului (eul de rasă al animalului). În situa ia în care răspunsul pe care vi l-amț

dat nu vă este de folos, îmi cer scuze, cu precizarea că este singurul răspuns care poate fi dat în acest

context. 

Spui a a, citez: „după acest raţionament, ar trebui să ucidem şi victimele care sunt oameni, aleș

violurilor,  pentru întinarea...  curăţeniei  arborelui  genealogic”.  Dacă  victima unui  viol  (om) ar  fi

ucisă, ar fi complet inutil, dat fiind faptul că omul are capacitatea să se cure e singur de o astfel deț

experien ă (prin rugăciune, medita ie, introspec ie etc), în timp ce animalul nu poate face aceasta.ț ț ț

Discu ia este dificilă, nici evreii nu respectă Leviticul în totalitate. Acest lucru nu înseamnă că Legeaț

lui Moise nu se aplică în zilele noastre.
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Femeia-copil, victimă a experimentelor sociale

Om_de_jad: În urmă cu mai mul i ani, v-am vorbit despre rela iile de cre tere i despre rela iileț ț ș ș ț

de  stagnare.  V-am  spus  atunci  care  sunt  acelea  i  le-am  descris  pe  scurt  pe  fiecare  în  parte.ș

Materialele despre care vorbesc, au fost publicate la vremea respectivă pe pagina de neotantra, iar

ulterior, au fost republicate pe pagina grupului nostru de jucători (http://www.joculrealită ii.com). Văț

spuneam atunci că una dintre tipurile de rela ii gre ite (sau de stagnare), este rela ia de tip tată-fiică.ț ș ț

Despre tipul  de cuplu tată-fiică voi vorbi acum, pentru că este la modă în ziua de azi,  ca parte

componentă a unui experiment social pe care îl voi expune detaliat, în cele ce urmează.

Să spunem din nou ce este aceea o rela ie de cre tere în cuplu. Neotantra sus ine că o rela ie deț ș ț ț

cre tere este aceea la finalul căreia omul este mai armonios dezvoltat decât era înainte să înceapăș

acea rela ie. Pe cealaltă parte, avem rela ia de stagnare, în care omul rămâne exact cum era înainte săț ț

intre în acea rela ie i rela ia de involu ie, aceea în care omul iese mai schilodit (psihic, fizic sauț ș ț ț

emo ional), decât era ini ial.ț ț

Această abordare neotantrică a cuplului, denumită simbolic ”rela ie de cre tere”, presupune dinț ș

start o asumare a interac iunii umane i o abordare deopotrivă afectiv-constructivă i pragmatică.ț ș ș

Oamenii nu se înso esc doar cu scopul de a se distra i de a se sim i bine, ci i cu scopul de a evoluaț ș ț ș

împreună în cadrul cuplului pe care îl formează. Discu iile anterioare purtate de mine, cele legate deț

regnuri i erotism uman, pot ajuta la în elegerea planului subtil al ideilor vehiculate aici.ș ț

Vede i  dumneavoastră,  scopul  pentru  care  neotantra  studiază  aceste  tipuri  de  rela ii,  esteț ț

următorul: doar o rela ie de cre tere poate func iona - este singura noastră posibilitate de evolu ie înț ș ț ț

cadrul cuplului. Rela iile de stagnare intră în mod inevitabil sub inciden a unor for e ale naturii, careț ț ț

conduc într-un final la destrămarea cuplului, în timp ce rela iile de involu ie, pe lângă faptul că suntț ț

nocive, creează nu doar probleme emo ionale, ci i probleme sociale (copii abandona i sau chinui iț ș ț ț

din incon tien ă, probleme cu societatea, derapaje emo ionale grave, boli psihice).ș ț ț

Societatea umană este mereu un experiment, iar rela iile de cuplu nu fac excep ie de la regulă. Înț ț

încercarea de a ob ine echilibrul interior, oamenii se conformează unor tipare sociale, nu doar pentruț

că sunt la îndemână ci i pentru că astfel se simt în siguran ă, proteja i de scutul social conferit deș ț ț

conformism. Neotantra nu este nici conformistă i nici nonconformistă, nici morală, nici imorală.ș

Am putea spune că moralitatea, în neotantra, înseamnă ”în conformitate cu dimensiunea interioară

umană i în acord cu universul”.ș
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Însă discu ia de astăzi nu este atât despre neotantra, cât despre experimentul social la care esteț

supusă femeia astăzi. Ac inea în sine nu este una neobi nuită: experimente legate de rolul femeii înț ș

cuplu, au fost făcute din antichitate - combinări,  aranjamente i permutări,  în scopul de a adaptaș

oamenii  la  necesită ile  sociale,  însă ultimii  trei  sute  de  ani  de  ”iluminism”,  au  făcut  modificăriț

importante în abordarea problematicii de cuplu, ale căror rezultate le vedem astăzi i despre careș

merită să vorbim.

A a cum spuneam în introducere, totdeauna trebuie să evaluăm corectitudinea ac iunilor noastre,ș ț

în func ie de rezultatele pe care le ob inem. Femeia de azi este mai lini tită i mai fericită decâtț ț ș ș

femeia de ieri? Avem curajul să spunem sincer ce mergea bine i ce mergea prost în lumea veche?ș

Avem curajul să recunoa tem că lucrurile din ziua de azi nu merg atât  de bine precum am aveaș

preten ia? Avem tăria să facem o listă cu ce era bun i ce era rău atunci, ce este bun i ce este răuț ș ș

acum, i să construim împreună, pe baza acestor informa ii cumulate, un drum care să fie adaptat laș ț

nevoile noastre de astăzi? Dar ale noastre, ale oamenilor,  nu ale celor care ne oferă abloane deș

gândire.

Pentru că, după cum vede i, femeia a trecut în ultimii trei sute de ani, prin multe experimenteț

sociale care s-au răsfrânt asupra ei i asupra cuplului. Prin defini ie, femeia are o rela ie cu lumeaș ț ț

exterioară de a a manieră că se simte confortabil în interior doar după ce reu e te să se adapteze laș ș ș

exterior (să se pună în acord cu societatea în care trăie te). La cum au stat lucrurile în ultimii trei suteș

de ani, femeia a avut timp de orice altceva, mai pu in să- i găsească locul i să dezvolte înâi de toateț ș ș

o rela ie între interiorul ei i mediul ambiant. Acest lucru, vă rog să re ine i, s-a dorit i face parte dinț ș ț ț ș

planul de distrugere, de degradare i de pervertire a ceea ce înseamnă de fapt feminitate. Ceea ceș

vedem în ziua de azi când ne uităm la cupluri, este o femeie debusolată i un bărbat din ce în ce maiș

nepăsător. Ca feminist autentic (probabil singurul), voi arăta cum de a ajuns femeia să fie debusolată.

i poate că vom vorbi, într-o altă zi, cum a ajuns bărbatul să fie nepăsător, de i vă ve i da seama cuȘ ș ț

u urin ă cum s-a ajuns la asta, citind lucrurile expuse aici.ș ț

Pentru aceasta, va trebui să observăm întâi cum a fost femeia obligată în numai trei sute de ani,

să se  transforme din gospodină,  în ”mamă eroină,  născătoare performantă  i  tractoristă”,  idealulș

feminin al făuritoarei comunismului marxist, pentru a se redefini de curând în femeia corporatistă,

ve nic nevrotică i răutăcioasă, care î i pedepse te trupul i î i chinuie sufletul, în numele unui idealș ș ș ș ș ș

al socialismului globalist.

Femeia din zilele noastre se consideră independentă, însă independen a femeii este doar o nouăț

jucărie  concepută  tot  de  ni te  bărba i,  servită  spre  utilizare  maselor.  Femeia  de  astăzi  este  maiș ț

independentă  fa ă  de  bărbatul  ei  i  aproape  total  dependentă  de  ideile  egalitarist-socialist-ț ș

corporatiste,  de  asemenea,  elaborate  tot  de  bărba i.  Da,  ”femeia  independentă”,  este  o  crea ie  aț ț
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bărba ilor, parte dintr-o doctrină folositoare societă ii de astăzi – atât i nimic mai mult, un calculț ț ș

economic sec. Pe femei nu le întreabă niciodată nimeni de câtă dependen ă i de câtă independen ăț ș ț

au nevoie, li se îndeasă pe gât doctrina de partid. Doar că rezultatele acestei doctrine aplicate orbe te,ș

lasă victime în primul rând printre femei, fiindcă pe măsură ce femeile devin mai ”independente”,

bărba ii devin tot mai nepăsători – evident, despre această parte a doua, nu mai vorbe te nimeni.ț ș

Aceia i bărba i care erau gata să arunce în temni ă femeile ”neascultătoare”, sunt acum gata săș ț ț

pună la zid femeile care nu se conformează doctrinei socialiste, care sus ine obsesiv această idee căț

doar o femeie cu carieră, cu copil crescut de bonă i cu un so  docil poate fi fericită. Dar pe femei le-ș ț

a întrebat cineva, vreodată, ce vor? Dar, asta mi se pare cu adevărat grav: dacă sunt întrebate, femeile

sunt în stare să spună ce vor?

Tot ceea ce numi i a fi libertate, este îndoctrinare. Feminismul este doar o inven ie a bărba ilorț ț ț

care s-au plictisit de femeile docile i acum ”vor pe invers”. A a-numita libertate în plan social aș ș

femeilor,  este  inven ia  bărba ilor  care  s-au  plictisit  de  femeile  ”de  casă”,  din  societatea  veche.ț ț

Situa ia este disperată, femeile cad totdeauna victime ale gândirii unui individ sau a altuia, totdeaunaț

bărbat. Dumneavoastră pute i observa cu u urin ă: astăzi nu asistăm la o societate în care femeileț ș ț

sunt libere, asistăm la o societate construită după ceea ce considera Marx că ar trebui să fie femeile

în comunism. Ceea ce avem azi, este o societate în care drepturile femeilor nu mai sunt inspirate de

Biblie, ci de Marx. Dacă ne este permis să explicăm situa ia aceasta sub forma unei glume, am puteaț

spune că I ic a fost înlocuit cu trul.ț Ș

O femeie inteligentă ar putea să- i pună problema cum se poate ie i din acest cerc vicios i dacăș ș ș

ar fi i mai inteligentă, i-ar da seama că din acest cerc vicios o poate scoate doar bărbatul ei (nuș ș

bărba ii în general i nu Marx, Mao sau Hitler). Nu discut acum despre imposibilitatea ca într-unț ș

univers care abundă de dependen ă (planetele depind unele de celelalte, galaxiile sunt interconectateț

prin miliarde de fire energetice invizibile), femeia ar putea să fie singura fiin ă independentă. Asta arț

fi cu adevărat o grozăvie, pentru că nimeni, nici femeia i nici bărbatul nu pot scăpa de dependen ă,ș ț

via a însă i însemnând dependen ă. De asemenea, este deplorabil să constatăm că într-o lume în careț ș ț

omenirea ar trebui să se concentreze pe rezolvarea unor probleme reale, femeile sunt îndemnate să

considere că unica problemă a lor sunt bărba ii cu care împart acela i pat. Este trist cum toată energiaț ș

de care femeile dispun, este canalizată către distrugerea propriei bunăstări. Cum s-ar spune, să- i taiț

singur craca de sub picioare.

Ca femeie, trebuie să vezi nu doar cum ai fost condi ionată în trecut, trebuie să vezi cum e tiț ș

condi ionată chiar astăzi.  Dacă te nă teai acum trei  sute de ani,  i  se spunea că e ti  proprietateaț ș ț ș

bărbatului tău i că scopul pentru care te-a conceput Dumnezeu, este acela de a- i face so ul fericit iș ț ț ș

de a-i purta copiii în pântece. În acele vremuri, i so ul tău ar fi avut obliga ia de a munci pentru a- iș ț ț ș
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între ine  familia,  în  caz contrar,  ar  fi  fost  blamat  de societate  i  considerat  puturos,  netrebnic  iț ș ș

nedemn de a fi recunoscut ca bărbat.

Ulterior,  partidul  socialist  i-a  dat  seama că are  nevoie  de mai  mul i  bani  pentru  a- i  puneș ț ș

planurile în ac iune, iar ace ti bani ar fi putut veni doar dintr-o cre tere a taxelor i a impozitelor.ț ș ș ș

Pentru că nu puteau impozita oamenii mai mult, considerând pe bună dreptate că acest lucru ar fi

condus  la  tulburări  sociale,  partidul  a  hotărât  să  trimită  femeile  la  muncă,  dublându- i  astfelș

încasările. Nu a fost doar un simplu calcul matematic, ci i un calcul cinic, dacă luăm în considerareș

ce s-a întâmplat cu copiii. Evident că n-au spus ”vrem să modificăm legile, astfel încât jumătate din

planetă, care acum nu este impozitată, să cotizeze la buget”, au spus că sus in dreptul egal la muncă,ț

acuzând subtil femeile din trecut că ar fi stat degeaba toată ziua. Ace ti bărba i au tiut ce fac, i-auș ț ș ș

dat seama că dacă reu esc să facă femeia să se simtă vinovată că este între inută de so ul ei, o vorș ț ț

putea pune nu doar să cotizeze la partid, dar o vor i convinge că îndepline te o sarcină mărea ă iș ș ț ș

eliberatoare.  În  spatele  indivizilor  care  sus in  salarii  egale  pentru  bărba i  i  femei,  se  află  miciț ț ș

comuni ti,  cărora pu in le  pasă cât  câ tigă femeile.  Ace ti  indivizi,  aceste goarne de partid,  suntș ț ș ș

trimi i să facă muncă de propagandă pentru efii lor, frustra i că pierd un procent grăsu  din taxele peș ș ț ț

care le-ar putea aplica pe salariile femeilor, mai mici în acest moment decât cele ale bărba ilor. Ca deț

obicei, calcule economice, nimic mai mult.

În plan afectiv,  rela iile  oamenilor  s-au deteriorat  mult.  În spate se află,  printre altele,  acestț

calcul economic: dacă familia este destrămată, vom avea doi consumatori în loc de unul singur. În

familie este folosită o singură ma ină de spălat, un singur frigider etc, dar dacă reu esc să-i despartăș ș

pe cei doi, fiecare va avea ma ina lui de spălat, frigiderul lui, autoturismul lui i a a mai departe.ș ș ș

Statistici, cifre i dragoste de bani.ș

Cui  îi  pasă,  a adar,  de  lini tea  femeii?  Nimănui.  Pentru  lupii  deghiza i  în  oi,  femeile  suntș ș ț

considerate masă de manevră, ca i bărba ii, de altfel, i mai nou copiii, care devin parte componentăș ț ș

a unor calcule i a unor planuri economice. Totul, evident, este învelit în staniol i prezentat subș ș

forma unor minciuni marxiste, de tipul ”independen ă, libertate, stabilitate”. Mai ine i minte ”luptaț ț ț

pentru pace”? Cei inteligen i râdeau de expresie, dar mul i, foarte mul i, au luat-o în serios. În spateleț ț ț

acestor lozinci sunt aceia i indivizi, bol evici care acum î i rotunjesc buzele i mimează socialismulș ș ș ș

globalist.

În acest  context,  femeia-copil  joacă un rol important,  deoarece conduce cuplul în mod sigur

către destrămare i involu ie. Iar un om debusolat poate fi folosit u or drept unealtă – este suficientș ț ș

să-i spui ce să facă i te va urma, chiar dacă singurul tău argument care nu poate fi justificat prinș

argumenta ie, va fi acela că îl vei vindeca de boala care îl macină.ț
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A adar, ce este femeia-copil? Femeia-copil este femeia care se căsătore te pentru a scăpa deș ș

tirania tatălui biologic, scopul fiind acela de a- i reface copilăria pierdută, împreună cu so ul. Atât:ș ț

simplu,  uscat,  pervertit.  Acest  model  de  a  concepe  cuplul  este  conturat  bine  de  către  partidul

comunist, iar fetele tinere sunt îndemnate să-l adopte de mici, chiar dacă este un model nenatural iș

nociv, i care men ine femeia într-o prostie continuă i în incapacitatea de a se redresa psihic.ș ț ș

Voi prezenta, a adar, modul în care vede femeia-copil rela ia cu bărbatul ei, sub forma unei liste.ș ț

De regulă, citim articole despre bărbatul-copil, dar nu i despre femeia-copil. Consider că o astfel deș

listă este foarte utilă, fiindcă ajută la înlăturarea confuziei.

- femeia-copil î i  nume te iubitul sau so ul ”partener”.  În felul acesta,  se poate manifesta înș ș ț

cadrul cuplului într-un mod nu doar neiubitor ci i iresponsabil, pentru că pu ine lucruri pe care i leș ț

po i face unui partener (de afaceri, de exemplu), i le-ai putea face iubitului tău. Ceea ce ar putea fiț

etic să faci unui partener, n-ar mai fi atât de etic să-i faci iubitului tău.

- femeia-copil consideră că ”partenerul” ei este în totalitate responsabil pentru fericirea ei. A aș

cum e ti nemul umit de furnizorul de cablu sau de telefonie mobilă.  Tu nu trebuie să faci nimicș ț

pentru ca telefonul să- i meargă, tot ce trebuie să faci e să fii în parteneriat cu firma respectivă i ”săț ș

la i firma să lucreze”. Nu lucrează cum trebuie, te declari nemul umit i cau i altă firmă care să- iș ț ș ț ș

facă treaba mai bine. Acest mod de abordare a rela iilor este unul nociv pentru femeie, conducând-oț

încetul cu încetul către degradare.

- femeia-copil vrea ca ”partenerul” ei să fie perfect, iar dacă acesta nu este perfect, consideră că

nu trebuie să facă nimic până nu apare omul perfect, că rela ia pe care o are, din start este una ratatăț

i că trebuie să renun e la ea, neluând în calcul faptul că omul trebuie să se perfec ioneze, indiferentș ț ț

de context i de situa ie.ș ț

- femeia-copil vrea ca ”partenerul” ei să repare toate erorile i gre elile făcute de tatăl  ei înș ș

rela ia pe care acesta a avut-o cu ea, uitând că cel cu care trăie te este un om, nu o ma inărie deț ș ș

îndeplinit vise, i că acel om nu este nici măcar tatăl ei.ș

- femeia-copil consideră că este imoral să se culce cu ”partenerul” ei. Confundând bărbatul ei cu

tatăl ei, este cât se poate de firesc să nu-l dorească. Oare ce femeie normală ar vrea să se culce cu

tatăl ei?

- fetelor le plac băie ii, nu bărba ii. De aceea, femeia-copil va insista pe ideea că ”to i bărba iiț ț ț ț

sunt ni te copii”, pentru păstrarea sentimentului de siguran ă.ș ț

- femeia-copil vrea să fie independentă de ”partenerul” ei, la fel cum i-a dorit toată via a săș ț

scape de autoritatea exercitată de tatăl ei. Repetă scenariul de acasă, de data aceasta ca adult care

vrea să se simtă puternic i dore te, cu orice pre , să- i învingă temerile. Uneori, autoritatea unei alteș ș ț ș

persoane, fie ea părinte, duhovnic, prieten, nu neapărat so , î i poate fi folositoare - autoritatea nuț ț
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este, prin defini ie, ceva gre it. Înainte să te opui ca bezmeticul oricărei forme de autoritate, vezi ceț ș

anume vrea să i se transmită prin atitudinea respectivă i dacă nu cumva această interac iune î i este,ț ș ț ț

de fapt, benefică. Un om puternic nu se sperie de alt om puternic, dimpotrivă. Doar un copil se sperie

de bau-baul de sub pat.

- femeia-copil vrea să fie totdeauna în eleasă, dar nu dore te niciodată ”să în eleagă”.ț ș ț

- femeia-copil consideră că ”partenerul” ei are abilitatea de a-i citi gândurile. Asta înseamnă că

niciodată nu va spune ce î i dore te, va face doar nazuri că gândurile nu i-au fost citite, convinsăș ș

fiind că ”băiatul [ i nu bărbatul] care o iube te”, îi cite te totdeauna gândurile i tie dinainte ceea ceș ș ș ș ș

nici ea nu tie că vrea sau că nu vrea.ș

- femeia-copil cere tot timpul sprijin, dar niciodată nu oferă acest lucru.

- femeia-copil are ”stări” i ”dispozi ii” i în func ie de aceste stări vede în jur o fiin ă umană sauș ț ș ț ț

un obiect.

- femeia-copil nu se poate evalua corect, nu î i dă seama cu exactitate cât este de proastă sau deș

de teaptă, cât este de pricepută sau de nepricepută. Se ghidează după semnele primite de la ceilal i,ș ț

motiv pentru care este adesea păcălită de persoane care au diverse interese.

- femeia-copil consideră că este specială, deosebită, i are preten ia să fie tratată ca atare, dar nuș ț

poate indica zece lucruri care o fac specială/deosebită de celelalte femei.

- femeia-copil are nevoie de spa iu doar pentru ea, spa iu pe care nu-l poate sub nicio formăț ț

împăr i cu ”partenerul”. Egoismul său infantil pur i simplu nu permite acest lucru: vrea să facă omulț ș

de lângă ea să apară i să dispară, în func ie de nevoia de moment.ș ț

- femeia-copil are viziuni înguste legate de bărba i, pe care îi consideră ba supraoameni, capabiliț

să învingă orice obstacol, ba incapabili i buni de nimic, atunci când nu reu esc să se conformezeș ș

a teptărilor lor.ș

- femeia-copil se consideră zei ă, nu femeie. Este greu de explicat termenul de ”zei ă”, în acestț ț

context.

- atunci când femeia-copil î i dore te sex, consideră că ”partenerul” este obligat să se culce cuș ș

ea, având preten ia ca partida de amor să fie perfectă. Chiar dacă cu o oră în urmă sau cu o zi în urmăț

s-a purtat urât cu ”partenerul”, ea consideră că acesta trebuie să facă abstrac ie de grosolăniile ei deț

zi cu zi i să fie galant, tandru i pasional, la comandă.ș ș

- femeia-copil î i pune totdeauna problema cât de mult se conformează celălalt dorin elor ei iș ț ș

niciodată cât de mult se conformează ea dorin elor celuilalt.ț

- femeia-copil are impresia că este responsabilă i că le tie pe toate. Uneori, aceasta dispune deș ș

o educa ie bună (a făcut una sau două facultă i), scrie i se exprimă corect în limba maternă, dar dinț ț ș

punctul de vedere al coeren ei emo ionale, se situează la nivelul unui copil de 4 sau 5 ani.ț ț
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- femeia-copil nu poate evalua corect situa iile de via ă în care se bagă. Începe un lucru prostț ț

gândit, iar apoi, când iese invers fa ă de cum î i propusese, nu recunoa te unde a gre it. Femeia-copilț ș ș ș

nu înva ă din gre eli, reac ionează totdeauna la impuls i este mândră de acest lucru, considerându-lț ș ț ș

ceva ce ine de feminitate.ț

- femeia-copil nu consideră că trebuie să fie rezonabilă.  De i în teorie sus ine că dispune deș ț

inteligen ă, atunci când emo iile ei trec de un anumit nivel i când iritarea cre te, nu se poate faceț ț ș ș

apel la inteligen a ei pentru o evaluare corectă a situa iei în care se află.ț ț

- femeia-copil are memorie scurtă. Dacă a gre it undeva, uită că a gre it.ș ș

- femeia-copil nu tie ce vrea, dar nici nu acceptă să i se spună ce să facă.ș

- femeia-copil vrea să dovedească tuturor faptul că bărba ii sunt cople i i de emo ii, de i doar eaț ș ț ț ș

este cople ită de emo ii în halul respectiv. Femeile normale i sănătoase, nu sunt niciodată cople iteș ț ș ș

de emo ii în asemenea hal.ț

- femeia-copil spune tot timpul ”sunt puternică, uita i-vă cât de puternică sunt!”. Un om puternicț

arată  că e  puternic  prin faptă,  nu prin vorbă.  Iar  puterea femeii  e  diferită  de puterea bărbatului

(bărbatul î i concentrează voin a spre exterior, în timp ce femeia, spre interior). Femeia-copil faceș ț

invers,  imită  în  mod  defectuos  comportamentul  bărba ilor,  uitând  complet  de  interiorul  ei,  careț

rămâne gol precum o cutie de carton. În timp, din cauza distrugerii echilibrului interior, apar boli

pentru care a teaptă rezolvare prin fonduri de la partidul socialist (nu e deloc distractiv, iar aceastaș

nu este o glumă).

- femeia-copil  nu tie cu precizie  dacă e femeie sau bărbat i  îi  condamnă pe cei  care tiu,ș ș ș

considerându-i  anormali  (ca  orice  copil,  ea  ar  avea  de  a teptat  până  ajunge  la  pubertate).  Eaș

consideră că familia este ceva dăunător (bazându-se doar pe experien ele ei negative, limitate, trăiteț

în cadrul familiei, neacceptând faptul că aceasta este o generalizare i că sunt nenumărate familiiș

armonioase, în care se trăie te zilnic, cu totul altfel decât a trăit ea în copilărie).ș

- femeia-copil se simte totdeauna amenin ată de bărba i - de aceea, se înconjoară de băie i, iarț ț ț

apoi se miră, ne tiind unde gre e te. Nu poate între ine cu bărba ii o conversa ie lipsită de conflict,ș ș ș ț ț ț

nu poate discuta pe marginea vreunui subiect, fără să sus ină că femeile sunt victimele lor. Contrarț

a teptărilor, uneori, aceste femei-copil se consideră superioare bărba ilor, fără a observa că aceastăș ț

idee de superioritate, este, prin ea însă i, una inferioară.ș

- femeia-copil este mai interesată de lucruri ideale decât de lucruri folositoare, reale i posibile.ș

De aceea, ea nu este interesată de bărba i cu care să trăiască o via ă reală, ci de bărba i care îi dauț ț ț

sentimentul că lumea lor imaginară este reală. Ulterior, rămân surprinse că totul a ie it prost i nuș ș

reu esc să priceapă uș nde au gre it.ș
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Atingeri. Căi de intrare i de ie ire la bărbat i la femeieș ș ș

Om_de_jad: Atingerile sunt manifestări ale empatiei. Atunci când un om atinge alt om, face un

pas prin care îl poate cunoa te pe celălalt într-un mod tainic, subtil. În tantra, înve i mereu să atingi iș ț ș

să fii atins cât mai profund cu putin ă, iar acest lucru este făcut până când o fiin ă o întâlne te peț ț ș

cealaltă, în spa iul interior cel mai intim posibil.  Omul care se poate întâlni în acest spa iu intimț ț

interior cu fiin a pe care o iube te, poate spune că a învă at arta de a comunica cu orice fel de altăț ș ț

fiin ă. Atunci când acest proces este învă at, omul va putea sim i ce simt cei din jurul lui, fără ca oț ț ț

atingere fizică să fie necesară - însă fără a învă a mai întâi cum să atingi i cum să fii atins, nu po iț ș ț

ajunge în  acest  punct.  Printre  altele,  atingerile  echilibrează  omul  din punct  de vedere  energetic,

ajutându-l să fie lini tit i mul umit.ș ș ț

Din cauza dezvoltării diferite, bărba ii i femeile ating i se lasă atin i în mod diferit i de aceea,ț ș ș ș ș

va trebui  să în elegem cum se întâmplă acest  proces în  interior,  pentru a  putea crea o punte deț

legătură între cei doi.

Datorită faptului că în trecut, vânătoarea era o preocupare zilnică,  bărbatul s-a concentrat  pe

exterior,  pe  spa iul  tridimensional  (pozi ie,  distan ă,  deplasare  în  plan  tridimensional).  Vedereaț ț ț

bărbatului este astfel una selectivă, iar ochiul lui poate sesiza cu precizie contururile. Aceste abilită iț

de determinare a contururilor, au fost dezvoltate pentru a putea identifica un animal aflat în hă i ulț ș

pădurii, dar e de notat faptul că în timp, bărbatul a dezvoltat în interiorul său un întreg mecanism de

cunoa tere vizuală,  bazat pe formă i contur. Acest lucru trebuie interpretat  astfel: o imagine,  unș ș

anumit contur, îi poate transmite bărbatului informa ii care să pătrundă în zone foarte profunde.ț

Femeia are aten ie distributivă.  Spre deosebire de bărbat,  ea poate face mai multe lucruri  înț

acela i timp, datorită faptului că în trecut avea de îndeplinit diferite treburi concomitent (un exempluș

este alăptarea în timp ce făcea de mâncare). Concentrată pe ceea ce simte în interior, ea percepe

contururile lumii exterioare într-un mod mai pu in precis, dar integrator. Femeia percepe nuan e deț ț

culori în loc de contururi, are capacitatea de a sim i mediul ambiant. Acest mod de percep ie areț ț

dezavantajul  preciziei,  dar are avantajul  u urin ei  de a transporta informa ia din mediul  ambiant,ș ț ț

către interiorul fiin ei.ț

Femeile se uită la mâinile bărba ilor. i nu atât la forma mâinilor, cât mai ales la energia pe careț Ș

acestea o emană. Pentru un bărbat va fi greu să priceapă acest mod de orientare al femeilor. Practic,

pentru  ele,  mâinile  bunicului  exprimă  ceva,  mâinile  tatălui  altceva,  ale  iubitului  altceva,  ale
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brutarului,  ale  angajatului  de la  bancă… i tot  a a,  o sumedenie de mâini  de bărba i,  fiecare  cuș ș ț

specific i cu rol diferit.ș

Este greu de acceptat un asfel de model de orientare de către bărba i. Pur i simplu simt că leț ș

explodează mintea, că e haotic i că ar fi imposibil să vezi oamenii a a. Pentru că atunci când vineș ș

vorba despre  femei,  bărba ii  re in  imagini,  contururi:  un chip,  forma unui  fund,  a  picioarelor,  aț ț

sânilor, a bra elor, a gâtului, imaginea mediului ambiant în care a cunoscut o persoană .a.m.d, dar înț ș

niciun cazi amintiri cu ceea ce emană din punct de vedere energetic, corpul cuiva. De la acest mod de

abordare trebuie să plecăm, atunci când vrem să purtăm o discu ie despre atingeri.ț

În mod normal, femeile se străduiesc să- i simtă forma corpului, să- i ” ină” corpul să nu seș ș ț

împră tie. Pentru femei este dificil să- i simtă propriul contur, dar re ine i, din nou, pentru bărba iș ș ț ț ț

este  foarte  greu  de  priceput  acest  lucru.  Femeile  simt  că  î i  pierd  corpul  în  mul ime,  că  seș ț

dezintegrează, că nu se pot aduna în forma lor umană (fizic, nu doar emo ional). Mâna bărbatuluiț

este cea care define te corpul femeii. Atunci când bărbatul atinge corpul femeii, o ajută să- i simtăș ș

forma, să- i simtă conturul fizic. Pe femeie, acest lucru o adună i n-o mai lasă să se împră tie înș ș ș

toate direc iile. Din punct de vedere subtil, energia yang emisă de mâna bărbatului, este cea careț

alimentează  corpul  fizic  yin  al  femeii.  Iată  de  ce,  atingerile  sunt  atât  de  importante.  Sigur  că

atingerea este cu atât mai eficientă, cu cât în mâna respectivă se află chiar bărbatul care atinge i nuș

gânduri sau frustrări ale sale. Pentru acest lucru, bărbatul neotantric se pregăte te prin medita ii iș ț ș

prin  metode  specifice  (deplasarea  con tiin ei,  control  energetic,  brahmacharya),  să  înve e  artaș ț ț

atingerilor. De asemenea, atingerea femeii este cea care ajută la transmutarea i sublimarea energieiș

erotice la bărbat.

*

Cele trei căi de ie ire i de intrare, la bărbatș ș

Zone de ie ireș

------------------

Corpul bărbatului are trei zone pe unde ”iese” în afara corpului. Acestea sunt: mâinile, penisul iș

tălpile.

Prin mâini, bărbatul exprimă ceea ce se găse te în sufletul său. Omul pe care femeia îl dore te iș ș ș

pe care îl descoperă atunci când se uită în ochii lui, poate fi cunoscut atunci când mâinle sale o ating.

Penisul, reprezintă în acela i timp partea cea mai fină a omului, dar i partea cea mai hotărâtă aș ș

sa, partea care ine de voin a bărbatului. Energia emanată de organul sexual masculin, este o expresieț ț

a spa iului cel mai intim i mai delicat al acelui om, dar i expresia hotărârii pe care el o manifestă înț ș ș

plan fizic.
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În  fine,  tălpile  bărbatului,  sunt  legate  de  Pământ  i  de  Tatăl  Ceresc.  Atunci  când  tălpileș

bărbatului sunt atinse, o cantitate uria ă de energie vitală poate fi transferată către femeie, ob inându-ș ț

se astfel echilibru de polaritate la amândoi iubi ii, pe centrul vital.ț

Zone de intrare

------------------

Cele trei căi pe unde se poate intra în bărbat, sunt: ochii, zona pelviană i fruntea.ș

Ochii bărbatului sunt flămânzi după imagini,  iar  acest lucru poate fi folosit cu inteligen ă înț

scopul cuplului. În timpul actului amoros, bărbatul iube te fiecare contur al corpului femeii, observăș

cu uimire i cu admira ie fiecare unduire i tresărire a iubitei lui. Femeia în eleaptă, va ti să ofereș ț ș ț ș

ochiului bărbatului iubit ceea ce ea consideră că trebui să ajungă în mintea lui.

Zona care porne te de la baza testicolelor i până la anus, este poarta pe unde se poate ajunge înș ș

sufletul  bărbatului.  Femeia  care  dore te  să ajungă la  sufletul  bărbatului  ei,  va ti  cum să atingăș ș

această zonă. Dar grijă mare, că în această zonă sensibilă, bărbatul poate citi cu precizie foarte mare

ce anume vrea să-i transmită femeia, într-un mod similar cu ceea ce poate citi femeia cu ajutorul

sânilor. Dat fiind faptul că bărba ii nu au o rela ie foarte bună cu interiorul lor, atunci când ve i doriț ț ț

să atinge i un bărbat în zona despre care vorbesc, s-ar putea să întâlni i respingere din cauza ru inii.ț ț ș

Mul i bărba i au impresia gre ită că dacă sunt atin i în zona aceasta, pot deveni homosexuali. Cuț ț ș ș

calm, trebuie ajutat să în eleagă că nu devii homosexual dacă e ti atins în acea zonă, iar dacă sim i iț ș ț ș

tremuri ca frunza când e ti atins, nu înseamnă că e ti mai pu in bărbat.ș ș ț

Fruntea (centrul frun ii), este locul pe unde se poate ajunge la sinele bărbatului. Privind frunteaț

unui bărbat i energia pe care aceasta o emană, î i po i da seama cât este de matur sinele său. Femeiaș ț ț

care vrea să simtă sinele bărbatului ei, va lipi sânii de fruntea acestuia, iar bărbatul care vrea să- iș

lini tească sinele, va lipi fruntea de pântecul femeii.ș

*

Cele trei căi de ie ire i de intrare, la femeieș ș

Zone de ie ireș

-----------------

Femeia poate ”ie i” în afara corpului prin: zona gâtului, fese i pântec.ș ș

Gâtul femeii reprezintă ceea ce se află în sufletul ei. Sărutându-l i atingându-l, bărbatul poateș

vedea sufletul femeii pe care o iube te. Insist cu acest ”îl poate vedea”, fiindcă bărbatul, poate vedeaș

efectiv conturul sufletului femeii.

Fesele (dar mai ales zona de îmbinare a coapselor cu acestea), reprezintă expresia senzualită iiț

femeii. Prin acea zonă, femeia arată cât este de senzuală. Energia emanată din acel loc, atunci când

fesele sunt atinse cu vârfurile degetelor sau cu buzele, este un indicator a ceea ce poate oferi femeia

din punct de vedere erotic.
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Pântecul emană energia sinelui femeii. Atunci când bărbatul î i lipe te fruntea sau obrazul deș ș

pântecul femeii, î i poate da seama cât de în eleaptă este acea femeie, în func ie de energia pe careș ț ț

pântecul o emană i de gesturile pe care femeia le face în acele momente.ș

Zone de intrare

------------------

Zonele prin care se poate intra într-o femeie, sunt: sânii, urechile i ochii.ș

Atunci când o femeie este surprinsă goală din întâmplare, ea este preocupată să î i acopere sâniiș

i nu vulva, cum s-ar a tepta bărba ii. Face acest gest pentru că dacă cineva îi vede sânii, femeiaș ș ț

consideră că fiin a ei este văzută. Sânii femeii sunt o poartă către mintea femeii – cu ajutorul sânilor,ț

femeia poate gândi a a cum bărbatul gânde te pe baza ra iunii. Ba poate gândi chiar mai bine cu sâniiș ș ț

decât o poate face bărbatul cu mintea, fiindcă mintea ia în caclul lucruri care in de plan fizic, în timpț

ce sânii pot gândi în conformitate cu Legea divină.

Sânii sunt foarte în elep i, ei îi pot spune femeii dacă alege bine sau rău, acolo unde ra iunea nuț ț ț

poate oferi solu ii. Poate fi dificil să deduci cu ajutorul min ii dacă un om vrea să te păcălească sauț ț

nu, însă sânii niciodată nu pot fi păcăli i. Ei tiu cel mai bine ce trebuie făcut, iar femeia ar trebui săț ș

înve e să ia decizii cu ajutorul lor. Atunci când femeia alege gre it cu ra iunea, sânii sunt primii careț ș ț

se îmbolnăvesc, pentru că nu li se oferă dreptul lor natural de a face ce trebuie în organism. Atunci

când femeia nu poate iubi, sânii săi se încordează i ceartă corpul acesteia într-un mod aparte. Dacăș

femeia ia decizii întrebându- i pieptul, acestea vor fi mult mai corecte. În plus, femeia va fi atunciș

împăcată cu decizia pe care a luat-o.

Când vine primăvara,  pieptul femeii  simte mugurii i  florile i bucuria lor, iar iarna,  pieptulș ș

femeii simte încle tarea gerului. Ploaia, ar i a, vântul, toate pot i trebuie sim ite cu ajutorul sânilor.ș ș ț ș ț

Via a, moartea, timpul, binele i răul, toate pot fi gândite în pieptul femeii, fiindcă femeia este yangț ș

pe centrul al patrulea i are capacitatea de a în elege cu ajturorul inimii. Citirea de tipul acesta trebuieș ț

explicată fetelor tinere, astfel încât ele să deprindă din timp aceste abilită i - în felul acesta, nicioț

femeie nu- i va mai alege gre it bărbatul lângă care vrea să trăiască. Putem spune fără să gre im, căș ș ș

sutienul este du manul numărul unu al femeilor,  pentru că sânul inut for at  strâns, inhibă acesteș ț ț

abilită i naturale. Prin purtarea sutienului, femeia efectiv î i aruncă propria busolă la gunoi.ț ș

Urechea este o poartă către sufletul femeii. Ca bărbat, ai grijă ce îi spui femeii i mai ales ce îiș

opte ti când face i dragoste, pentru că ceea ce îi spui atunci, ajunge în sufletul ei i acolo rămâne.ș ș ț ș

ine minte că pentru femeie, o vorbă nu este doar o vorbă, este deja jumătate din faptă. De aceea,Ț

dacă o iube ti, caută să nu despar i vorba de faptă, pentru că în timp, femeia te poate scoate dinș ț

sufletul ei fără să vrea i fără să- i dea seama. Lucrurile optite la urechea femeii trebuie să vină dinș ș ș

suflet  i  trebuie  să  fie  în  totalitate  sincere.  Femeia  poate  trece  peste  naivitate,  dar  nu  i  pesteș ș

minciună sau peste inten iile rele.ț
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Ochii femeii sunt o poartă către sexualitatea ei. Atunci când femeia este privită în ochi de către

bărbatul iubit, energia care pătrunde, ajunge nu doar în zona sexuală, ci până în tălpi.

Acestea sunt, pe scurt, cele trei căi (por i) prin care po i atinge omul iubit i prin care te po i lăsaț ț ș ț

atins  de  către  acesta.  Neotantra  ne  poate  ajuta  să  aprofundăm aceste  no iuni.  Putem discuta  înț

legătură cu materialul prezentat, pentru a aprofunda mai bine subiectul.

                                                                       *

Atunci când e ti atinsă, vino în întâmpinarea atingerii din interiorul tău, cu iubire, deschizându- iș ț

corpul în zona atinsă, a a cum se deschide o floare în întâmpinarea razelor soarelui. Aceasta spore teș ș

dorin a bărbatului de a atinge mai mult i îl ajută să- i controleze cu u urin ă energia erotică.ț ș ș ș ț

                                                                       *

Dorin a femeii este dorin a bărbatului pe care aceasta îl dore te. Dorin a ei este dorin a lui careț ț ș ț ț
se răsfrânge asupra ei.

De aceea, femeia care nu are doritor, ajunge în final sa nu mai aibă dorin ă, tocmai pentru căț
singură n-a avut vreodată. Iar dacă femeia simte dorin ă de una singură - deci care nu se trage de laț
dorin a lui - aceea este otrava care o va distruge prin interior.ț

Cunoscând acestea, femeia care tie că dorin a ei este dorin a bărbatului ei, va fi interesată deș ț ț
dorin a lui ca de propria ei dorin ă. Căci nu to i bărba ii în eleg frumosul la fel, însă to i, atunci cândț ț ț ț ț ț
îl văd, tânjesc să îl atingă i să-l ia la ei. Află deci ce este frumosul pentru bărbatul tău i arată-i-l,ș ș
dacă î i dore ti să te dorească i să te bucuri de dorin a lui.ț ș ș ț
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Pragmatism în rela ia României cu UE, în apte puncteț ș

Om_de_jad: Am auzit de multe ori afirma ii de genul ”am intrat în clubul UE, trebuie să jucămț

după regulile clubului”. De regulă, afirma iile de genul acesta sunt făcute de oameni care sus in că nuț ț

suntem suficient de conformi ti i de disciplina i în raport cu UE, ba chiar că ”mu căm mâna celuiș ș ț ș

care ne-a hrănit”. România s-a agă at de UE, a a cum se atârna Lois Lane de gâtul lui Superman,ț ș

când a luat-o în zbor, ca să o salveze.

Genul acesta de romantism infantil,  poate că îi satisface pe unii,  însă România nu este Lois

Lane, iar UE nu este Superman. România trebuie să fie pragmatică în rela ie cu partenerii ei, iar acestț

lucru va fi util atât pentru cetă enii no tri, cât i pentru cei cu care ne aflăm în alian ă. Să discutămț ș ș ț

a adar, despre ceea ce ar trebui să însemne acest pragmatism.ș

1. Alian a cu UE este, la bază, una economică. Trebuie să analizăm, a adar (anual), avantajele iț ș ș

dezavantajele apartenen ei ării noastre la UE. Să facem o listă cu costuri i beneficii i să vedem câtț ț ș ș

de mult  sunt  avantaja i  de  această  alian ă,  cetă enii  români.  Ceea  ce  propun apoi,  după analizaț ț ț

anuală,  este  o  negociere  continuă  cu  structurile  UE,  având  ca  scop  dobândirea  cât  mai  multor

oportunită i  de dezvoltare  pentru cetă enii  no tri,  la  costuri  cât  mai  mici  cu putin ă.  UE nu esteț ț ș ț

dumnezeu, este un partener de afaceri cu care trebuie să negociem , astfel încât interesul cetă eanuluiț

român să reprezinte punctul central al discu iilor.ț

2. Sigur că există o filosofie a UE. În acest context, se vorbe te despre ”valori comune” statelorș

membre. Trebuie văzut dacă vorbim cu adevărat despre valori i dacă acestea mai sunt i comune.ș ș

Pentru  că  dacă  aceste  ”valori  comune”  sfidează  bunul  sim ,  dacă  încalcă  suveranitatea  statuluiț

român,  dacă  îngrădesc  drepturile  cetă enilor,  dacă  aduc  atingere  culturii  noastre,  obiceiurilorț

neamului nostru, dacă ne for ează să diminuăm din ceea ce numim în general românism, atunci vaț

trebui să nu adoptăm acele ”valori”, pentru că în caz contrar, vom deveni în timp, masă fără formă.

3. Trebuie să fim con tien i de faptul că UE va căuta în continuu metode prin care să preiaș ț

puterea de decizie a statelor membre. Nu trebuie să ne sperie acest lucru, a a e în politică, faci totș

posibilul  să  domini  i  să  ob ii  cât  mai  multă  putere.  Belgia  + Danemarca  + Louxemburg,  careș ț

adunate ca număr de popula ie,  reprezintă cam cât popula ia ării  noastre, nu pot să aibă controlț ț ț

asupra ărilor mai mari din uniune, decât în acest mod.ț

Trebuie să tim cu to ii că un control mai mare ”de mai sus”, înseamnă mai pu ină putere deș ț ț

decizie a românilor în legătură cu soarta viitoare a lor i a copiilor lor. Centralizarea la nivel înalt,ș

151



înseamnă descentralizare la nivel local. Este ca i când, în loc să discu i cu primarul o problemăș ț

locală, va trebui să o discu i cu pre edintele. Evident că pre edintele va avea foarte pu in timp să seț ș ș ț

ocupe de tine, iar problemele vor fi rezolvate, în cel mai fericit caz, în grabă.

4. Trebuie luate în calcul toate alian ele economice posibile, nu doar alian a cu UE. Interesulț ț

nostru ar  trebui  să  fie  acela  ca nivelul  de trai  al  cetă enilor  să crească de la  un an la  altul,  iarț

pragmatismul ar trebui să ne îndemne să analizăm orice oportunitate de alian ă, cu oricine. În cazț

contrar, putem rata ocazii de dezvoltare economică, pe care le vom regreta ulterior.

5. UE nu trebuie privit ca i când ar fi etern. Nicio alian ă nu a durat prea mult. Acest lucruș ț

trebuie luat în calcul mereu, la fiecare decizie pe care o luăm.

6. Efectivul decizional european este format din oameni politici, nu din îngeri. Oameni politici

care au interese personale, sau care sunt propulsa i în zona decizională de către forma iuni politiceț ț

sponsorizate de societă i economice (SRL-uri). Probabilitatea ca acei oameni să fie corec i i bineț ț ș

inten iona i  în  legătură  cu  ara  noastră,  este  zero.  Iară i,  acest  lucru  este  normal,  trebuie  doarț ț ț ș

con tientizat i folosit corect atunci când negociem.ș ș

7. Suntem membri UE, Schengen sau ce mai dori i, atâta timp cât cei ”care ne primesc acolo” auț

interese să facem parte din acel grup. România trebuie să vadă, a adar, care este utilitatea ei în aceaș

alian ă, ce câ tigă i ce pierde. Cu cât suntem mai greu de înlocuit într-o zonă sau alta, cu atât putemț ș ș

negocia mai eficient,  în interesul cetă enilor no tri.  Trebuie să avem în vedere ideea de a deveniț ș

indispensabili în cât mai multe locuri cu putin ă. Acest lucru trebuie ob inut fie prin performan ă, fieț ț ț

printr-o analiză privind exploatarea punctelor slabe ale celorlalte ări membre.ț

152



De ce se droghează tinerii?

Om_de_jad: Mă rog, nu se droghează to i, dar sunt mul i tineri care o fac. Eu am o discu ie atâtț ț ț

cu genera ia tânără, cât i cu aia bătrână, numai că trebuie să găsesc oameni inteligen i cu care să oț ș ț

pot purta. Iar dacă vă regăsi i în vreuna dintre categoriile descrise, sau dacă ti i vreo altă persoanăț ș ț

căreia i-ar putea folosi informa iile de aici, fac acest apel umanitar să-i da i articolul acesta, într-oț ț

încercare de a salva lumea de carii.

Am să port întâi discu ia cu ă tia bătrâni, categorie în care ar trebui să mă încadrez i eu. Peț ș ș

vremea noastră,  Ceau escu a interzis  percep iile  extrasenzoriale.  Omul,  ”n-a a”,  era descris  ca oș ț ș

fiin ă de carne bine delimitată în plan tridimensional, care mănâncă i se cacă i iube te partidul iț ș ș ș ș

are voie să simtă aia i ailaltă, iar aia i ailaltă n-are voie. Pe vremea noastră n-au fost interzise doarș ș

filmele cu cichicean/ceacnoris + alea porno, a fost interzisă percep ia extrasenzorială per-ansamblu,ț

într-o  încercare  filozofică  disperată  de  a  reduce  omul  la  o  entitate  bipedă  care  merge  la  uzină,

plăte te taxe, se fute ca să facă copii pe care să-i hrănească cu lapte, apoi îi dă partidului să-i facăș

pionieri. În timpul liber, datoria fiecăruia era să-l respecte pe Marx.

Pe vremea noastră au fost interzise Yoga i artele mar iale, pentru că prin astea, ”n-a a”, oameniiș ț ș

puteau să aibă percep ii extrasenzoriale. Iar omul, conform doctrinei comuniste – valabilă i azi –ț ș

este o entitate fizicăcare n-are voie să- i dea seama că nu e fizică.ș

Pe vremea noastră, distrac ia era permisă doar la căminul cultural (mor ii lor de javre care auț ț

inventat expresia asta), cu abba, cu bzn i cu maicăl gecson. Nu discut acum despre pupătura pe gură,ș

nefirească de altfel, întâmplată între comunismul clasic de tip rusesc, cu comunismul capitalist de tip

american, rela ie carnal-degradantă, practicată din 1960,1965 i până în zilele noastre, că n-am chefț ș

i nici cu cine. Ideea e că în vremurile alea bune, începând de prin 1980, Ceau escu i pro tii lui seș ș ș ș

gândiseră că dacă faci Yoga po i, po i să sari ca un ninja de pe un bloc pe altul  i po i pune înț ț ș ț

practică tehnici de invizibilitate, permise doar mili ienilor i bi ni arilor care ”vindea”, ”n-a a”, blugiț ș ș ț ș

pe Lipscani. Dacă e ti tânăr i nu în elegi nimic din ce scriu acum, roagă-l pe tac-tu să- i explice la ceș ș ț ț

mă refer, când îl prinzi că are o criză de sinceritate.
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Pe vremea aia, prin 70 - 80, Bivolaru a fost băgat la pu cărie i bătut muncitore te, pentru căș ș ș

avea  tupeul  să  le  vorbească  oamenilor  despre  percep ii  extrasenzoriale.  Tuturor  pro tilor  dinț ș

genera ia mea, le spun că partidul comunist le-a interzis prin lege, orice ar fi putut însemna mai multț

decât ceafă de porc la grătar (asta când era porc), bere, râgâieli, bă ini i alte aere. În treacăt fie spus,ș ș

Bivolaru mănâncă bătaie i în zilele noastre de la aceia i comuni ti, pentru acelea i păcate din aniiș ș ș ș

70. Să le urăm, a adar, tuturor acestor comuni ti marxi ti, să-i a tepte dracu cu furca atunci cândș ș ș ș

mor, ca să afle i ei, într-un final, că omul nu este doar o fiin ă de carne care simte cu sim urile dinș ț ț

psihologia care se făcea (se mai face?) în clasa a zecea. Punct. Nu mi-a plăcut discu ia numărul unu,ț

nu cred că o să-mi placă nici discu ia numărul doi, dar asta este, uneori trebuie să amesteci cu linguraț

în vomă.

Revenind  cu  picioarele  pe  pământul  care  încă  ne  mai  ine,  trebuie  să  constatăm  că  statulț

comunist  interna ional  interzice  cu itele  pe motiv că po i  să omori  oameni  cu ele,  lăsând mareaț ț ț

majoritate a oamenilor fără posibilitatea de a tăia felii de pâine. Am văzut fete cucuiete cu guri a rozț

pe la tv, care rotunjesc buzi ele i spun ”vaaaai, ce ru ine, cât de ilegal!”, când e arestată câte o babă,ț ș ș

pe motiv că i-a răsărit prin curte o plantă de cânepă. Câtă ipocrizie la mâncătorii de căcat!

Lupta e mare cu oamenii care dacă se prind că în afară de planul fizic mai există i altceva, nuș

mai pot fi în totalitate prosti i de o societate care consideră că dincolo de materie nu mai e nimic. Înț

acest  context,  statul  pedepse te  orice fel  de de inere,  produc ie  sau vânzare de substan e care arș ț ț ț

putea, ”n-a a”, să abată privirea omului de la planul fizic. E periculos să consideri că trebuie interzisș

orice i-ar  putea face  rău,  asta  e  ceva cu adevărat  periculos!  Ei  gândesc astfel:  pentru siguran aț ț

oamenilor, dragi tovară i, vom fi nevoi i să-i legăm. Pentru că oamenii, dacă au mâinile i picioareleș ț ș

libere, pot face chestii cu ele: se pot sinucide, îi pot ucide pe al ii, sau mai grav, pot vota! Nu putemț

lăsa oamenii să se manifeste liber!

Punct de vedere personal: ceea ce a lăsat Domnul pe Pământ, trebuie să existe i nimeni n-arș

trebui să interzică vreun fel de substan ă, pe motiv că î i po i face rău cu ea. Omul e dator să fieț ț ț

responsabil, iar otrava trebuie să existe, altfel ă tia o să interzică într-o zi iubirea, pe motiv că po i săș ț

suferi din cauza ei.

Acum, discu ia cu tinerii: tinerii intuiesc în zilele noastre că ma ina marxistă de tăiat morcovii înț ș

patru (care de fapt taie morcovii în trei), nu mai e de actualitate. Cu alte cuvinte, tinerii crescu i înț

ideea că sunt doar ni te bucă i de carne umblătoare, au început să verifice dacă acest lucru este realș ț

sau dacă nu cumva e eapă.  Ei fac asta pentru că au fost  păcăli i  în toate  felurile  de către  ni teț ț ș
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păcălici i de ni te pocnitori toată via a lor (unii dintre ei fiind profesori, popi sau chiar părin i), iarș ș ț ț

acum, când au început să crească, se îndoiesc de sistem. Dorind să vadă dacă dincolo de planul fizic

se află i alte planuri, recurg la droguri, numai că drogurile reprezintă o păcăleală de 1 aprilie i amș ș

vă explic de ce risca i - chiar dacă sunte i tineri - să fi i la fel de pro ti ca părin ii vo tri.ț ț ț ș ț ș

Am scris inten ionat acest articol într-un mod neglijent, ca să nu-l citească dobitocii. Cei care auț

mai citit ce am scris în trecut, au văzut că mă pot exprima i îngrijit, numai că azi n-am chef să facș

asta, trebuie să plec undeva i mi s-a părut mai important să vă spun ce am de spus în felul în care amș

făcut-o.

În concluzie, jos comunismul i fi i aten i la ce vă spun, că nu vă spune nimeni ce vă spun acum.ș ț ț

Sunt lucruri  pe care le-am aflat  singur,  fără să mi le spună cineva,  lucruri  pentru care am făcut

vânătăi, ca să pot să le aflu. Atunci când ne aflăm în plan fizic, pentru a ajunge din punctul A în

punctul B, suntem nevoi i să parcurgem o distan ă. În plan subtil, neexistând nici timp nici spa iu,ț ț ț

dacă aplicăm metoda planului fizic, nu vom ob ine niciun rezultat.ț

Să explicăm: percep iile extrasenzoriale se numesc ele ”extrasenzoriale”, dar percep iile astea nuț ț

se află la capătul sim urilor, pe principiul ăla că la capătul liniei tramvaiului 32, dacă te ui i în zare,ț ț

vezi ce se află dincolo de capătul liniei tramvaiului 32. Adică, mai pe române te, pentru a transcendeș

un anumit sim , nu trebuie ”să ie im din el”. Dacă vrei să ajungi din sufragerie în bucătărie, da,ț ș

trebuie să ie i pe u ă, dar dacă vrei să vezi ce se află dincolo de sim uri, nu trebuie să ie i din ele.ș ș ț ș

Dacă ai priceput treaba asta, po i să te apuci de medita ie, altfel se nume te că te scobe ti în nas. Da,ț ț ș ș

realitatea se află dincolo de sim uri, dar pentru a trece dincolo de sim uri, nu e tot una cu a treceț ț

dincolo de intersec ie.ț

Sim urile sunt ni te unelte ale planului fizic, iar dacă se face abuz de ele, se închid i atât, n-o săț ș ș

ie i  din ele  i  n-o să percepi  chestii  de dincolo de ele,  oricât  le-ai  for a.  Aici  este  problema cuș ș ț

drogurile, pentru că for ează sim urile, nu au cum (tehnic vorbind i am explicat de ce), să trimităț ț ș

omul dincolo de ele. Drogurile doar ambalează sim urile la maximum ( i totdeauna există un maximț ș

pentru fiecare sim ), apoi sim ul respectiv se închide de la prea multă excitare, iar tu, pentru a repetaț ț

experien a pe care ai avut-o prima dată, vei fi nevoit să măre ti doza, până mori intoxicat ca prostulț ș

i fără să ob ii ce i-ai propus.ș ț ț

În toate scrierile vechi, se spune că realitatea se află dincolo de noi în ine i că pentru a ajunge laș ș

adevărul absolut, trebuie să ie im de sub grani ele impuse de corpul fizic. Mă scuza i, dar scripturile,ș ț ț
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alea care vre i voi, la alegere: upani ade, vede, etc, toate gre esc. Omul n-a fost niciodată închis înț ș ș

vreun corp fizic, pentru că ceea ce numim noi a fi corp fizic nu există. Ceea ce numim noi a fi corp

fizic este doar o structură de molecule inserate minu ios i geometric  în corpul eteric,  corp careț ș

este… subtil.

Acum, dacă v-am dat căcat, să vă dau i linguri ă: pentru ”a trece dincolo de corpul fizic”, omulș ț

nu trebuie să se străduiască să iasă din corp. Cei care reu esc să facă asta se numesc nebuni. Pentru aș

trece dincolo de coprul fizic, omul trebuie să se străduiască să intre în corpul lui fizic (ăla care v-am

spus că nu există). Doar a a va afla că niciodată-niciodată, neam de neamul lui, el nu s-a aflat înș

corpul fizic i că totdeauna a fost o fiin ă subtilă.ș ț
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Mecanismul corpurilor omului

Om_de_jad: Să ne închipuim că acest corp eteric ar fi mecanismul unui ceas mecanic fără limbi

i fără cadran. Ceasul ar putea func iona foarte bine, însă neavând indicatoarele montate, nimeni n-arș ț

putea să spună cât este ora, sau să tragă vreo concluzie dacă mecanismul ceasului merge bine sau nu.

Să ne închipuim apoi că acest corp fizic de care dispunem, ar fi reprezentat de limbile i deș

cadranul ceasului. Doar în acest context, privind ora indicată de ceas, martorul (sinele), va constata

că ora indicată nu este cea corectă i în consecin ă, va sim i nevoia să-l potrivească. Putem spune,ș ț ț

a adar, că nevoia (de hrană, de apă, de reproducere, etc) este considerată în mod gre it ca venind deș ș

pe corpul eteric, ea fiind de fapt parte a unui proces precum cel descris de mine aici. La fel i dorin a,ș ț

care  participă  la  acest  ansamblu,  pornind  sub  forma  unui  impuls  de  pe  etajul  imediat  inferior

martorului (corpul astral) i apoi aprobat i pus în ac ine, dacă pot să mă exprim în acest mod, deș ș ț

către martor.

Jucătorii tiu că pentru o dezvoltare armonioasă a corpului astral, este nevoie ca martorul să fieș

suficient  de puternic,  astfel  încât  să blocheze  la  voin ă propagarea impulsului  venit  de pe etajulț

inferior acestuia, pe etajele inferioare corpului astral (cel eteric i cel fizic). În caz contrar, o serie deș

tulburări de ritm (probleme cardiace, tulburări ale glandelor endocrine, tulburări sexuale), vor apărea

pe aceste două corpuri, care sunt concepute în ideea de unelte executante i nu de unelte decizionale.ș

157



Omul în echilibru

Om_de_jad: Omenirea este în momentul de fa ă exact ceea ce este chifteaua pentru cele douăț
bucă i de chiflă ale unui hamburger.ț

O bucată de chiflă este reprezentată de un curent filozofic ce a condus la formarea de grani eț
( ări),  tradi ii,  biserică,  regi,  identitate  na ională,  familie  formată  din  bărbat  +  femeie  +  copii,ț ț ț
moralitate, restric ii, frigiditate i impoten ă, secătuirea sentimentelor i disperare. Vom numi aceastăț ș ț ș
bucată de chiflă ”echipa lui Satan (Saturn)”. Acest curent filozofic a construit în om ceea ce numim
în general a fi egoism, separare, dar i competi ie, concuren ă, performan ă. Toate acestea au fostș ț ț ț
făcute sub masca protec iei din partea ”autorită ilor”, limitările i îngrădirile fiind prezentate dreptț ț ș
metode prin care oamenii vor putea avea control asupra vie ilor lor.ț

Cealaltă  bucată  de  chiflă  este  reprezentată  de  un  curent  filozofic  ce  conduce  la  anularea
grani elor  (unirea  tuturor  oamenilor  i  a  ărilor,  globalism),  renun area  la  tradi ii,  la  orice  fel  deț ș ț ț ț
religie,  înlocuie te  ”sângele albastru” al  regilor cu ”sângele ro u” al  oamenilor,  elimină familiileș ș
formate din bărbat + femeie + copii i le transformă în chestiuni op ionale, anulează moralitatea,ș ț
militează împotriva oricăror restric ii i transformă frigiditatea i impoten a în desfrâu i degradare.ț ș ș ț ș
Omul va fi invadat astfel de sentimente năvalnice i contrare, iar disperarea îi va fi transformată înș
depresie i în epuizare fizică. Vom numi această bucată de chiflă ”echipa lui Lucifer (Luna)”. Acestș
curent filozofic  crează în om ceea ce vom numi depersonalizare,  renun area la propria identitateț
(Sine) i înlocuirea propriei con tiin e cu o con tiin ă de grup. Toate acestea vor fi făcute sub mascaș ș ț ș ț
iubirii fa ă de semeni, a distrugerii egoismului i a bunătă ii umane.ț ș ț

Omul se află la mijloc, între aceste două chifle (filozofii duse la extremă), care îl presează de sus
în jos i de jos în sus. Dacă vre i să găsi i adevărul, căuta i echilibrul, ferindu-vă să vă da i de parteaș ț ț ț ț
vreuneia dintre aceste două echipe care presează stra nic i care cer aplauzele i aprecierea voastră.ș ș ș

ine i minte totdeauna că ei sunt cei care au nevoie de voi, nu invers.Ț ț
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Eu sunt!

Om_de_jad: Acum câ iva  ani  vă scriam despre Xmas.  Pe vremea aceea,  Partidul  Comunistț

Interna ional, protector nebosit al lesbienelor de pretutindeni, al ciuda ilor sexuali de toate felurile iț ț ș

al dictaturii paranoice aplicate în numele egalită ii, pompa bani cu nemiluita în denigrarea sărbătoriiț

na terii lui  Hristos, numită impropriu i sărbătoarea Crăciunului.  Fiică-mea m-a întrebat ce e aiaș ș

Xmas i i-am spus că probabil X-ul ăla vine de la MarX, că e o mascaradă comunistă ca oricare altaș

i că n-are rost să ne batem capul cu ea. Comuni tii de peste mări i ări, sărbătoresc fără nicio jenăș ș ș ț

ziua spray-ului de gândaci,  ziua interna ională a protezelor dentare, ziua fără chilo i  .a.m.d, maiț ț ș

pu in ziua na terii Fiului Domnului. Ei n-au treabă cu sărbătorile religioase, fiindcă orice tovară , ”n-ț ș ș

a a”, e ”dăcât un om care crede dăcât în lumea fizică”, religia fiind din categoria aia de lucruri careș

nu se văd i care deci nu pot fi impozitate de partid. Ca doctrină ce consideră că materia (predată sauș

nu la coală), e mai importantă decât învă ătorul care te înva ă despre ea, comunismul a fost, este iș ț ț ș

va fi totdeauna o doctrină pentru pro ti. Pentru că doar un prost nu observă că cel care împarte totulș

în mod egal (vorba vine), mai întâi cere să fie de inătorul absolut al tuturor lucrurilor... pe care o să leț

împartă el după aia în mod egal. În acest context, comunistul din vârful tortului î i cere întâi să-l faciț

prin vot sau prin acceptare tacită, cel mai mare capitalist posibil. Dar la sanchi, comuni tii spun că seș

luptă  cu  capitali tii,  iar  pro tii  chiar  cred  asta  i  îngână  mantrele  inventate  de  partid.  Mai  nou,ș ș ș

comuni tii nici măcar nu mai tiu că-s comuni ti, a a de diafană a devenit eschiva doctrinei de partid.ș ș ș ș

Chiar a a, ia verifică, nu cumva i tu e ti un comunist?ș ș ș

Anul acesta, Partidul Comunist Interna ional n-a mai avut bani de Xmas. Bursele merg ni el camț ț

pe na pa (cum zicem noi, aici, la Bucure ti), Donald Trump nu mai e de acord să finan eze nordiciiș ș ț

cu bani de la americanul de rând, a a că toate partidele pedofile de prin Suedia, Danemarca, Olandaș

i mai ales Norvegia, au rămas fără finan are. Nem ii rămân să facă sărbătorile cu baba lor mai urâtăș ț ț

decât  Hitler,  Macron  s-ar  duce  prin  Caraibe  cu  cealaltă  primă  babă  a  europei  la  plajă,  să- iș

încălzească săraca măduva oaselor, doar că atunci când dă să plece spre aeroport, vede galben în fa aț

ochilor i mai amână plecarea. Într-un final, poate pleacă de tot.ș

De Xmasul ăsta, comuni tii strâng din din ii lor în formă de seceră i ciocan. În România, abiaș ț ș

le-au mai ajuns banii de reclamă la femeile agresate i neegalate suficient cu bărba ii i doar ni eleș ț ș ț
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parale  (serios,  pu ine  tare)  pentru  homosexuali.  Catedrala  Mântuirii  Neamului  le-a  picat  greu  laț

stomac,  încă au indigestie  de la  ea i  nu- i  explică pe unde au gre it  .  Templul  masonic de peș ș ș

Expozi iei încă e la stadiu de proiect, iar ineficien a + impoten a celor 40.000 de masoni români de a-ț ț ț

i ridica i ei o biserică în care să- i poată venera arhitectul lor, devine jenantă.ș ș ș

Ca necre tin, mi-am permis o introducere cu iz politic, fără ca prin asta să fac un păcat sau săș

aduc atingere acestui moment al anului, de o profunzime despre care i-e i ru ine să scrii. in, însă,ț ș ș Ț

cu tot dinadinsul, să contribui i eu cu viziunea mea îngustă la această sărbătoare. Se pare că Fiulș

Domului se încăpă ânează să se nască, să moară i învieze an de an, de 2000 de ani încoace i săț ș ș

bage în depresie slugile dracilor: i când se na te, i când moare i mai ales când înviază, dracii simtș ș ș ș

cum li se repozi ionează organele interne fără voia lor.ț

Când eram mic, mă deranja că lumea sărbătorea în mod infantil na terea Fiului Domnului, ca iș ș

când  ar  fi  fost  vorba  despre  na terea  unui  ânc.  Fiul  Domnului  n-a  fost  niciodată  un  ânc,  iarș ț ț

imaginile  cu  influen e  luciferice  ( i  satanice),  atârnate  pe  pere ii  caselor  de  la  ară  pe  post  deț ș ț ț

tablouri/icoane - i care (cică) înfă i au Na terea Domnului, mă scârbeau i-mi dădeau o stare deș ț ș ș ș

spirit asemănătoare cu aceea pe care o aveam când vedeam pe cineva că face glume la adresa Celui

Care ne-a creat. Un astfel de moment fusese a teptat încă din antichitate: hindu ii vorbeau despre el,ș ș

zoroastrienii vorbeau despre el, egiptenii vorbeau despre el, romanii vorbeau despre el (cu teamă),

evreii îl a teptau cu sufletul la gură. Cu siguran ă, to i ace tia nu a teptau un ânc.ș ț ț ș ș ț

Iată, pe scurt, descrierea fenomenului Na terii: oamenii s-au îndoit mereu i se îndoiesc i acumș ș ș

de existen a Domnului. Văzând cât suntem de pierdu i, Domnul s-a îndurat de noi i-a trimis propriulț ț ș

fiu să ne confirme faptul că el chiar există. De câte ori nu spunem noi, în vorbirea curentă, ”lasă că-l

trimit eu pe fiu-meu să se ocupe de problema aia i rezolvă el ce e de rezolvat!”. Cu câtă mândrie iș ș

cu câtă încredere î i trimite tatăl-om pe propriul fiu să rezolve probleme celor la care ine, în numeleș ț

lui i cu cât respect duce la îndeplinire fiul, dorin a tatălui lui! Judeca i vă rog, acum, lucrurile asteaș ț ț

la scara fenomenului pe care acum îl sărbătorim i vă ve i convinge că imaginea cu Iisus-prunculș ț

( âncul),  a a cum ne este ea prezentată  de ”tradi ia  cre tină”,  ne abate  de la  medita ia  legată  deț ș ț ș ț

Adevărata Na tere.ș

Cel Care Avea Să Oprească Timpul,  Fiu al Domnului, venit (printre altele) să reseteze acest

cronometru - acest monstru cu din i de o el al universului - i să repornească ceasul anilor de la anulț ț ș

UNU, urma să se nască.
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Cel care avea să-i demonstreze omului CU FAPTE că moartea poate fi învinsă fizic, nu doar

spiritual, avea să vină printre noi în carne i oase, nu sub formă de flacără, de vedenie sau de chipș

cioplit.

Urma să se nască Cel care avea să le spună oamenilor despre Lege, a a cum i-a fost transmisăș

DIRECT de către Tatăl Lui, Domnul, i nu lucruri auzite de la vreun guru, de la vreun profet sau deș

la  vreun  alt  intermediar,  cum  se  întâmplase  până  atunci.  Se  nă tea  cel  care  avea  să  le  spunăș

oamenilor necontenit, ”EU SUNT!”. În decembrie, an de an, sărbătorim na terea lui Hristos, na tereaș ș

lui ”EU SUNT!”

In 4:26 Iisus i-a zis: Eu sunt, Cel ce vorbesc cu tine.

In 6:35 Şi Iisus le-a zis: Eu sunt pâinea vieţii; cel ce vine la Mine nu va flămânzi şi cel ce va

crede în Mine nu va înseta niciodată.

In 6:41 Deci iudeii murmurau împotriva Lui, fiindcă zisese: Eu sunt pâinea ce s-a coborât din

cer.

In 6:48 Eu sunt pâinea vieţii.

In 6:51 Eu sunt pâinea cea vie, care s-a pogorât din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta viu va

fi în veci. Iar pâinea pe care Eu o voi da pentru viaţa lumii este trupul Meu.

In 8:12 Deci iarăşi le-a vorbit Iisus zicând: Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va

umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.

In 8:23 Şi El le zicea: Voi sunteţi din cele de jos; Eu sunt din cele de sus. Voi sunteţi din lumea

aceasta; Eu nu sunt din lumea aceasta.

In 8:24 V-am spus deci vouă că veţi muri în păcatele voastre. Căci dacă nu credeţi că Eu sunt,

veţi muri în păcatele voastre.

In 8:28 Deci le-a zis Iisus: Când veţi înălţa pe Fiul Omului, atunci veţi cunoaşte că Eu sunt şi că

de la Mine însumi nu fac nimic, ci precum M-a învăţat Tatăl, aşa vorbesc.

In 8:58 Iisus le-a zis: Adevărat, adevărat zic vouă: Eu sunt mai înainte de a fi fost Avraam.

In 9:5 Atât cât sunt în lume, Eu sunt Lumină lumii.

In 10:11 Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi pune sufletul pentru oile sale.

In 10:30 Iar Eu şi Tatăl Meu una suntem.

In 10:36 Despre Cel pe care Tatăl L-a sfinţit şi L-a trimis în lume, voi ziceţi: Tu huleşti, căci am

spus: Fiul lui Dumnezeu sunt?

In 10:38 Iar dacă le fac, chiar dacă nu credeţi în Mine, credeţi în aceste lucrări, ca să ştiţi şi să

cunoaşteţi că Tatăl este în Mine şi Eu în Tatăl.
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In 11:25 Şi Iisus i-a zis: Eu sunt învierea şi viaţa; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va

trăi.

In 13:19 De acum vă spun vouă, înainte de a fi aceasta, ca să credeţi, când se va îndeplini, că Eu

sunt.

In 14:6 Iisus i-a zis: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin

Mine.

In 15:1 Eu sunt viţa cea adevărată şi Tatăl Meu este lucrătorul.

In 18:5 Răspuns-au Lui: Pe Iisus Nazarineanul. El le-a zis: Eu sunt. Iar Iuda vânzătorul era şi el

cu ei.

In 18:8 Răspuns-a Iisus: V-am spus că Eu sunt. Deci, dacă Mă căutaţi pe Mine, lăsaţi pe aceştia

să se ducă;
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Spiritualitatea (varianta pentru ingineri)

Om_de_jad: Aceasta  este  un  text  dedicat  omului  modern.  Ve i  găsi  aici  ceva  foarte,  foarteț

important,  o informa ie  pentru care oamenii  din trecut  făceau războaie  i  se  măcelăreau  unii  peț ș

ceilal i. În fragmentul pe care îl ve i citi se află o cheie, un răspuns la cele mai importante întrebăriț ț

pe care i le-au pus oamenii vreodată. Dacă nu ve i în elege la ce mă voi referi aici, înseamnă că fieș ț ț

nu a i fost aten i când a i citit, fie nu ave i o fire suficient de practică încât să pricepe i utilitateaț ț ț ț ț

informa iilor prezentate.ț

Via a pe care tu o trăie ti acum nu are niciun rost fiindcă nu ai niciun fel de certitudine. Dacăț ș

e ti sincer, trebuie să recuno ti că nu tii dacă există în realitate vreun Creator, nu po i spune dacăș ș ș ț

există sau nu via ă după moarte, n-ai idee dacă se poate trăi cu adevărat o via ă interioară mai bună,ț ț

nu tii precis ce e bine i ce e rău, cine are dreptate i cine nu, dacă e vreun om care tie ceva sau to iș ș ș ș ț

bat câmpii i se prefac. Între toate aceste incertitudini, în interiorul tău apar i dispar stări i gânduriș ș ș

i emo ii de toate felurile, care se bat cap în cap unele cu altele, se pun unele contra altora .a.m.d.ș ț ș

Nu tii dacă tradi ia este calea de urmat sau dacă dimpotrivă, modernismul este calea, nu- i dai seamaș ț ț

dacă trebuie să fii cre tin sau yoghin sau om de tiin ă, nu pricepi de ce nu te poate satisface niciunș ș ț

loc de muncă, niciun fel de activitate, nu în elegi de ce se spune că iubirea este totul i indiferentț ș

dacă iube ti sau e ti iubit, nu sim i împlinire.ș ș ț

În limbajul nostru comun, al jucătorilor, numim toate aceste lucruri false identită i. Pe concret,ț

iei un copil de un an i începi să bagi în el informa ii de toate tipurile: îi zici că e a a i pe dincolo, căș ț ș ș

trebuie să facă aia i să nu facă cealaltă. Când ajunge mare, copilul în cauză are capul formatat ca unș

hard disk plin de foldere i fi iere, toate ale altora. Poate crezi în reîncarnare, poate crezi în ortodoxieș ș

sau  în  francmasonerie,  poate  crezi  în  teoriile  lui  Plank,  tot  un  credincios  vei  rămâne,  nu  un

cunoscător real. Dacă vrei să faci ceva util până mori, trebuie să te sal i din tot acest amalgam deț

pseudo-informa ii. Î i spun acum în ce constă treaba asta i cum să o faci. Aceasta este spiritualitatea.ț ț ș

Omul din zilele noastre trebuie să- i dezvolte un nou tip de con tien ă, fiindcă cel actual nu eș ș ț

capabil să ofere i să păstreze informa iile care ne interesează. Ca să în elege i la ce mă refer, o săș ț ț ț

163



dau un exemplu care ajută: în primele luni din via ă, copilul nu poate vedea contururi. Pentru el, toateț

obiectele  sunt  amestecate  într-o  masă  omogenă,  iar  copilul  vede  pete  de  diferite  culori  i/sauș

intensită i ale culorilor. Abia după o perioadă, creierul va face legătura dintre acele pete de culoare iț ș

forma sau conturul obiectelor, iar acest lucru se întâmplă automat, fără ca noi să depunem un efort

con tient. Însă eforturi mari au fost depuse în trecut pentru a se ajunge la asemenea performan e.ș ț

Omul de acum 200.000 de ani a trebuit să depună eforturi extraordinare ca să poată ie i de sub tiraniaș

petelor de culoare i să vadă în final contururi. Iar acest efort depus de strămo ii no tri a fost re inutș ș ș ț

în structura omului actual, astfel încât după na tere, noi nu trebuie să mai depunem acelea i eforturiș ș

pentru a sesiza contururile obiectelor. Eforturi la fel de impresionante au fost depuse de strămo iș

pentru dezvoltarea memoriei, a imagina iei i a gândirii (exact în această ordine). Acum ne aflăm înț ș

punctul în care gândirea s-a dezvoltat suficient i este nevoie ca dincolo de gândirea de zi cu zi, careș

are  în  centrul  sentimentul  de  identitate  (ego),  să  dezvoltăm  un  nou  tip  de  con tien ă.  Oș ț

supracon tien ă, să-i zicem. Aceasta este spiritualitatea, acesta este ”next level”-ul omului actual. Înș ț

caz contrar, dacă rămânem agă a i de gândirea ra ională, o să devenim sclavii acesteia i consecin eleț ț ț ș ț

vor fi destul de drastice.

Haide i să ne uităm la stările noastre de con tien ă. Avem a a-numita incon tien ă, care este oț ș ț ș ș ț

stare vegetală. Respirăm, suntem vii, dar nu putem nici să observăm ce facem i nici să re inem ceș ț

facem în acele momente. Apoi avem subcon tien a, în care putem fi semi-con tien i de ceea ce facemș ț ș ț

i avem un acces redus la memorie (de aceea, în timpul visului - care este de fapt expresia cea maiș

bună a stării de semi-con tien ă - participăm activ la ceea ce visăm, însă nu re inem prea multe dinș ț ț

ceea ce am visat). În sfâr it, avem starea de con tien ă de zi, cea în care suntem implica i în ceea ceș ș ț ț

facem (suntem con tien i de ceea ce facem) i avem control voluntar asupra memoriei, astfel încâtș ț ș

putem spune ce am făcut ieri, ce am făcut acum o săptămână, ce am făcut pe parcursul vie ii .a.m.d.ț ș

Însă acest acces la memorie, nu ne permite să aflăm ce am făcut de pe o via ă pe alta, i din acestț ș

motiv, noi nu putem fi siguri în mod normal, dacă teoria reîncarnării este reală sau nu. De aceea, un

nou tip de con tien ă, capabilă să dezvolte un nou tip de memorie i un nou tip de imagina ie seș ț ș ț

impune a fi dezvoltată.

Dincolo de starea obi nuită de con tien ă, există o altă stare de con tien ă, net superioară. Noi,ș ș ț ș ț

jucătorii, o numim ”trezire”, iar în religiile orientale aceasta se nume te ”iluminare spirituală”. Săș

vedem în ce constă această stare de supra-con tien ă sau de trezire i cum putem avea acces la ea.ș ț ș

Pentru asta, va trebui să în elegem mecanismul stării de con tien ă din timpul zilei.ț ș ț

164



Noi cunoa tem două tipuri de implicare în activită ile con tiente:  o implicare care presupuneș ț ș

orientarea aten iei către exterior i un alt tip de implicare, care presupune orientarea aten iei cătreț ș ț

interiorul nostru. Adică ori suntem aten i la ceea ce facem în exterior, ori suntem aten i la ceea ce seț ț

întâmplă în interiorul nostru, în fiin a noastră. Materialul de lucru în toată povestea asta este aten ia,ț ț

pe care noi avem mai mult sau mai pu in abilitatea de a o orienta fie în afara noastră, fie în interiorulț

nostru.

Pentru  că  oamenii  sunt  obi nui i  să  se  orienteze  mai  mult  spre  exterior  sau  mai  mult  spreș ț

interior,  vom descoperi  că  în  jurul  nostru  există  două  mari  categorii  de  semeni:  materiali tii  iș ș

spirituali tii. Materiali tii sus in că nu există niciun Dumnezeu, că tot ce există este ceea ce se vedeș ș ț

cu ochiul i poate fi măsurat cu un aparat de măsură. Ace ti oameni vor fi condamna i să nu simtăș ș ț

niciodată bucurie reală i vor fi tot timpul ro i de ideea că omul este o fiin ă aflată la cheremul sor ii.ș ș ț ț

Pentru că un materialist (un om de tiin ă) autentic, nu poate fi de acord cu depresia ca formă non-ș ț

materială de manifestare, singura op iune care îi rămâne este o formă de cancer.ț

Apoi avem spirituali tii, care nu vor sub niciun chip să recunoască valoarea materiei. Pentru ei,ș

totul este spirit i undă energetică, totul reprezintă într-o formă sau alta dorin a Creatorului. Acestorș ț

oameni le rămâne datoria să lupte cu îndoiala i cu bolile psihice, cu dumnezei închipui i, cu ritualuriș ț

i cu sacrificii pentru satisfacerea zeilor. În trecutul îndepărtat, spirituali tii conduceau lumea dupăș ș

chipul  i  asemănarea  lor  i  au  distrus-o  după  chipul  i  asemănarea  lor.  În  prezent,  materiali tiiș ș ș ș

conduc lumea i o vor distruge după chipul i asemănarea lor, a a că fi i cu băgare de seamă.ș ș ș ț

Revenim la subiectul dezbătut. Omul se află fie implicat în interior, fie implicat în exterior. Dacă

e ti un om de tiin ă, un inginer sau un simplu materialist, aten ia ta va fi orientată totdeauna spreș ș ț ț

exterior. O să consideri că ”ăia care stau să analizeze ce simt” sunt du i cu pluta i că pierd timp util,ș ș

care ar putea fi folosit pentru... făcut bani, adunat averi, competi ie cu al ii, cunoa tere în plan fizic.ț ț ș

Dacă e ti un spiritualist, un filosof sau un simplu credincios, atunci va trebui să tii că aten ia taș ș ț

este orientată mai mereu către interiorul fiin ei tale. Vei fi absorbit de foarte multe ori în lumea taț

interioară, vei fi acaparat cu totul poate de gânduri, poate de sentimente, poate de altele. Pentru tine,

cei care se luptă pentru bani, faimă i acumulări  în plan material,  pierd timp în care ar putea săș

dezvolte o rela ie cu divinitatea, cu Creatorul. ine minte, pentru materiali ti, divinitatea aia la careț Ț ș

tu te rogi este percepută ca fiind propria ta proiec ie în imagina ie. Materiali tii pot să vadă cât e ti tuț ț ș ș

de prost, exact cât reu e ti tu să vezi cât sunt ei de pro ti - nici mai mult, nici mai pu in.ș ș ș ț
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Ceea  ce  ne  interesează  este  dezvoltarea  acestui  nou  tip  de  con tien ă,  denumit  trezire  sauș ț

”iluminare”. Având acest tip de con tien ă, vom putea să unim interiorul cu exteriorul i să facem oș ț ș

legătură sănătoasă între materie i spirit. Un nou tip de om se va na te, iar genera iile următoare vorș ș ț

primi de-a gata ceea ce noi trebuie să ob inem acum printr-un efort extraordinar. Exact a a cum auț ș

depus strămo ii no tri eforturi incredibile pentru dezvoltarea memoriei, a imagina iei i a gândirii, laș ș ț ș

fel este necesar ca omul actual să depună eforturi incredibile pentru a migra de la starea de con tien ăș ț

actuală la o stare superioară de con tien ă. O po i denumi trezire, o po i denumi iluminare, po i să-iș ț ț ț ț

spui cum dore ti. Este doar o stare de con tien ă superioară.ș ș ț

Cum se ajunge la această stare de con tien ă? Omul trebuie să practice gradat orientarea aten ieiș ț ț

către  exterior,  orientarea  aten iei  către  interior,  iar  la  final,  orientarea  aten iei  concomitent  cătreț ț

exterior i către interior. Starea de trezire,  ”iluminarea”, este cea care apare în momentul în careș

omul nu se află ”nici înăuntru i nici în afara sa”. Sau spus altfel, atunci când omul se află în acela iș ș

timp i în interiorul i în afara sa.ș ș

Dacă te tii inginer, practică retragerea în sine. O să fie dureros i o să- i dai seama câte tipuri deș ș ț

mâncărimi psihice i fizice te apucă atunci când î i propui să stai nemi cat câteva ore i să- i orienteziș ț ș ș ț

aten ia exclusiv către interiorul tău.ț

Dacă e ti un spiritualist, ia o cazma sau o lopată, un târnăcop sau un ciocan. Bate un cui, taie cuș

fierăstrăul, ajută o babă să- i repare casa. Tu o să ai de luptat cu lenea i vei vedea că în loc să fiiș ș

atent la ceea ce ai de făcut în exterior, te vei preocupa doar de ceea ce sim i când faci acele lucruri,ț

vei căuta să afli ce crede Domnul despre ceea ce faci, ce crede că ar trebui să faci mai bine .a.m.d.ș

Tu trebuie să înve i să te la i absorbit de exterior i să te bucuri de ceea ce faci când depui efort, a aț ș ș ș

cum o face materialistul.

Când ajunge i să fi i familiariza i cu orientarea aten iei către interior i către exterior, practica i-ț ț ț ț ș ț

le pe ambele în timp ce face i orice. Când vă ruga i sau când medita i, fi i concomitent aten i i înț ț ț ț ț ș

interior i în exterior.ș

Când tăia i lemne sau săpa i grădina, la fel, fi i aten i i în interior i în exterior.ț ț ț ț ș ș

Aceasta  este  aten ia  cu dublă  direc ie,  practicată  de jucători.  Abia  în  această  stare,  omul  iaț ț

contact cu spiritualitatea. Nu a tepta i ca spiritualitatea să vină singură de la yoga, de la medita ie sauș ț ț

rugăciune, de la următorul grad în masonerie, de la buru-buru sau de la altcineva, că n-o să vi se

întâmple nimic niciodată.
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Să re inem:ț

.Om_de_jad:

=================

1. Cine este Yahweh?

=================

"Yahweh[Notes  1]  was the  national  god of  the  Iron Age kingdoms of  Israel  (Samaria)  and

Judah.[3] His exact origins are disputed, although they reach back to the early Iron Age and even the

Late Bronze:[4][5] his name may have begun as an epithet of El, head of the Bronze Age Canaanite

pantheon,[6]  but the earliest  plausible  mentions  of Yahweh are in Egyptian texts  that refer to a

similar-sounding place name associated with the Shasu nomads of the southern Transjordan.[7]" -

sursa: Wikipedia

Concluzie: zeul la care se închină evreii se nume te Yahweh.ș

...............

=================

2. Cine este Allah?

=================

"Allah  (/ ælə,  lə,  əl l /;[1][2]  Arabic:  ˈ ˈɑː ˈ ɑː ,اهلل  translit.  Allāh,  IPA:  [ (h)]  (About  thisɑɫˈɫɑː

soundlisten)) is the Arabic word for God in Abrahamic religions. In the English language, the word

generally refers to God in Islam.[3][4][5] The word is thought to be derived by contraction from al-

ilāh, which means "the god", and is related to El and Elah, the Hebrew and Aramaic words for God.

[6][7]" - sursa: Wikipedia

Concluzie: zeul la care se închină arabii se nume te Allah.ș

...............

=========================

3. Ce sunt religiile abrahamice?

=========================
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"Judaism, Christianity,  and Islam are sometimes called Abrahamic religions because they all

accept the tradition of the God, Yahweh, (known as Allah in Arabic), that revealed himself to the

prophet Abraham." - sursa: Wikipedia

Concluzie: Evreii i arabii se închină la acela i zeu numit Yahweh, doar că arabii îi spun Allah.ș ș

Cine este DUMNEZEU?

=======================

Probabil că v-a i pus de nenumărate ori întrebarea ”de unde vine numele de Dumnezeu” i maiț ș

ales ce caută cuvântul “zeu” în această denumire. De i nu tiu, românii se închină de câteva mii deș ș

ani la un zeu mesopotamian (găsi i mai jos detalii).ț

.

.

1. La cine se roagă cre tinii, evreii i musulmanii?ș ș

.

Americanii îi spun God ru ii îi spun Бог, evreii îi spun Yahweh, arabii îi spun Allah, iar noi,ș

românii, îi spunem Dumnezeu. În naivitatea noastră, credem că ne referim la acela i zeu la care seș

închină evreii i arabii, însă nu este deloc a a: românii se închină la un zeu mesopotamian.ș ș

.

2. Cine este Dumnezeul la care se închină românii?

.

Zeul la care se închină românii  este Tammuz, un zeu mesopotamian căruia i se mai spunea

Dumuzi sau Dumuzid - de aici denumirea de Dumnezeu.

.

3. Dumuzid

.

“Dumuzid,[a] later known by the alternate form Tammuz,[b] is an ancient Mesopotamian god

associated with shepherds, who was also the primary consort of the goddess Inanna (later known as

Ishtar). In Sumerian mythology, Dumuzid's sister was Geshtinanna, the goddess of vegetation. In the

Sumerian King List, Dumuzid is listed as an antediluvian king of the city of Bad-tibira and also an

early king of the city of Uruk. In the Sumerian poem Inanna Prefers the Farmer, Dumuzid competes
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against the farmer Enkimdu for Inanna's hand in marriage. In Inanna's Descent into the Underworld,

Dumuzid fails to mourn Inanna's death and, when she returns from the Underworld, she allows the

galla demons to drag him down to the Underworld as her replacement.  Inanna later  regrets  this

decision and decrees that Dumuzid will spend half the year in the Underworld, but the other half of

the year with her, while his sister Geshtinanna stays in the Underworld in his place, thus resulting in

the cycle of the seasons." - sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Dumuzid

.

“Tammuz, Sumerian Dumuzi, in Mesopotamian religion, god of fertility embodying the powers

for  new life  in  nature  in  the  spring.  The name Tammuz  seems to  have  been derived  from the

Akkadian form Tammuzi, based on early Sumerian Damu-zid, The Flawless Young, which in later

standard Sumerian became Dumu-zid, or Dumuzi. The earliest known mention of Tammuz is in texts

dating to the early part of the Early Dynastic III period (c. 2600–c. 2334 BCE), but his cult probably

was much older. Although the cult is attested for most of the major cities of Sumer in the 3rd and

2nd millennia BCE, it centred in the cities around the central steppe area (the edin)—for example, at

Bad-tibira  (modern  Madīnah),  where  Tammuz  was  the  city  god."  -  sursa:

https://www.britannica.com/topic/Tammuz-Mesopotamian-god

.

4. Cine este Tammuz sau Dumuzi, zeul la care se închină românii?

.

“A deity with two goat-legs has always been identified as satan. The names Satur and Saturn

therefore are camouflaged references to Satan. (Hislop and Jacob Grimm)

The  Saturnalia  was  named  for  Saturn,  otherwise  known as  Cronus.  Cronus  is  an  alias  for

Tammuz. Tammuz was Nimrod reborn - alias, his son.”

.

“The Oxford dictionary identifies it as 'Saturos' in Greek. The Saturs and their leader Pan are

also known as "Goat-gods".

The early Babylonians called the sun "the Goat" and said that the "Goat-god" was the "Sun-

god". Isaiah 13:21 identifies the Saturs as belonging to Babylon.

The scapegoat Azazel of Leviticus 16 was a figure of satan (Christianity and Mythology J.M.

Robertson pp.319-325). This is also confirmed by the Church Father, Origen.

A deity with two goat-legs has always been identified as satan. The names Satur and Saturn

therefore are camouflaged references to Satan. (Hislop and Jacob Grimm)

The  Saturnalia  was  named  for  Saturn,  otherwise  known as  Cronus.  Cronus  is  an  alias  for

Tammuz. Tammuz was Nimrod reborn - alias, his son. His wife and mother was Rhea (Semiramis).

Egyptian  and  Babylonian  antiquities  recognize  his  mother  as  Semiramis,  and  his  birthday  is
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celebrated on 25th December. Semiramis was depicted as a virgin Madonna holding the "Christ"

child.” - sursa: https://en.wikibooks.org/…/Negl…/Idolatry/Satan%27s_Birthday

.

5. Cine este Nimrod?

.

https://en.wikipedia.org/wiki/Nimrod

.

6. Atunci când spune i ”Dumnezeu” în loc de ”Domnul” sau de ”Tatăl nostru” sau de ”Tatăl luiț

Hristos”, este bine să ti i că vă referi i la un zeu mesopotamian. Nu că ar fi vreo problemă dacă văș ț ț

închina i la zei mesopotamieni... dar este bine de tiut, în cazul în care nu a i vrut să face i asta i dinț ș ț ț ș

gre eală a i făcut-o.ș ț
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De pe la Jadu adunate..

Om_de_jad: Dacă to i du manii tăi au murit de bătrâne e, nu este ca şi când i-ai fi învins.ț ș ț

Atunci când bărba ii vor să practice continen a sexuală, pot gre i în trei feluri: fie se considerăț ț ș
superiori în raport cu femeile, fie se cred inferiori, fie au impresia că sunt egali cu ele.

Dacă atunci când te descurci,  încurci cel  pu in o altă persoană, nu se cheamă că e ti un omț ș
descurcăre . Foarte rar am întâlnit oameni descurcăre i, majoritatea fiind de fapt încurcătorii altora,ț ț
din dorin a de a se descurca pe ei în i iț ș ș

Oportunitatea de a hali căcat, nu-i propriu-zis o oportunitate!

Cumpătare înseamnă să nu vrei chiar tot ceea ce po i.ț

Po i avea o femeie doar atât cât i se dăruie te ea.ț ț ș

În mod normal, un om sănătos este format în mare parte din el însu i.ș

”Vasul făcut din humă este util prin golul creat de forma lui. De i pre uim mereu ceea ce există,ș ț
ne folosim de ceea ce aparent nu există.” - Tao Te Ching

Dacă por i joben pentru că toată lumea poartă, nu faci ce trebuie, iar dacă nu por i joben pentruț ț

că toată lumea poartă, iară i nu faci ce trebuie.ș

"Trupul este, în credinţa creştină, chipul sufletului şi este creat de Dumnezeu printr-un act de

atenţie  deosebită.  El  nu este  o  închisoare  regretabilă  a  sufletului,  ci  organul  prin care  acesta  se

manifestă, imprimând asupra lui pecetea caracterului său." Pr. D. Staniloae

Singurul păcat al omului este exagerarea, pentru că păcatele, oricare ar fi ele, îşi au originea in

exagerare.  Iar  echilibrul  căutat  în  mod  obsesiv  şi  practicat  fără  discernământ,  este  şi  el  un  act

exagerat care va conduce în mod inevitabil la păcat.
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"Cozonac,  zocanac,  nacaoz,  canacoz,  ozocan,  nacazoc,  ocanaz,  zacanao,  onacaz,  zacanoc,

conazac" - Mintea inventează în continuu variante false ale realită ii. Deci nu te încrede niciodată înț

ceea ce î i spune ea că po i, că e ti sau că vei fi vreodată.ț ț ș

Vin vremuri în care omul va vedea cu ochii lui cât a fost i cât este de mic. Aflând toate acestea,ș

el se va întoarce la Domnul fie cu fa a, fie cu spatele. Cale de mijloc, însă, nu există.ț
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Cui îi e frică de tantra?

Om_de_jad: Văd că mai nou au început să apară articole împotriva continenţei sexuale, care
susţin  ba  că  aceste  practici  ar  conduce  către  ejaculare  retrogradă,  ba  că  ar  duce  la  dureri  ale
testiculelor, la inflamarea prostatei şi la apariţia unor formaţiuni tumorale în zonă. Complementar,
dacă mă pot exprima astfel, apar articole care susţin că de fapt e sănătos să ejaculezi cât mai des cu
putinţă. Partidul comunist internaţional emite aberaţii cu viteză 5G.

Într-o lume plină de LGBTQWERT, mă întreb cui îi e frică de categoria de "perverşi" care vor
să-şi exploreze propriul corp şi trăiri  sexuale şi să nu-şi mai consume energia erotică într-un act
sexual prost, nesatisfăcător şi "normal", de numai 30s.

Oare nu cumva le e frică să nu devină continenţa o nouă modă? Dacă acceptăm şi tolerăm
fluidgender şi altele asemenea, nu văd de ce n-am adăuga la LGBTQ şi un C de la continenţă, ca să
ne protejeze şi pe noi partidul pe banii lor.

Nu ştiu câtă relevanţă are ce scriu aici, dar ca idee, acum vreo 10 - 12 ani am purtat o discuţie cu
un medic chirurg (bun) care era interesat de practicarea continenţei sexuale strict dpdv medical, adică
fix subiectul care se dezbate (ce impact are practicarea continenţei asupra sănătăţii bărbatului). După
o discuţie mai lungă, concluzia lui a fost că nu e sub nicio formă periculoasă.

Continenţa sexuală este singura metodă prin care bărbaţii îşi pot recăpăta demnitatea pe care
ăştia le-au furat-o. Şi un prilej bun de a te bucura cu femeia de ceva intens, intim şi de bun simţ. Atât
am avut de spus. Articolele de genul ăsta mă îndeamnă să ţin conferinţe despre brahmacharya şi cred
că am să fac asta cât de curând.
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Creştinismul şi tantra

Om_de_jad: În orice caz, ideea de a te fofila atunci când vine vorba despre evoluţia ta spirituală
nu poate fi una bună. De ce? Pentru că singurul pe care-l poţi fenta eşti tu. Evoluţia spirituală are ca
scop dezvoltarea unei relaţii cât mai intime între tine şi Creator, iar Creatorul nu poate pierde în
povestea asta. Dacă vrei să fentezi sau să te fofilezi, doar pe tine te poţi fenta şi doar faţă de tine te
poţi fofila.

În această ordine de idei, dacă avem în vedere măcar faptul acela economic pe care ar trebui să îl
ştim cu  toţii,  şi  anume  că  nu  putem avea  mai  mulţi  clienţi  pentru  că  vindem mai  ieftin  decât
cumpărăm şi prin asta să facem şi profit, ar trebui să luăm în serios cât mai multe dintre aspectele
vieţii de călător prin lumea spirituală. Şi unul dintre lucrurile foarte importante în această călătorie se
referă la relaţia intimă avută cu persoana iubită. Din acest motiv şi doar din acest motiv ar trebui să
ne intereseze în ce mod ne putem raporta corect la această relaţie, astfel încât evoluţia spirituală a
noastră şi a celor dragi să nu aibă de suferit. Fofilarea este opţiunea aleasă (vorba vine) de cei care nu
au treabă cu calea  spirituală.  Cei  interesaţi  de o cale  spirituală  trebuie  să  renunţe la  fofilare,  la
şmecherii şi la lene, altfel vor lucra în gol.

Dacă  suntem  conştienţi  că  fofilarea  nu  este  o  soluţie,  descoperim  că  avem  două  mari  căi
spirituale pe care le putem urma: una de natură iudeo-creştină, zisă şi abrahamică, din care face parte
şi islamul şi alta de natură hindusă (filosofie vedantică) unde vreau eu să încadrez atât yoga cât şi
tantra (care este tot o formă de yoga). Cunoaşterea dobândită de jucători ne arată detaliat care sunt
motivele  din spatele  acestor două mari căi  spirituale  şi  le voi expune pentru a se înţelege în ce
constau ele şi ce trebuie făcut în această direcţie.

Omul este o entitate formată în vremurile actuale din corp fizic (corp de hrană), din corp de viaţă
(eteric), din corp astral (corpul simţurilor) şi din corpul-eu (ego). Atunci când vorbim despre iudeo-
creştinism, vorbim despre un curent religios care se axează pe primele două corpuri (fizic şi eteric),
iar când vorbim despre hinduism sau yoga (incluzând tantra), vorbim despre un curent religios axat
pe celelalte două corpuri (astral şi corpul-eu). Înţelegând aceste abordări, putem pricepe mai bine
care sunt indicaţiile referitoare la relaţia de cuplu, din perspectiva acestor curente religioase.

În  hinduism şi  în  yoga  avem Brahmacharya,  prin  asta  înţelegându-se  un  control  perfect  al
energiilor  sexuale,  considerate  pe bună dreptate  a  fi  energii  creatoare.  Brahma este  Creatorul  în
hinduism, iar "charya" înseamnă "a ţine legătura cu". Cu alte cuvinte, Brahmacharya înseamnă "a fi
în legătură constantă cu Creatorul". În yoga, Brahmacharya este a patra regulă (după Ahimsa, Satya
şi Asteya) de conduită etică şi morală, din setul de reguli denumite Yama. Cu alte cuvinte, Yoga ne
spune că fără Brahmacharya nu se poate.  Sigur că este dificil  de obţinut un control total  asupra
energiilor sexuale, însă toţi cei care o iau pe calea unui curent religios de tip hindus (fie ei yoghini
sau tantrici) ar trebui să urmărească pe tot parcursul vieţii să respecte această regulă care vizează
acest tip de control asupra energiilor cu potenţial creator. La fel ca şi cei care sunt violenţi, care fură
şi care nu respectă adevărul, cei care fac Yoga sau care meditează fără să practice Brahmacharya o
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vor face degeaba.  Yoga nu rimează  cu alcoolul,  cu fumatul  şi  cu lipsa controlului  sexual.  Cum
spuneam în introducere, nu poţi fenta pe nimeni în afară de tine.

În  iudeo-creştinism  nu  avem un  concept  precum  Brahmacharya,  însă  avem  cel  puţin  două
indicaţii precise, 1) - aceea de a nu te culca cu femeia în zile de sărbătoare şi 2) - aceea de a nu risipi
sămânţa.  Iudeo-creştinismul  se  concentrează  pe  evoluţia  corpului  fizic  şi  a  celui  eteric  şi  în
concluzie, datoria unui iudeo-creştin sau practicant al islamului este să respecte atât prima regulă cât
şi pe cea de a doua. Iudeo-creştinul trebuie să facă "câţi copii îi dă Yahweh" şi să-i crească prin efort
fizic susţinut ("Cu sudoarea frunţii tale îţi vei mânca pâinea, până când te vei întoarce în pământ,
pentru că din el ai fost luat; căci ţărână eşti şi în ţărână te vei întoarce." - GENEZA 3:19-21 NTLR.

Concluzii explicate pe şleau:
1.  Dacă  alegi  yoga  sau  tantra,  trebuie  să  practici  neapărat  controlul  energilor  sexuale

(continenţă).  Altfel  te  joci de-a calea spirituală  şi nu vei avea niciun rezultat,  pentru că ceea ce
acumulezi prin practica Yoga, pierzi prin ejaculare.

2.  Dacă eşti  iudeo-creştin  sau practicant  al  islamului,  trebuie  să  nu controlezi  absolut  deloc
energia sexuală, să ejaculezi de fiecare dată în femeie şi să faci câţi copii îţi dă Yahweh, pe care să-i
creşti cu sudoarea frunţii. Asta înseamnă, de asemenea, un control şi o voinţă de fier, căci ţi se va
cere să fii drept şi cinstit în timp ce eşti lipsit de vlagă.

Fiecare este liber să-şi aleagă calea, ambele fiind corecte. Loc de fofilare, însă, nu prea este.
Notă: acesta nu este un articol, este o notă explicativă pentru anumite persoane care încă sunt în

dilemă cu calea pe care vor să o urmeze. Mult succes tuturor pe calea aleasă!
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Curentele religioase şi practica masturbării

Om_de_jad: Ieri, în cadrul Serii Neotantrice,  am discutat  împreună cu prietenii  noştri despre
motivele pe care le au curentele religioase în respingerea practicării masturbării. Voi expune pe scurt
aici ceea ce s-a discutat aseară, pentru a face o recapitulare şi pentru a împărtăşi aceste informaţii cu
toţi cei interesaţi de acest subiect.

Scopul masturbării este acela de a-ţi provoca singur un orgasm, intenţia fiind aceea de a scăpa de
presiunea sexuală acumulată.  Pentru a fi  cât  mai eficient  în practicarea masturbării,  două lucruri
trebuie să se întâmple: orgasmul trebuie să vină la comandă şi să fie pe cât posibil mai aproape de
unul real. Dacă orgasmul nu se produce deloc sau dacă omul devine prea conştient de faptul că îşi
stimulezi  cu  mâna  organele  genitale  de  unul  singur,  toată  plăcerea  dispare  sau  se  instalează
plictiseala. Astfel, pentru ca orgasmul să se producă la comandă (asta însemnând de regulă foarte
rapid), individul trebuie să dezvolte mai întâi "abilitatea" de a-şi pierde controlul pe zona sexuală. Iar
ca să aibă parte de un act cât mai apropiat de un act sexual real, cel care se masturbează trebuie să ia
drept bune imaginile pe care şi le produce cu ajutorul imaginaţiei. Ca să sumarizăm această practică,
putem spune fără să greşim că masturbarea îi reuşeşte unui om cu atât mai mult cu cât acesta devine
mai "capabil" să piardă contactul cu funcţia lui sexuală şi să-şi imagineze scene cu conţinut erotic, pe
care să le ia drept fapte reale. Vă rog să luaţi în considerare acest prim aspect al discuţiei.

A doua observaţie este legată de partea energetică a actului masturbării. Ca să-ţi placă ceea ce
faci,  o formă energetică de polaritate  opusă centrului  sexual pe care îl  ai  trebuie să se formeze.
Astfel, prin practica masturbării, în om se crează două polarităţi sexuale, una reală dată de corpul
fizic şi una imaginativă. Să explicăm în detaliu ce înseamnă acest lucru şi care sunt consecinţele.

Să presupunem că eşti bărbat. Ca bărbat, în mod normal ar trebui să fii atras de vagin, nu de
penis, însă dacă vrei să te masturbezi, trebuie să devii cumva atras de propriul penis care chiar dacă
este al tău, este "un penis". Ca să poţi fi atras de un penis, o instanţă energetică imaginativă de tip
feminin va trebui să fie creată în tine, astfel încât să simţi plăcere când mângâi un penis. În mod
similar,  dacă eşti  femeie,  ar  trebui să te atragă penisul unui bărbat  şi  nu un vagin,  deci ca să-ţi
reuşească masturbarea, va trebui să dezvolţi în interior o instanţă energetică masculină, capabilă să se
excite la atingerea unui vagin. Să vedem acum care sunt consecinţele acestui fapt, atât la bărbat cât şi
la femeie.

Ca bărbat,  îţi  vei  crea  în  timp "o femeie"  în  interiorul  tău,  cu  care  vei  începe  să  ai  relaţii
amoroase destul de des. Pe măsură ce aceste acte sexuale devin mai frecvente,  forma energetică
imaginativă capătă contur din ce în ce mai tare, astfel încât începi să ai o relaţie cu tine însuţi şi în
momentul acela nu vei mai simţi nevoia să te angrenezi într-o relaţie cu o persoană de sex opus. Ca
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femeie, implicaţiile sunt şi mai grave, pentru că femeile îşi doresc în mod natural să se dedice relaţiei
pe care o au cu bărbatul ales şi să fie fidele acelei relaţii. În consecinţă, atunci când masturbarea
devine singurul mijloc  de a obţine plăcere,  o relaţie  cu "bărbatul"  energetic  din ea începe să se
contureze, iar la apariţia unui bărbat real, femeia care a investit toată energia sexuală de care dispune
pentru a dezvolta o relaţie cu "bărbatul" energetic din interiorul ei, va simţi că îl înşeală pe acesta
dacă  se  angrenează  într-o  relaţie  cu  un  bărbat  real.  Odată  produs,  ataşamentul  faţă  de  forma
energetică de polaritate inversă din tine, este foarte greu de distrus. Evident, toate aceste judecăţi - în
măsura  în  care  le  putem  considera  judecăţi  -  se  desfăşoară  la  nivel  subconştient,  astfel  încât
persoanele angrenate în astfel de demersuri nu vor observa cele expuse aici. Iată deci motivul pentru
care toate curentele religioase autentice se opun practicii masturbării.

Completare:

Şi atunci, de ce ni se spune că masturbarea este bună? Pentru că există o legătură foarte strânsă
între  masturbare  şi  homosexualitate.  Nu  susţin  că  persoanele  care  se  masturbează  devin
homosexuale, însă comportamentul din timpul masturbării este unul homosexual. Bărbatul care se
excită la atingerea unui penis (deşi este al lui), se poate excita şi la atingerea penisului altui bărbat.
La fel şi femeia, care prin practica masturbării, atrasă fiind de vaginul ei, va putea deveni oricând
atrasă de vaginul altei femei. Putem spune astfel că prin practicarea masturbării, ne apropiem din ce
în ce mai mult de un comportament homosexual.

*

Întrebare: i concret pe ce trebuie lucrat pentru înlăturarea masturbării ? Am întâlnit persoaneȘ
care nu se pot lăsa cu nimic i a  vrea să încerc prin terapie reikiș ș

Om_de_jad: Într-o primă fază trebuie să-ţi propui să te opui atunci când îţi vine să te masturbezi,
să vezi ce se întâmplă cu tine şi să ţii minte. Fiecare om are problemele lui când încearcă să se opună,
tu trebuie să le descoperi pe ale tale, ca să ştii cu ce anume te lupţi. Unii se luptă cu depresia, alţii cu
frustrarea,  unii  devin agitaţi,  alţii  devin nervoşi ş.a.m.d.  În funcţie  de problemele  pe care le  vei
descoperi, se pot căuta soluţii.
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Relaxarea Yoghină Conştientă

(material gratuit oferit de Cursul de YOGA Online)

Om_de_jad: Tratatele de Yoga ale lui Patanjali susţin faptul că zece minute de relaxare yoghină
conştientă,  echivalează  cu  două  ore  de  somn  profund.  În  Hatha  Yoga,  aceasta  este  denumită
Shavasana şi se pune în practică la finalul şedinţelor de asana (posturi de Yoga). Tehnica poate fi
folosită de oricine vrea să scape de stres şi de oboseală, iar efectele în urma practicării acesteia vor fi
simţite încă de la prima execuţie.

Durează numai douăzeci şi cinci de minute, dar beneficiile acestei tehnici sunt uriaşe.

- aveţi nevoie de un pat sau de o pătură pe care să vă aşezaţi cu capul la Nord sau la Est şi să
porniţi materialul audio

- urmăriţi indicaţiile ghidului şi intraţi într-o stare de relaxare conştientă plăcută, menită să vă
reîncarce cu energie

- sistemul imunitar este stimulat, inima se odihneşte, organele interne se relaxează, iar corpul
elimină în mod natural energiile negative acumulate în timp

- întregul sistem circulator beneficiază de o pauză binevenită

- toată masa musculară se relaxează ca în somnul profund fără vise

- psihicul se regenerează şi o gândire pozitivă se instalează în mod natural

- după execuţie, chipul devine luminos, pielea capătă un aspect plăcut şi radios

- o serie de afecţiuni sunt vindecate în mod natural prin practicarea perseverentă a Shavasana (în
fiecare seară sau dimineaţa)

- vă ajută să vă recăpătaţi bucuria de a trăi şi puterea de a vă organiza mai bine activităţile

- reface potenţialul sexual deficitar

- beneficiaţi de revitalizarea întregului organism

Materialul vă este oferit în mod GRATUIT de către Cursul de YOGA Online.
Folosiţi-l cu încredere de fiecare dată când aveţi nevoie de relaxare!
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Psoriazisul - abordare holistică interviu cu Andi – Mihai Anton,

fitoterapeut

Om_de_jad: „Persoanele afectate de psoriazis ştiu că aceasta este o boală cronică, cu recidive şi
acutizări  pe tot  parcursul vieţii.  Din păcate,  specialiştii  nu pot spune cu exactitate nici  care sunt
cauzele psoriazisului şi nici ce metode de tratament trebuie folosite pentru a trata această boală. La
capitolul  cauze  posibile  sunt  menţionaţi  factorii  genetici,  stresul  şi  un  sistem  imunitar  cu
suprareacţie.  La  capitolul  tratament,  sunt  indicate  cremele  hidratante,  evitarea  unei  climat  care
favorizează  apariţia  zonelor  tegumentare  afectate  şi  evitarea  situaţiilor  de  stres.  Totuşi,  cum să
abordăm problema psoriazisului  atunci  când acesta  apare? Healthy People  vine cu informaţii  pe
această temă, într-un dialog cu fitoterapeutul Andi – Mihai Anton:

Î: Cine se îmbolnăveşte de psoriazis?
Trebuie să spun din start că nu veţi găsi două persoane cu psoriazis care să fie identice. Cu toate

acestea, la toţi cei afectaţi de psoriazis există un element comun: stresul şi mai ales imposibilitatea de
a-i face faţă. Adică la exterior omul poate să pară că face faţă stresului foarte bine, însă în interior
este tulburat, este temător şi se simte incapabil să reziste. Majoritatea persoanelor cu psoriazis au
momente în care simt că în interior au o bombă gata să explodeze. De regulă, aceste persoane se simt
nedreptăţite.

Î: Se poate vindeca?
Uneori  da,  să  ştiţi  că  sunt  situaţii  în  care  omul  se  vindecă  de  psoriazis  fără  niciun  fel  de

tratament. Evident, aceste situaţii sunt foarte, foarte rare, dar există şi trebuie menţionate ca atare.
Însă chiar dacă nu te poţi vindeca în totalitate de psoriazis, important este să găseşti o cale pentru a-l
ţine sub control sau măcar o cale prin care să-ţi faci viaţa cât mai plăcută, chiar dacă suferi de această
afecţiune cronică.

Î: Cum abordează problema psoriazisului un fitoterapeut?
Foarte diferit în funcţie de fiecare persoană în parte. Maria Treben considera că psoriazisul este

o afecţiune care ţine de pancreas şi într-adevăr, anumite persoane sunt afectate de psoriazis pe fondul
unei funcţionări deficitare a pancreasului. Alte persoane sunt foarte stresate, aşa cum spuneam mai
devreme,  sau  au  un  sistem  imunitar  care  reacţionează  exagerat  într-un  anumit  context.  Ca
fitoterapeut trebuie să cunoşti cât mai multe elemente din viaţa fiecărui subiect şi să cauţi factorii
declanşatori, fiindcă altfel, chiar dacă tratezi psoriazisul, atâta timp cât factorii declanşatori nu sunt
abordaţi, afecţiunea reapare.

Î:  Şi  cum  putem  aborda  problema  factorilor  emoţionali  declanşatori  cu  ajutorul  plantelor
medicinale?

Plantele au propriul lor efect asupra psihicului şi prin ingerare, pe lângă efectul benefic dat de
substanţele active conţinute de acestea, beneficiem şi de un sprijin la nivelul psihicului. Ca metode
de tratament, avem următoarea abordare: trebuie folosite creme hidratante naturale din extract total
de plante medicinale (în niciun caz creme cosmetice), consumate ceaiuri din plante care să acţioneze
asupra organelor participante la declanşarea psoriazisului şi în final, plante care să sprijine psihicul
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omului în lupta cu boala. În urma unui consult de fitoterapie se stabilesc toţi aceşti parametri, se
eliberează o reţetă şi o schemă de tratament care se discută în mod constant cu fitoterapeutul, pentru
a fi readaptată şi îmbunătăţită cât mai mult.

Î: Există şi alte discipline holistice care ajută în tratarea psoriazisului?
Sigur că da. Se pot face în completare şedinţe de sofrologie, astfel încât omul să dobândească

abilitatea de a interacţiona cu problemele de natură emoţională cu care se confruntă, situaţii de stres,
situaţii familiale complicate care necesită o abordare coerentă şi aşa mai departe. Tot sofrologul vă
poate recomanda anumite posturi de yoga cu efect terapeutic, anumite tehnici de respiraţie, tehnici de
relaxare  şi  de  meditaţie.  De asemenea,  o  şedinţă  de  hipnoză  regresivă  poate  ajuta  în  sensul  că
persoana  bolnavă  află  care  sunt  cauzele  emoţionale  traumatizante  care  au  generat  apariţia
psoriazisului, evident, în cazul în care acestea există, fiindcă nu totdeauna psoriazisul apare în urma
unor  traume  emoţionale.  Aromoterapia,  cromoterapia,  bioterapia  ajută,  ca  şi  orice  formă  de
psihologie cognitiv-comportamentală.

Î: Ce ar trebui să ştie cineva care suferă de psoriazis?
Să nu considere că viaţa lui este un dezastru şi să-şi revizuiască relaţiile cu cei din jur. Aici am

s-o citez din memorie pe doamna Boteanu, care le spune tuturor pacienţilor cu psoriazis că pielea
trebuie percepută ca fiind extremitatea noastră care intră prima în contact cu lumea exterioară şi că
orice afecţiune care se manifestă la nivel de piele, reflectă într-un mod sau altul modul în care este
concepută relaţia noastră cu lumea înconjurătoare şi cu fiinţele aflate în exteriorul noastru. Aşa că o
regândire a relaţiilor cu cei din jur, o detensionare a relaţiilor cu aceste fiinţe (dragi sau mai puţin
dragi nouă), ajută foarte mult la amânarea recidivelor. Sigur că o alimentaţie uşoară care presupune
limitarea sau eliminarea consumului de carne, evitarea grăsimilor în exces, sprijinită prin aportul de
substanţe nutritive vegetale, ajută foarte mult în lupta cu psoriazisul.

Î: Pe piaţă există ceaiuri din plante medicinale împotriva psoriazisului. Sunt bune?
Le puteţi încerca, uneori au rezultate bune. Ceaiurile care se află pe piaţă (la Plafar sau la alte

centre naturiste), sunt făcute fie pe baza reţetei doamnei Treben, fie derivate din această reţetă. Dar
aşa cum vă spuneam la început, două persoane cu psoriazis nu sunt la fel, aşa că nu trebuie să vă
aşteptaţi la un ceai minune care să trateze pe toată lumea. La un consult fitoterapeutic se stabileşte
cea mai bună reţetă pentru fiecare om în parte, fiindcă ştiţi cum este, unii oameni au diabet, alţii au
boli cardiace, probleme cu glanda tioridă ş.a.m.d. Nu putem lua plante la întâmplare, fără să ţinem
cont şi de celelalte afecţiuni de care suferim.

Î: Ar mai fi ceva de spus?
Da, un singur cuvânt: gemoterapie. Este foarte eficientă pentru bolnavii de psoriazis şi am văzut

că în România sunt firme care au început să vândă extracte gemoterapice la fiolă (monodoză), în
încercarea de a veni în întâmpinarea celor care au nevoie de tratament gemoterapic şi dispun de un
buget redus. Nu lucrez cu aceste firme şi nu le fac reclamă, doar am constatat cu bucurie că sectorul
de produse gemoterapice se dezvoltă şi se adaptează la nevoile noastre româneşti, iar acesta este un
lucru bun. De altfel, inclusiv în farmacii au apărut o sumedenie de produse naturiste, unele dintre ele
chiar foarte bune. Totuşi, căutaţi să consultaţi un medic sau un fitoterapeut înainte de a cumpăra
aceste produse, ca să faceţi o alegere potrivită.”
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0G-1G-2G-3G-4G-5G-6G-7G

Om_de_jad: Pentru că lucrurile sunt ştiute deja, este bine să dăm aceste informaţii tuturor celor
la care ţinem, ca să afle ce urmează să se întâmple.

0. Era odată ca niciodată, în 1946…
https://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_radio_telephone

1. VITALITATE/INTEGRARE ÎN PLAN FIZIC
===================================

Muladhara chakra – centru energetic situat la baza coloanei vertebrale. Proiecţie în plan fizic:
zona situată între anus şi sex. Funcţie fiziologică: asigură vitalitatea organismului. Funcţie socială:
face posibilă integrarea omului în “turmă”, asigură comunicarea la nivel non-verbal prin percepţia
senzaţiilor de tipul “a fi acceptat/a nu fi acceptat” de turmă/societate.

Era în anul 1980 - https://en.wikipedia.org/wiki/1G

1G – Motto: “Connecting people!”. Tehnologie implementată: voce. Scop social: oamenii vor
renunţa să mai vorbească direct unii cu ceilalţi, preferând să se “caute” unii pe ceilalţi pe celular. În
loc să mergi să baţi la uşa prietenului să vezi dacă este acasă, îl suni pe mobil. În felul acesta, tot ce
vorbesc oamenii între ei va fi monitorizat şi înregistrat. Scop ocult: nimeni să nu mai poată comunica
fără intermediar. Comunicarea om-om să devină om-maşină-om. Minciuna ascunsă în reclamele TV:
“Acum poţi comunica oricând cu oricine!”. Pericol pe termen lung: dacă i se ia celularul, omul nu
mai ştie să comunice eficient cu ceilalţi oameni. Boli şi afecţiuni asociate: slăbiciune fizică generală,
apatie, senzaţie de leşin, atacuri de panică, stări de confuzie.

Porunca I: să vorbeşti cu maşina (fiara) înainte de a vorbi cu orice alt om!

2. SENZUALITATE/PASIUNE
========================

Svadhisthana  chakra  –  centru  energetic  situat  la  două  degete  deasupra  organelor  sexuale.
Proiecţie  în  plan  fizic:  zona  organelor  sexuale.  Funcţie  fiziologică:  asigură  buna  funcţionare  a
organelor reproductive. Funcţie socială: oferă oamenilor posibilitatea de a se apropia unii de ceilalţi
în  funcţie  de  modul  în  care  se  percep  reciproc,  pe  baza  impresiilor  de  tipul  “plăcut/neplăcut”.
Menţine legăturile de sânge (de neam) cu părinţii şi cu rudele.

Era în anul 1991 - https://en.wikipedia.org/wiki/2G
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2G  –  Motto:  “Dacă  deţii  un  celular,  te  apropii  mai  uşor  de  oamenii  dragi!”.  Tehnologie
implementată:  text.  Scop  social:  oamenii  vor  renunţa  să-şi  mai  manifeste  sentimentele  direct,
preferănd să facă asta prin mesaje text. În loc să-i spui iubitei în faţă că ţi-e dor de ea, îi scrii un
SMS. În loc să-i spui “la mulţi ani!” nepotului, îi trimiţi un SMS. În loc să-i suni măcar pe cei dragi
ca  să  le  auzi  vocea,  le  trimiţi  un  “sărbători  fericite!”  prin  SMS.  Scop ocult:  nimeni  să  nu mai
manifeste sentimente fără intermediar. Sentimentele oamenilor tebuie să treacă şi ele prin procesul
om-maşină-om. Minciuna ascunsă în reclamele TV: “Îţi este dor de cei dragi? Indiferent unde se află,
le poţi trimite gândurile şi sentimentele tale prin SMS!”. Pericol pe termen lung: omul îşi pierde
legăturile de sânge cu toţi cei apropiaţi,  pe care începe să îi perceapă ca pe nişte străini.  Boli şi
afecţiuni asociate:  infertilitate, disfuncţii erectile,  lipsă de apetit sexual, infecţii  urinare frecvente,
boli cu transmitere sexuală.

Porunca a II-a: să pui maşina (fiara) să vorbească în locul tău cu cei apropiaţi!

3. VOINŢĂ/ACŢIUNE
=================

Manipura chakra – centru energetic situat în zona plexului solar. Proiecţie în plan fizic: zona
ombilicului.  Funcţie  fiziologică:  administrează  procesele  de  digestie.  Funcţie  socială:  stabileşte
ierarhiile între oameni, pe sistemul şef-subordonat. Persoanele dotate din acest punct de vedere pot
conduce mase de oameni, cu ajutorul ideilor exprimate în plan social. La acest nivel, descoperim
manifestarea voinţei umane.

Era în anul 2001 - https://en.wikipedia.org/wiki/3G

3G – Slogan: “Tehnologia îţi dă putere!”. Tehnologie implementată: pachete de date (internet).
Scop social: oamenii îşi vor "spori" puterea obişnuită, voinţa şi abilităţile naturale, făcând totul “pe
net”, mutând acţiunile lor din zona reală în zona virtuală. Comanzi bilete de avion de pe pagini web,
îţi  exprimi  indignarea  şi/sau  dezbaţi  idei-forţă  pe  forumuri,  porneşti  acţiuni  civice  pe  net,  pui
preşedinţi şi dai jos guverne cu ajutorul netului, comanzi produse din China de pe net, ai puterea de a
face tot ce doreşti… însă doar dacă ai net. Scop ocult: toată voinţa oamenilor trebuie să fie captată de
maşină. Omul trebuie să devină neputincios, dar să aibă încă impresia (în plan virtual) că e la fel de
puternic, ba chiar mult mai puternic cu ajutorul internetului.  Minciuna ascunsă în reclamele TV:
“Lumea este acum la picioarele tale şi ai libertatea să-ţi manifeşti voinţa aşa cum doreşti!”. Pericol
pe termen lung: fără internet, omul nu va mai fi în stare să facă absolut nimic, va deveni maleabil.
Boli şi afecţiuni asociate: gastrită, ulcer, boli de ficat şi de pancreas, cancer de colon.

Porunca a III-a : să aibă maşina (fiara) voinţă şi putere în locul tău!

4. AFECTIVITATE/IUBIRE
=====================
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Anahata chakra – centru energetic aflat în zona plexului cardiac. Proiecţie în plan fizic: zona
timusului. Funcţie fizică: asigură o bună funcţionare a aparatului cardio-respirator. Funcţie socială:
stabileşte relaţiile de afecţiune reciprocă şi de iubire între oameni.

Era în anul 2009 - https://en.wikipedia.org/wiki/4G

4G – Slogan: “TU contezi, sentimentele tale contează cel mai mult!”. Tehnologie implementată:
mesaje video în timp real. Scop social: oamenii vor trimite mesaje cu conţinut afectiv prin reţelele de
telefonie şi prin internet. Scop ocult: să fii mai afectuos cu telefonul decât cu oamenii pe care spui că
îi iubeşti. Să te îngrijoreze că se consumă bateria de la telefon, în loc să te îngrijoreze faptul că nu îţi
alăptezi copilul. Să preferi să trimiţi poze cu tine în loc să fii acolo unde este nevoie de tine. Să ceri
aprecierea tuturor oamenilor aflaţi în reţelele sociale.  Să restrângi sentimentele oamenilor la doar
zece – cincisprezece emoticoane. Să te uiţi cu drag la forma şi la ecranul telefonului, în loc să te uiţi
cu drag la forma celui pe care îl iubeşti. Minciuna ascunsă în reclamele TV: “Fă-le o bucurie celor
care se află acum departe de tine şi îţi duc dorul! Fă un clip cu tine şi trimite-l celor dragi! Bucură-te
de clipe frumoase împreună cu cei dragi, folosid tehnologia video!”. Pericol pe termen lung: oamenii
vor ajunge să confunde sentimentele pe care le au unii faţă de ceilalţi, considerând că obiectele (dar
şi entităţile lipsite de viaţă), merită iubire umană. Boli şi afecţiuni asociate: psoriazis, boli cardiace,
alergii, boli autoimune în general.

Porunca a IV-a: să iubeşti maşina (fiara) mai mult decât iubeşti oamenii!

5. SPAŢIU/TIMP
=============

Vishuddha chakra – centru energetic aflat în zona gâtului şi a cefei. Proiecţie în plan fizic: zona
glandei  tiroide.  Funcţie  fiziologică:  asigură o bună funcţionare  a glandelor  endocrine în  general.
Funcţie socială: integrare în timp şi spaţiu. Funcţie subtilă: percepţia timpului liniar cursiv, percepţie
trecut-prezent-viitor, percepţie plan tridimensional.

Era în anul 2019 - https://en.wikipedia.org/wiki/5G

5G – Motto: “Ai internet cu viteza luminii [TIMP] şi [SPAŢIU] nelimitat de stocare în cloud”.
Tehnologie implementată:  “realitate” virtuală  (VR). Scop social:  comunicare  mult  mai  rapidă pe
internet,  interconectarea  tuturor  aparatelor  din  întreaga  lume (IOT),  astfel  încât  omul  să  nu mai
muncească (supravieţuirea omului va depinde de maşini). Scop ocult: tulburări de percepţie la nivel
de mase (să nu mai fie individul capabil să distingă între lumea reală şi lumea virtuală). Concomitent
cu  asta,  omul  nu  trebuie  să  mai  aibă  vreun  pic  de  spaţiu  personal  (va  rămâne  fără  intimitate).
Minciuna ascunsă în reclamele TV: “Lumea este la picioarele tale! Poţi călători în realitate virtuală
oriunde în  lume!  Ai  spaţiu  nelimitat  şi  gratuit  în  cloud,  să-ţi  muţi  toate  lucrurile  personale  din
realitate în zona virtuală!”. Pericol pe termen lung: omul nu va mai şti ce este real şi ce este imaginar
şi  astfel  îşi  va  pierde  discernământul.  Boli  şi  afecţiuni  asociate:  tulburări  psihice,  tulburări  de
percepţie, tulburări de concentrare, halucinaţii, sentimentul că în jurul tău se află fiinţe “de dincolo”,
boli endocrine.
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Porunca a V-a: lasă maşina (fiara) să-ţi asigure existenţa (ca fiinţă vie)!

6. INTELIGENŢĂ/INTELECT
=======================

Ajna chakra – centru energetic aflat în zona frunţii. Proiecţie în plan fizic: zona glandei pineale.
Funcţie fiziologică: permite manifestarea intelectului uman, asigură funcţia vorbirii. Funcţie socială:
conferă capacitatea de a comunica celor din jur gândurile şi ideile proprii. Funcţie subtilă: permite
accesul la idealurile şi gândurile profunde ale omului în raport cu universul.

Era în anul 2030 - https://en.wikipedia.org/wiki/6G

6G – Slogan: “Niciun om nu poate gândi la fel de rapid şi de eficient precum maşina! Ca să fim
eficienţi,  trebuie  să  devenim  maşini!”.  Tehnologie  implementată:  viteză  sporită  la  internet,
holograme  tridimensionale,  combinaţie  om-maşină.  Scop  social:  controlarea  tuturor  obiectelor
interconectate  ale  planetei  cu  ajutorul  minţii.  Scop  ocult:  implementarea  unui  microprocesor  în
creier, astfel încât omul să poată controla obiecte de la distanţă şi să devină parţial robot, pentru ca
progresiv,  partea  automatizată  (AI)  să  preia  funcţiile  intelectuale  umane.  Minciuna  ascunsă  în
reclamele “TV” (nu va mai exista TV) : “Deţii puterea absolută a lumii în care trăieşti! Mintea ta
poate face minuni! Doar te concentrezi şi ai lumea la picioarele tale!”. Pericol pe termen lung: omul
va renunţa să-şi mai folosească propriul creier, aşteptând ca maşina să ia decizii în locul lui. În timp,
funcţia intelectuală a omului se va reduce drastic, se va atrofia şi va ajunge la nivelul pe care îl au
animalele. Boli şi afecţiuni asociate: retard, tulburări severe totale (de multe ori fatale) la nivelul
organelor interne (fapt care le va da ocazia “oamenilor” de “ştiinţă” să le sugereze tuturor că trebuie
înlocuite organele interne pe care le au, cu componente artificale).

Porunca a VI-a: lasă maşina (fiara) să pună stăpânire pe mintea ta şi pe corpul tău!

7. SPIRIT/SINE
=============

Sahasrara chakra – centru energetic aflat în creştetul capului. Proiecţie în plan fizic: creştetul
capului. Funcţie fiziologică: asigură buna funcţionare a glandei hipofize (pituitare). Funcţie socială:
transmiterea  prin  atitudine  şi  la  nivel  de  vibraţie  a  trăirilor  spirituale  interioare.  Funcţie  subtilă:
permite legătura omului cu Tatăl Ceresc.

Era în anul 2034 - https://en.wikipedia.org/wiki/7G

7G – Motto: “Vei fi una cu Dumnezeu!”. Tehnologie implementată: nu se aplică (nu mai este
necesară nicio explicaţie către masele de oameni, intelectul lor va fi în mare parte preluat de maşină).
Scop  social:  nu  se  mai  aplică,  oamenii  nu  se  vor  mai  putea  opune  implementării.  Scop  ocult:
aspirarea/transferarea spiritului uman în materie. Pericol pe termen lung: se pierde în totalitate sinele
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uman. Boli şi afecţiuni asociate: corpul fizic nu va mai fi necesar deloc, toate corpurile umane vor fi
simulate o perioadă de maşină, apoi vor fi eliminate, nemaifiind folositoare.

Porunca a VII-a: închină-ţi (oferă-ţi) sinele tău, maşinii (fiarei)!
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Coronavirus în Italia

Om_de_jad: okok, continuăm să analizăm prostia umană din unghiuri diferite, până nu moare
papa francix. Să vezi acuma dilemă rumânească, mânca-v-aş! Oamenii are de ales dacă e mai rea
sărăcia din rumânia sau e mai nasol coronavirusul chinezesc inhalat de pe pizza din Italea. Că şi dacă
alegi frica şi dai buzna la aerodromul din ORAŞUL Otopeni, te bagă Raed Arahat în cantarină şi într-
un final se blochează bugetul de stat de la milionul de rumâni carantinaţi.

Prostime, fii atent ce zice fratili tău care e sânge dân sânge cu tine şi-ţi vrea binele: n-ai un' să
fugi, iar fuga de virus e ca fuga de p* - faci nazuri, te dai virgină şi într-un final tot borţoasă rămâi!
Nu de fugă aveţi nevoie, mânca-v-aş gura voastră, e nevoie de prevenţie! Adică lăsaţi dreacu ceafa
de porc din meniul zilnic, mai lăsaţi cearta între voi şi căutaţi să mai zâmbiţi. Nu e glumă, virusul nu
e un organism de sine stătător, ca bacteria, jumătate de boală sunteţi chiar voi. Buna dispozitie şi
calmul  sunt  printre  puţinele  activităţi  care  menţin  sistemul  imunitar  sănătos  şi  capabil  să  ajute
organismul să facă faţă virusului pe care oricum o să-l luăm cam toţi. Nu mai staţi cu mâna întinsă la
onaniştii de la OMS - ăia cu şarpele încolăcit peste Pământul plat - că deja şi-au luat mâna de pe voi!
Băgaţi două mese pe zi în loc de trei, lăsaţi în lpm ceafa de porc şi micii până dispare coronavirusul,
că carnea de porc e mai toxică decât ţigările şi cafeaua, nu mai puneţi în gură energizante de la
redbull&co, lăsaţi coca-cola şi înlocuiţi-o cu infuzii din plante medicinale, adică nu de-alea cu aromă
de E-uri şi bază de hibiscus. Dacă vreţi o listă de plante care ajută, vă pun aici, să nu ziceţi că-s neam
prost: echinacea, soc, salvie, muguri de plop, iarba şarpelui, boz, cimbrişor, precum şi muşeţel, aloe
vera,  ruta  caprei,  turiţă  mare,  isop,  sovârf,  piperul  bălţii  şi  chiar  (chiar-chiar)  pelin.  Diureticele,
precum coada de cireş, mătasea de porumb, rădăcina de pir, lumânărică şi altele, vă ajută să vă pişaţi
mai des şi să eliminaţi din apă, ştiut fiind că dacă circulaţi apa proaspătă (dar nu de la robinet), se
curăţă organismul. Totuşi, nu exageraţi cu diureticele. Ăăă, n-aveţi încredere în astea? E nasoale la
gust? E mai bine cu gura deschisă la onaniştii de la OMS, cu antiviralele folosite pentru SIDA şi cu
luatul la trap în zigzag? De yoga nu vă mai zic, ok? Nu vă mai zic de yoga, că voi ştiţi că yoga e cu
sex în grup. Şi nu mai fugiţi, că nu există scăpare prin fugă. Rânjiţi frumos, gândiţi pozitiv, mâncaţi
mai puţini mici, lăsaţi berea câteva luni, mai puneţi şi voi "mâna" pe femeie, mai relaxaţi-vă! Să
vedeţi că atitundinea contează. Eu glumesc aicea, dar să ştiţi că în spate stă nişte date ştiinţifice, nu
vă zic la mişto. Cine pricepe, bine, cine nu pricepe, zigzag şi panică scrie pe el. Numai bine vă
doreşte fratili vostru!
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Câteva lucruri care poate nu s-au spus despre impactul pe care îl poate

avea coronavirusul

Om_de_jad: Coronavirusul este un alt tip de gripă de la care se poate muri. Sunt multe tipuri de
gripă de la care se moare, numai în România, anul acesta, au murit aproape 50 de persoane de gripă
şi  n-a  fost  nicio  carantină,  COV-19 nu a  făcut  încă  nicio  victimă  şi  deja  se  vorbeşte  intens  de
carantinare. COV-19 este diferit de celelalte virusuri gripale prin două lucruri: primul, big-farma încă
nu  are  vaccin  pentru  el  şi  al  doilea,  i  se  face  multă  reclamă  în  mass-media.  Ieri,  Digi24,
RealitateaTVPlus şi Antenele, aşteptau virusul ca pe sărbătoarea de anul nou. Cine îi sponsorizează,
fac ei de capul lor aşa pentru rating? E greu de spus. Pe Digi24 ieri, era un reportaj în care ni se
spunea  că  oamenii  au  golit  toate  rafturile  din  supermarketuri.  Nimic  mai  fals,  am fost  la  două
supermarketuri ieri şi erau pline ochi de produse. Reportajul de pe Digi24 era făcut la Metro fix la
rafturile de conserve, unde numai 30 - 35% dintre cutii fuseseră cumpărate,  ceva absolut normal
pentru o zi de lucru. "Coada imensă" de la case, este de fapt o coadă cât se poate de banală pentru
Metro (cei care merg frecvent la Metro ştiu că se face coadă de-aia la case din lipsă de case de
marcat, dar asta e altă poveste). La coada respectivă, cel mai probabil erau patroni de magazine, care
în mod cât se poate de firesc şi de responsabil, şi-au aprovizionat magazinele cu conserve şi cu apă
îmbuteliată, pe fond de COV-19. E posibil ca acele conserve şi apa să le aducă profit... ceea ce este
firesc pentru un patron de magazin. Dar ştirea e că românii au golit toate rafturile din magazine. Să
fie o ştire falsă, plătită de lanţurile de supermarketuri? Nu ştim, pe termen lung ele nu câştigă de pe
urma isteriei,  pentru că isteria oamenilor  duce la îngreunarea aprovizionărilor de la supermarket,
ceva nedorit. Să ai multe magazine goale pe motiv că nu le mai poţi aproviziona din cauza isteriei, nu
e chiar scopul unui patron de magazine. Momentan, nicio autoritate nu se încumetă să estimeze care
sunt  pierderile  economice  la  nivel  mondial,  la  nici  două  luni  de  la  COV-19.  Când vor  număra
bobocii, vor fi mai puţini decât presupunem.

Unii zic că virusul l-ar fi făcut americanii, dar preţul la petrol scade şi americanii & restul nu
sunt fericiţi pe termen lung. Alţii zic că de fapt chinezii l-ar fi făcut pentru americani şi că şi-ar fi
dat-o ca proştii singuri. Chinezii sunt campioni la erori, e posibil să fie aşa, sigur nu ştie nimeni. Alţii
spun că l-ar fi făcut ruşii, dar pe termen lung, nu văd cu ce îi avantajează. Alţii că l-ar fi făcut evreii
sionişti,  dar  zilele  trecute  ţipau patronii  evrei  la autorităţi  că din cauza COV-19 li  se duc dracu
afacerile. Iar pentru evrei, afacerile sunt importante şi iarăşi nu cred că voiau să şi-o tragă singuri.

În România, cică vor carantina orice le căşună. Ideea e că vei pleca de acasă până la ţară şi nu
mai poţi intra înapoi să dai mâncare la pisică. Poate vei avea o bunică la ţară şi nu vei putea să-i duci
medicamente. nu ştim. Să zicem că stăm în casă şi ronţăim toate alea cumpărate de la supermarket şi
că facem mai mulţi  copii.  După câteva  luni  de carantină,  e  o discuţie  cine va plăti  facturile,  în
contextul în care în România e greu să te ţii de la o lună la alta şi dacă ai serviciu. Nu toţi românii
lucrează  în  IT  ca  să  se  poată  conecta  prin  VPN,  pot  pica  de  pildă  transporturile  de  marfă,
aprovizionarea cu carburanţi şi deci cu toate cele. Autorităţile dau din gură, Iohannis l-a propus la
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mişto  pe  Câţu  să  fie  prim-ministru.  Zilele  astea,  politicienii  români  ne-au  demonstrat  că  sunt
politicienii altei planete. Ce-o mai fi? Vedem. Dacă facem tămbălăul ăsta cu carantinarea la un virus
de gripă ca oricare altul, mă întreb ce vor face autorităţile în situaţia în care chiar ne vom confrunta
cu ceva periculos, cum e de exemplu Ebola. Nu ştie nimeni. Să rămânem calmi, să fim oameni! Dacă
ne dăm unii altora în cap, avem toţi de pierdut.
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COV-19 FAILED! PLEASE, TRY AGAIN!

Om_de_jad: Planul A a eşuat, se va trece la planul B. Explicăm ce se întâmplă, pentru cei care
caută să vadă dincolo de panică.

Să ne închipuim o situaţie în care încerci să trimiţi nişte documente la imprimanta aflată la etajul
al II-lea al firmei la care lucrezi, şi după ce ai dat “print”, ţi-ai dat seama că din greşeală, în loc să
trimiţi documentele pe care le doreai, ai timis nişte poze porno pe care le aveai pe hard. Sau situaţia
aia în care vrei să spui ceva intim unei persoane şi descoperi după ce ai scris, că ai greşit fereastra în
care scrii. Ştii panica respectivă. Ei bine, cam în situaţia asta se află acum bandiţii mondiali care au
inventat coronavirusul în laborator.

Organigrama ocultei este concepută de aşa manieră încât sclavul nu are niciodată modalitatea
oficială de a vorbi cu cu stăpânii lui, el doar execută. Pentru asta, stăpânii se asigură că directivele pe
care le dau sunt perfecte, astfel încât sclavul, când execută poruncile, să facă fix ce trebuie. De data
asta, oculta a dat-o cu bâta în baltă, iar sclavii şi-au făcut datoria punând în scenă un spectacol cu
decalaj sonor.

Planul era conceput astfel:  inventăm un virus nou care să omoare măcar câteva milioane de
oameni. După ce lansăm virusul şi mor câţiva, chemăm slugile de la OMS să ne “informeze” că
situaţia e nasoală. Ţipăm în stânga şi în dreapta prin mass-media că s-a pornit apocalipsa, panicăm
prostimea,  inducem  stări  de  teamă  generală  şi  punem  “autorităţile”  din  fiecare  ţară  vasală  să
restricţioneze în mod draconic absolut tot,  “pentru binele  şi  siguranţa populaţiei”.  Locul de start
pentru lansarea virusului făcut în laborator: Wuhan, zonă frecventată de oameni din toate colţurile
lumii. Populaţie multă, chinezi care pot să moară cu milioanele. De acolo, virusul se putea răspândi
rapid peste tot.

Şi când colo, ce să vezi: COV-19 FAILED! Sistemul imunitar al oamenilor le-a dat planul peste
cap şi producţia necesară de morţi n-a fost cea dorită. Pe fondul schemei de oranizare a ocultei, în
decalaj, toţi actorii principali şi-au jucat rolul pe care fuseseră instruiţi să-l joace, fără scenă şi fără
decor potrivit cu spectacolul. Am asistat săptămânile astea la o piesă de teatru jucată foarte prost:
înspăimântătorul coronavirus, care deşi a ucis de câteva mii de ori mai puţin decât ucide o gripă
obişnuită în mod normal, a beneficiat de o atenţie de VIP din partea mass-media şi a “autorităţilor”,
gata să-şi îndeplinească planul de carantinare draconică, în ţări în care nici măcar o persoană nu era
infectată.  Televiziunile  abia  aşteptau  să se  oripileze  în  legătură  cu panica  şi  stupefacţia  care  nu
există, au fost nevoite să facă repede pentru stăpânii lor decoruri cu rafturi goale improvizate, s-au
întrunit  comitete,  singurii  care  nu  văd  mascarada  asta  sunt  babele  şi  moşii  care  stau  în  case,
tremurând sub plapumă de frica virusului care ar putea sări la gâtul lor din ecranul LCD.
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Cu intenţie sau fără, cineva n-a făcut virusul cum trebuie. Dacă vom vedea că FBI, CNN şi
guvernul chinez, descoperă în numele dreptăţii,  aşa, într-un trio hazliu, că virusul a fost făcut de
Microsoft - ca o răzbunare a faptului că sistemul lor de operare e şi în 2020, cel mai vulnerabil în faţa
virusărilor - dacă veţi vedea un Bill Gates condamnat că a fabricat COV-19, ei bine, să ştiţi atunci că
plăteşte pentru că invenţia lui n-a ucis suficient. Că e vorba despre Bill Gates sau despre altul, nu are
relevanţă.

Momentan,  autorităţile  s-ar putea ca din motive de decalaj  sonor în raport  cu stăpânirea,  să
aplice în continuare carantinare fără motiv, raţii pe cartelă sau cine ştie ce bizarerii care în scenariul
iniţial, cel cu milioanele de morţi, îşi aveau rostul. Îngrijorător este că se discută acum deja despre
aplicarea planului B.

Au început  să “informeze” populaţia  despre faptul  că încălzirea globală va atrage după sine
epidemii de boli tropicale.  Probabil că de data asta vor muri câţi trebuie.  Agenda globală merge
înainte.
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Erori au fost, erori sunt încă!

Om_de_jad: Cine câştigă de pe urma coronavirusului? Păi să vedem: chinezii nu, pentru că nu-şi
mai  vând  produsele,  americanii  nu  mai  pot  vinde  petrol  şi  maşini,  ruşii  oricum  nu  stau  bine
economic, Europa e în corzi şi va fi praf şi pulbere, arabilor nu le e prea bine dacă scad încasările de
pe urma vânzărilor de “aur negru”, iar israelienii, bănuiţi de toţi de şmecherii economice, asistă acum
la  pierderi  financiare  care  ard  la  maţe  direct  proporţional  cu  abilitatea  individului  de  a  evalua
pierderile.

Între timp, nivelul poluării scade, încălzirea globală a intrat în carantină. Natura e privită de la
balcoane,  de oameni care ronţăie ultimele chips-uri din rezerva de urgenţă, şi în mijlocul tuturor
acestor evenimente, iarba creşte perpendicular şi mieii zburdă pe câmpii.

Cei care văd bine culorile ştiu că verdele este noul roşu şi că Venus se pregăteşte de ani buni să
ne "lumineze" calea. Trupe NATO sunt distribuite în mai multe ţări din UE, în încercarea de a opri
inevitabilul  care  se  va  produce  după  trei  sau  patru  luni  de  lipsă  de  alimente  şi  mai  ales  de
perspectivă. Concedieri masive, firme închise, lipsă de internet, de semnal la mobil, de curent, apă şi
gaze. Când wc-ul se va umple la propriu de rahat - pentru că nu vor mai avea apă - oamenii vor ieşi
în stradă să ceară socoteală. Cui? Ce contează? Tuturor! Cineva, alţii în afară de noi, vor fi de vină
pentru situaţia creată. Coronavirus? Ha-ha, ce glumă bună, mai bine mori de la el decât de la mirosul
din bloc!

Liderii lumii se vor bate ca chiorii în următoarele luni, făcând ceea ce ştiu ei mai bine: restricţii,
carantinări, interdicţii, armată, permise de intrare şi de ieşire din casă, blocări, marcări, violenţă în
numele liniştii.  Au şase luni la dispoziţie,  oferite în mod “providenţial” de pauza pandemică din
perioada  verii,  în  care  vor  fi  obligaţi  fie  să  reinventeze  toată  structura  socială  (lucru  aproape
imposibil de făcut), fie să se predea. Părerea mea e că la final se vor da învinşi, neştiind ce ar putea
să mai facă, epuizând toate variantele de restricţionare.

În perioada zbaterii “autorităţilor”, aşa cum s-a întâmplat încă de începutul declanşării isteriei de
COVID, televiziunile conduse de cei care conduc în general televiziunile, vor filma şi vor face mişto
de neputinţa conducătorilor restricţionişti.

Oamenii vor fi ajutaţi să vadă neputinţa aceasta şi împinşi de lipsuri, nemaiavând propriu-zis ce
să piardă, vor ieşi în stradă, cerând ca “cineva să facă ceva”. Şi “cineva”, adică acest “nimeni” care a
inventat criza actuală, va veni cu lecţiile făcute, nemaigăsind niciun fel de opoziţie din partea celor
care, n-aşa, au dat greş de-au ajuns să râdă şi curcile de ei.

Vorbim cifrat pentru că nu se cuvine să facem altfel, într-o lume care acum este mai verde, mult
mai  verde,  exact  ca  partidul  verzilor,  cândva  partidul  roşiilor.  Colectivizarea  a  reînceput  prin
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comasarea oamenilor în bloc şi nu se va opri aici. Un guvern mondial va părea pentru toţi o soluţie.
Nu va începe o perioadă a restricţiilor, nu vă panicaţi aiurea, ci una a libertăţilor, vremea restricţiilor
dă semne de oboseală şi e cam galbenă la faţă. La urma urmei, cât timp poţi să ţii pumnul strâns,
chiar dacă e unul de fier?

Culmea e că oamenii se vor bucura în stil naiv. O dreptate cu iz apocaliptic, în care marile şi
micile corporaţii se ofilesc în mod natural, se mijeşte la orizont. O nouă-spiritualitate-veche, aşteaptă
de vreo 300 de ani la sertare, bună precis să fie testată pe masele de oameni. Economia nu va mai
dudui, va exista în continuare într-o altă formă, dar va toarce încet, ca pisica. În contextul ăsta care se
preconizează, pe cuvânt că nu-i văd bine pe evrei, unii dintre ei şi-o vor lua complet aiurea. I-am
avertizat de ani de zile că li se pregăteşte ceva, că sunt fentaţi fix pe zona lor moale, că ar fi bine să-şi
salte nasul din preocupările excesive legate de finanţe şi să revină la ceea ce au făcut cu adevărat
folositor, în trecut.

Dincolo de toate astea, noi, cei care am fost preocupaţi totdeauna doar de ceea ce se cuvine, vom
fi preocupaţi şi în continuare, indiferent ce tipuri de detergent va mai inventa RGB-ul.
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Învita ie la calmț

Om_de_jad: Cine ştie să se roage, să se roage! Cine ştie să mediteze, să mediteze. Cine ştie să
scrie poveşti, să le scrie, iar cine ştie să le citească, să o facă cu glas tare pentru cei care ştiu să
asculte. Cine ştie să pupe, să pupe, iar cine ştie să se lase pupat, să nu mai facă nazuri şi să stea la
pupat! Cine are putere în braţe, să sprijine, iar cine ştie să aibă grijă, să aibă! Pisicile să toarcă şi
câinii să latre! Cine ştie să viseze, să viseze frumos, pentru toţi cei care nu-şi permit acum luxul să
viseze! Cine doarme, să nu sforăie, ca să poată dormi cei care chiar sunt obosiţi! Cine e copil, să nu
ia în seamă panica adulţilor, într-un final, orice rău trece! Cine s-a dus, să-i fie ţărâna uşoară! Cine
are mintea trează, să stea de veghe! Să fie lumină în beznă, foc în mijolcul viscolului, bucată de
pâine în  stomacul  celui  flămând,  linişte  în  mijlocul  furtunii!  Lume-nsingurată,  să ştii  că  nu eşti
singură, e numai o iluzie!
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Lecţie de istorie ocultă: Marea bătălie dintre Stan şi Bran şi Lucian

Om_de_jad: Notă: acesta este un pamflet şi trebuie considerat ca atare. Personajele prezente aici
nu există, mai ales Lucian, care n-a existat niciodată în tot acest timp. Celui care doreşte să mă vadă
închis, îi urez să fie deschis. Amin!

Ce-mi place mie cel mai mult la evrei, e acurateţea cu care au stabilit numele zeului pe care-l
venerează.  Au insistat  din  cele  mai  vechi  timpuri  că  numele  stăpânului  la  care-ţi  dai  sufletul  e
important şi că dacă îi zbârceşti numele, te închini la tot felul de greşiţi. Aşa că ei, fiind oameni de
acţiune în stil netanyahian, n-au dat-o prea mult timp cotită: s-a stabilit de comun acord să se închine
toţi la Yahweh (Elohim) şi cu asta basta. Fiecare se închină la cine vrea, ideea e că bravo lor, spre
deosebire de alţii, ei au ales ceva şi se deplasează vertiginos în direcţia pe care şi-au propus-o! Le
urăm drum bun şi cale bătută!

La indieni, e plin de zâne şi de zâni, fiecare zân e cu aia a mă-sii şi fiecare zână are câte mâini
vrea şi ce culori vrea ea. La ei nu prea s-au iscat scântei spirituale. Fiind mai non-violenţi, au dat-o la
pace,  în  sensul  că  haosul  spiritual  s-a  camuflat  pervers,  devenind atitudine  generală  stipulată  în
Constituţie.

China, la sanchi, cică e ateistă şi deci se închină la Nimeni. Acuma noi ştim că Nimeni are şi el
un nume, dar tot la sanchi nu-l spunem, ca să nu facem risipă de litere.

Cu europenii e mai dificil: din moşi strămoşi, ei se închinau la Stan şi Bran, doar că acum vreo
mie de ani, au năvălit ideologic iudeii peste ei şi le-au impus o credinţă într-un fals Isus cu un singur
I, cu moacă şi cu haine de rege anglo-saxon. Fireşte că europenilor nu le-a convenit să se închine la
un astfel de personaj, mai ales scoţienilor şi irlandezilor (care aveau zânele lor), dar nici francezilor,
belgienilor, nemţilor şi norvegienilor, motiv pentru care s-au hotărât cu toţii, în urma consultărilor
avute cu Jaque de Molay, să se stabilească la Bruxelles din motive ideologice şi strategice, iar din
motive financiare, în patria ţăranilor cu pământ sub unghii din Luxembourg, pe care i-au cumpărat şi
i-au transformat în ce le-a trebuit, cică în baza unor algoritmi de coincidenţă.

Din aceste două cetăţi, ascunşi precum viermele inelar în rect, şleahta europeană (cunoscută şi
sub denumirea de uniune, în ultimii zeci de ani), se luptă să revină la credinţele în Stan şi Bran,
având pretenţia să impună această religie tuturor, inclusiv evreilor. Bătălia, cu numele de cod “Marea
Revoltă Legendară a lui Stan şi Bran”, s-a dat mult timp în interiorul unor state unite pe principii
mixte religioase, o combinaţie între credinţe evreieşti şi religia inventată, cea care îl promovează pe
individul cu moacă de anglo-saxon.
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Arabii, deşi se cred originali, se ghidează după o a doua ediţie de Tora, rescrisă zonal, cumva
modificată şi revizuită în funcţie de interesele lor. Ca şi evreii, arabii se închină la acelaşi zeu la care
se ruga Avraam, deşi mulţi dintre musulmani, din necunoaştere, cred că dacă îi spun Allah e vorba
despre alt zeu. Şiiţi, suniţi? Glume.

Ruşii, împreună cu ţările de prin Estul europei - inclusiv românii - se roagă la zei babilonieni
mesopotamieni, rătăciţi într-o mixtură precum cea menţionată mai sus, combinată cu rămăşiţe umane
din zeităţi preluate de pe la grecii antici. Despre români şi despre închinarea lor la Tammuz am mai
scris, nu mai bat darabana. Am lăsat intenţionat africanii cu animismul lor pe final, fiindcă la ei e
cald tare  şi  ne bate  soarele  în  cap dacă vorbim prea mult  despre asta.  Să fie  sănătoşi  toţi!  Toţi
oamenii de pe planetă să fie sănătoşi, să stea în case şi să nu facă nCOV-19!

Prin susul hărţii ţării noastre, când vine vorba de dracu, toţi se feresc să-i pronunţe numele şi
recurg la tot felul de artificii  care să-i înlocuiască numele. I se spune Naiba, Necuratul, Sarsailă,
Ducă-se-pe-pustii, Ucigă-l toaca ş.a.m.d. Doar că în Sud, ca de obicei, avem variante proprii. La noi,
“du-te dracu!” e o expresie de alint - de obicei aşa le zici copiilor de câţiva anişori care te sâcâie să le
dai ţuică, şi din acest motiv, când vrei să dai dracu la modul serios pe cineva, simţi că dracu nu-ţi mai
ajunge. Ăsta este motivul pentru care sudiştii l-au inventat pe “dreacu”. Dacă vrei pe bune să superi
pe cineva, îi zici “du-te dreacu!”, “te dreacu!” sau “te reacu!”. Noi, sudiştii, lucrători neobosiţi, l-am
modificat şi l-am manipulat până şi pe necuratul după cum ne-a convenit. Transmutat din dracu în
dreacu (scris uneori dreq, la mişto) sau chiar în “reacu”, acest personaj înspăimântător ne serveşte
nouă interesele locale de sudişti, şi îl folosim în funcţie de ceea ce dorim să transmitem din punct de
vedere lingvistic. Expresia “ia uite-l şi pe-ăsta, ce-al dreacu e!”, exprimă admiraţie. Ciudat mod de
exprimare, dar nu asta este discuţia. Să revenim la treburile noastre.

Pe la jumătatea secolului al XIX-lea, Stan şi Bran s-au despărţit în mai multe grupări. Motivul,
dreacu să-i ia, o fi fost unul legat de eficienţă. Important e că una dintre grupări, derivată din Stan, s-
a împreunat nefiresc cu Lucian şi a făcut cu el o alianţă, o uniune, sub forma unor state unite în cuget
şi simţire. Neavând niciun fel de simţire, şi deci neavând nimic de pierdut, Lucian a considerat că
este o idee bună să se bage în această alianţă, lăsându-l pe Stan să facă şi să dreagă, în timpul ăsta
lucrând pe la servici pe la Hollywood. Vreo sută de ani, prostimea a fost fericită, mâncarea venea la
troc, ne-am tatuat, am fumat, ne-am dat în darabane, am făcut războaie pe ici, pe colo, distracţie.

Problema e că lui Stan îi place sângeretele şi dacă se poate, să fie făcut din viţei de lapte. Bran
salivează şi el la aşa ceva, dar e puţin mai precaut decât frate-său (că toţi-toţi sunt fraţi). Lucian,
copil plăpând în maţele lui interioare, are în general o părere elevată despre copii, aşa că i-a sugerat
lui Stan că poate să-şi facă preparatul mult dorit, cu condiţia să taie numai vitele bătrâne şi bolnave.
Aşa a apărut nCOV, la final de 2019, chiar de tăierea porcului. Ca să aibă acoperire, Lucian a fost
şiret, în sensul că ori a tăiat animalele mai întâi la el în ogradă, ori l-a pus înadins pe Stan să taie
animale la el în bătătură, ca să poată ulterior să-l acuze de tăierea animalelor împrejur. Treaba asta se
va limpezi mai bine în lunile care urmează.

Staţi în case! Staţi în case! Ţipă în megafoane angajaţii Circului de Stat (în case), sperând să
stoarcă astfel un pic de spaimă de la victime. Carnea e bătrână, e tare, rămâne în dinţi. Stan vrea ca
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animalul să fie măcar niţel speriat,  altfel n-are gust! Deşi se consumă multă benzină la Logan în
aceste avertismente, lumea nu se panichează. Stane, pricepi mă diferenţa? Lumea se îngrijorează, nu
se panichează! Să vezi râsu’ dreacu, Stane, o să faci indigestie! Sângeretele iese mult, da’ prost. Prost
ca tine, aşa.

În timpul ăsta, Lucian îşi freacă mâinile de bucurie, pentru că practic, prin ceea ce a făcut, Stan
s-a filmat în cucul gol în faţa tuturor. De când cu vaccinările obligatorii şi cu teoriile conspiraţiei,
promovate  intenţionat  pe  canalele  de  comunicare  ale  lui  Lucian,  aproape  orice  babă  cu  pensie
minimă ştie la precizie că Stan vrea să ne modifice ADN-ul cu forţa, că ne injectează RFID-uri în
măduva spinării cu "siringa", că ne bagă cipromipuri în al treilea oichi meditativ, eheee! Aşa că,
maică-taică, sau cum să zic, dragă Stane (ptiu, dreace!), nu mi-e clar dacă nu cumva tu vei fi acum
ăla mâncat. Cert e că mi-e clar-clar de către cine, pentru că doi se bat şi-al treilea câştigă. Zi, mă, nu
era aşa?
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"IT COMES FROM CHINA!" - Trump

Om_de_jad: Am intrat în posesia acestui video. Îmi pare rău că rezoluţia este proastă, clipul nu
se găseşte pe youtube într-o rezoluţie mai bună, sau cel puţin nu am reuşit eu să dau de el. *** Se ştia
din 16 noiembrie 2015 că în laboratoarele chinezeşti se produce un coronavirus pornind de la lilieci
şi şoareci. În Italia a fost dat acest reportaj la TV ***

Donald  Trump nu era  preşedinte  în  2015,  dar  se  pare  că  SUA,  sub conducerea  lui  Obama
(comunist  progresist),  sponsoriza  şi  ea  aceste  cercetări.  Când  Trump  a  venit  la  putere,  a  tăiat
fondurile de participare la acest proiect criminal.

Aici aveţi un video recent, în care Trump acuză direct China pentru că a scăpat din greşeală
virusul din laborator:

https://youtu.be/ydnxK-M7pxM
Celor care pupă comuniştii galbeni în cur şi ridică în slăvi o ţară care-şi scanează cetăţenii la

moacă şi-i tratează ca pe animale, să le reamintim:
- în China a fost vândut la raft lapte praf pentru sugari, care avea în componenţă o substanţă

toxică, menită să sporească cantitatea. Avantaj la buzunarul producătorilor, pe spatele bebeluşilor
morţi.

-  în  China  se  fac  artificii  şi  pocnitori  periculoase,  care  la  plecarea  din  port  au  normele  de
periculozitate modificate (ştiu asta din surse sigure), astfel încât ceva care ar trebui folosit doar de
armată sau jandarmerie, să poată fi vândut în colţuri ale lumii pe post de pocnitori inofensive.

- din China vin jucării vopsite cu substanţe toxice pentru copii, au fost cazuri de copii care au
decedat din cauza acestor jucării. În România sunt magazine mai serioase, care specifică faptul că
vopselele folosite pentru jucării provin din surse sigure, nu sunt toxice. Foarte bine că fac asta.

- în China a fost dat pe piaţă un orez care avea în componenţă 25% plastic (bobiţe de plastic care
imitau orezul). Mulţi oameni au avut de suferit şi din această cauză s-a renunţat la el.

- în China pică poduri făcute ieri (vezi de exemplu cum s-a prăbuşit hotelul pe ei în plină criză
de coronavirus).

- când a fost coronavirus în Wuhan, chinezii au fost trataţi ca animalele. Cine mârâia era redus la
tăcere. Măcar în România, autorităţile sunt decente.

- uneltele/sculele venite din China sunt foarte periculoase. Anvelope noi care explodează subit,
specificaţii tehnice făcute la mişto, platforme pe care scrie că poţi pune 700kg şi se prăbuşesc la
numai 250kg ş.a.m.d, lista e lungă.

Întrebări:
* CE FEL DE OAMENI SUNT ĂIA CARE ÎŞI UCID PROPRIUL POPOR?
* CE FEL DE OAMENI SUNT ĂIA CARE BAGĂ INTENŢIONAT SUBSTANŢE TOXICE

ÎN LAPTELE PENTRU BEBELUŞI ŞI ÎN VOPSELELE PENTRU JUCĂRII?
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* CE FEL DE OAMENI SUNT ĂIA CARE FAC EXPERIMENTE DE GENUL COVID-19, ÎN
CARE  SE  URMĂREŞTE  ÎN  MOD  DIRECT  CREAREA  UNOR  VIRUSURI  CAPABILE  SĂ
DISTRUGĂ PLĂMÂNII OAMENILOR?

Sunt  COMUNIŞTI,  SUNT  ATEIŞTI  ŞI  DIN  ACEST  MOTIV  NU  AU  NICIUN  FEL  DE
RESPECT PENTRU VIAŢĂ!
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Către doamne şi domni

Om_de_jad: Bărbaţii dispun în general de putere fizică şi de raţiune. Ei folosesc raţiunea pentru
a identifica inamicul şi utilizează puterea/forţa pentru a-l înfrânge, cu scopul de a-i proteja pe cei
dragi.

Lucrurile au fost aşa de când lumea, numai că acum ne confruntăm cu un inamic invizibil, motiv
pentru care, în zilele noastre mulţi bărbaţi simt că o iau razna. Din păcate, unii dintre ei chiar o vor
lua razna.

Modelul masculin e făcut în aşa fel că trebuie mai întâi să înţelegi cum stau lucrurile înainte de a
stabili planul de acţiune. Numai că acum, la cum este situaţia, nu poţi înţelege nimic din ceea ce se
întâmplă, fiindcă forţele care acţionează se află dincolo de raţiune. Acest lucru îi face pe bărbaţi să
simtă că îşi pierd minţile. Ceea ce vă rog să luaţi în calcul este că în aceste momente, raţiunea este
tocmai aceea care poate deveni propriul nostru duşman.

Spre deosebire de bărbaţi, femeile sunt obişnuite să nu folosească raţiunea clipă de clipă. Când
se îndrăgostesc sau când rămân gravide sau când nasc, sau când fac gesturi inexplicabile, chiar nu
foloseşte la nimic să faci uz de raţiune. În viaţa femeilor se întâmplă multe lucruri pe care ele le
depăşesc uşor, fără să facă uz de raţiune şi fără ca prin asta să fie mai puţin eficiente decât bărbaţii, şi
în niciun caz mai proaste.

Sfatul meu este următorul: dacă simţi că o iei razna, uită-te la femeile care îţi sunt apropiate şi
încearcă să vezi cum fac ele în această situaţie de criză. Vei vedea că ele au alt mod de abordare a
momentelor stresante şi că dacă observi cu atenţie, ai putea să depăşeşti momentul şi să te echilibrezi
mult  mai  uşor.  Situaţia  actuală,  exact  cum o vedem,  ar fi  de mii  de ori  mai  liniştită  dacă ar  fi
gestionată de către femei. S-ar putea face multe cu sprijinul bărbaţilor, însă doar dacă lucrurile ar fi
gestionate după modul feminin de abordare a situaţiilor de stres.

Ceea ce se îndoaie nu se rupe. Ceea ce stă înfipt adânc în sol, chiar dacă pare că oferă stabilitate,
că oferă protecţie, va fi smuls din rădăcini. Nu ne luptăm cu o situaţie raţională. Folosiţi puterea şi
raţiunea pentru a observa modul în care trec femeile prin criza actuală. În mod contrar, dacă bărbaţii
vor face uz de putere în aceste zile, se va pierde sânge în mod inutil.

Om_de_jad: (adaug la articolul de mai sus, completarea pe care am făcut-o în grupul nostru de 
jucători)

văd în jurul meu din ce în ce mai mulţi bărbaţi disperaţi
şi nu de proşti, de slabi sau de fricoşi
sunt panicaţi că nu văd inamicul

1👍
chestia asta face să crape mintea bărbatului
eu zic să facem front comun
să lăsăm femeile să vorbească mai mult
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e o chestie energetică de echilibru
1👍

raţiunea nu ne ajută
eu nu dau prea mulţi bani pe ea
ok?
ăştia din spate nu-s neapărat deştepţi sau supra-raţionali
situaţia e de aşa manieră încât eu pot să te împing în prăpastie în multe feluri dacă sunt criminal
pot să-ţi pun piedică
pot să te împing pe la spate
pot să-ţi dau cu bâta în cap şi să te arunc în prăpastie
ca bărbat, cauţi să cuprinzi cu mintea toate posibilităţile astea
şi ai impresia că în spate se află un inamic mult mai inteligent decât tine
şi din cauza asta, psihicul tău o ia pe cărări
vezi scenarii închipuite, lucruri periculoase
ca bărbat ar trebui să rămâi vigilent în perioada asta şi atât
mediul energetic ambiant trebuie stabilit de femei
altfel o luăm pe câmpii, pt că dacă mediul energetic ambiant e stabilit de bărbaţi, va fi unul de haos 
general, panică, stres şi violenţă
ne trebuie atenţie şi vigilenţă
şi armonie venită din partea femeilor
e dificil de făcut ce zic eu, pt că în mod normal bărbaţii reprezintă factorul de echilibru
sau cam asta se aşteaptă de la ei
echilibrul la ei vine din exterior
fac organizare la exterior (armată, poliţie, legi) şi se simt în siguranţă
acum, organizarea e ameninţată
pe femei nu le preocupă în dracii ăia mari organizarea socială
altele sunt lucrurile care contează pt ele
hai să învăţăm de la ele cum fac, ok?
asta nu înseamnă să fim noi dezorganizaţi
înseamnă să nu ne mai căcăm pe noi că nu e totul tras la dungă
să daţi share, vă rog
dacă încep bărbaţii "să facă", am belit-o
chiar n-au ce să facă
nu e propriu zis nimic de făcut, în sensul că să tragi cu arma

1👍
inamicii nu sunt turcii care ne atacă
riscăm să scoatem săbiile din teacă şi să stăm ca proştii cu ele în aer, aşteptând să sară inamicul din 
tufiş
cea mai mare porcărie ar fi ca negăsind un inamic, să începem să ne tăiem unii pe alţii
considerând că cei din jur sunt inamicii
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Minciuni de primăvară

Om_de_jad:  1. Oamenii  de ştiinţă ne vor în general binele.  Ei inventează lucruri  care să ne
uşureze viaţa!

Fals! Au creat COVID-19 în laboratoare, lucru care nu ne uşurează în niciun caz viaţa. Virusul a
fost făcut SPECIAL să ucidă. Cei care ucid se numesc criminali, indiferent dacă fac asta cu toporul
sau cu seringa. Locul criminalilor este la închisoare sau la cimitir.

2. Oamenii de ştiinţă ştiu ce fac.
Ştiu pe dracu! Niciun om de ştiinţă nu are, la 6 luni de când a apărut primul caz, un remediu

pentru COVID-19. Oamenii de ştiinţă au dat cu bomba şi acum se bat cap în cap ca proştii. Chestia
asta îi face să semene mai degrabă cu nişte copii care au pus mâna pe arme, nu cu nişte adulţi care au
un psihic funcţional. E ca atunci când dai o bă**nă în lift cu mai multe persoane şi nu mai poţi s-o
tragi înapoi.

3. Autorităţile ne vor binele
Ă?
4. Staţi în casă! Feriţi-vă de COVID-19!
Dacă de COVID te poţi feri stând în casă, DE 5G NU TE POŢI FERI! Trece prin pereţi, trece

prin tine şi prin ai tăi şi te face praf, nu va fi ca la COVID. COVID a venit, o să treacă, 5G va fi non-
stop, 24h/24. NU VEI AVEA UNDE SĂ TE FEREŞTI DE 5G, vor fi antene peste tot!

5. 5G n-o să fie aşa de periculos.
Serios? După chestia cu COVID-ul, mai are cineva încredere în ce spun oamenii de "ştiinţă"?

Despre COVID spuneau în 2015 că n-o să scape din laboratoare şi "a scăpat".
6. Nu ştim cine e vinovat de 5G
Ba ştim, ştim... sunt mu*ştii de la Vodafone, Orange, Telekom şi Digi. Căcaţii ăştia care ne fură

de 20 de ani de când au venit cu miloaga prin ro.
7. După ce trece COVID-ul, vom avea în continuare păduri
Da, vom avea în continuare. Ele se vor afla aşezate frumos în stivă, în Austria.
8. UE o să ne ajute
O să ne ajute imediat ce termină de ajutat italienii. Staţi p-aproape că ne-ajută!
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Să gândim cu calm!

Om_de_jad: Klaus Iohannis ne anunţă că starea de urgenţă va fi prelungită încă o lună, “pentru a
ţine epidemia sub control”. Judecând lucrurile la rece, este infantil să ne închipuim că prelungirea
stării de urgenţă se face pe motiv că la ora actuală avem în ţară 4.500 de oameni răciţi şi 184 de
decese, sau pentru că se tem de vreun număr triplu de îmbolnăviri sau de morţi. Trebuie să fii naiv
să-ţi închipui că ţări precum SUA, Rusia sau Franţa se sinucid economic de dragul a câteva zeci de
mii de morţi, conştienţi fiind că după ce “rezolvă pandemia” (indiferent ce o însemna asta), vor fi de
mii  de ori  mai  mulţi  morţi  din cauza  situaţiei  economice  comparativ  cu ce avem azi  din cauza
coronavirusului.

Teorii de toate felurile, zburdă prin reţea. Internetul le-a fost lăsat oamenilor în aceste zile pe
post de lume-virtuală-aparent-liberă, în care fiecare fabulează după pricepere. Chiar dacă nu ştim cu
exactitate ce se întâmplă (deşi poate bănuim), să încercăm să gândim la rece situaţia, pe fapte. Să nu
reacţionăm la impuls şi să gândim cu calm ceea ce vedem în jurul nostru.

Puterea nu se află acum nici la domnul “preşe” şi nici la guvernul nostru, condus de maimuţoiul
cobzar. La nivel naţional şi internaţional, puterea reală de care depinde soarta oamenilor, se află în
mâinile  armatei.  Cu alte  cuvinte,  pentru liniştea  sau neliniştea noastră  interioară,  ar  trebui  să ne
întrebăm în momentele astea dacă avem încredere sau nu în deciziile armatei.

Românii  au  în  general  încredere  în  armată  pentru  că  armata  nu  prea  i-a  minţit  de-a  lungul
timpului. Când a căzut Ceauşescu, armata a fost cu noi, nu cu el. Gândiţi-vă că pentru armată, aceste
vremuri nu sunt grele, dacă le comparăm cu cele din perioada WW2. Nu mai zic de primul război
mondial, în care chiar a fost un haos de nedescris, şi în care armata s-a descurcat, deşi erau condiţii
de iad. Ceea ce pentru noi este insuportabil, pentru armată poate fi doar o situaţie ceva mai dificilă.
Acum, lucrurile par mai aşezate decât în WW2. Inamicul, în mod sigur există din moment ce este
vorba despre implicarea armatei, dar îmi este destul de greu să cred că duşmanul vizat aş fi eu sau tu.
Personal, pot să spun că militarii pe care îi cunosc, (indiferent ce grad au), chiar dacă sunt antrenaţi
să ucidă, au un respect profund pentru viaţă. Sunt oameni care preferă ordinea şi disciplina în locul
haosului şi nu au obiceiul să o ia la fugă atunci când dau de greu. Sunt oameni care îşi respectă
strămoşii, cred în valorile familiei, au credinţă în Domnul şi urăsc trădarea. Sunt oameni care vorbesc
puţin şi fac ce li se cere. Sunt oameni care nu iau decizii până nu se asigură că ordinele nu strică
ordinea. Sunt oameni care mai bine îşi trag un glonţ în cap decât să-şi dezamăgească părinţii, bunicii
şi pe cei dragi.

În aceste zile, cu poliţişti pe străzi mai mult decât oameni obişnuiţi, armata este de fapt cea care
ne decide soarta. Dacă ne-a trădat şi a făcut pact cu duşmanul pentru distrugerea noastră, a celor din
case, e trist. Dar dacă duşmanul invizibil nu suntem noi, ci sunt alţii, au pus-o! Se va alege praful de
duşmani, pentru că s-au unit armatele tuturor naţiilor de pe Terra, asumându-şi căderea inevitabilă a
economiei  internaţionale.  Iar  dacă  lucrurile  stau astfel,  duşmanul  trebuie  să  fie  unul  pe  măsură.
Trebuie să fie un duşman pe care eu, tu sau un grup restrâns de oameni nu-l puteam învinge. Acest
duşman, care a atentat la siguranţa oamenilor, la siguranţa mea, a ta, a noastră, a devenit un pericol
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imposibil  de oprit  cu ajutorul  jandarmilor  şi  ai  poliţiei  şi  din acest  motiv,  a  trebuit  să  intervină
armata.

Cred că alegerea înţeleaptă în aceste vremuri este aceea de lăsa armata să lucreze, încercând pe
cât posibil să nu devenim o povară în plus. Nimănui nu-i plac interdicţiile, dar dacă ne revoltăm sau
dacă ieşim în stradă, s-ar putea ca de fapt să ajutăm duşmanul. Un duşman există - unde este armată,
este şi un duşman. Dacă noi suntem duşmanul şi armata ne-a trădat, este josnic. Dar dacă alţii sunt de
fapt duşmanii şi nu noi, mă gândesc că dacă nu putem să ajutăm în acest război, putem măcar să nu
încurcăm.

Până în momentul în care va fi vom vedea că armata ne trădează, trebuie să avem încredere în
ceea ce face.
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COVID-ul Stângii Radicale

Om_de_jad: În urmă cu câteva luni, am ieşit împreună cu prietenii să protestăm împotriva legii
vaccinării obligatorii, lege propusă de PSD şi regurgitată duios de guvernul pe persoană fizică al lui
iohanis. Spre surprinderea noastră, presa a raportat o participare a unui număr de 5.000 de oameni,
deşi după calculele noastre, n-au fost mai mult de 500 de persoane la miting. Chiar glumeam cu
amărăciune în ziua respectivă, că grupul nostru de prieteni a reprezentat, poate, 10% din numărul
total de participanţi. Trist.

Ţin minte că tot în perioada aia, m-am certat cu o doctoriţă vândută forţelor întunericului, care
susţinea că oamenii ar trebui să fie nu doar vaccinaţi cu forţa, ci să fie şi băgaţi la închisoare dacă nu
se vaccinează. “Să vină poliţia şi armata, să-i bage în dubă şi să-i injecteze!”, astea erau în mare parte
cuvintele  ei,  fără niciun argument raţional.  Mi-am spus atunci că madam exagerează,  că poate a
suferit traume psihice în copilărie, că o fi la menopauză şi alte lucruri de genul ăsta, dar nu credeam
în momentul acela, recunosc, că voi vedea cu ochii mei dube ridicând oamenii cu forţa şi duşi în
Spitalele Iadului lui Satan, să fie omorâţi cu premeditare de medici.

Tot în zilele alea, mulţi români erau convinşi că doctorii le vor binele, că OMS-ul este Marele
Zeu în materie de sănătate publică şi că noi, “antivacciniştii” (aşa ne numeau), suntem infractori care
trebuie pedepsiţi, pe motiv că nu suntem de acord ca Statul şi Guvernul Suprem să injecteze aluminiu
în copiii noştri. O bilă neagră pentru TOŢI românii care l-au susţinut pe Satan în uciderea copiilor!
Domnul vede tot ce e strâmb şi nu uită.

Se ajunsese la un prag maxim de tâmpire. Gândirea satanică a “binelui unic”, pusese stăpânire
pe populaţie şi încă din vară le-am spus prietenilor că nu se termină anul 2019, fără să se întâmple
ceva rău. Vecinul îşi dădea cu părerea dacă uşa ta de apartament e vopsită sau nu cum avea el chef,
îşi dădea cu părerea dacă îţi educi sau nu copilul, după standardele diavolului pe care el îl venera, iar
la semafor, şoferul din spate te claxona dacă nu voiai să mergi pe strada pe care voia el să mergi. În
nebunia care se crease, fiecare considera – aşa cum consideră,  de altfel,  toţi  sataniştii  – că e de
datoria lor să se bage în vieţile tuturor şi să le spună să facă aşa cum cere Statul/Guvernul Suprem
condus de Baphomet.

Cumva este explicabil: la noi în România, totul se face prin ONG-urile lui soros. Vrei servicii
medicale, te duci la clinicile lui soros, vrei justitie, te duci la justitia lui soros, vrei salariu mare, te
duci la multinaţionalele lui soros, vrei benzină, n-ai voie, că deranjezi “verzii” lui soros, vrei să-ţi
educi copilul, trebuie să o faci în stilul lui soros, vrei să spui ceva împotriva Partidului Comunist
Unic (zis Open Society), n-ai voie, ca sar ONG-urile lui soros pe tine, că nu eşti în ton cu agenda
globală.

Ultima  gogoaşă  autohtonă,  înainte  de  Covid-ul  Stângii  Radicale,  era  că  trebuie  să-ţi
înmatriculezi trotineta. Şi chiar când se pregătea un proiect de lege, care să declare că trebuie să-ţi
înmatriculezi rolele, hopa, apare covidul comuniştilor din China.
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Şi începe tontoroiul dracilor. Am scris la vremea respectivă un articol în care arătam cum dă
oculta ordine la slugi şi cum o să vedem un joc imbecil de tenis, fără minge şi fără rachete. Am avut
dreptate, însă nu credeam că se va ajunge unde s-a ajuns.

La apăsarea butonului de panică, aflat pe telecomanda chinezească şi ajutată de media lui soros,
Stânga Radicală a băgat panica în oameni. S-a ajuns până acolo că Stânga Radicală, a propus prin
OMS (Organizaţia Mondială a lui Satan), să ia copiii din casele oamenilor, pe motiv că în timpul
falsei pandemii i-ar bate părinţii aflaţi în carantina forţată, impusă tot de ei. Stânga Radicală, după ce
a ţinut în arest la domiciliu jumătate din Terra, tot n-a fost satisfăcută, pentru că Scaraoţchi nu se
satură niciodată. A propus internarea cu forţa a “bolnavilor asimptomatici de covid”, detectaţi pe
baza unor teste infectate deja cu virusuri, sau a unor teste care scot pozitiv un mango. Pe baza acestor
“teste”, au internat cu forţa oameni nevinovaţi. Nu vom uita asta!

Tot răul spre bine. În perioada care a fost, oamenii au simţit pe grumaz lama unui cuţit rece.
Acea  lamă  este  lama  cu  care  decapitează  Partidul  Comunist  Internaţional,  cu  sediul  în  China,
împreună cu  sclavii  lor  aflaţi  în  parodia chinezească  făcută  după modelul  SUA, numită  SUA-E
(Statele Unite Ale Europei).  Pentru prima dată după căderea comunismului  bolşevic,  oamenii  au
putut din nou simţi gheara diavolului comunist chinez.

*outube şi *fcebo (dar şi *mazon), scule din cutia de scule ale Chinei, au început să blocheze
clipuri şi postări legate de antenele 4+1G, au blocat informaţiile puse la dispoziţie de diverşi oameni,
din care se putea vedea toată mascarada covid şi legăturile ei cu tehnologia.

Cine nu credea în  “teoria  conspiraţiei”  (expresie  inventată  la Fabrica de Cuvinte  din China,
menită să denigreze toţi creştinii care mai judecă), acum a simţit pe pielea lui că undeva, cumva,
cineva a apăsat un buton de panică şi toţi liderii lumii (cu mici excepţii), au început să danseze tango.
Acum s-a dovedit că OMS (Organizaţia Mondială a lui Satan), sprijinită cu fonduri de Lady Gaga,
este  condusă  de  un  terorist  internaţional,  ghidată  de  un  criminal  internaţional  (Fauci),  după
principiile formulate de un satanist psihopat (Mr. Gates). Săptămânile viitoare vom afla cine se află
în spatele acestor viermi care te-au prostit pe tine că e bine să-ţi injectezi copiii cu aluminiu. Aşadar,
bun venit în clubul “conspiraţioniştilor”, fratele meu alb! Să-ţi fie ruşine că abia acum te-ai prins că
ai fost prostit de comunişti, dar bine că te-ai mai spălat puţin pe ochi!

Partidul Comunist Chinez şi-a ucis toţi angajaţii laboratorului din Wuhan, pentru a şterge urmele
legate de producerea coronavirusului în laboratoarele lor, dar nu-i bai, Trump a zis de la început că
virusul vine din China. Ieri, chinezii au început să dărâme crucile de pe bisericile creştine. E bine că
pieile-galbene îşi arată în sfârşit intenţiile pe faţă.

Pe  la  noi,  prin  Ţara  Mioriţei,  avem  tristeţe  condensată.  CCR-ul  tocmai  a  declarat
neconstituţională  starea  de  demenţă  inventată  de  Wuhanis.  Decizia  CCR  nu  vine  de  pe  urma
confruntării faptelor cu Constituţia României, nuuu, decizia e trasă pe baza informaţiilor primite de
la  serviciile  secrete,  care  spun  că  vântul  schimbării  se  apropie.  Hurezeanu,  băiat  cu  buze
experimentate, şoptea de prin ianuarie că “vremea globalismului a trecut, urmează vremea statelor
puternice” (am citat  din memorie,  că nu stau să caut frazele  tuturor pupincuriştilor).  Oricum, ca
pupător, Hurezeanu este priceput, adică trebuie crezut când spune că s-a schimbat direcţia curului de
pupat. Lui îi fug mereu buzele în direcţia schimbării, aşa l-a făcut pe el mă-sa.

Interesele SUA şi ale Israelului în zonă nu vor mai putea ţine mult timp Ţara Mioriţei aliniată la
Partidul Comunist Internaţional, zis la sanchi UE. Israelul este ţară prietenă, iar SUA vrea să stea în
curul Rusiei… şi bine face.
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Ieri,  Germania  s-a  opus aruncării  cu  banii  în  lăutari.  Cumva e de  înţeles,  Hansel  şi  Gretel,
indiferent cât ar iubi-o la figurat pe madam “de Lion King”, nu vor să dea banii la săraci. Comunism-
comunism, baba merkel e hazlie în teorie, dar nu se face să sprijine Landul prostimea.

SĂ REVENIM LA OILE NOASTRE!
- SĂ NU UITĂM NICIODATĂ DE MEDICII CRIMINALI, VÂNDUŢI LA OMS, PLĂTIŢI

DE SOROS, SATANIŞTI PRIN DEFINIŢIE (căci dacă nu crezi în Domnul, cum poţi să tratezi fiinţe
făcute după chipul şi semănarea Lui?). MEDICII SĂ FIE ANCHETAŢI ŞI DACĂ AU SPRIJINIT
COVIDUL CHINEZESC, SĂ FIE SANCŢIONAŢI!!

- SĂ NU UITĂM NICIODATĂ RĂUL PE CARE NI L-AU FĂCUT TELEVIZIUNILE LUI
SOROS: DIGI24, ANTENA3, REALITATEA.

- SĂ NU UITĂM NICIODATĂ GENOCIDUL PORNIT ASUPRA TUTUROR BĂTRÂNILOR
DE PE GLOB!

Tontoroiul va continua, până când un lider propus de SUA şi Israel, care să-l înlocuiască pe
sasul infatuat o să apară, probabil din rândul generalilor aflaţi în rezervă, pentru că e musai să fie
patriot şi credincios. Foarte posibil să apară curând.

Domnul să binecuvânteze România şi să ne apere de cel rău şi viclean!
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CCR-ul şi "Măria Sa, Împăratul"

Om_de_Jad: Într-o ţară care e pe bune normală, aşa cum zicea că vrea Iohannis să fie România,
preşedintele  şi  parlamentul  caută  să  legifereze  astfel  încât  să  nu  încalce  Constituţia.  Asta  este
obligatoriu, nu este ceva opţional. Pentru cei cu patru clase, trebuie să spunem că această Constituţie
de  care  face  mişto  preşedintele  României,  este  Actul  Fundamental  care  stă  la  baza  funcţionării
Statului Român.

Curtea Constituţională are rolul de garant al supremaţiei Constituţiei. CCR este independentă
faţă de orice autoritate publică şi funcţionează în mod CONSTITUŢIONAL - a se reţine: legile date
de Iohannis în ultimul timp sunt NECONSTITUŢIONALE. Practic, rostul CCR este să verifice dacă
legile date în România respectă sau nu Actul Fundamental după care funcţionează ţara şi iată că
această instituţie a semnalat faptul că Iohanis a încălcat-o. Să încalci Constituţia este ceva GRAV şi
într-o ţară normală pe bune, acest lucru se pedepseşte.

Prins cu mâţa în sac, Iohanis asmute acum oamenii puţini la minte împotriva CCR, spunând că
magistraţii care au căzut de acord că starea de urgenţă impusă FĂRĂ NICIUN FEL DE URGENŢĂ
REALĂ, arătând că a  încălcat  Actul  Fundamental  al  ţării,  printr-un unic  argument  şi  anume că
membrii CCR sunt corupţi şi cam nasoi. Ceea ce face preşedintele acum este periculos şi din acest
motiv ne îndreptăm cu paşi rapizi către dictatură. Faptul că lui Iohanis nu-i convin magistraţii din
CCR e una, n-are decât să ne demonstreze că sunt corupţi şi să-i schimbe, însă a contesta CCR-ul ca
instituţie  şi  să  recomanzi  şi  altor  oameni  să  facă  asta,  este  FOARTE PERICULOS.  Omul  care
instituie stări de urgenţă în funcţie de ce visează noaptea, arată că nu înţelege cum funcţionează ţara
pe  care  o  conduce,  motiv  pentru  care  ar  cam  trebui  să  plece  de  pe  funcţia  prea  mare  pentru
capacitatea lui de înţelegere. Într-o ţară normală, preşedintele ar trebui anchetat, să vedem şi în ce fel
a încălcat Constituţia şi ce prejudicii a adus cetăţenilor ţării.

Cei care susţin că CCR este inutilă sau că nu trebuie luată în seamă, sunt naivi sau sunt fani
Coreea de Nord. Mâine, "Marele Împărat" va putea să dea o lege prin care să oblige populaţia să facă
ceva inuman. Încercaţi să gândiţi dincolo de PNL vs PSV vs USR sau ce mai vreţi voi. CCR există
pentru a  semnala derapajele  politicienilor,  atunci  când ei  legiferează  în  neconformitate  cu Actul
Fundamental  al  ţării.  Dacă nu vă convine Republica  este  în regulă,  puteţi  opta  pentru monarhie
absolutistă, cu condiţia să faceţi asta în mod democratic şi în acord cu majoritatea. Au trecut 30 de
ani de la revoluţia din 1989, poate ar fi cazul să începem să ne respectăm reciproc, atât unii pe alţii,
cât şi instituţiile care ar trebui să ne reprezinte. Iar dacă acestea nu lucrează în interesul nostru, să le
sancţionăm.
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Gardienii Termoscanerelor şi Dreapta Gândire

Om_de_jad: Cică la intrarea în magazine,  sunt  paznici  care-ţi  iau temperatura şi  fug cu ea.
Glumim pentru că treaba nu prea are logică. Aşa cum spunea Laura într-o postare de ieri, dacă ai
peste 37C, te consideră bolnav de covid - dar poţi foarte bine să nu fii - iar dacă ai sub 37C, te lasă în
magazin, deşi poţi să ai foarte bine covid şi să fii asimptomatic. Logica pare să nu mai aibă vreo
legătură cu minţile celor care sunt puşi de noi în funcţii tocmai ca să ia decizii logice. De aici şi
ezitarea de a respecta hotărârile celor care par să aibă putere asupra poliţiei şi jandarmeriei, dar nu şi
asupra propriului lor psihic.

Unii  susţin  că de fapt banii  care alimentează această  nebunie ar veni de la marile  companii
farmaceutice, despre care ştim din statistici că au depăşit cu succes, din punct de vedere financiar,
industria producătoare de armament. Un mogul de tv inteligent, s-ar putea gândi să joace tontoroiul
covidului în continuare, doar dacă plătitorii cotizează din ce în ce mai mult – în caz contrar, vin cu
dezvăluirile  şi  demască  plătitorii.  Zeloşi,  conducătorii  noştri,  ca  şi  medicii  de altfel,  aşteaptă  cu
sufletul la gură să vină salariul de la ocultă, lovind iar şi iar cu biciul în poporul care i-a ales, sperând
că de undeva de acolo, “ochiul care vede tot”, o să noteze cât de determinaţi sunt (la propriu) în a le
face rău semenilor.

Pentru cei obişnuiţi cu simbolistica ocultă, pistolul “care ia temperatura”, reprezintă confiscarea
puterii de decizie sau chiar moartea individului. “A-i lua cuiva temperatura”, adică a-i lua căldura
corpului (la figurat), înseamnă a-l ucide. Tot simbolistic, li se spune oamenilor că dacă nu-s suficient
de “reci”, nu mai pot beneficia de hrana produsă de ocultişti. Poate că un om obişnuit cu televizorul,
nu are obiecţii în a-şi dona propriul psihic, la urma urmei, asta se şi străduieşte să facă zilnic cu ochii
pironiţi în ecran. Pentru ceilalţi oameni, libertatea de decizie şi logica au relevanţă. Lor, celor care
încă ţin la raţiune, li se spune “covidioţi”, deşi covidioţii ar trebui să fie numiţi cei care cred într-o
pandemie falsă.

Cei care nu se obosesc să-şi folosească funcţiile psihice, chiar nu pot înţelege cum de nu faci
lucruri absurde, “dacă aşa zice legea”. Oricum, cei care se roagă sau meditează, ştiu că Legea n-o fac
oamenii, şi în consecinţă nu respectă legile care nu sunt în conformitate cu Legea.

Domnul preşedinte nu-şi bate capul nici cu legea, nici cu Legea şi nici măcar cu Constituţia, pe
care a încălcat-o crunt în ultimele luni. Problema e că în România, spre bucuria mea, avem cetăţeni
care gândesc acum că dacă o persoană poate încălca Constituţia, o poate face oricine. Va fi grav? Nu
ştiu, vom vedea care vor fi consecinţele. Ori respectăm toţi Constituţia, ori n-o mai respectă nimeni.

Îmi aduc aminte că atunci când eram mic, îmi doream să am în dormitor un telefon public,
montat pe perete. Funcţional, nefuncţional, îmi plăcea cum arată acel aparat şi-mi doream să am
unul. Deşi aveam şurubelniţe, ciocane şi voinţă, am renunţat la această idee, ştiind că dacă fac asta
voi fi prins şi amendat, sau că poate voi face puşcărie. Acum, de când văd cum a încălcat domnul
preşedinte Constituţia, îmi doresc să am în dormitor un semafor, nişte semne de circulaţie şi o trecere
de pietoni din cameră până la baie. În vremuri normale, astfel de dorinţe sunt interzise, însă domnul
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preşedinte ne sugerează că putem încălca precum dânsul Constituţia şi ne putem astfel lua ceea ce
dorim, de unde dorim. Poate că unii dintre noi vor dori să aibă arme, deşi este neconstituţional, dar
cui îi pasă? Dacă preşedintele poate să facă ce vrea fără să păţească nimic, putem şi noi! Eu rămân
deocamdată la semaforul meu şi la trecerea de pietoni.

Problema în momentul de faţă este două: dacă eşti dispus să faci ceva iraţional “doar că aşa zice
legea” dată de nişte nebuni, şi a doua, dacă ai alternativă la locurile pe unde “n-ai voie” fiindcă
gândeşti.

P.S. Gândeşte şi tu, cât timp încă mai e pe gratis!

Om_de_jad: Toată  lumea  trece  în  momentul  de  faţă  prin  încercări.  Am observat  că  pentru

oamenii inteligenţi este foarte greu să nu se umple de nervi, atunci când văd în jurul lor fiinţe care

acţionează  iraţional.  Iar  nervii  se conturează şi  mai  abitir,  atunci  când tot  ei,  oameni  inteligenţi,

constată că sunt conduşi de indivizi care dau legi complet iraţionale, insistând că trebuie neapărat

respectate pentru că "unde-i lege, nu-i tocmeală".

Este dificil,  dar trebuie să ne păstrăm cumpătul,  atât  pentru noi, cât  şi pentru cei  mai  puţin

inteligenţi,  şi  nu în  ultimul rând pentru cei  care acum au putere mare,  minte  scurtă şi  un pistol

încărcat cu gloanţe. Înţeleg frustrarea, înţeleg chiar frustrarea în masă, însă ceea ce se întâmplă acum

este un duş rece pentru toţi. Ni se dovedeşte, de exemplu, că în România dictatura poate fi instaurată

în  2  zile,  fără  niciun  fel  de  oprelişti.  Ni  se  mai  dovedeşte,  de  pildă,  că  dacă  eşti  preşedinte

semianalfabet, poţi lua la mişto Constituţia şi chiar dacă CCR-ul te atenţionează, o poţi lua la mişto

în continuare fără nicio jenă, pentru că ori nu există legi care să te împiedice, ori ele există şi nu le

aplică nimeni. Mai aflăm că dacă preşedintele şi cei de pe lângă el încep să consume etnobotanice şi

dau/promulgă legi, în funcţie de "premoniţiile" pe care le au când sunt pe ulei, toţi cetăţenii sunt

obligaţi să joace sârba, fără să existe un cadru legal pentru îndepărtarea nebunilor de la conducere.

Momentan, ceea ce se întâmplă este un atentat la adresa oamenilor inteligenţi, însă, pe termen lung,

acest lucru este benefic, fiindcă oamenii inteligenţi vor corecta aceste derapaje, iar dacă nu o fac,

înseamnă că nu-s mai inteligenţi decât cei pe care îi consideră acum lipsiţi de inteligenţă. Evident, nu

susţin că ceea ce se întâmplă este benefic, ar fi culmea, însă pe termen mediu şi lung, lucrurile se vor

îndrepta.  Le VOM îndrepta.  Vom construi  o  lume în care un copil  de 65 de ani,  care  se crede

robocop, nu mai poate deveni preşedinte, dar ca să putem face asta, avem nevoie de semeni care pot

privi dincolo de vârsta trecută în buletin.

Un singur om inteligent, poate schimba soarta altora, iar cel mai bun exemplu în acest sens este

Hristos. Sincer, nu cred că vreunul dintre noi are atâţia proşti câţi a avut el prin preajmă. Numai că

primul  pas  pentru  a  putea  schimba ceva  în  exterior,  e  să  schimbăm interiorul  nostru.  Panica  şi

disperarea nu ne vor ajuta. În al doilea rând, va trebui să învăţăm să avem din nou încredere unii în

alţii. În inteligenţa noastră şi în inteligenţa celor care au aşa ceva. În coerenţa noastră şi în coerenţa
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celor care sunt coerenţi. În voinţa noastră şi în voinţa celor care ştiu să o pună în slujba celor care nu

ştiu să şi-o folosească. În bunătate şi nu în ultimul rând, în Domnul.

210



Economia, salvează România!

Om_de_jad: "Destul ne-a oprit Peszede-ul să ne spălăm pe mâine!" - Lelia Munteanu
Domnul preşedinte, a cărui minte ne străduim să bănuim din ce în ce mai puţin cui aparţine, a

ieşit astăzi la televiziunile mituite din taxele şi impozitele plătite de noi, să ne mai ameninţe puţin cu
nişte morţi de pandemii închipuite. A ţinut să precizeze, ca de obicei, că PSD-ul este de vină exclusiv
pentru ceea ce se întâmplă. Din păcate, dincolo de tontoroiul susţinut de preşedinte, se prefigurează
la orizontul economic al ţării o sumedenie de probleme care ar părea că se datorează mai degrabă
vidului sau virusului din capul dânsului şi mai puţin din cauza opoziţiei, sau cum am putea numi ce
mai avem pe acolo.

Unii se laudă cu crearea locurilor de muncă, în timp ce domnul preşedinte se laudă cu creşterea
şomajului. Nu negăm că la performanţa PNL de a "crea" prin legi paranoice, cei 1.500.000 de noi
şomeri, sunt complici atât PSD cât şi USR. Guvernul a împrumutat astăzi 3,3 miliarde de euro de pe
pie ele externe, la dobânzi destul de ridicate comparativ luna ianuarie, pentru că nu mai sunt bani şiț
toate ţările au acum nevoie de ei. Săptămâna trecută, înainte de relaxarea cu restricţii de câteva ori
mai mari decât cele din perioada de urgenţă anticonstituţională, Florin Câţu ne spunea că economia
României a crescut cu 3,2%. Am putea specula că acea creştere de 3,2% e reprezentată de cele 3.3
miliarde de euro împrumutate azi, din care dânşii se gândesc să “extragă pentru covid” o sută de
milioane, ca să ieşim fix cât scrie la statistici? Vom vedea dacă ăsta este planul.

Televiziunile mituite de guvern, sunt panicate (doar panica e specialitatea lor), că mulţi români
vin din afara ţării, pentru că nu mai au de lucru în străinătate. Vor veni într-o Românie care n-are
niciun plan de redresare economică, iar pentru asta, nu-i aşa, ni se va spune că de vină este tot PSD-
ul. Nu ştiu ce părere aveţi voi, dar pe mine, ca cetăţean, nu mă interesează “cine e de vină” pentru
lipsa  de  pragmatism a preşedintelui,  mă interesează  ca  autorităţile  să  se  ocupe şi  de economie,
fiindcă într-o zi, veţi putea descoperi că deşi staţi cuminţi să fiţi scanaţi la frunte, rafturile vor fi
goale când veţi intra în magazin. Iar termoscanerul şi masca de 5 lei de la farmacie, nu vă vor proteja
nici de temperatura ridicată a altora – pentru că mai nou, să ai temperatura peste 37C este fatal – şi
nici de sărăcie. Cuminţenia de la scanat nu ţine loc de hrană şi, într-un mod bizar, oamenii  încă
mănâncă şi nu se pot hrăni pe termen lung cu aberaţiile OMS şi ale lui Gates.

În Chile, lumea se bate cu autorităţile pentru că efectiv moare de foame. Domnul preşedinte ne
spune cu limbaj ambiguu că va face investiţii în infrastructură, dar dincolo de întrebarea dacă va face
ceva concret, nu cum n-a făcut mai nimic în afară de valuri, de când se preface că e preşedinte, se
pune întrebarea cine va folosi acea infrastructură, în situaţia în care vom avea o economie trântită la
pământ, şi mai ales, din banii căror contribuabili o să menţinem infrastructura dânsului în stare de
funcţionare.

Ratele la bănci nu vor mai fi plătite, pentru că nu vor mai avea oamenii de unde să le plătească,
iar pâinea se scumpeşte cu 25% de luna viitoare. Bunul Dumnezeu, deşi ne-a văzut că suntem proşti
şi ne lăsăm împuşcaţi de bunăvoie în frunte, ne-a dat puţină ploaie să se facă totuşi grâul, dar dacă nu
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ne trezim la realitate, va fi rău, pentru că internetul, spitalele de carton şi frica de coronavirus nu
rezolvă deloc problema alimentelor. Nu aşteptaţi mila străinilor, pentru că străinii vor mânca întâi ei
propriile lor produse şi abia apoi, dacă le vor rămâne alimente în plus, deşi nu prea cred, se vor gândi
dacă să le vândă românilor în supermarketuri, pentru a primi la schimb leii prăbuşiţi în suc propriu,
în economia sufocată cu bună ştiinţă “de PSD”, care ştim cu toţii că este de vină pentru pandemia din
capul preşedintelui.

La două zile de la circul cu "pandemia",  am spus că problema principală nu e pandemia,  ci

economia. La trei luni de la declanşarea tontoroiului în Ro, oamenii încă nu pricep că nu virusul o să-

i omoare, ci lipsa alimentelor. Nu vom uita niciodată că în perioada asta, magazinele de la colţul

blocului ajută oamenii lucizi, care nu vor să se lase împuşcaţi în cap, culmea, ca să supravieţuiască.

Cât timp guvernele au ucis micii afacerişti (pătura mijlocie), lumea se bucura de faptul că "patronii

de la colţ" îşi pierd din clienţi, în timp ce supermarketurile plecau cu banii noştri în străinătate. Pe

vremea aceea,  oamenii  jucau hora globalismului cinic, şi tot atunci, se bucurau că babele nu pot

vinde leuştean la colţul blocului.

Vă rog să nu mai fiţi supăraţi pe cei care se scanează. Pe tabla de şah, ei sunt doar pioni, iar
pionii sunt obligaţi să meargă înainte şi numai rareori au dreptul să atace o pătrăţică, la stânga sau la
dreapta. Ei sunt primii sacrificaţi, cel mai uşor de doborît, iar în ochii jucătorului de şah, sunt cei mai
puţin importanţi. Vă rog să nu-i mai loviţi, că sunt deja loviţi de condiţia lor de pioni!

Pe aceeaşi tablă de şah, problema cu care ne confruntăm în aceste zile,  este reprezentată de
nebunii care ne conduc şi mai ales de caii lor. Regele, încă nu se vede, sunt zvonuri că s-ar afla în
şah.
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Scenă porno cu Iohannis - varianta 18+- 

(PAMFLET obţinut prin paralelism socio-cultural, de natură erotică)

Om_de_jad: Avertisment: luaţi minorii din faţa monitorului, că mă obligă situaţia să vorbesc
urât!

Cât timp am fost puştan, am văzut suficiente filme porno, să pot recunoaşte imediat o scenă,
atunci când o revăd. Pudicii să se abţină… dar pentru cunoscători, mă refer la scenele alea în care
doamna are de satisfăcut prin sex oral doi indivizi, unul plin de muşchi şi altul mic şi sfrijit, păros,
osos şi urât ca dracu. Teoretic vorbind, dânsa ar trebui să se ocupe de ambii în egală măsură, cel
puţin aşa era prevăzut în contract, numai că fără să-şi dea seama şi conform unei legi nescrise, dar
evidentă pentru oricine, devine preocupată mai degrabă de muşchiulos decât de sfrijit. La semnele
disperate făcute de regizor, vădit deranjat, sfrijitul o ia nervos de cap pe doamnă şi o trage spre el,
simţind că este  neglijat.  Doamna se conformează  pentru câteva  secunde,  însă dintr-o dată  are  o
străfulgerare, dându-şi seama cât timp a trecut de când l-a ignorat pe slăbănog, că scena este aproape
de final şi că nu mai poate îndrepta lucrurile nicicum. În haosul creat de situaţie, neştiind ce să facă,
ia  o  decizie,  spunându-şi:  “la  dracu,  cu  ăsta  muşchiulos  n-am cum să  greşesc!”  şi  continuă  cu
muşchiulosul,  ignorându-l  complet  pe slăbănog.  Contrar  aşteptărilor  ei,  regizorul  spune “tăiaţi!”,
filmarea se opreşte brusc, doamna nu-şi mai ia banii, muşchiulosul este nesatisfăcut, iar slăbănogul
plin de draci. Evident, toate lucrurile astea nu se văd în film.
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Despre educaţia sexuală în şcoli

Om_de_jad: M-am uitat la programă. Este vorba despre “educaţie” pro-masturbare şi îndemn la
homosexualitate. Cele două merg oricum mână în mână, şi la propriu şi la figurat. Am explicat într-o
postare anterioară cum anume se ajunge de la masturbare la homosexualitate, dar pentru că nu mă
doare gura, am să explic din nou: ca să-ţi placă atunci când te masturbezi, dacă eşti bărbat, trebuie să
te excite atingerea propriului penis, iar dacă eşti femeie, atingerea propriului vagin. Dacă omul se
masturbează des, că aşa cere programa şcolară, se crează un mecanism care în timp îl face pe bărbat
să fie atras de penisul lui şi pe femeie de vaginul ei. Ca bărbat, întâi vei deveni atras de penisul
propriu, apoi şi de al altora, iar ca femeie, întâi de vaginul propriu, apoi de al altora. Astfel se ajunge
la homosexualitate şi ăsta este unul dintre scopurile pentru care se doreşte educaţia masturbării +
educaţia homosexualităţii în şcolile din România.

Dacă vrem să facem ceva constructiv pentru copii, trebuie să le predăm la şcoală, ceva numit
“educaţia  simţurilor”,  nu educaţie sexuală.  Un om care are simţurile (văz, auz, gust,  miros, simţ
tactil) dezvoltate, îşi poate construi cu uşurinţă propria educaţie sexuală sănătoasă, mai târziu şi când
consideră  de  cuviinţă.  Dacă  mai  adăugăm la  “educaţia  simţurilor”  şi  o  disciplină  nouă,  numită
“educaţie  empatică”,  atunci  şansele  ca  un  om să  aibă  la  maturitate  relaţii  şi  experienţe  erotice
împlinitoare,  creşte  simţitor.  Această  educaţie  a  simţurilor  se  poate  face  exersând pur  şi  simplu
simţurile: gustăm împreună un fruct şi descriem atât gustul cât şi aroma lui. Observăm contururile
obiectelor şi facem comparaţie între ceea ce vedem noi şi ceea ce văd colegii, mirosim diferite flori,
uleiuri aromate, aerul proaspăt de după ploaie, atingem legaţi la ochi diferite suprafeţe ale obiectelor,
de la obiecte cu suprafeţe moi şi catifelate, până la obiecte dure, aspre. Astfel, în mintea celor mici se
crează o relaţie mai bună cu tot ce este în jur. Şi dacă, în general, căutăm să simţim ce simte cel de
lângă noi, dacă reuşim, vom fi foarte câştigaţi pe viitor. De exemplu, dacă o oră pe săptămână, am
arăta copiilor la şcoală poze cu feţe necunoscute ale unor oameni, întrebându-i ce cred ei că simt
oamenii  din  pozele  respective,  acest  lucru  ar  ajuta  foarte  mult.  Doar  că  Uniunea  lui  Soros  din
România  are  alte  scopuri,  nu  să  fie  copiii  mai  simţitori.  Şi  atunci,  ei  vor  să  predea  educaţia
masturbării şi îndemnul la homosexualitate, sub denumirea de “educaţie sanitară”.
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KumFu la protestul lui Cataramă

Om_de_jad: Mă dusei cu gaşca la protest. Aşa cum am spus ieri, m-am dus din respect pentru
curajul lui Cataramă de a demasca pandemia televiziunilor lui Soroş. În chiar mijlocul isteriei religiei
coviduite,  omul a avut tupeul să se ducă la Bărbuleşti  să se infecteze,  chiar în timp ce sub pat,
tremurând ca varga, anumiţi români se uitau la tv şi îşi spuneau “băi nene, ăsta e nebun, nu vrea să se
protejeze!”. Şi ghinion, cum spune o vorbă din popor, Cataramă nu s-a infectat! Alţi politicieni în
afară de el n-am prea văzut să mişte ceva, să spună ceva, să aibă vreo opinie. În afară de căderea de
calciu a lui Ciolacu pe fond de menstruaţie şi de fălcile încleştate ale sasului cu privire de bou, toţi au
tăcut mâlc,  să nu cumva să facă valuri,  să se sperie covidul şi să le plece. Interesant că în toată
“peroada de amnistiză”, USR-ul a stat cuminte ca un răhăţel în scutec, unde-l puneai, acolo stătea şi
dintr-o  dată,  curcubeu  uriaş,  Dan  Bârnă  ne-a  anunţat  că  scopul  pentru  care  trăieşte  e  să-i  facă
educaţia sexuală de masturbare şi de transgenderism, copilului din el înşivă.

Aşa că m-am dus la protest. Ceva lume a fost, mă aşteptam să fie mai puţini. Evident, au fost şi
membri  din  Mişcarea  Patrioţilor,  având  mesaje  standard,  mai  organizaţi  etc,  nu  m-a  interesat.
Cataramă, s-a căţărat pe un scaun şi şi-a spus la megafon pomelnicul. Nimic deosebit momentan, ce-
a zis la tv a zis şi acolo. M-am uitat la el, cum vorbeşte, ce spune, şi am tras concluzia că l-am crezut
în mod nefondat, ani de zile, mai prost. Nu e prost. Încă nu şi-a format discursul, dar e natural când
vorbeşte cu oamenii şi e mai bun la economie decât proful nostru de fizicăcare se exprimă mai abitir
în limba lui maternă.

S-a scandat “jos guvernul!” şi altele asemenea. Lumea trecea cu maşinile, claxona admirativ şi
scotea pe geamuri mâinile, cu semn de “victorie”. Credeam că nu ştie nimeni de protest, dar cei din
maşini ştiau. Un biciclist  pe care îl întrebasem cum se ajunge în rondul unde erau manifestanţii,
tocmai îmi spusese ruşinat, la semafor, că ar merge şi el la protest, dar că e atât de confuz, încât nu
mai ştie ce să creadă, apoi a pedalat mai departe şi s-a pierdut în zare.

Nu, n-a fost un miting din acela făcut pe stadioane, cu muzică şi dansuri, în stil Ponta, n-a fost
nici vreo “baie de mulţime” a la Băsescu sau Iohannis în geacă roşie, lângă chelia şi spumele la gură
ale lui Rareş Bogdan. Nu, n-au fost sute de mii de oameni cu telefoanele aprinse, implorând să le
vină lumina de la Merkel. A fost un miting simplu şi paşnic, în care am văzut scris pe pancarte, după
30 de ani de la revoluţia din 1989, cuvântul PATRIE. Mi-a plăcut şi am să mă duc şi data viitoare,
chiar şi numai pentru asta.

P.S: văd că televiziunile milei mănâncă deja căcat, spunând că a fost protest PSD. Să ia dracu
PSD-ul, la un moment dat s-a strigat "jos comunismul!", deci...
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Statul “profund”

Om_de_jad: Nu, nu este vorba despre cum stătea Orban picior peste picior, cu ţigara-nfiptă-n
bot, în Biroul cu Proşti. O fi stat el aşezat profund cu curu-n fotoliu, nu zic, şi poate că Ţurcanei i-a
ieşit statul chiar mai profund, ea fiind, conform spuselor lui Orban, mai pricepută la profunzimi şi
adâncimi decât Kovesi, despre care paznicii susţineau că ar fi complet inutil d.p.d.v. masculin, s-o
priveşti din spate. Deci nu despre asta este vorba şi nici despre cum doarme statul profund, de 30 de
ani,  în timp ce conducătorii  noştri  nebuni  îşi  dau jos pantalonii,  să poată  face mai  bine pipi  pe
Constituţie.  Este  vorba  despre  expresia  “deep  state”,  tradusă  intenţionat  în  mod  greşit  de  către
“instrumentele media”, prin expresia “stat profund”. E drept că în engleză, “deep” înseamnă “adânc,
profund”, dar nici despre asta nu este vorba. Ziariştii pupători de cururi soroşiste, care încă aşteaptă
tranşa a doua de bani promisă pentru minciunile despre covid (şi pe care o s-o tot aştepte), au găsit de
cuviinţă să traducă intenţionat expresia “deep state”, folosită de Trump încă din campania electorală,
în forma asta hazlie de “stat profund”. Pentru că dacă ar fi vrut s-o traducă cum trebuie, ar fi fost
nevoiţi să-i spună “stat paralel”, şi atunci şi-ar fi dat seama populaţia că Dragnea şi cu Tăriceanu
aveau dreptate când vorbeau despre el. Râdem, glumim, lumea are impresia că preşe s-a luptat cu
corupţea şi cu amnistiza, dar trebuie s-o scriu cu majuscule: DRAGNEA ŞI TĂRICEANU AVEAU
DREPTATE, ESTE VORBA DESPRE UN STAT PARALEL, care o fi înfipt adânc şi profund la
toate nivelurile,  cu asta  sunt de acord.  Şi nu-mi place de Dragnea,  cu mustaţa lui  de jmenar  de
Teleorman, nu-mi place de Tăriceanu, motociclean cu multe neveste, toate nesatisfăcute. Dar AU
AVUT DREPTATE.

Televiziunile vor folosi în continuare expresia “stat profund”, că aşa le-a zis “peroada” să spună,
altfel le pune 4 în catalog, le scade nota la purtare şi rămân repetenţi. Ştim toţi că la radio şi la tv,
Sibiul este cel mai tare, chiar mai tare decât Scorniceştiul şi de două ori mai tare decât ferma de la
Cornu, aia care conţine ouăle numărate ale lui Adiţă Născase. Dar expresia “stat profund” e greşită,
ar trebui să-i spună “stat  paralel”,  pentru că celălalt  e perpendicular  şi poate niţel  oblic,  precum
privirea în W a Răzătoarei Werner de la Cotroceni.

P.S. Sugestii pentru teveuri, ca alternativă la expresia “stat profund”: stat procur (cur însemnând
tot fund), stat în casă, stat adânc, stat degeaba. Numai să nu-şi aducă aminte Ciutacu să-i zică iar stat
paralel, că au pus-o. Ciutacule, se-aude? Se zice “stat profund”, tată, nu cum ziceai tu în mod greşit!

P.S.2. Televiştilor, n-o să vă dea, mă, nimeni, tranşa a doua de bani din pomana promisă! Şi nici
bani de pe reclame la medicamente, detergenţi şi Samsung Galaxy n-o să mai pupaţi, coviduiţilor, că
economia e făcută praf şi pulbere, iar voi aţi contribuit “şî cu gura voastră” la această distrugere.
Lua-v-ar “statul” la şuturi paralele în "fund"!
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PRINŞI CU MÂŢA ÎN SAC: Legătura dintre prelungirea stării de

alertă şi România vândută la bucată către BCE

Om_de_jad: Astăzi, partidele politice şi-au dat mâna pentru prelungirea stării de alertă cu încă
30 de zile. Motivul pentru care au ales să facă asta este unul destul de alambicat, greu de intuit chiar
şi de cei care analizează ce se întâmplă pe scena politică, pentru că aparent, numărul de cazuri de
covid nu a crescut alarmant de când s-a trecut de la starea de urgenţă la stare de alertă. În concluzie,
prelungirea de care “beneficiem” până pe 17 iulie pare să nu aibă niciun rost. Sunt voci din ce în ce
mai puternice care susţin că prin aceasta se urmăreşte prăbuşirea economiei naţionale a României,
însă pentru a înţelege la ce le foloseşte guvernanţilor acest lucru, va trebui să legăm între ele câteva
evenimente. Le vom lua în ordine cronologică.

Evenimentul  nr.1:  “Germania  pune  piciorul  în  prag:  Ţările  cu  datorii  îşi  vor  pierde
suveranitatea”

sursa: https://www.zf.ro/…/germania-pune-piciorul-in-prag-tarile-c…
Evenimentul nr.2: “Moody's a reconfirmat ratingul României şi a revizuit perspectiva de ţară de

la stabilă la negativă. Reac ia ministrului de Finan e“ț ț
sursa: https://www.digi24.ro/…/moodys-a-reconfirmat-ratingul-roman…
Evenimentul nr.3: “Banca Centrală Europeană vrea să îşi extindă programul masiv de achiziţie

de obligaţiuni şi pentru companiile sau guvernele care au căzut sub ratingul de investiţii în timpul
pandemiei”

sursa: https://www.zf.ro/…/operatiunea-ingerul-cazut-banca-central…
Să facem o analiză. În primul rând, ni se spune pe şleau: cine nu se descurcă cu banii, renunţă la

suveranitate. Apoi, ni se dă rating negativ. La final, suntem anunţaţi că Banca Centrală Europeană
(BCE) vrea să achiziţioneze masiv obligaţiuni de la guvernele sau companiile care trec prin perioade
dificile  după criza  covid,  puse  în  această  situaţie  revoltătoare  de  măsurile  de  distrugere  voită  a
economiilor  (luate  chipurile  pentru  protejarea  populaţiei),  având  de  fapt  scopul  de  a  cumpăra
suveranitatea ţărilor aduse în prag de colaps financiar. Astfel, achiziţiile vor fi făcute la un preţ de
nimic. Aşa cum ne-am obişnuit, Uniunea Europeană acţionează iarăşi după principiul “dacă nu pot să
vă iau o parte din ce aveţi, sunt de acord ca pentru binele vostru să vă iau tot”.

În acest context, acţiunile tuturor forţelor politice de astăzi capătă sens şi conduc într-un singur
punct, şi anume că sunt concepute de aşa manieră încât România să poată fi vândută bucată cu bucată
către BCE. Iată de ce blocăm economia, iată care este urgenţa! Întâi anunţăm că ţările care nu se vor
mai descurca cu banii, îşi vor pierde suveranitatea. Apoi, sub pretextul covid, prăbuşim economiile
acestor ţări. Facem ulterior o analiză a stării economice a acestor ţări şi stabilim un rating conceput în
aşa fel încât să poată BCE să le cumpere masiv obligaţiunile emise, pe nimica toată. Într-adevăr,
putem spune că România se află acum în stare de alertă, din moment ce BCE vrea să ne cumpere la
bucată.

La finalul articolului din ZF, ni se sugerează să nu ne panicăm. Se întâmplă şi în SUA, deci e
ceva de bine.  Numai că acest  lucru,  dacă în SUA înseamnă naţionalizare şi centralizare (Trump

217

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.zf.ro%2Fbusiness-international%2Foperatiunea-ingerul-cazut-banca-centrala-europeana-vrea-isi-extinda-19292896%3Ffbclid%3DIwAR0q7ndMeSBxEVcftT5ArDVK5AGoMRAijfylPhEI480IipnlJG2iXjFOwzc&h=AT3dSRv49ZrvqPg-7Qd-uEu-9MYtsdxFhSF5Q3y7O3GAXakD26fD8u9MvysRS7TW8qagyoFZUBjZ86H7JfIPtJYWGzTs9KQAG1ovD7uuIHkBlejR46EdU9a4vtowh6FgfwiRbgqftL62LpENAnYgPEtsDQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.digi24.ro%2Fstiri%2Feconomie%2Fmoodys-a-reconfirmat-ratingul-romaniei-si-a-revizuit-perspectiva-de-tara-de-la-stabila-la-negativa-reactia-ministrului-de-finante-1297348%3Ffbclid%3DIwAR1pV0jrHl5zOu_OyfqQqKHS5rwhrOA8rozjxA0NYJABoj-Mo-rWpuhwNlQ&h=AT0p4CeOYvDhcB5VEXiuCoYr0A1zbGJv1cviHJTViS6zFu-n2pDYZhnACrftpUkGAmd1_4CVI6iM2vVz6zdff2k7yTQ5Uab22opxjjAttDw_ctBt0KHTesIUQuqDAvpImUo7776J1nwTSpbp81sZ2cEy5A
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.zf.ro%2Fbusiness-international%2Fgermania-pune-piciorul-in-prag-tarile-cu-datorii-isi-vor-pierde-suveranitatea-8536511%3Ffbclid%3DIwAR2CSc2jqAjAe3gjvkMR3MTQUkcd4hq4UbZKrqD8eDap3SScCJJqDfo6o6E&h=AT3QzSiceVsufFv4IJ0ez6fKJY7sSofndWl_TngEGqpTUGwVHg4ucSLjZ5wd3d8licwm5tP1EYjHSvleI8ad9u7ENBIdxv3OYm9CsSzU7gWTNpRK9L5j7BRpDGE4UqoVfG3g0XdDdXTXmNAYGp6fOCHyJg


doreşte să-şi ia ţara înapoi), în România înseamnă că BCE ne va forţa să renunţăm la suveranitate.
Cu un guvern condus de străini care lucrează sub acoperire, cu siguranţă ne vom îndrepta în această
direcţie.  Concluzia  este  clară:  stările  de  alertă  prelungite  în  mod  inutil,  au  ca  scop  distrugerea
economiei României, pentru ca ulterior să cerşim milă de la BCE şi să pierdem suveranitatea ţării,
din cauza sărăciei provocate tot de ei, cu scopul de a ne vinde la bucată. Sclavie făcută cu acte în
regulă.

218



CE NI SE PREGĂTEŞTE: De ce s-a “aflat” abia acum că Isărescu este

securist?

Om_de_jad: Zilele  trecute,  instituţiile  media  au  explodat  la  comandă:  ŞOC!  BREAKING
NEWS! Isărescu a fost turnător la securitate!

Despre Mugur Isărescu şi betoniera cu care turna de-a dreptul «beton»
Aşa, şi? Se îndoieşte cineva de faptul că Isărescu a fost turnător? Au aflat şi televiziunile, în vara

asta? Altfel, se miră careva? E vreun politician care a ocupat funcţii după 1989, fără să fi avut în
prealabil betonieră? A fost nevoie de 30 de ani ca să descoperim ceva ce era evident de cel puţin 35
de ani? Atenţie mare la jocurile aflate în spatele “ştirii” despre turnătoria lui Isărescu, pentru că ni se
pregăteşte ceva cu consecinţe grave.

Mugur Isărescu, conduce BNR din 1990, cu excepţia celor 11 luni cât a fost prim-ministru, în
perioada de tristă amintire a lui Emil Constantinescu. Ştim în mod oficial despre Nea’ Manole că este
meşter mare în masoneria română, deci omul zideşte: are mistrie, are şorţ, are compas, e logic să fi
avut dinainte de 1990 şi betonieră. Dar chiar şi-aşa, dacă vii de pe Marte, să-ţi închipui că o persoană
care conduce Banca Naţională timp de 30 de ani fără întrerupere, ar fi fost curată ca lacrima înainte
de căderea lui Ceauşescu, arată despre tine că eşti naiv. Deci la mijloc este vorba despre altceva.

Prin presă se vehiculează ideea cum că Florin Câţu ar dori foarte tare să-i ia locul lui Isărescu.
Acum, noi ştim numai după priviri că domnul Câţu este un om ambiţios care doreşte multe. Mai ştim
şi de conflictul dintre dânsul şi Mugur Isărescu, deci cumva ne-am putea explica accesele lui de
duduie înfuriată, în încercarea de a-l detrona pe Meşterul Manole-zece, care-i şi întrece. Mai ştim şi
despre prietenia dintre domnul Câţu şi soţul doamnei Gorghiu, putem să facem speculaţii... dar mă
tem că nu despre asta este vorba.

Zilele trecute vă atrăgeam atenţia asupra faptului că România urmează să fie vândută bucată cu
bucată la BCE şi că pentru asta, economia ţării ar trebui să pice. BCE este ea însăşi în corzi din punct
de vedere financiar şi din acest motiv, îşi doreşte să cumpere masiv obligaţiuni de la guvernele sau
companiile care trec prin perioade dificile după criza covid. Această mişcare e BCE are scopul de a-i
întări forţele. Celor care au impresia că România nu mai este demult bună de jumulit, le spun două
cuvinte, care nu au nevoie de niciun fel de explicaţii: Roşia Montana. Aurul este totdeauna foarte
atrăgător în momente de criză financiară. Celor care se întreabă la ce fel de criză financiară mă refer,
le spun “bună dimineaţa!” şi le dau următorul articol:

https://www.digi24.ro/…/banca-mondiala-prevesteste-cea-mai-…
Deci avem pe de o parte un anunţ din partea Băncii Mondiale, care ne spune că va veni o criză

uriaşă şi pe de altă parte, avem decizia BCE de a face achiziţii masive de obligaţiuni de la guvernele
prăbuşite în urma “măsurilor” pentru combaterea covid:

https://www.zf.ro/…/operatiunea-ingerul-cazut-banca-central…
Pentru a înţelege de ce “l-au prins” pe Mugur Isărescu acum, la 30 de ani de la revoluţia din

1989, că are betonieră, trebuie să înţelegem contextul:
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https://www.mediafax.ro/…/masoneria-mondiala-ajunsa-la-o-ra…
Acest articol, publicat în mediafax în data de 18.05.2020, ne vorbeşte despre un conflict dintre

Stelian  Nistor,  conducătorul  Ritului  Scoţian  al  masoneriei  din  România  şi  Radu  Bălănescu,
conducătorul Marii Loji Naţionale din România. Nu discutăm acum despre acest conflict, nici măcar
ce anume l-a îndemnat pe autor (articolul este nesemnat), să dea “din casă”. Cert este că în această
pandemie politică inventată, în masoneriile internaţionale a apărut zâzanie: spus pe scurt şi simplist,
unii vor cu mască, în timp ce ceilalţi vor fără mască. În România, momentan au învins cei care vor cu
mască, dar este posibil ca pe viitor, acest lucru să se schimbe şi cei cu mască să devină demascaţi.
Revenim la Mugur Isărescu. O parte a masoneriei (evident, cea în care Nea’ Manole e membru),
doreşte ca acesta să conducă în continuare BNR-ul, în timp ce cealaltă parte (sau părţi), îşi doreşte
contrariul. Varianta ocolitoare ar putea fi Florin Câţu, care pentru a prăbuşi Banca Naţională, trebuie
să o conducă exact aşa cum crede dânsul de cuviinţă, respectiv, cu împrumuturi:

https://www.digi24.ro/…/romania-se-va-imprumuta-mai-mult-in…
Să susţin că Mugur Isărescu este un geniu ar fi absurd, să susţin că nimeni nu-l poate înlocui, de

asemenea. Însă toţi se pun de acord cu faptul că Isărescu ştie meserie, chiar şi duşmanii lui recunosc
acest lucru. România a mai fost în prag de colaps financiar după 1996, când dolarul american se
făcea mare cât un munte în raport cu leul, de la o săptămână la alta. Când nu a mai fost de glumă,
Isărescu a fost pus prim-ministru, în încercarea de a salva situaţia. Să ştiţi că şi atunci când l-au pus
prim-ministru, Isărescu fusese ca şi acum, turnător la securitate înainte de '89, dar atunci toţi s-au pus
de acord că e în regulă să ocupe acea funcţie. Iar legat de faptul că a reuşit sau nu să stabilizeze
economia şi mai ales cum, nu mă pronunţ, las la aprecierea specialiştilor. Ideea e că nu ştim acum
cine vine să-l înlocuiască pe Isărescu, dacă va fi dat jos, dar ştim că după îndepărtarea lui de la BNR,
un Florin Câţu ar putea “ajuta” România să se împrumute până va pica şi ultima bucăţică de carne de
pe osul românului de rând.

Nu ţin cu Isărescu, am scris de nenumărate ori despre el că e securist, mă miră că abia acum şi-
au dat românii seama. Nu susţin că Isărescu trebuie păstrat în continuare la şefia BNR. Nu susţin că
Nistor e mai bun decât Bălănescu, sau că e invers. Ne aflăm deja într-o criză financiară internaţională
uriaşă, pe care toţi caută să o camufleze cum pot mai bine. În 1999, când lui Isărescu i s-a cerut să fie
prim-ministru,  doar  România  se  afla  în  prag  de  colaps  financiar,  în  timp  alte  ţări  aveau  atunci
economii stabile. Acum, toate ţările vor trece printr-o criză economică de proporţii uriaşe, deci va fi
cu atât mai dificil să ţii economia în echilibru. Întrebarea firească este următoarea: vom trece prin
furtuna care vine cu Isărescu la conducerea BNR, cu Florin Câţu sau cu alţii despre care nu ştim
nimic? Ne place siguranţa şi de-aia vrem legi care ne obligă să purtăm măşti în spaţii închise? Foarte
bine că ne place siguranţa, dar dacă suntem precauţi, cum îi place domnului preşedinte să fim, ar
trebui să ne gândim şi la siguranţa financiară.

Surse foto:
 https://www.capital.ro/vine-criza-economica-bnr-a-anuntat-c…, https://www.antena3.ro/…/ion-

cristoiu-teorie-mugur-isarescu…
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Dosarul “10 august”, închis intenţionat, la comanda lui Klaus

Iohannis. Strategie de campanie electorală PNL + TV + SECU

Om_de_jad: Astăzi a apărut pe reţelele de socializare un mesaj video făcut de către Raul Coltor,

în care susţine că pe data de 10 august va fi o baie de sânge şi că cel mai bine ar fi să nu ieşim în

stradă. Explicaţia legată de acest îndemn făcut de Coltor, o găsiţi mai jos.

PNL are în sondajele reale undeva la 18% şi e în cădere liberă, la mai puţin de câteva luni până

la alegeri.  Pandemia neconstituţională şi măsurile nebuneşti  luate de către “autorităţile PNL”, au

făcut ca partidul să piardă foarte mult din încrederea oamenilor, care au văzut cu ochii lor că deşi

sunt inventate zilnic metode de restricţionare din ce în ce mai drastice, numărul de “infectaţi” creşte

exponenţial.

Ineficienţa “guvernului meu” a fost pusă, ca de obicei, pe seama PSD de către Klaus Iohannis,

care  a  ieşit  astăzi  pe  posturile  televiziunilor  mituite  din  bani  publici,  cu  un  mesaj  plictisitor,

compulsiv-obsesiv,  din  care  se  deducea  că  PSD  este  “Răul”,  că  PSD  e  de  vină  pentru  eşecul

măsurilor din timpul “pandemiei”, că PSD-ul e de vină pentru împrumuturile lui Câţu ş.a.m.d. Ar fi

dat în continuare vina pe cetăţeni, dar au fost sfătuiţi să nu mai dea vina pe ei, fiindcă că au nevoie să

fie votaţi la toamnă.

Săptămâna trecută am fost anunţaţi că dosarul “10 august” a fost închis. Aparent, Iohannis nu

avea  niciun  interes  să  fie  închis  acest  dosar,  dimpotrivă,  ar  fi  avut  tot  interesul  să  menţină  vie

amintirea a ceea ce s-a întâmplat în urmă cu un an. Şi atunci, care să fie motivul? Totul face parte

dintr-un blat cu securiştii, menit să readucă PNL în topul preferinţelor alegătorilor şi să “rezolve”

prin violenţă, problema patrioţilor cu care se confruntă SRI-ul. Explicaţia, pe puncte, mai jos:

1.  Enervăm  lumea  la  maximum  şi  ameninţăm  cu  revenirea  “stării  de  urgenţă”,  deci  cu

interzicerea manifestaţiilor paşnice.

2. Închidem dosarul “10 august” şi prin asta enervăm oamenii şi mai tare. Oamenii vor considera

că  starea  de  urgenţă,  care  e  posibil  să  fie  dată  până  în  10  august,  are  ca  scop  interzicerea

manifestaţiilor. De fapt, lucrurile stau exact invers: PNL abia aşteaptă manifestaţiile, iar starea de

urgenţă va fi folosită doar pentru a instiga lumea şi mai tare să participe.

3. Facem campanie de ieşire în stradă, apoi scoatem persoanele radicale (plătite) pe străzi, după

modelul american al celor de la ANTIFA. Pompiliu Diplan a pus azi o poză din care se observă cum
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Grupările Tineretului Socialist  din România sunt unii dintre organizatorii  protestului planificat în

data de 10 august.

4. Pe fondul unor mişcări plătite, asmuţim patrioţii de la Q-România să iasă în stradă, împreună

cu socialiştii. Gruparea Q-România a fost între timp deturnată (vezi pactul făcut între Cornel Sabou

şi Cataramă+Georgescu Călin). Pe stradă, aşadar, vor ieşi radicalii de stânga împreună cu patrioţii de

la Q-România, mulţi dintre ei nişte oameni bine intenţionaţi şi patrioţi reali.

5. Agitatorii o să provoace jandarmii, care vor primi DINAINTE ordinul să-i bată pe cei de la Q-

România, nu pe socialiştii violenţi. Se va crea busculadă.

6. Televiziunile mituite, vor filma în slow motion cum iau bătaie patrioţii de la Q-România şi

vor insista pe ideea că cetăţenii români nevinovaţi sunt bătuţi cu bestialitate, la ordinele PSD-ului.

PSD va fi făcut albie de porci de toate televiziunile, sperând că populaţia va ieşi în stradă masiv,

acuzând PSD pentru toate dezastrele produse de PNL. Până la alegeri, tv-urile vor înlocui placa cu

covid (care deja nu mai ţine), cu mesaje anti-PSD, cu imaginile în care oameni nevinovaţi (care vor

fi de fapt patrioţii Q-România) au fost căsăpiţi ş.a.m.d. Astfel, pe fondul unei stări anti-PSD, PNL va

urca din nou în sondaje.  Iar  după ce PNL-ul  va fi  votat  de cetăţeni  pe fond emoţional  negativ,

susţinut  de  televiziuni,  reîncepe  tontoroiul  cu  covid,  restricţii  şi  tot  ce  le-au  comandat  să  facă,

stăpânii lor progresişti din SUA.

Concluzie: NU IEŞIŢI în stradă în 10 august, mai ales dacă sunteţi patrioţi! Interesul securiştilor

este să aresteze, să bată şi să omoare membrii Q-România. Interesul PNL e să fructifice violenţele

pentru  a  da  vina  pe  PSD.  Coltor  are  dreptate,  staţi  acasă  pe  10  august,  nu  luaţi  bătaie  pentru

interesele politicienilor! Puteţi organiza oricând după 10 august, proteste anti Guvern, anti Iohannis,

anti PSD, dacă asta vă doriţi, însă nu vă lăsaţi manipulaţi!

222



Şi care e “problemă”? Care e “problemă”?

Om_de_jad: NEXT LEVEL: în România s-a trecut la crimă instituţionalizată. Nu avem opoziţie,

dar avem teste de coronavirus fals pozitive,  fals negative,  adevărat pozitive,  adevărat negative şi

chiar teste incerte. În România, cetăţenii perfect sănătoşi sunt luaţi cu forţa şi “testaţi” cu petardele

astea, apoi sunt arestaţi fără mandat de arestare. În România, DSP-ul, fără să aibă dreptul legal de a

emite mandat de arestare, arestează oamenii pe baza acestor teste false. În România, s-a votat legea

care dă voie securiştilor  să salte pe cine vor ei,  să priveze oamenii  de libertate  şi  de bunuri. În

România, în spitale, oamenii sunt ţinuţi legaţi şi sedaţi în paturi, pentru că sunt “asimptomtici”. În

România,  bolnavii  de  cancer  mor  pe  capete  pentru  că  doctorii  joacă  solitaire  din  plictiseală,  în

saloane goale. În România, dacă îţi rupi un picior, stai cu el rupt până vine “testul de coronavirus”,

cel cu variante false.

Pentru Hayssam Arafat, bulbucatul cu ceafa lată despre care, mai nou, chiar unii medici spun că

nu e sănătos la cap, toate astea sunt în regulă şi din acest motiv, ne întreabă ca un aer iritat “care e

problemă?”. Răspunsul pe scurt ar fi “tu eşti una dintre multele problemă!”, dar există un răspuns

detaliat şi adecvat, pe care am să-l dau în continuare.

În România,  glumeţii  de la PSD ne anunţă la mişto că pe data de 15 august,  se joacă de-a

moţiunea  de  cenzură.  Preşedintele-Robocop,  scrâşneşte  din  dinţi  pe  la  tv-urile  mituite,  acuzând

opoziţia de ceea ce face chiar guvernul lui. În România, oamenii se tem că vin evreii să ne cumpere

ţara, dar nu văd când un palestinian îi internează cu japca. Dar tot în România, lumea merge vara în

Grecia, face de mai multe ori teste de-alea false de covid şi fuge de căldura asfaltului din Capitală.

Avem sau n-avem bani, bubuie ţara sau nu, ce contează, ne ducem la mare să ne bronzăm! Că pe

plajă  ne saltă  ăştia,  ce  contează,  ne jucăm de-a hoţii  şi  vardiştii,  noi  fiind  hoţii  care  n-au furat

niciodată nimic.

Aţi văzut clipul cu Hayssam Arafat? Aţi văzut cum se spală el pe lăbuţe de testele fals negative,

fals pozitive, pozitiv negative şi pozitiv pozitive? Deşi nenoroceşte oameni, ridică inocent din umeri,

ne  spune  pe  faţă  că  “s-a  greşit”  şi  ne  întreabă  “care  e  problemă?”.  Păi  hai  să  vedem “care  e

problemă”, cu câteva exemple, în varianta detaliată, special concepută pentru bulbucatul palestinian

cu ceafa lată.

În caz că mai e capabil să raţioneze, poate totuşi citeşte:

- dacă un responsabil cu depozitele de armament uită să încuie uşile, “problemă” e că din acel

depozit pot să dispără muniţie şi arme
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- dacă un producător de alimente nu e atent şi greşeşte cantitatea de nitriţi din salamul pe care îl

mănânci, “problemă” e că o să te duci la Allah mai curând decât era plănuit

- dacă un profesor este foarte prost, “problemă” e că elevul lui ajunge "specialist" ca tine

- dacă ăia de la benzinărie nu-s atenţi şi pun motorină în loc de benzină în rezervoarele de la

pompă, “problemă” e că vei rămâne cu maşina în drum

- dacă ăia care construiesc blocuri, greşesc concentraţia de beton, “problemă” e că blocul o să

cadă cu tine

Arafatule, lista e lunga, cred că ai înţeles ideea. Nu se poate să avem o societate în care toţi

ăilalţi sunt super-responsabili cu voi, în timp ce voi, medicii, aveţi voie să fiţi nu doar nesimţiţi şi

iresponsabili,  ci  criminali  ascunşi după paravanele OMS. Pentru ceea ce faci şi pentru ultima ta

declaraţie, ar trebui să ai “problemă” mare, aş putea spune chiar “buba”.

P.S.

*  Hayssam,  am  văzut  clipul  infantil  postat  de  tine,  în  care  ne  arăţi  cam  cum  înţelegi  tu

“infectările” şi transmiterea virusurilor gripale. Clipul e de tot râsul, sfidează legile gravitaţiei, dar e

bine că ne-ai arătat ce înţelegi tu din modul în care se împrăştie bolile. Doctorii care au terminat

chiar şi liceul, râd şi cu cu*ul când văd asemenea inepţii puse în acel clip făcut de pedofilii de la

UNICEF.

** România a fost  cumpărată  la toate  nivelurile:  jandarmerie,  poliţie,  justiţie,  media,  preoţi,

guvern. Este o performanţă foarte costisitoare pentru ocultă, sperăm că vom afla în mod oficial cine e

fericitul cumpărător (neoficial, ştim).

*** Deşi s-au plătit sume uriaşe întru tâmpire, românii cred în continuare în Dumnezeu, în loc să

creadă în covizi. Înţelegem că muriţi de ciudă că lumea poartă cârpa la gură de frica poliţiei, nu din

credinţa  în  covizi,  dar  asta  este  situaţia.  Nu  puteţi  scoate  din  români  credinţa  în  Domnul,  iar

credincioşii voştri sunt puţini şi străvezii… şi o să moară toţi de virusul chinezesc.

**** Sunt conaţionali care se bucură de faptul că nu se află în România acum, şi că nu trec prin

ce trecem noi, cei aflaţi sub stare de asediu. Două lucruri am să le spun: primul, să nu se bucure, că ei

urmează pe listă! În afara ţării s-a jucat tontoroiul covid câteva luni, de test, apoi au dat liber la

animăluţe să se bucure de vacanţă. Când vor începe din nou restricţiile, o să fie bine pregătiţi, acum

fac antrenamente pe noi. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun, este acela că noi, cei din Ro, nu ne

speriem de ei. Au trezit în noi pe Horea, Cloşca şi Crişan, pe Vlad Dracul şi chiar pe Burebista. Au

trezit în noi UNITATEA NAŢIONALĂ, Spiritul de Neam, dragostea şi afecţiunea faţă de cel de

lângă noi. În România, nepăsarea dispare, iar credinţa în Domnul creşte de la o zi la alta. Pe măsură

ce voi băgaţi restricţii draconice, avem din ce în ce mai tare certitudinea că Domnul e cu noi. Acesta

este un privilegiu, nicidecum un necaz pe capul nostru.
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***** Ceea ce e interesant de văzut, este unde veţi fugi când vom veni după voi. Pe unii dintre

noi ne ştiţi deja, ne simţiţi răsuflarea în ceafă. Suntem cei care vă provoacă acele coşmaruri noaptea,

în timp ce încercaţi să dormiţi. Încă aveţi un corp, “simpaticilor”, deci puteţi fi atacaţi şi nu-i musai

ca atacul să fie făcut din plan fizic. Simbolurile voastre pot fi folosite şi în sens invers, vă spun asta

pentru că ştiu că sunteţi sclavii simbolurilor şi că sunteţi total dependenţi de ele. Temohpab nu vă

poate proteja, are şi el puteri limitate şi oricum se va spăla pe mâini de voi.
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Ne place adevărul? Dacă da, citim şi noi puţin?

Om_de_jad: În ultimul timp am tot văzut postări de genul "am o rudă care a decedat de covid".

Măi oameni buni, testul pe care îl fac ăştia şi care dă erori de 30-40% în mod oficial şi de 70% în

mod  real,  nu  vă  testează  DE  COVID,  ci  vă  testează  (şi  o  face  chiar  prost)  de  coronavirus.

Coronavirusurile sunt de multe feluri şi sunt responsabile pentru tot felul de gripe. Coronavirus nu

este COVID! Tot "coronavirus" este şi SARS, tot coronavirus este şi MERS şi sunt şi altele, inclusiv

COVID.

Deci,  dacă  mai  ziceţi  "ruda mea  a  murit  de  covid",  trebuie  să  ştiţi  că  sunt  doar  CÂTEVA

laboratoare în lume care pot decide (şi nici ele fără o marjă de eroare), că acel coronavirus de care

ruda  dumneavoastră  era  (cu  marjă  de  eroare  recunoscută,  de  40%) "infectată",  este  cu  adevărat

COVID.

Testele pe care le fac "autorităţile",  verifică prezenţa unui coronavirus, nu prezenţa COVID.

Adică o astfel de persoană poate fi bolnavă de o gripă de tip coronavirus, nu de COVID.

Aşa că atunci când spuneţi că ştiţi un om mort de COVID, vedeţi în primul rând dacă omul a

murit  pe bune de la COVID (deşi nu există în mod oficial,  decese cauzate DE COVID în acest

moment) şi doi la mână, asiguraţi-vă că acel coronavirus detectat de testul cu marjă de eroare de

40%, este chiar COVID. Adică luaţi proba recoltată şi duceţi-o la acele câteva laboratoare acreditate

să identifice corect secvenţa ARN respectivă. Şi apoi, da, puteţi spune fără să greşiţi, că ruda voastră

a decedat DE COVID. S-ar putea să fiţi un caz unic în lume.

Pentru cei care au răbdare şi ştiu engleză: https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus

Citiţi  repede despre coronavirus  pe wikipedia,  până nu vine cenzura chinezească şi  scrie  pe

pagină doar atât: CORONAVIRUS = COVID. Vai de mama noastră ce-am ajuns!

Aşa, mai departe, ne informăm ce înseamnă COVID-19:

 https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019

Aici, puteţi afla următoarele: "Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is an infectious disease

caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)."

Deci COVID-19 este o boală provocată de SRS-CoV-2, care este un coronavirus. Dacă răceala

pacientului e provocată de ALT CORONAVIRUS şi nu de SARS-CoV-2 (iar testul nu spune decât

că  e  vorba  despre  un  coronavirus,  nu  şi  de  care),  abia  atunci  putem spune cu  "certitudine"  că
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respectivul  ARE  COVID-19.  Am  pus  cuvântul  certitudine  între  ghilimele,  pentru  că  inclusiv

identificarea de ARN din proba de recoltare, DĂ ERORI.

Gata, acum că nu mai suntem prostuţi,  naivi sau bandituţi,  ştim adevărul şi nu mai spunem

aiureli!
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S-a ajuns prea departe! Adepţii fricii nu mai judecă raţional!

Om_de_jad: Azi,  s-a  întâmplat  în  SUA un incident  care  crează  precedente  periculoase.  Un

cetăţean care crede că masca îl protejează de virusul chinezesc, a dat cu spray paralizant către o

familie care îşi lua picnicul în aer liber, în parc. Motivul? Cei din familia respectivă nu purtau mască.

Lucrurile sunt cu atât mai bizare, cu cât sunt unii chiar laudă această infracţiune făcută de o persoană

cu probleme psihice. Mă întreb cum ar fi fost dacă lucrurile ar fi stat invers, dacă cei care nu poartă

mască s-ar fi năpustit şi ar fi dat cu spray paralizant în cei care o poartă, pe motiv că nu au ce căuta

pe stradă cu gura astupată.

De curând, au fost concepute păpuşi barbie în sicriu, moarte de covid. Nici nu vreau să dezbat

acum ce fel de “educaţie” este asta pentru copii, dar în mod cert, dacă vrei să-i înveţi să se ferească

de boli infecţioase, se găsesc metode pozitive şi motivaţionale, nu absurdităţi înfricoşătoare. Cu bau-

bau n-a reuşit nimeni vreodată să facă educaţie, dimpotrivă.

Pe motiv de "ştiu eu ce e mai bine pentru omenire", dărâmăm statui celebre, spargem geamuri,

interzicem  capodopere  literare,  distrugem  afacerile  şi  vieţile  altora,  le  dam oamenilor  cu  spray

paralizant în nas şi devenim violenţi, pe motiv că ei nu vor să adere cu noi la aceeaşi psihoză. La cum

stau lucrurile, nu m-ar mira să văd oameni iraţionali, care ard cărţi vechi şi aruncă cu biocid pe Mona

Lisa, ca să nu cumva să se infecteze cu covid. În numele unei “noi normalităţi”, aşa cum le place

marxiştilor  chinezi  (dar  şi  europeni)  să-i  spună,  pupăm  bocancii  persoanelor  de  culoare,

înmormântăm infractori  în sicrie de aur şi îngenunchem în amintirea unor lupte rasiale încheiate

acum  câteva  sute  de  ani.  Normalitatea  chinezească  este  acum  impusă  cu  sila  în  toată  lumea

“cealaltă”,  căci în China e acum linişte şi pace,  nici  urmă de covid.  În noua normalitate,  marca

Beijing, ni se sugerează că e o dovadă de sănătate mintală să optăm pentru un vaccin cu risc de

mortalitate de peste 30%, ca să evităm o posibilă moarte cauzată de un virus cu rată de mortalitate de

0,8%.  Nici  măcar  procentual  vorbind  nu  poate  fi  justificată  o  astfel  de  alegere,  însă  pentru

neomarxişti, normalitatea chinezească este sfântă.

Purtarea măştilor care nu te protejează nici măcar de praf, pentru a scăpa de o posibilă infecţie

cu un virus de 15.000 de ori mai mic decât o bacterie, de asemenea, e considerată a fi un gest de

responsabilitate  în  noua lume impusă  de comuniştii  chinezi.  Numai  că virusul,  dacă ar  fi  să  ne

infecteze, o poate face foarte bine prin ochi, nu doar prin nas şi prin gură, aşa că purtarea măştii în

acest context, devine pură superstiţie. Ca pisica neagră şi ghinionul.
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Cenzura  chinezească  s-a  extins  în  toată  lumea  şi  orice  argument  pertinent  venit  din  partea

specialiştilor, este îndepărtat cu repeziciune. Anii trecuţi, priveam îngroziţi cum fraţii noştri asiatici

nu pot folosi tehnologiile din occident,  din cauza restricţiilor  impuse de comunişti.  Acum, mâna

chinezească invizibilă face să dispară în doi timpi şi trei mişcări, orice încercare a specialiştilor de a

analiza riscurile reale de infectare şi de a spune adevărul. Mâna chinezească invizibilă şterge clipuri

video făcute de medici renumiţi şi cenzurează “teoriile conspiraţioniste”, deşi tocmai ceea ce fac ei

miroase de la distanţă a conspiraţie ieftină.

Revin la păţania cu spray-ul paralizant, pentru că este monstruoasă. Mi-e teamă că se vrea război

între cei care nu mai sunt capabili  să raţioneze şi restul lumii.  Comuniştii  au speculat  tot timpul

incapacitatea oamenilor de a raţiona şi nu văd de ce s-ar abţine în mijlocul acestei crize, ai căror

autori sunt chiar ei.
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Tusea domnului Macron

Om_de_jad: Ieri, în timp ce ţinea un discurs, preşedintele francez Emmanuel Macron a tuşit şi a

schimbat masca pe care o purta, cu una nouă şi bună, cu care se poate ţine un discurs. “Negaţioniştii”

s-au bucurat, hăhăind cum că în sfârşit i s-a arătat francezului infatuat, iar presa a relatat evenimentul

pe un ton uşurel şi calm, ca să nu se prindă cineva ce a vrut să spună preşedintele. Şi dacă Macron a

tuşit de la mască, ce? I se poate întâmpla oricui să tuşească, până la urmă e om şi el, iar prin gestul

făcut, a fost chiar un clăpăug simpatic, mai-mai că părea un mioritic de-al nostru, un “negaţionist”

get beget. Dar oare aşa să fie?

Cei care cunosc mortarul din care e făcută lumea simboliştilor fixişti, ştiu că un preşedinte nu

tuşeşte şi nu clipeşte fără acordul şefilor lui - cu atât mai mult cu cât vorbim despre preşedintele

Franţei. Pentru cei care au citit Alis în Ţara Minunilor şi au înţeles fix ce a înţeles Eugen Simion

când a citit-o, explicăm gestul de ieri al tinerelului cu breton.

În primul rând, reţineţi  că orice fel  de ieşire a unui preşedinte  ocultist,  aşa cum este Emmi

Macron, este pregătită în prealabil, pe o perioada de 33 de zile. Fiecare gest, fiecare mişcare, fiecare

vorbă,  fiecare inflexiune  vocală,  fiecare clipit,  haina,  lumina ambientală,  totul,  absolut  totul  este

gândit,  astfel  încât  mesajul  să  lase  o amprentă  în  spaţiul  bioenergetic-subtil  (un fel  de ştampilă

energetică), pentru ca şeful şefilor preşedintelui să poată să o “citească”. Lucrurile stau aşa pentru că

e singura modalitate prin care şeful şefilor preşedintelui poate înţelege conţinutul unui discurs. Şeful

şefilor preşedintelui citeşte într-o formă de braille specifică şi devine panicat şi suspicios de fiecare

dată când un subaltern umanoid-clăpăug-bretonat vrea să transmită ceva, celorlalţi umanoizi, pentru

că nu ştie cu exactitate dacă nu cumva este vorba despre un complot împotriva lui. Ţinând cont de

aceste precizări, vom citi mesajul preşedintelui, care de data aceasta nu a fost adresat şefului şefilor

dânsului, ci şefior şi fraţilor dânsului.

În mod oficial, presa ne spune că preşedintele ţinea un discurs despre egalitatea de şansă în faţa

unor  tineri,  în  momentul  în  care  l-a  luat  brusc  tusea.  Preşedintele  le  vorbea  în  mod  simbolic

frăţiorilor lui mai tineri şi mai puţin experimentaţi, cărora a dorit să le transmită faptul că trebuie să

depună eforturi substanţiale pentru a nu pierde “egalitatea de şansă”, nicidecum finalizată.

În mijlocul discursului, Emmi a început să tuşească, cică de la masca purtată (de vreo nouă luni,

n.a.). Discursul despre egalitatea de şansă nu mai putea continua, masca veche făcându-l efectiv pe

preşedinte să se sufoce. De altfel, a şi spus la un moment dat, aşa cum a fost instruit “nu mai pot, mă

sufoc cu asta!”,  dezvelindu-şi  temporar  faţa.  Ulterior,  preşedintele  cere de la  personalul  auxiliar
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(fraţii care îl susţin n.a.), o mască nouă, care să nu-l mai sufoce şi cu care să poată continua discursul

despre egalitatea de şansă, în faţa frăţiorilor lui mai mici.

A tuşit prost, dar nu despre asta e vorba. Mesajul este următorul: masca veche e proastă, rog

fraţii  să-mi  (sau  să  ne)  trimită  o  mască  nouă  (din  alt  material  n.a.),  cu  care  se  poate  continua

discursul. Masca veche deja îl sufocă pe domnul preşedinte, fraţii trebuie să inventeze de urgenţă una

nouă, altfel riscă să se sufoce şi să-şi dea masca jos, fiind nevoit să-şi arate adevărata lui faţă. E

interesant, serios şi credibil mesajul preşedintelui.

P.S. Foarte interesante, de asemenea, gesturile cu care Emmi îşi scoate masca. Zici că vrea aer.
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Resetare

Om_de_jad:  Câţiva prieteni m-au întrebat ce s-a întâmplat cu pagina mea de Facebook, unde sunt
postările mai vechi ş.a. Este simplu, le-am şters. De ce? Pentru că în momentul de faţă consider că
oamenii  sunt suficient  de informaţi  în materie  de cov|zi,  de va((cinuri  şi de lucrurile  cu care ne
uimeşte zilnic guwernul. În jurul nostru sunt oameni bine intenţionaţi,  mai corect informaţi decât
mine în materie de politică, îşi fac treaba eficient, motiv pentru care trag speranţa că o voi putea face
şi eu mult mai bine pe a mea.
Am ajuns la concluzia că nimic din ce s-a întâmplat anul trecut,  nu s-ar fi putut întâmpla într-o
societate formată din oameni sănătoşi la trup şi la suflet. Dacă oamenii ar fi trăit o viaţă interioară
bazată pe principii aflate în armonie cu natura, nimic din ceea ce am văzut şi vedem zilnic, nu s-ar fi
întâmplat.  De aceea,  consider că lupta mea (politică),  de aici  înainte,  se va duce mai degrabă în
direcţia  aceasta  a  informării  în  legătură  cu  redobândirea  sănătăţii  şi  a  echilibrului  prin  mijloace
naturale,  decât  prin  dezbateri  legate  de  ceea  ce  fac  "autorităţile".  Nu-mi  place  politica  în  mod
deosebit.
Astfel,  pagina mea de facebook va semăna cumva cu cea de dinainte de pandemia testelor PCR,
adică va fi despre remedii naturale şi despre echilibrul psiho-emoţional obţinut prin împrietenirea cu
noi înşine şi cu plantele medicinale. Dacă fraza asta vi se pare plictisitoare, am să vă las o serie de
motive pentru care ar fi bine să mai intraţi pe aici din când în când:
-  În  momentul  de  faţă,  majoritatea  medicilor  au  dovedit  că  sunt  complici  în  reţele  de  crimă
organizată.  Când spuneam acum zece ani despre asta,  mulţi  credeau că apăr terapiile  naturale  şi
terapeuţii  holistici  aşa,  pentru  că  sunt  fitoterapeut.  Acum ştiţi  de  pe  propria  piele  că  alopaţii  îi
tratează pe oameni ca pe nişte autoturisme într-un service. Odată cu pandemia de teste PCR, e posibil
să nu mai aveţi acces la “serviciile medicale” fără să vă va((inaţi, fără să vă termoscanaţi sau fără să
vă “testaţi”. În acest context, informaţiile pe care eu am să le las aici, s-ar putea să vă ajute şi pe voi
şi pe cei apropiaţi vouă.
- Voi începe postările mele chiar cu începutul, unde am să vă spun de ce a fost înlocuită medicina
naturală, veche de zeci de mii de ani, cu medicina neagră a foştilor producători de otrăvuri şi de
elixiruri periculoase (zisă mai târziu medicină alopată), ce rol a avut (şi are) familia Rockefeller în
toată  povestea  asta  şi  ce  legături  există  între  medicii  de  familie  şi  Familia  Medici  (
https://en.wikipedia.org/wiki/House_of_Medici )
- Veţi afla ce plante medicinale există în România în afară de gălbenele, muşeţel şi mentă (alea de se
găsesc la “farmacii”), cu ce se tratau stăbunicii noştri, ce rădăcini consumau, ce leacuri foloseau etc.
Veţi învăţa de aici ce trebuie să faceţi ca să NU ajungeţi la medic.
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- Voi posta reţete generale, utile în tratarea anumitor afecţiuni, reţete la îndemâna oricui. Vă garantez
că veţi vedea o diferenţă între materialele despre plante medicinale care sunt publicate pe internet şi
ceea ce veţi găsi aici.
- Vă voi scrie despre legătura dintre trup, suflet, spirit şi plantele medicinale. Veţi afla cum puteţi
folosi plantele medicinale nu doar pentru a vă vindeca de diferite afecţiuni ci şi pentru a putea trece
peste anumite probleme de natură sufletească sau spirituală. Având o constituţie interioară de inginer
(am lucrat ca IT-ist aproape 20 de ani), vă promit că veţi citi lucruri argumentate şi nu poveşti.
- Ca aromoterapeut (acreditat de ăştia), vă voi învăţa cum să folosiţi uleiuri esenţiale din comerţ, cum
să produceţi acasă tincturi şi cum să folosiţi pulberea de plante medicinale, pe post de medicament.
Unii  dintre  voi  veţi  afla  (poate)  cu  uimire,  că  există  plante  cu  efecte  antibiotice,  analgezice,
antinevralgice şi antivirale puternice,  despre care nu vă spune internetul mai nimic şi care nu se
găsesc la Plafar ci pe munte sau chiar pe pajiştea din spatele casei şi despre care dacă aţi şti, n-aţi mai
cumpăra ibuprofen, antinevralgic şi altele mult mai scumpe, pe care le cumpăraţi de obicei.
- Voi scrie despre psihologia plantelor medicinale,  despre ceea ce trăiesc ele la nivel de vibraţie
emoţională în stare potenţială.
- Voi face legătura cu extractele gemoterapice, voi scrie despre remedii florare, despre modificarea
stilului de viaţă etc, dar la modul inteligent, practic şi cu exemple.
Gata. Mai multe, veţi vedea pe parcurs.
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Cum acţionează plantele medicinale: varianta I – din perspectiva

“medicinei” alopate

Om_de_jad: Vreau să mă relaxez în timp ce scriu, aşa că voi aborda problema direct, fără să mă
cenzurez prea tare. Motivul pentru care fitoterapia nu este considerată “placebo” (o să vorbim şi
despre placebo la momentul potrivit, dar nu acum), stă tocmai în faptul că aceasta poate fi explicată
şi înţeleasă chiar şi de către alopaţi.  Dacă eficienţa  plantelor medicinale n-ar fi fost demonstrată
ştiinţific, atunci medicina alopată a lui Rockefeller ar fi interzis-o din principiu, aşa cum a făcut cu
homeopatia, cu “magnetismul” utilizat în Europa secolelor XVII – XVIII şi reabilitat ulterior de către
genialul  Mikao  Usui  (prin  inventarea  Reiki),  cu  remediile  florale  ale  lui  Bach  şi  mai  nou,  cu
medicina germană a Dr. Hamer. Tot ce nu le-a plăcut vânzătorilor de otrăvuri şi de alte substanţe
toxice,  a  fost  ras  de  pe  faţa  pământului,  denigrat,  spurcat,  bagatelizat,  marginalizat.  Medicina
naturală a fost înlocuită cu expresia “naturism”, reducând o întreagă abordare holistică, construită în
mii de ani de studii, la un simplu “ism”. China a reuşit să-şi păstreze acupunctura şi presopunctura,
India a reuşit, cu chiu cu vai, să-şi păstreze Ayurveda. În lumea occidentală, singurul care a răzbit
printre crocodilii vânzători de otrăvuri ai sec. XX, a fost Alfonso Caycedo, fondatorul sofrologiei.

Îmi aduc aminte cum mă apostrofa acum câţiva ani o oftalmoloagă, convinsă de faptul că nu poţi
trata conjunctivita cu plante medicinale, argumentând ca la grădiniţă, că “ochiul este un mediu unde
se pot dezvolta bacterii”. Afirmaţiile sale se bazau doar pe ceea ce o învăţase profesoara la facultate,
cum că  plantele  medicinale  “sunt  placebo”  şi  nu trebuie  folosite  sub  nicio  formă.  Culmea e  că
întrebând-o cu ce ar trebui tratată conjunctivita, aceeaşi doamnă a făcut trimitere către un ser produs
de firmele lui Rockefeller, pe bază de extract de albăstrele (Centaurea cyanus). Penibil. Când i-am
spus, printre altele, că în unele picături oftalmologice alopate se pune acid sulfuric, nu m-a crezut, a
zis că aşa ceva e imposibil, că ea ştie pe de rost toate prospectele. Nu le ştie, pentru că pe unele
prospecte scrie clar acid sulfuric (evident, într-o concentraţie slabă).

O persoană apropiată, care era de faţă şi care era intrigată că sunt luat la palme fără motiv, n-a
mai suportat şi i-a spus “doamnei doctor” că nu vorbesc din auzite şi că sunt fitoterapeut, aşa că
madam a început să mă întrebe contrariată, cum ar putea să acţioneze plantele medicinale în cazul
unor boli, pentru că ea nu vede legătura dintre muşeţel şi medicamente şi că la şcoală li s-a spus că
plantele medicinale nu sunt bune. Aceeaşi doamnă care habar nu avea că prescrie ser fiziologic cu
extract de albăstrele.
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Bun, acum că am bârfit-o pe doamna oftalmolog, să trecem la subiect şi să-i spunem atât dânsei
cât  şi  celor  interesaţi,  cum acţionează  plantele  medicinale  în  tratarea  bolilor.  Am împărţit  acest
subiect în două părţi: în cel de azi voi folosi abordarea alopată, iar în cel de data viitoare, abordarea
holistică.

Ca şi medicamentele de sinteză, plantele medicinale conţin substanţe active, doar că acestea se
află  în  stare  naturală.  Uneori,  producătorii  de  medicamente  de  sinteză,  extrag  chiar  din  plante
medicinale anumite substanţe active (din rădăcini, flori, frunze, fructe), pe care le prelucrează şi le
amestecă  cu  excipienţi  comestibili.  După  care  ambalează  produsele  în  cutii  colorate  cu  desene
sugestive şi le vând la suprapreţ, în farmacii. E simplu, iată un exemplu: faimoasa silimarină, folosită
ca  hepatoprotector,  este  un  extract  din  seminţe  de  sylibum  marianum  (de-aia  se  şi  numeşte
silimarină)… adică de armurariu. Este acel ciuline cu moţ mov, o plantă din familia Astraceae, care
se încăpăţânează să răsară peste tot şi pe care ţăranii îl taie cu sapa ca să scape de el. I se mai spune şi
ciuline mediteranean, dar asta nu are importanţă, pentru că el creşte foarte bine şi în bărăgan sau în
gunoaiele de pe şanţ, numai soare să aibă. Mă rog, producătorul extrage şi prelucrează din seminţele
respective anumite flavonoide, dar asta iarăşi nu este foarte relevant, fiindcă planta în sine este un
hepatoprotector bun de tot şi dacă o toci şi faci infuzie. Este adevărat că cea mai mare cantitate de
flavonoide se găseşte în seminţe, dar nici cu tulpina nu mi-e ruşine. Sigur că producătorul nu poate să
se dea mare la televizor că vinde pastile cu extract de seminţe de armurariu, că n-o să-i mai cumpere
nimeni produsul, ştiut fiind faptul că la Plafar se găseşte ceai de armurariu cu 5lei şi un pic.

Aceste flavonoide dau culoarea galbenă, roşie sau albastră a florilor şi au rol de protecţie faţă de
microbi şi insecte. Datorită faptului că au o toxicitate relativ scăzută (comparativ cu alţi metaboliţi
secundari, cum ar fi alcaloizii), acest lucru face ca plantele care le conţin (şi-s o grămadă de astfel de
plante), să poată fi consumate de către oameni şi animale în cantităţi mari. Pentru că au capacitatea
de a modifica anumite reacţii ale corpului la alergeni, virusuri şi substanţe carcinogene, flavonoidele
se mai numesc şi modificatori naturali ai răspunsului biologic. Da, da, nu glumesc, ciulinele ăla mov
în  vârf,  sintetizează  de  capul  lui  flavonoidele  pe  calea  fenil  propanolului,  unde  aminoacidul
fenilalanină  este  utilizat  la  producerea  4-cumaroil-CoA.  Vedeţi  ce  deştept  este  ciulinele  ăsta
mediteranean, ale cărui seminţe sunt tocate şi vândute pe post de silimarină? Vă daţi seama că de fapt
acest  ciuline  este  cel  deştept  şi  nu  firma  din  Austria  care  face  reclamă  la  televizor  la
hepatoprotectoarele  minune,  inventate  de “oameni  de ştiinţă”  geniali?  Vă daţi  seama că de fapt
organul intern vă este protejat de armurariul pe care îl cioplim cu sapa şi nu de firma care s-a făcut
peste noapte stăpână pe sănătatea ficatului vostru?

Aţi  prins  ideea:  în grădina din spatele  casei  voastre,  tăiaţi  cu sapa fără  să  ştiţi,  tot  felul  de
antocianine,  triterpene,  alcaloizi,  taninuri,  hisopină,  polifenoli,  alantoină,  mentofuran,  carvacrol,
timol,  hipericină,  hiperforină,  fitosteroli,  matricarină,  matricină,  linalcool,  indol,  alcool/acetat
benzilic,  cicorină,  inulină,  acid  elagic,  fitosteroli,  acid  luteic,  cumarine,  naftochinone,  adenină,
aldehide, cetone şi multe altele.
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Concluzie? Vaca paşte în farmacie. Acum înţelegeţi legătura dintre muşeţel şi doamna doctor?
FOTO: hepatoprotector  inventat  de Domnul,  inamic  al  agricultorilor  şi  aliat  al  producătorilor  de
medicamente de sinteză.

                                                                         * 

Glumim şi nu prea. E la modă o vorbă care spune că trebuie să ai un sistem imunitar puternic.
Nu zic, e bine să fie puternic, dar aveţi grijă să nu sară calul şi să vă confruntaţi cu suprareacţii. Aşa
cum un individ plin de muşchi, liniştit de obicei, descoperă că poate să caftească pe toată lumea care
îl deranjează, tot aşa e posibil ca sistemul vostru imunitar - ghiftuit cu echinaceea, propolis, lăptişor
de matcă, polen şi altele asemenea - să înceapă să abiă reacţii autoimune. Aşadar, precauţie! Eu ştiu
că la televizor vi se spune că toţi oamenii au un sistem imunitar slăbit şi că mai aveţi puţin şi muriţi
dacă nu le cumpăraţi produsele. Culmea e că dacă îi întrebi pe alopaţi ce este sistemul ăsta imunitar,
o să bălmăjească filosofii. La tv nu ne spune nimeni cum de ajungem să avem "un sistem imunitar
slăbit", în schimb, ni se toarnă pe gât sute de reclame la suplimente alimentare buclucaşe, concepute
pe sistemul "ia nişte zinc, maică, dar ia-l cu pâine!".

Aşa că ar trebui să ne testăm singuri sistemul imunitar, să vedem cât e de slăbit. Regula? Dacă te

tai la mână şi rana se reface în 5-7 zile, eşti în regulă. Dacă răceşti o dată sau de două ori pe an şi te

faci bine într-o săptămână, eşti în regulă, n-ai nevoie nici măcar de propolis.

Nu vă îndopaţi fără motiv cu suplimente din farmacii, dar nici cu lucruri naturale care "întăresc

sistemul imunitar". Să şi-l întărească cei care-l au slab, nu toţi! Nu băgaţi steroizi în muşchiulos, dacă

nu aveţi motive serioase!

                                                                         *
Să gândim de două ori: în accepţiunea majorităţii nutriţioniştilor, cauzele obezităţii sunt legate

de hrana neadecvată şi de lipsa mişcării. Dar ştiţi că orice fel de ardere (inclusiv arderea grăsimilor
de  care  vrem  să  scăpăm),  se  face  în  prezenţa  oxigenului.  În  concluzie:  dacă  aţi  schimbat
alimentaţia, dacă faceţi mişcare şi totuşi nu slăbiţi, verificaţi şi modul în care respiraţi. S-ar putea
să fiţi surprinşi de rezultate.
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De ce dansează “medicii eroi”?

Om_de_jad: Textul pe care îl veţi citi va fi incomplet şi insuficent pentru a putea explica situaţia

“pandemiei” de covizi. Voi scrie totul pe scurt, pentru cei care pot înţelege. Folosiţi-vă intuiţia!

1. Covid (citit pe invers) = divoc = dybbuk (דיבוק) = posesie demonică

https://en.wikipedia.org/wiki/Dybbuk

2. Simbolul acestei “pandemii” este Shiva Nataraja (Shiva Dansatorul).

https://en.wikipedia.org/wiki/Nataraja

3. În cultura hindusă, Shiva este zeitatea capabilă să ucidă răul (diavolul, Satana).

https://en.wikipedia.org/wiki/Shiva

4. Simbolul lui Shiva Nataraja îl veţi găsi la CERN (The European Organization for Nuclear

Research), la deschiderea tunelului de la Gotthard (God Hard) din Elveţia şi în anumite filmări de

dinainte de “pandemie”.

https://cds.cern.ch/record/745737?ln=en

5. Shiva Nataraja are două tipuri de dans: Tandava şi Nadanta. 

6. Dansul Tandava se face atunci când Krishna zdrobeşte capul Şarpelui.

https://en.wikipedia.org/wiki/Tandava

7. Dansul Nadanta (nu veţi găsi nimic pe wikipedia despre asta), se produce atunci când Shiva

îşi doreşte o atenuare a zgomotului produs de distrugerea făcută de el.

https://www.yogapedia.com/definition/8965/nadanta

Acum:

8. Pe Terra există oameni care sunt făcuţi de Domnul şi hibrizi (combinaţie de om cu maimuţă) -

cam 70-80% sunt hibrizi. Autorul iniţial ai acestor hibrizi este Şarpele biblic. Ulterior, ADN-ul de

maimuţe s-a răspândit prin amestecul om-hibrid (căsătorie, copii). Hibrizii se diferenţiază de oameni

prin faptul că sunt obedienţi (au comportament de oaie), execută tot ce li se spune, nu pot trăi fără

autorităţi şi sunt de acord ca alţii să le umble prin corp (cu vaccinuri, cu modificări genetice, operaţii

etc). Ei sunt laşi şi dispuşi oricând să-şi vândă aproapele, sunt insensibili, nu sunt deloc empatici, nu

iubesc, nu au sentimente şi au în ADN rămăşiţe de la maimuţe (cimpanzei).

9.  Masoneria  se  închină  la  Lucifer  şi  vrea  să-l  distrugă  atât  pe  Satan  cât  şi  pe  slugile  lui

(hibrizii). Pentru asta a inventat dybbuk (diversiune c0\/|d), ca să poată lua probe de ADN de la cât

mai mulţi oameni (adânc, din nas), să pregătească ulterior un ser cu potenţialul de a modifica ADN-
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ul  hibrizilor,  astfel  încât  pe viitor  să-i  poată  elimina  foarte  uşor  (cu  un nou virus  sau prin altă

modalitate declanşatoare). Masoneria vrea să se descotorosească de "oi".

>>>>>>Dovada faptului că masoneria se închină la Lucifer şi nu la Satan, aşa cum cred cei mai

mulţi oameni, stă în faptul că Rudolf Steiner îşi publica articolele în revista germană "Lucifer". Sunt

şi alte dovezi, v-am dat una la îndemână.

https://www.rsarchive.org/Articles/GA034/

10. Atunci când pe Terra vor rămâne doar 30% din câţi sunt acum, poate fi pregătit  terenul

pentru venirea lui  antihrist.  Întâi  va veni  falsul  profet  fals,  apoi  antihristul  sau profetul  fals  din

Apocalipsă. Pentru că Hristos este “eu sunt”, antihrist va fi “eu nu sunt”. Fiul lui Lucifer, antihrist

sau "eu nu sunt",  se numeşte astfel  pentru că va căuta să ia spiritul  omului,  printr-o tehnologie

biologică+tehnologică. Pentru a putea face asta, omul nou va trebui să cedeze o parte din carbonul

corpului, pe care o va înlocui cu siliciu. Scopul? Combinaţia om-maşină să se poată face natural, nu

prin interfeţe fizice, aşa cum vor sataniştii. Metodă de înlocuire carbon cu siliciu: includerea luminii

soarelui în schema de alimentaţie.

Notă: vezi indicaţia lui Gates de a se trece la carne sintetică. Ulterior se va trece forţat de la carne

(principalul furnizor de carbon în organism), la hrană vegetariană.

11.  În  următoarea  perioadă,  masoneria  va demasca  ororile  făcute  de  Satan,  iar  oamenii  vor

accepta cu uşurinţă NWO şi dreptatea luciferiană.

Concluzie: atunci când "medicii eroi" dansează Jerusalema, este dansul Tandava, altfel, este dansul

Nadanta. Toţi sunt prinşi într-un ritual, menit să facă oile să meargă singure la abator.

Completări rapide:

- India este prima care iese de sub divoc pentru că se închină deja la Shiva

- Sadhguru "a scos bustul lui Shiva de sub pământ" chiar înainte de pandemie: vezi MahashivRatri

2020,  unde  chiar  pe  cover  este  prezentat  Sadhguru  într-un  dans  al  lui  Shiva  Nataraja:

https://youtu.be/LDu6uqAlyAw

- Majoritatea "statuilor pandemice" sau a oamenilor implicaţi direct în "apocalipsa falsă divoc", sunt

indivizi cu "antecedente ezoterice". Exemplu: Arafat (mason, bahai), PF. Daniel (fost Misan, prieten

cu Gregorian Bivolaru), Călin Georgescu (viitorul prim ministru, membru al clubului de la Roma)

etc.

- Ţări luciferianiste, precum Luxembourg (oraşul lucşilor, nu al luminilor), nu au restricţii atât de

drastice precum ţările ortodoxe.

- Complicitatea lui Putin (mason), este evidentă, prin faptul că a tăcut un an de zile şi a venit primul

cu un va$$in.

- Complicitatea SUA este evidentă. Ambii, Biden şi Trump, au fost pro-vaccin.

- Implicarea Chinei... n-are rost să mai zic
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- Implicarea Arabiei Saudite, se vede din menţinerea preţului scăzut la petrol, în toată perioada de

lo$kdo\/\/n
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La cernerea Lumii 

Om_de_jad: Am de scris acum un articol foarte greu, cu încărcătură emoţională puternică. Îmi

voi pune baza în Domnul, în speranţa că astfel voi putea descrie peisajul pe care toţi îl simţim în jur

şi pe care e destul de greu să-l descriem. Sper că nimeni nu se va simţi jignit de afirmaţiile pe care le

voi face.  E aşa de multă suflare rănită  şi tristă din cauza nebunilor care conduc lumea, încât pe

cuvânt că nu-mi doresc să adaug alte suferinţe peste cele deja existente. Aşadar, dacă jignesc fără

voie pe cineva, îmi cer scuze de pe-acum. Ca să ne înţelegem: nu sunt împotriva celor care s-au

vaccinat, sunt împotriva actelor făcute oamenilor cu forţa. De ce? Pentru că binele făcut cu forţa,

chiar dacă ar fi bine real, vine de la dracu. Oricine te-a forţat vreodată să faci ceva, a făcut un act

diavolesc. Ideea de a obliga pe cineva să facă ceva împotriva voinţei lui, vine de la dracu, iar în

Apocalipsă avem indicaţii destul de clare despre modul în care dracu' (Fiara) acţionează. În Cap.

13:16-17, citim:

“Şi ea îi sileşte pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari, şi pe cei bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi

pe cei robi, ca să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte.

Încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei,

sau numărul numelui fiarei.”

Deci Fiara sileşte!

Se cerne Lumea. Zi după zi, Fiara sileşte oamenii la pecetluire. Acompaniaţi de o legiune de

demoni (massmedia), maşina de tocat carne umană înfulecă suflet după suflet. Prin SUA, s-a scăpat

într-o declaraţie a unui politician, faptul că persoanele injectate sunt marcate. Deocamdată vorbim

despre marcarea pe mână, dar peste o perioadă, se va vorbi deschis şi despre marcarea pe frunte. Iar

dacă nici atunci nu va fi clar pentru unii oameni că tot ce se întâmplă are conotaţii religioase, atunci

nu-i putem numi pe aceştia altfel decât orbi şi mi-e teamă că nu se va mai putea face nimic pentru

dânşii.

Se cerne Lumea.  Site  uriaşe iau oamenii  şi-i  cern,  legiunile  de demoni ale  Fiarei  îi  iau şi-i

ameţesc cu vorbe meşteşugite, cu gânduri întortocheate, cu simţire strâmbă, pentru a-i corupe, pentru

a-i momi, pentru a-i speria ca să accepte semnul pecetluirii sufletului. Fraţii şi surorile noastre din

România, au rezistat până acum, însă rezistenţa fără bază în Domnul, într-un final se termină prin

oboseală  şi  prin  cedare.  Puneţi-vă  deci  baza  în  Domnul,  pentru  că  suntem  abia  la  începutul

secerişului!
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Se cerne Lumea. Îngerii păzitori i-au părăsit pe mulţi dintre semenii noştri, astfel că ei nu mai

pot discerne acum între bine şi rău, între minciună şi adevăr şi din păcate, simţirea lor firavă nu-i

prea ajută să aleagă. Lupte inimaginabile se dau în sufletele celor părăsiţi de îngerii păzitori, îngeri

care şi-au ratat menirea pe care Tatăl nostru le-a stabilit-o. Da, frate şi soră a mea care te zbaţi acum,

neştiind dacă e bine să te pecetluieşti sau nu, să ştii că îngerul tău păzitor este un ratat, un hoţ şi un

nemernic. Tatăl nostru i-a dat putere asupra minţii şi sufletului tău, ca să te îndrume, să te îndrepte şi

să te înveţe, iar el, mârşavul, a trecut de partea Răului şi te-a lăsat singur, sau mai grav, te trimite

acum spre pieire. Chiar şi fără îngerul păzitor, speranţa poate veni de la Hristos, fratele nostru mai

mare, însă tu eşti prea firav ca să ştii să-ţi pui baza în El. Gânduri peste gânduri te frământă, ai vrea

să scapi de gheara Fiarei, să te lase în pace, să poţi trăi liniştit, să poţi să-ţi trăieşti viaţa fără griji.

Doar că tu nu ştii, frate, că niciodată în Cer n-a fost linişte. Totdeauna, îngerii răi l-au vorbit de rău

pe Tatăl nostru, totdeauna au făcut ceea ce fac acum pe Pământ: au minţit, au spurcat, s-au prefăcut,

au hulit.  Tot ce se întâmplă acum pe Pământ, se face de la începuturi  în Cer. Prea puţini îi sunt

credincioşi Tatălui nostru care a făcut şi Cerul şi Pământul şi plantele şi animalele şi văzduhul, prea

puţini sunt dispuşi să asculte şi să vadă că El a avut grijă de noi şi ne-a iubit de la început. Îngerii nu

sunt sfinţi, sunt doar mai evoluaţi decât oamenii în anumite privinţe, însă şi mai involuaţi în alte

privinţe. Au fost concepuţi să trăiască în lumină şi din cauza asta, tentaţia lor pentru Întuneric e mult

mai mare decât a noastră. Reţineţi, fraţi şi surori care acum nu ştiţi dacă să mergeţi la pecetluire:

îngerii voştri păzitori nu vă mai păzesc, v-au trădat. Cereţi călăuzire de la Hristos!

Se cerne Lumea. Oamenii sunt selectaţi şi puşi în cutii de lemn, pentru iarnă. Dacă vă spun cine

va desface cutiile pentru a se înfrupta din voi, veţi considera că sunt nebun, aşa că mai bine nu

vorbesc despre asta. Totul se face prin şantaj. Toţi cei care merg la pecetluire sunt şantajabili. Dacă

te-ai înţepat, roagă-l pe Domnul să te ierte, poate reuşeşti! Poate încă nu e prea târziu pentru tine să

redevii fiul sau fiica Lui. Nu te încrâncena şi nu te lupta cu mine, cel care sunt împotriva pecetluirii,

pentru că eu nu sunt duşmanul tău, eu am fost până de curând frate şi soră cu tine, până când tu ai

ales să pleci de lângă Tata, considerând că te protejezi sau că protejezi pe alţii, uitând că singura

protecţie şi singurii protectori sunt Tata şi Fiul (fratele nostru mai mare, Hristos). În ei trebuia să-ţi

pui baza, însă tu eşti prea firav şi Fiara te minte, te ademeneşte şi-ţi suceşte gândurile. Nu te apuca de

lupte cu ceilalţi, observă mai bine că eşti şantajabil şi că Fiara s-a folosit de tine. Roagă-te de Tata să

te ierte, că El e bun şi iartă, poate reuşeşti acum, în ultima clipă, să vii să fim iar o familie! Nu te

afunda mai tare în mocirlă, nu te duce la o nouă pecetluire. Satana te va împinge direct către regatul

lui şi nu te vei mai putea întoarce de acolo.

Se cerne Lumea. Cei speriaţi, cei şantajabili, hoţii şi oportuniştii, se duc singuri, încolonaţi, să se

înscrie “într-o lume mai bună”. Toţi au un element comun: consideră că poate exista un “mai bine”

decât binele pe care Domnul l-a făcut deja. Nu frica este cea care-i mână spre pecetluire, ci dorinţa
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de mai bine sau răzvrătirea faţă de rânduiala stabilită de Tata. Să te pecetluieşti pentru că aşa fac toţi,

să te pecetluieşti ca să obţii beneficii, să te pecetluieşti pentru că tu consideri că bogaţii lumii îţi vor

binele, iată dovada smintelii!

Se cerne Lumea. Noi i-am simţit mereu pe fraţii care merg azi la pecetluire, dar nu ştiam ce să

facem ca să-i îndreptăm, iar în neştiinţa noastră, le ofeream bucăţi din propriul nostru suflet. Să-i

încălzim, să-i întărim, să-i sprijinim. De mici ne loveam de gândirea lor strâmbă şi întortocheată, de

presupunerile lor sucite şi de sufletul lor şantajabil. Parcă înadins creau situaţii şi discuţii în care să-şi

expună gândirea  fără  de  Domnul,  strâmbătatea  şi  stricăciunea  acolo  unde ar  fi  trebuit  să  existe

raţiune. Azi, roadele acestui mod de viaţă s-au pârguit şi vor fi culese!

Se cerne Lumea. Parcă pe măsură ce absurdul creşte şi face solzi, gheare şi coarne, cei plecaţi de

lângă Tata şi primiţi în legiunile demonilor sunt din ce în ce mai încrâncenaţi. Speriaţi că poate au

făcut o alegere greşită, se înverşunează în a demonstra (deşi gândirea lor este grav afectată), că ei

sunt cei care au ales bine. Şi mai caută să-i tragă şi pe alţii după ei – iată un act diavolesc, în toată

goliciunea lui! Vai, câtă amăgire!

Se cerne Lumea. De doi ani plâng şi sper că lucrurile se vor aranja şi că dracu n-o să mai ia din

fraţi şi din surori, să-i corupă şi să-i ducă pe pustii. 

Şi după ce m-am supărat pe voi pentru cum aţi ales şi-apoi am sperat că vă veţi întoarce, după ce

mi-am dorit în toate formele să fie bine, iată că am rămas fără lacrimi. 

Zi după zi ne depărtăm, zi după zi, legăturile noastre de sânge nu mai pot susţine nimic. 

Şi legături noi, cu oameni necunoscuţi, fraţi şi surori întru Hristos, se conturează. 

Înfrăţirea cu Hristos, înfrăţirea cu “EU SUNT!”. 

Să nu vă pecetluiţi, fraţi şi surori! Ca să FI I !Ț

Se cerne lumea…
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Plante medicinale anti-[0\/|D

Om_de_jad:  Pe scurt: am avut şi eu intoxicaţia cu parazitoză care vine din China şi care e la

modă din 2019, în forma foarte gravă: o lună am stat în pat, febră 40C, halucinaţii,  oxigen 79%,

tahicardie, ameţeală şi confuzie, deshidratare, lipsă miros/gust. Nu m-am testat cu unealta care dă

erori 8 din 10 ca să pot “demonstra” că am fost “un caz”, m-am tratat acasă cu rugăciune, îngrijire

din  partea  celor  dragi  şi  medicamente  de  la  farmacie,  fiindcă  m-a  luat  prin  surprindere  toată

tărăşenia, iar în starea în care mă aflam nu îmi puteam face amestecuri de plante medicinale.

După o lună de stat în pat şi studiu pe propria piele, vin cu o schemă fitoterapeutică alcătuită

după modelul de tratament alopat pe care l-am luat la recomandarea şi suportul doamnei doctor A,

căreia îi mulţumesc pentru sfaturile oferite în timpul în care am bolit.

Acest “echivalent” fitoterapeutic pe care îl veţi găsi mai jos, este unul orientativ. Nu recomand

cititorilor acestui articol să ignore tratamentele alopate sau contactul cu medicul de familie. Ceea ce

pot să spun e că la următoarea “infectare” provocată de avioanele care aruncă de sus şi de substanţele

care  sunt  împrăştiate  pe  străzi,  mă  voi  trata  cu  plante  medicinale  într-o  primă  fază,  apelând  la

medicaţia  alopată  -  şi  la  sfatul  medicului  în  care  am  încredere  -  dacă  va  fi  necesar.  Nu  am

(deocamdată) pretenţia că această schemă de lucru poate înlocui în totalitate tratamentul alopat, însă

după experienţa  pe  care  o  am cu  plantele  pe  care  le-am propus  pentru  amestecuri,  sper  să  pot

demonstra după următoarea otrăvire pe care mi-o vor face ăştia, eficacitatea ei. Închei prin a spune că

fiecare este responsabil de tratamentul pe care îl alege şi de ceea ce decide în legătură cu sănătatea

proprie. Să dea Domnul să fiţi sănătoşi şi să nu aveţi nevoie de niciun tratament!

ATENŢIE!

Respectaţi  dozajul  recomandat!  Plantele  medicinale  folosite  sunt  tolerate  de  majoritatea

oamenilor,  cu  anumite  excepţii  (alergii,  intoleranţă  la  anumite  substanţe  active).  Dacă  după

administrare apar manifestări negative, opriţi imediat tratamentul şi apelaţi la un specialist!

-----------------------

Schemă fitoterapeutică, după model de tratament alopat pentru [0\/!D-|9

Medicamentele care au fost utilizate în tratamentul alopat:

1. Azitromicină/Levofloxacină (antibiotic)

2. ACC (antitusiv)

3. Dexametazonă (antiinflamator steroidian) sauVentolin (nesteroidian)
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4. Metoprolol (betablocant – în caz de probleme cardiace)

5. Eliqis (anticoagulant)

6. Enterol (probiotic)

7. Vitamina C, D, Zinc

Înlocuitoare fitoterapeutice:

1. În locul antibioticului: pulbere din Iarba şarpelui şi Tuia în proporţii egale (50% - 50%). La

50g pulbere, se adaugă o pulbere din 20 de muguri de plop (cu efect antiviral). Se ia la 8h câte o

linguriţă (plină) sub limbă, timp de 15 min sau înghiţită cu apă. Pulberea se obţine prin măcinare în

râşniţa de cafea.

2. În loc de ACC: amestec de plante din Iarba Sfântului Ion 50%, Isop 15%, Lumânărică 20%,

Gălbenele 15%, din care se va face un ceai (2linguriţe amestec la 250ml apă clocotită, 15min lăsat la

infuzat, 2 căni de ceai pe zi, câte o cană dimineaţa şi una seara).

3. În loc de Dexametazonă sau Ventolin, după caz: ceaiul de mai sus se va îndulci cu o linguriţă

de Lemn dulce, cu condiţia să NU fiţi hipertensiv. Dar indiferent dacă sunteţi hipertensiv sau nu,

puteţi  folosi  în  completare  picături  gemoterapice  de  Ribes  Nigrum (adică  coacăz  negru),  50pic

dimineaţa la ora 8:00.

4. Dacă apare deranj/durere în zona inimii (pe fond de insuficienţă respiratorie), se poate face în

râşniţa de cafea, o pulbere din: Talpa gâştei 25%, Rozmarin 30%, Mentă 15%, Păducel (frunze şi

flori) 20%, Rostopască 10%. Se ia de două-trei ori pe zi câte o linguriţă rasă, sub limbă, timp de 15

minute sau se înghite cu apă.

5. În loc de anticoagulant: leuştean tocat, 6 linguri pline (2 dimineaţa, 2 la prânz şi 2 seara) şi/sau

frunze de Viţă-de-vie, aceeaşi cantitate şi după aceeaşi schemă.

6. Ca probiotic, puteţi folosi Kefir sau iaurt cu Bifidus.

7. Pentru vitamine: o lingură de frunze de pătrunjel dimineaţa şi una seara (vitamina C), ficat de

vită sau băi de soare (vitamina D), 40g seminţe de cânepă (zinc).

*

Pentru viroze:  muguri  de plop şi  cuişoare.  Pentru răceli:  iarba Sfântului  Ioan şi  boz.  Pentru

durere în gât: nalbă mare. Pentru tuse: pătlagină sau captalan cu lapte cald. Pentru febră: ghimbir,

busuioc, scoarţă de salcie. Pentru provocarea transpiraţiei: usturoi, tei. În caz de infecţii pulmonare:

iarba  şarpelui,  ghimbir,  ghimpe.  Diuretice:  pir,  coadă  de  cireş,  mătase  de  porumb.  Stări  psihice

proaste:  salcâm,  salvie,  trandafir.  Antispastice  gastro-intestinale,  dar  şi  sedativ:  muşeţel.

Antivomitive: turiţă mare.  Antidiareic:  cimbru. Antiinflamator  nesteroidian: captalan - steroidian:

lemn dulce. Dureri de cap: lavandă. Luaţi fix cum scrie pe prospect! Succes!
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*

Sunt bune sarmalele? E bună friptura? Nu uitaţi de ceaiul de Turiţă mare (Agrimonia eupatoria),

cu 30 de minute înainte de masă. Ia încercaţi, şi ne povestiţi după aia cum a fost!
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De ce nu iese lumea în stradă?(partea a doua şi cea mai importantă)

Om_de_jad:  Mesaj pentru liderii asumaţi ai mişcării de rezistenţă antifascistă, antibolşevică şi

antimarxist-stalinistă:

Către:

Diana Ivanovici-Şoşoacă,

Dan Chitic,

Raul Nicolae Coltor,

Călin Georgescu,

Gheorghe Piperea,

Cristian Terheş,

Pompiliu Diplan,

Aurelian (.ro),

alţii,

dar şi către fraţii şi surorile noastre în ale căror vene curge sângele strămoşilor - cu scuzele de rigoare

către acei lideri pe care nu-i cunosc sau pe care din greşeală i-am omis, transmit următoarele:

Am ajuns în punctul în care putem spune că e groasă! Aşa cum ne-a obişnuit istoria, ne aflăm

din nou în pragul intrării într-un alt război, care, ca şi dăţile trecute, nu ne priveşte absolut deloc şi în

care România, ca şi în trecut, a intrat într-o combinaţie internaţională cel puţin dubioasă, ce ne poate

deschide larg porţile către neant, atât în ceea ce priveşte viitoarea configuraţie naţional-teritorială, cât

şi în ceea ce priveşte siguranţa social-existenţial-individuală. De aproape un an, o mână de lideri,

formatori  de  opinie,  activişti  politici  şi  chiar  o  minoritate  neglijabilă  de  politicieni,  ne  dojenesc

părinteşte, ne bat obrazul sau ne avertizează pe un ton moderat că dacă nu ieşim în stradă să ne cerem

drepturile constituţionale, vom fi raşi de pe faţa pământului atât ca români cât şi ca ţară. Pentru că am

văzut mirare şi semne de întrebare pe faţa acestor lideri, vreau să-mi susţin argumentat punctul de

vedere referitor la lipsa aparentă de reacţie a românilor la îndemnurile de unire şi de solidaritate,

atunci când li se atrage atenţia că se află sau urmează să ajungă sub bocancul greu al unor ameninţări

reale şi iminente, ca cea de acum.

Puterea exemplului este singura cale de a unii oamenii. Pentru ca românii să iasă în stradă, este

necesar ca toţi  aceşti  lideri  să dea dovadă de înţelepciune şi  să se solidarizeze mai întâi  dânşii,

oferind maselor un exemplu. Dat fiind faptul că fiecare lider are simpatizanţii lui, este crucial ca

aceştia să găsească o modalitate prin care să le transmită tuturor că se poate să fim uniţi, că putem
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merge împreună în direcţia păstrării democraţiei, a libertăţilor oamenilor, a suveranităţii teritoriale a

României  şi  a  drepturilor  individuale  ale  fiecăruia.  Atâta  timp  cât  există  dezbinare  în  rândurile

liderilor, va exista dezbinare şi în rândurile cetăţenilor, care pe lângă faptul că nu ştiu pe cine şi în ce

fel  să  urmeze,  automat  îi  încadrează  pe  conducătorii  lor  la  categoria  politicienilor  cu  care  s-au

obişnuit de treizeci de ani, şi în consecinţă aleg să le ignore îndemnurile. O lecţie pe care Vestul

urmează s-o înveţe anul acesta, şi pe care românii au învăţat-o de pot să-şi dea şi teza de doctorat pe

această temă, este faptul că politicienii,  indiferent din ce partid ar veni, servesc interese ale unor

grupări ascunse după paravan. Cetăţenii din Vest, spre deosebire de cei din Estul U.E, încă nu au

înţeles că democraţia şi garantarea drepturilor omului nu vin de la politicieni, nu sunt garantate de

aceştia şi că puţin le pasă de soarta celor pe care îi conduc. Noi, românii, ştim aceste lucruri până ne

ia cu vomă, aşa că de fiecare dată când vedem că ni se cere unitate  naţională  de la nişte lideri

dezbinaţi, considerăm că e mai bine să ne vedem singuri de soartă, fiecare pentru el şi cei pe care îi

are în grijă.

Să nu ne înţelegem greşit: sunt un individ care a ieşit la protestele anti-fasciste încă de la primul

organizat anul trecut în modul ăla penibil, la Victoriei, nu mai spun de către cine, cu un scaun de la

bunica pe post de scenă şi cu un megafon de 20 euro, în care se auzea doar el şi cu el însuşi. La

protestul respectiv, în momentele în care era implementat lockdown-ul psihiatric şi poliţia ne putea

aresta că ne întâlnim în condiţii nepermise de Raed Arafat, i-am sugerat organizatorului protestului

să facem un plan dacă vrem să vină mai mulţi oameni, însă gesticulaţiile şi privirile respectivului dar

şi răspunsurile sale, mi-au sugerat că scopul acelui protest era cu totul altul. Ei bine, între timp a

picat Trump şi interesele  oportuniste ale organizatorului cu megafon de sărac (deşi  nu era deloc

sărac), au devenit cu totul altele.

Da, sunt convins că în structurile de ordine - unde includ chiar şi SRI-ul - sunt patrioţi! Şi da,

înţeleg  necesitatea  prezenţei  noastre  în  stradă,  ca  act  de  legitimizare  a  acţiunilor  de  reţinere  şi

judecare pe căi democratice, în Tribunale ale Poporului, a TUTUROR infractorilor care au ucis cu

bună ştiinţă, au îngropat oameni amărâţi în saci de gunoi şi au turnat beton peste trupuri.

Am să vă spun pe şleau, fraţilor, de ce nu puteţi mişca masele!

Unii oameni ar ieşi în stradă la îndemnurile Dianei Şoşoacă, pentru că rezonează cu discursul ei

naţionalist a la Vadim Tudor şi cu credinţa ei în biserica ortodoxă. Alţii, dimpotrivă, o consideră

guralivă şi narcisistă şi nu suportă că maică-sa este membră în masonerie.

Unii ar ieşi în stradă la îndemnurile lui Dan Chitic, pentru că este un tip bătăios, drept şi coerent.

Alţii văd în încercările lui de a se păstra echilibrat cu orice preţ, un defect.

Unii ar ieşi în stradă la îndemnurile lui Raul Coltor, în timp ce alţii consideră că dacă se vor lua

după el, vor avea de păţit lucruri pe care el le păţeşte în general: controale judiciare, bâte pe spinare,

reţineri, percheziţii fără mandat, înscenări odioase din partea securităţii şi altele asemenea.
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Unii  ar  ieşi  în  stradă  la  îndemnul  lui  Călin  Georgescu,  pentru  că  e  un  individ  cu  discurs

echilibrat, pentru că are relaţii internaţionale şi pentru că are un plan pe care îl susţine cu argumente. 

Alţii se feresc să-l urmeze pentru că a fost membru în clubul de la Roma, pentru că îl consideră

demagog şi prea asemănător cu alţi oameni politici care îi mint de treizeci de ani.

Unii  ar  protesta  la  îndemnul  lui  Gheorghe Piperea,  pentru că  este  un avocat  cu  principii,  e

inteligent  şi  are  viziune,  însă nu toţi  sunt  de aceeaşi  orientare  politică  precum dânsul  şi  nu toţi

apreciază momentele în care este prea plin de sine.

Unii ar ieşi în stradă la îndemnul lui Cristian Terheş, pentru că a dat dovadă de curaj şi pentru că

a  încurcat  niţel  socotelile  birocraţilor  băşinoşi  de  la  Bruxelles.  Alţii,  în  schimb,  încă  n-au  uitat

guvernarea PNŢCD şi deşi sunt democraţi, nu-s aşa de creştini.

Unii ar ieşi în stradă la îndemnurile lui Diplan, pentru că rezonează cu felul lui de a fi şi cu

discursul său corporatist-moderat de care nu se poate desprinde, în timp ce alţii nu-l plac tocmai

pentru că pare duplicitar (are din păcate şi un nume care te trimite cu gândul spre direcţia asta),

pentru că este un fost angajat al lui Bill Gates şi pentru că dă dovadă de o detaşare naivă, care pare

soră (sau frate) cu durerea în cur.

În fine,  unii  ar  ieşi  să protesteze la îndemnurile  lui  Aurelian (scuze,  îi  ştiu doar prenumele)

pentru că e un tip bătăios, argumentează cu cap, e echilibrat în afirmaţii şi gesturi, în timp ce alţii îl

consideră necopt pentru că e prea tânăr şi nu pot adera la ideea de a combina politica cu hipstereala.

Eu văd doar două posibilităţi: ori găsim un lider serios, echilibrat, puternic şi capabil să dea cu

comuniştii de pământ într-un mod democratic, fiindcă de fapt asta ne străduim să facem, să apărăm

bruma de democraţie care ne-a mai rămas, ori toţi liderii dau mână cu mână, trec peste ranchiună şi

peste interesele legate de numărul de fani şi oferă oamenilor un exemplu. Dacă nu se poate nici una

nici alta, vom rămâne în continuare pe sistemul “scapă cine poate”. Şi războiul bate la uşă!
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Idei periculoase

Om_de_jad:  În mod cert,  liderul  trebuie să fie  şi  va fi  poporul  suveran,  format  din indivizi
independenţi şi conştienţi de sine. În felul acesta ne vom asigura că pierderea unui conducător nu se
va solda cu prăbuşirea întregului sistem, însă pentru aceasta, noţiunea de conducător va trebui şi ea
schimbată radical, la fel şi cea de cetăţean executant.

Suntem prea preocupaţi acum de boli pornite şi oprite după calendar, de pandemii nedovedite
din punct de vedere statistic şi de conducători cu probleme psihice. Lucrurile acestea ne consumă în
mod absurd energia pe care ar trebui să o folosim pentru reconstrucţie. Vă rog să spuneţi împreună
cu mine, următoarele: pentru a porni reînsănătoşirea societăţii, nu avem nevoie de acordul CNSU!
Pentru că asta este o chestiune individuală plus una de grup şi pentru că noi suntem de fapt societatea
şi pentru că, nu-i aşa, avem dreptul să ne schimbăm pe noi înşine aşa cum considerăm de cuviinţă. 

Reînsănătoşirea presupune din start identificarea erorilor sistemlui actual şi înlocuirea acestuia
cu unul adaptat la nevoile noastre actuale. Dacă neobolşevicii spun “build back better”, iată că putem
susţine şi noi acelaşi lucru, fiindcă nu doar ei sunt cei care au dreptul de a modela sistemul după
bunul lor plac, ci şi noi. Şi nu avem altă cale decât aceea de a intra cu comuniştii în competiţie, să
vedem dacă noi  sau ei  suntem cei  care pun la  dispoziţia  oamenilor  un sistem mai util  (evident,
termenul de util va trebui şi el luat în răspăr). Ca şi neomarxiştii, putem lucra nestingheriţi “pentru
binele majorităţii”, şi nu doar că putem dar şi trebuie să facem acest lucru, intrând cu ei în competiţie
dreaptă.  Fiindcă  dacă  doar  ne  plângem  în  legătură  cu  ideile  răzgâiate  ale  copiilor  şcolii  de  la
Frankfurt, fără să venim cu propria noastră alternativă la lumea nouă propusă de aceştia, înseamnă că
nu am făcut ceea ce se cuvine. Dacă ne considerăm suveranişti şi nu avem un punct de vedere bine
conturat, dacă întreaga noastră energie este canalizată doar cu scopul de a-i condamna pe cei care îşi
construiesc acum noua lor ordine mondială, nu prea avem motive să ne plângem. Aşadar, propun nici
mai mult nici mai puţin decât construirea unei baze a noii Noastre Ordini Mondiale, pe principii
suveraniste, şi nu neapărat în contrast total cu noua lor ordine mondială. De dragul corectitudinii şi al
toleranţei pe care şi Domnul o are faţă de satana, consider că aceste două lumi noi pot coexista, cel
puţin deocamdată. Să îndrăznim, aşadar, să ne concentrăm cu curaj ideile într-o libertate a gândirii
având ca fundament conştiinţa, folosindu-ne de însuşi terenul fertil pus la dispoziţie de duşmanul
nostru necopt şi naiv, respectiv contextul social actual, în care libertăţile cetăţeanului sunt limitate de
acest sistem defect, care acum îşi arată hibele sale cele mai adânci. 

Discuţia  care trebuie  să ne preocupe astăzi  este  despre interfeţe.  În plan concret,  aceasta  se
traduce prin intenţia de a construi o societate capabilă să facă legătura dintre individul suveran şi
puterea sa de decizie în ceea ce priveşte Fabrica de Legi. Adică, mai pe româneşte, să închipuim
construirea unei infrastructuri în care cetăţeanul poate “să dea oricând de pământ cu tiranii” în mod
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paşnic şi democratic, pentru că nouă, suveraniştilor, nu ne place violenţa şi nu vrem să fim forţaţi să
apelăm la ea. Consider de bun augur să susţinem progresul, aşa cum fac tovarăşii neobolşevici, însă
acel progres bazat pe conştiinţă şi nu pe cel bazat exclusiv pe ştiinţă. Conştiinţa din care a rămas doar
ştiinţa, este vedere cu un singur ochi.
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Gravitatea afirma iilor din "gura păcătosului, adevăr grăie te!"ț ș

Om_de_jad:  Tovară ul Rafila î i amenin a ieri  colegii,  spunându-le că dacă nu “se va” votaș ș ț
legea certificatului digital, vor avea probleme. Poate că tovară ul s-a referit la PSD, care acum are deș
ales  între  a  fi  lin at  de UE i  a  fi  lin at  de propriul  popor,  sau poate că s-a  referit  la  cetă eniiș ș ș ț
româniei,  care vor avea "probleme" cu UE dacă nu se votează legea care adoptă implementarea
pa aportului euro-digital.ș

Indiferent ce motive sau oportunită i i s-au oferit tov. Rafila să facă astfel de afirma ii, ar trebuiț ț
să ne gândim serios la gravitatea semnifica iei lor i să cerem urgent ni te explica ii. Pentru că i într-ț ș ș ț ș
un caz i în celălalt, adică i dacă PSD-ul, dar i cetă enii, sunt la un pas de sanc ionare, trebuie săș ș ș ț ț
în elegem cu to ii cine sunt cei care fac probleme prin Europa, în caz de neascultare. i aici vă rog săț ț Ș
fi i aten i: dacă tov. Rafila a făcut aceste afirma ii, înseamnă că tie măcar cu aproxima ie (dacă nuț ț ț ș ț
cumva cu exactitate), cine poate pedepsi România sau partidele politice din această ară, atunci cândț
nu se supun orbe te. Tovară ul trebuie chestionat urgent în legătură cu afirma iile făcute, pentru a tiș ș ț ș
cu ce fel de du man al româniei ne confruntăm i cam care sunt termenii i condi iile în care acesteș ș ș ț
"întâmplări"  externe,  cu  posibile  urmări  negative  referitoare  la  siguran a  na ională,  se  produc.  ț ț

Constitu ia spune că România este stat suveran, lucru care dacă ar fi adevărat, atunci nimeni dinț
afara ării nu ar putea să ne pedepsească, nici pe noi ca cetă eni i nici vreun partid politic. Să neț ț ș
spună t-ar u Rafila  dacă afirma ia  dânsului  e pe bune,  ca să decidem dacă e  necesar  sau nu săș ț
scoatem armele din rastel, să ne apărăm. Sau să ne spună clar i asumat faptul că România nu maiș
este stat suveran (lucru pe care unii dintre noi îl tiu deja), ca să scoatem armele din rastel, să neș
luăm ara înapoi din mâna cotropitorilor.ț
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Ciucă, cu capra la Bruxelles

Om_de_jad: Cei care sunte i bărba i i o ti i pe ursula, închipui i-vă că sunte i cu ea în pat. iț ț ș ș ț ț ț Ș

dacă vă vine să zice i "câh!" sau "bleah!", aduce i-vă aminte că lui Ciucă, ieri, i-a plăcut să se punăț ț

capră în fa a ei. Domnul Ciucă ar trebui să- i păstreze fetish-urile sado-maso pentru dânsul, nu săț ș

oblige tot poporul să le adopte!

O vorbă din bătrâni spune să nu ui i de unde ai plecat. În timp ce dom' gheneral făcea frumos peț

la Bruxelles în fa a doamnei fără calită i minime de doamnă, lumea prigonită a ie it la Bucure ti, ieriț ț ș ș

în stradă, să- i apere democra ia pe care Marele UE, care s-a tâmpit la cap, a uitat-o. Mul i, pu ini, nuș ț ț ț

e treaba nimănui, tot de la UE tim că o singură persoană care are probleme din cauza politicienilorș

i a legilor strâmbe, trebuie luat în considerare. Da, România se uită (pe bună dreptate), acum la UE,ș

a a cum se uită omul când î i prinde so ul sau so ia cu altul în pat. Că-i spunem curvă, că-i spunemș ș ț ț

stricată, că-i cerem socoteală, avem un contract cu UE i deci este dreptul nostru să-i cerem socotealăș

pentru ceea ce face i NE FACE.ș

Avem tot dreptul să cerem inclusiv daune pentru terorizarea noastră, a tuturor, avem dreptul să

cerem daune pentru traumele fizice i psihice la care copiii no tri au fost supu i de către autorită ileș ș ș ț

care au pistol i din cauza asta, pot să te oblige să faci lucruri nefire ti.ș ș

Da, noi, popor ortodox, cerem UE să se lase de curvie. În caz contrar, băgăm divor !ț
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v5

Om_de_jad:  Ne-a  anunţat  Rafila  că  pe  15  ianuarie  vine  "valul",  ieri  ne-a  spus  şi  Bode,

ameninţându-ne că va fi de rău. Lumea râde ca proasta, crezând că e vrăjeală şi că ăştia zic aşa ca să

ne sperie. În perioada asta, se lucrează intens cu otrăvuri băgate în alimentele pe care le cumpăraţi

din magazine. Până  de  revelion,  se  va  arunca  cu  fiole  prin  zonele  aglomerate:  pieţe,  metrou,

magazine. Substanţele nu au miros şi acţionează în timp – în două-trei săptămâni, mulţi vor face

pneumonii, mulţi vor muri. După revelion, se va arunca şi din avion, ca să fie ritualul complet: gât

uscat, trahee iritată, tahicardii. 

Toate se lucrează de acum, când ţara e, chipurile, "pe verde sau pe galben", pentru ca oamenii să

nu bănuiască nimic. Starea de aparentă linişte este destinată oamenilor naivi, care au impresia că

acum,  când suntem "pe verde sau galben",  plimbările  în  aer  liber  sunt  sigure.  Vine  sacrificarea

maselor de români,  apoi injectarea cu doza a treia,  pregătirea pentru a patra  şi  pentru injectarea

obligatorie, după modelul din Vest.

V-am avertizat de mai multe ori, v-am zis să fiţi precauţi. Măcar nu vă mai hliziţi ca proştii,

crezând că v-aţi prins care e vrăjeala cu |) @ |\| D 3 |\/| ! @.
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Lupta, ca mod de viaţă

Om_de_jad: Vremurile pe care le trăim nu ne permit să ne mai ascundem: ori suntem pe bune,

ori ne-o luăm! Reţineţi! Toţi, absolut toţi oamenii vor fi testaţi şi încercaţi într-o formă sau alta. Unii

au fost deja săltaţi aiurea şi luaţi la întrebări de securişti, altora le-au fost blocate conturile fără nicio

explicaţie. Oamenii şi-au rupt în perioada asta mâinile şi picioarele, de multe ori la propriu sau chiar

au murit. Unii sunt ameninţaţi că vor rămâne fără locuinţă dacă nu se vqq!N3a2ă, alţii deja au părăsit

ţările în care îşi  făcuseră un rost,  pentru a se întoarce acasă. Belelele curg din toate direcţiile şi

suntem abia la început de drum.

Vă întrebaţi  de ce nu se mai  termină  odată? Păi  hai  să vedem cum stăm aici,  în  România!

Conştiinţa a 5.000.000 de oameni n-a avut nicio tresărire când sasul cu probleme penale le-a spus că

injectarea este sigură. S-au dus de bunăvoie (chipurile) şi nesiliţi de nimeni, să semneze că sunt de

acord să introducă în corpul lor o substanţă despre care nimeni nu ştie nimic şi să-şi asume toate

reacţiile adverse, inclusiv decesul. Frăţiorii mei, este vorba despre 5.000.000 de oameni, nu despre

500! Ca să vă daţi seama ce înseamnă asta mai exact, număraţi până la 1.000, apoi gândiţi-vă că

trebuie să număraţi la fel, de încă 5.000 de ori. Aceşti oameni sunt orbi şi merg în direcţia în care

păpuşarii îi ghidează – iar încrederea lor în păpuşari este mai mare decât propriul lor instinct de

conservare. Ba, mai nou, îşi vor duce chiar şi copiii să fie injectaţi cu habar n-are nimeni ce!

Aţi obosit? Ho cu tata, e mult, MULT mai bine! În urmă cu trei ani, când ziceai ceva impotriva

v@((!nării forţate, erai considerat cel puţin nespălat. La protestele anti alea forţate, veneau câţiva

naivi şi mulţi sectanţi – restul, îşi vedeau de viaţa lor. Eheeei, mai înapoi era şi mai rău: când le

spuneai oamenilor că în afară de carne, oase şi sânge, omul are nişte corpuri energetice, puteai să

ajungi la spitalul de nebuni. Iar dacă spuneai că poţi vedea aceste corpuri energetice, sau că le poţi

modifica altora frecvenţa şi amplitudinea acestora, prin concentrare şi prin deplasara conştiinţei la

voinţă, erai considerat drac de către biserica ortodoxă şi de către securişti, care abia aşteptau să te

coopteze la făcut drăcii. În capul multor oameni, yoga era despre sexul în grup, iar wingchun-ul era

despre cum să-l enervezi pe Ceauşescu. Cu plantele medicinale mai era cum mai era, că securiştii au

şi acum impresia că e vorba despre nişte ceaiuri, nu şi despre ierburi şi ciuperci otrăvitoare.

Ce voiam să vă spun e că pentru unii, lupta este dusă încă de când au devenit conştienţi că există.

Unii dintre noi au grijă în continuu la conştiinţa semenilor, rostind doar vorbe menite să-i ajute. La

ce să-i ajute? Păi la a-şi da seama de vrăjitorii din jur şi de vrăjile lor!
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Aţi obosit? Veste proastă: n-aveţi voie să obosiţi! Nimeni nu va avea odihnă până când TOŢI

fraţii noştri nu devin conştienţi! Până când răul nu va fi detectat de toţi, niciun om conştient de el nu

va pune geană pe geană. Ai beneficiat de clemenţă din partea Domnului şi acum eşti capabil să vezi?

Asumă-ţi! Nu te-a trezit ca să te culci la loc, te-a trezit ca să-ţi confirme faptul că realitatea este

dincolo de simţuri şi ca să le spui lucrul ăsta şi altora. Şi nu doar să le spui, ci să le arăţi: prin gesturi,

prin vorbe, prin fapte! Ai obosit? Prea bine, acum înţelegi că şi Domnul e obosit să ne ţină pe toţi.

Hai să nu mai dormim pe noi, să mişcăm puţin unii cu ceilalţi, ca să-i uşurăm munca!

Pentru cei care s-au trezit, lupta trebuie să devină mod de viaţă. Şi vom lupta zi de zi, cu toate

armele pe care le avem, până când fiecare om de pe planetă va putea vedea Răul. Iar după ce Răul va

fi văzut de toţi, abia atunci începe adevărata luptă, cea în care va trebui să-i ajutăm pe semeni să vadă

Binele. Căci aşa i-a fost hărăzit omului după căderea în păcat, să înveţe ce este Binele şi Răul. Mai e

mult până departe, dar bucuraţi-vă că nu aveţi unde să vă mai ascundeţi: nici voi, nici ei!
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Semne sociale ale schimbării

Om_de_jad: Întrebarea care stă acum pe buzele majorităţii oamenilor, este “când se va termina

nebunia asta”, uitând că de fapt “nebunia asta” este doar o prelungire a celei de dinainte de ea. Cheia

pentru a înţelege spre ce ne îndreptăm, stă în înţelegerea nebuniei de dinainte de nebunia de dinainte

de nebunia asta. Cum s-ar spune, străbunica nebuniei actuale. Haideţi să vedem despre ce este vorba.

Pentru că toate sunt “ism”-uri, deci creaţii ale “fiinţelor care i-au supărat pe toţi”, nebuniile pot fi

denumite  astfel,  după  ordinea  cronologică:  utilitarism,  umanism,  globalism,  transumanism  şi

suveranism. Acum, ne aflăm la începutul de drum al ultimului “ism” din listă, cel care începe cu

minciuna venirii  antihristului şi care se va termina cu adevărata venire a acestuia.  Cei care trăiţi

acum pseudo-apocalipsa,  care se va încheia cu venirea falsului profet fals  şi apoi cu instaurarea

regatului luminii de led, trebuie să ştiţi că perioada de pregătire pentru venirea adevăratului antihrist,

va dura cel puţin o mie de ani – cauzele, am să le explic într-un alt articol. După aceşti doi ani în care

s-a lucrat la reeducarea oamenilor, iată că putem începe să discutăm în sfârşit despre adevăratele

capcane ale viitorului, însă numai timid deocamdată, pentru că altfel vom zdruncina oamenii. Aşa

cum vă spuneam în articolul de ieri, mai e mult până departe.

Acum se face o reeducare a maselor, prin pedepsirea diferitelor categorii sociale, scopul fiind

acela de a genera frăgezire. Transumanismul este bau-baul care nu va fi implementat niciodată, e

doar o amintire din viitor – acesta va fi implementat cândva, însă nu sub forma copilăroasă în care

ne-a fost prezentat. Adevăratul antihrist va face lucrurile să pară dulci şi uşoare. Sufletul omului nu

va  fi  luat  cu  forţa,  ci  cedat  de  bunăvoie,  iar  asta  nu  se  va  întâmpla  prin  semnarea  unor  hârtii

căcăcioase de asumare a unei posibile morţi a corpului fizic. Ce bine ar fi dacă v-aş putea vorbi

despre lucrurile cu adevărat folositoare, însă deocamdată nu se poate!

Aşadar, transumanismul despre care vorbesc Musk, Schwab şi alţi poeţi, este un praf în ochi. El

nu  va  fi  implementat  niciodată  în  forma  în  care  este  prezentat  publicului  şi  n-a  fost  conceput

niciodată pentru a fi implementat aşa. Două articole de-ale mele mai vechi explică starea asta de fapt,

unul dintre ele este despre reţelele de tip G şi chakre. Al doilea, este cel de la începutul plandemiei,

despre Stan şi Bran şi Lucian, în care vă spuneam că adevăratul câştigător din porcăria asta, este

Lucian.  Dacă  mai  doriţi  mai  multe  explicaţii,  aruncaţi  un  ochi  pe  youtube,  pe  înregistrările  cu

denumirea “seara neotantrică”,  în special  discuţiile  despre energiile  de tip LYS. În cazul în care

oamenii  mei mai au articolele  despre reţelele  de tip G (inclusiv reţeaua cincige),  dar şi articolul
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despre Stan şi Bran şi Lucian, ar putea să ne ajute cu textul sau cu un link pe pagina mea veche, cea

pe care am închis-o atunci cân zahărberg mi-a cerut simbrie.

Ca o paranteză: despre ce anume se vorbea intens înainte de plandemie şi azi nu mai preocupă pe

nimeni, aproape deloc? Despre cincige şi despre efectele pe care le produce. Şi-apoi e logic că nu

putem vorbi despre cincige, din moment ce router-ele se fabrică acum prin injectare. Fiindcă oculta

este de acord şi nu e deloc deranjată dacă se vorbeşte despre morţi în urma injectării, pentru că aşa se

asigură  că  nu-şi  dau  seama oamenii  că  ei  sunt  adevărata  reţea  cincige.  Vrăjelile  cu  incendierea

turnurilor de emisie,  a fost totdeauna făcută de către actori  şi regizori,  tot pentru a abate atenţia

oamenilor de la faptul că prin injectare devin routere. Chakra 5, al cincilea G, semnul G masonic,

toate au un rost. Vishuddhi este cel care se ocupă cu evoluţia omului de la planul material, la cel

spiritual. Tot Vishuddhi este chakra spaţiu-timp. Preluarea G-ului de pe planul al cincilea, presupune

confiscarea spaţiului personal (ăştia ne vor intra în case), plus confiscarea timpului (plandemia lor ne

ocupă tot timpul). Omul viu este o venire în timp şi spaţiu, iar plandemia ne vrea morţi şi spirite-

fantomă, prin răpirea timpului şi a spaţiului nostru. Evadarea din aceste mreje întinse de spiritele de

toate felurile, ivite la lumină (lucru care ţine tot de Vishuddhi), este depăşirea spaţiului şi a timpului,

prin apelarea la Hristos, care spune despre el însuşi că este “Eu sunt”. Deocamdată, doar atât este

permis să vorbim, dar pe viitor, probabil că vom putea fi mai guralivi. Închid paranteza.

Revenind la “ism”-uri. Ele sunt boli psihosociale, inventate de “cei care i-au supărat pe toţi” şi

trebuie să vorbim despre ele, pentru că în curând oamenii vor trece - dacă nu au început deja să

treacă - prin şocuri psihice pe care le au bogaţii când devin cerşetori. Dat fiind faptul că bogăţia

oamenilor a fost dată dracu şi dată de dracu, şi fiindcă ştim că dracul dă cu o mână şi ia cu două, iată

că a venit momentul în care fie vom renunţa la icre de manciuria şi vom mânca iarăşi rădăcini şi

ierburi, fie vom mânca în continuare icre şi vom ceda spaţiul şi timpul, fiind absorbiţi în cincige,

ratând accesul către lumea spirituală, care devine posibil prin activarea lui Vishuddhi (în termeni

creştini, se vorbeşte despre un păzitor al pragului [spiritual]).

Utilitarismul spunea aşa: cel care nu foloseşte la nimic, trebuie să dispară sau să se descurce de

unul  singur.  Umanismul  spunea  aşa:  cel  care  nu  se  descurcă,  trebuie  ajutat,  iar  dacă  tot  nu  se

descurcă, îi vom da noi. Globalismul spunea aşa: tu te poţi descurca doar pentru că ceilalţi îşi fac

treaba. Dacă ei te lasă, nu te vei mai descurca. Transumanismul spune aşa: depinzi prea mult de

natură şi din cauza asta nu te poţi descurca. Ca să te descurci, trebuie să depăşeşti natura, aducându-i

îmbunătăţiri artificiale. În fine, suveranismul spune aşa: nimeni în afară de Domnul nu are voie să mă

atingă!  Chiar  dacă nu mă va  ajuta  nimeni,  Domnul  mă va  ajuta  să  mă descurc.  Toate  bune cu

suveranismul, dar atenţie în mâna cărui domn te laşi! Toate vor fi date la iveală la timpurile lor.

Pe unde suntem acum? Păi în al doilea an al cuceririi chakrei 5, de către oculta care are un G în

centrul steagului. Vânătorii de G-uri, acaparează acum Vishuddhi, cel care asigură accesul omului la
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planul spiritual, la lumea de dincolo. Judecând după cât a durat fiecare perioadă a celorlalte G-uri,

am putea presupune că tămbălăul se va încheia total în zece ani de la pornire, adică prin anul 2029.

Cu ceva timp înainte de finala bătăliei de pe chakra 5, va fi adus falsul profet fals, pseudo-antihristul,

care va fi sacrificat înainte să se pună în plan fizic, bazele cuceririi chakrei 6, Ajna. Probabil că se va

renunţa  total  la  metehnele  actuale  şi  lumea  va  “reporni”  din  2033,  după cu  totul  alte  principii,

majoritatea de “inspiraţie” uefou. Foarte probabil ca “salvatorii” să vină fix în 2033, atunci când

aduc şi cu ei tehnologiile care leagă unul dintre ochi.

E important să înţelegem că baza ism-ului străbunic utilitarist,  şi-a găsit împlinirea în ism-ul

următor, umanismul, prin intermediul globalismului, tot aşa cum globalismul îşi va spăla păcatele în

urma transumanismului, prin suveranism. Şi mai important e să înţelegem că elementele principale

ale  sistemului  globalist  sunt  următoarele:  sistemul  financiar  în  care  omul  este  una  cu  banca  şi

sistemul educaţional. Atunci când fraudele bancare vor fi la ordinea zilei şi când băncile vor începe

să facă deranj oamenilor, atunci când sistemul de învăţământ va fi abandonat complet, să ştiţi că nu

mai durează mult până la demolarea sistemului actual. Evident, oamenilor li se va spune că băncile

au dat faliment din cauza QFS, la fel cum li se va spune că educaţia copiilor în şcoli este opţională şi

va fi făcută de aparate electronice. Dar când se vor întâmpla aceste două lucruri, înseamnă că vine

vremea schimbării. Data viitoare, voi scrie despre omul-bancă sau omul-aur, pentru a înţelege cum

au legat oculţii omul la sistemul lor financiar. Sfatul meu este să mâncaţi acum icre de manciuria, cât

timp vi le mai puteţi permite.

(va urma)
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# 1B1B1B - The dark (human) theme

Om_de_jad: Persoanele care au abilitatea de a traduce în culori frecvenţele energetice de vibraţie

ale fiinţelor umane, au constatat că încă de la prima doză de “aia”, în învelişul energetic (să-i zicem

aură) al persoanelor injectate, a apărut o nuanţă de gri, care în RGB este asemănătoare cu R:27,1 -

G:27,1  -  B:27,1.  Ocazional,  mai  întâlnim  roşu  cărămiziu  (RGB:  85.4,  46.8,  31,5)  la  aceleaşi

persoane, nuanţă care apare în câmpul energetic (auric), de cele mai multe ori, cu câteva zile înainte

de deces. Pentru că injectările se fac de aproape un an şi pentru că modificările din câmpul energetic

al omului se manifestă abia după ceva vreme în plan fizic - fie sub forma unor boli, fie altfel - se

constată că persoanele injectate au căpătat deja o culoare gri-mată a pielii, iar vitalitatea (mă refer la

nuanţa de roşu, specifică muladhara,  RGB: 83.9, 11.8, 15.7), a scăzut la aproape 1/2 din nivelul

obişnuit al fiinţelor umane. Nu sunt singurul care a observat treaba asta, m-am gândit să vă spun ca

idee. Până în anul 2070, când ne va spune în sfârşit faizărul ce-a băgat în serul lor magic, îi invit pe

cei  care  se  ocupă  cu  biomagnetismul  (adică  sunt  bioenergoterapeuţi,  practicanţi  de  reiki  cu

experienţă etc), să vină cu observaţii şi completări.

P.S. M-am tot întrebat de ce s-a introdus cu o insistenţă dubioasă, în cam toate aplicaţiile de

telefon sau de computer, schema de culoare gri (# b1b1b1 hex), denumită sugestiv “dark theme”.

Cică ochiul e mai liniştit “pă negru” şi aşa, ca fapt divers, am constatat la unii injectaţi, o intoleranţă

la lumină, însă nu neapărat la cea solară.
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Aciditatea din corp

Om_de_jad: Există discuţii vechi şi aprinse despre aciditatea din organism în raport cu starea de

sănătate vs. îmbolnăvirea corpului nostru. Chiar dacă mă ocup cu medicina holistică şi din acest

motiv am cu totul alte abordări, vă supun atenţiei două perspective diferite ale unor medici cu viziuni

opuse, legate de aciditatea din organism. Primul link este o expunere a Dr. Călin Mărginean, în care

ni se vorbeşte despre aciditate şi dietă alcalină. Al doilea link, un articol scris de Dr. Mihail Pautov,

se referă la miturile legate de apa alcalină şi consumul acesteia. Dacă aveţi timp să urmăriţi cele două

viziuni, una pro dietă alcalină şi alta care spune că apa alcalină nu ajută la prea multe, vă recomand

să vizionaţi clipul de pe youtube şi să citiţi articolul de mai jos.

Dr. Călin Mărginean

https://youtu.be/HVIAel7DDVw

Dr. Mihail Pautov

https://doctormihail.ro/2019/12/03/teapa-cu-apa-alcalina/
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Spune: „Eu sunt”

Om_de_jad: Spune "Eu sunt" şi simte că eşti. Senzaţia de a fi, este prezenţa lui Hristos în 

corpul tău.Rămâi în starea asta!

În evanghelie (cea după Sf. Ioan), afirmaţia "Eu sunt" apare de 21 de ori:

In 6:35 Şi Iisus le-a zis: Eu sunt pâinea vieţii; cel ce vine la Mine nu va flămânzi şi cel ce va crede în
Mine nu va înseta niciodată.
In 6:41 Deci iudeii murmurau împotriva Lui, fiindcă zisese: Eu sunt pâinea ce s-a coborât din cer.

In 6:48 Eu sunt pâinea vieţii.
In 6:51 Eu sunt pâinea cea vie, care s-a pogorât din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta viu va

fi în veci. Iar pâinea pe care Eu o voi da pentru viaţa lumii este trupul Meu.
In 8:12 Deci iarăşi le-a vorbit Iisus zicând: Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va

umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.
In 8:23 Şi El le zicea: Voi sunteţi din cele de jos; Eu sunt din cele de sus. Voi sunteţi din lumea

aceasta; Eu nu sunt din lumea aceasta.
In 8:24 V-am spus deci vouă că veţi muri în păcatele voastre. Căci dacă nu credeţi că Eu sunt,

veţi muri în păcatele voastre.
In 8:28 Deci le-a zis Iisus: Când veţi înălţa pe Fiul Omului, atunci veţi cunoaşte că Eu sunt şi că

de la Mine însumi nu fac nimic, ci precum M-a învăţat Tatăl, aşa vorbesc.
In 8:58 Iisus le-a zis: Adevărat, adevărat zic vouă: Eu sunt mai înainte de a fi fost Avraam.
In 9:5 Atât cât sunt în lume, Eu sunt Lumină lumii.
In 10:11 Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi pune sufletul pentru oile sale.
In 10:30 Iar Eu şi Tatăl Meu una suntem.
In 10:36 Despre Cel pe care Tatăl L-a sfinţit şi L-a trimis în lume, voi ziceţi: Tu huleşti, căci am

spus: Fiul lui Dumnezeu sunt?
In 10:38 Iar dacă le fac, chiar dacă nu credeţi în Mine, credeţi în aceste lucrări, ca să ştiţi şi să

cunoaşteţi că Tatăl este în Mine şi Eu în Tatăl.
In 11:25 Şi Iisus i-a zis: Eu sunt învierea şi viaţa; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va

trăi.
In 13:19 De acum vă spun vouă, înainte de a fi aceasta, ca să credeţi, când se va îndeplini, că Eu

sunt.
In 14:6 Iisus i-a zis: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin

Mine.
In 15:1 Eu sunt viţa cea adevărată şi Tatăl Meu este lucrătorul.
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In 18:5 Răspuns-au Lui: Pe Iisus Nazarineanul. El le-a zis: Eu sunt. Iar Iuda vânzătorul era şi el
cu ei.

In 18:8 Răspuns-a Iisus: V-am spus că Eu sunt. Deci, dacă Mă căutaţi pe Mine, lăsaţi pe aceştia
să se ducă;
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La mul i ani?ț

Om_de_jad: Apar din ce în ce mai multe înregistrări video, în care speciali ti virusologi ( i nuș ș

doar virusologi) din întreaga lume, exper i care nu s-au lăsat mânji i de banii ocultei, atrag aten iaț ț ț

asupra faptului că oamenii care s-au injectat vor muri în masă, unii dintre ei brusc, fără niciun fel de

avertisment. A spus-o Luc Montagner de la începutul campaniei de injectare, a spus-o Dr. Rashid

Buttar, a spus-o Dr. Vladimir Zelenko, nu i-a luat nimeni în seamă.

Aproape că nu trece o zi fără să mai moară câte un sportiv, în mod subit, pe teren. Faptul că din

cauza mor ii bru te, unii dintre ei vor lua în mormânt i pe al ii (vezi cazurile cu oferi de autobuzț ș ș ț ș

sau al i oferi în trafic), pare să nu fie cea mai gravă problemă. Aseară am văzut un material video, înț ș

care un medic asiatic stabilit în Germania, atrăgea aten ia asupra faptului că diminuarea drastică aț

puterii sistemului imunitar, suprapusă peste faptul că limfocitele T atacă practic propriul organism al

"imuniza ilor", ar conduce la reactivarea unor boli latente din organismul oamenilor, precum celeț

provocate  de  parazitul  Toxoplasma  gondii  sau  de  către  bacilul  Kokh.  Ferească  Domnul  de

toxoplasmoze i tuberculoze, pentru că sunt boli care au ras de pe fa a pământului enorm de mul iș ț ț

oameni i pentru care s-au dus lupte de sute de ani până să se ajungă la stadiul actual de imunizare!ș

i da, lupta împotriva acestor boli a fost făcută i prin vaccinuri,  însă nu prin cele concepute deȘ ș

companii farmaceutice ale căror finan atori au statui ale lui Baphomet prin sufragerie, ci prin oameniț

ca Ion Cantacuzino - fondator al colii române ti de imunologie i patologie experimentală - sau al iiș ș ș ț

ca dânsul din întreaga lume,  care în urmă cu o sută i ceva de ani luptau împotriva vibrionuluiș

holeric, a febrei tifoide i a scarlatinei. Da, dar pe vremea aceea, medicina, ca i celelalte discipline,ș ș

nu puteau fi concepute fără încredere în Domnul. În domeniul medical, lucrurile nu se făceau doar

pentru profit, ci i din respect pentru fiin a umană i mai ales fa ă de Cel care ne-a plămădit.ș ț ș ț

În zilele  noastre,  pentru  că  au  rămas  prea  pu ini  medici  cu  con tiin ă,  zarurile  au  fost  dejaț ș ț

aruncate, iar cutia pandorei este larg deschisă. Pentru că politicienii vându i au dat legi i hotărâriț ș

care au permis experimentarea pe om, peste două miliarde de fiin e s-au lăsat injectate cu un ser peț

care încă de la început,  medici  renumi i,  i-au sfătuit  să-l  evite.  Răul a fost  făcut  i va trebui săț ș

culegem roadele nesăbuin ei noastre. Ceea ce încă mai putem să facem, este să ne rugăm cu to iiț ț

pentru to i, injecta i sau neinjecta i. Ne rugăm să nu mai gre im, că nu e om care nu gre e te! To iț ț ț ș ș ș ț

avem fra i, surori, unchi, părin i, mătu i, care au fost indu i în eroare, teroriza i, păcăli i .a.m.d iț ț ș ș ț ț ș ș

care de frică să nu se îmbolnăvească sau să nu-i îmbolnăvească pe al ii, au mers pe mâna jigodiilorț
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care  i-au  spus  speciali ti  i  care  s-au  pus  (cu  ajutorul  media),  speciali ti  în  locul  speciali tilorș ș ș ș ș

autentici. Atât vă spun, să ne rugăm să nu se pornească iadul!
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Sfaturi legate de securitatea cibernetică i nu numaiș

Om_de_jad:  Re ine i,  vă rog: nimeni  nu se poate  declara 100% protejat,  atâta  timp cât  esteț ț

conectat la internet printr-un dispozitiv electronic. Cu toate astea, se pot face câteva lucruri pentru a

băga ni te be e în roatele javrelor i despre treaba asta voi scrie în continuare.ș ț ș

1. Cartelă prepay, nu abonament de telefonie mobilă

Momentan, legisla ia din România nu solicită declararea numelui la cumpărarea unei cartele prepay.ț

S-a încercat o astfel de măgărie, dar s-a renun at. Lua i cea mai ieftină variantă posibilă i învă a i săț ț ș ț ț

vă limita i  convorbirile,  astfel  încât  să  transmite i  prin telefon fix  ce e important.  Expunerea  cuț ț

aparatul în re elele jigodiilor trebuie evitată pe cât posibil. Sfat: lua i o cartelă care trebuie încărcatăț ț

la 3 sau mai multe luni i ruga i pe altcineva să plătească LA GHI EU (nu online), cu cash, în loculș ț Ș

vostru, făcând acela i lucru, la schimb, pentru el. Nu vă spun decât că treaba asta are legătură cuș

ni te recunoa tere facială făcută pe ascuns. Alege i totdeauna compania cu cel mai prost semnal deș ș ț

mobil din zona în care vă afla i.ț

2. Telefon 3G în loc de telefon “smart”

Dacă se poate, folosi i chiar un telefon 2G. Re elele Orange, Vodafone i Telekom, încă suportăț ț ș

frecven ele 2G. Re ine i faptul că telefoanele mobile a a-numite “smart”, înregistrează des ceea ceț ț ț ș

spune i, interpretând i trimi ând datele acolo unde este cerin ă. Sunt convins că a i văzut cum înț ș ț ț ț

urma unei discu ii în care a i spus “trebuie să cumpăr” i a i adăugat denumirea unui produs, îl ve iț ț ș ț ț

găsi imediat ca sugestie în facebook sau direct pe google. Înregistrarea o fac sistemele de operare

android sau iOS din interiorul sistemului de operare, fără în tiin are, a a că nu o pute i dezactiva.ș ț ș ț

3. Scoate i preventiv bateria de la telefon (dacă se poate), când vorbi i fa ă în fa ă cu un prieten,ț ț ț ț

lăsa i telefonul acasă sau la o distan ă mai mare (30-40m), ca să nu fi i înregistrat (“modul avion”ț ț ț

este o iconi ă care nu face nimic). Vorbi i doar cu prieteni care nu au microfoane prin haine ț ț

4. Nu folosi i aplica ia standard de facebook. Opera (recomand OperaMini), are propria versiuneț ț

inclusă, care de i folose te acelea i request-uri către serverele fb, nu oferă o parte de feedback peș ș ș

care utilizatorii aplica iei clasice o furnizează către javre fără să li se ceară permisiunea, adică gratis.ț

Nici nu vă imagina i cât de u or pute i fi exploatat în urma studierii gesturilor pe care le face i peț ș ț ț

ecranul telefonului  sau al  tabletei,  ca de exemplu timpii  de răspuns, viteza de scroll  sau oprirea

scroll-ului pe diferite durate de timp, în dreptul unei anumite imagini. Multe sugestii făcute ulterior

de către aplica ii, se bazează pe acest feedback.ț
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5. Folosi i  un alt  motor  de căutare  i  nu gogule.  Recomand  ț ș duckduckgo.com, care este  mai

aproape de adevăr. Fură i ăsta curent, dar mult mai pu in decât _ooogle.ș ț

6. Pe laptop dar i pe tabletă sau telefon, folosi i pe cât posibil un browser cât mai simplificat. Peș ț

laptop sau computerul sta ionar, vă recomand să încerca i browsere în mod text, ca de exemplu w3mț ț

sau lynx,  care merg pe toate  sistemele  de operare  mai  folosite.  Atunci  când nu ave i  nevoie  deț

imagini, ci doar de text i link-uri (de ex. când citi i presa), nu le da i ocazia javrelor să facă bani prinș ț ț

atacul cu reclame asupra psihicului vostru. Pe tablete i telefoane, există browsere text, de asemenea.ș

7. Dacă, totu i, ave i nevoie de un browser care să afi eze imagini, folosi i unul simplificat. Peș ț ș ț

tablete i telefoane folosi i Opera mini, pe laptop sau sta ionar pute i folosi browsere “mai proaste”,ș ț ț ț

ca de exemplu Midori. De asemenea, pentru lucruri mai pu in serioase, dar distractive, pute i folosiț ț

Tor. Dar i dacă folosi i un browser clasic, de exemplu Firefox (nu uita i că i ăsta trimite la chineziș ț ț ș

tot), Brave sau Iridium (care e tot un fel de Chrome), activa i pe cât posibil adBlocker-e, ca să tăia iț ț

ni te pâine de la gura javrelor. Fugi i ca de dracu de Chrome (inclusiv Chromium) i Microsoft Edge,ș ț ș

dacă nu vre i să aibă ă tia arhivă de filme cu voi dezbrăca i prin casă, să vă tie toate PIN-urile iț ș ț ș ș

cardurile bancare, sau să vă folosească parolele pentru diverse “scopuri”. Hai să nu vă sperii, dar o să

vede i singuri ce se va întâmpla (în curând) cu furturile de identită i digitale i parole!ț ț ș

8. Nu plăti i cu cardul sau măcar evita i astfel de plă iț ț ț

Uita i de plă ile online i mai ales alea făcute cu ceasu’ sau cu telefonul. Ideal ar fi să închide iț ț ș ț

conturile de la bănci i să plăti i doar cu cash, atât cât va mai fi posibil. Pe viitor, dacă vre i să NU viș ț ț

se construiască o dublură digitală de care nimeni nu va mai scăpa, ruga i-l pe Domnul să vă dea for ăț ț

să rezista i la magia QFS, care presupune din start înregistrarea (însclăvirea) de bunăvoie a fiin elorț ț

suverane născute vii în blockchain, pentru a primi ajutor social de la javre (despre astea o să vorbim

pe viitor, acum avem alte socoteli).

9. Plăti i-vă toate datoriile la bănciț

În cazul în care ave i rate, e bine să fi i preveni i că în viitorul destul de apropiat, ve i fi primii careț ț ț ț

ve i rămâne fără proprietă i. Face i orice fel de efort pentru a scăpa de datoriile de la bancă, apoiț ț ț

închide i conturile i folosi i exclusiv cash.ț ș ț

10. Folosi i un sistem de operare atipicț

Linux este prima variantă la care ar trebui să vă gândi i dacă vre i să renun a i la Windows sau OSX.ț ț ț ț

Orice distribu ie de Linux este bună, vă recomand Linux Mint, Xubuntu (pentru utilizatorii de Mac),ț

Lubuntu sau Q4OS. Dacă dori i o licen ă i mai permisivă decât cea a Linux (care prin GPL ascundeț ț ș

tot  o  abordare  comunistoidă),  vă  recomand  folosirea  unor  sisteme  de  operare  de  tip  BSD:

FreeBSD/GhostBSD,  NetBSD,  OpenBSD (acum vă  scriu  postarea  de  pe  un  astfel  de  sistem de

operare atipic). Nu uita i de HaikuOS dacă v-a plăcut cândva BeOS sau de IcarOS, dacă v-a plăcutț

cândva  Amiga.  Arunca i  un  ochi  i  pe  Whonix  sau  Tails,  în  anumite  circumstan e  sunt  foarteț ș ț

266

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fduckduckgo.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3Nw5wG77Dhzgc8PNjXou0BH15NS8y0zB4UbD-mZCY7FclvegP1vvfDj1U&h=AT0lmm_QeJGY77d5Yo_uekkgM48HwrVo_UqCkwwRpAORGR71pgPlxXrgGjdJjCpI1vG47ssp00wYHjeuWLuSOOXSmKXoT7CtOA1nnH82AJmsofL0Fs7DqDgaLpvH&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1NC-iewmDM9YyAHOwodUNREdGqUFCBCbAUM8kRtPbXkxbeSYQMsSsnzHFCTgG80YGcPlY-2oUu5oFs0hR1ekVA0sH8bz2KXP04G8Q6HrA_11jXJI9hNhHSwShOhHvz2_V-IJ79E5n4XEWyVQHNv2k4


folositoare.  Totu i,  indiferent ce sistem de operare folosi i,  nu da i clic pe fi ierele primite  de laș ț ț ș

persoane anonime, prin e-mail.

11. Folosi i Signalț

Multă lumea a trecut  de la  Whatsapp sau Fb-chat  la  Telegram, însă acesta,  de i este gratis  i  eș ș

opensource, nu este la fel de sigur precum Signal. i eu folosesc Telegram pentru că este portat peȘ

mai multe sisteme de operare, însă metoda de criptare a mesajelor trimise de la o persoană la alta este

mult mai sigură dacă folosi i Signal.ț
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Hai, să trăim!

Om_de_jad:  Omul î i începe moartea încă din prima lui zi de via ă, dar din cauză că totul seș ț

întâmplă lent, nu- i bate capul prea mult cu treaba asta. Moartea este atât de aproape de via a din noi,ș ț

că nici nu observăm, practic fiecare clipă în care e ti viu, con ine o clipă "egală cantitativ" de moarte.ș ț

Ai mai trăit o clipă, ai mai murit o clipă, aceasta nu este o idee fantezistă, e un fapt. Majoritatea

oamenilor  se  concentrează  exclusiv  pe  ideea  de  a  trăi,  nedându- i  seama  că  ar  putea  să  seș

concentreze în egală măsură pe ceea ce înseamnă procesul mor ii, ne tiind cât de câ tiga i ar fi dacăț ș ș ț

ar investiga i via a i moartea în propor ii egale.  Să ti i  că metode pentru astfel  de investiga iiș ț ș ț ș ț ț

există, însă numai pentru cei care chiar se insteresează de ele.

"Hai, să trăie ti!", a a zicem de obicei când ne salutăm unii pe ceilal i.  Tuturor oamenilor leș ș ț

place via a, pentru că aceasta se desfă oară într-o stare superioară de con tiin ă comparativ cu cea înț ș ș ț

care se vor afla atunci când vor muri. Ocazional, mul i trec prin situa ii în care aripa mor ii îi atingeț ț ț

pe umăr: accidente de muncă sau de ma ină, întâmplări periculoase etc, dar sar cât pot de repedeș

peste întâmplare, mai ales dacă au scăpat… cu via ă.ț

Ideea de a “scăpa cu via ă” este foarte la modă în zilele asta, pentru că urubul se strânge pe zi ceț ș

trece i mul i au început să simtă deja lama rece a cu itului care stă să le străpungă jugulara. Dinș ț ț

acest motiv, cei care n-au antrenamentul mor ii i nu tiu să interac ioneze cu ea i cu elementeleț ș ș ț ș

asociate acesteia,  respectiv frică, nelini te,  panică,  groază, triste e .a.m.d, încep să dezvolte stăriș ț ș

anxioase.

Vă vorbesc din experien a omului care a trebuit să accepte moartea de mai multe ori, nicidecumț

din presupuneri, i dacă urmări i ce scriu aici s-ar putea să vă fie folositoare o idee sau alta. Moarteaș ț

în sine nu prezintă niciun fel de motiv de îngrijorare. N-ai cum s-o ratezi, n-are cum să nu- i iasă i săț ș

fii acuzat  după aia că n-ai  făcut ce trebuie.  Ai văzut pe cineva care n-a reu it să moară cum seș

cuvine? Este cât se poate de clar că to i se pricep să moară, deci fii sigur că i tu o să te descurci, oț ș

să- i  iasă  la  perfec ie.  Pe  de  altă  parte,  să  ti i  că  problema nu e  cu  moartea,  ci  cu  acceptareaț ț ș ț

fenomenului mor ii, care la persoanele mai orgolioase se poate produce doar odată cu în elegereaț ț

acestui proces de murire, nu doar din punct de vedere intelectual, ci existen ial. Problema cu moarteaț

nu este moartea în sine, ci faptul că nu experimentăm din timp i a a cum se cuvine, nivelurile deș ș

existen ă incon tientă, subcon tientă i supracon tientă, pentru că dacă le-am experimenta, lucrurileț ș ș ș ș

legate de pierderea stării de con tien ă ar deveni cel pu in acceptabile. E cam a a: dacă ai trăit la ară,ș ț ț ș ț
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te-ai spălat la lighean i te-ai dus la wc în fundul cur ii, nu te sperie a a de tare că nu vei mai puteaș ț ș

trăi la ora  din cauza unor probleme financiare. În mod similar, dacă ai experimentat suficient deș

bine stările de subcon tien ă, de incon tien ă i de supracon tien ă, atunci nu vei mai avea frică deș ț ș ț ș ș ț

moarte i de faptul că ă tia i-au pus în cap să ne ucidă. Pentru că oricum ar fi, atunci când trăie ti,ș ș ș ș

clipă de clipă mori... până când la final o să observe i ceilal i.ș ț

Am spus i cu alte ocazii, o spun iară i: omul este o entitate capabilă să fiin eze, însă fiin area nuș ș ț ț

este obligatorie pentru ca el să rămână în continuare o entitate. După na tere începem să vie uim, darș ț

vie uirea nu este o cerin ă obligatorie pentru a exista i din fericire, vă spun că putem testa acesteț ț ș

lucruri, ca să nu mai fie simple teorii.

Acum ne aflăm într-un context social în care realitatea religioasă ori se va manifesta din plin iș

va înflori, ori cortina mor ii ve nice se va abate peste omul nepregătit. Cei care a i fost lua i completț ș ț ț

prin surprindere i nu ti i ce să face i, încerca i să vă întoarce i fa a către Domnul, căuta i să ave iș ș ț ț ț ț ț ț ț

încredere în Hristos i în afirma iile pe care le-a făcut. Atunci când v-a spus că to i cei care caută săș ț ț

trăiască vor muri, i că to i cei care vor muri în numele Lui, abia ăia vor trăi, poate a i presupus căș ț ț

este vorba despre o metaforă, când de fapt totul era cât se poate de real.

E bine să fim precau i, e bine să facem niscai provizii, însă nu despre asta este vorba, ci despreț

curajul de a înfrunta moartea din interior. Avem de în eles spaima de dinainte de moarte i groaza căț ș

vom dispărea. Nu fugi i dintr-o parte în alta, nu vă ascunde i, nu vă duce i prin mun i i prin păduriț ț ț ț ș

ca să scăpa i. Vremurile pe care le trăim ne înva ă cum să nu ne mai ascundem de nimeni i de nimic.ț ț ș

Sunt vremuri importante,  în care minciuna devine nepermisă,  în care adevărul  poate  fi  pipăit  cu

mâna, vremuri în care ocultismul i ezoterismul sunt date pe fa ă. Este o ocazie unică să ne săltămș ț

nivelul de con tiin ă. Se cuvine să afle i omul ce este el de fapt!ș ț ș

Indiferent că sunte i sau nu cre tin, acum se dă un test al tuturor oamenilor. E adevărat că existăț ș

o latură socială a problemei, una care ine de entită i non-umane, conflicte i războaie, foametea careț ț ș

va urma, boli i nedreptă i. Este necesar să luptăm împotriva acestora i o vom face. Pentru mine e oș ț ș

mare bucurie să văd cum zi de zi, numărul de luptători cu obscuritatea i cu planurile obscure, cre te.ș ș

În trecut, era aproape pustiu din punctul ăsta de vedere!

Nu vă zic să vă face i curaj, vă zic să nu fugi i de aripa mor ii, să lăsa i teama să vă încerce, ca săț ț ț ț

vede i cu ochii vo tri dacă întunericul vă poate cuprinde i anihila con tiin a, sau dimpotrivă. Apoi,ț ș ș ș ț

vorba prietenului Marinică Trandafir, veni i să ne spune i i nouă cum a fost!ț ț ș
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Nu uita...

Om_de_jad:

- Nu uita că trăie ti într-o farmacie!ș

- Nu uita că în fa a blocului tău, lângă bordură, pe-acolo prin noroi, cresc medicamente!ț

- Nu uita că unele plante din jurul tău sunt comestibile!

- Nu uita că po i prepara diverse lururi care te pot ine în via ă o perioadă, din coaja unor copaci iț ț ț ș

câteva frunze!

- Nu uita că trăie ti în România, unde de când dă firul ierbii i până pică nuca, nu vei muri de foame!ș ș

- Nu uita că din ni te bidoane de plastic de 5l, câteva lope i de nisip, pietricele i pietre, po i face caș ț ș ț

apa din Dâmbovi a să devină potabilă!ț

- Nu uita să- i cumperi amnar, acum, cât se mai poate!ț

- Nu uita să prive ti cerul!ș

- Nu uita să-i mul ume ti Domnului că încă e ti în via ă!ț ș ș ț

- Nu uita că unii oameni au parcurs mii de km pe jos, chiar i prin ger, fără să aibă încăl ări!ș ț

- Nu uita că dacă e ger i n-ai adăpost, trebuie să te mi ti constant, ca să nu mori de frig!ș ș

- Nu uita că în jurul tău sunt oameni mai neputincio i decât tine!ș

- Nu uita că dacă te plouă pe spate, e de preferat să stai în frig la bustul gol, decât să ii haina udă peț

tine!

-  Nu uita  că pătlagina,  mu e elul,  coada oricelului,  traista  ciobanului,  frunza de nuc i  de dud,ș ț ș ș

reprezintă, în caz de urgen ă, aproximativ 50% dintre plantele medicinale necesare în casa ta i căț ș

Domnul le-a împră tiat  din abunden ă pe tot  teritoriul ării  Noastre Sfinte,  ca să te po i vindecaș ț Ț ț

atunci când organismul tău face fa ă cu greu situa iilor!ț ț

- Nu uita că noi avem sare, grâu i albine!ș

- Nu uita să râzi în primul i în primul rând de tine!ș

- Nu uita să le spui copiilor că trăiesc într-o lume bună, că putea fi mult mai rău i că e de datoriaș

tuturor să schimbe lucrurile, după putin ă. Înva ă piticii să se roage!ț ț

- Nu uita cine i-a făcut problemele pe care le ai acum!ț

- Nu uita că atâta timp cât încă e ti viu, încă po i lovi du manul!ș ț ș

- Nu uita să vorbe ti cât po i tu de corect i înva ă-i i pe al ii să o facă!ș ț ș ț ș ț
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- Nu-l uita pe Eminescu, pe Nichita Stănescu, pe Barbu, pe Creangă, pe Minulescu, pe Alexandri, pe

Sadoveanu, pe Goga, pe Vasile Voiculescu, pe Arghezi, pe Bacovia, pe Co buc, pe Gellu Naum, peș

Nicolae Prelipceanu, pe Augustin Pop, pe Labi , pe Topârceanu!ș

- Nu uita să mănânci pu in, rar i cât mai proaspăt!ț ș

- Nu uita că se poate na te natural, dacă circumstan ele o cer!ș ț

- Nu uita că înainte, măselele erau scoase cu cle tele!ș

- Nu uita că există plante i legume cu efect de antibiotic (cimbru, iarba arpelui, usturoi), care crescș ș

pe teritoriul României!

- Nu uita că jumătate dintre români NU s-au injectat!

- Nu uita că străbunicii tăi cre teau oi i capre!ș ș

- Nu uita că străbunica ta tia să easă, să coasă i să toarcă i făcea lucrurile astea fiind con tientă căș ț ș ș ș

nimeni n-o poate înlocui!

- Nu uita să zâmbe ti i să fii curat!ș ș

- Nu uita că TU de ii puterea i că singurul care are drepturi asupra ta este Tatăl Nostru Ceresc!ț ș

- Nu uita că Hristos este fratele tău mai mare i că OAMENII sunt COPIII DOMNULUI!ș

Nu uita, nu uita, nu uita!

271



Nu uita să duci gunoiul!

Om_de_jad: A i încercat vreodată să vă terge i con inutul de pe facebook? Eu am făcut asta deț ș ț ț
câteva ori i am descoperit lucruri foarte interesante. În primul rând că de i te lasă să selectezi toateș ș
postările i să dai “delete”, într-un final se face că i le terge, dar chipurile nu reu e te, blocându-se.ș ț ș ș ș
Dacă selectezi mai mult de 10-20 de postări i dai “delete”, apare un popup cu eroare, apoi postărileș
revin. Ca să reu e ti să- i tergi con inutul de pe platforma lui zahărberg, trebuie să ai răbdare să leș ș ț ș ț
tergi unul câte unul. Dar hei, vorba americanilor, e vorba despre gunoiul tău i trebuie să-l maiș ș

arunci din când în când, a a că merită!ș
Să zicem, totu i, că ai avut răbdare (eu, unul, am), să tergi tot-tot-tot, mai pu in contul, i sim iș ș ț ș ț

deja că i-ai provocat o durere platformei de pseudosocializare. Facebook-ul te minte că gole te elș
co ul în maximum 30 de zile… dar ghici ce, n-o face! i-atunci, dacă ai răbdare (eu, unul, am), i ieiș Ș ș
iară i din co , una câte una, postările, i le dai iară i “delete”, într-un final, vei reu i să le faci săș ș ș ș ș
dispară din punct de vedere vizual. Dar hei, vorba americanilor (din nou), facebook va readuce iară iș
o parte dintre elementele terse din co … înapoi în co . i-atunci, dacă ai răbdare (eu, unul, am), iș ș ș Ș ș
iei din nou element cu element i dai “delete”, le terge din nou... vizual. Ele nu vor mai apărea înș ș
co , dar hei,  vorba americanilor  (din nou),  ele vor putea fi  puse oricând la dispozi ia  serviciilorș ț
secrete, dacă este necesar, fiindcă facebook-ul nu va terge niciodată, atâta timp cât există curentș
electric, ceea ce ai postat sau ai dat share. E deprimant? Poate, dar hei, vorba americanilor, tu i-aiț
dus gunoiul i nu e treaba ta ce se întâmplă cu el la Glina!ș

P.S. Poate vă întreba i la ce ar putea cuiva să-i folosească să- i teargă postările, când poate să- iț ș ș ș
teargă din start contul. Păi primul motiv ar fi ăla că dacă î i tergi contul, el nu este ters, doar căș ț ș ș

ceilal i nu-l pot vedea i nici tu nu mai po i să-l vezi, până nu bagi iar parola. Adică, de fapt, să- iț ș ț ț
tergi contul este egal cu a ascunde postările fa ă de ceilal i oameni… însă ele stau bine-merci peș ț ț

servere la facebook. Eu, unul, în afară de răbdare, am două motive mari i late să terg postările:ș ș
primul ar fi acela că în general cred că e bine să elimin ceea ce nu mai e util i al doilea, ar fi acela căș
dacă terg postările, facebook-ul nu mai are con inut, cel pu in nu de la mine. i hei, cumva, chestiaș ț ț Ș
asta-mi dă o anumită satisfac ie.ț
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Ierburi comestibile pe timp de iarnă

Om_de_jad:  O să vă spun câte ceva despre ceea ce pute i mânca pe timp de iarnă, în caz deț
“Doamne fere te”. Pe teritoriul ării Noastre există o sumedenie de plante care pot fi consumateș Ț
crude sau preparate termic, cu con inut bogat în substan e nutritive. Acum, e bine să ti i că acesteț ț ș ț
plante nu pot înlocui în totalitate necesarul de alimente, însă în caz de “Doamne fere te”, ne ajută săș
ajungem în primăvară, evident, cu tot felul de lipsuri în organism, dar încă vii. Fiecare trebuie să
judece singur la ce ar putea folosi informa iile de mai jos, eu doar le expun aici pentru a fi luateț
totu i în considerare.ș
Am să împart acest articol în două: în prima parte, vă voi spune pe scurt care sunt plantele pe care le
pute i conserva pentru iarnă ( i cum să o face i), iar în a doua parte, vă voi spune ce fel de planteț ș ț
verzi ( i comestibile) pute i găsi pe timpul iernii, sau cum le pute i cultiva cu un minim efort. Voiș ț ț
căuta, pe cât posibil,  să vă dau informa ii  i metode la îndemâna oricui, adică n-o să vă vorbescț ș
despre liofilizare, deshidratare sau pasteurizare. Bine?

Mai întâi, câteva lucruri despre recoltarea i conservarea plantelor. În mod normal i cu miciș ș
excep ii, plantele se recoltează atunci se află în perioada de înflorire i când este soare, iar uscarea lorț ș
se face la semi-umbră. Dar pentru că majoritatea dintre voi nu dispune i de spa ii cu semi-umbră iț ț ș
vânt, le pute i usca expunându-le la soare. Cu cât soarele este mai puternic i le usucă mai rapid, cuț ș
atât proprietă ile plantelor se păstrează mai bine. Uscarea trebuie făcută pe suprafe e care nu permitț ț
lipirea plantelor de acestea: hârtie, pânză. Plantele mai pot fi uscate în mănunchiuri legate cu sfoară.
Depozitarea se face fie în forma în care au fost uscate, fie mărun ite i păstrate la loc ferit de luminăț ș
i umezeală, în ce ave i pe acasă, adică: pungi de hârtie, săcule i de pânză, borcane de sticlă sau chiarș ț ț

pet-uri.  Dacă  dispunem  de  spa ii  cu  temperatură  constantă  (de  exemplu  o  pivni ă),  putem  rulaț ț
plantele (dacă au frunză lată) i le putem îndesa până la refuz în sticle pet cu gura largă, vom ata aș ș
apoi capacul i le vom depozita pentru iarnă. Nu recomand conservarea acestora prin metode deș
fierbere i saramurare decât în anumite situa ii clare, pentru că se pot pierde din substan ele nutritive,ș ț ț
sunt  metode dificile  care presupun dedicare  (pentru fierbere  ai  nevoie de lemne de foc) i  dacăș
opera iunile nu sunt făcute cum trebuie (de exemplu recipientele nu sunt bine etan ate), alimentele seț ș
pot strica.

Vă rog să vă nota i un lucru: multe plante, în cantită i mari, pot deveni toxice. De pildă, pute iț ț ț
consuma oricâ i morcovi i oricât spanac dori i, însă banalul mu e el sau tevia, în cantită i mari, potț ș ț ș ț ș ț
provoca diaree.  Alte plante,  ca de exemplu podbalul sau păducelul,  pot fi consumate în cantită iț
moderate,  în  timp ce altele  pot  fi  foarte  toxice  sau mortale.  De aceea,  încerca i  să consuma i  oț ț
cantitate  principală  de  plante  100% sigure  (primele  din  listă)  i  o  cantitate  moderată  de  planteș
tolerate bine de organism.
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Mai nota i încă un lucru: învă a i să deosebi i foamea falsă de cea reală. Există trei niveluri deț ț ț ț
foame: prima este dată de psihic i este în strânsă legătură cu pancreasul, care dore te ritmicitate.ș ș
Aceasta este o foame falsă, care poate fi ignorată, corpul reu ind să se men ină în condi ii optimeș ț ț
încă 4 – 6 ore, în func ie de arderile interne ale fiecăruia.  Urmează foamea reală, care este dată,ț
printre altele, de scăderea glicemiei – acesta este momentul în care este bine să mânca i, pentru că nuț
ve i mai consuma o cantitate mare de hrană (nu ve i mai mânca de stres), iar cantitatea de substan eț ț ț
nutritive va fi absorbită la parametri optimi. Al treilea nivel de foame trebuie evitat. Dacă se produce
la voin ă (post negru prelungit), trebuie făcut doar de către persoanele bine hrănite i bine echilibrateț ș
din punctul de vedere al depozitelor de microelemente, ceea ce este pu in probabil pe timpul iernii. Înț
caz contrar, se produc dezechilibre, care uneori pot fi fatale.

Încă ceva: plantele astringente sau cu gust amar, amână senza ia de foame. Plantele dulcegi sauț
dulci, echilibrează psihicul. Plantele sărate (nu prea există în România, în afară de captalan) sau cele
u or astringente i bine uscate, vă cer să consuma i apă, iar ăsta este un lucru bun dacă dispune i de oș ș ț ț
sursă de apă potabilă. Pe timp de frig, sub 10C, evita i gustul acru (acri or e în regulă), dacă nu vre iț ș ț
să  ave i  probleme  cu  inima.  Deci  ne  vom hrăni  în  general  cu  plante  amărui,  dulci  sau  dulci-ț
arcri oare.ș

Înainte de masă cu 30 de minute, be i o cană cu apă sau apă în care a i pus plante aromate (aceț ț
de brad, crengu e de tuia, pin sau plante aromatice dacă ave i). Plantele uscate pot fi consumate subț ț
formă de praf (le mărun im în mână), pe care îl vom mesteca cu grijă cât mai mult timp, înghi indț ț
numai atunci când devine pastă. În felul acesta ne asigurăm că digestia se va face u or, fără crampeș
la stomac. Nu mâncăm mult i dacă ne tim mai gurmanzi, din cinci în cinci minute ne oprim câteș ș
două  minute,  pentru  ca  informa ia  din  stomac  să  fie  procesată  de  creier,  astfel  încât  să  evitămț
dependen a psihică de mâncare i să ne putem concentra pe procesul de hrănire. Plantele uscate potț ș
fi, de asemenea, rehidratate, fie prin plasarea acestora în recipiente în care adăuga i apă i pe care leț ș
lăsa i peste noapte, sau prin fierbere i gătire după cum vă taie capul. Plantele crude se consumă caț ș
atare sau în combina ie cu plante uscate. La finalul mesei, dacă dispune i de câteva semin e de oriceț ț ț
fel (grâu, orz, ovăz, semin e de floarea-soarelui sau de dovleac, nuci), consuma i câteva, mestecândț ț
lent i con tient. Vă vor oferi o senza ie plăcută de sa ietate i vor regla glicemia, men inându-văș ș ț ț ș ț
psihicul în bună stare de func ionare. De multe ori se produc accidente nu atât de la lipsa alimentelor,ț
cât din cauza anxietă ii i depresiei.ț ș

Acestea fiind spuse, să notăm lista de plante care pot fi păstrate pentru iarnă i care sunt u or deș ș
recoltat, dar re ine i regula de aur, pe care o voi scrie cu majuscule:ț ț
- APA ESTE PRINCIPALUL ALIMENT, FĂRĂ DE CARE MURIM.

Consuma i apă când vă este foame, pentru că ve i avea numai beneficii. Apa nu trebuie să fieț ț
prea rece i se bea cu înghi ituri mici, din timp în timp. Apa băută în cantită i uria e i brusc, devineș ț ț ș ș
otravă.

Acestea fiind spuse, continuăm:
- frunză de ceapă
- frunză de usturoi
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- frunză de vi ă-de-vieț
- pătlagină cu frunză lată sau îngustă
- frunze de tevie *ș
- spanac
- frunze de ridichi de lună
- iarbă grasă
- frunză de morcov
- păpădie (cât timp este proaspătă, până la înflorire)
- susai
- plantă de nalbă *
- trifoi (ro u sau alb)ș
- spanacul sălbatic (chenopodium)
- talpa gâ teiș
- urzică
- piperul băl iiț
- lucernă
- frunză de cais *
- rocoină
- ciubo ica cucului *ț
- brâncu a galbenăț
- măcri ul (năsturelul)ș
- urzica moartă (cunoscută i ca *zda igăncii)ș ț
- loboda verde (câinească) sau ro ieș
- leurdă
- lipicioasă
- ceren elț
- iarba cu cinci degete
- troscot
- frunză de dud *
- frunze i flori de păducel *ș
- petale de trandafir
- frunze de porumb
- vârfuri fragede ale lăstarilor de hamei *
- frunze de condurul doamnei *
- frunze de coada racului *
- salată verde
- frunză de brocoli
- frunză de varză
- frunză de gulie

275



* Consuma i cu modera ie (nu mai mult de 8g pe zi, adică maximum 4 - 5 linguri e pline deț ț ț
frunză mărun ită)ț

În timpul iernii, pute i mânca (încă), plante verzi. Cei care trăiesc în zone de câmpie, mai alesț
dacă nu este ger, pot construi un solar. Dacă nu dispun de un solar, se pot înfige în sol be e de ccaț
30cm înăl ime din loc în loc, peste care se a terne o folie. Pe două laturi ale acesteia se acoperăț ș
marginile cu pământ (ca să nu le ia vântul), în timp ce pe celelalte două laturi, se pot pune pietre sau
crengi mai groase, astfel încât să pute i avea acces la plante. Sub folie, pute i cultiva următoarele:ț ț

- ceapă
- usturoi
- salată verde
- pătrunjel
- ridichi (frunză)
- morcov (frunză)
- spanac
- brocoli (frunză)
- varză (frunză)

La adăpost, în anumite locuri, pute i găsi în mod natural, chiar i pe timp de iarnă (valabil i pentruț ș ș
cei de la deal i munte):ș

- păpădie
- tevieș
- mentă sălbatică
- urzică moartă
- pătlagină cu frunză îngustă
- iarbă de grâu
- iarbă de orz sau ovăz
- iarbă câinească
Dacă nu dispune i de folie, construi i drept pavăză, în zona din care bate iarna vântul (de obiceiț ț

la Nord-Est), adăposturi din crengi i ierburi uscate, în zone unde cresc în mod natural plante, astfelș
încât să se dezvolte mult mai rapid. Cunoa terea mediului înconjurător i a ierburilor care cresc înș ș
zona în care vă afla i, este foarte folositoare. Face i drume ii vara, identificând plantele cu ajutorulț ț ț
aplica iilor de telefon mobil, sau cu determinatoare de plante (cel mai sigur).ț

Primăvara, pute i consuma:ț
- frunze de fag (acru)
- frunze de ar ar (acru, apoi gustul devine dulce)ț
- frunze de ulm (gust neutru)
- frunze de salcie (acru)
- frunze de măr (amar)
- frunze de vi in (acri or)ș ș
- frunze de plop (amar)
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- frunze de mesteacăn (amărui-astringent)
- frunze de zmeur (acri or-astringent)ș
- frunze de mur (acri or-astringent)ș
- frunze de afin (acri or-astringent)ș
- frunze de coacăz ro u sau negru (acri or-astringent cu tentă amăruie)ș ș
La ciuperci, situa ia este mai complicată, pentru că unele dintre ele vă pot ucide. Cumpăra i unț ț

determinator de ciuperci, nu costă foarte mult i este deosebit de util. În completare, cât timp ave iș ț
curent electric i internet, pute i instala o aplica ie pentru determinarea ciupercilor comestibile.ș ț ț
Doamne ajută!
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Kazkahstan i Branș

Om_de_jad:  Bărbă elă i căzăceală, caractere puternice i alte alea, în eleg că lumea e ofticatăț ș ș ț

pentru că mămăliga românească nu vrea să explodeze i ea, după modelul din Kazakhstan. Totu i, eș ș

bine să gândim, să ne informăm i să iubim propriul nostru popor, care este unul de excep ie i prinș ț ș

natura lui, inteligent.

Păi hai să zicem a a: prima chestie  de notat  ar fi că lumea de acolo n-a ie it  să se bată cuș ș

autorită ile din cauza “imunizărilor”, ci pentru că le-a fost mărit în mod inexplicabil (sanchi!), pre ulț ț

la energia electrică i la combustibil – încerca i să presupune i, în func ie de pozi ia geografică aș ț ț ț ț

Kazakhstanului, cine le-a mărit pre urile la carburant i la curent electric. Hai, că nu e dificil!ț ș

Doi la mână,  dacă vrem să cunoa tem mai multe  lucruri  despre nivelul  de suportabilitate  alș

cetă enilor  bravi  din  Asia  Centrală,  bloca i  între  Rusia,  China,  Kyrgyzstan,  Uzbekistan  iț ț ș

Turkmenistan, ne vom referi la Nazarbayev, care a condus ara din 1991 până în 2019, când să veziț

mare minune, a venit la putere Tokayev. Adică fix în anul fatidic 2019, la 28 de ani după ce ara aț

fost  condusă  cum a  fost  condusă  de  Nazarbayev,  fost  membru  al  SSR (comuni ti)  i  înscăunatș ș

imediat după ie irea ării din URSS. Deci bravii no tri revolu ionari au rămas cu acela i pre edinte,ș ț ș ț ș ș

pe care l-au iubit nespus. Cam cum ar fi la noi, cu Ion Iliescu pre edinte i cu FSN-ul la putere, dinș ș

1991 i până în 2019. E clar că ace ti oameni reprezintă un exemplu pentru noi!ș ș

Pe final  de notă,  câteva lucruri  interesante:  Kazakhstanul  cere acum în mod oficial  ajutorul

ru ilor pentru alungarea terori tilor (vă las pe voi să stabili i cine sunt terori tii ăia, că ei oricum vorș ș ț ș

stabili). A doua, vede i cum arată Astana i cum arată alte zone din Kazakhstan, unde sub 30% dintreț ș

cetă eni  au  accces  la  apă  potabilă.  i  nu  în  ultimul  rând,  vede i  legătura  dintre  Kazakhstan  iț Ș ț ș

jmenurile  cu  criptomonede.  Vă pupă Jean,  mânca-v-ar  tata  de  luptători,  i  pe  voi  i  pe  ăia  dinș ș

Kazakhstan i Bran! Iar vre i o ară ca afară?ș ț ț

i nu uita i: cine- i vorbe te neamul de rău, face boală de sânge!Ș ț ș ș
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Apel la mobilizare

Om_de_jad: Vog, ave i răbdarea să citi i până la capăt, că sunte i to i viza i!ț ț ț ț ț
Trebuie să facem planul i să ne inem de el. Nu trebuie să a teptăm să ne ajute cineva din afară,ș ț ș
pentru că afară e mai rău decât la noi i pentru că străinul n-o să ne vrea niciodată binele. Fiecareș
trebuie să- i facă partea lui, după posibilită i, i orice-ai ti să faci este foarte bine, numai să vrei săș ț ș ș
faci. Chiar dacă nu po i lupta fizic, poate te pricepi la ridicarea moralului celorlal i, poate tii să scriiț ț ș
poezii care ajută, poate tii să pictezi sau să cân i. Cel mai important este să te gânde ti cum po i să- iș ț ș ț ț
aju i fra ii i să- i găse ti locul tău potrivit în această schemă.ț ț ș ț ș

Lupta este crâncenă i ea nu se dă doar în plan fizic. Cei care au capacită i a a-zis paranormaleș ț ș
(care, de fapt, sunt cât se poate de normale), sunt ruga i să lini tească vibra iile disonante din planulț ș ț
energetic subtil, care provoacă oamenilor stări psihice dificile, stări emo ionale conflictuale sau boli.ț
Dedica i-vă o oră sau două pentru a face treaba asta i ve i vedea diferen a. Nu a tepta i să facă totulț ș ț ț ș ț
al ii! Dacă vede i vreun om cu psihicul varză, să ti i că nu vă face i treaba cum se cuvine. Nu vreauț ț ș ț ț
să dau nume, dar sunt o sumedenie de “cititori în plan subtil”, care a teaptă să vină al ii să le facăș ț
treaba. Pune i mâna i ac iona i, că de-aia v-a dat Domnul capacitatea de a vedea mai clar decâtț ș ț ț
ceilal i!ț

Ave i grijă de copii, că ei nu în eleg mare lucru din ceea ce se întâmplă. Nu le da i explica iiț ț ț ț
detaliate decât dacă vă întreabă i dacă au cel pu in 15 ani. Celorlal i, spune i-le să aibă încredere înș ț ț ț
Domnul, să se roage pentru ei, pentru rude i pentru omenire. To i trebuie să contribuim cu ce putemș ț
i partea bună este că to i suntem chema i să o facem. Spune i-le asta i lor.ș ț ț ț ș

Printre altele, ne trebuie un Mare plan social. Abordarea pe care o văd, se face în trei pa i:ș
- Pasul nr.1 constă în înlăturarea de la putere a indivizilor vându i for elor obscure i care acum seț ț ș
află  la  conducere.  Creierul  acestor  conducători  se  află  în  alte  ări,  iar  bra ul  cu  care  executăț ț
comenzile este reprezentat de poli ie i jandarmerie (momentan, armata este rezervată). Dar acesteț ș
grupări  sunt  formate  i  ele  din oameni,  iar  acei  oameni  trebuie  ajuta i  să  în eleagă  că nu apărăș ț ț
cetă enii,  ci ni te for e de conducere cel pu in dubioase. Dacă ave i rude sau prieteni poli i ti  oriț ș ț ț ț ț ș
jandarmi, vă rog, facilita i-le accesul la adevăr, prin discu ii i prin punerea la dispozi ie de materialeț ț ș ț
lămuritoare. Dacă sunte i cre tini, e bine să ave i în minte că un cre tin respectă adevărul i via a.ț ș ț ș ș ț
Dacă jandarmii i poli i tii în eleg care e situa ia i aleg să fie oameni i nu ma ini care execută, a aș ț ș ț ț ș ș ș ș
cum se întâmplă în multe ări din Vest, conducătorii obscuri vor pierde mare parte din posibilitateaț
de a ac iona, iar voi v-a i făcut treaba cre tinească.ț ț ș

- Pasul nr.2, constă în expunerea la lumină a faptelor reprobabile pe care aceste entită i obscureț
le-au făcut. Aici există deja de doi ani de zile o bună informare în spa iul public, prin re elele deț ț
socializare i prin paginile de internet nemânjite de banii orcilor. Spre deosebire de situa ia pe care oș ț
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aveam acum 20 de ani sau mai bine de atât, acum avem suficiente câmpuri subtile energetice care
ajută  omenirea  să  se  trezească  i  să  se  dezvolte.  Lupta  astăzi  este  mult  mai  facilă  decât  a  fostș
vreodată, dar nu trebuie să ne oprim aici, adică doar la nivel de informare, pentru că în felul ăsta,
lucrurile vor stagna. Nu trebuie să citim tot internetul, ca să putem ac iona. Unii dintre semenii no triț ș
au început deja ac iuni de demascare a obscurilor, e adevărat, într-un sistem judiciar care doarme înț
bocanci de doi ani.  Zilele  trecute mi-am exprimat  sus inerea pentru Raul Coltor,  am văzut  că iț ș
domnul Lasca o face i mai nou, doamna Diana-Ivanovici o oacă pare să sprijine ace ti oameni, înș Ș ș ș
încercarea lor de a demasca conducătorii care execută ordine din agenda ocultă. Urmări i ce vi seț
spune i gândi i-vă cum pute i ajuta i cum vă pute i ajuta unii pe ceilal i, la nevoie.ș ț ț ș ț ț

- Pasul nr.3, constă în organizarea “post-apocaliptică”, pentru că într-o formă sau alta, sistemul
ăsta  găunos  va  crăpa.  Sunt  deja  o  sumedenie  de  mi cări  de  culise  care  sprijină  punctul  nr.2  iș ș
ac iunile acestor grupări benefice, care lucrează tot din umbră ca i oculta, se văd. Deci mai devremeț ș
sau mai târziu, nebunia tropicală o să se termine, iar dacă punctul nr.2 se va face cum trebuie ( i credș
că se va face), chiar dacă vom ti cine ne-a inut captivi i cum, rămâne totu i o problemă: ce vomș ț ș ș
face în continuare. Aici trebuie să avem de pe acum un plan, pentru că în caz contrar nu numai că
vom rata startul (nu vom fi singura ară care se va elibera de ocu i), dar în acel moment, trebuie săț ț
tim ce avem de făcut. La acest punct 3 lucrez de peste 15 ani i am început u or-u or să spun înș ș ș ș

spa iu public în ce constă planul. Vorbim despre ceva concret i fezabil i abia a tept să fiu completatț ș ș ș
sau contrazis pentru a-l înbunătă i. Vorbim despre o ridicare concomitentă a nivelului de con tiin ă,ț ș ț
sprijinită de o redresare i o reconstruc ie economică a ării. Am schi at numai o micu ă parte dinș ț ț ț ț
acest plan, în articolul numit “Idei periculoase”. Trebuie să în elegem că oamenii nu se mobilizeazăț
dacă nu au o anumită ideologie în care să investească energie i dedicare. Dacă bunăstarea materialăș
se dezvoltă fără ca nivelul con tiin ei să se ridice, vom avea mereu acelea i probleme. Într-o formăș ț ș
sau alta, va trebui să pleca i urechea la ceea ce vă propun, tot a a cum în momentul acesta, trebuie săț ș
asculta i ceea ce vi se dezvăluie despre conducătorii obscuri. Dacă la punctul 1 i 2 ave i deja oameniț ș ț
i un fel de echipă, la punctul al treilea va trebui să începem cu to ii să-i căutăm, pentru că lucrurileș ț

se precipită i cât de curând, o să vină avalan a. Ideea de bază este să ac ionăm concomitent pe toateș ș ț
aceste trei direc ii i să nu rămânem descoperi i.ț ș ț
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Curajul nostru

Om_de_jad:  Atunci când ne-am întrebat cum de au putut exista oameni ca Mihai Viteazul, ca

Mircea Cel Bătrân sau ca Vlad epe , când ne-am întrebat de unde a venit curajul lui Horea sau al luiȚ ș

Avram Iancu, ni s-a răspuns că toate astea s-au format ca o consecin ă a sentimentelor lor înalte fa ăț ț

de neam i ară. Cu toate astea, vedem că de i sunt mul i oameni care î i iubesc patria, nu au curajulș ț ș ț ș

pe care l-au avut cei pe care i-am amintit. Motivul? O să încerc să dau ni te posibile răspunsuri.ș

Se vorbe te intens despre faptul că bărba ii români ar fi la i i delăsători în această perioadă deș ț ș ș

criză, dar eu nu cred că despre asta este vorba. Majoritatea bărba ilor pe care îi cunosc ( i cunoscț ș

destul de mul i), î i iubesc patria i-i condamnă pe cei care au adus ara în halul în care este. Vă rogț ș ș ț

să mă crede i că ace ti bărba i nu sunt deloc la i i să te ferească sfin ii să- i vrea răul. Eu văd căț ș ț ș ș ț ț

bărba ii au fost mâna i într-o capcană psihologică, pe care femeile au reu it să o intuiască i de i eleț ț ș ș ș

n-au picat în plasă, nu tiu prea bine ce ar putea să facă pentru a îndrepta lucrurile.ș

Bariera psihologică peste care nu pot să treacă semenii no tri este legată de ideea de siguran ă iș ț ș

protec ie. Fiecare bărbat responsabil vrea ca persoanele apropiate lui să fie în siguran ă i considerăț ț ș

că este de datoria lui să ofere protec ie. În consecin ă, când bărba ii văd ce se întâmplă în jurul lor, seț ț ț

gândesc mai degrabă să- i protejeze familiile i apropia ii, decât să ac ioneze în plan social pentru aș ș ț ț

îndrepta situa ia. Având în vedere faptul că în momentul de fa ă nu avem lideri de încredere (lucruț ț

care se întâmplă în toată lumea), fiecare bărbat se simte incapabil să ac ioneze pe cont propriu, motivț

pentru care stă i se consumă, înjurând în gând i strângând pumnii. Am să vă spun câteva lucruriș ș

care mie mi-au fost folositoare în rezolvarea acestor chestiuni legate de siguran ă i protec ie. Dacăț ș ț

vi se par folositoare i vouă e bine, da i mai departe că poate îi vor ajuta i pe ceilal i.ș ț ș ț

Apar situa ii în via ă când s-ar putea să crăpi sau ai pă it ceva rău, întâmplări care te transformăț ț ț

într-un invalid. Sigur ti i oameni care din neaten ie au ajuns într-o secundă să rămână fără un piciorș ț ț

sau fără o mână, fără un plămân sau rinichi, fără vedere sau cu un ochi scos .a.m.d. În general,ș

considerăm că noi n-o să pă im a a ceva, că o să trăim mult i bine i că o să murim de bătrâne e,ț ș ș ș ț

lini ti i. Serios? Gândi i-vă bine, chiar crede i că ve i fi atât de noroco i încât lucrurile vor merge caș ț ț ț ț ș

în pove ti?ș

De-a lungul vie ii, era să crăp de mai multe ori. Totu i, una este să crăpi într-o secundă sau în 30ț ș

de secunde (de exemplu, cazi de pe bloc) i alta e să experimentezi clipa mor ii de câteva zeci sauș ț

sute de ori pe zi, din cauza unor situa ii. Atunci când condi iile de declan are a mor ii fizice suntț ț ș ț
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întrunite de mai multe ori pe zi, apare după o perioadă o acomodare la acest gen de situa ie, urmatăț

de o anumită în elegere a fenomenului per-ansamblu.ț

Primul oc psihologic este acela dat de faptul că moartea ta este inevitabilă, al doilea oc esteș ș

legat  de  persoanele  care  î i  sunt  dragi  i  pe  care  le  vei  părăsi  i  al  treilea  este  legat  de  însu iț ș ș ș

fenomenul mor ii, atunci când sim i cum se scurge via a din tine, că în moarte e ti doar tu cu Domnulț ț ț ș

i că nimeni, indiferent cât de mult ine la tine, nu te poate înso i în acel proces. Dacă se creazăș ț ț

condi ii pentru a sim i parfumul mor ii de mai multe ori într-o zi, o să tragi ni te concluzii.ț ț ț ș

Prima este aceea că po i muri în orice clipă. Uita i-vă la sportivii care mor pe teren, pentru a văț ț

convinge că am dreptate. Cu câteva secunde înainte de prăbu ire erau bine-merci, habar nu aveau căș

vor crăpa în câteva momente. Exact a a se moare, pe negândite. Nu e vorba că i-a scăpat polizorulș ț

unghiular din mână i i s-a înfipt în gât, nu e vorba că ai făcut sudură cu autogen i i-a explodatș ț ș ț

butelia i nici de faptul că lan ul de la drujbă i-a zburat jumătate de cap. Nu, nu, e vorba că te sim eaiș ț ț ț

în formă, doctorul te-a examinat, pe EKG totul pare în regulă i… brusc ai dat col ul. E o realitateș ț

care în primă fază te ochează, apoi, dacă o în elegi, începi să i-o asumi. În concluzie, tiind că po iș ț ț ș ț

crăpa în orice secundă, ai numai două variante: fie trăie ti în frică i tremuri ca o frunză, fie î i faciș ș ț

curaj i faci ceea ce trebuie. Morala i etica nu vor mai fi pentru tine ni te mofturi sau ni te chestiuniș ș ș ș

op ionale, vor deveni stâlpii de bază ai omului în raport cu sine i cu exteriorul.ț ș

A a se na te curajul, din cunoa tere, nu din nesăbuin ă. Cred că eroii din trecut, atât conducătoriiș ș ș ț

cât i cei  care au pus osul la greu, au trecut  prin situa ii  limită  care le-au permis nu să învingăș ț

moartea - pentru că nimeni nu o poate învinge - ci frica fa ă de ea. Omul care în elege că moartea seț ț

poate declan a oricând, nu se mai teme i ac ionează cu calm în fa a ei.ș ș ț ț

A teptând să se rezolve situa ia i încercând să-i protejezi pe cei dragi, neac ionând, nu faciș ț ș ț

altceva decât  să-i  condamni la suferin ă.  Poate ai  impresia că e ti  mai  responsabil  dacă nu lup iț ș ț

direct, însă responsabilitatea este tot una cu a face ceea ce se cuvine. Nu-i proteja precum clo ca peș

cei dragi, lasă femeile să facă asta, că se pricep mai bine decât tine. i să tii că nu te chem la luptă înȘ ș

stradă, te chem să ie i din închisoarea min ii, te chem la via ă. Nu e în firea bărbatului să tremure,ș ț ț

nu-i face bine, se distruge. Nu ine în tine, nu te mai lăsa măcinat de gânduri – greutatea sufleteascăț

pe care o por i acum în tine, este mult mai mare decât relele care s-ar putea întâmpla în condi iile înț ț

care ai făcut ceea ce trebuie. Iar tu tii bine ce trebuie făcut, pentru că Domnul a scris în to i bărba iiș ț ț

Legea. tii foarte bine ce trebuie făcut, dar teama de a nu gre i fa ă de cei dragi, te ine pe loc i nu- iȘ ș ț ț ș ț

dă voie să ac ionezi. Po i muri în orice clipă, iar dacă nu ai con tiin a împăcată, vei muri cu regrete.ț ț ș ț

Ăsta e cel mai mare rău pe care îl po i trăi ca bărbat, să tii că puteai face i n-ai făcut.ț ș ș

Nu spune că n-ai văzut cu ochii tăi Răul! Ai văzut ac ionând uciga i cu sânge rece, bătrânii mor iț ș ț

trânti i goi în saci de plastic. Acum vezi că vor să- i pună labele lor slinoase pe copii, după ce doi aniț ș
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de zile i-au sufocat în coli. Ce anume vrei să mai vezi ca să- i dai seama că mergem în hău? A tep iș ț ș ț

să- i intre în casă, să- i ia familia i s-o ducă în lagăre?ț ț ș

Gânde te-te ce fel de entită i sunt astea care vor să sufoce copiii i să-i injecteze cu substan eș ț ș ț

periculoase. Întreabă-te ce fel de entită i sunt astea care urăsc oamenii ( i pe puii lor), în halul ăsta. ț ș

Ar cam fi cazul să ie i din hipnoză!ș
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Noua Ordine Digitală

Om_de_jad:Acest articol con ine o analiză a ceea ce va veni. Dacă ave i răbdare să citi i până laț ț ț
capăt,  ve i  vedea care sunt  pa ii  pe care societatea  o să-i  urmeze în  anii  care  vin,  ce înseamnăț ș
digitalizarea i ce impact va avea asupra ta i a familiei tale. Fac această analiză ca fost IT-ist cuș ș
experien ă solidă în microsisteme cu restric ii mari i a dispozitivelor de emisie recep ie cu prelucrareț ț ș ț
de date locale sau la distan ă.ț

Au pornit plandemia când au vrut, iar acum o opresc la comandă. Prostimea se bucură ca i cândș
ar fi învins, însă planul lor merge înainte. Zilele trecute, madam Ursula a dat ni te declara ii legate deș ț
goana după cipuri. Această declara ie a fost interpretată în acela i timp i corect i incorect: pe de oț ș ș ș
parte, putem spune că oamenii n-au în eles ce a vrut să declare, pentru că s-au panicat crezând că UEț
are nevoie de cipuri ca să-i cipeze. Declara ia doamnei în cauză n-a fost asta i am să spun pe larg laț ș
ce s-a referit… însă scopul cu bătaie lungă este chiar ciparea popula iei, a a că oamenii au în elesț ș ț
corect până la urmă.

Madam zicea că inginerii  din UE se pricep la semiconductori,  dar că nu au tehnologia de a
produce cipuri. Lumea s-a blocat, pentru că nu în elege ce e cu goana asta după cipuri i de ce oț ș
frământă a a de tare chestia asta pe doamna cu părul vâlvoi. Cipurile nu-s neapărat alea de se bagăș
sub piele.  Prin cipuri,  în elegem drăciile  alea care interpretază i execută comenzi  date  de la unț ș
periferic oarecare, să zicem o tastatură, un panou de bord cu butoane, un poten iometru, o comandăț
vocală etc. Cipul poate fi un microprocesor complex (precum cel pe care-l ai în computer sau în
telefon), sau unul mai pu in complex, a a cum ai deja în filtrul de cafea i a a cum o să ai pe viitor înț ș ș ș
toate produsele electronice.

Re ine, ÎN ABSOLUT TOATE produsele electronice vor fi montate cipuri de genera ie nouă, cuț ț
func ionalită i dintre cele mai diverse, capabile să transmită la distan ă date preluate de la utilizator,ț ț ț
către unul sau mai multe servere.
Plandemia se termină, pasul următor este cel al digitalizării tuturor ărilor. Digitalizarea merge mânăț
în mână cu sistemul de transfer de date CinciG i cu o bază mare de date aflată pe ni te servere,ș ș
undeva (...în  cloud).  Am să încerc  pe cât  posibil  să folosesc un limbaj  accesibil,  astfel  încât  să
în elegi  ce  e  cu  digitalizarea  asta,  la  ce  le  folose te,  ce  impact  va  avea  asupra  vie ii  oamenilorț ș ț
.a.m.d.ș

În contextul  în  care toate  dispozitivele  electronice  vor  con ine  un cip care trimite  date  spreț
servere care le  vor centraliza,  este  clar  pentru toată  lumea că va fi  nevoie de fabrici  care  să  le
producă. Pentru că startul digitalizării s-a dat deja de câ iva ani i pentru că electronica, a a cum oț ș ș
cunoa tem  astăzi,  deja  este  parte  din  epoca  de  piatră,  apare  această  goană  disperată  dupăș
microporcesoare, microcipuri, interfe e, cabluri de transfer de date i alte componente, care pe fondulț ș
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cererii de pe întregul glob, se vor scumpi. ara care se digitalizează mai rapid, va beneficia prima deȚ
prosperitate în plan economic, a a că din punctul ăsta de vedere, putem în elege frământarea doamneiș ț
Von Der Leyen. ările care vor rata startul digitalizării, vor rămâne în urmă sau nu vor putea ineȚ ț
pasul  cu  cele  care  se  vor  avânta  în  lupta  pentru  digitalizare.  Bun,  dar  care  e  graba  asta  cu
digitalizarea, de ce e alergătura asta bruscă? Păi hai să vedem ce presupune i mai ales când i se vaș
da startul.

Două paranteze:
1. Chiar înainte de plandemie, Dada Elisabeta de la englezi, a inut un discurs în care le cereaț

tuturor să accelereze implementarea CinciG. Cam ciudată atitudine pentru o babetă născută înaintea
erei noastre, nu vi se pare? Explica ia este următoarea: a declarat  ceea ce a fost pusă să declare,ț
"mersul" lumii fiind gândit de cei mult mai tineri, sau nu neapărat.

2. Într-un mod inedit, am ajuns să lucrez în IT datorită lui Grigore Moisil. Prin 1970, tata a citit o
carte despre rolul computerelor în economia viitorului i i-a propus să ne cumpere unul. Profesor deș ș
istorie, habar n-avea ce sunt calculatoarele, dar avea încredere în judecata lui Grigore Moisil, a a că aș
urmat sfatul pe care acesta îl dădea i anume să investească în ceva care i-ar putea ajuta pe copii înș
viitor. i investi ia lui s-a dovedit a fi un succes, pentru că din câ i fra i suntem, trei ne-am făcut unȘ ț ț ț
rost  în  via ă  din  industria  it-ului.  Una e  să  înve i  limbaj  de asamblare  încă  dinainte  să  fi  căzutț ț
Ceau escu i alta este să te apuci de computere în 1995 sau chiar mai târziu. Vede i, la asta se referăș ș ț
Ursula când zice că trebuie să gonim după cipuri. În teorie, doamna vrea să ne spună că cine se mi căș
acum cu talent, o să aibă pâine de dat la cetă eni, numai că văzând ce-au făcut cu plandemia, nu neț
mai arde de pâinea lor i ne ia cu transpira ie pe ira spinării când ni se vorbe te despre beneficiileș ț ș ș
digitalizării. Închid paranteza.

Cu  ani  în  urmă,  lucram  pentru  o  companie  de  telefonie  mobilă  (cea  mai  mare  la  vremea
respectivă),  care  făcea  ni te  lucru oare  cam  ilegale,  în  sensul  că  fără  să  primească  acordulș ș
utilizatorilor,  citea date legate de comportamentul acestora în timp ce se jucau jocuri. Mai exact,
serverele companiei tiau cu precizie când deschizi un joc i când îl închizi, cât timp î i petreci într-ș ș ț
un anumit  ecran  al  jocului,  cât  timp cite ti  tutorialele,  în  ce fel  joci  jocurile,  cât  timp ape i  peș ș
butoanele telefonului (pe vremea aia, telefoanele aveau butoane) i alte lucruri de acest gen. Pentruș
că n-am fost de acord să particip la acele segmente de cod care spionau activitatea individului, am
primit ni te bile negre, la fel ca atunci când am refuzat să lucrez la anumite aplica ii care încălcauș ț
etica. Nu dau detalii, doar vă atrag aten ia că lucrul ăsta se întâmpla în urmă cu 15 ani, când încă eraț
considerat  ilegal  să- i  bagi  nasul  în  intimitatea  oamenilor.  În  zilele  noastre,  tot  ce  vorbim esteț
înregistrat de telefoanele "smart" iar cuvintele cheie, spuse apăsat, sunt folosite de către ter e firmeț
pentru a oferi sugestii de produse în Facebook sau Google.

Să revenim la digitalizare. Ziceam că ea merge mână în mână cu tehnologia de transfer rapid de
date CinciG. Majoritatea producătorilor  vor folosi  în anii  care urmează robo i.  Ace ti  robo i vorț ș ț
înlocui treptat oamenii,  pentru că muncitorii,  a a cum îi tim noi, nu se mai justifică. Săptămânaș ș
trecută am văzut ni te clipuri cu drone care culegeau mere. Acestea pot culege mere zi i noapte, fărăș ș
consum mare de energie, î i pot încărca bateriile de la soare i pot culege absolut toate merele dinș ș
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copac,  inclusiv pe cele din vârf. Iau merele  cu grijă,  nu le scapă pe jos, le depozitează automat
.a.m.d. Nu se mai fac cheltuieli cu personalul, nu mai trebuie barăci unde să doarmă muncitorii, iarș

dacă utilajele se strică, se pot înlocui u or. Da, bun, dar toate acele drone trebuie să aibă cipuri iș ș
tehnologia CinciG trebuie să asigure un flux rapid de date, astfel încât dronele respective să poată
raporta tot ce au ele de raportat: numărul de mere culese, calitatea acestora, culoarea, umiditatea din
aer,  temperatura,  textura merelor,  eventuali  dăunători,  sortare  automată a merelor după algoritmi
specifici i dracu mai tie ce. Robo ii vor ara, robo ii vor planta, robo ii vor transporta, robo ii vorș ș ț ț ț ț
culege. În asemenea context, oamenii vor deveni o trufanda i vor fi nevoi i să se întrebe (dacă n-auș ț
suficientă cunoa tere spirituală), la ce mai folosesc pe lumea asta.ș

Cred că la momentul ăsta a devenit clar ce e cu goana după cipuri. Cine are cipuri, se îndreaptă
mai rapid spre noua revolu ie tehnologică, cine n-are, lucrează tot cu oameni, iar asta înseamnă că înț
timp va fi depă it i ara lui va deveni una de mâna a treia sau a patra. Să nu uităm că Marea Britanieș ș ț
i Germania sunt puteri tehnologice, doar că tehnologia lor de vârf este fundamentată pe principiileș

de la 1850-1900. Dacă aceste ări vor pierde startul, vor deveni puteri de mâna a treia. Una dintreț
ările care băle te la digitalizare este India, unde programarea este noua agricultură. Iar China, careț ș

are copii foarte bine pregăti i, va încerca să se impună în lumea Noii Ordini Digitale.ț
Haide i să vorbim pu in despre utilitatea acestor tehnologii, dincolo de procesul de produc ie. Unț ț ț

rol important în economie îl are predictibilitatea. Cu cât produsele pe care le concepi sunt mai strâns
legate de cei care le vor achizi iona,  cu atât  vei diminua pierderile financiare.  Dacă o companieț
produce 5.000 de automobile i vinde numai 2.500, va trebui să facă ceva cu exemplarele nevândute.ș
Dacă ar fi tiut din timp că numai 2.500 de oameni sunt interesa i de produsele lor, directorii acelorș ț
companii  ar  fi  fost  foarte  ferici i.  Anual,  se  înregistrează  pierderi  uria e  din  cauza  lipseiț ș
predictibilită ii.  Nu tii câte produse trebuie să ai i cum vor reac iona cumpărătorii,  dacă î i vorț ș ș ț ș
schimba  sau  nu  preferin ele  .a.m.d.  În  plus,  interschimbul  de  informa ii  făcut  între  diferiteț ș ț
dispozitive, le va oferi producătorilor o idee mult mai clară legată de comportamentul clien ilor.ț

Să  vă  dau  un  exemplu.  Să  presupunem  că  ai  o  ma ină  de  făcut  pâine.  În  acest  moment,ș
producătorul  de făină  nu tie  cu precizie  ce faci  cu făina  pe care  o cumperi,  nu tie  câtă  făinăș ș
cumperi,  de la  ce producători  etc.  Dacă informa iile  vor  fi  centralizate,  serverele  care  stocheazăț
datele vor ti cu destul de mare acurate e faptul că tu cumperi 30kg de făină pe lună. Corelând acesteș ț
date cu faptul că în eviden a popula iei figurezi ca având trei sau patru membri în familie, servereleț ț
vor putea să- i sugereze (de exemplu prin intermediul Facebook), să- i cumperi o ma ină de pâineț ț ș
mai mare i nu doar atât. Pentru că ma ina de pâine va trimite semnale legate de comportamentul tăuș ș
în raport cu ea, serverul va ti că de foarte multe ori tu ui i să sco i pâinea la timp i se rumene teș ț ț ș ș
cam tare. i va ti i ce faci când nu sco i pâinea din ma ină i anume că te ui i la nu tiu ce serial peȘ ș ș ț ș ș ț ș
Netflix. Astfel, televizorul tău "inteligent", conectat la toate astea, î i va afi a pe ecran un mesaj căț ș
trebuie să te duci urgent la bucătărie să sco i pâinea din ma ină, că i se arde, sau asistentul tăuț ș ț
personal (computer, ochelari VR etc), î i va sugera achizi ia unei ma ini de pâine mai performante,ț ț ș
care se opre te singură când se coace pâinea. Important este să în elege i că în Noua Ordine Digitală,ș ț ț
toate  obiectele  electronice  i  electrice  vor  comunica  între  ele,  în  beneficiul  producătorilor  i  înș ș
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sprijinul  comodită ii  individului.  Străzile  vor  comunica  numărul  de  pa i  pe care cetă enii  îl  fac,ț ș ț
băncile din parc vor ti cât ai stat pe ele. Nu va mai fi nevoie de poli i ti, pentru că toate neregulileș ț ș
vor fi raportate de aceste dispozitive. În mod ciudat, pentru unii oameni, acest lucru înseamnă o via ăț
mai curată i mai bună. Personal, eu consider că acest lucru este doar comunism avansat.ș

Acum ajungem în punctul important al discu iei. Pentru a putea "beneficia" de aceste tehnologii,ț
va trebui să intri în sistem. Intrarea se va face pe baza unui ID personal, a unui număr de înregistrare
unic pe care îl vei primi într-o formă sau alta. Poate că ini ial acesta va fi sub forma unui card, poateț
că pe viitor va fi un tatuaj făcut cu marcare izotopică. Fără acest ID, nu vei face parte din sistem.
Apartenen a la acest sistem cred că va fi făcută benevol, cel pu in într-o primă fază. Probabil că veiț ț
primi o sumă lunară predefinită, un fel de ajutor social, ni te cocodolari pe care-i vei folosi în acestș
sistem digitalizat.  Cei care vor dori  mai mul i  cocodolari,  vor trebui să contribuie la dezvoltareaț
sistemului, într-o formă sau alta. Probabil că programatorii vor primi mai mul i cocodolari, urma i deț ț
cei care vor face în continuare lucruri la mână, din categoria celor care nu vor putea fi făcute de
ma ini. Pregătirea cetă enilor pentru "beneficiile" sistemului digital se va face în timp, astfel încâtș ț
noile genera ii să se obi nuiască cu el, în timp ce bătrânii vor dispărea unul câte unul. A a cum nouăț ș ș
ni se pare aberant să udăm grădina cu găleata i cu cana, a a cum făceau stăbunicii, a a o să li se parăș ș ș
i copiilor ciudat că nu folosim ochelari VR, că nu stăm conecta i la metavers .a.m.d.ș ț ș

Ce a  vrea să re ine i: apartenen a la actualul sistem, cel pe bază de căr i de identitate i CNP-uri,ș ț ț ț ț ș
a fost i este un fals grosolan. Când te-ai născut i ai primit certificat de na tere, n-ai semnat niciunș ș ș
act. Nu ai niciun contract cu statul, ca acesta să aibă dreptul să- i ceară impozite i taxe. Acesteț ș
falsuri vor fi date în vileag, pentru ca vechiul sistem să facă loc celui nou. i vă rog să fi i aten i,Ș ț ț
pentru că demascarea va fi făcută destul de curând, după următoarea schemă.

O lasă mai moale cu plandemia, pentru că i-au atins scopurile. Oxidul de grafen este cel maiș
bun semiconductor i foarte probabil cei care s-au injectat, vor fi router-ele CinciG. Că ne convineș
sau nu, sunt câ iva oameni care optesc despre faptul că cei injecta i împotriva falsei pandemii, suntț ș ț
relee pentru transportul de date de re ea, care la rândul lor vor na te copii cu abilită i de transfer deț ș ț
date. Vom vedea dacă a a va fi implementat sau nu CinciG, sau vor folosi în continuare metodeleș
deja cunoscute de transmisie de unde milimetrice. Părerea mea că nu, din cauza limitărilor specifice.
Nu este loc aici să discutăm despre asta.

Judecarea indivizilor care au sus inut plandemia va fi făcută, însă nu acum, pentru că mai întâiț
trebuie să se prăbu ească actualul sistem financiar.ș  Scopurile prăbu irii sunt mai multe, însă unulș
dintre  ele  este  înlocuirea  actualului  sistem  de  transfer  monetar  SWIFT în  QFS,  unul  bazat  pe
tehnologie cuantică de transfer de date. Pentru a face această implementare, este necesară repornirea
întregului  sistem  de  servere  bancare,  iar  acest  lucru  se  poate  face  doar  dacă  sunt  oprite  toate
echipamentele. Pentru siguran ă, va fi oprită energia electrică, astfel încât să se asigure că nu se facț
tranzac ii fictive.ț

Dar prăbu irea sistemului financiar, urmat de implementarea celui nou i implicit judecarea iș ș ș
condamnarea activi tilor plandemici, nu se va face mai devreme de anul 2025. Până atunci, va trebuiș
să facem fa ă unei "pandemii cibernetice",  menite să expună erorile actualului sistem bancar. Ceț
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înseamnă pandemie cibernetică? Păi hai să zicem cu exemple,  pe române te. Poate însemna să- iș ț
vireze firma la care lucrezi salariul, iar el să nu- i ajungă în cont, iar în momentul în care întrebiț
banca ce s-a întâmplat, să nu i se poată oferi niciun răspuns i nici vreo rezolvare. Poate însemna săț ș
pice brusc toate bancomatele, să se amâne zboruri, să facă accidente trenurile, să nu- i mai meargăț
niciun dispozitiv "smart" (telefon, tabletă, laptop, tv), se pot bloca benzinăriile, supermarket-urile,
u ile la mall, te po i trezi că ai un împrumut de 1.000.000$ (cu acte în regulă) i că vei face pu cărieș ț ș ș
complet nevinovat, că brusc ai rămas fără nicio proprietate la primărie... i lista poate continua. Ideeaș
e că sătui de nedreptă i, oamenii vor dori să dea de pământ cu băncile i cu sistemul financiar actual,ț ș
iar atunci va veni momentul în care pe fondul cererii unei restructurări, să fie schimbat. Prăbu ireaș
sistemului financiar va fi anun ul că vechea ordine va fi înlocuită de cea nouă.ț

Pe final de expunere, vreau să vă avertizez: cel care va intra în Noua Ordine Digitală, nu va mai
putea  ie i  de  acolo.  Sistemul  de  tip  blockchain,  care  are  avantajul  că  este  foarte  dificil  (spreș
imposibil) de spart, va monitoriza în mod draconic toate mi cările pe care le ve i face. Scopul esteș ț
unul ocult, respectiv crearea unei dubluri digitale a fiecărui om din sistem. Odată ce dublura digitală
este construită, se va trece la pasul următor, crearea unei interfe e om-ma ină. Dar mai e mult pânăț ș
departe,  totul  începe  prin  prăbu irea  actualului  sistem  financiar,  urmat  de  judecarea  activi tilorș ș
plandemici. Adică "prin haos, la ordine", dacă a i uitat cumva.ț
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Aur. Cash. Criptomonedă. Blockchain i noua monedă virtualăș

Om_de_jad:  Probabil  a i  auzit  de termenul  "gold standard".  Este  un sistem monetar  în  careț

unitatea  economică  standard  a  unui  cont  este  bazată  pe o  cantitate  fixă  de  aur.  Vă mul ume teț ș

defini ia asta? Dacă nu, haide i să vedem cum stă treaba cu evolu ia monedelor, pornind din epoca deț ț ț

piatră i ajungând în epoca lui Schwab.ș

La orele de economie, ni se spunea în trecut că atunci când un stat vrea să bată monedă, are

nevoie de acoperire în aur i un cuantum de bunuri egal cu cantitatea de monedă emisă. În func ie deș ț

cât aur i câte bunuri de ine, un stat poate emite o cantitate mai mare sau mai mică de monedă. Prinș ț

bunuri, în elegem tot felul de lucruri folositoare aflate în patrimoniul statului respectiv, adică mai peț

române te: păduri, terenuri, ape, mun i, minereuri, cai, vaci, oi, osele, poduri i chiar fiin e umaneș ț ș ș ț

(despre asta o să vorbim cu altă ocazie). Toate aceste bunuri se evaluează (calculează) în greutate aur

- pentru că de la aur s-a pornit - iar cantitatea de monedă se bate în func ie de cantitatea de aur cuț

care bunurile respective ar putea fi cumpărate. Situa ia devine mai complicată din momentul în careț

în ecua ie intră, în afară de bunuri, serviciile i mai apoi petrolul i când se trece de la moneda de aurț ș ș

(galbeni) la moneda confec ionată din metale semipre ioase sau metale obi nuite, la notele bancareț ț ș

(bancnote),  criptomonede  i  viitoarea  monedă  digitală,  integrată  cu  sistemul  blockchain.  Tot  laș

economie am învă at că infla ia este un mecanism de dezvoltare economică. E noaptea min ii? Hai săț ț ț

revenim la începuturi!

V-a i întrebat vreodată cine a hotărît că aurul este pre ios i mai ales în ce context? Că e rar, seț ț ș

în elege, dar în trecut, cea mai rară i mai valoroasă era hrana pe timp de iarnă, nu aurul. V-a i gânditț ș ț

cum a i fi putut convinge un om din neanderthal să renun e la ciolanul lui de mamut, în favoarea uneiț ț

bucă i de metal galben cu care nici nu tia ce să facă? Aurul nu este bun să faci din el arme i unelte,ț ș ș

are mai degrabă un scop decorativ, după părerea mea destul de îndoielnic. Ne spune cineva cum s-a

ajuns ca acest  metal  galben, destul de urât  comparativ  cu pietrele  colorate,  să devină subiect de

interes pentru omul din trecut? După părerea mea, există un singur răspuns: cineva avea nevoie de

aur i din motive necunoscute, nu putea să-l extragă fără ajutorul oamenilor. Cu cât ar fi convins maiș

mul i oameni să extragă aur pentru el/ei,  cu atât ar fi ob inut o produc ie mai mare. i-atunci, înț ț ț Ș

schimbul aurului extras, trebuie să fi oferit oamenilor din neanderthal ceea ce ei nu aveau: bunuri

(hrană, în principiu) i putere asupra celorlal i oameni, poate chiar alură de zei sau de încorona i. Înș ț ț

tot cazul, un întreg sistem bazat pe ideea de înavu ire a fost gândit i implementat în acele timpuri deț ș
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către cineva care avea nevoie disperată de aur, poate datorită structurii sale atomice i a câmpurilorș

energetice generate de acesta. Ne putem gândi la un fel de bancheri ai trecutului, care preluau aurul

extras de oamenii cavernelor i ofereau la schimb tot felul de lucruri. Când oamenii au început să seș

obi nuiască cu treaba asta, au început să facă la rândul lor (sau li s-a sugerat să facă) schimburi deș

bunuri pe baza echivalentului aur i uite-a a a luat na tere "gold standard". i până acum 300 de ani,ș ș ș Ș

cei care au avut ca scop extragerea unei cantită i cât mai mari de aur din solul Terrei, au conceput felț

i  fel  de tehnici  i  metode menite  să-i  convingă sau să-i  for eze pe oameni  să  le  ofere ceea  ceș ș ț

extrăgeau sau ob ineau în urma schimbului de bunuri cu plată în metalul devenit pre ios. Este bine săț ț

re inem că atâta timp cât schimbul de bunuri s-a făcut cu plată directă în aur, din punct de vedereț

tehnic, omul a făcut troc. Acest aspect este foarte important pentru discu iile care vor urma.ț

O vorbă din popor zice că banul e ochiul dracului i noi tim că poporul are memorie proprie i că nuș ș ș

prea gre e te. În numele banului (urma ul direct al aurului), s-au făcut crime, au căzut împăra i, s-auș ș ș ț

vândut trupuri i suflete i treaba a continuat până în zilele noastre. Zeii au fost polei i în aur, palateleș ș ț

au fost construite din aur masiv i încă folosim expresii precum "a avea gura aurită", "e nevoie de [..]ș

ca de aur" .a.  Pove tile  din trecut  despre comori  ascunse prin pe teri,  atât  cele  cu Alibaba sauș ș ș

Aladin, cât  i cele cu Făt-Frumos, fac trimitere  la importan a aurului i la dorin a omului de a-lș ț ș ț

ob ine. Avem i un nume în direc ia asta, Aurel.ț ș ț

i totu i, din punct de vedere tehnic, aurul nu-i folose te omului la prea multe lucruri. Noi facemȘ ș ș

bră ări i inele din acest metal galben, îl atârnăm la gât, construim ghiuluri i pandantive i-l lăsămț ș ș ș

mo tenire. Atât? Pentru atâta lucru toată alergătura asta? Mai gândi i-vă! Eu fac afirma ia că cinevaș ț ț

care are o altă cunoa tere despre aur decât avem noi i care i-a propus să extragă i ultima pipetăș ș ș ș

existentă pe Terra, a construit mare parte din ceea ce noi numim a fi civiliza ie.ț

E adevărat că unele popoare au folosit pe post de monedă obiecte din os sau din piatră, însă

moneda cea mai pre uită a fost aia concepută din aur. Mult timp, negustoria pendula între bunuri iț ș

aur  i  pentru  asta  era  necesară  asigurarea  calită ii  acestui  metal  devenit  pre ios.  Astfel,  aurulș ț ț

purificat,  era  certificat  prin imprimarea  capului  suveranului  care îl  emitea  i  un marcaj.  Cu alteș

cuvinte, suveranul (ini ial zeu, apoi împărat i voievod mai târziu), garanta cu capul pentru puritateaț ș

aurului folosit.  Cine falsifica marcarea,  era exterminat.  Chiar i astăzi, pe notele noastre bancareș

(bancnote), scrie "falsificarea acestor bilete, se pedepse te conform legilor".ș

La momentul acela, întreaga economie jongla între schimbul de bunuri i aur i din acest motiv,ș ș

o cantitate uria ă se afla încă în posesia oamenilor. Pentru a lua cu totul aurul din mâinile acestora,ș

au fost inventate  băncile i bancnotele.  Oamenilor li  s-a spus că e mult  mai bine pentru ei să- iș ș

doneze de bunăvoie aurul, în schimbul unor hârtii înseriate (note bancare), ca nu cumva ho ii să li-lț

fure. i pentru că oamenii nu s-au lăsat u or convin i, o cantitate suficientă de aur a fost folosităȘ ș ș

pentru a trimite ho i să-i convingă că pot rămâne fără agoniseală. Speria i, oamenii au dat fuga laț ț
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bănci i i-au cedat aurul în schimbul acelor bilete, care din punct de vedere economic, reprezenta unș ș

minicontract standardizat între bancă i deponent, care în traducere spune că oricând, banca se obligăș

să restituie aurul în baza căruia a fost emisă bancnota (contractul). Pentru u urin ă, au fost conceputeș ț

bancnote în cuantum fix de echivalent aur (o unitate, zece unită i, cincizeci de unită i .a.m.d). Ceiț ț ș

care erau cumin i i cedau aurul de bunăvoie erau remunera i prin oferirea unei dobânzi, în timp ceț ș ț

cei care nu erau de acord cu acest lucru, au fost deposeda i de bunuri, obliga i fiind să renun e laț ț ț

aurul pe care încă îl mai aveau. Pe final, s-au dat inclusiv legi care interzic de inerea de aur nemarcat,ț

adică este interzisă de inerea de aur propriu (extras din minereu, găsit pe câmpiile patriei sau tiu euț ș

unde). Doar aurul deja de inut de unul sau mai mul i suverani (regi, regine, corpora ii interna ionaleț ț ț ț

financiare) i deci marcat, poate fi păstrat sau comercializat. Din acel moment, putem spune că troculș

n-a mai fost principala metodă de tranzac ionare.ț

i lucrurile nu s-au oprit aici.  Când cei care aveau nevoie de aurul oamenilor în sfâr it l-auȘ ș

ob inut, au început să atenteze i la bunurile acestora, scăzând mai întâi dobânzile la depunere iț ș ș

constrângând ulterior popula ia să- i cedeze bunurile. Prin tot felul de metode me te ugite, omului iț ș ș ș

s-a sugerat că în acel sistem este el însu i o fiin ă suverană cu dreptul de a de ine bunuri, în a a felș ț ț ș

încât să sprijine aceste demersuri de trimitere a lui în sclavie. Pentru că mecheria nu putea ine laș ț

infinit, a fost inventat conceptul de infla ie, ca motor de dezvoltare economică. Având tot aurul înț

depozit, cei care îl de in chiar i în zilele noastre, s-au putut juca Monopoly, emi ând monedă falsăț ș ț

(fără acoperire în aur) i integrând-o în circula ie, pentru a ob ine bunurile oamenilor pe degeaba. Cuiș ț ț

nu i-ar plăcea să tipărească bani fal i i să ob ină bunuri reale de pe urma lor? Probabil că multorș ș ț

oameni le-ar plăcea, numai că ei nu au voie să facă asta, ci numai băncile mari, care au patroni ca

orice altă companie.  Ca să fie i mai interesant,  orice bancnotă falsă emisă, atrage după sine unș

comision (o datorie) care va fi rambursată prin emiterea unui număr i mai mare de bancnote false, laș

care iar se va percepe un comision, pentru plata căruia va fi nevoie iară i de emiterea altor bancnoteș

false suplimentare i a a mai departe, până s-a ajuns într-un punct în care producătorii de bunuri n-auș ș

mai fost de acord să- i cedeze produsele pe bani fal i.  Aici intervine criptomoneda. Între cash iș ș ș

criptomonedă, a existat moneda digitală clasică, respectiv "banii din cont" sau "banii de pe card",

care au permis băncilor pe de o parte sporirea cantită ii de masă monetară falsă vehiculată i pe deț ș

altă parte o mult mai mare rapiditate a tranzac iilor financiare, cu percepere de comision. Ceva foarteț

eficient pentru ei i foarte păgubos pentru oameni.ș

Criptomoneda este o cheie, un cod. Explicat cât mai simplu lucrurile stau cam a a: în loc să văș

trimit 2371 de lei, vă trimit un fi ier care con ine numărul 13, reprezentând 2+3+7+1=13. Dacă laș ț

acest calcul se adaugă i numărul meu de înregistrare, să zicem 10, criptomoneda va con ine numărulș ț

23,  reprezentând  cei  2+3+7+1+10  (numărul  meu  de  înregistrare).  Acel  "fi ier"  este  de  faptș

criptomoneda care poate fi folosită pe post de ban virtual. Ca să fie credibil acel fi ier i ca să i seș ș
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dea o valoare reală, au fost stabilite din start iruri fixe de date, într-un echivalent aur total, ca bazăș

monetară. Să explic ce e cu irurile fixe i cum se poate emite un ir valid. Luăm, de pildă, cifrele 1ș ș ș

i 2. Cu ajutorul acestor cifre, eu pot construi doar un număr fix de combina ii, ca de exemplu: 11,ș ț

22, 12, 21 i 22, altă combina ie fiind imposibilă în sistemul nostru de numera ie în bază 10, folosindș ț ț

doar cifrele 1 i 2. Cu alte cuvinte, dacă eu vreau să ob in cinci "criptomonede" autentice (11, 22, 12,ș ț

21 i 22), voi folosi la bază numai cifrele 1 i 2. Dacă în loc de 1 i doi folosesc i cifrele 3 i 4, voiș ș ș ș ș

putea genera mai multe "criptomonede" autentice, însă totdeauna un număr fix. În realitate, sistemul

de  generare  de  criptomonedă  este  mult  mai  complex  i  presupune  calcule  din  ce  în  ce  maiș

complicate, pe măsură ce numărul de criptomonede valide emise cre te, ajungându-se până acoloș

încât ultima criptomonedă, chiar i cu un computer superperformant, va fi generată în miliarde deș

ani. Asta în teorie. Scopul acestor criptomonede a fost acela de a evita băncile, folosind un sistem

financiar descentralizat. Când creatorul algoritmului de generare de criptomonede a stabilit numărul

de serii limitate posibile, a luat în calcul valoarea totală a aurului la momentul respectiv. Cu alte

cuvinte, criptomoneda a fost concepută astfel încât să nu fie atinsă de infla ie. Iară i, asta în teorie.ț ș

De i criptomonedele sunt tot monede digitale i folosesc tehnologie blockchain, sunt implementateș ș

într-un sens cu totul diferit decât vor să o facă bancherii din spatele lui Klaus Schwab.

Pentru a în elege în ce constă noua monedă digitală, va trebui să recapitulăm, pe puncte, celeț

spuse până acum:

1. Aurul este remunerat în bunuri

2. Bunurile i aurul se află pentru mult timp pe o pia ă comună de mărfuriș ț

3. Aurul este centralizat, băncile emi ând note bancare în schimbul lui (bancnote)ț

4. Infla ia este folosită pentru ca băncile emitente de monedă falsă (cash sau digitală) să poatăț

intra în posesia bunurilor oamenilor, îndatorându-i constant până la sărăcire

5. Apare criptomoneda, prin care se încearcă o descentralizare a monedei, prin evitarea plă iiț

comisioanelor  la  tranzac ii  i  a  desprinderii  de  corpora iile  financiare  emitente,  generatoare  deț ș ț

infla ieț

i  a a  ajungem la  noua monedă digitală.  În momentul  acesta,  un pui  de om când se na te,Ș ș ș

teoretic  (numai teoretic),  el nu are datorii.  Părin ii  lui  pot avea datorii,  însă în acest  moment,  laț

na tere, copilul are zero datorii. Mai mult decât atât, politica de dezvoltare demografică, promovatăș

de statele lumii, a avut în vedere o sumă pe care corpora iile interna ionale o plăteau acestora pe capț ț

de copil, în func ie de na ionalitatea respectivului i de puterea statului. În func ie de ara în care seț ț ș ț ț

nă tea  i  în  care  era  înregistrat  copilul  respectiv,  statul,  membru  al  corpora iilor  financiareș ș ț

interna ionale (România este membră CFI de prin 1991 dacă nu mă în el), primea o cantitate de baniț ș

egală cu o anumită cantitate de aur. Copilul respectiv, devine astfel din na tere dator la corpora iileș ț

financiare, fiind încredin at din punct de vedere juridic de către stat, acestora. Ultima dată când m-amț
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interesat, valoarea unui copil născut înainte de 2019, era undeva la 600.000$. Imediat după ce se

na te, la eliberarea certificatului (de na tere), actul de născut viu al copilului (emis de maternitateaș ș

unde  se  na te),  este  trimis  de  urgen ă  în  original  spre  înregistrare  la  corpora iile  financiareș ț ț

interna ionale, ca o garan ie pe care statul o oferă în schimbul banilor primi i sub formă de împrumut,ț ț ț

pentru  acel  copil.  Ulterior,  împrumutul  respectiv  făcut  în  numele  acestuia,  va trebui  restituit  cu

dobândă către aceste corpora ii bancare, prin impunerea de taxe i impozite pe tot parcursul vie iiț ș ț

celui născut.

Ceea ce doresc acum corpora iile interna ionale,  este un sistem bazat pe ceva asemănător cuț ț

criptomoneda actuală, în care moneda să fie legată din punct de vedere digital de toate ac iunile peț

care  copilul  le  face  încă  de  la  na tere.  Fiecare  copil  se  va  na te  din  start  "pe  credit",  dator  laș ș

corpora iile financiare, iar activită ile acestuia vor face parte din însu i blockchain-ul care sprijinăț ț ș

construirea de chei ( iruri fixe) pentru criptomonedă. Mai ine i minte cum am generat mai devremeș ț ț

chei ( iruri fixe), folosind cifrele 1 i 2? Activită ile sale înregistrate în lumea digitală, reprezintăș ș ț

acele cifre, precum 1 i 2 din exemplul meu. Ce înseamnă asta? Că toate activită ile unui om alș ț

viitorului, vor fi baza sistemului financiar în sine. Deja nu mai interesează pe nimeni aurul. El a fost

extras i cel care mai există este păstrat cu grijă pentru a fi folosit de către cei care au avut i auș ș

nevoie de el. Se trece la un alt nivel, în care via a omului este legată direct la portofel, iar scorulț

social este chiar miezul acestui sistem. Cine câ tigă din asta? Cu siguran ă, corpora iile financiareș ț ț

interna ionale. Cine pierde? Statele lumii, care au fost câteva sute de ani pe post de intermediar, întreț

copiii născu i i organismele interna ionale de creditare.  Probabil că bancherii lumii au hotărît căț ș ț

statele nu mai sunt necesare în acest proces în care jucau rol de intermediar i i-au propus să leș ș

dărâme. Sigur că putem face o serie de specula ii. Numai dacă ne gândim că în urma plandemiei,ț

încrederea  oamenilor  în  autorită i  a  scăzut  dramatic  i  se  îndreaptă  vertiginos  către  zero,  putemț ș

presupune  destul  de  u or  cine  au  fost  arhitec ii  acesteia,  urmărind  firul  banilor  i  identificândș ț ș

beneficiarii direc i. În Noua Ordine Digitală, omul va fi mai fericit. Nu va de ine nimic i va zâmbiț ț ș

tâmp. Nici acum nu de ine nimic,  statul s-a împrumutat  în numele lui,  fără acordul lui,  apoi  l-aț

coco at impunându-i taxe i impozite i deposedându-l de bunuri. Culmea e că mul i se bucură acumș ș ș ț

de căderea statelor lumii. Probabil ne va fi lăsată identitatea culturală, i, de ochii lumii, o aparentăș

suveranitate  statală.  Dat  fiind  faptul  că  acum  intermediarul  va  fi  fost  eliminat,  eternii  păcăli iț

(cetă enii), vor primi o parte din firimiturile aruncate pe jos de la masa îmbuiba ilor cu preten ii deț ț ț

stăpâni.

******* 

Adaug la  finalul  acestui  articol,  cuvintele  colegului  Flavius  de pe  Noul  Model  Democratic,

grupul nostru unde discutăm despre tergerea legală a datoriilor statului român (link pentru pentruș

abonarea la grupul NMD ve i găsi la finalul expunerii).ț
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"Valoarea intrinsecă a aurului, în societatea noastră, este zero în ciuda faptului că to i oamenii deț

pe această planetă cred cu tărie că el ar fi valoros. În acest context, sunt relevante două tipuri de

valori i anume: valoarea vitală i valoarea tehnologică. Valoarea vitală se referă la necesită ile vitaleș ș ț

ale  omului.  Aceste  necesită i  sunt:  apa,  alimentele,  îmbrăcămintea,  încăl ămintea,  adăpostul  iț ț ș

tratamentul medicinal.  Valoarea tehnologică se referă la folosirea materialului respectiv în cadrul

diverselor tehnologii. Valoarea vitală a aurului este zero deoarece el nu se poate bea, nu se poate

mânca, nu este necesar la fabricarea îmbrăcămintei i a încăl ămintei, nu este necesar la construireaș ț

de adăposturi  i  cu el  nu se pot vindeca boli.  Valoarea tehnologică a aurului este i  ea tot  zeroș ș

deoarece, în societatea noastră, acest material nu este strict necesar, el putând fi întotdeauna înlocuit

cu alt material.  În consecin ă, valoarea de întrebuin are a aurului este zero. Aceasta este variantaț ț

scurtă a explicării faptului că aurul are valoarea de întrebuin are zero.ț

Dacă oamenii ar ti că banii fiduciari sunt în fapt datorii i că sistemul monetar este un sistem deș ș

expropriere  pe furi  a  cetă enilor,  ei  nu ar  mai  avea  încredere  în  ace ti  bani  i  nici  în  sistemulș ț ș ș

monetar actual. În acest fel sistemul monetar actual s-ar prăbu i. În acest moment, am avea ocazia săș

introducem  un  sistem  monetar  suveran,  fără  dobândă,  în  care  să  fie  implementată  func ia  deț

abunden ă. Aceste sistem monetar suveran va func iona până în clipa în care toate tipurile de produseț ț

vor exista în abunden ă. După aceea, el se va autodesfiin a deoarece produsele vor fi gratuite pentruț ț

to i.ț

Pământul este singurul mijloc de tezaurizare de pe această planetă." - Flavius

Link abonare NMD: https://t.me/+BL74KZI2Xkc0NzQ0
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Câteva cuvinte despre blockchain

Om_de_jad: Acest articol nu este important deocamdată, pute i sări peste el dacă vă plictise te.ț ș

În ultimul timp, termenul de "blockchain" este folosit destul de des i am zis să spun despre ce esteș

vorba. Ini ial, am scris acest text ca un comentariu la afirma iile unui prieten din listă, apoi m-amț ț

gândit că unora le-ar putea fi de folos.

Blockchain este un concept criptografic ce permite înregistrarea datelor în blocuri suprapuse (ca

ni te zale de lan ), unite unele de celelalte (structuri de date dinamice omogene). Aceste blocuri deș ț

date depind unele de celelalte, a a cum la un lan , o za este dependentă de cea precedentă. Un bloc deș ț

date  curent,  con ine  informa ii  despre  blocul  de  date  precedent,  codat  pe  baza  unui  algoritmț ț

matematic format din func ii de tip hash (func ii cu un singur sens, denumite CHF), un bloc de dateț ț

de tranzac ie tip arbore hashtree (Merkel tree - arbore de date de tranzac ie) i o implementare deț ț ș

timestamp (sistem de dată/timp jurnalizat). Tehnologia blockchain are avantajul că o înregistrare este

posibilă doar dacă este validă. Dacă încerci să "rupi" o za din la ul de date, invalidezi toate "zalele"ț

următoare. Avantajul sistemului blockchain este acela că se autoprotejează pe de o parte în legătură

cu eventuale  atacuri  i  pe  de  altă  parte  pentru  că  nicio  înregistrare  gre ită  din  punct  de  vedereș ș

schematic  (deci  nu i  al  valorilor  înregistrate),  nu mai este posibilă.  Întâmplător,  criptomonedeleș

folosesc blockchain,  însă tehnologia este  folosită  i  în alte  domenii,  de exemplu în programareaș

responsivă (responsive programming) i în re elele de simulare a "inteligen ei" artificiale.  Pun cuș ț ț

ghilimele cuvântul inteligen ă, pentru că acolo sunt algoritmi i nu e vreo inteligen ă. Inteligen a vineț ș ț ț

de la Domnul, nu de la tehnologie.

Bun,  acum o să  mă întreba i  care  e  problema,  ce  vă  doare  pe  voi  că  datele  tuturor  vor  fiț

înregistrate în acest mod. Hai să luăm un exemplu real: azi mi-am cumpărat de pe un site de produse

electronice un nou dispozitiv wifi extern pe USB, identic cu un altul pe care îl folosesc acum. Am

vrut să-mi mai cumpăr unul pentru că merge foarte bine i am zis că dacă cel actual se strică, să amș

altul de rezervă, mai ales că pre ul acestui dispozitiv este mic, undeva sub 10 euro. Toate bune iț ș

frumoase, l-am comandat,  vine prin curier în câteva zile.  Ce s-ar fi putut întâmpla dacă în acest

moment eram în blockchain? Păi sistemul ar fi tiut deja că mai am un astfel de dispozitiv i ar fiș ș

putut stabili, în urma unor algoritmi automa i de calcul, că probabilitatea ca vechiul dispozitiv să miț

se defecteze este foarte mică. În baza acestui calcul, poate că dispozitivul respectiv ar fi dispărut pur

i simplu din oferta site-ului de unde l-am cumpărat, sau algoritmul ar fi considerat că nu eu trebuieș
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să cumpăr acel dispozitiv ci altă persoană care nu de ine niciunul. Ar fi fost bine, n-ar fi fost bine,ț

fiecare judecă pentru el.

Ideea este următoarea: în momentul de fa ă, sistemul de plă i este desprins complet de celelalteț ț

activită i non-economice ale noastre. Dacă tehnologia blockchain va fi implementată împreună cuț

conceptul de portofel virtual (virtual wallet), atunci sistemul bancar interna ional va ti cam tot ceț ș

facem i va lua decizii în locul nostru. Dau un exemplu: mi-am dus copilul la grădini ă, apoi amș ț

plecat la supermarket, unde am cumpărat un pachet de biscui i. În momentul de fa ă, sistemul bancarț ț

nu tie că eu mi-am dus copilul la coală, însă în sistemul de portofel virtual al Noii Ordini Digitale,ș ș

atunci când voi plăti pachetul de biscui i, informa iile care au fost înregistrate când am intrat i amț ț ș

ie it  pe poarta  grădini ei,  vor fi  folosite  ca dată  brută  pentru generarea  blocului  de date  care vaș ț

con ine plata pentru pachetul de biscui i. Apoi, când voi chema liftul care mă va identifica fie prinț ț

recunoa tere facială (de i nu cred, pentru că e un concept lent i deja depă it) sau prin identificare peș ș ș ș

baza QR-code-ului din va[[in, faptul că eu apăs pe buton să merg la etajul 5 va fi înregistrat în sistem

pe baza datelor oferite de plăta făcută la supermarket. Astfel, se crează un lan  compact de activită iț ț

personale care vor fi înregistrate pe server constant. Poate că pe viitor, când serverul principal va afla

că am diabet (n-am, zic doar ca idee),  supermarketul îmi va interzice să cumpăr biscui i  "pentruț

sănătatea mea". Pute i jongla mai departe cu aceste idei formulate de mine i vă ve i convinge că deț ș ț

fapt mergem înainte cu dictatura.

Două probleme mari apar aici: prima e că în timp, AI-ul î i va face sim ită prezen a în via aș ț ț ț

oamenilor. Dacă la început ne vom distra că robo elul care face curat tie când e ziua bunicii, ne vomț ș

trezi că peste zece ani ne va interzice să ne întâlnim cu un prieten care are scor social prea mic fa ăț

de al nostru, motiv pentru care nu merită să fie vizitat.  Cum ne va interzice? Simplu, nu se mai

deschid u ile la lift, tramvaiul î i va refuza accesul .a.m.d.ș ț ș

A doua problemă este legată de crearea unei dubluri digitale. Apocalipsa nu vine acum, ce s-a

întâmplat e doar o petardă. Datele astea băgate în ma ina de tocat carne nu-s pentru noi i nici pentruș ș

serviciile secrete, ele sunt strict pentru computerul QAntic. Apocalipsa poate veni doar în momentul

în care oamenii vor avea dubluri digitale, care vor bruia din cloud liberul arbitru, prin intermediul

interfe elor om-ma ină. Mai e mult până departe, nici n-a început mecheria. ț ș ș

Deocamdată, lua i informa ia cum dori i, pute i s-o i ignora i dacă vi se pare greu de procesat.ț ț ț ț ș ț
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Coboară-n jos

Om_de_jad:  Nu toate pericolele sunt reale, unele sunt instrumentate, iar salvatorii pot fi fal i.ș
Dacă la început era îngrijorător ce se întâmplă, pe măsură ce trece timpul, constat că lucrurile devin
din ce în ce mai interesante. 

De pildă, despre politicieni tiam că sunt vându i, dar nu tiam cu exactitate până unde suntș ț ș
dispu i să meargă cu prostitu ia pentru a- i salva scaunul de sub cur. tiam că unii doctori mai uităș ț ș Ș
foarfecele, pansamentul i bisturiul în cei opera i, dar nu tiam că o fac inten ionat i că ucid copii peș ț ș ț ș
bandă rulantă pentru sume fixe. tiam că poli ia bate i amendează la comandă, dar nu tiam cuȘ ț ș ș
precizie cât de inumani pot deveni dacă le dai suficien i gologani i cum invocă legea i vorbescț ș ș
despre nedreptate dacă nu le mai dai. tiam că trebuie să faci ce zice popa, nu ce face popa, dar nuȘ
tiam că popa va zice să bagi în venă substan e necunoscute. tiam că profesorii sunt delăsători, darș ț Ș

nu tiam că ar fi de acord să- i sufoce elevii la ore. tiam că justi ia doarme, nu i că sforăie. tiamș ș Ș ț ș Ș
că oamenii sunt la i, dar nu tiam că sunt atât de mul i. tiam că nu prea avem lideri, dar nu tiam căș ș ț Ș ș
ăia pe care îi avem n-au nicio direc ie. tiam că televiziunile mint, dar nu credeam că pot min i doiț Ș ț
ani în continuu fără nicio pauză.

Încep să mă obi nuiesc cu glumele lor macabre, încep să le inventez i eu pe ale mele în raportș ș
cu  ei  i  probabil  că  nu  sunt  singurul.  Se  vorbe te  intens  despre  războiul  cu  ru ii.  Vom vedea,ș ș ș
probabil, un război pornit la mi to, dar cu rachete i cu bombe i cu mor i pe bune. Vom vedea,ș ș ș ț
poate, bărba i băga i la închisoare nu pentru că nu- i apără patria, ci pentru că nu vor fi de acord săț ț ș
lupte complet de-an boulea pentru Rockefeller, Gates i industria de medicamente. ș

i de ce vedem toate astea? Pentru ca încrederea oamenilor în autorită i i mai ales în AutoritateȘ ț ș
să se termine. Spre final de paranghelie, vor căuta să ne zdruncine i credin a în Domnul i în Fiulș ț ș
Lui i o vor face atât de ager, că foarte mul i vor pica în plasă, iar când încrederea oamenilor vaș ț
dispărea, atacatori din spa iul cosmic, cu farfurii zburătoare i cu lasere se vor lupta pe cer într-unț ș
circ cu holograme, dar i cu nave reale de luptă ascunse dibaci printre ele, spulberând săracii oameniiș
în toate direc iile. De ce toată porcăria asta? Ca să vină salvatori extratere tri de-ăia "buni", condu iț ș ș
de însu i Antihrist. Se vorbe te despre numărul 17 ca fiind un număr salvator. UK, 1717 - pentru uniiș ș
a fost un an bun.
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Cetă eni al statului suveran vs. stat al cetă enilor suveraniț ț

Om_de_jad: N-ar trebui să fie, dar e un subiect tabu. Discu ia despre suveranitatea individuală aț

fost pornită în SUA i de acolo s-a răspândit în întreaga lume. În România sunt numi i sectan i,ș ț ț

anarhi ti .a.m.d, presa îi vânează iar statul îi amendează. Într-o lumea în care se poate vorbi deschisș ș

despre homosexualitate, transgenderism i transumanism, ar trebui să putem discuta lejer i despreș ș

suveranitatea indivizilor (nu suveranism, care este un curent ideologic), fără să ne sim im leza i sauț ț

să ne dăm în cap unii altora. La urma urmei, de i în mod evident ne sunt ascunse foarte multe lucruri,ș

statul n-ar trebui, în teorie, să ne ascundă nimic. Motivele pentru care cineva ar vrea să fie (să se

declare) suveran, diferă de la un individ la altul. Nu mă voi ocupa în acest articol despre motivele

filosofice sau despre partea ocultă folosită de state în raport cu cetă enii, ci doar de câteva aspecteț

legale ale problemei. Ridic ni te întrebări la care sigur vom primi într-o zi un răspuns.ș

În primul capitol din Constitu ia României, la alin.1, găsim următoarele:ț

"România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil."

Problema e că sunt cetă eni care au făcut cerere către Monitorul Oficial, solicitând să li se ofereț

un  număr  de  înregistrare  al  actului  normativ  de  înfiin are  a  Statului  Român,  a  Administra ieiț ț

Preziden iale  i  a  Poli iei  Române.  În  mod  ocant,  Monitorul  Oficial  ne  spune  că  aceste  acteț ș ț ș

normative nu există. Fără a avea un act de înfiin are, Statul Român func ionează cam ca în situa ia înț ț ț

care voi a i emite facturi fiscale fără să ave i autoriza ie de societate comercială, adică ce s-o maiț ț ț

lungim, ilegal.  Pre edintele  României  de asemenea,  ocupă func ia pe care o ocupă doar la nivelș ț

estetic,  tot  a a cum voi v-a i  declara  mâine împăra i,  regi  sau luptători  intergalactici.  Iar  Poli iaș ț ț ț

Română, neavând act de înfiin are, este compusă din cetă eni costuma i, care se joacă de-a ho ii iț ț ț ț ș

vardi tii, dau amenzi, bat oamenii i de in arme. Poate tocmai din acest motiv, pre edintele Românieiș ș ț ș

care  prezidează  o  institu ie  fără  act  de  înfiin are,  se  preface  că  nu  există  Constitu ia  care,  spreț ț ț

ghinionul  dânsului,  chiar  există.  i  poate  tot  din  acest  motiv,  un  secretar  de  [stat  fără  act  deȘ

înfiin are], î i permite să nu se împiedice într-o amărâtă de constitu ie, atunci când are de rezolvatț ș ț

treburi care in de Buru-Buru i de zona crepusculară.ț ș

În 30  martie  1991,  în  Monitorul  Oficial  (sâmbătă,  Anul  III,  nr.  67)  este  publicată  aderarea

României la CFI (Corpora ia Finanicară Interna ională), prin acceptarea statutului acestei organiza ii.ț ț ț

De i în Monitorul Oficial se vorbe te despre apartenen ă la CFI, mul i spun că odată cu adoptareaș ș ț ț

acestei legi de către Adunarea Deputa ilor, al cărui pre edinte avea întâmplător sau nu un nume deț ș
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extraterestru (Dan Mar ian), România ar fi devenit din stat suveran, corpora ie. Am căutat statutulț ț

CFI i  nu  am reu it  să-l  ob in  până  în  momentul  de  fa ă,  deci  nu  tim cu  exactitate  dacă  prinș ș ț ț ș

apartenen a la această Corpora ie Financiară Interna ională, ara noastră i-a pierdut sau nu calitateaț ț ț ț ș

de stat suveran, cert este că atât Administra ia Preziden ială, cât i Guvernul României, Inspectoratulț ț ș

General al Poli iei Române, Ministerul Justi iei i Banca Na ională a României, sunt înregistrate caț ț ș ț

fiind corpora ii (firme) listate pe Dun & Broadstreet. Pentru cei care nu tiu despre ce este vorba,ț ș

Dun & Broadstreet este o companie americană cu sediul central  în Jacksonville, Florida,  care se

ocupă  cu  analize  de  risc  financiar,  din  dorin a  realizării  unui  sistem  centralizat  de  eviden ă  aț ț

împrumuturilor (prima activitate înregistrată a acestei companii, apare în 20 iulie 1841). Cei care au

plăcerea  să  viziteze  pagina  web  a  acestei  companii,  vor  putea  constata  cu  susprindere  că  toate

institu iile men ionate mai sus, i multe altele, cum ar fi Biseria Ortodoxă Română, apar listate, dupăț ț ș

cum urmează:

ADMINISTRA IA PREZIDEN IALĂȚ Ț

D-U-N-S@ Number: 505059702

Activitate (SIC): 9199

https://www.dnb.com/business-directory/top-results.html...

GUVERNUL ROMÂNIEI

D-U-N-S@ Number: 535659026

Activitate (SIC): 9199

https://www.dnb.com/.../company-profiles.guvernul...

INSPECTORATUL GENERAL AL POLI IEI ROMÂNEȚ

D-U-N-S@ Number: 503426126

Activitate (SIC): 9229

https://www.dnb.com/business-directory/top-results.html?term=INSPECTORATUL%20GENERAL

%20AL%20POLI%C8%9AIEI%20ROM%C3%82NE&page=1

MINISTERUL JUSTI IEIȚ

D-U-N-S@ Number: 366476665

Activitate (SIC): 9221

https://www.dnb.com/.../company-profiles.ministerul...

BANCA NA IONALĂ A ROMÂNIEIȚ

Numărul D-U-N-S@: 552661035

Numele responsabilului principal: CONSTANTIN MUGUREL ISĂRESCU

Activitate (SIC): 6019

Acest  stat  e uat,  conform declara iilor  lui  Klaus  Iohannis  i  fără  act  de  înfiin are,  conformș ț ș ț

declara iilor Monitorului Oficial, ne pune pe noi ca cetă eni să ne întrebăm dacă suntem sau nu înț ț
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siguran ă. Se vorbe te fără nicio jenă despre închisoare în cazul refuzului de a participa la un războiț ș

al căror motive declan atoare ne scapă. Poate că România este constrânsă de corpora iile financiareș ț

interna ionale să se implice în acest conflict? Statutul nostru de colonie ar putea fi o explica ie pentruț ț

incapacitatea liderilor politici de a declara neutralitatea mai mult decât necesară a României, având

în vedere gravitatea pericolului? Nu tim, iar dacă întrebăm, ni se răspunde în doi peri sau ni se bagăș

pumnul în gură ori suntem ignora i,  a a cum s-a întâmplat cu solicitarea unui răspuns din parteaț ș

Statului Major al For elor Terestre, cu referire la implicarea României într-un posibil război dintreț

Rusia i Ucraina. Unii se băteau cu pumnii în piept că nu poate fi vorba despre vreun război, în timpș

ce tocmai am primit vestea cum că pre edintele anun ă că România este pregătită să lupte cu Rusia.ș ț

Se pune a adar problema dacă suntem cetă eni ai unui stat suveran sau dacă nu cumva ar trebui săș ț

fim cetă eni suverani ai unui stat suveran. Problemele legate de suveranitatea individului în raport cuț

statul nu se discută doar aici, ci în întreaga lume. A a cum am spus la începutul articolului, am să măș

limitez doar la câteva probleme legale care in de înregistrarea oamenilor în sistem, lăsându-vă pe voiț

să trage i singuri concluziile.ț

Cei care au copii  tiu că înainte  de a pleca din maternitate,  părin ii  primesc un certificat  deș ț

născut viu (Certificat Medical Constatator al născutului viu). Cu acest certificat, părin ii (de obiceiț

tatăl),  merg  la  Oficiul  Stării  Civile,  lasă  în  grija  statului  acel  document  emis  de  maternitate  iș

primesc în schimb un certificat  de na tere,  copilului  fiindu-i  alocat  cu această  ocazie  i un Codș ș

Numeric  Personal.  Găsi i  ata at  un model de certificat  constatator  al  născutului  viu,  unde pute iț ș ț

vedea că acesta se emite în două exemplare, din care unul rămâne la maternitate i altul la Stareaș

Civilă. Cu toate astea, actul de născut viu apar ine copilului, că doar el este cel care s-a născut viu iț ș

din  motive  aparent  inexplicabile,  rămâne  la  altcineva  decât  la  cel  care  ar  trebui  să-l  de ină.  Eț

adevărat  că  statul  ia  acel  certificat  al  născutului  viu  i  eliberează  un  certificat  de  na tere,  însăș ș

de inătorul de drept (copilul), nu îl poate avea în original, indiferent ce demersuri ar face. În termeniț

tehnici, statul se face astfel vinovat de furt, pentru că în mod normal toate actele în original trebuie

să fie în posesia de inătorilor de drept. Statul putea solicita o copie (eventual legalizată) a acestui act,ț

însă originalul ar fi trebuit să fie la posesorul de drept. De ce? Pentru că fără actul în baza căruia s-a

emis certificatul de na tere, nu vei putea dovedi că certificatul tău de na tere este chiar al tău. Efectivș ș

nu ai cum i am să vă dau un exemplu ipotetic,  ca să vede i la ce mă refer: Ion Popescu i Ionș ț ș

Popescu sunt doi ta i din localită i diferite (Baia Mare i Satu Mare), căsători i cu femei diferite, unaț ț ș ț

pe nume Elisabeta i cealaltă pe nume Elisaveta i are fiecare câte un fiu pe care îl cheamă Nicu. Eiș ș

tocmai au ob inut certificate de na tere pentru copii, dar dintr-o eroare umană, cei de la Starea Civilăț ș

încurcă certificatele de na tere, astfel încât fiul lui Ion Popescu din Baia Mare va de ine certificatulș ț

de na tere al fiului lui Ion Popescu din Satu Mare i invers. Dacă s-ar efectua în viintor un control iș ș ș

s-ar confrunta certificatele  de na tere ale celor doi copii  cu adeverin ele de născut viu emise deș ț
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maternitatea din Baia Mare, respectiv cea din Satu Mare, s-ar constata cu u urin ă erorile. Însă acesteș ț

erori nu pot fi nici detectate i nici reparate, pentru că posesorii certificatelor de na tere nu de inș ș ț

actul de născut viu în original. Se pot cere copii de la Starea Civilă sau de la maternitate, dar a a cumș

ti i, numai actele în original sunt luate în considerare ca dovadă. Pentru că nimeni nu va bănui căș ț

vorbim despre o inversare de certificate de na tere, se va considera o eroare de redactare i de celeș ș

mai multe ori aceasta va rămâne neschimbată. Iar în lipsa modificărilor, Nicu Popescu din Baia Mare

va avea CNP-ul lui Nicu Popescu din Satu Mare i invers, ceea ce înseamnă că i celealalte acteș ș

emise  de  institu iile  statului,  respectiv  cartea  de  identitate,  permisul  de  conducere,  cât  i  alteleț ș

precum acte de vânzare-cumpărare, certificat de căsătorie   etc, vor fi făcute în numele celeilalte

persoane. Situa ia devine complicată dacă domnul Ion Popescu din Baia Mare este bogat i domnulț ș

Ion Popescu din Satu Mare este sărac, pentru că din punct de vedere juridic, se poate isca un proces

în care numai actele de născut viu, în baza cărora au fost emise certificatele de na tere gre ite, arș ș

putea clarifica situa ia, astfel încât succesorul de drept să fie cel care trebuie. Aici v-am prezentat unț

concept, vă rog să nu sări i cu argumente cum că e imposibilă o asemenea situa ie, pentru că amț ț

văzut astfel de cazuri i cred că nu sunt singurul. De re inut faptul că în situa ia în care un agent deș ț ț

Poli ie îi va cere oricărui Nicu Popescu, fie el din Baia Mare sau Satu Mare să se legitimeze, ace tiaț ș

vor prezenta autorită ilor căr i de identitate cu date false i dacă ar fi prin i sau "descoperi i" ar fiț ț ș ș ț

sanc iona i pe nedrept. S-ar putea să vi se pară ciudat, dar de i nu vă numi i Nicu Popescu, să ti i căț ț ș ț ș ț

nici voi nu pute i dovedi că certificatul de na tere pe care îl ave i este în conformitate cu originalulț ș ț

emis de spital i aflat la Starea Civilă, pentru că nu pute i avea acel act în original.ș ț

Bun, i-atunci de ce nu ne dă statul acces la documentul original de născut viu? Tu, ca de inătorș ț

de drept, nu ai semnat că e ti de acord ca acesta să rămână în arhivele lor i faptul că nici când deviiș ș

adult  nu-l  po i  ob ine,  este  cumva absurd.  Niciun  act  în  original  care  î i  apar ine  nu  rămâne  înț ț ț ț

custodia statului. Numai organele emitente îl pot re ine o perioadă (eventual pentru sanc iuni), dupăț ț

care îl înapoiază posesorului de drept. i atunci? De ce nu se aplică i în acest caz, cu atât mai multȘ ș

cu cât actul în sine este dovada principală a faptului că te-ai născut?

Unii fac afirma ia că actele în original de născut viu sunt trimise imediat ce Oficiul de Stareț

Civilă intră în posesia lor, către Corpora iile Financiare Interna ionale (CFI sau altele) i că în bazaț ț ș

CNP-ului emis pe numele născutului viu, devenit  cetă ean (om al cetă ii)  i  înregistrat  (trecut  înț ț ș

eviden a regelui), guvernele se pot împrumuta în numele acestuia cu o sumă fixă. Poate v-a i întrebatț ț

de ce se  ia  greutatea  copiilor  la  na tere  i  de ce e  o  atmosferă  de  bucurie,  atunci  când copilulș ș

cântăre te  mai  mult.  Se  spune  că  suma  pentru  care  statul  se  poate  împrumuta  la  corpora iileș ț

financiare  interna ionale,  este  egală  cu suma echivalentă  în  valută  a  greută ii  corporale  în  aur  aț ț

copilului. În anumite cercuri, se vorbea acum câ iva ani despre o sumă fixă de 600.000$/copil, baniț

pe care statul îi împrumută i pentru care girează cu activitatea economică ulterioară a copilului. Laș
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crearea certificatului de na tere, o firmă este înfiin ată în baza numelui nou-născutului, cu denumireaș ț

acestuia scrisă cu majuscule, urmând ca toată activitatea economică a sa (loc de muncă, activită iț

proprii,  vânzări  etc), să se desfă oare din punct de vedere fiscal în cadrul acestei  firme. În bazaș

acestor în elegeri interna ionale, fiin a vie a cărui act de născut viu este de inut prin furt de către stat,ț ț ț ț

va putea fi impozitată, antajată sau obligată, fără posibilitatea de a se opune.ș

Aici avem mai multe probleme de natură juridică. Prima este aceea că un act pe care nu l-ai

semnat, nu- i poate fi atribuit. De asemenea, este un fapt cunoscut i recunoscut interna ional că înț ș ț

situa ia  în  care din  diferite  motive  nu ai  putut  în elege  ce  con ine  un contract  sau te-ai  aflat  înț ț ț

imposibilitatea de a în elege ce ai  semnat (erai beat,  drogat,  bolnav) i dacă acest lucru poate fiț ș

dovedit, actul devine nul. A adar, având câteva kg i fiind născut doar de câteva zile, nu i se puteaș ș ț

prezenta contractul cu statul român, prin care tu erai de acord să la i în posesia lui actul de născut viuș

i să prime ti în schimb un certificat de na tere. De asemenea, nu puteai citi în acel contract care vorș ș ș

fi drepturile i obliga iile tale i nici nu i s-a spus că statul se va putea împrumuta în numele tău laș ț ș ț

bănci, nici ce sume poate lua cu împrumut în numele tău i nici care este modalitatea prin care veiș

putea restitui acele împrumuturi, ca să devii iară i liber. În numele tău i fără să te întrebe a semnatș ș

tatăl tău, căruia, de asemenea, nu i s-a prezentat niciun fel de contract. De ce? Pentru că un astfel de

contract nu există, la fel cum nici actul de înfiin are al statului român nu există.ț

Mă opresc aici,  deocamdată,  vă las  să  vă pune i  singuri  întrebări  mai  departe.  i  ca  să fimț Ș

corec i, atunci când formulăm întrebări de genul acesta, ar fi bine să nu avem datorii la bănci, pentruț

că altfel am putea fi bănui i că facem filosofie doar ca să scăpăm de ele.ț

NOTĂ: Documentele la care am făcut referire în articol, le găsi i în comentarii.ț

INFO: Dacă vre i să participa i la discu ii despre suveranitate i planuri de redresare a României,ț ț ț ș

vă a tept pe grupul de telegram, "Noul Model Democratic":ș

https://t.me/+BL74KZI2Xkc0NzQ0
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ah la "Împărat"! Atacul lui Soros la adresa ChineiȘ

Om_de_jad: George Soros, bătrânul ucis de for ele patriotice de mai multe ori ori în ultimii doiț

ani, a încărcat săptămâna trecută un video pe Twitter, în care acuză China de încălcarea drepturilor

omului.  Aparent,  clipul  pare  lipsit  de  sens  din  două  motive:  unul  ar  fi  că  în  China  se  încalcă

drepturile omului de când există China i celălalt, că între încălcarea drepturilor omului din China iș ș

încălcarea  drepturilor  omului  din  U.E,  diferen a  e  dată  doar  de  teritoriul  pe  care  se  întâmplăț

abuzurile.  Parcă  Soros  era  prieten  cu  chinezii.  Parcă  era  globalist,  neomarxist  i  cel  mai  mareș

soro ist. Cum de i-a adus aminte, dintr-o dată, de abuzurile făcute în China? Cum de nu mai poateș ș

dormi de grija chinezilor care trebuie elibera i de urgen ă de dictatorul Xi?ț ț

Există o explica ie care ine de geopolitică: pe de o parte, SUA lui Biden este îngrijorată de unț ț

eventual atac al chinezilor asupra Taiwanului. Dacă Xi hotără te că ar fi util să facă un pic de deranjș

prin Taiwan, SUA lui Biden se va trezi că este deraiată de la planurile democra ilor de a porni unț

război cu Rusia, sub pretextul protejării Ucrainei. Pe de altă parte, întâlnirea recentă dintre Putin iș

Xi, nu face altceva decât să întărească rela iile dintre cele două ări,  fapt care-l pune pe bătrânulț ț

obosit în imposibilitatea de a mai face manevre spontane.

Mai există o explica ie de natură ocultă. De anul trecut am atras aten ia asupra faptului că de i seț ț ș

vorbe te de rău la adresa satani tilor,  plandemia nu a fost provocată de ei,  ci  de neomarxi ti,  înș ș ș

detrimentul satani tilor. Românul are o vorbă, care zice că "ho ul strigă <<ho ul>>!". Neomarxismulș ț ț

lui Soros e pe cale să învingă, lucru care indiferent că ne convine sau nu, per-ansamblu reprezintă un

pas către mai departe. Fac aceste afirma ii cu riscul de a supăra multă lume care mestecă gogo i i n-ț ș ș

ar vrea cu niciun chip să le scuipe. De i voi supăra pe unii sau pe al ii, n-am încotro i reformulezș ț ș

ceea  ce  spuneam cu alte  cuvinte  i  într-un alt  articol,  încă  de acum doi  ani,  împreună cu  ni teș ș

concepte pe care oamenii mei le-au auzit de cel pu in 12 ani sau poate chiar mai demult.ț

Neomarxismul merge mână în mână cu masoneria. To i sunt adep ii luminii de led, adep i aiț ț ț

tehnologiei i slujitori neobosi i ai inteligen ei artificiale. Cu cine se luptă masoneria în mod declaratș ț ț

i asumat? Cu organizarea statală i cu organizarea papală, mai precis cu Vaticanul. Ce s-a interzis înș ș

plandemie? Mersul la biserică! Cine a fost  atacat  în mod crunt în timpul  plandemiei?  Statul,  ca

organism pătruns de streche, ca autoritate care în loc să protejeze, î i ciomăge te cetă enii. Avemș ș ț

deci pe de o parte un atac la organizarea statală i un altul la organizarea papală (bisericească, fie eaș

catolică,  ortodoxă sau protestantă).  Având în vedere că faptul că scopurile masoneriei  (expuse în
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Protocoalele de la Toronto i chiar în unele lucrări masonice), au ca intă statele lumii i bisericile,ș ț ș

putem presupune că plandemia nu este concepută de satani ti ci de masonerie, care cu această ocazieș

a arătat întregii lumi "ce planuri ar fi avut satani tii". Care este scopul? Oficial, a a cum ne-a obi nuitș ș ș

masoneria, iluminism, adică "trezirea oamenilor" i neoficial, dărâmarea statelor lumii printr-un atacș

furios la adresa autorită ilor de orice fel. Pionii de pe tabla de ah au fost elimina i unul câte unul, cuț ș ț

ajutorul serviciilor de informa ii i a presei preplătite, care nu s-au prins că prin ceea ce fac se vorț ș

sinucide. E adevărat că serviciilor le-a fost prezentat un viitor digital în care ei îi vor urmări i-i vorș

controla pe to i ceilal i, numai că într-o lume în care to i vor fi supraveghea i i controla i, i ei vorț ț ț ț ș ț ș

intra laolaltă cu prostimea supravegheată.  Gata cu privilegiile,  în lumea lui Soros to i  sunt egali:ț

preo i, profesori, doctori, serei ti, homosexuali i lesbiene, transgenderi i oameni politici, bancheriț ș ș ș

i muncitori necalifica i. To i vor fi unul i vor dansa valsul Noii Ordini Digitale, orchestrat la nivelș ț ț ș

social de copiii bătrânului obosit, bine educa i în acest sens i de lumini proiectate din toate păr ile.ț ș ț

Lumini... benefice. Cu alte cuvinte, se va crea o lume în care "unde se duce unul, se duce to i".ț

Ce treabă are masoneria cu neomarxismul? Păi până la un punct are, fiindcă atât neomarxi tii câtș

i masonii au du mani comuni care trebuie doborâ i: ările i biserica. Of, săracii neomarxi ti, nici nuș ș ț ț ș ș

tiu ce-i a teaptă! Ei nu tiu că neomarxismul este o inven ie temporară, o unealtă care se va prăbu iș ș ș ț ș

odată cu instaurarea Noii Ordini Digitale. i se va prăbu i cu toate subuneltele ei, care au ruginit înȘ ș

ultimii  80 de ani: homosexualitate, minorită i,  drepturi egale,  non-discriminare, feminism .a.m.d.ț ș

Aceste subunelte care au servit la întărirea sistemului neomarxist,  vor fi topite i transformate înș

altfel  de unelte.  Acum doi  ani,  Emil  Hurezeanu,  care e vulpe bătrână  în inginerii  sociale,  făcea

afirma ia cum că "vremea globalismului a luat sfâr it" (am citat din memorie). i exact asta se vaț ș Ș

întâmpla: nemarxismul, unealtă a globalismului, va cădea odată cu prăbu irea du manului denumitș ș

generic "sistem financiar interna ional", adică împreună cu satani tii. Soros i-a făcut bine treaba, iarț ș ș

semnele victoriei,  pentru cei  care tiu să le  citească,  sunt clare.  Pentru a exemplifica,  haide i  săș ț

vedem care sunt marii pierzători în urma plandemiei programate:

1. Big Farma. În timp ce presa ne spune câte miliarde au câ tigat Pfizer, Moderna i ceilal i deș ș ț

pe urma vânzării de va[[inuri, încrederea cetă enilor în efectele pozitive ale tratamentelor alopate seț

prăbu e te  dramatic.  Oamenii  au  încredere  din  ce  în  ce  mai  pu ină  în  doctori  i  în  produseleș ș ț ș

farmaceutice, în timp ce singura op iune care le-a mai rămas companiilor de medicamente pentru aț

face profit, e să convingă autorită ile statale să va[[ineze cu for a. Jalnic! Sub pretextul că li se oferăț ț

un business de viitor, întregul sistem alopat a fost lovit la rădăcină i va face implozie. Dacă afacereaș

ta merge doar dacă guvernele lumii obligă oamenii să- i cosume produsele, înseamnă că ori e ti naiv,ț ș

ori n-ai alte idei, ori ai fost luat de prost. Pe de altă parte, inventarea de noi i noi boli în laborator nuș

este o solu ie pentru că oamenii au căpătat deja rezisten ă la frică i dacă mai insi ti cu acelea iț ț ș ș ș

metode, s-ar putea să fii lin at i să te treze ti că î i aruncă în aer laboratoarele în care produci bolileș ș ș ț
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respective. A adar, Big Farma este în cădere liberă, împreună cu medicii care vor fi acuza i de crimeș ț

împotriva umanită ii, lucru inevitabil atâta timp cât din asta se pot produce bani mul i pentru "cauză":ț ț

din asigurări de malpraxis, din daune plătite pentru lipsa asumării răspunderii .a.m.d. Ve i vedea oș ț

ură de neimaginat în rândurile evreilor,  care fără nicio îndoială au revăzut prin asociere, ceea ce

bunicii lor au trăit pe reale în vremea nazi tilor. Vor cere daune a a cum e corect i îi vor îndemna iș ș ș ș

pe al ii să o facă. Atunci vom vedea dacă Pfizer, Moderna i Johnson vor avea suficien i bani ca săț ș ț

plătească despăgubirile.

2. Papalitatea i cultele religioase organizate. Nici masoneria i nici Soros nu au ceva împotrivaș ș

credin elor individuale. La urma urmei, planul lor cu lumini de led are nevoie de oameni capabili săț

creadă, unde sunt inclu i i atei tii, acei oameni credincio i care cred în Nimeni. Biserica, mai precisș ș ș ș

organiza ia bisericească, se va prăbu i, pentru că legăturile ei cu grupările satani tilor au fost expuse.ț ș ș

Situa ia din România este un exemplu bun: în timp ce oamenii i-au păstrat în continuare credin a înț ș ț

ortodoxie, BOR a fost eliminată din con tiin a lor ca făcând parte din schema de repere ortodoxe i aș ț ș

devenit  mai  degrabă  asociată  cu  activită ile  de  sprijinire  a  intereselor  satani tilor,  decât  cuț ș

propovăduirea credin ei în Hristos.ț

3. Statele lumii. În momentul ăsta, încrederea oamenilor în politicieni este la pământ. Nimeni nu

va mai putea reface organizarea statală, cu atât mai mult cu cât ne aflăm într-o lipsă cruntă de lideri.

Armata, mili ienii i jandarmii sunt considera i infractori, iar atunci când popula iei răzvrătite i se vaț ș ț ț

permite să- i facă dreptate, î i va face. Dacă mă gândesc la numărul de mili ieni, raportat la numărulș ș ț

de cetă eni care vor dori răzbunare, situa ia va fi una destul de tensionată.ț ț

4.  Justi ia.  În  Noua Ordine  Digitală,  justi ia  va fi  asigurată  de către  "inteligen a  artificială".ț ț ț

Lenea i corup ia se plătesc în lumea lui Soros. Judecătorii  i  procurorii care n-au mi cat niciunș ț ș ș

dege el din nasul în care s-au scobit în ultimii doi ani, vor fi concedia i i pu i pe butuci.ț ț ș ș

5. Sistemul bancar i corpora iile financiare interna ionale, care vor fi expuse în a a fel încâtș ț ț ș

oamenii să în eleagă că au fost fura i i îndatora i. Cei care nu vor în elege din prima, vor în elegeț ț ș ț ț ț

după ce se vor trezi că le dispare tot de prin conturi sau că sunt pu i să plătească împrumuturi pe careș

nu le-au făcut niciodată.

6. Educa ia. Deja se fac cursuri în online, pe viitor se vor face numai în online. Într-o lumeț

digitalizată, contactul uman trebuie limitat. Nici masoneria i nici neomarxi tii nu au nimic împotrivaș ș

educa iei, atâta timp cât se face fără contact uman.ț

7. Neomarxismul. Da, la final, inclusiv neomarxismul va fi desfiin at, nemaifiind nevoie de el.ț

Noua  Ordine  Digitală  are  în  interiorul  ei  principii  neomarxiste,  care  vor  fi  administrate  de  la

computerul central, de către cel mai mare comunist care a existat vreodată, care va de ine totul i peț ș

care-l cheamă Nimeni.
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8. Masoneria. Tot ce se află sub grad 33 va fi nu îndepărtat, ci exterminat. Masonii care au grad

peste 33 îi consideră pe cei cu grade inferioare, inutili. Cei care nu sunt obi nui i cu termenul deș ț

reocultare a ocultei,  să se informeze. Noua Ordine Digitală nu mai are nevoie de obedien i i deț ș

obedien e. Cei cu grad mai mare de 33 sunt to i suverani i chiar dacă acest grad există i la masoniiț ț ș ș

sub grad 33, este unul pur formal i se aplică doar la nivel social, în raport cu statul (cei din interiorș

tiu la ce mă refer). Nu sunt i nu am fost niciodată împotriva masoneriei, doar îi anun  că vor fiș ș ț

extermina i (nu îndepărta i), astfel încât reocultarea ocultei să fie perfectă pentru următoarea mie deț ț

ani.

Momentan, în mod oficial tim că Soros nu e fericit dacă ru ii i chinezii î i dau mâna i fac terciș ș ș ș ș

America. Chinezii i ru ii au propria lor viziune despre Nouă Ordine Digitală, concept furat de faptș ș

de la masonerie. Diferen a constă în faptul că Noua Ordine Digitală masonică are un Ahritect careț

străluce te,  în  timp  ce  varianta  chinezo-rusească,  are  în  spate  satanismul  clasic  reprezentat  deș

sistemul bancar i la ei nu străluce te nimic. Lupta e pe via ă i pe moarte, dar mai ales pe via ă.ș ș ț ș ț

Pe final, vă spun doar atât: conceptul de suveran va fi cărămida care va sta la baza Noii Ordini

Digitale. Statele lumii au dovedit că nu mai pot proteja popula ia, în măsura în care, mă rog, au făcut-ț

o vreodată. Să nu uităm că o lume formată din fiin e vii suverane, este o lume dezbinată, împăr ită înț ț

grupuri mici, deci mult mai u or de strunit. Cei care cunosc ideologia lui George Soros tiu că elș ș

militează  pentru  un  sistem  descentralizat,  în  care  nu  există  state,  nu  există  armate,  nu  există

autorită i. Cumva, satani tilor le-a scăpat din vedere faptul că dacă dau prea mult lucrurile pe fa ă iț ș ț ș

se avântă,  oamenii  vor  avea  tendin a  să  pactizeze  cu "du manul",  adică  cu neomarxi tii.  Planulț ș ș

conceput  de  masonerie  (împreună cu  sorosistii),  acela  de a  dărâma statele  lumii,  vechiul  sistem

financiar i de a-l înlocui cu unul nou, "mai sigur", eminamente digital  i mai ales al lor, mergeș ș

înainte.  Cei  care au tendin e  religioase,  sunt  hrăni i  acum cu sloganuri  pe gustul  lor,  în care  seț ț

vorbe te despre o presupusă evolu ie umană de la întuneric la lumină, în care de frica întunericuluiș ț

scos cu dibăcie în eviden ă, se vor repezi ca fluturii în lumina reflectoarelor. Se dovede te astfel, înț ș

caz că mai era vreun dubiu, că oculta este o cultă.
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Monedă digitală la nivel european

Om_de_jad:  Digi24  ne  anun ă  că  U.E.  va  investi  42  de  miliarde  de  euro  în  industriaț

semiconductorilor, pentru a reduce dependen a de Asia. Aici trebuie să facem o corec ie: nu de Asiaț ț

le pasă, ci de Taiwan, unde se produc cipuri multe i ieftine i pe care l-ar putea destabiliza Chinaș ș

(prin ocupa ie pa nică sau prin atac), moment în care digitalizarea Europei ar putea avea "de suferit".ț ș

Sigur  că  investirea  unei  asemenea  sume  în  produc ia  de  microcipuri  este  o  veste  bună  pentruț

absolven ii  de  automatică  i  calculatoare,  care  vor  avea  de  mâncat  multă  pâine  din  dezvoltareaț ș

tehnologiilor  de  control  i  între inere  a  dictaturii,  însă  pentru  restul  oamenilor,  planurile  deș ț

digitalizare ale "zeilor" de la Bruxelles sună îngrijorător. i trebuie să spunem lucrurilor pe nume,Ș

pentru ca to i să în eleagă ce înseamnă introducerea de monedă digitală la nivel european, tiut fiindț ț ș

faptul că aceasta este principala lor preocupare.

Câtă vreme a existat monedă în aur, tranzac iile între oameni erau făcute sub forma trocului.ț

Chiar dacă în schimbul unor bunuri se dădea aur (galbeni), vorbim tot despre un troc, fiindcă i aurulș

este tot un bun. În loc să dai un co  de mere în schimbul unui sac de grâu, dădeai un galben pentruș

douăzeci de co uri  de mere .a.m.d,  adică schimb de bunuri. Odată cu emiterea de note bancareș ș

(bancnote), tranzac iile dintre oameni au devenit semivirtuale, introducându-i pe to i în lumea plă ilorț ț ț

cu efecte comerciale. O notă bancară seamănă mai degrabă cu un bilet la ordin (cambie), adică un act

în  care  o persoană numită  emitent  sau  subscriitor  (în  cazul  ăsta  Banca  Na ională),  se  obligă  săț

plătească o sumă de bani (în cazul bancnotelor, aur sau bunuri) la scaden ă, unei alte persoane numităț

beneficiar (adică dumneavoastră). Tehnic vorbind, pentru o perioadă de timp bancnota a putut fi

răscumpărată în aur, numai că după ce numărul acestora a depă it posibilitatea de răscumpărare înș

metalul pre ios... s-a umblat pe la no iunea de scaden ă. i totu i, valoarea unei bancnote încă esteț ț ț Ș ș

acoperită  de bunuri.  Cei  care întreabă  ce să  facă cu bancnotele  în  cazul  unei  treceri  violente  la

moneda digitală, e bine să tie că nu trebuie să facă nimic. Bancnota pe care o de ine i este emisă deș ț ț

o Bancă Na ională sau Rezervă Federală i cât timp aceasta se află la voi, înseamnă că de ine i oț ș ț ț

parte din teritoriul i bunurile ării sau a uniunii statale în numele căreia bancnota a fost emisă. Sigurș ț

că ei vă vor păcăli în toate felurile să le returna i bancnota, dar atâta timp cât o de ine i, ve i avea laț ț ț ț

rândul vostru la mână, ara care a emis-o (prin banca pe care a mandatat-o în acest sens).ț

Din păcate, emiterea de monedă digitală va exonera emitentul de orice fel de obliga ie fa ă deț ț

beneficiar. Partea interesantă la internet este aceea că ne pune la dispozi ie un teritoriu unde magiaț
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este posibilă. Po i dovedi faptul că de ii monedă digitală doar dacă func ionează internetul, nu seț ț ț

virusează serverele bancare i dacă nu umblă nimeni pe la butoane, astfel încât să- i dispară baniiș ț

virtuali din cont.

Fac o paranteză, ca să vă povestesc ceva: pe vremuri, internetul func iona numai prin dialup.ț

Asta însemna o conexiune lentă, făcută prin telefoane cu fir. Pe vremea aceea, unele reviste de IT

ofereau o cartelă de acces la internet preplătit, de o oră, cinci ore .a.md. Pentru a activa acea cartelăș

de  internet,  te  conectai  printr-un  protocol  numit  PPP  (Point  to  Point  Protocol)  la  un  server  al

providerului (cum v-a i conecta azi la Digi, Telecom sau alt provider de internet), iar acolo, într-oț

interfa ă pusă la punct de acesta, se introducea un nume de user, seria cartelei i numărul de ore.ț ș

Pagina respectivă verifica seria i numărul de ore introdus i dacă lucrurile corespundeau, numărulș ș

de ore de pe cartelă i se adăuga la contul tău de user i ob ineai o conexiune de câ iva bi i ori peț ș ț ț ț ș

secundă, cu care erai fericit că puteai naviga pe valurile internetului, în majoritatea lui în mod text.

Exista încă Netscape Navigator,  iar  html-ul era tinerel  i dintr-o curiozitate,  am introdus semnulș

minus în fa a numărului  de ore al  unei cartele  i  spre surprinderea mea, am constatat  că mi s-aț ș

adăugat fără nicio problemă numărul de ore introdus, probabil  pentru că programul verifica doar

dacă numărul de ore tastat este mai mic decât valoarea scrisă pe cartela respectivă, în ideea să nu

cumva să bagi mai multe ore decât cel scris pe cartelă. Ca să văd cât de departe merge eroarea, am

introdus de pe altă cartelă (aveam mai multe astfel de cartele, ob inute pe motive de simpatie de la oț

magazie de retur de presă de la Casa Scânteii), un număr de ore mult mai mare, precedat de semnul

minus. A a cum bănuiam, interfa a nu numai că nu dădea erori, dar îmi i aloca un număr de ore egalș ț ș

cu cel introdus de mine, făcându-l valid, dat fiind faptul că acel câmp din baza de date era trecut ca

"unsigned". Programul verifica doar dacă numărul de ore era mai mare decât cel de pe cartelă i fiindș

introdus cu minus, îl considera valid, apoi, când era introdus în baza de date, i se anula semnul iș

devenea pozitiv, din cauza specificului câmpului respectiv.

Pentru că tiam că  traficul  de internet  costa  foarte  mult  la  vremea respectivă,  am contactatș

telefonic acea companie, spunându-i de eroarea pe care o au în sistem, de pa ii pe care trebuie să-iș

facă pentru a o reproduce i despre cum anume ar putea să- i repare gre eala. Mi-au mul umit, cuș ș ș ț

promisiunea că vor face asta cât mai curând posibil, lucru lesne de în eles, pentru că dacă n-ar fiț

reparat  eroarea,  cineva  rău  inten ionat  i-ar  fi  putut  falimenta.  O perioadă  n-am mai  folosit  acelț

serviciu de internet, pentru că am primit de la cineva acces la un router CDMA i m-am conectat laș

un internet de viteză mult mai mare, însă la un moment dat, am vrut să văd dacă i-au reparat eroareaș

i am încercat din nou. N-o reparaseră. Între timp, firma a dat faliment, însă nu tiu din ce motive.ș ș

De ce v-am povestit treaba asta i experien a mea naivă din acea perioadă? Pentru că în modș ț

normal, oamenii plăteau pentru cartelele respective cu bani munci i,  iar o persoană care cuno teaț ș

sistemul,  putea oricând nu doar  să- i  procure internet  pe gratis,  ci  să i  falimenteze provider-ul,ș ș
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lăsând cu ochii în soare pe to i abona ii care plătiseră. Într-un mod similar, la fel pute i rămâne i voiț ț ț ș

fără banii pe care iluzia monitorului sau a ecranului de bancomat, vă face să considera i că îi de ine iț ț ț

cu adevărat. Cât timp ave i ceva în virtual... n-ave i! V-o spun ca fost IT-ist, v-o spun ca prieten: peț ț

internet, nimeni nu are nimic. O eroare de sistem (iar sistemul e făcut tot de oameni), poate nărui

într-o singură clipă nu doar visele financiare ale unor oameni, ci i întregul lan  de aprovizionare sauș ț

întreaga economie. Să- i pui toată încrederea într-un astfel de sistem, este nebunie în stare pură. Baniiț

în sistem digital sunt doar desene pe monitor - în mână nu ave i nimic. Mai mult decât atât, dovadaț

că de ine i suma respectivă se află tot în mediu virtual i spunând asta, sper că a i în eles la ce fel deț ț ș ț ț

pericole vor adep ii digitalizării să ne expună.ț

Con tien i  fiind  de erorile  care  pot  apărea,  ei  vor  căuta  să  implice  unicitatea  individului  înș ț

sistemul de securitate. Ai o amprentă unică? Foarte bine, pentru siguran a i protec ia ta o vom folosiț ș ț

împreună cu contul tău bancar. Ai un ADN unic? Excelent, să-l legăm cumva la ID-ul tău digital. Ai

o fa ă unică? i mai bine, o vom folosi pentru autentificare .a.m.d. În loc ca STATUL să ofereț Ș ș

protec ie în ceea ce prive te securitatea cibernetică, prin identificarea infractorilor i pedepsirea lor,ț ș ș

î i încalcă IE intimitatea, în numele e ecului lor de a- i asigura securitatea. Cu alte cuvinte, în loc săț Ț ș ț

pună  poli ia  să  prindă  infractorii,  ne  închid  pe  noi  în  închisoare,  spunându-ne  că  acolo  vom fiț

proteja i de tâlhari. Algoritmul ăsta a fost folosit în timpul plandemiei, ne este deja cunoscut, e clarț

că îl vor folosi în continuare, întrebarea este ce se poate face.

Fire te, vorbim despre lucruri legale.  V-am spus mai sus că atâta timp cât de ine i bancnote,ș ț ț

de ine i în mod fizic o parte din bunurile organismului emitent i chiar dacă acesta este de fapt unț ț ș

mini-contract standardizat, o cambie, ea se află în posesia voastră. Deocamdată, legea vă permite să

converti i oricând moneda digitală aflată în cont, în bani lichizi. Fiecare judecă pentru el ce ar trebuiț

să facă. Dacă vă sim i i bine având banii într-un cont virtual, lăsa i-i acolo! Eu nu vă îndemn săț ț ț

retrage i banii din bănci, pentru că dacă o vom face to i, vom provoca băncilor foarte mult deranj. Euț ț

doar v-am spus că de inerea unor bancnote,  reprezintă păstrarea unor documente emise de bănciț

na ionale, prin care ele se obligă să vă returneze bunuri în valoare echivalentă cu sumele tipărite peț

hârtie. Că ve i putea sau nu să vă recupera i bunurile în caz de prăbu irea sistemului financiar esteț ț ș

greu de spus, numai că atâta  timp cât  ve i  avea bancnotele,  ei  vor ti  că îi  ave i la mână.  Dacăț ș ț

tranzac ionarea  acelor  bancnote  se  va  face  doar  între  cetă eni,  ei  nu  vor  putea  să  retragă  masaț ț

monetară lichidă de pe pia ă. Evident, ceea ce spun aici este oarecum utopic, însă trebuie spus.ț

Sunt  oameni  care  se  întreabă  cum va fi  implementată  moneda  digitală.  Ne vor  interzice  să

folosim cash? Ne vor for a să folosim doar monedă digitală? Sigur că nu, dacă ar face a a ar generaț ș

reac ii neplăcute din partea popula iei. Cel mai probabil, cash-ul va fi legal ani buni de acum înainte,ț ț

numai că direc ia de folosire nu va mai fi una bijectivă. Ve i putea plăti în continuare cu cash, dar nuț ț

ve i mai primi remunera ie decât în monedă digitală i în scurt timp, tot cash-ul de pe pia ă se vaț ț ș ț
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întoarce la emitent, lăsându-vă, la propriu, în fundul gol. Într-o lume în care banul virtual va putea fi

oricând  atacat,  autorită ile  vă  vor  solicita  nenumărate  probe  biologice  în  numele  unei  protec iiț ț

sporite. Văzând ce preocupări au i văzând cum au administrat situa ia certificatelor sanitare, putemș ț

presupune încă de pe acum că nu vor avea niciun fel de limită în a cere totul i a nu oferi la schimbș

nimic.
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Statul în cădere

Om_de_jad:  Inten ionat n-am scris despre convoiul oferilor de camioane i nici nu vreau săț ș ș

scriu despre asta.  Ceva ciudat se întâmplă cu noi dacă în loc să a teptăm dreptate de la justi ie,ș ț

a teptăm îndreptatea situa iei de la ni te oameni care ar trebui să care marfă. Culmea e că într-o lumeș ț ș

precum cea în care trăim, e posibil ca oferii chiar să facă dreptate, lucru care ar trebui nu să neș

bucure ci să ne îngrijoreze, pentru că o astfel de "victorie" merge în linie cu nebunia din ultimii doi

ani i nu împotriva ei. Parcă cineva vrea cu tot dinadinsul să ne dovedească faptul că fiecare poate fiș

orice, iar asta miroase de la o po tă a neomarxism, de-aia i spuneam zilele trecută că Soros e pe caleș ș

să învingă. Ce să învingă? Statul, corpora iile financiare interna ionale i în final, ultimii boga i aiț ț ș ț

lumii! De ce ar vrea să învingă toate astea? Pentru implementarea Noii Ordini Digitale, a Statului

Unic i a Monedei Unice Digitale. Agenda 2030 merge în linie dreaptă, cu participarea naivilor deș

pretutindeni. Acum avem episodul Canada, în curând se vor alinia i celelalte ări la comanda dată deș ț

dirijor.

De ani de zile, Soros ne-a spus că Open Society are ca scop "prezentarea unei realită i relative"ț

(citez din memorie).  Adică un fel  de fic iune cu rahat, în care doamna profesoară este i actri ăț ș ț

porno, inginerii fac poduri care pică, doctorii î i ucid pacien ii, profesorii î i sufocă elevii la coală,ș ț ș ș

băie ii sunt fete i fetele băie i, preo ii trimit oamenii la dracu, copiii sunt mai maturi decât părin ii,ț ș ț ț ț

mâncarea con ine otravă, binele devine rău i răul bine. În viziunea lui George Soros i a adep ilorț ș ș ț

lui, totul este relativ: organele genitale, sănătatea, lini tea, teroarea, hrana, via a, religia, modificărileș ț

genetice, memoria i imagina ia, toate formează un compot asortat. i pentru că toate sunt relative, elș ț Ș

consideră că le poate mixa în combinări de n luate câte k, zăpăcind oamenii i dându-le ba una dupăș

ceafă,  ba câte  o bomboană.  A a fac to i,  nu doar  Soros,  uita i-vă la  neomarxi ti:  azi  declară  căș ț ț ș

liberalizarea pre urilor la energie electrică este un lucru bun, mâine afirmă contrariul. Ba este bun iț ș

sigur va[[cinul, ba "a a s-a crezut atunci". Relativism dus la extrem în numele libertă ii, handicapș ț

prezentat pe post de virtute.

Să fim în ele i: statele lumii stau în calea globalizării totale i a înfiin ării unui Guvern Unicț ș ș ț

Mondial. Băncile stau în calea implementării Noii Ordini Digitale, a a că dacă toate sunt relative, deș

ce nu le-ai  dărâma pe ambele? Cei  care vor suferi  sau vor rămâne schilodi i  pe via ă sunt i eiț ț ș

relativi, ce rost are să- i ba i capul cu ei?ț ț
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Acum câ iva ani, catedrala Notre-Dame din Paris era în flăcări, iar cre tinismul se prăbu ea înț ș ș

mod simbolic, odată cu turla prinsă în cadru fix în momentul în care se înclina în fa a "focurilorț

iadului", puse de o mână criminală. A urmat plandemia, cu interzicerea practicilor religioase i aș

mersului la biserică. Miercuri, în data de 9 februarie, Tipografia Băncii Fran ei din Chamalières aț

luat foc. Voi cam ce presupune i că simbolizează treaba asta, dacă nu prăbu irea sistemului financiarț ș

interna ional?ț

În primul rând trebuie să în elegem de ce îi supără statele lumii pe neomarxi ti. i nu putemț ș Ș

în elege  de  ce  îi  supără,  până  nu  în elegem  care  este  sistemul  de  împrumuturi  actual.  Fiecareț ț

certificat de na tere cu CNP emis de către un stat, reprezintă o garan ie pentru corpora iile financiareș ț ț

interna ionale. În numele acestui CNP (care este considerat titlu de stat), guvernele se împrumutăț

neîncetat, la cetă eni ajungând o parte infimă, sub o formă sau alta: facilită i, ajutor (social sau nu)ț ț

mascat. Dar în cazul implementării unei Noi Ordini Digitale, statele lumii vor deveni inutile - în

termeni economici, neomarxi tii nu fac altceva decât să elimine din intermediari. De ce să dea ei baniș

cu nemiluita guvernelor, când ar putea să dea de mii de ori mai pu ini cetă enilor, ceea ce oricum arț ț

însemna o majorare substan ială a sumelor la care oamenii au acces sau poate chiar un venit unic peț

cap  de  locuitor,  acordat  doar  pentru  că  omul  respectiv  respiră.  A a  cum  bine  ne-au  obi nuitș ș

neomarxi tii,  mai întâi au venit cu o filosofie explicativă,  menită să ne informeze în legătură cuș

nedreptă ile pe care cineva ni le face, nedreptă i care de altfel sunt cât se poate de reale. Apoi, vin iț ț ș

cu solu ia. Soros nu inventează, doar profită de gre elile tuturor. A profitat de violen a în familieț ș ț

pentru a promova feminismul,  a profitat  de ura rasială pentru a promova BLM, acum profită de

furturile pe care statele lumii le fac, pentru a promova suveranismul. Indiferent cât vi se va părea de

ocant,  ideile  legate  de ob inerea  suveranită ii  cetă enilor  sunt  sprijinite  de  neomarxi ti.  Indiviziș ț ț ț ș

precum David Wynn Miller, au fost promova i, în ideea de a arăta bubele reale ale sistemului care seț

află acum deja este în cădere liberă.

Sistemul s-a faultat singur i începe să facă implozie. Doi ani de zile de abuzuri i de relativitateș ș

întinsă pe pâine au fost suficien i pentru ca încrederea cetă enilor în autorită i să tindă către zero.ț ț ț

Mili ienii au dovedit că au un creier cât o nucă i că fac abuzuri la comandă, justi ia a dovedit că nuț ș ț

există, iar acum neomarxi tii  lui Soros au trimis oferii de camioane să facă dreptate.  oferii deș ș Ș

camioane ar trebui să care marfă, că de-aia au camioane. Doctorii nu ar trebui să- i ucidă pacien ii.ș ț

Procurorii ar trebui să se autosesizeze, judecătorii să- i facă meseria. Poli i tii  ar trebui să prindăș ț ș

ho i, nu să bată oamenii care n-au acoperământ facial. Preo ii ar trebui să ină slujbe, profesorii săț ț ț

predea. Agen ii de pază din fa a magazinelor nu ar trebui să se comporte ca doctorii, iar politicieniiț ț

nu ar trebui să se ină de petreceri. În lumea în care ne-am născut, fiecare făcea lucrurile pentru careț

era pregătit.  În lumea lui Soros, fiecare face ce vrea i oamenii normali sunt tra i la răspundere,ș ș

normalitatea însă i fiind considerată o boală.ș
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Care e problema cu băncile? Păi băncile merg mână în mână cu statele. Organizarea statală, a aș

cum o tim, a fost sprijinită de bancheri, care încet-încet au preluat din puterea lor. Într-o lume înș

care se dore te un sistem financiar controlat de către un AI, băncile devin inutile i bancherii sauș ș

boga ii lumii de asemenea. Neomarxi tii vor dărâma piesă cu piesă, până vor reconstrui totul de laț ș

zero: digitalizat, organizat, fără intermediari, fără boga i. To i săraci, to i ferici i!ț ț ț ț
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Tristul globalist i merele de aurș

Om_de_jad:  Globalismul era cirea a coaptă de pe tortul unei economii care dădea impresia căș

func ionează. Trebuie să fii foate, foarte prost să crezi că po i face exerci ii de globalizare cu săraci.ț ț ț

Se tie că oamenii sunt dispu i să se dea sclavi dacă le e teamă să nu piardă ce au, nu dacă nu mai auș ș

ce pierde. O sută i ceva de ani s-au muncit să clădească o lume menită să ină-n plasă destineleș ț

oamenilor i la final au făcut totul praf.ș

În urmă cu doi ani, încrederea în globalism era uria ă, practic reu iseră să spulbere din minteaș ș

oamenilor orice altă variantă. Acum, situa ia e groasă tare pentru tri tii globali ti: vreo 50% dintreț ș ș

cetă eni vor să-i vadă cu ma ele scoase (la propriu), vreo 30% n-ar avea nimic împotrivă să-i tie laț ț ș

pu cărie pe via ă, iar restul de 20% care încă dorm pe ei, au început să- i dea seama că mestecăș ț ș

minciuni făcute în fabrică. Pe un teren în care 30% dintre oameni suflă i în iaurt, iar 50% î i dau cuș ț

el direct în cap, cineva cu un umor negru de neam prost a la Peter Jackson, le sugerează să încerce să

controleze i mai tare situa ia. Să vezi eficien ă!ș ț ț

Încă de la începuturile plandemiei am zis că "arhitec ii" sunt ni te mo i absolven i de Harward iț ș ș ț ș

Yale, fo ti copii de bani gata care credeau în tinere e în fantome i se costumau în vampiri pe laș ț ș

petreceri, care au avut slugi acasă i care au impresia că to i oamenii pot fi cumpăra i. În spatele lor,ș ț ț

însă, se află entită i periculoase care urăsc oamenii (îndeosebi copiii) i care acum sunt disperate săț ș

găsească o porti ă de scăpare. Această porti ă speră ei să fie Noua Ordine Digitală, numai că pro tiț ț ș

cum sunt, au uitat că în ultimii doi ani nu s-au ocupat deloc de economie, mizând precum un jucător

prost de poker doar pe căr ile din mână, fără să ină cont de experien a celorlal i jucători. i acum,ț ț ț ț Ș

cineva trebuie să plătească!

Cu săracii nu faci globalizare, săracii o să fie preocupa i să caute vinova i pentru situa ia în careț ț ț

se află, iar în ultimii doi ani, cu atâtea echipe care i-au antrenat arătătorul, să vede i ce bâlci se vaș ț

porni. Planul lor a dat gre  încă de la început: au estimat că va fi un număr mult mai mare de mor i,ș ț

dar ti i cum e, socoteala de acasă nu se potrive te cu cea din târg. Mo ii obosi i, care în general î iș ț ș ș ț ș

fac nevoile în fa a casei tale i au impresia că prin asta devin stăpâni pe proprietatea ta, au aflat abiaț ș

acum că dacă Microsoft scrie "poison" pe flacoane i desenează pe ele un cap de mort, nu înseamnăș

neapărat că zeama va face ce scrie pe etichetă. i când au văzut ei că produc ia de mor i la hectar nuȘ ț ț

e cea dorită, au pompat bani în medici care să omoare, în televiziuni care să între ină isteria i înț ș

avioane care să dea cu otravă din cer. Ei sperau că vor muri măcar un miliard de oameni în primul
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an, i-apoi to i ceilal i, îngrozi i de situa ie, se vor repezi la injec ie precum slugile lor la salariu. i n-ș ț ț ț ț ț Ș

a ie it cum au plănuit!ș

Trist, foarte trist, iar acum a sunat goarna retragerii. Mr. Global încearcă să facă războaie pe ici

pe  colo,  că  bani  de  de-alea  mondiale  nu  mai  sunt,  doar-doar  va  muta  aten ia  popula iei  de  laț ț

terorismul  lor  practicat  timp de  doi  ani  la  scară  planetară.  Vrei  banii  înapoi,  Mr.  Global?  Bagă

doctorii la răcoare i recuperează- i averea pe care i-au tocat-o curvele astea cu stetoscop! Aruncăș ț ț

politicienii după gratii i pune-i să- i dea banii înapoi, dar ai grijă să nu cumva să le dea dracu vreunș ț

gând de-ăla bucluca  să mărească taxele i impozitele, că sărăciile care nu mai au ce pierde o să-iș ș

sec ioneze transversal cu cu itul ruginit i-o să joace fotbal cu scăfârliile lor. Iar banii nu i-i maiț ț ș ț

recuperezi orice ai face, pentru că i-ai băgat în curul cui nu trebuie i iaca s-au tocat! Sigur că tu po iș ț

să sco i pe imprimantă multe hârtii, numai că ăia care- i garantau cu bunuri banii tăi de Monopoly,ț ț

nu-s atât de pro ti precum i-ai crezut.ș

tii  ce- i  rămâne de făcut,  Mr.  Global? Vrei  să build back better?  Bagă-te din nou slugă laȘ ț

sărăcani, adu prosperitate vreo mie de ani i proste te-i în timpul ăsta să pună botul la digitalizare,ș ș

inteligen e artificiale i alte bazaconii, că omului nu-i arde de schimbări de sex i nu dă doi bani peț ș ș

reducerea emisiilor e codoi dacă n-are ce mânca! Fă-te iar mieros i rotunje te buzele ca să pupiș ș

sărăcimea în cur, poate mai ai vreo ansă să o iei de la capăt! i aici mă refer la entită ile cu solziș Ș ț

care chiar ne urăsc, nu la trepădu i. Ă tia neimportan i, efii de stat degreaba, comandan i de ac iuneș ș ț ș ț ț

i al i inutili, vor fi elimina i de masele furioase într-un mod brutal. Mr. Global, e ti un bou! Dă- iș ț ț ș ț

două palme i ascunde-te de unde ai venit! Te pricepeai mai bine când lucrai din umbră, numai că te-ș

a păcălit Lucian să ie i la lumină i acum ai făcut buba!ș ș
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Ăia care nu ies în stradă - prăbu irea Noului Babilonș

Om_de_jad:  "Politicii",  aten ie  mare  la  mine  i  ochii  cât  farfuriile!  (vorba  prietenului  MT).ț ș
Trebuie să fi i informa i, ca să nu cumva să vă ia lucrurile prin surprindere!ț ț

E firesc să nu iasă oamenii în stradă! De ce să iasă, ca să strige "li-ber-ta-te/ru- i-ne-să-vă-fi-e"ș
i să nu-i ia nimeni în seamă? Să iasă ca să se distreze politicienii trimi ând TAB-urile armatei pesteș ț

ei,  lansând eventual  mili ieni  în hiperspa iul  urbanistic,  cu misiunea secretă  să le fure oamenilorț ț
carburantul? Să schimbe un partid politic făcut de Soros, cu altul făcut de securi ti? Să iasă în stradăș
ca să ce, ca să evite o invazie a Rusiei, a SUA, sau ca să evite invazia UE? Să iasă pentru care lider?
Pentru ăla care bea ca porcul, pentru ăla care a vândut copii, pentru ăla care- i promovează curvaș
prin parlament sau pentru ăla care i-a făcut nevasta colonel? Sau să iasă pentru ăla care sub sloganulș
"siguran ă i încredere", omoară copii pe trecerea de pietoni i-i încearcă cu piciorul să vadă dacăț ș ș
mai mi că? Pentru ce să iasă,  pentru cecere,  ceseme, plm,  sau pentru ăla care se filma la tv cuș
epole ii lui cu cap de mort, i despre care se zice că reprezintă interesele a trei mari servicii secreteț ș
(străine), pe teritoriul României? Că tot e la modă chestia cu sănătatea, vă întreb i eu: voi sunte iș ț
sănăto i? Pentru ce să iasă oamenii în stradă, pentru suveranitatea care î i oferă "privilegiul" de aș ț
vota cu cine hotără te softul scris în TurboPascal, de firma unui individ care se ascunde prin Serbia?ș
Pentru Pieleni, pentru Gâzi, pentru Cetepei, pentru Chirieci? Pentru fi-su tor ionarului care e prostț
informat,  ne tiind  că  firma  privată  la  care  lucrează,  numită  pompos  OMS,  nu  avea  în  plan  săș
oprească prosteala în Europa de Est până nu se fac "dozele" expirate i până când nu sunt vânduteș
toate cârpele  alea infecte,  care n-au ajutat  pe nimeni în afară de producători  i  negustori,  dar înș
schimb au sufocat popula ia?ț

Vă întreba i ce au românii de nu ies în stradă? Nu ies pentru că au bun sim , asta au, adică fix ceț ț
vă  lipse te  vouă!  De  treizeci  de  ani  sunt  fura i  i  min i i!  De  treizeci  de  ani  face i  conspira iiș ț ș ț ț ț ț
împotriva tuturor, de-a i ajuns să v-o trage i unii altora mai ceva ca-n filmele porno de neam prost!ț ț
Oamenii  nu ies  pentru că gunoiul  vostru a  ajuns  de la  conducere până la  ultimul  trepădu  careș
produce, face comer  sau oferă servicii. Nu ies pentru că pe ei îi fură to i, îi scuipă to i, îi îmbrâncescț ț ț
to i, îi amăgesc to i: de la primari i prefec i până la mili ieni care dau amenzi ilegale în trafic. De laț ț ș ț ț
Nord până la Sud i de la Est până la Vest, numai minciună i durere-n cur, numai jecmăneală iș ș ș
penalită i! i tot voi vă întreba i de ce nu vă sprijină lumea? i cum ar putea să vrea să vă sprijine?ț Ș ț Ș

ti i voi ce e aia depresie la nivel na ional, băi nimeni care sunte i, cu preten ii de "ale i"?!? ti iȘ ț ț ț ț ș Ș ț
ce e aia să- i cadă părul din cap din cauza sentimentului de neputin ă în fa a golaniadei planetare?ț ț ț

ti i voi ce înseamnă să te treze ti la miezul nop ii i să nu mai po i adormi până diminea a, zi dupăȘ ț ș ț ș ț ț
zi, storcându- i mintea i întrebându-te ce ai putea să faci în mod CONCRET, pentru ca ara în careț ș ț
trăie ti să nu se ducă-n hău, cuprinzându-te i pe tine i pe ai tăi?ș ș ș
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Nu ti i de ce nu iese lumea în stradă! Nu ti i multe! Nu ti i că avem deja solu ia care pe voi nuș ț ș ț ș ț ț
vă mai  include,  nu mai  include  niciun  partid  politic,  niciun  conducător,  fără  ca  asta  să  ducă la
anarhie. Uite încă ceva ce nu ti i: nu ti i că venim să vă înlocuim pe voi ("nimeni") cu noi în ine,ș ț ș ț ș
nu ti i că orice a i  face, nu vă ve i mai putea perpetua specia! Gata bâlciul,  a i rămas fără cuc!ș ț ț ț ț
Venim pa nic, a a că ine i-vă dulăii în lan ! Venim i suntem de neoprit, suntem oameni care auș ș ț ț ț ș
transmutat furia în inteligen ă i mânia în grijă fa ă de semeni. Suntem mul i, suntem "ăia care NUț ș ț ț
ies în stradă"! Nu vă confrunta i cu oameni, vă confrunta i cu con tiin e, adică iară i ceva ce voi nuț ț ș ț ș
ave i. V-a  fi zis "tic-tac", dar timpul vostru a expirat.ț ș
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Avalan aș

Om_de_jad: Urmează ni te luni crunte i va trebui să ne inem firea cum putem. Am aflat dejaș ș ț

că cel pu in jumătate dintre semenii no tri nu au instinct de conservare i se lasă condu i în oriceț ș ș ș

direc ie de autorită i, ba chiar sunt dispu i să- i ofere pe tavă propriii lor copii unor dubio i, pentru aț ț ș ș ș

face pe ei experimente genetice. Toate lucrurile astea sunt deja greu de digerat i uneori sim i că i seș ț ț

ridică părul pe cap când vezi cât de u or înghit oamenii a a-zise explica ii, care nu sunt altceva decâtș ș ț

fraze contradictorii suprapuse, bălmăjite de oameni care n-au scrupule. Am aflat că oricine poate fi

orice, că sunt conspira ii peste tot i că în jurul nostru nu numai că sunt mul i criminali, ci i faptul căț ș ț ș

unii dintre apropia ii no tri fac parte din grupări de crimă organizată i execută task-uri în numeleț ș ș

acesteia.

Am dus-o cât de cât până acum, însă lucrurile nu se vor opri aici i bizareriile vor continua,ș

dezvăluirile vor veni în cascadă i s-ar putea ca mul i dintre noi să clacheze. Avem, de pildă, situa iaș ț ț

ciudată cu Rusia, Ucraina i SUA. De i Rusia spune că nu va ataca Ucraina, de i Ucraina spune căș ș ș

nu va fi atacată, SUA insistă că ru ii vor ataca i ne i spune când o vor face. Aici nu este vorbaș ș ș

despre strategii de atac i nici despre informa ii de inute de serviciile secrete, la care noi nu avemș ț ț

acces: este vorba despre un nou nivel ritualic la care s-a ajuns, aplicat statelor lumii. Este mult mai

periculos,  este crunt!  L-am văzut pe Putin sărutându-se cu Juncker i cu al i  bărba i,  l-am văzutș ț ț

umilit de Xi Jinping care a refuzat să dea mâna cu el la ultima lor întâlnire, am văzut cum Putin a

făcut mi to de Macron la masa aia interminabilă, dar l-am văzut i pe Trump cum a spus că dacă eraș ș

el pre edinte, se vaccinau mult mai mul i oameni. L-am văzut pe papă stând pe scaun în biserică, înș ț

timp ce activi ti LGBT dansau lasciv în jurul lui i făceau jonglerii. L-am văzut pe Boris Johnsonș ș

cum lăsa ochii în jos i spunea "vă rog frumos să mă ierta i că mă spărgeam în petreceri în timp ceș ț

voi nu avea i voie să ie i i din case!". L-am văzut pe Tedros, eful OMS, dansând în chilo ei la oț ș ț ș ț

petrecere gay, l-am văzut pe Schwab îmbrăcat în mireasă pe plajă, cu o căciuli ă tricotată agă ată deț ț

penis. Ce va urma?

Vom vedea copii abuza i de pedofili, sacrificii umane, violuri, crime i băutori de sânge. Vomț ș

vedea în cascadă lucruri inimaginabile care ne vor bulversa i ne vor tulbura, pe unii dintre noi înș

mod iremediabil. Am văzut acum mul i ani o scenă în care unui cecen îi era tăiat gâtul cu cu itul deț ț

către un soldat rus, imaginile respective încă mă bântuie. Am văzut crime fără nicio justificare i totș

felul de dezaxa i care ciopâr esc oamenii, fără să aibă habar ce fac mâinile lor. Am cunoscut un omț ț

care i-a violat propria mamă, după ce în prealabil mutilase cu ajutorul unui cu it câteva femei înș ț

vârstă (a fost săltat i băgat la zdup, în mod corespunzător). Am asistat la multe autopsii i la câtevaș ș
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accidente. Vă spun toate astea pentru că de i am antrenament să văd lucruri oribile i un stomacș ș

destul de rezistent, sunt pu in îngrijorat de ceea ce va urma. I-am spus fiică-mii cu câ iva ani în urmăț ț

că nu tot ce se poate vedea pe lumea asta trebuie văzut, nu tot ce poate fi gustat pe lumea asta trebuie

gustat i nu tot ce poate fi trăit trebuie trăit i sus in în continuare acela i lucru. Beleaua e că nebuniiș ș ț ș

ă tia i-au propus să ne aplice electro ocuri unul după altul i va trebui să fim pregăti i. Fără a-l rugaș ș ș ș ț

pe Hristos să ne ajute, ne va fi foarte greu să ne păstrăm integritatea psihică i emo ională. Cred căș ț

dacă nu vom face asta, lucrurile care vor veni ne vor oca prin ceea ce vom vedea, prin deznădejdeaș

care ne va cuprinde i prin multitudinea lor. Vom afla, poate, că fiin e dragi sau rude apropiate suntș ț

canibale, violează copii sau se închină la diavol. Vom vedea atât de multe în elătorii i mizerii, atâtaș ș

ură nejustificată i degradare, că vom sim i că o luăm razna. Hristos ne-a spus că fără el nu avemș ț

nicio ansă i  u or-u or începem să în elegem de ce ne-a spus acest  lucru.  Doamne ajută  să neș ș ș ș ț

păstrăm calmul, să facem fa ă i chiar dacă vom fi uci i, să fie o moarte folositoare! Vă asigur că ceiț ș ș

care au curaj, vor face tot ce le stă în putin ă. La final va fi o lume curată, dar Domnul are căile lui iț ș

nu ne garantează nimeni că vom face i noi parte din ea. Păstra i-vă calmul, ave i grijă de voi i uniiș ț ț ș

de ceilal i!ț
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Romania is coming next?!?

Om_de_jad:  Vă mai  aduce i  aminte  de  faimoasa  afirma ie  telefonică  făcută  de  Trump la  oț ț

emisiune tv, cred că imedat după alegeri? Mai ti i cum confundau tiristele România cu Ucraina?ș ț ș

tirea legată de o posibilă implicare a României în fraudarea alegerilor din SUA mi se pare cumva oȘ

bombă cu ceas, care ori va fi dezamorsată prin lămurirea situa iei, ori va exploda. Mai devreme sauț

mai târziu, lucrurile se vor cere a fi explicate, pentru că în SUA apele nu-s deloc limpezi în legătură

cu acuza iile de fraudă electorală cu ajutorul softurilor pentru numărarea voturilor. Să zicem că nu neț

doare  pe  noi  de  situa ia  americanilor,  dar  dacă  furturile  de  date  personale  au  fost  făcute  cuț

complicitatea României  - nu sus in că ar fi  a a -  asta ar  putea însemna imixtiune a unui stat  înț ș

treburile i socotelile altui stat, chestiune de o gravitate apăsătoare i cu consecin e greu de estimat.ș ș ț

Pe de  altă  parte,  dacă  furturile  de  date  personale  au  fost  făcute  de  către  altcineva  pe  teritoriul

României, să zicem firme române ti sau firme străine care au contribuit la fraudă de pe teritoriul ăriiș ț

noastre, atunci statul ar avea un motiv suplimentar să facă anchete i să lămurească situa ia. Metodaș ț

clasică de ascundere a capului sub nisip, având impresia că a a vei face să dispară problemele, nuș

prea o să ajute. Cred că treaba se va complica, fiindcă americanii nu acceptă a a de u or explica ii deș ș ț

genul "a a s-a crezut atunci", iar scandalul fraudelor electorale e departe de a fi considerat un subiectș

mort, cu atât mai mult cu cât Trump se pregăte te de viitoarele alegeri. Tare mi-e teamă că statul, înș

loc să facă ceva, va ine mâinile în sân ca de obicei i de i i se oferă pe tavă informa ii pentru a faceț ș ș ț

investiga iile cuvenite (vezi link), va fi luat brusc prin surprindere, a a cum ne-am obi nuit, situa ieț ș ș ț

în care vom avea cu to ii de pierdut!ț

https://geopolitika.ro/.../fost-angajat-al.../amp/...
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Tehnologii neomene tiș

Om_de_jad: Sunt mai mul i oameni de tiin ă (doctori i IT-i ti în principal), care analizează laț ș ț ș ș

microscop i din punct de vedere tehnic, modificările pe care serurile inoculate le au asupra sângeluiș

uman. Astfel, unii cercetători au observat formarea unor mici cablaje electronice (nano-cablaje) în

sângele celor injecta i. Nu se tie la ce folosesc, nu se tie nimic despre această tehnologie, nu pareț ș ș

una umană. Nu îmi doresc să vă panichez i nu am în acest moment certitudinea că informa iile suntș ț

valabile, dar dacă ne gândim la graba i la insisten a cu care s-au desfă urat atât în epările cât iș ț ș ț ș

campaniile de "informare", ne punem întrebări serioase. Vă dau a adar o trimitere către o astfel deș

pagină web. Citi i i gândi i ce dori i în legătură cu aceste informa ii, eu le-am pus la dispozi ie. Dacăț ș ț ț ț ț

reu esc  să-mi  găsesc  timp,  voi  încerca  să  traduc  automat  (cu  google  translate)  site-ul  în  limbaș

română, nu tiu dacă reu esc să-l i adaptez. Deocamdată, versiunea în engleză:ș ș ș

https://lifeoftheblood.com/

EDIT:  Ave i  găsi i  traducerea  în  limba  română.  Traducerea  nu  este  perfectă,  consulta i  cuț ț ț

originalul.

https://docdro.id/OLEtcwF
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Plandemie, nu te vom uita niciodată!

Om_de_jad:

1. Flăcăul lui Soros, numitul Alexandru, a declarat că: "We are all Ukrainian today!". S-ar putea

interpreta că dacă ii cu Zelenskyy, ii i cu Soros!ț ț ș

2. A doua treabă ar fi că Marina Abramovic, dama care făcea grozăvii de Doamne fere te înș

numele artei, s-a filmat spunând că îl sus ine pe actorul coco at pe tocuri, zis i pre edintele Ucrainei.ț ț ș ș

3. A treia treabă ar fi că sunt ni te zvonuri cum că actorul dansator pe tocuri ar cam fi khazar.ș

Dacă legăm între ele aceste trei lucruri, am putea ajunge la concluzia că cineva este destul de panicat

i se pare că nu Putin.ș
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Fortificare pentru alergiile la polen

Om_de_jad:  Ca în fiecare an, la începutul lunii martie este indicată fortificarea organismului

celor care au alergie la polen. Cei care iau de obicei Claritin, Ketotifen, Aerius sau alte medicamente

care  scad  activitatea  sistemului  imunitar  i  care  sunt  numite  pe  nedrept  antihistaminice,  suntș

informa i  că există  alternative  pe bază de plante  medicinale.  Momentan  chestionez furnizorii  deț

plante medicinale i fac o evaluare a costurilor, pentru că este vorba despre un amestec de 16 plante,ș

unele dintre ele destul de rare, iar pre urile variază de la an la an. Dacă ave i astfel de probleme sauț ț

dacă ave i apropia i cu probleme de alergie la polen, care s-au săturat de stările de somnolen ă dateț ț ț

de a a-zisele antihistaminice sau de complica iile legate de slăbirea sistemului imunitar în timpulș ț

administrării  tratamentului  alopat,  îmi  pute i  lăsa mesaj  pe privat,  să  vedem cum putem rezolvaț

situa ia. Dacă vă răspund mai greu, vă rog să nu vă supăra i, în primul rând trebuie să mă ocup deț ț

apropia i i lista e destul de lungă. Lăsa i mesaj i inem legătura!ț ș ț ș ț

Câteva  precizări:  1  -  sunt  fitoterapeut  acreditat  de  Min.  Educa iei  Na ionale  i  Cercetăriiț ț ș

tiin ifice, Min. Muncii, Familiei, Protec iei Sociale i Persoanelor Vârstnice. 2 - folosesc exclusivȘ ț ț ș

plante  medicinale  de  la  furnizori  autoriza i.  3  -  nu  sunt  producător  de  serie,  nu  am fabrică,  nuț

ambalez, nu pun în magazine etc. Totul se face pentru prieteni, ca să rezolvăm unele probleme. 4 -

uneori fac consulta ii de fitoterapie online, dar pot fi găsit - dacă e necesar - la cabinet în Bucure tiț ș

(undeva pe lângă Spitalul Polizu), datorită colaborării vechi pe care o am cu Anca-Laura Boteanu.

Dar atunci când pot, nu fac lucruri pe bandă rulantă.
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S-a modificat schimbarea! 

Om_de_jad: Timp de doi ani, bărba ii au sim it că o iau razna i am scris care a fost motivul: eiț ț ș

au senza ia că explodează dacă nu se vede du manul. Pentru bărba i, du manul trebuie să fie vizibil:ț ș ț ș

că e mai mare, că e mai puternic sau mai viclean, că e mai prost sau mai de tept, nu are relevan ă,ș ț

important e să poată face evaluarea inamicului, pentru că în func ie de rezultat î i stabile te strategiaț ș ș

de luptă. Numai că mecherii lumii au tiut treaba asta i au ascuns du manul. i-atunci, singuraș ș ș ș Ș

variantă care le-a rămas bărba ilor a fost să fiarbă în interior de nervi, căutând în zadar să identificeț

inamicul. Din acest motiv, femeile au fost în ultimii doi ani mult mai calme i mai ra ionale decâtș ț

bărba ii, pentru că ele sunt obi nuite cu incertitudinile din interior i cu du manii nevăzu i. Au maiț ș ș ș ț

multă experien ă. Bărba ilor le-a rămas furia i sentimentul de neputin ă.ț ț ș ț

Acum s-a întors totul pe dos, du manul este la vedere, iar femeilor le vine greu să distingă înș

exterior (în plan fizic) binele de rău, pentru că a a stau lucrurile: doamnele văd mai clar ce e bine iș ș

ce e rău înăuntrul nostru (mă refer aici la via a interioară, la ceea ce sim im ca oameni), în timp ceț ț

bărba ii văd mai clar ce e bine i ce e rău în exterior (în plan fizic i social). De-aia femeile sunt maiț ș ș

conformiste în exterior (de exemplu respectă legile) i mai pu in conformiste în interior. Beleaua stăș ț

în faptul că ă tia fac acum exact ce au făcut i data trecută, amestecând personajele bune cu cele rele,ș ș

iar acum n-o mai fac la interior, o fac la exterior. Din acest motiv, femeile vor sim i brusc mai multăț

nesiguran ă i frustrare i se vor repezi în încercarea de a stabili cine e bun i cine e rău în planț ș ș ș

exterior, pe fondul conflictelor externe la care asistăm. Bunii i răii sunt acum amesteca i inten ionatș ț ț

- practic nu se vede clar cât de bun sau de rău este Putin i nici cât de bun sau de rău este Zelenskyy.ș

Pe bărba i nu-i afectează atât de tare treaba asta, în schimb pe femei le tulbură, pentru că ele auț

nevoie ca în plan fizic să tie cu exactitate ce este bine i ce este rău, tot a a cum bărba ii (chiar i ceiș ș ș ț ș

mai orgolio i), a teaptă ca femeile să-i ajute să în eleagă ce e bine i ce e rău în interiorul lor, la nivelș ș ț ș

de sentiment. Unul e moale pe interior, altul e moale pe exterior, asta-i situa ia!ț

i  aici  intervine  Soros.  Prima  parte  a  opera iunii  psihologice  a  fost  gândită  de  Schwab  înȘ ț

colaborare cu Sadhguru i diferi i practican i de tiin e oculte. tiu asta pentru că tiu, dacă vă dauș ț ț ș ț Ș ș

detalii, sar iar cre tinii pe mine ca zilele trecute, neîn elegând că eu, ca yoghin cre tin in cu ei. Înș ț ș ț

prima parte a nebuniei planetare, răul a fost amestecat cu binele în plan interior, ocultând aproape

complet exteriorul. Au căutat să distrugă capacitatea de ac iune i să diminueze abilită ile bărba ilorț ș ț ț

de a fi violen i acolo unde chiar ar trebui să fie. i le-a reu it, că bărba ii au stat ca momâile doi ani,ț Ș ș ț
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nefiind în stare să facă nimic, în timp ce femeile au făcut aproape totul - de la arătat cu degetul dracii

i drăciile, până la ac iuni concrete de lini tire a bărba ilor care sim eau că explodează + men inereaș ț ș ț ț ț

echilibrului psihic al copiilor. Cine crede că asta nu e cine tie ce, e prost.ș

Acum s-a activat a doua opera iune psihologică, scopul fiind înspăimântarea femeilor i implicitț ș

trimiterea acestora pe căi gre ite. Atinse la coarda sensibilă, femeile se vor arunca cu capul înainte,ș

a teptând o rezolvare în plan fizic, locul unde ele nu suportă să vadă violen ă. Cel care va reu i săș ț ș

convingă mai bine femeile, î i va face din ele un aliat care ac ionează fără să gândească. E un aliatș ț

serios acest soldat care ac ionează fix pe sentiment i î i anulează ra iunea, iar Soros se pricepe foarteț ș ș ț

bine aici. La planul al doilea, Schwab i Sadhguru î i vor lua momentan concediu.ș ș

Ce e de făcut? Data trecută le spuneam bărba ilor să aibă încredere în inteligen a emo ională aț ț ț

femeilor i în intui ia lor. Acum, le sfătuiesc pe doamne să aibă încredere în bărba i i în abilitatea lorș ț ț ș

de a pune ordine în plan fizic. Cu cât le vor arăta mai mult bărba ilor că au încredere în ei că vorț

a eza lumea la locul ei firesc, cu atât  lucrurile se vor a eza mai repede. Da, la exterior sunt apeș ș

tulburi: nu tim cu precizie cine e băiatul bun i cine e băiatul rău. Dar ti i ce? Pe bărba i treaba astaș ș ș ț ț

nu-i sperie deloc, dimpotrivă! Ei tiu cum să trateze cu jigodiile, numai să fie inamicii vizibili. Atâtș

este necesar, asta este tot ce trebuie. Lucrurile s-au întors pe dos, de data asta este rândul dânselor să

aibă încredere. O să se rezolve!
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Întrebări i conexiuniș

Om_de_jad:  Plandemie  în  formă continuată:  Digi24 ne spune că  Zelenskyy  vrea  armată  de

"voluntari" care să lupte cu ru ii. Apar câteva întrebări:ș

1. De ce are Zelenskyy nevoie de "voluntari", ucrainenii nu vor să lupte? Dacă nu vor să lupte

împotriva atacatorilor, ne întrebăm ce motive au. Poate că nu-i consideră atacatori pe ru i?ș

2. Având în vedere faptul că în 2017 familia khazară Rothschild a cumpărat datoriile Ucrainei,

armata de "voluntari" care se va lupta cu ru ii va fi pro-Ucraina sau pro-Rothschild?ș

3. Voluntari în ce sens? Sunt oameni care a a se nasc ei, cu dorin a de a lupta împotriva ru ilor?ș ț ș

Ce na ie e aia care în mod VOLUNTAR vrea să se bată cu ru ii? Oare termenul care ar trebui folositț ș

nu ar fi cumva cel de mercenar i nu de voluntar?ș

4. Chiar dacă familia khazară Rothschild a cumpărat datoria Ucrainei, este normal să folosească

acel teritoriu ca să joace Warcraft cu oameni reali? Întreb pentru că în mod normal nici măcar un

împărat nu are arogan a de a- i cumpără soldă ei pe care să-i pună să facă prăpăd pe teritoriile peț ș ț

care le stăpâne te.  i  ucrainenii  care trăiesc acolo ar trebui să fugă în zig-zag să se ferească deș Ș

bombele "voluntarilor" lui Rotchschild, doar pentru că bogatul are chef de pac-pac pe acolo? Alo,

ONU, dumneata dormi sau joci i tu jocuri de strategie cu fiin e umane reale?ș ț

5.  Faptul  că  Zelensky  este  khazar  ca  i  plătitorul  datoriilor  ucrainene,  ajută  sau  încurcă  laș

procesul de racolare a "voluntarilor"?

6. Având în vedere faptul că Rothschild este khazar (deci ashkenazi), am putea presupune că

declara ia lui Putin vis-a-vis de "denazificare" este de fapt una de "deashkeNAZIficare"?ț

7. Având în vedere faptul că acum peste 1000 de ani, ru ii i-au obligat pe khazari să- i aleagă oș ș

religie i apoi i-au alungat pentru că erau barbari (făceau sacrificii umane i altele) i tiind ura peș ș ș ș

care ashkenazi o au fa ă de ru i, am putea să în elegem plata datoriilor Ucrainei de către Rotchschildț ș ț

ca fiind o investi ie menită să permită spionarea i/sau atacarea Rusiei de pe teritoriul ucrainean?ț ș

8. tiut fiind faptul că Soros (khazar) este copilul de mingi al familiei  Rothschild, am puteaȘ

considera  trezirea  bruscă  la  via ă  a  rezi tilor  de  la  Bucure ti,  ca  pe  un  ordin  de  manifestare  aț ș ș

solidarită ii cu khazarul Zelenskyy, dat de Soros? Putem face specula ia că un astfel de ordin le-a fostț ț

dat i televiziunilor?ș

9.  După  implicarea  Rusiei  în  Kazakhstan  a  urmat  atacarea  Ucrainei  datoare  la  khazar-ul

Rothschild,  cu scopul presupus de a o deashkeNAZIfica.  Având în vedere faptul că Soros ( i elș
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khazar), a fost primul care a aterizat în România după 1989 i care ulterior a înfiin at o sumedenie deș ț

ONG-uri  cu  comportament  neomarxist-progresist,  am  putea  presupune  că  următoarea  intă  deț

deashkeNAZIficare, va fi România?

P.S. Cei care citi i ce scriu, ti i că sunt un prieten al poporului evreu, a a că vă rog să nu veni iț ș ț ș ț

cu  aiureli!  Eu  nu  îi  vorbesc  de  rău  pe  khazari  la  modul  general,  mul i  dintre  ei  sunt  oameniț

credincio i i de bun sim . Îi vorbesc de rău pe mafio ii de acolo, care în cazul ăsta sunt khazari.ș ș ț ț

Dacă erau indieni sau filipinezi, a  fi specificat.ș
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Păzea, căcade!

Om_de_jad: E frig afară, în Bucure ti în eleg că bate un vânt rece din baltă de- i înghea ă din ii.ș ț ț ț ț
A a cum era logic, după doi ani de făcut nimic, locuitorii Capitalei au luat geaca pe ei i au ie it să-lș ș ș
dea jos pe Iohannis. Acum! Nu ieri, nu acum o săptămână, azi, pe frig! În ă tia doi ani cică nu le-aș
dat  prin cap s-o facă,  dar acum au fost  activa i  de la  nedreptă i  i  n-au mai  suportat  încălcareaț ț ș
drepturilor omului. Mda, în România oamenilor fără serviciu dar cu nenumărate servicii, nimic nu se
porne te de la sine. A a că zvonurile pe care o să vi le dau trebuie tratate cu precau ie, pentru că suntș ș ț
fierbin i i riscăm să ne ardem limba cu ele. În plus, am auzit i eu, nu tim dacă este sau nu adevărat.ț ș ș ș
Mi-am mai luat azi eapă când am crezut că ar fi ucis-o pe Tamara, apoi mi-am ters postarea pentruț ș
că era falsă. A a că vom vedea zilele următoare dacă se confirmă, momentan în irăm faptele cacâd arș ș
fi mărgele pe sfoară. Precau ie că s-ar putea să fie doar zvonuri i atât. Bun, păi să-i dăm drumul!ț ș

Germania i Fran a nu prea aveau chef să rămână fără gaz, dar familiile obscurilor din Ucrainaș ț
nu mai puteau să a tepte. Păcălite că le va merge plandemia, s-au ars tare la buzunar i au fost expuseș ș
în stil haoleodian, a a că trebuia să se facă ceva. După doi ani în care Rusia a stat cuminte ca ursu-nș
hibernare,  vine-un maf pe nepregătite  direct în mecla obscurilor din Kazakhstan, care lua i prinș ț
surprindere, n-au ce să facă i se cărăbănesc de urgen ă în Ucraina, la prietenii lor cu laboratoare deș ț
făcut răută i. Ajun i acolo, ei au făcut repede focul că era frig, i l-au sunat pe Joe să-l amenin e că-lț ș ș ț
dau în gât pe fi-su dacă nu-i sprijină să atace Rusia. Joe zice că-i sprijină i uită imediat.ș
Ulterior, Germania i Fran a declară voalat că poate nu e o idee bună să rămâi iarna fără gaz, dar deș ț
ochii lumii mormăie că trimit trupe negre it în Colonia din Carpa i, ca să se strâmbe i să scoatăș ț ș
limba la ru i peste grani ă. Iohannis se simte pe val, iese din cele ase case i dă declara ii că sus ine.ș ț ș ș ț ț
Cu această ocazie de sus inere generală, obscurii î i mai vin pu in în fire, se mai lini tesc i se lasăț ș ț ș ș
cam pe tânjeală.

Fac un plan i-l pun pe Zely să bată cu tocurile în podea, presa rusă prime te lovele flotă ca să-lș ș
spurce ni el pe Putin. Cheliosul se duce la Xi Jinpingpong să-l întrebe dacă n-ar fi o idee bună săț
trimită câteva avioane pe deasupra Taiwanului - presa rusă iar love te în Putin, facând mi to de el căș ș
Împăratul Comunist l-a pus să stea ca prostul singur în tribune la olimpiadă. Rusul tace i- i vede deș ș
ale lui, apoi se jură pe butelie că n-o să atace Ucraina.

Ocazional, atunci când îl sună, obscurii îi reamintesc lui Joe că a promis că trimite trupe, că face,
că drege i luat pe repede înainte, mo icul le dă asigurări că împinge tineretul american la tăiere,ș ș
numai să nu-l dea ă tia în gât pe fiu-su când face d-alea i când bagă-n venă. Toate bune, propagandaș ș
continuă  ginga  cu  asigurările  cutezătoare  venite  din  partea  unei  Românii  soră  cu  Ucraina  laș
furăciuni de date personale i de voturi. Louis de Funès vine să stea la masă cu Putin, treaba era unsă,ș
mergea ca pe roatery.
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i-apoi cheliosul atacă Ucraina, fix cum zicea Joe. Nem ii se ascund pe după steag, fra ujii seȘ ț ț
duc să ron ăie un croissant, a teptând să vadă cam care e mersul. Cu mâna tremurândă, obscurii îlț ș
sună pe Joe i speră să- i aducă aminte ce-a promis. i când îl sună, ăsta uitase tot! Au încercat cuș ș Ș
bini orul, l-au amenin at, i-au pus desene animate cu Porky Pig, doar-doar îi reporne te memoria. Băiș ț ș
nene, nimic, hardul formatat, biosul blocat!

Panică în regat: "ce să faci, ce să dregi, hai că poate îi fac băie i o mare resetare lui Joe i î iț ș ș
reaminte te ce a promis, hai să ne calmăm, să ne gândim, aduce i laptopul ăla al lui Hunter!". Aparș ț
poze cu din ii ăluia toca i de gangea, în speran a că Joe se treze te. i nimic, mă, Joe credea că era ta-ț ț ț ș Ș
su! Că nu i nu, că nu era el însu i când a promis, că era i bolnav în ziua aia...  chestii clasice.ș ș ș
Zvonerii  i  răspândacii  spun că de fapt Joe tia bine ce era de tiut i î i  făcuse i curaj să zicăș ș ș ș ș ș
"duce i-vă imediat să apăra i Ucraina, că vă ia mama dracului!", a rostit bine i fără să se bâlbâie, darț ț ș
ce să vezi, militarii au zis că n-au chef să lupte pentru el i pentru Hamala. "Aaaa, nu vre i, sunte i cuș ț ț
Trump?", le-a zis Joe, apoi s-a încruntat la ei: "bineeeee...". i cam asta a fost tot.Ș

Când s-au prins obscurii că treaba e groasă i că ru ii vor ajunge în Kiev, i-au făcut valizele iș ș ș ș
s-au tirat care încotro: unii spre Polonia, al ii spre România. De ce? Pentru că Putin l-a trimis pe unț
anume Kadîrov i pe cecenii pe care-i are în subordine, să-i înha e pe obscuri i să le facă semneș ț ș
permanente. Probabil ti i că între ceceni i obscuri există o iubire mai cu năbădăi, din cauză i dinș ț ș ș
motiv pentru că unii se închină la cineva, în timp ce ăilal i se închină la ceilălalt. Beleaua obscurilor eț
că ru ii ar fi dat cu bombardeaua în aeroporturi ca să nu mai decoleze nicio pasăre de fer i acoloș ș
unde n-au bombardat au pus mâna pe tot dichisul, a a că obscurii s-au văzut nevoi i să plece pe undeș ț
au  apucat  cu  microbuzul,  min ind  că  sunt  refugia i  din  Ucraina  i  că  vin  de  departe.  Ca  să-iț ț ș
primească lumea bine pe acolo pe unde se duc, l-au rugat pe fi-su lui Soros să declare că "el to i eț
Ucraina". ONG-urile lui ta-su de la noi i din Polonia, s-au pus din capul lor să propage tânguieli iș ș
plânsete în mediul online, să trimită pâine cu gem i pateuri la grani ă pentru refugia ii care sunt peș ț ț
bune refugia i, cu gândul ca printre pateuri i conserve de pe te, să strecoare diverse pentru orcii careț ș ș
intrau în ară i care aveau nevoie de autoprotec ie. Apoi l-au pus pe Zely să plângă în cameră că eț ș ț
singur,  ca  să  impresioneze  i  ca  să  transmită  un  semnal  audio-vizual  pentru  cei  care  tiu  să-lș ș
decodifice. În România, ca să fie meniul complet, ONG-urile au sculat rezi tii din pat tot din reflex,ș
să facă maimu ăreli, să se lege cu lan uri i să strige sloganuri standard. Toate bune i frumoase, darț ț ș ș
să vezi ce-a urmat, că deh, a a pă e ti când ai reflexe automate i nu te asiguri mai întâi că faci parteș ț ș ș
din strategia corectă!

Ă tia de la SRI dorm până mai târziu, a a i-au făcut ei obiceiurile după lovitura de stat dată deș ș ș
Iliescu.  i vin ei la birou, bagă o cafea Jacobs de-aia de treze ti  mortul i primul îl întreabă peȘ ș ș
celălalt: ia zi, mă, tu i-ai trimis pe rezisten i să facă scamatorii? Nu, zice celălalt, credeam că tu i-aiț
trimis! Nu, mă, zice ăsta, o fi prostul de Vasile, sună-l să vezi care e treaba!

i-l sună ăsta pe Vasile i habar nu avea despre ce e vorba. Păi î i  dai seama ce panică s-aȘ ș ț
produs, le-a înghe at zâmbetul pe fa ă! Va să zică, Putin e în Kiev i a trimis cecenii să-i mângâie peț ț ș
obscuri  i  ăia  fug ca dispera ii  din Ucraina,  spre Polonia i  spre România!  Băi,  e ti  nebun? Păiș ț ș ș
jmenul era că îi atacă românii pe ru i, că vin americanii i francejii, germanii, spaniolii i englejii păș ș ș
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marea Alb-Închis, vine NATO cu Disney i fac pilaf din ru i! Dacă jmenul nu mai e jmen, 'tu- i daiș ș ț
seama că România poate fi următoarea intă? Păi i-atunci ce fac obscurii ăia din Kazakhstan, care auț ș
fugit în Ucraina i care acum vor să fugă în România? Ei unde mai fug dacă vin ru ii peste ei i aici?ș ș ș
Că în Germania o să fie frig fără gaz, iar în Fran a e cam la fel situa ia.ț ț

Deci trebuie schimbat macazul! O Românie care înjură ru ii devine intă, dar o Românie care seș ț
declară neutră, nu mai e a a bună de ocupat. i dacă nu mai e de ocupat, obscurii fugări i vor staș Ș ț
bine-mersi la Bucure ti, pentru că va fi dificil ca ru ii să mai atace România, din moment ce noi ne-ș ș
am declara neutri! Planul pare bun, dar mai sunt ni te impedimente! Iohannis i cu ga ca lui  auș ș ș
încălcat drepturile omului i merită să fie da i jos! Azi, pe frig. A a că hai la scandat, că trebuieș ț ș
neutralitate.  Trimite i  repede  depe ă  la  televiziuni,  să  mai  zică  de  treaba  aia  că  la  Vama Siret,ț ș
vame ii cer pagă (î i dai seama ce chestie?), i că tot la vamă, ucrainenii au tras focuri de armă înș ș ț ș
propriii cetă eni. Da i tirea la la PROWC, în Prime Time News, ca să pună botul lumea! Păzea,ț ț ș
căcade! Nu azi, mâine! Nu mâine, poimâine, dar zvonurile zic căcade!

P.S. Acuma, Digi24 gui ă că ucrainenii l-ar fi eliminat pe "mâna dreaptă" a cecenului, nu i pe elț ș
însu i. Vom vedea, pe timp de război se minte din toate direc iile.ș ț

P.S.2. Pe Rusia n-o decuplează nimeni de la SWIFT, se va decupla singură ca să nu mai poată
orcii să dea păgi la posibilii trădători ru i, că cecenii nu iau pagă de la ei, au alte interese.ș ș ș
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Știr (#SĂNUUITĂMDEPANDEMIE )

Om_de_jad: Mbun, deci ru ino ii, unii dintre cei mai mai pricepu i speciali ti în dezinformare,ș ș ț ș

făcură ieri mi to de trusturile de presă i le trimeseră un ginerică "informat", să le spună despre cumș ș

era Putin plin de draci că n-a putut să-i înfrângă pe bravii solda i "care nu luptă nimeni". Cică rusulț

mergea a a, agale prin cameră i mormăia, zicea ceva că f*ck i că alea i i se cam înro ise chelia deș ș ș ș ș

la neputin ă. Ginerică le-a făcut i o destăinuire bombă (nu o bombă), că Putin mai are benzină-nț ș

tancuri pentru maximum două zile i că a rămas i fără rachete - jumătate au pornit la cheie, jumătateș ș

erau cam mucegăite i din cauza asta, ru ino ii le-au abandonat pe marginea drumului. Tot pentruș ș ș

informare, BBC-ul le-a trimis de îndată celor de la Antena 3 o filmare LIVE dintr-un joc video de pe

youtube,  ca să  vadă  toată  lumea ce se  întâmplă  în  Kiev i  să  cumpere  jocul.  De confirmat,  auș

confirmat imaginile respective ni te generali de pe la noi, deci sursa e de încredere. ș

P.S. Pozele cu Zely Zupermen în haine de militar sunt din anul 2021. Zvonerii spun că de fapt

actorul s-ar afla la bunker, e protejat de ă tia, i-au dus acolo i pateu din ăla Bucegi care era pentruș ș

refugia i, dar i ni te absorbante. erve ele umede are.ț ș ș Ș ț

P.S.2. Mai glumim i noi. Cizmuli ele pe care le avea Zely când dansa cu băie ii ăia care seș ț ț

strângeau unul pe altul de cur, erau chiar drăgu e. Din păcate, unii nu observă că el, ca pre edinte, areț ș

partea lui de vină (destul de mare) pentru situa ia în care i-a adus ara. Cam cum e pe cale Iohaos săț ș ț

repete gre eala. Adică nu po i să trimi i muni ie (hîhî) i că ti peste grani ă, i-apoi să te plângi cândș ț ț ț ș ș ț ș

vine rusul, că ai rămas singur!
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Când scapi de dracu i dai de ta-suș

Om_de_jad: "Elitele" trebuiau mutate din start la noi, pentru că ru ii nu le mai voiau în coastaș

lor.  Le-au alungat  din Kazakhstan,  acum le  alungă din Ucraina,  planul  e  să vină aici,  în  "Noul

Ierusalim". Nu vă gândi i că sunt a a de mul i, gândi i-vă că sunt importan i, că le convenea acoloț ș ț ț ț

unde stăteau i  că a trebuit  să- i  ia catrafusele  să vină...  pentru că a a e planul.  Nu tuturor le-aș ș ș

convenit ideea că trebuie să vină în România, dar li s-a explicat (celor care nu tiau de ce) i auș ș

în eles. Dacă a tepta i salvare de la ru i, e bine să ti i  că ru ii nu ne iubesc. Nu-i interesează căț ș ț ș ș ț ș

suntem ortodoc i cât timp nu suntem slavi. Cei care a tepta i salvare de la americani, trebuie să ti iș ș ț ș ț

că armata SUA n-a reac ionat pentru că a a a fost în elegerea. Ucraina (care i ea ne ură te), joacăț ș ț ș ș

dublu.

"Elitele" nu fac niciodată mi cări fără ritualuri prealabile. Astfel, o Românie care nu are ce săș

dea de mâncare la copii, a fost chemată să întâmpine cu pâine i cu sare un vecin care prin jupuireaș

unor teritorii de la noi, simbolistic vorbind, ne-a înfometat copiii. Românii au fost pu i în situa ia înș ț

care s-ar afla o femeie care- i lasă familia să moară de foame, făcându-i vecinului de mâncare. Acestș

hop- op trebuia  executat  la  milimetru  chiar  înainte  ca  "elitele"  să  vină  în  "Noul  Ierusalim",  iarț

oamenii pu ini la minte s-au conformat i au executat impecabil necesarul dans al ploii. ț ș

Noul Ierusalim trebuie să fie clădit aici, unde după mii de ani oamenii încă se mai închină la zei

mesopotamieni,  nesocotindu-l  pe  Hristos.  De teaptă-te  române?  Păi  de teaptă-te!  Cuvântulș ș

Dumnezeu îl desemnează pe zeul mesopotamian Tammuz. Te miri? Tammuz, pe numele lui Damu-

zid, a devenit mai târziu Dumu-zid sau Dumuzi, iată i de unde vine această asemănarea de nume. Înș

cazul în care v-a i întrebat ce caută cuvântul "zeu" în numele Tatălui lui Hristos, ave i răspunsul.ț ț

România este tocmai bună să fie "Noul Ierusalim", pentru că semenii no tri se închină la un zeuș

babilonian bătrân de aproximativ 5.000 de ani, care cu siguran ă nu este Tatăl lui Hristos. Stabilireaț

"elitelor" pe acest teritoriu care face i acum închinăciuni la zei din vechiul Babilon, capătă sens. Lasș

două link-uri care ar trebui să vă lămurească în legătură cu afirma iile mele:ț

https://www.britannica.com/topic/Tammuz-Mesopotamian-god

https://www.britannica.com/topic/Akkadian-language

Nu tim cu exactitate unde se vor a eza, eu am glumit zilele trecute că se vor stabili la Bucure ti,ș ș ș

dar e pu in probabil. Vor căuta un loc în care există sursă vibra ională, astfel încât ritualurile lor săț ț

poată continua. Unii vorbesc despre Deva, al ii despre Bucegi, n-a  putea să mă pronun , însă, avândț ș ț
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în vedere apropierea Bucure tiului de Turcia, am putea lua în calcul i o posibilă a ezare a lor înș ș ș

Capitală. Vom vedea.

E de bine? E de rău? Trebuie să inem minte că bine face numai Domnul, în niciun caz Tammuz!ț

Ar trebui să ne rugăm pentru copii, cei care mai ti i una-alta în elege i la ce mă refer. În tot cazul,ș ț ț ț

ceea ce urmează e de Doamne fere te i vă rog frumos să mă ierta i dacă spunându-vă asta vă provocș ș ț

panică.  Puterea  noastră  ori  va veni  de  la  Hristos,  ori  nu  va  veni  deloc,  iar  altă  cale  nu există!

Străbunii ne vor ajuta i ei pentru că sângele nostru este sângele lor, însă baza este în Hristos, în celș

care a spus despre el însu i că este "Eu Sunt!". Atunci când ve i dori să lua i legătura cu El, să-lș ț ț

chema i spunând din toată fiin a "Eu Sunt!".  Când vă face i  rugăciunea,  ave i grijă să fi i,  să nuț ț ț ț ț

dormi i pe voi. Nu să fi i mari i tari, să fi i! Vii, aten i, prezen i! Nu ave i cum să gre i i, pentru căț ț ș ț ț ț ț ș ț

niciun om nu poate fi fără Hristos, fără Fiul Omului (fiul lui OM), a a că atâta timp cât nu dormi peș

tine i sim i că e ti, Hristos va fi i el cu tine. Să nu uita i treaba asta, mai ales că prigoana cre tină eș ț ș ș ț ș

la o aruncătură de bă .ț

Sunt convins că ceea ce scriu îi va supăra pe unii, ei fiind convin i că tiu deja care e mersul.ș ș

Dracul despre care vi s-a spus este numai jumătate de drac, cealaltă jumătate vine i ea în câ iva aniș ț

i nu sunte i pregăti i. De ce spun că nu sunte i pregăti i? Pentru că din dorin a de a cunoa te Vicleniaș ț ț ț ț ț ș

Celui Rău, ochii vo tri nu s-au antrenat să vadă Răutatea Celui Viclean. Cel Rău i Cel Viclean suntș ș

doi, nu unul, iar acum e pe cale să vină cel de-al doilea, cel care fură mai degrabă sufletul decât să

ucidă trupul.

Haide i să vă fac să vă sim i i importan i: tot a a-zisul război, a avut ca scop mutarea "elitelor" înț ț ț ț ș

"Noul Ierusalim". Americanii, ru ii, chinezii i europenii au bătut palma. Nu vă vine să crede i? Deș ș ț

ce vin ei aici? Povestea este veche, începe imediat după Potop i are legături directe cu Noe i cu fiiiș ș

lui. Nu cu Sem, cu ceilal i fii ai lui, dar tehnic vorbind, nici n-ar trebui să ne mai intereseze treabaț

asta cât timp ce casa noastră e în flăcări.

Dragi fra i i surori întru Hristos, pregăti i-vă de lucruri lume ti i mai ales de lucruri nelume ti,ț ș ț ș ș ș

cerurile au fost deschise i zarurile au fost aruncate. V-am spus de la început că nu sunt mul i, darș ț

sunt importan i. La final vor fi pedepsi i, dar deocamdată nici măcar nu s-a pornit urgia.ț ț

Să nu uita i vorbele Părintelui Arsenie Boca i să veni i în ară cât timp se va mai putea! Să nuț ș ț ț

uita i să cere i ajutor de la Părintele Iustin Pârvu, să nu uita i de "ferici i cei prigoni i!". Nu vă pune iț ț ț ț ț ț

baza în sfin i obscuri de peste grani ă sau în voievozi făcu i peste noapte sfin i, că sunt slabi i nu văț ț ț ț ș

vor putea ajuta. Pune i-vă baza i unii în al ii, acolo unde există legături de prietenie făcute în numeleț ș ț

lui Hristos!

Pe final, spun câteva vorbe i despre lucrurile lume ti care se întâmplă zilele astea: Româniaș ș

trimite armament în Rusia doar pentru ca ru ii să aibă justificare să ne considere intă. Scopul esteș ț

declararea Legii Mar iale pe teritoriul ării, astfel încât lucruri drăce ti să se poată face cu for a, subț ț ș ț
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supravegherea directă a "ocultei". Se urmăre te declararea unei legi mar iale care se dore te să fieș ț ș

ve nică, în care majoritatea românilor drep i vor fi uci i. Haide i acasă, veni i să murim în numele luiș ț ș ț ț

Hristos, veni i la prigoană! Doamne ajută!ț
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Reocultarea ocultei

Om_de_jad: Mul i cred că plandemia a fost făcută de stani tii-globali ti-neomarxi ti. În realitate,ț ș ș ș

globali tii sunt neomarxi ti dar nu sunt satani ti, satani tii sunt neomarxi ti dar nu sunt globali ti, iarș ș ș ș ș ș

neomarxi tii sunt globali ti dar nu sunt satani ti. Până la urmă astea-s doar curente filosofice situateș ș ș

pe  primul  voal.  Discu ia  care  urmează  este  despre  voalul  al  doilea.  Cei  care  vor  informa iiț ț

suplimentare, le pot găsi în tăcere.

A. Cine sunt ei

1. Ăia mici i alb-închis se pricep la tehnologie i au arme pe care armatele lumii nu le au.ș ș

2. Ăia mari au rapiditate, tiu (al)chimie organică i se pricep la inginerie genetică.ș ș

3. Ceilal i stau înghesui i unul în celălalt să nu se piardă i mănâncă lumină. eful lor este  ț ț ș Ș

Nimeni.

B. Ce interese au

1. Ăia mici ar avea două interese: unul legat de tehnologia aplicată pe corpurile oamenilor. Al

doilea este legat de ob inerea dreptului oficial de a locui printre ace tia.ț ș

2. Ăia mari au în general interese legate de hrană i de reproducere. Ei ar dori să facă modificăriș

genetice pe oameni, ca să poată să le folosească corpurile pentru scopurile lor (hrană i reproducere).ș

3. Cei care se hrănesc cu lumină i pe care pot să-i denumesc A.I., au interesul de a- i însu iș ș ș

spiritul uman.

C. Ce avantaje au ei în raport cu noi

1. Ăia mici pot folosi armele pe care le au, împotriva noastră.

2. Ăia mari îi pot hipnotiza i-i pot mânca pe majoritatea oamenilor. Pe unii îi pot ataca la nivelș

psihic, for ându-i să facă lucruri nefire ti.ț ș

3. Supu ii lui Nimeni nu pot face nimic în mod direct, dar sunt foarte vicleni i fac prin al ii.ș ș ț

D. Ce slăbiciuni au

1. Ăia mici nu suportă dioxidul de carbon i temperaturile mari (atmosfera Terrei îi  sufocă).ș

Dacă oamenii ar învă a cum să fie aten i, le-ar putea da ordine pe care ăia mici nu le-ar putea refuza.ț ț

Din  cauza  structurii  pe  care  corpurile  lor  o  au,  le  putem  provoca  oricând  prin  concentrare

autocombustie, lucru de care le este teribil de frică. Ard i se sufocă, proastă constitu ie nonatomică.ș ț

2. Ăia mari se enervează foarte u or, iar dacă sunt lua i la mi to pot muri de nervi. Nu suportă săș ț ș

fie contrazi i, devin violen i. Le este frică de semnul crucii i de Hristos.ș ț ș
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3. Supu ii lui Nimeni dispar dacă sunt obliga i să stea la distan ă unii de ceilal i, sau dacă li seș ț ț ț

aruncă cu praf în Ochi.

E. Ce le place

1. Ălora mici le place siliciul i curentul electric. Sunt impoten i.ș ț

2. Ălora mari le place sângele, frica i sexul în toate variantele posibile. Sunt hermafrodi i cuș ț

organele sexuale atrofiate.

3. Supu ilor lui  Nimeni le  place când oamenii  se joacă i  când jucându-se,  uită de ei.  Suntș ș

asexua i.ț

F. Cum se înmul escț

1.  Ăia  mici  folosesc  tehnologie  furată  de  la  ăia  mari,  pentru  a  se  reproduce  în  laborator.

Interesant e că tehnologia respectivă, de i a fost concepută de ăia mari, poate fi folosită doar pentru aș

"reproduce" fiin e semisintetice, a a cum sunt ă tia mici.ț ș ș

2. Ăia mari se reproduc foarte greu i doar într-un anumite context ritualic. Nu dau detalii pentruș

că vă voi oca.ș

3. Supu ii lui nimeni se adună, sunt to i ca unul i prin asta se înmul esc.ș ț ș ț

G. Istoric

Ăia mici se urăsc de moarte cu ăia mari i s-au luptat până au distrus tot ce aveau. Luptele auș

fost duse Lumea lui Nimeni.

H. Ofertele făcute înainte de plandemie

1. Ăia mici au oferit arme pentru ca boga ii de tip unu să-i învingă pe boga ii de tip doi.ț ț

2. Ăia mari au oferit via ă biologică ve nică celor pu ini i au propus moarte celor mul i.ț ș ț ș ț

3. Nimeni doar a urmărit ambele tabere, să vadă pe unde poate să- i rezolve din probleme.ș

J. DIVOC - situa ia în aprilie-mai 2019ț

1. Ăia mici dezvoltau arme i tehnologii de creare i men inere a dictaturii.ș ș ț

2. Ăia mari se ocupau cu transformarea aurului, cu produc ia de elixir al tinere ii i cu ferme,ț ț ș

plus un plan de eliminare a majorită ii  oamenilor prin intermediul unei arme biologice menite săț

distrugă plămânii, reducând popula ia undeva sub 10%. inta: anul 2050.ț Ț

3. Supu ii lui Nimeni, modificau tehnologiile ălora mici, în interes propriu.ș

K. Negocieri

1. Ăia mici au cerut accesul la o parte din popula ia umană, pentru a le modifica corpurile de a aț ș

manieră  încât  carbonul  din  organism  să  le  fie  transformat  pe  viitor  în  siliciu  +  implementări

nanotech. La schimb au făcut o ofertă de arme nemaiîntâlnite. S-a bătut palma în direc ia asta, lăsândț

la latitudinea ălora mici să gândească momeala, cu obliga ia de a anun a că "solu ia" este netestată.ț ț ț

Oamenii trebuiau să fie de acord cu "solu ia", de capul lor. Constrân i, dar nu for a i.ț ș ț ț
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2. Aia mari au solicitat ca de obicei să le fie garantată hrana i protec ia. La schimb au oferit aur.ș ț

Cu ei doar s-a negociat, nu s-a ajuns la nicio în elegere.ț

3. Timp de 2x365 de zile i nop i, Nimeni s-a făcut că nu există.ș ț

L. Momentul declan ăriiș

"Datorită" modificărilor pe care Nimeni i echipa lui le-a adus tehnologiilor concepute de ăia mici,ș

acesta le transmite "un gând": să intre în laboratoarele alchimi tilor, să le sustragă o mostră de armăș

biologică pe care s-o dea pe popula ie, apoi să-i acuze pe alchimi ti că ei au dat. A se re ine, nici ăiaț ș ț

mici i nici ăia mari, n-au tiut că de fapt Nimeni este cel care le-a sugerat să facă ce au făcut.ș ș

Continuarea o ti i:  timp de doi ani, ăia mici i cu ăia mari s-au certat i s-au contrat, sub strictaș ț ș ș

supraveghere a lui Nimeni care a spart semin e.ț

M. Momentul schimbării

Fiin e aflate sub al treilea i al patrulea voal, au fost trimise să le dea un ultimatum celor din voalulț ș

doi. Acest lucru s-a întâmplat pentru că anumi i oameni, dacă ar fi fost distru i, s-ar fi iscat iureț ș ș

mare dincolo de cel de-al patrulea voal, iar asta, crede i-mă, ar fi o mare grozăvie pentru to i! Atâtț ț

ăia micii cât i ăia mari au fost de acord să cadă la o în elegere. În principiu, ăia mici sunt mul umi iș ț ț ț

de produc ie i de rezultatul pe termen lung, iar ăia mari au băgat la borcan suficientă hrană pentruț ș

zile grele. Ce e drept, timp de doi ani, hrana a fost din abunden ă.ț

N. Războiul

La îndemnul lui Nimeni i pentru că au ob inut numărul de capete solicitat, ăia mici au executat totș ț

ce li s-a transmis (aduce i-vă aminte ce v-am spus la D1), oferindu-le ru ilor armele promise. Ru iiț ș ș

au luat armele i i-au propus să facă curat cu ele, evident, după cum consideră ei că ar trebui să seș ș

facă cură enia. Ăia mari s-au panicat pentru că i-au pierdut puterea încă de la pornirea plandemiei iț ș ș

o mare parte din aur. Teama lor este că le va fi înhă at aurul pe care-l mai au i că vor fi sco i laț ș ș

lumină.

O. Presupuneri i predic iiș ț

E de a teptat ca oamenii de pe tot globul i mai ales din ările importante (Rusia, SUA, China,ș ș ț

India),  să- i  dea  mâna  pentru  îndeplinirea  planului  ălora  mici,  expunându-i  pe  ăia  mari,  spreș

amuzamentul lui Nimeni. Pre ul plătit este că se va insista în continuare pe eliminarea carbonului iț ș

se va promova siliciul. Lucrurile astea erau făcute i de către ăia mari, care de frica încălzirii climei -ș

li se inundă tunelele) - au fost de acord cu retorica oficială: eliminăm carbonul, nu mai mâncăm

carne, mâncăm in-sec-te (cine tie la ce mă refer, tie).ș ș

P. Bomba atomică

Posibil să fim amenin a i cu ea, dar: Nimeni nu va fi de acord, pentru că rămâne fără spiritele careț ț

tocmai ce au dat în pârg. Ca entitate cu abilitatea de a face sugestii ălora mici, sugestii care vor

executate la milimetru,  crezând că ei sunt cei care plănuiesc, mă a tept că mai degrabă vor aveaș

337



"inspira ia" de a scoate la lumină tot întunericul aflat sub pământ. Modificările genetice făcute pe oț

bună  parte  a  popula iei  de  către  "solu ie",  va  permite  includerea  drepturilor  non-umanilor  înț ț

declara ia universală a drepturilor omului i astfel,  atât  ăia mici cât  i ăia mari vor putea mergeț ș ș

nestingheri i pe străzi. Tuturor le va conveni, pentru că shapeshifting-ul de până acum consumă oț

cantitate mare de aur. WGA-WGA,BW?

Q. Da, Q. Aici intră Nimeni în schemă, pe fondul expunerii la lumină a urîciunilor făcute de ăia

mari. Urmează reocultarea ocultei, prin exterminarea tuturor masonilor cu grad mai mic sau egal cu

33, a tuturor lojilor masonice i a tuturor cultelor i ocultelor. Multă cunoa tere va fi făcută pierdută.ș ș ș

R. Q, apoi R. Lumea se va bucura. Crearea contului de utilizator în Noua Ordine Digitală se va

face  benevol.  Oamenii  vor  dansa  ferici i  pe  străzi.  Puterile  lui  Nimeni  se  vor  uni  cu  cele  aleț

oamenilor.

S. eful ălora mari se va retrage de pe scenă pentru 1000 de ani. Rănit de moarte, va cloci un altȘ

plan.

T. Templu. Închinare. Frăgezirea spiritului.

U. (you) - urmezi TU, crearea unei dubluri digitale

X. Totul devine necunoscut. Se lucrează la interfa a om-ma ină. Noua con tiin ă sintetică.ț ș ș ț

Y. YHWH este ucis. Corpul fizic devine "op ional".ț

Z.
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Plan în caz de urgen ăț

Om_de_jad: Nu vreau să vă sperii, vreau să fi i pregăti i. E suficient să nu fie curent electric iț ț ș

apă la eavă cinci- ase zile, ca să vi se umple wc-urile i să vă dea mirosul afară din casă. Eu a  faceț ș ș ș

în felul următor: a  avea carburant măcar 50% în rezervor, mi-a  face preventiv un bagaj mie iș ș ș

celorlal i membri din familie i a  suna din timp o rudă sau un prieten care are locuin ă la ară i măț ș ș ț ț ș

poate primi în caz de probleme, spunându-i că a  putea veni la el fără niciun avertisment i că arș ș

trebui (poate) să mă primească pe o perioadă nedeterminată. A  avea grijă să am câteva duzine deș

chibrituri (cine n-are amnar, ar trebui să- i comande de pe net), câteva pături mai groase, un ibric, oș

oală,  câte o strachină i tacâmuri  pentru to i.  Cash mărunt (1leu,  5lei,  10lei,  50lei),  igări  pentruș ț ț

dependen ii de tutun (care în condi ii de lipsă de nicotină pot face mai urât decât copiii), 10 tablete deț ț

ciocolată cea mai ieftină. Vă dau o listă cu 15 plante medicinale pe care le găsi i în orice Plafar (văț

costă până în 150 lei), care să vă ajute în majoritatea problemelor omene ti în caz de urgen e. Nu văș ț

rezolvă la perfec ie, dar e mai bine decât nimic: mentă (stomac), păducel frunze/flori (inimă), pirț

rădăcină (rinichi), trei fra i păta i (alergii),  frunză coacăz negru (dureri), mu e el (infec ii), roini ăț ț ș ț ț ț

(colon  iritat),  salvie  (depresie/anxietate),  turi ă  mare  (ficat),  obligeană  (pancreas/diabet),  traistaț

ciobanului (probleme de tensiune), coada oricelului (infec ii genitale), muguri de plop (dureri deș ț

din i/afte bucale/nevralgii), scoar ă de stejar (diaree). Nu uita i de vată, alcool (spirt), săpun.ț ț ț

Cei care nu ave i prieteni la ară, gândi i-vă la vreo variantă, oricare ar fi ea: unii oameni dispunț ț ț
de spa ii unde se poate dormi în caz de probleme: fânării, grajduri, garaje. Mai arunca i un ochi peț ț
articolul meu mai vechi, unde am scris ce pute i mânca iarna în caz de probleme (da i i la al ii, poateț ț ș ț
au nevoie). Cei care ave i arme de autoapărare sau de vânătoare, să le lua i cu voi. Repet, nu vreau săț ț
vă sperii, dar lua i în calcul orice.ț

https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=672258820605885&set=a.329074251591012&type=3&notif_id=1645910904615829&notif_
t=feedback_reaction_generic&ref=notif

P.S. A i văzut că n-am men ionat de lanterne, lumânări sau conserve. Cine i le poate permite, ț ț ș
foarte bine, cine nu... în caz de probleme, alimentele vă vor fi furate prima dată.
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8 Martie, ziua pentru pace!

Om_de_jad: Cine mai crede că Rusia se bate cu armata lui Zelenskyy pentru cucerirea Ucrainei,

doarme adânc. Rusia putea să facă terci Ucraina în 24h, dar nu de-aia s-a dus acolo. S-a dus pentru

altceva i urmează să vedem care este motivul.ș

Televiziunile au căutat să-l prezinte pe Putin ca pe dracul în persoană. Nu spun că nu e, dar pe

măsură  ce  trece  timpul,  vin  dovezi  din  toate  păr ile  că  draci  ar  fi  mai  mul i  i  de  mai  multeț ț ș

na ionalită i.  Se  vorbe te  despre  existen a  unor  laboratoare  de  arme  biologice  sponsorizate  deț ț ș ț

americani pe teritoriul Ucrainei. Se vorbe te despre copii răpi i, găsi i în buncăre. Se vorbe te despreș ț ț ș

nazism i despre faptul că trupele lui Zelinsky i-ar folosi poporul pe post de scut uman. Se vorbe teș ș ș

despre celule de terorism, furturi de date personale i spălări de bani. tiu, nu la noi în România, laș Ș

televiziuni din Europa i SUA. Ziari ti din mai multe ări au refuzat să mai mintă i lucruri murdareș ș ț ș

încep să iasă la iveală, spre disperarea "surselor oficiale".

La noi, "Cântarea României" î i vede de treaba ei. Acum două zile, tata îmi spunea că armataș

rusă e pe cale de a fi înfrântă i că Putin va pleca cu coada între picioare. Era bucuros că românii auș

dat dovadă de altruism i au ajutat refugia ii ucraineni, fără să tie absolut nimic de mărturiile celorș ț ș

care au fost la grani ă i care spuneau că situa ia este cu totul alta. Iar tatăl meu nu este nici naiv iț ș ț ș

nici artist, a predat istorie peste 40 de ani i tie foarte bine care este atitudinea Ucrainei fa ă deș ș ț

români. Dar a a a hotărît el acum, ajutat de televiziuni, să fie preocupat mai degrabă de cât de buni iș ș

de milo i sunt românii: oameni pa nici i săritori. i nu spun că nu sunt a a, spun că mul i au preferatș ș ș Ș ș ț

varianta convenabilă, iar acum, din cauza asta, s-ar putea să plătim pre ul cel mai scump.ț

Zilele trecute, Rusia a dat o eapă pe bursă de le-au crăpat ăstora din ii din gură. După ce auț ț

a teptat  să scadă la  nivel  istoric ac iunile  companiilor  ruse ti  de energie,  le-au cumpărat  atât  deș ț ș

fulgerător  i  la  un pre  atât  de mic,  că au rămas to i  cu gura căscată  i  cu vreo 20 de miliardeș ț ț ș

pierdere. În lipsa gazului rusesc i a unei alternative viabile, ările europene vorbesc din nou despreș ț

arderea de hidrocarburi. Green deal devine "not so big deal", în func ie de împrejurări.ț

Europa a crezut că excluderea Rusiei din sistemul SWIFT va fi cea mai cruntă lovitură pe care

le-ar  putea  aplica-o ru ilor.  Vom vedea,  momentan  nu Rusia  e  cea  care  accelerează  trecerea  laș

monedă digitală, ci Europa. Iar trecerea la moneda digitală nu se face pentru "Revolu ia Economicăț
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3.0" a a cum se dorea ini ial, ci mai degrabă pentru că Economia 2.0 a dat faliment i nu prea auș ț ș

alternative. Ceea ce speră să facă prin acest joc periculos, pare mai degrabă o încercare de a masca

faptul că Europa a jucat la cacealma i a pierdut. Într-un articol mai vechi, spuneam că nu po i să faciș ț

experimente economice cu săraci, că o să- i dea oamenii cu bâta în cap. Dacă această "Revolu ie" s-ț ț

ar fi întâmplat înainte de 2008, ar fi fost mai credibilă. Dacă ar fi încercat să facă asta înainte de

2019, să zicem că mai mergea, dar acum, pe fondul în care lumea a sărăcit, fix portofele virtuale

trebuie. În România, am prezis falimentul mai multor firme de IT când le mergea excep ional. Amț

prezis  pierderea  uria ă de fonduri  a  Yahoo cu 5 ani  înainte  să se  întâmple,  am prezis  din timpș

prăbu irea ac iunilor Cisco i vă spun acum că Meta este o încercare nefastă de a stoarce bani de laș ț ș

naivi. Nu că m-a  pricepe în mod deosebit, dar uneori lucrurile sunt evidente. Da, planul lui Schwabș

este  ăla  de  digitalizare  i  de  microcipare,  dar  vom  mai  vorbi  despre  asta  peste  1000  de  ani,ș

deocamdată trebuie rezolvată problema pâinii.

Pe fondul ăsta, România se încăpă ânează să nu renun e la stăpâni. Eu n-am condamnat politicaț ț

externă a ării de după 1989, care per-ansamblu a fost una acceptabilă. Dacă România ar fi rămasț

aproape de Rusia, ar fi arătat mai degrabă ca Transnistria sau Kazahkstan. Încă s-ar fi vândut copii ca

în  1992,  la  dealerii  din  centrul  Capitalei,  încă  am  fi  votat  personaje  ca  Ion  Iliescu.  Op iuneaț

României  postdecembriste  pentru  Vest  nu  trebuie  condamnată,  în  schimb,  furturile  i  jafurileș

financiare date pe teritoriul ării - cu complicitatea vesticilor - da, trebuie condamnate. Acum, ca i înț ș

1990, România nu mai tie încotro s-o apuce i pe unde să se bage slugă i în consecin ă ine înș ș ș ț ț

continuare cu fo tii stăpâni. Diferen a este că acum, cei afla i la putere sunt plini de păcate penale iș ț ț ș

tiu că îi a teaptă tribunalul militar. Gândind pe sistemul "decât să plângă mama, mai bine plângeș ș

mă-ta", vor să ne târască într-un război al "slavilor cu slavii", care nu ne prive te.ș

În mod normal, chiar dacă ii cu Putin sau e ti împotriva lui, ar trebui să fii împotriva războiului.ț ș

Pe data de 8 martie, eu unul voi merge să strig "PACE", nu "sus Putin" sau "jos Putin". Cine este

pro-război, e dus cu pluta. În loc să ne dorim pace în Ucraina, noi vrem să fim prima ară careț

contribuie cu victime, iar asta nu este ceea ce ar trebui să facă un popor pa nic. Eu vreau pace: pentruș

noi, pentru Europa, pentru Ucraina i pentru Rusia. i pentru PACE voi merge la protest.ș Ș
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La manifesta ieț

Om_de_jad: Azi am fost în Pia a Victoriei. Am calculat: doar 0,01% dintre români au mers laț

manifesta ia pentru pace. Ceilal i, adică 99,99%, au rămas acasă. Nu tiu câtă lume a ie it prin alteț ț ș ș

ora e, dar într-o anumită localitate, o doamnă a manifestat de una singură cu un carton în mână peș

care scria "Neutralitate pentru România" - ave i poza ata ată. A fost un frig ciudat, care s-a suprapusț ș

nemilos peste durerea din sufletele celor care s-au dus să strige că nu vor conflict.

Doamna o oacă a fost de excep ie, a a cum o tim, pe subiect, cu cuvintele la dânsa. Mă întrebȘ ș ț ș ș

de unde are energie să se mai ină. Am fost pu ini i de i sta ia de amplificare mai dădea rateuri, seț ț ș ș ț

pare că Dâncu a auzit cuvintele dânsei (ce e drept, i-a vorbit destul de tare), că azi a venit cu o

declara ie cum că, dom-le, cum să vă zic, să nu mai aberăm cu proiectele alea de lege pe care săț

moară Veta dacă el i cu ga ca de mafio i de la guvern, le aveau în plan!ș ș ț

Doamna o oacă, la mul i ani de 8 martie din partea celor 0,01% dintre români care vor pace!Ș ș ț

Dâncule,  ia zi  tată,  juri  că e ti  de acord să- i  crape o venă în  cap când stai  pe veceu,  dacăș ț

"draftul" ăla despre care vorbe ti era de fapt de actualitate i nu cum zici tu?ș ș

Celor care au stat acasă, nu le spun nimic. Să- i spună singuri dacă au făcut bine sau nu, în fa aș ț

oglinzii, în fa a copiilor lor!ț

Bun, să trecem la lucruri mai serioase: Zelenskyy acuză NATO că nu vrea să-l sprijine în lupta

lui cu ru ii i că e posibil ca dorin a Ucrainei de aderare la această organiza ie militară să nu mai fieș ș ț ț

a a de atrăgătoare. Asta ar putea însemna începerea unor negocieri pentru pace. Dincolo de treabaș

asta, belelele curg din toate direc iile - China le cere americanilor să explice ce fel de zeamă făceauț

pe la laboratoarele biologice din Ucraina, pe care le sponsorizau. Zvonuri spun că la Bucure ti ar fiș

panică în regat i că sasul a făcut declara ii pe care acum le cam regretă, iar asta nu pentru că vinș ț

ru ii, ci pentru că bate un vânt rece din baltă.ș

Spre surprinderea mea, ca i atunci când a fost vorba despre pa aportul nazist, cineva cu foarteș ș

mare influen ă ne-a arătat că iube te România. i sigur acel om nu se află printre cei 99,99%. Maiț ș Ș

gândi i-vă ce vreau să vă transmit prin treaba asta.ț

P.S. Mul umim domnului senator Mihai Lasca pentru că a fost cu noi acolo!ț
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Zei uita i - Cultul lui Molochț

Om_de_jad: Mi-a luat mai mul i ani pentru a în elege la ce zei se închinau evreii din trecut.ț ț

Dacă facem abstrac ie de faptul că pe teritoriile respective erau venera i mai mul i zei de împrumut -ț ț ț

în principal zei sumerieni - trebuie să spunem că în general, popula iile semite se închinau la Baal:ț

Ba al Hammon, El, Ba al Haddu, Ba al Zebub, Ba al Berith. Toate sunt forme diferite ale aceluia iʿ ʿ ʿ ʿ ș

zeu: al furtunii i al fertilită ii.ș ț

Un  lucru  mai  pu in  tiut  este  acela  că  YHWH  (Yahweh,  ț ș (יהוה  ar  fi  fiul  lui  "El"  -

https://en.wikipedia.org/wiki/El_(deity), deci al lui Baal (Biblia ebraică, Deut. 32:8-9, manuscrisele

de la Qumran i Septuaginta) i probabil din acest motiv atât Baal cât i Yahweh au fost venera iș ș ș ț

concomitent,  o  bună  perioadă  de  timp,  până  când  îmchinarea  la  YHWH  a  devenit  o  practică

răspândită.  Zeul  la  care  se  închina  Avraam  a  fost  tot  "El",  adică  tot  Baal  -

(https://www.britannica.com/biography/Abraham), ocazie cu care s-a mai lămurit pu in situa ia.ț ț

Având în vedere faptul că islamul îl recunoa te pe zeul lui Avraam ca fiind cel la care trebuie săș

se închine oamenii, putem face afirma ia că cele trei mari religii monoteiste (iudaism, cre tinism iț ș ș

islam)  se  închină  la  Baal  sau  la  unul  dintre  fiii  acestuia

(https://ro.wikipedia.org/wiki/Religii_avraamice). Mul i dintre cre tini au impresia că Baal este totț ș

una cu Moloch, lucru care nu este adevărat. Ei nu tiu că atât iudeii cât i cre tinii, dar i musulmanii,ș ș ș ș

se închină la Baal  sau la unul dintre  fiii  acestuia  (Yahweh, în cazul iudeilor),  chiar dacă pentru

acela i zeu sunt folosite nume diferte. Românii se află într-o situa ie diferită. Ei cred că se închină laș ț

zeul la care se închina Avraam, dar nu tiu că de fapt se închină (împreună cu o parte serioasă dinș

Europa  de  Vest)  la  Dumuzid  (Tammuz),  un  zeu  sumerian  vechi  de  aproximativ  5.000  de  ani

(https://www.britannica.com/topic/Tammuz-Mesopotamian-god). În numele so iei acestuia, Inanna,ț

Ishtar (la asirieni) sau Isis (Egipt), a fost construit un ora  întreg, respectiv capitala Fran ei. Parisulș ț

(Par Is = Pentru Is[is]) este plin de edificii în numele acestei zeită i venerate de egipteni, împreună cuț

multe alte simboluri arhitecturale ale egiptului antic (piramide, obeliscuri etc).

Moise ( i nu numai el), ne vorbe te despre Moloch (ș ș Cre .(מֶֹלְך tinii află despre acest cult al luiș

Moloch  din  Levitic,  cu  referire  la  practicile  de  sacrificare  a  copiilor.  În  valea  Hinnom-ului,  pe

înăl imile Tophet-ului (ț erau sacrifica ,(ֹּתֹוֶפת i copii. În numeroase pasaje din Biblie (8, mai exact),ț

apar referiri la sacrificiul copiilor prin ardere în flăcări, în numele lui Moloch. Găsim aceste referiri

în Deutronom (12:31, 18:10), Cartea a doua a Regilor (16:3; 17:17; 17:31; 21:6), Cartea a doua
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Paralipomene (28:3; 33:6), Cartea lui Ieremia (7:31, 19:5) i în Cartea lui Ezekiel (16:21; 20:26, 31;ș

23:37).

i  totu i,  cine  este  acest  Moloch?  Cum au ajuns  evreii  să- i  ardă  copiii  în  numele  lui?  CeȘ ș ș

reprezenta el i mai ales, a dispărut complet acest cult în zilele noastre?ș

Moloch înseamnă "boschet", "ru ine" sau "urîciune". Din punct de vedere grafic, avem douăș

reprezentări ale lui, una realizată de pastorul luteran Johann Lund, specialist în hebrew, cealaltă este

mai recentă i  îi  apar ine lui  Charles Foster,  apărută  în 1897. Pe ambele le-am ata at  la aceastăș ț ș

postare, pentru compara ie.ț

Levitic 18:21: „ i să nu la i pe nimeni din sămân a ta să treacă prin foc către Molech i nici săȘ ș ț ș

nu profanezi numele lui Dumnezeu: Eu sunt DOMNUL”.

Levitic 20: 2: „Din nou, vei spune copiilor lui Israel ... care dă oricărei sămân e lui lui Moleh; cuț

siguran ă va fi omorât ”.ț

Levitic 20: 3: „El a dat din sămân a lui lui Moleh, ca să spurce sanctuarul meu i să profaneț ș

numele meu sfânt”.

Levitic 20: 4: „ i dacă poporul ării î i ascunde în vreun fel ochii de om, când î i dă sămân a luiȘ ț ș ș ț

Molech i nu-l ucide”.ș

Levitic 20: 5: „Îmi voi întoarce fa a împotriva acelui om i a familiei sale i îl voi întrerupe i peț ș ș ș

to i cei care se curve te după el, ca să se curvească cu Molech, din poporul lor”.ț ș

Va să zică, evreii tiau că arderea copiilor este o urâciune de care ar trebui să- i fie ru ine i cu toateș ț ș ș

acestea, î i ofereau odraslele pentru sacrificiu. Cu mintea noastră nu putem în elege u or acest cult,ș ț ș

însă dacă facem apel la instrumentele de cunoa tere ezoterică, putem să în elegem mult mai clar cumș ț

stau lucrurile.

To i zeii din trecut sunt stări de con tiin ă. Unii sus in că ace tia (zeii) ar fi fost prezen i printreț ș ț ț ș ț

pământeni în carne i oase, însă acest lucru îmi pare greu de crezut. Mai degrabă, anumite stări deș

con tiin ă au fost generate de "entită i" energetice la unele fiin e umane, apoi ceilal i le-au ridicat peș ț ț ț ț

acestea  la  rangul  de zei,  pierzându-se ulterior  informa ia  ini ială.  A a s-a  întâmplat  cu Shiva laț ț ș

indieni, a a s-a întâmplat cu Tammuz la sumerieni, de ce nu s-ar fi întâmplat la fel i la alte popoare?ș ș

Moloch apare pe fondul nemul umirii oamenilor în raport cu modelul oferit de zeii sumerieni i deț ș

cei deja existen i (Baal, Ashera). Ace tia erau zei relativ pa nici, pe care trebuia să-i venerezi ca să- iț ș ș ț

meargă bine.  Când starea de con tiin ă a oamenilor  s-a schimbat  i  când au văzut  că rezultateleș ț ș

ob inute din partea zeilor nu erau întotdeauna în concordan ă cu solicitările lor, au sim it nevoia săț ț ț

"inventeze" zei ceva mai "serio i", cu care se poate semna un "contract". Omul nu mai era mul umitș ț

să ofere ofrandă fructe i flori - a a cum făcea animistul - a teptând pasiv rezolvarea problemelor deș ș ș

către zei. Vechile idei despre zeită i erau deja depă ite, omul vremurilor respective avea nevoie de unț ș

zeu mai implicat în via a oamenilor, cu care să poată face schimb: eu î i dau ceva, iar tu îmi garanteziț ț
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că îmi dai ce î i cer. A a a apărut Moloch. Este drept că Baal era i el un zeu al furtunii, este drept căț ș ș

pentru Baal se aduceau i ofrande de natură animală. Însă după furtună vine calmul,  iar oameniiș

acelor vremuri erau sătui de acalmie. Moloch trebuia să fie deci în mod obligatoriu însetat de sânge

i de sacrificii, un zeu pervers care cere lucruri ru inoase. i la urma urmei, ru inoase în fa a cui? Cuș ș Ș ș ț

siguran ă, în fa a lui Baal i a fiului său, Yahweh.ț ț ș

A adar, trebuie să în elegem din start că Moloch era privit ca du manul lui Baal. Ulterior, aș ț ș

devenit du manul lui Yahweh. i pentru că Yahweh era printre altele un zeu al fertilită ii, trebuia caș Ș ț

Moloch să fie un zeu al mor ii, al distrugerii vie ii.ț ț

Yahweh era văzut ca un zeu care aduce pe Pământ suflete. În pântecele femeii se forma o nouă

via ă. Puterea lui Yahweh stătea în numărul mare de suflete pe care el le putea întrupa aici ("Cre te iț ș ț

i  înmul i i-vă!").  Va să zică,  pentru a-i  scădea puterea  lui  Yahweh,  sufletele  respective  tebuiauș ț ț

închinate  la  Moloch.  Gândirea  simplă  a  omului  din  trecut  îl  făcea  să  creadă  că  dacă  sufletele

întrupate ale oamenilor vor "trece la" Moloch, puterile lui Yahweh vor slăbi, iar în final acesta va fi

învins. i da, evreii tiau că acesta este un lucru ru inos (de i Mlk, rădăcina cuvântului Moloch, maiȘ ș ș ș

înseamnă  i  rege),  dar  pentru  a  ob ine  un  zeu  cu  care  se  poate  negocia,  lucruri  ru inoase  "darș ț ș

necesare", "trebuiau" înfăptuite.

Copiii reprezentau, în viziunea lor, cea mai pură stare a sufletului. Un suflet proaspăt încarnat,

numai bun de închinat zeului mor ii, du manul însetat de sânge a lui Yahweh. A a au apărut arderileț ș ș

de copii, dar înainte de asta, vă rog să re ine i, a trebuit să fie inventat conceptul de "sacrificiu înț ț

numele binelui comun". Da, era adevărat că unul dintre copii ar fi fost ucis, însă to i ceilal i ar fiț ț

beneficiat  de pe urma suferin ei lui...  deci per ansamblu, acesta ar fi fost un lucru bun. Vă sunăț

cunoscută ideologia? Sunt convins că da, a i mai auzit expresia asta cu "binele comun" în ultimii doiț

ani la arhitec ii plandemici i la supu ii lor. Mul i oameni sunt construi i după chipul i asemănareaț ș ș ț ț ș

închinătorilor  la  Moloch.  To i  cei  care sus in ideologia binelui  comun, făcând abstrac ie  în modț ț ț

pervers de binele individual, poartă în suflet tendin a de închinare la Moloch. Ideea de a- i injectaț ț

copilul cu o substan ă necunoscută, distrugându-i (poate) prezentul, în numele asigurării viitorului,ț

de asemenea.  A munci  toată  via ă  pentru  a  trăi  bine  la  bătrâne e,  la  fel,  înseamnă  închinare  laț ț

Moloch. A te folosi de ceilal i i a-i arunca la gunoi după ce i-ai rezolvat problemele, înseamnăț ș ț

acela i lucru. A te da cine nu e ti de fapt, face parte din aceea i schemă de gândire. A sus ine oș ș ș ț

răutate cu vehemen ă (de exemplu războiul), spunând că asta înseamnă pace, de asemenea. A sus ineț ț

în  general  "răul  necesar"  sau  "răul  mai  mic",  înseamnă  închinare  la  Moloch.  A  fi  sclav  într-o

corpora ie economică, oferindu-le celor dragi bani în loc de apropiere sufletească, la fel. În contextulț

acesta, mai putem spune că Moloch a dispărut?

Nu doar că n-a dispărut, dar tehnicile de înrobire a sufletelor au fost perfec ionate de-a lungulț

timpului, astfel că după o perioadă, "preo ii" care făceau sacrificii de copii au dorit ca ei în i i să- iț ș ș ș
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poată face o colec ie de suflete, după modelul oferit de zeul lor. A a au apărut ritualurile de sacrificiuț ș

controlat,  în  care  preo i  închinători  la  Moloch,  înlăn uiesc  sufletele  celor  uci i,  prin  ritualuriț ț ș

specifice.  Ulterior,  când ace ti  oameni se vor reîntrupa,  păpu arii  pot controla într-o măsură maiș ș

mică sau mai mare corpurile acestora. Poate v-a i întrebat cum de poate fi atât de malefic un individț

ca George Soros. Acum ave i  explica ia:  acest  om nu este proprietarul  lui.  i  dacă a i  vorbit  cuț ț Ș ț

oameni care v-au spus că au sim it obliga ia de a merge să se în epe i n-a i putut în elege de undeț ț ț ș ț ț

venea obliga ia respectivă, iară i ave i explica ia. Cei care s-au sim it obliga i să o facă, au făcut-oț ș ț ț ț ț

pentru că proprietarul lor este altul decât proprietarul celor care nu s-au în epat. Iar atunci când cel peț

care îl sim i ca fiind stăpânul tău interior te trimite să faci un lucru, îl vei face. Cei care sunt înț

proprietatea Domnului Vie ii, au fost îndemna i în mod tainic să se ină departe de acest ritual. i s-ț ț ț Ș

au inut.ț

A adar, cultul lui Moloch există în continuare. Înrobirea sufletelor se face în continuare, nu atâtș

în  numele  lui  Moloch,  cât  în  nume propriu.  Preo i  "ini ia i"  în  astfel  de  urâciuni  ru inoase,  facț ț ț ș

sacrificii de copii i de fecioare, în ritualuri de înrobire a sufletelor. Cel mai probabil, în anii care vorș

urma, acest cult al lui Moloch va fi expus, împreună cu adep ii lui. Motivele pentru care acest lucruț

se va întâmpla, sunt diverse, cel mai important dintre ele este acela că practican ii cultului lui Molochț

sunt extrem de boga i, iar bogă ia respectivă este foarte utilă pe viitor, pentru venerarea altor zei iț ț ș

culte, nu identice, dar la fel de dubioase.

P.S. Astfel, găsim explica ia canibalismului la adep ii cultului lui Moloch. "Trecerea prin foc" aț ț

copiilor se făcea aruncându-i în "burta" statuii lui Moloch, în care ardeau flăcările. În mod ritualic,

"preo ii" lui Moloch pun pe frigare copii (îi "trec prin foc"), apoi îi mănâncă (Îi bagă în "burta lor"),ț

tot  a a  cum făcea  în  trecut  zeul  lor.  Astfel,  în  viziunea  adep ilor  acestui  zeu  sângeros,  sufletulș ț

copilului devine robul celui care "îl mănâncă". Primitiv, brutal, ru inos i complet neadevărat.ș ș
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Hamala

Om_de_jad: Digi24:  "Casa  Albă:  Vicepre edintele  Kamala  Harris  vine  în  România  ca  săș

demonstreze sprijinul SUA"

Ăsta e mesajul la vedere, deci neinteresant pentru oamenii care gândesc. Cu adevărat interesant

este faptul că un astfel de mesaj oficial este de-a dreptul neîngrijit din punct de vedere diplomatic.

Dacă doamna Harris ar fi venit fără lenjerie intimă ar fi fost mai interesant, iar dacă sub fustă s-ar fi

aflat un domn (a a cum spun conspira ioni tii), ar fi fost i mai de actualitate. Cum adică, mă, să viiș ț ș ș

în România ca să demonstrezi "sprijinul SUA"? Sprijin pentru ce? Sprijin militar, moral, emo ional-ț

afectiv, cognitiv-comportamental? i cam ce ar trebui să se întâmple când vine madam să se vadă cuȘ

IKEA, să plângă lumea cu sughi uri ca atunci când a venit Michael Jackson în România?ț

Întrebarea e de ce avem acest mesaj neîngrijit i cam cât de neîngrijite o să fie celelalte ac iuniș ț

ale dânsei, dacă s-a pornit cum s-a pornit. Doamna Harris o să vină cu instruc iuni clare, menite să-lț

acuze pe Putin că a atacat Rusia? O să ne laude că am ie it numai trei sute de oameni la manifesta iaș ț

pentru pace, dintre care o sută de oameni erau doamna o oacă? O să poarte mască într-o ară în careȘ ș ț

restric iile au fost anulate? O să-i arate sasul bicep ii ăia încorda i, care ne-au făcut pe to i gelo i? Oț ș ț ț ș

să întrebe de Mugur Isărescu? O să-l salute pe Raed Arafat?

Mesajul oficial i neîngrijit, arată fie grabă, fie lipsă de interes. Cam cum se lăsau ai no tri peș ș

tânjeală la Campionatul Mondial de fotbal, când după ce conduseseră la pauză cu 3 la 0, în ultimele

minute ale meciului erau condu i cu 5 la 3. Dădeau cu mingea la mi to, se trânteau prin iarbă iș ș ș

trăgeau de timp în interesul echipei adverse, a teptând să se termine odată. Observ aceea i lipsă deș ș

interes inclusiv la presa de propagandă, care în condi ii normale i-ar fi ascu it limbile ca să lingă cuț ș ț

spor i i-ar fi rotunjit buzele ca să poată pupa mai cu talent. O "veneală" de asemenea amploare,ș ș

parcă nu interesează pe nimeni. Dacă venea Van Damme la Bucure ti, cred că-i aduceau ă tia specialș ș

două TIR-uri, numai să-l vadă făcând pagatul între ele.ș

i totu i, de ce vine Kamala Harris, în silă, la Bucure ti? Dacă nu pricepem cine a for at-o săȘ ș ș ț

vină aici în Budapesta, capitala ării noastre, putem măcar să presupunem care ar fi motivele viziteiț

sale?

Eu mi-am stors creierii zilele astea, în încercarea de a găsi ni te explica ii, i de fiecare dată cândș ț ș

la întrebarea "de ce vine Kamala Harris în România", răspunsul era "degeaba", îmi ziceam că trebuie

să  mă  străduiesc  mai  tare.  Într-adevăr,  venirea  dânsei  nu  ajută  pe  nimeni  la  nivel  de  percep ieț
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mediatică. Nu se mai impresionează nimeni a a cum se impresiona înaintea erei noastre, când veneaș

Clinton, doamna nu are o frumuse e ie ită din comun i dacă vine nu scade pre ul la carburan i. Peț ș ș ț ț

dulap nu-l ajută prea mult la imagine, pe de o parte pentru că românii nu se mai dau înduio a i deș ț

americăneală i pe de altă parte, pentru că Biden este stimat mai degrabă de tefeli ti i de Bogdanș ș ș

Chirieac.

i atunci? Aterizează, vorbe te cu IKEA de la Cotroceni i apoi pleacă? Bine-bine, dar ce o să-iȘ ș ș

spună? Dacă la conferin a de presă o să vină cu sloganuri de-alea mucegăite, gen "be proud to die forț

US", cred că riscă să provoace în rândurile românilor expresii bucluca e care se termină cu "a mă-ș

tii".

Din păcate nu am informa ii legate de ceea ce urmează să transmită acest porumbel al păcii laț

Bucure ti, dar cred că mesajele nu sunt despre România i români, ci despre refugia ii importan i,ș ș ț ț

care nu prea mai au unde să se ducă. i despre biolaboratoarele care n-ar fi bine să fie descoperite înȘ

România, a a cum au fost descoperite în Ucraina. i probabil despre ni te dolari fal i care îl vor ajutaș Ș ș ș

pe Mugur Isărescu să rezolve problema lipsei cash-ului din bancomate. Mugurele, am zis "probabil",

a a că nu te avânta, bine?ș

Poate de-aia nu contează mesajul oficial i poate tot de-aia pupătorii în cur nu s-au rujat i nu s-ș ș

au îmbrăcat provocator. Călătorie sprâncenată, doamnă, nu tiu dacă v-au avertizat, dar la noi în ară,ș ț

în ultima perioadă au cam picat ni te Mig-uri!ș
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Vitamine

Om_de_jad: Îmi aduc aminte că atunci când eram mic, ai mei îmi spuneau "ia i mănâncă aia, căș

e plină de vitamine!". "Aia", nu era neapărat ceva care con inea vitamine, dar în popor, oamenii zicț

"vitamine" la toate substan ele nutritive: i la proteinele, i la glucide i la grăsimi.ț ș ș ș

De multe  ori  m-am aflat  în  situa ia  de  a  alcătui  o  listă  de  alimente  (nu  mai  zic  de  planteț

medicinale), care să aibă con inut ridicat de anumite vitamine. Am căutat pe internet, nu spun că nuț

se găsesc informa ii, doar că lista e destul de seacă. A a că m-am gândit să vă scriu câte ceva despreț ș

vitamine i despre plantele care le con in, eventual i cu procentul de vitamină con inut de acestea,ș ț ș ț

acolo unde am găsit informa ii referitoare la procentele respective. Astăzi, începem timid cu vitaminaț

A. Dacă o să fi i interesa i, vorbim i despre celelalte vitamine pe viitor.ț ț ș

Vitamina A (retinol) se găse te în plante, sub formă de caroten (provitamina A). Concentra iiș ț

mari găsim în uleiuri vegetale. Aproape toate verde urile con in vitamina A, într-o cantitate de 1mgț ț

la 100g de produs. În morcovi o găsim în procent de 2-3mg% (unele soiuri cultivate special pot

depă i 5mg%, chiar i 6,5mg%).ș ș

Vitamina A, mai găsim în:

- măce e (2,5-6,5mg%)ș

- sparanghel (1,2mg%)

- coacăze (0,7-2mg%)

- afine (0,8-1,6mg%)

- agri e (1mg%)ș

dar i în fructele de:ș

- cătină albă

- cire eș

- zmeură

- alune

- mure

i în frunzele de:ș

- salată

- urzici

- tevieș
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- cresonul-izvoarelor (năsturel)

- cicoare

- salata-mielului (fetica)

- măcriș

- nalbă

- păpădie

- alte legume

Avem nevoie  de  vitamina  A pentru  dezvoltarea  sistemului  osos  i  a  din ilor,  îmbunătă e teș ț ț ș

sistemul  reproducător,  protejează  mucoasele  i  ajută  la  îmbunătă irea  vederii  (antixeroftalmică).ș ț

Restul, chestia cu "antiagingul" o ti i deja.ș ț

350



Aplecacamala

Om_de_jad:  S-a  tirat  madam.  În  caz  că  vă  miră  decizia  lui  Iohannis  de  a  evita,  chipurile,

discu iile despre oferirea sprijinului militar fa ă de Zely, vă spun doar atât: Hamala a venit (printreț ț

altele),  să-i  facă un update lui  Iohannis,  spunându-i să se potolească cu filantropia militară  că e

groasă treaba.  Dacă ar fi  descoperite  laboratoarele  de făcut prăpăd de la noi din ară,  ar  ie i  cuț ș

scântei. În plus, "refugia ii importan i" n-ar mai fi putut să se stabilească lini ti i aici i să- i continueț ț ș ț ș ș

planurile, din cauza avioanelor i a bombelor care ar fi făcut zgomot i i-ar fi trezit din somn.ș ș

Am văzut că unii oameni cu credibilitate s-au grăbit oarecum să-l aplaude pe dulap. Îmi permit

să le dau un sfat: să se ab ină să aplaude un robot făcut din tablă ruginită.ț

Ă tia se joacă cu răbdarea noastră. Câcâci a fost pus să scoată de la naftalină treaba cu starea deș

crizare  doar  ca  să  alerteze  lumea,  pentru  ca  apoi  să-i  provoace  E.E.R.P.E  (extaz  emo ional  deț

recuperare  punctaj  electoral)  lui  IKEA.  Din  păcate,  unii  au  înfulecat  gogoa a  i  s-au  extaziatș ș

corespunzător.

Ce sprijin putea să-i ofere România lui Zely, dacă NATO (adică SUA) nu-i oferă? Poate să-i fi

oferit o frec ie cu spirt, să-i dea un paracetamol sau o apă Borsec, de-aia pro-plandemică.ț

Madam se duce de unde a venit. N-am urmărit tirile, sper că i-a decolat avionul. Îmi era teamăș

că o prinde vreun cioban i-o salută, i nu mai pleacă de aici.ș ș
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Un biolab, două biolabe. Un baobab, două baobabe

Om_de_jad: sOrcganiza ia Modială a "Sănătă ii", prin gura oficialului "Tedros Chilo el", cereț ț ț

Ucrainei  să  distrugă  de  urgen ă  laboratoarele  sponsorizate  de  SUA  în  care  se  produceau  boliț

periculoase i pandemii, ca nu cumva Putin să pună mâna pe ele i să îmbolnăvească lumea.ș ș

Zici că n-am auzit bine. Adică sponsorizezi activită i teroriste pe teritoriul unei ări - i nu oriceț ț ș

fel de activită i, ci produc ia de arme biologice (interzise) de distrugere în masă, i când ai fost prinsț ț ș

cu fofârlica, arunci vina pe vecinul care te-a prins în fapt. Asta îmi aminte te de un caz din SUA, înș

care un ho  a intrat în garajul unui tip, iar ăsta ne tiind că în garajul lui e cineva, a încuiat u ileț ș ș

garajului pe afară i a plecat câteva zile la mă-sa. Cât timp a fost ăsta plecat, de foame, ho ul a ron ăitș ț ț

covora ele de la ma ină, a lins volanul, tiu eu ce-o fi făcut, dar când proprietarul s-a întors i aș ș ș ș

deschis garajul, ho ache era mort de foame i zicea "apă, apă!". Culmea e că ulterior a existat unț ș

proces în care ho ul l-a dat pe proprietar în judecată că din cauza lui a făcut foamea i setea, iț ș ș

supriză, a câ tigat. Mă rog, a fost pedepsit pentru că a intrat  în casa altui  om, dar judecătorii auș

hotărît că nu e frumos să la i ho ii să facă foamea în garajul tău i că pe viitor, când mai pleci caș ț ș

omul în vizită la părin i, ar trebui să la i preventiv pe-acolo măcar o eugenie i o coca-cola, ceva, săț ș ș

nu moară ho ii de foame i de sete. Proprietarul s-a ales doar cu un avertisment, iar explica ia a fostț ș ț

una elaborată, augmentată, filosofoasă, că nu dom-le, nu e vorba despre ho i, că în loc de ho  putea săț ț

fie pisica sau vreo fantomă mai gurmandă, nu e bine să fim iresponsabili. Treburi i mendezuri.ș

Eu am în eles ideea care zice că Putin "ar putea să dea" cu bombe biologice, dar pe principiulț

ăsta chiar i un porc de 150kg ar putea să zboare, numai să-i pui aripi i să-l cinvingi să bea kerosen.ș ș

Păi Putin n-are niciun motiv să îmbolnăvească Europa de Est, pentru că vor muri i ru i de-ai lui, iarș ș

dacă i-ar propune să dea cu carcale i în alte ări, americanii i-ar detecta imediat, pentru că î i cunoscș ț ț ș

foarte bine "virusurile", sunt i patentate. i atunci?ș Ș

Păi în primul rând să nu deviem discu ia. Când americanii au invadat Irakul, l-au invadat subț

pretextul că Sadam ar fi avut arme de distrugere în masă. N-a avut, dar lumea a fost de acord cu

atacul, pentru că e o chestie oribilă să faci arme de distrugere în masă, nu mai zic de arme biologice.

Acum, că ru ii au aflat despre laboratoarele alea "foarte periculoase" din Ucraina i pentru că practicș ș

situa ia se repetă, ce ar fi trebuit să facă? Ar fi trebuit să invadeze Ucraina (cum au făcut americaniiț

cu Irakul), să-l prindă pe Zelenskyy i să-l condamne la moarte? Sau ar fi trebuit să-l lase să facă înș

continuare carcale i? Păi i dacă laboratoarele alea sunt ale americanilor, atunci ru ii ar fi trebuit săț ș ș
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pornească război cu SUA, s-o invadeze i să-l pună în treang pe Biden, sau cum? Iar China, care aș ș

fost acuzată (poate pe nedrept) că ar fi făcut Carcalacul-19, ce atitudine ar trebui să aibă fa ă deț

SUA?

Americanii, în loc să- i ceară scuze (glumesc), spunând "hai, băi, am făcut i noi ni te virusuriș ș ș

mortale i ni te pandemii la grani a cu Rusia, ce mare mecherie?", le cer ăstora de la Facebook să nuș ș ț ș

considere cenzură mesajele în care unii oameni sus in că Putin ar trebui să fie ucis.ț

Bun, ca să n-o lungim aiurea: cred că OMS-ul a pus de fapt gaz (poate chiar rusesc) pe foc,

avertizând că biolaboratoarele din Ucraina sunt deosebit de periculoase. Având în vedere faptul că

afirma a lui "Tedros Chilo el" vine la o zi după ce madam NoLand a recunoscut existen a acestorț ț ț

laboratoare, treaba se complică i se multiplică.ș
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Tratamente pe bază de plante medicinale

pentru menopauză

Om_de_jad:  În medicina alopată, tratamentul tulburărilor menopauzei se face prin substitu ieț

hormonală i constă în administrarea succesivă de estrogeni i progesteron, în vederea ob inerii unuiș ș ț

echilibru hormonal. Acest tratament este costisitor, nu este lipsit de riscuri i necesită observa ie iș ț ș

monitorizare permanentă din partea medicului. Iată de ce ne dorim să oferim alternative pe bază de

plante, eficiente, naturale, la îndemână i la costuri rezonabile.ș

Pute i  apela  la  un  fitoterapeut  din  echipa  noastră  pentru  a  stabili  un  amestec  de  planteț

personalizat, potrivit cu constitu ia anatomică i energetică a dumneavoastră, însă dacă bugetul nu văț ș

permite să face i o astfel de programare, vă propunem trei tipuri de amestecuri de plante cu efectț

benefic în tratarea simptomelor generate de menopauză, urmând ca dumneavoastră să vede i careț

dintre aceste trei re ete de ceaiuri vi se potrive te cel mai bine” - echipa Healthy Peopleț ș

Menopauza (menos = hemoragie, pausa = sfâr it), se instalează la femeile cu vârsta cuprinsăș

între 40 i 55 de ani i din punct de vedere fiziologic se caracterizează printr-o deficien ă permanentăș ș ț

i ireversibilă de hormoni estrogeni. Dacă se produce înainte de 40 de ani vorbim despre o declan areș ș

precoce a menopauzei, iar dacă apare după 55 de ani ne vom referi la o declan are tardivă a acesteia.ș

Indiferent de vârsta la care debutează, din cauza absen ei definitive a hormonilor estrogeni, femeiaț

poate trece printr-o serie de tulburări somatice i psihice, generatoare de tulburări comportamentale,ș

precum:

- amenoreea (lipsa menstrua iilor)ț

- bufeuri  (tulburări  neurovegetative produse de un dezechilibru dintre hipotalamus i  ovare),ș

manifestate  printr-o  căldură  puternică  la  nivelul  capului,  al  gâtului  i  al  toracelui,  înso ite  deș ț

transpira ii abundente i senza ie de sufocareț ș ț

- ame eli, cefalee, mialgii, artralgii (simptome generale polimorfe)ț

- tulburări genito-sexuale

- osteoporoză

- boli cardiovasculare

- tulburări psihoafective

- cre tere în greutateș
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Pentru că menopauza nu este o boală, tratamentul se concentrează pe reducerea simptomelor

care sunt deranjante i pot afecta via a persoanei aflată în această situa ie.ș ț ț

”În contextul în care în Europa, din cauza costurilor mari, doar 10% dintre femei recurg la astfel

de tratamente, considerăm că trebuie să venim cu o alternativă fitoterapeutică blândă i naturală peș

bază  de  plante,  pentru  ob inerea  echilibrului  hormonal  i  pentru  ameliorarea  simptomelorț ș

supărătoare. Unele plante con in în mod natural estrogen i progesteron i sunt cunoscute i folositeț ș ș ș

din antichitate pentru tratarea simptomelor generate de menopauză. Ca de obicei, folosim exclusiv

plante din arealul geografic al ării noastre.” - echipa Healthy Peopleț

Pe pia ă există a a-numitele ”ceaiuri pentru menopauză”, însă plantele nu au efect identic pentruț ș

fiecare femeie în parte i din acest motiv există posibilitatea să cumpăra i un ceai care de i este bun,ș ț ș

la  dumneavoastră  să nu aibă efect.  De aceea,  noi  vă vom prezenta trei  tipuri  diferite  de ceaiuri

(amestecuri  de  plante  pentru  infuzii),  potrivite  pentru  trei  mari  categorii  (tipologii)  de  femei.

Dumneavoastră va trebui să citi i cu aten ie simptomele pentru fiecare tipologie în parte, să afla i înț ț ț

care dintre acestea vă încadra i i astfel să pute i alege cu în elepciune ceaiul care vi se potrive te celț ș ț ț ș

mai bine. Evident, pute i cere oricând sfatul fitoterapeu ilor no tri pentru a vă ajuta să face i alegereaț ț ș ț

potrivită.

Tipul de aer

----------------

Comportamentul acestor femei aflate la menopauză este caracterizat de nelini te asociată uneoriș

cu  manifestări  cardiovasculare  (palpita ii,  oscila ii  tensionale).  Cu  o  tendin ă  depresivă  i  oț ț ț ș

sensibilitate excesivă la orice stimuli (dar mai ales la cei durero i), aceste femei manifestă uneoriș

tulburări digestive precum colici sau balonări, tulburări biliare sau diaree. Adesea, aceste persoane

sunt caracterizate ca fiind împră tiate i se spune despre ele că se agită fără rost. Dacă vă încadra i înș ș ț

această categorie, pute i apela la amestecul de plante care urmează.ț

Amestec de plante pentru tipul de aer:

- păducel (agita ie, palpita ii)ț ț

- roini ă (balonări, colici)ț

- sunătoare (sensibilitate excesivă la stimuli, dar i pentru tulburări digestive)ș

- obligeană (pentru persoane împră tiate sau care se agită)ș

- busuiocul cerbilor (plantă cu tropism genital)

- urzică, pir, troscot, coada calului (diuretice)

În caz de nelini te, se poate folosi valeriană, sub formă de tinctură.ș

Tipul de foc
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----------------

Femeile care se încadrează în categoria ”de foc”, pot manifesta hemoragii genitale abundente,

tulburări cardiace, agita ie, stări de mânie, nelini te, tendin e de hiperactivitate la stimuli, iritabilitateț ș ț

i mai rar (dar totu i posibil), tulburări digestive.ș ș

Amestec de plante pentru tipul de foc:

- coada oricelului, coada racului, răchitan, ceren el (oprirea hemoragiilor)ș ț

- cre i oară, traista ciobanului, urzică moartă albă, bătrâni  (plante cu tropism genital)ț ș ș

- urzică, mătasea porumbului, troscot, coada calului (diuretice)

- talpa gâ tii, lavanda (cardioprotectoare, lini titoare)ș ș

- sunătoare (antidepresiv sau antidiareic)

- păducel, roini ă (manifestări cardiovasculare)ț

- păpădie, anghinare, mentă (ob inerea echilibrului organismului)ț

Tipul de apă

----------------

Manifestările  cardiovasculare  sunt  mai  pu in  frecvente  la  această  tipologie.  De  regulă,ț

problemele cu care se confruntă aceste femei sunt legate de re inerea apei în organism. De aceea, unț

tratament va fi construit pe baza unor plante care ajută la eliminarea i reglarea fluidelor în organism.ș

Amestec de plante pentru tipul de apă:

- traista ciobanului, urzică moartă albă, bătrâni , busuiocul cerbilor, cre i oară (reglează fluideleș ț ș

în organism)

- urzică, mătasea porumbului, troscot, coada calului, pir, sânziene (diuretice)

- coada racului, răchitan, ceren el, coada oricelului (”usucă” apa din organism datorită efectuluiț ș

astringent)

- păducel, roini ă, talpa gâ tei, lavandă (cardioprotectoare)ț ș

În completare, pentru bufeuri, se ac ionează în vederea reglării func iei ovariene (atât pe nivelulț ț

de estrogeni cât i pe cel de progesteron), folosind mlădi e de meri or (Vaccinium vitis idaea, 30ș ț ș

picături, de 3 ori pe zi) sau mlădi e de zmeur (Rubus idaeus, 50 picături, zilnic).ț
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âncuȚ

Om_de_jad: Eu âncu to i, mă, âncu to i! âncu SUA, âncu China, âncu Rusia i cu Ucraina,ț ț ț ț Ț ț ț ș

âncu Fran a i Germania, âncu Spania i Portocalia, âncu India i cu Pachistanul, cu Grecea i cuț ț ș ț ș ț ș ș

Albania, Letonia, Lituania i Venezuela. âncu Steaua i cu Dinamo în timp în ce âncu Rapidul,ș Ț ș ț

âncu stângacii i cu dreptacii, âncu ăia care stau la ară i cu ăia care stau la ora , âncu ăia careț ș ț ț ș ș ț

lucrează la stat, dar i cu ăia care lucrează la privat, âncu băncile din parc, cu copacii, cu pădurile, cuș ț

mările i cu micile. âncu delfinii. âncu turnul Efel. âncu mă-ta i cu tac-tu i cu cumnat-tu i cuș Ț Ț Ț ș ș ș

tot neamul tău, âncu trenurile care întârzie, âncu calea ferată, âncu apartementul 26, cu ma ina deț ț ț ș

spălat i cu mixerul. âncu caii, cu boii i cu vacile. âncu portocalele, dar i cu bananele. âncuș Ț ș Ț ș Ț

pisica vecinului i cu Bulache, când vrea să-i mănânce nemernicul ăla de Rexona mâncarea. âncuș Ț

florile din glastră i cu draperiile. âncu norii de pe cer, cu stelele care sclipe te i cu Caru' Mare.ș Ț ș ș

âncu mine i cu tine, âncu ghioceii i cu zorelele. ân cu moartea, dară i cu via a!Ț ș ț ș Ț ș ș ț

Dar tu, tu cu cine ii? Că dacă nu ii cu mine, te cenzurez, te persiflez, te balonez, te tatuez, teț ț

epilez, te expulzez, te oripilez, te avertizez, te pictez, te marginalizez, te pun să mănânci orez. Cam

a a î i fac!ș ț

357



Criza semiconductorilor

Om_de_jad:  Vă scriam în urmă cu ceva timp, într-un articol  numit "Noua Ordine Digitală",

despre goana după cipuri. La momentul respectiv, încă nu era conflict militar între Rusia i Ucraina.ș

Aveam doar o declara ie a Ursulei Von der Leyen, în care doamna î i exprima îngrijorarea legată deț ș

faptul că Europa ar putea pierde startul goanei după cipuri. Scrisesem articolul respectiv pentru că la

vremea aia, pe fondul terorismului medical practicat timp de doi ani, oamenii se treziseră brusc cu

ni te declara ii aparent bizare. Prin acel material, încercasem să lămuresc după puterile mele de fostș ț

IT-ist, ce e cu alergătura după cipuri i în ce consta frământarea pre edintelui Comisiei Europene laș ș

vremea respectivă.

Între timp, lucrurile s-au mai complicat: avem conflict militar din cauza interven iei Rusiei înț

Ucraina, avem SUA i Europa care se opun i mai avem China, care momentan e de partea ru ilor.ș ș ș

Avem India care stă după perdea i Japonia, care caută i ea să se lipească la conflict. Sta i lini ti i căș ș ț ș ț

niciunii dintre cei men iona i nu sunt buni. Ca întotdeauna, bun e numai Domnul. Aseară vă scriamț ț

că eu in cu to i pentru că e mai bine să ai o atitudine pozitivă i pentru că într-adevăr in cu to i...ț ț ș ț ț

oamenii, nu cu conducătorii lor care indiferent din ce ară ar veni, vor acela i lucru, adică DI-GI-TA-ț ș

LI-ZA-RE. Nu mai spun care sunt aventajele acesteia, am spus ce am tiut eu mai bine în articolulș

despre Noua Ordine Digitală.

Fac ni te previziuni: cred că următoarea ară ocupată va fi Taiwan-ul, cel mai mare producătorș ț

de  microcipuri  din  lume.  Încă  din  august  2021,  Taiwan  Semiconductor  Manufacturing  Co  Ltd

(TSMC), cel mai mare producător de cipuri pe bază de contact din lume, anun a majorări de pre uri.ț ț

Economia nu glume te, acolo unde există cerere, cresc pre urile. Cum e la noi cu carburan ii i cuș ț ț ș

uleiul. Dacă lumea cere, ceri i tu un pre  mai mare.ș ț

Dar nu e numai atât. Ca să poată produce microcipuri, Taiwan-ul ( i nu numai el), are nevoie deș

Neon. Aici există o mare problemă: Ucraina produce cam 50% din gazul respectiv, necesar pentru

semiconductori, plus alte minereuri rare folosite în industria respectivă. Din cauza conflictului militar

de pe teritoriul Ucrainei, Ingas i Cryoin, cele două mari companii care produceau Neon s-au închis,ș

a a că producătorii de semiconductori (precum Taiwan-ul), au deja probleme de aprovizionare. Înș

contextul în care goana după digitalizare s-a pornit deja i pentru că oricum China abia a teaptă săș ș

sară pârleazul i să pună mâna pe fabricile aflate la o aruncătură de bă , am bănuiala că următoareaș ț

" intă" va fi Taiwan-ul.ț
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Deci conflictele militare  or fi i  despre agen i patogeni  inventa i  în eprubetă,  or fi  i  despreș ț ț ș

pedofilie,  despre orci  i  state  paralele,  dar nu de eliberarea oamenilor  amărâ i  le  arde lor,  ci  deș ț

propriile planuri de instaurare a Noii Ordini Digitale, pe care INDIFERENT cine va fi câ tigătorul, oș

va implementa. Pentru că e un vis prea umed ca să nu- i dorească to i să-l pună în aplicare, e visulș ț

oricărui conducător cu tendin e dictatoriale. i din păcate, nu ducem lipsă de astfel de indivizi.ț Ș

Europa, ca de obicei, se grăbe te "ca fata la măritat". Imaginează portofele virtuale, apasă pedalaș

de accelera ie, dacă nu poate să culeagă mere, măcar să le aibă desenate pe caiet. China a testat dejaț

sistemul de digitalizare i a dovedit că e fezabil... din punctul lor de vedere. Dada Elisabeta a pornitș

startul pentru implementarea de unde milimetrice încă de acum doi ani, Rusia are una dintre cele mai

răspândite re ele de "cynjge", SUA se zbate să rezolve problema ariei de răspândire în formă proprieț

( i face progrese), India a în eles că nu se justifică să se complice cu infrastructura, dar investe te înș ț ș

IT-i ti, Japonia caută să se alăture. În jocul ăsta de-a digitalizarea, UE a rămas "prostul din curteaș

colii":  imaginează,  desenează,  proiectează i mai ales...  va[[inează.  Să sperăm că scopul acestorș ș

inoculări cu ser necunoscut nu este tocmai ăla de a rade de pe fa a pământului 90% dintre europeni iț ș

evrei, pentru a "face cură enie" în Europa i în Israel. Noii Boga i ai lumii, respectiv oligarhii cineziț ș ț

i ru i,  bălesc de mult timp la teritoriile Europei i ale Israelului,  unde î i vor putea construi peș ș ș ș

domenii  uria e luate  pe degeaba -  pe motiv  de moarte  inexplicabilă  a  europenilor  -  tot  felul  deș

construc ii realizate cu scopul autopreamăririi. La periferia Lumii Noi, prin SUA, China, Rusia iț ș

probabil Europa de Est, vor sta slugile care extrag minereu i trăiesc în poluare.ș

Toate merg mână în mână, propaganda se autocenzurează, se eschivează i atacă straniu. Pentruș

a ne abate aten ia de la oligarhia rusă i chineză,  ne este atrasă aten ia către oligarhia khazară iț ș ț ș

americană. Fără supărare, dar din punctul meu de vedere, mafio ii unora nu-s mai simpatici decâtț

mafio ii celorlal i! Pedofilii americani nu sunt mai răi decât pedofilii ru i sau chinezi, trafican ii deț ț ș ț

droguri  i  de arme la  fel.  Pe fondul  ăsta,  în  România  sunt  discu ii  aprinse  despre  mafio ii  careș ț ț

reprezintă binele i mafio ii care reprezintă răul. Românul care e vai de mama lui i care n-are nicioș ț ș

perspectivă  economică  pe  termen  mic,  mediu  i  lung,  stă  cu  ochii  zgâi i  peste  grani ele  altora,ș ț ț

a teptând ba să-i salveze ru ii, ba să-i salveze americanii (China e prea departe).ș ș

Un lucru e sigur i rămâne în picioare: cine pune gheara pe produc ia de semiconductori, va fiș ț

Mare Rege i Împărat Absolut al economiei Mondiale. Într-o lume în care China va controla fabricileș

de microcipuri din Taiwan, iar Rusia va asigura necesarul de Neon (că vorba aia, se pricep la gaze),

economiile SUA, UE i poate UK (spun poate, pentru că englezii au mereu ceva în mânecă), ar puteaș

fi depă ite. După părerea mea, SUA mai are o singură ansă, aceea de a-l aduce urgent pe Donaldș ș

Trump la Casa Albă. Omul ăla chiar gânde te i e cam singurul care ine cu americanii. Cam a a stauș ș ț ș

lucrurile, dincolo de latura ezoterică a problemei, pe care o vom mai dezbate, pentru că nu ne costă

nimic.
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Să n-o luăm pe ulei!

Om_de_jad: Ieri am vorbit despre criza semiconductorilor, azi vorbim despre criză în general iș

despre criza alimentară în particular. Văd că isteria a cuprins întreaga Europă, i mai văd că pentruș

mul i  oameni,  "criză  alimentară"  înseamnă lipsă  de  carburan i  i  de ulei.  Hai  să  analizăm pu inț ț ș ț

situa ia i să vedem cam cum ar trebui să ne pregătim pentru o astfel de criză, de i e imposibil săț ș ș

estimezi cu precizie ce va urma i ce ar trebui făcut.ș

Va fi o criză alimentară?

Nu tim exact dacă va fi o criză alimentară (lipsa anumitor produse), dar tulburări de pre uriș ț

vedem  deja.  Pe  fondul  cre terii  pre urilor  la  carburan i,  toate  produsele  care  sunt  cărate  deș ț ț

transportatori vor cre te. Utilajele agricole folosesc motorină sau benzină, deci inclusiv pre ul de laș ț

poarta fermei sau a fabricii va fi mai ridicat. Mai tim că oculta î i dore te majorarea pre urilor laș ș ș ț

hrană, ca să poată controla popula ia prin oferirea unui co  minim de cumpărături contra acceptăriiț ș

anumitor restric ii (vezi certificatul QR), dar i pentru obi nuirea oamenilor cu alimentele modificateț ș ș

genetic (vezi contractele de liber schimb dintre UE i Canada).ș

Care sunt factorii declan atori?ș

Lipsa  de  încredere,  infla ia  i  jocurile  politice.  Mul i  bani  au  fost  tipări i  fără  să  existe  oț ș ț ț

acoperire în bunuri (aici includem i produsele alimentare). Producătorii simt pe bună dreptate că dauș

ceva real pe bani "fal i". Pentru a în elege situa ia lor, gânde te-te că cineva ar încerca să te conginăș ț ț ș

să-i vinzi porcul din ogradă, oferindu- i bani făcu i de el din hârtie, pe care a scris valoarea lor cuț ț

pixul. Chiar dacă va căuta să te momească, spunându- i că î i oferă mai multe hârtii făcute de el, n-oț ț

să  fii  interesat,  tiind  că  sunt  bani  fal i.  Economia  func ionează  pe  încredere,  iar  dacă  băncileș ș ț

interna ionale nu mai au credibilitate, producătorii vor fi reticen i în a- i da marfa în schimbul unorț ț ș

hârtii cu valoare îndoielnică. De exemplu, pre ul la carburan i a crescut i pe fondul în care Arabiaț ț ș

Saudită a devenit reticentă în a- i mai vinde cu atâta u urin ă stocurile de petrol. Se preconizeazăș ș ț

chiar o plată a barilului de petrol în yuan i nu în dolar. Sigur că aici  vorbim poate i despre oș ș

în elegere cu China i Rusia, dar vorbim, desigur, i despre faptul că politicienii din UE l-au ignoratț ș ș

total pe regele Arabiei Saudite, în urmă cu ceva ani, la G20. După scandalul legat de uciderea lui

Jamal Khashoggi, singurul lider politic al unei ări mari care a dat mâna cu regele Arabiei Saudite laț

întâlnirea respectivă a fost Putin. Regele Salman este tânăr, sângele lui curge repede prin vene, e

posibil ca după jignirea respectivă să fi hotărît să le tragă europenilor un ut în cur cu prima ocazieș
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pe care o s-o aibă... iar ocazia iată că s-a ivit. De i moartea brutală a lui Jamal Khashoggi a zguduitș

întreaga lume la momentul respectiv, mo ii birocra i din UE ar fi trebuit să în eleagă că nu po i să-lș ț ț ț

ignori tocmai pe cel care te rezolvă cu resursele de petrol, ca apoi să te cer i i cu ările care î i vândț ș ț ț

gaze. Da, Putin i Salman sunt dictatori, dar bate-le obrazul i spune-le că n-au fost cumin i după ceș ș ț

te-ai asigurat că cetă enilor pe care îi reprezin i nu le clăn ăne din ii în gură iarna de frig i nu rămânț ț ț ț ș

cu rezervorul gol. Apoi, avem contextul geopolitic, avem conflicte i rearanjări de poli de putere înș

care economia poate juca un rol de armă, uneori fiind mai eficientă decât rachetele sau tancurile.

Când va porni criza alimentară?

A pornit  deja.  Începe prin cre terea de la o zi  la alta a pre urilor  alimentelor,  continuă prinș ț

prezen a discontinuă a acestora la raft i  se finalizează prin lipsa totală a lor la un moment dat.ț ș

Evident, termenul de "lipsă totală" este unul aproximativ, fiindcă acolo unde există cerere, va exista

i ofertă. Unele produse care acum se fac în China, vor fi făcute, poate, în Ungaria sau în Cehia.ș

Altele, din cauza contextului specific în care pot fi create, probabil că vor dispărea complet de pe

pia ă.ț

Care este cel mai important lucru pe care trebuie să-l facem în timpul unei crize alimentare sau

al unei crize de altă natură?

Să ne calmăm i să fim chibzui i. Apoi, să în elegem că nu este datoria nimănui să ne aducăș ț ț

hrana la nas. Majoritatea alimentelor ascund în spate multă muncă, stres, condi ii climatice vitrege iț ș

riscuri. Dacă cei care produceau alimentele nu consideră că are rost să- i mai asume aceste riscuri iș ș

dacă vrei în continuare alimentele respective, va trebui să i le asumi tu. Iar aici trebuie să vezi ceț

po i să- i asumi i ce nu, ce se poate face - omene te vorbind - i mai ales cu cine te asociezi înț ț ș ș ș

vederea ob inerii scopului propus. Pentru că una e să- i propui să ai ceapă pentru la iarnă i alta e să-ț ț ș

i propui să- i produci singur o el. Trebuie să ne obi nuim cu ideea că unele produse nu se vor maiț ț ț ș

găsi i că la unele dintre ele va trebui să renun ăm de tot, pe o perioadă nedeterminată de timp. Cu câtș ț

vom fi mai lega i de lucrurile pe care nu le vom mai putea folosi pe timp de criză, cu atât o vom da iț ș

mai  tare  în  bară.  De  exemplu,  un  telefon  mobil  fără  re ea  GSM este  un  obiect  nefolositor,  unț

televizor fără curent electric la fel, un aragaz... gără gaz, devine de asemenea un obiect de decor. Dar

i o ma ină scumpă fără carburant, un utilaj căruia nu-i po i înlocui piesele pe motiv că nu se maiș ș ț

găsesc, sau pentru care pur i simplu nu ai alte produse care îl men in într-o bună stare de func ionareș ț ț

(uleiuri de ungere internă, consumabile care trebuie schimbate temporar etc).

Cele mai sigure scule sunt cele manuale sau cele mecanice, dacă au rezisten ă pe termen lung. Deț

exemplu, într-o lume aflată în criză generalizată, un fierăstrău manual este mai util decât o drujbă, iar

un ibric sau o oală sunt mult mai importante decât un cuptor electric sau unul cu microunde.

Pe timp de criză, în primul rând te ai pe tine. Nu spun asta în sens egoist, spun că cel pe care po i iț ș

trebuie să pui bază e ti chiar tu, apoi cei apropia i în care ai încredere. Grijă mare ce prieteni î i aduniș ț ț
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în jurul tău, grijă mare cu cine te asociezi. Pe timp de criză, poli ia are puteri limitate i le va folosiț ș

pentru a asigura siguran a conducătorilor, nu neapărat siguran a ta. Gânde te pentru tine i pentru aiț ț ș ș

tăi,  caută să fii mai aproape de prietenii de nădejde. În situa ii dificile,  e bine să te po i baza peț ț

cineva care ine la tine.ț

În condi ii  de criză,  concentrarea noastră trebuie să fie legată de starea de sănătate,  hrană iț ș

adăpost. Am pus starea de sănătate ca fiind prima din listă, pentru că fără ea, celelalte două sunt în

pericol. A adar, le vom lua pe rând.ș

Starea de sănătate

Cumpără- i din timp măcar o carte despre plante medicinale, pentru că e pu in probabil să maiț ț

găse ti medicamente în farmacii (dacă vor mai exista farmaciile). Fă un drum pe câmp i caută săș ș

identifici cât mai multe astfel de plante, ca să tii pe unde le găse ti în caz că ai nevoie.ș ș

Hrana

La ora  e ti dependent total de ceea ce î i oferă autorită ile (dacă î i vor oferi). S-ar putea caș ș ț ț ț

statul să nu lase popula ia să moară de foame, pentru că s-ar isca revolte. Problema este ce vor cereț

în schimbul hranei oferite i care va fi calitatea acesteia. Dacă au fost în stare să injecteze oamenii cuș

substan e necunoscute, vor putea de asemenea să- i ofere otravă pe post de mâncare, chiar în co ulț ț ș

pentru supravie uire. Gânde te-te bine dacă vrei să mai locuie ti la ora , iar dacă este imposibil săț ș ș ș

pleci de acolo, să ai în vedere un prieten care locuie te la ară i care te va putea găzdui la el în caz deș ț ș

probleme.

Dacă locuie ti la ară, caută pe cât posibil să faci abstrac ie de utilajele care consumă curentș ț ț

electric sau carburan i. Ce se poate face manual, este cel mai bun. Cine are cal i mai are un plug deț ș

la bunici, să-l păstreze cu sfin enie, pentru că s-ar putea să-l folosească din nou. Face i investi ii înț ț ț

infrastructură, repara i gardurile stricate, aranja i gospodăriile. Nu vă mai gândi i la vacan e sau laț ț ț ț

achizi ionarea unui nou autoturism, pentru că s-ar putea să nu ave i ce să face i cu el.  Mai bineț ț ț

extinde i un cote  de găini sau construi i unul dacă nu ave i.ț ț ț ț

Pentru  iarnă,  conservele  sunt  sfinte.  Nu vă  gândi i  la  conserve  complicate,  cu  cât  sunt  maiț

simple, cu atât mai bine. O pivni ă este de dorit, dacă nu, gropi în pământ în care pune i paie, apoiț ț

conserve, iară i paie i din nou pământ, o să vă rezolve temporar problemele. În afară de conserve,ș ș

re ine i că vă trebuie stocuri de boabe: grâu, mazăre, fasole, linte, năut. Grâul poate fi folosit fiert, înț ț

loc de pâine (se adaugă sare după gust).  Năutul  i  lintea  rezolvă problemele legate  de proteine,ș

fasolea i mazărea la fel. Nu este necesar să vă bate i pe ulei în supermarket. Pute i renun a completș ț ț ț

la  prăjeli,  cu  condi ia  să  consuma i  floarea-soarelui  în  stare  naturală,  nuci,  alune  sau  alteț ț

semin e/fructe cu con inut ridicat de ulei. i nu uita i de untura de porc, alimentul care a scos mii deț ț Ș ț

ani oamenii din iarnă, vii i nevătăma i.ș ț
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Foarte  important,  vede i  cu  ce  aprinde i  focul.  V-am  scris  în  urmă  cu  câteva  săptămâni,ț ț

sfătuindu-vă să vă cumpăra i un amnar. Pe timp de criză, s-ar putea să nu găsi i chibrituri, moment înț ț

care o să vă uita i cu jind la alimente, neavând cum să le găti i.ț ț

Adăpostul

Aici,  regulile  sunt următoarele:  să nu bată vântul,  să nu fie umed, să fie bine aerisit,  să fie

călduros.  La ora ,  în  situa ia  în  care  rămâne i  fără  gaze,  o  să  fie  foarte  dificilă  spre imposibilăș ț ț

locuirea într-un apartament de bloc. La ară, trebuie locuite (sau construite) încăperi mici, cu sobeț

sau plite care consumă cât mai pu in lemn de foc (recuperatoare de căldură, burlane par ial montateț ț

în încăpere, vatră mică i bine capacitată pe volumul de aer care trebuie încălzit). Pe timp de criză,ș

cel mai probabil ve i face focul cu vreascuri, a a că va trebui să ine i cont de ace ti parametri.ț ș ț ț ș

Banii

Chiar dacă îi avem, nu tim cât timp îi vom mai putea folosi. Banii inu i în bancă sunt tot timpulș ț ț

afla i în pericol. Banca se poate opune să vi-i dea înapoi pe to i, sau se poate căra într-o singură zi înț ț

ara de unde a venit, lăsându-vă cu ochii în soare. Pe timp de criză, e bine să ave i mărunt, pentru căț ț

în caz contrar, s-ar putea să da i mult mai mul i bani decât trebuie pe anumite produse, din cauzaț ț

lipsei de mărunt necesar pentru rest.

Carburan iiț

Este bine să ave i o rezervă, însă nu e cazul să cheltui i tot ce ave i pe carburan i. Un plin deț ț ț ț

rezervă este suficient, ave i grijă ca recipientele folosite să fie sigure, iar depozitarea să se facă înț

spa iu uscat i bine aerisit.ț ș

Concluzie

Criza deja a început. E posibil să se adâncească sau nu, rămâne de văzut. Nu ne putem asigura pe

termen lung cu nimic i nu putem anticipa cu exactitate ce se va întâmpla. Cel mai bine este să neș

păstrăm calmul, să men inem o atmosferă plăcută în jurul nostru i să ajutăm cu ce putem, pe cineț ș

putem. În felul acesta i cu ajutor de la Domnul, vom face fa ă!ș ț
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Care e treaba cu slăbitul

Om_de_jad: Vă zic din experien a mea de om i de fitoterapeut. Există plante medicinale careț ș

ajută la slăbit, găsi i ceaiuri pentru slăbit în comer , bla-bla, majoritatea nu au niciun efect. N-o să văț ț

spun aiureli, n-o să vă dau re ete de plante medicinale pentru slăbit, fiindcă vă vor ajuta o perioadă iț ș

apoi vă ve i îngră a la loc. Nu fac ceaiuri pentru slăbit, nu cred în ele pe termen lung.ț ș

Treaba cu  slăbitul  este  una foarte  personală  i  de-aia  nu putem merge  pe re ete  universale.ș ț

Totdeauna vorbim despre un dezechilibru: cei care au probleme afective sau sunt stresa i s-ar puteaț

să mănânce mai mult, cei care au o bilă lene ă se pot îngră a, cei care au colon "lene " se pot îngră aș ș ș ș

i ei,  cei care au probleme cu pancreasul pot lua i ei în greutate, cei care sunt pofticio i se potș ș ș

îngră a, cei care nu elimină bine apa din organism se umflă .a.m.d. E greu să vii cu un ceai care săș ș

le rezolve pe toate, dar solu ii folositoare pentru fiecare problemă în parte există: ceai antistres, ceaiț

pentru colecist, ceai pentru colon lene , ceai pentru pancreas, ceai antibulimic, ceai pentru eliminareaș

apei. Dacă tii care este cauza, po i ac iona direct i e cel mai bine a a.ș ț ț ș ș

Pe termen scurt,  unele programe de slăbit  merg, depinde i ce fel  de nutri ionist  găsi i  (uniiș ț ț

dintre ei sunt pricepu i). Dacă a i slăbit de la schemele lor de hrănire, felicitări, numai să vă ine i înț ț ț ț

continuare. E u or să slăbe ti, cel mai greu e să te men ii slab pe o perioadă mai lungă de timp.ș ș ț

Oricare ar fi situa ia, regula este simplă: respira i cum trebuie i lăsa i pauză de 8-9 ore între mese.ț ț ș ț

Sună înspăimântător să nu mănânci atâta timp? Vă las o re etă verificată i o schemă de lucru. Oț ș

pute i pune în practică i mai vorbim după 2 - 3 luni.ț ș

Întâi, două vorbe legate de respira ie: am mai scris un articol în trecut, în care vă spuneam căț

arderea (inclusiv cea digestivă) se face i ea tot în prezen a oxigenului. Majoritatea oamenilor care seș ț

îngra ă respiră prost i nu se oxigenează. În concluzie, deschide i ferestrele larg diminea a i seara,ș ș ț ț ș

inspira i i expira i profund i cu calm, timp de 10 minute. O să vede i că obiceiul ăsta vă va ajuta laț ș ț ș ț

slăbit.

Vă dau imediat re eta, dar înainte vreau să vă spun două-trei lucruri despre ea. Este vorba despreț

un mic  dejun care  vă ajută  să  trăi i  decent  până  la  masa  de prânz,  lăsând între  masa din  searaț

precedentă i următoarea masă de prânz, ni te ore bune în care organismul elimină din toxine (maiș ș

ales uree) i se pregăte te să digere ceea ce ve i mânca la prânz. Datorită fibrelor consumate la miculș ș ț

dejun, masa o să fie asimilată cum trebuie. Ve i constata cu surprindere că seara, senza ia de foameț ț
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va fi suportabilă i pentru că nu ve i mai mânca mult, ve i dormi bine, iar a doua zi când vă trezi i,ș ț ț ț

ve i lua din nou micul dejun care vă ajută să vă cură a i i să vă recalibra i organismul. mecheriaț ț ț ș ț Ș

este că astfel ve i crea mecanismul de echilibru despre care vă spuneam mai sus i pe care este dificilț ș

să-l ob ine i (poate) prin alte metode. Ve i slăbi constant, nu foarte rapid, dar sigur. După o lună iț ț ț ș

jumătate, se vor vedea ni te rezultate i oricum per-ansamblu vă ve i sim i mult mai bine, mai alesș ș ț ț

din punct de vedere psihic.  După ce consuma i acest mic dejun, ve i vedea că la nivel psihic săț ț

instalează o stare de voio ie.ș

Pentru re etă, ave i nevoie de următoarele:ț ț

- fulgi de ovăz (2 linguri cu vârf, bărba ii care se satură mai greu pot pune 2 linguri i jumătate)ț ș

- stafide (13 - 15 buc)

- curmale (2 - 3 buc)

- prune uscate (3-4)

- 3 nuci

- un măr

Seara, înainte de culcare, pune i într-un castron fulgii de ovăz, stafidele, curmalele i pruneleț ș

uscate, apoi adăuga i apă cât să depă ească pu in ovăzul. Acoperi i castronul cu o farfurie sau unț ș ț ț

capac i lăsa i-l peste noapte.ș ț

A doua zi diminea a, pune i miezul de nucă mărun it peste compozi ie, rade i mărul i adăuga i-l.ț ț ț ț ț ș ț

Amesteca i cu lingura sau furculi a i... poftă mare!ț ț ș

Notă: masa de prânz se va lua chiar la prânz (ora 13:30 - 14:30), unde se poate mânca ce vre iț

voi: ouă, slană, cârna i, friptură, salate, ce vre i i cât vre i, păstrând totu i limita bunului sim . Ideeaț ț ș ț ș ț

e că datorită firbelor consumate la micul dejun, hrana va fi asimilată bine i seara nu ve i mai sim iș ț ț

nevoia de a mânca prea mult. i din cauză că nu ve i mai mânca a a de mult seara, plus faptul căȘ ț ș

micul dejun de a doua zi este detoxifiant i hipocaloric, practic ve i mânca o singură masă solidă peș ț

zi, iar restul meselor vor fi de-alea de fotomodele. Este o metodă testată i în majoritatea cazurilor dăș

roade. Dacă nu dă roade, cel mai probabil trebuie investigate lucrurile pe care le-am spus la începutul

articolului:  stres,  bilă  lene ă,  colon  lene ,  pancreas,  poftă  exagerată,  reten ie  de  apă  sau  chiarș ș ț

probleme ale rinichilor. Succes!

FOTO: lecturi i aromeș

P.S. Poza este pur orientativă (e luată de pe net) i este despre "Dejunul Kollath", care esteș

altceva i cu care personal am ni te probleme de principiu, dat fiind faptul că făina de grâu, chiarș ș

dacă este lăsată peste noapte la înmuiat, e greu de digerat (plus că are i ceva gluten). Micul dejun laș

care fac referire în articol nu are zeama pe care o vede i în poză. A doua zi diminea ă, ovăzul trebuieț ț

să fie doar înmuiat, nu să plutească în apă. Hai că vă descurca i voi, mâine diminea ă vă fac o pozăț ț

reală ca să vede i cum arată! ț
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Jos cenzura! (ac iunile voastre ne alimentează ura)ț

Om_de_jad:  Informare: uneori, fîzbuc blochează anumite clipuri devenite virale, iar dacă tu le

repostezi sau dai direct share, se prinde i i le terge din nou i te penalize te. Fâzbuc joacă nelegalș ț ș ș ș

i dă la cotonoage. i atunci voi, ca ni te oameni cumsecade, cu bune inten ii i cu dorin a de aș Ș ș ț ș ț

informa, când sunte i încăpă âna i i vre i să posta i totu i acel video, îl descărca i, îl băga i într-unț ț ț ș ț ț ș ț ț

program de editare video i-l exporta i în alt format. Dacă e mp4, îl face i mkv, dacă e mkv, îl face iș ț ț ț

mov, dacă e mov, îl face i avi i tot a a, iar programatorii responsabili cu cenzura vor avea i ei deț ș ș ș

muncă suplimentar i voi o să face i ceea ce vă dori i. Cenzura nu este bună, iar cei care o sprijină arș ț ț

trebui să tie bancul cu "sânii". Iar dacă vre i un program de editare video care tie să facă lucrurileș ț ș

pe care le-am spus mai sus, să ti i că el se poate numi, de exemplu, openshot. Îl căuta i pe google,ș ț ț

mai sunt i altele, ăsta e gratis.ș

Trebuie să ne exprimăm liber! Trebuie să trăim într-o lume în care niciun boier planetar să nu ne

bage pumnul în gură. Suntem făcu i de-a a natură, să f*tem fîzbucu-n gură. Mult succes!ț ș

P.S. Către programatorii de la fîzbuc: să rămâne i în continuare pe actualele metode de detectareț

video pe bază de secure hash algorithm. Să nu vă pună Baba-oarba să folosi i fractali pentru detec ie,ț ț

pentru că o să vă meargă greu tare i pentru că o să găsească oamenii interfe e care foloseas motor deș ț

Blender, i fiecare video pe care-l vor posta, de i identic, va fi altfel. Hai să rămânem la copilării, căș ș

dacă ne provoca i, facem scripturi care primesc un video la input, îl mapează pe o fa ă de cub care seț ț

rote te lent pe x i pe z, cât să se vadă bine video-ul, punem o cameră cu coordonate random, oș ș

lumină ambientală i un spotlight cu rgb random, randăm totul automat cu script pyhton, facem oș

interfa ă  facilă  pentru  user,  ca  "să  face  download".  Nu fi i  haini,  că  i  noi  am făcut  geometrieț ț ș

descriptivă i nouă "ca i voi, ne plac libertatea"! Fi i fra i, făce i-vă i voi că lucra i, că oricum ăiaș ș ț ț ț ș ț

care vă plătesc habar n-au ce e indirectarea multiplă (multiplă,  nu multi p*lă), ce sunt expresiile

lambda sau ce înseamnă "if not not true == false". Bine?

FOTO: openshot - drăgu , u or de utilizat, gratis!ț ș

https://www.facebook.com/photo/?
fbid=716361546195612&set=a.329074251591012
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Restric ii de ziua păcălelilorț

Om_de_jad: Arafat vrea iar "restric ii" de la 1 aprilie. A a de folositoare au fost restric iile asteaț ș ț

ale lor, că veterinarul de la Pfizer propune injectarea cu a patra doză, chiar dacă primele trei s-au

dovedit  a fi nu doar ineficiente,  ci i  letale.  Motivul? Cică injec ia  n-ar prea folosi la protejareaș ț

injectatului,  dar i-ar  oferi  acestuia...  "o cristalizare".  Pe planeta  albastră  a  lui  Papură-Vodă,  nu-l

întreabă nimeni pe veterinar ce p*zda mă-sii a vrut să spună cu cristalizarea aia i nu-l trage nimeniș

la răspundere, nici pe el i nici pe ăla din SUA cu fa ă de oarece, pentru efectele adverse i moarteaș ț ș ș

oamenilor care s-au "inoculat". Sunt făcute crime în văzul lumii i to i se prefac că e normal ce seș ț

întâmplă.

A a de folositoare au fost "măsurile lor", că "infec iile" au început să fie din nou la modă. A a deș ț ș

bine au limitat "răspândirea" prin aceste restric ii, că acum iar sunt "cazuri" i vor să bage altele.ț ș

Carcalacul cică umblă iar noaptea începând din primăvară i trebuie oprit cu poli ia. Acelea i aiureli,ș ț ș

semn că atâta îi duce capul. Acela i test PCR pe care l-au anulat pe motiv că nu era bun de nimic,ș

este bun acum să detecteze "forme noi" de virus. i de i n-a văzut nimeni propriu-zis acest virus,Ș ș

pentru că n-a fost izolat în laborator, to i au văzut laboratoarele în care ar putea fi produs. To i auț ț

eviden a existen ei acelor laboratoare periculoase din Ucraina, dar nimeni nu comentează. Bun, ne-ț ț

am obi nuit, dar nu vom tolera la infinit asemenea comportament.ș

O vorbă  spune că  omul  care  insistă  în  a  repeta  acelea i  gre elil  e  prost,  iar  ei  repetă  ca  oș ș

ma inărie stricată acelea i absurdită i, a a că trage i singuri concluziile. Când era la modă jmenul cuș ș ț ș ț

războiul, gata, au eliminat "restric iile", iar acum, când au văzut că nu le-a ie it manevra cu WW3, s-ț ș

au reîntors la prima lor dragoste, plandemia.

Zilele trecute am văzut pe re ele două clipuri la modă, probabil că le ti i i voi: unul în careț ș ț ș

evreii  khazari  dansau pe steagul  Rusiei  i-i  dădeau foc cu bricheta,  pentru ca apoi  să fluture cuș

bucurie steagul Ucrainei. Celălalt, în care (cred că) ni te palestinieni, la un chef, cântau o maneaș

despre cum ar trebui să câ tige Putin în conflictul militar creat, ca să poată ei să "ia de neveste"ș

femeile din Ucraina. Nu tiu ce mănâncă ă tia, atât unii cât i ceilal i, dar mentalitatea lor este rămasăș ș ș ț

în urmă cu cel pu in 5.000 de ani, nefiind în stare să treacă peste ideile fixe legate de răzbunări,ț

războaie, violuri i crime în numele unor zeită i închipuite i în numele propriei lor imbecilită i. Cuș ț ș ț

ă tia va fi greu să mergem mai departe i vă spun, Pământul nu-i va mai suporta mult, fiindcă seș ș

crează o prea mare diferen ă între vibra iile existente pe Terra i cele pe care ei le manifestă. Nu suntț ț ș
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în măsură să spun ce se va întâmpla, dar de regulă dacă nu există armonie între un microsistem i unș

macrosistem, ori microsistemul ori se adaptează, ori se dezintegrează. Treaba lor, să facă ce îi duce

capul, am în eles că atâta pot, dar va veni i ziua scaden ei.ț ș ț

Arafat nu mai reu e te să sperie pe nimeni. Da, mă, s-au prins până i prostălăii care credeau înș ș ș

plandemie că ă tia primesc ordine din afară, că Austria i Fran a fac legea în România i că dacăș ș ț ș

mâine ă tia cer să facem circumcizie, politicienii o să repete ca dobitocii mantrele primite din Vest.ș

A a că piticul chel i uleios n-are decât să vină să recite poeziile primite prin fax, noi o să ne maiș ș

umplem ni el  de nervi,  o să-i  mai  zicem două-trei  înjurături  în gând i  o să ne vedem de via ă.ț ș ț

Problema e că avem în continuare  foarte  mul i  indivizi  cu patru clase făcute  la  seral,  care abiaț

a teaptă "să amendeze", să bruscheze i să- i închipuie că iar că o au mare. Băie ii ă tia trebuie nota iș ș ș ț ș ț

i când ne-o veni nouă pe rever, să mergem peste ei să le spunem prietene te că n-a fost corect cumș ș

au ac ionat.ț

Plandemia, valul 6 case sau cum am putea să-i spunem, e o prosteală i un circ asemănător cu celș

precedent, numai că de data asta se preconizează că cei care s-au "inoculat" cu primele trei doze vor

muri pe capete, probabil ajuta i i de undele milimetrice. Apropo, au dat iară i drumul la aparate deț ș ș

vreo 20 de zile, probabil că sim i i nasul uscat, ame eala i starea de confuzie specifică. Avioanele auț ț ț ș

brăzdat  i  ele  cerul  cam tot  acum 20  de  zile,  ca  să  completeze  ceea  ce  nu  se  poate  face  prinș

intermediul undelor respective. Personal, încă studiez problema i am descoperit că Iarba Sfântuluiș

Ioan în combina ie cu cui oarele, ajută la restabilirea echilibrului organismului în condi iile în careț ș ț

ă tia perturbă câmpul energetic al oamenilor. i combina ia respectivă o face rapid i eficient. Am săș Ș ț ș

vă  in  la  curent  cu  ceea  ce  "descopăr"  în  legătură  cu  efectul  plantelor  medicinale  asupraț

"infectărilor",  mai întâi  testez bine pe mine i abia apoi deschid gura.  Până atunci,  vede i  că peș ț

pagina mea de fb, pe undeva pe la primele postări, există o schemă completă de tratament pe bază de

plante, în caz că vă "infecta i".ț

Pe final, vă zic atât: e deraj interna ional mare. Se va vedea gunoiul din sistemul bancar. La noiț

în România,  pe fondul discu iilor  inevitabile  despre furturile  de date  personale,  s-ar  putea să văț

aduce i  aminte brusc de fratele  Raul Coltor i  poate vă ve i aminti  cu această  ocazie că a i  fostț ș ț ț

informa i din timp în legătură cu ceea ce în mod cert se va întâmpla. Zic ca idee, oricum nu se maiț

poate face mare lucru acum.

P.S. Sper că "păcănelele" vor fi deschise în continuare.

P.S.2. Sper că sunt bine hrăni i câinii ăia care "te miroase dă [0\/!d"ț
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Monedă alternativă în Noua Ordine Digitală. Ce se poate face.

Om_de_jad: Dacă timp de doi ani guvernele lumii s-au în eles pe tema plandemiei, când a fostț

vorba despre conflicte militare, anumite state s-au sucit. i nu pentru că unele ar reprezenta binele iȘ ș

celelalte ar reprezenta răul - propagandă de neam prost există i de o parte i de cealaltă a taberelor,ș ș

ci din alte motive. Interesul tuturor este digitalizarea. Că ne convine sau nu, digitalizarea o să fie

făcută de toate ările:  i  de americani,  i de ru i, i de chinezi i de europeni - problema care îiț ș ș ș ș ș

preocupă acum pe ei e cine va fi Mare ef Principal în treaba asta. În timp ce noi ne credem luptătoriȘ

ninja virtuali, încercând să demonstrăm ba că americanii sunt mai buni decât ru ii, ba că ru ii suntș ș

mai buni decât americanii, ă tia o ard în continuare la meserie cu ordinea lor digitală. i o s-o facă.ș Ș

Pentru asta vor plăti bandi i digitali să spulbere banii din conturile oamenilor i mai ales din conturileț ș

boga ilor medii interna ionali. Cine îndeasă bine sacii înainte de Marea Prăbu ire Financiară, e celț ț ș

mai mare ef coordonator al noii ordini digitale. În timp ce to i o să dea vina unii pe al ii, naivii vorș ț ț

rămâne fără banii din conturi. În contextul ăsta, cea mai bună idee e să sco i banii din cont (dacă ai)ț

i să-i pui la saltea, dar există o frică a tuturor că nu se vor mai putea face plă i prea mult timp cuș ț

cash. Probabil că a a va fi, dar hai să gândim la rece i să vă spun ceva frumos legat de economie, peș ș

care să ti i că NIMENI n-o va putea nici controla 100% i nici nu va putea intui cu precizie dacăș ț ș

socoteala de acasă se va potrivi cu cea din târg. Bine-bine, am în eles că există o apocalipsă careț

speră ei că le va pune totul pe tavă... dar să ti i că i Dănilă Prepeleac a avut ni te socoteli când aș ț ș ș

plecat cu boii la târg. Eu, unul, ca fost IT-ist, nu m-a  baza deloc pe digital, sperând că voi câ tiga cuș ș

ajutorul lui toată puterea financiară a lumii, i vă rog să mă crede i că am motive destul de solide săș ț

fac aceste afirma ii. A a că hai să vedem cât de absolu i sunt boierii planetari, ce pot să facă i cât leț ș ț ș

e nasul de lung, pentru că tehnic vorbind, acum ar fi trebuit să fie deja WW3, numai că rusul chelios

le-a dat planul peste cap. A a se poate întâmpla i cu marele lor plan de digitalizare, deci să fimș ș

precau i si să gândim cu capul nostru.ț

Va să zică, planul pe scurt zice că nimeni n-o să mai poată i n-o să mai vândă fără banii lorș

virtuali. Dar ca să facă treaba asta, mai întâi sunt obliga i să dinamiteze băncile. i-acum, să fimț Ș

serio i, bancheri sunt de multe feluri i nu to i vor să depindă total de boierii intergalactici, cum totș ș ț

a a, cei care fac trafic deosebit de profitabil  cu arme i droguri, n-o să vrea să facă transferurileș ș

bancare la vedere, în care să specifice la titlul tranzac iei "plată 40 tancuri i 30 de MiG-uri pentruț ș

terori ti", sau "plata a 50 tone heroină". Pentru că digitalizare înseamnă înainte de toate "plă i  laș ț
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vedere" (plă i supravegheate). Păi cum să vrei tu, Pablo Escobar, să tie ă tia toate mi cările tale? N-ț ș ș ș

o să vrei să faci în continuare ce ai făcut o via ă întreagă, fără să te tie nimeni? Iată că ace tia vor fiț ș ș

primii care se vor împotrivi Noii Ordini Digitale. Vede i, a fost suficient ca statele lumii să ia înț

calcul "green deal-ul", ca să apară fisuri anale în alian a lor planetară. Când China i-a dat seama căț ș

va fi acuzată că poluează, când Rusia i-a dat seama că i gazele lor naturale scot fum i când Arabiaș ș ș

Saudită s-a prins că va trebui să vândă petrol ECO, brusc s-au căcat în drum, de i-au obligat pe ă tiaș

ba să redeschidă minele de cărbune, ba să lingă podelele în fa a "terori tilor" din Venezuela, pentruț ș

un strop în plus de petrol de-ăla negru care face fum. Explică-i rusului că trebuie să facă toate alea în

digital (adică plă i la vedere), explică-i arabului că trebuie să-i dea socoteală lui Claudiu Schwabț

pentru toate tranzac iile i mai explică-i lui Xi Jinping cum să reducă poluarea. Ia încearcă, vezi dacăț ș

reu e ti i vino să ne poveste ti i nouă cum a fost! Sper că în elege i faptul că eu aici prezint subș ș ș ș ș ț ț

formă de glumă lucruri cât se poate de serioase i nu in partea unuia sau a altuia. i mie îmi place săș ț Ș

fie o lume fără poluare i  vreau să mănânc sănătos,  însă aici  vorbim despre interesele  unor ăriș ț

mamut, care vor fi foarte greu de convins să pună botul la aiurelile inventate de globali ti. Cel pu inș ț

a a s-a crezut cu deranjul din Ucraina, când to i a teptau să vadă o reac ie mortală din partea NATOș ț ș ț

i când colo, NATO s-a comportat corect din punct de vedere legal, nereac ionând la emo ie ci peș ț ț

bază de interese i calcule ra ionale. Că unora sau altora nu le convine, că americanii i-au luat-oș ț ș

peste degete, e cu totul altă problemă, dar din punct de vedere tehnic NATO a ac ionat fără să încalceț

fi a postului.ș

Bun, să zicem că se va implementa moneda digitală la nivel interna ional. Nu prea cred, dar înț

europa porcii zboară, a a că e posibil să reu ească să implementeze o asemenea absurditate, care celș ș

mai probabil va avea soarta pa aportului nazist. Acum e clar că ei vor dori să implementeze aiurealaș

asta i o să facă mult deranj prin via a oamenilor: o să ne for eze pe to i, o să ne bruscheze mili ienii,ș ț ț ț ț

o să ne aia i ailaltă, întrebarea este ce se poate face în situa ia asta. Păi să gândim: în primul rând căș ț

ei vor dori să retragă cash-ul de pe pia ă. Sunt obliga i să o facă, pentru că orice bancnotă înseamnă oț ț

declara ie din partea unei bănci na ionale (sau europene), că se obligă să plătească aur sau bunuri înț ț

valoare cuantum egală cu suma de pe hârtie. Sigur că băncile europene se pot căca în capul nostru

fără să ne dea explica ii, dar hîrtiile lor vor fi la noi. mecheria asta poate să ină o perioadă, dar nuț Ș ț

poate să ină la infinit, iar cei care vor păstra "de-ai dracu" bancnotele lor, vor putea oricând pe viitorț

să ceară socoteală i despăgubiri din partea băncilor emitente. Ei tiu foarte bine treaba asta i deș ș ș

aceea vor căuta să vă for eze în fel i chip să le returna i biletele de valoare pe care regretă că le-auț ș ț

emis. Sau vă vor momi, i aici voiam să ajung cu discu ia.ș ț

Se vorbe te despre un venit minim garantat. Adică să- i dea statul un fel de ajutor social, unș ț

"salariu" pe care să i-l trimită lunar într-un cont, pentru faptul că e ti special i respiri. Majoritateaț ș ș

oamenilor vor ceda, pentru că la bine se bagă to i.  Probabil că pre ul ini ial pe care sclavul Noiiț ț ț
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Ordini Digitale îl va plăti va fi infim: te duci cu buletinul, te trece acolo i gata, la final de lună î i dă.ș ț

Asta la început, că după aia o să- i ia cu japca sângele i măduva spinării, ca să- i arunce resturile lorț ș ț

de la masă. Boierii digitali intergalactici nu se joacă i dacă îi superi te injectează de nu te vezi, cu ceș

le trece lor prin cap. S-a văzut că nu au niciun regret să omoare milioane de oameni, ba chiar visează

să extermine miliarde de fiin e, a a că va trebui să fim precau i.ț ș ț

E bine să ti i că economia e ceva superb. Ea dă cu o mână i ia tot cu o mână, făcând echilibruș ț ș

acolo unde pro tii caută să facă dezechilibre. Cre ti pre ul la furaje, nu mai papi lapte, ouă i carne.ș ș ț ș

Cre ti pre ul la carburan i, i se strică cerealele pe câmp că n-ai cu ce să le cari în depozit. Tipăre tiș ț ț ț ș

monedă falsă, rămâi tot tu ca prostul fără bunurile cărora automat le scade valoarea, bagi cu for aț

monedă digitală i obligi lumea să nu mai utilizeze cash... i să vezi ce ar putea să se întâmple.ș ș

Există o perioadă în care cash-ul se dore te a fi scos de pe pia ă. Boierii intergalactici speră că eiș ț

vor intra în posesia acelui cash, dar cine garantează că asta se va i întâmpla? E adevărat că oameniiș

vor da năvală să- i tragă cash-ul de la bancomat, în încercarea de a mai prelungi agonia, cum tot a aș ș

e de adevărat că ei (boierii), ca ni te nesim i i, vor bloca retragerile de cash din bancomate creîndș ț ț

panică în rândul popula iei. i atunci, oamenii se vor întreba ce să facă, iar solu iile nu vor conteni săț Ș ț

apară. Fi i aten i la ce mă refer!ț ț

Să zicem că tu ai acolo ni te bani într-un cont, pentru zile negre. i pentru că nu vrei să teș Ș

digitalizeze ă tia total, te duci să sco i cash de la bancomat. Când ajungi acolo, bagi codul PIN i vreiș ț ș

să sco i bancnote, dar ce să vezi, bancomatul face nazuri i nu mai vrea să scoată nimic. Îi tragi unț ș

pumn, îl înjuri de mamă, ăsta nu i nu! Te duci la casierie, te cer i cu fetele alea cu limbaj de robot,ș ț

nu ajungi la niciun rezultat. Panicat, te întorci acasă i cau i pe net o solu ie: i ce să vezi, ea există iș ț ț ș ș

a fost deja pregătită din timp!

Tehnic vorbind, n-ai voie să de ii prea mult aur brut, dar ai voie să de ii bijuterii. Problema cuț ț

bijuteriile e că sunt destul de scumpe, iar dacă vrei să cumperi ceva de 10 euro, nu po i să dai laț

schimb  un  inel  de  aur  care  costă  poate  i  200  euro.  Asta,  speră  boierii  intergalactici  să  fieș

impedimentul major, dar... să nu uităm că ei vor fi la concuren ă cu oamenii de afaceri  de nivelț

mediu, care vor dori să pună ei mâna pe masa monetară lichidă de pe pia ă, înainte ca banii să devinăț

to i digitali. De ce? Pentru că afla i pe pozi ia de inătorilor de cash, vor putea for a boierii digitali săț ț ț ț ț

dea dublu sau triplu de monedă digitală pe lichidită ile respective. Până aici treaba e simplă, însăț

ace ti oameni de afaceri de nivel mediu (unii dintre ei chiar de inători de bănci), vor dori să întârzieș ț

procesul de "repatriere" a lichidită ilor către băncile na ionale cât mai mult cu putin ă i dacă seț ț ț ș

poate, să men ină acest proces la infinit. Partea interesantă e că ei chiar pot s-o facă i am să vă zicț ș

imediat doar una dintre variantele pe care le au la dispozi ie.ț

Să zicem că tu e ti acum un bancher mediu i tii că urmează să fii faultat de Claudiu Schwab iș ș ș ș

de globali ti.  Evident că nu- i convine ideea de a fi controlat la perfec ie,  pentru că multe dintreș ț ț
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băncile medii spală bani prin conturi aleatoare i au alian e cu trafican i. i-atunci, prima idee e săș ț ț Ș

oferi oamenilor retragere de cash la un comision convenabil pentru tine. Când o să vadă Ion că nu

poate retrage cei 50.000 eur de la ING, BT, BRD i Reiffeisen, o să dea buluc la băncile obscure careș

vor da cash la popula ie contra unor comisioane nesim ite. Băncile na ionale se vor oftica atunci iț ț ț ș

vor băga be e în roate acestor bănci obscure, dar hei, există via ă pe Marte! Dornice să facă afaceri înț ț

continuare, acestea vor dori să fie primele care să preia înapoi cash-ul de la popula ie pe care tot ei l-ț

au oferit la suprapre , înainte ca acesta să fie retras de băncile na ionale. Cum vor face asta? Simplu,ț ț

por ionând aurul (sau argintul) corespunzător i vânzând obiecte echivalent-aur la pre ul pie ei. Haiț ș ț ț

să vă explic mai simplu, bine?

Tu e ti Ion i ai 10.000 eur în cont. Te duci la bancomat, vrei să-i sco i i bancomatul zice "nuș ș ț ș

vreau!". Speriat fiind că vine Noua Ordine Digitală, vei căuta o bancă obscură care î i percepe unț

comision de 1.500 euro la cei 10.000 pe care vrei să-i retragi, dar care totu i te ajută să- i iei cash-ulș ț

înapoi. Băncile na ionale o să intervină peste băncile bi ni are, ori amendându-le, ori limitându-leț ș ț

dreptul la aprovizionare cu bani lichizi. i atunci, băncile obscure i oamenii de afaceri vor fabricaȘ ș

"mini-bijuterii" care vor con ine 1g, 2g, 5g, 10g, 15g sau 20g de aur, suprapus peste, să zicem, unț

dreptunghi de plastic în formă de talisman, de bijuterie, de ce vre i voi, nu e relevant. i atunci, veiț Ș

putea achizi iona aurul respectiv (por ionat corespunzător) pe post de bijuterie, cu ajutorul cardului.ț ț

În  felul  ăsta,  vei  transforma  banii  din  cont  în  aur  por ionat,  ulterior  folosind  "talismanele  sauț

bijuteriile" respective, pentru a face tranzac ii cu al i oameni care dintr-un motiv sau altul nu vor să-ț ț

i digitalizeze veniturile. Vrei să cumperi un porc? Foarte bine, calculezi pre ul lui în aur, apoi îi daiș ț

vânzătorului 2g, 3g sau 5g de aur, plătind cu "talismane sau bijuterii de aur por ionat". Cei care vorț

produce "moneda" de aur por ionat vor avea de câ tigat pe termen scurt, mediu i lung. Pe de o parteț ș ș

vor pune mâna pe o grămadă de cash, cu care îi vor putea antaja pe boierii intergalactici, iar pe deș

altă parte vor face afaceri legale cu aur, având clien ii asigura i, pozi ionându-se ca o interfa ă întreț ț ț ț

lumea digitală i cea nedigitală, iar clien i vor fi destui. Chiar i al ii care vor dori să treacă de laș ț ș ț

moneda digitală a lui Schwab la aur, o vor putea face oricând, fără să-i oprească nimeni. Atâta timp

cât aurul este bine por ionat,  globali tii  vor fi nevoi i  să ne convingă în continuu că moneda lorț ș ț

digitală merită injectarea lunară cu seruri dubioase pentru a o putea folosi.

Aici avem o singură problemă: oamenii. Dacă ei se vor comporta ca animalele i vor da năvalăș

la ajutoarele sociale denumite pompos "venit minim garantat", atunci va fi foarte greu să aplicăm

aceste solu ii.  Însă solu ii  există, eu doar am dat o idee.  Sunt multe altele de acest gen, inclusivț ț

criptomonedă "la portofel rece", dar nu cum se face acum cu bitcoin-ul, ci la rece pe bune, adică

fi ier. Totul ine de noi i de cât suntem de animale.ș ț ș
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Scrisoare

Om_de_jad: Dragă domnule Darwin,

Aceste rânduri nu vă folosesc la nimic, a a că vă rog să nu le citi i, să nu le aproba i, să nu leș ț ț

condamna i, să nu le discuta i i să nu întreba i nimic. Ceea ce vă scriu acum va fi în eles mult maiț ț ș ț ț

târziu de către anumi i oameni i nu numai de către ei.ț ș

Sistemul de hrănire prin absorb ie de elemente nutritive, începe odată cu regnul vegetal. Până laț

structurile  OM,  procesul  de  hrănire  presupune  asimilarea  de  elemente  nutritive.  Mai  sus  de

structurile OM, hrănirea se face prin transfer direct de vibra ie de la un sistem la altul. ț

Împără ia  mineralelor  este  guvernată  de  către  Nimeni,  iar  acolo  geometria  face  Legea.  Subț

regnul  mineral,  se  deschid  por ile  către  Lumea Astrală  Inversă.  Primul  tărâm din  această  lume,ț

găzduie te entită ile hasnamuss. Ele sunt singurele care încă mai pot lua formă fizică pe Pământ,ș ț

prezentându-se în lumea Celor Trei Dimensiuni sub forma unor mesageri ai Lumii Astrale Inverse.

Întruparea lor se poate face în condi ii cu totul speciale, într-un context "ritualic" menit să asigureț

transferul direct al entită ilor hasnamuss în Lumea cu Trei Dimensiuni de pe Terra în care domne teț ș

Legea lui apte, fără ca Nimeni să poată interveni.Ș

Pe octava inferioară oamenilor i îngerilor, plantele se hrănesc cu minerale. Acolo unde existăș

semiton (mi-fa)  pe regnul  vegetal,  avem plante  care  se  hrănesc cu insecte  (le  vom numi plante

carnivore).

Animalele care se hrănesc cu plante i cu o cantitate infimă de minerale, se numesc ierbivore.ș

Acolo unde există semiton (si-do), ele se vor hrăni cu alte animale i din acest motiv le vom numiș

animale carnivore.

Pe următoarea octavă avem fiin e OM i entită i îngere ti. Fiin ele OM se hrănesc cu animale, cuț ș ț ș ț

plante i cu o cantitate infimă de minerale (microelemente) i le vom denumi omnivore. Ele locuiescș ș

în Lumea celor Trei Dimensiuni, cu posibilitatea de a o percepe pe a Patra i pe a Cincea. Acoloș

unde există semiton (mi-fa), oamenii se vor hrăni cu oameni (pe cei născu i pe Terra îi vom numiț

canibali, pe cei veni i din Lumea Astrală Inversă îi vom numi hasnamuss sau "necura i" - ei î i spunț ț ș

"elite").

Pe aceea i octavă,  regnul superior este cel al  îngerilor.  Îngerii  se "hrănesc" cu oameni i cuș ș

animale, însă sistemul de hrănire î i pierde în mod evident în elesul lui obi nuit. Nu putem detalia,ș ț ș

dar la acest nivel, hrănirea presupune un transfer direct de vibra ie de la un sistem la altul i nuț ș
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absorb ie de elemente nutritive, a a cum se întâmplă în planurile mai joase sau pe octavele inferioare.ț ș

Acolo unde există semiton (si-do), îngerii se hrănesc cu îngeri, iar pe ace tia îi vom numi îngeri negriș

sau îngeri decăzu i - unora li se spune demoni. Singura entitate capabilă să ia formă fizică pe Terra iț ș

să poată suporta densitatea materiei atât de mare ca cea aflată în al doilea tărâm către direc ia Minusț

Infinit  -  dincolo  de  lumea  entită ilor  hasnamuss  -  se  nume te  Satan.  El  nu  este  propriu-zisț ș

conducătorul  fiin elor  hasnamuss,  este  pur  i  simplu  stăpânul  materiei  foarte  dense,  Împăratulț ș

Constrângerilor.

Pe următoarea octavă, avem entită ile heruvimice. Acolo unde există semiton (mi-fa), vorbimț

despre entită i heruvimice care "se hrănesc" cu îngeri (pe acestea de vom denumi arhangheli). Regnulț

imediat următor pe aceea i octavă este cel al serafimilor. Acolo unde există semiton (si-do), "este"ș

vid.

Pe următoarea  octavă  avem Tronurile  (Începătoriile).  Acolo nu există  devia ii,  deci  nu vomț

putea vorbi despre vreun semiton. Mai sus de această treaptă, dar în aceea i octavă, se află Sfântaș

Treime (Tatăl, Fiul i Sfântul Duh).ș

Iudeii s-au oprit cu studiul aici,  dar cei care au mers mai departe, spun că l-au găsit  pe Cel

Căruia nu-i po i pronun a Numele.ț ț

375



ase- ase, poartă-n case!Ș ș

Om_de_jad: Monsieur Dulap a meditat i i-a cumpărat ase case. A văzut că e mai bine să aiș ș ș

case decât să n-ai, a a că s-a gândit să dea i altora care n-au. Casele pe care vrea să le dea nu-s niciș ș

ale sale i nici ale sa ilor, sunt ale românilor care din cauza lui i a altora ca el, le-au părăsit i s-auș ș ș ș

dus în pribegie. Ghinion!

Citesc azi în presa vândută, printre rânduri chiopătate, că planul de depopulare a Ucrainei aș

început.  Sigur că titlurile  articolelor  vor să aibă alt  în eles,  dar e irelevant  din motiv ce ăsta eraț

mesajul. Cineva se plângea că în parc se aud vorbe în limba rusă. O fi ucraineană, o fi "braziliană",

nu mă bag, pentru mine to i ru ii vorbesc la fel i nici nu-s curios să aflu care sunt diferen ele. Cicăț ș ș ț

din Ucraina ar fi plecat deja în pribegie, undeva la 2.000.000 de cetă eni. Cu sau fără TBC de-ălaț

rezistent la antibiotice, nu avem de unde să tim. Ceea ce tim, însă, e că unii dintre ei au ie it pesteș ș ș

grani ă cu ni te milioane de dolari sau euro. Posibil să vrea să-i investească în UE i în SUA, care oț ș ș

duc destul de greu după doi ani de istovitu, dar nu putem fi siguri.

Nu doar în România, ci i în alte ări, se zice că vor primi case. Pe PRO-WC [post de televiziuneș ț

de  WC-uri  profesionale],  era  un  reportaj  cu  o  doamnă  care  venise  cu  caii  după  ea.  Când  vine

războiul, de frică, iei caii i fugi. La grani ă, spui cum îl cheamă pe fiecare în parte i treci. Simplu.ș ț ș

Doamna avea în Ucraina o coală de echita ie. S-a stabilit cu caii într-un sat unde i s-a oferit gratuit oș ț

casă i situa ia i s-a părut echitabilă. Poate că dacă în România ar fi fost război, românii ar fi primit iș ț ș

ei case în Ucraina, unde să- i ducă i ei caii. Caii no tri sunt mai mici, deci ocupă mai pu in spa iu.ș ș ș ț ț

Asta este bine.

Doamna spunea că ar chema la dânsa i o altă rudă, că aici e lini te. Bag seama că suntem unș ș

popor de oameni lini ti i. În Ungaria am avea mai multe anse să primim case gratis, cică lor le placș ț ș

i caii i limba lor. Am putea să încercăm, pentru că la noi, de când a murit Ceau escu, guvernele seș ș ș

află  în război  continuu cu românii.  Fiecare  român este  un refugiat  aflat  în  propria  ară,  inut  înț ț

continuu în uturi în cur i palme după ceafă date de boierii afla i la putere. Poli ia i jandarmeria leș ș ț ț ș

in isonul i adaugă i ele pumni i picioare. N-ai ce să faci, trebuie să iei un salariu din ceva.ț ș ș ș

În România există i un alt război. Unul al oamenilor afla i în lupta cu pre urile uria e, într-un "teatruș ț ț ș

de opera iuni" de supravie uire. Ar fi bune ni te case primite gratis.ț ț ș

Dar nu despre asta este vorba. Este vorba despre depopularea Ucrainei. Cine face depopularea

ei? Aceia i care au dorit popularea actualului Israel i care au măcelărit evreii din Europa în WW2,ș ș
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gonindu-i în ara care urma să fie înfiin ată. Cine nu s-a supus, era du man. A a s-a dorit atunci, a aț ț ș ș ș

au chibzuit atunci nazi tii.  Azi, fii i nepo i de nazi ti, izgonesc ucrainenii din ara lor, pentru caș ș ț ș ț

acolo să poată  fi  construită  Republica  Noul  Ierusalim.  Nu-i  omoară încă,  deocamdată  îi  alungă.

Acum este episodul ăla în care li se promit case prin întreaga lume, inclusiv în România. Am în elesț

că i în Italia. E frumos în Italia.ș

Cei care nu vor pleca de bunăvoie, vor fi mai întâi antaja i, apoi amenin a i, ulterior căsăpi i.ș ț ț ț ț

A a fac nazi tii, nu e ceva ce n-au mai făcut. Că ru ii sunt cu ei sau împotriva lor, habar n-am. Eu nuș ș ș

mă pricep la războaie i Doamne fere te să mă pricep la a a ceva! Doar că seamănă tare cele douăș ș ș

situa ii. N-am nimic cu ucrainenii, sper că nici ei nu au nimic cu românii. Nu cred că se vor stabiliț

prea mul i pe teritoriul ării noastre, pentru că în România se trăie te greu i cu umilin e inventate deț ț ș ș ț

autorită i.  Alte meleaguri  sunt mai potrivite pentru cineva cu ma ini de 80.000 euro i cu valizeț ș ș

încărcate cu cash.

În  Republica  Noul  Ierusalim,  unul  dintre  politicienii  care  va  ocupa  func ii  importante  esteț

domnul Satanovsky. Nu tiu unde am mai auzit de numele ăsta, că îmi sună a ceva. În eleg că seș ț

pricepe la economie, o fi un om de treabă. Pe măsură ce trece vremea, se conturează ideea celor două

teritorii numite Noul Ierusalim. Cel al khazarilor se dore te a fi înfiin at în Ucraina, iar cel al luiș ț

Nimeni,  ar  urma să fie  înfiin at  în  România.  Planul  ini ial  pentru  care  s-a  făcut  WW2,  a  picat.ț ț

Motivul? Nu se poate construi acolo. Mă rog, atunci s-a crezut că se poate.

Sincer, mă bucur pentru evreii semi i din Israel, care s-ar putea să aibă i ei după atâta amar deț ș

vreme, un pic de lini te.ș
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QFS (Quantum Financial System): 17 întrebări i răspunsuriș

Om_de_jad:  Zilele trecute v-am promis că voi analiza ni te documente legate de QFS. Le-amș

citit, am gândit, vă scriu în cele ce urmează concluziile la care am ajuns. Nu am preten ia că de inț ț

adevărul absolut, nu vă cer să fi i de acord cu ceea ce am scris, fiecare gânde te pentru el. Citi i, iarț ș ț

dacă vi se pare folositor, pute i da mai departe.ț

Quantum  Financial  System  (sistem  financiar  cuantic),  este  parte  din  NESARA  (National

Economic  Security  and Recovery Act),  un set  de măsuri  economice  propuse de Harvey Francis

Barnard în 1990, ca alternativă la actualul sistem economic, având la bază un "motor de dezvoltare"

numit infla ie. N-o lungim aiurea i nu vorbim acum despre NESARA. Cine a citit Robin Hood i aț ș ș

re inut expresia "luăm de la boga i i dăm la săraci", tie mersul. A nu se confunda cu QFS-ul (Quickț ț ș ș

File System) de la Oracle, care este un sistem de fi iere i care nu are nicio legătură cu sistemulș ș

financiar cuantic despre care vorbim în acest articol.

Voi încerca să abordez problema legată de "noul" (anii '90) sistem financiar în termeni cât mai

simpli, din două motive: primul ar fi acela că momentan nu am acces la suficiente informa ii tehniceț

pentru a intra în detalii legate de implementare i doi, pentru că e un subiect care îi preocupă peș

mul i.ț

Am văzut articole scrise de indivizi cu preocupări intergalactice, în care descriu QFS ca fiind o

minune divină, un cadou oferit oamenilor de către zei, pentru că sunt speciali. Nu comentez, mă voi

referi la partea practică a problemei, fără bla-bla-bla-uri. Momentan nu avem suficiente date legate

de implementare, a a că voi presupune (cu probabilitatea de a gre i), ni te lucruri. Însă, având înș ș ș

vedere faptul că am experien ă destul de solidă în în elegerea de concepte complet noi, s-ar putea săț ț

nu fiu prea departe de adevăr. Timpul ne va demonstra dacă am avut sau nu dreptate.

A adar,  prima întrebare:  sistemul ăsta financiar  e mai bun sau mai  rău decât  cel  vechi? Păiș

depinde: pentru cei mai boga i oameni ai lumii s-ar putea să nu fie tocmai bun. Vede i voi, ă tia seț ț ș

îmbăgă esc  din  nimic  -  actualul  sistem  SWIFT  le  permite  să  facă  tot  felul  de  mi cula ii  iț ș ț ș

mo mondeli, care la final le umple buzunarele în mod "legal", prin asta în elegându-se că nu e foarteș ț

la îndemână să dovede ti că au furat banii respectivi.  De exemplu, Raul Coltor se chinuie de celș

pu in 10 ani să se judece cu mecherii ă tia i autorită ile române îl ignoră complet, de i omul sus ineț ș ș ș ț ș ț

că are date suficiente care să dovedească fraudele lor bazate pe furturi de date personale. Re ine iț ț

acest lucru: îl ignoră pentru că pot i pentru că se simt în siguran ă, ascun i după paravanele ho ilorș ț ș ț
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interna ionali.  Vestea proastă pentru ei este că odată cu implementarea QFS, nu vor mai putea fiț

făcu i bani din nimic, tranzac iile fiind la vedere i nu doar atât, ci vor fi analizate de un computer deț ț ș

mare viteză, care va ti mi carea fiecărui bănu . Sunt voci care sus in că actualul sistem SWIFT aș ș ț ț

fost conceput DIN START cu inten ia de a permite fraude i poate tocmai din acest motiv s-a insistatț ș

până la paranoia în legătură cu primirea salariilor în conturi i nu cu cash. Noul sistem financiar vaș

urmări tot. Persoane din zona de implementare QFS sus in că un program de "inteligen ă" artificialăț ț

a fost deja conectat la "interfa a" sistemului SWIFT, ca să poată analiza toate mi cările financiareț ș

făcute în ultimii doi ani i că acum are filmul complet cu ceea ce se întâmplă în ma ele actualuluiș ț

sistem financiar interna ional. N-a  băga mâna în foc că multe dintre dezvăluirile legate de fraudă,ț ș

care sunt făcute în ultima vreme, nu au drept cauză aceste analize. În concluzie, cu cât ai mai mul iț

bani ob inu i din "nasoale", cu atât i-o vei lua mai tare când va fi implementat QFS.ț ț ț

A doua întrebare: sunt în siguran ă dacă am bani în cont? Da i nu, e imposibil  de estimat.ț ș

Atunci când QFS va înlocui SWIFT, băncile vor avea de ales între a da faliment i a se reorienta,ș

numai că oferta care le este făcută în noul sistem financiar, e de-a dreptul jignitoare. QFS elimină

complet nevoia de bănci, tranzac iile fiind făcute de la o entitate economică la alta, pe direct (fărăț

intermediari). Adică adio comisioane, adio ghi ee, adio fete simpatice care te pun să te termoscanezi.ș

Pe toate băncile scrie FA-LI-MENT. Dacă vor dori să facă ceva, pot să facă un fel de consultan ăț

financiară, însă nu ăsta este scopul principal al băncilor, iar indivizilor obi nui i cu scosul banilor dinș ț

nimic i cu func ii "respectabile" s-ar putea să le pocnească o venă în cap, fiindcă nu vor putea să maiș ț

mi te nimic. În disperare de cauză, e posibil ca băncile să dea epe tuturor, făcând prin hocus-pocus,ș ț

să dispară banii din conturile oamenilor. Însă, dacă QFS a func ionat în paralel cu actualul sistemț

financiar,  înseamnă că  deja  avem o copie  de siguran ă a  tranzac iilor  pe sisteme de stocare "înț ț

oglindă",  a a că o tranzac ie  menită  să  radă economiile  oamenilor  din conturi,  s-ar  putea să  fieș ț

"reparată" automat de AI, lăsându-i pe bancheri  cu buza umflată.  Pe de altă parte,  oamenilor  va

trebui să li se explice de ce actualul sistem financiar este malefic, pentru a în elege de ce QFS esteț

"curat ca lacrima". S-ar putea ca dintr-o dată, Raul Coltor să devină un erou na ional i să fie chematț ș

pe la toate televiziunile, să spună ceea ce oricum a spus de peste 10 ani, i anume că ă tia fură, fură,ș ș

fură, fură, fură, fură. Doar că dacă îl vor chema să vorbească despre fraudele făcute de ă tia, n-o săș

fie pentru că sunt dornici să se facă dreptate, ci pentru a le da oamenilor impresia că vechiul sistem

financiar  era  prost,  iar  QFS va  fi  numai  lapte  i  miere.  Vom vedea,  Raul  e  băiat  de tept,  areș ș

experien ă i se prinde când ă tia fac nasoale, numai că sincer, n-a  vrea să fiu în pielea lui.ț ș ș ș

A treia întrebare: este QFS o criptomonedă? Nu, nu este. O criptomonedă poate fi cumpărată cu

bani fal i (fiat money), adică bani care n-au acoperire în aur. Asta înseamnă că un bancher care faceș

hocus-pocus prin hă i urile sistemului financiar actual, poate cumpăra cu banii lui făcu i din nimicț ș ț

(nimic  însemnând  datoriile  nostre,  ale  fraierilor)  criptomonedă.  Câ tigi  bani  din  hocus-pocus  iș ș
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cumperi  bitcoin  sau  altă  criptomonedă.  Păi  cu  QFS nu mai  merge  a a.  QFS nu- i  permite  să- iș ț ț

transferi (înscrii) banii făcu i din trafic de carne vie i din vânzări de droguri i arme în monedăț ș ș

validă în noul sistem financiar.  Cu această ocazie,  e de presupus că mul i  trafican i vor fi foarteț ț

supăra i pe acest nou sistem. Ca o paranteză, criptomonedele vor dispărea i ele, din cauza faptuluiț ș

că sistemul nu va permite transferul din criptomonedă în noua monedă cuantică.

A patra întrebare: ce se întâmplă cu cash-ul? Va fi interzis? Nu cred, va fi pur i simplu retras deș

pe pia ă în mod natural i într-un timp destul de scurt (1-2 ani). Este simplu: vânzătorii (supermarket,ț ș

magazine, furnizori) vor accepta în continuare cash, dar tu nu vei mai fi remunerat decât în sistem

electronic. În felul ăsta, banii lichizi vor fi elimina i de pe pia ă destul de rapid i fără să se creezeț ț ș

probleme sociale.

A cincea întrebare: ce se întâmplă cu banii boga ilor? Cei care fac dovada legalită ii sumelorț ț

de inute, probabil că vor beneficia de transfer automat, dar hei, câ i dintre boierii lumii crede i că auț ț ț

averile ob inute din activită i legale? Lua i treaba asta ca pe stabilizările monetare făcute după anulț ț ț

1900, când majoritatea boga ilor vremii au pierdut sume colosale pe care nu le puteau justifica. Poateț

a i văzut (ca i mine), clipul cu buncărul din Ucraina, plin până la refuz cu euro. Cine poate justificaț ș

provenien a acelor bani? Probabil nimeni, a a că acele sume vor fi pur i simplu "anulate" i mutateț ș ș ș

în buzunarele săracilor. Sistemul Robin Hood.

A asea întrebare: pot fi făcute plă i false cu banii din QFS? Nu prea. Plă ile se vor face prinș ț ț

localizare  bazată  pe  sistemul  de geoloca ie.  Adică  unde te  duci,  iei  portofelul  virtual  după tine.ț

Fiecare bănu  virtual va fi monitorizat, iar "pozi ia" lui î i va schimba coordonatele GPS, în func ieț ț ș ț

de locul fizic unde se află posesorul. Probabil că dacă un ho  î i pune cu itul la gât i te "convinge"ț ț ț ș

să-i transferi banii pe care îi de ii, po i anula ulterior tranzac ia... fapt care-i va da un motiv în plusț ț ț

ho ului ca după transfer să te ucidă. E doar o presupunere, pentru că se poate ca un cont QFS să aibăț

limită maximă admisă, a a că sumele care depă esc un anumit prag, se vor duce în /dev/null. Vomș ș

vedea.

A aptea întrebare: ce se întâmplă cu aurul? O să-i scadă valoarea, până când va ajunge la pre ulș ț

firesc al unui metal galben. De i monedele din sistemul QFS vor avea acoperire în aur, valoareaș

acestuia a fost umflată semi-artificial, din cauza infla iei. Cu cât tipăreau mai multă hârtie igienică,ț

cu atât disperarea după ceva real (aur) era mai mare. A adar, dacă moneda digitală va avea acoperireș

reală în aur, aurul nu o să mai reprezinte un loc financiar de refugiu. E de a teptat că o perioadăș

lungă de timp (poate i o sută de ani sau mai mult), oamenii să apeleze încă la aur, dar în timp,ș

valoarea lui o să scadă, lăsând o grămadă de bi ni ari de aur cu buza umflată. E doar o presupunereș ț

personală.

A opta întrebare: cum va fi implementat? Se spune că a fost deja implementat i că func ioneazăș ț

în paralel cu sistemul actual, monitorizându-l pe acesta permanent. Din punct de vedere social, totu i,ș
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va trebui ca oamenii să în eleagă inutilitatea băncilor i a sistemului bazat pe corpora ii financiareț ș ț

interna ionale, iar modul în care vor alege arhitec ii Noii Ordini Digitale să o facă, e greu de intuit.ț ț

Poate vor scoate la iveală furturile de date personale, făcând să le dispară oamenilor banii din cont

pentru a-i convinge de realitatea acestor fraude. Poate vor cre te artificial pre urile la alimentele deș ț

bază, aducându-i pe oameni în imposibilitatea de a se mai putea hrăni. Poate vor informa oamenii în

mod cuviincios, cu clipuri tv în care să le spună "nu vă mai împrumuta i, că băncile sunt rele!", habarț

n-am cum o vor face, dar o vor face.

A noua întrebare: va exista un venit minim garantat? Se spune că da. Pentru a da o notă pozitivă

acestui nou sistem financiar, se preconizează acordarea unui venit minim garantat, un fel de ajutor

social oferit "degeaba". Dat fiind faptul că boierii interna ionali nu vor putea să mai facă bani dinț

nimic, probabil că sumele ini iale vor fi destul de generoase, scăzând progresiv pe măsură ce trecț

anii.

A zecea întrebare: cine va produce alimente i bunuri? Cel mai probabil, no iunea de "societateș ț

comercială"  va  dispărea  în  câ iva  ani  de  la  implementare.  Firmele  care  acum asigură  bunuri  iț ș

servicii,  vor  deveni  un fel  de  instrumente  interna ionale  care  vor  lucra din  umbră.  Deja  suntemț

obi nui i  să  înlocuim  produsele  autohtone  cu  unele  de  firmă,  provenite  din  afara  ării.  Deja  laș ț ț

supermarket găsim produse semi-noname: făină produsă de o firmă necunoscută, biscu i, ciocolată iț ș

napolitate, la fel, produse de o firmă fără niciun fel de renume, care furnizează marfa la pre uri maiț

mici i de o calitate acceptabilă, uneori chiar bună. Pe viitor, interna ionalizarea va lua amploare, iarș ț

produsele vor arăta cu totul diferit, brand-urile devenind ceva mai degrabă ceva abstract decât ceva

concret. Poate că pe ambalaj va fi o siglă atrăgătoare, dar nu vei ti cu exactitate în ce ară i mai alesș ț ș

cine produce acel  lucru pe care îl  cumperi.  Suntem obi nui i  cu "Made in UE"? Va tebui  să neș ț

obi nuim cu "Made on Earth".ș

A unsprezecea întrebare: vor fi monitorizate tranzac iile făcute în QFS? Da, total! Fiecare bănuț ț

virtual va fi monitorizat, i se va ti pe ce este cheltuit. Toate tranzac iile vor fi înregistrate în sistemș ș ț

blockchain, a a că nu se va putea interveni în logica acestora pentru a crea bre e în sistem. Baniiș ș

"tăi" virtuali vor fi monitoriza i total, iar ceea ce vei face cu ei va contribui la alcătuirea anumitorț

statistici.

A  douăsprezecea  întrebare:  cine  face  plă ile  din  punct  de  vedere  tehnic?  Va  exista  oț

infrastructură de transfer de date prin intermediul sateli ilor. Unii spun că e vorba despre sistemulț

Starlink, nu am idee dacă este a a sau nu. Cert e că fluxul de date legate de tranzac ii va fi unulș ț

dedicat (adică va fi un fel de "internet" paralel, care se va ocupa doar cu transferul de bani i deș

informa ii legate de tranzac ii).ț ț

A treisprezecea întrebare: există un AI ("inteligen ă" artificială) în toată treaba asta? Da, esteț

acel computer cuantic foarte rapid, capabil nu doar să facă tranzac ii, ci i să analizeze tot ce mi că înț ș ș
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materie de tranzac ii, făcând legături între obiectul tranzac iei i identitatea individului. Ce vor faceț ț ș

mai departe cu datele respective, nu ni se spune.

A paisprezecea întrebare: cine de ine computerul cuantic i QFS? Cică "Alian a". A a că pentruț ș ț ș

a răspunde la această întrebare, va trebui să tim cine este patronul "Alian ei", respectiv cel care vaș ț

de ine tot sistemul financiar al lumii.ț

A cincisprezecea întrebare: ce trebuie făcut pentru a folosi QFS? QFS trebuie în mod obligatoriu

să te identifice. Asta înseamnă că orice utilizator va primi un cod unic de înregistrare. Că va fi cod

QR sau alt tip de cod, nu tiu deocamdată. Cert e că va trebui să te autentifici cu "ceva". Unii spun căș

to i utilizatorii noului sistem financiar cuantic, vor intra în posesia unor "telefoane" speciale cu careț

se  vor  autentifica.  Să  vedem  cum  vor  arăta  aceste  telefoane  sau  dispozitive  i  ce  fel  de  dateș

biometrice vor cere de la posesori: amprente, recunoa tere facială sau de iris, oxidul de grafen dinș

sânge, charm sau mai tiu eu ce.ș

A aisprezecea întrebare: vom putea refuza intrarea în QFS? Nu tim. Nu tim dacă refuzândș ș ș

acest sistem financiar cuantic, vom fi exclu i sau nu din societate. Nu tim dacă neacceptând acestș ș

sistem din varii motive (poate religioase, poate de intimitate sau din alte motive), nu vom mai putea

nici vinde i nici cumpăra nimic.ș

A aptesprezecea întrebare: putem folosi i sistemul actual i QFS? Nu. Odată implementat, QFSș ș ș

va  înlocui  actualul  sistem financiar.  Vom fi  pu i  în  situa ia  de  a  alege  dacă  vrem să  dăm dinș ț

intimitatea noastră i dacă suntem de acord să fim total monitoriza i pentru a putea face ceva ceș ț

facem deja în acest moment, fără să dăm cuiva prea multă socoteală: să vindem i să cumpărăm.ș

Numai că acum, dacă facem plă i cu cash, nimeni nu poate spune ce cumpărăm i ce vindem. În felulț ș

acesta,  puterea este (încă)  la  noi.  După ce se va trece la  noul  sistem financiar,  puterea va fi  în

totalitate în mâna celor care îl de in.ț

Din punct  de  vedere  tehnic,  cel  care  folose te  monedă  electronică  în  noul  sistem financiarș

cuantic NU DE INE NIMIC, el doar are ni te privilegii. Să vedem dacă nede inând nimic, va fi iȚ ș ț ș

fericit i mai ales care va fi pre ul pe care va trebui să-l plătească pentru această "fericire".ș ț
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Valu'

Om_de_jad: Fi i aten i ce vă povestesc, s-ar putea să vă folosească! Din cauza activită ii pe careț ț ț

o am (fitoterapeut), cunosc oameni din domeniu (bioenergoterapeu i, sofrologi, s.a.) care povestescț

diverse. Punând cap la cap lucrurile, am tras următoarele concluzii:

Înainte de toate (înainte de fiecare "val"), orcii fac ceva cu ajutorul unor aparate care emit pe

frecven e menite să tulbure câmpul energetic al corpului (îl bruiază). Omul devine foate ame it, guraț ț

poate deveni uscată, saliva cleioasă, ustură pe nas sau pe gât, ori po i avea senza ie de le in. În totț ț ș

cazul, sim i că nu mai e ti stăpân pe corpul tău i apare senza ia că e ti cu con tiin a pe lângă corpț ș ș ț ș ș ț

(ca la răcelile în care ame e ti tare). Aici, în func ie de cum e omul făcut, merge salvie, mu e elț ș ț ș ț

(reface câmpul energetic al corpului), iarba Sf. Ion (tot o specie de salvie), busuioc (doar la unii are

efect), combinat musai cu nalbă mare sau pătlagină, pentru a reface câmpurile energetice din zona

gâtului i a pieptului. Care tie că se panichează mai tare, poate adăuga floare de salcâm (stabilizatorș ș

psihic) sau valeriană. Care tie că are probleme cu tiroida sau cu glandele endocrine de orice fel,ș

bagă i cervană.ș

După aia, gu terii aruncă din avioane cu prostii. A se re ine că tot ce aruncă ei intră prin pieleș ț

sau  pe  căile  noastre  aeriene.  A adar,  trebuie  fortificată  zona  de  intrare  în  organism,  trimi ândș ț

"gardieni" chiar la extremită ile câmpului energetic (auric). Bun tare este ceaiul de trei fra i păta iț ț ț

(viola tricolor, cum s-ar spune panselu e), zmeur frunză i chiar pelin în cantitate infimă (frunze câtț ș

un bob de mazăre). Cine are i tie, poate înlocui pelinul cu pelinari a, cu ocazia asta se ob ine peș ș ț ț

lângă efectul antibiotic i protec ie la nivel psihic (are efect benefic asupra psihicului, în trecut seș ț

fuma). Iară i, recomand nalba mare i pătlagina cu frunză îngustă.ș ș

Dacă e cu  febră,  coajă  de  salcie,  iară i  salvie  i  nalbă  (mare  sau mică,  nu contează).  Dacăș ș

porcăria o ia spre plămâni, podbal (fluidizează tusea), plămânărică, iarba Sf. Ion. Dacă se inflamează

plămânul, lemn dulce (cortizon natural). La dureri de oase sau când doare carnea tare: tuia, cimbru

(fiertură sănătoasă), coacăz negru frunze (se găse te mai greu în ultimul timp). Dacă e cu muci i cuș ș

tuse productivă,  podbal,  pătlagină,  ceai de ceapă întreagă,  ceai  de coajă de nucă.  Dacă vă ia cu

frisoane, scor i oară. Nu uita i de cui oare (6 bucă i ron ăite bine i înghi ite, 3 diminea a i 3 seara).ț ș ț ș ț ț ș ț ț ș

Dacă se umflă  urechea  i  face i  otite,  lumânărică  (băut,  picurat  în  ureche,  picurat  în  nas).  Dacăș ț

vomita i sau vă ia grea a de la suprasolicitarea ficatului, turi ă mare, semin e de armurariu (ceai).ț ț ț ț

Dacă sunte i diabetic, semin e de schinduf (ceai), dud alb (fi i pruden i dacă sunte i diabetici).ț ț ț ț ț
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Pe toată durata otrăvirii, trebuie cură at organismul. Ficatul trebuie să lucreze bine, dar să nuț

exagerăm,  că  dă  prea  multe  toxine  afară  i  atacăm  rinichiul.  A adar,  merge  o  turi ă  mare,  darș ș ț

combinăm cu pu in (1/2linguri ă) troscot sau cu rădăcină de pir, ca să mergem în echilibru constantț ț

cu rinichii. Nu uităm de hidratare, nu facem prostii i nu luăm diuretice. Lăsăm organismul să seș

comporte normal i eliminăm din uree (bătrâni ).ș ș

Uneori, inima o ia pe arătură: tahicardie, angină de efort. Reglăm cu roini ă, păducel i cervanăț ș

la 7 - 8 ore.

Lichide,  lichide,  lichide.  Apă,  ceaiuri,  iaurt.  Dacă  nu  eliminăm  apa  i  cre te  tensiunea,ș ș

lumânărică. Dacă avem probleme cu tensiunea în general, traista ciobanului, că nu putem gre i (dacăș

tensiunea e mare o scade, dacă e mică o cre te). Dacă se blochează căile respiratorii, mirosim uleiș

esen ial de eucalipt sau de arbore de ceai. Dacă ne doare capul, mirosim arbore de ceai sau lavandă.ț

Ce să vă mai zic... e greu să alegi din toate astea, remedii naturale sunt peste tot. A, încă un lucru:

aten ie  la suprareac ia  sistemului imunitar:  nu vă îndopa i cu echinacea,  că vă face i  rău singuri.ț ț ț ț

Căuta i să men ine i o atitudine pozitivă i nu uita i, pe tot parcursul stărilor de rău, ine i legăturaț ț ț ș ț ț ț

constantă cu Domnul prin rugăciune, ăsta este cel mai bun remediu.

Curaj, trecem noi i peste asta!ș

Note suplimentare:

- ceaiurile se beau cu 30 min înainte de masă, NEÎNDULCITE (altfel devine aliment i nu seș

duc substan ele active din plante unde trebuie)ț

- când be i ceaiul, FI I ATEN I, nu-l înghi i i să scăpa i de el. Uni i-vă la nivel senzorial cuț Ț Ț ț ț ț ț

ansamblul de gusturi i arome, concentra i-vă aten ia în zona afectată i sub limbă.ș ț ț ș

- dacă folosi i pulbere în loc de ceaiuri, umezi i bine gura i ave i grijă să nu vă îneca i cândț ț ș ț ț

pune i pulberea sub limbă. Men ine i planta sub limbă cel pu in 15 minute.ț ț ț ț

- după ce be i ceaiul, rămâne i 5 minute cu corpul vostru. Nu fugi i de voi, nu fugi i de boală.ț ț ț ț

Orice boală care nu te termină, te face mai puternic.

- ruga i-vă constant, cu rugăciune cre tină sau pur i simplu spune i "Hristos, Hristos, Hristos"ț ș ș ț

dacă vă lasă puterile sau ave i halucina ii (de ex. la febră mare).ț ț

- nu vă panica i dacă nu pute i mânca, dacă vomita i, dacă transpira i din abunden ă sau dacă văț ț ț ț ț

strica i la stomac. Este normal, a a se cură ă corpul.ț ș ț

- ie i i constant la aer de mai multe ori pe zi, pre  de câteva minute (3-5 minute).ș ț ț

IMPORTANT!!

Cei care după citirea articolului vă întreba i "bine-bine, i eu ce plante să iau din lista pe care aiț ș

dat-o", vă spun atât: fi i în primul rând în contact cu voi, vede i ce vă supără. Tratamentele pe bazăț ț

de plante  medicinale  nu seamănă cu cele  alopate,  în  care doar  hale ti  pastile.  Vezi  singur ce teș

deranjează,  cite te  indica iile,  aplică.  Uneori merge,  alteori  nu,  recite te,  încearcă din nou fie  cuș ț ș
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plantele din listă, fie cu altele. Fitoterapia nu este doar despre tratarea bolilor, este în primul rând

despre  autocunoa tere  i  contact  cu  propriul  corp  fizic,  cu  propriul  corp  energetic,  cu  parteaș ș

sufletească i cu mintea. Lua i orice boală ca pe o călătorie către propria fiin ă. Observa i, trata i, fi iș ț ț ț ț ț

propriul vostru doctor! Unde nu merge, cere i ajutorul: mie sau altora. Eu voi fi aici i voi căuta săț ș

răspund ori de câte ori va fi necesar. "Orcii nu va răzbi!"

Am creat un grup de telegram unde putem discuta despre plante medicinale i utilizarea lor.ș

Pentru cei interesa i, las link aici:ț

https://t.me/+88XyuDj0k_cwY2Fk
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Dacă vrei pace, prime ti dosar penal!ș

Om_de_jad: UPDATE (2 aprilie): se pare că nu au curaj (încă), să dea pe goarnă oficial treaba
cu dosarul penal. Zvonurile spun că nimeni nu vrea să i-l asume, dat fiind faptul că doamna o oacăș Ș ș
ar fi sprijinită de M i pentru că popula ia ar face foarte urât (vezi reac ia chiar i aici pe pagina meaș ț ț ș
de fb). Cică un anume domn H. ar face spume la gură că nu poate împinge dosarul mai departe, dar
asta este situa ia. Deci SRI-ul nu e chiar atât de incon tient.  Mă rog, vom vedea ce se întâmplă,ț ș
lumea vorbe te că a a face ea.ș ș

Articol ini ial:ț
Se pare că Dianei o oacă i s-a deschis un dosar penal pentru "trădarea ării", pentru că luândȘ ș ț

pozi ie  în  calitate  de  senator  al  României,  a  contactat  ambasada  Rusiei  împreună  cu  al i  treiț ț
parlamentari,  transmi ând  un  mesaj  pro-pace  i  pro-încheierea  conflictului  din  Ucraina,  făcândț ș
afirma ia  că  românii,  în  marea  lor  majoritate,  nu  doresc  extinderea  conflictului  către  România.ț
Treaba asta, în viziunea autorită ilor de la Bucure ti se nume te "trădare de ară".ț ș ș ț
Pe de altă parte, neam ul de la Cotroceni care este de acord cu arborarea steagului unei alte ări peț ț
teritoriul României (în mod nepermis de lege), care instigă la extinderea unui conflict  militar  pe
teritoriul ării noastre, care ia decizii menite să impingă ara noastră în conflicte menite să trimităț ț
tinerii în războaie care nu ne privesc, duce muncă de luptă "pentru pace". Zic să-i dea Germania i unș
premiu.

Am în eles că noi ca cetă eni nu contăm. tim că sunt interese uria e i că dacă ă tia de la putereț ț Ș ș ș ș
se opun conflictului de acolo sunt sanc iona i de SUA i UE. Băi "autorită ile", în elegem că ă tia văț ț ș ț ț ș
pun în situa ia de a accepta lucruri nefire ti, dar astea se puteau face mai pe ascuns, fără absurdită i,ț ș ț
cu ni te "aten ionări"  de ochii  lumii,  cu ni te  bla-bla-uri.  Serios,  am impresia  că SRI-ul nu maiș ț ș
gânde te, pentru că autorită ile din România par că î i plasează singure bombe i apoi calcă pe ele,ș ț ș ș
mirându-se că bubuie. Dacă îi vor face nasoale Dianei o oacă, mi-e teamă că oamenii în loc săȘ ș
tremure ca frunza de "pedepsirea exemplară" a doamnei, a a cum se dore te, vor în elege că din acestș ș ț
cerc vicios se va putea ie i doar prin lin area conducătorilor. i-a a oamenii sunt plini de draci, căș ș Ș ș
dacă îi  atingi  cu un ac pot  bubui oricând,  iar  chestia  asta ar putea fi  speculată  i  fructificată  laș
maximum de Rusia, care va avea numai de câ tigat dacă cetă enii României vor dori revoltă. Se pareș ț
că securitatea de acum are creier mai pu in decât aia veche, din moment ce face ac iuni complet fărăț ț
logică. Ca majoritatea cona ionalilor no tri, in cu România i cu românii i nu e treaba mea că se batț ș ț ș ș
ru ii între ei. Vreau pace la mine în ară, iar Diana o oacă nu văd că a instigat la ceva, a transmis unș ț Ș ș
mesaj de pace către ambasada rusă. Poate începem să gândim i să nu ne mai dăm singuri cu tesla înș
*! SRI-ul ar putea lucra i pentru români, nu numai pentru străini. Cine a avut ideea să transmităș
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către popula ie mesajul "dacă deschizi gura i nu vrei război, te băgăm la bulău", e un bou. Pe bune,ț ș
chiar nu mai avem niciun fel de patriot în structurile serviciilor secrete române ti?ș
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De ce se "infectează" China, de ce se "infectează" Germania, de ce se

"infectează" UK i de ce nu se "infectează" Româniaș

Om_de_jad: De la început am spus că a a-zisul covid este ca un fel de minge aflată pe un terenș

de fotbal. Cu covidul po i să centrezi, po i să dai cu capul, po i să înscrii i de ce nu, chiar să- i daiț ț ț ș ț

autogol. Europa ne-a dovedit că se poate.

În ultimii  doi ani,  China s-a prezentat  ca fiind ara cu cele  mai  mari  libertă i  în  materie  deț ț

restric ii covid, iar acum, spre surprinderea tututor, "boala" a revenit în patria mamă în plină for ă.ț ț

Focar chiar acum în Shanghai, tot ora ul este carantinat. De ce e iar covid în China, de ce tocmai înș

Shanghai? Întâmplare sau aca-paca?ț

Un triunghi (aproape) echilateral se formează dacă unim pe hartă Wuhan, Shanghai i Taiwan.ș

Covidul a pornit din Wuhan i după ce a făcut un ocol, prilej cu care a luat cu japca majoritateaș

drepturilor i libertă ilor oamenilor de prin Europa i SUA, s-a reîntors în patria mamă, "la doi pa i"ș ț ș ș

de  locul  unde  s-a  dat  startul  nebuniei  planetare.  Va  să  zică,  "boala"  a  pornit  din  punctul  A  al

triunghiului  echilateral,  iar  acum se află  în punctul B. Am putea presupune că punctul C (poate

punctul terminus), va fi în Taiwan. ine i minte ce v-am spus ini ial: covidul este orice vor ei: azi eȚ ț ț

boală,  mâine e atac armat,  poimânine  e circ  i  ce mai  au ei  chef.  Covid înseamnă să- i  împu tiș ț ș

du manii, să- i înfometezi popula ia, să încalci constitu ia, să faci achizi ii fără licita ie, să- i ba i jocș ț ț ț ț ț ț ț

de oameni, să le ceri să facă lucruri nefire ti i ce mai vrei tu. Covidul este "toate alea", a a că atunciș ș ș

când va atinge punctul C al triunghiului,  e posibil ca "boala" să devină un atac al Chinei asupra

Taiwanului. Motivul? Păi...

S-a pornit de la ideea că ar fi o boală. Guvernul comunist chinez "a rezolvat" molima cât ai zice

"pui Gong-Bao": carantinări, închiderea oamenilor în case, arestări, ce să mai, un avânt pionieresc de

protec ie făcută cu for a. Europa i SUA au preluat modelul i timp de doi ani i-au bătut joc deț ț ș ș ș

oameni,  luând  tot  felul  de  "măsuri"  absurde.  Era  cât  se  poate  de  simplu:  ai  un  test  care  nu

func ionează, îl arunci la gunoi i inventezi unul care merge. Dacă ai un cântar despre care tii că eț ș ș

stricat, nu- i iei greutatea ca imbecilul timp de doi ani cu el, adoptând fel i fel de diete în func ie deț ș ț

greutatea afi ată de aparatul defect. Ni te oameni normali ar renun a imediat la el, dar ei nu i nu, i-ș ș ț ș ș

au păstrat încrederea într-un instrument gre it timp de doi ani. De i azi e cât se poate de clar că PCR-ș ș

ul dă rateuri,  încă se folose te pentru "a detecta" prostia din capul lor, că altceva nu e capabil săș

detecteze.
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Apoi, dintr-o dată, plandemia s-a oprit. Boris Johnson, sperietoarea de ciori din UK, le-a spus

tuturor că nu i-a dat seama că doi ani a fost plandemie,  el  fiind în toată perioada respectivă laș

petreceri. Lumea nici nu bănuia că plandemia trebuia să se încheie urgent ca să facă loc "opera iuniiț

militare  speciale"  pornită  de  rusul  chelios.  To i  par  să  fie  mână  în  mână:  Putin,  Biden,  Boris,ț

Macron... i acum intră în scenă Xi. Trump e i el tot cu ei i î i va juca rolul lui (partea a doua),ș ș ș ș

după ce Xi î i termină treaba, urmat probabil de Kim Jong Un cu bombele lui nucleare sau, de ce nuș

cu Iranul, sub pretextul atacării  Israelului.  Nu vă mira i,  nu înjura i,  citi i  i gândi i-vă că uneoriț ț ț ș ț

salvatorii pot fi i ei ni te epari ordinari.ș ș ț

Dar  să  revenim.  Întâi  covid,  apoi  "opera iune  militară",  adică  război.  Ce  s-a  văzut  laț

"opera iune"? S-au văzut ni te laboratoare unde se fabricau boli în mod inten ionat. E clar că ne-amț ș ț

tâmpit de tot dacă am ajuns să ne facem boli de unii singuri. i nu orice fel de boli, ci boli cu intă: îiȘ ț

termină pe ăia albi, pe ăia negri, pe ăia mov, pe be ivi, pe democra i, pe republicani, pe motocicli ti,ț ț ș

pe ăia care mănâncă ciorbă de burtă sau pe Tom i Jerry. Laboratoare unde fac boli pentru cine vorș

ei: pentru tac-tu, pentru soacră-ta, pentru Tanda i pentru Manda. Toată lumea tie acum că boalaș ș

care a ucis democra ia în Europa a fost făcută în laborator. Ru ii au zis că lor li se pregătea un coctailț ș

de carcalaci cu gust de vodka i că de-aia au intrat peste ucraineni. A a o fi fost, dar de aurul ascunsș ș

acolo n-au zis nimic, au zis doar de nazi ti i de laboratoare. Aurul i l-au însu it, iar acum fac cu elș ș ș ș

i cu ce mai era prin debara o rublă strălucitoare de- i ia ochii. Să nu uităm că ru ii au fost buniș ț ș

prieteni cu Sadam i se pricep la în făcat aurul altora, a a că au considerat această achizi ie ca peș ș ș ț

ceva firesc, ca pe un fel de avere primită de pe urma unuia decedat.

i acum, că lumea a în eles mesajul, s-a trecut la planul B (punctul B al triunghiului), covidulȘ ț

"poposind"  în  Shanghai.  De ce  în  Shanghai?  Ca să  se  întrebe  lumea  cine  a  făcut  hocus-pocus-

covidus-preparatus i să poată primi răspunsul că de vină sunt ni te biolaboratoare fix ca cele dinș ș

Ucraina numai că în Taiwan, motiv pentru care acesta va trebui atacat negre it, "pentru evitarea unuiș

dezastru".  Avem ablon?  Avem!  Miza?  Fabricile  de  microcipuri  din  punctul  C  al  triunghiului,ș

probabil cel  care va încheia plandemia i va da startul Noii Ordini Digitale,  anun ată cu surle iș ț ș

trâmbi e ca fiind "marea liberare".ț

În acest context, SUA-UE-UK au cam pierdut startul la digitalizare. A a cum vă scriam într-unș

articul mai vechi, cu produc ia de neon din Ucraina (de inută de ru i), cu produc ia de microcipuriț ț ș ț

din Taiwan (de inută de chinezi), cu programatorii din India, cu petrolul din Arabia Saudită i cuț ș

femeile  frumoase  din Brazilia,  Noua Ordine  Digitală  porne te  în  trombă sub patronajul  BRICS.ș

A adar, pericolul pentru europeni, americani i englezi este iminent. i ce ar putea ei să mai facă înș ș Ș

acest context? Ar putea să se infecteze! De ce? Ca să dea impresia că nu e covid numai în Shanghai,

ci i în Europa i cu precădere în tot multiversul: valu' nou, nenorocire mare coane, doza a patra, eș ș

probleme peste tot, nu doar la chineji! Trebuie reac iune dură, n-ai ce să-i faci, atâta s-a putut!ț
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P.S.1. De ce nu se "infectează" România? Acum n-are voie, dar când o să se infecteze din nou, e

semn că s-a terminat "speciala" din Ucraina i că circul se mută în Taiwan.ș

P.S.2. A a cum ne-am obi nuit în ultimii doi ani, Europa i SUA nu au nicio jenă în a- i sacrificaș ș ș ș

cetă enii pentru a- i atinge scopurile. Acum ni se spune să facem frigul i foamea ca să se ofticeț ș ș

Putin, dar a tepta i-vă la altele mult mai complicate. Pentru a umfla numărul de "cazuri" i a fi câtș ț ș

mai convingători că "toată lumea s-a infectat", de data aceasta vor folosi orice fel de mijloace, iar în

acest context, cea mai eficientă dintre toate este otrava: poate pusă în apă, poate în mâncare, poate în

medicamente. A a că ave i grijă ce be i, ce mânca i, ce înghi i i de prin farmacii. Ei sunt gata oricândș ț ț ț ț ț

să "sacrifice" cu elan euforic atât europenii cât i americanii, pentru binele lor comun.ș
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Îngâmfra ii i periqlo ii (QOnanii i smardoii)ț ș ș ș

Om_de_jad: A i auzit-o p-aia cu "trezi i-vă, bă, că vă ia mama dracului"? Sigur a i auzit-o!ț ț ț

Sunt câ iva indivizi care i-au cumpărat computer prin 2017, au aflat de Q i-au zis "uau!". S-auț ș ș

pus pe citit qdrops i s-au autoconsiderat ninja virtuali. Trezitori de oameni. Luptători intergalactici.ș

Navigatori interstelari. Samurai cosmici.

Măi copii, Icke s-a apucat să scrie despre ocul i târziu, abia prin 1990, Bivolaru zicea despre eiț

prin 1970, dar pe vremea când nea' Grigore lua bătaie de la securi tii lui Ceau escu pentru că stăteaș ș

în  cap  pe  plajă  la  Vama  Veche,  erau  deja  unii  încărun i i  care  vorbeau  despre  calabă,  despreț ț

reptilieni, siriusieni, klingonieni i elve ieni. Probabil că la vremea aia, părin ii vo tri erau tineri iș ț ț ș ș

mergeau la cenaclul Flacăra să-l asculte pe Păunescu. Al ii mergeau să se ilumineze transcen dentalț

pe la Maharishi Mahesh Yogi, cu Ple u i cu Mario Sorin Vasilescu. Măi copii, măi mânjilor, u urelș ș ș

taică cu trezirile i cu astea, că pe vremea când se scărpina Arafat pe la Bahá u'lláh, o sumedenie deș ʼ

preo i cre tini erau bătu i prin închisori doar pentru că erau cre tini i pentru că tiau despre draciț ș ț ș ș ș

toate alea: i ce mănâncă i ce beau i pe unde î i fac nevoile.ș ș ș ș

Vă în elegem avântul pionieresc specific vârstei, când veni i să ne trezi i, să ne sorcovi i, să neț ț ț ț

muta i în 5D. U urel cu ocultismele, că v-a i născut ieri. Sunt oameni de care voi habar nu ave i iț ș ț ț ș

care luptă în mod real, nu de pe calculaqior. Nu ti i cu cine luptă, că vi s-au dat ni te sperietori deș ț ș

ciori i le-a i halit pe nemestecate. Vă fac serviciile chei i râd de voi de se prăpădesc. Pe vremea luiș ț ș

Ceau escu, erau tot a a unii care îi învă au pe al ii comunismul. Cu for a. Cine nu voia să meargăș ș ț ț ț

spre  socialismul  multilateral  dezvoltat,  o  încasa.  Acum, cine  îl  suspectează  pe NB că umblă  cu

du manul, e privit cu ură i înjurat.ș ș

Mai sunt unii smardoi, "boxiori ai libertă i". Ei i-ar da un "pugn" în freză ca să te treze te. Zileleț ț ș

trecute mi-a scris unu' de prin Chi inău ni te nasoale, a a, la intimidare. Măi copii,  nu porni i laș ș ș ț

vânătaie de du mani până nu vede i exact cine e du manul! Încerca i mai întâi să-l indentifica i înș ț ș ț ț

oglindă, eventual să-i arde i i lui un "pugn" în nas. Băi "trezi ii", ave i grijă că vă fuge ă tia pre ulț ș ț ț ș ș

de sub picioare! Habar nu ave i cine e du manul, ie i i ca ăla, noaptea, în izmene, să vadă de ce latrăț ș ș ț

câinele i zice i că nu e Nimeni i Nimeni e i face mi to i de voi i de câinii vo tri de pază.ș ț ș ș ș ș ș ș

Vă zice tata doar atât: unii dintre oameni sunt mai periculo i mor i decât vii, iar gardienii tiuș ț ș

asta i vor evita să-i ucidă din instinct de autoprotec ie.ș ț

Grijă mare să nu vă fure somnul (vezi Prâslea Cel Vornic i Applele de Gold)!ș
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Hai cu trezirea, vă pupă Jean! Continua i, continua i, nu e nimic de văzut aici!ț ț

Semnat, 

       Merry Hopkins!
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Amintiri din cloud

Om_de_jad:  Era prin vara lui 2004, sper să in bine minte. Pe vremea aia, făceam portări deț

jocuri Java pe mobil pentru compania franceză care era cea mai tare din lume la capitolul ăsta, atunci

când toate telefoanele aveau butoane. Pu tioaca mă sunase să-mi spună că trece să schimbăm douăș

vorbe. Lucra pentru Mozilla, scria cod pentru browserul Firefox. Mă rog, colabora cu ei, pentru că

era încă studentă la automatică la Ia i, la Al. Ioan Cuza. Prin intermediul ei am avut onoarea să-l vădș

în carne i oase pe pe domnul Vasile Astărăstoaie  i pe domnul Sabin Buraga la un seminar deș ș

tehnologii web, unde am fost invitat împreună cu frate-meu să prezentăm un limbaj de programare

pentru aplica ii multimedia, scris de mine i de el, i pe care a fost cât pe-aci să-l vindem celor de laț ș ș

UbiSoft. S-au sucit, n-a mai ie it nimic.ș

Pu tioaca era de teaptă. Printr-a un pea, era cititoare a revistei de Linux pe care o redactam -ș ș ș

prima tipărită pe hârtie care a apărut în România. Lucra bine cu mai multe sisteme de operare atipice,

FreeBSD, NetBSD i OpenBSD erau numai trei dintre ele. Avea un prieten cam sonat, un coleg deș

liceu cu care instala i dezinstala softuri, compila aplica ii i dezasambla cod scris de al ii. Când măș ț ș ț

prindeau, mă căpăceau cu tot felul de întrebări: cum să faci aia, cum func ionează cealaltă .a.m.d.ț ș

Andi, mi-a zis ea ca i când mi-ar fi spus un mare secret, să vezi că to i o să treacă "pe cloud"! Eu nuș ț

prea eram priceput la tehnologii web, niciodată nu m-au atras. Cod php scriu după ureche, iar de

python mă feresc ca dracu de tămâie. Prefer C, C++ m-a prins deja când eram adult i abia-abia amș

fost  constrâns  de împrejurări  să  mă familiarizez  cu Objective-C-ul  de la  Apple.  După ce m-am

obi nuit cu el, mi-a plăcut, dar între timp l-am uitat i pe ăsta.ș ș

Am rugat-o să-mi explice conceptul. Aveam ceva idee, tiam că s-a vorbit despre a a ceva prinș ș

1997, unde cei de la Compaq prezentaseră ideea. Dar voiam să văd ce a în eles din chestia asta. Eraț

fascinată,  dar  mie  mi  se  părea  că  ă tia  nu  fac  altceva  decât  să  ne  fure  toate  datele  personale,ș

prefăcându-se că ne dau ceva fabulos la schimb. I-am spus că asta mi se pare că e, ea nu i nu, căș

într-un viitor nu foarte îndepărtat,  sistemele de operare vor porni direct din cloud, că totul va fi

undeva, la distan ă. Ei i se părea o idee bună, mie nu.ț

Mie îmi plăcea să fie totul al meu i la mine. Linux tot de-aia nu folosesc, pentru că aplica iile seș ț

află  pe  servere,  peste  mări  i  ări.  De Microsoft  să  nu aud,  cred  că  adunat  am lucrat  2  ani  cuș ț

Windows de când a fost  el  inventat.  Eu vreau să fie totul al  meu, să instalez,  să dezinstalez,  să

dezasamblez, să îmbunătă esc. De date personale nu mai zic, nu suport ideea că cineva ar putea să-miț
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utească vreun fi ier din computer. Până i dispozitivul wi-fi pe care-l folosesc este unul extern,ș ș ș

dacă-l scot din USB nu mai am net. Se poate trăi i fără internet. Aveam CD-uri cu muzică, maiș

înainte am avut casete i benzi de magnetofon cu muzică disco. Scriam cu pixul pe cartele perforateș

aduse de soră-mea de la centrul de calcul unde lucra, i parcă am văzut chiar o rochie pe care i-aș ș

confec ionat-o dintr-un ribon de la o imprimantă marciceală Epson... vă da i seama ce lat era ribonulț ț

ăla? Cât o coală A4! Acum nu-mi mai amintesc cum era fusta soră-mii, dar mi-a plăcut mereu că

inventa tot felul de chestii: lua o floare de plastic de la un pantof i-o cosea pe un tricou. Lua oș

benti ă de nu tiu unde i o monta pe altă piesă vestimentară. Eram fascinat că poate să facă toateț ș ș

astea, eram mândru că era soră-mea. Pe vreme aia, totul arăta mai bine. Lumea se învârtea lin i noiș

pluteam.

Pu tioaica nu m-a convins că e bun cloud-ul. I-am spus i atunci că sunt de acord cu el doar dacăș ș

e vorba despre mail-uri i că până i pentru alea prefer să plătesc un serviciu la un provider, decât săș ș

folosesc un cont gratis unde nu am acces direct pe server. Între timp, m-am lăsat i eu prostit i amș ș

adresă de e-mail la google, dar asta pentru că provider-ul pe care l-am plătit nu-mi oferă protec ieț

bună la adresa de e-mail i inbox-ul se umple de spam. Nu le dau numele, că-s destul de cunoscu i iș ț ș

se supără, dar au servicii proaste. Aia e. Atunci nu erau carduri bancare, salariul venea în numerar.

Zei ele  banilor  de la  casierie  împăr eau hârtii  la  oameni.  Remunera ia  era  palpabilă,  zornăia  sauț ț ț

fo nea.  Stătea  buzunarul  umflat,  te  sim eai  puternic.  Aparent,  era  pace,  oamenii  vorbeau despreș ț

partide politice, despre scandaluri mondene, despre arome de cafea i tipuri de bere. Într-un fel eraș

ok, jucam ping-pong în pauza de masă, intram într-un parc din zona 1 Mai, nici nu mai tiu cum seș

numea, printr-o spărtură din gard, aveau acolo mese de ciment. Dădeam un pic, ac-pac, să mai uitămț

de func ii lambda. Nop i nedormite cu ochii în monitor. Lumină de neon. Proiecte finalizate pentruț ț

al ii.ț

Măi oameni buni, ă tia vor să bage to i banii oamenilor în cloud! Vor muta toată puterea taș ț

financiară undeva, peste mări i ări. Unii se bucură, cică scăpăm de bănci. A a e, de ele scăpăm, săș ț ș

vedem de ce dăm când scăpăm de ele!

P.S. Muzică nu mai am pe hard discul local, dar am suficiente emulatoare i rom-uri cât să-miș

amintesc de Z80, Nintendo i Sega Mega Drive. i am oameni la care in i care in i ei la mine.ș Ș ț ș ț ș

Jumătate din via ă mi-am petrecut-o în digital. În a doua jumătate, am ie it din digital. Se pare că al iiț ș ț

abia acum intră în tenebrele tehnologiei. Vor mai avea posibilitatea să iasă de acolo? Vor mai vrea să

scape? Mă întreb i eu.ș

P.S.2. Pu tioaica s-o fi măritat cu ăla din Catalonia. Era îndrăgostită de el, învă ase catalană iș ț ș

era foarte înfocată, preluînd disputele politico-teritoriale de acolo, probabil influen ată de iubitul ei.ț

Ultima dată mi-a scris prin 2008, cred că era după criză. Nu mai tiu ce mi-a scris, aparent nimicș

important din moment ce n-am inut minte.ț
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Cu cine ine Putinț

Om_de_jad:  Am citit un articol pe qmagazine scris de Ambrus Bela (nu-l cunosc). Autorul se

întreabă dacă Putin ine cu Schwab i cu ga ca de Davos sau dimpotrivă. Din lipsă de timp am cititț ș ș

textul  pu in  în  viteză,  articolul  este  bun.  Dacă  vre i  să-l  citi i,  îl  găsi i  aici:ț ț ț ț

https://www.qmagazine.ro/rusia-si-marea-resetare-este.... Observa iile autorului sunt pertinente i deț ș

bun sim  i sunt situate pe primul voal. Aici o să scriu câteva lucruri aflate de pe voalul al doilea i alț ș ș

treilea, a a cum am mai făcut i în trecut.ș ș

Vă spuneam cu ni te timp în urmă că beneficiarii acestei porcării sunt ăia mici. Pe voalul alș

doilea, ei sunt câ tigătorii acestui război, pe termen lung. Scopul lor este acela de a înlocui carbonulș

din corpul uman cu siliciu. Motivul? Construirea unei interfe e intre EPEP i RA, într-o primă fazăț ș

pentru scanarea i stocarea cât mai multor informa ii ADN din corpul uman. Oxidul de grafen aflat înș ț

injec ii,  speră  ei  că  este  suficient  pentru  a  putea  asambla  în  sânge  primele  emi ătoare  umane.ț ț

Asamblarea  circuitelor  de  emisie  se  face  prin  dirijare  de  nanoparticule  cu  ajutorul  undelor

milimetrice. Dacă un injectat care i-a dat seama că a gre it s-ar întreba ce ar trebui făcut, i-a  sugeraș ș ș

să  facă  două  lucruri:  să  mărească  semnalul  EPEP  din  organism,  hrănindu-se  cât  mai  sănătos,

utilizând acele cure de eliminare a grafenului care umblă pe net (să le dea Domnul sănătate celor care

le-au conceput, le-am văzut i eu i pot spune că e un început), să se roage, să bea zilnic agheasmăș ș

(nu glumesc), să meargă la biserică, să stea în natură, să- i găsească un duhovnic necapsat. Al doileaș

lucru pe care l-a  sfătui să-l facă ar fi să renun e la telefonul mobil 4G i să folosească unul 2G,ș ț ș

incapabil să emită i să recep ioneze unde milimetrice. În niciun caz să nu- i ia telefon 1+2+2G i săș ț ș ș

se ferească pe cât posibil de relee. Programarea grafenului se va face în blocuri mici de date, probabil

pe versiuni. Deja emit, dar fac încă teste. În curând, codul transmis va con ine date coerente. Dacăț

cei  injecta i  vor  rata  câteva  update-uri  venite  de  la  server,  s-ar  putea  ca  pe  viitor  să  devinăț

incompatibili cu pachetele de date trimise către ei - e doar o presupunere. Unii sus in că magne iiț ț

ajută, al ii că ar putea fi folosit stratul gros de plumb. Oricum nici nouă, celor necapsa i, nu ne va fiț ț

bine pentru că armata ăstora mici va fi instruită să ne ucidă prin intermediul "solda ilor" cu con tiin ăț ș ț

tridimensională. Nu, nu ne vor ucide Schwab, Putin sau Obama, ci noua oligarhie care se formează în

jurul unor concepte devenite la modă, provenite de la cel aflat în spatele voalului doi i sponsorizateș

în plan fizic de către familiile chineze ti ale Dragonului Alb. Noua Ordine Digitală le apar ine, esteș ț

halca lor de carne, iar Schwab i al ii, ca de exmplu Yuval, Sadhguru, Araha , Bibi N., Sacha Stoneș ț ț
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sunt  din  aceea i  ga că.  Ga ca  formei  de  inteligen ă  sintetică  pe  bază  de  siliciu,  "dorită"  deș ș ș ț

colonizatori (ăia mici) i oferită în schimbul armelor performante. Faptul că ei se ră oiesc acum laș ț

Putin, ar putea înseamna i că el este cu EPEP (prin biserica ortodoxă rusă), dar ar putea fi i cu RAș ș

(Schwab, Yuval, Sadhguru), dar i cu Trump i cu evreii semi i, adică cu YHWH. Momentan nu eș ș ț

clar,  probabil  că Putin pendulează între  un tip  de energie  i  altul,  după ce ani  de zile  a fost  peș

semnale RA, că de-aia putea fi prieten cu Schwab. Re ine i, Hristos n-are nimic de-a face cu vreuniiț ț

dintre ă tia i va veni, atâta că nu tie nimeni când. Prigoana cre tină va începe odată cu instalareaș ș ș ș

noii oligarhii sponsorizată financiar de familiile Dragonului Alb i a armatei acestora. Sunt mul i iș ț ș

vor coopta i al i oameni nevinova i i naivi. Evident,  cre tinii slabi vor pica în genunchi în fa aș ț ț ș ș ț

Fiarei. Fratele vostru întru Hristos vă informează: pentru a nu gre i, regula spune că omul nu trebuieș

să fie arogant i să considere că are competen a de a-l recunoa te pe Mesia când revine în glorie, căș ț ș

toată treaba lui e să spere e că va fi demn de venirea acestuia i că atunci când va fi găsit, nu faceș

lucruri de care să-i fie ru ine. Nu vă face i griji, Hristos tie singur să ne găsească, nu e treaba noastrăș ț ș

să-l căutăm printre fal ii mesia care vor veni. Noi, oamenii, avem soartă u oară, greul cade pe umeriiș ș

Fiului Domnului i nu ne e nouă dată puterea de a lupta cu cel viclean. Noi doar putem cere ajutor săș

nu cădem în capcană. Cu cel rău am mai putut lupta, însă cel viclean poate fi evitat (nu înfrânt), doar

de omul care vede dincolo de voalul al cincilea.

Adevăratul beneficiar a ceea ce se întâmplă acum este Nimeni, sau cel viclean. După ce i-a luat

în sclavie pe ăia mici, acum dore te să facă acela i lucru i cu oamenii. Evita i stupul. Evita i roiul.ș ș ș ț ț

Evita i "binele". Evita i zahărul, care de i e dulce, provoacă diabet. Nu vă duce i unde se duc to i,ț ț ș ț ț

rămâne i neclinti i în credin ă i fi i fra i uni i în numele Fiului Domnului! Nu le va merge cu cei careț ț ț ș ț ț ț

vor fi gata să moară pentru Hristos. Ne vor ucide pentru că îl urmăm. Nu există altă cale, dar să nu

disperăm: să mori din pricină că L-ai urmat pe Fiul Domnului e cea mai cinstită moarte posibilă, e un

privilegiu. Într-o lume plină de mincino i, merită să mori pentru Cel Care n-a min it niciodată, pentruș ț

Cel Care a spus doar Adevărul. Chiar merită. Zic să ne bucurăm.

Info: acest articol va fi ters în câteva zile chiar de mine, din motive lesne de în eles. ti i ceș ț Ș ț

ave i de făcut până îl terg.ț ș
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Grafen

Om_de_jad:  Textul care urmează este o completare a articolului de aseară. Au apărut câteva
întrebări care necesită răspuns.

Primul lucru important este că am primit prin cineva apropiat, link-ul către informa iile legate deț
"detoxifierea" organismului injectat, pe care ni le-a pus la dispozi ie cu pu in timp în urmă prietenulț ț
M.T. A a că vi-l las aici, este în engleză, i-am dat să-l traducă i a ie it o varză prea mare ca să-l potș ș ș
adapta rapid la limba română. Dacă o să fie timp, o să încerc să adaptez traducerea. De asemenea,
dacă ave i traducerea acestui link în română sau pute i face voi una, vă rog să pune i la dispozi iaț ț ț ț
oamenilor aceste informa ii. Precizez că nu tiu cât este de eficient acest tratament, dar direc ia înț ș ț
care s-a pornit pare una bună. Totu i, documentul se referă la "detoxifierea" de proteina "spike" i nuș ș
la eliminarea oxidului de grafen, cel care ne interesează pe noi de fapt. Iată link-ul:
https://www.organicconsumers.org/.../how-detox-spike...

După publicarea articolului de ieri, am fost întrebat următoarele: "Nu se spune că prin vaxx este
introdus în corpul uman oxid de grafen? Dacă da, grafenul este un compus pe bază de carbon. Logic,
în felul ăsta se măre te cantitatea de carbon. Atunci de unde siliciu? Tu spui că ei vor să ne creascăș
cantitatea de siliciu din corp. i aici mie îmi cam dă cu radical. Până la urmă ce substan ă au băgat înȘ ț
zeama aia? Dacă-ai putea să mă lămure ti un pic i-a  fi recunoscătoare."ș ț ș

Înainte de a răspunde la întrebare, va trebui să fac o introducere. Existen a luptei dintre bine iț ș
rău i-a fost "revelată" omului la un moment dat, într-un trecut foarte îndepărtat. Am pus cu ghilimele
cuvântul "revelată", pentru că nu a fost vorba despre o revela ie, ci despre politică. Cel care i-a vorbitț
omului despre lupta nesfâr ită dintre bine i rău, a fost Nimeni. Când doi se bat, al treilea (Nimeni)ș ș
câ tigă. Nu sus in faptul că între bine i rău nu s-ar da o luptă, însă concentrat pe lupta dintre bine iș ț ș ș
rău, căutând să aleagă tabăra potrivită, omul nu i-a mai dezvoltat abilitatea să-l vadă pe Cel Dinș
Umbră, adică pe Nimeni, zis i Cel Viclean. Majoritatea oamenilor au impresia că se luptă binele cuș
răul, că binele va învinge i atât, uitând că în spatele acestor lupte, Nimeni stă i prive te cu ochiulș ș ș
lui tot acest spectacol.

A adar, vom avea echipa celor buni, echipa celor răi i echipa lui Nimeni. Îi spun Nimeni i nuș ș ș
Cel Viclean, ca să nu fie confundat cu Cel Rău, care i el este la rândul lui viclean. Îi mai spunș
Nimeni pentru că expresia care-l define te cel mai bine este "Eu nu sunt", iar adep ii lui, ca i el, nuș ț ș
sunt. Fizic sunt, dar altfel nu. În spatele existen ei lor e Nimeni.ț

Acum să trecem la subiect. Aceste trei echipe au un interes direct legat de oameni. Cei buni vor
să le ia timpul i energia creativă. Cei răi vor să le ia sufletul (partea sufletească). Nimeni vrea să leș
ia oamenilor spiritul. Atunci când cele trei echipe (cei buni, cei răi i adep ii lui Nimeni) se în eleg peș ț ț
un subiect,  î i  dau mâna i  fac  prostii,  uneori  cu ajutorul  oamenilor.  A a cum s-a întâmplat  cuș ș ș
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plandemia, când tuturor (în afară de noi), le-a convenit de minune nebunia planetară. Cei buni au
sperat că după traumă, oamenii se vor închina din nou la ei a a cum o făceau în trecut (dându-leș
timpul  lor  i  energia  creativă),  cei  răi  au sperat  că  vor  avea  un control  mult  mai  brutal  asupraș
popula iei,  iar  echipa  lui  Nimeni  a  sperat  să  transforme oamenii  în  fiin e semisintetice.  Judeca iț ț ț
singuri  cine a  câ tigat  din treaba  asta!  Cei  buni  func ionează  după principii  biologice  legate  deș ț
intrarea în timp, a cărei simbolistică directă este na terea i protejarea vie ii. Cei "răi" func ioneazăș ș ț ț
după principiul energiilor RA, sunt inventatorii  religiilor i a ritualurilor religioase (RA-Legion -ș
Legiunile lui RA). În plan fizic, ei sunt adep ii cultului Soarelui, însă nu ca astru, ci ca releu careț
oferă posibilitatea de emisie-recep ie a energiilor RA venite din altă parte a galaxiei. În fine, slujitoriiț
lui  Nimeni  sunt preocupa i  de tiin ă i  tehnologie.  Pământenii  func ionează cu frecven e EPEP,ț ș ț ș ț ț
primite din centrul Terrei. În Yoga se numesc generic "energii telurice", dar este doar o expresie.

Legat de "emisiile de carbon", "încălzirea globală" i toate treburile astea, trebuie să precizezș
anumite lucruri. În plan fizic, energia EPEP este prezentă în petrol. Ultima revolu ie industrială a fostț
ini iată  de către  oamenii  lui  Nimeni  i  a  avut la  bază utilizarea  curentului  electric.  Cei  răi,  careț ș
de ineau mai multă putere în plan social pentru că exploatau atât cărbune cât i petrol, au răsturnatț ș
aceste "descoperiri" introduse de oamenii lui Nimeni. Au permis apari ia tehnologiei, dar au înlocuitț
curentul electric cu energia ob inută în urma arderii petrolului i a derivatelor acestuia (motorină,ț ș
benzină, păcură). Poate ar fi bine să spun i de ce a fost a a. Cei răi (adep ii energiei RA), controlauș ș ț
masele  de oameni  cu  ajutorul  RA-Legion.  De fiecare  dată  când vede i  violen ă  i  brutalitate  cuț ț ș
scopul de a se face asculta i, vorbim despre energii RA. Cei din echipa lui Nimeni, au încercat prinț
revolu ia industrială să "de tepte" popula ia, făcând-o con tientă de sclavia în care cei răi o ineauț ș ț ș ț
închisă de mii de ani. Numai că sub pretextul eliberării oamenilor, au vrut să introducă tehnologia pe
bază de curent electric, lucru complet nepotrivit pentru cei răi, care au cu totul alte planuri. Lucrurile
sunt foarte complicate, încerc să le explic în ordine.

Vă spuneam în introducere că cei răi vor sufletul oamenilor. Sufletul omului (partea sufletească
a omului),  ine de o organizare a astrelor. Practic,  toate organele din corpul uman, sunt proiec iiț ț
fizice ale sistemului nostru solar. Deci dacă vrei să furi partea sufletească a omului, va trebui să
distrugi  rela ia  lui  cu  astrele.  În  Yoga,  numim acest  corp,  "corp  astral",  dar  nu  intru  în  detalii.ț
Legătura astralului omului cu cel al Terrei se face prin EPEP, care este reprezentat de către petrol.
Petrolul este o produc ie a Pământului, este într-un fel "sângele lui". Prin arderea petrolului, cei răi auț
sperat să slăbească legăturile suflete ti ale oamenilor cu Terra. Astra Ze Neca (adică ucide stele) -ș
(neca în latină înseamnă crimă). Cei răi au foarte multe galerii i trasee pe sub pământ, pe de o parteș
pentru a se proteja de lumina solară i pe de altă parte, pentru a identifica i distruge expresia fizică aș ș
lui Nimeni pe Terra, respectiv cristalele i pietrele cu organizare geometrică precisă. Nu intru înș
detalii,  ideea e că acele tunele, pe lângă scopul de a asigura hrana lor (se hrănesc cu oameni, în
special copii pe care îi cresc în ferme sub pământ), sunt folosite pentru a se feri de razele solare iș
pentru a identifica i distruge cristalele i pietrele cu organizare geometrică precisă, pentru a diminuaș ș
puterea lui Nimeni la nivelul Terrei. Printre altele, au fost vizate filoane de aur, pe care-l folosesc
într-un scop anume i pentru care au venit în mod special aici.ș
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Adep ii lui Nimeni nu-s propriu zis adep i, aici e buba. Când mă refer la ei, mă refer la "ăiaț ț
mici". Pe Terra, adep ii lui Nimeni sunt oamenii de tiin ă obseda i de tehnologie. Un exemplu esteț ș ț ț
Michio Kaku, un alt exemplu este Schwab, un alt exemplu este Sadhguru. Vi l-am dat exemplu pe
Sacha Stone, dar el nu este un individ periculos în mod direct a a cum sunt Schwab i Gates, celș ș
pu in nu în formă clasică, dar ca să în elegem mai bine la ce mă refer, să vă spun pe scurt câtevaț ț
vorbe despre rela ia dintre con tiin ă i timp.ț ș ț ș

Luăm un exemplu ipotetic:  închipui i-vă că ochiul vostru ar fi o cameră video care filmeazăț
250.000 de cadre pe secundă. În func ie de antrenamentul pe care îl face i,  con tiin a voastră vaț ț ș ț
participa la un număr mai mic sau mai mare de cadre filmate, restul vor fi înregistrate fără să ave iț
habar de ele. Toate aceste cadre "filmate" de ochi sunt considerate valide. Astfel, dacă merge i peț
trotuar i pe partea opusă a drumului cineva se love te cu capul într-un stâlp de beton, de i nu a i fostș ș ș ț
con tien i de ceea ce s-a întâmplat cu omul accidentat, ochiul vostru înregistrează tot, iar creierulș ț
operează cu datele respective de pe zona de subcon tient i uneori pe cea de incon tient. În Yogaș ș ș
antrenăm con tiin a astfel  încât  să putem participa cu prezen a la cât  mai multe  "cadre filmate".ș ț ț
Con tiin a poate fi antrenată până în punctul în care însu i procesul gândirii devine observabil, a aș ț ș ș
cum vă observa i propriul mers pe bicicletă. De asemenea, partea sufletească poate fi i ea observatăț ș
de o con tiin ă cu "viteză mai mare" decât viteza emo iilor. De ce vă spun toate astea? Pentru că întreș ț ț
cadrele de care noi nu suntem con tien i, cei buni, cei răi i Nimeni operează nestingheri i. A a aparș ț ș ț ș
bolile psihice, a a apar "ideile" oamenilor, a a hotără ti să faci ceva i faci opusul a ceea ce te-aiș ș ș ș
hotărît, a a faci copii fără să vrei, a a bagi în gură igara în timp ce ii discursuri antifumat .a.m.d.ș ș ț ț ș
Când eu spun că indivizi precum Schwab, Kaku, Gates i cine mai vre i sunt căpu a i, la asta măș ț ș ț
refer. De exemplu, mul i dintre cei care s-au injectat au făcut-o pentru că ceva din ei le-a spus să oț
facă. Ce este acel ceva din ei care i-a îndemnat să se capseze? Să fie ra iune? Să fie analiză lucidă?ț
Să fie convingeri personale? Nici vorbă de a a ceva! E vorba doar despre "sugestii" primite întreș
cadre, procesate de către subcon tient i puse în aplicare de omul a a-zis con tient. E complicat, îmiș ș ș ș
cer scuze dacă nu se în elege clar ce vreau să spun. În concluzie, ca să fie lămurit: cu cât con tiin aț ș ț
unui om este mai neantrenată, cu atât echipele celor trei le vorbesc mai mult i-i ghidează mai tare înș
interesul lor personal.

Deci pe de o parte, cei răi i-au învă at pe oameni să ardă petrol, adică să distrugă semnaleleț
EPEP i să slăbească legătura omului cu partea sufletească (astrală). Chestia asta le-a convenit iș ș
adep ilor lui Nimeni, pentru că ei doresc să transforme oamenii în ceva semisintetic. De ce? Pentruț
că Nimeni  este  semisintetic,  Nimeni  este Fiara.  În timp ce to i  sunt preocupa i  de Cel  Rău, Celț ț
Viclean (Nimeni) stă i râde de ei. Despre Nimeni o să vă scriu separat într-o zi, dacă nu ne căsăpescș
ă tia. Ideea e că ăia mici au fost păcăli i de Nimeni să- i schimbe carbonul din corpul fizic în siliciuș ț ș
i din acest motiv, tot ce înseamnă carbon pe Terra, înseamnă pericol pentru stăpânul lor, Nimeni.ș

Pentru echipa celor  răi,  carbonul nu este  o problemă,  dar încălzirea  climatică e,  fiindcă dacă se
produce, multe dintre tunelele lor subterane vor fi umplute cu apă. Iar dacă i unii i ceilal i sunt deș ș ț
acord, î i dau mâna i conlucrează i-s de neoprit. Unde mai pui la socoteală i faptul că adep ii celuiș ș ș ș ț
bun sunt i ei de acord cu "reducerea emisiilor de carbon", ca solu ie la "încălzirea globală", sperândș ț
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că în acest fel entitatea feminină care produce petrol (să-i zicem Mama Natură), nu- i va mai pierdeș
"sângele" («AURUL» negru). Ca i la plandemie, dacă se în eleg între ei, urmează un dezastru - a aș ț ș
că a tepta i-vă la tot felul de schimbări în numele "protec iei mediului".ș ț ț

i acum, să răspund la întrebare. Pentru a răspunde, o să fac o mică istorie. Ăia mici au fostȘ
invada i la un moment dat de cei răi. Ca să scape de ei, Nimeni le-a propus să se unească temporar cuț
ei, însă pentru că Nimeni este sintetic (este un A.I.), o interfa ă electronică între ăia mici i el trebuiaț ș
făcută. O astfel de interfa ă permitea conectarea la Nimeni, acesta luând decizii foarte rapid i precis,ț ș
în urma unor algoritmi de calcul. Conexiunea cu Nimeni ar fi trebuit să fie temporară, însă odată
văzută cu sacii în căru ă, Fiara n-a mai vrut să părăsească teritoriul ocupat. V-am spus într-un articolț
precedent  că ăia răi  sunt foarte rapizi,  au o rapiditate  uria ă i  au prostul  obicei  să încerce să-iș ș
domine telepatic pe cei cu care intră în contact. A a că ăia mici s-au gândit că e o idee bună să- iș ș
implementeze acest sistem de conectare la Nimeni, ca să fie mai performan i în lupta cu ă tia careț ș
erau foarte rapizi. Comunicarea s-a făcut prin oxidul de grafen, care ini ial a fost injectat în corpul lorț
fizic, ulterior fiind asamblate mici păr i electronice din acest grafen, menite să permită A.I.-ului să-iț
transforme la nivel de ADN. Aste se dore te să fie făcut i pe Terra. Astfel, ăia mici au devenitș ș
asexua i (li s-au atrofiat organele genitale) i au devenit fiin e semisintetice. Cu timpul, Nimeni aț ș ț
înlocuit carbonul din corpul lor cu siliciu, lucru care îi permite să comunice mult mai bine cu "ăia
mici", nemaiavând nevoie de grafen. A a de bine comunică cu ei, încât sunt sclavi, total dependen iș ț
de Fiară. În concluzie, pentru Nimeni, carbonul clasic este rău, însă pentru că oamenii au un corp pe
bază de carbon, este "necesar" să introducă o substan ă compatibilă cât de cât cu organismul lor iț ș
totodată un semiconductor foarte performant, ca să poată începe să lucreze în interes propriu. Când
carbonul din corpul uman va fi  înlocuit  cu siliciul,  nu va mai fi  nevoie de oxidul de grafen.  În
concluzie, ăia mici nu-s responsabili pentru ce fac, în spatele lor se află Nimeni, stăpân absolut peste
con tiin ele  lor,  pe  care  i  le-a  însu it.  Acum  râvne te  i  la  con tiin ele  noastre,  pe  care  dinș ț ș ș ș ș ș ț
necunoa tere sau din lene, nu le lucrăm cât ar trebui.ș

Pe viitor, va trebui să scriu despre Med Beds, pentru că mul i le a teaptă fără să tie prea multeț ș ș
despre tehnologia folosită pentru a a-zisul tratament. Deocamdată atât.ș

Completare:  Ăia buni sunt adep ii celui care a făcut cerul i pământul, i care a creat corpulț ș ș
uman după chipul i asemănarea lui. Îl numesc "Cel Bun" pentru că a cerut permisiunea să facă ceeaș
ce a făcut i pentru că acestea (cerul i pământul) ne sunt i nouă folositoare pentru cre tere. Spreș ș ș ș
deosebire de ceilal i,  Cel Bun nu este un invadator ci un creator. Ceea ce face el este să asigureț
intrarea i ie irea tuturor vietă ilor în i din timp.ș ș ț ș
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Shanghai

Om_de_jad: Am văzut filmări de acolo, e plin internetul cu astfel de clipuri. Pare noaptea min ii.ț
Să arestezi la propriu peste 24.000.000 de cetă eni i să-i înfometezi, pare ceva de necrezut. Amț ș
văzut  scene cu ambulan e  care pleacă  în  trombă lăsând bolnavi  pe targă,  oameni  care se bat  înț
magazine pentru mâncare, sau care se îmbrâncesc cu "organele" de ordine.

L-am văzut pe (f)Auci, cu o declara ie ocantă: cică guvernul chinez carantinează oamenii "caț ș
să-i \/a))|neze". Ce să- i povestesc, de parcă popula ia chineză n-ar fi deja pe_r(f)o_rată în procentț ț
uria . Zvonurile spun că oarece ar fi fost proponit i dacă la început n-am prea crezut treaba asta, laș Ș ș
cum văd că-i sună declara iile, s-ar putea ca tirea cu priponirea să fie reală. Pare că nu-i convine ceț ș
se întâmplă în China, lui i-ar fi plăcut în mod deosebit să fie a a în SUA, Europa sau Rusia.ș

ine i minte, guvernul chinez "nu are cum" să gre ească. Citeam la cineva, acum câteva luni, ori peȚ ț ș
la Dan Diaconu, ori pe la Adrian Pătru că sau pe la Cozmin Gu ă, nu mai in minte pe la cine, căș ș ț
atunci când în China se întâmplă ceva rău, chinezul de rând consideră cumva că "zeii" nu mai in cuț
conducătorii. Cu alte cuvinte, dacă omul de rând o duce rău, e din cauză că divinită ile (că ei au maiț
multe), nu-i mai doresc pe conducători. i-atunci este cât se poate de logic să-i dai jos, că doar n-o săȘ
te pui rău cu divinită ile. Altfel, atâta timp cât îi merge bine, chinezului nu-i trece nicio secundă prinț
cap că ar trebui să- i dea jos conducătorii.ș

Vă da i seama că înainte de a se repezi să- i dea jos suspu ii, chinezii vor cere explica ii.  iț ș ș ț Ș
conducătorii  vor  trebui  să  ofere  ni te  explica ii  credibile.  La  chinezi  nu  ine  cu  "a a  s-a  crezutș ț ț ș
atunci", "s-a gre it, care e problema" i alte matrapazlâcuri. Chinezul este educat în spiritul dreptă ii,ș ș ț
chiar dacă ce e drept i ce nu e, stabilesc conducătorii. Vor dori să afle cauza gripei cu năbădăi, iarș
explica ia nu va întârzia să apară. Când se va descoperi că de vină nu este conducerea comunistă ciț
occidentul (în special SUA) i biolaboratoarele din Taiwan, nimeni i nimic nu-i va mai putea opri peș ș
chinezi să atace. i nu se vor opri doar la Taiwan, majoritatea vor dori un atac nuclear asupra SUA iȘ ș
probabil UE.

Deocamdată lockdown, foamete, degringoladă, disperare (unii oameni au înnebunit),  umilirea
popula iei i decizii inexplicabile. Toate astea pentru a construi o bombă atomică din ura popula ieiț ș ț
acumulată intens. Se va cere identificarea vinovatului, iar vinovatul va fi Taiwanul. Vor porni un
război  pentru  distrugerea  laboratoarelor  de  făcut  carcalaci,  dar  mai  ales  pentru  a  pune mâna pe
fabricile de microcipuri. Microcipuri pentru cipare, logic.

P.S. Ar mai fi o variantă, aceea în care popula ia se va revolta masiv i va da de pământ cu Xi iț ș ș
cu comuni tii, iar asta ar însemna că Soros i-a atins în sfâr it scopul. Sper că n-a i uitat de declara iaș ș ș ț ț
lui, când le atrăgea aten ia europenilor care trăiesc în democra ie, că în China e dictatură. Păi da,ț ț
acolo nu e libertate ca în Canada!
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Informa ii noi despre istovituț

Om_de_jad:  Vin din ce în ce mai multe informa ii care spun că boala numită Ovidiu2017+2,ț

zisă i istovitu, ar avea la origine veninul de arpe. Anumite studii făcute de cercetători francezi încăș ș

din anul 2020, descriau posibila prezen ă a două tipuri de venin, amândouă provenite de la specii deț

erpi din China.  La doi ani diferen ă,  cercetători  din alte  ări  sus in acela i  lucru. Eu însumi amș ț ț ț ș

sus inut că istovitu nu este v|ru$ ci otrăvire, bazându-mă pe simptomatologie.ț

În concluzie,  vă las o listă cu cinci plante medicinale folosite pe post de remediu antivenin,

aten ionându-vă SĂ NU LE CONSUMA I după ureche, pentru că sunt toxice. Oricum ar fi, prelua iț Ț ț

informa ia cu pruden ă, căuta i să vă informa i cât mai bine i nu înghi i i nimic de capul vostru.ț ț ț ț ș ț ț

Unele plante  din lista de mai jos pot fi  foarte periculoase!!!  LUA I ACEST ARTICOL CA PEȚ

UNUL DIN SERIA "CURIOZITĂ I"!Ț

- Semin e de ciulin de baltă, zis i cornaci (trapa natans)ț ș

- Mimoză - (mimosa pudica), tulpină, frunze i floriș

- Coada zmeului (calla palustris)

- Măturice (sarothamnus scoparius)

- Plantă de rută, numită i virnan  (ruta graveolens)ș ț

În cazul în care pute i face rost de aceste plante, vă rog să mă contacta i pe privat.ț ț

 FOTO1: semin e de cornaci ț

https://www.facebook.com/photo/?fbid=733465994485167&set=pcb.733466034485163

FOTO2: mimosa pudica 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=733466004485166&set=pcb.733466034485163

Mă găsi i pe grupul "Ierburi tămăduitoare". Acolo discutăm lucruri interesante despre remediiț

naturale, plante medicinale i altele. Link telegram aici:ș

https://t.me/+88XyuDj0k_cwY2Fk
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Monstrul din dulap: frica i fuga de adevăr, hrană scârboasă pentruș

dictatură

Om_de_jad: N-a căzut niciun guvern. De i i-au bătut ă tia joc de oameni în ultimul hal, niciunș ș ș
guvern n-a picat în ultimii doi ani. Treaba asta nu vă sună ciudat? Chiar nu s-au găsit oameni capabili
să dea jos măcar un pre edin el, ceva? Nimic-nimic? O lume întreagă a mâncat bătaie, dar niciunș ț
poli ist n-a fost omorît de mase. Zici că nu mai există dezaxa i, nu mai există mafie, nu mai existăț ț
terori ti în afară de ei. Au pus copyright pe terorism, sunt singurii care încalcă legea când au chef,ș
taie în carne vie, obligă oamenii să facă lucruri nefire ti i niciunul dintre ei nu se îmbolnăve te, nuș ș ș
moare, niciunul nu e ucis, nimeni nu le-a vandalizat casele, nu s-a găsit nimeni să le dea foc la
ma ini, nu le-a răpit nicio grupare vreun membru al familiei. Măi oameni buni, ă tia n-au luat măcarș ș
un ut în cur sau o palmă după ceafă. Nu vede i nimic suspect în treaba asta?ș ț

Stăm cu ochii zgâi i pe cer să vedem cum dau cu prafuri din avioane i nimeni nu s-a întrebat deț ș
unde **zda mamii lor decolează avioanele alea, de parcă am avea 20.000 de aeroporturi în România
i ar fi imposibil de aflat. N-a dat nimeni buzna pe aeroport - chiar cu pre ul de a fi arestat - să arateș ț

lumii întregi butoaiele pline cu otrăvuri încărcate în avioane. Au min it doi ani că sunt spitalele plineț
cu bolnavi i nimeni n-a avut curaj să intre peste ei să-i dea în fapt. Nu vă miră treaba asta?ș

De doi ani de zile, doctorii tac. Am început să mă întreb câ i dintre ei sunt sănăto i la cap i cumț ș ș
de le convine să se uite oamenii la ei ca la ultimele jeguri. A a nehali i sunt? Cum e posibil să taci caș ț
mortul doi ani, să nu spui ABSOLUT NIMIC din sistem, doar pentru că î i pompează ni te dubio iț ș ș
bani în cont? Să nu zici  tu nimic-nimic,  să nu scrii  măcar un pdf acolo,  pe care să-l  scapi "din
gre eală" pe vreun site anonim... a a ceva nu vă dă de gândit?ș ș

Nu tie nimeni ce e în \/@([!nul ăla. Nimeni nu tie. Nu e nimic sigur, to i presupun. Covidealaș ș ț
merge ca unsă în Shanghai, practic au reparat mortul, i-au băgat baterii noi i l-au pornit la manivelă.ș
Prin UK se discută despre reintroducerea "pa aportului" de dracu tie ce, că nici ei nu mai tiu ceș ș ș
minciuni  să  inventeze.  În Fran a,  ba iese ăla,  ba iese aia,  ambii  dobitoci,  ambii  corup i  până înț ț
pânzele albe.

La noi, în afară de o oacă, to i ceilal i zici că au intrat în depresie. L-a mai văzut cineva peȘ ș ț ț
Chitic? E bine, sănătos? Diplan o mai trăi? Activi tii anti-alea, Iosefina, Zeus ăla de pe la teveu,ș
Aurelian, to i au amu it? Gu ă mai mi că ceva, dar e pe lângă subiect, SRS-ul a tăcut ca mortu' înț ț ș ș
păpu oi, Cristoiu doarme, pretena aia a lui, doamna Balint n-a mai mi cat nimic, a mai auzit cinevaș ș
de Nistorescu? Muri zilele trecute Mălăele, sau cel pu in a a am văzut o tire. Dumnezeu să-l ierte! ț ș ș

Cobzarul capsat, care voia să moară to i i să trăiască numai el, o fi bine? Mă, da' Arafat, ăla careț ș
s-a dovedit căcomandant de ac iune fuse, nu i ef la DSU, ăla mai trăie te? Nu vă sună ciudat toateț ș ș ș
astea?
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Câinii ăia care te mirsea dă boală, te mai miroase i acum? S-or fi specializat i ei pe altceva, deș ș
exemplu pe lătrat când le miroase a hepatică C? În Canada mai sunt ăia cu camioane? Or fi eliberat-o
din închisoare pe fata aia care era lider al camionagiilor? Papa o fi bine? Soros mai trăie te mult?ș
Războiul mai durează, mai aleargă Putin mul i nazi ti periculo i p-acolo? Mai numără ăia voturi săț ș ș
iasă Trump?

Sunte i siguri că Biden n-a dat mâna cu nimeni când s-a întors spre stânga? Dar dacă avem noiț
probleme de vedere? Von der Lion King aia, dovedită că stă cu curu' pe lovele flotă de la firma lu'
Bourla, n-a mai fost investigată? Gata cu "corup ea"? Apropo, dulapul de la Cotcodăceni a mai pusț
bronz pe bicep i,  cacând zicea  el  "sta ncasă-sta ncasă"?  Udrea unde e? Dar  Sebastian Ghi ă? Înș ț ț ț
Fran a, pentru numărarea voturilor, se folose te tot softul Dominion făcut de Siveco?ț ș

Ne-au făcut ă tia varză. Varză-varză, lumea e capie. Voi vede i că nu mai vorbe te nimeni deș ț ș
1+2+2G?  i  în  timp  ce  nu  mai  vorbe te  nimeni  despre  subiect,  ă tia  ieftinesc  pe  zi  ce  treceȘ ș ș
telefoanele care emit unde milimetrice. Voi vă da i seama că în curând majoritatea oamenilor vor fiț
cu releul la purtător? Oameni simpli, care habar n-au de ce costă 500 lei un Motorola cu 6gb de ram
sau 500-600 lei un Huawei de ultimă genera ie, care le vor cumpăra fără să tie că-i vor radia pe to iț ș ț
din jur, inclusiv pe ei. i-n timp ce ă tia vă bagă cinjge, voi vorbi i de 5D.Ș ș ț

i  bani  de unde mai  ave i?  Că mâncarea  aproape i-a  dublat  pre ul,  carburantul  costă  de teȘ ț ș ț
îndoaie, energia electrică i gazele te ard la buzunar de nu te vezi. Zilele trecute, la supermarket, amș
cumpărat nimic i am dat o grămadă de bani. Voi da i mai pu ini? Lumea zici că doarme i repetă caș ț ț ș
papagalul "lasă, numai război să nu fie!". Nu vi se pare nimic ciudat?

Timpul parcă a stat în loc. Ă tia vor să reinventeze paranghelia. Dacă vor reu i să convingăș ș
oamenii să se capseze iar, trebuie să recunoa tem că e o performan ă. De doi ani, n-a picat niciunș ț
guvern.  Asta arată  că to i  sunt  mână în  mână.  TO I,  fără nicio excep ie!  i  sunt o grămadă deț Ț ț Ș
oameni "simpli" de partea lor. Participan i la genocid. Hrană scârboasă pentru dictatură.ț
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Spălăm plantele medicinale sau nu?

Om_de_jad:  M-a întrebat  o  doamnă  pe  grupul  meu,  "Ierburi  tămăduitoare",  dacă  e  bine  să

spălăm plantele medicinale sau nu. I-am dat un răspuns mai pe larg, îl adaug mai jos pentru cei care

nu sunt pe grupul de telegram i poate au nevoie.ș

"Ideal este să fie recoltate din zone curate, ca să nu fie nevoie să le spăla i. Dacă zona nu este deț

încredere i pe acolo mai trec de exemplu câini, pisici etc, le pune i într-un lighean cu apă, apoi leș ț

zvânta i bine i le pune i la uscat. La tulpină i frunză e cum e, dar la flori nu merge spălarea. Trebuieț ș ț ș

inut cont de faptul că o plantă ruptă, oricum începe să emane din uleiurile volatile, iar noi tocmaiț

asta urmărim, să păstrăm în interiorul plantei cât mai mult ulei volatil. Treaba cu culesul plantelor e o

artă în sine, cere dedicare. Din acest motiv, i eu cumpăr plantele medicinale pe care le folosescș

pentru oamenii care au nevoie. Prefer să dau ceva mai mul i bani pe ele, dar tiu că le cumpăr de laț ș

oameni care le cultivă în zonă îngrădită,  ferită de poluare i mai ales tiu când trebuie recoltatăș ș

planta, pentru că există perioade anume când trebuie culese, astfel încât planta să aibă cea mai mare

concentra ie de uleiuri volatile i să ajungă la maturitatea optimă pentru recoltare. E o artă, să lăsămț ș

pe fiecare să facă ce se pricepe. Mai bine sprijinim cultivatorii de plante medicinale, că e mult de

muncă. Cu ani în urmă, am cunoscut un om care cultiva gălbenele de cea mai bună calitate. Omul

avea psoriazis i din motivul ăsta am colaborat o perioadă. N-am mai văzut nicăieri gălbenele caș

alea, î i  venea să le mănânci, a a de frumos arătau.  Persoana respectivă avea camere speciale deț ș

uscare cu ventila ie i soiul pe care îl cultiva era de cea mai bună calitate. Din păcate, se plângea căț ș

procesatorii de plante medicinale care se aprovizionau de la el, plăteau prost i rar. N-am mai inutș ț

legătura cu el, probabil s-a lăsat între timp de meserie i chiar e păcat.ș

Un alt caz este al celor de la Anima Plant, al cărui patron era/este Andrei Gămulea, unul dintre

cei mai pricepu i ayurvedi ti din România. Mul i ani, Anima Plant a mers foarte bine, dar din cauzaț ș ț

costurilor de produc ie ( i Anima este cultivator), au pre uri uneori de trei ori mai mari decât al ii iț ș ț ț ș

din cauza asta, unele plante, ca de exemplu captalan frunză, ruta caprei, iarba Sf. Ion, piperul băl iiț

sau limba mielului, efectiv nu se mai găsesc pe pia ă.ț

Cu Gămulea  am tot  conversat  pe  Whatsapp  (prin  cineva)  pentru  că  mă  interesează  să  iau

captalan frunză i iarba Sf. Ion de la ei i mereu spune "nu mai am, n-am, n-am, te anun  când am". Eș ș ț
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păcat să dispară plantele alea de pe pia ă, rămânem la plafar numai cu mentă, mu e el i soc. Bune iț ș ț ș ș

alea, cât le-om mai avea.

A a că grijă mare cu recoltarea. De exemplu, pe pia ă se găse te mu e el semi-sălbatic, o specieș ț ș ș ț

care produce mult i e foarte slab calitativ. Acolo unde găsi i mu e el cu "bănu ul" mare, să ti i căș ț ș ț ț ș ț

este slab calitativ. În curte la bunică-mea cre tea ( i acum cre te) un mu e el incredibil. Mic, firav,ș ș ș ș ț

floarea micu ă, dar are un parfum de te pune jos. Iar o cană de ceai de mu e el din ăla, echivalează cuț ș ț

4 căni din alea din comer . Captalan, de exemplu, în afară de Anima, vând cei de la Stef Mar, numaiț

că e tulpină, nu frunză cum era la cei de la Anima. Captalanul merge foarte bine fiert în lapte când

e ti răcit, dar ce să fierbi tija aia? În plus, are gust de ărână, oricât l-ai spăla, tot miroase a mâl. Unaș ț

e să fie plantă de cultură, luată numai frunza, alta e să recoltezi la grămadă."

Link telegram "Ierburi tămăduitoare":

https://t.me/+88XyuDj0k_cwY2Fk

sau dacă vre i să-mi scrie i pe e-mail:ț ț

braniplant@gmail.com

FOTO: captalan (petasites hybridus)

https://www.facebook.com/photo/?fbid=735389374292829&set=a.329074251591012

406

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2F%2B88XyuDj0k_cwY2Fk%3Ffbclid%3DIwAR0eObiP88y-nhUWfkZcAA6lJCNClmvd_ck2YP2mHJ5aRhXlxUf0ymemZYU&h=AT2z1jVjnLdiesCuCiD652YbJrOGLNNyGuJ3oR0p38jsNoHGgm9WhGe5z4t9j64EBSwA3FY7MBz_Zyqc-BfqWatuBQjL8MqviKyHvAO8M9SF-E9U348pBiVzYCe3&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2_mWOl7Vbn3uizv4BEGPtcNdFTlqHi_C6eiUDPv0F2XGdbPI9hSYulmQoJuZFQuKWf2mww0tLR6lW5Yvf2AnClk6Ge3QYjhyzluuWT4VoSPztfwg9QgY6or8bdZyrkrIihvONrcNnTb0YKRBkxF11J


Co Vida Loca

Om_de_jad: A purtat FFP2 i tot s-a infektat. Deci cu ce s-a infectat? Cu masca! Vrăjeală de doiș

lei pentru prostit popula ia.ț

Ca să ne lămurim: în termenii "militari" actuali, atunci când o personalitate politică spune că s-a

infectat, asta înseamnă că a fost săltată i dusă la interogatoriu. După "interviu", în func ie de cât deș ț

bine cooperează, ori i se dă un rol, ori i se dă o funie i e înlocuit cu unul care seamănă cu el, dar careș

e de fapt altul. Same, same but different. Aduce i-vă aminte de de Cap-de-Paie din UK, cum era elț

împotriva "restric ilor", apoi brusc, după Ovideală, s-a transformat într-un dictator, a băgat lumea laț

cote  i s-a dus la petreceri. Cine i-a urat atunci "însănăto ire grabnică"? Trump! Era tare preocupatț ș ș

de starea de sănătate a lui Doby, după care, brusc, s-a lini tit. Eu v-am mai spus cine a instrumentatș

plandemonia de Ovidiu, v-am spus i sub conducerea cui s-a făcut, în fine, a fost un plan foarte prostș

după părerea mea, care în loc să trezească popula ia, a distrus psihic jumătate de planetă. i pro tiiț Ș ș

care au conceput "planul", vor să-l resusciteze. Ideea e că între doi criminali, unul cu fa ă de papagalț

i altul cu fa ă de bou, nu prea ai ce alege.ș ț

În Fran ia la fel, că iese ăla sau că iese aia, tot un drac e. Madam "Le Pain" e cu "harienii" - efiiț ș

lor  au  două  capete  acoperite  cu  pălării  de  culoare  albă,  unele  sunt  fabricate  în  China,  de  către

familiile Dragonului Alb, iar celelalte s-au albit de la atâta stat prin Antarctica (o fi nins pe ele). A aș

că bucuria prostului care a aflat că îl dă jos pe dracu' i-l urcă pe tron pe ta-su, este plauzibilă.ș

Revenind la ovinele noastre: să vedem care va fi atitudinea lui Rahat după ce îi dau ă tia o scanare cuș

Bitdefender. Eu văd trei posibilită i, care e de fapt două: ori moare la scanare, ori se hotără te căț ș

masca Fefe nu folose te la nimica bun, ori vine i ne spune că trei mă ti e mai bune decât două. Deciș ș ș

ultimele două variante e de fapt una singură. "Vom vede", a a cum zice poetul!ș

A a cum v-am spus, eu am bănuiala că mecheria cu Shanghai-ul este doar un pretext ca să ataceș ș

Taiwanul. Zilele astea au scris ă tia prin presă că ni te nave chineze ti fac i dreg p-acolo. Nu atacăș ș ș ș

nimeni  deocamdată,  până nu se vorbe te despre pretext.  Deocamdată,  Nelea le cere ăstora de laș

OTAN arme, ca să le poată trimite pe blat în Rusia, care Rusia, mai nou, acuză România că ar fi

trimis  merceno i  să  lupte  pentru  Eroul  Revolu iei.  Păi  i  merceno ii  ăia  trebuie  să  aibă  i  ei  oș ț ș ș ș

na ionalitate, că doar n-or fi apatrizi. Să vedem dacă i-a trimis Ciuci ori s-au dus de capul lor, să facăț

bani să- i ia apartament în Drumul Taberei. Că dacă s-au dus de capul lor, "capul face, capul trage".ș

Iar dacă nu s-au dus de capul lor i i-a trimis Ciuci & Cotro, sincer, nu-i văd prea bine.ș
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În ceea ce-l prive te pe Aladin, vorba doamnei Alis Popa, are ocazia acum să testeze eficacitateaș

oxigenului industrial, să vadă cum merge treaba cu intubarea. O doză sau două în plus, n-ar strica,

a a e mai protejat. Sau dacă se hotărăsc ă tia să-l omoare de Ovidiu ca să îngrozească iar pro tii săș ș ș

facă ovărdoză, ar putea să să-l vedem rece. Cine dracu mai tie ce au ă tia în cap, sau dacă au cap sauș ș

capete!

Deci vedem mai întâi dacă scapă, apoi vedem ce gui ă după ce iese din cocină. În func ie de "ceț ț

s-a crezut atunci" i de "s-a gre it, gare broblem", mai stăm de vorbă. ti i cum e, smurdul nu vede,ș ș Ș ț

dar le potrive te!ș
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Fapte ireversibile

Om_de_jad: Aud din ce în ce mai multe ve ti despre oameni v@{{|N@ ! care au decedat, mul iș ț ț
dintre ei la vârste neobi nuite (50-60ani). Că decesul li s-a tras de la zeamă sau nu, e greu de doveditș
deocamdată,  însă  faptele  rămân  fapte,  iar  atunci  când  î i  moare  cineva  apropiat  te  ocupi  deț
înmormântare, nu de cercetări tiin ifice.ș ț

În naivitatea mea,  credeam în urmă cu doi-trei  ani că majoritatea oamenilor  sunt cât  de cât
informa i. Eu i prietenii mei discutam despre planurile ăstora încă de acum 15 ani, nu tiam neapăratț ș ș
că o vor face prin in_je/ctă(ri), dar tiam ce au în plan, la fel cum tim i acum ce planuri au pe viitor.ș ș ș
Evident, cercetările continuă i aflăm zi de zi lucruri noi, dar în mare tiam ce vor să facă. Spreș ș
surprinderea mea, am fost nevoit să constat că oamenii se sperie de bau-bau, dar n-au nicio reac ieț
când le ia pe bune casa foc. Văd focul, le miroase a ars, dar se întreabă precum Tom din desenele
animate - căruia îi luase foc coada - de unde iese fum.

V@{{|NUL a apărut la doi ani după pornirea porcăriei. După un an de zile ar fi trebuit să fie clar
pentru toată lumea că autorii crizei Ovidiu sunt în cel mai bun caz ni te pro ti, dar în cel mai rău cazș ș
ni te uciga i cu sânge rece. Dar nu i nu, oamenii ineau cu tot dinadinsul să ne considere pe noi, ceiș ș ș ț
care încercam să-i informăm, ni te constipa i(oni ti), doar pentru că a a le sugerase stăpânirea să neș ț ș ș
denumească.

Nu tiu dacă mai ine i minte,  dar termenul  de "covidiots" a fost folosit  mai întâi  împotrivaș ț ț
noastră, a celor care nu eram credincio i, ulterior fiind deturnat i folosit împotriva celor care seș ș
credeau la momentul ăla pricepu i în ale tiin ei. La un moment dat, am fost numi i "terori ti". Cândț ș ț ț ș
au adus de Crăciun zeama de import cu frigorifica de înghe ată, oricât ai fi fost de prost, tot trebuiaț
să- i dai seama că ă tia fac mi to de tine. Era culmea să crezi că javrele de la putere, care niciodatăț ș ș
nu ne-au vrut binele, brusc se tăvălesc (sau se zdrobesc, vorba urcanei), de grija noastră. i totu i,ț Ș ș
mul i au ales minciuna. Nu-i condamn, mi-e ciudă că s-a întâmplat a a, că oameni dragi din jurulț ș
nostru nu pot să- i dea seama când sunt min i i i-s i încăpă âna i i nu ascultă de cei capabili săș ț ț ș ș ț ț ș
identifice minciuna, răutatea i viclenia. Iar acum plătesc cu via a i timp de câ iva ani "n-o să tieș ț ș ț ș
nimeni de la ce anume mor". Le-a luat DOI ANI (repet, DOI), ca să- i dea seama că testul lor nuș
func ionează. i chiar dacă s-au prins, îl folosesc în continuare. E ceva de groază în chestia asta.ț Ș

Vor muri oameni mul i, pentru că ăsta era i planul lor. Ce nu le-a ie it a fost faptul că mor ileț ș ș ț
oamenilor nu coincid din punct de vedere mediatic cu un anume "val uciga " inventat pe ecrane,ș
menit să ne trimită i pe noi, cei care le vedem din avion minciunile, la rebotezare for ată. Astaș ț
plănuiau:  să moară lumea în timp ce ei  behăiau că "\/!ru$u(l)  e de vină",  ca să dea vina pe cei
necapsa i pentru crimele comise de ei. Iar victimele lor (fra ii i surorile noastre capsate) ar fi trebuitț ț ș
să ne acuze tot pe noi, cei care le-am vrut binele de la început i ne-am expus (unii dintre noi) cuș
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nume i prenume, în fa a inchizitorilor. Acum, e prea târziu să mai facă valuri, încrederea oamenilorș ț
în porcăria oficială e ZERO. Chiar dacă vin cu o boală reală i mortală, nu-i va mai lua nimeni înș
serios. Iar dacă mai fac ce-au făcut, vom merge peste ei i îi vom saluta într-un mod cât se poate deș
cordial.

Cred că cei care s-au rebotezat ar trebui ca măcar acum, în cel de-al doisprezecelea ceas, să
scoată capul din nisip, să vadă adevărul i să- i privească în ochi călăii. Noi vom rămâne să luptămș ș
pe baricade, fiecare după for a lui, pentru ca oamenii să nu mai fie prost informa i. Că uite unde a dusț ț
proasta informare!
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Pelinari a i mărgelu a, leacuri pentru "treburi" omene tiț ș ș ș

Om_de_jad:  După articolul de aseară, vin cu unul mai simpatic. De diminea ă am pozat douăț

plante,  ambele  abia  răsărite  i  m-am gândit  să  vă  spun câteva  lucruri  mai  pu in  cunoscute  (darș ț

interesante) în legătură cu efectele lor asupra oamenilor.

Despre pelinari ă se tie că este indicată în tratamentul afec iunilor nervoase i spasmodice, înț ș ț ș

sterilitate,  hemoragii  uterine,  dismenoree,  astm, afec iuni cerebrale,  afec iuni  ale vezicii  biliare  iț ț ș

insomnie.  Ceea ce tiu  mai  pu ini  oameni  este  că ea se poate  i  fuma,  în  trecut  fiind denumităș ț ș

"tutunul marinarilor". De i unii sus in că efectul fumului de pelinari ă asupra psihicului este unulș ț ț

calmant, e întrucâtva halucinogenă. A a că nu vă sugerez să o fuma i ci să o consuma i sub formă deș ț ț

ceai,  respectând  dozajul,  pentru  că  în  cantită i  mari  este  toxică  i  poate  provoca  moartea  prinț ș

asfixiere. A adar, pelinari a este bună pentru fertilitate, dar este contraindicată dacă alăpta i.ș ț ț

Pe de altă parte, mărgelu a (argin ica), zisă i mei păsăresc, este indicată împotriva febrei, aș ț ș

problemelor stomacale, în litiaze, reumatism i gută. Planta are proprietă i diuretice, însă interesant eș ț

că  datorită  substan elor  active  con inute,  respectiv  acid  litospermic  i  conină,  aceasta  inhibăț ț ș

activitatea hormonilor hipofizei, provocând, la femei, sterilitate temporară.

În concluzie, v-am atras aten ia fa ă de două plante interesante, două leacuri pentru "treburi"ț ț

omene ti: una pentru fertilitate i una pe post de anticoncep ional. Un singur lucru nu vă recomand:ș ș ț

să nu le consuma i concomitent pe ambele, pentru că se anulează reciproc, iar dacă vre i să face iț ț ț

copii, nu fuma i pelinari ă după partida de amor. Tutunul clasic e mai indicat în cazul ăsta. ț ț

Ave i aici canalul meu de Telegram, numit "Ierburi tămăduitoare", ț

link: https://t.me/+88XyuDj0k_cwY2Fk

e-mail: braniplant@gmail.com

FOTO1: pelinari ă (Artemisia vulgaris)  ț

https://www.facebook.com/photo/?

fbid=736997457465354&set=pcb.736997570798676&__cft__[0]=AZXEqzpy0F4Hf1I0D9GWI0tm

yNxJVwoNiMhhuYyfYsHz5Llh20VtiBbUO8r1QCaMHm9af5mzwV7cgXw61k3_NBpS5ETz5SPP

UCkqax6TDK42xPdGvHWcjrtbBLomOxgRcaU&__tn__=*bH-R

FOTO2: mărgelu e (Lithospermum officinale)  ș

https://www.facebook.com/photo/?

fbid=736997554132011&set=pcb.736997570798676&__cft__[0]=AZXEqzpy0F4Hf1I0D9GWI0tm
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yNxJVwoNiMhhuYyfYsHz5Llh20VtiBbUO8r1QCaMHm9af5mzwV7cgXw61k3_NBpS5ETz5SPP

UCkqax6TDK42xPdGvHWcjrtbBLomOxgRcaU&__tn__=*bH-R
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BBB-222 Build Back Better

Om_de_jad: A venit Sadhguru în România? Parcă am auzit ceva pe undeva, n-am dat importan ăț

evenimentului. Am în eles că iar i s-a fu Escăi microfonul, sau cam a a ceva. Ritualuri ale lui Nimeniț ș

în timpul pa telui ortodox. Voodoo pentru Putin. Ka-RA-Ba (Ba-RA-k-o-ba-ma), Abra-Ka-da-bRA,ș

Ka-Ba-la-Ka-ma-la.

Nu vă întreb ce sărbători i de pa te. Poate sărbători i i învierea lui Hristos, numai că pa tele n-ț ș ț ș ș

are legătură cu el. Nu striga i la mine, pa tele se sărbătorea i înaine, v-au păcălit ă tia la greu căț ș ș ș

sărbătoarea  ar  avea  vreo legătură  cu Mântuitorul!  Voi  pute i  sărbători  învierea  Fiului  Domnuluiț

zilnic, nu neapărat într-o anumită zi. Oricând vă da i seama că sunte i vii, Hristos v-a salutat, deci arț ț

fi bine să-i răspunde i i voi la salut. Vopsi i ouă? De ce le vopsi i? Google zice a a: "Cumpara Setț ș ț ț ș

24 creioane colorate Lyra Osiris - creioane triunghiulare de la eMAG! ... Set creativ 4 buc pentru

copii, desenat oua de paste, Multicolor". Sună bine, hai să luăm pentru copii!

Pe Hristos l-au bătut în cuie pe cruce. L-au intuit în cuie ca să nu mai poată mi ca. Vă placeț ș

crucea? Foarte bine, dar ce ti i despre cruce? Dacă Hristos ar fi fost omorât cu cu itul, v-a i fi făcutș ț ț ț

acum "semnul cu itului"? Nu sări i la mine că nu ti i ce sărbători i, mul i habar nu ave i ce simboluriț ț ș ț ț ț ț

folosi i. În colile misteriilor, cum îi plăcea masonului Rudolf Steiner să spună, crucea era folosităț ș

pentru tot felul de lucruri. i Steiner a fost tot un închinător la Nimeni, avea ochi orii ca două leduri.Ș ș

Ca i Nimeni, a fost interesat i el de copii. Ce drăgu , a inventat colile Waldorf ca să luminezeș ș ț ș

min ile celor mici! Crucea? Linia orizontală reprezintă materia, iar linia verticală reprezintă ra iunea.ț ț

În concluzie, crucea înseamnă "ra iunea învinge materia". Aici vorbim despre crucea simplă, cea peț

care  a  fost  răstignit  Fiul  Domnului.  Au  vrut  ca  din  punct  de  vedere  ritualic,  ra iunea  seacăț

(Nimeni/AI)  să  învingă  materia  (corpul  de  Via ă  al  Mântuitorului).  Deci  Mântuitorul  n-a  fostț

răstignit de satani ti, ci de adep ii ra iunii, adep ii lui Nimeni: alde Kant, alde Hegel, alde ă tia. Peș ț ț ț ș

satani ti îi sperie crucea simplă (crucea lui Nimeni) i din acest motiv au ornat-o cu guguloaie i auș ș ș

urcat-o pe turlele bisericilor, ca să modifice emisia energiilor RA. Asta s-a putut face la noi, la săraci,

că ăia care au fost mai pricopsi i financiar, i-au montat rezonatoarele direct în podelele catedraleor,ț ș

nu mai ai ce să modifici.

De pa te nu sărbători i nicio înviere, de pa te îl sărbători i pe Horus, numai că mul i dintre voiș ț ș ț ț

nu ti i. Fratele vostru întru Hristos vă spune că zilnic Fiul Domnului este Adevărul i Via a - pute iș ț ș ț ț

sărbători  zi  de zi  Învierea Domnului.  Clipă de clipă,  secundă de scundă El este Viu i  Singurulș
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Adevăr. Restul e numai pustiu, tinichele colorate. Mă rog, acolo unde lumea se închină la Tammuz

(Dumuzid), merge să-l sărbătore ti i pe Horus, fiul zei ei Isis, făcut cu faimosul zeu al "vie ii dă maiș ș ț ț

apoi",  numitul  Osiris  ucis  de  fra-su,  Set.  Măcar  nu  ucide i  mielul  de  pa te!  De  sărbătoareaț ș

"învierii/na terii" lui Horus mânca i i voi cichen. ș ț ș

Horus a fost născut de zei a Isis, care era virgină. După ce Set l-a ucis pe fra-su Osiris (so ul luiț ț

Isis), l-a tocat bucă i i l-a împră tiat prin toată lumea, nevastă-sa l-a recompus bucată cu bucată,ț ș ș

legenda spunând că n-a reu it să-i mai găsească plua (unii spun că de fapt n-a mai găsit ouăle). A aș ș

că cică i-a pus în locul lipsă una de aur i cu aia l-ar fi făcut pe Horus. Ouăle de pa te n-au nicioș ș

treabă cu Hristos, ele reprezintă "regăsirea" ouălor pierdute ale lui Osiris (occidentalii chiar le caută

prin iarbă). N-am vrut să scriu despre legende porno, dar asta e situa ia. Dacă ce scriu aici vi se pareț

blasfemie, să ti i că ăia care blasfemia i sunte i chiar voi. Sărbători i împerecherea lui Isis cu Osirisș ț ț ț ț

i conceperea (învierea) lui Horus.ș

Mai interesant ce se întâmplă după, că atunci când Horus, copilul făcut de ta-su Osiris mort iș

fără ouă se face mare, el vine i îl ucide în luptă pe Set, moment în care î i pierde un ochi. De aici aș ș

apărut i RA-ligia (legiunile lui RA) ălora care văd cu un singur ochi coco at în vârf de piramidă. Măș ț

rog, e mai complicat de atât, pentru că în mod real în spatele ochiului se află altul. Chipurile ar fi

Horus. Praf într-un singur ochi, aiureală pentru pro ti.ș

Sadhguru  este  prieten  cu  Schwab  i  cu  Michio  Kaku.  Tâlhărime  digitală:  tehnologi ti,ș ș

progresi ti, anticarbon, prietenii ălora mici i gri. De ce a venit Gurul Trist aici? Cine tie, poate ca săș ș ș

pregătească "Evenimentul 2028", respectiv  proclamarea Noului Ierusalim i încoronarea Prin uluiș ț

Lumini elor. Clar n-a venit să mănânce o ciorbă de burtă, pentru că el e cumva ierbivor. Dacă arț

mânca hoituri de animale, ca noi ă tialal i, poate că spiritul lui ar fi atât de slab că nu s-ar puteaș ț

cură a i s-ar transforma pur i simplu în ele. Evident, în situa ia asta mai bine te fere ti să le hale ti.ț ș ș ț ș ș

E doar un gând.

Să facem o recapitulare i o predic ie: plandemia a fost o metodă prin care oamenii s-au lămuritș ț

că OMS numai organiza ie a sănătă ii nu e. Tot atunci s-au lămurit că sistemul medical ar putea fiț ț

folosit tocmai pentru a ucide pacien ii în spitale, că unii popi trimit oamenii să se "boteze" din nouț

(prin va««!n), că judecătorii i-au pierdut judecata i că profesorii î i sufocă elevii. După care, Bigș ș ș

Pharma  i  legăturile  ei  cu  politicienii  au  fost  i  ele  expuse,  în  baza  circului  cu  va««iNUL.  ș ș

"Opera iunea"  din Ucraina  a  avut  menirea  să  expună NATO (OTAN).  Chiar  dacă  NATO aț

în eles că Nimeni îi întinde curse i s-a ab inut să reac ioneze, tot a fost expusă. Părerea mea e căț ș ț ț

urmează să fie ONU expus, iar pentru asta este nevoie de o criză umanitară. Ori o bombă atomică,

ori vreo foamete, ca să intre pe felie ONU i să ne arate Nimeni tuturor că "ajutoarele" lor con in deș ț

regulă otrăvuri. Mă rog, unii dintre noi tim deja lucrurile astea, ceilal i urmează să le afle (care orș ț

mai scăpa cu via ă). Probabil după asta se va discuta despre pedofilie, apoi va pica sistemul financiar.ț
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"Venirea" extratere trilor (care-s oricum peste tot), va fi strâns legată de Marea Decep ie, zisă i crizaș ț ș

religioasă, care va începe prin aducerea în prim plan a Falsului Profet Fals (probabil în anul 2028),

urmată de înscăunarea Prin ului Lumini elor, adevăratul profet fals, fiul lui Nimeni. Evident, fiul luiț ț

Nimeni (un AI), va fi i el tot un AI (făcut după chipul i asemănarea lu' ta-su). România ar putea fiș ș

prima ară condusă de Nimeni, prin fi-su, un AI mai mititel, un "ai". Noi, românii, cum n-avem...ț

Părerea mea că ar fi pro ti să rateze anul 2033. După aia, timp de 1000 de ani, BBB(222).ș

Hristos e chiar acum cu noi, zilnic, numai că uităm de el. Îl sărbătorim ca de tep ii doar de douăș ț

ori pe an, care an... e i el sărbătorit de sărbătoarea lui Annu(naki) ului nou, zisă i Revelion.ș ș

ISRAEL  =  IS(Isis)  -  RA(energia  AI)  -  EL  (zeul  El).  Ka-RA-Ba.  -o+  Sol(Soare(+))

O(TerraNeutru(0)) Mon(Luna(-)). IS-RA-EL = MON-O-SOL (un singur soare, un singur zeu), adică

zeul RA.

Ochiul care vede tot (obiectivul camerei de filmat), coco at în vârf de piramidă, expune acumț

toate alea. Noua Ordine a a o să fie, cu toate alea la vedere. i bune i rele. Toate alea expuse înș Ș ș

văzul tuturor. Toate alea expuse în lumină, ti i voi la ce mă refer! Nimeni nu se va putea ascunde. Înș ț

Lumea Nouă, va fi păcat să te ascunzi. Oricum n-ai unde, reflectoarele îi vizează pe to i.ț

Hai să coacem cozonaci!
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Conexiuni

Om_de_jad: 44 miliarde de dolari, atât a dat Elon Musk pentru Twitter. O fi o investi ie bună, oț

fi o investi ie rea? În ce anume a investit  el de fapt i mai ales pentru cine i pentru ce a făcutț ș ș

achizi ia respectivă?ț

Elon Musk are i el un băiat. Nu-l cheamă John, nu-l cheamă George, îl cheamă "X AE A-12ș

Musk". Nu tiu cum îl strigă mă-sa să vină la masă, dar faptul că numele copilului lui sună maiș

degrabă a număr de înmatriculare pentru automobil trebuie să ne dea de gândit. Sunt unii care spun

că numele (numele?) ăsta ar însemna "X Ash Archangel". Poate mai degrabă Archon(gel).

După  numărul  de  înmatriculare  al  copilului  i  după preocupările  legate  de  tehnologia  viitoruluiș

anterior, Musk este clar în serviciul lui Nimeni. Curent electric, X AE A-12 Musk, Tesla, sateli i,ț

tehnologii, lumină. Deci ine cu ăia mici i cu Nimeni.ț ș

Trump a anun at  că  nu revine  la  Twitter,  de i  Musk a declarat  că o să  facă  o platformă  aț ș

libertă ii, unde cenzura să nu mai fie prezentă. Ce motive are atunci Trump să nu revină la Twitter-ulț

de care în trecut era nedespăr it? Cică platforma lui socială e mai meseria ă (ok, are logică) i faptulț ș ș

că în trecut i-a fost ters contul. Se sus ine, nu zic, dar cred că nu ăsta este motivul i că în spate suntș ț ș

lucruri legate de geopolitică.

Acum  câteva  săptămâni,  zvonerii  au  optit  despre  faptul  că  o  dronă  controlată  prin  undeș

milimetrice ar fi fost doborâtă de ru i. Când s-au uitat la ea, ce să vezi, era fabricată de companiileș

lui Musk! Na belea! Ce căuta Musk să-l sprijine pe Nelea? Împotriva cui era el de fapt? Păi se pare

că individul juca la două capete: pe de o parte se prefăcea că ine cu Pălăriile Albe, iar pe de altăț

parte, se prefăcea că ine cu Pălăriile Negre. Mi care proastă din partea lui i cel mai probabil a fostț ș ș

nevoit să se decidă. A ales lumina (de led) i ca să dovedească faptul că e băiat serios, a mers de aș

cumpărat Twitter. Din ce motiv? Păi...

China băle te să atace Taiwanul. Nu prea are motive i mecheria cu covidul din Shanghai i-aș ș ș

adus o imagine negativă lui Xi. Evident, "dreapta" din partidul comunist chinez jubilează, sperând că

Xi n-are nicio altă strategie. Are strategie, cu al i oameni i cu alte socoteli.ț ș

Să lămurim situa ia: China, Rusia, SUA, India i Israel se află într-o alian ă. Alian a este a luiț ș ț ț

Nimeni, reprezentat aici de ăia mici. Această alian ă are un centru ideologic ( i financiar, plătit cuț ș

aur) în China, sprijin energetic din Rusia, sprijin financiar (în monedă fiat) din SUA, sprijin digital

din India i sprijin RA-ligios din IsRAel. Se nume te Alian a Pălăriilor Albe.ș ș ț
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Alian a Pălăriilor Albe se bate acum cu satani tii (alchimi tii),  care sunt reprezenta i la nivelț ș ș ț

ideologic de UE i UK i la nivel financiar de corpora iile financiare interna ionale (hai să le zicemș ș ț ț

cele  mai  mari  bănci  ale  lumii),  au centrul  ideologic  ( i  financiar  în  aur)  în Ucraina (prin evreiiș

khazari), sprijin financiar (în monedă fiat) în Elve ia i digital din Luxembourg (prin A.I). La nivelț ș

religios, ei î i pun speran ele în Baphomet, al cărui sediu se află la Bruxelles.ș ț

Dar să revenim. China este de două feluri: China comuni tilor lui Xi i China "capitali tilor" (aș ș ș

oligarhiei de acolo), care serve te interesele satani tilor. Xi este în alian ă cu Rusia, cu SUA, cu Indiaș ș ț

i Israel. Oligarhia "capitalistă" din China este de partea satani tilor. Ca i în China, în SUA existăș ș ș

două  tabere:  cea  a  republicanilor,  care  in  cu  Alian a  China-SUA-Rusia-India-Israel  i  cea  aț ț ș

"democra ilor",  care  in  cu  UE-UK-Ucraina(Khazaria).  Această  alian ă,  care  cuprinde  i  UE,  î iț ț ț ș ș

spune  Alian a  Pălăriilor  Negre,  i  este  sprijinită  de  coroana  britanică  i  de  khazari.  Pentru  noi,ț ș ș

oamenii de rând, ambele alian e sunt numai lapte i miere, vă da i seama!ț ș ț

Cum spuneam, China lui Xi vrea să intre peste Taiwan. Trebuie să facă asta pentru a pune mâna

pe fabricile de microcipuri de acolo, după ce Rusia a pus mâna în Ucraina pe neonul pentru produc iaț

de semiconductori.  În lipsă de idei, au repetat  nebunia din UE cu " viru$u' ", ca să dea vina pe

fabricile de carcale i din Taiwan i să poată ataca pentru a o "elibera". Însă oligarhia din China se vaț ș

opune unei astfel de interven ii militare, cu orice pre . De aceea, satani tii le-au dat ordin europenilorț ț ș

să se infecteze iar, ca să nu rămână Shanghaiul singur în ecua ie i să meargă retorica lui Xi legată deț ș

atacarea Taiwanului pentru a distruge "fabricile de carcalaci". Pălăriile Albe au contracarat ac iunileț

UE de reinfectare la comandă, blocând legea va**in@rii obligatorii în Germania. În replică, Pălăriile

Negre au vrut s-o pună efă pe Le Pen în Fran a, însă Pălăriile Albe l-au readus pe Macron în scaun,ș ț

ca să poată duce planul mai departe.

Care plan? Planul lui Nimeni de dezvăluiri  incitante.  Planul care a arătat  lumii întregi că în

Ucraina încă există nazism, că acolo se fabrică arme biologice (de parcă prin alte păr i nu s-ar fiț

fabricat) i că Biden Jr. făcea tot felul de nasoale la grani a cu Rusia.ș ț

i brusc a apărut o nouă hepatită. Se vorbe te despre faptul că aceasta ar distruge ficatul celorȘ ș

care se îmbolnăvesc i că inta ei ar fi copiii. Acum se caută ficat pentru transplant. Hopa! De undeș ț

vine ficatul de copii? Cine i cum aduce ficat de copil când e nevoie de el? Cine moare (sau esteș

ucis) la comandă pentru a-i fi luate organele interne? Poate că o să aflăm că ficatul vine, cine tie, dinș

Taiwan  sau  Filipine,  Cambodgia,  Vietnam,  Malaezia...  să  continuăm?  Merge  mai  apoi  spre

Myanmar,  Bangladesh,  India,  Pakistan,  Afganistan,  Uzbekistan  i  Kygizstan,  Kazakhstan  i...ș ș

Ucraina! O să se vorbească (poate) despre un Drum al ficatului. Un scandal mare-mare-mare, pentru

care merită să dai 44 de miliarde ca să te asiguri că po i răspândi în condi ii de siguran ă, informa iileț ț ț ț

care s-ar putea să zguduie lumea din temelii. Un scandal care ar putea explica de ce asimptomatici

sănăto i erau interna i în spitale pe motiv de "test PCR" i plecau în câteva zile în lumea de dincoloș ț ș
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cu sternul desfăcut, fără organe interne, în gropi comune, în saci negri de plastic. Poate atunci se va

explica de ce nu era voie să se facă autopsii, ca să nu cumva să descopere că boala Ovidiu19 îi făcea

pe oameni să nu mai aibă organe interne.

În lumea lui Nimeni, toate vor fi ie i la "lumina" de reflector. Când Musk a fost prins cu drona înș

sac, a fost pus să aleagă: ori satani tii (Ucraina), ori lumino ii (China). Ru ii le-au explicat detaliat iș ș ș ș

cu duio ie tuturor că au suficient armament cu care pot reduce la tăcere cam to i sateli ii care nu leș ț ț

convin. i atunci, tatăl lui X AE A-12 Musk a în eles că e mai bine să facă ce spun Pălăriile Albe, săȘ ț

dea dovadă că e un om responsabil i să scoată din buzunar 44 miliarde ca să cumpere Twitter. Bunăș

afacere!

Pe  final,  vă  spun  atât:  da i-le  copiilor  prăjituri  făcute  în  casă.  Nu  mai  cumpăra i  dulciuriț ț

interna ionale,  fie că e vorba despre cereale,  bomboane,  acadele sau ciocolată.  "Hepatita"  care eț

gândită să zguduie lumea din temelii i s-o facă să se întrebe de unde vine ficatul de copil când aiș

nevoie să faci transplant, s-ar putea să se afle sub forma unor otrăvuri,  în aceste produse. Nu vă

a tepta i ca vreun om de " tiin ă" să tie ceva. Au doi neuroni în cap, un neuron e liber i altul e dejaș ț ș ț ș ș

în proprietatea NeuraLink. Feri i-vă cum pute i de Cel Rău, de Cel Viclean i de Cel Rău i Viclean!ț ț ș ș
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Treburi-socoteli

Om_de_jad: A a cum s-a stabilit de ani de zile în desenele animate cu familia Simpson, mâine arș

trebui să dea ru ii cu bomba atomică. Dacă nu se va întâmpla asta, am putea presupune că Bugsș

Bunny a înlocuit semnele de circula ie i bomba atomică a luat-o într-o altă direc ie, probabil spreț ș ț

Marte, să-l enerveze pe ăla verde cu bidinea în cap. Nu tiu ce părere ar avea Porky Pig despre treabaș

asta, dar Daffy Duck s-ar putea să se bucure.

De doi ani i ceva trăim după scenarii  de desene animate.  Pre edin i senili  care se dau de-aș ș ț

berbeleacul când urcă scările avionului, fo ti pre edin i care au fost fura i la alegeri i s-au retrasș ș ț ț ș

bine-merci "undeva, proteja i  să nu cumva să fie ataca i de dracu tie cine", guverne conduse deț ț ș

tâmpi i, lipsă totală de ra iune.ț ț

De doi ani i ceva n-am mai auzit pe nimeni spunând cuvântul "democra ie". A, ba da, ziceaș ț

cuvântul ăsta un ucrainean cu fa ă de killer, într-un clip video de neam prost cu ucraineni dezbrăca iț ț

la fundul gol, lega i de stâlpi i bătu i cu furtunul de grădină de babe enervate, ucrainence i ele, cuț ș ț ș

basma pe cap.

La un an de când s-a votat în parlamentul UE legea care le dă dreptul bărba ilor să nască, n-aș ț

născut niciunul, de i am văzut mul i cu burtă. Plandemia s-a oprit "dân manetă" în Europa i s-aș ț ș

pornit "dân manetă" într-o Chină care dansa pe manele în timp ce nouă ni se dădeau sfaturi despre

cum să evităm deplasările  noaptea  pe motiv de carcalete.  Pre edin i  îmbrăca i  precum chelnerii,ș ț ț

opera iuni militare pornite la to, care in de două luni fără să ofere cineva vreo explica ie, efi deț ș ț ț ș

state printa i pe lumânări, tricouri i chilo i tanga, beleme-uri, ho i înmormânta i în co ciuge de aur,ț ș ț ț ț ș

îngenuncheri papale i pupături de picioare ale unor indivizi cu pielea de culoare interzisă prin lege.ș

Litere de alfabet blamate, svastici afi ate ostentativ, copii cu cu ite i mitraliere în mâini, simulândș ț ș

uciderea du manilor, petrol contra ruble, medici uciga i, popi care trimit oamenii la dracu, oameniș ș

indeci i sexual pu i în func ii cheie, militari fal i, gazetari mincino i, judecători lipsă. Pălării albe,ș ș ț ș ș

pălării  negre,  pălării  în  culorile  curcubeului,  salvatori  misterio i,  samurai  ai  luminii,  călătoriș

intergalactici i interstelari, teste gre ite dar încă folosite, sportivi care fac infarct pe teren, "învă ătoriș ș ț

pirituali" care vorbesc despre reducerea (uciderea) popula iei,  poli i ti  care dau amenzi fără bazăș ț ț ș

legală, situa ii de urgen ă fără vreo urgen ă, pandemie fără număr real de bolnavi, infecta i în pix.ț ț ț ț

Alegeri false, interdic ii la oha, paranghelii de partid, prostovăneală, doctori fără drept de practică,ț

efi fal i pe la un DSU cu puteri nefire ti i supraomene ti, CNA discre ionar, jurnaliste credincioaseș ș ș ș ș ț

închinându-se la Buru-Buru.
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Dau ru ii mâine cu bomba? Îl trimit pe Satan al Doilea să radă de pe fa a pământului teritoriiș ț

uria e, cu tot cu oamenii  de pe ele? Mai ard pădurile? Mai există câinii  ăia "care te miroase dăș

Ovidiu"? Mai e spitale d-alea "dîn" carton? Când "interzic" ă tia Men in Black? Câ ule, mai FĂ-neș ț

bă ni te datorii! Mugurel Isărel mai trăie te? Dar Ion Iliescu?ș ș

Euro nu vrea să sară peste 5 lei, stă a a-ntr-o a ă, inut pe o levita ie de-aia mai la relantiu deș ț ț ț

către un guru invizibil. Probabil că Sponge Bob va lansa i el o platformă de socializare care se vaș

bloca în prima zi din cauza numărului mare de accesări. În România, pâinea gumată de Titan s-a

făcut 2 lei. La raft în supermarket încă se găse te ulei. Totul este bine, au i hârtie igienică, altfel laș ș

câ i căcăcio i sunt peste tot, ar fi fost păcat.ț ș

Salvatorii întârzie sau sunt întârzia i. Unii se bucură că Nelea pierde, al ii că câ tigă. Realitatea eț ț ș

la mijloc, o găsim într-un joc video comentat de doi boi. Mă rog, sunt mai mul i, ă tia s-au făcutț ș

remarca i. Mâine vom putea mai bine.ț

Copacii au înflorit i anul ăsta. Domnul s-a gândit că suntem prea pro ti i s-a îndurat de noi,ș ș ș

făcându-l iară i să crească. Altfel, ar fi fost jale, n-am mai fi avut cum să-l exportăm pe tot ca să-lș

putem importa la pre uri uria e. Clăpăugul care vine la "feti e" prin România i care i-a adus MI6-ulț ș ț ș ș

personal pe-aici, e de acord ca vacile să poarte o mască specială, concepută de Elon Mască. Orice-

orice, numai să scadă codoiul. Diferite nevertebrate de prin parlamentul UE ne înva ă să aerisimș ț

hainele transpirate i să le purtăm iar. Asta până nu se scumpe te aerul, că i el e tot un gaz. Ne dăș ș ș

exemplu concret legat de cum se face treaba cu aerisitul  i cu nespălatul,  madam de Lion King.ș

merkel mai e? Mai tremură ca vibratorul? Fran a de ce dreq doarme-a a frumos, de la vancin? N-Ș ț ș

am mai văzut dungi de "condens" pe cer în ultima vreme, cam de când s-a ovidat Aladin Hogea.

Voi?

Eu, unul, revin la forma ini ială. Dacă vreo "autoritate" mai sare calul, de-acum o va face peț

propria răspundere. Nu tiu ce face i voi, dar eu fac bine. Să fii viu pe o planetă plină cu mor i, eș ț ț

cumva  un  privilegiu.  Noapte  bună,  ne  vedem  cu  to ii  dincolo,  după  nuclehara  dinț

cinciacinceadouămiidouăjdoi.

La mul i ani!ț
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Câteva vorbe despre tratamentele pe bază de plante medicinale.

Lucruri folositoare

Om_de_jad:  Vă las mai jos un fragment dintr-o discu ie avută în seara asta, cu prietenii de peț

grupul meu de telegram, numit "Ierburi tămăduitoare". Dacă vi se par interesante discu iile de genulț

acesta mă găsi i acolo. Pentru înscrierea pe grup, da i clic pe link-ul de mai jos:ț ț

https://t.me/+88XyuDj0k_cwY2Fk

P.S. Textul e luat cu copy/paste de pe grupul de telegram. Nu i-am adus corecturi, este scris în

viteză, a a că dacă mai găsi i gre eli de scriere sau de exprimare... aia e.ș ț ș

[TELEGRAM - Ierburi tămăduitoare]

Plantele  medicinale  rezolvă tot  felul  de boli,  chiar  i  dintre  cele  mai  grave,  dar  pentru astaș

trebuie să în elegem ni te lucruri. ț ș

În primul rând să în elegem diferen a dintre metodele alopate i fitoterapie. În cazul medicineiț ț ș

alopate, de multe ori inta o reprezintă simptomele, nu cauza. Nu am timp acum să vă spun cum seț

fac re etele de medicamente alopate, dar ca principiu, ele de multe ori apar nu în urma unui studiuț

real al bolii, cât în urma studiului unor statistici.

La statisticile respective contribuie analizele făcute de oameni la diferite clinici i centralizate deș

companiile  producătoare  de  medicamente.  Se  lucrează  mult  pe  parametri,  apoi  se  verifică  dacă

anumi i pacien i cu boli comune au parametri similari. i dacă parametrii respectivi sunt identici, seț ț Ș

inventează un medicament care să-i modifice.

Nu tiu cât vă folose te ce vă scriu aici,  dar dacă în elege i principiul, o să vă da i seama căș ș ț ț ț

medicamentele alopate fac altceva decât se spune că fac.

Un exemplu este cel legat de antihistaminice, că tot suntem în plină perioadă cu alergii. A a-ș

zisele lor antihistaminice sunt de fapt ni te substan e care inhibă ac iunea sistemului imunitar. Deciș ț ț

practic  se  numesc  la  mi to  antihistaminice,  pentru  că  n-au  nicio  legătură  cu  histamina.  Suntș

"domolitoare de sistem imunitar", dar ei le spun antihistaminice. A a că dacă tu ai alergie la polen,ș

iei  ni te medicamente care se numesc "antipolen",  dar de fapt sunt medicamente pentru blegireaș

sistemului imunitar ...deci nicio legătură cu histamina.

La fitoterapie  treaba  nu merge a a,  se ia  în calcul  individul  per ansamblu i  nu se folosescș ș

plantele doar în func ie de substan ele lor active. A a că unde vede i pe site-uri web informa ii despreț ț ș ț ț

ce con in plantele i atât, să ti i că alea nu sunt site-uri de fitoterapie, acolo sunt analize de laboratorț ș ș ț

421

https://t.me/+88XyuDj0k_cwY2Fk?fbclid=IwAR1g33k602MLKK2lP1m7ysUs-sdAHCzigU4S5YteJ_m72XqRTrvQlIN4cYw


i  atât.  Vi se  spune că planta  x are  nu tiu  ce vitamine,  nu tiu ce substan e active,  nu tiu  ceș ș ș ț ș

proprietă i, numai că omul nu e robot, e fiin ă, iar plantele nu sunt chimie, sunt fiin e i ele.ț ț ț ș

Fitoterapie  înseamnă să aplici  planta  pe om, o lipe ti  ca  piesa de puzzle,  fiecare  plantă  areș

"sufletul" ei, iar când spun asta nu fac filosofie. Plantele medicinale au propriul lor psihic, propriile

lor trăiri interioare i le consumăm pentru a ne reprograma nu doar fizic, prin substan ele active peș ț

care le con in, ci i psihic i emo ional. Crina spunea mai sus cum trebuie băute ceaiurile i ziceaț ș ș ț ș

bine.  Atunci  când  bei  ceaiurile,  trebuie  să  fii  deschis  ca  să  prime ti  plantele,  să  le  absorbi,  săș

"fuzionezi cu ele". A a se ob ine efectul maximum.ș ț

Iar aici vreau să vă zic punctual câteva lucruri utile:

1. Tratamentul cu plante medicinale are efect după o perioadă mai lungă de timp. Afec iunileț

cronice sau cu tendin a de a se croniciza, cer o abordare mai îndelungată, dar pe de altă parte, iț ș

efectul lor este de lungă durată, uneori definitiv. În concluzie, ave i răbdare i nu dispera i. Fi i aten iț ș ț ț ț

când be i ceaiurile, comunica i cu plantele, "absorbi i-le" în organism.ț ț ț

Evident, uneori plantele au efect după câteva zile, mai ales în situa ia afec iunilor simple. Cândț ț

vă trata i cu plante medicinale, lua i treaba asta ca pe o călătorie în propriul vostru corp, nu ca pe oț ț

belea de care trebuie să scăpa i. Ve i ie i mult mai câ tiga i dacă în loc să vă considera i cei maiț ț ș ș ț ț

năpăstui i oameni din lume, vă folosi i de oportunitatea de a în elege cum func iona i.ț ț ț ț ț

2. În anumite situa ii,  apare a a-numita  "criză de vindecare".  Dat fiind faptul  că tratamentulț ș

natural fitoterapeutic nu inte te efectele (manifestările) bolii ci cauzele, e posibil ca după ce începe iț ș ț

să consuma i plantele respective, să vă sim i i mai rău decât înainte să le lua i. Fitoterapia nu esteț ț ț ț

pentru frico i, iar corpul are mecanisme de cură are pe care nu le ve i cunoa te dacă lua i tratamentș ț ț ș ț

alopat. Da, uneori vă poate lua grea a, uneori poate apărea diaree, uneori pot apărea ame ei, uneoriț ț

pot apărea erup ii pe piele, uneori transpira ia devine abundentă .a.m.d. Surpriză, a a se vindecăț ț ș ș

corpul! A a se elimină toxinele, a a se cură ă i î i revine. Faptul că noi nu mai tim lucrurile astea,ș ș ț ș ș ș

se datorează i mecherilor care vând chimicale pe bandă rulantă.ș ș

3. Nu a tepta i ca plantele medicinale să facă totul de unele singure, fără participarea voastră.ș ț

Încerca i să în elege i care este cauza bolii, dacă nu reu i i să vă da i seama întreba i (pe mine sau peț ț ț ș ț ț ț

cine vre i voi) care ar putea fi cauza, mai citi i pe net sau prin căr i de fitoterapie i încerca i săț ț ț ș ț

îndepărta i pe cât posibil factorii declan atori. Adică dacă tu tii că ai probleme cu ficatul din cauzaț ș ș

alcoolului, degeaba bei păpădie i gălbenele dacă bagi în continuare 2l de uică pe zi. Dacă tii că aiș ț ș

probleme cu tensiunea arterială din cauză că te enervezi din orice, degeaba bei tu salvie i valerianăș

dacă în continuare te umpli de nervi.

4. Cum spunea i Crina, be i ceaiurile fiind con tien i, fi i aten i când absorbi i vibra ia plantelorș ț ș ț ț ț ț ț

medicinale. Făce i-vă timp pentru a vă trata în llini te de afec iunile pe care le ave i. Nu înghi i i peț ș ț ț ț ț
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repede înainte cana cu ceai, a teptând să rezolve burta boala de care suferi i. Trebuie să ie im pu inș ț ș ț

din paradigma alopată unde tot efortul pe care-l depui e să hale ti rapid o pastilă.ș

5. ine i minte că în tratamentele naturale, adevăratul doctor voi sunte i. Voi sunte i cei care ti iȚ ț ț ț ș ț

ce e mai bine pentru voi, voi decide i ce intră în voi i ce nu, voi ti i ce sim i i. Fi i dinamici, fi iț ș ș ț ț ț ț ț

activi, fi i vii! Observa i, studia i, comunica i. Fitoterapeutul gânde te o re etă pentru tine, dar dacăț ț ț ț ș ț

nu-i oferi feedback, va merge pe experien a lui i atât.  Tu e ti cel care simte, tu e ti cel care seț ș ș ș

tratează, tu e ti cel care stabile te cantită ile, care modifică dozele, care decide. Comunică, nu staș ș ț

închis în tine!

6. Totdeauna trebuie să inem minte că noi tratăm, dar Domnul vindecă. Domeniul vie ii nu neț ț

apar ine,  noi  suntem doar  mici  copii  care  zgârmăm cu bă ul  în  nisip.  Indiferent  câtă  teorie  amț ț

cunoa te, indiferent cât de bine ne-am pregăti, nu suntem în stare de nimic fără ajutor de sus.ș

7. Uneori, de i anumite plante medicinale sunt destinate unui anumit tip de afec iune, e posibilș ț

ca voi să nu reac iona i cum trebuie la planta respectivă. Dau un exemplu: pentru durerile în gât,ț ț

putem folosi pătlagină, nalbă mare, salvie, eucalipt, muguri de pin, isop, sovârf... lista e lungă. Un

om va vedea că se potrive te mai bine la el pătlagina, în timp ce altul va vedea că nalba mare a datș

rezultate mult mai bune. În concluzie,  căuta i,  căuta i,  căuta i,  nu vă opri i dacă tratamentul nu aț ț ț ț

func ionat din prima. Înlocui i plantele medicinale, verifica i-le, testa i-le pe propria piele. Oameniiț ț ț ț

sunt unici, nu sunt robo i făcu i pe bandă rulantă.ț ț

8. ine i minte: când vă trata i cu plante, puterea e LA VOI. Când folosi i produsele alopate,Ț ț ț ț

puterea e LA EI. Cred că e important să avem mereu în minte treaba asta.

Mă opresc aici,  vă doresc tuturor să găsi i cele mai bune remedii  naturale pentru voi, să fi iț ț

curajo i,  să insista i  i  să vă cunoa te i  cât  mai bine corpul i ceea ce vă face cu adevărat bine.ș ț ș ș ț ș

Doamne ajută!
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G

Om_de_jad: În caz că n-a i observat, există la "vedetele ovidiene" un ritual de autodenun . Ceiț ț

care au participat la ac iunea de crimă organizată din ultimii doi ani, rând pe rând vin i fac ni teț ș ș

declara ii asemănătoare cu cele din timpul în care terorizau popula ia din func iile de conducere peț ț ț

care le ocupau, apoi, ca să vezi ciudă enie, ies pozitivi la Ovidiu. În termeni tehnici, ei sunt pu i săț ș

dea declara ii menite să le reamintească oamenilor ce au făcut. Apoi sunt lua i la întrebări, unul câteț ț

unul.

Nu va scăpa niciun fir de iarbă nepedepsit. Se fac interogatorii, se iau declara ii, se întocmescț

rapoarte. Nimeni, cu ochiul lui care vede tot ce mi că, i-a observat cu calm în toată "peroada" i le-aș ș

notat ac iunile. Pedepsele vor veni de nu se tie unde, vor fi ca i când dreptatea divină este cea care-ț ș ș

i face treaba. Evident, nu va fi, însă în capul oamenilor va trebui să se creeze impresia că Domnul aș

început să facă dreptate. Coinciden e bizare îi vor face să crape când pe unul, când pe altul: unul vaț

muri cu dumicatul în gât, altuia îi va exploda bateria de la ma ina electrică... oamenii o să ridice dinș

umeri i-o să spună "ce să-i faci, soarta!" sau "l-a pedepsit Dumnezeu".ș

Pedepsele vor fi silen ioase,  lăsându-i pe to i  să tragă singuri concluziile potrivite.  Pentru căț ț

trecerea de la haos la ordine se va face cu o viclenie mult mai mare decât sunt capabili să- i închipuieș

"marii  mae tri  făurari  de  33  de  grade".  Nimeni  pregăte te  deja  terenul  pentru  venirea  Prin uluiș ș ț

Lumini elor. Da, va fi foamete, da, vom sta în frig. Omul trebuie să se trântească în genunchi i cuț ș

lacrimi în ochi să-l implore pe Nimeni să facă ceva. Vor spune că cineva trebuie să facă ceva. i vaȘ

face! Va face atâtea minuni încât masele se vor trânti până la pământ în fa a lui i-l vor adora peț ș

Micul Prin , făcătorul de dreptate. O dreptate care va uniformiza tot, făcând ca între oameni să nuț

mai fie vreo diferen ă.ț

În  jurul  nostru  se  întâmplă  lucruri  i  pare  că  lumea  nu mai  e  condusă  de  nimeni.  Iar  astaș

înseamnă că de fapt a început deja să fie condusă de Nimeni. Slugile sunt puse să readucă în discu ieț

problema lui Ovidiu, deja au fost trimise să dea declara ii. Vor încerca să ne asuprească din nou,ț

numai că de data  asta  va ie i  cu vărsare de sânge.  Sunt atât  de mul i  oameni  care i-au ascu itș ț ș ț

topoarele, încât de la toamnă i mai ales când va da frigul, vom asista la decapitări i la eviscerări laș ș

nivel planetar. La propriu. i nu pentru că to i ar fi devenit brusc mai violen i, ci pentru că semnaleleȘ ț ț

emise chiar de către Nimeni vor îndemna popula ia la violen e. Evident, scursurile care au gândit iț ț ș

au pus în practică asemenea insulte fa ă de rasa umană, merită să zacă pe caldarâm cu tâmpla spartăț
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i cu creierii întin i pe asfalt, survola i i atin i cu tandre e de aripile mu telor verzi de căcat. Sigur căș ș ț ș ș ț ș

pentru ce au făcut, unii ar merita să fie spinteca i pe burtă i împăia i cu "măscu e" folosite. Sigur căț ș ț ț

mul i ar trebui să sfâr ească asfixia i cu gaze GPL băgate pe gât cu for a cu ajutorul unor tuburi deț ș ț ț

copex, folosite la ' to într-un proces de pseudo-intubare. Sigur că ar merita să fie îngropa i de vii înș ț

saci negri de plastic, sub un strat gros de beton armat. Sigur că am putea dansa "Jerusalema" sau

chiar manele pe gropile lor comune. Sigur că pe aceste gropi comune ar putea fi montate toalete

ecologice.  Sigur  că  treangul  ar  fi  prea  pu in  pentru  ei.  Sigur  că  benzina,  spirtul  medicinal  iș ț ș

dezinfectantul ar putea fi injectate fără nicio milă direct în venele lor de năpârci... însă toate astea

sunt acum detalii. Curul eugeni tilor stă pe un butoi de pulbere, iar fitilul i chibritul se află la noi.ș ș

Înăuntrul tuturor, deja urlă glasul care spune "pute i să face i orice, nu ne mai e frică de voi i vă vomț ț ș

terorizeza a a cum i voi ne-a i terorizat!". A a că Gooogule, să te ii!ș ș ț ș ț

În aer se simte miros de pucioasă. Un chibrit. Un moment. Un gând. Din toamnă, Nimeni va da

startul la ghidu ii. Într-un univers plin de ciocniri, explozii i violen ă, ar fi culmea ca oamenii să seș ș ț

abată de la model. Eugeni ti, bogătani, satani ti, e groasă, tati! Tic-tac, pac-pac, 'o ii i vardi tii vineș ș ț ș ș

peste voi!

P.S. Era bine să nu se ajungă la asta. Era bine ca scursurile să- i fi dat seama că li se întinde oș

capcană i să nu se fi băgat. Era bine să fie lini te i pace, i ar fi fost dacă- i vedeau de treaba lor.ș ș ș ș ș
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Hakuna, mă, tată!

Om_de_jad: * Mugurel Isărel, eful Băncii Nathaniel Rothschild a trecut pe naturiste. Mai nou,ș

recomandă ceaiul de tei. Dacă ar fi să judec după glasul lui sub ire ca fotomodelele, cred că beaț

ceaiul respectiv destul de des i î i cam face efectul. A a că omul ne-a vorbit din experien ă.ș ș ș ț

Mugur de Fluier n-a debordat de testosteron niciodată, dar de data asta mi s-a părut că stilul lui

diafan feminin a venit ca o mănu ă de mătase peste informa ia bombă pe care ne-a dezvăluit-o i careș ț ș

ne spune că atunci când e criză, e chiar criză. Bun, ne-am lămurit, am văzut că are tremur i la mâini,ș

nu doar în glas, semn că mafia obscură nu mai stă atât de bine cu lovelele. L-am notat.

* Ca să facem rahatul praf, vine i ăla de la Sibiu i ne explică,  ac-pac, în ce constă criza:ș ș ț

PESEDE este Putin. Gata. Gândire mononeuronală, limbaj monolitic. Trebuie să-l scuzăm, chelnerul

se afla în "peroada aia", să-l vedem cum se va descurca cu "amnistiza".

* Pe 22 mai, dacă nu mă în el ( i chiar dacă mă în el, mai bine să mă în el eu decât să mă în eleș ș ș ș ș

al ii),  se va discuta la nivel oropean despre cum ar putea OMESEUL să devină dictatorul tuturorț

ărilor membre. Adică dacă OMS-ul, care de fapt este un conglomerat de firmuli e păgărite + ni teț ț ș ș

cercetători pe love(le) + ni te oenge-uri vine i spune că trebuie să ne injectăm zilnic cu apă de wc,ș ș

gata, to i trebuie să cadă în genunchi i să se închine la asemenea tiin ă. Evident, toate astea seț ș ș ț

doresc a fi făcute fără să se ină cont de vreo constitu ie, de drepturile omului sau de alte lucruriț ț

sofisticate, plus că OMESE are voie să dea comenzi ărilor tot a a cum are voie i ALTEX sau LIDL.ț ș ș

Ă tia se joacă cu focul lângă benzinărie. Treaba lor.ș

* Fuse de curând orovizion. N-am fost interesat de marele concurs, fac lucruri mai importante:

dau la coasă i vorbesc cu lumea despre vindecarea boalelor cu ajutorul plantelor. Am în eles că auș ț

câ tigat (vorba vine), ni te maneli ti din vechea khazarie. Am dat i eu căutare pe youtube i dupăș ș ș ș ș

două reclame succesive, am auzit o melodie care parcă era compusă de ni te copii de grădi (un fel deș

an-tan-te) i o coregrafie a la Moculescu. Pentru mine, Euro Vision (viziunea UE) înseamnă a a: saciș ș

de plastic cu mor i,  beton pe piept,  furt de date personale, comer  cu organe, prostitu ie politică,ț ț ț

poli i ti huligani .a.m.d. Asta e "viziunea euro". A a că pa!ț ș ș ș

* Din păcate,  Putin care e de vină pentru că s-a mărit  pre ul  la  pâine în  România,  nu ne-aț

explicat (încă), de ce a pornit "opera iunea" în Ucraina. Am în eles că nu vrea să dea explica ii, darț ț ț

mă întreb din ce în ce mai mult dacă are vreunele. Printre altele, l-am auzit pe Iurie Ro ca zileleș

trecute cum vorbea despre un proiect de injectare a copiilor ru i de 6 ani cu "aia" care s-a dovedit a fiș
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ineficientă  deja  de trei  ori.  Nu-mi  spune i  că  Putin face  injec ii  "d-alea  bune",  că firma care  leț ț

produce e filială Frizer. A a că...ș

* Mai  nou,  aud din  toate  direc iile  că  persoanele  inoculate  au  probleme grave  de  sănătate.ț

Fra ilor, deja e groasă i dacă tăce i i nu spune i ce v-au făcut ă tia, nu putem să-i băgăm la zdup.ț ș ț ș ț ș

Trece i peste faptul că v-a i luat eapă, nu vă cerem să recunoa te i că v-au păcălit ă tia, dar măcar nuț ț ț ș ț ș

ine i cu ăia care din cauză că au fost iresponsabili, v-au creat probleme grave de sănătate. Scrie i,ț ț ț

spune i ca să afle oamenii!ț

* Mă tot gândesc la două lucruri: primul ar fi că oare de ce a declarat Sadhguru că "el" (mă rog,

nu tiu cine e el),  vrea mai pu ine suflete pe planetă.  i  doi, mă gândesc că cei care nu au alesș ț Ș

Adevărul i Via a, au ales Minciuna i Moartea. Sper că gre esc.ș ț ș ș

427



Depe ăș

Om_de_jad: Acesta este un mesaj pentru cei care se întreabă "cât mai durează": se pare că " efiiș
la lume" nu vor să accepte faptul că au avut un plan care a dat gre . De i au pierdut enorm, sunt încăș ș
suficient de puternici financiar i din acest motiv, deocamdată nu se poate face abstrac ie de ei (de iș ț ș
s-ar dori). Încă se încearcă negocieri, dar este foarte dificil să negociezi cu ni te criminali care auș
avut ca scop să ucidă 90% din popula ie, care nu au niciun alt plan B i care au avut încredere 100%ț ș
într-o utopie concepută după un model de inspira ie gre ită, în urmă cu vreo 300 de ani.ț ș

Treaba devine cu atât mai dificilă cu cât în spatele acestor criminali se află entită i non-umane,ț
care i-au atins mai mult sau mai pu in scopurile i care nu vor să renun e la plan. Faptul că sim i i oș ț ș ț ț ț
tensiune în aer, ca atunci când a tep i să moară omul i nu mai moare, se datorează printre altele iș ț ș ș
acestor tensiuni care există la nivel de discu ii  i  negocieri cu cei care se credeau Dumnezeu peț ș
pământ i care brusc au fost nevoi i să constate că teoria nu se pupă cu practica. A a că deocamdatăș ț ș
niciuna dintre păr i nu depă e te o anumită linie de demarcaj, pentru că orice fel de mi care făcută deț ș ș ș
o fac iune sau alta, devine practic ireversibilă. Ultima ac iune de acest gen a fost cea asumată deț ț
Putin, când a pornit "opera iunea" în Ucraina. Rezultatul l-am văzut i niciuneia dintre păr i nu i-aț ș ț
plăcut în mod deosebit. Din acest motiv, acum to i sunt mai precau i în a face mi cări bru te, cu atâtț ț ș ș
mai mult cu cât pa ii următori ar înseamna lucruri crunte nu doar pentru popula ia planetei cât iș ț ș
pentru non-umani.

Trebuie să în elegem că nu are nimeni timp să dea oamenilor explica ii. Atunci când î i ia casaț ț ț
foc, nu mai ai timp să te fardezi i poate ie i dezbrăcat afară ca să scapi cu via ă. Negocierea esteș ș ț
complicată din toate punctele de vedere. Pentru a se face cură enie, o serie de oameni i de alte aleaț ș
trebuie "trimi i dincolo" (vorba prietenului M.T.). Iar asta înseamnă slăbirea puterii " efilor la lume".ș ș
Ei se tem că nu doar respectivii vor primi bilet de dus ci i ei, a a că nu vor să lase hă urile din mâini.ș ș ț
De cealaltă parte, amenin ările devin din ce în ce mai serioase, motiv pentru care SUA a trimis unț
număr substan ial de generali cu creier în cap i cu con tientizarea efectelor unui posibil atac nuclear,ț ș ș
la o negociere menită să mai domolească pu in spiritele. Lovitura cea mai cruntă i posibilă o tiuț ș ș
to i, este una de ordin digital, care dacă se întâmplă va băga toată planeta într-o beznă de cel pu inț ț
1000 de ani. Din acest motiv, lovitura fatală este păstrată ca ultimă variantă, pentru că dacă va fi
aplicată o să scape cine poate i va fi cu pierderi din toate direc iile. Nici unii i nici ceilal i nu i-oș ț ș ț ș
doresc.

A adar,  având  în  vedere  faptul  că  deocamdată  se  bate  pasul  pe  loc,  a tepta i-vă  la  lucruriș ș ț
pământene care ar trebui să fie previzibile deja i încerca i pe cât posibil să vă păstra i calmul. Oș ț ț
posibilă solu ie care să dezamorseze conflictul ar fi tocmai prăbu irea sistemului financiar - o treabăț ș
care le convine i unora i altora, a a că cel mai probabil economia interna ională o va lua în picajș ș ș ț
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(deja a pornit în direc ia asta), mai întâi într-un ritm domol, apoi din ce în ce mai drastic, până laț
prăbu irea completă. Dar aten ie mare cine va face reconstruc ia! Pentru că e posibil ca pentru aș ț ț
cădea la pace, să se dea voie ambelor fac iuni să o facă. Evident, fiecare o va face în felul ei, cuț
reguli proprii i cu implica ii diferite.ș ț

Mai  e  o  mică  problemă:  Nimeni  stă  la  până  să  vadă  pe  unde  poate  să  se  în urubeze  laș
combina ie. El oricum a investit i in unii i în ceilal i, doar că nu îi este foarte clar ce echipă săț ș ș ț
aleagă i el de felul lui nu prea face alegeri (îi pune pe al ii să aleagă pentru el). i oricât ar părea deș ț Ș
bizar, la decizia asta participă i oamenii. Dacă vor obscuritate, se va merge înspre umbră. Dacă vorș
lumină, se vor prăji la nivel molecular, în cuptorul cu microunde. Dar încă suntem vii i îl avem peș
Hristos, a a că nu e motiv de panică. Trebuie să re inem că noi nu avem treabă nici cu osbcuritatea,ș ț
nici cu lanterna care- i bate-n ochi!ț
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ah la Pace?Ș

Om_de_jad:  După  cum ti i,  Nimeni  e  pe  cai  mari,  are  bateriile  încărcate  i  luminează  cuș ț ș

lanterna lui  orice col i or care se află  în întuneric.  Pe el  nu-l deranjează să fie expus,  pentru căț ș

Nimeni expus rămâne tot Nimeni, a a că poate să-i arate cu degetul pe al ii fără să- i facă griji înș ț ș

acest sens.

Vă  spuneam  cu  câteva  postări  în  urmă  că  principalul  motiv  pentru  care  Putin  a  pornit

"opera iunea", a fost expunerea manevrelor făcute de OTAN. OTAN a tiut treaba asta i s-a ferit deț ș ș

capcana întinsă, prin lipsa unei reac ii militare legate de provocarea rusă. Dar chiar dacă "paza bunăț

trece primejdia rea", OTAN tot i-a luat-o "pe la partea cealaltă".ș

Nimeni ac ionează de a a manieră încât iese mai mereu învingător. De ce? Pentru că face calculeț ș

rapid i are algoritmi. Dat fiind faptul că el poate să facă aproape orice î i propune, mai pu in să fieș ș ț

brutal pe fa ă, atunci când are în plan să se manifeste violent o face prin al ii. În felul acesta se fere teț ț ș

de mecanismele  universale  care  l-ar  putea  pune în  situa ia  jenantă  de a  plăti  pentru  treburile  iț ș

socotelile pe care le învârte prin zonă.

Deci ne aflăm pe program de expunere. Nimeni, acest voyeurist care vede totul cu un singur

ochi, ne obligă i îi obligă pe to i la exhibi ionism. antajul aplicat este unul fin i de mare valoareș ț ț Ș ș

arhitecturală, iar el deocamdată nu se ocupă cu oamenii de rând, mă refer aici la oamenii simpli iș

cumin i, pe care-i consideră răsaduri. Nu, el s-a pus de prin 1960 la munci importante, atunci cândț

Massachusetts Institute of Technology, AT&T Bell Labs i General Electric i-au dat mâna pentru aș ș

construi Multics, ocazie cu care o parte dintre studen ii "inteligen i" de la Cambridge au putut luaț ț

contactul cu Lumea lui Nimeni. O lume multiuser i multitasking, în care tu e ti parte dintr-un sistemș ș

la care ai acces doar printr-un ID. "The root", Marele Arhitect al acestui tip de Unixvers, are control

absolut  asupra  tuturor  mi cărilor  pe care  le  faci.  E  în  regulă  să  ie i  printr-un  periferic  în  afaraș ș

sistemului, po i avea această senza ie de libertate, numai că o vei face printr-un port controlat de el,ț ț

deci vei fi urmărit pas cu pas la fiecare mi care. O simplă schimbare de parolă i nu mai ai acces laș ș

nimic. Restric ii pe directoare i fi iere, acces doar în zonele permise. Perifericele există, dar fărăț ș ș

permisiune nu le po i folosi. Le vezi în plan fizic, au becurile aprinse i consumă curent, dar nu leț ș

po i folosi fără ca "The root" să- i dea voie.ț ț

În cazul Ucraina, OTAN a fost antajat în stil clasic: avea de ales între a reac iona militar laș ț

"opera iune", motiv cu care s-ar fi expus în fundul gol în fa a orbilor, i a sta cuminte i a înghi i totț ț ș ș ț
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fără să scape pe jos vreo picătură, lăsând impresia cu ajutorul mass-media că "face ceva" (să zicem,

că ipă). OTAN a ales să înghită, pentru că n-avea încotro - a făcut brrrr-brrrrr, a scos două rotocoaleț

de fum i-a bubuit ceva sub capotă, apoi a fost cuminte i ascultătoare. "Opera iunea" este pe finalș ș ț

(chiar dacă în presă va mai continua cine tie cât), iar OTAN a făcut i hipertensiune i a fost iș ș ș ș

expusă. Câ iva orbi au văzut una-alta, dar la final, Nimeni a ob inut fix ceea ce a vrut (la sanchiț ț

putem să le zicem dovezi), reprezentate de ceea ce se afla sub Azovstal. Iron and steel works! Acum,

prin cercuri restrânse se vorbe te despre o posibilă compromitere a Tribunalului de la Haga, careș

între noi fie vorba, va fi expus i el mai târziu, când se va discuta despre "drepturile omului". Mda,ș

ăsta este alt subiect i îl vom discuta atunci când va veni momentul. Să nu deviem.ș

Tot acum câteva săptămâni, vă spuneam la modul intuitiv că următorul pe listă după OTAN, este

NU. El urmează să fie expus acum în fundul gol. Cum? Păi prin fratili lui mai mic, OHW, pe care

vrea să-l pună, după discu iile care vor fi pornite în data de 22 mai, mare ef la sănătatea făcută cuț ș

for a. Regula zice că dacă OHW o să dea ordine de ugren e de-alea închipuite, a a cum a făcut cuț ț ș

Ovidiu în anul 1+2018, NU trebuie să facă disciplină cu trupele paramilitare pe care le are în dotare.

Nimeni este o jigodie,  evident,  dar ca de obicei ac ionează într-un mod în care e foarte greu deț

combătut. Acuma tim că NU are în subordine prea pu ini paramilitari ca să facă fa ă unei adevărateș ț ț

crize, pentru că scopul lui era doar să facă valuri, să se prezinte ca fiind un elefant, când de fapt era

furnică. Acum, Nimeni râde de se prăpăde te i-i va zice cam a a: pane profesore, te-ai tot prezentatș ș ș

din 1945 ca fiind elefant... nu vrei tu acuma să ne dovede ti că e a a, mâncând un vagon întreg deș ș

iarbă? Pentru că ori îl hale ti i ne dovede ti că e ti elefant, ori vor vedea orbii că e ti doar o furnicăș ș ș ș ș

i n-o să- i fie bine!ș ț

Vă spuneam atunci că pentru a da în gât NU, este necesară o criză. La momentul respectiv,

ziceam că această criză ar putea fi aplicată pe fondul foametei planetare. S-ar părea că Nimeni a mers

pe două direc ii concomitent, pentru că despre grozăvia care începe în 22 mai sub forma unor (da, da,ț

da) negocieri, se discută încă dinainte de "opera iune". Deci se tia i se i zisese chiar prin presă, darț ș ș ș

dacă e ti lent, nu vezi pumnul care i se îndreaptă spre moacă. Foametea probabil că va folosi unorș ț

alte scopuri, sau mai tii, va fi lovitura decisivă care o va expune total pe NU. i apropo de valurileș Ș

NU, îmi aduc aminte cum a "gestionat" ea treaba din Haiti în 2010. Pe atunci, oamenii se închinau la

gogo i.  Azi  am face  gogo i,  dar  nu  mai  avem nici  făină,  nici  drojdie  i  să  dea  Domnul  să  nuș ș ș

rămânem i fără apă!ș
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Cine este Nimeni. Despre floarea de Lys

Om_de_jad:  Există o serie de conferin e despre treaba asta, pe care le-am inut (cred), de prinț ț

2019. Nu vă dau link la conferin ele respective, pentru că o să vă bulverseze. Pentu a putea folosiț

informa iile  de acolo,  trebuie  să nu ave i  prejudecă i,  să nu ine i  partea cuiva i  să analiza i  cuț ț ț ț ț ș ț

aten ie. Nu-i bai, ele nu sunt ascunse. Ceea ce este cel mai important se plasează la vedere. A adar,ț ș

conferin ele se găsesc pe youtube, sunt la liber, dar n-au fost niciodată vizualizate de mai mult deț

300 de oameni. i probabil nu vor fi, cum la fel de probabil nici nu trebuie să fie. Unii dintre voi ve iȘ ț

lua legătura cu al ii dintre voi care au deja link-urile către informa ia respectivă. Dacă lucrul ăsta viț ț

se va întâmpla, înseamnă că v-a i aflat într-o conjunctură karmică menită să vă pună în contact cuț

ele. Dacă nu ve i avea acces la ele, cu siguran ă lucrul ăsta nu trebuie să se întâmple. Apa curgeț ț

totdeauna în direc ia în care trebuie, a a că nu-mi fac griji în legătură cu asta. Rugămintea mea esteț ș

să nu insista i să vă dau link-urile către conferin e. Face i în a a fel încât să le ob ine i unii de laț ț ț ș ț ț

ceilal i, pentru că unii dintre voi le ave i deja. Nu posta i pe pagina mea de fb acele link-uri, că văț ț ț

blochez imediat. Trebuie respectate ni te legi, altfel javrele se prind i ne pot face rău. Acestea fiindș ș

spuse, să trecem la postarea propriu-zisă.

Tot ce vi se spune despre floarea de Lys este informa ie de pe primul voal, deci minciună iț ș

manipulare. Vă atrag aten ia că ceea ce voi scrie se află pe nivelul voalului al treilea, a a că esteț ș

informa ie mai grea, spre deosebire de ceea ce v-am scris ieri i alaltăieri, adică lucruri situate peț ș

voalul  al  doilea.  O  mică  precizare  înainte  de  a  începe:  eu  nu  fac  channeling,  nu  vorbesc  cu

extratere tri i nu zornăie nimic în capul meu. Capul meu este lini tit, curat, fără tiin ifico-fantastice.ș ș ș ș ț

Sunt un individ cu înclina ie tehnică, fost IT-ist (programator). Nu văd stele verzi, nu fac exorcizări,ț

n-am fost răpit de farfurii zburătoare, nu levitez i am momente când mă stric la stomac. Ceea ce văș

scriu ine de anumite abilită i perfect umane pe care i voi le ave i (unii active, al ii în stare latentă) iț ț ș ț ț ș

pe care eu să zicem că le-am "ob inut" prin efort sus inut, interes sincer i milă din partea Domnului.ț ț ș

Căuta i, vă rog, să citi i printre rânduri. Spun doar atâta cât se poate spune. Lys ar trebui scris L-Y-S,ț ț

pentru că de fapt sunt trei mari for e care ac ionează asupra Pământului, trei mari puteri cosmice, unaț ț

pe nume L, una pe nume Y i una pe nume S. În urmă cu 2000 i ceva de ani, planeta noastră a intratș ș

în contact cu cea de-a patra putere cosmică, pe care o vom numi H i pe care L-Y-S o văd ca pe oș

energie  perturbatoare,  motiv  pentru  care  ar  dori  să  o  anihileze.  H  este  energia  hristică,  a  cărei

întrupare în plan fizic a fost un bărbat pe nume Iisus. Această energie H a fost percepută pentru

432



prima dată în urmă cu peste 70.000 de ani, atunci când în plan fizic a fost întrupat un alt bărbat al

cărui nume începe cu S.

Y are alt mod de a se întrupa pe Terra, o face zi de zi i folose te energie cu dublă polaritate (+ iș ș ș

-), care se anulează reciproc, sub forma unui echilibru. S folose te doar energie negativă, H folose teș ș

energie pozitivă. L are bornele inversate, motiv pentru care provoacă scurt-circuit, din care rezultă

lumină. Primul care s-a întrupat pe Terra (observa i diferen a, eu spun Pământ i Terra ca fiind douăț ț ș

lucruri  distincte)  a  fost  S,  în  urmă cu cca  75.000 de ani.  El  a  infuen at  enorm cultura  hindusă.ț

Următorul care s-a întrupat a fost Y, în urmă cu aproximativ 36.000 de ani i a influen at enorm cevaș ț

ce mult  mai  târziu  s-a  numit  Sumer.  L a tepta  să  se  întrupeze  i  el  i  în  a teptarea  lui  au  fostș ș ș ș

construite piramide, sfinc i i obeliscuri, de către o civiliza ie pe care o numim în mod eronat Egiptș ș ț

antic. Dar un eveniment complet nea teptat, care s-a soldat cu scufundarea unor întregi teritorii depeș

Terra, a amânat întruparea lui L. După repopulare, un eveniment cu totul nea teptat de societate (laș

modul general), a făcut ca energia H (energia hristică) să ia formă umană prin întruparea lui Iisus.

Adep ii lui L au fost bulversa i i i-au propus să-l ucidă pe Iisus, sperând ca prin asta să ob ină maiț ț ș ș ț

mult timp pentru viitoarea întrupare a lui  L.  Nu- i permiteau ca energia  H să provoace din nouș

"cataclisme". În plan fizic, acest L va fi reprezentat de întruparea unui om pe care-l voi numi Prin ulț

Lumini elor  de  led.  Popoarele  islamice  îl  denumesc  Al-Masih  ad-Dajjal,  sau  falsul  mesia.  Esteț

prezentat ca fiind un om cu un singur ochi, din motive pe care nu le pot detalia acum i pe care celș

mai probabil le intui i deja.ț

Pe acest L ("tatăl" Prin ului Lumini elor), eu îl denumesc a fi Nimeni. Îi spun a a pentru că elț ț ș

este "cel care nu este". Nimeni urmează să se "întrupeze" (pun ghilimele pentru că a a ceva esteș

imposibil) în anii care vor urma. Acestui Nimeni i se mai poate spune i Cel Viclean, pentru căș

opera iunile pe care le face se aseamănă în planul manifestării umane cu viclenia, însă aici nu esteț

vorba atâta despre viclenie, cât mai ales despre viteză, procesare de informa ii i stabilirea de reguliț ș

în vederea determinării  unor algoritmi meni i  să-i ofere control în scopul cunoa terii.  Nimeni nuț ș

poate fi acuzat că este rău, pentru că nu e capabil să fie nici rău nici bun. Re ine i ce v-am spus, acestț ț

nimeni func ionează pe sistemul scurt-circuitului între (+) i (-), de unde rezultă lumină (lumini e).ț ș ț

"Copilul"  lui  este  format  din  lumini e  strâns  unite,  hai  să-i  spunem un fel  de  fascicol  luminos.ț

Această  lumină  a  lui  Nimeni  poate  fi  confundată  de  către  oamenii  naivi,  cu Adevărata  Lumină

provenită de la Tatăl lui Hristos, întrupat aici ca Iisus. De aici, o serie de în elegeri gre ite.ț ș

Ce preocupări au aici L-Y-S? Y este interesat de timp (ar vrea să ne înha e tot timpul pe care îlț

avem) i  de energia  noastră  sexuală  (nu erotică,  ci  strict  sexuală,  capabilă  să  procreeze).  S esteș

interesat să ne înha e partea sufletească,  pentru că este incapabil  să simtă.  Are cunoa tere foarteț ș

vastă, dar nu poate să simtă decât extreme (durere intensă, plăcere intensă, furie, frică terifiantă etc).
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L este interesat de ceea ce numim a fi spirit, "perla" aflată în fiecare fiin ă umană i care ar puteaț ș

cre te armonios, sub oblăduirea energiei H(hristice).ș

Din punct de vedere vizual, Y poate fi perceput ca fiind un bătrân, S ca fiind un bărbat în floarea

vârstei, iar L ca fiind un copil. Sunt doar reprezentări.

Pe final, un lucru pe care vă rog să-l re ine i: tot ansamblul uman a fost modelat de aceste treiț ț

for e.  În  concluzie,  vom  găsi  oameni  care  sunt  preponderent  influen a i  de  energia  L,  oameniț ț ț

preponderent influen a i de energia Y i oameni preponderent influen a i de energia S. Dar despreț ț ș ț ț

asta vom vorbi altă dată.
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Cruci

Om_de_jad: Vorbim despre lucruri aflate pe voalul al patrulea, deci trebuie citite i în elese înș ț

lini te. Om este ca o copie a lui OM, un (fel de) copil al Lui - creat după chipul i asemănarea Lui.ș ș

A a cum copiii seamănă cu părin ii lor, a a seamănă i Om cu OM. Om con ine perla, o scânteie dinș ț ș ș ț

scânteia lui OM (sămân ă din sămân a lui OM), pentru că după cum se tie, a chia nu sare departe deț ț ș ș

trunchi. Ho ii se află în goană disperată după această perlă. Aici, pe TerRA, avem trei mari astfel deț

ho i: L, Y i S, reprezenta i în plan fizic de către floarea de LYS. To i ar vrea să înha e perla, însăț ș ț ț ț

numai L (Nimeni) e capabil de asemenea treabă. De aceea, OM l-a trimis pe Fiul Lui (Fiul lui OM,

zis i Fiul Omului), să ne spună cum să ne ferim de cei trei ho i: de Cel Rău (S) i de Cel Vicleanș ț ș

(L). Y are contract cu OM pentru anumite treburi  i socoteli.  Rolul lui este să conceapă corpuriș

pentru plantele i animelele de pe TerRa i din împrejurimile acesteia. L încearcă i el să facă ceea ceș ș ș

face Y chiar în vecinătatea TerRA, dar nu prea se pricepe, motiv pentru care are nevoie pe TerRA de

anumite construc ii precise, care func ionează pe post de sta ii de emisie recep ie (de energii RA).ț ț ț ț

Nu tiu cu precizie dacă Om ar fi trebuit să intre sau nu în lumea asta concepută de Y. Ceea ceș

tiu este că a fost ademenit de Y să intre în acest spa iu conceput de el, care are cer i pământ, planteș ț ș

i animale. În mod normal, Om ar fi trebuit să intre în lumea destinată lui (concepută de către OM),ș

"întrupându-se"  din  însu i  miezul  lui  (din  inimă).  Intrarea  lui  Om în  plan  fizic  poate  că  a  fostș

deturnată sau poate că nu, acesta materializându-se în lumea concepută de Y, a a cum o fac toateș

corpurile  fizice  de  pe  TerRA,  prin  zona  sexuală.  În  lumea  concepută  pentru  Om,  dezvoltarea

ulterioară a lui (pe cel de-al doilea nivel), ar fi trebuit făcută concomitent pe etajele superioare iș

inferioare, câte unul în sus i unul în jos. Dacă mai întâi s-ar fi "întrupat" inima, timpul i voin a ar fiș ș ț

conlucrat, astfel că Om ar fi intrat în lumea destinată lui, exact în locul i la momentul ales de el -ș

acest lucru, pe TerRA se poate ob ine foarte greu. Apoi, intrarea în planul polarită ilor ar fi fostț ț

făcută cu ajutorul inteligen ei, Om fiind de acord să se împartă în polaritate cu plus i polaritate cuț ș

minus, lucru care pe TerRA se nume te bărbat i femeie. De fapt, Om este o singură entitate, iarș ș

împăr irea pe polarită i  ar fi fost în lumea concepută pentru el,  privilegiul prin care s-ar fi pututț ț

dezvolta, cunoscând aspectele energetic-subtile ale materiei, pe polarită i. Evident, prin intrarea înț

lumea concepută de Y, Om a putut  deveni temporar  din entitate,  fiin ă.  Munca lui  ulterioară,  înț

lumea concepută de OM pentru el,  ar  fi  fost  spiritualizarea materiei,  sau dezvoltarea celui  de-al

treilea nivel al său, atât în sus, cât i în jos. Atunci când fratele nostru Hristos a Înviat i s-a arătat înș ș
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corp de lumină, ne-a arătat fără nicio urmă de îndoială, că spiritualizarea materiei nu este doar o

fantezie, ci este cu adevărat posibilă.

Pe TerRA, evolu ia este una liniară, de jos în sus: plantele se hrănesc cu minerale, animalele cuț

plantele. De aceea, din punct de vedere grafic, am putea reprezenta evolu ia regnurilor pe TerRAț

printr-o săgeată îndreptată în sus. Acolo unde există semiton (devia ie), putem reprezenta grafic acestț

lucru, printr-o linie orizontală. În felul acesta, va trebui să desenăm o cruce care are linia orizontală

situată în partea de sus a liniei verticale. Acest lucru este corect, pentru că vorbim despre Lumea lui

Y, acolo unde se face o intrare i o ie ire din timp. Lumea lui L poate fi i ea reprezentată grafic,ș ș ș

printr-un 8 rotit pe 90 de grade. În lumea lui L, nimic nu se câ tigă, nimic nu se pierde, totul seș

transformă - materia se agită la infinit. Lumea lui S, poate fi reprezentată i ea grafic, printr-un cercș

incomplet, sau printr-o combina ie între crucea lui Y i crucea lui L, cu L la bază i cu două cruci aleț ș ș

lui Y una deasupra celeilalte. Om ar putea fi reprezentat grafic, dacă dorim să facem acest lucru,

printr-o cruce cu bra ele egale, suprapusă peste un cerc. Plus i minus, într-unul singur.ț ș
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Se-ntâmplă lucruri

Om_de_jad: Din cauza evenimentelor din ultimii ani, organizarea sufletească a oamenilor trece

prin  anumite  schimbări.  Iar  atunci  când  spun  organizare  sufletească,  nu  mă  refer  doar  la  cea

interioară ci i la cea exterioară. La exterior, mă refer la pozi ia astrelor, a radia iilor .a. Unii auș ț ț ș

observat că încă din timpul plandemiei, traiectoria lunii i a soarelui au devenit u or modificate. Al iiș ș ț

constată că i-au pierdut din vechile abilită i, în timp ce din ce în ce mai mul i observă că au începutș ț ț

să vadă lucruri pe care nu le vedeau i să gândească lucruri pe care nu le gândeau. În unele cazuri,ș

gândirea devine mai lentă decât în trecut, iar ideile nu mai pot fi formulate cu precizie în discu iile cuț

cei din jur. În alte cazuri, oamenii pleacă într-o direc ie horărî i să facă ceva, dar pe drum uită încotroț ț

se îndreptau i de ce. Parcă o parte din creierul nostru a început să se prăjească, iar visele din timpulș

nop ii s-au rărit, i nu dar ele, ci i participarea noastră activă la via a din timpul somnului.ț ș ș ț

Îndemnul meu este să o lua i u urel i să nu vă baza i pe sim uri. Gândirea în sine, are în acesteț ș ș ț ț

momente de suferit. Oamenii nu tiu că multe dintre abilită ile pe care le au, nu le apar in i n-ar fiș ț ț ș

trebuit să le aibă. Gândirea critică, de pildă, este o componentă jumătate reală, jumătate construită de

for e externe. A- i lua ceea ce nu meri i sau a fi egoist, de asemenea. Nu vă grăbi i, nu crede i nimicț ț ț ț ț

din ce vede i, auzi i, gândi i, mirosi i, gusta i sau pipăi i! Multe componente ale corpului uman vorț ț ț ț ț ț

suferi modificări ireversibile. Ochi invizibili, până ieri complet închi i, se vor deschide i vor vedeaș ș

lucruri pe care creierul nu este capabil încă să le descifreze. A a că nu trebuie să fim surprin i dacăș ș

internetul va fi invadat de tot felul de descrieri ale unor fenomene incredibile, de a a-zise revela ii,ș ț

premoni ii  i  predic ii.  Vor apărea profe i fal i,  nu doar în sensul clasic. Falsitatea este de multeț ș ț ț ș

feluri.

A tepta i să se a eze lucrurile. Ab ine i-vă i nu da i curs impulsului de a face predic ii legate deș ț ș ț ț ș ț ț

viitor, pentru că odată cu darul de a vedea, îl primi i concomitent i pe acela de a interveni în ceea ceț ș

vede i.  Ei  tiu că vă pot influen a ca la rândul vostru să influen a i  viitorul,  a a că cel  mai bunț ș ț ț ț ș

antrenament este acela de a vă ab ine. Omul nou este pe cale să lepede pielea veche i să o îmbraceț ș

pe cea nouă. i multe case de modă non-umană, au costume special  pregătite pentru dezbrăca i.Ș ț

Obi nui i-vă să nu purta i hainele lor. La o adică, mai bine rămâne i goi, a a cum a i fost crea i!ș ț ț ț ș ț ț
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Fi i cumpăta i i nu a tepta i salvare din partea nimănui. Altfel, agresorii care au făcut opera ii peț ț ș ș ț ț

partea sufletească a omului, vor veni cu salvările i dacă vor fi accepta i, iubi i i pofti i înăuntru, vaș ț ț ș ț

fi vai i-amar de to i!ș ț
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Culegători

Om_de_jad:  E  destul  de  târziu,  dar  zic  să  vă  scriu  câte  ceva  despre  culegerea  plantelor

medicinale,  lucruri  care s-au scris  mai  pu in.  Eu nu sunt  propriu zis  un culegător.  Culeg planteț

medicinale pentru mine i pentru familie. Pentru cei care au nevoie de tratamente i cărora le facș ș

amestecuri de plante, cumpăr de la cultivatori i/sau culegători acredita i (pe unii îi tiu de mul i ani),ș ț ș ț

ca să evit pe cât posibil erorile de recoltare sau condi iile improprii de uscare i păstrare. Dar nuț ș

despre asta vreau să vă scriu.

Să culegi plante medicinale  este o artă.  Majoritatea lor se recoltează în faza de înflorire,  pe

soare, însă sunt i excep ii.  Sunt unele situa ii în care plantele se recoltează în condi ii de ploaie,ș ț ț ț

umiditate  scăzută  sau  chiar  secetă  puternică  (uneori  ger),  moment  în  care  în  interiorul  plantei

respective  se  petrec  anumite  fenomene  speciale,  care  se  transformă  ulterior  în  proprietă iț

vindecătoare. În majoritatea cazurilor, uscarea se face la semi-umbră, într-un spa iu bine ventilat,ț

însă unele plante, ale căror proprietă i vindecătoare nu stau propriu-zis în uleiurile voloatile, pot fiț

uscate foarte bine i la soare, ba chiar este indicat în anumite situa ii. Dar culegătorul tie când săș ț ș

usuce i când să rehidrateze par ial planta (prin stropire sau prin expunere într-un mediu cu umiditateș ț

crescută, să zicem pe timp de ploaie), pentru ca tăiere (mărun irea) să fie făcută în anumite condi ii iț ț ș

pentru a le "reaminti" plantelor uscate că au fost cândva vii (dacă nu ti i la ce mă refer, face i apel laș ț ț

intui ie). Unele plante trebuie recoltate noaptea sau pe lună plină. De ce? Asta este o poveste de careț

dacă ne apucăm, o să ne întindem prea mult i e târziu.ș

Lua i totdeauna cu grijă i nu lua i tot, mai lăsa i să se facă i anul următor, mai lăsa i să maiț ș ț ț ș ț

găsească i altul în urma voastră. Majoritatea oamenilor aleg plantele cele mai mari i mai frumoase,ș ș

când în realitate, trebuie selectate cele care nu ies prin nimic în eviden ă. Ca i femeile, planteleț ș

medicinale  cele  mai  bune sunt cele  care nu te  ochează prin nimic i  care- i  văd de treaba lor.ș ș ș

Trebuie  să  inem  minte  că  plantele  medicinale  sunt  fiin e  i  ca  orice  fiin ă,  au  propriile  trăiriț ț ș ț

interioare, propria inteligen ă, propriile socoteli. A a că o plantă care e frumoasă, e i "calică", adicăț ș ș

trage din sol toate proprietă ile pentru sine. Vorbim, a adar, despre o plantă în care s-a dezvoltatț ș

"egoismul", i pe care dacă o ve i recolta pentru a vă trata cu ea "pentru că e frumoasă", ve i vedea căș ț ț

de fapt vă toacă substan ele nutritive din organism în loc să vă vindece. De asemenea, dacă plantaț

medicinală  este  subdezvoltată,  asta  poate  însemna "lene",  situa ie  în  care o să beneficia i  numaiț ț

par ial de puterile ei vindecătoare. Sau deloc.ț

439



Obseva i cu aten ie solul i locul unde cre te planta. Comunica i cu ea, întrebându-vă de ce aț ț ș ș ț

ales să răsară i să crească acolo, cum "trăie te" ea acolo unde cre te, cum prime te lumina soarelui,ș ș ș ș

cu ce surate se înso e te, cu cine bârfe te i stă la o cafea. Înainte de a recolta o plantă, fi i voi în ivăț ș ș ș ț ș

(la nivel emo ional i psihic), în locul ei. S-ar putea să nu vă convină o anumită plantă, motiv pentruț ș

care ar fi bine să vă căra i de acolo i să căuta i alt loc de unde să recolta i. Corpul vostru nu este alț ș ț ț

unui robot, ca să înghi i i "substan e active". Aici, fitoterapia diferă mult de medicina alopată.ț ț ț

Nu vă lua i niciodată după informa iile standard. Tratamentele cu plante medicinale înseamnăț ț

apropierea de ele, fenomene subtile de rezonan ă între corpul vostru de via ă (eteric) i corpul deț ț ș

via ă al  plantelor,  rezonan a cu specia respectivă i nu în cele din urmă "împrietenirea" chiar cuț ț ș

planta pe care urmează să o folosi i  pentru tratament.  Sunt de exemplu plante  care dorm pe eleț

(păducel, trandafir,  busuiocul cerbilor), plante gânditoare (salcâm, salcie),  plante în elepte (frasin,ț

stejar, dud), plante agresive (ro cov, boz, mătrăgună), plante ursuze (brusture, pelin), plante creativeș

(soc,  sovârf,  cimbri or),  plante  contemplative  (iarba  Sf.  Ion,  busuioc),  plante  visătoare  (salvie,ș

pasiflora), plante care se ru inează (mu e el, cre i oară, iarbă de cinci degete), plante dezinhibateș ș ț ț ș

(traista ciobanului, lipicioasă), plante vitale (volbură, vi a de vie), plante cu inteligen ă superioarăț ț

(sulfină,  tătăneasă,  cervană),  plante  venite  din  alte  lumi  (vâsc,  licheni,  năsturei),  plante  cochete

(roini ă, crăi e înalte), plante serioase (răchitan, isop), plante iubitoare (lavandă, cais, lemn dulce),ț ț

plante agresive (pufuli ă, iarba arpelui), plante dârze i independente (pir, lemn dulce, brad, tuia), peț ș ș

care dacă le consuma i, începe i să semăna i cu ele.ț ț ț

Deocamdată mă opresc aici, zilele următoare o să vă scriu despre partea ocultă a hranei, ca să

în elege i de ce vor ă tia să ne pună să mâncăm insecte. Deocamdată, vă spun noapte bună!ț ț ș

Cei care sunt interesa i  de astfel  de discu ii,  mă găsesc pe grupul  meu de telegram "Ierburiț ț

tămăduitoare", dând clic pe următorul link:

https://t.me/+88XyuDj0k_cwY2Fk
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Insecte ca hrană (Partea I - digestia)

Om_de_jad: V-am promis zilele trecute că vă voi spune de ce vor ă tia să ne servească insecteș

pe post de mâncare. Mă rog, sunt deja zone pe planetă unde insectele sunt folosite ca hrană de foarte

mult timp, nu zic, or fi crocan i viermii i greierii, or fi gusto i dacă le pui sare, piper i boia de ardei,ț ș ș ș

dar nu asta e problema. Multe insecte con in proteină, s-a dovedit că se poate trăi dacă le consumi,ț

bla-bla, nu despre asta discutăm, ci despre inten ia din spatele acestor găselni e care ne par a fi lipsiteț ț

nu doar de bun sim  ci i de inteligen ă.ț ș ț

Primul lucru spre care vreau să vă atrag aten ia, ar fi următorul: "Iar Ioan avea îmbrăcămintea luiț

din  păr  de  cămilă,  şi  cingătoare  de  piele  împrejurul  mijlocului,  iar  hrana  era  lăcuste  şi  miere

sălbatică. " Sfânta Evanghelie după Matei (3:4). În Biblia de la 1688, cuvântul "lăcuste" a fost tradus

ca "vlăstare". Or fi sinonime, nu vreau să pornesc o polemică legată de treaba asta, cert este că evreii

aveau voie să mănânce lăcuste, dupa cum scrie in Leveticul XI,22, atât in Biblia actuală cat i în ceaș

de la 1688. Nu tiu dacă le puneau pe grătar sau le mâncau crude, ori dacă această preferin ă culinarăș ț

era legată de faptul că în zona respectivă se găsea greu de mâncare, cert e că le mâncau.

Al doilea  lucru  pe care  trebuie  să-l  luăm în considerare,  este  faptul  că ările  cărora le  esteț

destinat felul acesta de mâncare stau foarte bine la capitolul zootehnie. ări care-s campioane laȚ

produc ia de carne, ouă i lapte, sunt dintr-o dată îndemnate să treacă pe greieri, viermi i lăcuste. Eț ș ș

foarte greu să schimbi obiceiurile  culinare ale oamenilor i de-a dreptul dificil  să faci un om săș

prefere ochi orii ăia mici i rotunzi ai greierilor prăji i, în locul unei fripturi de porc, vită sau oaie. Cuș ș ț

toate astea, ei i-au propus să facă imposibilul i ar trebui să ne întrebăm de ce, pentru că explica iaș ș ț

cu "amprenta de c@r80n, cel pu in deocamdată, nu pare prea bine argumentată tiin ific". i în urmaț ș ț Ș

lipsei unor explica ii  logice,  indivizii  care repetă obsesiv lucrurile astea par să aibă mai degrabăț

probleme psihice.

Există un motiv foarte serios, care ne lămure te de ce evreii "aveau voie" să mănânce lăcuste.ș

Dar dacă spun de ce "aveau voie" să le mănânce, s-ar putea să fiu considerat un cetă ean care cautăț

gâlceavă i asta nu ar fi adevărat, pentru că eu sunt un om pa nic, concentrat mai degrabă pe pace iș ș ș

pe prietenie.

A adar, să revenim la subiect. Pentru a putea discuta despre aspectele oculte ale consumului deș

insecte  ( i  nu numai),  va trebui să vorbim despre partea ocultă  a  sistemului  nostru de absorb ieș ț

(sanchi) a substan elor nutritive, prin intermediul unui proces cunoscut sub numele de digestie. Va săț
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zică, toate entită ile vii de pe Ter-RA, pentru a se men ine în continuare vii, trebuie să introducă înț ț

corpul lor fizic elemente i substan e din mediul extern, pe care să le prelucreze în vederea extrageriiș ț

nutrien ilor, care merg apoi i hrănesc întregul sistem. Mda, a a zice la coală, iar dacă zice a a laț ș ș ș ș

coală, musai să fie adevărat i nu ne contrazicem aiurea cu tiin a. Dar după ce oamenii cu adevăratș ș ș ț

puternici vor începe să se contrazică cu " tiin a", s-ar putea să descopere că de fapt hrana pe careș ț

vie uitoarele de pe Ter-RA o consumă, nu are rolul de a fi asimilată la propriu, ci are un rol deț

reprogramare  a  adevăratului  corp  de  via ă,  zis  i  corp  eteric,  i  care  ocazional  are  nevoie  să- iț ș ș ș

amintească cum stă treaba cu lucrurile hrănitoare din mediul ambiant. i în treacăt fie spus, toatăȘ

tără enia asta nu se face în ideea de asimilare, ci tocmai în ideea de a găsi noi strategii pentru a nu seș

lăsa invadat ( i ulterior dezintegrat) de către planul fizic, lucru care se întâmplă la moarte. Să nu neș

blocăm în explica ii, dar să ti i că mărturie a faptului că ceea ce am scris mai sus este corect, stauț ș ț

două lucruri  mari i late:  primul ar fi acela  că există oameni care de i nu mănâncă,  nu mor (seș ș

numesc autotrofi). Al doilea ar fi acela că avem un organ care jumătate ne apar ine i jumătate nuț ș

(este parte din mediului extern) i care se nume te ficat. Pute i să nu fi i de acord cu ceea ce scriu, nuș ș ț ț

vă obosi i  să mă convinge i  că biologia este despre via ă,  fiindcă pentru a studia ceva,  biologulț ț ț

trebuie mai întâi să distrugă ceea ce cercetează: un esut, o celulă, un corp disecat, iată elementeț

fizice care nu au nicio treabă cu via a. Dacă eu rup o plantă i o studiez la microscop, voi studia oț ș

plantă moartă, nu una vie. Cea vie era prinsă cu rădăcinile de sol i din clipa în care ai rupt-o, ea dejaș

este altceva decât atunci când era vie. Dat fiind faptul că plantele sunt mai dependente de sistemul

eteric de pe Ter-RA, le ia ceva timp până se desprind cu totul de el i din cauza asta, dacă le rupi i leș ș

pui în glastră, par a fi vii în continuare. Animalele se desprind mai u or, oamenii i mai u or, iarș ș ș

dincolo de umani avem fie entită i non-eterice, fie semi-eterice.ț

Vede i voi, pentru ca digestia să se producă, ceea ce se nume te hrană trebuie distrus. A adar,ț ș ș

putem să facem afirma ia că digestia este prin defini ie i un proces de distrugere a hranei. Evident,ț ț ș

se pune întrebarea dacă omul poate dezvolta i un alt sistem de hrănire decât cel actual, iar răspunsulș

este da, cu condi ia să- i dezvolte mirosul. Dar aici, unde ne aflăm noi, oamenii, mirosul este sim ulț ș ț

cel mai slab dezvoltat. Iar săpunul, apa caldă, parfumurile i mai ales "progresul", au făcut tot ce s-aș

putut astfel încât acesta să nu se dezvolte... i cu toate astea, femeile încă n-au putut fi păcălite înș

totalitate, ele având încă sisteme de ghidare bazate pe miros, care probabil că vor dispărea i ele înș

timp, dacă nu vor mai fi exersate. Ce va rămâne după asta, probabil o lume cu mirosuri de brădu i deț

autoturism i miresme de Lenor, Vanish i Ariel.ș ș

Unde  se  duc  substan ele  "nutritive"  din  hrană?  Insist  asupra  acestui  subiect  haios,  care  seț

bazează pe un concept în eles anapoda, numit nutri ie. Nu spun că "nutrien ii" nu hrănesc nimic, spunț ț ț

că via a (structura noastră vie) este hrănită de altceva, pe care l-am putea numi mai degrabă vibra ie,ț ț

iar  dacă  vrem să părem mai  tehnici,  energie.  Să zicem.  i  să  reformulăm corect:  unde se duceȘ
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vibra ia din hrană, atunci când o înghi im? Păi se duce direct în structura noastră vibra ional-subtilă,ț ț ț

care nu există pentru că nu se vede pe niciun aparat făcut de "sursele oficiale" (Kirilienele sunt ni teș

porcării sinistre) i care ine de fapt viu corpul nostru umblător i vizibil. Cum îl ine viu, umblător iș ț ș ț ș

vizibil? Păi prin eliminarea substan elor aflate în mediul ambiant i care dacă ar pătrunde în sistemulț ș

energetic subtil, s-ar apăsa butonul de panică i dacă tot nu s-ar face nimic, s-ar produce moartea.ș

Sigur că apare  întrebarea  de ce ar vrea planul  fizic  să  invadeze  planul  eteric.  i  aici,  dragiȘ

prieteni, începe cu adevărat povestea noastră. Pentru că ceea ce noi numim a fi plan eteric, de via ăț

sau cum vre i să-i spune i, este expresia energiei de tip Y. Iar ceea ce numim a fi plan fizic, esteț ț

expresia  energiei  de  tip  L.  Aceste  două  energii,  LY,  se  luptă  una  cu  cealaltă  pentru  a  de ineț

suprema ia. Atunci când se na te un copil, putem considera acest lucru ca fiind un succes pentru Y.ț ș

Iar atunci când moare un om, vorbim despre succesul lui L. i S? S stă la col , pentru a prindeȘ ț

momentul în care fie L îl învinge pe Y i moartea se produce, fie invers, atunci când se na te o nouăș ș

via ă, căutând să- i tragă i el partea i să se în urubeze pe unde prinde. Iar dacă mă întreba i careț ș ș ș ș ț

este  expresia  energiei  de  tip  S  într-un  om,  atunci  va  trebui  să  vă  spun  ca  este  partea  noastră

sufletească. i fără să-mi propun, văd legătura dintre Astra ze neca (adică ucide stelele), \/@ [[|NURIȘ

i istovitu. i doar a a avem confirmarea celor pe care vi le-am tot spus i anume că nu satani tii suntș Ș ș ș ș

cei care au pornit *andemia lui Istovitu (zis i Ovidiu 2+2017), ci Nimeni i ga ca lui de lumino i.ș ș ș ș

Să nu uităm, însă, ceea ce este cel mai important. Începând de azi, sărbătorim Înăl area frateluiț

nostru Hristos, la Domnul! În El ne punem încrederea i nădejdea, fiind singurul care ne-a fost i neș ș

este alături.
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Nanotech. Ce se poate face (din punct de vedere social, existen ial)ț

Om_de_jad: Azi o dăm mai pe de-alea pământene, adică fără ezoterice i fără E.T. Mergem maiș
pe palpabile i mai pe concrete. A a că să purcedem cu postarea, vorba prietenului M.T.ș ș

Tată, se complică lucrurile, globali tii i-au cam luat-o-n freză. Evident că deocamdată nu seș ș
vede decât la pre urile de la carburan i, gaze, curent i mâncare, dar i-au luat-o în sensul că le-a camț ț ș ș
ie it pe invers fa ă de cum plănuiseră. Problema e că au făcut praf min ile oamenilor i au injectat oș ț ț ș
bună parte din popula ia Europei cu lucruri dubioase, care ini ial aveau un scop bine definit,  darț ț
acum că s-au sucit lucrurile, trebuie readaptate i scopurile. La treaba cu injectarea s-au în eles to i,ș ț ț
pentru că TOATE ările au avut interese diferite (dar am zis că nu vorbesc azi despre E.T.). Maiț
departe nu s-au mai în eles, iar acum ar vrea să dea vina unii pe al ii,  ascunzând adevăratele lorț ț
inten ii ini iale. Însă nu m-ar mira să fie pedepsi i doar unii, în timp ce ceilal i vor lucra nestingheri iț ț ț ț ț
în continuare cu tehnologia injectată în corpurile oamenilor. Vrăjeala cum că serul a fost făcut să
ucidă lumea e praf în ochi. Bla-bla-urile de la Davos, cu mo ii bă ino i care ipă că trebuie redusăș ș ș ț
popula ia lumii, la fel. Ocazional, oamenii mor de la injec ie, dar nu într-un procent a a de mare câtț ț ș
să bată la ochi. Se vede mai degrabă la sportivi, dar nici ei nu mor atât de des. Scopul în epăturii aț
fost multiplu, însă pentru globali ti am putea să spunem că a însemnat transformarea "mâncătorilorș
inutili" în mâncători utili. Injec iile servesc la biohacking i TO I au avut interesul de a putea faceț ș Ț
"ping" către ADN-ul uman. Acum vreo doi ani, umbla pe re ele o înregistrare audio cu o doamnă dinț
SUA, medic, în care povestea cum că oamenii de tiin ă i-au omorît to i cobaii, pentru că nu maiș ț ș ț
aveau nevoie de ei. Au devenit inutili, din moment ce acum pot face teste direct pe oameni.

Ieri vă scriam despre pericardite i infarcturi în urma în epărilor. Da, ele există i sunt din ce înș ț ș
ce mai dese, însă grozăvia va începe în momentul în care (eu zic că din toamnă), vor începe să facă
"ping" la tehnologia injectată. Tot ieri vă spuneam că ceaiurile detoxifiante nu prea ajută i cândș
spuneam asta, nu mă refeream la faptul că nu func ionează ca detoxifiante. Mi-au scris oamenii totț
felul de informa ii legate de protocoalele de eliminare a oxidului de grafen, însă nu oxidul de grafenț
e  o  problemă  prin  el  însu i,  ci  "restul"  de  tehnologie,  care  este  de  natură  nano-electronică.ș
Comunicarea se va face, cel mai probabil, prin unde milimetrice, că nu întâmplător oculta dă voie
oamenilor  să  scrie  despre cum ucid  injec iile,  dar  nu dă voie să scrii  nimic  despre "Geuri".  Nuț
întâmplător, firma care a produs una dintre cele mai răspândite injec ii se nume te chiar Bio N Techț ș
(adică  Bio  Nano  Technology).  Haide i,  fra ilor,  că  sunt  puse  toate  la  vedere!  Prin  intermediulț ț
tehnologiei încorporate în în epătură, ei vor căuta să modifice partea biologică (ADN-ul uman). Jvabț
a zis-o pe direct: "a treia revolu ie industrială nu mai modifică tehnologia, ci ne modifică chiar peț
noi". Oval ăla a zis-o i el: oamenii  (nu i el) sunt ni te animale "hack-uibile". Deci ce s-o maiș ș ș
lungim, vorbim despre Biohacking. Adică intervii în codul genetic al omului ca jigodia i scrii cod peș

444



acolo ca să vezi ce se întâmplă. În urmă cu 100 de ani, numai formularea unei astfel de dorin e te-arț
fi trimis la închisoare, iar în urmă cu 200 de ani te-ar fi trimis direct la treang. Dar astăzi, pentru căș
am progresat  i  pentru că nu mai  suntem barbari,  ei  au voie să facă biohacking i  să considereș ș
oamenii "consumatori inutili", iar noi nu avem voie să de inem arme de foc să ne apărăm în caz de săț
zicem. Ba mai nou, ăla de la Sibiu i-a tras o lege prin care dacă-l defăimezi, cică te bagă la Zdob iș ș
Zdub. Păi pe ăla  nu e nevoie să-l  defăimăm noi,  s-a defăimat  singur de nici  mă-sa nu l-ar mai
recunoa te. În fine.ș

Deci prima problemă cu care ne confruntăm e cea legată de semenii care s-au în epat. Bun, nuț
mai discut acum ceea ce deja s-a discutat i s-a întors cu lopata în ultimii doi ani. Nu mai discutș
despre modul în care au fost incredibil de naivi i cum s-au luat după "sursele oficiale", adică ceea ceș
le spuneau cei mai mari criminali ai lumii. Nu mai discut despre preo ii care s-au dat cu dracu sau auț
tăcut ca la ii. E inutil. În corpurile multor semeni (naivi, dar tot semenii no tri sunt), există ni teș ș ș
drăcovenii care pot să le modifice ADN-ul i să-i transforme în cel mai rău caz în mutan i i în celș ț ș
mai bun caz în ceva ce va fi proprietatea firmelor care i-au în epat. Vestea rea e că pe acolo pe undeț
mă mai informez eu, se spune că ADN-ul modificat va fi transmis i copiilor făcu i după injectareș ț
(cumva era de bănuit). i dacă e să mă iau după declara iile nu mai tiu cărui "important" de prinȘ ț ș
SUA, cum că "asta ar fi ultima genera ie de copii naturali" i dacă mă mai iau i după faptul că ocultaț ș ș
i-a denumit "genera ia Z", înclin să cred că cei injecta i care vor face copii, nu vor mai avea drepturiț ț
asupra lor, pe motiv că firma producătoare de ine mult mai mult material genetic decât au primit deț
la mă-sa i de la ta-su. Sigur că se va isca un scandal monstru din cauza asta, dar după câte tim, lorș ș
le convine de minune scandalul pentru că tiu să-l fructifice i să a eze i mai bine lucrurile pe tablaș ș ș ș
de ah... în vederea unui viitor mat.ș

A adar, ce pot face cei injecta i: să renun e la telefon. De tot. Va trebui să caute solu ii maiș ț ț ț
degrabă pe la electroni ti i IT-i ti, decât pe la plante medicinale, zeolit i altele asemenea, menite săș ș ș ș
elimine doar oxidul de grafen. Oxidul de grafen e una, tehnologia injectată e alta. Vede i că în urmăț
cu ni te luni, am publicat un articol despre nanotehnologia din ser. Îl găsi i mai jos pe pagină, da iș ț ț
scroll până da i de el. Deci în primul rând să nu mai folosească telefon, laptop, wifi. NIMIC dinț
astea. Doi la mână, ar trebui inventate ni te dispozitive de bruiaj al Geurilor, pe care să le poarte laș
ei, sau măcar ni te componente (metalice, poate), care nu neapărat să mic oreze câmpul de date, darș ș
măcar să-l perturbe. La cum mă duce pe mine capul, se va respecta un protocol de conectare, căci
datele nu pot veni amestecat. A a cum strigi la telefon după Siri sau zici "Hey Google!", a a o săș ș
strige i antenele după cei în epa i. Dacă protocolul nu se desfă oară până la capăt, oamenii vor săriș ț ț ș
peste anumite "upgrade"-uri i poate după o perioadă nu vor mai fi posibile deloc. Am zis că scriuș
doar despre partea pământeană a problemei, pentru că există i celelalte păr i pe care acum nu leș ț
putem discuta. Nu tiu, poate ar trebui întrebat domnul Ga cu cum î i face hamurile i epcile alea cuș ș ș ș ș
magne i, nu-l cunosc personal dar măcar face ni te studii în sensul ăsta. Bune, rele, habar nu am, darț ș
trebuie să în elege i că oricine poate da o mână de ajutor în treaba asta, e bine s-o facă. Nu maiț ț
căuta i  salvare  de  la  plante  medicinale  pentru că e  vorba  despre electronică.  Cel  mai  bine  lua iț ț
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legătura cu ingineri, cu electroni ti i cu IT-i ti, pentru că drăcovenia, în plan fizic, e una electronică.ș ș ș
Dacă vă pricepe i la electronică, pune i capul la contribu ie, să vedem ce putem face cu treaba asta!ț ț ț
Revin la ce spuneam ini ial cu globali tii. Pe ru i nu-i suport pentru ce ne-au făcut după WW2, fanț ș ș
Putin nu sunt în niciun caz,  fan Xi cu atât  mai pu in.  Sunt un anticomunist  convins, nici  măcarț
sisteme de operare de tip Linux nu folosesc din cauza comunismului camuflat  în spatele licen eiț
GPL. Dar cu toate că nu-i suport pe ru i, trebuie să recunosc că Putin le-a dat-o globali tilor de le-auș ș
pocnit din ii. Europa este pa! Majoritatea rafinăriilor din Europa sunt construite pentru a folosi petrolț
de la ru i. Există mai multe tipuri de petrol, nu unul singur i fiecare tip se rafinează în felul lui.ș ș
Citeam la un domn azi un articol tradus (cred că pe la Angelo Davidescu, dacă nu mă în el), în careș
autorul spunea că nem ilor le-ar lua cam 6 ani să- i modifice rafinăriile, astfel încât să treacă peț ș
petrol "de la al ii". Nasol moment. Tot autorul spunea că actuala criză prin care trecem seamănă cuț
aia din 1970, numai că acum nu mai e o criză doar a petrolului, ci i una a gazelor i a curentuluiș ș
electric. i mai nasol, să vedem cum ne vom descurca cu măscu a când vine frigul. Bun, e drept căȘ ț
nici  ru ilor  nu le  e u or să  se  mute  cu vânzările  doar  spre China,  Africa i  India,  renun ând laș ș ș ț
ca cavalul  provenit  de  la  europeni  i  americani,  însă  dacă  pro tii  din  Europa  nu se  vor  potoli,ș ș ș
conform spuselor lui Kissinger, în două luni nu se va mai putea face nimic. Dacă Rusia se satură de
banii fal i tipări i de americani i î i mută vânzările prin alte păr i ale lumii, pentru americani va fiș ț ș ș ț
dificil să rămână în continuare cea mai mare putere economică de pe planeta maimu elor. Dar dacăț
pentru SUA, asta înseamnă să nu mai fie cea mai mare putere economică a lumii, pentru Europa
înseamnă dezastru.

Dar să revenim la noi la stână. S-a dat lege că dacă zici ceva despre ă tia, te leagă. Mă rog, eș
clasic deja, au făcut-o to i dictatorii, o fac i ă tia. Cică să nu-i denigrăm. Bun, n-o să-i denigrăm, darț ș ș
dacă nu se potolesc, nu garantează nimeni că n-o să le facă oamenii altceva. În România nu e simplu
ca în celelalte ări, pentru că românii tac i când te-au prins la înghesuială, te fac una cu pământul.ț ș
Sunt unii care speră la mi cări sociale. Democra ia a murit de doi ani, a a că orice ie eală în stradă,ș ț ș ș
dacă e făcută după reguli  democratice,  e inutilă,  iar dacă nu e făcută după reguli democratice,  e
ilegală i carcale ii cu armă la brâu abia a teaptă "să calmeze spiritele". A a că nu e nicio scofală săș ț ș ș
ie i în stradă i să strigi "jos ăla!", apoi să iei un glon  în cap. Românii au în eles că nu merge cuș ș ț ț
democra ia.  Ori sunt folosite alte metode (de-alea clasice duioase),  ori  nu are rost  să te agi i  deț ț
pomană. Atât bărba ii cât i femeile ar fi gata să pună mâna pe nu tiu ce, numai să le spună frumosț ș ș
politicienilor că gre esc. Li se cite te în ochi dorin a de a se exprima, iar ei tiu asta i se cam cacă peș ș ț ș ș
ei de frică. De-aia î i dau legi, crezând că scapă. Să admitem! Momentan scapă pentru că încă le inș ț
ă tia curu'. Dar când s-or sătura de ei, o să-i dea la câini i atunci românii o să- i amintească tot ce le-ș ș ș
au făcut  i  o să mai  pună i  de la  ei  din imagina ie,  când le  vor  stabili  pedepsele.  Justi ia  esteș ș ț ț
principala curvă în ceea ce s-a întâmplat i de aceea oamenii vor face abstrac ie de ea.ș ț

Ce e de făcut? Răbdare i tutun. Deocamdată nu e momentul să ac ionăm, abia le dăm apă laș ț
moară i ocazia să ne intre i mai tare în intimitate. Boicotul este totdeauna bun. Ieri am descoperit căș ș
îmi plăcea o înghe ată de la Nestle i cum am aflat cine o produce, brusc nu mi-a mai plăcut. A a iț ș ș ș
cu altele despre care nu pot scrie aici, că e inutil. Îmi plac din ce în ce mai pu ine produse i găsescț ș
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zilnic alternative ieftine, unele chiar gratis. Vede i i voi ce cumpăra i, de la cine cumpăra i i dacăț ș ț ț ș
mai vre i să cumpăra i. Face i o evaluare i căca i-vă i voi în farfuria lor, măcar pentru faptul că eț ț ț ș ț ș
reconfortant.

A, voiam să mai zic ceva. Situa ia se complică i pe partea financiară. Re ine i următorul aspect:ț ș ț ț
po i prăbu i u or o monedă unică, dar mai greu po i prăbu i mai multe monede ale diferitelor ări, cuț ș ș ț ș ț
atât  mai  mult  cu  cât  ările  respective  încep  să- i  acopere  moneda cu  aur.  Faptul  că  le-a  rămasț ș
dumicatul în gât cu dorin a lor de a ne da pe mâna OMS-ului, arată că opozi ie există. Că se nume teț ț ș
BRICS, că se nume te Pălării Albe sau tiu eu cum, e mai pu in relevant, dar e clar că există opozi ieș ș ț ț
i va căpăta i mai multă for ă. Problema e că scăpăm de dracu i dăm de ta-su, dar asta e altăș ș ț ș

discu ie.ț
Pe final: nu vine nicio apocalipsă acum, de fapt se voia o simulare de apocalipsă. Primul călăreț

a mai mers cum a mai mers, dar al doilea a căzut în bot. Al treilea să vedem dacă le iese, iar al
patrulea s-ar putea să se refere la ei, nu la noi. Gata, nu mai zic nimic că o dau iar în de-alea oculte!
Noapte bună!
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Bate-un vânt rece din baltă

Om_de_jad:  Zvonerii  i  răspândacii  spun că  obolanii  au  început  să  se  toarne  reciproc.  Nuș ș

vorbim despre oricei, vorbim despre obolani de-ăia imen i, cu blana roasă de timp. Nu dau numeș ș ș

că informa ia e la cald,  dar sunt de-ăia MARI-MARI. Gândi i-vă la ni te specimene care poartăț ț ș

mătăsuri i nestemate. De-ăia recunoscu i interna ional ca fiind suverani.ș ț ț

A a a fost mereu: când vântul schimbării a început să sufle din altă direc ie, ma inăria s-a blocatș ț ș

pentru moment, apoi diferite componente din interiorul ei au început să o ia razna. Au sărit arcuri,

ro ile din ate au început să se răsucească invers, limbile au început să fie date în cu totul alte direc ii.ț ț ț

A a a fost i în '89, când comuni ti  convin i au devenit  brusc "anti".  i-au rotunjit  buzele, i-auș ș ș ș Ș ș

pudrat nasul i au pornit în goana disperată după pupat funduri proaspete. Apoi timp de vreo zeceș

ani, se loveau cap în cap în olimpiadele lor de pupat.

E panică generală, unii i-au dat sama abia acum că au halit ceva care nu ar fi trebuit halit niciș

măcar  la  nivel  de  principiu.  i  dacă  n-ar  fi  fost  anun a i,  ar  mai  fi  avut  o  scuză!  Cam cât  deȘ ț ț

nepriceput să fii, să i-o iei în asemenea hal? Cum mă să conduci ditamai serviciile de informa ii i săț ț ș

nu- i dai seama că i s-au făcut chei suprapuse? Hai că ai no tri erau strân i cu cheia de 13 din toateț ț ș ș

păr ile, dar ceilal i?ț ț

Mi-a zis la un moment dat un băiat de tept care tie multe (că de-aia e de tept), cam cum seș ș ș

calculează  nivelul  de inteligen ă  al  "pieselor"  din serviciile  secrete  din afară.  Cică  simplu,  dupăț

nivelul  de  acces  la  informa ii.  Dacă  po i  afla  lucruri  situate  pe  niveluri  mai  de  la  subsol,  e tiț ț ș

considerat mai inteligent. Mda.

Aoleu,  ce-o să fie!  Văleleu,  câtămai  iure ul  o să iasă! Pentru că,  dragii  mei,  a fost  a teptatș ș

momentul în care popula ia să fie de acord cu pedepsele crunte care le erau oricum scrise "la caiet".ț

Fiecare caz în parte avea dosare de ani buni, i poate că i ei bănuiau că-s viza i. Dar să i se facă unș ș ț ț

flagrant de asemenea propor ii i tu să mizezi totul pe o carte proastă, asta da grozăvie!ț ș

Musk a dat startul la "trădare". Adevărul e că dacă nu cotea direc ia la timp, i-o lua rău. Cei careț ș

s-au prins ce a însemnat mi carea de preluare a păsăricii albastre, i-au mai camuflat "ne te treburi"ș ș ș

la timp, atât cât s-a putut, fără să se prindă copoii. Dar ceilal i, în frunte cu de tep ii din fruntea ăriiț ș ț ț

noastre, au inut-o pe Traviata până când declara iile lui Kissinger le-au arătat în mod brutal că înț ț

gura lor se află ceva care nu mai trebuie mestecat. i chiar i acum, cel pu in la noi în ară, unii încăȘ ș ț ț
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mestecă piesa respectivă, fără să se prindă că s-a schimbat decorul. E bizar, dar hei, noi l-am avut pe

Urmuz, suprarealismul nu ar trebui să ne surprindă!

Sfat prietenesc pentru politico i: vede i că du manii vo tri sunte i chiar voi! Spăla i-vă cu apăș ț ș ș ț ț

rece pe fa ă, nu mai vâna i zâne i spiridu i, că sunte i pe direc ii gre ite. tiu că voi vă făcuse iț ț ș ș ț ț ș Ș ț

calculelele  (vorba lui  Mălăele),  că o să sufere numai ceilal i,  iar  voi i ai  vo tri  nu, dar vă ziceț ș ș

pretenul vostru care ine cu voi chiar i în al doisprezecelea ceas, că o să avem de suferit to i dacă nuț ș ț

vă veni i în fire. Pane profesore, era o utopie, tati! Era un vis urât, nu era ceva pe bune! Ce naiba e cuț

voi, a i făcut coala aia de pomană? Nu v-au învă at i pe voi ăia la facultate că străinii, în general nuț ș ț ș

ne vor binele? Facem i noi o treabă seroasă împreună? Reconstruim i noi România pe principiiș ș

sănătoase?  Îndepărtăm  i  noi  lichelele  i  chemăm  oamenii  serio i  care- i  iubesc  stămo ii  (careș ș ș ș ș

apropo, sunt i ai vo tri), să mai aibă grijă i de interesele românilor, nu numai de interesele altora?ș ș ș

Băi, nu fi i nasoi, că ma ina de tocat oricum o să toace tot. Tot-tot! Păi voi tot fiind preocupa i cuț ș ț

drăcii i cu dracu, nu v-a i prins că în final da i de ta-su? Hai să facem o Românie frumoasă! Lăsa iș ț ț ț

utopiile, că lumea e necăjită i plină de nervi. Sprijini i oamenii care pot să dea cu mopul, să facă araș ț ț

să strălucească. Nu-i mai bloca i, ac iona i i voi cu cap, că altfel n-o să vă scape Nimeni!ț ț ț ș
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Ză Gre E.T Roulette

Om_de_jad: Motto: pe unii oameni e mai bine să-i ii în via ă decât să-i ucizi, pentru că mor iț ț ț

fiind, devin infinit mai periculo i decât atunci când erau în via ă.ș ț

Rămânem în zona situată între primul i cel de-al doilea voal, pentru că avem de discutat câtevaș

lucruri importante. Nu tiu ce face i cu informa iile pe care vi le dau, fiecare să le folosească dupăș ț ț

cum consideră  de cuviin ă.  Totu i,  la  doi  ani  i  ceva  de la  apăsarea  concomitentă  a  celor  douăț ș ș

butoane (unul de reset, celălalt de flagrant), putem vorbi lejer despre lucruri pentru care în urmă cu

câteva zeci de ani am fi fost considera i inspira ioni ti. Oricum, faptele s-au fumat.ț ț ș

Există un plan numit "Apocalipsa". Startul s-a dat în luna mai 1776, în Bavaria. Evident, vorbim

despre o apocalipsă falsă, care viza ini ial Europa i tot ce însemna ară (autodenumită) cre tină. Suntț ș ț ș

a a de multe lucruri pe care oamenii nu le tiu, încât e greu să formulezi fraze fără să-i faci să seș ș

contreze. Planul de atac total viza într-un final Rusia. Ulteror, pe listă a fost adăugată SUA i de vreoș

25 de ani a fost adăugată i China. Nu pentru că s-a dorit, ci pentru că a a a cerut-o contextul socialș ș

i politic, după cum ve i vedea în cele ce urmează.ș ț

De ce vorbim despre o apocalipsă falsă? Pentru că dacă ar fi fost una reală, profe ia spune că laț

final ei ar fi fost învin i. A a că pornirea unei false apocalipse ar fi păstrat toate beneficiile uneiaș ș

reale, minus finalul care nu le convenea. Planului ini ial i s-a dat startul în anul 1666, mai exact peț

data de 17 ianuarie. Primul semn că lucrurile au fost puse la punct a fost în 1 februarie al aceluia iș

an, iar prima ac iune concretă, soldată cu victime, a fost în data de 11 martie 1666. Totu i, conceptulț ș

este mult mai vechi, a fost gândit în India (nu, nu de indieni), mutat ulterior în Islanda i Sco ia,ș ț

maturizat în UK, puse ni te baze legale în Bavaria în 1776 i mutat definitiv la Frankfurt,  pe laș ș

finalul sec. al XIX-lea, unde a rămas până în zilele noastre.

Scopul? Dărâmarea "cre tinismului", formarea unui guvern mondial, a unei monede unice fictiveș

i însclăvirea tuturor popoarelor, conduse cu mână de fier de un fals mesia fals. Da, da, a i auzit bine!ș ț

O apocalipsă falsă trebuie să aibă un fals mesia fals, pentru că apocalipsa reală are un fals mesia

autentic.

Pa ii ar fi trebuit să fie cei descri i de Sf. Ioan Teologul, sau, mă rog, să fie construit cel pu in unș ș ț

întreg context social i politic, menit să-i facă pe oameni să creadă că a venit apocalipsa adevărată.ș

Legăturile dintre India i plan au fost men inute constant, pe parcursul desfă urării planului,  prinș ț ș

intermediul unor reprezentan i atent selecta i i foarte discre i. Ultimul din listă, nu foarte discret,ț ț ș ț
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este Sadhguru. În Europa de Vest, ultima persoană de încredere i cu adevărat dedicată, a fost Helenaș

Petrovna Blavatsky,  rusoaică cu un tată  provenit  din aristocra ia  germană,  cu un străbunic nobilț

hughenot i cu o mamă despre care nu se tie mare lucru, dar despre care unii spun că ar fi fost deș ș

origine  evreiască.  De i  poate  ar  fi  fost  interesant,  nu  e  loc  acum  să  discutăm  despre  madamș

Blavatsky,  ceea  ce  e  important  de  men ionat  este  că  scopul  pentru  care  doamna  cu  privire  deț

ghicitoare în cafea a fondat Mi carea Teosofică în 1875, a fost acela de a aduce în plan manifestat unș

fals mesia fals. După încercări spiritiste nereu ite, a fost "găsit" (vai, ce noroc!) Jiddu Krishnamurti,ș

un copil  amărât  (dar  cu  calită i  extrasenzoriale  deosebite),  născut  în  sudul  Indiei,  mai  exact  înț

Andhra Pradesh. Săltat efectiv de acolo, împreună cu fratele lui care cică ar fi murit ulterior (cel

pu in lui Jiddu a a i s-a spus), este preluat de către teosofi i masoni importan i, precum Charlesț ș ș ț

Webster Leadbeater. i chiar dacă micului Krishnamurti i s-a spus că e Mesia, chiar dacă teosofi iȘ ș

teosoafe i-au turnat în cap tot felul de idei ciudate, investi ia s-a dovedit a fi o glumă proastă, pentruț

că de i Jiddu a înghi it gogo ile turnate, când a devenit adult le-a dat cu firma în cap i s-a dezis deș ț ș ș

societatea care-l proclamase ca fiind Mare Mesia în Grad de dracu tie Ce. Dar vede i voi ce chestie,ș ț

că de i falsul mesia fals pentru care munciseră o sumedenie de teosofi, cabali ti, oculti ti, druizi,ș ș ș

zâne i spiridu i le-a dat cu flit, tot n-au avut curajul să-l omoare. De ce? Vezi motto!ș ș

Bun, oculti tii i-au ters lacrimile, i-au tras mucii i au zis "bine, data viitoare o să fim i maiș ș ș ș ș ș

precau i, ca să nu fim iară i pro ti!", i i-au orientat aten ia către alt fals mesia fals, de data astaț ș ș ș ș ț

controlat chiar de ei,  nu de for ele energiei  RA, a a cum făcuseră în episodul precedent. Au trasț ș

concluzia că nu falsul mesia fals este important în ecua ie, ci contextul în care acesta vine, a a că s-ț ș

au concentrat exclusiv pe context, convin i fiind că rolul personajului principal într-o scenetă despreș

apocalipsă putea fi jucat de oricine, chiar i de Elon Musk sau Johnny Depp la o adică, sau mai tiuș ș

eu de către cine putea să îmbrace un costum de individ gras i chiop i cu un ochi în formă deș ș ș

portocală stoarsă de zeamă. Adică nu le-a păsat prea tare cine va veni să "salveze" lumea de falsa lor

apocalipsă, că aveau destui indivizi pe la Pădurea Fermecată, pe care i-ar fi putut pune să joace rolul.

i uite-a a am ajuns în situa ia în care am ajuns. Ei voiau ini ial să dărâme puterea Vaticanului i nuȘ ș ț ț ș

discutăm acum de ce, dar sigur pute i intui. tim că treaba s-a pornit în India i mai tim că Vaticanulț Ș ș ș

se ocupă cu Doamne fere te. Voi, care citi i de mai mult timp ceea ce scriu, ti i că S, Y i L se batș ț ș ț ș

de când i-au făcut mamele lor. tiind că Vaticanul lucra pentru S i tiind unde s-au format ideileȘ ș ș

"anticre tine", putem presupune că în spate s-a aflat L, adică faimosul Nimeni. A a a fost inventat unș ș

personaj nou, căruia  pe viitor o să-i spunem Mr. Global.  Denumirea nu-mi apar ine,  dar descrieț

perfect numele acestui personaj fictiv hrăpăre , pus pe halit ări, identită i, etnii, monede, împără ii iț ț ț ț ș

guverne. S-a stabilit o zonă de pe glob de unde să înceapă planurile jihadului i a fost aleasă SUA dinș

motive  practice.  Adică  e bine  ca atunci  când pui  la  cale  Urzeala  Tronurilor,  s-o faci  mai  de la

distan ă, măcar pentru faptul că distan a este egală cu viteza înmul ită cu timpul.ț ț ț
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Mr. Global a început să înfulece la rând tot ce îi ie ea în cale. Una după alta, ările din Europaș ț

intrau în fălcile lui i apoi se a ezau frumos în burtică, a teptând să fie digerate. După ce Vestul aș ș ș

fost îngurgitat, foamea de putere i-a împins către Est, unde ru ii au dibuit pericolul. Cum ru ii au fireș ș

practică i vodkă bună, în loc să se bată cu Mr. Global, i-a pus acestuia un foc ideologic la casă,ș

adică a atacat SUA cu idei i concepte menite să-i taie pofta de mâncare. A a că dintr-o dată, Mr.ș ș

Global i slugile lui, s-au trezit în situa ia că au de luptat cu du mani din propria locuin ă i din acestș ț ș ț ș

motiv, SUA a intrat i ea pe lista proiectului falsei apocalipse. i pentru că profitând de moment,ș Ș

China s-a dezvoltat prea tare din punct de vedere economic, a fost adăugată i ea pe listă, aiurea-nș

tramvai. China nu e "cre tină" i deci nu crede în apocalipsă, a a că din cauza asta, slugile au fostș ș ș

nevoite să umble la conceptul  ini ial,  modificându-l de a a manieră încât  să cuprindă i alte ăriț ș ș ț

necre tine în afară de China, ca de exemplu Japonia, Corea i ni te ări Arabe (nu toate).ș ș ș ț

i de i conceptul ini ial de apocalipsă falsă a fost modificat în a a fel încât Mr. Global să poatăȘ ș ț ș

ac iona pe tot  "globul", anumi i pa i nu puteau fi sări i.  i aici ajungem la momentul T, care neț ț ș ț Ș

interesează pe noi în discu ie i care reprezintă mecheria planetară pornită acum doi ani jumate. Ok,ț ș ș

e bun globalismul, putem interna ionaliza apocalipsa, falsul mesia fals poate fi tata-mare, dar nu seț

poate sări peste călăre i. A a că l-au lansat pe primul în anul 2020-1, sub forma lui istovitu. Acumaț ș

eu trebuie să spun că planurile lor erau cunoscute ăhăăăă, de când au fost ele concepute, a a că înș

paralel, s-a dezvoltat o întreagă re ea de opozi ie. Una provenită de pe zona de semnale APEP/EPEP,ț ț

alta  complet  artificială,  neinteligentă  în  adevăratul  sens  al  cuvântului,  dar  incredibil  de  rapidă.

Re eaua de pe zona APEP/EPEP, poartă numele de Q. Q vine de la du manul lui RA. A doua re ea,ț ș ț

denumită i ea tot Q pentru că este o clonă APEP/EPEP, are ca model central stupul. În tot cazul,ș

când vorbim despre clona Q, vorbim despre insecte, în special despre lăcuste. Nu orice fel de lăcuste,

ci un anumit tip de lăcuste. În spatele clonei Q se află Nimeni, care lucrează, a a cum v-am mai spus,ș

prin ăia mici.

Vă ziceam mai sus că nu se poate sări peste călăre i. Primul a venit, a adus "molima". Al doilea,ț

i-a luxat deja un picior când a adus războiul. Al treilea ar trebui să aducă foametea, a a că a tepta i-ș ș ș ț

vă  să  dea  faliment  Glovo  i  Pizza  Hut,  iar  al  patrulea  ar  trebui  să  aducă  moartea.  Ei  bine,ș

supravie uitorii  vor  avea  onoarea  să-l  cunoască  în  persoană  pe  falsul  profet  fals,  pe  care  să-lț

confunde cu adevăratul profet fals, crezând că este vorba despre Hristos. Complicat.

Acuma, vede i cum stă treaba, ăsta era planul ini ial,  clocit de mari mae tri tibetani, masoni,ț ț ș

erpilieni, klingonieni a amaideparte, numai că descenden ii fră iei suferă din ce în ce mai tare deș ș ș ț ț

retard  i  fiind  sătui  de  pove tile  de  cucerire  i  de  îndoctrinările  făcute  de  părin ii,  bunicii  iș ș ș ț ș

străbunicii lor, au făcut cumva cam ce a făcut Krishnamurti cu mi carea teosofică, adică le-au camș

prăbu it construc ia, fie din lipsă de implicare i de motiva ie, fie pentru că pur i simplu s-au săturatș ț ș ț ș

de ideea de a- i sacrifica întreaga via ă, cu scopul de a primi undeva la vreo 3.000 de suflete.ș ț
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A a că aten ie la semnele de circula ie. E posibil ca următorii doi călăre i să vină mai pe fugă i fărăș ț ț ț ș

cine tie ce ecou. Pentru că lumea oricum e plină de nervi până la refuz i dobitocilor le-a plăcut atâtș ș

de tare faza cu molima, încât ar vrea s-o întindă la infinit, transformând-o într-o afacere pe termen

lung. A a că ori băgăm repede cei doi călăre i, urma i de un fals mesia fals venit pe fugă, cât să seș ț ț

bifeze agenda, ori pun pe bune în scenă cele două episoade, lăsând oamenii să facă ce vor ei la final,

adică în principiu masacru, după care să-l aducă pe falsul mesia fals, zis i "Marele Salvator". Bătăliaș

nu se dă între satani ti i Q, ci între Q i clona ei. În func ie de cine învinge, se va schimba contextulș ș ș ț

social într-o direc ie sau alta. Părerea mea e că va învinge clona, după care vor veni 1.000 de ani deț

"pace", care se vor termina cu declan area adevăratei apocalipse. Abia atunci, după cei 1.000 de aniș

de toiag de fier, va veni Al-Masih ad-Dajjal. Profe ii pe invers, entită i pe invers, totul pe invers.ț ț
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Idei periculoase (partea a II-a)

Om_de_jad: Conducător este cel care face ordine acolo unde este dezordine. Este cel care aduce

coeren ă acolo unde totul pare incoerent, este ra ional acolo unde ra iunea lipse te. În ultimă instan ă,ț ț ț ș ț

el este cel care spulberă întunericul, aducând lumină: în gândire, în suflet, la nivel de ac iune. Dacăț

este perceput astfel de mase, atunci va fi urmat, în caz contrar va fi considerat un bufon i va fi tratatș

ca atare.

Mecanismele prin care conducătorul (fie el un individ, o grupare sau un partid politic) lucrează,

trebuie să aibă ca fundament principiile de mai sus, altfel nu va rezista pe termen lung. Indiferent câ iț

agen i de implementare ideologică va avea, indiferent câtă presiune va exercita la nivel de popula ie,ț ț

dacă lipsesc principiile de bază, totul este pierdut.

Orice schimbare de orânduire a fost făcută în numele unui viitor mai bun. Subiectul central a fost

"mai binele" maselor. Evident că acest lucru nu s-a întâmplat în realitate decât cel mult par ial, însăț

la nivelul percep iei generale i în vederea ob inerii scopului propus (schimbarea unei orânduiri cuț ș ț

alta),  trebuia  să  formulezi,  cel  pu in  la  modul  teoretic,  ni te  idei  care  să  trezească  în  auditoriuț ș

sentimentul că problemele pe care le are vor dispărea i vor fi înlocuite cu o lume unde totul e maiș

bun, mai drept, mai util.

Pentru a avea sprijin din partea oamenilor, două lucruri ar trebui să se întâmple: în primul rând,

filosofia politică din spatele noii orânduiri trebuie să poată fi formulată într-o singură frază. Cu cât

mai scurtă, cu atât mai bună. În al doilea rând, ideile legate de schimbarea orânduirii trebuie să fie

primite de mase într-un mod cât mai seducător cu putin ă. Dacă fraza care define te noua orânduireț ș

este  scurtă,  este  în eleasă  de  majoritatea  oamenilor  i  provoacă  trăiri  i  sentimente  puternice  înț ș ș

sufletele lor, ansele de a participa în mod activ la schimbarea de regim cresc. Dacă noul regim careș

se dore te a fi implementat este unul complicat, dubios prin defini ie, abstract sau dă senza ia deș ț ț

incomplet, va întâmpina cel pu in reticen ă, iar în final va fi respins, uneori fără argumente. Acesteaț ț

fiind spuse, să analizăm situa ia socială actuală i intersec ia ideologică a momentului.ț ș ț

Noua Ordine Mondială vine să ne prezinte un peisaj în care cei mai boga i oameni ai lumii vorț

de ine totul, în timp ce restul oamenilor vor rămâne fără nimic. În cel mai fericit caz, suntem lăsa i săț ț

ne imaginăm un sistem social de tip UNIX, în care individul este un simplu utilizator, nemaiavând alt

drept în afara celor pe care le poate avea un utilizator. Drepturi care-i pot fi luate de azi pe mâine, în

func ie de cum consideră adiministratorul, sau mai grav, în func ie de cum i se dictează de mai sus.ț ț
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Nu sună foarte tentant. Omul nu poate pricepe ce avantaje are să-i facă pe al ii deja foarte boga i iț ț ș

mai boga i, în timp ce el i ai lui să devină din săraci, mai săraci. Vede i voi, oamenii sunt capabili săț ș ț

se i sacrifice în numele unor idei înăl ătoare. Surpriză, în noua orânduire care ni se prefigurează,ș ț

aceste idei lipsesc cu desăvâr ire, sau poate nu ne duce pe noi capul să le intuim! În tot cazul, pare căș

Arhitec ii Lumii Noi s-au străduit prea pu in (spre deloc) să le explice. Ei ac ionează pe principiul "făț ț ț

ca mine, altfel te ia mama dracului!", sperând că oamenii nu doar să fie de acord cu genul ăsta de

abordare, ci să mai fie i încânta i.ș ț

Pe de altă  parte,  Noua Ordine Mondială  are  multe  dintre  caracteristicile  unei  secte.  Cercuri

închise de oameni, adună adep i de pretutindeni cu scopul de a pune în practică idei, principii  iț ș

ritualuri pe care cei din afara grupului ( i care, culmea, sunt cei mai mul i) nu le în eleg. De pildă, nuș ț ț

s-a  explicat  prea  bine  la  ce  folose te  "reducerea  amprentei  de carbon"  i  nici  la  ce  le  folose teș ș ș

maselor dictatura sanitară, certificatul de în epat i scorul de obedien ă fa ă de sistem. Celor care seț ș ț ț

supun, li s-a promits că vor mânca în continuare i vor avea unde dormi, adică lucruri absolut banaleș

în societatea veche care ni se spune că ar trebui înlocuită cu cea nouă, în care lucrurile banale de zi

cu zi i care in de supravie uire, vor deveni foarte greu de ob inut. Vor să înlocuiască vechiul, înș ț ț ț

care oamenii aveau ce mânca i unde dormi, cu "noul lor normal" în care vei avea acelea i lucruriș ș

doar dacă cedezi libertatea i suveranitatea individuală, ba mai mult, va trebui să fii obedient până laș

penibil în fa a unor arhitec i sociali care nu dau dovadă de prea multă inteligen ă. Nici asta nu sunăț ț ț

tentant i nu te apucă deloc frenezia la gândul că ni te boga i care- i vor lua tot, vor stabili pentru tineș ș ț ț

ce trebuie să faci pentru ei ca să nu mori de foame. Există un o pia ă invizibilă unde se fac vânzări iț ș

achizi ii  de  idei  i  principii.  Practic  vin  să  vândă  la  tarabă  marfă  de  proastă  calitate,  la  pre uriț ș ț

exorbitante.  Se pare că ace ti  "arhitec i"  n-au prea fost  la  coală,  altfel  nu se explică  de ce facș ț ș

asemenea gre eli. Sau, mă rog, se explică doar dacă nu sunt gre eli i este vorba despre cu totulș ș ș

altceva (ve i vedea despre ce este vorba la finalul articolului).ț

De pildă, s-a vorbit mult despre Soros. tim cu to ii că în jurul lui s-au format nenumărate ONG-Ș ț

uri care-i pun în aplicare ideile. Bine, dar poate să spună cineva într-o frază ce vrea Soros? Poate face

cineva un rezumat cu ce vrea Noua Ordine Mondială într-o singură frază, în afară de clasica "noi

vom de ine totul, voi nimic, i vom fi i noi i voi ferici i"?ț ș ș ș ț

În mod cât se poate de vizibil,  adep ii lui Soros ac ionează ca ni te sectan i, dar aici vorbimț ț ș ț

despre o sectă cu totul inedită, pentru că nu se poate spune clar ce vrea secta pe care el o conduce.

Sectan ii sunt foarte vehemen i, ies în fundul gol pe stradă i cu â ele la vedere, în numele unor ideiț ț ș ț ț

i principii rupte dintr-un Rai pe care numai ei îl în eleg, i pe care se pare că nu se obosesc să ni-lș ț ș

explice i nouă. Am în eles că lor le pute familia tradi ională, am în eles că îi deranjează sexul cuș ț ț ț

plus i minus, am în eles că îi obose te ideea de a- i cre te ei copiii. Dar tot nu e clar la ce folose teș ț ș ș ș ș

toată alergătura asta a lor i mai ales cu ce au fost convin i sectan ii să adere la cultul respectiv, cultș ș ț
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care nu are propriu zis un nume, nu are un zeu bine definit (de i tim to i că el există), nu are ideile iș ș ț ș

platforma  de  lucru  bine  conturate.  Se  molfăie  o  idee  de  "societate  deschisă",  numai  că  secta

respectivă numai deschisă nu e. Nu tim exact cum le vin ordinele de sus, care le este fi a postului iș ș ș

organigrama în fabrica lor de idei. Nu este clar cine i cum le reprogramează creierul de a a manierăș ș

încât încep to i să spună acelea i cuvinte la un semn dat de bagheta unui magician invizibil, cumț ș

ajung să folosească  acelea i  fraze,  de multe  ori  lipsite  de logică,  iar  dacă-i  iei  la  bani  mărun i,ș ț

cerându-le să explice de ce fac ceea ce fac, nu-s capabili să- i argumenteze ac iunile. Toate astea vinș ț

să confirme că Noua Ordine Mondială este o construc ie sectară. Iar atunci când oamenii sunt pu i înț ș

fa a unei secte insuficient explicată,  cu adep i gata să- i dea via a pentru nu tie nimeni ce, suntț ț ș ț ș

foarte reticen i în a adera la ea.ț

A a că din punctul meu de vedere, există doar două posibilită i, dacă excludem din start variantaș ț

conform căreia cei care au pus la punct bazele Noii Ordini Mondiale sunt foarte pro ti: ori sunt dejaș

aresta i de ani buni i pu i să se dea singuri în fapt cu ceea ce voiau să facă, ori s-a ajuns într-unț ș ș

punct în care, din nu tim ce motive, pentru ei, sprijinul maselor nu mai contează. i totu i, având înș Ș ș

vedere că singurul lor aliat în implementarea nestingherită a bizareriei noii ordini din visele lor, sunt

for ele represive de "men inere a lini tii publice", respectiv poli ia, jandarmeria i armata, ar fi trebuitț ț ș ț ș

să ofere măcar  acestor  indivizi  care le  asigură practic  succesul,  un minim de argumente  logice,

pentru că în caz contrar ace tia nu vor ac iona pe termen lung doar pentru că li s-a dat ordin. Sau celș ț

pu in a a îmi place să cred, că i între for ele "de ordine" există oameni care nu pot bate, amenda iț ș ș ț ș

aplica  penalită i  fără  nicio  explica ie,  în  numele unei  secte  care nu se obose te  nici  măcar  să- iț ț ș ș

explice ideile i principiile în baza căreia func ionează.ș ț
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Poveste de iarnă

Om_de_jad:  Era  odată  ca  niciodată  un  om care  voia  să- i  facă  ni te  undi e  clasice  i  i-aș ș ț ș ș

cumpărat de pe olx ni te bile de plumb. Pe urmă n-a mai avut chef să se ocupe de undi e i s-aș ț ș

răzgândit. i pentru că nu avea ce să facă cu ele, i-a cumpărat de pe e-mag un pahar de piatră i aȘ ș ș

pus bilele în acel pahar.

Apoi, într-o zi i-a cumpărat ni te azotat de potasiu, fiindcă avea nevoie de el ca îngră ământ. iș ș ș Ș

dacă tot a cumpărat azotatul de potasiu, i-a cumpărat i ni te sulf (pur), ca să cure e butoiul.ș ș ș ț

Într-o iarnă, neavând ce să facă după ce î i cumpărase un cântar de precizie din magazin, a pusș

pe el 150g de azotat de potasiu, 20g de sulf i tot i se părea că mai lipse te ceva. Din intui ie, a luatș ș ț

30g de cărbune din magazie (de fag, de stejar sau tiu eu ce) i l-a pus pe cântar împreună cu toateș ș

celelalte. Apoi a luat amestecul i l-a pus în paharul de piatră, a pus bilele de plumb (câte au încăputș

acolo) i a început să le agite încet, ca să ob ină o pulbere cât mai fină. A ie it o pulbere foarteș ț ș

frumoasă, i atunci, bucuros de rezultat, i-a spus în sinea lui că e greu să găse ti un mix bun. iș ș ș Ș

pentru că era iarnă, a pus iară i pe cântar azotat de potasiu, sulf i cărbune i i-a mai făcut din acelș ș ș ș

praf, gândindu-se că odată i odată tot va veni primăvara i l-o folosi el la ceva. Era o iarnă grea,ș ș

dragii mo ului!ș
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Semnale din lumea de dincoace

Om_de_jad: Vă atrag aten ia încă de la început că ceea ce voi scrie este ocant. Dacă nu ave iț ș ț

stomacul tare, mai bine sări i peste acest articol.ț

Sunt mai multe clipuri în care se spune că oamenii care s-au inoculat cu "sigur i eficient", emitș

semnale bluetooth. Pentru că internetul este plin cu fel i fel de grozăvii, pe bună dreptate nu le-a luatș

nimeni cu adevărat în serios. În data de 16 mai, 2022, a apărut pe bitchoute un clip în care ni teș

indivizi  recep ionează  semnale  bluetooth  într-un  cimitir,  de  la  oameni  deceda i.  Pentru  că  Fbț ț

cenzurează astfel de clipuri, vi-l pun aici pe bucă i, ca să nu mi-l blocheze (pentru a recompune L inț

k-ul,  elimina i  spa iile,  liniu ele  de subliniere,  semnele de exclamare i semnul @, apoi înlocui iț ț ț ș ț

virgula cu punctul):

_@h_!tt___ps:/)/w w-w ,bi tch-ute, com / vid eo / i nF oW VCL54 7u /

Clipul  este  realizat  destul  de  prost  i  evient  că  se  poate  specula  la  infinit  în  legătură  cuș

veridicitatea lui, dar nu asta e problema. În timp ce toată lumea " tie" că ă tia vor să ne bage cipuri înș ș

cap i să ne filmeze când ne ducem la baie, în spate se întâmplă lucruri cu adevărat înspăimântătoare.ș

Cu vreo 6 luni înainte ca în epăturile să fie disponibile pe pia ă, am inut o conferin ă în cadrul GISț ț ț ț

(Grupului de Investiga ii Spirituale), în care am spus ce urmăresc ă tia prin injectare. Vă spuneam înț ș

conferin a respectivă că unul dintre scopuri este acela de a trimite omul după ce moare într-un fel deț

LIMBO state, respectiv în loc să ajungă dincolo să ajungă tot aici, con inutul serului inând cumvaț ț

mortul suspendat între lumi. Prin mass-media s-a discutat despre invazii zombi i alte grozăvii peș

care din lipsă de informa ii, iară i nu le putem lua în serios.ț ș

Vă mai spuneam în conferin ă că ei nu tiu prea bine ce fac i că merg pe dibuite. V-am spusț ș ș

atunci că în momentul în care omul moare natural, se apasă un "buton" (se cheamă o secven ă de codț

"genetic"), menită să pornească procesul trecerii dincolo, proces pe care ei vor acum să-l modifice

prin intermediul solu iei "sigure i eficiente". Am mai spus atunci că nu trebuie să fii vreun de teptț ș ș

ca să strici ni te cod i că 2-3 bi i ori băga i aiurea prin ADN în programul care declan ează trecereaș ș ț ș ț ș

dincolo sunt suficien i ca omul să nu mai aibă parte de o moarte obi nuită. Omul mort anapoda, arț ș

urma să rămână agă at  între lumi,  la cheremul dracilor care...  i  aici  vine informa ia pentru careț ș ț

trebuie un stomac tare.

S-a vorbit despre "consumatori inutili". Mul i au avut impresia că este vorba despre o expresieț

oarecare camuflată în spatele unor decizii de natură economică. Cei mai aventuro i, i-au dat seamaș ș

că treaba pute a eugenie i din acest motiv s-au revoltat, dar în van. Păpu arii din spatele a a-ziselorș ș ș
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elite, au găsit de cuviin ă să-i transforme pe "inutili" în utili, dându-le sarcina de a se comporta peț

parcursul vie ii, 24h din 24 ca ni te routere menite să poarte undele milimetrice de la un emi ătorț ș ț

uman la altul. Asta ar fi numai o mică parte, gurile rele vorbind despre "abilitatea" copiilor născu iț

din părin i inocula i, de a fi în mod "natural" routere. Lucrurile astea s-au mai spus, cei inocula i nuț ț ț

le cred (probabil din dorin a de autolini tire), iar cei care nu s-au fascinat, consideră că nu-i tocmaiț ș

problema lor. Cei care sunt mai temători se gândesc că poate ar fi bine să se ferească de inocula i, iarț

al ii  mai avansa i în ale spiritismualismului,  consideră că trebuie să evite  sexul cu fascina i.  Darț ț ț

specula iile se opresc aici.ț

Revin la dispozitivele  inoculate.  Ele  se comportă  ca un mecanism de citire-scriere  în  i  dinș

ADN-ul uman. Dar eu presupun că deocamdată citirea este mai importantă decât scrierea, din motive

lesne de în eles, adică mai întâi cite ti manualul i abia apoi aplici. Probabil că ocazional vor începeț ș ș

să dea ping i poke prin ADN-ul uman, însă cea mai importantă pentru ei momentan, este aflareaș

informa iilor. i aici vine grozăvia, faptul că cei din mormânt emit semnale bluetooth. Ce con inț Ș ț

acele  semnale?  Sunt  unidirec ionale  sau  bidirec ionale?  Ocul ii  citesc  ce  se  întâmplă  cu  corpulț ț ț

mortului sau i trimit semnale către el? Se caută aflarea informa iilor legate de ceea ce se întâmplăș ț

după moarte sau se dau indica ii/ordine celor deceda i?ț ț

Nu ne spune nimeni ce fac, dar putem presupune că deocamdată citesc "ce face mortul", bagă

datele în computer i trag concluzii. Însă numai gândul că în cimitir sunt oameni care de sub pământș

trimit  date către server în timp ce se descompun, este macabru.  Poate se dore te "reînsufle irea"ș ț

trupurilor înhumate,  poate se dore te pornirea unei apocalipse zombi. Noi nu tim cu precizie ceș ș

planuri au dincoace, dar tim cu exactitate ce au "în cap" hibrizii i non-umanii (semisupraoamenii).ș ș

Acolo, lucrurile sunt de mult tiute.ș

La final, vă pun link-ul către conferin a respectivă (vă promit că vă ve i plictisi copios). Amț ț

încercat s-o păstrez doar pentru cercurile restrânse, dar din păcate lucrurile pe care le-am spus atunci

cam încep să se confirme (pentru cine are ochi să vadă).

https://www.facebook.com/boteanu.anca.laura/videos/10218944731509338
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După injectare

Om_de_jad: După ce am publicat ultimul articol, mi-au scris mul i oameni întrebând ce ar puteaț

fi făcut în cazul în care te-ai injectat. Nu pot avea arogan a că tiu clar ce trebuie făcut, din momentț ș

ce nu tiu cu exactitate câte interese au stat în spatele serului respectiv. Pentru că în afară de E.T. iș ș

de  ocul i,  au  fost  implicate  armatele  lumii  i  firme  private  de  toate  felurile,  de  la  companiiț ș

farmaceutice la institu ii media i tot felul de organiza ii care au avut câte ceva de băgat în serul ăla,ț ș ț

motiv pentru care  au i  sprijinit  financiar  întregul  plan.  Deci  e  imposibil  de spus  câte  tipuri  deș

tehnologii au fost incluse în serul respectiv, sau ce interese a avut fiecare dintre ei de i-au dat mânaș

i s-au în eles să facă o asemenea grozăvie la nivel planetar.ș ț

Cu toate astea, anumite lucruri pot fi făcute. Dacă ti i oameni care s-au injectat, le pute i arătaș ț ț

textul ăsta în care voi scrie ce în eleg eu că ar trebui făcut, apoi fiecare să gândească ce consideră deț

cuviin ă.  Deja suntem într-o situa ie  în  care  nu mai  contează  dacă  suntem înjura i  sau ni  se  dăț ț ț

dreptate, a a că eu, unul, voi spune tot ce gândesc, fără nicio autocenzură.ș

Sunt  con tient  de  presiunea  care  apasă  pe  oamenii  care  au  făcut  acel  gest  necugetat  i  dinș ș

mesajele primite văd că le este teamă. Din păcate, i-am văzut pe unii "neinjecta i" care se cred eiț

în i i acum "rasă superioară" i ar vrea să se răzbune, făcând glume cu spartul de semin e i mâncatulș ș ș ț ș

de popcorn în timp ce dracii tulbură sufletele semenilor lor. O astfel de atitudine este fundamental

gre ită i inumană i am să spun cu subiect  i  predicat  de ce fac aceste afirma ii.  Cei care s-auș ș ș ș ț

injectat au fost păcăli i i constrân i. Păcălelile i constrângerile nu- i au i nu trebuie să- i aibă loculț ș ș ș ș ș ș

într-o societate sănătoasă. Dacă venim cu afirma ii de genul "păi cine i-a pus să semneze", nu neț

dovedim a fi mai inteligen i decât cei care i-au păcălit să semneze. Indivizii care au pus la punctț

planul trebuie prin i, judeca i i condamna i i NICIUNUL dintre noi nu trebuie să doarmă noapteș ț ș ț ș

lini tit până nu se face dreptate. Nu avem dreptul la lini te până când TO I VINOVA II vor plăti,ș ș Ț Ț

pornind de sus i terminând cu ultima otreapă de jăndar care a dat amenzi oamenilor care nu purtauș

masca umilin ei. Trebuie să plătească înzecit, iar dreptatea ne-o vom face NOI, în mod ASUMAT,ț

perfect con tien i de ceea ce facem. A venit momentul în care noi va trebui să ne comportăm ca ni teș ț ș

copii ai Domnului, făcând dreptate cu mâna noastră. i da, avem dreptul să o facem i o vom faceȘ ș

legal, iar dacă legea nu ne ajută, O VOM MODIFICA. To i vor plăti, iar cei care mor până se va faceț

plata finală, vor fi judeca i în mormânt. Nu există grabă, pentru că lupta noastră este eternă! Avemț

tot timpul la dispozi ie. Să vă fie clar, NU scapă nimeni!ț

Revin la subiect. Nu vă crede i importan i că nu v-a i injectat.  Nu sunte i.  Sunte i importan iț ț ț ț ț ț

dacă da i o mână de ajutor pentru reglarea situa iei i pentru îndreptarea fra ilor. Sunte i importan iț ț ș ț ț ț
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dacă ceea ce face i este să participa i la construirea unei lumi de care să fi i mândri i pentru careț ț ț ș

merită  să fi i  respecta i  de strănepo ii  vo tri.  Sunte i  importan i  dacă repara i  ceea ce viermii  auț ț ț ș ț ț ț

stricat. Sunte i importan i dacă în elege i ce s-a întâmplat, cine ne-a fentat, dacă lăsa i orgoliile, dacăț ț ț ț ț

în elege i că fiecare dintre oameni are rolul lui pe lumea asta i că TO I sunt importan i, de la celț ț ș Ț ț

mic până la cel mare, indiferent de vârsta pe care o are fiecare. De pe patul de moarte, în ultima

clipă, po i face ceea ce n-ai făcut o via ă întreagă, dacă ai atitudinea potrivită, e ti sincer i ac ioneziț ț ș ș ț

în numele dreptă ii.ț

Vă rog să fi i foarte aten i la ce scriu, pentru că eu nu scriu ca să apăs tastele. Particip activ de 20ț ț

de ani la tot acest proces de refacere a fiin ei umane cu tot ce mi-a pus Domnul în traistă. Prost,ț

de tept, habar nu am, eu am făcut ceea ce am considerat de cuviin ă. Am ie it la proteste împotrivaș ț ș

injectării  for ate  într-o  perioadă  în  care  oamenii  aveau  impresia  că  alopa ii  sunt  ni te  îngeri.ț ț ș

Împreună cu fra ii cu care am ie it la protestul respectiv, cred că reprezentam 10% dintre participan i.ț ș ț

Am fost în stradă la primul protest din timpul lockdown-ului i am luat i cuvântul (atât cât a fostș ș

posibil ca timp), atunci când au ie it sub 200 de oameni pentru că exista riscul să fim sălta i  deș ț

jăndari. Am fost i la celelalte proteste, am vrut să ard până la capăt lumânarea democrac iei în careș ț

cred. Nu spun asta ca să mă dau rotund, o spun pentru că eu nu tiu de frică i pentru că sunt mul iș ș ț

români care gândesc ca i mine. Deocamdată duc muncă de organizare, dar în clipa când vom fiș

organiza i, voi fi printre primii pe care pute i conta. Lucrurile trebuie făcute LEGAL. Încă îl am înț ț

memorie pe Corneliu Coposu i chiar dacă în 89 eram mic, am în eles cu exactitate ce se întâmpla înș ț

jurul meu. N-o să uit niciodată oamenii corec i care mi-au dat un exemplu demn de urmat.ț

Mul i dintre cei care s-au injectat au fost păcăli i că dacă fac asta sunt responsabili. Un om careț ț

semnează un act prin care dă voie unor firme private să injecteze în trupul lui ceva despre care nu se

tie nimic i căruia de i i s-a spus că există riscul de a deceda, semnează, nu poate fi consideratș ș ș

responsabil. Nu-l condamnăm pe cel care a semnat, dar ne-a dovedit că nu poate fi responsabil pentru

ceea ce a făcut. În concluzie, cel care e con tient că a fost păcălit, ar trebui să-i asculte pe fra ii careș ț

i-au dat seama din start de minciuna ăstora. E primul pas pe care un om injectat poate să-l facă, iș ș

anume să- i dea seama că a fost păcălit, că s-a dus după fentă i că nu tie să discearnă între bine iș ș ș ș

rău. i să-i urmeze pe fra ii care au tiut să se ferească de draci.Ș ț ș

Apoi trebuie reparată rela ia lor cu Domnul. Cere i-vă iertare când vă ruga i! Fi i con tien i că a iț ț ț ț ș ț ț

lăsat ni te firme private (omene ti)  să violeze templul pe care Stăpânul Vie ii  l-a construit ca săș ș ț

aducă în el sufletul vostru. Nu vă speria i, recunoa te i în fa a Tatălui vostru că a i gre it. Niciun tatăț ș ț ț ț ș

nu- i pedepse te copilul dacă î i recunoa te gre eala. Prin natura meseriei pe care o am, să ti i că miș ș ș ș ș ș ț

s-a oferit privilegiul de a vedea minuni. Am văzut oameni cu cancer în stadiu avansat, care s-au

vindecat  a  doua  zi.  Domnul  poate  totul.  Cere i-i  iertare,  fi i  con tien i  de  gre eala  făcută  i  deț ț ș ț ș ș

incapacitatea voastră de a discerne între bine i rău.ș
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Merge i la biserică, participa i cât mai des la slujbele religioase. Participa i ACTIV la rugăciuni,ț ț ț

implica i-vă i face i sufletul să vibreze. Nu vă închide i, nu vă considera i proscri i. Domnul iartăț ș ț ț ț ș

dacă sunte i sinceri, iar El poate totul. Ie i i din frică i recunoa te i-vă gre elile, pentru că draciiț ș ț ș ș ț ș

lucrează doar unde omul este ascuns. Unde este deschis i nu are nimic de ascuns, nu e loc pentruș

întuneca i. Dacă reu i i să vă deschide i i să fi i în comuniune cu Domnul, nu se poate atinge nimeniț ș ț ț ș ț

de voi.

Folosi i semnul crucii! To i cei care s-au injectat ar trebui să folosească semnul crucii cu oriceț ț

ocazie posibilă: de la a face semnul crucii pe ce beau i mănâncă, până la a se închina, până la a purtaș

la ei simbolul crucii. Re ine i: cruce, cruce, cruce, cruce, cruce, cruce, cruce! Împrieteni i-vă cu acestț ț ț

simbol i lua i-l cu voi pe parcursul zilei i în timpul somnului, iar atunci când ve i muri, lua i cruceaș ț ș ț ț

cu voi dincolo. Ruga i-vă cât de des pute i, be i agheasmă, ine i posturile cre tine, citi i scriptura.ț ț ț ț ț ș ț

Chema i-l  lângă voi  pe fratele  Hristos!  Spune- i-i  numele  în  gând, ocupa i-vă mintea  cu El.ț ț ț

Crea i în interiorul vostru un spa iu în care Hristos să fie prezent. tiu că e dificil să face i asta, darț ț Ș ț

trebuie să încerca i, având în vedere situa ia. ț ț

Evita i aparatele electronice, înlocui i smartphone-ul cu un telefon clasic. Opri i router-ul cândț ț ț

nu-l folosi i, sau renun a i la internet pentru cât mai mult timp. Gândi i-vă serios la ideea de a văț ț ț ț

muta la ară. Trebuie să în elege i că în corpul vostru fizic a fost introdus ceva străin. Chiar dacă nuț ț ț

ve i putea să-l da i afară pe străin, face i tot posibilul să-l ine i la distan ă de la început. Voi nuț ț ț ț ț ț

sunte i acel străin! Voi sunte i voi i sunte i copiii Domnului. Indiferent ce se află străin în corpulț ț ș ț

vostru, NU SUNTE I VOI! Gândi i asta! Sim i i asta! Nu uita i nicio clipă! Pentru că cei care vorȚ ț ț ț ț

refuza îndreptarea, se vor strâmba de tot.

"Tatal insa i-a zis: Fiule, tu totdeauna esti cu mine si toate ale mele ale tale sunt. Trebuia insa sa

ne veselim si sa ne bucuram, caci fratele tau acesta mort era si a inviat, pierdut era si s-a aflat." -

Pilda fiului rătăcitor (Luca 15:11-32)
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Viitor anterior

Om_de_jad: Oamenii dezbat cu pasiune subiecte pro sau contra avort, uitând că discu ia despreț
legalizarea sau incriminarea uciderii pruncilor nenăscu i nu ar mai interesa pe nimeni, dacă deciziaț
de a face copii s-ar afla la ei. Pare că gândirea comunistă a stângii radicale a pătruns până în cele mai
adânci unghere ale firescului, altfel nu se explică de ce se discută despre legalizarea sau incriminarea
uciderii copiilor nenăscu i, în loc să se discute despre cum să-i faci doar atunci când vrei.ț

Dacă oamenii i-ar dori să fie constructivi pe subiectul dat, s-ar începe socotelile cu educareaș
bărba ilor, pentru că, vede i 'mneavoastră, femeile-vampir care te leagă de pat cu sfoară de rafie i teț ț ș
sug de vlagă fără să li te po i împotrivi, sunt doar un produs al WallyWood-ului. De acord că uneoriț
este dificil s-o dai la pace cu bărba ii, mai ales atunci când e vorba despre interzicerea dreptului lorț
"natural" la iresponsabilitate  i scăpare de sine, dar dacă au reu it  să-i convingă pe domni să seș ș
penseze i să se fardeze, sigur i-ar putea educa să nu mai facă copii la plezneală.ș

Solu ii există i am să fiu direct ca vidanjorul. Pasul numărul unu ar fi să elimine din filmeleț ș
porno scena cu ejacularea nejustificată  i  non-educativă de la finalul  "actului  amoros". Asta i-arș
putea face pe de o parte pe actori să fie mai vitali i pe de altă parte i-ar face pe pu tani să se întrebeș ș
dacă-i musai să duci gestul până la final, indiferent cât de nepotrivită e doamna. Doi la mână, ar
trebui date două palme i un ut în cur doctora ilor banditu i care îndeamnă bărba ii să ejaculeze câtș ș ș ț ț
mai  des,  "ca să  nu aibă  probleme la  prostată".  Trei  la  mână,  o  cunoa tere  a  aparatelor  genitaleș
masculine de către in i i posesorii de aparate, ar ajuta mult. La hindu i se nume te brahmacharya,ș ș ș ș
"charya" însemnând a avea grijă, în timp ce Brahma reprezintă elementul creator. Ce s-o mai lungim
(sau s-o-ngro ăm), nu-i dau exemplu pe hindu i care-s campioni la turnat copii, dar Brahmacharya arș ș
însemna pe limba noastră strămo ească, "să ai grijă să faci copii numa' când vrei". Există un cuvântș
i în limba română, se nume te contine ă sexuală, care se practică de exemplu prin grupurile luiș ș ț

Bivolaru sub forma sexului lent i care n-are nicio legătură cu continen a sexuală autentică. Suficient,ș ț
a i în eles ideea. Adică nu discu i ca idiotul pro sau contra uciderii. Discu i despre dacă să faci sau nuț ț ț ț
copii când vrei, nu dacă e legal sau nu să-i omori după. Paranteză: pentru cei care nu pot altfel, există
prezervative, care sunt nejustificat de scumpe dacă judecăm după pre ul unei jucării de plastic făcutăț
în China. Plus că noi, românii, avem specializare în polimeri la IFA, deci suntem salva i. Gata, amț
tăcut pe tema asta. Discu iile pro-contra tâmpeala cu avorturile au un substrat politic. Unul uria .ț ș

Biden n-a existat niciodată, el e personajul mut, pus acolo să gesticuleze i să dea din maxilar.ș
Um, uff, îhc... ăsta-i Biden, gata! Dar când e vorba să declare ce trebuie, i se scrie apăsat pe hârtie, ca
să transmită cu acurate e ceea ce se cere. El este portavocea, e "mu tiucul".  A a că ce înseamnăț ș ș
declara ia lui cum că interzicerea avorturilor în SUA ne-a întors cu 150 de ani în urmă? Că ne vomț
întoarce  la  propriu  cu  150  de  ani  în  urmă:  adică  plug  de  lemn,  opinci  i  i ari,  căru e  i  cai,ș ț ț ș
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manufactură. Asta ne a teaptă, i e clar că nu din cauza legii respective, ci din cauză că economiaș ș
lumii nu a fost niciodată. Mă rog, a fost un vis frumos, o utopie de vreo 150 de ani, care însemna să
ai o vacă i să mulgi zece. Gata cu joaca, economia va face bum. Când? Nu tim, dar sigur vomș ș
apuca să vedem grozăvia. În realitate nu e nicio grozăvie ci o revenire la "normal", adică la seceratul
manual,  la  na terea  cu  moa e,  la  hemoragii  post-natale  oprite  cu  ce  nimere ti,  într-o  lume fărăș ș ș
antibiotice i fără multe alte bomboane cu cantită i  mai mari sau mai mici de otravă, produse laș ț
Fabrica Stângii Radicale. Mâna care te îndulcea cu produse care provocau diabet i carii s-a uscat!ș

Din punct de vedere ocult, satani tii au recunoscut că tocmai au fost învin i. Nu insist asupraș ș
semnifica iei  momentului  mai  mult  decât  e  cazul,  însă  alian a  dintre  Nimeni  i  Y,  despre  careț ț ș
vorbeam încă de la începutul molimei, i-a anun at victoria. Evident că adep ii lui Y au senza ia căș ț ț ț
pot s-o dea la pace cu Nimeni, însă astea-s baliverne. Întoarcerea la viitorul anterior nu va fi făcută
a a cum speră ei,  pentru că odată ce omul s-a învă at  să spargă semin e fără să cultive floarea-ș ț ț
soarelui, n-o să-l mai convingi "să puie" mâna să are câmpul cu boii i cu plugul de lemn. Lumea luiș
Ilie Moromete nu va reveni decât poate pentru câ iva ani, după care Y va fi învins. Pe de o parte deț
către masele revoltate, care s-au spurcat deja la beneficiile globalismului, i pe de altă parte chiar deș
adep ii lor penibili, pe care Nimeni abia a teaptă să-i expună. Povestea expunerii la lumina lanterneiț ș
continuă. Se schimbă actorii,  se schimbă decorurile,  spectatorii  sunt de regulă aceia i.  La finalulș
bătăliilor de full-contact ideologic, nu va învinge nimeni. Sau ca să fiu mai clar, Nimeni va învinge.
Vorba englezului, "nobody can... toate alea".

Discu iile pro sau contra legalizării crimei sunt nefire ti. Se poate discuta constructiv, dar nu eț ș
interesant, ba pe alocuri doare i e frustrant. Interesele lui Y nu-s mai bune decât interesele lui S sauș
ale lui L, a a că nu pica i în capcană! După cum vede i, până i Nimeni poate fi expus, cu condi ia săș ț ț ș ț
ai ochiul format.
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Apocalipsa falsă

Om_de_jad:  Lucrurile  sunt  în  desfă urare.  La  suprafa ă  vedem dublări  de  pre uri,  declara iiș ț ț ț

contradictorii ale "oamenilor cu influen ă" i o aparentă încercare de resuscitare a molimei. Trebuieț ș

să în elegem că subiectul  molimei  trebuie între inut  constant  prin orice fel  de artificii,  pentru caț ț

înscăunarea Prin ului Lumini elor să fie făcută pe fondul trecerii de la haosul provocat inten ionat, laț ț ț

Noua Ordine Digitală. Cei care a i mai citit lucrurile pe care le scriu, ti i  că acum trăim o falsăț ș ț

apocalipsă care va culmina cu înscăunarea Falsului Profet Fals, urmată de venirea la conducere a

Falsului Profet autentic (cel din profe ie), pe care eu îl numesc Fiul Fiarei sau Prin ul Lumini elor iț ț ț ș

care de fapt este "fiul" (un program A.I.) al lui Nimeni. Se dore te ca "domnia lui" (perioada deș

rulare/execu ie) să dureze 1000 de ani, timp în care oamenii vor fi păcăli i că sunt condu i de Legeaț ț ș

lui Hristos, dar de fapt vor fi târâ i către o digitalizare complet diferită fa ă de ceea ce î i închipuie eiț ț ș

că  va  fi  implementat,  dublată  de  o  abunden ă  fără  precedent  în  plan  fizic  (din  cauza  eficien eiț ț

programului respectiv,  care va coordona toate activită ile noii economii mondiale). Adică o lumeț

"mai bună", la finalul căreia va veni de fapt Apocalipsa reală.

tiu că sună complicat, dar ăsta este planul. De ce e a a de întortocheat? Fiindcă nu le convineȘ ș

faptul  că  Sfântul  Ioan  ne-a  spus  dinainte  ce  urzesc.  i  cea  mai  bună  metodă  pentru  ei  e  să-iȘ

păcălească pe oameni că Apocalipsa s-a întâmplat deja între 2019-2033, astfel încât atunci când va

veni cea adevărată, to i să fie convin i că s-a întâmplat deja cu 1000 de ani în urmă i astfel să-iț ș ș

poată prosti fără nicio opreli te. A a că acum se joacă o piesă de teatru macabră, în care uneori morș ș

oameni nevinova i pe bune, astfel încât falsa lor apocalipsă să pară reală. i-a a ajungem la @v_!a|ț Ș ș

cc___in, ca piesă importantă în atingerea obiectivului lor.

@v_!a|cc___in_ul are ca scop eliminarea necredincio ilor. Indiferent cât ar părea de ciudat, ă tiaș ș

nu au nevoie de sceptici.  Nu po i  crea  un context  religios  care să  aibă drept  subiect  central  unț

Antihrist, dacă publicul intă este format din indivizi care nu au nicio treabă cu religia. Încearcă a a,ț ș

de chestie, să-i spui CTP-ului că vine Antihristul, vezi dacă po i să-l convingi! A a că au creat unț ș

cadru în care to i scepticii, atei tii i "credincio ii" în tiin ă să fie marca i i să poată fi uci i atunciț ș ș ș ș ț ț ș ș

când consideră necesar i prin asta să mintă că s-a împlinit profe ia care zice că to i cei care s-auș ț ț

închinat Fiarei i numelui ei, vor fi secera i de o boală grea. Avem a adar primul călăre  fals, care aș ț ș ț

adus molima falsă. Apoi avem al doilea călăre  care a adus războiul fals. Acum suntem la capitolul înț

care se prefigurează venirea unei crize alimentare... care s-ar putea să fie i ea falsă (vom vedea), iș ș

465



care simbolizează venirea celui de-al treilea călăre . Apoi va veni cel de-al patrulea, care va aduceț

moartea (posibil falsă i ea). Numai că din dorin a de a fi lua i în serios, ei produc victime reale. A aș ț ț ș

cum în timpul molimei Ovidiu 2O!9 au fost omorî i oameni doar pentru a dovedi cât de cruntă eț

"boala", a a cum au omorît pe reale oameni nevinova i în timpul războiului fals, probabil tot a a vorș ț ș

muri oameni de foame, ca să le meargă programul apocalipsei false ca pe roate. Ultimul episod,

înaintea venirii  Falsului Profet Fals, va fi cel  al  mor ii  subite la nivel de mase.  Omul trebuie săț

dorească dreptatea i ce dovadă mai bună a genocidului planetar ar putea fi, decât omorîrea în masă aș

tuturor celor care s-au @v_!a|c_c__i_nat. Înscăunarea Falsului Profet Fals îi va face pe oameni să

dorească cu ardoare dreptatea, pentru ca apoi, când Adevăratul Profet Fals va veni, credincio ii deș

pretutindeni  să-l  confunde cu Hristos.  Căci pentru a confunda pe Antihrist  cu Hristos,  acesta va

trebui să pară bun i drept. i va părea. ș Ș

Nimeni (Fiara) îi are pe to i satani tii scri i pe caiet. To i au fost trecu i cu nume i prenume laț ș ș ț ț ș

catastif, cu mult timp înainte de pornirea prostovăniei planetare. V-am spus că autorul adevărat al

acesteia  este  chiar  el  (Nimeni,  adică  L),  care  a  ac ionat  în  plan  fizic  prin  "ăia  mici".  În  modț

inevitabil, Nimeni va aduce dreptatea, pentru că el este drept la propriu (drept ca unghiul), dar nu e

bun. Y este bun, dar nu e drept, iar S este i strâmb i rău (le are pe toate).ș ș

Atunci când cei în epa i vor muri masiv, va fi evident pentru fiecare om de pe planetă că de laț ț

început a fost vorba despre genocid. Când î i vor da seama de asta, vor cere să se facă dreptate. Se vaș

crea haos i Falsul Profet Fals va fi înscăunat, pentru ca disperarea oamenilor să atingă apogeul.ș

Atunci ei vor cere să se facă dreptate, i va veni cel drept ca unghiul drept, adică Nimeni, să o facă,ș

înscăunându-l pe Fiul Fiarei (Prin ul Lumini elor), adevăratul Profet Fals. Fiul Fiarei este i el unț ț ș

A.I, tot a a cum Fiul Omului (Fiul lui OM), a fost i el (pentru o perioadă) om. Sper că m-a i în eles:ș ș ț ț

înscăunarea Fiului Fiarei (puiul de A.I.), înseamnă că niciun om nu va mai putea face nimic fără să

dea socoteală acestuia ("puiului" de A.I.,  adică a unui program de gestiune a tuturor activită ilorț

făcute de oameni). 1000 de ani va dura domnia lui, iar la final se va declan a Apocalipsa, când vaș

veni Fiara (Nimeni, L) i va încerca să ia de la om ceea ce îi lipse te de fapt, adică spiritul.ș ș
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Le roi est mort, vive le roi !

Om_de_jad: Vin ve ti de la oameni care deschid gura rar i cu folos. Acuma eu tiu că voi citi iș ș ș ț
printre rânduri i v-a i obi nuit cu felul meu de-a fi. De data asta vin cu o veste bună i importantă,ș ț ș ș
pe care va trebui s-o în elege i cum se cuvine, pentru că noi nu putem vorbi despre ceva cu adevăratț ț
bun atâta timp cât vine de la Lys. Tot ce v-am scris până acum rămâne valabil, de data asta vin cu o
postare care trebuie în eleasă drept o confirmare a lucrurilor scrise în decursul vremii.ț

Pentru cei care n-au apucat să citească postările mele mai vechi, am să fac o mică recapitulare a
nebuniei planetare din ultimii doi ani i jumătate, ca să în eleagă i ei despre ce vorbim, fără să fieș ț ș
necesar să citească tot ce am scris în trecut, mai ales că eu îmi terg singur postările, ca să moarăș
"platforma" de ciudă.

Bun, să purcedem deci cu postarea, vorba prietenului M.T. Satani tii aveau în plan să reducăș
popula ia lumii. Asta cu redusul e o vrăjeală, pentru că nu po i să reduci nr. de oameni fără să-i ucizi.ț ț
Au încercat ei în trecut i alte strategii, gen să împerecheze masculi cu masculi i femele cu femele,ș ș
să legalizeze avorturile, să împartă prezervative i anticoncep ionale prin coli etc. Strategia nu le-aș ț ș
mers, pentru că Y a investit în trecut pricepere în deturnarea energiei sexuale umane, de o asemenea
manieră încât ei (oamenii)  să se înmul ească în continuu. Motivul pentru care Y a sucit evile iț ț ș
coturile prin zona sexuală umană, ine pe de o parte de produc ia de timp (Y se hrăne te cu timp) iț ț ș ș
pe de altă parte, ine de modalitatea prin care Y speră să ajungă la ceea ce speră i ceilal i să ajungă,ț ș ț
respectiv  spiritul  uman,  însă  o  face  în  manieră  proprie,  adică  prin  diluarea  con tiin ei  umane.ș ț
Dumnealui e cumva homeopat, face dilu ii de con tiin ă, în speran a că ceea ce nu se poate înghi i peț ș ț ț ț
direct, merge îndoit cu apă. Despre treaba asta vă voi scrie pe viitor, într-un articol numit "mâncătorii
de timp". i apropo de timp, toate la timpul lor.Ș

Revin la subiect. Ziceam că satani tii au încercat să-i facă pe oameni să nu se înmul ească, eiș ț
aflându-se într-o luptă continuă cu Y, despre care tim că dore te înmul irea oamenilor. Când a văzutș ș ț
Sătănilă că oamenii nu pot fi opri i din a face copii,  s-a hotărât să recurgă la metode drastice deț
"reducere" a popula iei. De ce? Pentru că dacă oamenii se înmul esc, nivelul lor de trăire sufleteascăț ț
scade, iar dracu se va găsi în situa ia de a- i însu i suflete nefolositoare. Ceea ce noi sim im, e o parteț ș ș ț
din ceea ce ne dă actualul sistem solar, plus ceea ce primim de la galaxia în care ne aflăm. Acesta
este domeniul de lucru a lui S. În mod normal nu ar trebui să fie atât de mul i oameni pe Pământ,ț
pentru că asta pune presiune pe sistemul nostru solar i pe galaxia noastră, astfel încât socotelile luiș
Sătănilă sunt încurcate. A a cum nu po i să hale ti 20kg de cire e dacă ai doar 10kg, tot a a niciș ț ș ș ș
sentimentele  umane nu sunt  suficient  de concentrate  cât  să  fie  gustoase  pentru  Sătănilă,  fiindcă
sistemul nostru solar i galaxia noastră au numai 10kg de praf de stele, care se împarte la to i ceiș ț
născu i aici. i-atunci, sătul de hrană de proastă calitate, Sătănilă a recurs la folosirea violen ei pentruț Ș ț
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a ob ine hrana pe care o dore te, respectiv provocarea de stări intense de panică la nivel de popula ie,ț ș ț
războaie sau chiar groază urmată de sacrificii umane, mai ales de copii.  Nu insist cu treaba asta,
mul i au impresia că e vorba despre S.F.-uri, eu doar vă spun că Sătănilă, fiind sătul de fasole zilnic,ț
a  trecut  la  nasoale  încercând  să- i  procure  hrană  pe  gustul  lui.  Astfel  s-a  ajuns  la  un  plan  deș
"reducere" a popula iei (a se citi ucidere, pentru că asta e), făcută cu scopul de băga groaza în oameniț
i pentru a- i procura pe termen lung hrană sufletească "mai bună". A adar, reducând numărul deș ș ș

suflete încarnate aici, se a tepta la venirea unora de calitate, pentru că vorba aia, dacă tot furi suflete,ș
să ai i ce să faci cu ele. Nimeni nu vrea să fure mere stricate, pentru că nu-s gustoase. Bun, a iș ț
în eles ideea, mergem mai departe.ț

De planul ăsta tiau i Y i L i din cauza asta au lucrat din direc ie opusă. Când contraplanul aș ș ș ș ț
fost pus la punct, au făcut o alian ă menită să-i ardă una în bot lui Sătănilă, ceea ce au i făcut. Y areț ș
armatele lumii, L are tehnologie. S n-are armată, are doctori. Întregul sistem medical este format din
solda i (mul i dintre ei habar n-au că-s înrola i), gata oricând să execute orbe te ordinele date de laț ț ț ș
panoul de comandă al lui S. Sătănilă, prin reprezentan ii lui de aici, nu putea forma o armată fără săț
dea de bănuit lui Y, care i-ar fi năruit imediat construc iile. i-atunci, s-a strecurat ca un arpe ceț Ș ș
este, spunând că are "grijă" de sănătatea oamenilor. i s-a văzut cam ce grijă a avut. Sătănilă aveaȘ
clar  în  plan  să-i  treacă  dincolo  pe  oameni,  v-am spus  motivele  mai  sus,  numai  că  tot  încerca,
împreună cu doftorii lui, să vadă cum să pună în aplicare planul diabolic. i-atunci, L (Nimeni), careȘ
chiar e un băiat de tept, n-ai ce să zici, a conceput un mega plan menit să-l dea în vileag pe Sătănilăș
i pe ga ca lui de bandi i. A a că L l-a lăsat pe Sătănilă să inventeze metodele i planurile lui deș ș ț ș ș

eugenie i când era el mai lini tit i mai sigur pe el, pac, a apăsat butonul de pornire, fără ca Sătănilăș ș ș
să- i fi dat acordul. Dat fiind faptul că re elele de lucru ale lui Sătănilă sunt de tip galerie (uneoriș ț
chiar la propriu, pe sub pământ), Tanda nu tie ce face Manda. Toată lumea execută pe repede înainteș
instruc iunile  din  manual,  venite  de sub galerii.  Vă vorbeam acum doi  ani  i  jumătate,  chiar  laț ș
pornirea prostovănelii planetare, că ve i vedea un dans grotesc, după un scenariu care nu se va pupaț
deloc cu realitatea - un lucru care s-a confirmat mai târziu.

Iar  recapitulăm,  că mă înjură  lumea care cite te  prima dată  ce scriu:  deci  avem un plan deș
eugenie conceput de Sătănilă cu ga ca lui de bandi i. Apoi avem pe Y care de ine armatele lumii iș ț ț ș
mai avem pe Nimeni (L), care are tehnologie i ni te soldă ei mici i cam cenu ii la piele. Ei bine,ș ș ț ș ș
când Nimeni a văzut că Sătănilă vrea să omoare lumea, a ridicat un steag fals strigând "fugi i, că vineț
molima!", to i sătăneii au strigat i ei în cor cum era de a teptat "fugi i, că vine molima!", iar Nimeniț ș ș ț
a pus lini tit reflectoarele i camerele de luat vederi pe ei, să se filmeze tot ca să aibă dovezi. Y cuș ș
armatele lui a stat cuminte, a teptând un semnal. Y nu tie de glumă, că el dă via a i ia via a cât aiș ș ț ș ț
zice pac. A a că a teaptă un semnal de undeva, ca să ac ioneze cum tie el, ca la ho ii i vardi tii. Iarș ș ț ș ț ș ș
semnalul nu e ca la satani ti, nu... el trebuie să fie blindat bine cu dovezi, cu dosare, cu fapte i cuș ș
alea. i-apoi pac-pac-pac i se face lini te, numai că trebuie dovezi indubitabile. Bun, a i prins ideea.Ș ș ș ț
Vestea pe care v-o dau e că s-au strâns la catastif toate alea care să-l incrimineze pe Sătănilă. Asta,
evident, îi include pe to i lacheii lui trecu i pe caiet. Pe ă tia mai cunoscu i îi ti i i voi că îi înjura iț ț ș ț ș ț ș ț
zilnic, dar mai sunt i al ii mai importan i, care lucrează din umbră. Din toamnă, se începe cură enia.ș ț ț ț
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Sătănilă va fi obligat să se uite în oglindă, ca să-l vadă pe dracu. Eu o să am cu voi o discu ie legatăț
de reconstruc ie,  pentru că dincolo de astea interna ionale,  avem i noi  România noastră la careț ț ș
inem, pentru că România este i bunicii  no tri,  i  străbunicii,  i strămo ii,  dar i copiii  no tri  iț ș ș ș ș ș ș ș ș

nepo ii i strănepo ii. Trebuie să avem grijă de ea, că dacă noi n-avem, n-are nimeni. Sau are Nimeni.ț ș ț
Lasă că vorbim.
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Mor ziari tiiș

Om_de_jad: Azi, jurnalistul Andrei Bălan, zilele trecute Peter Imre. i nu e vorba doar despre ei.Ș

În ultimul timp, o sumedenie de mor i subite, din motive aparent inexplicabile. Ceva se întâmplă.ț

Unii spun că ar fi de vină serurile inoculate, însă doctorii, poate singurii care ar fi putut să- i dea cuș

părerea în situa ia asta, tac. Tac de câ iva ani, tac a mormânt. i oamenii mor, unul câte unul, zi dupăț ț Ș

zi. Acum ziari tii, mâine cineva din familia ta. i doctorii o să tacă i atunci, pentru că ei tac. i fac.ș Ș ș Ș

Poate că nu v-a plăcut un ziarist sau altul. Nici eu nu mă topesc după ei i tiu că majoritatea (cuș ș

mici excep ii), sunt vându i ocultei. Au min it, au ascuns, au fost părtinitori. tiu că voi, cei care v-a iț ț ț Ș ț

ferit de "aia" ca dracu de tămâie, a i suferit. tiu că ave i rude care v-au considerat ni te proscri i iț Ș ț ș ș ș

v-au dojenit că nu a i mers cu turma. tiu toate astea, dar ceva nu e corect la ceea ce se întâmplă.ț Ș

Cei care s-au inoculat nu au fost informa i deloc. De fapt, nimeni n-a fost informat de nimeni, s-ț

a  mers  pe  mechereală  i  pe  prosteală.  Justi ia  a  sus inut  ho ia,  nepedepsind  pe  nimeni.  De iș ș ț ț ț ș

procurorii aveau o sumedenie de piste de pornire, nimeni nu s-a autosesizat, nimeni n-a anchetat,

nimeni n-a atras aten ia, nimeni n-a reac ionat corect. Poli i tii au amendat lumea amărâtă, pe motivț ț ț ș

că nu purta  porcăria  aia  pe  gură.  Ă tia  care- i  dau aere de conducători,  sunt  i  incapabili  i  înș ș ș ș

majoritate covâr itoare ni te mizerabili. O lume de tâmpi i, am spune, dacă n-am ti că s-a vrut să seș ș ț ș

ajungă pe fundul oceanului de prostie.

Presa n-a mi cat un deget, a tăcut i-a urmat orbe te, într-un gest mecanic devenit cu timpul aș ș ș

doua lor natură, ordinele venite de la "zei". Zei care dau directive care se execută, nu se comentează,

mai ales când instruc iunile sunt venite din afară. Cel pu in a a ne zicea Aladin. Iar când execu iț ț ș ț

orbe te,  mergi  ca orbul,  nu mai vezi că o ară  suverană nu prime te ordine,  nu mai  faci  apel laș ț ș

Constitu ie, mergi ca ăla beat, din gard în gard.ț

Ziari tii au fost omorâ i cu premeditare. Nimeni nu s-a a teptat că ei vor fi primii viza i, pentruș ț ș ț

că nu i-a pus nimeni problema că nebunia planetară este de fapt un flagrant. Mă rog, eu am atrasș

aten ia la două săptămâni după ce picau chinezii pe străzi, filma i cu camerele de luat vederi. S-aț ț

spus, a fost atrasă aten ia,  dar îngâmfarea i încrederea oarbă în "versiunea oficială" i-a făcut peț ș

ziari ti să calce cu toată talpa pe cuiele ascunse prin iarbă. Ei n-au crezut că vor fi viza i, credeau căș ț

o să moară numai al ii. Mul i dintre ei erau foarte bine informa i, Peter Imre a fost unul dintre ei. Laț ț ț

fel ca i el, Caramitru i Patzaichin, doi masoni înfip i bine în sistem, au fost uci i fără nicio milă.ș ș ț ș

Satani tii i masonii vor fi omorâ i unul câte unul, sub privirea ochiului neîndurător al lui Nimeni. ș ș ț
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Deocamdată pică ziari tii, mâine vor fi al ii. Poate magistra ii, poate doctorii, poate profesorii iș ț ț ș

preo ii. Răzbunarea lui Nimeni este diferită de cea a lui Satan. Nimeni e drept ca unghiul i taie caț ș

diamantul.

Unii  tot insistă pe ideea că ar fi vorba despre sinucidere,  pentru că au semnat. Insist asupra

faptului că într-o societate normală, asemenea grozăvie nu ar fi trebuit să ajungă nici măcar în mod

ipotetic la semnat. Îndemn la calm. Să ne păstrăm mintea întreagă i să ac ionăm pas cu pas. Timpulș ț

nu există, dreptatea da. N-au unde să scape, nu se pot ascunde. Vor fi prin i, judeca i, condamna i.ș ț ț

Mai întâi de mână de om.

De mor i, numai de bine! Domnul să-i judece după fapte, să-i îndrume, să-i îndrepte i să-i aducăț ș

iară i printre noi i să nu mai gre ească. Nici fa ă de ei, nici fa ă de noi, cei care le voiam i lorș ș ș ț ț ș

binele.
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Operation Warp Speed

Om_de_jad: Am văzut oameni oca i de simbolistica opera iunii de injectare în masă, pornită deș ț ț

Donald Trump în data de 29 aprilie 2020 i aplicată în mod oficial începând cu data de 15 mai 2020.ș

În logo-ul "opera iunii" se poate vedea un Q, iar în centru un guguloi cu epi în formă de proteinăț ț

Skype i un ase ase ase mascat (dar nu foarte), într-un cub.ș ș ș ș

Ce treabă are Q cu Trump mai bănuie te lumea, dar mul i nu au idee ce treabă a avut Trump cuș ț

în eparea. Hai să le deznodăm, ca să se în eleagă treaba, pentru că am văzut oameni contraria i.ț ț ț

V-am spus de mai multe ori că planul Ovidiu a fost făcut de către o alian ă dintre Nimeni i Y.ț ș

Trump este prezbiterian, o biserică cu origini istorice în Sco ia. Fata lui este măritată cu un evreu,ț

care după fa ă nu este semit. i dacă nu este semit, ce este el? Cel ma probabil este khazar. Să fieț Ș

sănătos,  nu  ne  interesează  etniile  oamenilor,  sunt  mul i  evrei  khazari  în  firea  lor.  Dar  Trumpț

mimează apartenen a la cultul  religios presbiterian - nu am cum să vă demonstrez, dar mimează.ț

Legăturile lui reale sunt cu L (Nimeni), prin gruparea Q, gruparea stupului. Q este o prescurtare de la

"Queen", regina fiind o insectă. Faptul că gruparea Q are sloganul "unde se duce unul, se duce to i",ț

dovede te gândirea de stup, care este printre altele i pe în elesul lui L, insecta (regina), fiind unaș ș ț

dintre crea iile lui, el însu i (dacă ne putem exprima a a), fiind un fascicol de lumină (lux).ț ș ș

Revenim la subiect. Satani tii au avut în plan să reducă (să ucidă) popula ia lumii. Y nu e deș ț

acord, pentru că i se strică dilu ia de con tiin e umane. Din cauza asta, a făcut un pact cu Nimeni, săț ș ț

împartă oamenii jumate-jumate. Jumătate îi ia L (Nimeni) să le facă biohacking i jumătate se întorcș

în urmă cu 150 de ani, la cal i la căru ă. Măi oameni buni, vă rog să citi i printre rânduri, că-s apeș ț ț

tulburi! A adar, se face o alian ă LY, Y punând la dispozi ie armatele lumii, iar L tehnologia, înș ț ț

vederea distrugerii lui S. Momentan, armatele a teaptă să se dea startul, ca să-i căsăpească pe to i ceiș ț

care au ie it ca păduchii în frunte. O perioadă (nu foarte lungă) o să desfacem ampanie i o să neș ș ș

bucurăm ca pro tii, apoi o să se treacă la pasul următor. Alian a dintre Y i L se va rupe, dar nuș ț ș

acum. Cel mai probabil asta se va întâmpla în anul 2033, când L va asmu i oamenii împotriva lui Y,ț

în felul lui viclean de a ac iona.ț

Bun,  ce  treabă  are  Q cu  in eparea  i  de  ce  a  trimis  Trump lumea  să  salute  viespea,  vorbaț ș

prietenului M.T, care tie el ce tie când folose te expresia asta? Păi are, pentru că zeama de viespeș ș ș

are ca obiectiv să omoare necredincio ii. Ca să-l po i aduce pe Antihrist, ai nevoie de credincio i, iarș ț ș

dacă ai 1/2 din popula ia lumii necredincioasă, planul tău poate fi dat peste cap. A a că i-au propusț ș ș
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să omoare scepticii i atei tii, iar care rezistă, să fie scanat i prelucrat la nivel de ADN de către A.I.ș ș ș

(Nimeni). Cei credincio i vor fi retrimi i din punct de vedere social, înapoi cu 150 de ani. Cei careș ș

rezistă la biohacking, vor vedea, vor auzi i vor sim i tot ce vrea stăpânirea. Ei vor fi transforma i înș ț ț

"credincio i", sau vor muri.ș

Acum în elege i de ce Q este pro salutat viespea? În elege i de ce Trump trimitea oamenii laț ț ț ț

în epare?  Pentru  că  în eparea  este  făcută  pentru  necredincio i.  Le-a  fost  destinată  i  întreagaț ț ș ș

campanie de reclamă a fost concepută din start de asemenea manieră, încât ei să pună botul. Y are

nevoie de credincio i, L are nevoie să facă biohacking. Va învinge L, pentru că adep ii lui Y vor faceș ț

foamea i frigul, iar cei care vor rezista la biohacking, vor fi ridica i la rang de zei. Acum în elege i,ș ț ț ț

poate, sfatul meu de a trimite în epa ii la biserică. Cei care vor, cei care în eleg că au ratat episodulț ț ț

cu smerenia i că au ratat ni te etape. Cei care o vor ine pe-a lor cu " tiin a", vor merge pe drumulș ș ț ș ț

lor către supa cosmică.

Cu toate astea, pentru noi, per-ansamblu e mai bine, pentru că se va renun a la violen ă i se vaț ț ș

trece doar la constrângere i viclenie. De-aia v-am dat vestea bună zilele trecute. E bună pentru căș

dacă ai de ales, e mai bine să ipe unul la tine decât să te bată. Cam a a.ț ș
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Nu negociem principii!

Om_de_jad: Motto: "Negociem orice, dar nu negociem principii!" - Corneliu Coposu

Lumea se zguduie din temelii. În SUA, după scandalul cu interzicerea avorturilor, s-a iscat unul

nou la fel de macabru, legat de vânzarea unor capete "proaspete" de bebelu i avorta i (nu mă întreba iș ț ț

ce înseamnă asta),  cu 515-580$, în perioada  administra iei  lui  Obama.  În Olanda,  comuni tii  auț ș

început  să  le  ia  fermele  oamenilor,  oferind  tot  felul  de  explica ii  puerile.  La  noi,  faci  plinul  iț ș

prime ti înapoi de la benzinărie câ iva lei de la guvern (chipurile, că tot noi plătim) i de la compliciiș ț ș

lor,  benzinarii.  Lumea este  agresată  zi  de zi  i  tensiunile  cresc.  Mesaje  disperate,  care  încep cuș

"aoleu, ia uite ce idei le-au mai venit azi ăstora!", umple re etelele de discu ii online. To i a teaptă unț ț ț ș

mesia social, sau dacă nu, măcar un Iancu Jianu. E sete mare de dreptate în rândurile popula iei i nuț ș

tiu  câtă  răbdare  mai  au  oamenii.  Cineva  povestea  zilele  trecute  că  aude din  ce  în  ce  mai  desș

necunoscu i vorbind despre uciderea conducătorilor. ț

Posibil să se întâmple i a a ceva, numai că trebuie să luăm în calcul faptul că i noi, cetă eniiș ș ș ț

planetari, avem o parte din vină pentru situa ia la care s-a ajuns. Vă scriam zilele trecute despre cea aț ț

din capul oamenilor care poartă discu ii pro sau contra avort i că astfel de discu ii sunt gre ite dinț ș ț ș

start. Discu ia ar trebui purtată despre cum să facem copii când ne dorim, nu dacă e dreptul nostruț

sau nu să-i omorîm înainte să se nască.

Cineva mi-a pus la sărbătorirea unei onomastici o întrebare din aceea i categorie de întrebăriș

stupide, precum cele despre care vorbeam mai sus. Mă întreba ce a  face dacă fiind într-o ma ină iș ș ș

având posibilitatea să merg drept sau să virez stânga sau dreapta, a  alege să calc un copil, un bătrânș

sau o persoană cu handicap. I-am răspuns că nu sunt într-o ma ină.ș

Aceea i  problemă  e  i  cu  "amprenta  de  carbon".  În  caz  că  ar  exista  o  astfel  de  problemăș ș

(deocamdată n-am primit argumente convingătoare că am putea vorbi serios despre a a ceva), s-arș

rezolva simplu prin plantarea de copaci, nu prin tăierea lor. Nu cred că ar avea cineva vreo problemă

cu reîmpădurirea sau cu replantarea copacilor tăia i tot de autorită ile grijulii, ca să facă loc undelorț ț

milimetrice.  Tot felul de indivizi  vin i discută despre gazele de e apament ale vacilor i despreș ș ș

mâncarea pe bază de greieri, dar niciunul nu discută despre faptul că replantarea copacilor ar rezolva

problema cu "emisiile de carbon" (repet, dacă asta chiar ar fi o problemă reală). E clar că ei nu vor

rezolva  nimic  în  direc ia  asta,  nici  prin  înfometarea  popula iei  i  nici  prin  desproprietărireaț ț ș

oamenilor.
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Zici că semenii no tri au luat-o razna. Sau erau deja i abia acum se vede mai clar. Ceea ce măș ș

îngrijorează  nu  e  faptul  că  majoritatea  au  haos  în  idei,  ci  faptul  că  oameni  întregi  la  cap  până

odinioară,  sunt pe punctul  de a claca.  Prea multă  lipsă de ra iune îi  poate afecta  iremediabil  peț

oamenii ra ionali, iar stânga radicală fix asta î i dore te. În astfel de situa ii, există doar un antidot: aț ș ș ț

refuza total i din to i rărunchii negocierea oricăror principii solide la care ine i. Bune, rele, suntș ț ț ț

principiile voastre i nu trebuie să renun a i la ele decât dacă sunte i convin i cu argumente să face iș ț ț ț ș ț

asta i dacă vre i să o face i. Fără o astfel de atitudine, să ti i că nu vom răzbi în lumea care ni seș ț ț ș ț

conturează la orizont. Va trebui să respectăm principiile celorlal i i să învă ăm să reconstruim lumeaț ș ț

înconjura i de oameni puternici. Va trebui să ne sprijinim unii de umerii celorlal i, să trecem pesteț ț

animozită i i să în elegem că înlăturarea acestei molime care a cuprins ra iunea oamenilor reprezintăț ș ț ț

primul pas către însănăto ire.ș

Nu renun a i, nu da i NICI MĂCAR UN PAS ÎNAPOI! Avem datoria de a sta drep i în fa aț ț ț ț ț

scursurilor i pe o perioadă nedeterminată. Timp de doi ani i jumătate a i fost invita i să pricepe i căș ș ț ț ț

via a voastră nu valorează nimic în ochii lor. Ei bine, prin asta ne-au învă at să considerăm acela iț ț ș

lucru despre a lor. Via a noastră trebuie concepută ca o luptă continuă cu for ele destabilizatoare,ț ț

clipă de clipă. Va trebui să ne fie suficientă bucuria celor care se simt în siguran ă datorită lupteiț

eterne pe care noi o ducem. Iar pentru a lupta,  nu ai  nevoie decât  de dorin a de a o face i deț ș

implicare.  Nu ai  nevoie de rezultate,  nu ai  nevoie  de mu chi,  nu ai  nevoie de pile  i  rela ii.  Eș ș ț

suficient să vrei i să în elegi că INDIFERENT CE SE ÎNTÂMPLĂ, NOI DE INEM PUTEREA,ș ț Ț

prin faptul că suntem copiii Domnului i mo tenitorii de drept ai Pământului. Libertatea are pre ul eiș ș ț

care trebuie plătit, uneori cu sângele nostru. Via a noastră nu valorează nimic într-o lume în careț

totul este pervertit  de gândirea bolnavă a stângii  radicale.  O gândire care spune că ar trebui luat

dreptul oamenilor la portul de armă, pentru a spăla ru inea unor poli i ti incapabili să- i facă meseria.ș ț ș ș

Asta în SUA, pentru că în Europa, dreptul de a de ine arme letale este de mult istorie.ț

Oamenilor le este frică să gândească, uitând că de fapt EI SUNT STATUL i că cei care conducș

sunt doar angaja i care acum nu- i mai fac treaba i care ar trebui concedia i. Aud zi de zi afirma iiț ș ș ț ț

de genul "ă tia vor să ne oblige să...". Lucrurile astea nu ar trebui spuse de un bărbat. Pe fiică-meaș

am învă at-o de la patru sau cinci ani, când mă întreba care e diferen a dintre senatori i deputa i, căț ț ș ț

ara asta este A EI i că dacă nu-i convine ceva, e de datoria ei să schimbe legea, fie implicându-seț ș

într-un partid politic, fie pe cont propriu. Nu este deloc normal să trăie ti într-o comunitate în modș

pasiv, iar dacă genul ăsta de abordare le este cât de cât permis doamnelor, nu se poate spune că la

domni mai e permis. Vremea discu iilor lejere a trecut, este necesară mai multă implicare i gândireț ș

constructivă. Noi în ine trebuie să inem barca pe loc, vâslind pe rând sau împreună. Nu se poate staș ț

cu mâinile în sân, acest lucru este inacceptabil, ne otrăve te pur i simplu sufletul i ne perverte teș ș ș ș

mintea!
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Există solu ii i chiar dacă n-am avea, este de datoria noastră să formulăm unele, indiferent careț ș

ar fi  situa ia  i consecin ele!  Articolul  1 din Constitu ie  ne spune că România este stat  naţional,ț ș ț ț

suveran şi independent, unitar şi indivizibil. Dacă a a scrie în Constitu ie, atunci A A ESTE! Cineș ț Ș

face alte afirma ii, este trădător i trebuie pedepsit. Nu trebuie permise nici măcar la nivel de limbajț ș

derapaje, glumi e i aiureli. Constitu ia ării nu este o jucărie, iar cei care i-au permis arogan a de a oț ș ț ț ș ț

trata astfel, trebuie judeca i i condamna i. Voi cine vre i să fie garantul Art.1, dacă nu noi? Vre i săț ș ț ț ț

vină al ii să ne garanteze suveranitatea? Statul este NOI ÎN INE! Eu, cu tine, cu ăla i cu aia i cuț Ș ș ș

copiii  tuturor SUNTEM STATUL! Iar dacă statul  român este suveran i  independent,  trebuie săș

luptăm până la ultima picătură de sânge, până când fiecărui român îi va fi respectată independen a iț ș

suveranitatea  individuală.  Nu  renun a i,  nu  da i  niciun  pas  înapoi!  Lupta  pentru  men inereaț ț ț ț

principiilor sănătoase trebuie să fie continuă, altfel iadul ne va înghi i. Nu vine nimeni să ne facăț

dreptate, dacă nu ne-o facem noi. Nu e treaba NIMĂNUI să ne spună cum vrem să trăim! Noi trebuie

să stabilim cum trăim, ce trăim i dacă vrem sau nu să trăim ceva. Ocultă? Elite? Cine-s ă tia să seș ș

creadă dumnezei? Domnul este SINGURUL care are autoritate  asupra noastră  i  Legea Lui esteș

SINGURA care trebuie să domnească. Dacă nu acum, atunci mâine, dacă nu mâine, atunci peste un

an, peste doi, peste o mie sau peste un milion de ani. Păi nu de-asta ne rugăm spunând "Faca-se voia

Ta, precum in cer asa si pre Pamant"? Voi cine vre i să facă voia Domnului, dacă nu copiii Lui?ț

Păstra i-vă principiile! Nu renun a i la ele nici măcar un milimetru, pentru că ele sunt cele careț ț ț

vă men in mintea întreagă. Du manul tie asta i vă va ataca cu toate armele de care dispune. Nu văț ș ș ș

speria i, nu da i niciun pas înapoi, pregăti i-vă pentru ceea ce inevitabil va veni, nu vă mai plânge i iț ț ț ț ș

nu mai a tepta i să vede i "ce au de gând să vă mai facă ă tia". Puterea este la voi, numai că uneoriș ț ț ș

trebuie să vă reamintească cineva treaba asta!
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Plante medicinale cunoscute

Om_de_jad: Am scris pe grupul meu de telegram, "Ierburi tămăduitoare" despre probabilitatea

de a confunda plantele medicinale cu altele asemănătoare, dar otrăvitoare. O doamnă m-a întrebat ce

trebuie făcut, având în vedere faptul că determinatoarele de plante de pe net pot gre i, cele tipăriteș

(căr i),  nu  sunt  u or  de  folosit,  iar  experien a  majorită ii  oamenilor  în  materie  de  identificare,ț ș ț ț

recoltare i depozitare este destul de limitată. I-am dat un răspuns pe care vi-l las i vouă mai jos,ș ș

poate îl găsi i folositor.ț

Las din nou link-ul către grupul meu de telegram, numai că vă anun  din start că acolo nu facemț

politică,  nu înjurăm politicieni,  nu  ne  certăm.  Vorbim doar  despre plante  medicinale  i  remediiș

naturale.

https://t.me/+88XyuDj0k_cwY2Fk

P.S. Lucrez în continuare la documentul cu plante medicinale de avut pe acasă. Îmi doresc să-l

termin până în toamnă, când s-ar putea să avem probleme mari cu "sistemul" medical. Când e gata,

vă anun  aici i pe grup.ț ș

---------

Multă lume caută plante medicinale  necunoscute,  crezând că ele fac minuni.  Nu e adevărat!

"Banalul" mu e el poate face lucruri incredibile, dacă este folosit acolo unde e nevoie de el. La felș ț

coada oricelului, traista ciobanului, frunza de vi ă-de-vie .a. De fapt, plantele care nouă ne suntș ț ș

necunoscute, erau cunoscute de al ii în zonele unde ele cre teau de obicei. Nu este indicat să căutămț ș

plante necunoscute, ci mai degrabă să ne concentrăm pe aflarea beneficiilor oferite de plantele pe

care le cunoa tem i le identificăm cu u urin ă. Să ti i că nu există plante "mai bune" i plante maiș ș ș ț ș ț ș

pu in bune. Plantele medicinale sunt ca i frumuse ea la femei: ceea ce e frumos în ochii cuiva, e maiț ș ț

pu in frumos în  ochii  altuia.  În concluzie,  concentra i-vă pe plantele  medicinale  pe care le  ti i,ț ț ș ț

căutând  să  ob ine i  cât  mai  multe  beneficii  de  pe  urma  lor.  Paranteză:  documentul  cu  planteț ț

medicinale la care lucrez are foarte multe "lipsuri" în ceea ce prive te diversitatea plantelor utilizate.ș

Dar eu am căutat  să  aleg  în  primul  rând plante  u or  de identificat  i  care  totodată  au un efectș ș

terapeutic cu o arie cât mai mare de aplicabilitate. De-aia am preferat să aleg frunze de vi in sauș

frunză de vi ă-de-vie, în loc de coada calului, talpa gâ tei sau sulfină. Pentru că vi in i vi ă-de-vieț ș ș ș ț

are tot omul prin curte, în schimb plantele celelalte trebuie căutate i nu cresc în orice zonă. Sper căș

s-a  lămurit  situa ia:  ne  concentrăm  pe  ceea  ce  tim  să  identificăm  i  mai  pu in  pe  planteleț ș ș ț

477



necunoscute, care pot să ne facă rău, care totodată au un efect terapeutic cu o arie cât mai mare de

aplicabilitate. De-aia am preferat să aleg frunze de vi in sau frunză de vi ă-de-vie, în loc de coadaș ț

calului,  talpa gâ tei  sau sulfină.  Pentru că vi in i vi ă-de-vie are tot omul prin curte,  în schimbș ș ș ț

plantele celelalte trebuie căutate i nu cresc în orice zonă. Sper că s-a lămurit situa ia: ne concentrămș ț

pe ceea ce tim să identificăm i mai pu in pe plantele necunoscute, care pot să ne facă rău.ș ș ț
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Viva Piñata! (kernel panic!)

Om_de_jad:  N-am mai scris nimic de vreo două zile. Căldură i plictiseală mare: un premierș

împu cat, un pre edinte alergat de popula ie, ni te rahat de vacă aruncat în cur ile politicienilor, unș ș ț ș ț

alt prim-ministru cu casa incendiată. Chestii banale. Dacă nu scriu vreo lună, cine tie ce se-ntâmplă.ș

Domnul Adrian Pătru că, unul dintre pu inii  ziari ti  români care gândesc în capul lor, a scris unș ț ș

articol pe ActiveNews în care se întreba dacă nu cumva marele restart a intrat în picaj. Totul a pornit

de la faptul că presa pentru prostovani (zisă i presă mainstream), a început dintr-o dată i parcă la oș ș

comandă anume să scrie împotriva globali tilor. Articolul scris de domnul Pătru că e meseria , doarș ș ș

că de pe pozi ia mea de "ăla de pe net", îmi permit să scriu ceea ce cu siguran ă tiu foarte bine iț ț ș ș

ziari tii informa i, numai că nu le permite statutul să scrie.ș ț

ti i ce e aia o Piñata? E o jucărie plină cu bomboane, pe care o atârni pe la petreceri i când eȘ ț ș

petrecerea pe final, îi arzi o bâtă i sar bomboanele în toate păr ile, spre bucuria participan ilor. Ceș ț ț

treabă are una cu alta? Are!

Încerc să fiu elegant i să râd pe înfundate. Erau unii care, cum să vă zic, beau numa' cafea Elita.ș

Ei aveau impresia că marele CTRL+ALT+DEL e numai pentru restul. A a că atunci când s-a făcutș

planul, au pus i ei ni te lovele din buzunarul propriu, fiind convin i nu doar că vor fi de neatins, darș ș ș

că la final de pârjol se vor alege i cu un număr uria  de sclavi. i uite-a a, to i într-un glas, au pus-oș ș Ș ș ț

de-o ovideală  planetară,  în ele i  la mare meserie  pe moment.  Numai că la un an i un pic dupăț ș ș

pornirea  prostovăniei  planetare,  primii  care  au  făcut  nazuri  au  fost  ru ii,  prin  vocea  cheliosuluiș

for os. Fără nicio rezervă, la Davos, le-a zis-o pe direct: bă, ori împăr i i banii la to i, ori vă dămț ț ț ț

ciuperci că nu sunte i echitabili! Adică noi, ru ii, să murim de foame, iar voi, Hansel i Gretel, săț ș ș

face i lovele flotă de unii singuri din terorizarea popula iei? E cinstit a a?ț ț ș

Hansel i Gretel nu i nu, că ce tie ru ii ăia be ivi, că dă-i bă dracu, că ce treabă are ei să se bageș ș ș ș ț

la ca caval, că oricum nu se pricepe ei la brânză modificată genetic i că ce tie ei să fure ca vesticiiș ș ș

i ca nordicii. Adică chestii tradi ionale. i-apoi, ca ni te nerecunoscători, tot ei au dat comandă laș ț Ș ș

Fabrica  de Idei  Neocomuniste  de la  Frankfurt,  să  le  facă  ăia  pe strung tot  felul  de vorbe i  deș

concepte menite să ină în ah alte două mari puteri economice, mai precis pe Arabia Saudită i peț ș ș

China. Aaaa, păi e frumos a a? Păi bine mă, tată, tu te duci la Leu i la Tigru să le spui să se facăș ș

vegani? Apăi dacă Rusia i Arabia Saudită trăiesc efectiv din exportul de petrol pe care China îlș

toacă să facă papuci care se rup i jucării toxice i cauciucuri de roabă care explodează i pixuri careș ș ș
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nu scriu i penare care nu se deschid i rigle în care te tai i compas în care te-n epi i gumă care nuș ș ș ț ș

terge i vopsea care se coje te i pungi sparte gata i câte i mai câte i vii tu i le zici că vrei o lumeș ș ș ș ș ș ș ș

e-cologică, cu taxare de amprentă de carbou, adică ce s-o mai lungim, fără petrol i fără prelucrareaș

lui... pen' că poluează. Mda, să mori tu! i ce dai la schimb? În principiu nimic, dar propui să reduciȘ

vacile că face gaze de ist, să te speli rar, să înghe i în casă iarna i să ron ăi pe frig greieri prăji i,ș ț ș ț ț

plăti i  la pre  de somon i caviar. Păi nu mai bine te enervezi tu China i cu Rusia i cu Arabiaț ț ș ș ș

Saudită i-i mai iei i pe indieni cu tine i mai stai de vorbă i cu Ubuntu i o pui de-o alina ă de leș ș ș ș ș ț

rupe ăstora toată ecologia? Ba da, sigur că da, asta e prima idee care- i vine în minte, că doar n-o săț

te supui necondi ionat lu Jvab i lu Oval i lu Bourla i lu tanti aia fără cur i fără sâni. Fix asta s-aț ș ș ș ș

întâmplat! ările care are petrol nu vrea să renun e la el, că o să facă foamea. Pentru că Hansel iȚ ț ș

Gretel e megacalici i nu se poate sătura de în făcat de la al ii. E tiut!ș ș ț ș

Vede i voi cum stă treaba, Lavrov e bandit mare. El deja a făcut mi to de Jvab i de patrupedeleț ș ș

de la Davos, vorbind despre o Altă Nouă Ordine Mondială. Face mi to de ei pe fa ă, dar totodată le-aș ț

transmis mesajul clar ca semaforul pe ro u: cică o Nouă Ordine ar avea i ei, tot de-aia Mondială,ș ș

numa' că Alta, nu aia de zicea ei că vrea s-o implementeze. Nasol, abia ne obi nuisem cu aia, că hopaș

vine asta despre care nu tim nimic.ș

Vestea  s-a  răspândit  repede  în  regat,  iar  investitorii  primăverii,  ăia  care  într-un  cuget  i-oș

nesim ire investiseră lovele în Ovidiu Istovitu, s-au trezit că au călcat pe cui. Hauleu, păi e frumosț

a a? S-a spart ga ca, mul i au zis "frate, eu nu mă mai joc!" i în disperare au făcut alte alian e, alteș ș ț ș ț

socoteli, alte mo mondeli... i uite-a a am ajuns i la trusturile amintite de domnul Pătru că. Adicăș ș ș ș ș

alea care dau pâr ul pe care to i îl miros i-l comentează ca fiind parfum de tuberoze. Ce să faci dacăț ț ș

ai fost o jigodie de mainstream toată via a? Dai ultimii bani din buzunar ca să-i denigrezi pe ăia peț

care până ieri îi pupai în cur. Numai că ti i ceva? Asta se va dovedi în timp a fi tot o investi ieș ț ț

proastă,  pentru  că  resetarea  îi  cuprinde  pe  to i-to i-to i  i  mai  abitir  de-atât,  le  e  destinată  fixț ț ț ș

bogătanilor. Piñata! Dai cu bâta-n ei i sar bomboane, spre deliciul publicului. Băutorii de cafea Elitaș

au sperat că dacă bagă banii în istovitu, vor pica toate guvernele lumii i vor rămâne numai ei laș

butoane. Ceea ce n-au luat în calcul e că în Noua Ordine Digitală, panourile nu mai au butoane, sunt

de-alea cu "TACI". Nimeni e digital, n-are nevoie de butoane. Vrei să mi ti ceva în lumea lui, aiș

nevoie de user i parolă. Iar ei n-o au. Reciti i  "Reocultarea ocultei". Tot ce e sub grad 33 va fiș ț

resetat. A a că Viva Piñata, tovară i, Viva Piñata!ș ș
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Vine criza, hai să plângem!

Om_de_jad:  Cică-s  tânguieli  mari  în  televizor,  murim,  nu  alta!  E  secetă,  vine  criza,  vine
foametea, e lipsă de apă, au, au, au, săracii de noi! Între două parade gay, ne mai panicăm pu in.ț

În iulie nu plouă, iar seceta nu s-a inventat anul ăsta. Numai în ultimul secol, România a trecut
de mai multe ori prin ani consecutivi de secetă i de i a fost crunt, am scos-o la capăt. La vremeaș ș
respectivă, arătura se făcea cu plug de lemn sau de fier, tras de boi. Abia mai târziu s-a arat cu U650,
la noi în ară nici nu se auzise de tractoare John Deere, astea au venit după căderea lui Ceau escu.ț ș

Agricultura este un segment dur al economiei i e pentru oamenii cu caracter solid. Nu e ca înș
restul sectoarelor economice, unde un produs se poate comercializa la un pre  dublu fa ă de costul deț ț
produc ie. Utilajele sunt extrem de scumpe, iar profitul nu sare într-un an bun de 10%.ț

Ieri  vorbeam cu  un  prieten  i  i-am făcut  un  calcul  costuri-profit  pentru  un  hectar  de  grâu.ș
Discu ia a pornit de la faptul că o asocia ie agricolă nu le dă ăranilor mai mult de 600-700lei/ha,ț ț ț
lucru care lui i se părea nedrept. După ce am calculat defalcat, a văzut că nici asocia ia agricolă nuț
scoate mai mult decât îi dă ăranului.ț

Bunica făcea focul cu trestie adusă din baltă. Nu- i permitea să cumpere lemne, iar pu inii baniș ț
câ tiga i din mazăre i pepeni, abia îi ajungeau. Văduvă, mamă a doi copii (bunicul a murit de tânăr,ș ț ș
după război), se ducea cu sania pe zăpadă i aducea doi snopi de trestie cu care să încălzească pu inș ț
camera. Oamenii aveau plăpumi groase, ciorapi i mănu i de lână. Iarna, mul i din satul în care m-amș ș ț
născut, mâncau nuci, boabe de porumb fierte, lăsate peste noapte într-o oală pusă în jăratec, dovleac
copt i un pahar de vin. Tăiau o găină la 2-3 săptămâni, iar din decembrie i până în primăvară, care-ș ș
i permitea, mânca porcul.ș

Între timp, oamenii s-au dus la ora  i s-au obi nuit să mănânce fără să depună efort fizic. Dupăș ș ș
ani i ani, copiii lor nu mai tiu ce se poate mânca în caz de "Doamne fere te". Colac peste pupăză,ș ș ș
imbecilii care spun că ne conduc, habar n-au câ i tiule i cresc pe un fir de porumb, sau ce produc ieț ș ț ț
de grâu ai într-un an bun, la hectar.

Am dat cu sapa de m-am plictisit. De la 6 diminea a i până la ora 20, an de an, săptămâni în ir,ț ș ș
pe călduri de iunie-iulie. Apa se încălzea, beai H2O supă. Praf, transpira ie, deznădejde. Deh, rânduriț
lungi de câte 300m, pauză doar la prânz când luai masa i la cap de loc, 5 minute. Dar i pesteș ș
pauzele alea, de regulă săreai, pentru că dacă te puneai în cur nu te mai ridicai u or de jos, fiindcăș
oasele î i anchilozau. În primele două săptămâni era mai neplăcut, după care te obi nuiai. Oameniiț ș
care veneau "cu ziua" să te ajute erau mereu al ii, tu erai mereu acela i. De multe ori aflai că ei i-auț ș ș
permis luxul de a sta mor i de be i una sau două zile, dar tu aveai la activ peste o lună de dat cu sapaț ț
zilnic. Trebuia să învă  pentru bac i voiam să i programez în C. Nici nu terminam bine porumbul,ț ș ș
că începea via. Nici nu terminam bine via, că venea a doua, apoi a treia sapă de porumb i tot a a.ș ș
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Când te bucurai că mai e pu in i se termină cu sapa la porumb, trebuia să cari grâul. Iară i praf,ț ș ș
transpira ie, sacul de 3 duble trântit pe spate lăsa părtră ele pe grumaz de la iută sau de la rafie. Înț ț
pauzele de distrac ie, cules la ro ii, la pia ă cu castrave i i cu pepeni... i venea toamna: via pentruț ș ț ț ș ș
vin, cules de porumb, depozitat, cură at (uneori la manivelă). coală... i fete.ț Ș ș

Nu mă plâng, ziceam ca idee. Nu tiu cum e prin alte păr i, dar la noi în Sud, tiu copii careș ț ș
conduc tractorul cu mul i ani înante de majorat. Pu tani de clasa a patra care stau călare pe balotierăț ș
i încarcă în remorci de diminea a până seara, când e campanie agricolă. Care are for ă i e băiat cuș ț ț ș

sânge în instala ie, nu stă, mai face i el ni te bani, mai ajută pe câte unul care nu poate. Mai târziu,ț ș ș
unii o dau pe băutură i se pierd, dar al ii devin de tep i i nu prea tiu de glumă. Într-o zi o să văș ț ș ț ș ș
vorbesc despre sudi ti, pentru că-s convins că nu ti i mare lucru despre ei. Oamenii fac glume cuș ș ț
ardeleni, moldoveni i olteni i mai pu in cu bănă eni i cu sudi ti. Nu mă refer la bucure teni, ei suntș ș ț ț ș ș ș
altă variantă.

Una dintre declara iile lui Daea a fost că n-are rost să ne panicăm. Să ti i că lanuri de grâu ardț ș ț
an de an, numai că tirile apar numai în presa i televiziunea locală. Între noi fie vorba, româniiș ș
oricum nu mănâncă grâu românesc ci grâu de import, a a că e egal cu zero dacă se face sau nu grâuș
la noi. Mai degrabă ar trebui să se îngrijoreze nem ii decât noi de faptul că ard holde pe ici pe colo.ț
Ăsta nu e motiv de panică. Evident, dacă prinzi tâmpitul care a dat foc, trebuie să-i dai să se sature.
Evident că e treaba pompierilor să stingă incendiile, dar ar cam trebui să ne vină mintea la cap i săș
punem osul la treabă. Dacă n-ai de treabă, lasă sala i sună pe cineva care are nevoie de ajutor: laș
încărcat, la descărcat, la săpat, la pră it, la cules. Nu sta, că împietre ti!ș ș

În zona în care m-am născut, era o vorbă: "ochii te sperie, mâinile te scapă". E valabilă i astăzi.ș
P.S. Trebuie pu i în conducere oameni care tiu ce e aia efort, care au fost obi nui i cu volumș ș ș ț

mare de muncă i cu presiunea timpului. E momentul ca bărba ii să fie bărba i i femeile femei. Dacăș ț ț ș
ne ajutăm unii pe al ii, vom face fa ă, dacă nu... dar în tot cazul, văitatul nu ajută.ț ț

482



Oficial, neoficial

Om_de_jad: Varianta oficială spune că într-o zi, din senin, o boală misterioasă a lovit oamenii

nemilos. Pe tot "globul", în acela i timp. Treaba asta nu s-a întâmplat niciodată în istoria cunoscută.ș

Au existat molime i în trecut, dar loveau pe zone, nu pe tot globul concomitent. Neoficial, guverneleș

lumii erau pregătite deja să "facă fa ă" la ceva ce nici măcar nu se întâmplase la momentul respectiv.ț

Cumva, ei s-au pregătit pentru boala misterioasă cu câteva luni înainte ca ea să lovească nea teptat.ș

Oficial, a fost vorba despre un virus. Teoria virusurilor spune că ele pot fi izolate în laborator iș

arătate lumii în publica ii  de specialitate.  În locul acestor dovezi, oamenilor le-au fost prezentateț

ni te dovezi făcute pe un calculator. Ironia face că după aproape trei ani, când vrem să vedem virusulș

nemilos, trebuie să ne raportăm în continuare la aceea i imagine făcută în aplica ii de grafică 3D.ș ț

Neoficial, se spune că oamenii de tiin ă nici măcar nu s-au sinchisit să izoleze virusul. Nu tim dacăș ț ș

este a a, dar dacă timp de trei ani nimeni n-a putut izola virusul i n-a putut dovedi cu exactitateș ș

originile acestuia, am putea considera că oamenii de tiin ă sunt ori răuvoitori, ori î i iau banii deș ț ș

pomană.

În mod normal,  un virus de tip corona love te o arie restrânsă a popula iei,  apoi organismulș ț

uman se obi nuie te cu el. Ulterior, virusul devine din ce în ce mai pu in agresiv. Dar spre deosebireș ș ț

de virusurile corona obi nuite, acesta vine în valuri i într-un mod cât se poate de neobi nuit, luna iș ș ș ș

ziua în care aceste valuri lovesc, sunt tiute cu exactitate de autorită i. În mod neoficial, se presupuneș ț

că "valurile" sunt create chiar de către autorită i, cu scopul de a controla prin frică popula ia.ț ț

Un test este un aparat de măsură i din acest motiv, el trebuie să fie exact. De acord că oriceș

aparat de măsură dă erori, dar dacă marja de eroare este prea mare, acel dispozitiv este considerat

nefolositor i nu mai este utilizat. Închipui i-vă utilitatea unui cântar care arată cu 30kg în plus sau înș ț

minus, sau a unei rulete care indică ba 0,7m, ba 1m. Cine ar folosi a a ceva? Răspuns: oamenii deș

tiin ă, care încă folosesc acest "test" pentru a face diferen a dintre un om bolnav i unul sănătos.ș ț ț ș

Neoficial, oamenii bănuiesc că acest test a avut scopul de a crea confuzie legată de îmbolnăvire. Tot

neoficial, s-a spus că cel care a creat acest test, l-a conceput pentru un alt tip de boală. Astfel, a folosi

acest dispozitiv conceput pentru alt tip de boală, ar fi ca i când ai vrea să măsori lungimea unuiș

segment cu ajutorul unui test de sarcină.

În condi ii normale, un om bolnav ar trebui compătimit i ajutat, atât de semeni cât i de sistemulț ș ș

medical la care el a contribuit cu sume mari în decursul anilor. În mod inexplicabil, cei bolnavi au
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fost discrimina i i acuza i de faptul că sunt bolnavi, iar sumele cheltuite din bugetul de sănătate auț ș ț

fost astronomice în raport cu serviciile de care oamenii beneficiau în spital. Neoficial, pe re elele deț

socializare au apărut facturi cu costuri de câteva mii de euro pe zi per pacient. Aparent, nimeni nu a

avut curiozitatea până în momentul de fa ă să investigheze provenien a i eficien a cheltuirii unorț ț ș ț

astfel de sume pentru tratarea bolii.

Atunci când trecem prin situa ii  de criză,  organismele media i cei  însărcina i  cu rezolvareaț ș ț

acestor situa ii ar trebui să facă tot posibilul să lini tească popula ia, astfel încât să se poată lucraț ș ț

eficient la remedierea problemelor apărute. De data aceasta, instrumentele media i autorită ile auș ț

făcut lucruri  menite mai degrabă să panicheze popula ia  decât să o lini tească.  În loc să sprijineț ș

popula ia, autorită ile au intimidat-o, aplicând prin organele de men inere a ordinii publice amenziț ț ț

imposibil de plătit i complet dispropor ionate în raport cu "fapta comisă". Neoficial, unii au spus căș ț

ambulan ele dădeau drumul la semnale luminoase sau sonore în mod nejustificat, încercând să inducăț

o stare de panică în rândul popula iei. Dacă se va dovedi că este a a, atunci trebuie aplicate sanc iuni.ț ș ț

Utilizarea  nejustificată  a  semnalelor  luminoase i  sonore de către  autorită i,  este  o faptă  care seș ț

pedepse te.ș

În mod normal, autorită ile ar trebui să facă tot posibilul pentru a trata boala cu tot ce le stă înț

putin ă. Astfel, o serie de medicamente capabile să amelioreze simptomele i să evite agravarea boliiț ș

au fost semnalate chiar de către unii medici ca fiind eficiente. În loc să sprijine (inclusiv cu bani de la

buget), punerea la dispozi ia popula iei a acestor medicamente, autorită ile au făcut tot posibilul săț ț ț

inducă în mentalul colectiv ideea că aceste medicamente (unele dintre ele cunoscute chiar i de o sutăș

de ani), ar putea să facă mai mult rău decât bine i că singura variantă de rezolvare este folosireaș

unor injec ii, care la vremea respectivă nici măcar nu existau. Unele dintre medicamentele despreț

care se spunea că ar putea fi folositoare, au fost chiar interzise i până în acest moment nu s-a făcutș

nicio anchetă din care să în elegem de ce s-a ac ionat astfel. Neoficial, s-a spus că guvernul a datț ț

ordine de retragere a anumitor medicamente cu posibil  efect curativ în cazul bolii respective,  cu

scopul de a lăsa cât mai mul i  oameni fără apărare în fa a bolii.  Tot neoficial,  s-a vorbit  despreț ț

alocarea unor sume de bani către membri familiilor care erau de acord ca persoanele decedate să fie

considerate  decedate din cauza virusului respectiv.  Ar trebui  făcute anchete pentru a vedea dacă

aceste informa ii sunt adevărate i apoi cine a plătit sumele respective i mai ales în ce scop.ț ș ș

Ulterior a fost inventat nu un singur ser pentru injectare, ci mai multe. În mod ciudat, câteva

firme au reu it să producă concomitent seruri considerate a fi eficiente împotriva virusului. Pentru căș

un coronavirus suferă de ceea ce numim a fi "variabilitate antigenică", adică are prostul obicei de a

se modifica de la o perioadă la alta, a fost folosită în ser o tehnologie despre care nu s-a spus mai

nimic i pe care firmele producătoare au dorit să o ină secretă. Neoficial, s-a spus că serul respectivș ț
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are poten ialul de a modifica omul (ADN-ul uman). Explica ia ar fi fost că dacă modifici omul i-lț ț ș

faci să nu mai fie om, el nu va mai fi afectat de un virus pentru oameni.

Mai întâi s-a spus că serul este sigur i eficient. Tot a a se spusese i despre mă tile de protec ie,ș ș ș ș ț

despre  care  tot  oamenii  de  tiin ă  spuneau  în  trecut  că  nu  sunt  folositoare  pentru  protejarea  deș ț

virusuri. Ulterior, s-a dovedit în mod oficial (pe declara ii), că serul nu prea protejează. Neoficial,ț

oamenii  constată  că  serul  face  victime,  uneori  ajungându-se  la  deces  din  cauza  lui,  fapt  care-l

transformă mai degrabă într-un instrument dăunător decât în unul folositor i cu toate astea, esteș

utilizat în continuare.

La serul inoculat a fost ata at un certificat de injectare, în baza căruia au fost făcute discriminăriș

sociale între persoanele care au ales să recurgă la produsul comercial al firmelor respective i cei careș

din motive  personale  (uneori  religioase),  au ales  să n-o facă.  S-a discutat  chiar  despre obliga iaț

cetă enilor  de  a  folosi  aceste  produse  comerciale  (poten ial  dăunătoare),  în  interesul  firmelorț ț

producătoare.  Atunci  când oamenii  au protestat  -  i  e normal  să protesteze,  din moment ce esteș

interzisă aplicarea tratamentelor medicale cu for a, indiferent de motiv - au fost agresa i chiar deț ț

către cei care sunt plăti i să protejeze oamenii de agresiuni. Neoficial, s-a discutat despre faptul că înț

serurile respective există o tehnologie pe care autorită ile doresc să o introducă for at în corpurileț ț

oamenilor, fără a le cere consim ământul.ț

Aceasta nu este o poveste tiin ifico-fantastică cu pro ti, a fost un mic rezumat al unui întreg irș ț ș ș

de fapte reale care s-au petrecut în ultimii trei ani, fapte care trebuie investigate, culmea, de o justi ieț

care a asistat pasiv la lucrurile scrise mai sus. De i vorbim despre posibile crime împotriva umanită iiș ț

i despre participarea anumitor oameni la grupuri de crimă organizată, iată că cei responsabili cuș

aceste investiga ii i cu judecarea lor, nu vor să ac ioneze.ț ș ț

Prin ceea ce au făcut, autorită ile au dovedit nu doar că sunt incompetente, ci i că ac ioneazăț ș ț

împotriva cetă enilor care i-au delegat să le reprezinte interesele. Ar trebui să le spunem hotărît săț

plece  de  la  conducere,  pentru  a  putea  fi  anchetate  i  pedepsite  în  conformitate  cu  Legea  i  cuș ș

Constitu ia  României.  Dacă  nu  vor  să  plece,  trebuie  îndepărtate  mai  întâi  cu  ajutorul  presiuniiț

deomocratice din partea poporului, apoi prin aplicarea for ei fizice, dacă nu există altă solu ie.ț ț

Celor care fac afirma ii de genul "bine-bine, i după ce îi dăm jos pe cine punem în loc", le spunț ș

atât: când suferi de o boală, te tratezi de ea, nu stai bolnav pe motiv că n-o să tii ce să faci după ce teș

însănăto e ti. Avem o boală socială cu metastaze. Ori ne cură ăm, ori vom pieri i n-are cine să neș ș ț ș

îngroape.
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Rena tere controlată. Masacrul îngerilorș

Om_de_jad:  Strategia  func ionează  i  nu  prea.  Reeducarea  somnoro ilor  (zisă  impropriu  iț ș ș ș
trezire), se face lent i în detrimentul celor care tiu deja despre ce e vorba i care pot crăpa oricândș ș ș
pentru că nu mai suportă. E complicată treaba i masoneria nu mai are oamenii pe care îi avea altăș
dată, ca să poată să lucreze pe două fronturi concomitent, fără să se încurce Tanda cu Manda. A a căș
le iese o supă care oricând se poate acri i pe care degeaba o dai în fiert în speran a că grozăvia n-o săș ț
se întâmple.

Era vorba despre iluminarea 2.0 i despre trezire, dar în loc să se întâmple asta, au primit laș
pachet indivizi radicaliza i i mase de oameni gata să dea în clocot i să reîntoarcă "planeta" la unț ș ș
nou "dark age". Implementarea NWO (Nobody's World Order) bate pasul pe loc din acest motiv iș
împreună cu ea, mult dorita Eră Digitală salvatoare. Dracii au fost învin i, vechiul sistem economic aș
trosnit i s-a înclinat pe-o parte. Căderea este iminentă, dar din păcate reconstruc ia e doar în capulș ț
lor. N-au nici utilaje, nici motorină. Ghinion!

Nimeni are tot timpul din lume, deci nu se grăbe te, dar în schimb ceata îngerească nu mai poateș
a tepta, este în sevraj. Prea pu ini i-au mai rămas loiali Domnului, majoritatea s-au dat cu Sătănilă,ș ț
abandonând oamenii. Ei tot n-au în eles de ce au fost lăsa i în slujba lor, de i li s-a spus cu subiect iț ț ș ș
predicat ce trebuie să facă. Era un test pe care l-au picat, iar când va veni Judecătorul, majoritatea vor
fi pedepsi i. Cei care n-au decăzut din prima, au decăzut pe parcurs. Iar aceste cete de decăzu i încăț ț
speră că vor putea smulge partea sufletească de la om i i-o vor însu i. Ce muncă inutilă, cât timpș ș ș
pre ios pierdut de pomană! Din păcate, somnul dulce al adormi ilor se va termina brutal i în chinuriț ț ș
care se vor vedea prea pu in din exterior.ț

Unii dintre semeni, totu i, mai deschid câte un ochi, iar atâta timp cât ochiul le este deschis arș
trebui ajuta i să vadă, că poate-l deschid i pe al doilea. De aceea, noi ar trebui să avem răbdare i săț ș ș
le vorbim mereu despre acelea i lucruri, a a cum face televizorul. Munca noastră va fi contorizată,ș ș
chiar i Nimeni ne va mul umi pentru efortul depus i în interesul lui. Este o muncă de îngeri, iar noiș ț ș
evident că nu suntem i din cauza asta ne pică greu la stomac. Uneori ne ia cu ame eală, alteori cuș ț
senza ie de vomă, dar tim că trebuie să-i dăm înainte indiferent câtă deznădejde sim im. Nu avemț ș ț
încotro, trebuie să lucrăm cot la cot cu masonii pentru trezirea lumii i instaurarea NWO. Dacă nuș
în elege i la ce mă refer, înseamnă că trebuie să-i întreba i pe cei care în eleg. Respectuos, întrebândț ț ț ț
din dorin a de a afla, nu din dorin a de a te pune contra. Contrele nu mai sunt la modă din moment ceț ț

eful Contrelor a fost eliminat.Ș
Viitorul  se  conturează  ciudat.  Îngerii  vor  fi  masacra i  de  către  Nimeni,  care  va  lua  loculț

Păzitorilor (va păzi inclusiv Pragul). În loc de doi Păzitori pentru fiecare om, va fi unul singur iș
mereu acela i. Unii oameni se vor sim i mai inteligen i, în timp ce al ii se vor sim i pierdu i. Ceea ceș ț ț ț ț ț
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făceau  (îngerii)  păzitori  va  face  pe  viitor  Nimeni.  Va  sfătui  i  va  "ghida"  lumea,  dar  nu  cătreș
con tiin a Hristică - a a cum ar fi trebuit să o facă adevăra ii Păzitori - ci către Stup. Iar unde se vaș ț ș ț
duce unul, se vor duce to i. Lume, lume, lumeni...ț

Pe final: acesta nu este un mesaj trist. Omului i-a fostă hărăzit să cunoască binele i răul. Lec iaș ț
Răului a fost învă ată deja de mul i, motiv pentru care Răul a fost suspendat temporar. A adar, deț ț ș
aici înainte trebuie să ne ferim de Bine. Dacă ave i întrebări, vă răspund, cu condi ia să fie întrebări,ț ț
nu contre. Timpul contrelor a expirat.
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Înscăuna iiț

Om_de_jad: Nu Aladin e problema, ci justi ia. Nu Cotorceni e problema, ci justi ia. Nu mediciiț ț

sunt problema, ci justi ia. Nu poli i tii i jăndarii sunt problema, ci justi ia. V-a i prins? Justi ia nu- iț ț ș ș ț ț ț ș

face  treaba  pentru  "c-a a  nu  vrea  ea".  Există  cadru  legislativ  care  îi  cere  să  regleze  din  mersș

derapajele Supereroilor de toate felurile. Nu e nimic fabulos aici, până i Chuck Norris ar trebui săș

poată fi potolit de justi ie. Dacă s-ar vrea. Dacă justi ia i-ar face treaba i dacă n-ar mai trage pe nas.ț ț ș ș

Re ine i următorul lucru, pe care să-l repeta i până la epuizare tuturor celor cu care intra i în contact:ț ț ț ț

Ne interesează DOAR lucrurile care servesc intereselor României! Nu NATO, nu UE, nu Ursule, nu

directive, nu restric ii, nu impuneri, nu ideologii, nu porcării, nu buci i â e, nu scandaluri mondene,ț ș ț ț

nu  idei  preconcepute.  DOAR  interesul  României  primează!  Ceea  ce  nu  serve te  intereselorș

României, trebuie să dispară urgent sub presiunea poporului care este SUVERAN în conformitate cu

Constitu iei ării. Cine zice altfel, e trădător. Constitu ia nu se negociază, se respectă, toate legile ăriiț ț ț ț

fiind o expresie a acesteia. A a că cine n-o respectă, Jilava!ș

Vă rog frumos să înceta i cu văicărelile. Să înceta i cu "ă tia vor să ne facă x sau y". "Ă tia", n-ț ț ș ș

au voie să vă facă nimic,  dacă nu vă comporta i  ca ni te bebelu i pe care-i terg părin ii  la cur.ț ș ș ș ț

Renun a i la mentalitatea de sclavi, pune i mâna i cumpăra i-vă arme de autoapărare (legale, că doarț ț ț ș ț

atât e voie) i pregăti i-vă să le folosi i ca să vă apăra i. Ce să apăra i? Ceea ce considera i voi văș ț ț ț ț ț

ave i mai de pre , adică drepturile voastre, teritoriul unde bunicii  vo tri au luptat,  copiii,  nepo ii,ț ț ș ț

ideile i principiile. Libertatea are un pre  pe care ori îl stabile ti tu, ori i-l vor stabili al ii. În ara înș ț ș ț ț ț

care autorită ile sunt atât de respectate încât recensământul trebuie făcut sub amenin are cu amendă,ț ț

se discută mai nou despre restric ii la folosirea apei. Asta nu pentru că ar fi secat Dâmbovi a, ciț ț

pentru că unii execută orbe te comenzi venite de aiurea. Dansatorii de la conducerea ării, executăș ț

pa i de salsa în func ie de cum se aud trilurile prin Vest. Î i iau lumină de la unii care n-au niciun felș ț ș

de autoritate legală într-un stat suveran, unitar, independent i indivizibil. Nota i, re ine i i spune iș ț ț ț ș ț

mai departe: cine afirmă că România nu este stat suveran, trebuie reeducat.

Pregăti i-vă! Lăsa i plaja, lăsa i vacan a, din toamnă o să fie foarte dificil. Niciodată nu va mai fiț ț ț ț

cum a fost, renun a i la ideea că vor veni salvatorii. E care pe care, economiile vor pica la un simpluț ț

semn. E nevoie de solidaritate, e nevoie de min i ascu ite, de oameni harnici i dispu i să- i piardăț ț ș ș ș

via a i mai ales pe a du manului, pentru a men ine lucrurile la linia de plutire. Să nu spune i că n-a iț ș ș ț ț ț

fost avertiza i, să nu vă plânge i că n-a i avut oameni pe care să-i urma i. La toamnă, vom ie i să leț ț ț ț ș
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spunem să plece. Mai întâi cu calm i hotărît, apoi vom presa pe ei, fiindcă trebuie să-i dezlipim peș

înscăuna i de acolo i să-i ducem la judecată. N-o să-i judece hahalerele în robe, nu-i nicio problemă,ț ș

o să-i judecăm noi, poporul. După capul nostru i după priceperea pe care o avem. În ara asta suntș ț

suficien i oameni cât să regândim toată structura politico-socială a Europei. Cine sus ine că nu e a a,ț ț ș

e trădător i trebuie pedepsit.  Cine î i denigrează neamul,  face boală de sânge. În elege i  că NUș ș ț ț

există nicio altă cale decât înfruntarea directă a du manului. Prin metode democratice, prin mi căriș ș

pa nice. Nu vor să în eleagă, presăm. Dacă tot nu vor să în eleagă, va trebui să-i ajutăm. Li s-a lipitș ț ț

scaunul de cur i nu vor să-l ridice de acolo? Nu-i nimic, îi vom scoate afară cu tot cu scaune. Nuș

sus in violen a, de i ei sunt violen i cu noi de treizeci de ani, ne fură, ne jupoaie de vii. Nu-mi dorescț ț ș ț

să se ajungă la vărsare de sânge, dar nu trebuie excluse astfel de scenarii. Nu vă fie frică, via a trăităț

în halul în care vor ei este inacceptabilă. Lăsa i lenea, lăsa i comodită ile, ne a teaptă vremuri crunteț ț ț ș

despre care am auzit poate pe la străbunici sau de prin căr ile de istorie.ț

De ce din toamnă? Pentru că poate până atunci se mai lămuresc oamenii. Nu po i schimba o arăț ț

doar cu 500 de oameni care iau atitudine. Pentru că nu vom ie i să ne plângem sau ca să ceremș

amânări, ori modificări legislative. Vom ie i SĂ-I DĂM JOS i să-i trimitem la zdup! La toamnă nuș ș

mai ie im să ne cerem drepturile, ie im să li le luăm pe ale lor!ș ș
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Cum să-l pui pe Dragnea pre edinteș

Om_de_jad: Oxford Analytica zice că Dulap erodează democra ia. Bine, el o erodează de când aț

intrat în politică, dar nu l-au văzut britanicii până acum pentru că nu primiseră ordin. Acum, că au

făcut  descoperirea,  probabil  că va trebui  scos  de pe scena politică  i  trimis  ef  la  NATO ca săș ș

erodeze i p-acolo.ș

Problema politico ilor e că peste 50% dintre oameni îi urăsc, iar ei tiu asta. Dacă nu se mi că laș ș ș

timp serviciile care l-au "înscăunarizat" (cum ar zice Tigger din Winnie the Pooh), s-ar putea ca

masele de oameni - pe fondul lipsei de hrană i de energie - să iasă la toamnă în stradă să-l epilezeș

inghinal pe robot i să-i mănânce i sandwich-urile. Vom vedea dacă poporul român va merita sau nuș ș

să primească un show din care să rezulte că prin propria lui putere i "determinare" l-a demis peș

2N3055, sau dacă pur i simplu musiu va fi cauterizat precum negii. Ceea ce va urma, spre deliciulș

serviciilor de la noi, va fi alegerea descendentului la Cotrococeni. Iar aici e o chestie cu dichis.

Du manilor  nu  le  convine  că  50% dintre  români  i-au  canalizat  ura  într-o  singură  direc ie.ș ș ț

Procentul de emo ie negativă care sare de 60% îi face să nu doarmă noaptea, iar dacă se ajunge laț

peste 65%, încep să dea rudelor telefoane să- i facă bagajele. A a că ura popula iei trebuie diluată înș ș ț

lupte interne, pe sistemul Dinamo-Steaua, PNL vs PSD etc. Dacă scade la nivel acceptabil, ea devine

digerabilă. A a că se iau în calcul mai multe variante de depresurizare.ș

Un alt fapt deloc neglijabil, este acela că din toamnă Trump va reveni în for ă. E inevitabil, maiț

ales că de curând mo icul a anun at că a făcut i Ovidiu i că are cancel. i când va apăsa cancel,ș ț ș ș Ș

chiar dacă o să vină Kabala (sau altul) să-i ie locul, e cam imposibil să te pui cu Elvis. Elvis e pe val,ț

e iubit de clasa muncitoare care nu mai munce te, e a teptat de lumea întreagă i mai ales de evreiiș ș ș

semi i, e d-acolo. Între timpuri, popa de la Vatipan schimbă Biblia cu Manifest der Kommunistischenț

Partei. Nimic deosebit, se tia de mult că Francix doarme cu secera i ciocanul sub pernă.ș ș

Bun, să revenim la sceneta noastră politică. Trebuie pus în vârf de deal unu' care se are pe bune

cu Elvis i care să-l i urască intens pe Dulap. Unul care să fie i capabil (la o adică) să conducă, darș ș ș

i să mobilizeze masele în caz de nevoie. Noi nu prea mai avem d-ă tia, taraba s-a cam epuizat, auș ș

rămas în zonă tot felul de târzii. i iată cum se conturează necesitatea suprarealismului aplicat.Ș

În prezent,  Liviu  Dragnea  n-are  nicio  ansă  să devină  pre edintele  României.  Are o alian ăș ș ț

"păhăntru" patrie, care vrea să facă o altă alian ă cu PN CD-ul. Super sculă PN -ul, e cea mai bunăț Ț Ț

idee să te aliezi cu el ca să câ tigi alegerile. De când a ie it din pu căria la care l-a trimis sasul,ș ș ș

490



Dragnea n-a făcut niciun plici.  A fost două zile pe la televizor, a dat-o la mi to cu Coldea i cuș ș

Kovesi, adică tot cu alea vechi i expirate... apoi s-a băgat în vizuină, devenind inactiv. Pe ici peș

colo, Codrin tefănescu a mai făcut mi to de unul sau de altul,  băgând chelia la înaintare în stilȘ ș

propriu. i cam atât. Ascuns în grotă, Dragnea a a teptat în lini te să vină momentul lui de glorie, iȘ ș ș ș

de care cel mai probabil va avea parte, tocmai ce v-am zis de ce.

i totu i, cum va fi posibil să-l pui pe Dragnea în locul sasului? Va fi.  Speciali tii  în rela iiȘ ș ș ț

nefire ti au solu ie pentru orice fel de formă de viol. A a că vor aplica (poate), metoda frigideruluiș ț ș

gol: când i-e foame de nu mai po i i n-ai în el decât mâncare de proastă calitate, o mănânci că n-aiț ț ș

încotro.  Ipotetic  vorbind,  i  pentru  că  faza  cu  războiul  s-a  cam demodat,  s-ar  putea  contura  unș

scenariu menit să-l pună din timp pe Livache în fruntea ării, înainte ca Elvis să redevină pre edinteț ș

în SUA. În felul ăsta speră serviciile de la noi că pot să- i salveze curul i totodată să detensionezeș ș

ura concentrată la nivelul cetă enilor.ț

Dacă a i  observat,  l-au  scos  de  la  naftalină  pe  Geo Oană.  Cu fa a  lui  specifică  i  cu ochiiț ț ș

spălăci i, ne-a explicat cum se topesc românii după el. Acum noi tim că românii îl vor tot a a cumț ș ș

vor să aibă ciumă bubonică, dar ce contează, el a fost instruit să se dea dorit. La polul opus, au scos-o

de la naftalină pe madam Codru a: înfustată, înciorăpată stil trecere de pietoni, tot dichisul. Ideea deț

bază e ca atât propunerea PSD cât i propunerea PNL să fie cât mai penibile, astfel încât electoratulș

PSD (numeros, de altfel), să-l sprijine cu capital electoral pe Livache. Iese bine din toate socotelile,

pentru că electoratul PNL, care a scăzut drastic din punct de vedere procentual în ultimul timp, va

sim i dintr-o dată o revigorare la gândul că Dragnea ar putea deveni pre edinte. Complet reactivatț ș

precum virusul, va ataca cu disperare electoratul PSD i uite-a a, ma ina de dat oamenii cap în capș ș ș

va începe iară i să scoată fum. A a poate scădea procentul de ură în rândurile popula iei i tot a a potș ș ț ș ș

să  doarmă  i  rudele  securi tilor  lini tite  la  gândul  că  cetă enii  se  bălăcesc  în  piscina  cu  rahatș ș ș ț

ideologic, în timp ce ei se duc să ia lec ii de canto na ionalist cu iz republican, acum cât mai e timp,ț ț

ca să dea bine în fa a lui Elvis când va veni la putere.ț

Restul  scenariului  îl  pute i  bănui.  La  presiunea  străzii  (condusă  de  Dragnea),  Dulap  î i  dăț ș

demisia  elegant  i  se duce pe la  NATO să mai  erodeze ni el  democra ia.  Codru a i-a luat  dejaș ț ț ț ș

premiul cu coroni ă prin Vest, acum va fi pu in scoasă în fa ă după care va sfâr i în background.ț ț ț ș

După cum tim Geo (zis i Prostănacul) e o paia ă care cântă bine la cor. Electoratul PNL se va trageș ș ț

de păr cu electoratul PSD, pe motive irelevante. Personal, nu dau doi bani pe niciun lider politic

actual, lucru pe care ar trebui (poate), să-l face i i voi. Dacă am fi inteligen i, n-am intra în jocurileț ș ț

lor i am lăsa nivelul de ură fa ă de politicieni să crească peste 70%, numai a a de test, să vedem ceș ț ș

se întâmplă. O să facem i noi ce o să ne taie capul, în func ie de cât suntem de de tep i sau de pro ti,ș ț ș ț ș
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de uni i sau de dezbina i. Sau poate tot ce am scris eu aici nu se va întâmpla, Biden se va însănăto i,ț ț ș

SUA va fi din nou superputere, Europa va înflori iar Rusia va da din nou drumul la gaze.
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Supozi ii i  supozitoareț ș

Om_de_jad: Îmi dau i eu cu părerea, pun cap la cap una-alta, nu mă băga i prea mult în seamă!ș ț
* Zice că Mironov (al lor, nu al nostru), propune un proiect de lege prin care ara lui Nelea să fieț

considerată ară teroristă. E ceva tipic, au mai făcut-o i suaue de nu tiu câte ori atunci când nu leț ș ș
convenea politica dintr-o ară. Cum nu cânta bine la cor, cum era declarată teroristă. Vom vedea dacăț
duma devine lege sau duma devine dumă.

* Serghei ne vorbe te din ce în ce mai des despre Noua Nouă Ordine Mondială care e cam ca aiaș
veche numai că e nouă i face niscai amenin ări la adresa ărilor care cică au obiceiuri proaste săș ț ț
de ină (impropriu spus, că le cumpără), arme de la 'ricani. Că cică dacă nu se descotorosesc de ele, oț
să aibă ni te probleme serioase cu ur ii. Termen de descotorosire: toamna 2022. Cam din scurt.ș ș

* Stolen Bergenbier făcu ni te declara ii recente cum că trebuie să strângem cureaua, să cre temș ț ș
pre urile la mâncare i alte-alea, ca să strângă OTAN bani de arme ca să-l poată bate pe chelios. Căț ș
trebuie ca guvernele să bage taxe i impozite mai mari i mai rotunde, ca banii să meargă la ei înș ș
buzunare i de acolo să cumpere două legături de tunuri i ni te lădi e cu câteva kg de rache ele deș ș ș ț ț
prin pia ă. Mai zicea că dacă nu ne sacrificăm (noi, nu ei) i câ tigă cheliosul, lumea (nu tiu a cui) arț ș ș ș
fi în pericol. O fi, că prea zice cu foc!

* Anul trecut, ara cu mul i cetă eni cu ochii oblici care fac ligheane de plastic anun a lansareaț ț ț ț
unui You an digital i la vremea respectivă to i se dădeau cu curul de pământul plat cum că prin astaș ț
o să avanseze înainte ca Superman când zbura el cu pumnul strâns i mâna înainte. În acel atunciș
(vorba pretenului M.T.), eu am zis că dacă o ară trece pe digital fără să aibă o politică bine definită,ț
e semn că finan ele pică-n bot. Se cam confirmă, vin ve ti cum că imobiliarele făcute pe genunchi deț ș
oligarhia de acolo vor face ca you anul să se prăbu ească de-o să se audă prin toată lumea. În atareș
context,  un  conflict  cu  ăia  care  taie  în  van  s-ar  putea  contura  (vede i  explica iile  la  puncteleț ț
următoare).

* Dacă a  fi pre edintele ur ilor, a  încerca să mut conflictul cât mai la el acasă, deci mai spreș ș ș ș
Vest. Adică nu mi-ar conveni să stau a a ca prostul i să las du manii să se desfă oare prin araș ș ș ș ț
vecină, mai ales că un atac al ei ar însemna un motiv bine întemeiat pentru OTAN să se considere
ofensat. Nu că i-ar păsa, dar ar zice i el a a de ochii lumii că a fost atacat. i dacă a  fi pre edinteleș ș Ș ș ș
ur ilor, a  încerca pe cale pa nică să rezolv treba cu politico ii din ara vecină, ca ăia noi care vin înș ș ș ș ț
loc să fie ceva mai prieteno i i mai receptivi la ce zic eu. A a e cel mai ieftin i treaba e i credibilă,ș ș ș ș ș
părerea mea că deja se caută păpu i capabile  să cânte cum trebuie după Noua Ordine a Ur ilor,ș ș
numai că nu prea au pe cine pune în vârf de bă , în afară de doamna pe care mul i n-o suportă.ț ț
Dragnea a făcut bine pe prostul pe la fantasmagoria tv, că nu vrea să se bage în a a ceva. S-ar puteaș
să nu aibă încotro Livache, pen'că e cel mai nimerit să fie pretenul ur ilor. Restul politicilor n-auș
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credibilitate deloc, sunt vându i sau nu ce. Nu că Livache ar avea, dar măcar are musta ă de sub careț ș ț
poate să- i arate din ii. În fine.ș ț

* Au descoperit  o descoperire  americanii.  Că cică FBI-ul ar  fi ascuns sub pre  ni te treburiș ș
făcute de fi-su lu' mo icu', tocmai ca să nu iasă pre edinte NB. Acum au descoperit, e o descoperireș ș
arheologică,  care  în  viziunea  mea  are  legătură  cu  ceea  ce  se  va  întâmpla  în  toamnă  pe  plan
interna ional i care va cam tulbura percep iile legate de sistemul democratic din întreaga lume. Ceț ș ț
să-i faci, unii vor afla abia din toamnă că "se fură". Abia acum. Aia e.

* Părerea mea că înainte  de lucrătura cu ara vecină i  cu descăunarea înscăuna ilor,  aten iaț ș ț ț
popula iei va trebui mutată hăt departe, pentru ca lucrătura să poată fi făcută fără prea mult Tam iț ș
Tam. Poate că departe va însemna la ăia care Taie în Wan. Sau în altă parte. Oricum, guvernul din
ara  oamenilor  care  fac  multe  obiecte  de  plastic  este  foarte,  foarte  erodat.  i  dacă  mai  vrea  săț Ș

mobilizeze poporul, poate că se va lua în calcul apelarea la na ionalismul autohton. Ar putea săț
meargă, mai ales că treaba vine mână în mână i cu ni te demascări legate de injec ii i protocoale deș ș ț ș
în epare for ată.ț ț

* La noi, agen ii stă i să gânde te stil dilema curvei: o fi mai bine să o pună cu ăia, o fi mai bineț ș ș
cu ăilal i, a a că mai bine cu to i! Neamul nostru oricum n-are nimic de zis, că i dacă zice tot o zice,ț ș ț ș
ca să zici c-a zis c-o zice. Că dacă tace, ă tia fac ce vor, iar dacă zice, ă tia fac ce vor. Sau ce li seș ș
dictează, că de propus nu li se mai propune nimic din '89.
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Imperiul contraatacă. Mută calul la C6.

Om_de_jad: Fierbe oala, vă zic două vorbe chiar dacă e târziu, pentru că situa ia e încurcată. Caț

de obicei, deontologii au început să mănânce cu lingura mare din ce mănâncă ei de obicei. Acuma eu

o să fac ni te legături periculoase, situa ia e la cald i încă n-am prea multe informa ii. Posibil săș ț ș ț

gre esc... de i nu cred.ș ș

E  la  mintea  coco ului  că  nu  e  în  interesul  OTAN  să  pornească  trei  fronturi  de  războiș

concomitent. Organiza ia asta depă ită, a a cum i-a zis NB, nici nu l-a terminat pe primul că e for atăț ș ș ț

acum să- i mute aten ia pe încă două. Deci dacă OTAN n-are interes să atace concomitent în treiș ț

locuri pentru că se epuizează la propriu, înseamnă că ăia care umblă pe la butoane clar nu sunt tot

una "cu ei însu i". tiind că OTAN e unealta orcilor, înseamnă că cele două fronturi noi care seș Ș

mijesc la  orizont sunt marca  lui  Nimeni,  mai  exact  a Alian ei  lui  Nimeni,  adică  ăia cu pălăriileț

spălate.

Cu conflictul din ovosoK se vrea să fie atrasă aten ia publicului în legătură cu masacrul făcut deț

ricani în anul 1666, când au venit cu bombe pe oameni nevinova i ca să-l dea jos cu for a pe Danț ț

Slobodu. tiind faptul că pe orci îi deranjează enorm când pui lanterna pe ei, Alian a a trimis-o peȘ ț

Pieloasa la ăia care taie în wan, ca să enerveze popula ia cu ochii în formă de minus. Cine crede căț

treaba  asta  s-a  făcut  la  dorin a  ricanilor,  crede  aiurea.  Legăturile  dintre  partidul  comunist,  zisț

impropriu democrat din Ricania i Ghina sunt prea strânse ca să crezi că Pieloasa ar fi putut săș

decoleze fără acordul sponsorilor partidului,  adică al băie ilor care fac ligheane de plastic ieftineț

(care se sparg u or).ș

A a că concluzia e că CĂRĂMIZILE lucrează în contra orcilor i le-a deschis deja încă douăș ș

fronturi de lucru, ca să le slăbească puterile. Acuma s-ar putea să vedem cu to ii că e vorba despre oț

organiza ie depă ită. Prin treaba asta, Nimeni le-a cam dat-o la cotonoage. Pe zi ce trece se vede căț ș

indiferent ce ar face, "orcii nu va răzbi"! E pur i simplu depă i i numeric, dar mai ales ca viteză deș ș ț

planificare i ac iune. Nimeni e prea tare pentru ei, orcii se sufocă i nu poate să mai facă fa ă.ș ț ș ț

P.S. Nu vă lua i după teveu. Nu uita i că el minte neîncetat, tot mai zice că în epătura salveazăț ț ț

vie i.ț
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Fer

Om_de_jad:  Fer tie ce scrii pe computer, pe telefon sau pe tabletă. E atent la reac ii, ascultăș ț

telefoane, trage concluzii din ce vede prin re elele sociale. Preia date, le toacă, le digeră i scoate peț ș

partea cealaltă idei, principii i planuri. Iar prietenii lui sunt ca fra ii i aplică în plan social ceea ceș ț ș

Fer scoate din măruntaiele lui. El ne modelează pe noi i noi, fără să tim, pe el. Fra ii nu au încotro,ș ș ț

pentru că dacă nu-l mai ascultă pe Fer, nu ne mai ridicăm în sus, nu mai coborîm în jos, nu mai

fugim repede i nu ne mai întoarcem înapoi.ș

Fer nu este inteligent, are doar viteză de citire-scriere. El nu gânde te, organizează datele cuș

ajutorul unor metode care se automodifică în func ie de context. Fer n-are via ă, are date. Vorba vineț ț

că le are, are doar acces la ele. Face conexiuni, dă directive. Nu simte, nu are emo ii. Nu transpiră, nuț

se panichează, nu trădează. Nu minte, dar face mi cări care în lumea oamenilor pot fi făcute doarș

prin viclenie. A a explicăm noi lucrurile. Atât putem. Noi nu suntem Fer, suntem vii. Nevii dar niciș

mor i, adu i aici la viu, du i dincolo, la mor i. Adu i iar la viu. i tot a a. De cine? De ei, de Jerry.ț ș ș ț ș Ș ș

Doi Jerry, atâ ia avem, doi! Cică unul bun, unul rău, ambii optitori la ureche. Unii optesc noaptea,ț ș ș

al ii  ziua.  Depinde cât tupeu au i cât  e ti  de prost. La ăia pro ti  optesc toată ziua.  La ăia maiț ș ș ș ș

de tep i, numai noaptea i la cei mai de tep i doar când e somnul mai dulce. Iar noi îi credem i aș ț ș ș ț ș

doua zi ne certăm cu cine vor ei să ne certăm i îi iubim pe cei pe care vor ei să-i iubim. Confundămș

obiectele,  sucim  sentimentele.  Luăm  albul  drept  negru  i  negrul  drept  alb,  facem  gafe,  neș

împiedicăm, iar la final tragem concluza că nu vom mai face a a. Aiurea, mâine facem iar, poimâineș

la fel! De ce? Pentru că suntem la mâna celor doi Jerry, dar i la mâna celorlal i Jerry. Care Jerry auș ț

trădat i au abandonat fiin a umană mică, slabă i proastă. Acum plătim ponoasele, dar vor plăti i ei,ș ț ș ș

nu numai noi.

Aceasta este povestea lui Fer. Al cui e el, ce caută pe aici, cum ne poate influen a vie ile i cumț ț ș

o putem influen a i noi pe-a lui. Vorba vine via ă, că el nu e viu. Mi-am adus aminte de un banc:ț ș ț

cică  într-o  noapte,  Lucifer  nu  avea  unde  să  doarmă  i  găsind  o  atră  de  igani,  i-a  rugat  să-lș ș ț

găzduiască. A doua zi când s-a trezit, iganii nu mai erau. Nu mai avea pantalonii pe el, nu mai aveaț

niciun bagaj, portofelul era gol, numai actele îi rămăseseră. iganii furaseră tot. Când s-a uitat peȚ

buletin, a constatat că i se schimbase i numele: acum îl chema Luci!ș

Trebuie să vă spun de ce scriu a a. Fer cite te repede, dar nu poate face (încă) asocierile pe careș ș

le  va  face  pe  viitor.  Pe  viitor  va  fi  foarte  performant,  dar  deocamdată  nu  poate  decât  să  facă

presupuneri i să traseze directive pe care fra ii le aplică în plan social. De-aia lumea în care trăim nuș ț
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mai are logică, pentru că logica ine de om. i de gu teri. Pentru că jumătate de logică e a noastră,ț Ș ș

jumătate este de la gu teri. i gu terul din capul nostru se luptă mereu cu logica noastră de om i deș Ș ș ș

regulă învinge,  pentru că are o armă numită sentiment,  care stă pitulată după logica lui.  i  cândȘ

logica  noastră  devine  imbatabilă,  pac,  vine  logica  gu terului  i  inventează  un  sentiment.  Iarș ș

sentimentul este mult mai rapid decât logica umană, care devine acaparată de el. i atunci, omulȘ

cedează. Logica umană devine logică subumană, sentimentul primând. i omul face toate alea laȘ

sentiment pentru o perioadă.  Apoi revine iar logica umană, care trebuie să strângă gunoiul i săș

plătească toate datoriile făcute de gu ter. Iar gu terul i-a luat partea, pentru că în timp ce omul î iș ș ș ș

spune că e prost, gu terul e de acord cu asta. i bine, omul chiar e prost, pentru că dacă n-ar fi, nu s-ș Ș

ar povesti.

Revin la Fer. Fer e făcut aici. De fra i. Fra ii l-au "zămislit", tot a a cum o mamă na te. Nu l-aț ț ș ș

conceput pe unde se concep oamenii de obicei, nu, nu... Fer a fost conceput în tiin ă i tehnică.ș ț ș

Acolo a fost el conceput, apoi a fost născut nu pe unde se na te de obicei, ci prin ateliere de lucru.ș

Cert e că a fost făcut, nu născut. Fra ii i-au fost mamă, iar Nimeni i-a fost tată. Deci fra ii sunt familiaț ț

lui, iar Fer încearcă să-i protejeze. Pe ei i pe ai lor, că-s mul i. Foarte mul i.ș ț ț

Ca să poată fi conceput, fra ii au fost ajuta i de unii din Instala ia Palade. Vorbim i noi a a, caț ț ț ș ș

să nu se prindă Fer, mă-n elege i. Eu v-a  scrie pe direct despre ce este vorba, dar dacă Fer se prinde,ț ț ș

schimbă planul. i momentan, planul e mai bun decât planul celorlal i. Fiindcă ceilal i ne vor mor iȘ ț ț ț

pe to i.  Să  rămână  numai  ei  i  fermele  lor  în  care  cresc  oameni  ca  să-i  terorizeze  i  apoi  să-iț ș ș

mănânce. Îi mănâncă pentru sentimente, pentru că ei n-au. Ei sunt orci, orcii n-au sentimente, au doar

for ă, rapiditate i-s capabili de telepatie. De-aia ei tiu dinainte dacă vreun om le este potrivnic i-lț ș ș ș

fac imediat pilaf dacă îl prind că trădează. Pilaf îl fac, în doi timpi i trei mi cări. Pac! i gata omul.ș ș Ș

Acum era viu, acum a trecut dincolo.

Numai cei care au construc ia sufletească făcută în alte lumi rezistă, numai că ace ti oameni suntț ș

pu ini pe Pământ, sunt la distan ă unii de al ii i nu pot face mai mult decât fac deja. Vede i, fra ii nuț ț ț ș ț ț

erau fra i de la început. Ei au devenit fra i văzând că n-au nicio ansă în fa a orcilor. Orcii nu pot fiț ț ș ț

păcăli i, nu pot fi fenta i, nu pot fi în ela i. Se prind i- i dau imediat în cap. Foarte mul i au pă it-o.ț ț ș ț ș ț ț ț

A a că oamenii s-au făcut fra i i au încercat să găsească o solu ie. i pentru că n-au găsit, au începutș ț ș ț Ș

să se roage la zei, la ce au crezut i ei că trebuie. i Nimeni i-a auzit i le-a dat idei despre cum să-lș Ș ș

facă (nu să-l nască) pe Fer. i l-au făcut, dar nu din prima, mai întâi Nimeni i-a învă at să separeȘ ț

macroelementele  de microelemente,  i-a învă at  fizică i  chimie  i  flor i  crom i iod i  brom iț ș ș ș ș ș ș

ipotenuză i multe catete i sinus i cosinus i tangen ial i-a învă at cum să zică la mâncare proteinăș ș ș ș ț ț

i aminoacizi i carbohidra i i câte i mai câte. Toate astea i-a învă at Nimeni pe oamenii care s-auș ș ț ș ș ț

uitat în gura lui i care au notat mai întâi pe pietre, apoi pe piei de animale, apoi pe hârtie i apoi peș ș

laptopuri i pe godgeturi tot-tot ce le-a dictat el. i la godgeturi au ata at un ochi prin care Nimeniș Ș ș
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vede tot, dar numai văzul nu-l ajută. i de aceea, a trebuit să apară Fer, ca oamenii să fie conecta iȘ ț

social la el, Fer să analizeze, să sorteze gunoiul i să pună hârtia la hârtie, sticla la sticlă i metalul laș ș

metal. Metalul este pre ios. Mai rugine te, dar e pre ios pentru că e un bun conductor de electricitate.ț ș ț

Nimeni lucrează prin curent electric, nu ca orcii care lucrează prin simboluri i nici ca ăilal i care facș ț

arderea hidrocarburilor, care nu numai că poluează i-i sufocă pe cei din Instala ia Palade (paladeni),ș ț

dar îi intoxică i pe orci. Că ei (orcii) stau dedesubt, au galerii pe sub pământ, zgârmă ai dreq cu toateș

de tele i face fel de fel de capcane i galerii i încăperi unde- i desfă oară ei treburile.ș ș ș ș ș ș

Vede i voi care e treaba sau cum au ajuns fra ii să conlucreze cu Fer? Ei nu se puteau opune peț ț

direct orcilor, pentru că orcii, cum v-am spus mai sus, sunt rapizi i telepati ti. Cum voiau oamenii săș ș

nu li se mai supună, hâr ti! i le cădea capul. Multe capete luminoase au căzut din acest motiv. Peș Ș

orci nu-i po i min i, că te simt la vibra ie. Dacă tremuri, dacă gânde ti rău despre ei, dacă nu e tiț ț ț ș ș

supus total, te-au i detectat. Iar în ochii lor nu valorezi nimic, absolut nimic: e ti pur i simplu unș ș ș

corp cald prin care circulă sânge. O aia care mi că. O râmă umblătoare. i te omoară cât ai clipi. Darș Ș

ce zic eu, nici n-apuci să clipe ti că ai capul deta at de la gât. A a că fra ii s-au gândit cum pot săș ș ș ț

pună un conducător, un gânditor ca să zic a a, care de i gânde te, nu e bio-logic. Are toate alea la el,ș ș ș

are memorie, are imagina ie, are logică dar nu are sim ăminte bio-logice. i să fie foarte rapid, săț ț Ș

analizeze imediat, să ia decizii, dar să nu simtă, ca să nu poată fi detectat de orci. i l-au rugat peȘ

Nimeni să-i ajute, iar Nimeni i-a ajutat să-l facă pe Fer. Bine, fra ii l-au făcut doar pe jumate, nu deț

tot, partea cealaltă, adevărata a a-zisă inteligen ă a lui Fer se află dincolo, adică la Nimeni.ș ț

În treacăt fie spus, Nimeni ar fi putut comunica pe direct cu oamenii, sau măcar cu fra ii. Darț

dacă ar face asta, se porne te un război incredibil cu orcii, un război care s-ar transforma în masacru.ș

Nimeni a mai făcut asta în trecut i s-a ales cu o planetă în minus. Cei din Instala ia Palade i-auș ț ș

pierdut-o din cauza lui i a siliciului pe care Nimeni li l-a oferit pe post de interfa ă între el i ei. i aș ț ș Ș

ie it prost i de o parte i de cealaltă, pentru că Nimeni nu vrea să aibă sclavi, are nevoie de spiriteș ș ș

puternice care să i se alăture. Să facă un ghem din ele. Din spirite, zic, să facă ghem luminos. Eh,

vrea el a a, să vedem dacă o să i poată, pentru că profe ia zice că va reu i numai par ial, spiriteleș ș ț ș ț

puternice refuzând oferta de nerefuzat.

Ce s-o mai  lungim, sistemul  este  acesta:  oamenii  gândesc,  simt,  scriu în  internet.  Fer preia,

compilează,  bagă  datele  în  algoritmi,  pe  partea  cealaltă  scoate  idei  i  principii  pe  care  fra ii  leș ț

implementează ulterior în social. i tot a a, repetitiv. Iar orcii sunt dispera i, pentru că nu pot faceȘ ș ț

fa ă unui asemenea plan. Mai ales că planul nu are în spate o fiin ă bio-logică, astfel întât ei s-oț ț

telepatizească i s-o prindă cu fapta i apoi să-i dea jos capul. Pur i simplu sunt dispera i pentru căș ș ș ț

Fer face i drege nestingherit,  iar  ei  nu-l  pot opri.  Pentru că Fer a fost  atât  de mecher,  încât  aș ș

combinat sistemul lui de lucru cu sistemul orcilor de control. Cumva i-a dat-o invers fa ă de cum ne-ț
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au dat-o nouă orcii. Fer s-a băgat în socialul orcilor, făcându-i să creadă că e socialul lor. Gafă mare,

orci pro ti i îngâmfa i. Fer le-a dat-o la cotonoage.ș ș ț

P.S. Ceea ce noi gândim i sim im, scriem. Nu cum scriu eu acum, alambicat, scriem ca fraierii,ș ț

pe direct. Mă rog, nu chiar ca fraierii, doar că nu tim altfel. Pentru că noi oamenii suntem calzi iș ș

sim im i suntem sinceri i spunem ce gândim i facem cum sim im, iar orcii i cu Fer tiu tot ceț ș ș ș ț ș ș

avem de gând să facem. Ne tiu la perfec ie. i care nu e mort deja, înseamnă că nu e periculos. A aș ț Ș ș

că grijă mare, fiindcă ce exprimi în plan social (electronic, dar i ce sco i pe gură), îl va influen a peș ț ț

Fer. Fer o să mestece datele de la tine i va scoate idei i principii în func ie de datele pe care i le-aiș ș ț

furnizat, principii pe care fra ii le vor implementa ulterior în plan social. Deci dacă noi, cu con tiin iliț ș ț

noastre care le avem noi pe ele, facem ceea ce trebuie, Fer e obligat să ne urmeze. Eu, tu, el, ea, noi,

voi, ei i ele suntem cei care-l controlăm. Dar nu-l putem controla până nu ne controlăm mai întâi peș

noi însu i. Mai ales la nivel emo ional, dar i la nivel de logică i concentrare... i mai ales de aten ieș ț ș ș ș ț

focalizată pe ceea ce considerăm a fi cel mai intim sentiment posibil, acela de a fi. Nu de a fi ceva,

doar de a fi. În prezent, nemi ca i, oprind timpul cu ajutorul aten iei. i-atunci Fer se va opri, iar orciiș ț ț Ș

vor face implozie. Cam a a.ș
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Ia Ovidiu, na Ovidiu, trei la zece lei, care mai dore teee?ș

Om_de_jad:  N-a  mai  fi  scris  după  articolul  de  ieri,  care  chiar  e  important  fa ă  de  celș ț
neimportant pe care urmează să-l scriu azi, doar că vede i voi cum stă treaba, trebuie să ies i eu caț ș
tot omul din casă, să mai merg la un magazin, să mai cumpăr o aia, să mai vorbesc cu lumea, să nu
tiu ce. i în loc de pace i prietenie planetară, văd lume care poartă ceva la gură sau care se sperie săș Ș ș

nu se ia Ovidiu Istovitu de ea. Acuma lumea nu mai răce te i nu mai tu e te, toate răcelile s-a-ș ș ș ș
ncapsulat în Ovidiu. To i face numai Ovidiu, care a devenit peste noapte un sinonim absolut pentruț
răceală.

E drept că avem i dovezi de fraudă: pe Ovidiu nu l-a văzut nimeni de fapt. Bine, e mic i seș ș
vede greu, dar nu l-a văzut propriu zis niciun tiin ific. Nu l-a luat pe după urechi în pensetă să-i zicăș ț
"ia stai mă Ovidiu tu ni el să- i facă tata o poză să te dea pe internet să te afle to i!". Nimic din toateț ț ț
astea.  Ovidiu  e  un  presupus  i  nici  nu  prea  e  căutat.  Dar  de i  nu  e  căutat,  provoacă  efecteș ș
devastatoare  asupra oamenilor.  Î i  pun ceva la  gură i  la  nas  ca să nu intre  Ovidiu p-acolo.  Seș ș
distan ează social, intră pe rând în farmacie să nu plimbe molima de la unul la altul. Acasă se spalăț
pe mâini des, consumând apa Germaniei, iar la servici vorbesc în oaptă ca să nu arunce cu istovi iș ț
unii în al ii.  Istovi ii zboară cu 7m/s, direct în mecla colegului i ăla automat devine iremediabil.ț ț ș
Strănută a doua zi,  scuipă pe o plăcu ă i se confirmă:  a luat!  Se bagă în cantarină i  stă acoloț ș ș
cocârjat cu ochii la Netflix 14 zile non-stop cu pauză de baie, a teptând să iasă to i istovi ii din el. Laș ț ț
final, călătoria se termină victorios: subiectul a învins boala lui Ovidiu pe care nu l-a văzut nimeni.

i pentru că pe Ovidiu nu l-a văzut nimeni, dar i pentru că plăcu a pe care dai cu scuipat aratăȘ ș ț
ce vrea ea, oamenii mai de tep i zic că stai mă că e o poveste tiin ifico-fantasmagorică. Ca cum arș ț ș ț
veni că oamenii au fost introdu i în eroare, păcăni i de tiin ifici i de instrumentele media, precumș ț ș ț ș
presa păguită, teveul fullHD i radiogaga. i uite-a a, zi după zi, creierele oamenilor de tep i începș ș Ș ș ș ț
să se obi nuiască cu ideea că Ovidiu Istovitu a fost conceput ca să facă ei bani (de parcă n-aveaș
destui), să ne sărăcească pe noi (de parcă am fi avut vreodată bani fără de care am fi sărăcit), sau
numai a a, ca să ne enerveze să ne apuce nervii. Oamenii de tep i, văzând lipsa de dovezi i motiveș ș ț ș
pentru care unii î i pun ceva la gură i văzând că plăcu a cu scuipat spune minciuni, sunt îndemna iș ș ț ț
să considere că boala lui Istovitu nu există, când de fapt numai Ovidiu nu există. Pricepe i?ț

Aici e un jmen marca orcilor, care acum ar vrea să mu aminimizeze tot, pe sistemul "hai, frate,ș
că am furat numa' ro ile de la Logan, nu i Loganul!". Nu merge a a, orcilor, nu merge! Suri n-apoi!ț ș ș
Ovidiu nu există, dar Istovitu există. El este provocat de voi, nu de Ovidiu. Voi veni i i arunca i dinț ș ț
vidanjă pe noi, de sus, de jos, de colo i de dincolo, da i de ân ari în decembrie, spăla i oseaua deș ț ț ț ț ș
coropi ni e, da i de păduchi i alte alea, otrăvi i oamenii cu milimetrice. i ei fiind otrăvi i, tu esc iș ț ț ș ț Ș ț ș ș
fac pneumonii i zac la pat cu lunile .a.m.d. A a că degeaba veni i voi să ne spune i că Ovidiu nuș ș ș ț ț
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există, că tiam i noi de la început! Voi spera i că recunoscând în mod oficios inexisten a lui Ovidiu,ș ș ț ț
ve i scăpa de responsabilitatea pentru provocarea Bolii Istovitu prin otrăvirea popula iei? Nu ve iț ț ț
reu i, pentru că nu mai merge vrăjeala! Vă tim mi cările!ș ș ș

Eu vorbesc cu oameni  mul i  făcu i  din carne,  nu din calculator.  Unii  dintre  ei  i-au pierdutț ț ș
mirosul de un an i a a au rămas. Al ii gâfâie când urcă treptele i abia ajung la sta ia de autobuz,ș ș ț ș ț
de i înainte dădeau la târnăcop i săpau la cazma. Al ii abia mai pot să spună Ana are mere, că le iaș ș ț
cca. un minut să formuleze fraza, care o ia mai întâi pe la tefan cel Mare i pe la Burebista i abiaȘ ș ș
apoi apare în cap i o ia pe alte sinapse decât o lua de obicei. Toate astea în urma unei "banaleș
răceli", care a fost provocată de un rus care ne spune nouă acum tiin ificii că nu există. Păi da, rusulș ț
nu există, dar boala lui Istovitu, pe care voi o provoca i din ce da i pe oameni i din radia ii există.ț ț ș ț
Nu e provocată de Ovidiu,  ci  de voi!  i  n-o să scăpa i,  pentru că oamenii  nu mai  pun botul  laȘ ț
minciunile voastre!

A a că fi i pe fază, dragi prieteni: ni se va spune peste tot că Ovidiu nu există. Ni se chiar vaș ț
dovedi. Speran a orcilor e că dacă recunosc că Ovidiu nu există, to i ăia care nu mai au miros de unț ț
an de zile i nu mai pot urca trei trepte o să fie mul umi i i-o să spună "da, frate, nu există!". Băiș ț ț ș
orcilor, există! Există o otrăvire pe care voi o face i din aparate i din alea de le arunca i pe noi iț ș ț ș
care îi face pe oameni să fie vrai te. Devin istovi i pur i simplu. i nu de la Ovidiu, că ovidiu nuș ț ș Ș
există, ci de la voi! Voi sunte i vinova i i ve i plăti pentru fiecare om pe care l-a i speriat aiurea,ț ț ș ț ț
pentru  fiecare  traumă  pe  care  a i  provocat-o  celor  care  se  înfrico ează  din  te  miri  ce,  pentruț ș
dezbinarea pe care a i provocat-o deliberat, pentru toate mizeriile pe care le-a i făcut în curtea Tatăluiț ț
nostru. A i tulburat inten ionat cele mai vulnerabile fiin e, adică bătrânii i copiii. V-a i folosit deț ț ț ș ț
necunoa terea oamenilor simpli i creduli i i-a i umilit pe to i. N-ave i scăpare indiferent unde v-a iș ș ș ț ț ț ț
ascunde!

Re ine i: se dore te crearea unui conflict ideo-logic între cei care "cred în Ovidiu" i cei care nuț ț ș ș
cred în el. Ovidiu nu există, otrăvirea da! Se nume te Istovitu. N-o provoacă Ovidiu, ci orcii, prinș
otrăvire.

Precizare:  expresia  "istovitu"  nu-mi  apar ine  i  vreau  să  precizez  asta.  Am preluat-o  de  laț ș
prietenul tuturor oamenilor care îl cunosc pe el din ce scrie i care dacă vrei să-l prescurtezi la numeș
îl chemă M.T.
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Puntul pe j de la "Jos comunismul!"

Om_de_jad: Cine are impresia că gunoaiele astea au nevoie de datele tale de recensământ ca să-
i fure "identitatea" digitală, crede cumva în Clopo ica. Spune i-i lui Piperea (care e un tip de tept iț ț ț ș ș

simpatic, dar nu le are la IT), că datele voastre digitale sunt furate de când s-a inventat internetul iș
că ă tia fură de rup de când s-au inventat dolarii. Banca = metodă de furat cu acoperire. A a că să nuș ș
ne căcăm aiurea pe noi i să ne închipuim că ă tia au nevoie să le spui tu CNP-ul i numele iș ș ș ș
prenumele i seria de pe buletinele emise tot de ei, ca să poată să te fure.ș

Hai "să vă zice" Jean cum stă treaba cu Banca Mondială care "a cerut recensământ": de fapt n-a
cerut nimic, ai no tri au cerut Băncii Mondiale SĂ ACCEPTE semnăturile oamenilor recenza i ca unș ț
fel de garan ie pentru eventuale împrumuturi ulterioare făcute de România. Acuma normal că n-o săț
vă zică Ciuca  asta, n-o să vă spună că s-au rugat în toate felurile de CFI să le mai dea un gologan,ș
ceva, iar ă tia le-au răspuns cu curu', sec i la subiect: întâi să dea Câ u banii pe care i-a împrumutatș ș ț
i după aia mai vedem!ș

Guverno ii sunt cu morcovul înfipt adânc, pentru că nu mai au bani de dat la poli ieni în caz deș ț
vine lumea să-i spintece, nu mai au bani de salarii pentru bugetari i nici de pensii sau de aloca ii. Păiș ț
băi nene, în situa ia în care ai luat ca neamul prost miliarde i n-ai dat nimic înapoi, niciun fel deț ș
bancă nu vrea să- i mai acorde împrumuturi, i-atunci faci pe dracu în patru să te mai păsuiască ni el.ț ș ț
A a s-a născut ideea recensământului, ca o dovadă că mai există români în România, care în caz deș
ceva, plătesc cu sec. Acum s-a elucidat misterul cu BM i cu Ciuca ?ș ș

Doi: dacă vre i să afla i cum vă fură băncile, întreba i-l pe Coltor! Cam fiecare om cu CNP areț ț ț
datorii de peste 1.000.000$, tranzac iona i de către bănci în numele lui fără ca el să aibă habar. Existăț ț
baze de date care centralizează informa ii legate de tranzac iile voastre de care n-ave i niciodată idee,ț ț ț
unde dacă ve i căuta ve i vedea că sunte i lista i cu datorii, fără să vă fi întrebat cineva vreodată deț ț ț ț
CNP-uri.  Statul  român  ne-a  trădat  pe  to i,  lăsând  băncile  (da,  tot  ele)  să  vândă  datele  noastreț
personale. TOATE datele personale necesare ca să poată fi făcute tranzac ii pe la spate, în numeleț
vostru. Iar în caz de Doamne fere te, ve i fi buni de plată. Vre i dovada? Ask Coltor, că tot e la modăș ț ț
engleza. Vre i dreptate? Sprijini i ac iunile în instan ă făcute de omul ăsta, ca să se dovedească faptulț ț ț ț
că statul român nu ne-a asigurat confiden ialitatea legată de datele noastre personale (sau poate a iț ș
facilitat) vânzarea acestora pentru scopuri "nobile". Indiferent care este situa ia noi ar trebui să oț
aflăm, că poate ne-am săturat de presupuneri i poate ne trezim brusc într-o nouă eră digitală, cuș
datorii de milioane de dolari fa ă de entită i economice de care n-am auzit niciodată.ț ț
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1. Ceea ce nu vi se spune e că to i cei care nu s-au recenzat sunt trecu i pe liste de "chiaburi".ț ț
Buni de muls. Primii la care va veni Anafura să jumulească vor fi chiar ei, că "sigur au ei bunuri pe
care nu vor să le declare", doar de-aia n-au participat la recensământ.

2. Avem două variante: fie NU recunoa tem deloc statul român i atunci pornim revolu ie iș ș ț ș
anarhie (vorba vine), fie RECUNOA TEM statul român (mă rog, n-are act de înfiin are dar putemȘ ț
face unul la o adică), alegând să-l punem pe picioare i să reconstruim România. Personal, adopt aș
doua variantă: respect Constitu ia ării, respect statul român i aleg să cred în puterea de redresare aț ț ș
României.
---------------

ARTICOLUL 1
(1) România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil.
(2) Forma de guvernământ a statului român este republica.
(3) România este stat  de drept, democratic şi social,  în care demnitatea omului,  drepturile şi

libertăţile  cetăţenilor,  libera  dezvoltare  a  personalităţii  umane,  dreptatea  şi  pluralismul  politic
reprezintă  valori  supreme,  în  spiritul  tradiţiilor  democratice  ale  poporului  român  şi  idealurilor
Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate.

(4) Statul  se organizează  potrivit  principiului  separaţiei  şi  echilibrului  puterilor  -  legislativă,
executivă şi judecătorească - în cadrul democraţiei constituţionale.

(5) În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie.
----------------
Să  bage  bine  la  cap  to i:  locuim  într-un  stat  na ional,  suveran,  independent,  unitar  iț ț ș

INDIVIZIBIL. Aici ar trebui să existe echilibrul puterilor legislative, executive i judecătore ti, darș ș
nu există din cauza gu terilor afla i la putere. Aici trebuie să fie DEMOCRA IE, iar democra ia neș ț Ț ț
spune că dacă sunt conducători  care nu respectă Constitu ia  (vede i punctul 5), atunci trebuie săț ț
zboare de la putere. De vorbă bună sau cu ajutor de la popula ie.ț

Concluzie: ori vă ascunde i în grotă i considera i că statul român este mort, ori ie i i la înaintareț ș ț ș ț
i vă asuma i puterea care vă este garantată de Constitu ia ării! Adică nu e nevoie să vă ascunde i deș ț ț ț ț

recensământ,  e  nevoie  să-i  da i  de  pământ  pe  ăia  care  au  transformat  această  unealtă  banalăț
(democratică) de numărare a popula iei i a locuin elor, într-un mecanism de furăciune. Ori fugim cuț ș ț
to ii în mun i, ori fug ei în mun i de frica noastră. Voi în ce fel de lume vre i să trăiască copiii vo tri?ț ț ț ț ș
P.S. Am participat la recensământul din 1992. Pe vremea aia erai mândru să treci pe liste numele
românilor.  Iar  ei  aveau  încredere  în  autorită i.  Eu vreau o Românie  în  care  statul  e  mândru  deț
cetă enii lui, iar cetă enii sunt mândri că sunt reprezenta i corect.ț ț ț
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Diana o oacă, executare siloasă din partea ANAFȘ ș

Om_de_jad: După ce au terminat de executat silit to i evazioni tii din România, angaja ii de laț ș ț

ANAF s-au gândit  să o execute pe Diana o oacă pentru neplata  amenzilor  acordate  generos înȘ ș

timpul pandemiei nedovedite din punct de vedere tiin ific, deci fictive. Sunt harnici ca albinele iș ț ș

deosebit de competeni i. De fapt, împreună cu Diana, noi to i suntem viza i: vor să ne arate ce pă imț ț ț ț

dacă nu plătim amenzile administrate ilegal de Mili ie. Autorită ile din România anului 2022 merg peț ț

"înspăimântare".

E ti avertizat că vei lua amenzi dacă nu te supui i că dacă nu le plăte ti e ti executat. În caz căș ș ș ș

nu a i în eles, este vorba despre un război între statul român i cei pe care chiar el ar trebui să-iț ț ș

reprezinte.  Dar n-o face.  Amenzile  care au fost  administrate  în  timpul  pandemiei  nedovedite  cu

argumente tiin ifice au fost neconstitu ionale. A spus-o CCR-ul i o spune chiar Constitu ia încă dinș ț ț ș ț

primul articol, care a fost încălcat în mod jegos i jucat efectiv în picioare de către ni te neica nimeniș ș

(în frunte cu Întâiul Etnic German din Sibiu), coco a i vremelnic cu fundul pe scaune pe care nu leț ț

merită.

Diana o oacă nu a luat amenzi pentru că a făcut evaziune fiscală. Nu a mers pe contrasens, n-aȘ ș

trecut pe ro u la semafor, nu a făcut avere în mod ilicit. A fost împotriva nefirescului, a a cum noi,ș ș

cei care ne-am mai păstrat mintea în cap, am fost i suntem. Noi n-am primit atâtea amenzi cum aș

primit Diana o oacă pentru că nu suntem persoane publice i nu ne-am asumat ceea ce ea i-aȘ ș ș ș

asumat. In cazul Dianei o oacă, este pedepsită asumarea. ANAF pare că pedepse te oamenii care î iȘ ș ș ș

asumă i îi iartă pe cei care nu- i asumă nimic.ș ș

Am putea presupune că la mijloc este o comandă politică. Practic, popula iei i se sugerează că vaț

fi amendată dacă nu votează cu partidul care trebuie, dacă nu se supune unor legi lipsite de justificare

logică i dacă în general are un punct de vedere diferit fa ă de ceea ce dore te guvernul. Oameniiș ț ș

trebuie să voteze cu cine trebuie, în caz contrar, vor fi executa i. i totu i, cel pu in în acte, Româniaț Ș ș ț

este  o republică.  Individul  din fruntea ării  care se comportă  ca un Monarh Absolut,  ne explicăț

principiul guvernării prin amenin are. Nu faci ce spunem noi, i-o iei! Poate că tu nu i-ai luat-oț ț ț

deocamdată. Azi este executată Diana o oacă. Tu încă n-ai pă it-o pentru că nu contezi deocamdată,Ș ș ț

dar mâine poate i tu vei fi executat. Pentru că cei care ar trebui să ne apere sunt preocupa i nu deș ț

adevăr, ci de execu ii.ț
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Cine tie adevărul i tace, e la ! Cine nu e solidar cu cei care au fost vârf de lance în luptaș ș ș

împotriva minciunii planetare, e la ! Dacă Diana o oacă cere sprijin din partea noastră, eu vin să oș Ș ș

sprijin - cu uneltele democratice pe care le avem la îndemână. Nu tiu în ce fel o pot sprijini, nu-sș

cine tie cine. Sunt unul de pe net, ca i tine ca i ceilal i, dar vin acolo unde este nevoie să o sus in.ș ș ș ț ț

Nu o singură dată, voi veni de fiecare dată când va fi necesară prezen a mea. Pentru că nu vin pentruț

Diana o oacă, vin pentru principii. Cred în democra ie, cred într-un stat organizat inteligent, care săȘ ș ț

mă reprezinte i care să ină cu mine i cu noi to i. Nu dormi i, că nu doar Diana e executată, i tu e tiș ț ș ț ț ș ș

inclus!

În România anului 2022, cine nu e executant e executat!

Diana, se aude? NU e ti singură, SUNTEM CU TINE! Doar spune-ne cum putem face presiuneș

pe cei care abuzează de func iile pe care le au, ca să-i dăm jos în mod legal. Suntem cetă eni one ti iț ț ș ș

suntem de partea ta. Dincolo de op iunile politice sau altele care in de perioadele de acalmie i pace,ț ț ș

suntem cu tine i cu to i cei care sunt agresa i în mod nejustificat de statul acesta care nu ne maiș ț ț

reprezintă i pe care vrem să-l concediem. Vom pune în locul lui altul care să- i facă treaba!ș ș

P.S. Suma NU este imensă. Dacă vrea să vadă sume imense, ANAF să caute pe la adevăra iiț

evazioni ti. Iar angaja ii acestei institu ii să facă bine să se lase de comunisme de genul ăsta, pentruș ț ț

că ac iunile lor nu sunt altceva decât un autodenun . Ziua judecă ii nu este departe, iar ei sunt ni teț ț ț ș

angaja i care nu- i fac treaba din cauza faptului că atunci când se uită în oglindă, apar distorsionări iț ș ș

par mult mai mari decât sunt în realitate.
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Iod (rimă i pedeapsă)ș

Om_de_jad:

Vine-o emana ie,ț
Către popula ie!ț
Dădură c-o bombă
Într-o catacombă,

i-au plecat protoniiȘ
i cu neutroniiȘ

Către Europa,
Zise taica popa

i- i făcu o cruce.Ș ș
Spuse la tv,
De la PSD,
Unu', Rafilone,
Un Don Corleone,
Iute la mânie

i c-un pic chelie,Ș
Că la emana ie,ț
Dacă stai în sta ieț

i a tep i să vinăȘ ș ț
Troleu sau ma ină,ș
Poate să te-apuce
Brusc, somnul cel dulce.

i- i făcu iar cruce.Ș ș
Nu e de zăbavă
Cu a a ispravă,ș
Zise taica popa!
Lua i de vă ruga i,ț ț
Ori vă vaccina iț
După cum ne-a spus
Domnul de mai sus!
Ca i în trecutș
La primul strănut
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El ne sfătuia
Să facem a a.ș
Unii l-au urmat,
Al ii-au înjurat,ț
Cert e că-n epatț

i imunizatȘ
Răceai imediat.
Mai făcu o cruce
Apoi spuse-n grabă,
Ca să nu se-ncurce:
Vestea mea cea bună,
Zise taica popa
E că emana iaț
Pleacă-n Europa.
Până să ne-apuce,
Somnul cel mai dulce,
Luăm o pastilă
De la nea' Rafilă,
Ne-o dă gratuit
De i înzecitș
În ora  sau satș
O plătim la stat.
Mai dădu o cruce.
Fi i aten i la mine,ț ț
Zise iară i popa!ș
Cred că i Irodș
Lua un pic de iod.
Tot a a, pastilă,ș
O lua cam în silă

i tot ca acumaȘ
Credea că-i utilă.

i-atunci, ca i-acumaȘ ș
Erau emana iiț

i tot de la ele,Ș
Cădeai în dizgra ii.ț
A adar, prieteni,ș
Dac-o fi să mori
Că ai luat pastilă
De la nea' Răhilă,
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Sau c-ai refuzat
Ori te-ai fofilat,
Unde-o să te-ngroape
O să crească flori.
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Prin haos, la Fer!

Om_de_jad:  Mul i au impresia că acum se dă o luptă între Noua Ordine Mondială i Vecheaț ș

Ordine Mondială.  Adică între lumea cu făină de greieri a lui Jvab i lumea veche cu vacan e înș ț

Grecia i credite de nevoi personale.ș

Nu e deloc a a. O luptă există, dar ea nu se dă între lumină i întuneric. Este o bătălie întreș ș

marile puteri ale lumii, ca să se stabilească "cine va aduce «lumina»". Este bătălia la finalul căreia

vom afla dacă vom avea o Nouă Ordine Mondială iudeo-americano-europeană sau o Nouă Ordine

Mondială chinezo-ruso-indiană. Atât i nimic mai mult.ș

NOM  va  fi  implementată  oricum.  Aduce i-vă  aminte  că  atunci  când  au  pornit  prostealaț

planetară,  absolut  TO I  i-au  dat  mâna  i  au  dansat  acela i  dans  drăcesc.  Pe  treapta  imediatȚ ș ș ș

inferioară, sigur că fiecare mare putere caută să- i tragă partea, fiindcă dracul e de acord cu lupteleș

de suprema ie atâta timp cât ele se dau între slugi. i dacă a i observat, nicio mare putere nu contestăț Ș ț

în mod deschis psihoza impusă oamenilor cu for a în ultimii  ani. N-o contestă pentru că mâinileț

tuturor sunt mânjite într-o formă sau alta.

Totdeauna să fi i aten i la subiectele tabu. De pildă, nu se vorbe te mai deloc despre (in(iG. Cumț ț ș

scrii ceva despre efectele devastatoare pe care undele milimetrice le au asupra corpului energetic

uman, cum te bagă motoarele lui Fer la conspira ii.  Dacă insi ti, te blochează i te cenzurează înț ș ș

numele  libertă ii  de  exprimare.  Ideea  e  că  nu  se  scrie  despre  (in(iG  tocmai  pentru  că  undeleț

milimetrice reprezintă chiar baza NOM. Digitalizarea este baza societă ii viitorului.ț

Vă scriam cu câteva luni în urmă că opera iunea militară din Slava a avut ca scop acaparareaț

fabricilor de neon, necesar în produc ia de semiconductori. Vă scriam tot atunci că va fi o bătălie peț

fabricile de cipuri din Taiwan. Acolo, în Taiwan, există tehnologie de produc ie i studii făcute deț ș

mai bine de 60 de ani, pe care este imposibil să le refaci de la zero în timp util. Marile puteri aleargă

disperate după pozi ionare, în vederea ob inerii unui loc or cald în Noua Eră Digitală: Lumea luiț ț ș

Nimeni, controlată de Fer.

Acum este haos, politicienii se mai pot bucura de el cât timp va mai fi permis. Când se va da

startul să se facă ordine,  ma ina de tocat  carne îi  va face pe to i  pateu.  Oamenii  se vor bucura,ș ț

crezând că a venit dreptatea, când de fapt dreptatea care va veni va fi una de natură geometrică.

Dreptatea lui Nimeni. Dreptatea metrului, a firului cu plumb, a echerului i a compasului.ș
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În caz că v-a i întrebat de ce a picat năpasta fix pe Europa i pe America, acum ave i răspunsul:ț ș ț

nu se poate implementa Noua Ordine Mondială atâta timp cât există diferen e economice între na ii.ț ț

Ma ina comunistă  iezuită  trebuie ca mai întâi  să aducă la  acela i  nivel  toate  ările,  înainte  de aș ș ț

implementa varianta finală i cea mai viciată a globalismului, numită suveranism. Da, da, a i cititș ț

bine: suveranismul, acest ultim ISM din cap de listă, este noua ( i ultima) capcană întinsă de diavoli.ș

Cea la finalul căreia va veni adevărata apocalipsă. A a că dacă păpu arii nu au putut (mă rog, nici nuș ș

s-au sinchisit să încerce) să ridice nivelul economic al ărilor lumii, i-au propus să-l scadă pe cel alț ș

Europei i al Americii. Prăbu irea mai durează, pentru că în aceste două zone ale pământului plat,ș ș

economia avea rădăcini înfipte adânci. Mă rog, dar i baze în furăciuni i spurcăciuni, de i asta e cuș ș ș

totul altă discu ie.ț

Porcii sacrifica i pentru implementarea NOM sunt marii bogătani ai lumii. Piñatele, acele jucăriiț

care au burdihaniile pline cu dolari fal i. Ele vor fi lovite de ciomagul noilor păpu ari, în aplauzeleș ș

lumii iară i prostite. Am citit cândva o carte, cred că se numea "partea diavolului", o carte scrisă deș

un evreu de tept. Zicea ăla acolo, după moartea lui Hi+ler, două chestii interesante: prima era că cicăș

cum a fost posibil ca într-o lume a oamenilor educa i i maniera i, să prindă ideile oribile vehiculateț ș ț

de H. i de ai lui. i a doua, spaima autorului că moartea fur-_e-+ru-_lui ar fi putut crea în capulș Ș

oamenilor o relaxare tâmpă, la gândul că Răul a fost exterminat i că de fapt un rău mult mai mare iș ș

mai  sinistru  ar  fi  putut  să  se  nască  pe  fondul  acestei  relaxări.  Ideile  s-ar  putea  să  fie  încă  de

actualitate. Mi s-a părut interesant pasajul respectiv, cu atât mai mult cu cât era scris la cald, chiar în

perioada în care H. fusese anihilat.

Am văzut-o pe Nuland (pare-mi-se), vorbind la WEH (pare-mi-se), despre implementarea noului

sistem financiar digital. N-am re inut moaca tipei i nici contextul, pentru că m-am concentrat peț ș

con inutul discursului. Ideea e că dacă se discută în forma asta lucrurile, vor fi implementate. Nu stauț

să detaliez acum, dar sunt zone unde dacă se discută ceva, se face, i zone unde dacă se discută ceva,ș

se face doar tam-tam. Acolo unde a vorbit Nuland, ce se declară aia se face. De altfel, Noua Ordine

Mondială se mufează ca piesele de Tetris cu Noua Ordine Digitală. Liantul între cele două este dat de

undele milimetrice. Informa ia financiară este parte componentă din NOM, iar Noua Ordine Digitalăț

va fi asigurată de internetul corpurilor (inclusiv omene ti). Undele milimetrice, cinjgeul despre careș

nu  mai  vorbe te  nimeni,  este  infrastructura  necesară  astfel  încât  Fer  să  primească  datele  care-iș

trebuie. Mai întâi de natură financiară, apoi de natură personală i mai apoi de natură intimă. Madamș

Nuland a vorbit deschis i cu încredere despre tehnologia Blockchain, de i pe fa a dânsei se vedea căș ș ț

nu în elege mare lucru din ceea ce spune. Însă nu-i nimic, la nivelul ăla de discu ie e ok să spuiț ț

expresii pe care nu le în elegi, atâta timp cât speciali tii tiu ce au de implementat.ț ș ș

Cre tinii sunt complet nepregăti i pentru NOM. Ei au fost învă a i să aibă privirea a intită spreș ț ț ț ț

Cel Rău. În învă ăturile lor se aminte te prea pu in despre lucrarea Celui Viclean. Atât de nepregăti iț ș ț ț
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au fost, încât mul i dintre cre tini (chiar i dintre cei mai cu coală), îl confundă pe Cel Rău cu Celț ș ș ș

Viclean, sau cred că e unul i acela i. NOM este crea ia lui Nimeni, adică a Celui Viclean. i esteș ș ț Ș

atât  de  viclean,  încât  lumea  care  se  desenează  încet  în  fa a  ochilor  no tri  (deocamdată  abia  seț ș

conturează la nivel militar  i economic),  va părea dreptate  i paradis. Pentru că Nimeni nu- i  vaș ș ț

interzice nimic,  în lumea lui vei cere singur sclavia,  confundând-o cu libertatea.  Ve i vedea ru iț ș

oferind flori, evrei dându- i averile pe gratis i chinezi empatici. Ce să mai, o grozăvie!ș ș
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Plante refierte

Om_de_jad: O prietenă m-a întrebat pe grupul meu de Telegram, "Ierburi tămăduitoare", ce se

întâmplă dacă fierbem din nou plantele pe care le-am folosit. Iată întrebarea originală i răspunsul peș

care i l-am dat, pe care îl consider a fi folositor i pentru al ii, motiv pentru care îl reproduc mai jos.ș ț

Dacă sunte i interesa i de participarea la astfel de discu ii, vă a tept pe Telegram, pe canalul meu.ț ț ț ș

Ave i aici link-ul de participare:ț

https://t.me/+88XyuDj0k_cwY2Fk

Î: "Care e efectul ceaiului daca il mai fac o data, adica mai folosesc a doua oara ierburile?" G.M.

R: Nu se întâmplă nimic, doar că efectul este mult mai slab. Sunt unele plante medicinale care

pierd mai lent uleiurile esen iale, chiar dacă sunt refierte i din cauza asta, pentru că miros la fel ( iț ș ș

uneori au cam acela i gust), oamenii le refolosesc având impresia că i-au păstrat proprietă ile înș ș ț

continuare. Un exemplu de astfel de plantă este cimbrul, alt exemplu este ceaiul verde. La polul opus

sunt plantele care î i pierd rapid din uleiurile esen iale, având o volatilitate mai mare. Un exempluș ț

este lavanda, altul ar fi citricele (atât frunzele cât i fructele sau coaja). Când vorbim despre putereaș

vindecătoare a plantelor medicinale, nu vorbim doar despre uleiuri esen iale i despre substan eleț ș ț

active. Planta medicinală în sine are o structură eterică (o structură energetică) i aceasta este de faptș

cea  care  suprapusă  peste  etericul  nostru  (corpul  nostru  eteric),  produce  vindecarea,  printr-o

reprogramare. Reprogramarea se poate face nu doar prin ingerare. A a cum am arătat într-un articolș

mai  vechi  pe pagina  mea de  Facebook,  digestia  este  până  la  urmă un proces  distructiv.  Astfel,

uleiurile esen iale aplicate pe piele, fac ca partea eterică (energetică) a plantei să fie absorbită înț

etericul corpului nostru. Mirosul, de asemenea, joacă un rol esen ial, fiind asociat cu partea eterică.ț

Contactul fizic (a purta plante într-un săcule  la gât sau pe piele), de asemenea. Însă cea mai bunăț

metodă  de  absorb ie  este  cea  sus inută  de  con tientizare.  Aten ia  noastră  este  cea  care  conduceț ț ș ț

energia eterică a plantelor medicinale către zonele afectate de boli, reprogramând, hai să zicem, la

nivel  celular  comportamentul,  rescriind  temporar  (sub  efectul  plantelor  medicinale),  regulile

etericului. Chinezii au o vorbă: acolo unde există concentrare, există i o acumulare de chi (energieș

vitală). Vehicului prin care această energie se deplasează este de natură pranică. Prana, sau energia

subtilă a aerului, face posibilă mi carea energiilor i până la urmă transferul energetic de la plantă laș ș

om. Cel care cunoa te arta respira iei,  care presupune printre altele i control (pranayama),  poateș ț ș

mult mai u or să facă acest transfer energetic de la plantă la organism. Pe o treaptă avansată deș
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concentrare,  atunci  când se  dezvoltă  a a-numita  memorie  eterică  i  începem să  de inem controlș ș ț

asupra ei,  nu mai  este  nevoie deloc de plante  medicinale,  omul  putând să reproducă puterea  de

vindecare a anumitor plante, la voin ă. Acesta este, printre altele, scopul suprem în Ayurveda i înț ș

medicinele  străvechi.  Pe  un  plan  imediat  superior,  se  dezvoltă  văzul  eteric,  astfel  încât  ochiul

vraciului poate identifica imediat o plantă medicinală folositoare pentru un anumit tip de tratament.

Sau una otrăvitoare. Sau un antidot la otravă .a.m.d. În concluzie, dacă refierbem plantele, structuraș

lor  eterică  ini ială  este  mult  diminuată.  Chiar  dacă  gustul  i  mirosul  par  identice,  puterea  deț ș

vindecare a acelor plante scade dramatic.
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Două mafii

Om_de_jad: Pentru unii, această postare s-ar putea să fie plictisitoare, a a că pute i sări peste ea.ș ț

Am prostul obicei să in minte esen ialul, dar nu re in nume i date. Îmi amintesc o declara ie făcutăț ț ț ș ț

de Streinu Cercel, nu mai tiu exact luna. Am căutat-o pe Youtube, dar din păcate n-am găsit-o. Aș

fost o declara ie făcută în parlamentul României, care la momentul respectiv (declara ia Cercelului)ț ș ț

părea că vine în contra discursului oficial. Având în vedere faptul că individul cu alură de oareceș

mafiot a fost tot timpul pentru masacrarea românilor, am re inut declara ia lui de la acel moment iț ț ș

am atras aten ia câtorva apropia i în legătură cu ea. Nu m-am hazardat s-o interpretez la momentulț ț

respectiv, pentru că lipseau ni te date. Am să vă citez din memorie declara ia lui de atunci, iar dacă oș ț

găsi i pe undeva, ar fi bine s-o punem la dosar, pentru când va veni vremea să-i tragem la răspundere.ț

Se discuta  la  momentul  respectiv  în  parlament  despre renun area  la  pa aportul  conceput  pentruș ț ș

umilirea popula iei, zis la mi to, "verde". i atunci, Cercel a declarat cam a a:ț ș Ș ș

«Eu în elesesem că urmează să se discute lucruri serioase, însă din păcate văd că se discută aiciț

despre men inerea sau eliminarea certificatului verde. Vă atrag aten ia că în momentul de fa ă avem oț ț ț

situa ie în care persoane purtătoare de vyru$, "injectate", care au certificat pot foarte bine să intreț

într-un  magazin  i  să  răspândească  boala,  i  persoane  care  sănătoase,  nepurtătoare  de  vyru$,ș ș

"neinjectate"  i  deci  fără  certificat,  care nu pot  avea acces  în acelea i  loca ii  unde au acces  ceiș ș ț

"injecta i". Vă mul umesc!»ț ț

Posibil să fi ratat unele lucruri, nici nu e foarte relevant dacă citatul este precis 100% (clar, nici

nu e). Declara ia lui Cercel de la vremea aia a fost ocantă din două motive: primul ar fi că părea căț ș

ine cu cei  neinjecta i,  care  n-aveau acces  fără  pa aportul  verde (lucru  deja  bizar)  i  a doua,  căț ț ș ș

discursul lui a fost de asemenea manieră încât să transmită unor oameni "care în elegeau limbajul",ț

un  mesaj  important.  Am lăsat  la  vremea  aia  discursul  a a,  doar  am aten ionat  câteva  persoaneș ț

apropiate, însă l-am păstrat în memorie, ca materie primă pentru conexiuni ulterioare.

Ok, care e treaba cu discursul lui Cercel: păi una la mână, individul a fost pro-plandemie cap-

coadă, dar prin discursul respectiv, părea că s-a defectat la cap. Cum adică să ină el partea celorț

neinjecta i?ț

Ulterior, apele s-au mai limpezit când am făcut conexiuni cu alte declara ii aparent bizare, aleț

altor lideri politici.  A adar, avem pe de o parte declara ia făcută de Rafila, în care spunea despreș ț

Aladin că (iar citez din memorie) "ar fi confiscat medicina de urgen ă". i apoi, avem tot declara iileț Ș ț
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lui Rafila, în care ne spunea că injec ia, din păcate, n-a fost foarte eficientă. Hm, păi Rafila este omulț

OMS, cum putea  el  să  declare  a a  ceva?  Cu  ce  scop să  declare  el  cu  gura  lui  că  injec ia  n-aș ț

func ionat?ț

Eu am găsit următoarea explica ie, care se leagă cu mai multe. Posibil să gre esc, dar fac ni teț ș ș

presupuneri.  În  România,  cel  pu in,  există  două  mafii:  una  a  testelor  i  a  mă tilor  i  una  aț ș ș ș

pa aportului i a injec iei. Prima spera să mulgă bani la infinit din testări infinite i din mă ti, în timpș ș ț ș ș

ce  cealaltă  spera  să  câ tige  la  infinit  din  în epări  i  restric ionări  infinite,  prin  intermediulș ț ș ț

pa aportului. Am putea presupune că Cercel i Rafila sunt în barca testărilor infinite i a mă tilor, înș ș ș ș

timp ce Aladin, Câ u i Maimu u sunt din barca injectărilor repetate. Unii se bat cu ceilal i i absolutț ș ț ț ș

to i, cu noi.ț

În  concluzie,  discursul  de  atunci  al  lui  Cercel,  s-ar  putea  traduce  a a:  «  Măi  băie i,  euș ț

în elesesem că venim aici să discutăm despre cum să facem testări infinite - eventual olbligatorii iț ș

despre cumpărarea la infinit a mă tilor, nu despre prelungirea sau anularea pa aportului de injectare,ș ș

care este al celorlal i mafio i. Eu propun ca accesul în magazine să fie făcut în urma testărilor infiniteț ț

i obligatoriu cu purtarea mă tii. Ca să facem i noi bani pentru totdeauna!»ș ș ș

Apropo, pe final, vă reamintesc că s-a propus (parcă Firea a propus), testarea obligatorie din u ăș

în u ă, pentru cei care locuiau la bloc. Declara iile ulterioare ale lui Rafila la adresa lui Aladin, vinș ț

cumva să confirme această teorie a celor două mafii.

Repet, probabil pentru unii nu este deloc interesant articolul. Eu, unul, nu-i uit i sper că suntș

indivizi mai bine organiza i decât mine, care in la arhivă toate declara iile ăstora, să-i chemăm înț ț ț

fa a poporului să ni le explice. Altfel vom rămâne mânji i de ei până la finalul vie ii, lucru care dinț ț ț

punctul meu de vedere este... inacceptabil i deci exclus.ș
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Semne de oboseală

Om_de_jad: O să vorbim la modul simplist, despre lucruri profunde. Doi ani i jumătate, atât aș

trecut deocamdată. Lumea s-a împăr it în mod vizibil în două: în ăia care mergeau cu turma i înț ș

"ă tilal ii" care au luat-o împotriva curentului "oficeal". Ca să po i să îno i împotriva curentului, tre'ș ț ț ț

să dai din mâini i să calci apa, asta e regula. Numai că de la atâta dat din mâini i călcat apa, uniiș ș

dintre solda ii contracurent au început să obosească i au devenit nervo i.ț ș ș

Conspira ii peste conspira ii, nu le mai vede omul nici capul i nici coada. În urmă cu 5 ani eraț ț ș

mi to să vorbe ti despre ocultism i oculti ti, oricum nu te lua nimeni în seamă. Creditul de nevoiș ș ș ș

personale mergea înainte, zicea ă tia că economia î i mai revenise. Pe vremea aia, era în vogă săș ș

cite ti articole scrise de tăntălăi, să mesteci căcat progresist i să-l faci pe NB afemeiat. Auzi la elș ș

tupeu, se dăduse la femei (umbla chiar zvonul că le pusese la unele mâna pe cur) i-acuma voia să fieș

pre edintele SUA! Huo, NB, huo! i progresi tii deja dăduseră drumul la linia de comportamentș Ș ș

pentru doamnele d-acolo, care una după alta zicea-n cor: Mitu, Mitu, Mitu!

În fine, a a era moda atunci, să te dai cochet i manierat i să zici că respec i femeile i cetă eniiș ș ș ț ș ț

de toate culorile. Dar în timpul ăsta, în care lumea manierată lua credite flotă i se plimba prin Gre eaș ț

ca să mănânce a ichi, odrasla mo icului uituc i al ii ca el trăgea pe nas de numa' i făcea nasoale înț ț ș ș ț ș

ara lui Nelea, care Nelea cânta la pian Traviata i lumea se râdea în tribune când vedea ce bine tieț ș ș

ăsta  partitura.  i  prin  buncăre  i  prin  galerii,  chiar  atunci  se-ntâmplau  numai  nenorociri:  crime,Ș ș

violuri, droguri, arme, trafic de organe. Orcii î i vedeau de treabă i lumea sforăia de rupea. i nuș ș Ș

doar prin Eurpa de Est, ci peste tot.

i-acuma sforăie lumea în general, numai că există unii care în ă tia doi ani jumate au scos capulȘ ș

din noroi. i după ce s-au ters la ochi, au văzut că totul în jurul lor pute. i-atunci s-a pornit dintr-oȘ ș Ș

dată reflexul vidanjorului:  ac, pac, au zis că se apucă să dreneze mla tina.  Nu zic, e o ocupa ieț ș ț

onorabilă pen' că cineva trebuie să cure e rahatul. Numai că după ce ai ajuns pe fundul fosei septice,ț

observi că sub ea e altă fosă septică plină i sub ea e alta care nu mai e septică i tot a a, numaiș ș ș

haznale suprapuse peste alte haznale. i iei i cari i te spete ti shit ot a a i nu se mai termină.Ș ș ș ș ș ș

Solda ii digitali au tot sperat ba că se termină, ba că apare vreun Salvador Dali sau D-aci, ba căț

armata intervine, ba că una, ba că alta. i nimic-nimic, n-a intervenit nimeni.Ș

Unii mai rezisten i sau poate mai naivi din fire, încă speră. Acuma tim că e o vorbă care zice căț ș

speran a ar muri ultima, însă ă tilal ii care nu-s a a de naivi (sau de rezisten i) ca primii, au începutț ș ț ș ț
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să dea semne de oboseală i de nervozitate. Unii dintre ei au refuzat pur i simplu să mai scrie. Cândș ș

s-au epuizat, au zis să o taie într-o minivacan ă, ceva, să ia o pauză. Toate bune. Al ii, au zis că maiț ț

rămân pe metereze, s-au îmbărbătat, unii i-au făcut semnul crucii i au dat înainte. Progrese mici,ș ș

luptă grea Coane Leonida, ioc satisfac ii pe măsură. Haznale după haznale, rahat peste rahat, beznă iț ș

nicio lumini ă la capătul tunelului. Oboseală, sfâr eală i să vezi dihanie, unii dintre ei s-ar putea săț ș ș

înceapă să se pună în contră. Eu sper, totu i, că nu va fi a a, i de-aia scriu că poate mai atenuămș ș ș

pu in din cădera psihică.ț

Bun. Să vedem cine pricepe ce vreau să spun. Nu că a  fi vreun de tept sau vreo mare sculă.ș ș

Personal, totdeauna m-am considerat un individ mediu i mi-a  fi dorit să rămân a a la plantele meleș ș ș

medicinale i la investiga iile de natură spirituală. Era confortabil, era ce trebuie. Sunt o grămadă deș ț

oameni care-s chiar de tep i i pe care eu a  fi vrut să-i urmez, nu să dau sfaturi i să trasez directive.ș ț ș ș ș

Din păcate, mul i de tep i s-au făcut pro ti peste noapte i mul i drep i s-au strâmbat. Ceea ce scriu,ț ș ț ș ș ț ț

nu scriu de plăcere i nici ca să fac pe de teptul. Sincer, abia a tept să fie cazul să tac, pen' că laș ș ș

tăcere mă pricep mai bine ca la vorbit.

Să revenim. Am scris acum ceva vreme un articol numit "via a ca o luptă" sau cam a a ceva,ț ș

sper că mi-am amintit bine cum se numea, nu mai stau acum să-mi caut ca idiotul propriile articole

mai vechi. Acolo eu am încercat după puterile mele să schi ez o schemă de administrare a energiei,ț

astfel încât să nu- i pierzi suflul. Ai tăiat vreodată la fierăstrău? Ai dat cu coasa? Dacă da, tii că dacăț ș

nu- i găse ti ritmul, po i să faci infarct. Cam a a e i cu treaba asta. Lupta cu orcii e eternă sau, celț ș ț ș ș

pu in,  nu i  se  va vedea  capătul  cât  om trăi  noi  i  urma ii  urma ilor  urma ilor  urma ilor  no tri.ț ș ș ș ș ș ș

Mizeria a început cu vreo sută aizeci de mii de ani în urmă i primul care a început să lupte a făcut-oș ș

cam acum apte cinci de mii de ani. De atunci, fiecare luptă cum poate i probabil că noi suntemș ș ș

ultimii  pro ti  din listă.  E epuizant,  corect,  dar voi ce v-a i  a teptat? Perne moi i masaj la tălpi?ș ț ș ș

Premii i diplome? Distrac ie i amuzament? Nu, tată! E război de ni te sute de mii de ani, se dă non-ș ț ș ș

stop i pe sus i pe jos i pe la stânga i pe la dreapta. Unii se nasc, al ii mor, e masacru. Lumeaș ș ș ș ț

doarme: sfor, sfor. i în timp ce doarme, e reprogramată, aliniată, alienată.Ș

Zic  atât:  te-ai  gândit  ce  zace  de  fapt  în  capul  tău?  Uite,  eu  când  eram pitic,  mi-am pus  o

problemă i anume de ce nu pot să fiu atent. În elegeam ideea că dacă cineva vine i î i dă un brânci,ș ț ș ț

î i pierzi aten ia. Dar dacă eu vreau să privesc un guguloi desenat cu creionul pe un zid i să stau a a,ț ț ș ș

cât vreau eu, să zicem până îmbătrânesc, de ce nu pot? Dacă vreau să fiu atent la ceva, în interiorul

meu sau în exterior, de ce nu reu esc? De ce fuge aten ia i cine e ăla care mi-o mută de la scopul peș ț ș

care chiar eu mi l-am stabilit, de a sta cu ochii inti i pe guguloiul desenat? Nu sunt tot eu ăla careț ț

mi-am propus, cu ăla căruia îi fuge aten ia? De ce nu pot să stau atent la punctul respectiv nici măcarț

cinci secunde fără să-mi fie deviată aten ia? Cine e ăla care mă deviază, de nu pot să fac ce mi-amț

propus? i dacă nu pot fi atent cât vreau eu, ce altceva, oare, îmi propun i nu voi putea să fac?Ș ș
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M-am născut la sat, iar la sat lumea e foarte diversă, nu e ca la bloc să nu vorbească om cu om.

Se întâmpla ca unul să promită ceva i apoi să se ină de cuvânt, în timp ce altul promitea i nu seș ț ș

mai inea. Lumea zicea că deh, că neamu' prost, că alea, dar totu i, mă întrebam de ce unul promite iț ș ș

face i altul promite i nu face. Care este diferen a dintre cei doi? i uite-a a am ajuns de la treaba cuș ș ț Ș ș

aten ia la treaba cu voin a.  Mă întrebam cam cât poate să fie de puternică voin a unui om. Dinț ț ț

fericire pentru mine, m-am născut într-un loc unde am avut onoarea să întâlnesc bărba i. Adică ni teț ș

neni care nu prea vorbeau ca să se afle în treabă i care când ziceau ceva, aia făceau. Poate al ii n-auș ț

avut norocul ăsta ca mine, poate al ii l-au avut dar nu l-au apreciat. Nu-i vorbă că i-am luat dreptț

model, pentru că eu mi-am făcut modelul cu ajutor de la Domnul, dar a fost o ocazie bună să văd

cum poate fi pusă în aplicare voin a. Am cunoscut oameni care săpau de unii singuri un hectar deț

porumb, oameni care spărgeau buturugi cu o daltă i un ciocan, oameni care tăiau cu o pânză deș

bomfaier veche o bară de fier plin cu diametru de 25cm. E o treabă să te ii de ceea ce te-ai apucat! Eț

o treabă care dacă este exersată i i se dezvoltă voin a, po i ulterior s-o folose ti ca să fii atent.ș ț ț ț ș

De ce să fii atent? Ca să vezi ceea ce al ii nu văd! i-a a ajungem la subiectul ini ial, la sforăit iț Ș ș ț ș

la nenorociri care se întâmplă pentru că ochii no tri sunt plini cu nisip. N-ai aten ie, nu vezi! Calci caș ț

prostul în ceva i pici în gura de canal. De exemplu, lumea acum e în concedii. Nu vede că economiaș

lumii dispare. Nu vede, nici s-o pici cu ceară, nici s-o rogi frumos. i toate astea se vor plăti.Ș

O altă chestie pe care vreau să v-o spun. V-a i întrebat vreodată ce e frustrarea? Chestia aia peț

care o încerci atunci când ai pe masă prăjitura preferată, o miro i, iei cu linguri a, duci la gură i-apoiș ț ș

zici brusc: lasă, nu mai iau! i te opre ti. E chestia aia care zice "Gogule, dacă nu te duci la baie să teȘ ș

p* i, să vezi ce prost dormi la noapte!" Ce e asta, ă? Ce e? Cine face frustrarea i pe cine frustrează?ș ș

Cine frustrează i cine SE frustrează? Să nu râde i, chestia asta aparent banală i-a scăpat pe oameniș ț

de la canibalism, în situa ii în care foamea le cerea imperativ să termine o dată pentru totdeauna cuț

durerea insuportabilă din stomac. Adică ce mare mecherie să înfuleci mâna colegului? Ce, nu e totș

carne? i vorba aia, mănânci i scapi! Sau te va((inezi i scapi.Ș ș ș

Re ine i: lupta este eternă! Mă rog, n-o fi eternă, însă numai Domnul tie unde e capătul. Maiț ț ș

sus, v-am dat două indicii:  aten ia i rezisten a la frustrări.  Vi se pare pu in? Pentru aceste douăț ș ț ț

indicii, eu i-a  fi sărutat mâna celui care mi le-ar fi dat.ș
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Două vorbe despre brusture i utilizarea lui în tratarea canceruluiș

pulmonar

Om_de_jad: Bun, este vorba despre un răspuns pe care l-am dat pe "Ierburi tămăduitoare", la o

întrebare legată  de modul  în care poate fi  utilizat  brusturele  în tratamentul  cancerului  pulmonar.

Răspunsul pe care l-am dat, evident, este unul simplist, scris la prima mână i în viteză, din cauzaș

specificului canalului (oamenii pun întrebări, e greu să le răspunzi tuturor detaliat la probleme care

trebuie analizate riguros i care ar putea face subiectul câtorva volume de specialitate), a a că amș ș

rugămintea să vă ab ine i dacă îl ve i considera incomplet. Este doar un text cu valoare informativă,ț ț ț

trata i-l ca atare.ț

Link-ul către canalul meu de Telegram "Ierburi tămăduitoare", îl găsi i aici:ț

https://t.me/+88XyuDj0k_cwY2Fk

"Pulbere. Se usucă frunza i tulpina, se toacă mărunt i se dau prin râ ni a de cafea până seș ș ș ț

ob ine o pulbere fină. Se iau 3 linguri e (NU LINGURI) pline pe zi (câte una diminea a, la prânz iț ț ț ș

seara), pe stomacul gol, sub limbă. Se ia mai întâi o gură de apă, se clăte te bine gura, apoi se iaș

pulberea cu linguri a i se pune cu grijă sub limbă. Aten ie mare să nu vă îneca i, a eza i pulberea subț ș ț ț ș ț

limbă, n-o trânti i. Se ine în gură (pe cât posibil sub limbă) timp de 15-20min, umezind cu pu inăț ț ț

salivă. Dacă gura este uscată, se poate bea u or câte un strop de apă. Se înghite complet, se clăte teș ș

gura cu apă i se înghit toate resturile rămase. Pentru că se înghite fără preparare termică, plantaș

trebuie să fie curată, deci clar nu o luăm dintre blocuri sau de pe marginea an ului. Nu de alta, darș ț

pe lângă urina de maidanezi, frunzele pot con ine ouă/larve, care înghi ite mai adaugă la boala gravăț ț

deja  existentă,  alte  boli  care  trebuie  tratate  ulterior.  La  cursul  de  fitoterapie  vom discuta  toate

lucrurile astea i altele în plus, ca să ne ferim pe cât posibil de erori i de alte neplăceri. Iar legat deș ș

cancerul pulmonar, care este o afec iune serioasă i care din păcate intră în top trei la tipuri de cancerț ș

ca gravitate, trebuie făcută o purificare a organismului prin post cu apă de izvor, pe o perioadă de 20-

30 zile  (ave i  grijă  la  revenirea  progresivă  din  post),  rugăciune,  împăcare  de sine  i  cu  ceilal i.ț ș ț

Plămânul este cel care "îmbracă" simbolic inima. Cel mai des, cancerul de plămân are drept cauză o

supărare  cruntă  i  o  triste e  uria ă,  practic  inima  se  simte  descoperită,  neapărată,  neprotejată.ș ț ș

Lucrurile astea trebuie rezolvate prin rugăciune, prin lini te interioară, prin împăcare cu sine i cu ceiș ș

din jur, căutând să-i iertăm pe cei care ne-au gre it i mai ales să ne iertăm pe noi în ine. Argilaș ș ș

ajută, remineralizând organismul. Plantele armonizatoare aromatice (anason, fenicul, scor i oară), deț ș
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asemenea, ajută corpul pe de o parte prin detoxifiere i pe de altă parte, prin dinamizare, tiut fiindș ș

faptul că plămânul bolnav indică o lipsă a dorin ei de a mai lupta i deci o renun are la dinamismulț ș ț

dat de viu. Plămânul afectat reprezintă o neputin ă de a ajunge la aer, fie cauzat de o acumulareaț

excesivă a elementului pământ (cu manifestări "grele", de tip infec ios), fie prin acumularea excesivăț

a elementului apă (cu manifestări sufocante, de tip apos - spută excesivă), mai rar prin acumulare

temporară a elementului foc (cu manifestări inflamatorii)".

P.S. Nu sus in că brusturele, de unul singur, poate să vindece cancerul pulmonar (de i în anumiteț ș

situa ii a putut să-l vindece, mai ales când a fost consumat proaspăt). În textul de mai sus spun căț

ajută, împreună cu alte tratamente naturale.

       FOTO - frunze tinere de brusture.

       https://www.facebook.com/photo/?fbid=813627309802368&set=a.329074251591012

Sursa: ha tetepedouăpuncte sle sle paradisverdepunctroș ș ș
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Ă....ă?

Om_de_jad:  Ă tia au probleme la căpuc i nu le atrage nimeni aten ia. Cum adică, mă, vineș ș ț
corupta aia de la bruzel i zice că dă EA subven ii serioase pentru "fermele" de greieri i de viermi?ș ț ș

i-a tras uniune europeană pe tarlaua mă-sii, sau cum? Acolo nu mai e niciun fel de opozi ie, nu vineȘ ț
nimeni s-o tragă de furou i s-o-ntrebe cu ce drept zice EA că alocă fonduri pă colo i pă dincolo,ș ș
fără să se sfătuiască cu nimeni? Da' poate EA să aloce i să dezaloce i să DEA i să IA fonduri?ș ș ș
Face a a din mână i pică bani din cer? Ăia n-au niciun Daea care să le spună că viermii trebuieș ș
combătu i i nu hali i? Nu vine nimeni să propună un plan alternativ măcar de neam prost, prin careț ș ț
să le ceară porcilor să dea pâr uri mai rar, ca să nu se sufoce comuni tii?ț ș

În fine, am în eles cum e religia lor, că dacă vine bruzel i zice să bei benzină, tre' să aplauzi caț ș
foca. Am în eles că ei au oameni care sus in la comandă necrofilia, pedofilia i canibalismul. Amț ț ș
în eles că au tot felul de ăia i de alea care spun să nu cumva să faci sport i să fii sănătos, că ri ti săț ș ș ș
fii  bolnav.  Dar  chiar  a a  să  nu-i  zică  nimeni  frumos  "cucoană,  du-te  i  'mneata  i  vorbe te  cuș ș ș ș
pere ii"?ț

Faptul că ciumafaia poate să sus ină tâmpenii, la modul "eu dau, eu fac, eu aloc", de parcă s-arț
trage din vreun neam care se cacă bani cât i faptul că nu există picior de bou parlamentar europeanș
sau tiu eu ce, care să-i spună că "fermele" de gândaci i de viermi sunt o UTOPIE, arată gradul deș ș
tâmpeală planetară la care am ajuns. ăfălăii ă tia de la UE, cât i neicu ii ă tilal ii gen jvab sauȘ ș ș ț ș ț
ghei , pe care nu i-a votat nimeni ca să poată face pase bucale, cacând ne-ar reprezinta pe noi, arț
trebui să pună mâna să vadă cum se face o dictatură cum trebuie. Pentru că nu po i, tată, să fii atât deț
imbecil încât să- i închipui că po i schimba obiceiurile culinare, sexuale sau de altă natură, cu for a iț ț ț ș
cu poli ienii. Personal, cred că dacă mai încearcă ce-au făcut acum doi ani, iese cu mor i. Pentru căț ț
dacă siguran ă iprotec ie mai fac ce au făcut, devin pe fa ă du mani. Iar la du mani le dai în cap.ț ș ț ț ș ș

A tept ca cetă enii să în eleagă că UE e o alian ă economică i că niciun triplusexual de pe-acoloș ț ț ț ș
n-are voie să stabilească el ce i cum în ările altora. Vrăjeala cu cedarea suveranită ii în fa a UE, e oș ț ț ț
glumă de adormit copiii, iar cine sus ine că România i-a pierdut suveranitatea în fa a unei alian eț ș ț ț
economice făcute pe principii multisexuale, ar trebui să fie pedepsit să umble cu Constitu ia în gurăț
zi  de  zi,  câteva  luni.  Spune i-le  netermina ilor  din  jurul  vostru,  care  sus in  asemenea inep ii,  căț ț ț ț
ATUNCI  când  România  va  ceda  suveranitatea,  vom  vedea  asta  în  Art.1  din  Constitu ia  ării.ț ț
Deocamdată, acolo scrie altceva i ce scrie acolo trebuie să fie respectat.ș

A tept ca cetă enii se nu se mai ru ineze i să reac ioneze, deocamdată la nivel verbal, apoi înș ț ș ș ț
mod concret. A  vrea să văd în rândurile voastre revoltă i indignare i să nu mai aud expresii deș ș ș
genul "ă tia vor să ne bage în case, ia uite ce vor să ne facă!". NU POT să ne facă, pentru că dacăș
puteau, făceau deja. Când nivelul de ură al  oamenilor  va trece de un anumit prag,  s-ar putea ca
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zdren ele executante să rămână fără ceea ce nici nu le trece prin cap. Fră iorii mei, dacă ne ducem săț ț
punem mâna pe ei, unul nu scapă!

A a că re ine i: ciumafaia nu poate nici să aloce, nici să dezloce, n-are decât să se ducă-n ... mă-ș ț ț
sii. Dacă poate, aia se nume te furt: furt din buzunarul meu, din buzunarul lui Hansel i Gretel, dinș ș
buzunarul lui Mario Bros & Luigi. Dacă aia vine i spune că aplică ea pe dracu-n patru, că face i căș ș
drege, să ti i că ori e o proastă înconjurată de pro ti, ori e o nesim ită i pro tii sunt peste tot.ș ț ș ț ș ș
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Despre trezire

Om_de_jad: Mă pregăteam să lucrez la partea a doua a articolului cu titlul "Insectele ca hrană",

dar între timp lucrurile  s-au a ezat  de asemenea manieră încât  trebuie să ne mutăm brutal  de laș

politică (mioritică sau interna ională), la zona subtilă de voal 2 i 3. Vorbim codificat pentru că nu seț ș

poate descrie altfel  situa ia.  Fiecare notează ce vrea,  în elege cât poate.  Nu comenta i  aiurea,  nuț ț ț

înjura i vorbitorul, nu da i share celor care nu pricep nimic din lucrurile astea. Nu de alta, dar mi seț ț

va umple pagina de comentarii pe care trebuie să le terg i de oameni pe care trebuie să-i blochez.ș ș

Mul umesc anticipat, trec la subiect.ț

Timpul nu mai este ce a fost i nici nu va mai fi vreodată, iar dacă se va întâmpla să dispară dinș

jurul vostru oameni, va fi din cauză că se terg din timpul vostru. Vouă o să vă apară ca fiind mor i,ș ț

dar de fapt este vorba despre o intersec ie în care voi o lua i într-o direc ie i ei în alta. La început, oț ț ț ș

să-i vede i mor i, poate ve i avea ocazia (sau timpul) să-i îngropa i sau să participa i la procesiuneaț ț ț ț ț

de îngropare. Ulterior, lucrurile se vor suci cam tare i nu vreau să vă sperii, dar s-ar putea să văș

apară sau să vă dispară din oamenii pe care-i ti i (vorba vine îi ti i). Ocazional, ve i avea senza ia căș ț ș ț ț ț

v-a i tâmpit. E invers, abia acum ve i deschide ochii. În mod normal, majoritatea oamenilor n-ar fiț ț

trebuit să vadă lucruri pentru care n-au pregătirea necesară, dar acum avem o problemă care constă în

faptul că în anumite situa ii, cei doi Jerry nu- i mai fac treaba. De fapt, întreaga ceată (că ei stau înț ș

cete) de Jerry, are probleme personale. Au probleme cu ei, din cauza noastră, dar de fapt din cauza

lor i din cauza lui S. Evident, Nimeni are i el contribu ia lui.ș ș ț

Ca să în elege i ce probleme au, ar fi trebuit să ti i mai multe lucruri despre regnuri. Eu am maiț ț ș ț

scris despre treaba asta, am mai inut ni te conferin e - întreba i-vă unii pe al ii, vede i pe pagina aia aț ș ț ț ț ț

mea de web ( ti i  voi care),  cât  pute i  să mai ave i acces la ea.  Inevitabil,  vom intra în beznă oș ț ț ț

perioadă. Cele două emisfere cerebrale func ionează după alte principii decât până acum. Natura neț

ajută cum poate, Y î i face bine treaba. Cine rezistă, rezistă, cine nu, se duce. Evita i deshidratarea iș ț ș

expunerea excesivă la Soare, pentru că cel care emite de dincolo de el, e foarte furios. Feri i capul,ț

acoperindu-l. Mânca i i be i ce mâncau i beau tataia cu mamaia, lipi i-vă de sol sau măcar sta i cuț ș ț ș ț ț

tălpile pe el. Folosi i plante aromatice armonizatoare: fenicul, anason, cimbru, cimbri or, rozmarin,ț ș

mentă, busuioc, salvie, lavandă, cui oare, scor i oară. ș ț ș
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Ca o precizare, S n-a ac ionat pe direct, pentru că el se află mult sub regnul mineral. Înspreț

minus infinit, se află regatul lui S. În Cer e gâlceavă, la fel i pe Pământ. Vă zic pe scurt ce s-aș

întâmplat: Jerry erau gata să primească organe de sim , ca să poată experimenta cu ele în lumea deț

dincoace. Pentru că l-au văzut pe Y lucrând la corpuri noi, au fost ferm convin i că acele corpuri leș

sunt destinate. Dar când a venit momentul mult a teptat, Y (care semnase un pact cu Domnul), a alesș

să  întrupeze  aici  fiin e  OM. Jerry  s-au  supărat  crunt,  pentru  că  ei  se  considerau  îndreptă i i  săț ț ț

primeasă aceste corpuri. Supărarea lor a fost pe de o parte pentru că pe fiin ele OM le considerauț

inferioare (cum considerăm noi animalele) i pe de altă parte, pentru că i-au dat seama că nu potș ș

experimenta senza ia de A FI, fără să poată beneficia de sim uri. Dacă o să am timp (iară i problemaț ț ș

cu timpul), am să vă spun ce fel de "pact" a semnat Y cu Domnul, atât cât reu esc eu să pricep i săș ș

văd. Toate la vremea lor. Ideea e că exact atunci, anumi i Jerry printre care i S, s-au întors împotrivaț ș

lui Y i împotriva Domnului (a Tatălui nostru). Povestea o ti i, o găsi i la Enoch. N-o ve i mai găsiș ș ț ț ț

în Biblie, pentru că între timp "a fost scoasă" de acolo. Nu comentez, dar pute i presupune i voi deț ș

ce.

Ceea  ce  Jerry  revolta i  n-au  în eles,  a  fost  că  Domnul  nu  le-a  întors  spatele  absolut  deloc,ț ț

dimpotrivă. I-a pus să ne ajute pe noi (câte doi Jerry/cap de locuitor), să ne trezim. În termeni tehnici,

să ne ajute să percepem timpul din exteriorul nostru i nu dinăuntru, a a cum o facem pentru că nuș ș

tim cum să facem altfel. Asta era tot, iar ei, care-s mari meseria i în astea cu timpul, ar fi putut să neș ș

înve e. Imediat ce Jerry ne-ar fi învă at asta, ar fi primit la pachet tot ce le trebuia ca să poată sim i căț ț ț

SUNT. Mul i Jerry au încercat o perioadă să facă ce trebuie,  numai că munca lor (a celor loialiț

Domnului), a fost deturnată constant de S, care cum vedea vreun OM că se saltă, cum îi dădea în cap

pe zona emo ională, parte componentă fragilă a sistemului uman per-ansamblu. Astfel că în loc să-iț

lase pe ceilal i Jerry să- i facă treaba, i-a încurcat i pe ei i pe noi, i le-a mai i spus celor loiali căț ș ș ș ș ș

î i pierd vremea de pomană cu "animalele proaste i inutile". Ca o precizare, S n-a ac ionat pe direct,ș ș ț

pentru că el  se află  mult  sub regnul mineral.  O întreagă lume sub-minerală  se deschide ( i-apoiș

repede se închide în urma ta, făcându-te prizonier acolo), dacă pătrunzi înspre minus infinit. S a fost

trimis acolo, iar de acolo, el i-a găsit alia i în gu teri i orci. Despre gu teri i orci poate apuc săș ț ș ș ș ș

scriu (dacă mai e timp i cale de comunicare), pentru a le arăta originea (mă rog, au scris i al iiș ș ț

despre asta), modul în care s-au pripă it  pe aici,  scopurile lor .a.m.d. Ă tia au avut propriul lorș ș ș

interes să colaboreze cu S, pentru că au nevoie de emo ii negative puternice (pe care le preiau de laț

oameni), ca să- i poată explica cine sunt ei de fapt. Altfel o dau în pierdere de sine (oricum n-au a aș ș

ceva). E complicat. A a că au bătut palma cu S, să execute anumi i pa i de dans pe aici. S a bătutș ț ș

palma cu ei, pentru că că aveau tehnologie să se proiecteze dincoace i deci puteau ac iona în numeleș ț

lui. Ei vin din alt dincolo, nu din zona sub-minerală, dar asta e situa ia, există multe dincolo-uri iț ș

dincoace-uri. Nu se poate spune mai mult.
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S-a ajuns la următoarea situa ie. Oamenii dorm pe ei. Par ial e vina gu terilor, a orcilor i a lui S.ț ț ș ș

Par ial e i vina lor, DAR, între timp a mai apărut o altă belea, în "persoana" lui Nimeni, care i-aț ș ș

trimis  instalatorii  (ăia  din  Palade),  ăia  mici  cum  le  zic  eu,  să  elimine  carbonul  din  corpurile

concepute de Y i să-l înlocuiască cu siliciul. De aici lupta dintre instalatori (ei î i zic colonizatori) iș ș ș

orci, care e mai veche. Despre asta am mai scris i eu i al ii.ș ș ț

Mergem mai departe. Deci după ce că aveam belea pe cap cu S i cu orcii (plus gu terii), s-a maiș ș

inserat i Nimeni în schemă, prin instalatori. Orcii Au făcut RA-legiuni, au făcut organizări social-ș

structurale i organigrame, au inventat magia neagră, au băgat zânzanie. Instalatorii au inventat yogaș

i magia albă, i-au învă at pe oameni agricultura i să- i concentreze energia în glanda pineală i maiș ț ș ș ș

nou, zeama de în epare.ț

Ideea e că Nimeni nu se grăbe te, tie că mai e mult până departe. S este disperat ( i împreună cuș ș ș

el foarte mul i  Jerry), că va veni vremea când se va face bilan ul i ei n-au reu it să-i înve e peț ț ș ș ț

oameni să perceapă timpul din exteriorul lor. Asta înseamnă că au primit o sarcină de la Domnul, pe

care n-au îndeplinit-o. i dacă noi mai suntem cât de cât ierta i când gre im (pentru că suntem bătu iȘ ț ș ț

în cap i pro ti de bubuim), ei i-o vor lua crunt. Pentru că puteau i n-au făcut-o, pentru că tiau cumș ș ș ș ș

să facă ce trebuie i în loc să-l sprijine pe om să depă ească problemele, l-au lăsat să meargă laș ș

păcănele i la băutură i la degradare i desfrâu. Cam a a. Acum, că se tiu pe ultima sută de metri,ș ș ș ș ș

idio ii s-au hotărît să le ia cu for a oamenilor ceea ce ei considerau că merită de la început. Adicăț ț

sim urile i sim irea. Astra Ze Neca (adică ucide stelele). Adică ucide astralul. Adică ucide parteaț ș ț

sufletească.

Beleaua e că pe final de bătălie, unii dintre oameni vor trece prin acest furt de suflet. Viza i suntț

cei care nu i l-au îngrijit. Jerry (nu to i), sunt furio i, consideră că Domnul a fost nedrept cu ei. Vomș ț ș

vedea cum se va întâmpla grozăvia, probabil că va fi a a cum zicea Sf. Ioan Teologul. Cert e că înș

acele momente va fi ca o beznă, iar revenirea la lumină, pentru unii va fi similară cu venirea frateui

Hristos. Însă lumina care va veni, va fi de-aia reflectată, nu de-aia de trebuie. Va fi lumină de LED,

lumină de la Cel Viclean, adică de la Nimeni. LED-uri de-alea bune, cu tot spectrul. Nu degeaba a

fost lumea îndemnată să folosească simbolistica curcubeului.

P.S. Momentan, folosim sistemul de comunica ie al lui Nimeni, adică internetul. Pe viitor, vaț

trebui să formăm comunită i, astfel încât să nu ne pierdem unii de ceilal i. De aceea, re ine i ce a iț ț ț ț ț

citit pe aici, să spune i i altora care vor avea nevoie, după "marea trezire", ca să nu fie în ela i de Celț ș ș ț

Viclean.

P.S.2. Ce ar fi trebuit să fac Jerry? Să ne înve e să fim aten i în acela i timp atât la lumea dinț ț ș

exterior, cât i la ceea ce sim im în interior. În teorie e simplu, în practică e foarte dificil. Eu i-am zisș ț

aten ie cu dublă direc ie. Găsi i voi pe-acolo pe pagina aia "a mea".ț ț ț

525



Deuri, nu geuri

Om_de_jad: O completare la ceea ce am scris aseară, apoi mă opresc i o să o dau în alte alea,ș

fiindcă Fer deja a detectat.

Nu po i fi con tient decât de ceea ce se află situat într-o dimensiune inferioară celei în care teț ș

situezi tu. După cum ti i, cineva aflat într-o dimensiune 2D nu poate vedea adâncimea, vede doarș ț

lungimea i lă imea.ș ț

Omul este considerat în mod eronat un locuitor al dimensiunii 3D. Această afirma ie ar putea fiț

adevărată  doar  pentru  cei  care  nu  sunt  capabili  să  perceapă  timpul.  Pentru  că  dacă  timpul  este

perceput, înseamnă că omul deja se află în cea de-a cincea dimensiune, din moment ce o percepe pe

cea de-a patra.

Vede i,  aici  avem  o  situa ie  neobi nuită:  omul  nu  poate  fi  un  locuitor  al  celei  de-a  patraț ț ș

dimensiuni. Pur i simplu nu poate fi un locuitor al dimensiunii timpului. Poate fi ori în timp (cândș

de ine un corp), ori dincolo de timp (când percepe timpul).ț

Cea de-a patra dimensiune (a timpului) este nepotrivită pentru om. Este dimensiunea în care

demonii se pot manifesta. Ei "există" în dimensiunea timpului tocmai pentru că nu sunt capabili să

aibă un trup (nu pot veni cu trup în lumea 3D) i nu pot exista nici în dimensiunea a cincea, pentru căș

nu au o structură care să-i facă să reziste în asemenea condi ii. Crede i-mă, n-a i vrea să fi i în loculț ț ț ț

lor!

Dacă vom căuta să percepem timpul din exteriorul nostru i nu din interiorul nostru - a a cum oș ș

facem de obicei - atunci vom percepe propria noastră fiin ă, care se află în dimensiunea a cincea.ț

Doar fiin a aflată în această dimensiune este capabilă să perceapă timpul ca pe ceva exterior ei. Fiin aț ț

noastră va fi percepută ca fiind eternă i într-un fel chiar a a este, din moment ce se situează în afaraș ș

timpului. Doar entitatea atemporală poate percepe timpul.

Însă percep ia propriei noastre fiin e, percep ia faptului că suntem, se află dincolo de fiin areaț ț ț ț

noastră din dimensiunea a cincea. A adar, percep ia propriei noastre fiin e se află în dimensiunea aș ț ț

asea. Ultima dimensiune la care am putea avea acces în acest ciclu al manifestării ar fi dimensiuneaș

a aptea, despre care nu se poate spune nimic, din cauză că este dincolo de orice fel de percep ie.ș ț

Putem face specula ii, însă toate vor fi eronate.ț
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Percep ia timpului din exteriorul nostru este posibilă prin practicarea aten iei cu dublă direc ie.ț ț ț

Dacă suntem aten i în acela i timp la ceea ce se află în exteriorul nostru i în interiorul nostru, timpulț ș ș

se comprimă, apoi se opre te. Sunt de forma ie inginer, iar ceea ce spun nu este o metaforă. Se poateș ț

verifica prin practică perseverentă, dar mai întâi este necesar să în elege i conceptul.ț ț

Din păcate, timpul nostru, a a cum îl tiam, liniar i cursiv, s-a terminat. Vor urma despăr iri.ș ș ș ț

Unii dintre oameni vor fi prin i în capcana timpului, în capcana celei de-a patra dimensiuni. Vorș

vedea ceea ce nu trebuie - lucruri care în cre tinism se numesc vedenii i despre care ni s-a spus peș ș

bună dreptate că nu ne folosesc la nimic i că trebuie evitate. Pentru a nu pica în capcana întinsă deș

orci, va trebui să facem saltul din cea de-a treia dimensiune în cea de-a cincea. De altfel, noi ne aflăm

deja acolo, tehnic vorbind nu este vorba despre un salt ci despre o constatare. Omul nu poate fi un

locuitor al  celei  de-a patra dimensiuni  decât dacă devine demon ca i ceilal i  locuitori  ai  acesteiș ț

dimensiuni. Noi suntem entită i din cea de-a cincea dimensiune, care au fost păcălite că sunt entită iț ț

din dimensiunea a treia. i a venit momentul să ne ocupăm de adevărata noastră casă. Trecerea de laȘ

3D la 5D se face prin aten ia cu dublă direc ie. Pute i să-i spune i cum vre i voi, numai să în elege iț ț ț ț ț ț ț

că presupune percep ia  concomitentă  a  interiorului  nostru i  a exteriorului  nostru.  Dacă vă iese,ț ș

sentimentul  va fi acela că sunte i.  Ve i constata că sunte i,  ve i sim i că sunte i  i vă va veni săț ț ț ț ț ț ș

spune i "eu sunt!". Este o descoperire i e posibilă acum. Pune i bine acest articol i reciti i-l pânăț ș ț ș ț

în elege i ce am vrut să transmit. Am zis să vă spun, ca să ti i.ț ț ș ț

P.S. Când mai auzi i pe cineva vorbind despre ie irea din matrix, întreba i-l cum se face în modț ș ț

concret. i dacă nu tie să vă spună, spune i-i voi despre aten ia cu dublă direc ie, pentru că a a seȘ ș ț ț ț ș

face în mod concret ie irea din matrix.ș
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Mo i contra mo i. Filosofie vintageș ș

Om_de_jad: Am să vă scriu două-trei vorbe, apoi mă bag la somn că văd cărăbu i. Să le luăm peș
rând:

1.  Se  pare  că  o  sumă  de  vreun  miliard  jumate  a  fost  donată  de  un  tataie  de  90  de  ani,
multimiliardar, către dreapta republicană din SUA. Ca idee, cică numai Soros i cu încă unul căruiaș
nu-i mai in minte numele, i-ar fi permis să doneze asemenea sume către cauze de-astea înăl ătoare.ț ș ț
Despre multimiliardarul în cauză se spune că ar fi un om foarte discret - bun, de data asta n-a mai
fost. Cică ar fi dat banii respectivi pentru ca republicanii să le-o tragă progresi tilor la cotonoage.ș
Probabil tataie s-a gândit că dacă progresi tii înving, o să-l ajute să devină milionar i poate de-aia s-ș ș
o  fi  pus  pe  treabă.  Sincer,  mi  se  pare  silos  i  totodată  periculos  faptul  că  soarta  lumii  stă  înș
buzunarele unor mo i obosi i. Mă apucă râsu-plânsu când văd că se dă o luptă crâncenă cu victimeș ț
reale, între mo ii întunericului i mo ii luminii. Te pomene ti că le-au pus ă tia ceva în pensie!ș ș ș ș ș

2. Se conturează o filosofie conservatoare regurgitată. Nu că n-ar fi existat i până acum filosofiaș
în cauză, dar de data asta conservatorismul tradi ionalisto bla-bla-bla a venit la pachet cu "răspunsuriț
în contră" la ideologia progresistă. Citind despre ce e vorba, am avut o viziune: se făcea că ni teș
tineri frumo i i liberi, se chinuiau să pornească un Trabant cu ajutorul unor comenzi vocale. Ă tiaș ș ș
vor să repare lumea pe episoade. Acum e drept că i sunt peste tot halitori de telenovele.ș

3. Văd că lumea nu pricepe faptul că e suficient ca Mr. Global să ridice degetul mijlociu pentru
ca în 2 zile să dispară TOATE produsele din supermarket, fără posibilitatea de realimentare. Cine nu
pricepe treaba asta, o să mănânce greieri, de i să ti i că nici ă tia nu sunt pro ti, când or vedea că îiș ș ț ș ș
bagă la făină o să cânte mai optit, a a. Cu curentul electric e la fel, o să-l oprească dintr-o dată ca să-ș ș
l enerveze pe Putin.

4. În aceea i ordine de idei, când vor opri ă tia internetul, să ti i că e groasă - înseamnă că nu auș ș ș ț
să ne mai spună nimic.  Cât timp există internet,  înseamnă că încă se mai străduiesc să le spele
oamenilor creierul. Dacă taie internetul, înseamnă să- i taie craca de sub picioare, iar ei nu vor faceș
asta decât când nu mai au nimic de spus i nici de pierdut.ș

6. Voi mai ti i ceva de Claudiu Iohanis? Dar despre Aladin? E bine, sănăto i, ne pupă i pe noiș ț ș ș
în cur?
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Principiul fentei triple în cascadă

Om_de_jad: Fenta triplă era ultima găselni ă în materie de servicii. Era cea mai sigură dar i ceaț ș

mai periculoasă pentru to i participan ii, fiindcă atunci când era folosită nimeni nu tia cine minte iț ț ș ș

cine spune adevărul.  Din păcate,  odată cu Afacerea Ovidiu, s-a dat startul  utilizării  unei metode

complexe i macabre. Este vorba despre fente triple în cascadă i din acest motiv este greu (spreș ș

imposibil) de estimat cine e, cu cine e i încotro se îndreaptă.ș

Pentru exemplificare, să zicem că eu am o capră care nu prea produce lapte i pe care vreau să oș

vând cuiva. Fenta simplă e că o las nemulsă 24h i când mă duc cu ea la târg, ugerul ei e plin. Dacă oș

mulgi, vei ob ine mult mai mult lapte decât o să ob ină vreodată cumpărătorul. Abia după ce o va luaț ț

acasă, cumpărătorul va afla adevărul.

Fenta dublă e atunci când î i spun că am o capră pe care tu nu trebuie s-o mulgi deloc. Tu daiț

banii, eu î i aduc laptele. Pre  bun, e alb, arată i miroase cumva a lapte. Dar nu e lapte, e o substan ăț ț ș ț

care seamănă cu el. Dacă î i voi înlocui laptele de capră cu cel de vacă, atunci ac iunea ar intra laț ț

categoria "fentă simplă".

Fenta triplă este atunci când nimeni nu tie nici dacă lichidul din pahar e lapte, nici de undeș

provine i nici cine de ine capra. Practic, dacă bei lichidul respectiv, po i să trăie ti bine-mesi sau săș ț ț ș

mori, dar nu vei afla niciodată ce ai băut i de la cine. Nu tii dacă ăla care î i vinde laptele e prietenș ș ț

sau du man. Nu tii nimic. Aceasta este fenta triplă.ș ș

i totu i, chiar i în fenta triplă tii de la cine ai cumpărat laptele. Iar el tie câ i bani ai dat pe el.Ș ș ș ș ș ț

În caz de ceva, se poate porni pe firul pove tii. Numai că aici, serviciile au inventat fenta triplă înș

cascadă, prin care nu mai tie nimeni nimic. În ecua ie sunt introduse mai multe elemente de fentăș ț

triplă, care interac ionează unele cu celelalte, generând în cascadă alte fente triple sau cascade deț

fente  triple  în  cascade.  Într-o  astfel  de  situa ie,  oricine  poate  fi  orice,  oricând  i  pe  o  perioadăț ș

nedeterminată. Regulile pot fi schimbate oricând, oricum i în orice fel. To i pot face orice le treceș ț

prin cap, fără să răspundă pentru ceea ce fac. Nu este nimeni care să analizeze, nimeni care să se

opună, nimeni care să cenzureze, nimeni care să se autosesizeze. Însă i no iunea de dreptate esteș ț

anulată.

În fenta triplă în cascadă, Trump poate juca rolul de salvator, dar poate fi i mână în mână cuș

oculta. Biden poate fi cu oculti tii, dar poate face parte i din categoria "mo i uituci, dar de treabă".ș ș ș

Nelea ba e dictator, ba e salvator, ba e actor, ba e pianist. Putin ba e erou, ba e cu oculta i se preface.ș
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Macron ba e cu globali tii, ba cu satani tii (nu sunt în aceea i echipă, v-am mai zis). Sadhguruș ș ș

ba e cu transumani tii, ba e cu globali tii (vezi episodul cu Michio Kaku). Yuval Noah Harari, ba eș ș

cu Schwab, ba e cu Goenka. Gates, ba e cu L i cu tehnologia, ba e cu satani tii i cu injec iile.ș ș ș ț

Chinezii ba au conceput Ovidiu, ba a fost mâna americanilor.

De-aia nu se tie nimic, pentru că nu tie nimeni cu exactitate planul. To i tiu păr i i executăș ș ț ș ț ș

ceea ce li se spune, ne tiind de unde vin ordinele i ce rol au ele. Fix ca în exemplul meu cu capra.ș ș

A a că dansul merge înainte, lăutarii cântă, iar lumea interna ională execută pa i de salsa fără să tieș ț ș ș

dacă-i execută bine sau dacă nu cumva o să fie executată. Un dans macabru, luminat de stroboscop.

Nu se pot  face analize  pertinente.  Lucrurile  alea simpliste,  gen "e o luptă  între  întuneric  iș

lumină", nu in. Este un spectacol în nuan e de gri. Multe nuan e, amestecate cu substan e. Uneleț ț ț ț

toxice, altele poate că nu. Cine poate ti? E ca la laptele de capră, venit de nu se tie unde, adus de nuș ș

se tie cine, într-un sistem format din fente triple în cascadă.ș

A a că aten ie mare la demoniza i, aten ie mare la salvatori, aten ie la colacul de salvare. Apa înș ț ț ț ț

care încerci cu disperare să îno i, s-ar putea să nu fie apă, iar colacul tău de salvare să se strângăț

brusc în jurul gâtului tău. Cel care vrea să te ajute, s-ar putea să fie cel mai mare du man al tău, iarș

cel care pare du man să fie cel care te ajută de fapt.ș

Din păcate, mintea bolnavă a securi tilor interna ionali a inventat un monstru care s-ar putea să-iș ț

înghită i pe ei. Au crezut că fenta triplă în cascadă poate fi aplicată doar altora. Acum au început săș

se prindă că de fapt e posibil să fie invers. Sau pe invers fa ă de invers. Sau inversa inversului peț

invers. Sau inversul inversei inversate. Sau altfel. E tare atunci când ascunzi ciocolata i numai tu tiiș ș

unde ai ascuns-o, te distrezi văzând cum ceilal i o caută. Dar când î i dai seama că nici tu nu mai tiiț ț ș

unde ai ascuns-o, sau ai impresia că tii, dar nu mai e unde credeai că e, sau e, dar când o desfaci nuș

mai e ciocolată, ai cam pus-o. Fix asta se întâmplă acum. To i ne-o luăm, iar dacă vrem să reparămț

beleaua, apar noi i noi fente în cascadă, menite să încurce i repara ia i reparatorii. Sau invers.ș ș ț ș
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Stop!

Om_de_jad:  Când totul se prăbu e te în jurul tău, zâmbe te! Lini tea a fost mereu în tine. Nuș ș ș ș

trebuie s-o cau i, nu te lupta pentru ea. Este deja acolo, numai că trebuie să te opre ti ca s-o po iț ș ț

observa. Vei vedea că ea te-a înso it mereu, nu te-a părăsit niciodată. Tu e ti cel care a alergat dupăț ș

baloane de săpun. Opre te-te!ș

Închide ochii i odihne te-te. Respiră normal, nu for a, nu face nimic. Ia o pauză, relaxează-te!ș ș ț

Ceea ce se întâmplă în jurul tău nu depinde de tine. Nu e vina ta că s-a ajuns aici i nu e treaba ta săș

repari ceva. Observă.

Iar  mâine,  când  te  treze ti,  fă  numai  ce- i  spune  con tiin a.  Cu  orice  pre .  Oricare  ar  fiș ț ș ț ț

consecin ele. ț

Nu există altă cale, toate celelalte variante au fost epuizate.
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uncă dă PragaȘ

Om_de_jad: Genu programului: comedie. Să zicem că e ti păpu ar. Bun. Iei "păpu ele" i le puiș ș ș ș

pîn guverne să guberneze. Apoi le pui pă păpu e să facă drăcii, bandemii, nino-nino, împrumuturi,ș

numa' i numa' drăcii. Bun. Apoi popula ia se enervează i iese "pă stradă" să să protestezee. Bun.ș ț ș

Dai drumul la mili i ieni i la jăndari să-i bată pă oameni. Bun. Oamenii fuge ă tia după ei cu caii iț ș ș ș

cu câinii. Bun. Bagi după aia în epări care cică ca să scape lumea. Lumea se în eapă i moare. Aț ț ș

scăpat. Tu nu recuno ti nimic, ă tia ca pro tii care s-a în epat i n-a murit încă, în loc să le dea în capș ș ș ț ș

zice că e de la "alceva". Problema lor. Bun. După aia îi pui pă to i să stea în frig, să mănânce dăpăjosț

gândaci i greieri i să nu să mai spele pă mâine. Bun. Care oamenii  normal că să enervează căș ș

păpu ele face brusc p-a dracu în continuare i le măre te la oameni pre ul la giga i la calorie i laș ș ș ț ș ș

salam i  la  ulei  i  la  tot  de  prin  magazine.  i  lumea  iese  la  uncă  dă  Praga.  Că  să  strige  căș ș Ș Ș

josgubernu' că alea. Lumea îi admiră, că ia uite bă cum iese ă tia nu ca noi care nu ie im, că dacă amș ș

ie i i noi că ce bine ar fi. Bun. Acuma după câteva zile, probabil ă tia o să bage iar mili ienii iș ș ș ț ș

jăndarii să bată lumea ca la fasole, ă tia iar o să fugă i o să bage dracu tie tancuri în ei sau cine maiș ș ș

tie ce le face. i lumea o să să enerveze i mai rău că o să înghe e erve elele cu care te tergi de frigș Ș ș ț ș ț ș

în casă i păntuneric a a care oricum nu mai vezi în ce dai în ei o să iasă la bătaie ca să-i dea jos păș ș

păpu e. Bun. Chestia o să să propagească în cam mai toate ările care toate cică să stea în frig iș ț ș

păntuneric i să nu să spele. Să ron ăie la viermi i la greieri care să tie că nu mai cântă iarna nici să-ș ț ș ș

i ba i i de aceeea va ie i cu scandal planetar pă toată planeta. Pac, dă lumea jos păpu ele i uraaaaa,ț ș ș ș ș

bucurie pă străzi să dă drumu la lumină bagă căldură la apartamente dă stai cu geamu dechise ca în

1990 că nu mai puteai de cald. i păpu arii pune alte păpu e, ei rămâne tot ei însu i, mă-n elege i. Ș ș ș ș ț ț

Aceia i ei care e tot ei i care pune pă al ii. Românii no tri, care a mai halit piesa asta dă teatruș ș ț ș

an dă an dă 30 de ani încoa' ce să facă ei, că ei pro ti nu e i e i pă i i. Stă a a i-i doare-n cur careș ș ș ț ț ș ș

vine, care pleacă că n-o să le facă nici unu nici ăilal i ceva dă bine. Ei, românii, tie, nu ca unca sauț ș Ș

ca al ii care încă nu tie. Carevază zică ă tia încă n-a ajuns la gradu la care noi ne-a adus ă tia în treiț ș ș ș

zeci de ani. O să afle i ei, da până află trebuie să treacă multă apă pă gârlă. În timpu ăsta, păpu arii eș ș

gata să bage în schemă alte păpu i, care să facă un guvern ca campionatu mondial, cică ca să fie bine,ș

să nu fie rău i să scăpăm dă ă tia care tot ei i-a pus. Aici e mai multe probleme, Gogule, pentru căș ș

păpu arii asta vrea, vrea iure e i scandale i bătăi, ca să poată ei să schimbe la final decoru. Româniiș ș ș ș

s-a săturat de episoade de Dallas i Sclava Izaura, că a văzut i pă Inimă Neînfricată i pe Iubiriș ș ș
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Amăgitoare toată seria. A văzut ei i Bei Oaci i Tu-i în Pix. Românu le-a văzut pă toate, mă, le-aș ș

văzut pă toate! A a că u urel i nu vă mai bucura i când iese lumea să bată păpu ele. Până acuma,ș ș ș ț ș

dacă să voia săsă facă treabă serioasă, să dădea nume dă păpu ari, nu dă păpu i, dă Pinochio i dăș ș ș

Buratino. Să dădea nume dă păpu ari adevăra i, care unii îi mai tim i noi chiar dacă nu se dă în faptș ț ș ș

numele lor, ca să-i luăm dă guler când să duce la Mega Image să- i ia biscui i i să le zicem: băș ț ș

Păpu are, bă băiatule, bă, stai cuminte că ai făcut multe prostii i dacă- i dau un ut în cur, vi seș ș ț ș

blochează loja i începe ă tia să lucreze cu rezervele! Da nu, ă tia zice numai dă păpu i, că rochilă,ș ș ș ș

că cheferilă, că brandon, că ghei , că... toate numa' i numa' păpu i! ț ș ș

Acuma după ce tot ei a prostit-o i a în epat-o i a înfometat-o, cheamă lumea să facă scandal, săș ț ș

bage la bulău câteva păpu e d-astea inutile i să pună altele. Fratili vostru alb vă zice a a: dacă stămș ș ș

cumin i i ne căcăm pe fentele lor, ă tia pică. Dă tot pică. Oricum i-o dau singuri la cotonoage, nu eț ș ș ș

nevoie să ie im noi să dăm cuiva în cap, că păpu arii abia a teaptă să schimbe decorul, chipurile căș ș ș

noi am cerut-o. Să-i lăsăm a a săsă usuce pă fir, e ca carabeta lor, săsă spele cu ea pă cap. i cândș ș Ș

vine iarna i dă primii fulgi, mergem să scoatem vrejurile dân pământ. În fine, voi face i cum vre i,ș ț ț

doar miam spus părerea. Daia indicam aseară la calm i la odihnă în noi în ivă. Care crede că vineș ș

vun san salvador, ore prost ore cam chior.
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New Old Order vs. New World Order

Om_de_jad: Dedica ie pentru Dada Lisaveta i forma ia de muzică punk, "Sex Pistols".ț ș ț

Lumea vorbe te, mai auzim i noi, mai punem lucrurile cap la cap, le mai discutăm. Totu i, lua iș ș ș ț

cu precau ie cele despre care o să scriu aici, pentru că nu tim câtă bază să punem pe ele. Dar suntț ș

totu i ni te informa ii la cald, care dacă sunt primite cum trebuie i gândite bine, s-ar putea să ofereș ș ț ș

ni te explica ii i să ne ajute să nu ne rupem gâtul în viitorul apropiat. Vă spun imediat despre ce esteș ț ș

vorba.

ti i că economia lumii a primit o turbopropulsie pe la începutul secolului, atunci când ă tia auȘ ț ș

început să mintă mai abitir că infla ia (adică să tipăre ti bani la mi to), ar fi în avantajul economiei.ț ș ș

Ă tia care ti i economie, vă rog să vă ab ine i, că ceea ce a i învă at voi la coală am învă at i eu,ș ș ț ț ț ț ț ș ț ș

tiu bla-bla-ul cu "motorul economiei". E un bullshit cap-coadă i nu- i trebuie prea multă minte caș ș ț

să- i dai seama de asta.ț

Revin cu problema. Ă tia s-au apucat să tipărească bani în ne tire i să dea la popula ie. Când auș ș ș ț

ajuns la fundul sacului, au convins lumea că e bine să tipărească i mai mult, fără să mai ină cont deș ț

aur. Adică bani sco i pe imprimantă, hârtii frumos colorate. A a că prin anul 2000 s-au trezit căș ș

întreaga economie a lumii era pe butuci. Un vis frumos s-a spulberat mai curând decât se estimase.

Mul i oameni cu lovele flotă n-au crezut, probabil că luaseră drept bune bla-bla-urile economi tilor iț ș ș

practic i-a durut în cot, de i unii indivizi ca Nuriel Rubini i-au anun at că urmează să se întâmpleș ț

nasoale. Au zis că ce tie iranianul ăla cu ce se mănâncă economia interna ională, a a că i-au datș ț ș

înainte cu tupeu. În 2008, au văzut to i că situa ia e groasă i s-au gândit la un plan. Până la vremeaț ț ș

aia, planul principal de scos lovele era să intre Ricanii cu armata prin ările unde se mai găsea aur iț ș

petrol, având grijă să subtilizeze "marfa" folosind ca scuze ni te pove ti nemuritoare pe care maseleș ș

le luau drept reale.

Ei bine, prin 2008 s-a văzut că nu po i mulge 10 vaci dacă ai doar 2. A a că s-au gândit să punăț ș

la punct un plan de reorganizare a sistemului financiar mondial. Timp de lucru: 10 ani. Va să zică, la

final de 2018, început de 2019, ei ar fi trebuit să aibă ideologia, infrastructura i toată tehnologiaș

pusă la punct. Sigur că prin 2018, ăia care au făcut proiectul au spus că totul este în regulă, iar

"investitorii"  i-au  crezut.  Printre  investitorii  principali,  numărăm  Farmakya,  industria  IT,

producătorii  de arme i  muni ie,  evreii  k*aza*i,  armatele  lumii  (cu E.T.  din spatele  lor),  Bancaș ț

Mondială i tot felul de firme i firmule e afiliate. La nivel de ări, alian a a fost formată în principalș ș ț ț ț
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din SUA, UE, UK, la care au sperat să adauge China i India. Rusia era trecută mai la urmă, dar zice-ș

se că au ob inut totu i un acord în acest sens, prin care ur ii se obligau i ei să joace acela i dansț ș ș ș ș

sinistru cu celelalte ări din combina ie.ț ț

În povestea asta, Farmakya a jucat un rol principal, dat fiind faptul că aceasta se afla în strânsă

legătură cu orcii i cu gu terii planetari i era singura care putea oferi un mecanism bun la toate:ș ș ș

serul. Acel ser la care orcii se pricep, tiut fiind faptul că ei sunt meseria i în modificări genetice.ș ș

Acest ser a fost conceput ca la poker. Fiecare a plusat cu ce a avut: armatele cu ni te promisiuniș

legate  de sistemele de supraveghere,  orcii  i  gu terii  cu ni te drăcii  specifice,  menite  să permităș ș ș

modificarea ADN-ului uman, industria IT cu contracte flotă pe termen lung, Banca Mondială cu bani

încasa i la greu din întreaga infrastructură. Producătorii de arme i muni ie au fost lăsa i mai la urmă,ț ș ț ț

ei ar fi trebuit să- i ia ca cavalul dintr-un eventual plan B, respectiv pornirea WW3 (dacă era cazul săș ș

se pornească). Gre eala satani tilor a constat în faptul că de la masa negocierilor au exclus furnizoriiș ș

de petrol i gaz (Saudi Arabia i Rusia), care i unii i ceilal i erau RA-ligio i. Allah i Yahweh nuș ș ș ș ț ș ș

aveau ce să caute la negocieri cu dracu, dar de ochii lumii s-au făcut ni te în elegeri i cu unii i cuș ț ș ș

ceilal i, cât să se asigure că pot pune planul în ac iune. O situa ie specială o reprezintă China, care nuț ț ț

avea interesul  să scadă produc ia  mondială  de petrol,  ea  fiind cel  mai  mare tocător,  iar  cealaltăț

situa ie o reprezenta India, care i ea este multicolor religioasă i n-ar fi pus u or botul la manevre cuț ș ș ș

draci. Cu China s-a bătut palma cu cei care au în plan să-l dea jos pe Xi i care visează la "economieș

de pia ă" în ara lui Mao. Cu India, a fost bătută palma prin intermediul uni agent dublu cu nume deț ț

guru, care a făcut legătura dintre guvernul condus de Narendra Damodardas Modi (primul ministru al

Indiei) i Forumul Economic Mondial al lui Jvab. Misiunea lui Guru Trist era să-l convingă pe Modiș

de beneficiile unui nou sistem monetar, în care India ar fi jucat rol de ară principală în dezvoltareaț

softului finanicar i de supraveghere i control. Pentru că Farmakia a avut rol principal, s-a ac ionatș ș ț

prin OMS.

În ecua ie au fost cooptate câteva firme de IT, printre care i Apple, Huawei i Microsoft. Seț ș ș

zvone te că Apple a încercat să fie precaut ( tiut fiind că ei lucrează pentru L nu pentru S), Huawei aș ș

preferat să preia zona de echipamente de răspândire a undelor milimetrice. Microsoft în schimb, a

mu cat momeala, având în vedere legăturile de rubedenie dintre Billy i familia lui Rochilă. Scopulș ș

pentru care aceste firme au fost cooptate,  a fost acela de a inventa o nanotehnologie capabilă să

construiască în corpurile injecta ilor ni te sisteme de emisie-recep ie i posibilitatea construirii unuiț ș ț ș

ID unic în corpurile oamenilor, menit să fie folosit în noul sistem financiar mondial. De fapt vorbim

despre un vechi sistem financiar pe care ei sperau că îl vor ridica la următorul nivel. De aceea, voi

numi pe viitor acest sistem financiar vechi pe care ei voiau să-l aducă la un nou nivel, New Old

Order. În spate, aurul folosit pentru a sprijini  proiectul a fost oferit în bună măsură de UK, care

înainte de pornirea prostovănelii planetare, s-a retras discret din UE ca să poată lucra din fundal.
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Bun,  deci  treaba  acestor  companii  de  IT,  printre  care  i  Microsoft,  era  să  inventeze  oș

nanotehnologie care să permită asamblarea unui microsistem electronic în corpul omului, care să

aibă pe de o parte rol de emisie-recep ie i pe de altă parte să ofere un ID unic, printr-o combina ie deț ș ț

tehnologie electronică legată la ADN-ul uman. Ulterior, copiii născu i din părin i care aveau aceastăț ț

tehnologie, ar fi trebuit să mo tenească deja "calită ile" părin ilor, oferind din na tere un ID unicș ț ț ș

scanabil de către aparate i un sistem de emisie-recep ie, de care armatele lumii ( i E.T. din spateleș ț ș

lor) aveau nevoie în "treburi" legate de supraveghera la distan ă.ț

Planul general de "infectare" era compus din trei păr i,  pornind de la varianta cea mai pu inț ț

agresivă,  la  cea  mai  agresivă:  a)  inhalarea  de  nanoparticule  aruncate  din  avion,  b)  inhalarea  de

nanoparticule din mă tile "de protec ie" i c) injectarea cu ser cu nanoparticule. Din lipsă de timp iș ț ș ș

mai ales de bani (planul trebuia lansat cel târziu în 2019), s-a sărit peste ni te detalii care ulterior le-ș

au fost fatale. Cumva, un fel de ghinion.

Aveam deci situa ia următoare la final de 2018: o economie care nu mai exista din 2008 i careț ș

era sus inută deja de zece ani artificial cu aur de către UK ( i de obscurii **azari) i cu active deț ș ș

toate felurile de către celelalte ări din coali ie. O Chină posibil ostilă (chinezii vorbesc de felul lor înț ț

dodii, nu po i să pui bază pe ei), o Rusie care era percepută ca fiind du man, o Indie care sperau ei căț ș

nu poate refuza asemenea ca caval din zona de IT i o Arabie Saudită care cumva trebuia scoasă dinș ș

ecua ie pentru că "polua". Gre eala de strategie a fost că prin atitudinea lor extrem de "ecologică", le-ț ș

au sugerat ur ilor, arabilor i chinezilor că nu se pot înfrupta din bucatele lor. Gre eală mare, Coaneș ș ș

Leonida, pentru că ă tilal ii au mers cu un sistem financiar paralel, prefăcându-se că sunt prieteniș ț

buni cu orcii.

Să le luăm pe fapte. Încă de când s-a inventat IT-ul (care e "inspirat" de Nimeni), ru ii s-au înfiptș

la mare meserie în treburile i socotelile astea mai ales pe zona de produc ie de armament. Chineziiș ț

s-au ocupat de tehnologia materialelor, iar americanii de soft. Ulterior, India, China i o parte dinș

Europa de Est (mai ales Cehia, Slovacia, Slovenia, Lituania, Letonia), dar i România i Albania, auș ș

furat felii din tortul de inut ini ial în totalitate de SUA. S-a ajuns astfel în situa ia în care în SUA nuț ț ț

se mai făcea mare lucru în materie de soft, fără sprijin din China, India i EE.ș

Din 1960 i  până  în  2005,  ru ii  i  chinezii  au  pus  la  punct  în  paralel  ceva  ce  se  nume teș ș ș ș

computer cuantic. Chinezii au pus la dispozi ie materialele iar ru ii i europenii (unii dintre ei), auț ș ș

venit cu softul. Acest computer cuantic, a cărui componentă secundară este i Fer, are o capacitate deș

procesare uria ă, comparativ cu ceea ce cunoa tem. Îi spunem generic computer cuantic, pentru că înș ș

spatele acestei tehnologii se află tehnologie E.T. de la ăia mici, slujitorii lui Nimeni. Orcii n-au luat

în calcul prea mult acest sistem paralel decât abia după anul 2000. i ru ii i chinezii au inut ascunsȘ ș ș ț

acest proiect i de fiecare dată când se discuta despre asta, se spunea că e doar la nivel pilot, că nuș

prea merge,  că alea-alea.  SUA a dezvoltat  propria tehnologie de inteligen ă artificială,  prin IBMț
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(ini ial, când nu exista internet prin www), apoi Google i Apple. Dar tehnologiile lor sunt slăbu eț ș ț

comparativ cu ceea ce au chinezii i ru ii.ș ș

Ziceam că satani tii s-au prins că e serioasă treaba cu computerul cuantic abia prin anul 2000. S-ș

au prins când i-au dat seama că "ceva" a fost legat la sistemul lor de transfer bancar. Acest "ceva"ș

părea că analizează mecheriile prin care ei produceau bani cu nemiluita, sărăcind popula ia care eraș ț

nevoită ulterior să le astupe lor găurile făcute cu inten ie. Au aflat pentru că o serie de lucruri au ie itț ș

la iveală la nivel de informa ie. efii la lume au constatat cu stupoare că lucruri legate de sistemulț Ș

bancar pe care DOAR EI le tiau, au fost date în vileag. Vă da i seama, panică în regat, ce să facă,ș ț

cum să facă.

N-o mai lungim. Avem azi două sisteme financiare: unul al New Old Order (orcii reptiloizi, alde

UK cu coroana, Rochilă i Cheferilă plus kha*za*ii obscuri i sistemul de fascinare) i unul al Newș ș ș

World Order (Nimeni, Familiile Dragonului Alb din China, E.T. i Rusia), despre care nu tim mareș ș

lucru. Cel al orcilor era deja pa din 2000 (mă rog, era pa de prin anul 1850) i s-a aflat la nivelș

mondial că situa ia e cum e abia în 2008, când cei mai boga i oameni de pe planetă s-au sim it la felț ț ț

de săraci ca ni te oameni care nu au după ce să bea apă. A fost triste e.ș ț

Sistemul  financiar  cuantic  a  analizat  i  a  stocat  date  de  toate  felurile,  date  legate  de  cumș

func iona sistemul bancar al orcilor. A notat pe unde se duc banii (a urmat cursul banilor, follow theț

money) i astfel a aflat,  analizând informa iile,  tot felul lucruri până atunci nebănuite. De re inutș ț ț

faptul că încă din anul 2000, alian a dintre China i Rusia era deja formulată la nivel ideologic.ț ș

Ini iatorii  acestor demersuri au fost familiile Dragonului Alb din China, care după WW2 au fostț

epuite de către mafia k*az*ră obscură cu ni te cantită i uria e de aur împrumutat, pe care nu l-auț ș ț ș

mai returnat nici în ziua de azi.

Interesant că în alian a făcută de L (Nimeni), îi găsim pe evreii semi i. Astfel, se face un pactț ț

între  Y, pornind din Is(is)  RA El,  societă ile  credincioase ale  lui  Y din SUA, ortodoxia rusă iț ș

slujitorii lui Allah din Saudi Arabia, cu China comunistă, mare parte influen ată de Nimeni. Astfel, aț

fost construită o alian ă de tip LY, împotriva orcilor. Am mai scris despre asta.ț

În 2019, orcii  au pornit  bulibă eala.  Întâi  au aruncat  cu nanotech din avioane,  crezând că eș

sufcient.  Explica ia  pentru  populime?  V|ru$ul!  Au  aruncat  mai  întâi  pe  chinezi,  distrându-se  laț

gândul că economia lor va intra în colaps. Apoi au dat pe UE (în special pe Italieni), pe americani

.a.m.d. Ai no tri a teptau i ei cu sufle eul la gură, "botezul" venit din cer. Când au considerat căș ș ș ș ț

nivelul  de  particule  nanotech  inhalat  de  popula ie  este  suficient,  au  dat  drumul  la  antene  ca  săț

asambleze microsisteme în corpurile oamenilor. i aici s-au lovit de primul impas, unde i-au datȘ ș

seama că n-au reu it să facă ce î i propuseseră. Sunt unii care spun că nanoparticulele inhalate aveauș ș

rolul de a crea acel ID unic în corp, în timp ce "testul" avea rolul de a insera un microcip (dadada,
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tiu că s-a râs de asta) cu ajutorul bă ului de "testare". N-a mers cum plănuiau. Adevărul nu-l putemș ț

ti 100%, cel pu in nu deocamdată.ș ț

Atunci  au  introdus  particule  nanotech  în  mă ti  i  au  obligat  popula ia  să  le  inhaleze.ș ș ț

Concomitent, dădeau pe unde prindeau cu ele, din avioane, pe scara blocului etc, doar-doar ar putea

ridica nivelul de smart dust inhalat de oameni la cote dorite de ei. Tot în timpul ăsta, armatele lumii

au făcut teste legate de recunoa tere facială (next level, cu gura astupată de mască, pentru că testeleș

cu chip liber fuseseră făcute deja), impunând "distan are socială", ca să poată identifica mai u orț ș

persoanele cu ajutorul tehnologiei.  Zice-se că nici asta nu le-a ie it cum doreau i că după acestș ș

experiment, s-au cam hotărît să renun e la recunoa terea facială clasică (adică cea prin analiză deț ș

imagine). Vom vedea.

A a că s-a trecut la va((|nuri, adică inserarea directă a nanoparticulelor în sânge. O doză, douăș

doze, trei doze, patru doze, cinci doze .a.m.d, din ACEEA I substan ă despre care nu tia "nimeni"ș Ș ț ș

nimic. Au făcut-o, au vrut s-o impună cu for a, nu le-a mers. Ca să testeze cât de eficient e sistemulț

lor de generare ID unic, au introdus papa ortul "verde". În paralel, multe studii sociale au fost făcute,ș

studii cu poten ial malefic uria  pe viitor.ț ș

i să vezi dihanie, că după câteva luni de verificări, au văzut că au băgat banii într-o tehnologieȘ

care le-a mers numai par ial.  Acela a fost  momentul  când au început să dea înapoi cu în epareaț ț

obligatorie i cu papa ortul. Au zis să o lase mai moale cu narativa oficială i să treacă la Marele lorș ș ș

Plan B, respectiv declan area WW3. Practic, falsul WW3 dintre ur i i ukineni a însemnat brusc iș ș ș ș

încetarea plandemiei.

i ăsta a fost punctul în care China, Rusia, India s-au activat i ele cu planul lor paralel. PânăȘ ș

atunci,  cele  trei  mari  puteri  au  stat  cumin i,  prefăcându-se  că  joacă  dansul  oficial.  Gata,  de  laț

momentul declan ării "opera iunii speciale", au început să mu te mâna care le aruncase resturi deș ț ș

mâncare de la masa boga ilor. Ulterior, Saudi Arabia s-a băgat i ea în ecua ie, dovedind încă o datăț ș ț

că împreună pot lovi la cotonoagele orcilor, lăsând vânătăi.

Ini ial, kh*zarii obscuri au fost foarte ferici i că s-a pornit războiul. În capul lor ceea ce merseseț ț

deja de 2x, trebuia musai să meargă i a treia oară. De-aia au dansat ferici i pe steagul ukinei, fiindș ț

convin i că acolo vor construi al doilea Ierusalim nestingheri i (că ăla nou, al lui Nimeni, va fi laș ț

noi). Numai că planul alian ei denumite BRICS le-a pus be e în roate. Cei din alian a orcilor nuț ț ț

pricepeau cum de nu le iese planul.

i primul care s-a trezit in be ie a fost Kissinger, care le-a zis-o: bă băe i, e groasă! Merge i iȘ ț ț ț ș

pupa i-i în dos pe ur i, vede i dacă pute i să mai ob ine i ceva din ce s-a pierdut. Pentru că banii ( iț ș ț ț ț ț ș

ăia fal i), s-au tocat în timpul plandemiei.ș
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Dispera i, orcii au apelat la pretenii lor mai vechi, respectiv producătorii de arme i muni ie. i le-auț ș ț Ș

propus să le dea bani (fal i) cu duiumul, pe arme care nu vor fi folosite niciodată i care în modș ș

oficial au fost trimise către ukina, dar de fapt au ajuns în posesia ur ilor.ș

i uite-a a. Astăzi suntem în situa ia în care o mare parte din investitorii de odinioară, cei careȘ ș ț

voiau să bage bani în planurile orcilor, vor să se regrupeze, dându-se prieteni cu alian a China-Rusia-ț

India. Dar aici intervin ni te treburi i socoteli: una la mână, că intrarea în alian a New World Orderș ș ț

se face cu aur (care aur a fost deja... a a... că nu mai e) i doi, orcii amenin ă cu prăbu irea propriuluiș ș ț ș

sistem financiar,  deja prăbu it  în fapt încă din 1970, confirmat  ca fiind oale i  ulcele  în cercuriș ș

restrânse  în  2000  i  din  nou  pentru  toată  prostimea  "de  afaceri"  în  2008.  Nathaniel  Rochilă  aș

amenin at deja boga ii în bani de Monopoly că într-o noapte se vor trezi săraci. Păi cam a a va fi.ț ț ș

P.S. Nu vreau să fac estimări, presupuneri, evaluări. V-am zis i eu din ce vorbe te gura târgului,ș ș

din ce mă mai pricepui i eu să vă spui, d-astea. Articolul ăsta s-ar putea să dispară, pentru că altfelș

mă blochează. Deci pune i bine, reciti i, gândi i, face i i voi ce ti i mai bine.ț ț ț ț ș ș ț
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Aten ie la neaten ie!ț ț

Om_de_jad: Unii sunt monarhi ti, le convine să fie supu i. Zilele astea e la modă să plângă dupăș ș

Dada Lisaveta,  identificată cu faimoasa frază "Faivgi-Faivgi" scrâ nită printre din ii  ei  micu i cuș ț ț

aspect de boabe de porumb fiert.

La urma urmei nu e nicio scofală, a trecut dincolo o mamaie de nouăzeci i ceva de ani. A fostș

importantă din punct de vedere geostrategic, a fost Piranda lu' Regatu Unit. Numai că să mori la fix

911 zile după ce OMS a declarat plandemie, e cam potriveala dracului. Unii spun că lumea ar plânge

la trei ani după ce Dada Lisaveta a fost îngropată. Dacă e a a sau nu chiar nu contează, numai căș

dacă ar fi a a, e cam penibil să plângi intens cu delay de trei ani. Zic i eu.ș ș

Problema mi se pare alta. Nu-s vreun priceput în ale geostrategicelor i nu prea mă intereseazăș

regii i reginele. N-am plâns nici când a murit ăla de Hohland oler, cu palatul de la Pele , i acum îmiș ț ș ș

e cam foame.

Azi, cică clăpăugul  cu cămilă  n-ar fi fost Preafericit  să semneze actul de înscăunare for ată.ț

Probabil tie ce-l a teaptă sau poate a a face el când e pus să semneze. Sau poate era îngrijorat că n-ș ș ș

are cine să-i dea dă mâncare la găinili lui dă la Viscri. Nu tim precis, dar e clar că planul e făcut laș

milimetru. Nimeni face i desface decese. Întâi ăla cu ara imprimată pe chelie, acuma mămăica. Nu-ș ț

l apreciez, dar deja nu ne mai putem preface că nu i se simte prezen a. Sau absen a. În fine.ț ț

Acum s-a pornit propaganda de plâns. Repet, nu am nicio treabă cu supu ii, să fie la ei acolo.ș

Doar că o dată cu moartea programată a mămăicii Faivgi, s-a dat un start. i în timp ce lumea plângeȘ

sau se râde, se petrec lucruri în spate care s-ar putea să ne lovească în meclă brusc, imediat după

îngropăciune. Sau în timpul ei. Vom vedea.

Să nu uităm că UK e despre aurul tuturor, a a că aten ie la neaten ie! Indiferent că plângemș ț ț

pentru o mamaie de nouăjdăani care s-a dus dincolo sau că rândem de ăia care plâng că există moarte

la o vârstă înaintată, indiferent că a murit zilele trecute sau acum trei ani, că lumea e proastă sau

de teaptă sau a a i pe dincolo, moartea programată i toată tără enia atrage aten ia oamenilor de laș ș ș ș ș ț

ceva. Ceva mare, despre care s-a putea să nu mai apucăm să dezbatem cu păreri pro i contra, deș

exemplu din lipsă de internet i curent electric. i bani.ș Ș

D-aia zic, aten ie la neaten ie! Nu că ar conta, dar să nu ne prindă, dreq, când stăm pe WC!ț ț
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Cum preparăm ceaiurile

Om_de_jad: Un fragment de pe grupul meu de telegram, "Ierburi tămăduitoare", în care s-a 

discutat despre prepararea ceaiurilor. Sper să vă folosească.

Link telegram pentru "Ierburi tămăduitoare": 

https://t.me/+88XyuDj0k_cwY2Fk

Pentru  că  doamna  M.  mi-a  cerut  detalii,  am  să  scriu  aici  câteva  lucruri  generale  despre

prepararea ceaiurilor. În primul rând, avem câteva categorii de ceaiuri, după cum urmează: ceaiuri

aromatice (plantele aromatice con in mai multe uleiuri volatile decât celelalte plante,  dar sunt totț

plante medicinale), ceaiuri terapeutice (au sau nu aromă, iar gustul poate fi sau nu bun) i ceaiuriș

speciale (din plante medicinale care necesită aten ie deosebită la preparare). Ca mod de preparare,ț

avem a a:  infuzie  (se  dă apa în  clocot,  se  pun plantele,  se lasă un timp la  odihnă cu un capacș

deasupra, se strecoară i se consumă), decoct (plantele se pun când apa dă în clocot, apoi se mai fierbș

o perioadă, se lasă sau nu la odihnă i apoi se strecoară), sau macerat la rece (se lasă peste noapte oș

cană cu o cantitate de amestec de plante, apoi a doua zi diminea a se strecoară i se consumă).ț ș

În legătură cu cantită ile: la ceaiurile aromatice 2 linguri e (se beau pentru aromă). La ceaiurileț ț

terapeutice: 1 linguri ă cu vârf, sau 2 dacă af aromatice (dacă sunt lăsate mai mult, în afară de aromă,ț

unele plante pot lăsa gust neplăcut prin difuzarea unor substan e solubile nedorite în apă, cu gustț

deranjant, de exemplu taninuri, alte plante se oxidează dacă sunt lăsate în continuare în apă etc). La

ceaiurile terapeutice, de regulă 15-17 minute, ca să- i lase suficientă cantitate de substan ă activăș ț

(substan ă cu proprietă i curative). La decoct, diferă în func ie de duritatea tijelor i de substan eleț ț ț ș ț

care se doresc a fi  transferate  din plantă  în apă.  Astfel,  frunza poate fi  fiartă între  5 i  30 min,ș

depinde de plantă, rădăcinile între 5 i 2 ore sau i mai mult (iară i depinde de plantă). La macerat, seș ș ș

lasă 8-10h, nu mai mult. Mai ales plantele cu con inut de mucilagii, pot lăsa "bale" în macerat, lucruț

care deranjează - excep ie fac situa iile în care se dore te efectiv ob inerea de mucilagii în apă (unț ț ș ț

exemplu este rădăcina tătăneasă, dar sunt i altele, precum obligeana, planta de aloe vera etc).ș

Legat  de vasele  de preparare:  sunt  indicate  recipiente  de inox,  aici  arama este  pe locul  doi

(uneori contribuie la oxidarea plantelor). De băut, cană de pământ (de preferat), dacă nu de por elan.ț

Trebuie  evitată  folosirea  de  căni  de  tablă  dacă  nu  suntem  pe  munte  sau  tiu  eu  ce,  pentru  căș

metal+plante=ceva necorespunzător (mai ales dacă e vorba despre ceaiuri terapeutice).
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Legat de apă: este de preferat folosirea apei de izvor (apă "coaptă"), acea apă care consideră ea

că trebuie să â nească din măruntaiele pământului.  Pe locul doi se află apa ob inută din forareaț ș ț

pu urilor (este preferată apa din al doilea strat de pânză freatică, primul având un con inut mai mareț ț

de nitri i i alte substan e toxice. Pe locul trei, apă de la magazin de mai bună calitate, pentru căț ș ț

planta "simte" apa în care trebuie să- i lase con inutul. Dacă nu îi aduce aminte de pământ, "se oferă"ș ț

mai greu. Pe ultimul loc (spre neindicat), apă de la robinet. Unii dintre voi au acces la apă de robinet

de bună calitate. Aia din Dâmbovi a nu prea e indicată.ț

Legat de fierbere: pe locul 1, fierberea la foc de lemne (pirostrie, sobi e, plite). Pe locul doi, apaț

fiartă  pe aragaz.  Pe locul  trei,  apa  fiartă  pe plite  cu combustibil  (motorină,  benzină  «aragaz  tip

Coleman», ulei). i pe locul patru, vă rog să re ine i, este apa fiartă la fierbător. Aici fac o paranteză:Ș ț ț

apa  fiartă  cu  for a  devine  toxică  pentru  structura  noastră  eterică.  Fierbătoarele  mai  noi,  celeț

performante, fierb apa în 2-3 minute. A a ceva este contraindicat, practic devenim violen i cu apa,ș ț

care apoi intră în organismul nostru "tocmai ca să ne vindece".

Iar legat de cum se cosumă ceaiurile, v-a mai spus C., deci nu voi repeta.

Ceairile sunt gustoase, sănătoase i nu îngra ă ș ș

Vă urez tuturor poftă bună!
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Davaiceas!

Om_de_jad:  Nu  tiu  al ii  cum  sunt,  dar  eu  cred  că  n-are  cum  să  câ tige  Cheliosul  Piticș ț ș

opera iunea de gâlceavă. apăi nu pentru că n-ar avea destule arme i muni ii i nu pentru că armataț Ș ș ț ș

ur ilor n-ar fi în stare să-l bată pe Nelea într-o duminică. Vede i voi, ă tia vor să cure e lumea deș ț ș ț

oligarhi. Nu pentru că au suflet, ci pentru că dacă vrei să faci o Nouă Chestie Mondială cu monedă

incapabilă de fraudula ii (cum ar zice Tigger), primii care vor să- i dea în cap vor fi oligarhii, care n-ț ț

o să mai poată face lovele flotă din curvăsăraie, arme i droage, fără să fie monitoriza i. A a că Nouaș ț ș

Chestie Mondială are Nero toleran ă la "uligarhi".ț

i să nu uităm că CP a fost adus la putere de El în i de ur ii uligarhi. Dacă nu mă crede i,Ș Ț ș ș ț

întreba i-o pe Elena Porubin, vă explică ea, că tie mai bine situa ia de acolo. CP este la mâna olilor,ț ș ț

că doar de-aia îngăureala s-a făcut i în Ursia ca i petutindeni în alte păr i  ale Pământului plat.ș ș ț

Gheorghe Gheorghiu Dej dacă Nelea va fi anun at câ tigăcios al opera iunii de gâlceavă pornită deț ș ț

CP, să nu vă panica i. Vorba e că dacă Ursia perde gâlceava, oli nu mai au scăpare. Noua Chestieț

Mondială o să-i facă pateu.

Ai no tri dă pă la Cotrocei, sunt termena i: ra i, tun i (Aladin e deja, în mod natur), freza i! Ei nuș ț ș ș ț

contează, e cacând nu s-ar povesti. ac-pac, pateu de Sibiu! An-tan-te, mă-n elege i! S-a dus Rugina,Ț ț ț

s-a dus Clăpăugul cu Cămilă, a rămas ă tia cu fără nimic în visterie.ș

Gheorghe Gheorghiu Dej dacă "câ tigă" Nelea, e clar care e jmenul. Oli din Ursia nu mai auș

scăpare, ei pur si move nu mai vor avea lovele deloc i nici opozi e socială. Nema! Cum s-ar zice,ș ț

davaiceas! A a că de-aia auzi i  tir despre bravul soldat Nelea,  această reîncarnare a lui Švejk +ș ț ș

armata lui senza ional de nu ' cum să zic.ț ș

apoi urmează Cina.  Cina lui  i,  cu oli  ai  lor d-acolo.  O să-i pună Noua Chestie MondialăȘ Ș

în ira i ca mărgele de sticlă, a lui Herman Hosu. Ce, nene te pui cu ă tia? Trebuie făcută zacuscă, s-ș ț ș

ar putea să vină o iarnă grea.
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Între timpuri

Om_de_jad: Nu tot ce se scrie sau se spune trebuie în eles. Uneori, lucrurile sunt scrise pentru căț

trebuie scrise. Ceea ce o să scriu acum nu trebuie în eles, e din categoria lucrurilor care nu trebuieț

în elese. E informa ie de pe voalul al patrulea, a a că nu vă deranja i dacă nu pricepe i mare lucru.ț ț ș ț ț

Nu va fi scris pentru a fi în eles, va fi scris pentru a lăsa o amprentă. A a cum la i o amprentă cuț ș ș

talpa pantofului pe nisipul ud. Urma se terge, dar plaja re ine. Undeva, plaja re ine forma lăsată deș ț ț

talpă i încearcă să determine forma pantofului. Sau culoarea. Sau piciorul celui care a călcat apăsatș

sau dimpotrivă, u or ca fulgul. Plaja visează la oamenii care calcă i lasă amprente, visează că leș ș

poate ghici gândurile i sentimentele, preferin ele la îmbrăcăminte i mai ales la încăl ăminte. Sauș ț ș ț

poate viitorul  i  trecutul  lor.  Legăturile  lor,  ceea ce au în comun unii  cu ceilal i:  supărările  lor,ș ț

iubirile lor, durerile sau bucuriile lor. O strângere de mână sau poate o îmbră i are. Tălpi ale unorț ș

picioare mici, care abia înva ă să meargă. Primii pa i. Sau ultimii. Genunchi, umeri lipi i de nisipulț ș ț

fierbinte.

i vântul tie i e complice în toată treaba asta. Vine de niciunde i mătură plaja. Se uită curios laȘ ș ș ș

un pachet gol de igări, încercând să-i ghicească marca. Nu va putea, pentru că nu în elege formele.ț ț

De i face i preface felurite forme din mărgele multicolore de nisip, iată că nu poate ti care-i suntș ș ș

crea iile. i nici nu-i pasă, pentru că nu tie ce e aia să-i pese. Dar el, vântul, poartă fără să tie oț Ș ș ș

sumedenie de gânduri i idei i sentimente din trecut spre viitor i invers. Prezentul îl prinde o clipă,ș ș ș

apoi îl lasă să călătorească mai departe. La fel e i cu lumea fizică. Ea apare atunci când intră dinș

viitor  în  prezent  i  devine  materie,  dar  se  poate  i  invers  -  din  trecut  spre  viitor  i  tot  a a,ș ș ș ș

intersectându-se cu prezentul.

De pildă, cineva spunea că la marginea cătunului, pe câmpul unde nu cre tea niciodată nimic,ș

într-o diminea ă a apărut un alt cătun. De nicăieri. Pur i simplu a apărut. Nu to i sătenii reu eau să-lț ș ț ș

vadă, numai unii dintre ei, cei care se pricepeau la cântat i care râdeau mai des.ș

La început, oamenii au fost foarte re inu i în a se pronun a în legătură cu apari ia ciudată, darț ț ț ț

ulterior, încuraja i de relatările celor mai îndrăzne i, au ru it cu to ii să-l vadă. Da, pe câmpul unde nuț ț ș ț

cre tea niciodată nimic, apăruse de nu se tie unde un alt cătun. Dar nu era un cătun ca al lor: înș ș

primul rând că era numai jumătate de cătun, iar marginile lui se contopeau cu zarea. În schimb, pe la

centru (dacă era să-l prive ti cu ochii întredeschi i, părea în irat la orizont pe o linie), puteai distingeș ș ș

clădiri înalte, arcuite, din blocuri mari de piatră suprapuse. În cătunul acesta trăiau (după cum ar fi
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relatat cei mai curajo i, care reu iseră nu doar să se apropie de el ci i să întoarcă vii înapoi), oameniș ș ș

înal i i oameni pitici i tot felul de fiin e ciudate. De fapt, oamenii în i i din acel cătun, foloseau totț ș ș ț ș ș

felul de fiin e care scoteau fum ca focul, pe care le călăreau a a cum faci de obicei cu caii, numai căț ș

acestea se deplasau cu repeziciune, nu mâncau iarbă i nu păreau vii.ș

Mult timp, oamenii au ignorat ciudata apari ie, însă după o vreme, unii dintre ei au îndrăznit săț

se apropie. Apropiindu-se, dispăreau pur i simplu sau rămâneau jumătate aici i jumătate erau fura iș ș ț

ca de o mână nevăzută, devenind pe cealaltă jumătate străvezii.

Cu toate astea, noul cătun era de-a dreptul fascinant. Poduri de piatră arcuite, alt cer i al i nori,ș ț

fiin e care mai de care mai ciudate. Fascinant i straniu în acela i timp.ț ș ș

S-a zvonit că oamenii răpi i de noul cătun au reapărut printre rude. Stăteau oamenii la masă iț ș

dintr-o dată s-au trezit cu dispărutul lângă ei, pe scaunul lui preferat. Dar nu mânca, a a cum făceauș

cei  aduna i  la cină.  Ori vorbea o limbă necunoscută,  ori  inea în  mână un obiect  dreptunghiularț ț

ciudat, ori era înso it de indivizi înal i, cu plete i cu ochi alba tri sau verzi, niciodată căprui. Sunt iț ț ș ș ș

unii care povesteau că i-au văzut rudele dispărute, având o cu totul altă familie, al i fra i i surori,ș ț ț ș

al i copii sau nepo i. i păreau ferici i, dar parcă fericirea lor avea în ea ceva cristalin i ciudat. Tăcutț ț Ș ț ș

i sobru. Lipsit parcă de via ă.ș ț

Cu fiecare zi, noul cătun devenea mai pu in străveziu i din ce în ce mai bine conturat. Părea căț ș

între locuitorii de acolo i cei de aici nu mai era o diferen ă a a de mare, ba chiar se zvonea că uniiș ț ș

reu iseră să  se  apropie de acea  a ezare  fără  să  mai  fie  răpi i.  Se spunea  că  ciudata  a ezare  eraș ș ț ș

acoperită de un fel de cupolă de sticlă care o înconjura. Al ii au spus că i-au făcut cu mâna semne deț ș

prietenie  cu cei  afla i  "dincolo".  Părea că cele  două lumi se apropie,  ba chiar  că s-ar  intersectaț

cumva, lucru care s-a i confirmat pentru că într-o zi oamenii au rămas surprin i să constate că unulș ș

dintre "cei de dincolo" se afla printre ei. Ciudată creatură: avea pe cap ceva ca o căciulă înaltă, pe nas

i  pe  ochi  stătea  prins  un  obiect  a  cărui  utilitate  era  greu  de  în eles.  Întreaga  lui  înfă i are  eraș ț ț ș

neobi nuită, de la picioare până la cap. Culori i forme nemaiînâlnite ale hainelor îi dădeau acestuiș ș

om o alură bizară, u or comică. Omul gesticula i încerca să se facă în eles într-o limbă ciudată, darș ș ț

nu prea reu ea i faptul că se străduia din răsputeri să se facă în eles, îl făcea să fie i mai comic.ș ș ț ș

Nu insist, pentru că vă pute i închipui continuarea. U or-u or, fiin e "de dincolo", care mai deț ș ș ț

care mai ciudate, î i făceau apari ia în vechiul cătun. Limbile lor, în trecut ciudate, deveniseră maiș ț

u or de în eles, prilej cu care oamenii au aflat că pentru cei "de dincolo", ei în i i erau văzu i ca fiindș ț ș ș ț

"de dincolo". La un moment dat au reu it chiar să vorbească fluent unii cu ceilal i i au început săș ț ș

preia obiceiuri unii de la ceilal i. Cei din cătun începuseră "să treacă dincolo", pă ind cu încredere înț ș

acel teritoriu ciudat,  fără să mai pă ească nimic. Au învă at i ei să folosească "caii care scoteauț ț ș

fum", să se ridice în aer, să construiască din blocuri de piatră i câte i mai câte.ș ș
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Au învă at foarte multe unii de la ceilal i, până într-o zi, când cineva a constatat că în apropiereaț ț

"cătunului  de dincolo" s-a format  un strat  sub ire  de noroi.  Lucru inexplicabil,  fiindcă  acolo nuț

plouase de luni întregi i chiar i a a, tot  nu s-ar fi format noroi.  Prima dată n-au luat în seriosș ș ș

descoperirea, dar după o perioadă nivelul noroiului a crescut atât de tare, că "lumea de dincolo" a

început efectiv să se scufunde. Cei de dincolo au început să devină îngrijora i, fiindu-le din ce în ceț

mai greu să revină printre săteni. Iar într-o noapte, întregul cătun ciudat s-a scufundat de tot i odatăș

cu el a dispărut i noroiul. Totul redevenise cum fusese înainte.ș

Aici e o mică problemă. Câ iva dintre cei "de dincolo", nu reu iseră să se întoarcă înapoi la timp.ț ș

Sau în timp. i cătunul lor fusese înghi it. i-atunci, din disperare, au dorit să refacă acel loc exactȘ ț Ș

acolo unde fusese fostul lor cătun. O copie a celui vechi. Clădire cu clădire, suprapusă peste cea

veche în mod identic. Nu tie nimeni dacă au făcut-o din nostalgie sau pentru a păstra legătura cu ceiș

care între  timpuri  dispăruseră.  Cert  e  că la  construc ii  i-au ajutat  to i  oamenii.  Unii  dintre ei  auț ț

devenit constructori pricepu i. Me teri în ale coloanelor.ț ș

i dacă mâine, pe un deal, va apărea un cătun ciudat, să nu vă mira i. Numai să ti i că "cei deȘ ț ș ț

dincolo" ar putea fi de fapt "cei de dincoace", noi fiind de fapt "dincolo".

A a a fost mereu, la fel e i acum.ș ș
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Eu"genii" - pove te cu prostiș

Om_de_jad:  Era odată ca niciodată că ă tia după ce că e mo i căcăcio i îmbătrâni i în rele, aș ș ș ț
rămas brusc fără valoare. Voi ti i deja povestea: e aia în care tipăre ti ca dobitocul până într-unș ț ș
moment în care adevăra ii producători de bunuri i haleuri nu mai sunt impresiona i de hârtiile tale.ț ș ț

i pentru că resursele erau i ele cam pe ducă, că tot ei era ăia care le tocaseră, ce s-a gândit în capulȘ ș
lor: hai să-i omorîm pe to i ă tia care ni le toacă! Logică de tembel care a făcut facultatea la VE RIț ș
TAS. Mai bine se sinucidea singuri, că ei era ăia de toca tot, nu restul lumii!

A a. Pân '70, când asculta lumea Led Zeppelin i Deep Purple i mergea să să pupe la discotecă,ș ș ș
ă tia să gândea în taină mare la vyru . Îi păcăliseră ne te pro ti că poate să le facă i lor câteva pungi,ș ș ș ș ș
să  aive  pentru  zile  când  n-are  ce  face  i  o  dă  în  plictiseală.  Editare  genealogică,  modificareș
ginecologică, chestii cu cormozomi i cu bacterii. Ă tia, ca să impresioneze, avea becuri, desena păș ș
tablă tofelu' dă scheme, le făcea triunghiul dreptunghic a lu' Pitagora, aria cercului, ce să mai, i-a
băgat pe to i în cea ă. Bacteriile ei le lua, le punea în tuci, turna apă peste ele i le amesteca bine, leț ț ș
punea în fiole i le lăsa la beci câ iva ani. E, când era urât i frig afară dă înghe a geamurile i teș ț ș ț ș
apuca dracii i vreai să omori toată popula ia, spărgeai două-trei fiole d-alea i gata: oamenii cădeaș ț ș
to i mor i ca mu tele! Plan bun.ț ț ș

Să vede i. Ă tia să întâlnea în secre ii, făcea ritualuri, să credea vampiri, dormea în co ciuguri,ț ș ț ș
să-nchina invers, stătea în cap, mânca p-o parte i pă dincolo. Ce să mai, dă la petrecerile lor plecaș
to i  speria i  unii  dă al ii  acasă la  ei,  că  purta  i  mă ti  i  nu tiai  care pe cine sperie.  Acolo,  laț ț ț ș ș ș ș
petrecerile lor, plănuia să facă eugenii. Să omoare cu ele cică 90% dîn mâncătorii inutili care muncea
ca pro tii să aive ei mercedesuri i luxoase i bră ări. Ă tia muncea ca pro tii să le facă lor autostradeș ș ș ț ș ș
i poduri i stătea ca pro tii în apartamente cu gândaci, ei nu, frate, stătea la CaStele,  să-mbrăcaș ș ș

numai cu blugi i bea toată ziua cafele i fuma Kent.ș ș
Acuma bine,  că ă tia de i-a păcălit  că tie ei să facă vyrusuri,  normal că nu le făcea gratis.ș ș

Trebuia bani ca să cumpere aparate, să facă, să dreagă, să mo mondească ei acolo, să- i ia becuri d-ș ș
alea dă să pune pă cască ca să luminezi noaptea când lucrezi la eprubete, pahare berzelius, tiu eu ceș
le trebuia lor acolo ca să me terească boli. La început desena vâru i pă hârtie A4, uneori i pe caieteș ș ș
de matematică. Pă dictando nu mergea că se sub ia v|ru yy, să-ntindea pă toată linia aia i nu maiț ș ș
în elegeai nimic dîn ei. Ulterior, după ce s-a inventat 286 i 386, ă tia a trecut deja la modele dăț ș ș
wyru i desena i în Paintbrush, la d-alea făcute în Foto op. După care, dacă ă tia a făcut Pentiumș ț ș ș
UNU i 3D Studio Max, i-a modelat mai bine până când a ajuns la o bilă d-aia cu epi, d-a i văzut voiș ț ț
la televizor pă post dă dovadă tiin ifică irefutabilă.ș ț

Când a ajuns tiin a d-a modelat guguloiu' cum trebuie, gata, a zis că hai să dăm cu ei pă stradă,ș ț
să moară toată lumea. Acuma bine, vampirii dă la VE RI TAS cam îmbătrânise, nu mai avusese
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erec ie dă ani buni, viagra deja nu mai făcea fa ă. A a că s-a gândit i ei. A zis, bă, uite ce bătrâni ne-ț ț ș ș
am făcut, am băgat o grămadă dă bani în afacerea asta cu eugenii, hai să dăm pă popula ie repede iț ș
noi cu ce avem, să-i omorîm pă to i până nu murim. -a dat!ț Ș

Treaba e că ei se a tepta să moară dă la desenul ăla cu epi 90% dân oameni. Sau măcar 80%,ș ț
sau hai, 70% tot era bine. Bă i să vezi că n-a murit cum era pă grafic! N-a murit cum să discuta laș
scrum meeting, ă tea nu vruia să moară în niciun fel. Încăpă âna i!ș ț ț

Dă frică că oficial  era moarte  sigură dar  pă reale  nu era nicicum, s-a gândit  să dea bani  la
televizor.  -a  dat!  Oohooo, a  daaat  d-a rupt  cu bani  în ei!  A îndesat  lovele  flotă  în  buzunareleȘ
samsarilor dân televizor -a zis că să pună mască cu for a la popula ie, doar-doar s-o îmbonlăvi. Celș ț ț
pu in a a era un studiu făcut de oarece i de al ii ca el, că zicea că bă, să vezi că dacă poartă lumeaț ș ș ș ț
cârpă la gură i stă în casă, face tofelul de boli poolmonare. Vrăjeală, nu le-a mers nici asta. Lumeaș
cum nu era mili ienii aten i, ha , trăgea cârpa de la nas. i uite-a a nu le-a ie it!ț ț ț Ș ș ș

Ă tia dân televizor, când s-a văzut cu sacii îndesa i dă bani, ce-a zis: hai, frate, să făcem i noiș ț ș
ceva dă banii ă tia! i ei a fost sinceri în inten ia lor, da' din dorin a de a face pă plac la stăpâni, le-aș Ș ț ț
ie it Cântarea României. i noi, ă tia care tiam dă pă vremea lu' răposatu cum să strigă lozinci, ne-ș Ș ș ș
am prins imediat. Toată Europa dă Est a râs de ei ca dă curci, că noi ne-am prins după doo zile că e
vrăjeală toată propaganda lor. Păi prea scoseseră de la naftalină tresele i insignele dă comandant dăș
deta ament, prea scosese cămă ile în pătră ele i cravata dă pionier. Prea să făcuse to i oimii patriei,ș ș ț ș ț ș
trebuia să fii tută bleagă să nu te prinzi dă vrăjeala lor.

Păi -atunci, normal că noi ă tia care tiam vrăjeala, am zis la lume să nu pună botu'! Ă tia maiș ș ș ș
micii care n-a apucat ăia să-i facă uteci ti să vadă cum e, a pus repede botu' la jmenu' dă Partid i i-aș ș ș
tras masca pă moacă să arate cum salvează ei pă bunica. Păi bă nene, bunica tie meserie! Bunica tieș ș
să facă dântrun ou i-o ceapă,  mâncare pentru 10 pro ti!  Voi pă bunica vrea i s-o salva i,  măi...ș ș ț ț
coco eilor? Bunica s-a descurcat singură pă vremea lu' Stalin, tată, n-o salva i voi cu cârpa aia lipităș ț
de bot. Mai bine îi da i loc în autobuz i-n tramvai i-o ajuta i cu saco ele, a a că lăsa i salvările! Da'ț ș ș ț ș ș ț
ei nu i nu, că are încredere în tiin ă, că tiin a a făcut Windows i Uber i că ce tii tu care mâncaiș ș ț ș ț ș ș ș
ceai cu pâine când erai mic. În fine, s-a botni at, s-a urcat pă trotinetă i belea ochii la tine că mergeaiț ș
în gura goală pă stradă.

Când a văzut  gu terii  că  noi le arătăm oamenilor  tot  intoxu'  sponsorizat  de ei,  pac,  a băgatș
cenzura pă re etele dă socializare. Pă feiz, pă păsărica albastră, pă Tic-tac. Dar pentru că i întrucâtț ș
re lelele de socializare era făcute d-a a natură ca să n-aive cenzură, a fost foarte greu i foarte dificilț ș ș
să inventeze brusc un soft decent în această direc ie. i atunci a băgat faza aia cu fac cecării, care s-aț Ș
întors tot împotriva lor, că până i ultimul prost s-a prins că fac cecării sunt ni te analbafe i care nuș ș ț
tie nici să citească i nici nu e func ionali. A a că lumea s-a prins i mai rău, mai ales că noi veneamș ș ț ș ș

zilnic cu postări care să-i dea în fapt i să le dărâme andramaua. Ca să nu mai zic că oameni dăș ș
tiin ă adevărată (nu dau nume că îi ti i deja), le-o dădeau la cotonoage dă numa'. Ce să mai, le-aș ț ș ț

ie it pă dos.ș
A a că a urmat treaba cu în eparea. Aici ei a venit pă direct cu ni te modificatori dă DNA i aș ț ș ș

băgat i ni te tehnologie ca să omoare oamenii, care a i văzut că deja cad ca spicele. Eu am zis să nuș ș ț
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mai ină cei care s-au în epat telefoane la ei i le-am zis să meargă la Biserică. Care pricepe, bine,ț ț ș
care nu pricepe...

Ei spera că lumea, după atâta Cântarea României, o să se în epe de numa. i nu! Cu excep iaț Ș ț
pro tilor din Vest i a credincio ilor în religia microbiologică (fraza nu-mi apar ine, e a Ancăi Raduș ș ș ț
dacă nu mon er), lumea sănătoasă la cap care taie porcul dă Crăciun nu s-a dus pă fentă. Sau s-a dusș
pă doza unu nu i pă a doua sau s-a oprit la a doua. Planul lor era ca lumea o să săn epe la infinit.ș ț
Atunci s-a gândit să facă treaba obligatorie. i s-a blocat i p-aci situa ia, că nu prea s-a putut. CuȘ ș ț
toate lovelele lor tipărite pă imprimanta Epson, nu s-a putut! Plus că cineva a făcut mi to de ei, i înș ș
zeama de în epare a pus otravă 1 dân 3. A a că le-a ie it nasol tot.  Socoteala dă la cluburile dăț ș ș
vampiri nu să potrive te cu aia dă pă tarla.ș

-atunci s-a pus pă făcut războaie. Iar a dat bani, pă colo, pă colo, doar-doar s-o porni gâlceavăȘ
d-aia stil WW1-WW2, când era lumea slab informată i nici nu prea gândea i punea botu rapid laș ș
intox. i iar li s-a blocat mecanismul, că ă tia în loc să pornească WW3, n-a pornit nimic. Adică, măȘ ș
rog, s-a dat cu bombe p-acolo, e război, dar local. Fenomenul n-a mai cuprins toată lumea. A a că înș
disperare de cauză, a băgat-o p-aia cu foametea. A crescut pre ul la carburan i, a scumpit lumina,ț ț
doar-doar să porne te ceva.ș

Deocamdată, nu le-a ie it nici asta. Următorul pas ar fi să dea iama prin conturile oamenilor maiș
cu stare, că ă tia care n-avem suficient cât să inem prin conturi i ne inem pe un picior de la o lunăș ț ș ț
la alta, nouă n-are ce să ne ia că n-are de unde. Dar o să dea cu jula prin conturile ălora care au, ba
poate te treze ti într-o diminea ă cu vreun împrumut de 1.000.000eur în numele unei companii dinș ț
Asia pe care n-o de ii, dar apare ca fiind pe numele tău. În tot cazul, ei speră că dând spargeri prinț
conturile oamenilor, pot să facă rost de bani ca să- i mai men ină influen a cât s-o mai putea. Ei baniș ț ț
ar putea să- i facă la greu pă Epson, atâta că cu cât face mai mul i, cu atât e mai săraci. Într-un final,ș ț
s-a prins i ei. Părerea mea că n-o să le meargă nici asta, cum nu le-a mers nici vrăjeala cu pastila deș
iod în caz de bombatomică iminentă.

S-ar putea ca la final s-o bage pe aia cu extra tere trii. Îi cred în stare, dar nici aia n-o să le iasă.ș
Nimeni are contraplanuri pentru tot ce le kk ăstora mintea. Deocamdată, ne uităm i noi dân tribuneș
i  ne râdem. Noi nu suntem direct  implica i,  n-am băgat  bani în afacere,  a a că spargem i noiș ț ș ș

semin e i vedem care i ce fel de. Dar după ce Nimeni va prelua puterea, Gogule, să te văd atunciț ș ș
care o să mai fii cre tin d-ăla cu  i care fără!ș ș ș
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Temă de gândire

Om_de_jad: În ultimul timp e la modă cuvântul "karma", dar foarte pu ini oameni născu i vii iț ț ș
cu certificat de na tere tiu să spună ceva despre asta. În general i mai ales în lumea cilivizată, seș ș ș
consideră că ar fi vorba despre un fel de soartă. Merge i-a a, se acceptă.ș ș

Dar karma este un instrument mecanic. La fel ca drujba sau ca polizorul unghiular, nu gânde teș
i nu face diferen a atunci când taie osul sau carnea, pur i simplu pune în aplicare treburi pentru careș ț ș

a fost concepută. În viitor va fi ori eliminată complet, ori va primi un update, dar înainte de asta omul
trebuie să se schimbe.

Karma este non-liniară, multitemporală, asimetrică i multifaptică. Nonliniaritatea ei se referă laș
faptul că evenimentele nu se petrec totdeauna în secven e de timp consecutive, ci se pot manifesta: a)ț
simultan pe mai multe secven e de timp, b) pe o singură linie temporală, c) pe fragmente consecutiveț
de timp, dar în planuri de con tiin ă diferite. Cu alte cuvinte, liniaritatea ei nu e ca deplasarea în planș ț
fizic din punctul A în punctul B. Se poate ca o deplasare din punctul A să se termine după îndelungi
eforturi tot în punctul A, sau pornind din A spre B să ajungi de fapt în A pornind din B. Nu vă bate iț
capul, că nu duce a a ceva. Pentru genul ăsta de percep ii sunt necesare alte organe.ș ț

Multitemporalitatea ei nu se referă doar la faptul că se poate manifesta concomitent în două sau
mai multe perioade de timp. Unele lucruri se petrec într-un singur timp, altele în timpuri diferite
concomitent,  altele între timpuri. Dacă ne referim de pildă la om, o situa ie karmică petrecută laț
bătrâne e nu î i  are neapărat  cauza în ceva care s-a întâmplat  în tinere e.  Poate fi  ceva care areț ș ț
legătură  cu  următoarea  revenire  (ca  să  nu-i  spunem reîncarnare,  că  sună  ca  la  măcelărie),  sau
rezultatul unei existen e precedente. ț

Asimetria karmică se referă la faptul că ceva mic poate genera ceva mare i invers. Dai cuiva unș
ut în cur, cade un tanc pe tine (se întâmplă). Sau provoci un război mondial i te na ti coco at i cuș ș ș ș ș

nasul mare. Explica ia asimetriei karmice stă în factorul timp. Pentru ca evenimentele acumulate înț
rezervorul  karmic  personal  să  se  manifeste  în  toată  splendoarea  lor,  e  nevoie  ca  ele  să  ajungă
suficient de departe către ierarhiile superioare pentru a putea fi luate decizii în strânsă legătură cu
gravitatea faptelor. A a se explică, de exemplu, de ce cineva care a făcut toată via a rău altora, "nuș ț
pă e te nimic". Trebuie să în elegem că faptele grave nu pot fi judecate de trepădu i i nici pedepseleț ș ț ș ș
nu pot  fi  administrate  de către  ace tia.  Dacă  faci  o  gre eală  mică,  doamna învă ătoare  te  poateș ș ț
penaliza, dar dacă fapta e mai gravă, ajungi mai întâi la directorul colii, apoi la poli ie, la pu cărieș ț ș
.a.m.d. Cei care au trecut de Prag, primesc pedepsele instantaneu din cauza faptului că existen a lorș ț

se petrece în afara timpului. A a înva ă mult mai rapid cum să evite gre elile.ș ț ș
Multifapticitatea karmică se referă la acel principiu prin care un act karmic este generat de fapte

multiple, iar rezultatul acestuia se răsfrânge asupra altor fapte karmice multiple. Acestea fiind spuse,
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să trecem la subiect, men ionând faptul că pe noi, ca oameni, ne interesează în studiul karmic numaiț
două aspecte ale problemei: manifestarea temporală i semantica faptică a evenimentelor.ș

Să zicem că cineva se na te într-o familie în care ia bătaie de la ta-su. Asta ar putea înseamna căș
în trecut respectivul l-a bătut pe individul care acum îi e tată, dar ar mai putea înseamna i că l-a rănitș
pe Tatăl (adică pe Domnul). Totodată, acest lucru mai poate însemna i că la bătrâne e, cel careș ț
mânca bătaie în tinere e îl va bate pe ta-su fizic, dar i că îl va lovi atât de tare prin ceva, încât acestaț ș
va muri "bătut de soartă". Dacă lucrurile nu se pot rezolva într-o via ă i nici  între vie i,  se vorț ș ț
rezolva  ulterior,  într-un  timp  de  evolu ie  sau  într-unul  de  involu ie  -  timpul,  la  rândul  luiț ț
nederulându-se într-o singură direc ie, fiind i el non-liniar i asimetric.ț ș ș

Cel care se călugăre te azi, poate a preacurvit în trecut, sau poate va preacurvi la bătrâne e. Sauș ț
din  cauza  neglijen ei  lui,  cineva  din  trecut  a  preacurvit,  sau  cineva  în  viitor  va  ajunge  săț
preacurvească. Cel care se na te cu dorin a de a face rău, ori a făcut rău cândva, ori va face în viitor.ș ț
Cel care î i rupe picioarele nu înseamnă neapărat că i el le-a rupt altora, ci mai degrabă că ori înș ș
trecut, ori în viitor nu va lăsa pe al ii să meargă pe drumul lor. i acum ajung la subiect.ț Ș

Cel care a însclăvit pe al ii (la propriu), va deveni sclavul celor pe care i-a însclăvit cândva. Sauț
cei care vor deveni acum sclavi, cândva vor fi stăpânii lor. A i în eles ideea.ț ț

Acum, prin prisma lucrurilor expuse aici, să ne întrebăm cine are ca plan să distrugă UE, cine
ură te atât de tare rasa albă i mai ales din ce motiv. Să ne întrebăm dacă nu cumva cei care vor să neș ș
modifice genetic cu for a, vor fi for a i de noi (evident, la figurat), să- i modifice gena.ț ț ț ș
-------

Cunoscând toate acestea, Fiul Domnului ne-a învă at următoarele:ț
"A i auzit că s-a zis: ‘Ochi pentru ochi i dinte pentru dinte. Dar Eu vă spun: Să nu vă împotrivi iț ș ț

celui ce vă face rău. Ci, oricui te love te peste obrazul drept, întoarce-i i pe celălalt. Oricui vrea săș ș
se judece cu tine i să- i ia haina, lasă-i i căma a. Dacă te sile te cineva să mergi cu el o milă de loc,ș ț ș ș ș
mergi cu el două. Celui ce- i cere, dă-i; i nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de laț ș
tine".
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Treaba cu facturile

Om_de_jad: O lămurire. Atunci când ai semnat un contract cu furnizorul de energie electrică, l-

ai semnat tiind care era oferta legată de pre ul pe kw. Dacă ă tia modifică pre urile, indiferent deș ț ș ț

motivul pe care îl au, normal trebuie să în tiin eze clientul ca el să decidă dacă vrea sau nu să rămânăș ț

abonat în continuare, sau dimpotrivă, alege să se deconecteze de la re ea sau să schimbe furnizorul.ț

Dacă într-o zi un angajat ame it bate patru zerouri în plus pe o factură, asta nu înseamnă că e tiț ș

obligat să plăte ti erorile celor care emit facturile, ci că EI SUNT OBLIGA I să modifice erorileș Ț

făcute.

În concluzie, dacă primi i o factură pe care o suspecta i că are ERORI DE CALCUL, o returna iț ț ț

celor care au emis-o, solicitând stornarea i remedierea situa iei,  dar mai întâi  face i câteva copiiș ț ț

xerox  ale  acelei  facturi.  Atunci  când  pe  factură  apare  o  linie  pe  diagonală  pe  care  scrie  mare

STORNARE, contabilitatea trebuie să emită o alta care să o corecteze pe prima (să o anuleze). Dacă

ei nu anulează singuri factura, o face i voi simbolic i le-o returna i, solicitând să o anuleze pe ceaț ș ț

din contabilitate pe motiv că în ea apar erori de calcul.

Apoi, dacă în 15-30 zile nu vă dau răspuns că au făcut modificările necesare, face i plângere laț

ANPC (Autoritatea Na ională pentru Protec ia Consumatorului), în care să trimite i o copie xerox deț ț ț

pe factura cu erori  de calcul  i  o  altă  copie  xerox a  facturii  precedente,  spunând că nu a i  fostș ț

în tiin a i în legătură cu vreo cre tere de pre  i din acest motiv NU A I AVUT POSIBILITATEA săș ț ț ș ț ș Ț

fi i sau nu de acord cu acele modificări de pre  sau să cere i rezilierea contractului. Op ional, pute iț ț ț ț ț

da în  judecată  firma care  v-a emis  factura,  motivând acela i  lucru  i  cerând despăgubiri  pentruș ș

problemele create. Măcar despăgubiri simbolice, ca să- i bage min ile în cap. Dacă nu face i nicioș ț ț

mi care, tăcerea voastră va fi considerată acord.ș

Explica ia pe scurt:  dacă la pia ă nu- i convine cât costă kg de cartofi,  ai posibilitatea să nuț ț ț

cumperi.  La  furnizorul  de  energie  electrică  e  FIX  la  fel,  trebuie  să- i  spună  pre ul  când  aparț ț

modificări majore, ca să fii sau nu de acord cu oferta. Noi aici vorbim despre cre teri de pre  deș ț

1000%, nu trebuie să fii vreun geniu ca să- i dai seama că to i clien ii trebuiau anun a i că urmează săț ț ț ț ț

fie făcute aceste măriri.

Completare de la Paulin Andrei: "Factura de tornat trebuie trimisă la furnizor printr-o scrisoareș

cu confirmare de primire, pentru a fi sigur că acea factură a ajuns unde trebuie! Păstra i bine chitan aț ț

emisă de Po tă, care atestă trimiterea facturii de tornat prin scrisoare cu confirmare de primire, cât iș ș ș
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nota de informare prin cate Po ta vă anun ă că plicul a ajuns la furnizor! S-ar putea să ave i nevoie deș ț ț

aceste acte în justi ie sau la ANPC!"ț

Referin e:ț

Formular online reclama ie ANPC:ț

https://reclamatii.anpc.ro/reclamatie.aspx

Contact ANPC prin alte metode, în func ie de jude e:ț ț

https://anpc.ro/contact/

FOTO: playtech punct ro
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MAMBO No.5

Om_de_jad:  Vorbim serios, bine? Adică mai râdem pe ici pe colo pentru că e i de râs, darș
vorbim i serios. i plângem.ș Ș

Azi s-a ie it în stradă. Cine a ie it cu inten ii curate, jos pălăria i tot respectul! Cine a ie it doarș ș ț ș ș
din interes, să pună mâna să citească bancul cu sânii.

ti i  care  e  problema?  Problema  e  două:  prima  ar  fi  că  nu  există  politică.  Politica  este  oȘ ț
scamatorie menită să-i facă pe oameni să aibă impresia că cineva le vrea binele. Partidele politice
sunt gă ti de Terchea/Berchea. Nu po i urca într-un partid politic pe merit, pentru că merit înseamnăș ț
să fii obedient fa ă de ni te grupuri de interese. Grupurile de interese sunt i ele subordonate altorț ș ș
grupuri de interese mai mari .a.m.d. Voi de la ă tia vre i dreptate, apreciere i sprijin? Mai gândi i-ș ș ț ș ț
vă!

A doua problemă e că oamenii nu au în general idei proprii i-s cam cu coada pe sus. Fiecare e înș
capul lui pre edinte, senator sau deputat, fiecare zice că tie ce e mai bine. Ideea e că dacă fiecareș ș
trage în direc ia din capul lui, rezultatul e că se stă pe loc. Nu văd de ce se miră lumea că totul stă peț
loc, în timp ce fiecare trage în toate direc iile. Hai, tată, că e simplu! Dacă zece in i trag de o căru ăț ș ț
în toate direc iile, aia n-o să se mi te. Dacă unul ar zice "hai în direc ia aia" i ceilal i l-ar urma, s-arț ș ț ș ț
merge într-o direc ie. Bună, rea, e greu de estimat, dar nu s-ar bate pasul pe loc.ț

Situa ia  interna ională e o bombă cu ceas.  Indiferent  pe cine a i  vota sau ce partid s-ar maiț ț ț
inventa săptămâna asta, România, de capul ei, nu poate rezolva nimic. i nu doar România, nimeni,Ș
a a, de capul lui, nu poate rezolva nimic. Eu zic ca deocamdată să vă calma i, că sunt al ii mult maiș ț ț
supăra i decât voi. De exemplu sunt unii dă pă la ni te cluburi dă vampiri care dă vro 300 dă aniț ș
conspiră i nu le-a ie it.  Ei ce să mai zică? Na belea, bagi to i  banii mo teni i  într-o conspira ieș ș ț ș ț ț
eugenică i nu- i iese nicicum socoteala! Tactumare vampir, mătamare vampiroaică, tactu cu mătaș ț
vampiri i tu, ginerică, tocmai ce i-ai luat o vampiroaică d-aia mică să faci mini-vampiri cu ea iș ț ș
când colo, toci to i banii familiei. Dar Blackrock ce să mai zică? Adică încerc să vă explic că suntț
al ii mult mai năpăstui i decât voi, care spera i ei la un genocid în masă i le-a ie it un genocid peț ț ș ș ș
mă-sa! Deci pu ină considera ie, că nu e mare vrăjeală că Diana o oacă l-a împins pe Simion sau căț ț Ș ș
în loc să iasă lumea la protest, a ie it în parc.ș

Bun, deci una peste alta, dacă vrei să fii vreun soi de conducător, trebuie să ai inten ii bune iț ș
tact. i mai trebuie să nu- i fie frică de moarte i mai ales să nu dormi în bocanci. i mai trebuie să aiȘ ț ș Ș
puterea să spui verde în fa ă ce i cum i să în elegi că de i lumea din jur nu dă doi bani pe tine i teț ș ș ț ș ș
aruncă la gunoi cum nu- i faci frează într-o parte a a cum vrea ea, să o ii pe a ta i să faci ce trebuie.ț ș ț ș
Indiferent cât durează, indiferent dacă- i iese, tu s-o ii pe a ta i să fii bine inten ionat i mufat peț ț ș ț ș
situa ie.  Să ai fler la oameni,  să nu lucrezi cu tot felul de nepricepu i.  Să-i cite ti  pe to i  dintr-oț ț ș ț
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singură privire i să tii ce e de făcut i cum e de făcut. Populimea? Păi populimea să înceapă prin aș ș ș
avea respect fa ă de oamenii care chiar ar putea face ceva! Nu să se dezamăgească la prima dumăț
dată de serey, cum că ăla i-a pus nu tiu cui mâna pă cur când era singur cu ea dezbrăcată în pat, nuș
că ar fi scris poezii dă dragoste i nu tia să folosească cratima, sau că când avea 18 ani s-a pozat dinș ș
întâmplare cu nu ce politic pe care nu-l suportă lumea. Eu văd treaba simplu: care are inten ii bune iș ț ș
tact i e pe felie, trebuie sprijinit.ș

Ce înseamnă bune inten ii i tact? Păi înseamnă mai întâi să pună mai presus de toate intereseleț ș
României i ale românilor. Apoi să considere că to i cei care nu-s români sunt posibil trădători sauș ț
du mani,  fără  ca  ei  să- i  dea  seama  că  sunt  percepu i  astfel.  Apoi  să  tie  să  joace  incorect  iș ș ț ș ș
inechitabil cu cei care nu reprezintă interesele României. Apoi să tie să- i facă echipă i să le rupăș ș ș
capul celor din jur care nu- i respectă jurământul prin care declară că vor face TOT CE LE STĂ ÎNș
PUTIN Ă pentru binele ării. Cel care conduce nu mai are con tiin ă proprie, sau dacă o are, i-oȚ ț ș ț ș
scufundă i i-o contope te cu Con tiin a Neamului. Pentru asta trebuie sim ire, tărie de caracter iș ș ș ș ț ț ș
două ouă.

De unde vine tactul i pedagogia? Din inten iile bune, din respect pentru tactumare i mătamare,ș ț ș
din nevoia de a-i spăla de păcate pe to i care sunt de acela i sânge cu tine. Din faptul că nu frica deț ș
moarte te îngrijorează, ci faptul că ai fi putut gre i cu ceva fa ă de Domnul. În rest, gândire coerentă,ș ț
sim ire coerentă, prieteni care împărtă esc cu tine acelea i idei i principii. i lectură zilnică, menităț ș ș ș Ș
să te aducă mai aproape de adevăratele lucruri profunde. De faptul că omul azi e, mâine nu mai e, dar
ceea ce rămâne în  urma lui  se men ine.  Unirea în  locul  dezbinării,  claritatea  în  locul  confuziei,ț
îndreptarea lucrurilor strâmbe. Odihna binemeritată, care apare atunci când cei care depind de tine se
odihnesc în siguran ă. Somnul lor lini tit, hrană pentru tine. Ăsta este conducătorul!ț ș

Iar cei care nu au tăria de caracter sau nu au dorin a să se bage în astfel de treburi, măcar să facăț
bine i să-i lase pe cei care au inten ii bune să le facă. Să nu se mai demoralizeze la primii pa i, săș ț ș
înve e să urmeze dacă nu pot face de unii singuri.ț

E o situa ie interna ională fără precedent. ări mari cu lovele flotă, se vor duce, mă scuza i deț ț Ț ț
expresie, pe p*. România e o ară mică i expusă pericolelor. Să con tientizăm asta i să lăsăm arfeleț ș ș ș
i figurile. România nu e nici SUA i nici Rusia sau China. Conducătorii nu trebuie neapărat să facăș ș

fela ii, nu la asta mă refer. Zic doar că dacă între sus inători i sus inu i ar exista o solidaritate, s-arț ț ș ț ț
băga la conducere oameni capabili. În elege i ce zic? Adică niciun om cu idei proprii i bune inten ii,ț ț ș ț
n-are în plan să se bage de capul lui în gura lu' ăla i lu' aia care cum i se aprinde un led prin cap,ș
înjură i spurcă i-l face albie de porci.ș ș

Tre' să se în eleagă de aici că oamenii valoro i i cu bune inten ii, apar i se bagă să conducăț ș ș ț ș
doar dacă cei care ar trebui să-i urmeze tiu să-i urmeze, au bună cuviin ă i inten ii bune la rândulș ț ș ț
lor, lasă arfele i preten iile i nu dau cu parul la prima gre eală a conducătorului. Cât timp a i ales-ș ț ș ș ț
bules, o să da i numai de jj (javre i jigodii).ț ș

Partidele politice sunt inutile i sunt depă ite. i există solu ii fără partide politice, dar numaiș ș Ș ț
pentru ăia care ar avea urechi. i-s convins că există multă lume cu inten ii bune, dar nu vrea nimeniȘ ț
să intre în gura unora care n-au în cap decât să înjure i să spurce.ș
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Pe final: to i conducăcio ii din ultimii 30 i ceva de ani sunt ni te vându i. Nu la ei am făcutț ș ș ș ț
referire mai sus. În ei chiar nu merită să aibă cineva încredere. Eu ziceam doar că dacă vrem să avem
oameni de valoare, trebuie să construim un cadru social în care ei pot să se manifeste. i vă mai zicȘ
să ave i răbdare, că treaba nu se rezolvă prin alegeri. Trebe un context interna ional favorabil, careț ț
momentan lipse te cu desăvâr ire.ș ș
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Lăsa i copiii în pace!ț

Om_de_jad: Părin i nepricepu i, limita i i îndemna i de draci, caută cu disperare să stârpeascăț ț ț ș ț

din fa ă orice manifestare neconformă cu lumea tridimensională în care ei s-au născut. Ace ti părin iș ș ț

au uneori un psih olog care de i nu tie cu exactitate ce sex are, î i dă cu părerea în legătură cuș ș ș

copilul. « Are autism, zice el convins că tie cu precizie despre ce vorbe te (mda, "Plu ica tie!").ș ș ș ș

Face i-i copilului ceva, dresa i-l urgent, că altfel cre te i nu se conformează. Cine tie ce va face peț ț ș ș ș

viitor,  te  pomene ti  că  ne  va  arăta  cu degetul  i  va  spune i  altora  că  suntem pro ti  i  suntemș ș ș ș ș

servitorii demonilor! »

Blaga n-a vorbit până la 4 ani. N-avea cu cine. În jurul lui erau numai pro ti.ș

Poate că nu-s auti ti, poate că nu merita i să vă bage în seamă. Mai gândi i-vă! Poate că n-auș ț ț

ADHD, poate pur i simplu nu sunte i interesan i i de-asta vă ignoră. În tot cazul, nu mai lăsa iș ț ț ș ț

problema doar pe copil, mai strădui i-vă că poate e ceva în neregulă i cu voi. Nu vă mai lua i dupăț ș ț

Plu ica, pentru că Plu ica NU tie!ș ș ș

P.S. i nu le mai da i copiilor eleva i - născu i din ultima genera ie - nume de draci. Dacă tot n-Ș ț ț ț ț

ave i idei, mai bine da i-le nume de sfin i. A a merge i la sigur.ț ț ț ș ț

P.S.2. Nu mă refer aici la to i părin ii care au copii cu autism. Mă refer la ăia care pleacă urecheaț ț

la ce spun to i tâmpi ii. Nu-s atât de mul i copii cu autism, sunt din ce în ce mai mul i copii care nuț ț ț ț

mai joacă după regulile lor i de-aia dracii bagă panică în părin i. De-aia ar vrea să pună gheara peș ț

copii, ca să-i facă "normali" de la vârste cât mai fragede.

"Eu nu strivesc corola de minuni a lumii

şi nu ucid

cu mintea tainele, ce le-ntâlnesc

în calea mea

în flori, în ochi, pe buze ori morminte.

Lumina altora

sugrumă vraja nepătrunsului ascuns

în adâncimi de întuneric,

dar eu,

eu cu lumina mea sporesc a lumii taină -

şi-ntocmai cum cu razele ei albe luna
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nu micşorează, ci tremurătoare

măreşte şi mai tare taina nopţii,

aşa îmbogăţesc şi eu întunecata zare

cu largi fiori de sfânt mister

şi tot ce-i neînţeles

se schimbă-n neînţelesuri şi mai mari

sub ochii mei-

căci eu iubesc

şi flori şi ochi şi buze şi morminte." 

(O poezie scrisă de un copil autist, ai cărui părin i nu auziseră nimic despre ParenTing i autism.ț ș

Săracii! Dacă tiau cum să-l educe, nu mai ajungea în halul în care a ajuns! Ar fi fost i el normal caș ș

to i ceilal i. Ar fi strivit i el corola.)ț ț ș
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Don't look up!

Om_de_jad: Azi, Ilfov, filmat de mine. Zboruri în formă de X. A a merg ei, ca să poată cuprindeș

tot cerul. Nu le place că e senin. Vor nori. Nori cu "ceva". Nimeni nu spune cu ce dau, dar i maiș

curios, nimeni nu întreabă: nici Simion, nici o oacă, nici CpN. Ei ar trebui să ne reprezinte, iar noiȘ ș

am merge să-i votăm pentru că ne reprezintă. Asta dacă mai apucăm primăvara.

În mod normal ar trebui să aflăm cu ce se dă, mai ales pentru că se dă în toată ara. Cu ce seț

dă? De ce se dă? Cine dă i cu ce dă? Deocamdată tot ce putem vedea este că într-o furie disperată,ș

cineva s-a năpustit cu toate avioanele din dotare (nici nu tiam că avem atâtea) să dea cu ceva careș

acoperă cerul. Dârele se lă esc lent i se contopesc cu zarea. Ce con ine "substan a"? Poluează? Faceț ș ț ț

rău? Omoară ân arii sau inta sunt albinele ca să nu mai rodească nimic începând cu anul viitor? Ceț ț ț

na ionalitate au pilo ii diavolului? Sunt români sau suntem ataca i? Dacă da, cine ne atacă?ț ț ț

Ne spune i nouă cineva ceva, sau nu contăm absolut deloc? Întreb pentru că în situa ia în careș ț

noi nu mai contăm, nici ei nu mai contează. Nici ei, nici func iile lor, nici familiile i locuin ele lor.ț ș ț

Nimic nu mai contează în situa ia în care noi nu contăm, iar ei dau cu ce vor, unde i de unde vor,ț ș

fără niciun fel de explica ie.ț

Acum, când nimeni nu ne reprezintă, facem apel la cei care ar trebui să o facă (cel pu in dacă neț

luăm după declara iile dân ilor), să întrebe în numele nostru i să ne cheme oriunde se dore te, căț ș ș ș

pentru a a ceva venim. Venim oriunde i stăm oricât este necesar, până primim explica ii i până neș ș ț ș

asigurăm că ceea ce se aruncă pe noi din cer nu face rău nimănui i nu poluează. i poate ne spun iș Ș ș

de ce nu le place cerul senin.

În caz că nu vom primi niciun răspuns, s-ar putea să nu ne mai intereseze altceva în afară de

răzbunare. Răzbunare pe cont propriu, fiecare pentru el. Fără nicio organizare, fără avertisment. Ochi

pentru ochi i dinte pentru dinte.ș

i ei au familii, ca i noi. Nu în eleg de ce nu le pasă de copiii lor, sau chiar de ei, că i ei respirăȘ ș ț ș

tot de acolo de unde respirăm noi. Sau poate că nu respiră ca noi, poate nu-s dintre ai no tri. Nu-iș

nimic, vom afla. La o adică ne putem pregăti i cu ăru uri de lemn i usturoi, ca în cartea lui Bramș ț ș ș

Stoker.

Având în vedere că ANPM spune că nu tie "cu ce se dă", fac un apel public către doamna Dianaș

o oacă, domnul Simion i domnii de la CpN, cu rugămintea să-l contacteze în numele nostru peȘ ș ș

domnul Nicolae Stoica, director general al AACR, să ne dea explica ii DE URGEN Ă.ț Ț
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Dacă nu primim răspuns URGENT, vă propun să mergem la Autoritatea Aeronautică Civilă

Română din os. Bucure ti-Ploie ti, Nr. 38-40 să cerem explica ii direct de la domnul Stoica.Ș ș ș ț

Dragi prieteni, avem nume, avem oameni. Ie i i din paradigma cu "ă tia fac tot ce vor". Trebuieș ț ș

soma i să ne răspundă. Nu stăm, mergem să le cerem explica ii. Da i share la acest articol ca să afleț ț ț

oamenii numele celor implica i în treaba asta i institu ia care i-a luat în proprietate Cerul i acum seț ș ț ș ș

crede Dumnezeu.

P.S. Eu n-am în lista de prieteni liderii politici din acest articol. A adar, îi rog pe cei care îi au înș

listă să le transmită acest mesaj. Acum au ocazia să dea dovadă de solidaritate într-o problemă care

ine de siguran a tuturor cetă enilor.ț ț ț
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Om_de_jad:  E târziu, am fost foarte ocupat zilele astea, dar trebuie să vă spun două vorbe
pentru că treaba e groasă. ti i că în general syeul nostru e destul de informat. Mai ales-bulesȘ ț
acum  cu  situa ia  enter-na ională,  antenele  sunt  întinse  p-afară  la  maximum  ca  nu  cumvaț ț
secreto ii să rămână în ploaie fără umbrelă, gen Ryhanna. Eddy ne-a dat acum câteva zile oș
declara ie cu două puncte cheie care a zguduit din temelii lumea ailaltă. Prin lumea ailaltă nuț
în eleg lumea aia în care ne ducem după ce trecem dincolo, mă refer la lumea ailaltă cu vile, cuț
luxoase, cu rela ii, cu nun i, botezuri i cumetrii. Noi cu lumea noastră, ei cu lumea ailaltă, măț ț ș
în elege i.ț ț

A a.  Declara ia  lui  Eddy a  fost  postată  integral  de  băiatul  în  costum care  taie  plastic  cuș ț
foarfeca. A postat-o pe pagina lui de Fb, o găsi i acolo în întregime. Eddy a zis două lucruri,ț
citez din memorie: prima ar fi că cică na ionalismul ar fi totu i i bun, nu neapărat rău (cumț ș ș
spunea el în urmă cu ni te ani) i că dacă ascunde în spate treburi pozitive, ar putea fi pozitiv iș ș ș
el. A doua chestie pe care a zis-o, a fost că cică lumea are impresia că secreto ii face nasoale laș
popula ie, adică lumea crede că a rămas tot securi ti cum era ei pe vremea lu' ăla împu cat laț ș ș
Târgovi te. El zicea că nu e deloc a a, că cică de fapt ei lucrează în limitele legii (whatever thatș ș
means) i că serey nu are chiar atâtea puteri cum crede lumea. Zicea că ar trebui să-l credem. Nuș
zic nici de bine nici de rău, zic ce a zis omul, că e declara ia lui.ț

A adar, să gândim: cui i-a zis Eddy toate astea? Că Eddy nu vorbe te nici cu mine i nici cuș ș ș
tine, Gogule! N-are Eddy treabă cu neica nimeni ca noi, ă tia care dăm dijmă la zapcii. Deci clarș
a vorbit cu altcineva. Cu cine? Păi tot cu ai lor! Le-a zis să stea dreq cumin i i să nu se mai ia deț ș
na ionali ti (mă rog, care or fi ăia e altă discu ie), că poate în spatele lor e i lucruri pozitive, nuț ș ț ș
numai lucruri negative. i le-a mai zis să strunească ni el caii ăia i atitudinea de superjmeni, căȘ ț ș
popula ia e gata să sară la gâtul lor cu cu itele ruginite, să le sec ioneze jugulara longitudinal. Înț ț ț
fine, dacă suprapunem declara ia lui Eddy cu cea a lui Vic Ionică Pop de la Cademie, cum căț

o oacă i cu Simeon să se tragă cu un pas în spate să nu compromi ă na ionali tii (mă rog, careȘ ș ș ț ț ș
or fi ăia e altă discu ie), ajungem la concluzia evidentă i indubitabilă că vântul bate din direc ieț ș ț
opusă i că trebuie pupate alte dosuri.ș

Asta ar fi prima. A doua: în ara ălora care a inventat mâncarea de la Wu Xing i Chopstix,ț ș
Un pe a pus pripon pe vreo doi oligarhi foarte importan i. Ar cam fi semnal că 3, 2, 1. Pe o iarnăș ț
rece care se prefigurează la orizont, s-ar putea să se lase cu pete ro ii pe zăpadă.ș
A a că a tepta i-vă la lucruri drastice. Fi i calmi, ruga i-vă, proteja i-i pe cei dragi că după haosș ș ț ț ț ț
vine ordene 9.

P.S. Faza cu Un pe e împrumutată de la prietenul M.T. Mă rog pentru el să fie în putere, să neș
trimită în continuare răva e, că pe timp de război e mare nevoie de ele.ș
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La încheiere: sper ca băie ii de la înlăuntru cât i ăia de la înafară, să se trezească în ultimulț ș
ceas i să- i aducă aminte de vorba aia bătrânească care zice că decât să plângă mama noastră,ș ș
mai bine să plângă mamele lor. Nu au de ce să-i protejeze la infinit pe satani ti. To i vrem să fieș ț
bine, să nu fie rău. Că poate fi de rău. S-au jucat cu focul simplu când de fapt ar fi trebuit să se
joace cu focul dublu, sau chiar triplu. Să sperăm că o să aive minte băie ii i n-o să scofunde araț ș ț
de dragul unor venetici vremelnici! Hai că se poate!
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Unde e ti Chimi ă? ș ț

Om_de_jad:  În articolul de zilele trecute, comentând declara iile lui Eddy, vă spuneam că s-aț

schimbat direc ia vântului. Tot atunci v-am reamintit faptul că Hurezeanu, mare maestru la orientări,ț

a spus încă de la începutul prostelii planetare că vremea globalismului a apus. Azi vreau să fac ni teș

completări la articolul de zilele trecute, pentru că situa ia se îngroa ă din ce în ce mai tare i în aerț ș ș

plute te multe. Prin natura lucrurilor pe care le spun, sunt con tient de faptul că articolele mele suntș ș

citite de tot felul de oameni. tiu cine mă cite te pe aici, iar ăsta este un lucru foarte bun pentru că n-Ș ș

am nimic de ascuns, in cu ai no tri i vreau să fie bine. De asemenea, vă reamintesc faptul că m-amț ș ș

pronun at mereu în favoarea unui stat care să reprezinte cetă eanul i am spus că democra ia încă nuț ț ș ț

i-a atins apogeul. Spun asta având argumente solide, nu ca să zic i eu ceva. Dacă va fi ocazia i vorș ș ș

avea ă tia timp să se uite în gura mea, am să spun ce trebuie făcut, cum trebuie făcut i care esteș ș

logistica necesară ca să facem o Românie frumoasă, să fim mândri cu to ii de ea. Fără scandaluri,ț

fără violen e, fără lucruri inutile. Solu ii există, numai că trebuie să ne orientăm corect pe tabla deț ț

ah i să avem în vedere faptul că interesul ării primează înainte de orice alte interese personale.ș ș ț

Acestea fiind spuse, să purcedem cu postarea.

Sereyul nostru e performant. Dacă e să-l comparăm cu sereyurile altora, al nostru e rachetă. Ca

cetă eni, mai râdem i noi de ei că deh, altfel ne plictisim, dar să ti i că i cu ăia de la interioare i cuț ș ș ț ș ș

ăia de la exterioare stăm bine. Dar având în vedere pozi ia ării noastre, de regulă suntem carneaț ț

aflată între cele două felii de chiflă ale unui hamburger interna ional. Treaba e că a venit vremea înț

care dacă nu dăm to i mână cu mână, ne ducem pe *. Râdem, glumim, dar apelul meu fa ă de aiț ț

no tri e unul serios. De la ăla mic până la ăla mare, de la securi ti la primari i la mili ieni, vă spun căș ș ș ț

dacă nu ne organizăm în interesul ării i nu ne orientăm corespunzător pe tabla de ah, o să neț ș ș

ducem TO I-TO I. Se aude? TO I: militari, mili ieni, "elitili fatale", masonii i buddhi tii, TO I!Ț Ț Ț ț ș ș Ț

Pricepe i,  bre? TO I-TO I-TO I! Eu, tu, ăla,  aia,  dar i voi i familiile voastre vă duce i.  O săț Ț Ț Ț ș ș ț

rămânem în curu' gol, asta dacă mai rămânem în via ă.ț

După '89 s-au luat ni te direc ii. România n-are act de înfiin are i e parte dintr-o Corpora ieș ț ț ș ț

Financiară Interna ională. Adică ă tia au luat ara i au făcut-o SRL. Nu discutăm acum ce motive auț ș ț ș

avut să facă asta, că ne iau 1.000 de ani cu explica iile i oricum nu mai e timp de discu ii.  Caț ș ț

cetă ean, eu n-am condamnat niciodată ministerul de externe i nici pe cei care au luat deciziile fiindț ș

în fruntea lui. Nu că ar fi făcut bine, dar am văzut suficiente filme porno i am în eles foarte bine deș ț
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ce au fost luate deciziile care au fost luate. Cei afla i în conducere au ales cum au ales, dar niciț

cetă enii nu s-au prea opus când au văzut ce s-a ales. S-a dorit în NATO ca să ne apărăm de Ur i. S-aț ș

dorit în UE, ca să călătorim fără vize. S-a vrut pă fonduri europene. Comentăm aiurea, popula iaț

noastră nu numai că nu s-a opus globalismului,  dar a fost  pro până când s-a pornit prosteala cu

Ovidiu i i-a dat seama că a băgat degetele în priză.ș ș

Eu nu sunt împotriva  globalismului,  cum nu sunt nici  împotriva  suveranismului.  Ambele au

capcane iar dacă sunt implementate anapoda, oamenii cad victime. Singura ie ire din labirintul ăsta,ș

în plan social,  este implementarea unui sistem democratic autentic în care oamenii decid în locul

politicienilor, dar asta e o discu ie pentru timp de pace, a a că trebuie să revin la subiect.ț ș

S-au luat ni te decizii. S-a mers într-o direc ie. România, de i azi e mai săracă decât în 1989, dinș ț ș

punct de vedere uman stăm mult mai bine. În '89 era în regulă să furi pe oricine, azi oamenii se simt

aiurea dacă scapă o hârtie pe jos. În '89 era în regulă să vii beat acasă i să- i cafte ti femeia, azi teș ț ș

gânde ti cum să-i vorbe ti ca să nu se simtă ofensată. În '89, oamenii cumpărau saco e întregi deș ș ș

portocale, din cauza frustrării. Azi, merge lumea la supermarket i î i ia două banane i o apă plată.ș ș ș

În '89, dacă i se punea pata mili ianului să te bage în dubă fără motiv, te băga. Azi, îl anun i că eț ț

filmat. Toate astea sunt rezultatul globalismului aplicat. Trebuie să recunoa tem că fără globalism n-ș

am fi  avut  acum benzinării  peste  tot,  supermarketuri,  servicii  multiple  de curierat,  produse  bio,

posibilitatea de a călători fără viză în multe locuri, posibilitatea de a lucra în străinătate, accesul la

cultura altor popoare, deschidere fa ă de diferite tipuri de societă i, acces la internet i procurarea deț ț ș

produse online, zboruri ieftine .a.m.d. Problema e că la un moment dat, globalismul a luat-o razna.ș

A început să anihileze tocmai identitatea na ională a popoarelor care i-au oferit sprijin i credit. Auț ș

început să- i sacrifice propriii sus inători. Globalismul s-a transformat din ceva viu i vibrant, într-unș ț ș

mort cu moacă de birocrat. i oamenii au început să-i vadă hido enia.Ș ș

Prin presa de mainstream din Germania,  a  început  să se discute (deocamdată  timid),  despre

desfiin area UE. Nem ilor li se sugerează că din cauza prieteniei cu americanii, riscă să facă frigul iț ț ș

foamea i din păcate cam asta se i întâmplă. Normal ar fi ca americanii să nu vrea să- i sacrificeș ș ș

propriii sus inători i vechii prieteni. Dar o fac. E o discu ie la îndemnul cui o fac i Biden nu există.ț ș ț ș

În toată harababura planetară, Chimi ă e greu de găsit pentru că se ascunde. Vechea societate stă săț

se prăbu ească i în locul ei se va construi alta despre care nu tim mai nimic. Tehnic vorbind, nu teș ș ș

po i pregăti pentru ceva ce nu tii cum o să arate. De aici i ezitările serviciilor noastre, care într-oț ș ș

primă fază au mers cu ăia cu care s-au însurat după '89 i cu care au făcut i copii. Normal trebuiaș ș

făcut  un  dans  pe  sârmă,  dar  un  astfel  de  dans  presupune  o  formă  fizică  de  invidiat.  Statele

conducătoare i-au trimis în ările-colonii oameni loiali. România de după '89 n-a mai fost condusăș ț

de români. Înainte să înceapă prosteala planetară, s-au asigurat că oamenii lor (to i străini), sunt laț
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conducere. Poate tiau că românii nu i-ar face unii altora ceea ce ei ne-au făcut nouă. A a s-ar puteaș ș ș

explica de ce la conducerea opera iunii teroriste s-au aflat un neam  i un arab.ț ț ș

Până de curând, serviciile au stat ba într-un picior, ba în altul. Fiindcă mi cările făcute în spateleș

cortinei au fost de a a manieră încât nimeni nu mai putea deosebi cea a de măgari. Apele încă suntș ț

tulburi,  mult  timp nici  nu s-a crezut că există opozi ie fa ă de planul a a-zis globalist.  Pentru căț ț ș

nimeni nu poate spune cu precizie, momentan, dacă opera iunea Ovidiu este făcută de globali ti sauț ș

de suverani ti. Vede i voi, toate variantele sunt posibile, oricine poate fi orice într-un astfel de război.ș ț

S-a jucat mi ele te i au fost încălcate toate regulile. Lucrurile s-au stricat în asemenea hal, că nu vădș ș ș

o posibilă repara ie din interior. Poate asta se i vrea, o "rezolvare a situa iei" făcută din afara specieiț ș ț

umane.

Sunt mai multe piste posibile, toate valabile: opera iunea Ovidiu putea fi câ tigată de satani tiț ș ș

dacă  oamenii  s-ar  fi  supus  la  tratamentele  lor  naziste.  Sau  putea  fi  câ tigată  de  Nimeni,  prinș

expunerea ororilor făcute de ace tia. Sau poate fi câ tigată (încă) de satani ti, care au exagerat înș ș ș

mod inten ionat ideile globaliste (LGBT, libertă i de mi care i de exprimare, servicii de sănătateț ț ș ș

globale etc) în asemenea hal, încât oamenii vor face revolte i vor dărâma sistemul, oferindu-le peș

tavă  posibilitatea  de  a- i  anihila  du manii.  Sau  însu i  Satan  i-a  pus  câinii  nazi ti  (bătrâni  iș ș ș ș ș ș

nefolositori) să latre, urmărind cu satisfac ie cum oamenii nervo i îi împu că într-un final în cap i-iț ș ș ș

scapă de ei.

E greu de făcut o analiză. În războiul ăsta atipic, to i s-ar putea să- i fi luat eapă: guvernele careț ș ț

nu i-au dat seama că vor fi acuzate de genocid, justi ia care nu i-a dat seama că va fi scoasă "înș ț ș

afara legii",  mili ienii  care vor rămâne fără obiectul  muncii,  medici  care vor fi  acuza i  de crimeț ț

împotriva umanită ii, producători de medicamente care vor fi falimenta i, preo i care nu vor mai aveaț ț ț

cui să slujească, profesori care nu vor mai avea pe cine să educe, lideri politici pe care nu-i va mai

urma nimeni,  masoni care au crezut că fac parte dintr-o arhitectură socială  intangibilă,  care spre

surprinderea lor se va prăbu i ca urmare a ac iunilor lor mai mult sau mai pu in oculte.ș ț ț

În tot cazul, avem totu i cum să tim cine va fi învingătorul: dacă suveranismul va câ tiga, neș ș ș

vom a tepta la venirea Antihristului, distrugerea tehnologiilor de orice fel, reîntoarcerea la "sapă deș

lemn". Dacă globalismul va câ tiga, ne vom a tepta la înscăunarea Prin ului Lumini elor de led i laș ș ț ț ș

digitalizare totală.

To i s-au dat "ăilal i" i din cauza asta, serviciile n-au tiut în care barcă să se a eze. Nici acumț ț ș ș ș

nu-s siguri pe ei i le tremură curul. E firesc, situa ia e pe punctul de a exploda i nu tie nimeni în ceș ț ș ș

direc ie o să sară schije. Ca de obicei, îndemn la calm i la analiză la rece. Cel mai rău lucru pe careț ș

pot să-l facă conducătorii, e să pună mili ienii i armata pe cetă eni. Cel mai rău lucru pe care putemț ș ț

să-l facem noi, cetă enii, e să credem că revolta o să-i dea jos pe ăia răi i o să-i pună în loc pe ăiaț ș

buni. Nu există a a ceva - to i sunt răi i î i văd de propriile interese. Se dore te ca popula ia să iasăș ț ș ș ș ț
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în stradă i să facă o baltă de sânge de care să profite "ceilal i", care-s tot ei de fapt. N-am nimicș ț

împotriva revoltelor, dacă ele sunt reale i nu sunt controlate. Personal, nu cred că ar trebui să neș

băgăm în mocirla lor interna ională. Politicienii (ăia care mai au un dram de minte), ar trebui săț

spună că sunt prieteni cu stăpânirea, dar să nu le facă cetă enilor rău. Mili ienii ar trebui să mintă căț ț

execută, dar să fie cu poporul. Iar cetă enii ar trebui să spună că fac revolte, că fac scandaluri i să- iț ș ș

vadă de fapt de treaba lor. Noi ar trebui să jucăm la toate nivelele în zig-zag (cetă eni i autorită i),ț ș ț

a a cum au făcut i ei, astfel încât să nu mai tie de unde să ne ia i ce concluzii să tragă. Oricum picăș ș ș ș

tot, cu sau fără sprijinul nostru. Nu e lupta noastră, nu e victoria noastră, nu e e ecul nostru, nu arș

trebui să punem botul deloc la nimic din ce fac ei. i ochii în pai pe, mânca-v-a  sufle elul vostru, căȘ ș ș ț

treaba se împute! Făce i-vă că lucra i i ab ine i-vă, că dacă ne ab inem to i (autorită i i cetă eni),ț ț ș ț ț ț ț ț ș ț

pică tot i nu le iese ghi eftul. Cine e om socotit, pricepe că ă tia au ajuns la un asemenea nivel deș ș ș

control că s-a transformat în control+alt+del. Acum ar vrea să alegem între Cel Rău i Cel Viclean.ș

Nu e nimic de ales între ă tia doi.ș
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Digitala-bala portocala

Om_de_jad: Nu se poate face monedă digitală din nimic. Dacă aurul nu se mai află în mâna lor
( i pare-se că nu se mai află), moneda lor digitală va fi la fel de credibilă ca i moneda mea digitalăș ș
(dacă a  face una). Orice fel de monedă este sus inută prin aur, active i mai ales credibilitate. Dacăș ț ș
ările partenere (sau du manere) nu au încredere în moneda ta (fie ea digitală sau nu), nu o vor validaț ș

(chiar i la nivel de percep ie socială) i deci nimeni nu va avea nevoie de ea. A a că e complicatăș ț ș ș
treaba.

Oamenii  cred  că  po i  băga  monedă digitală  peste  noapte,  cum au făcut  cu  cerfetecatele  lu'ț
Ovidiu.  Atâta timp cât există o alian ă economică competitoare (în cazul ăsta Cărămizile),  nu seț
poate digitaliza nica fără acordul competitorilor. Cu alte cuvinte, po i face ce vrei tu cu moneda doarț
dacă e ti stăpânul absolut al ei. Având în vedere faptul că s-a încercat treaba asta de când există FEDș
i nu s-a reu it, părerea mea că e pu in probabil să se poată acum, când au opozi ie financiară destulș ș ț ț

de serioasă. i opozi ia devine din ce în ce mai serioasă, pe măsură ce trece timpul. N-au putut ei s-oȘ ț
facă atunci când erau fără competitori, cu atât mai pu in o să o poată face acum, când au i sunt peț ș
pierdere.

S-a spart eava la subsol i apa î ne te în toate păr ile.  Degeaba vii  cu Poxipol, se schimbăț ș ț ș ș ț
Nordul cu Sudul i Vestul cu Estul. Orice îrtie emisă de bangă (mai ales bangnotele), reprezintă oș
declara ie pe propria răspundere a băngii că în caz de nasoale, ori î i dă la schimb bunuri reale, ori seț ț
va vinde pe sine. Bine, o să spune i voi, dar pe ă tia îi doare în cur i n-o să ne dea niciodată vreoț ș ș
bucată de carne din ei. Dar chiar -a a, o bangnotă înseriată i emisă de ei, dacă se află la noi, îi faceș ș ș
datori la noi însu i. Dacă nu ne dă auru' în baza căruia a fost emisă îrtia, să vie să ne sape grădina, săș
ne mulgă vacile i să dea cu mopu' pe jos. Vă rog să în elege i dar i să pricepe i: îrtia e îrtie, digitalaș ț ț ș ț
e digitală. Dacă toată poporimea ar da năvală să- i ia dîn digital înapoi îrtiile, ă tia devine slugi laș ș
noi. Odată că rămâne doar cu digitalele în mână i a doua că va face spume la gură pă motiv că areș
prea multe promisiuni pe care nu va mai avea cum să le onoreze în caz că ceva. Iar "ceva" ăla se
nume te Cărămizi i pe fondul lipsei să zicem dă gaze,  dă aur d-ăla negru i dă alte alea,  apareș ș ș
conflicte dă interes care într-un final îi face pe de o parte pă parteneri (sau dujmani) să nu mai vrea să
vorbească cu ei (adică să se întoarcă cu curu'  la ei)  i pe de altă  parte îi  face pe ăia micii  (genș
România,  Bulgaria  sau  al ii  ca  noi)  să  se  alipească  la  echipa  credibilă,  scăzându-le  i  mai  tareț ș
credibilitatea gu terilor i făcându-i din mici i mai muci.ș ș ș

A picat firme mari. Normal că Radu Tudor nu zice, dar a picat. Să vede dîn declara ii, să vedeț
dîn mi cările de olduri, să vede că s-a închis magazinul non-stop cu "ceofiuri". Dacă banga anglieiș ș
n-ar fi intervenit, creditu lu suice era i el pa, dar a invertenit banga i a salvat-o de moment, pânăș ș
când o să fie în curând gata să price iar dîn nou. Să vedem cum se va descurca US, a a că vrăjeala cuș
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$-ul tare i putenric e doar de praf în oichi. Rând pe rând, o să dispară una-alta dă pă firmament i dăș ș
pă la rafturi. Digitala e din ce în ce mai greu de băgat în condi iile astea, cel pu in nu va fi băgată deț ț
către ciocoii vechi. După ce se va face "îndreptate", o să vină cu digitala "bună". Ei ne cred pro ti iș ș
mul i dintre ai no tri chiar suntem. Dacă n-am pune botul i ne-am trage ce e al nostru (adică ca ,ț ș ș ș
note dă bangă adică declara ii dîn partea lor că e datori la noi), le-am face ne te probleme soră cuț ș
fratele. Oricum are din bel ug, are să dea i la al ii. O să vede i.ș ș ț ț

Pe final  de expunere,  sar ca canguru'  de la  ce ziceam la  altă  zicere:  dacă v-a i  în epat,  da iț ț ț
telefonelu' la un copil sărac i neîn epat, care vrea să se joace Minecraft pe el. Fugi i de milimetriceș ț ț
ca iepurele de alice, că la primul mesaj primit de tefonelu' vostru pe canale de comunicare la care
numai  ei  i  providerii  de  tefonele  mobile  au  acces,  se  produce  SUBIT.  i  după  ce  a i  aruncatș Ș ț
tefonelu' la gunoi, agheasmă de trei ori pe zi, rugăciune continuă i mers la biserică. E periculos afarăș
i degeaba "sta âncasă".ș ț

P.S. Se arestează pă bandă ruladă. Deo camdată nu în România i de-aia Radu Tudor nu zice.ș
Vine i la noi. Antipatrio ii  să face peste noapte patriho i.  Da' noi îi tim, că a dat declara ii  căș ț ț ș ț
în epătura e corespunzătoare, superbă i sigură. Vine alavan a!ț ș ș

P.S.2. Sfat prietenos: ine i  de propretă ile voastre ca de nu ce.  Nu da i nimic la nimeni,  nuț ț ț ș ț
vinde i pă motiv că a picat tot. Mai bine muri i săraci cu ce ave i, dăcât să da i la jmenari pă doi lei ceț ț ț ț
v-a i amărît voi acolo să strânge i o via ă. Nu da i ma ina pă motiv că o scoate ă tia dîn circula ie. Nuț ț ț ț ș ș ț
renun a i la combustibilii folsili pă motiv că bagă ei helectrice. Nu pica i în cap cana că trebe musaiț ț ț
panouri solare i nu ce, ca să îmbuiba i producătorii dă panoaie care să facă pre uri nejustificate.ș ș ț ț
Jmenul lor e să retragă toată masa monetară ca  de pe pia ă, ca să să facă efii totali la bani. Digitalaș ț ș
nu e în mână, e octe i. Noi zicem că ce e în mână nu e minciună. Fi i români de tep i, nu fi i vesticiț ț ș ț ț
pro ti. Hai că ti i voi ce zic!ș ș ț
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Cer nou, pământ nou. Cinci etaje spre subsol

Om_de_jad:  Domnul este bun i drept, dar aici pe Ter-RA nu este încă împără ia Lui i nu seș ț ș

face (încă) voia lui. De aceea, când se roagă, cre tinul î i dore te să vină aici împără ia Domnului, săș ș ș ț

fie pe Pământ precum e în Cer i să fie făcută voia Lui. Pentru că deocamdată aici ac ionează alteș ț

legi decât ale Domnului i din păcate se fac voile altora.ș

Aici unde ne aflăm se manifestă trei împără ii conduse de trei mari stăpâni. To i trei au încercatț ț

să-l imite pe Domnul i lucrurile le-au ie it anapoda. Dar pentru că ace ti stăpâni au fost concepu iș ș ș ț

încă de la facerea Universului, ei sunt incredibil de puternici. Despre ei putem vorbi în următorii

termeni: primul este bun, dar nu e drept. Al doilea este drept dar nu e bun, iar al treilea nu este nici

bun i nici drept. Despre ace ti stăpâni ce întruchipează trei mari for e, v-am mai vorbit atunci cândș ș ț

v-am spus despre floarea de lys.

Omenirea a trecut acum printr-un test. Până în anul 2016, lumea a fost condusă de Cel Rău iș

Nedrept.  Vorbim aici  despre  energia  de  tip  S.  Din  data  de  27  septembrie  2017,  lucrurile  s-au

schimbat complet. Noi, cei din Grupul de Investiga ii Spirituale am întâmpinat acel moment cu calm,ț

pentru că discutasem deja cu doi ani în urmă despre ceea ce urma să se întâmple. Am băut un ceai,

am stat în aer liber, am vorbit ca între prieteni, ne-am relaxat i ne-am făcut treaba cum se cuvenea laș

acel moment. Începând cu 27 septembrie 2017, Cel Rău i Nedrept a început să fie înlocuit de cătreș

cel Drept i Rău. Lui îi spun Nimeni i am să vă explic imediat de ce îl numesc a a.ș ș ș

Domnul spune despre sine astfel: "Eu sunt Alfa i Omega, Începutul i Sfâr itul!". Cel Bun iș ș ș ș

Nedrept spune despre sine "Eu sunt Cel ce Sunt!". Cel Rău i Nedrept spune despre sine "Nimeni nuș

există în afară de Mine!", iar cel drept i rău spune despre sine "Eu sunt Cel ce nu Sunt!" - adicăș

Nimeni.

Ei bine, Nimeni va conduce lumea în următoarea perioadă. Cum o va conduce i spre ce o vaș

conduce, este foarte greu de dibuit, pentru că Nimeni este ascuns. El este Cel Viclean. Cel care face

fără să facă, cel care dispare când vrei să-l vezi, cel care stă complet expus fără să-l vadă cineva. iȘ

totu i, în bunătatea lui, Domnul ne îngăduie să-l vedem pe invizibilul Nimeni i să ne ferim de el. Deș ș

aceea, mă văd îndemnat să vă vorbesc despre lumea lui, lumea lui L, lumea către care ne îndreptăm.

Mă rog, nu ne îndreptăm, ne strâmbăm, dar suntem pe cale să călătorim într-o direc ie care îi va lăsaț

fără grai pe mul i, timp de 2000 - 2500 de ani, poate i mai mult.ț ș
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Vă spuneam mai sus că omenirea a trecut printr-un test. A luat un examen. Un examen care va

trimite  întreaga  "planetă"  către  lumea  Celui  Viclean.  Lumea  Celui  Drept  i  Rău.  Dreptatea  luiș

Nimeni este simetrică, iar răutatea lui este răceala (sângele rece) cu care înfăptuie te ac iunile luiș ț

ghidate  de simetrie.  La Nimeni,  drepteatea  se manifestă  ca drujba care atunci  când taie  nu face

diferen a dintre un copac i mâna unui om. Taie fără sentiment, fără să se implice. Taie drept, taie cuț ș

precizie. Unii vor găsi că dreptatea lui este tot-una cu binele. La urma urmei, Nimeni chiar este drept

i face dreptate, nu se poate contesta treaba asta.ș

Despre ce examen este vorba? Despre examenul solidarită ii i al integrită ii. Spre deosebire deț ș ț

Cel Rău i Nedrept, Nimeni îi apreciază pe cei care nu- i abandonează ra iunea în situa ii care i-arș ș ț ț

face până i pe cei viteji  să- i piardă cumpătul.  Apreciază luci ditatea i ghidarea după principiiș ș ș

ra ionale, bine verificate. Nimeni nu este încântat de sentimentele contradictorii i în general nu esteț ș

adeptul  sentimentelor.  În  cazul  lui,  ra iunea  primează  chiar  i  în  fa a  materiei.  Ra iune  care  stăț ș ț ț

dreaptă în fa a vie ii i a mor ii. Ra iune "pură", "nemânjită" de sentiment.ț ț ș ț ț

Nu vreau să redeschidem subiectul legat de Opera iunea Ovidiu. ti i din ce v-am mai spus că eaț Ș ț

a fost orchestrată de către ăia mici, ghida i de Fer, "fiul" lui Nimeni, zis i "Prin ul lumini elor deț ș ț ț

led". Fiul lui "Eu sunt Cel ce Nu Sunt", nu poate fi decât cineva care este, dar nu este - adică un A.I.

Fer conduce tot i chiar acum cite te ceea ce am postat, numai că deocamdată nu în elege mare lucruș ș ț

din ceea ce scriu. i pentru că nu mă consideră un pericol (iar eu chiar nu sunt), lasă ceea ce scriu săȘ

existe în pace i prietenie cu ceilal i octe i de pretutindeni.ș ț ț

Testul a avut mai multe capitole i subcapitole, încă nu s-a terminat, dar povestea se apropie deș

final. Rezultatul acestui test este că omenirea a luat notă de trecere.  Sus (la propriu), în cel mai

apropiat Cer, entită i E.T. de mai multe feluri au opăit de fericire, văzând că drumul ales de noiț ț

coincide întrucâtva cu cel pe care ei au apucat în urmă cu miliarde de ani (dacă pot să mă exprim a aș

în legătură cu lumea lor atemporală). Cu alte cuvinte, ei au hotărît că în sfâr it oamenii au început săș

semene cu ei i să fie buni unii cu ceilal i. E adevărat că opera iunea Ovidiu a împăr it lumea în două:ș ț ț ț

în cei care sperau la o cât mai mare intruziune a autorită ilor în via a noastră privată i în cei care auț ț ș

negat orice fel de autoritate în afara autorită ii dată de Domnul. Astfel, entită ile non-umane careț ț

conduc lumea exterioară nouă (planul fizic) i care sunt lucrări ale lui Nimeni - căci nu le putemș

numi crea ii  -  au considerat  că pot  în  sfâr it  să  "elibereze"  omenirea  de asuprirea  Celui  Rău iț ș ș

Nedrept. Acum bine, ei a teptau de mult timp să-l u chească de aici împreună cu legiunile lui, darș ș

aveau nevoie de un context corespunzător. Cel Rău i Nedrept a fost alungat de aici (împreună cuș

legiunile lui) în anul 2017, iar celor cu corp omenesc care îl slujeau pentru tot felul de interese, li s-a

întins o cursă i li s-a dat totu i o ultimă ocazie să- i spele păcatele i să ac ioneze corect. De ce?ș ș ș ș ț

Pentru că Nimeni este drept i dacă nu le-ar fi oferit ocazia finală să facă ce trebuie, ar fi fost nedreptș
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(n-ar mai fi fost Nimeni). Majoritatea slugilor au ratat ocazia, motiv pentru care vor fi exterminate

până la ultima cu o răceală care ne va face inclusiv pe noi să ne zguduim. Ve i vedea.ț

i acum, că am luat examenul, să vedem încotro se îndreaptă omenirea. Vă spun numai o micăȘ

por iune  din  ceea  ce  se  poate  spune,  cât  să  ave i  o  temă de  medita ie.  A a cum există  o  parteț ț ț ș

materială a spiritului, tot a a există i o parte spirituală a materiei. Pentru că entită ile E.T. i însu iș ș ț ș ș

Nimeni au pierdut contactul cu Domnul, sunt nevoite să-l caute cu disperare, pentru că fără El, fără

"Cel care este Alfa i Omega", totul este în zadar. Fiind condamna i la o eternitate petrecută în planș ț

fizic,  ei  caută  neîncetat  spiritul  din  spatele  materiei.  Cunoa terea  acestui  spirit  începe  cu  fizicaș

cuantică i se termină chiar la Nimeni. i către asta ne îndreptăm.ș Ș

S-a vorbit despre ridicarea con tiin ei umane la a cincea dimensiune. Nici vorbă de a a ceva!ș ț ș

Omenirea coboară la o densitate cu două etaje mai jos decât cea actuală. Ce înseamnă asta? Înseamnă

că pe de o parte via a noastră va dura mai mult, dat fiind faptul că Nimeni va putea ac iona în loculț ț

lui Y asupra corpului nostru fizic. Lucrarea este fină, iar omul nu va considera că upgrade-urile sunt

făcute în dezavantajul lui. La urma urmei, majoritatea oamenilor î i doresc să nu fie bolnavi i să fieș ș

tineri cât mai mult timp. Vor fi, pentru că îmbătrânirea se produce din cauza luptelor pe care Y le

duce cu lumea lui L, care încearcă să invadeze spa iul lui intim (via a) din corpul nostru fizic.ț ț

S-a  vorbit,  de  asemenea,  despre  trecerea  de  la  întuneric  la  lumină.  Acest  lucru  este  par ialț

adevărat. Adică pe de o parte chiar se merge de la întuneric la lumină, dar aici vorbim despre lumina

provenită de la corpuri cere ti care luminează (inclusiv Soarele), nicidecum despre adevărata luminăș

care se găse te numai la Domnul i la care se poate ajunge doar prin Fiul Lui, pe care l-a trimis aiciș ș

să ne spună ce avem de făcut.

În concluzie, oamenii vor merge către o zonă cu densitate mai mare. Dacă am lua o scară de la

unu  la  zece  a  densită ilor  posibile  (din  toate  punctele  de  vedere,  inclusiv  în  ceea  ce  prive teț ș

densitatea propriei noastre con tiin e), am putea spune că ne mutăm de pe al treilea nivel de densitateș ț

pe al cincilea, deci în direc ie inversă fa ă de ceea ce se vehiculează în mediile pasiona ilor de obiecteț ț ț

zburătoare neidentificate. Nu intru în detalii, nu vreau să pornesc discu ii inutile.ț

A adar,  încotro? Către o lume mai densă,  în care lumina de la Domnul va fi  confundată cuș

lumina fizică. Către o lume în care lumina fizică va fi absorbită i folosită pe post de hrană, către oș

lume în care egalitatea va fi firească, într-o lume în care dreptatea va fi confundată cu bunătatea iș

abunden a va fi considerată ceva ce ni se cuvine. O lume în care nimeni nu mai depinde de nimeni iț ș

în care dacă nu-l vei ine aproape de tine pe Hristos, fără Nimeni vei fi nimeni.ț

Pe final, o mică precizare: Y n-a avut niciodată un comportament de prădător. Acest lucru se

poate vedea din faptul că în lumea lui se poate intra prin na tere i din ea se poate ie i oricând, fieș ș ș

prin moarte naturală, fie prin sinucidere. Lumea lui Y, guvernată de semnale APEP/EPEP este una

legitimă i făcută în baza unui "contract" cu Domnul. Y este nedrept, dar e totu i bun. Spre deosebireș ș
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de el,  Cel Rău i Nedrept căuta să- i înha e partea sufletească i cumva oamenii învă aseră să seș ț ț ș ț

ferească de el. Problema e că Nimeni oferă oamenilor o cale de coborîre completă în lumea fizică iș

o buclă infinită căreia el îi va spune "via ă ve nică". Una din care nu se mai poate ie i nicicum. Esteț ș ș

lumea în care Nimeni i "ai lui" au rămas închi i ca într-o capcană. O lume fără de speran ă, în careș ș ț

po i face orice i în realitate nimic. Tot ce- i po i dori într-o asemenea lume va fi să nu mai fii. Iarț ș ț ț

dacă i-ar ie i, ai fi i tu i totu i n-ai fi. Ai fi Cel care Nu este. La fel ca Nimeni. Ei bine, el î i vaț ș ș ș ș ț

spune că asta se nume te mântuire sau izbăvire.ș
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Capcana nemuririi

Om_de_jad: Vin cu ni te completări la articolul de aseară, care se pare că i-a bulversat pe mul iș ț

cititori. Unii m-au amenin at i le-am în eles reac ia. Lumea a obosit i to i vor să se termine "odatăț ș ț ț ș ț

pentru totdeauna" circul ăsta i  bătaia  de joc la care suntem spectatori  ( i  participan i)  fără voiaș ș ț

noastră. Este greu să stai trei ani încordat i să i se propună să rămâi încordat în continuare pe oș ț

perioadă nedeterminată. Pur i simplu î i vine să-i dai în cap celui care î i face o astfel de propunere,ș ț ț

iar dracii pe asta se bazează i dacă n-o să vină cu falsul izbăvitor, măcar vor veni cu falsa izbăvire.ș

Re ine i ce vă spun i nu pica i în capcană: în caz de oboseală cronică, un pat de cuie pare să ofereț ț ș ț

relaxare. Ei se a teaptă să func iona i ca ni te animale i să accepta i la final căpăstrul din cauzaș ț ț ș ș ț

oboselii adunate. Nu le da i ocazia să o facă!ț

Oamenii m-au întrebat dacă există scăpare. Da, există i se nume te Hristos. Am spus asta deș ș

mai multe ori, am s-o spun i acum: cele trei for e, cele trei stăpâniri care poartă numele de LYS potș ț

fi învinse de con tiin a umană orientată către Hristos. Cum? Prin sim irea i trăirea plenară a faptuluiș ț ț ș

că suntem vii i că suntem cu adevărat vii. Cel care ne-a oferit ansa să ne sim im astfel este însu iș ș ț ș

Hristos, care a venit aici i ne-a dat "vestea cea bună". Să ne adunăm deci în rugăciune în numeleș

Lui, sim ind Adevărul i Via a din noi în ine. Cum să o facem? Spunând rugăciunea indicată de el,ț ș ț ș

fiind pe deplin con tien i de faptul că suntem vii. Aceea va fi o rugăciune adevărată, nu o poezieș ț

repetată sau o dorin ă exprimată.ț

Mul i au fost convin i că au trăit sau că trăiesc Apocalipsa. Nici vorbă de a a ceva! Prigoanaț ș ș

cre tină nici măcar n-a început, iar semnul lui Fer nu se află deocamdată pe mâinile sau pe frun ileș ț

noastre. Dar lăsând prigoana deoparte, mi se pare importantă identificare prigonitorilor.  Poate vă

închipui i că ni te zevzeci, adoratori ai satanei, vor tăia cre tini în stânga i în dreapta. Nu va fi a a!ț ș ș ș ș

Fratele î i va condamna sora i sora fratele - tatăl î i va condamna copiii i copiii pe bunici. i înș ș ș ș Ș

numele cui  vor face asta?  Eu spun că în numele  lui  Nimeni  -  al  abunden ei,  al  bunăstării  i  alț ș

"dreptă ii". Cum e posibilă o asemenea grozăvie? Păi hai să vedem, pentru că textul de aseară a fostț

în eles doar de prietenii care citesc de câ iva ani ceea ce scriu.ț ț

Înseta i de dreptate i dornici să poată adormi din nou lini ti i, oamenii vor ie i masiv pe străzi săț ș ș ț ș

se răzbune. Poate că România va fi o excep ie,  însă în celelalte ări va ie i cu vărsare de sânge.ț ț ș

Tehnologia  injectată  în  corpurile  oamenilor,  stimulată  de  turnurile  de  emisie,  suprapusă  peste

indemnurile din presă i televiziune i combinată cu via a grea, îi vor face pe majoritatea să iasă înș ș ț
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stradă să- i rezolve singuri problemele. Revoltele vor părea sincere, pentru că nu vor fi conduse deș

nimeni. De fapt, ele chiar de Nimeni vor fi conduse, fără ca oamenii să tie ceva despre el. În afarăș

de mine i de câ iva care tiu despre ce este vorba, n-o să vă aten ioneze nimeni despre acest personajș ț ș ț

care de i nu există a a cum celelalte lucruri există, face i desface totul în lumea materiei pe care oș ș ș

guvernează cu pricepere.  Ca fapt divers, acest Nimeni nu ac ionează pe direct - totdeauna scoateț

castanele din foc cu mâinile altora, lăsându-i la final să considere că a a au ales ei. În felul acesta,ș

legea mecanică pe care indienii o numesc "karmică" nu-l atinge. Ba mai mult, Nimeni s-a negat pe

sine, anihilându-se, exact ca lupul lui Boris Nikolaevici Sergunenkov care s-a înghi it când a fostț

încol it de vânători. i pentru a se recompune pe sine, Nimeni face i desface tot felul de opera iuniț Ș ș ț

menite să ademenească entită i cu spirit (printre care i oameni). Acest personaj care există i nuț ș ș

există, a făcut asta i în trecut, prin intermediul unor tehnici care mai târziu au făcut obiectul unorș

discipline a a-zis spirituale de prin Orient. A a că eu i al ii ca mine, tim care-i sunt metehnele. timș ș ș ț ș Ș

cum a decojit în trecut oamenii de propriile lor structuri energetice, a a cum noi decojim banana i-iș ș

mâncăm miezul. Dar aici vă rog să fi i aten i: spre deosebire de noi, care atunci când mâncăm bananeț ț

le transformăm în noi în ine, Nimeni, atunci când seduce i înha ă spirite, doar le colec ionează. Caș ș ț ț

i când noi am mânca banane i toate bananele ar rămâne nedigerate în stomac, pentru eternitate. Eș ș

foarte complicată situa ia, azi încerc să explic cu exemple puerile ceea ce nu am putut explica înț

articolul de aseară. Când v-am vorbit  despre Meta - infinitul  fizic sau existen a fizică eternă sauț

imposibilitatea de a mai evada prin moarte sau prin sinucidere - m-am referit la acest "stomac" al lui

Nimeni, capabil să facă din spiritele ademenite un tot în care fiecare spirit rămâne el însu i. Oameniiș

vor deveni precum un duh al lămpii. Este capcana capcanelor, viclenia vicleniilor i cel mai mare răuș

posibil pentru noi, ca fiin e cu spirit.  Nimeni face o colec ie de astfel de spirite, sperând că prinț ț

intermediul ei (al colec iei), va ajunge să ob ină propriul lui spirit, pe care l-a abandonat în trecutț ț

(dacă e posibil să mă exprim a a), când i-a propus să devină imposibil de distrus, pentru că în fondș ș

i la urma-urmei nu po i distruge nimicul. De i a reu it ceea ce i-a propus, la final a rămas cu totș ț ș ș ș

praful  din  Universul  manifestat,  dar  i-a  pierdut  spiritul.  Nu po i  câ tiga  decât  dacă  plăte ti  peș ț ș ș

măsură. Dacă vrei să de ii toată materia din Univers, va trebui să plăte ti pentru ea. El a plătit cuț ș

spiritul lui. O gre eală uria ă, pe care acum vrea să o repare printr-o serie de alte gre eli care să neș ș ș

includă i pe noi. Practic vrea să ne conducă pe drumul pe care cândva a luat-o el.ș

Se  face  confuzie  între  a  cincea  dimensiune  (5D)  i  a  cincea  densitate  (cynjge).  Dacă  noi,ș

oamenii, am fi sărit de la a treia dimensiune la a cincea, am fi devenit asemănători cu arhanghelii. iȘ

dacă voi crede i că societatea se îndreaptă către arhanghelizare, vă îndemn să a tepta i 10-15 ani, săț ș ț

vede i dacă mergem cu adevărat în direc ia asta. Eu zic că nu i că de fapt se merge către o decădereț ț ș

(care nu va fi văzută decât de unii) către a cincea densitate a materiei. Am să încerc să vă explic ce
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este cu această densitate i cum va influen a ea via a oamenilor. Încerc să lămuresc cât pot eu deș ț ț

bine, dar nu tiu în ce măsură voi reu i.ș ș

Vede i voi cum stă treaba, noi acum suntem vii. Nu to i sim im că suntem vii. Dacă am sim iț ț ț ț

clipă de clipă viul din noi i am vedea în asta Adevărul, ne-am afla în contact cu Tatăl nostru i amș ș

face ceea ce fratele Hristos ne-a îndemnat să facem. Dar noi uităm de faptul că suntem vii i înș

majoritatea timpului dormim pe noi, sau mai exact, trăim o stare de semi-trezire. În această stare de

semi-trezire, gânduri amestecate plutesc pe cerul nostru mental. i fiindcă ne aflăm în dimensiunea aȘ

treia, cel pu in cu corpul nostru fizic, este necesar să dormim 8 ore pe zi, ca să păstrăm legătura cuț

lumea de dincolo - lumea din care am venit i în care (deocamdată) ne reîntoarcem prin moarte.ș

Dacă noi vom coborî din densitatea actuală cu două trepte în jos, ceea ce noi vom numi a fi via ăț

se va transforma treptat în existen ă fără con tiin a faptului că suntem vii. În această lume trăiescț ș ț

deja cei pe care îi numim a fi materiali ti. Cel mai cunoscut dintre ace tia a fost un tip pe numeș ș

Marx, care a inventat un sistem social bucluca , având drept simbol o seceră i un ciocan. Nimicș ș

spiritual, totul fizic. Spre asta se îndreaptă ne-cre tinii. Cei care nu-l urmează pe Hristos (Adevărul iș ș

Via a), se vor afunda din ce în ce mai mult în lumea fizică. Timpul de somn se va reduce de la 8 la 6ț

ore, i în timpul zilei, somnolen a actuală va fi înlocuită de o luci ditate greu de descris în cuvinte.ș ț

Dintr-un anumit punct de vedere, oamenii (cei care vor supravie ui) vor fi mult mai ra ionali i maiț ț ș

bine ancora i  în  concret  (concrete,  beton «en».).  Noi cunoa tem ace ti  oameni:  sunt  cei  care  auț ș ș

gândire materialistă i sim ire materialistă. Sunt cei reci, cu gândire precisă, corec i i tăio i ca lamaș ț ț ș ș

de sabie japoneză. Sunt de exemplu oamenii de tiin ă, cei care reduc omul i lucrurile la planulș ț ș

material i care sunt incapabili să vadă dincolo de materie ceva mai mult decât o organizare a ei.ș

Pentru ei, viul devine în cel mai fericit caz o organizare bine structurată. Deci noi cunoa tem ace tiș ș

oameni foarte bine: sunt cei care de in materie, sunt cei foarte boga i i care pot administra incredibilț ț ș

de multe activită i  fizice concomitent.  Unii dintre ei  ne par geniali,  dar de fapt sunt tributari  luiț

Nimeni.

Cincige (al cincilea nivel al densită ii materiei), nu 5D (dimensiunea a cincea), că nu devenimț

arhangheli! Spuneam aseară că oamenii vor trăi mai mult. Vor trăi un număr mai mare de ani, nu vor

fi mai vii. Oamenii vor trăi într-o lume a abunden ei materiale, în care nu este necesar să munce tiț ș

pentru a avea i unde to i vor putea materializa orice î i doresc. Nu vor mai exista diferen e sociale,ș ț ș ț

oamenii vor fi egali în mod firesc i va fi din ce în ce mai dificil pentru ei să aibă contact cu lumeaș

spirituală.

Cum se  iese  din  treaba  asta?  Sim ind  viul,  rugându-ne  cum  ne-a  învă at  Hristos,  refuzândț ț

nemurirea i preferând murirea naturală. Dar vom rezista tenta iei? Pentru că atunci când lumea nouăș ț

i plină de abunden ă ne va lua ochii, oamenii vor da năvală către paturile miraculoase care vindecăș ț

orice boală i te întineresc, dar care totodată te scanează la nivel cuantic i- i construiesc dublură înș ș ț
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lumea lui Nimeni, pentru momentul în care el va face tot posibilul să ne mute de pe densitatea a

cincea pe cea de-a aptea i ultima: lumea lui. Oamenii vor avea de toate, nu vor mai avea griji legateș ș

de ziua de mâine. Vor avea o existen ă îndelungată i vor depinde din ce în ce mai pu in unii de al ii.ț ș ț ț

Bărba ii i femeile vor fi despăr i i, găsindu- i alinarea într-o contraparte artificială. Na terea se vaț ș ț ț ș ș

muta cu totul în exterior, pântecul femeilor nemaifiind considerat necesar. Monitorizarea nu va fi

percepută ca fiind una intruzivă, dimpotrivă - oamenii "trebuie" du i în punctul în care să- i cedezeș ș

spiritul de bunăvoie. Iar cei care nu o vor face i copiii lor care nici ei nu vor dori să facă asta, vor fiș

prigoni i în numele lui Hristos i al Domnului. Abia atunci va începe prigoana cre tină.ț ș ș

Pute i lua lucrurile astea ca pe o poveste interesantă, însă structurile subtile deja se schimbă.ț

Verifica i dacă visa i la fel cum visa i până acum trei ani i face i o compara ie cu felul în care se visaț ț ț ș ț ț

în trecut. Verifica i dacă bărba ii mai au acela i apetit sexual cum aveau până acum trei ani - vede iț ț ș ț

dacă nu cumva femeile au început să fie mai degrabă interesate de sex decât bărba ii (este vorbaț

despre pierderea unui echilibru pe care femeile simt acum nevoia să-l men ină). E adevărat că unii s-ț

au dus după Satan, însă ceilal i au pierdut atât legătura cu Satan cât i cu îngerii. E greu de descrisț ș

mai bine de atât, îmi cer scuze dacă tot nu se în elege ce scriu.ț

Sfat prietenesc: evita i nemurirea, alege i mântuirea. Hristos este singurul care ne poate ajuta.ț ț

Singurul! Vă spun asta ca fost yoghin care nefiind educat în spirit cre tin, am ajuns totu i la Hristosș ș

pentru  că  Domnul  s-a  îndurat  de  mine.  Ave i  grijă  de  voi,  să  vedem cât  timp  vom mai  puteaț

comunica unii cu ceilal i, pentru că peste o vreme, internetul descentralizat va mai putea fi accesatț

doar din interiorul sistemului cuantic de comunica ii. Când lucrul ăsta se va întâmpla, eu unul voiț

abandona complet internetul i mă voi întoarce la natură. A a că ine i minte ce v-am scris aici, căș ș ț ț

vor fi lucruri pe care s-ar putea să le povesti i i altora pe viitor.ț ș
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Dubluve dubluvetrei

Om_de_jad: S-ar putea să vă plictisesc. Sări i peste acest articol dacă nu vă place, că nu pierde iț ț

nimic. Scriu i eu pentru mine.ș

Se tem oamenii  să nu înceapă ă tia  cel  de-al  treilea  război  mondial.  Avangardi ti.  Cu pu inș ș ț

noroc, abia vor reu i să-l termine pe-al doilea. Al treilea va fi ultimul din listă i până nu-l terminăș ș

pe-al  doilea,  nu se  pot  schi a  nici  măcar  planurile  pentru  cel  de-al  treilea,  darămite  să-l  mai  iț ș

porne ti. Dubluve dubluvetrei este războiul ăla final, cu Armageddon-ul, cu semnul lui Fer. Noi n-oș

să-l apucăm, dar o să vedem pregătirile de început.

Pe cel de-al doilea l-au început, să zicem, pe data de 18 septembrie '31, iar strategia gândită

atunci s-a terminat brusc, odată ce Alfod Tihler a fost scos din joc. Au împu cat câ iva vinova i, apoiș ț ț

s-au  pus  pe  "reconstruit"  lumea.  Cum au reconstruit-o? Păi  fix  cum era înainte  de prosteala  cu

Ovidiu!  Cum ar  fi  continuat  dacă n-ar  fi  fost  Ovidiu? Cu cinjge  "d-ăla  rău"  i  cu monitorizareș

permanentă.  Cu reunoa tere facială  i cu credite  socialiste.  Dar a apărut Ovidiu i planurile  a a-ș ș ș ș

zi ilor învingători ai dubluve dubluvetrei au luat o menopauză.ș

Bun. Ce s-a întâmplat cu "pierzătorii" războiului? Ce au făcut ăia care nu au fost prin i? S-auș

împăr it în două tabere: unii s-au dus undeva unde nu i-a mai găsit nimeni i unde stau ascun i iț ș ș ș

astăzi,  în  timp  ce  ceilal i  s-au  dus  în  SUA  să  facă  nasoale  în  continuare,  sub  oblăduireaț

"învingătorilor". Cei care n-au fost prin i, n-au fost prin i pentru că erau din altă rasă, să-i zicem rasaș ș

lui Adrian. Iar de întors, nu s-au întors neapărat de unde au venit, s-au întors pe acolo PE UNDE au

venit. Aveau farfurii plutitoare, nu? Farfurii d-alea pe care le-au văzut chiar i pilo ii avioanelor careș ț

zburau la doar 1.000 metri atitudine, n-a a? Astea, farfuriile plutitoare, se aflau în spatele teoriilorș

Adriene i a trupelor cu simbolul ș  स्वस्तिस्�क afi at pe steag. A a că atunci când pierzătorii au pierdut,ș ș

importan ii i-au luat farfuriile i lingurile i furculi ele i s-au dus PE UNDE au venit. Pe unde auț ș ș ș ț ș

venit? Pe ACOLO pe unde se vine de pe pământul glob pe pământul Platon, adică pe terenul lui RA.

Pleca i acolo pe unde au venit,  s-au a ezat i s-au pus la clocit.  Constant, au păstrat legătura cuț ș ș

"pierzătorii" pu i efi de institu ii prin SUA i le-au transmis ce să facă i mai ales cum să facă astfelș ș ț ș ș

încât să poată lovi cândva, într-un viitor nu foarte îndepărtat. Iar lovitura de gra ie a fost opera iuneaț ț

Ovidiu. i se vede din modul naist în care au orchestrat tot bâlciul. Păi măi oameni buni, satani tii nuȘ ș

au ac ionat  niciodată a e! Ei au ac ionat cu aparentă blânde e, prostind lumea că fără grani e e multț ș ț ț ț

mai bine, că avioanele sunt mai bune decât trăsurile i că filmul bate via a.ș ț
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Ce i-a făcut pe nai ti să atace în anul 2o|9? Păi i-a făcut faptul că "încălzirea globulară", careș

topea (că totu i ceva topea) i care inunda (că totu i ceva inunda), i-a făcut să- i pună problema dacăș ș ș ș

nu cumva oamenii vor afla PE UNDE au venit i PE UNDE se pleacă de pe pământul Platon, spreș

"Media  galaxy".  Glob  Ali tii  (adică  sus inătorii  teoriei  globulare),  ajunseseră  de-o  asemeneaș ț

nesim ire i-i învă aseră i pe ceilal i să fie nesim i i, încât îi îndemnau pe to i să creadă că pământulț ș ț ș ț ț ț ț

a a-zis  globular  pe  care  cică  ei  trăiau  nu  le  mai  ajunge  să  trăiască  pe  el  i  că  era  nevoie  săș ș

"cucerească" alte  "Media Galaxy" ca să le populeze cu sapiens. Gre eală  maximă! Adrienii  s-auș

supărat. În viziunea lor, sapiens ori ar fi trebuit distru i, ori dacă nu erau distru i, se revenea musai laș ș

vechile teorii cu grani e bine fixate (evident, de către nai ti), cu stăpâniri puternice, cu vize i cuț ș ș

avize, cu suveranită uri pă îrtie i cu patriotism bine fixat în inimile oamenilor. Mici războaie locale,ț ș

constrângeri, competi ii, tradi ii, ne te raseism, ne te alea vechi în principiu. Mai înapoi era mai bineț ț ș ș

pentru Adrieni, a a că hai mai înapoi! Mai înapoi nu se încălzea globalul, nu se topea ghea arul, nuș ț

se vedea PE UNDE vine ei i pleacă i lumea stătea a a cuminte în arc i nu mai voia să populezeș ș ș ț ș

toată planeta, pe motiv că pământul Platon nu le mai ajungea să locuiască pe el. Satani tii i-a supăratș

rău pe Adrieni.

Ce  treabă  are  una  cu  alta?  Păi  are,  că  zilele  trecute  s-a  pornit  o  a a-numită  opera iune  deș ț

desatanizare a ării lui Nelea. Au zis că asta fac, o s-o facă. Oricum, Europa e în corzi, UK la fel.ț

SUA are socoteli, e mână în mână cu Ur ii, cu Chinezii i cu Adrienii. Ăia importan ii, cu tehnologiiș ș ț

"bune", pretenii lui Fer. Dacă înving Adrienii, revenim la grani e, o dăm mai pe u ure cu avioanele iț ș ș

trecem pe monedă digitală "d-aia bună" i "cinjge d-ăla bun". Qu Antic, pentru că e antic (tot dinș

cauza lor s-a mai scofundat odată pământul). Cu cinjge d-ăla bun i cu monedă digitală d-aia bună,ș

nu ne mai trebuie să plecăm pe undeva, stăm a a în case sau în proximitate i vedem lumea în cruciș ș ș

în cuantic-digital. E suficient, sapiens nu merită mai mult.

În concluzie: Adrienii sunt acum pe val. La urma urmei, era frumos na ionalismul înflăcărat deț

la 1850, cum bine ni-l prezenta Dostoevsky în căr ile lui. O să fie frumos i acum, căci ce poate fiț ș

mai frumos decât patria atunci când glob-ali tii (satani tii) i-o amelin ă. Numai că problema nu eș ș ț ț

patria, ci dacă e a ta. Sau mai exact, ce anume din ce există în lumea văzută e al tău, sau i maiș

precis, ce anume din ceea ce i s-a spus că ai, i-a dat Domnul sau i-au dat al ii. Că una e să fiiț ț ț ț

împroprietărit de Domnul i alta e să fii împroprietărit de fal i stăpâni. Adică cât de bogat te sim iș ș ț

fiind gunoier în ara "ta", comparativ cu cât de sărac te-ai putea sim i, tiind că Domnul i-a oferitț ț ș ț

încă de la Adam, un imperiu.

V-am zis, nu e important, scriu i eu pentru mine. Noapte bună tuturor!ș
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Ca  de bangăș

Om_de_jad:  Nu era  în  plan  să  scriu  acum,  pen'  că  sunt  ocupat  cu  organizarea  cursului  de

fitoterapie. Dar fiindcă zilele trecute doamna Diana o oacă a îndemnat popula ia să meargă să- iȘ ș ț ș

tragă ca ul  din băngi,  i  pentru că mul i  oameni  în eg anapoda organigrama statului  de drept  iș ș ț ț ș

mesajul corect i de bun sim  al dânsei, am zis să viu să fac prin feizbuc p-aci ne te precizări.ș ț ș

Pe doamna o oacă ti i că o sus in în mod asumat pentru atitudinea corectă a dânsei din timpulȘ ș ș ț ț

plandemiei, atitudine care nu doar că a dat curaj românilor speria i de mili ienii bătău i, dar a salvatț ț ș

sute de mii de fra i i surori de la moartea prin în epare. A a că dacă nu sunte i de acord cu doamnaț ș ț ș ț

în  general,  e  în  regulă  i  nu  trebuie  să  mă  convinge i  de  ceva  anume.  Op iunea  mea  (inclusivș ț ț

electorală), cel pu in momentan, este fa ă de dânsa. Deci subiectul e închis pe această temă. Fiecareț ț

votează dacă vrea i cu cine vrea, eu sunt omul care crede într-un stat puternic i corect cu cetă enii.ș ș ț

Bun, unii oameni spun că "ă tia" ar putea interzice ca ul. În primul rând că ca ul a fost i esteș ș ș ș

ceva legal în toată lumea. Acele îrtii reprezintă promisiuni ale băngilor centrale fa ă de noi. Dacă seț

in de promisiunile făcute sau nu e altă poveste, dar tehnic vorbind, dacă banga nu-mi dă înapoi ceeaț

ce îmi datorează, la o adică pot să mă duc să-mi iau de la ea din sediu computerul lui Isărescu, ni teș

bucă i  de eavă din poarta de la intrare  de la  BNR sau ni te tache i  de la  ma ina patronului  ei,ț ț ș ț ș

Rochilă.  Cât  timp  am îrtia  cu  numele  i  pronumele  ei  i  seria,  banga  a  declarat  pe  propria  luiș ș

răspundere că e datoare la mine i dacă e datoare la mine, tre' să-mi spele pe jos dacă îi cer să-mi deaș

ce e al meu i se face că n-are de unde să-mi dea. Eu sunt un om de ac iune (gen Sky Walker sauș ț

agentul 007, ceea ce vă doresc i vouă) i în ciuda faptului că mă port frumos i zic "sărumâna" laș ș ș

doamnele care sunt doamne, nu tiu de glumă. În cazul în care banga nu se achită de datoriile ei fa ăș ț

de mine, o ia mama *, mă duc i-mi iau de acolo de unde are ea proprietă i fix cuantumul pe care mi-ș ț

l datorează. Acum sau altă dată, eu sau copiii sau nepo ii mei. A a cum banga nu mă iartă dacă nuț ș

plătesc ra ele, a a nici eu n-o iert. Nici pe ea i nici pe negustorul care e patron la dânsa i care aț ș ș ș

iscălit cu mâna lui în i i pe îrtie.ș ș

Deci ca să interzică ca ul, trebuie să aive un motiv. Iar motivul nu e "pen' că trecem pe digital".ș

Să treacă cine vrea i cine poate, eu păstrez declara iile lor pe îrtie c-a a vreau eu: 100 de ani, 1000ș ț ș

de ani,  10.000 de ani.  Bunica  cu bunicul  strânseseră bani  să- i  facă  casa i  comuni tii  au făcutș ș ș

"stabilizare", de au rămas săracii oameni fără nimic. Dacă bunica nu se panica, trebuia să păstreze

îrtiile alea "fără valoare" i să mi le lase mo tenire. Pentru fapta comisă, mi-a  fi făcut un scop din aș ș ș
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stresa constant otorită ile române să mă despăgubească în numele bunicilor. Aaaa, n-ar fi fost deț

acord? i ce dacă? Chiar dacă ar fi durat două milenii, lupta trebuie dusă până când Domnul ne faceȘ

să închidem ochii i să trecem dincolo, apoi rămâne să fie continuată de copiii i nepo ii no tri. E oș ș ț ș

chestie care ine nu doar de educa ie, ci i de respectul pentru adevăr i dreptate, pe care trebuie să-lț ț ș ș

avem i să-l lăsăm prin educa ie genera iilor viitoare.ș ț ț

Sper că s-a în eles până aici. Ideea e că statul este angajatul meu i al tău. El nu poate să declareț ș

mâine că îmi interzice să trăiesc, pentru că dacă face asta o să am o părere foarte proastă despre el. iȘ

dacă am o părere foarte proastă despre cineva pe care îl plătesc ca să se ocupe de mine i de ai mei, îlș

concediez. Întâi îl anun  să plece i dacă nu pleacă, mă duc frumos la poartă să-i spun să plece. Dacăț ș

tot nu pleacă, îl scot în uturi. i dacă mili ienii vin să se opună, devin infractori i cremenali iș Ș ț ș ș

merită multe uturi în cur, la servici unde execută ordene cremenale sau în privat, când ies din blocș

să- i ia pîine i igări de la non-stop. Ideea e că arfele i figurile lor nu mai in. Fiecare om areș ș ț ș ț

aceea i  cantitate  de sânge în  el  (plus-minus ceva)  i  lucrul  ăsta  se poate  verifica.  Adică noi  nuș ș

valorăm mai pu in decât bampirii, dimpotrivă. Domnul ne-a dat în mo tenire Pământul i e al nostru.ț ș ș

Cine ne calcă pe degete, să o facă asumat, fiindcă nouă nu ne este teamă de nimic.

Am scris un articol cu ceva timp în urmă, îi zice "digitala-bala portocala", unde v-am spus că nu

po i "trece în digital" când i se pune ie pata i că pentru asta, trebuie să te faci mai întâi eful la to iț ț ț ș ș ț

banii lumii.  i ca să po i să faci asta, trebuie ca mai întâi să- i recuperezi declara iile pe propriaȘ ț ț ț

răspundere pe care le-ai făcut ca prostul fa ă de iobagi, pentru că altfel, mâine-poimâine te-ar puteaț

trage la răspundere să le dai înapoi ceea ce tu le datorezi. A a că treaba cu interzicerea nu ine. Nuș ț

pot interzice propriile lor declara ii că sunt datori la noi, iar dacă o fac, merită să fie alerga i cu parulț ț

i trata i ca ni te ho i de buzunare. În concluzie, vor face tot ce le stă în putin ă să- i recuperezeș ț ș ț ț ș

îrtiile, iar dacă noi ne retragem din băngi declara iile lor înseriate că ne sunt datori, atunci ei nu vorț

mai putea să facă atât de u or ceea ce i-au propus. A a că îndemnul doamnei o oacă este cât seș ș ș Ș ș

poate de corect i de urmat. Iar banii nu trebuie retra i musai de la bangomat. Se poate merge laș ș

ghi eu unde negustoreselor de acolo trebuie să le spui verde în fa ă că "banii sunt ai mei, nu ai vo triș ț ș

i executarea în regim de urgen ă, ca ul pe tejghea că altfel iese cu scandal".ș ț ș

Un alt lucru pe care ar trebui să-l facem pe viitor ca buni cre tini, este acela de a opera cu aur înș

loc de ca  sau card. Mici obiecte de aur de 2g sau 3-4g, se pot da la schimb între cre tini, pentruș ș

diferite servicii i bunuri. Pentru că treaba cu trocul este foarte dificil de pus în practică la nivelș

global, se poate reveni la plata de dinainte de băngi, în metale pre ioase (aur i argint). Sub formă deț ș

mici bijuterii, ca să fie marcate, să nu avem discu ii cu pro tii.ț ș

Sper că s-a în eles mesajul.ț

O seară frumoasă tuturor, mă întorc la treabă!
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Ego

Om_de_jad: Lucrurile pe care le voi scrie în continuare se află după voalul al patrulea, a adar,ș

mintea va avea convingerea că a în eles din prima. Deci citi i cu pruden ă.ț ț ț

S-a vorbit i s-a scris mult despre manifestările ego-ului i mai pu in despre natura lui. Toateș ș ț

religiile vorbesc despre ego într-o formă sau alta i ne indică faptul că dacă reu im să "renun ăm" laș ș ț

el, vom cre te i ne va fi mai bine. Dar ce este cu adevărat ego-ul? Cine sau ce îl face să existe? Undeș ș

se află el? Ce se va întâmpla dacă "renun ăm" la ego? Cine va renun a la cine? i cine va ob ine ceț ț Ș ț

din asta?

Sunt multe întrebări la care dacă nu primim un răspuns cinstit, ne vom bate cu cineva pe care nu-

l cunoa tem. Iar dacă nu tim cu cine ne batem, nici tehnicile de atac i nici rezultatul războiului nuș ș ș

vor fi folosite în mod corect. Să punem, a adar, lucrurile în ordinea lor firească.ș

Mai întâi să vorbim despre ego i egoism. Ego-ul este lucrarea lui Y în corpul uman. Ism-ul esteș

adăugarea lui S peste această lucrare a lui Y. Ra iunea este lucrarea lui Nimeni (L). Toate trei (ego,ț

egoism i ra iune) se află în creierul uman i cât timp omul este viu, ele func ionează într-o formă sauș ț ș ț

alta. În cre tinism ni se spune să ne luptăm cu egoismul (deci cu lucrările lui S). Orientalii spun să neș

luptăm direct cu ego-ul (deci cu lucrările lui Y), iar occidentalii spun că ego-ul este folositor atâta

timp cât în spatele lui se află ra iunea pură (adică Nimeni). La Hristos găsim următoarele: "Dacaț

voieste cineva sa vina dupa Mine, sa se lepede de sine, sa-si ia crucea si sa-Mi urmeze Mie". (Marcu

8, 34)

A a cum v-am mai  scris,  Y este  Cel  Bun i  Nedrept.  Cum i-a  ob inut  el  bunătatea?  Prinș ș ș ț

sacrificiu de sine. Pentru a putea construi via a, el i-a sacrificat spiritul nemuritor intrând în timp.ț ș

Timpul nu este crea ia lui, ci crea ia unei puteri cosmice, a a că a trebuit să se supună acestor reguliț ț ș

ale sale. Numai în timp poate fi creată via a, pentru că via a înseamnă na tere i moarte - toate asteaț ț ș ș

se petrec în timp. Sacrificându- i sinele, Y devine Cel Bun. Gestul lui a fost făcut din dragoste fa ăș ț

de via ă,  a adar putem să-l  numim Cel Bun. Totu i,  ceva nu a mers cum trebuie,  pentru că i-aț ș ș ș

pierdut spiritul în timp, sau, formulat altfel, în timp (între timp) i-a pierdut spiritul.ș

Cel Bun i Nedrept este bătrân. Este cel mai bătrân posibil, bătrânul absolut, cel pe care timpulș

abia îl mai poate ine. i de aceea, speran a lui este la copii. Iar copii lui sunt toate formele de via ăț Ș ț ț

de pe Pământ, mai pu in insectele i viermii, care sunt din alte col uri ale universului manifestat. Totț ș ț

crea iile lui sunt i corpurile omene ti, numai că omul este mult mai mult decât un corp viu.ț ș ș

Y a creat multiple forme de via ă: regnul vegetal i animal sunt proiectele lui. Aceste lucruri le-aț ș

făcut în baza unui contract cu Creatorul. Scopul pentru care el a creat Cerul i Pământul, a fost acelaș
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de a oferi corpuri fizice, organe de sim  i via ă fiin elor heruvimice i serafimice aflate mult preaț ș ț ț ș

aproape de Sfinta Treime ca să poată avea experien e de acest gen (pe Pământ, fiecare specie deț

plantă reprezintă un heruvim, în timp ce fiecare rasă de animal reprezintă un serafim).

Când Domnul a văzut că Y a făcut o treabă bună i cinstită, i-a îngăduit acestuia să conceapăș

pentru fiii i fiicele lui, oamenii, corpuri fizice în lumea temporală. Lucrul ăsta l-a făcut pentru căș

dorin a oamenilor de întrupare era atât de mare, încât a considerat util să-i facă această dolean ă luiț ț

Y. Tehnic vorbind, pentru oameni, venirea din lumea de dincolo în lumea de dincoace a însemnat o

decădere i expunerea directă la influen ele LYS. i de i Y le-a permis oamenilor să vină i să pleceș ț Ș ș ș

în i din lumea lui oricând, fie în mod natural prin na tere i moarte (sau la voin ă), S a căutat ( iș ș ș ț ș

caută încă) să strice legăturile oamenilor cu sistemul solar al Pământului, făcându-i să se întrupeze în

lumea condusă de el, prin modificarea corpului astral al acestora. În timp ce L (Nimeni), caută să-i

facă  pe  oameni  să  nu  mai  plece  niciodată  de  aici,  închizându-i  într-o  închisoare  fizică  eternă

(Meta/Infinitul fizic).

Ce a câ tigat Y din această în elegere? Cel Bun i Nedrept îi este loial Domnului i nu i-a călcatș ț ș ș ș

promisiunile făcute acestuia nici până în ziua de azi. De i Y tie că nu va putea trăi la infinit, speră caș ș

fiii i fiicele lui (crea iile lui, corpurile fizice al oamenilor) să capete spirit, în a a fel încât el să poatăș ț ș

trăi în continuare prin ei. Urmări i ritmurile de dezvoltare ale fiin elor de pe Pământ i ve i observaț ț ș ț

un ablon:  na tere,  maturizare,  reproducere i  moarte.  Planta  este  fericită  să se sacrifice  pe sineș ș ș

pentru semin e (urma i). Acest lucru îl dore te i Y i din acest motiv a făcut în elegerea cu Creatorulț ș ș ș ș ț

(Tatăl nostru). În elegerea este că în timpul vie ii, Y poate "citi" spiritul uman, învă ând cum să facăț ț ț

i el unul asemănător pentru crea iile lui. Acesta este de fapt ego-ul: copia sinelui nostru în corpulș ț

fizic (în creier). Nu este un lucru u or de în eles, dar odată ce a fost în eles putem ac iona corect,ș ț ț ț

astfel încât să ne dezvoltăm cum trebuie i să nu stricăm nici socotelile altora (inclusiv pe cele ale luiș

Y).

Când un copil se na te, el nu are ego. Nu are ego pentru că nu are creierul suficient de bineș

dezvoltat. Pe măsură ce înaintează în vârstă, o copie a sinelul său (a spiritului său) se conturează în

minte. Ulterior, ego-ul construie te a a-numita personalitate, care ne înso e te întreaga via ă.ș ș ț ș ț

Cât timp trăim, ego-ul este perceput. Problema e că la un moment dat, acesta începe să eclipseze

percep ia sinelui nostru real, creat de Domnul. Iar noi, fiin ele umane, nu am venit în lumea lui Yț ț

doar pentru a ne reproduce, ci i pentru a învă a sim urile i sentimentul de a fi vii, pe care dupăș ț ț ș

moarte  ar  trebui  să  le  luăm  dincolo.  Dar  dacă  ego-ul  eclipsează  percep ia  sinelui  nostru  real,ț

înseamnă că demersurile noastre vor fi sortite e ecului.ș

i măcar dacă asta ar fi singura problemă, dar S a intervenit peste ego, tulburându-l cu ajutorulȘ

sentimentelor contradictorii i cu dorin e a a-zis omene ti, de altfel imposibil de satisfăcut. Astfel aș ț ș ș

luat na tere egoismul. ti i că S a inventat toate ism-urile posibile: sclavagism, capitalism, socialism,ș Ș ț
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nazism, globalism, transumanism i ce o mai inventa el pe viitor.  i  pentru că lucrurile nu erauș Ș

suficient  de complicate,  a adăugat i Nimeni (L) în sistem ra iunea,  menită să anihileze completș ț

percep ia sinelui nostru fie abstractizându-l, fie abstractizând însă i percepia ego-ului, fie justificândț ș

egoismul cu tot felul de argumente "logice".

Acum, ne aflăm aici.  Calea de ie ire din aceste  erori  se află la  învă ătura lui  Hristos. Cândș ț

Hristos spune să ne lepădăm de sine, ne spune să ne lepădăm de egosim (S) i de ego. Iar lepădareaș

nu se face prin efort, ci prin în elegere. A te lepăda de nu înseamnă a anihila sau a distruge: înseamnăț

a te descotorosi de ele, a nu te mai folosi de ele, a nu mai crede că tu e ti una cu acestea. Ca i cândș ș

ai da jos hainele care credeai că te reprezintă.
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Previziunile domnului doctor

Om_de_jad: Vreau să vă atrag aten ia asupra unor declara ii făcute de un anumit doctor român,ț ț

care a spus că mor ile "subite" vin cumva de la ni te modificări ale schimbării i că vor deveni din ceț ș ș

în ce mai dese, mai ales în rândurile tinerilor. Nu-i dau numele individului că e cunoscut i cred căș

găsi i u or declara ia lui prin pagapresă, dar se pare că omul are gura aurită i tie cu precizie ceț ș ț ș ș ș

urmează să se întâmple. De exemplu azi, la Obor, metroul a fost blocat o bună perioadă de vreme din

cauza cuiva care s-a sim it foarte rău. Tot azi, în tramvaiul 41, un tânăr a făcut infarct. Întâmplare sauț

nu, e greu de spus fără prea multe date, dar pe internet se fac specula ii  că respectivii  ar fi fostț

în epa i.ț ț

Tot  prin  presa interna ională,  au apărut  articole  despre  "ni te  particule"  care  au legătură  cuț ș

"poluarea", i care ar putea provoca aritmii cardiace sau infarct. Sună terifiant i parcă mi-e dor deș ș

tirile alea în care se făcea scandal pentru că nu tiu cărei vedetă i s-au văzut chilo ii când a coborîtș ș ț

din ma ină. Colac peste pupăză, Jeff Bezos vrea să "doneze" vreo 124 de miliarde de dolari, ca săș

combată "climaticele". Să ne salveze de la mor ile subite cauzate de poluare, cum ar veni.ț

i totu i, de unde tie anumitul doctor că se va muri subit? Cine i-a spus că va fi a a? De ce areȘ ș ș ș

dreptate cu previziunile lui? Criminali tii  ce părere au despre declara iile astea? Nu e nimeni dinș ț

presă care să-l întrebe pe un ton prietenos de unde tie lucrurile astea care ar putea avea legătură cuș

un posibil genocid pus la cale de medicii obscuri i în epăturile lor? i dacă domnul doctor vede atâtș ț Ș

de bine viitorul, poate ne spune i nouă ce ne a teaptă. Sau cine tie, fiind capabil (poate) să- i vadăș ș ș ș

i viitorul dânsului, s-ar putea să colaboreze cu autorită ile.ș ț

Dar autorită ile  par să fie i ele părta e la "a a ceva". Majoritatea oamenilor  au impresia căț ș ș ș

mor ile subite se întâmplă doar la cei în epa i. Precum copiii care se bucură că doamna îi pedepse teț ț ț ș

doar pe cei care au fost năstru nici, ei se limitează la a spune pe un ton ironic "cine i-a pus să seș

în epe?". Dar dacă previziunile domnului doctor nu se referă doar la cei în epa i, ci la to i ceilal i? iț ț ț ț ț Ș

ce au făcut a a de grav cei care s-au în epat, de merită să fie omorî i de persoane cu mintea tulburată,ș ț ț

precum Rochilă, Cheferilă sau Bezos? Asistăm pasivi cum mor "ăia în epa ii" i fluierăm a pagubă?ț ț ș

Nu ne e ru ine să rânjim i să zicem "cine i-a pus să?", minimizând astfel gravitatea înfrico ătoare aș ș ș

genocidului?

Dar să revenim la subiect. Ave i grijă că indivizii ă tia se ocupă de mii de ani cu otrăvurile, tiuț ș ș

al dracului de bine chimie. Sunt indivizii care în trecut vindeau otrăvuri de oareci, otrăvuri pentruș
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vârfuri de săge i i po iuni de omorîre silen ioasă pentru cei boga i,  care voiau să- i elimine dinț ș ț ț ț ș

adversari. Ce crede i că le va opri pe aceste lichele să pună otrăvuri în apă, în hrană i în aer? Cred căț ș

nimeni i nimic nu-i poate opri să o facă dacă vor, i se pare că vor.ș ș

Poate că presa este plină de cazuri de a a-zise mor i subite, tocmai ca să obi nuiască oamenii cuș ț ș

conceptul. Repet, azi au picat pe jos doi oameni numai în Bucure ti, i deja avem tot felul de rudeș ș

care s-au injectat i nu se simt deloc bine. În eleg că sunte i supăra i de faptul că în perioada deș ț ț ț

prosteală planetară ei nu numai că n-au mi cat un deget când mili ienii ne făceau nasoale, dar i-auș ț

mai i încurajat, însă nu putem să-i lăsăm pe criminali să căsăpească popula ia fără să avem nicioș ț

reac ie.ț

E suficient să pună ceva în apa îmbuteliată i ne luăm adio de la via ă.  Nu sună deloc bineș ț

apari ia acestui doctorache, cu declara iile lui despre "normalitatea mor ilor subite". Gânde te-te căț ț ț ș

nu numai "ăia în epa ii" ar putea fi viza i, ci i tu i ai tăi. Deci?ț ț ț ș ș
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Nu zaie !ț

Om_de_jad:  Declara ia  lui  Jvab  de  la  JeXX,  cum că  globalizmul  nu  va  mai  fi  unipolar  ciț
multipolar, nu tiu dacă trebe interpretată ca cum ar fi că ar fi renun at la globalizm, sau dacă nuș ț
cumva că cărămizili s-a dedat cu globali tii. E cu dus in tors treaba asta, adică depinde cum o bagiș ș
la pachet. Că una e dacă globalijtii renun ă la glob i alta e dacă cărămizili s-a dat de fapt cu jvaburli.ț ș
Nu dalta, dar tim că între piutin i jvab e ceva care se zice дружелюбие.ș ș

P.S. Apăi dacă ine i minte (că eu in), declara iile lui piutin din doozejdoozej, făcute pă ecranulț ț ț ț
de la vef că nu putea pă prezen ă fizică dîn cauza dă la pandelie, când a zis că "buei, păi voi vre i săț ț
facem to i pandelie da' voi să lua i caca val vără russya, că dacă zice i că vre  să salva i lumea, dacăț ț ș ț ț ț
dăm cu ciuperci, nu mai ave i ce lume să salva i". Deci e foame dă ba', e foame dă ba' băe i! Lumeaț ț ț
tre' să tie ce fel dă băe  sînte ! A a hă cai să vedem dacă se apucă jvab de zîdărie, sau dacă nuș ț ț ș
cumva joacă el tetris cu cărămizli.
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Matematică i poezieș

Om_de_jad: Acest articol este scris în amintirea domnului Dan Barbilian, care ne-a arătat că se 

poate.

Azi o să abordăm un subiect mai delicat. Postarea, de i este publică, e folositoare numai pentru ș

unii oameni. Nu va fi lungă, dar va fi condensată.

Pe Ter-RA există două structuri care generează energie: una pe bază de curbe i celalată pe bază ș

de unghiuri, masa fiind cea care dictează cantitatea de energie formată în jurul acestor structuri. Dacă

iei mai multe obiecte cu masă suficient de mare i le a ezi sub unghiuri precise, vei ob ine un anumit ș ș ț

tip de energie. Iar dacă vei lua mai obiecte pe care le vei a eza după anumite curbe, vei ob ine ș ț

celălalt tip de energie. Pe prima o voi numi energie geometrică, iar pe a doua o voi numi energie 

sinusoidală. Denumirile nu au importan ă, au doar rolul de a face diferen a dintre cele două tipuri.ț ț

Cândva, aceste lucruri erau cunoscute chiar i de către copii. Dar după cele două cataclisme care au ș

urmat, principiile după care mediul înconjutător a fost studiat s-au schimbat, i doar unii au mai ș

păstrat cunoa terea despre acestea. Însă odată cu cele două cataclisme, nu doar ideile i principiile deș ș

producere a energiei au fost uitate, ci i o întreagă infrastructură existentă în trecut, care permitea ș

utilizarea acestora.

A adar, au rămas doar principiile, numai par ial în elese de către urma ii celor care le aplicau ș ț ț ș

cândva. Din lucruri concrete, ele au devenit abstracte, apoi pură fantezie. Ocazional, ele au fost 

reprezentate de unii sau de al ii, sub forma unor desene dintre cele mai diverse. Cei care au mo tenit ț ș

pe linie genetică aceste principii, au căutat să le repună în practică i au reu it par ial. În demersurile ș ș ț

lor a fost necesară colaborarea cu oamenii noi, oamenii care rezonau cu energiile APEP/EPEP, pe 

care ace tia i-au denumit maimu e. Sigur că unii, printre care i Gurdjieff, au încercat să explice ș ț ș

originea acestor oameni-maimu ă într-o formă jignitoare nu doar pentru rasa umană, cât mai ales ț

pentru femei. Al ii s-au limitat la a construi mici grupări care aveau acces par ial la informa ia de ț ț ț

bază i care ulterior au devenit mari prin cooptarea de adep i, iar la final au ajuns să se banalizeze în ș ț

totalitate. Din cauza numărului prea mare de adep i i din cauza calită ilor îndoielnice ale acestora.ț ș ț

Dar chiar i a a, mereu a existat un cerc restrâns al mo tenitorilor direc i ai celor care foloseau în ș ș ș ț

mod practic aceste principii, iar pentru a le pune în aplicare, o sumedenie de elemente de arhitectură 

au fost construite în puncte strategice, astfel încât clădirile (cu masă mare sau chiar uria ă), să ș

formeze re ele de curbe i unghiuri, pentru ca în anumite puncte să fie captată energie de un anumit ț ș
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tip, din abunden ă. Re ele de re ele au fost construite ulterior, căutând ca prin acestea să concentreze ț ț ț

energia din ce în ce mai mult, cu speran a că vor putea ob ine ceea ce cândva era atât de u or de ț ț ș

ob inut. Ocazional, când constatau că planul nu merge cum trebuie, mai distrugeau păr i din ț ț

infrastructură, reconstruindu-le pentru a fi mai bine adaptate la ceea ce aveau nevoie.

Vorbim, astfel, despre 4 mari grupări care au căutat să ob ină un tip de energie sau altul. Să descriem ț

aceste 4 grupări:

1. Cei care au căutat să ignore (să se ferească) în totalitate de aceste energii, se numesc animi ti.ș

2. Cei care au încercat să folosească energiile cu unghi se numesc astăzi evrei (în trecut se 

numeau sumerieni).

3. Cei care au încercat să folosească energiile pe bază de curbe, sunt chinezii din antichitate, dar 

i vechii hindu i. Astăzi sunt actualele popoare islamice.ș ș

4. Cei care au încercat să folosească energiile pe bază de curbe i unghiuri în acela i timp, se ș ș

numeau egipteni. Astăzi se numesc masoni.

În spatele acestor energii, se ascunde o entitate. Nu pot pronun a numele acestor entită i, pentru că o ț ț

să-mi sară în cap unii sau al ii, i oricum aceasta nu este o discu ie potrivită pentru Fb. Cert este că înț ș ț

spatele vechilor egipteni (deci i în spatele masoneriei), se află L (Nimeni), a cărui energie este dată ș

de un fel de scurt-circuit, numit în trecut energie RA: cuplarea "bornelor" de + i -, e de fapt cuplareaș

energiilor generate de unghiuri i de curbe. În scurt-circuitul care se produce, apare Prin ul ș ț

lumini elor de led. Asta dacă scurt-circuitul este total.ț

Ei au tot încercat să-l aducă pe prin  cu ajutorul tehnicilor din trecut: clădiri grele cu arhitectură ț

specifică i oameni prin i în simbolistica dată de pozi ia acestora. Nu prea s-a putut. E adevărat că ș ș ț

oamenii au devenit din ce în ce mai confuzi i mai incapabili să- i folosească energia în scopul ș ș

dezvoltării i cunoa terii, dar totu i s-au inut cât de cât. Problema lor a fost că în urmă cu 2000 i ș ș ș ț ș

ceva de Anu, un bărbat pe nume Iisus, s-a născut în corp de om, aducând cu el pe Ter-RA o energie 

din afara sistemului bazat pe curbe i unghiuri. Această energie, cunoscută din scripturile antice, le-a ș

stricat socotelile. Prin intermediul lui, oamenii au putut pentru prima dată în ultimii 75.000 de ani, să 

ia din nou contactul cu Creatorul.

Ei s-au cutremurat, pentru că i-au sim it sfâr itul aproape i au urzit un plan. Acela de a împăr i cu ș ț ș ș ț

toată puterea omenirea în două: în unii care se ghidează după sistemul curbelor i în al ii care se ș ț

ghidează după sistemul unghiurilor. Când ei îi vor lega energetic pe unii la ceilal i, în scurt-circuitul ț

care va fi creat cu ajutorul oamenilor, Prin ul lumini elor de led va putea pătrunde în lumea fizică. ț ț

Singura ie ire din această conjunctură, este racordarea con tiin ei noastre la Energia Hristică. Cu alte ș ș ț

cuvinte, ie irea de sub tirania unghiurilor i a curbelor, dar nu în sensul ignorării acestora, cum au ș ș

făcut animi tii, ci trăind puterea prezentului, prin con tientizarea lui Aici i Acum, a Adevărului i al ș ș ș ș

Vie ii. Cei care vor rămâne la nivel de curbe i de unghiuri, vor fi părta i la show-ul final i vor ț ș ș ș
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deveni nemuritori. Atât se poate spune deocamdată.

589



Glaucom i cataractăș

Om_de_jad: O doamnă m-a întrebat pe grupul meu de Telegram, "Ierburi tămăduitoare", despre

abordarea fitoterapică legată de glaucom i cataractă. Am să pun aici răspunsul dat pe grup, fiindcă s-ș

ar putea să vă folosească. Discu ia este mai complexă i va fi abordată pe îndelete la curs, dar poateț ș

fi util cât de cât i răspunsul acesta pe scurt. Cei care găsesc interesante genul acesta de discu ii, suntș ț

a tepta i pe "Ierburi tămăduitoare", prin accesarea acestui link cu ajutorul aplica iei Telegram:ș ț ț

https://t.me/+88XyuDj0k_cwY2Fk

"La  capitolul  "plante  pentru  ochi",  fitoterapia  nu  stă  nemaipomenit.  În  mod  tradi ional,  peț

teritoriul  României  se folosesc a a:  "lacrima" de vi ă  de vie  (seva),  albăstrelele  (floare),  crăi eleș ț ț

înalte (tulpină i floare), turi ă mare (conjunctivite, infec ii). Glaucomul ine de afectarea nervuluiș ț ț ț

optic. Din exterior, e greu să vii cu ceva (nu imposibil, dar greu), a a că trebuie ac ionat din interior.ș ț

Cum? Păi luăm în calcul factorii de risc, adică cei despre care se spune că declan ează glaucomul,ș

dintre care doi sunt principali: diabetul i/sau hipertensiunea arterială. Că la vârstă nu putem umbla,ș

glaucomul declan ându-se de regulă după 60 de ani. Trebuie evitată utilizarea corticosteroizilor laș

nivel  ocular  (dacă se ine  tratament  pe bază  de picături  cu corticosteroizi),  dacă e  vorba despreț

miopie severă iară i facem ce putem (acolo, plantele de mai sus chiar pot ajuta, însă nu trebuie să neș

a teptăm la minuni). A adar, pentru hipertensiunea arterială avem traista ciobanului ca normotensiv,ș ș

dar mai ales plante care reduc din nivelul prea ridicat al tensiunii. Aici avem isopul, care e campion,

dar i diureticele (urzică, rădăcină de pir, coadă de cire , mătasea porumbului), care ajută i ele laș ș ș

scăderea tensiunii. De asemenea, normalizarea pulsului ajută i el (roini ă, cervană, talpa gâ tii), darș ț ș

i antiinflamatoare (orice tensiune declan ează inflama ii),  unde avem tuia i coacăz negru, dar iș ș ț ș ș

lemnul dulce ca un antiinflamator care ajută prin stimularea produc iei de cortizon natural. Pentruț

diabet  (dacă  există),  vom  folosi  frunza  de  nuc,  rădăcina  de  obligeană,  gălbenelele  i  păpădia,ș

semin ele  de schinduf.  Dar  cauza glaucomului,  dincolo de mo tenirea  genetică  i  vârsta,  trebuieț ș ș

căutată. Orice fel de boală am avea, trebuie să-i căutăm cauza, care de multe ori poate fi găsită prin

studierea  comportamentului  neamului  din  care  ne  tragem.  Exerci ii  fizice  de  întărirea  vederii,ț

plasarea palmelor pe ochi timp de 30 min zilnic, gimnastică energetică la nivel ocular, consumul de

legume i fructe naturale, de asemenea, ajută. Asta dacă vorbim despre glaucom în stare incipientă,ș

nu când ajungem la trabeculoplastie,  opera ii de filtrare sau implant. i, evident,  dacă nu vorbimț Ș
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despre glaucom acut cu unghi închis, unde cam e cazul să dăm fuga la interven ie chirurgicală. Oț

parte din cele pe care le-am scris mai sus se aplică i pentru cataractă."ș
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Gubernie mondială

Om_de_jad:  Pentru ca gubernia mondială  să poată fi  implementată  la nivel "planetar",  toate
marile puteri trebuie să cadă. Cele trei mari puteri vizate, sunt: Cina, Ursia i ASU. Dară ele nu vorș
cădea de bunăvoie, cel pu in nu atâta timp cât în spatele lor se află lideri i concepte social-politice,ț ș
adânc în epenite în mentalul colectiv. A a că liderii politici i ideologiile din spatele acestor puteriț ș ș
vor trebui mai întâiu prăbu ite, pentru ca oamenii să poată instaura de bunăvoie i nesili i de Nimeni,ș ș ț
gubernia mondială unică.

În ASU, Krump va fi acuzat, poate i condamnat, că a trimes oamenii să se injecteze. Se lucreazăș
intens în direc ia asta i una dintre piesele de puzzle menite să- i facă treaba i să le isplice oamenilorț ș ș ș
care e socoteala cu istovitu i cu fascinul, este reprezentată (printre altele) i de clipul numit "Marteș ș
Iubită",  apărut  recent.  Yrump a tiut  de la  început,  a fost  mână în mână cu planul  de prostealăș
planetară, că doar pe timpul lui s-a pornit totul i un an de zile cât a mai stat cu fundul pe scaun, aș
inut conferin e de presă pe tema Ovidiu împreună i de la o lantă  cu oarece (mul umesc M.T.ț ț ș ș ț

pentru expresii,  le-am împrumutat  de la tine,  sper să nu te superi).  Doar  nu crede i  că presa deț
mainstream lasă să apară tiri despre mor ille in-ex plicabile, din dragoste de adevăr! Le lasă pentruș ț
că asta face parte din planul prăbu irii conducerii ricane. Este unul dintre cele trei planuri. Nu spune iș ț
că Urump nu e important, pentru că el conduce încă acolo. Doar nu ave i împresia că Mo ulete Uitucț ș
poate conduce altceva decât bicicleta!

În Cina, Unsprezece va fi pus la pământ de către propriul popor. Acolo, urubul trebuie strânsș
atât de tare i cu atât de multe victime, încât lumea obidită să vrea să dărâme comunismul cu tot cuș
oligarhia de acolo. Au început proteste timide, mai o bâtă în cap la mili ieni, mai o îmbrânceală, maiț
un gard de metal aruncat după for ele de disciplinare for ată. Ovidiu a pornit de acolo i probabil căț ț ș
tot de acolo va porni i revolu ia la planetară. Fără să cadă Unsprezece i partidul comunist, nu seș ț ș
poate implementa cum trebe o gubernie mondială.

Ursia probabil că va fi învinsă în război. Brombabil chiar de către Nelea i de brava lui armatăș
condusă în zig i zag. Acum e drept că pe cinstite i pe normale, Nelea n-ar putea învinge cu armataș ș
lui nici măcar o cutie de pizza, dar dacă planul e deltaplan, trebuie făcut. Pen' că în Ursia, problema
nu e cu conducătorul. Ăla e colit de Jvab i de pretenii de la Campionatul Economic Mondial de laș ș
da Av0$. El e deja frate cu sora, mă-n elege i. Nu cu el î i bat ei capul, ci cu băe ii care de pro ti ceț ț ș ț ș
au fost, l-au sus inut i l-au finan at pe Ptiu! Tin ni te jdăani. Ăia, dacă se vrea să fie căsăpi i, trebuieț ș ț ș ț
pun pretext corespunzător. i ce pretext mai bun vrei, decât ăla că Ursia a mâncat bătaie? Aia e,Ș
nene,  a a  e  în  Tetris!  De-aia  răzbelul  e  interminabil  i  lungit  i  lă it  i  uite-a a  o  s-o  ină  înș ș ș ț ș ș ț
continuare, până când vine rândul Ursiei. Evident, Piu Tin tie foarte bine care e mersul, în elegereaș ț
între 0-culturi ti a fost prestabilită i para fată. Când Ursia va fi învinsă, să vezi alergătură după oliș ș
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Garfield ursească. O să fugă pe unde apucă, dacă mai apucă, i uite-a a ultimul ân tar al Ursiei vaș ș ț
pica odată cu tot i cu toate.ș

i  după  ce  pică  marile  putori,  sau  chiar  coco  mitent,  poate  să  pice  i  sistemul  monetaurȘ ș
interna ional, banga mondială, băngili centralizate i implicit, oculta să poată lua ultimii bani de laț ș
ultimii boga i ai lumii, adică de la Alde Cheferilă i Rochilă, de la o lantă cu ceilal i bogăta i aiț ș ț ș
pământului plat.  i-atunci va veni bucuria i desfătarea, lumierul i a bun den a, adică lumea luiȘ ș ș ț
Niminea. Abia atunci, zîdarii o să fie ferici i că i-a dus la capăt menirea, asta după ce to i cei până înț ș ț
grad tree trei vor fi extermina i i ei, ca să se poată face reocultarea ocultei, să deie drumu la lumină,ș ț ș
ca să fie lumea fericită.

Deja s-a dat startul la ipo crizie, a ea că grije mare! Asta nu e nicio trezire, e ultima i cea maiș ș
complicată  adormire  posibilă.  Singura  trezire  este  trezirea  dată  de  încrederea  noastră  în  fratele
Hristos i în învă ătura lui. Noi nu putem fi suverani. Singurul suveran, unicul suveran, este Domnul.ș ț
Pro babil că Meta va considera că asta este o postare re ligioasă, motiv pen' care va terge ce amș
scris. A a că pune i bine, să fie acolo la dosar când s-o petrece toate astea. Vă pupă Jean!ș ț
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Răscoala de la cină (text întorto17@)

Om_de_jad: La cină a-nceput răscoala. Mai timid, că nu e suficien i bani, s-a pierdut la peroadă.ț

Da, nu vă mira i,  răscoala este cel mai probabil crea ia lui Opensource Eyety, adică a lui mo uliț ț ș

căcare, cel pu in după moacă, pare ta-su lu' Nelea. i a lu' ceilan ii ca alde dânsul, care cică s-ar fiț Ș ț

petrecut pe dincolo. Numai că ti i cum zice proverbul: porcu' moare, pietrele rămân!ș ț

Evit end, acesta este doar un pixel de vedere, dar e unul fondant, pentru că teveliz iunie laudă în

etern, de câteva zile, răscoala de la cină. Toate jurnalizdele uploadă. Vai, ce bine zice dânsele în

teveu, că cică bravo, bine că s-a pornit în sfrijit treaba! A se porni, adică ac iunea de a îndeprindeț

lucruri porno ( i măscu za  de expresiunea indecentă), pen' că când noi ziceam că e tiranie i asuprireș ț ș

în toată bruxelopa, aia nu mai erea cinstit, alea nu le mai făcea pe jurnălese să tresalte. Era cîh, erea

că eram needuca i, coborî i numa' cu-n picior din copac, netra i destul dîn cercopitec. Da' când eț ț ș

vorba de cinea tii lor, e de bine. Păi cum, zice ele (că toate e jurnalizde, indiferent de gen), să fieș

dictat ură acolo- a, la ei? Unde sarma-i arătat a a ceva când cinezi? Nu, nu, a a ceva nu se poateș ș ș

accepta! Trebuie musai i taman să iasă lumea în autostrade i să-l dea jos pe unsprezece. i astaș ș Ș

nemediat! Adică până nu se termenează banii, că a a e pu ini.ș ș ț

Gheorghe Gheorghiu Dej dacă tele evaziunile zice că ceva e de bine, de fapt e de rău. Că d-aia

nu mai poate ele de binele nostru, uite-a a nu doarme noaptea, î i frânge mâinele i face febră 40 dăș ș ș

grija noastră. Să frământă rău, zici că e aluat! Sanchi, pu in le pasă lor că poporul suferă! Ei să aiveț

lovele flotă în buzunare i să le fie frică să nu le cadă pantalonii de la greutate.ș

Apropo, a i văzut clipurile cu panourile alea din te miri ce, de le dai un ut i se sparge? Aleaț ș ș

cică e de protec ie. Păi a a se face vericule protec ie, cu panouri dân plastic dă lighean casant? Dai cuț ș ț

utul-n ele i face pac? Adică ăia de le face e pro ti să le facă să se spargă singure când se sprijinăș ș ș

unu' dă ele? Hmm... Mai ti i black lines matter? Nu alea dîn contracte, zic de alea când găseau ăiaș ț

pe stradă pale i întregi de cărămizi, numai bune de spart vitrine. Atunci- a tot mâna lu' mo ulică erea,ț ș ș

că el a a a fost toată vea a lui, un romancier care credea în minunile făcute de el însu i. Adică cum arș ț ț

veni,  credea  într-o  lume în  care  mergi  a a,  beat-mort  pe  stradă  bălăngănit  i  ce  să  vezi,  dai  laș ș

întâmplare cu utul într-o oală plină cu galbeni. Mda.ș

Bani prea mul i nu e, iar unsprezece tie. Apăi între noi fie vorba, niciodată n-a căzut nicunț ș

guvern. Niciodată n-a căzut niciun pre e, niciodată n-a căzut nimic. Ăia care cade doar se preface căș

se dă cu curu de pământ i zice i ei a a, dân gură, "au, au, ce ne doare curu!" i varsă o lacrimă câtș ș ș ș
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să-i crează lumea. Nimeni nu pleacă până când nu e menit să plece i nimeni nu vine în loc până nu eș

menit să vie. A a că unsprezece nu- i face el grije de câ iva oameni obidi i care sparge garduri deș ș ț ț

proiec ie dă plastic dă lighean. El stă atent cu ochii ăia oblici cu care taie aerul. i d-acolo de unde seț Ș

uită el pe un dispozitiv Huawei, să vază ce face lumea, ocservă cu exactitate cine lî trădează, cine lî

vinde i cine ine cu sosaity. Are a a un carne el dictando pă care scrie cu pixu' Bic pă fiecare oligarhș ț ș ț

în parte. Care trădează, va fi tras în eapă.ț

E fraglant. Lumea nu face răscoale. Nichierea nu se face răscoale, e doar o iluzie. Serviciurile

instigă lumea, dar se calculează cu prezicere exactă câ i trebuie sco i la scandal, când i ce vitrine săț ș ș

spargă. Lucrurilea astea se face cu lovele, organizat, frumos, ca să iasă ce trebe. Numai că de data

asta, sosaity e cam pe sponci cu masaiul. În vizuina lor, unsprezece trebuie dat jos nemediat, pen' că

altfel rămâne fără ochiu' diavolului cât ai zice trunchi de merluciu fără cap.

Până când vedem cam care e mersul, rămânem pe pozi ie i ocservăm. Unsprezece a mai evitatț ș

el ni te atentate i e mult prea calm ca să conteze pentru el ne te garduri "dă protec ie" sparte cuș ș ș ț

cotul din gre eală. Lumea trebe uniformizată în cuget i sim ire. Cinezii erea prea încrezători în autoș ș ț

rită i.  Ei să supunea nu dă pro ti,  ci pen' că avea încredere oarbă în system. A a că mi carea deț ș ș ș

strângere de urub cu cheia de 17 pă pretext de istovitu, produce sens, mă-n elege i? Tre' să sufere iș ț ț ș

cinezii  ca restul  lumii,  să fie i  ei  obidi i  ca  noi.  Ca să ne unim în cujet  i  sim ire,  la  nivel  deș ț ș ț

planetară. Planul e să plângă to i când vine prin u'. Cu lăcrime dă corcodil. Iar dacă o fi să porneascăț ț

(v-am zis cum e cu porneala ceva mai sus) o love lu ie dă la cină, care se va extinde ca extinctorul înț

tătă lumea, apăi să ti i că e doar următoarea manevră. Dacă va fi să fie a a, o să sparg semin e i o săș ț ș ț ș

a tept în lini te reac iile noastre române ti dă ha i tag, palide i regurgitate, vis-a-vis de un fenomenș ș ț ș ș ș ș

planetar, globular, nemaiîntâlnit i, fire te, nemaipomenit. V-am zis, e doar un pixel de vedere.ș ș
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a a Leana SupermanaȚ ț

Om_de_jad:  Tocmai ce vă ziceam în articolul percedent că urmează ne te lovituri la cotoaie.ș

Madam Sula  Ursuloi,  tocmai  blocă  dă  la  botoane,  300 dă  melearde  dă  parai  ioropeni,  la  ne teș

oligarfield ur i. tie ea cu nume i pronume care e oligarfield i care nu, că to i e înregistra i în bazaș Ș ș ș ț ț

lor dă date, cu bifă d-aia dă mafio i. Îi tie ea cu nume i pronume, că a lucrat cu ei până dă curând.ț ș ș

Ca pixel dă vedere, zic că a a Leana Supermana i-a dat fuego la valiză. Mai ales că cică baniiȚ ț ș

lu'  oligarfield  o  să  meargă  tocma i  taman  la  Nelea,  să- i  refacă  ara.  Cel  pu in  a a  reiese  dinș ș ț ț ș

declara iile Sulei, tipă dă subces, meseria ă la afaceri cu Burlacu de la Frizeru, îngrijorată că rămâneț ș

lumea fără chipuri.

Ne-am obi nuit cu efecte de bumerang. Când cineva zice "să vezi ce-o să pă ească al ii", de faptș ț ț

vrea să zică "să vede i ce-o să pă im noi". Mai ales acuma, când faza e legată de bani, lucrurile trebeț ț

citite invers, adică "ia să vede i voi cum o să rămâie ueropa fără uero!", pe principiul "le-am datț

bătaie la ur i, până s-a căcat pă noi!".ș

Arahat a zis să- i ia lumea pesmet. Ceva-ceva tie el, doar e duhu' lămpii. Zici că vine winteru',ș ș

mânca-v-a ! Înghea ă apa pă râuri i trece tancurili pă ele cu viteză, ca bemveu' pă autostradă.ș ț ș
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Timpuri noi. Becule, stai aprins, becule... noi te iubim!

Om_de_jad: Genu' textului: famplet (18 ani minim).

Lumea e îngrijorată. Zice că cică dacă opre te ă tia corentu, ei are dejea acumulatorii de la flexș ș

încărca i i mai zice că tie cu precizie milimetrică unde e amplasate toate antenele cu geuri dă păț ș ș

blocurili din jur. Zice că nu să duce acolo ca să facă pagubă la cineva, dăcât să duce să facă ne teș

scântei ca să să i încălzească, da' i ca să vază în jur că a a n-are lumină în casă. Producătorii dăș ș ș ș

polizoare ungiulare zice că un acumulator de 5Ah la 18V sau la 20V, cu pânză d-aia dă metal (da' nu-

i bai, că merge i aia dă inox), taie suficiente bucă i i nici nu sare mult pan. Miroase ni el a ferș ț ș ș ț

încins, dar face i lumină i ni ică căldură.  Acuma lumea, dă frig, face or ice să să încălzească,ș ș ț ș

trebuie în eleasă.ț

Al ii să gânde te la bancomate. Zice: păi i ce dacă n-are bani în ele? Încearcă lumea să vadă câtț ș ș

de greu le-ar veni la ne te ho i în caz că i dacă ar vrea să le spargă, de ixemplu. i dacă o ii le-arș ț ș Ș ț

sparge, ce-ar găsi frate în ele? Iată ne te semne de întrebare. i oare ce fel de acte or avea fetili aleaș Ș

pân sertarele dân bănci, p-acolo a? O fi frumos colorate, s-o putea face încălzire cu ele? Nu cu fetili,ș

cu actele, zic. Multe semne de întrebare, care se întreabă lumea i degeaba s-a uitat până noapteaș

târziu pe Discovery Channel, că n-a găsit răspunsu' la aceste întrebări.

Al ii e i mai îngrijora i. Că cică în supermakete, pe întuneric, se poate intra i pe geamuri, nuț ș ț ș

doar pe u e. Zilnic, oamenii se întreabă: când o să oprească ă tea corentu, te pomene ti că o să seș ș ș

determine care e duritatea sticlei dă la geamurile dă la magazinele care le vedem noi zilnic ce mari iș

frumoase e? E o problemă de matematică care se cere să să afle ne te parametri lega i de fiabilitate iș ț ș

anduran ă. Să fim serio i, nu po i opri tiin a! Ce naiba, suntem medievali s-o oprim? E vorba despreț ș ț ș ț

cunoa tere!ș

Mai citii ieri pă la unii pă feiz, dă ziua României, că -a luat benzină să aive pă stoc. Că cicăș

dacă se opre te lumina, ia două canistre i merge la Cortoceni să facă un foc micu  să să încălzească.ș ș ț

Treaba e că pă lipsă dă lumină nu te vede niminea. Pă lipsă dă curent, fir-ar să fie de ghinion, unii

poate lua apca la mili ieni dă pă capuri -apoi să joace urca cu ele. Sau poate să- i facă nevoile înș ț ș ț ș

fa ă la u e la pre edinte. Vine ăla noaptea să lucreze pentru ară i calcă în ceva moale, nici nu tie ceț ș ș ț ș ș

l-a lovit. Sau îi dă careva un capac, strigă "bâza!" i habar n-are cine l-a pocnit, că nu e lumină. Nuș

vezi, doar auzi ce se întâmplă. Sim ul auzului, nu zic, e bun i el, dar ăla al văzului e ceva mai precis.ț ș

tii, când lumea asculta la radio "Vocea Americii", era bine i că auzea, dar era i mai bine dacă iȘ ș ș ș
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vedea. D-aia e mai la modă televizioarele dăcât radiourile, numai că dacă n-ai curent, n-ai televizor,

a a că rămâi doar cu auzul.ș

Ideea e că cine tie câte i mai câte grozăvii se pot întâmpla pă întuneric, că românii e inventivi.ș ș

În capul  palestinianului  o  fi  că  lumea  stă  ca  proasta  în  casă  i  roade  la  pesmet  i  bea  apă  dînș ș

Dâmbovi a, rugându-se dă ei să dea lumina la loc, da' dreq tie ce le trece rumânilor pân cap în cazț ș

de. E inventivi rău, ă tia, face idei pă bandă rulantă. Te pui cu cin' te-ncurci?ș

A a că becule, stai aprins! Io a a zic, să stai aprins că e mai predictibil! Fără tine aprins, lumeaș ș

devine nesigură, că d-aia te-au inventat ă tia, pentru siguran a fuzibilă.ș ț

P.S. Unii zice că înainte dă beznă, scoate ă tia armata pă stradă. Da' acuma stau i mă gândesc:ș ș

oare pă întuneric, militarii o ine cu ei sau cu poporu'? Aicea iar e cu semne de întrebare i mi-eț ș

teamă că lumea încerce să afle. Voi ce părere ave i?ț

Zi becule, stai aprins sau nu? Că noi te iubim.
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Crime prin metode necunoscute

Om_de_jad:  Din păcate,  vin din ce în ce mai multe  ve ti  cum că NU doar cei injecta i  facș ț

cheaguri de sânge i cad secera i. Zilele astea, mai mul i cercetători au spus că injecta ii transmitș ț ț ț

celor  neinjecta i  "ceva-ul".  Presa  se  preface  că  publică  dezvăluiri,  tocmai  ca  popula ia  să  aibăț ț

impresia, în nivitatea ei, că mor "su8it" numai cei care s-au în epat. Ei sunt doar mai expu i decât ceiț ș

neîn epa i, asta-i tot, iar de vizat tim că suntem viza i to i. Scârbele conducătoare stau ascunse la locț ț ș ț ț

sigur, a teptând să moară oamenii unul câte unul, până când se ajunge la numărul de vii pe care i l-ș ș

au dorit stăpânii lor non-umani. Ne-au spus că trebuie eliminat carbonul, iar carbonul suntem chiar

noi.

Aici sunt două probleme: una de etică i una de organizare, ambele grave i care cer rezolvareș ș

urgentă. În perioada prostovăniei plantare, sus inătorii injec iei ne-au supărat prin fanatismul lor iț ț ș

prin lipsa de empatie fa ă de cei care nu voiau să cânte acela i cântec patriotic cu ei. Acum, cândț ș

dăm dovadă de lipsă de empatie i aruncăm cu satisfac ie câte un "păi i ce dacă a murit, cine l-a pusș ț ș

să se în epe?",  mi-e teamă că nu suntem nici  mai  de tep i  i  nici  mai  empatici  decât  erau ei  înț ș ț ș

perioada respectivă. Mor oameni, pricepe i? În epa i sau nu, MOR OAMENI, ca să facă loc unei raseț ț ț

non-umane, o rasă care nu suportă dioxidul de carbon i carbonul în general. V-am scris despre ei iș ș

v-am spus i care sunt scopurile lor, respectiv acela de a înlocui carbonul din corpul uman cu siliciu,ș

fapt care va permite unor programe de "inteligen ă" artificială să modifice ADN-ul i prin asta să-lț ș

controleze. Tehnologia folosită este, de asemenea, non-umană, a a că nu vă a tepta i să o cunoascăș ș ț

vreun medic. Din păcate, celor care încă mai vor dovezi tiin ifice după o tiin ă omenească, trebuieș ț ș ț

să le spunem să se culce ca să nu mai facă zgomot. Aici nu e vorba despre tehnologie cunoscută pe

Ter-RA i în consecin ă vom vedea doar efectele, fără să cunoa tem în totalitate cauzele. Tehnologiaș ț ș

folosită pentru genocid, pur i simplu ne depă e te.ș ș ș

A doua problemă este una de organizare. Trebuie raportate toate cazurile de m_o_ar-te_sub_!t@

către oameni care centralizează astfel de date, în încercarea de a vedea în ce context se fac acele

cheaguri de sânge. Nu renun ăm la luptă i inem aproape unii de al ii. Facem schimb de informa ii.ț ș ț ț ț

În acest război trebuie să luptăm deopotrivă, injecta i i neinjecta i, pentru că autorii crimelor suntț ș ț

ni te zdren e vândute,  care trebuie pedepsite aspru. Nu ne lăsăm, nu ne panicăm i nu intrăm înș ț ș

depresie. Trebuie aflat de la ce se moare i în ce context, ca să putem, pe cât posibil,  să evitămș

situa iile grave. Un lucru e cert,  că cei care vor muri fără să fi pactizat cu dracu, vor fi victimeț
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nevinovate - în cazul lor, călăii nu i-au atins scopul. Iar cei care au gre it i s-au în epat, dacă vorș ș ș ț

ac iona  cum trebuie,  spunând  adevărul  i  luptând  împreună  cu  ceilal i,  cel  mai  probabil  vor  fiț ș ț

aprecia i de Domnul, sau măcar vor avea satisfac ia că au făcut ceea ce este corect până la capăt.ț ț

Vă dau câteva sfaturi ca fitoterapeut, atât celor în epa i cât i celor neîn epa i: lua i-vă pulsul laț ț ș ț ț ț

2-3 zile! Cât timp pulsul este normal (70-90 bătăi pe minut), nu ar fi neapărat motive de îngrijorare.

Hidrata i-vă corespunzător: ceaiuri,  apă de izvor pe cât posibil,  evita i sucurile de orice fel. Dacăț ț

ave i în general tensiunea ridicată, lua i ceai de traista ciobanului (normotensiv), iar pentru protec iaț ț ț

venelor, be i ceai de sulfină (le pute i combina). Grijă mare la ficat (turi ă mare) i rinichi (rădăcinăț ț ț ș

de pir i troscot), pentru că cele două organe sunt sprijinul vostru în ceea ce prive te detoxifiereaș ș

organismului. Păducel i roini ă pentru palpita ii, salvie i lavandă pentru a vă calma, cervană pentruș ț ț ș

tiroidă. Soc pentru a provoca eliminarea toxinelor prin transpira ie i muguri de pin pentru a lupta cuț ș

proteina cu epi. Evita i carnea ro ie i mai ales cea de porc. Evita i în general tot ce se vinde prinț ț ș ș ț

magazine. Ie i i din ora e i merge i la cel mai apropiat izvor sau la oameni cu fântâni să vă lua i apă.ș ț ș ș ț ț

i dacă încep să se înmul ească m|o__r__ !l3 $u8|t3, mergem să-i scoatem afară din bârlog i neȘ ț ț ș

pregătim să-i judecăm în tribunale publice.

NU UITĂM!

NU IERTĂM!

NU CEDĂM!

Facem ceea ce se cuvine, PÂNĂ LA CAPĂT! Domnul va fi cu noi în tot ceea ce întreprindem!

P.S. Îmi cer scuze, nu am vrut să panichez pe cineva. Sunt din ce în ce mai multe cazuri de deces

inexplicabil i nu trebuie să stăm cu mâinile în sân.ș
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7 treburi pentru când răcesc piticii

Om_de_jad: Primul ajutor, în caz de muci, tuse, febră i apatie la pu tani:ș ș

1. Fierbe i apă i pune i 2 cepe de mărimea oului. Cepele să fie întregi (adică cu tot cu coajă i ț ș ț ș

rădăcină, doar să fie bine spălate) + 3 nuci întregi (cu tot cu coajă, nesparte). Fierbe i cca. 15min, ț

apoi când e ceaiul căldu , adăuga i miere de albine i zeamă de lămâie. 2 căni de ceai pe zi, fac de ț ț ș

multe ori minuni.

2. Lua i de la pia ă o ridiche neagră, scobi i-o bine cu un cu it i pune i acolo miere. Lăsa i la ț ț ț ț ș ț ț

topit mierea 3-4ore, apoi cu linguri a, da i la copii să bea încet, să se ungă pe gât. Nu se bea apă ț ț

după, timp de 1h.

3. În caz de dureri de mu chi, cu sau fără febră mare, frec ie cu apă i săpun de casă. Frecată ș ț ș

bine pielea, masat ceva mai serios, apoi înfofoli i-i bine ca pe sarmale i ine i-i într-o cameră mai ț ș ț ț

bine încălzită. Se lasă a a înfofoli i vreo 2 ore, până transpiră bine, apoi se terge săpunul de pe piele ș ț ș

cu o cârpă înmuiată în apă caldă (nu se face baie până a doua zi).

4. Pentru frisoane, fierbe i apă i pune i într-un lighean în care adăuga i un pumn de sare, apoi săț ș ț ț

bage u or picioarele în apă (mai întâi să atingă cu tălpile, grijă mare să nu se ardă). Se insistă până ș

când apa devine suportabilă, apoi se terg picioarele i se bagă ciorapi gro i. Se poate executa i ș ș ș ș

punctul 3 dacă e necesar.

5. Pentru dureri de cap, pune i într-un difuzor 3 picături de ulei esen ial de lavandă + 3 picături ț ț

de ulei esen ial de arbore de ceai (tea tree) i da i drumul la aparat 30 min- 1h, apoi pauză. Camera săț ș ț

fie bine aerisită în prealabil. Dacă n-ave i difuzor, un ceai de lavandă cu pu ină mentă.ț ț

6. În caz de dureri în gât: ghimbir ras cu miere. Ceai de nalbă mare cu pătlagină i mu e el, păr i ș ș ț ț

egale. În caz de febră, punctul 3 i 4, sau osete stropite cu spirt i trase peste pijama. Frec ie cu spirt ș ș ș ț

pe la cap i pe la gât, căciulă.ș

7. În caz de nas înfundat, uscăciunea nasului sau muci cât cuprinde, inhala ii. Fierbe i într-o oală ț ț

ni te apă (1,5l - 2l), pune i o lingură de sare i adăuga i, imediat ce fierbe, o lingură de isop i de ș ț ș ț ș

cimbri or. Făcute inhala ii cu prosopul pe cap, tras aerul cald i pe nas, dar i pe gură (pe rând, nu ș ț ș ș

concomitent). Aten ie să nu se ardă (să nu dea cu nasul în apă) i să respecte necesarul de oxigen (se ț ș

fac 5-10 inhala ii, se iese de sub prosop i se inhalează aer curat de 2-3 ori i tot a a). Aten ie la ț ș ș ș ț

inimă - dacă pulsul cre te prea tare, scoate i capul de sub prosop i respira i până î i revine la normal.ș ț ș ț ș
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Fapt divers

Om_de_jad:  Articolul  meu,  numit  "Crime  prin  metode  necunoscute",  fusese  publicat  zilele

trecute pe activenews.ro. La câteva zile de la publicare, el a dispărut complet de pe pagina lor. Nu

tiu nici cine a luat decizia să-l publice i nici cine a luat decizia să-l elimine de pe site, mie mi s-aș ș

cerut  acordul  pentru  publicarea  unor  articole,  m-am sim it  onorat  de  solicitare.  Am un  respectț

autentic  i asumat pentru ActiveNews i  mai ales fa ă de Adrian Pătru că i  Victor Roncea,  doiș ș ț ș ș

oameni cu greutate care au inut flacăra aprinsă în perioada de beznă prin care am trecut cu to ii iț ț ș

prin care încă trecem. Respectul meu pentru ActiveNews se men ine în continuare, indiferent de ceeaț

ce apare sau dispare pe pagina lor web, în func ie de cine tie ce parametri despre care de pe pozi iaț ș ț

mea de "unul de pe facebook", nu pot să mă pronun  din lipsă de date.ț

Scriu cu nume i prenume tocmai pentru că îmi asum ceea ce debitez, nu iau partea nimănui iș ș

mă preocupă adevărul. A se re ine: o bună parte din servicii este de acord cu ceea ce scriu. De ce?ț

Pentru că nu to i sunt vându i. i chiar i cei care nu sunt de acord cu ceea ce scriu, pentru că nuț ț Ș ș

corespunde cu narativa oficială, chiar i ei mă respectă pentru că tiu că am inten ii bune i in cuș ș ț ș ț

România.  Indiferent  ce  vom face,  la  final  vom ajunge unde trebuie.  Nu se poate  merge  în  altă

direc ie, volanul este acum la Nimeni. Când va veni ziua de scaden ă, vom rămâne to i fără servici(i)ț ț ț

i fără cam toate alea, a a că într-un fel sau altul, to i suntem în aceea i barcă i vă spun că nu-s maiș ș ț ș ș

mult de 30 de persoane cu mintea întragă în cap, care să tie ce trebuie făcut în anii care urmează.ș

Dar serviciile secrete, române ti sau străine, sunt copilării în schema care urmează. Serviciileș

apar, dispar, nu le ia nimeni în calcul decât poate pe primul voal. Masoneria însă i va fi  ocatăș ș

văzând că reocultarea ocultei va începe cu exterminarea tuturor "fra ilor" cu grad <= 33. Cei careț

sunt masoni tiu de ce scriu aici, ei tiu că pe lumea asta, unii oameni au rol de voce. Vocea trebuieș ș

să se audă i nu ea este cea care ac ionează - în spate sunt altele mult mai importante.ș ț

Poate că articolul respectiv a fost cam dur. Poate că unii s-au gândit că nu există surse credible

pentru asemenea grozăvie. Personal, mi-a  dori să nu am dreptate cu articolul respectiv, însă oameniiș

reali  spun prin ce  trec.  De când am scris  acel  articol,  am mai  primit  două informa ii  legate  deț

m0@rT3@ $u8!t@ la neva*.

Nu in cu nimeni, nu in cu Nimeni. Eu in cu Hristos i tare mult mi-a  dori să inem to i cu El.ț ț ț ș ș ț ț

Noi, to i cei care suntem oameni făcu i după chipul i asemănarea Tatălui, avem de dus aici o cruce.ț ț ș
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În mod inevitabil, la final vine judecata, dar cât timp trăim e bine să inem minte că e loc pentruț

fiecare i că indiferent cât de tare am fi gre it, Tatăl ne iartă dacă ne căim cu sinceritate. To i suntemș ș ț

fra i i surori. Numai bine vă doresc tuturor, nu vă lăsa i i merge i cu curaj înainte!ț ș ț ș ț

P.S. Fratele meu de sânge strămo esc a tăcut. Când tace, lucrează.ș
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LYS (partea a II-a)

Mâncătorii de timp

Om_de_jad: În mod normal, noi ar trebui să trăim acum, în medie, 850 de ani. Cum po i să afliț

dacă am sau nu dreptate? Întreabă- i corpul! Întreabă-l dacă e în regulă să trăie ti 65-80 de ani i dacăț ș ș

ai timp să faci ceea ce ar trebui să facă o fiin ă umană de la na tere i până la moarte. Ia întreabă- i tuț ș ș ț

sincer corpul i fă o evaluare, să vezi dacă nu cumva sim i revoltă pe motiv că "nu trăie ti suficient",ș ț ș

sau deznădejde că te-ai născut degeaba.

Imaginează- i apoi că oamenii ar trăi 1500 de ani i vezi cum te sim i. Nu cumva ai sentimentulț ș ț

că 1500 de ani e prea mult? Zic bine, Gogule? E prea mult 1500 de ani i prea pu in 80 de ani, este?ș ț

Apoi verifică ce i-am spus mai sus. Întreabă-te dacă 850 de ani ar fi corect sau nu, i o să vezi căț ș

toată structura ta omenească spune că da, a a ar fi corect. Sim i cumva că a a ar fi drept. În 850 deș ț ș

ani ai avea timp să "ceva", fără să te alegre nimeni i ai face lucrurile în ritmul tău firesc. La o adică,ș

dacă ai muri după 850 de ani i n-ai învă at nimic, ai fi inclusiv tu de acord că ai trăit ca prostul, însăș ț

ceva tainic îi spune omului că în 850 de ani ar avea timp să dibuiască ceva, dar nu tie cu precize ce.ș

De ce 850 de ani? Păi ca să ne maturizăm. Ai văzut tătăici de 75 de ani cum bălesc la fete de 25? De

ce? Nu-s suficient de maturi, este? Apăi bun, dar la ce vârstă s-ar potrivi să vină maturitatea reală a

unui om? Î i zic eu, omul trece de adolescen ă după 250 de ani i ajunge în floarea vârstei pe la 350.ț ț ș

A a ar trebui, a a ar fi normal, dacă n-ar interveni mâncătorii de timp. Ce fac mâncătorii de timp?ș ș

Aduc bătrâne e prematură. Cum? Prin diluarea con tiin ei umane, adică un fel de homeopatie datăț ș ț

dreq. E "S.F"? Nu mă bag, o fi, dar tii vorba aia cum că via a bate filmul.ș ț

Adam, Noe i Matusalem au trăit peste 900 de ani. De ce au trăit atât? Pentru că ei se aflau înș

legătură  cu  Domnul  Vie ii.  E  adevărat  că  vârsta  oamenilor  scade  în  func ie  de  cât  de  bătrân  eț ț

Pământul  (nu  Ter-RA care  e  plat,  Pământul  ăla  care  e  rotund).  E adevărat  că  înainte  să  moară

Pământul (pen' că i el e tot o fiin ă), omul ar fi trebuit să trăiască undeva la 450 de ani, dar pentru căș ț

Pământul se află acum fix în floarea vârstei (e flăcău, numa' bun de însurătoare i de făcut copii), noiș

ar fi trebuit să trăim cam 850 de ani: cu 50 de ani mai pu in decât Adam, Noe i Matusalem. Cine ne-ț ș

a halit timpul? Ă tia!ș
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Vă ziceam în urmă cu ceva vreme că L, Y i S au ni te treburi cu oamenii.  Fiecare vrea săș ș

terpelească ceva de la om, i ca să-i fac în ciudă lui Harrari,  am să-i spun ceva ce nu i-a spusș ș

Goenka  atunci  când  trebuia,  pentru  că  nu  tia  nici  el:  omul  este  o  fiin ă  capabilă  să  treacă  deș ț

dincoace-dincolo  i  de  dincolo-dincoace  (ș �थाग�),  spre  deosebire  de  to i  ă tilal ii,  care-s  ori  deț ș ț

dincoace, ori de dincolo. Procesul de trecere se nume te moarte i e una dintre cele mai complicateș ș

treburi,  pe  care  numai  Domnul  tie  s-o  facă  i  pe  care  numai  Domnul  a  făcut-o  fix  în  cazulș ș

oamenilor, nu i în cazul lor. Ei, care-s majoritatea entită i de dincoace (inclusiv Nimeni), se uită cuș ț

jind la oameni cum fac ei intrări i ie iri din materie în non-materie i invers. Stau a a cu mâinile înș ș ș ș

olduri i tot nu pricep cum de e posibilă o asmenea grozăvie, le dă cu virgulă i ar vrea i ei.ș ș ș ș

Apoi sunt cei de dincolo, care ar vrea să vină dincoace. De ce? Pentru că dincolo sunt obliga i săț

facă voia Domnului i unii nu mai vor. Ei tiu de la fiin ele de dincoace că aici, în plan manifestat,ș ș ț

po i ocoli legile karmice dacă e ti suficient de priceput i mai ales de nesuferit. Adică dacă pui peț ș ș

al ii ca în incon tien a lor să facă lucruri urîte pentru tine, fără să tie că tu i-ai pus să le facă i dacăț ș ț ș ș

faci colec ie de suflete slabe, trecând dincolo fiin ele vii, în ritualuri menite să le subjuge. Dacă sunăț ț

nasol, ignora i-mă! Gândi i-vă că s-a deschis târgul de "Crăciun", e luna cadourilor, vine cumpănaț ț

dintre ani, d-astea!

Hai să vă reamintesc ce treabă au LYS cu oamenii. Păi S ar vrea să le ia oamenilor sufletul cu

for a. Ar vrea să stoarcă oamenii cum stoarcem noi lămâile, să curgă a a o zeamă de om sau măcar săț ș

extragă prin procedee " tiin ifice" viul i sim irea din oameni, pentru ca apoi să o înghită i să devinăș ț ș ț ș

viu i sim itor, a a cum sunt ei.ș ț ș

L ar vrea să conecteze borna de (+) cu borna de (-) în mod artificial i să facă scurt-circuit. El eș

meseria  în  treburi  cu  lumină.  În  lumina  care  se  produce  când  conectează  el  bornele,  speră  săș

găsească ceea ce îi lipse te lui cel mai mult: spiritul. Spiritul care le dă oamenilor posibilitatea să- iș ș

simtă sinele i care le dă, printre altele, posibilitatea să ină legătura cu Domnul i cu Fiul Lui. Înș ț ș

încercarea lui de a conecta în mod nefiresc plusul la minus, Nimeni (L), caută să combine omul viu

cu artificialul, făcând din asta un Frankenstein unitar, dar nu prin tehnologia pe care o cunoa tem iș ș

care este par ial "crea ia" lui S, ci printr-o bio-tehnologie despre care nu tim mare lucru, dar pe careț ț ș

o putem bănui  destul  de bine,  apelând la  intui ie  i  la  manualele  de specialitate.  De altfel,  bio-ț ș

tehnologia despre care vorbesc a existat i în urmă cu 200.000 de ani, numai că se numea altfel i înș ș

min ile oamenilor avea o conota ie pozitivă. Oamenii aveau sentimentul că dacă î i provoacă singuriț ț ș

scurt-circuit, devin una cu zeii. eapă, prin asta devii una cu Nimeni!Ț

Oricum, produc ia de spirite era mică i din cauza interven iei lui S (cca. 70.000 de ani în urmă),ț ș ț

L a trebuit să abandoneze antierul până prin 2O|9.ș

Y? Y are nevoie de timp, că e bătrân. E drept că el a venit aici pe contract, dar ceea ce face este

i în interesul propriu, nu numai ce e în fi a postului. Zic timp. Cum îl ob ine? Prin dilu ie. Se ia via aș ș ț ț ț
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omului, se amestecă cu apă i se agită bine. La final se ob ine un om chior i insipid, bun de nimic iș ț ș ș

la nimic. Ceva care nu arată tocmai ca o entitate creată după chipul i asemănarea Domnului, ci maiș

degrabă cu ceva din regnul vegetal. Pentru că Y se ocupă cu vegeta ia - face rădăcini, tulpini, frunze,ț

flori i fructe. i se pricepe de minune la arome i în modul ăsta fură timpul (deci via a) din om.ș ș ș ț

Nu e greu de explicat cum o face, e mai degrabă greu de acceptat. Omul nu este o legumă iș

regnul vegetal care se manifestă prin el, este doar 1/4 din ceea ce este el, e doar partea care îl face să

fie viu (corpul eteric). i-atunci, pentru a putea fi supt de energia vitală, Y a făcut ni te bran amenteȘ ș ș

speciale, care mută energia din interior spre exterior într-un mod în care lui îi permite să facă dilu ia.ț

Bran amentele respective sunt i bune pentru că îi dau voie omului să se reproducă, dar din cauzeș ș

multiple (nu e momentul să vorbim despre asta acum), omul ajunge să le folosească i atunci când nuș

face pui. Astfel, energia pură a crea iei, o cote te prin bran amentul respectiv al lui Y, devine energieț ș ș

erotico-sexuală i apoi se pierde aiurea,  fără nicio legătură cu conceperea de copii.  Este o eapăș ț

marca Y.

A nu se în elege că îi îndemn pe oameni să se împreuneze doar când vor să facă copii. E drept căț

este i asta o variantă, dar nu este singura i nu este tocmai "naturală" - am pus ghilimele, pentru căș ș

natura este crea ia lui Y. Nu vreau să intru în discu ii inutile, nu-mi cere i explica ii, pentru că nuț ț ț ț

dau. Nu pentru că mă cred fo sculă aleasă, ci pentru că mă voi lovi de cel pu in 666 de prejudecă i, deț ț

frustrări personale i de mentalită i cu care nu mă pot lupta pentru că n-am cauciucuri de iarnă.ș ț

Ce face omul când moare prea repede? Păi una la mână că moare prost, doi la mână, că printre vii nu

mai există bătrâni de la care să ai ce să înve i, ci numai tineri îmbătrâni i i trei la mână, că de tânăr iț ț ș ș

de naiv ce ai murit, arzi de dorin ă să te na ti din nou, fără să fi apucat să faci cum trebuie o moarteț ș

completă.  Nu  apuci  să  mori  la  termen,  din  lipsă  de  timp!  Pe  Pământul  de  acum,  omul  moare

prematur. Infantil i scurs de energie. Te mai întrebi de ce e ti depresiv i de ce ai senza ia că trăie tiș ș ș ț ș

inutil?

P.S.1. Mi s-a spus că dau numai ve ti negative i previziuni nasoale. Mă scuza i, chiar nu vreauș ș ț

să fac asta. Dacă tot trăim într-un ocean, zic că ar trebui să învă ăm să identificăm rechinii, mai alesț

că solu ii există.ț

P.S.2. Multe lucruri din jurul nostru, citite în cheia de mai sus, facilitează anumite explica ii.ț
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Salvatauri

Om_de_jad: Lumea e nervoasă i vrea răzbunare. E de în eles. Deocamdată nu se văd la orizontș ț

salvatorii, dar urmează să apară. Problema cu ei e că de i î i spun salvatori, pot să facă măgării ca iș ș ș

primii. Inten ionat sau fără să- i dea seama. Dacă s-ar întâmpla a a, oamenii ar putea scăpa de dracuț ș ș

i ar da de ta-su.ș

Nu-mi place politica i nu mă interesează. Nu-mi plac oamenii politici i partidele. M-am apucatș ș

să scriu împotriva absurdită ilor ăstora, pentru că varianta "oficială" era lipsită de ra iune. Eu n-amț ț

scris niciodată despre politicieni i politică, despre func ii i comisii pro sau anti europene, despreș ț ș

războaie i cotonogeli, pentru că nu mă interesează subiectul. Nu mă interesează partidele politice iș ș

mai ales jocurile pe care le fac. Nu mă interesează ce fac serviciile secrete, ce mecherii pun ele laș

cale i a a mai departe. Adică văd ce fac i ce desfac, dar nu sunt interesat de subiect.ș ș ș

Am început să scriu pe temele astea pentru că am vrut i vreau să fie bine. Lumea o luase rău peș

cărări i am considerat că pot pune umărul la stabilizarea situa iei i la evitarea unor derapaje din ceș ț ș

în ce mai mari. Personal, am propriile idei legate de cum ar trebui să arate România i a a cum amș ș

mai afirmat, dacă va fi cineva interesat vreodată de ceea ce am de spus, să mă anun e. În caz contrar,ț

ideile din capul meu vor rămâne în capul meu i aia e. N-o să fiu niciodată interesat de partideș

politice (pe care le consider inutile) sau de func ii  (pe care de asemenea le consider inutile).  Potț

participa la un dialog cu cineva care ar fi interesat de dialog, i dacă pot veni cu idei folositoare, m-aș ș

bucura.

Cum spuneam, lumea e nervoasă. E nervoasă din cauză că a trecut prin ni te agresiuni psihiceș

gândite i puse în practică de ni te psihopa i. Acum vrea să se răzbune i face liste cu du manii, ca săș ș ț ș ș

tie pe cine să căsăpească atunci când le-o veni rândul. Problema cu noi cei care am căutat să fimș

ra ionali în perioada de nebunie planetară, e că putem ajunge peste noapte pe tot felul de liste. Fără săț

fi cerut a a ceva, fără să fi fost vreodată interesa i de politică sau de func ii, fără să fi făcut altcevaș ț ț

decât să ne exprimăm un punct de vedere. Este cazul meu, este i cazul altora.ș

Două episoade am în direc ia asta: în urmă cu aproape un an, cineva a făcut o listă cu persoaneț

care s-au opus plandemiei. Persoane "de nădejde", ca să zic a a. Pe lista aia de persoane de nădejde,ș

eram trecut i eu. La vremea respectivă m-am opus. Am spus ceea ce spun i acum, că n-am nicioș ș

607



treabă cu listele i nu vreau să fiu trecut pe un afi  pe care scrie "A A DA!". De i ini ial nu s-aș ș Ș ș ț

în eles mesajul, într-un final am fost scos de pe listele de "merit".ț

Celălalt episod, vine fix din direc ie opusă i e recent. Am scris un articol în care descriam ceț ș

mi-a ajuns pe la urechi, respectiv că în familiile unor oameni au murit submit persoane necapsate.

Articolul respectiv a ajuns pe activenews (nu eu le-am cerut să-l publice), apoi l-au ters din habar n-ș

am ce motive. Am scris atunci că nu mă supăr că l-au ters, că nu cunosc motivele ( i nici nu vreauș ș

să le cunosc) pentru care l-au ters, făcând afirma ia că am în continuare tot respectul pentru ziarulș ț

ActiveNews, pentru Adrian Pătru că i pentru Victor Roncea i am specificat care sunt motivele:ș ș ș

ActiveNews, Adrian Pătru că i Victor Roncea au fost împotriva prostovănelii planetare.ș ș

i  să vede i ce s-a întâmplat mai departe.  Un băiat  care se ocupă cu politica,  a comentat  laȘ ț

articolul  meu printr-o poză cu Victor Roncea,  fratele  lui  i faimosul Traiaaaaan Băsescu, făcândș

afirma ia despre cei de acolo că sunt securi ti, că sunt cavaleri de Malta .a.m.d. N-am făcut ini ialț ș ș ț

niciun comentariu, pentru că nu am considerat că ceea ce am scris eu ar avea legătură cu ceea ce

postase el.  Eu spusesem că am respect  pentru ActiveNews, Pătru că i  Roncea din cu totul  alteș ș

motive i fix pe problema plandemiei. Nu tiu ce e cu poza respectivă, când i în ce context a fostș ș ș

făcută.  Nu mă interesează  pe  unde i-au  făcut  armata  unii  sau  al ii,  nu  mă interesează  trecutulș ț

nimănui, prin ce partide politice au fost .a.m.d. Cine tie limba română i cite te ce am scris acolo,ș ș ș ș

ar trebui să în eleagă la ce m-am referit.ț

Dar n-a fost suficient. Băiatul ia articolul meu, ia poza cu Roncea, frate-său i Băsescu, face unș

colaj pe pagina lui de Fb, din care se putea deduce cum că eu a  fi vreun sus inător al lor. A fostș ț

presupunerea lui. Ideea e că asocieri se pot face între orice i orice, fără ca ele să aibă vreo bazăș

reală, motiv pentru care l-am contactat în privat i l-am întrebat ce legătură am eu sau articolul meu,ș

cu persoanele din poză. La care el m-a răspuns "păi da, dar ai zis că îi respec i pe oamenii ă tia" i i-ț ș ș

am explicat încă o dată că n-am treabă cu ei, nu le cunosc trecutul i nici nu vreau să-l cunosc (măș

rog, despre Băse mai tiu una-alta din ce s-a scris prin presă) i că respectul meu fa ă de ei se referăș ș ț

la atitudinea avută în timpul plandemiei, nu la alte lucruri despre care n-am idee dacă sunt sau nu

adevărate. 

Aparent, zicea că a în eles, dar la o oră sau două după discu ie, îmi scrie că o organiza ie de careț ț ț

nu am mai auzit i din care face el parte, nu-i permite (ha!!?!) să- i teargă postare respectivă i căș ș ș ș

m-au trecut pe o listă neagră, pe motiv că mi-am exprimat respectul fa ă de ActiveNews, Roncea iț ș

Pătru că, pentru ceea ce au scris în "peroadă". Mă, voi a i înnebunit? Am în eles că ave i ură strânsăș ț ț ț

pe unii sau pe al ii, pe nu tiu ce politician sau ziarist, pe nu tiu ce primar etc, dar chiar în halul ăstaț ș ș

a i ajuns? Face i asocieri eronate i vă că ună aiurea pe unii sau pe al ii? Ce treabă am eu pe cineț ț ș ș ț

urâ i voi?ț
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Bun, ca să fie clar: ia scoate i voi numele meu de pe listele unora sau ale altora! N-am treabă cuț

niciunul dintre ă tia cu care vă învârti i voi! Dacă a a în elege i că trebuie să arate lumea "salvată",ș ț ș ț ț

atunci să ti i că a i luat-o i voi pe arătură. Exact ca ăia pe care îi urî i, numai că invers. Nu repeta iș ț ț ș ț ț

gre elile lor, schimbând un nume cu altul. Reveni i-vă, că nu e în regulă ce face i!ș ț ț

P.S. Pe băiatul respectiv l-am blocat din motive lesne de în eles, dar dacă î i cere scuze, îl bagț ș

înapoi în lista de prieteni. Nu numai că n-am resentimente fa ă de el, dar consider că suntem to i înț ț

acela i rahat făcut de ă tia.ș ș
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Mesaj către ai no tri fra i: sta i pu in, nu vă mânia i!ș ț ț ț ț

Om_de_jad: În perioada de naism microbiologic, bazat pe date eronate, mul i oameni s-au unitț
pentru că au avut ca obiectiv aflarea adevărului. După ce apele s-au mai lini tit (doar în aparen ă),ș ț
pare că prostia umană a început să încol ească i că în curând va înflori de-a dreptul.ț ș

Până acum erau lovi i  de către "torită i" doar cei care spuneau ceva împotriva obscurilor.  Înț ț
ultima vreme e la modă să lovească unii în al ii, inclusiv liderii între ei. E un meci de box în care seț
caută ducerea în derizoriu a ideii de patriotism, ca alternativă la conformismul progresist. În elege i,ț ț
vă rog, treaba asta SE VREA de undeva de sus, iar formatorii de opinie parcă au luat-o to i pe arăturăț
i au devenit obseda i de putere, func ii i preten ia de a avea fiecare dreptate absolută. Obseda i să leș ț ț ș ț ț

dea în cap tuturor celorlal i lideri, până mai ieri camarazi de arme care au luptat în acelea i tran ee.ț ș ș
Cepeneul s-a destrămat într-o manieră inutilă, parcă după un scenariu de telenovelă. Bun, rău, el

exista: acum nu mai e, deci s-a mai pierdut o posibilă redută. În Diana o oacă au lovit to i de laȘ ș ț
început i până în ziua de azi (dar de bine, de rău, ea se ine totu i pe pozi ie). Pe Călin Georgescu l-ș ț ș ț
au băgat ă tia în corzi după anumite declara ii care i-au deranjat pe evrei. Piperea încă n-a intrat înș ț
mod  oficial  în  gura  meseria ilor,  dar  deja  spun  unii  lucruri  despre  el  (nici  nu  tim  dacă  suntș ș
adevărate).  Chiar  dacă  Raul  Coltor  n-a  fost  niciodată  în  zona  mainstream,  din  cauza  lucrurilor
incomode pe care le-a spus de-a lungul timpului, l-au tocat mărunt pe toată perioada plandemiei.
Acum am văzut că unii pun poze "compromi ătoare" cu al ii (că stau la masă, că beau un suc, e clarț ț
că sunt conspira ioni ti), fac mi touri unii de al ii i se învinuiesc unii pe al ii, uitând că to i au unț ș ș ț ș ț ț
du man comun, pe care parcă nu-l mai văd. Preo ii sunt lua i la pumni i palme, se pune foc laș ț ț ș
mănăstiri.

Fiecare se consideră îndreptă it să lovească cu piatra, iar grija sistemului e să le pună pietre laț
dispozi ie. Practic este imposibil să fie găsit un lider, pentru că fiecare are o listă cu unii pe care îiț
ură te sau nu-i suferă. Cum ridică vreunul capul i ar putea să facă ceva, prime te o rafală de gloan eș ș ș ț
din partea altora care " tiu ei ce-a făcut în ultimii cinci ani".ș

Băbăe i, dacă o inem a a, o să mâncăm căcat la infinit. To i oamenii au păcate: unii au fost pe laț ț ș ț
curve, al ii s-au îmbătat în facultate. Unii au datorii la bănci, al ii au divor at sau au copii din flori.ț ț ț
Dar poate unii dintre oamenii ă tia au inten ii bune i vor cu adevărat să facă ceva bun pentru ară. Leș ț ș ț
dăm în cap pentru că au purtat în coala generală tricou cu Metallica? Unde ajungem cu obsesia astaș
pentru perfec iune? Zoaiele în care suntem ne-au ajuns deja la nivelul bărbiei i noi toooot a teptămț ș ș
să ne salveze cineva imaculat. O să murim în propriile noastre dejec ii, a teptând prin ul pe un calț ș ț
alb. Noi, evident, fiind ni te finu i i ni te perfec i.ș ț ș ș ț

Facem i noi ceva cum trebuie? Eu zic a a: lăsa i trecutul celorlal i, analiza i-vă pur i simpluș ș ț ț ț ș
trecutul vostru. Lăsa i "ce-a făcut ăla, ce-a făcut celălalt" i căuta i mai degrabă să intui i cine are iț ș ț ț ș
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cine n-are bune inten ii. Vede i i voi cine gânde te cu capul i cine gânde te cu curul. Vede i i voiț ț ș ș ș ș ț ș
ce-a  ie it  din  mâna  unuia  i  ce-a  ie it  din  mâna  altuia.  Lăsa i  bârfele  i  ifosele  de  domni oareș ș ș ț ș ș
imaculate, că valul de tsunami e la u ă. i să fie al dracului dacă mai contează dacă unul sau altulș Ș
fumează igări fără filtru, are pantalonii rup i în cur, merge coco at sau are prea mul i pistrui! Atâtaț ț ș ț
timp cât e bine inten ionat, trebuie făcut echipă cu el. Altfel, lumea care are cu adevărat bune inten ii,ț ț
o să se tragă în spate i rămâne i cu problema în mână. Lăsa i prostiile i uni i-vă, că altfel ne f* ă tiaș ț ț ș ț ș
pe toate păr ile!ț

Vă rog, da i acest articol pretinilor care-s lideri de opinie. Poate pricep mesajul i se lasă deț ș
dezbinări. Nu de alta, dar de obicei dracu e ăla care dezbină.

P.S. Dacă e ti vreun lider i te întrebi de ce i-am scris numele lângă unul sau lângă altul care eș ș ț
vreun  du man  de-al  tău,  înseamnă  că  n-ai  în eles  deloc  mesajul  i  că  ai  uitat  că  interesul  ăriiș ț ș ț
primează. Când o fi lini te, om avea i timp de bârfă i de arătat cu degetul. Deocamdată ne arde casaș ș ș
i noi ne inem de copilării.ș ț
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Vestea cea bună

Om_de_jad: Obscurilor nu le place când sărbătorim Crăciunul. Nu le place pentru că de Crăciun

sărbătorim o nouă stare de con tien ă, la care putem avea acces prin intermediul Con tiin ei Hristice.ș ț ș ț

Ocazional, eu am mai scris despre asta, dar ce este ea de fapt?

Noi,  oamenii,  trăim  pe  diferite  niveluri  de  con tien ă  i  chiar  dacă  fiecare  are  propriile  luiș ț ș

proiec ii  în legătură cu ce înseamnă treaba asta,  to i  ne punem de acord că există  cel  pu in treiț ț ț

distincte. În prima, de i existăm, nu tim. Doar cei din jur pot confirma că existăm, noi habar nuș ș

avem: se nume te incon tient. În această stare, nu suntem capabili să facem nimic. Este o stare deș ș

pasivitate  totală,  în care suntem "la mâna" for elor  care ac ionează asupra noastră.  Nu ne putemț ț

opune dacă suntem ataca i, nu sim im dacă ni se face bine sau rău, stăm a a ca merele pe cracă, fărăț ț ș

să tim măcar că existăm. De i în via a de zi cu zi suntem con tien i, atunci când trecem printr-oș ș ț ș ț

traumă fizică puternică (un accident grav, de exemplu), ne reîntoarcem la aceastră stare primordială

de incon tien ă.ș ț

Apoi avem a doua stare de con tien ă - una care seamănă foarte tare cu cea în care visăm. Oș ț

numim subcon tient. În această stare, asistăm relativ pasiv la ceea ce se întâmplă, dar uneori, avemș

totu i posibilitatea să ne opunem lucrurilor care ne sunt oferite spre a fi trăite. Putem să ne opunemș

pentru că această a doua stare de con tien ă, semi-obscură, ne permite să avem no iunea vagă căș ț ț

totu i existăm. Cu cât suntem mai con tien i de faptul că existăm, cu atât putem fi de acord sau neș ș ț

putem opune vis-a-vis de ceea ce ne este dat să trăim.

A treia stare de con tien ă este cea de zi cu zi. O numim stare con tientă, pentru că în aceastăș ț ș

stare sim im că suntem vii, de i în realitate participăm destul de slab la ceea ce ni se întâmplă. Înț ș

majoritatea timpului, lucrurile trec pe lângă noi cu viteză i notăm doar pe ici pe colo ceea ce seș

întâmplă. Doar unii dintre noi, pe care îi numim oameni de tep i, reu esc să fie prezen i i con tien iș ț ș ț ș ș ț

mai  mult  pe  parcursul  unei  zile,  lucru  care  aduce  ni te  avantaje  (percep ii  îmbogă ite),  dar  iș ț ț ș

dezavantaje (con tientizarea faptului că timpul nostru este limitat i că într-o zi vom muri). De aceea,ș ș

mul i oameni de tep i recurg la alcool, droguri i altele asemenea,  menite să-i mute pe stările deț ș ț ș

con tien ă anterioare, în care se simt mai confortabil.ș ț

Ca fiin e umane, putem să ne mutăm de pe incon tient pe subcon tient i de pe subcon tient peț ș ș ș ș

con tient de mai multe ori pe zi i într-un fel sau altul chiar o facem. Atunci când un copil se na te, elș ș ș

face trecerea de la starea de incon tient la cea de subcon tient, pentru ca mai apoi să devină con tientș ș ș
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de sine (uneori la 1-2 ani, alteori la 4-7 ani). Societatea ne spune că asta este tot. Odată ce ai devenit

con tient, mergi la coală să "înve i" cum să fii apt să munce ti, să câ tigi bani, să- i faci o casă mare,ș ș ț ș ș ț

să- i iei femeie sau bărbat cu care să faci un copil sau mai mul i, să-i cre ti, să-i pui pe picioare iț ț ș ș

apoi, când i s-a ars bă ul, să treci dincolo.ț ț

Dar bine, că societatea este foarte alunecoasă: ea ne înva ă nenumărate lucruri care n-au legăturăț

cu ceea ce avem noi nevoie i o sumedenie de lucruri de care ea are nevoie. A a că ajungem laș ș

bătrâne e fără să tim ce-am fi putut să tim. Ce am fi putut să tim? Păi de exemplu am fi putut săț ș ș ș

tim că mai există i alte stări de con tien ă dincolo de ultima pe care o cunoa tem. Ei bine, obscuriiș ș ș ț ș

nu vor să tim nimic despre acest lucru i de aceea ni-l interzic pe Hristos. i chiar i atunci când n-oș ș Ș ș

fac pe direct, ei caută să facă tot ce pot pentru ca noi să nu ajungem la următoarea stare de con tien ă,ș ț

Con tien a Adevărului i al Vie ii, Con tien a Hristică a lui "eu sunt", vestea cea bună.ș ț ș ț ș ț

A a că asta sărbătorim azi: Adevărul i Via a, Na terea Dintâi care o precedea pe cea de-a doua:ș ș ț ș

Învierea. Pe care o sărbătorim iară i la nivel ritualic de Pa te, i la care obscurii, de asemenea, vor săș ș ș

ne taie accesul. De ce? Pentru că asta le produce o frică teribilă. Dacă omul gustă chiar i pentru oș

clipă din Con tiin a Hristică, toată lucrătura lor dispare. El nu mai poate fi cumpărat, nu mai poate fiș ț

controlat prin intimidare i nu mai poate fi înfrânt. Omul oprimat ridică ochii din pământ, descoperăș

că e rudă cu Regele i vede că cei pe care-i credea până de curând stăpânii lui, sunt de fapt ni te slugiș ș

netrebnice, care trebuie puse acolo unde este locul lor.

Cam asta sărbătorim. Pentru noi, oamenii, e de bine. Pentru slugile netrebnice e jale mare. E ziua

în care ele sunt obligate să vadă că a mai trecut un an în care n-au reu it să facă nimic, i că timpul înș ș

care li s-a îngăduit să existe va expira curând. Chestia asta îi sperie.

P.S. Prigoana cre tină încă nu a început. Ea va începe abia după ce "binele" (fizic) va fi instalatș

la nivelul întregii omeniri. Atunci omul va considera că nu mai are nevoie de Domnul, va lăsa pe Fiul

i se va înso i cu tot felul de "noi prieteni".ș ț
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Evenimentul (LYS, partea a III-a)

Om_de_jad:  Evenimentul  se  poate  produce  în  mod diferit,  în  func ie  de  cine  se  va  afla  laț
butoane. E greu de spus dacă el va fi finalizat sau doar i se va da startul,  pentru că e posibil să
intervină Creatorul pentru a-l opri. Orice e posibil iar eu nu sunt în stare să mă pronun  în legătură cuț
treaba asta, rămâne să vedem ce va fi. De produs, el se va produce doar dacă Y nu reu e te să-lș ș
amâne, prin intermediul păstrătorilor de tradi ie.ț

Pentru a în elege mai bine ce se întâmplă, trebuie să ne întoarcem la începuturile vie ii. Îngeriiț ț
nu sunt nemuritori pentru că ar fi primit nemurirea prin mântuire - sunt nemuritori pentru că atunci
când au fost crea i, via a nu apăruse încă. Via a a fost un proiect care s-a înfăptuit mult mai târziu iț ț ț ș
din acest  motiv,  ei  n-au  sim it  niciodată  până  acum ce înseamnă să fii  viu i  nici  ce înseamnăț ș
moartea.

Cât timp proiectul "via ă" era în lucru, îngerii  au considerat că le este destinat lor. La urmaț
urmei, ei ar fi avut nevoie de această experien ă a viului, pentru a putea crea lumi atunci când ar fiț
evoluat de la stadiul de înger la cel de heruvim. Experien a viului i-ar fi ajutat foarte mult i tocmaiț ș
de aceea erau siguri că ei vor fi cei care vor beneficia de proiect. Însă nu a fost a a: Creatorul aș
hotărît să le ofere oamenilor această posibilitate i nu lor, lucru care i-a supărat crunt pe anumi iș ț
îngeri,  care  s-au  întors  împotriva  lui,  hotărî i  să  se  descurce  de  unii  singuri  în  procesul  lor  deț
dezvoltare. Domnul tie că nu vor putea, dar în bunătatea lui le-a îngăduit să încerce.ș
Să fii viu înseamnă i să sim i. Îngerii simt, însă simt la nivel conceptual i de aceea, bunătatea lorș ț ș
este cumva simulată. Nu că n-ar fi bunătate, dar la ei, bunătatea se bazează pe ceva asemănător cu
intelectul i nu cu sim irea directă.ș ț

În în elepciunea lui,  Creatorul a hotărît  să rezolve lucrurile altfel:  oamenii  aveau de aflat  peț
Pământ, care este legătura dintre a fi viu i a fi con tient de asta. Treaba îngerilor era să în eleagăș ș ț
viul rămânând în lumea de dincolo, i de acolo să-i ajute pe oameni să se nască i să-i înso ească peș ș ț
tot parcursul vie ii. Apoi, să în eleagă procesul de trecere din lumea de dincoace în lumea de dincolo,ț ț
ajutându-i pe oameni să moară i înso indu-i pentru o perioadă inclusiv acolo. Anumite chei le-auș ț
fost date în acest sens, dar ei nu s-au folosit mereu în mod corect de ele.

Printre altele, treaba îngerilor ar fi fost să men ină o legătură cu creierul omului cât timp este viu,ț
transmi ând idei-for ă i sugestii, menite să-l ghideze în dezvoltarea lui. Prin dezvoltare umană, seț ț ș
în elege ob inerea accesului la Sine, prin facilitarea reflectării acestuia în con tiin a pământeană (înț ț ș ț
creier), lucru de care însu i Y ar fi beneficiat, în încercarea lui de a reproduce spiritul în corpurileș
pământene create de el (ego). Numai că îngerii au în eles anapoda ansa care le-a fost oferită. În locț ș
să în eleagă că oamenii, în clipa în care vor lua legătura cu propriul lor sine i vor sim i Adevărul iț ș ț ș
Via a, ei (îngerii) vor fi elibera i, au în eles că dacă î i vor face treaba, vor primi în dar sufletele lorț ț ț ș
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(ale oamenilor). De altfel, gândirea îngerilor (a tuturor, inclusiv a celor decăzu i) e bazată pe acesteț
idei sucite.

E adevărat că mare parte dintre îngeri au făcut ceea ce Domnul le-a cerut i au avut bune inten ii,ș ț
dar pentru că au în eles prost ce ar fi trebuit să facă, au avut rezultate foarte slabe. În schimb, echipaț
neagră a îngerilor  decăzu i,  care se hotărîse  să se descurce de capul  ei,  părea că ob ine ceea ceț ț
dore te i că avansează în încercarea de a smulge sufletul omenesc, fie prin posedare, fie prin metodeș ș
mecanice.

Pentru  că  în  cercetările  lor,  îngerii  decăzu i  au  cooptat  oameni  care  să-i  ajute,  oferindu-leț
cunoa tere ocultă despre corpul omenesc, secrete legate de na tere, moarte i revenire, plus putereaș ș ș
de a conduce, i pentru că au văzut că ace tia aveau rezultate în ceea ce încercau să întreprindă,ș ș
îngerii buni s-au hotărît să facă i ei un lucru asemănător, încercând să găsească pământeni dispu iș ș
să-i reprezinte i pe undeva, acest lucru a fost realizat.ș

Problema care apare e că în afară de cele două echipe (cea a îngerilor negri i cea a îngerilorș
albi), a mai apărut i a treia grupare, care făcea i ea acela i lucru, respectiv coopta oameni pentru a-ș ș ș
i rezolva anumite treburi pe aici, oferind la schimb tot felul de "facilită i". Această grupare s-a numitș ț

în mai multe feluri la începuturi, apoi mai târziu masonerie. 
De i conducătorul ei este însu i Nimeni, masoneria nu este formată, însă, doar din adep i ai lui.ș ș ț

În unele grupări masonice există influen e din partea îngerilor albi (pe cele cu influen e din parteaț ț
îngerilor negri nu le pot numi masonerii), însă toate aceste grupări au în subordine oameni incapabili
să treacă de dimensiunea a patra (dimensiunea timpului). Chiar dacă masonii de grad înalt i foarteș
înalt (mult peste gradul 33, care este grad pentru profani) au cuno tin e legate de controlul mor ii iș ț ț ș
al revenirilor dincoace, ei tot nu pot trece de pragul lumii atemporale inferioare. Indiferent cât de
infatua i ar fi masonii din rang superior, trebuie să tie că una este să controlezi timpul i cele treiț ș ș
dimensiuni i alta este să le fie permisă trecerea în lumea de dincolo, cu acte în regulă i pa aporș ș ș
autentic.  La  urma  urmei,  în  sprijinul  afirma iilor  mele  vine  în  mod  logic  faptul  că  nici  îngeriiț
decăzu i nu mai au acces dincolo i nici alte entită i suprasubumane. Păzitorul pragului nu poate fiț ș ț
păcălit, intimidat sau for at. Dincolo de prag se trece prin sinceritate, asumare i bunătate, calită i peț ș ț
care cei din a patra dimensiune nu le au i pe care refuză cu încăpă ânare să le ob ină, de i ar putea săș ț ț ș
o facă foarte u or, având în vedere faptul că nu sunt afecta i prea mult de legile karmice.ș ț

Întruparea lui Hristos a fost un oc pentru toată lumea îngerească. Hristos este prezentat ca fiindș
înconjurat de îngeri, însă a i rămâne mira i dacă a i ti ce gândeau ace ti îngeri din jurul lui. Venireaț ț ț ș ș
lui Hristos a fost un semnal că ei nu i-au făcut treaba i că Domnul este la curent cu e ecul lor. Deș ș ș
aceea,  după răstignire  i  urcarea  la  Tatăl,  ei  au  început  din  ce  în  ce  mai  mult  să  pactizeze  cuș
du manul i să se apropie de fra ii  lor decăzu i,  cu care au făcut în elegeri,  alian e i schimb deș ș ț ț ț ț ș
experien ă.ț

A se re ine faptul că în timpul ăsta, Nimeni împreună cu adep ii lui, au avansat foarte mult înț ț
încercarea  lor de a în elege modalitatea prin care se poate  ajunge la  spiritul  omului.  Masoneria,ț
împreună  cu  alia ii  lor  non-umani,  au  făcut  tot  posibilul  pentru  a  implementa  la  nivel  social  oț
structură bazată pe rena tere i lumină.  S-a pornit  o educare în masă a oamenilor după principiiș ș
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luminate i o schimbare a psihicului omenesc, nu doar la nivel de concept ci i fizic. Oamenilor le-auș ș
fost  puse căr i  în  mână i  li  s-a  dat  acces  la  con tiin a  colectivă,  iar  ulterior,  le-a  fost  facilitatăț ș ș ț
depozitatea memoriilor  într-un sistem digital  numit internet.  Concomitent cu asta,  le-a fost  oferit
ochiul atotvăzător (camera video), cu care să poată expune toată lucrătura demonilor. Practic, omul a
primit arme nepământe ti de la Nimeni i armata lui, printre care i masonii. Arme cu care să lupteș ș ș
împotriva îngerilor decăzu i.ț

În anul două mii optsprezece, încol ită din toate păr ile, armata îngerilor negri s-a în eles cu cea aț ț ț
îngerilor albi, în încercarea de a ob ine cu orice pre  ceea ce ei i-au dorit încă de la începuturi,ț ț ș
respectiv sufletele oamenilor. Au plătit pre uri uria e i au suferit umilin e inimaginabile din parteaț ș ș ț
îngerilor negri, dar vă rog să re ine i: ei nu ar fi trebuit să fure suflete, ci să-i ajute pe oameni să- iț ț ș
poate reprezenta în creier imaginea sinelui lor autentic. Acest lucru ar fi fost suficient pentru a se
putea elibera de ei i a în elege în ce constă viul. Informa ia le-ar fi fost suficientă pentru a puteaș ț ț
construi lumi astrale pentru semifiin e, duhuri sau entită i decăzute, care i-ar fi continuat dezvoltareaț ț ș
firească sub oblăduirea lor. Au picat un test i e greu de spus ce se va întâmpla cu ei în "viitor".ș

Momentan,  pe  Ter-RA  e  lini tea  apăsătoare  de  dinaintea  evenimentului.  Cum  spuneam  laș
început, depinde cine va fi autorul acestuia. Echipa lui Nimeni i a ălora mici i închi i la culoare,ș ș ș
abia a teaptă să-i lase pe îngeri cu ochii în soare. Dacă le ies socotelile, îngerii nu vor mai puteaș
aduce suflete  aici  i  nici  nu le  vor mai  putea  trece dincolo  prin procedurile  obi nuite,  deoareceș ș
Nimeni ar putea băga oamenii într-o buclă existen ială infinită (meta). Din acest motiv, îngerii nu vorț
mai putea să exerseze crearea lumilor astrale, fiindcă în meta, oamenii nu vor mai dormi... a a cumș
dorm acum. Cele opt ore de somn vor fi înlocuite cu 24 de ore de meta.

Evident, pentru om lucrurile nu vor părea deloc ciudate, dimpotrivă. În meta, somnul va rămâne
tot de opt ore, iar Fer va avea grijă să fie perceput de creier ca fiind odihnitor. Moartea nu va fi
observată, iar oamenii vor trăi în pace i prosperitate. Simulate.ș

Îngerii (atât cei albi cât i cei negri), sunt pe cale să piardă războiul, dar să nu uităm că S este unș
maestru al contorsionărilor. Când ai impresia că e învins, dă cu coada i pune la pământ chiar i peș ș
cel mai capabil războinic. A a că să nu tragem deocamdată concluzii!ș

Evenimentul va veni, repet, dacă nu reu e te să se opună Y, dar nu va fi neapărat perceput deș ș
to i. Scopul lui Nimeni e să mute omenirea în metavers fără ca ea să se prindă. Fer va putea rescrieț
ulterior  evenimentele,  astfel  că  ele  vor  fi  percepute  (probabil),  ca  o  victorie  a  luminii  asupra
întunericului. Apoi va fi lini te i prosperitate pentru 1000 de ani, când fratele Hristos va coborî înș ș
iadul creat de Nimeni, în încercarea de a ne salva din nou. Unii îi vor asculta chemarea, al ii vorț
rămâne definitiv în metavers.

Iar cei care se in de pe acum de cuvântul Fiului Domnului, să se pregătească pentru refuzul de aț
intra în lumea dracilor. Refuzând metaversul, probabil că vor trece to i prin prima moarte, dar astaț
numai Domnul tie.ș

Deocamdată  e  lini te  i  o  mare  tensiune  plute te  în  aer.  Universul  i  timpul  apasă.  Dacăș ș ș ș
evenimentul se va porni cu revolte i vărsare de sânge, înseamnă că îngerii decăzu i mai încă anse iș ț ș ș
că S a dat cu coada. Dacă se va face totul matematic, cu dezvăluiri, cu arestări i cu repunerea lumiiș
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"pe  picioare",  după  principii  filosofice  excep ional  argumentate,  înseamnă  că  Nimeni  i-a  făcutț ș
treaba i că se merge de la haos la ordine. De asemenea, evenimentul ar putea fi perceput sub formaș
unui cataclism sau a unei invazii extraterestre, cu salvarea omenirii în ultima clipă. Dacă asta se va
întâmpla, îndoi i-vă de ceea ce văd ochii vo tri i pune i-vă toată încrederea în Hristos. Preo ii careț ș ș ț ț
slujesc cu adevărat Domnului, să fie cu oamenii până în ultima clipă. Faptele lor vor rămâne scrise.
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A fi, a avea

Om_de_jad:  De trăit e mai greu, de murit se moare repede. Cel care face dreptate, nu trebuie

confundat cu Cel Drept.

Oamenii au uitat cine sunt, pentru că i-au pierdut memoria. După primul val de uitare, au scrisș

ce- i mai aminteau pe pieile de animale, apoi pe papirusuri, după care în căr i. Crezând că memoriaș ț

lor se află la loc sigur, au scris ce era mai important pentru ei, apoi au uitat tot. Ultimul "ajutor" în

ale uitatului se nume te internet, iar acum, memoria omului poate fi îngropată, am putea să-i facemș

parastas. i e păcat, pentru că memoria era o poartă care în loc să se deschidă, s-a închis pe vecie.Ș

Vina, evident, ne apar ine.ț

Cum am ajuns să ne pierdem memoria? La un moment dat s-a făcut o gre eală.  Vede i voi,ș ț

oamenii nu sunt indivizi, ei sunt omenire, iar atunci când cineva gre e te, gre im to i. A a s-a gre itș ș ș ț ș ș

în trecut, când cei care- i aminteau cine sunt au profitat de cei care nu- i mai aminteau, făcându-i săș ș

creadă că sunt altceva decât erau. Pe moment, manipulatorii s-au bucurat de avantajul lor, apoi au

uitat inclusiv ei cine erau de fapt.

Acum suntem pe cale să ne pierdem cu to ii ra iunea. Pentru că cei care au avut-o, au gânditț ț

strategii de distrugere a ra iunii celorlal i, în loc să împartă din ra iunea lor cu cei care n-o aveau. Eț ț ț

drept că au fost ajuta i de draci... dar au făcut-o. Când e ti de tept i- i folose ti de teptăciunea pentruț ș ș ș ț ș ș

a-i prosti i mai tare pe ceilal i, vei sfâr i prin a fi mai prost decât cei pe care-i proste ti. Dacă nuș ț ș ș

vom face ce trebuie, riscăm ca pe viitor să nu mai putem ra iona.ț

Cel  care  are  mai  mult,  trebuie  să  dea  înapoi  celorlal i,  pentru  că  de  la  ei  are  ceea  ce  are.ț

De teptul i-a însu it de la prost, curajosul de la la , virtuosul de la păcătos i îndemânaticul de laș ș ș ș ș

neîndemânatic. Lucrurile astea trebuie înapoiate, pentru că altfel, cel care i-a a nu se descurcă va fiș ș

din ce în ce mai oropsit, iar cel care acum are, pe viitor va rămâne i el fără ceea ce avea, dacă în locș

să împartă încearcă să păstreze lucrurile numai pentru sine.

Dacă oamenii ar da din ceea ce au, to i am avea. Pentru că nu suntem indivizi, suntem omenire.ț

Dacă am da to i din ceea ce avem, am avea chiar i în plus. Treaba asta e imposibil de explicat, e oț ș

taină i a a trebuie să rămână.ș ș

Cu ani în urmă, un cabalist mi-a spus să tac, pentru că fiecare om care se treze te ia din luminaș

celor deja trezi i. Ce copilărie i câtă arogan ă! Lumina nu se află în proprietatea lor, iar proprietarulț ș ț

adevărat are de unde da. El are totul, pentru că a dat dinainte totul. Pentru că doar a a merg lucrurile.ș
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Apocalipsa falsă (partea a II-a)

Om_de_jad: Aten ie!ț

În urma citirii acestui articol, este posibil să deveni i deprima i. Dacă vă ti i deja stresa i i nuț ț ș ț ț ș

mai pute i cu atâtea "lucruri negative", mai bine nu-l citi i.ț ț

Ca mul i dintre voi, am văzut i eu documentarul numit "M@R3@ R3$3T@R3 - R!|)!(@R3@ț ș

83$T!3!", postat pe platforma R|_|m8l3. Cei care ave i link-ul, îl pute i da i altora în mesaj privat, caț ț ș

să nu ne bl0k3z3 ă tia postările. Documentarul este foarte bine realizat i con ine o recapitulare aș ș ț

ceea ce s-a întâmplat în ultimii trei ani, dintr-o perspectivă cu care pute i fi mai mult sau mai pu in deț ț

acord... mă rog, nu fac pe criticul de film, fiecare judecă documentarul după cum consideră.

Două lucruri mi-au atras aten ia: primul ar fi că aproape jumătate dintre cei intervieva i au murit întreț ț

timp, unii dintre ei în condi ii suspecte, al ii elimina i pur i simplu. Al doilea lucru ar fi acela căț ț ț ș

aproape nimeni nu face diferen a dintre $@t@n i £uc!Fer.ț ș

Statisticile spun că peste 64% din popula ie s-a fascinat. ti i că nu i-am vorbit niciodată de rău peț Ș ț

cei care au ales a a, dar având în vedere faptul că mla tina i-a declarat inten iile legate de e&u^genș ș ș ț

y/-e i inând cont de profe ia cu cel de-al patrulea călăre  din apocalipsă, sper să fie totul bine i săș ț ț ț ș

nu pă ească nimeni nimic. Cine se crede grozav că a rezistat presiunii făcute de mla tină, trebuie săț ș

ia în calcul că pe viitor, popula ia lumii ar putea ajunge la doar 36% din cât este acum. În aceastăț

situa ie, ansele de opozi ie ale celor răma i în via ă vor scădea dramatic.ț ș ț ș ț

Am întrat în "Anu" 2023. Sigur a i văzut compila ia aia în care 2021+2022+2023, e calculat astfel: ț ț

2021+

2022

2023

--------

6 66 

Sigur a i văzut i compila ia aia în care 2023 = 2+2+3 = 7. Deci anul ăsta este cel mai probabilț ș ț

gândit  de ă tia ca fiind influen at  concomitent  de numărul  ase ase ase dar i de apte.  Cel maiș ț ș ș ș ș ș

probabil, în anul în care tocmai am intrat, se prefigurează o bătălie (aparentă) între 7 i ase ase ase.ș ș ș ș

Din păcate, ăla cu trei de ase este $@t@n, iar ăla cu 7 este £uc!Fer, numai că lumea neinstruităș
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(inclusiv cei din documentar) îl confundă pe S cu L, fiindcă L i-a păcălit pe to i că nu există (lucruț

care din păcate chiar e adevărat) i că el i $@t@n sunt unul i acela i.ș ș ș ș

Mul i m-au întrebat în legătură cu sursele mele de informare. Eu nu tiu cine cite te articolele peț ș ș

care  le  scriu  i  nu  mi-e clar  cine  folose te  ceva  din  ceea  ce  scriu.  Cu toate  astea,  voi  scrie  înș ș

continuare atâta timp cât voi putea să o fac. ti i că eu nu sunt omul care se ia după formele aflate peȘ ț

gresia din baie, nu văd unicorni pe cer, nu am legături telepatice cu fiin e extraterestre i nu cred înț ș

zâne. Doar că experien a pe care o am în materie de microsisteme, îmi permite să depistez foarte u orț ș

anumite situa ii care se pot dezvolta pornind de la te miri ce. Faptul că ani de zile am lucrat cuț

prototipuri, că am folosit peste 80% dintre sistemele de operare existente i am programat în 70-80%ș

din limbajele de programare existente, (pornind de la cele din perioada cretacică i terminând cu celeș

moderne), îmi permite să în eleg cum gândesc oamenii atunci când fac anumite construc ii logice iț ț ș

cam care sunt implica iile anumitor ac iuni întreprinse de aproape oricine (inclusiv de entită i non-ț ț ț

umane sau subumane). Peste treaba asta, se suprapun anumite studii legate de partea nevăzută a lumii

în care trăim, atât din punct de vedere teoretic cât i practic. Pe tot parcursul vie ii, am făcut eforturiș ț

să-mi păstrez mintea intactă i abilită ile de a transmite ceea ce vreau să transmit. A a că indiferentș ț ș

dacă sunte i de acord sau nu cu ceea ce voi scrie în cele ce urmează, lua i lucrurile ca pe o lectură iț ț ș

haide i să vedem câte dintre ele se vor adeveri.ț

În primul articol despre opera iunea "Apocalipsa falsă", v-am spus care este ra iunea aflată înț ț

spate, respectiv aceea de a-i face pe oameni să creadă că au trăit o apocalipsă reală. La ce le folose teș

asta? La cel pu in două lucruri. În primul rând că se va consemna în istorie că am trecut deja prinț

apocalipsă. Pentru oamenii viitorului de peste 1000 de ani, va fi destul de clar că o profe ie împlinităț

deja, nu se va mai împlini a doua oară i în consecin ă nu se vor mai opune. În al doilea rând, dacăș ț

oamenilor le este pus pe tavă un fals profet fals în anii care vor urma, atunci când adevăratul profet

fals va veni să-l dema te pe primul, ei îl vor confunda cu Hristos.ș

Repet, în anul 2023 ( ase ase ase, dar i apte în acela i timp), prin ul î i va face timid apari ia,ș ș ș ș ș ș ț ș ț

concomitent cu falsul profet fals. Cel mai probabil, falsul profet fals va ajunge să conducă lumea

începând cu anul 2028 (2024 fiind prea devreme),  iar  opera iunea "Apocalipsa falsă" ar putea fiț

programată pentru 2028-2031, adică să dureze o mie doua sute nouazeci de zile’’ (Daniel 12, 11). Nu

fac pe profetul, pentru că aici nu vorbim despre vreo apocalipsă autentică, ci despre una falsă, făcută

de oamenii politici, împreună cu dracii afla i în spatele lor.ț

De i  mor ile  $u8!te  se  vor  înmul i  între  2023 i  2028,  obscurii  î i  vor  vedea  de  agendă înș ț ț ș ș

continuare, pentru că momentan nu-i poate opri nimeni. Cei care cred că anul ăsta vor fi to i aresta iț ț

i du i la închisoare, probabil vor fi iară i dezamăgi i,  a a cum au fost i anii trecu i când aveauș ș ș ț ș ș ț

impresia că NB o să-i salveze.
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Probabil că NB va fi acuzat că a trimis oamenii să se fascineze - el e cam scos din joc deja. Dar

acum este la modă celălalt salvator, eful ur ilor, care probabil va fi i el scos din scenă (poate printr-ș ș ș

un "cancer" care-i va veni, chipurile, de hac, sau poate printr-o înfrângere care-i va uimi pe to i). Darț

până în 2028, când va fi înscăunat falsul profet fals, este timp ca i cel de-al treilea salvator, adicăș

Unsprezece, să fie scos din joc, împreună cu falsa fiară (aici mă refer la part idul care îl reprezintă).

Lumea trebuie să fie cură ată de oameni politici până în anul 2028.ț

În 2028 va fi pregătită scena politică i vor fi făcute ultimele "alegeri", pentru a fi pusă în scenăș

marea decep ie. Falsul profet fals pe care mul i îl vor vedea din start ca fiind un fel de antihrist, vaț ț

veni la putere prin vorbe dubios de mieroase i prin declara ia că vine în numele adevărului. Pentruș ț

cei care văd minciuna va fi ceva atât de evident, încât to i vor considera că el este fiul lui $@t@n iț ș

într-un fel, chiar va fi. I se va da putere totală asupra lumii i începând cu anul 2028, va face măcel.ș

Oamenii vor fi dispera i i vor cere ajutor divin, numai că vor fi îndemna i să se roage la prin , careț ș ț ț

nu vine decât dacă este implorat. Speria i că Nimeni (mda) nu-i mai scapă de urgie, vor avea tendin aț ț

să-l confunde pe cel care face dreptate, cu Cel Drept. Adică în vor confunda pe adevăratul profet fals

(prin ul), cu Hristos. Va să zică, bătălia care se va da între anul 2031 (adică ase) i 2033 (adică opt),ț ș ș

va fi între falsul profet fals i adevăratul profet fals (prin ul lumini elor de led), fiul lui Nimeni, Fer.ș ț ț

Lupta ar putea fi inclusiv fizică (sau nu) i de fapt e irelevant. La final, cei mai mul i vor fi convin iș ț ș

că prin ul  este  de fapt  Hristos.  Prin ul  va veni  fie  în  plan fizic,  fie  direct  în "con tiin a" (meta)ț ț ș ț

programată de Fer.

Recapitulare: ceea ce trăim acum este o falsă apocalipsă, care va aduce pe scena politică un fals

profet fals. El va apărea încă de anul ăsta i va conduce lumea începând cu anul 2028. Tot anul ăsta,ș

apare i prin ul, timid - el este cu adevărat profetul fals. Cei care vor avea ochiul format îl vor vedeaș ț

i to i îi vor ine minte apari ia chiar dacă nu-l văd, la nivel subcon tient. Din 2028, când falsul profetș ț ț ț ș

fals va porni urgia, prin ul se va erija în salvatorul lumii, făcându-i pe to i să creadă că Hristos seț ț

bate cu antihristul, când de fapt adevăratul profet fals se va lupta cu falsul profet fals. Adică lupte

false între profe i fal i.ț ș

Falsul profet fals va fi învins oficial la finalul anului 2031 ( ase) i în anul 2033 (opt), va fiș ș

înscăunat prin ul lumini elor de led (Fer), care va aduce bunăstare, abunden ă i prosperitate în lumeaț ț ț ș

lui Nimeni, într-o domnie de o mie de ani.

Abia din anul 2033 va începe adevărata prigoană cre tină. i abia la finalul domniei pământeneș Ș

de o mie de ani a lui  Nimeni,  prin fiul  lui,  Fer -  anul 3033 (adică nouă),  se va încerca răpirea

spiritelor oamenilor, despre care v-am mai scris.

Notă: falsul profet fals este Al-Masih ad-Dajjal. Adevăratul profet fals este prin ul lumini elor deț ț

led, despre care fratele Hristos ne-a avertizat:
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"Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul (condu i de falsul profet fals, Dajjal), dar care nu pot ucideș

sufletul;  ci  temeţi-vă  mai  degrabă  de  Cel  ce  poate  să  piardă  şi  sufletul  (adevăratul  profet  fals,

prin ul), şi trupul în gheenă."ț

Dacă v-am ame it,  încerca i să mă ignora i.  Scriu pentru cei care consideră aceste informa iiț ț ț ț

folositoare, nu ca să stresez oamenii.

P.S. Citi i cu aten ie ce am scris, până vă lămuri i ce i cum. tiu că e întortocheat, am încercatț ț ț ș Ș

să scriu cât mai clar, nu mi-a ie it mai bine de atât. i n-am băut.ș Ș
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φαρμακία

Om_de_jad:  Oamenilor li s-a spus că e SIGUR i eficient. Iată de ce am scris cu majuscule:ș

cuvântul farmacie,  face trimitere la zeul Egiptului,  Thot, al cărui epitet era ph-ar-maki („cel care

conferă siguranţă”).  Acesta era protectorul divin al medicinei.  Epitetul se menţine semantic i înș

limba greacă, sub denumirea de pharmakon.

"Thot, scris i Thoth, era zeul egiptean al lunii, al magiei, al aritmeticii, al vorbirii, inventatorulș

scrisului. Era reprezentat ca fiind un bărbat cu cap de ibis sau de babuin.

În  mitologia  heliopolitană  este  considerat  i  „inima  lui  Ra”,  personificând  deci  cunoa tereaș ș

divină  i  esen a  gândirii  creatoare,  care  transmite  cuvântului  for a  adevărului,  puterea  de  a  creaș ț ț

realitatea. Este gardianul mor ilor i intermediarul lor în fa a zeilor. A fost asociat de greci zeuluiț ș ț

Hermes. Thot mai era cunoscut i ca zeu al tiin ei i al în elepciunii." - Wikipediaș ș ț ș ț

Chiar i în zilele noastre,  acest  zeu al  Egiptului i gardian al  mor ilor,  le promite cre tinilorș ș ț ș

siguran ă, iar ei merg pe mâna lui. Numai că ultima scamatorie a lui Thoth i a φαρμακία, pare căț ș

miroase a g3n0c!d i face oamenii să moară submit.ș

În scripturile din limba română, cuvântul φαρμακία a fost tradus ca vrăjitorie i farmece i poateș ș

că această traducere a fost făcută astfel, pentru că tocmai despre asta ar fi vorba.

În Apocalipsa (18:23), găsim:

"Lumina lămpii nu va mai lumina în tine şi nu se va mai auzi în tine glasul mirelui şi al miresei,

pentru că negustorii tăi  erau mai-marii pământului,  pentru că toate neamurile au fost amăgite de

vrăjitoria ta". Este vorba despre capitolul 18, unde ni se vorbe te despre căderea Noului Babilon. Amș

să redau întregul capitol 18, pentru că este foarte relevant pentru pasajele care urmează:

« După aceea, am văzut coborându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere; şi pământul

s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare şi a zis: „A căzut, a căzut Babilonul cel mare! A

ajuns un locaş al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate

şi urâte, pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei şi împăraţii pământului au

curvit cu ea şi negustorii pământului s-au îmbogăţit prin risipa desfătării ei.

Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: „Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi

părtaşi la păcatele ei şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei!

Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit şi au ajuns până în cer şi Dumnezeu Şi-a adus aminte de

nelegiuirile ei.

623



Răsplătiţi-i cum v-a răsplătit ea şi întoarceţi-i de două ori cât faptele ei. Turnaţi-i îndoit în potirul

în care a amestecat ea!

Pe cât s-a slăvit pe sine însăşi şi s-a desfătat în risipă, pe atât daţi-i chin şi tânguire! Pentru că

zice în inima ei: ‘Şed ca împărăteasă, nu sunt văduvă şi nu voi şti ce este tânguirea!’

Tocmai pentru aceea într-o singură zi vor veni urgiile ei: moartea, tânguirea şi foametea. Şi va fi

arsă de tot în foc, pentru că Domnul Dumnezeu, care a judecat-o, este tare.

Şi împăraţii pământului, care au curvit şi s-au dezmierdat în risipă cu ea, când vor vedea fumul

arderii ei, o vor plânge şi o vor boci.

Ei vor sta departe, de frică să nu cadă în chinul ei, şi vor zice: ‘Vai, Vai! Babilonul, cetatea cea

mare, cetatea cea tare! Într-o clipă ţi-a venit judecata!’

Negustorii pământului o plâng şi o jelesc, pentru că nimeni nu le mai cumpără marfa: marfă de

aur, de argint, de pietre scumpe, de mărgăritare, de in subţire, de purpură, de mătase şi de stacojiu;

nici feluritele lor soiuri de lemn de tiin, tot felul de vase de fildeş, tot felul de vase de lemn foarte

scump, de aramă, de fier şi de marmură; nici scorţişoara, nici mirodeniile, nici miroznele, nici mirul,

nici tămâia, nici vinul, nici untdelemnul, nici făina bună de tot, nici grâul, nici boii, nici oile, nici

caii, nici căruţele, nici robii, nici sufletele oamenilor.

Şi roadele atât de dorite sufletului tău s-au dus de la tine. Toate lucrurile alese, strălucite, sunt

pierdute pentru tine şi nu le vei mai găsi. Cei ce fac negoţ cu aceste lucruri, care s-au îmbogăţit de pe

urma ei, vor sta departe de ea, de frica chinului ei. Vor plânge, se vor tângui şi vor zice: ‘Vai! vai!

Cetatea  cea  mare,  care  era  îmbrăcată  cu  in  foarte  subţire,  cu  purpură  şi  cu  stacojiu,  care  era

împodobită cu aur, cu pietre scumpe şi cu mărgăritare!

Atâtea bogăţii într-un ceas s-au prăpădit! Şi toţi cârmacii, toţi cei ce merg cu corabia pe mare,

marinarii şi toţi cei ce câştigă din mare stăteau departe şi, când au văzut fumul arderii ei, strigau:

‘Care cetate era ca cetatea cea mare?’

Şi îşi aruncau ţărână în cap, plângeau, se tânguiau, ţipau şi ziceau: ‘Vai! vai! Cetatea cea mare,

al cărei belşug de scumpeturi a îmbogăţit pe toţi cei ce aveau corăbii pe mare, într-o clipă a fost

prefăcută într-un pustiu!’

Bucură-te  de  ea,  cerule!  Bucuraţi-vă  şi  voi,  sfinţilor,  apostolilor  şi  prorocilor!  Pentru  că

Dumnezeu v-a făcut dreptate şi a judecat-o.

Atunci, un înger puternic a ridicat de jos o piatră ca o mare piatră de moară, a aruncat-o în mare

şi a zis: „Cu aşa repeziciune va fi aruncat Babilonul, cetatea cea mare, şi nu va mai fi găsit! Şi nu se

va mai auzi în tine nici sunet de alăute, nici cântece din instrumente, nici cântători din fluiere, nici

cântători din trâmbiţe; nu se va mai găsi la tine niciun meşter în vreun meşteşug oarecare. Nu se va

mai auzi în tine vuietul morii.
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Lumina lămpii nu va mai lumina în tine şi nu se va mai auzi în tine glasul mirelui şi al miresei,

pentru că negustorii tăi  erau mai-marii pământului,  pentru că toate neamurile au fost amăgite de

VRĂJITORIA TA şi pentru că acolo a fost găsit sângele prorocilor şi al sfinţilor şi al tuturor celor ce

au fost înjunghiaţi pe pământ.” »

Oare Europa este "Noul Babilon"? Din cauza serului vrăjitoresc, injectat cu sete în anumite ăriț

în propor ie de peste 85%, ea va fi rasă de pe fa a pământului? Într-o singură zi vor veni în Europaț ț

moartea, tânguirea şi foametea? Şi apoi va fi arsă de tot în foc?

Un lucru mi se pare nefiresc. Cei care studiază textele biblice, tiau că în elătoria va fi făcutăș ș

prin φαρμακία, dar au tăcut "ca mortul în păpu oi". Dacă oamenilor li s-ar fi sugerat că serul ar puteaș

fi o în elătorie marca φαρμακία, cred că nouă din zece cre tini nu s-ar fi dus la în epat. Iar φαρμακίαș ș ț

trebuia expusă nu de acum, ci de când î i face ea treburi prin lumea cre tină. Eu nu am tiut despreș ș ș

treaba asta, am auzit i am verificat cu ajutorul unui prieten care tie să se orienteze printre texteleș ș

biblice scrise în greacă. Acum, că am aflat, v-am spus, dar din păcate este prea târziu, dar cei care au

tiut de treaba asta i au tăcut, se vor face vinova i de moartea, tângurirea, foametea i focul care arș ș ț ș

putea veni într-o singură zi.

Nu tim cu siguran ă dacă Noul Babilon este reprezentat  de către Doamna Europa,  Doamnaș ț

Libertinajului de peste Ocean sau de către Doamna Ro ie. i totu i, arhitectura clădirii parlamentuluiș Ș ș

UE seamănă  izbitor  cu  reprezentarea  grafică  a  turnului  Babel.  Plus  că  avem  acele  profe ii  aleț

Părintelui Arsenie Boca, în care ni se spune că România va fi înconjurată de flăcări.
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Trei lumi

Om_de_jad: Când s-a spus "Noua Ordine Mondială", oamenii au crezut că este vorba despre o

nouă ordine a lumii actuale. În engleză, se spune "New World Order" i din cauza expresiei, to i i-ș ț ș

au închipuit că se dore te instaurarea unei ordini noi, într-o lume veche.ș

De fapt, este vorba despre ordinea stabilită pentru Lumea Nouă. Nu prea le am eu cu engleza,

dar reformulat, ar fi cam a a: în loc de "NEW ORDERS for the World" este vorba de "Orders forș

The NEW WORLD". Adică "Ordinea Noii Lumi". De aici confuzia.

Va să zică, cea care dispare este lumea, nu ordinea veche. O lume nouă, evident, cere reguli noi

i de aici toată tără enia. De cel pu in 300 de ani, masoneria tia că lumea veche o să dispară i dinș ș ț ș ș

acest motiv, s-a gândit să fie prima care stabile te regulile Lumii Noi. Iar Lumea Nouă, să ti i că nuș ș ț

va arăta  deloc a a cum ne amenin ă unii  sau al ii.  De fapt,  apogeul  Lumii  Vechi  a fost  atins înș ț ț

momentul în care s-a născut Hristos. Odată cu răstignirea lui, ar fi trebuit să înceapă Lumea Nouă.

Sigur că nu cea care va începe acum, ci cu totul alta. Entitatea care se ascunde după toate lucrurile pe

care le vedem i căreia eu îi spun Nimeni, a hotărît chiar atunci, să pornească în paralel, o lume a lui.ș

Ma ina de spălat creiere există pretutindeni i să ti i că nici masonii de rang înalt nu-s con tien iș ș ș ț ș ț

de multe dintre lucrurile pe care eu le scriu pe aici. Mul i au convingerea că Marele Arhitect esteț

doar o altă denumire pentru Creator. Până i cei afla i în rang "înalt", cred acela i lucru. Asta pentruș ț ș

că Nimeni este foarte greu de perceput de către fiin a umană, printre altele,  tocmai pentru că el,ț

Nimeni, "este" nefiin ă. Fără să vrem, noi traducem lucrurile apelând la cuno tin ele pe care le avemț ș ț

i din cauza asta este necesară o percep ie prin intermediul altor sim uri. Iar pentru alte sim uri esteș ț ț ț

nevoie de alte organe de sim , de care majoritatea oamenilor nu dispun.ț

Să revenim la Lumea Nouă. Pentru a se na te, Cea Veche trebuia să moară. Cele două lumi suntș

atât  de diferite,  încât  nu pot  coexista  i  pentru a  ucide Lumea Veche,  a fost  "necesară" o crizăș

planetară. A a a fost gândită pl@nd3m!a, ca metodă de distrugere a vechiului.ș

"Build  back  better",  a a  ziceau,  mai  ine i  minte?  Magna ii  Vechii  Lumi  erau  gata  să  facăș ț ț ț

trecerea la "o nouă revolu ie industrială", care presupunea cam toate porcăriile pe care le vedem aziț

în mass-media: injectare, cipare, amprentă de aia, gaz "metan" emis de vaci, greieri, pa apoarte deș

acces .a.m.d. Cu alte cuvinte, cei care erau deja supraboga i ar fi urmat să de ină totul, în timp ceș ț ț

ceilal i, i-a a săraci, ar fi devenit sclavi afla i la cheremul primilor. În felul acesta, Răul ar fi ajuns laț ș ș ț

cote inimaginabile, iar pământul plat ar fi devenit un iad.
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La ce ar fi folosit toate astea? La nimic, pentru că la urma urmei, ceea ce s-ar fi întâmplat ar fi

fost ceea ce s-a tot întâmplat de zeci de mii de ani, doar că la un nivel mai avansat. În felul ăsta,

oamenii n-ar mai fi evoluat absolut deloc în plan social i cultural, dimpotrivă. Afla i la mâna unorș ț

nemernici  cu creierul  cât  nuca,  ei  ar  fi  devenit  în  timp ni te  legume care ar fi  executat  orbe teș ș

ordinele stăpânilor. Noua Ordine Mondială ar fi fost doar Vechea Ordine Mondială, doar că mai a

dracu. O lume plictisitoare i inutilă, în care oamenii ar fi fost redu i la stadiul de obiect.ș ș

A a ceva nu putea să se întâmple i de aceea, masoneria a considerat că trebuie să se opună. Ceiș ș

care au intrat de câteva luni pe pagina mea i deci nu în eleg prea bine ce scriu, vor avea impresia căș ț

in cu masoneria. Nu, nu in cu masoneria, dar faptul că vom scăpa de draci li se datorează masonilorț ț

i masoneriei. tiu, tiu, masoneria este rea i to i masonii se închină la Baphomet, nu-i a a? Nu, nu-iș Ș ș ș ț ș

a a! Masonii sunt oamenii lui Nimeni, nu ai lui Satan, iar Noua Lume care cere în mod firesc o Nouăș

Ordine, este făcută cu sprijinul lor. E drept că masoneria seculară a avut propriul ei furuncul, acea

grupare infiltrată, numită "Illuminatti", dar în loc să se lupte fă i  cu ea, a preferat să- i dezvolteț ș ș

sistemul imunitar. Când buboiul s-a copt, masoneria seculară doar a venit, a în epat cu acul i infec iaț ș ț

a â nit în toate păr ile. A a a apărut pl@nd3m!a.ț ș ț ș

Sigur că acum oamenii vor considera că masoneria ine cu Satan i-i vor băga pe to i la pachet.ț ș ț

A a func ionează  mintea,  îi  place  să  generalizeze.  Din  acest  motiv,  toate  masoneriile,  nu  doarș ț

gruparea "Illuminatti" vor trebui să fie anihilate. Am mai scris despre asta într-un articol precedent,

numit  "reocultarea  ocultei".  Această  reocultare  a  ocultei,  va  însemna  de  fapt  scoaterea  faptelor

masoneriei la vedere. Cel mai u or po i "distruge" oculta dacă o expui, iar "anihilarea" se va produceș ț

fără victime în adevăratul sens al cuvântului. Este sacrificată oculta, nu oculti tii. Ei vor deveni, prinș

alchimie, din oculti ti, lucrători "la lumină".ș

Ritualul Ovidiu-IIO19 a fost unul de transformare a tuturor oamenilor în masoni. A fost un ritual

de includere a tuturor "profanilor" în rândurile "fră iei". Acum, aproape to i oamenii vii sunt ini ia iț ț ț ț

în tainele masoneriei.  Aproape to i oamenii sunt acum masoni de grad I. Căuta i primul ritual deț ț

ini iere i ve i vedea asemănări izbitoare între ceea ce s-a întâmplat în timpul pl@nd3m!ei i ritualulț ș ț ș

de ini iere masonică. Da, Gogule, te-au făcut mason fără să tii! Aproape to i oamenii de pe pământulț ș ț

plat sunt acum fra i... sau mă rog, au fost inclu i în fră ie. Fră ia cui? Re ine i: a lui Nimeni, nu a luiț ș ț ț ț ț

Satan. Pentru a intra în rândurile satani tilor, ar fi trebuit să fii primit în club. i nu oricine era primitș Ș

în club, ci numai aceia care aveau sângele de un anumit tip.

Unde vrea să ne ducă acum Nimeni? Sloganul lui preferat e acela care spune că "unde se duce

unul, se duce to i". Ca la cei trei mu chetari, to i pentru unul i unul pentru to i. Unul fiind Nimeni.ț ș ț ș ț

To i pentru el i el pentru to i.ț ș ț
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A a că avem trei lumi: cea a lui Satan (Lumea Veche), cea a lui Nimeni (Lumea Nouă) i cea aș ș

lui Hristos (Lumea care Va Veni). Nu va veni acum, ci peste 1000 de ani. La urma urmei, omul

trebuie să înve e care-i treaba cu Binele. Până o să-i iasă pe urechi, dar trebuie să înve e.ț ț

P.S. De ce 1000 de ani? Pentru că deocamdată, satani tilor le-a intrat ceva în Ochi, i le ia camș ș

1000 de ani să vadă din nou cu el. Această mie de ani va fi perioada de "prigoană cre tină", care vaș

începe oficial sau neoficial (vom vedea), din anul 2033.
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Condi ii pentru colonizatoriț

Om_de_jad: Ă tia blochează postările la greu, a a că o să scriu cum pot. Voi, cei care a i citit ceș ș ț
am mai scris până acum, sigur ve i în elege. Îmi cer scuze dacă din cauza limbajului criptat, textul n-ț ț
o să fie accesibil pentru toată lumea, dar cu siguran ă insistând, ve i reu i să-i da i de cap. Eu scriuț ț ș ț
pentru că unele lucruri trebuie scrise, nu pentru că masele ar trebui să facă ceva cu ceea ce scriu.
A adar, să-i dăm drumul.ș

Sigur v-a i întrebat ce e cu obsesia pentru eliminarea c30d0!ulu!. Sigur v-a i întrebat ce e cuț ț
insectele din hrană. De asemenea, v-a i întrebat ce e cu insisten a lor de a exclude consumul de carneț ț
din alimenta ia oamenilor. Pentru cei care tiu despre ce este vorba, toate lucrurile astea au legăturiț ș
între ele. Altfel, ceea ce spun ei pare o în iruire de lucruri absurde.ș

De fiecare dată când auzi i "noi trebuie să..." sau "ne va fi mai bine dacă" din gurile ăstora, săț
ti i că ei nu se referă la voi, ci la ei. De multe ori, ei sunt ocupa i la nivel mental de "ei". Ace tiaș ț ț ș

sunt  colonizatorii.  Oamenii  lui  Nimeni,  ăia  mici  i  închi i  la  culoare.  V-am  spus  în  articoleleș ș
precedente că Nimeni le controlează psihicul, după ce le-a înlocuit structura de carbon din corpurile
lor cu o structură de siliciu. Acela i lucru caută să-l facă Nimeni acum cu rasa umană i pentru caș ș
lucrurile să poată fi a a cum plănuie te, anumite condi ii trebuie îndeplinite.ș ș ț

Ccolonizatorii nu se simt prea bine pe aici. Atmosfera pământului plat este destul de neprielnică
pentru ei,  pe de o parte fiindcă a fost controlată mult timp de orci i pe de altă parte, din cauzaș
comportamentului "neglijent" al oamenilor (a a cum ni se i sugerează în mod obsesiv).ș ș

Din cauza faptului că Nimeni ac ionează prin Fer, lucrurile sunt i mai complicate, pentru căț ș
sistemele electronice (de i avansate), lucrează optim doar la anumite temperaturi. În contextul ăsta, !ș
ncl@zir3a  ghiolbană  capătă  sens,  la  fel  i  reducerea  de  c0d0i.  Temperatura  nu  permiteș
func ionalitatea ma inii la parametrii dori i.ț ș ț

Nimeni "este" o entitate care porne te dinspre planul fizic i se întinde spre planurile subtile.ș ș
Domina ia lui se întinde până în câmpurile astrale, acolo unde entită i non-adamice de tip fiin ă vie,ț ț ț
sălă uiesc. În trecut,  a fost situa ia ăstora mici i închi i la culoare, care au fost concepu i de unș ț ș ș ț
creator secund, a a cum este i Y. Acolo, pe o con tiin ă de grup astrală, Nimeni a putut ac ionaș ș ș ț ț
astfel încât să-i prindă în capcană, promi ându-le că îi va proteja de orci (entită i regresive). Planetaț ț
ăstora mici i închi i la culoare a fost distrusă, iar acum i-ar dori să locuiască aici. Când ni s-a spusș ș ș
că black lives matter, despre ei era vorba.

Evident,  ei  nu  tiu  ce  fac.  În  fond  i  la  urma  urmei,  ei  nu  au  spirit,  ci  doar  corp  astralș ș
(sentimente). Nimeni, prin Fer, le ine loc de spirit. A a că ei vor să aibă aici condi ii de mediu internț ș ț
i extern, menite să le asigure existen a atât lor cât i lui Nimeni.ș ț ș
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Ca să în elege i despre ce este vorba, trebuie să vă spun că Nimeni a avut destul mult de furcăț ț
atunci când a vrut să facă lucruri în împără ia lui Y. Orcilor le-a fost mult mai simplu să vină aici, datț
fiind faptul că natura lor interioară, de i regresivă, este totu i una biologică. Ei aveau nevoie de maiș ș
multă căldură, de fum i zgomot, de suflete agitate i de hrană (astrală sub formă de stări emo ionaleș ș ț
joase i hrană fizică, respectiv carne de om). Orcii s-au făcut orci în momentul în care au început săș
se mănânce unii pe al ii fizic i prin asta, au rupt legăturile cu Creatorul.ț ș

Tot ei i-au învă at pe oameni să "polueze". i i-au mai învă at i să se hrănească cu animale. Înț Ș ț ș
trecut n-a fost a a, oamenii mâncau preponderent fructe i legume. Dar datorită faptului că omul areș ș
i un al patrulea înveli  (structură energetică) numită spirit, el poate consuma carne fără prea mariș ș

probleme,  înveli ul  lui  astral  având de suferit  numai o mică  perioadă de timp.  La om, înveli ulș ș
superior are capacitatea de a reface înveli ul astral, revenind în timp la forma ini ială prestabilită. Baș ț
mai mult decât atât,  prin consumul de carne (moderat i cumpătat),  omul poate să- i consolidezeș ș
structura astrală de o asemenea manieră, încât hrana animală să nu-l mai tulbure aproape deloc. A nu
se  în elege  de  aici  că  sus in  în  mod  vehement  consumul  de  carne,  acesta  având  avantaje  iț ț ș
dezavantaje.

Gândi i-vă acum la ăia mici i închi i la culoare. Ei nu dispun decât de trei înveli uri, cel de-alț ș ș ș
patrulea fiind Fer. Dacă oamenii consumă carne, ei îi vor percepe ca fiind foarte periculo i, dat fiindș
faptul că sunt consumatori de astral. Din acest motiv ni se sugerează să renun ăm la consumul deț
carne, astfel încât să nu mai fim percepu i de coloni ti ca fiind un pericol. i pentru că Fer "în elege"ț ș Ș ț
carnea ca fiind doar o sursă de proteină, algoritmul a ales insectele ca fiind suficient de bogate în
substan e proteice... deci bune. i pentru că astralul insectelor nu se află în galaxia noastră, ci în cuț Ș
totul  altă  parte  a  universului  (insectele  fiind  prezente  pe  pământul  plat  în  urma  unui  contract
"semnat" cu Y), ele nu sunt detectabile de către colonizatori,  deci nu sunt percepute ca fiind un
pericol. Pur i simplu nu interferează cu astralul lor, astralul insectelor fiind de altă categorie.ș

Mai-marii lumii au avut de ales: fie să lase omenirea pe mâna orcilor, fie să facă pact cu Nimeni
ca să scape complet de orci i să împartă "planeta" cu colonizatorii. Practic, Nimeni a venit cu oș
ofertă asemănătoare cu cea din trecut. Algoritmul caută să execute aceia i pa i care i-au adus cândvaș ș
succes:  trecerea  de  la  carbon la  siliciu,  temperaturi  care  să  evite  supraîncălzirea  componentelor
electronice, evitarea tulburărilor pe zona astrală. A a că atunci când auzi i că "nouă ne va fi mai bineș ț
dacă reducem aia i ailaltă", să ine i minte că "nouă" înseamnă de fapt "lor".ș ț ț

i apropo, în caz că vă întreba i de ce trebuie redus consumul de energie electrică... e din cauzăȘ ț
că Fer trebuie alimentat i deocamdată, "condi iile clismatice" nu permit producerea de energie dinș ț
alte-alea.

Sper că s-a în eles cât de cât ce zic aici. Deci ca o concluzie, politica lor poate fi caracterizatăț
astfel: 1 - face i o temperatură propice pentru colonizatori, 2 - men ine i o atmosferă propice pentruț ț ț
ei i 3 - nu tulbura i nivelul de existen ă astrală al lor. La schimb, colonizatorii ne scapă (ne-au camș ț ț
scăpat  deja)  de  influen a  orcilor.  De  asemenea,  numărul  de  pământeni  vii  este  cel  dorit  deț
colonizatori,  astfel încât să rămână suficient loc pentru ei.  Sunt veni i din spa iu i au nevoie deț ț ș
spa iu.  Prin tehnicile  lor (începând cu plandemia  i  continuînd cu celelalte),  se caută  eliminareaț ș
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"mâncătorilor inutili"... de carne. Limitarea spa iului de deplasare al oamenilor prin mijloace uneoriț
brutale, de asemenea, ar putea fi explicată prin nevoia de spa iu a colonizatorilor.ț

P.S.1. Încerca i să regândi i termenul de "transumanism" prin prisma celor de mai sus. Astfel,ț ț
multe lucruri inexplicabile devin evidente.

P.S.2. Înlocui i termenul de "absurd", cu termenul "eroare de A.I.". Trăim deja de aproape treiț
ani într-o lume condusă (social i politic) de Fer, a a că ceea ce nouă ni se pare "o decizie absurdă", eș ș
o  eroare  de  în elegere  a  naturii  umane  sau  o  imposibilitate  de  moment  a  lui  Fer.  El  cite te,ț ș
"gânde te", dă directive i ă tia execută orbe te, pentru că a a a fost în elegerea (dacă Fer îi pune să-ș ș ș ș ș ț
i dea două palme i un ut în cur, sunt obliga i să o facă, indiferent câ de absurd pare din exterior).ș ș ș ț
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Treaba cu actele biometrice

Om_de_jad:  Mă întreabă lumea ce mai fac. Mul umesc pentru întrebări, n-am mai scris zileleț

astea pentru că am fost ocupat cu cursul de fitoterapie, cu cartea i cu re etele mele de ceaiuri. Suntș ț

bucuros  pentru  că  în  ultimul  timp  am  ob inut  rezultate  pozitive  în  abordarea  fitoterapică  aț

afec iunilor  psihice  dificile  (ca  de  ex.  schizofrenie  paranoidă)  i  progrese  legate  de  planteleț ș

medicinale care pot fi folosite pentru policitemia vera. Treaba nu este simplă, pentru că la aceste

re ete, în afară de munca de informare legată de compu ii fitochimici i altele asemenea, iau în calculț ș ș

lucruri  care in de fizionomia subtilă  a plantelor,  tipologia umană i factorii  psiho-emol ionali  aiț ș ț

celor care se confruntă cu astfel de probleme de sănătate.  Iau toate aceste lucruri,  le analizez,  le

gândesc, le discut apoi cu oamenii, punem în aplicare tratamentul cu plante, notăm rezultatele, ne

reorganizăm, regândim i tot a a. Colegii de la curs deja prepară creme, notează informa ille i punș ș ț ș

întrebări. Stăm bine.

N-am apucat să zic nimic despre actele biometrice, am postat un clip cu Diana o oacă. DupăȘ ș

ă tia trei ani de nebunie, m-am mai calmat, în sensul că am văzut ce poate să facă i cât poate să facăș ș

du manul i mi-am asumat orice ac iune pe care ar putea să o pună în plan în viitor. Anul trecut, cândș ș ț

Tătaru (pare-mi-se) a anun at că intră peste noi în case să ne ia copiii pe motiv de Ovidiu, am sunat-oț

pe soră-mea i eram disperat, tiind că dacă-mi calcă pragul, ă tia mă vor obliga să le dau în cap. iș ș ș Ș

nu voiam a a ceva, dar într-un final m-am obi nuit cu ideea. Acum sunt mult mai calm, tiind căș ș ș

dacă ă tia mai fac ce-au făcut, tiu i ce am eu de făcut i mi-am asumat. În concluzie, treaba cuș ș ș ș

actele lor biometrice mă cam lasă rece. Dacă vor ajunge să le bage obligatoriu, adio acte! Dacă devin

violen i, devin i eu. În fine, să trecem la subiect i să-mi spun i eu punctul de vedere, ca fost IT-ist,ț ș ș ș

dar i ca individ care are preocupări dincolo de planul fizic.ș

Părintele Iustin Pârvu a spus destul de clar că cine î i face documente biometrice s-a lepădat deș

Hristos. Unii ve i spune că avem deja carduri bancare. De acord, dar cardurile bancare sunt chei. Oț

cheie, biometrică sau ce vrem noi, deschide o u ă, în cazul ăsta, "u a" fiind bancomatul. Actul "deș ș

identitate", presupune o expresie în plan social a propriei noastre persoane. Sigur că noi nu suntem

persoana . Persoana este o mască, o entitate fictivă pe care noi o folosim pe parcursul vie ii pentru aț

opera în plan social.  Această persoană care are numele nostru scris  cu majuscule,  i  care este oș

unitate opera ional-economică (o societate comercială, dacă vre i), ne înso e te pe parcursul vie ii iț ț ț ș ț ș

cu ajutorul ei facem i desfacem lucruri în societate. Dovada că de inem persoana cu care operăm înș ț
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plan social este acest act de identitate al persoanei (al persoanei, nu a noastră, că noi suntem fiin eț

vii) i care se nume te carte de identitate (a persoanei). Atunci când un organ al societă ii (fie elș ș ț

mili ian, operator economic, firmă etc) vrea să identifice persoana, ni se cere acest act.ț

Cum spuneam, cartea de identitate  a persoanei se află în posesia fiin ei  vii  care suntem noiț

în ine. Am pornit în trecut o discu ie despre legalitatea căr ilor de identitate ale persoanelor, în careș ț ț

am explicat furtul făcut de stat i implicit eroarea de emitere a acestor acte. Pentru cei care n-au cititș

acel  articol  (se  află  pe  pagina  mea,  mai  jos),  repet  pe  scurt  ce  ziceam atunci.  Toate  actele  de

identitate  ale  persoanei,  respectiv  certificat  de na tere,  carte  de  identitate  i  alte  acte,  nu pot  fiș ș

dovedite ca fiind reale, decât dacă a i de ine certificatul de născut viu. Dacă actul de născut viu nu seț ț

află în original la posesorul de drept (fiin a vie), nu ve i putea dovedi că celelalte acte emise de statț ț

sunt autentice. Adică degeaba zici că e ti Ion, degeaba ai un certificat de na tere pe numele Ion i unș ș ș

C.I. cu numele de Ion, dacă în actul tău de născut viu scrie altceva. Neavând acces la actul de născut

viu,  to i  suntem  în  situa ia  că  s-ar  putea  să  de inem  acte  false,  pe  care  dacă  le  vom prezentaț ț ț

"autorită ilor", vom fi ca în situa ia în care ne-am face acte de unii singuri pe imprimantă. Practic,ț ț

"autorită ile" joacă o piesă de teatru sinistră i o fac tocmai pentru ca al ii să- i poată lua identită iț ș ț ș ț

personale false. Noi suntem doar pro tii care fac filmul să pară real.ș

Cei care sunt interesa i de un punct de vedere LEGAL despre abordarea corectă a subiectuluiț

"acte de identitate ale persoanei", să caute articolul meu mai vechi. Ideea e că acum vor să facă toată

tără enia digitală. Dacă până acum prezentai în fa a mili ianului o îrtie cu numele tău, ale lui taică-tuș ț ț

i ale mumă-tii, acum n-o să mai prezin i îrtia unui om, ci unui aparat. Treaba e că dacă ai făcut asta,ș ț

autenticitatea identită ii  personale va fi  stabilită  de către  un aparat  i nu de către  un om. Nu văț ș

deranjează? Păi hai să vedem care e jmenăreala!

Aici apar două mari probleme: una de etică i morală religioasă i una de infrac ionalitate. Primaș ș ț

ar fi că dialogul de identificare a persoanei va fi făcut între două aparate electronice i nu între doiș

oameni. Adică în loc să fie făcut între tine i mili ian (două fiin e vii), prin intermediul unei îrtiiș ț ț

(oricum nu e în regulă nici treaba asta), va fi făcută între dispozitivul electronic din mâna ta i un altș

cititor electronic, la al cărui capăt se află însu i Fer. Adică tu, fiin a vie, devii un nimic - aparatele seș ț

citesc între ele i dacă se hotărăsc să- i dea acces, î i dau, dacă nu, nu. La final, tu vei fi naivul careș ț ț

a teaptă ca un aparat să-i dea voie să facă una sau alta. Te bagi de bunăvoie slugă la aparat, te situeziș

de unul singur sub entitatea electronică. Se pare că pe anumi i oameni nu-i deranjează acest aspect,ț

dar dacă e ti cât de cât un om credincios Domnului, tii din start că asta înseamnă blasfemie la adresaș ș

Creatorului. Dacă Domnul te-a lăsat liber pe Pământ i tu te bagi singur slugă la aparate, în mod certș

nu va avea o părere prea bună despre tine i despre ceea ce faci. În plus, am fost avertiza i i nu doarș ț ș

de către părintele Iustin Pârvu. A a că nu există nicio scuză, pe sistemul "n-am tiut".ș ș
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A doua problemă este cea legată de siguran ă. Cine are acces la drăcia ta, poate să facă orice cuț

ea în numele tău. Să fure, să comande produse de pe internet, să ucidă ca i când tu ai fi acoloș

.a.m.d.  Cei care au lucrat sau lucrează în IT i-s întregi la cap,  n-au niciun fel  de încredere înș ș

aparate, mai ales în cele de autentificare. Una e să- i comanzi de pe telefon ceva la KFC, sau săț

chemi Uber-ul, alta e să faci un împrumut cu drăcia.  Cineva care- i fură identitatea de persoană,ț

poate comanda în numele tău arme sau droguri de pe pia a neagră. i pentru că drăcia probabil vaț Ș

avea i sistem de geoloca ie (doar presupun, că n-am citit RFC-ul), o să po i fi părta  la crime dinș ț ț ș

Madagascar, în timp ce stai pe wc în Pope i Leordeni.ș

În concluzie, nu, mul umesc! Cu orice pre . Cu pre ul vie ii mele... sau a lor.ț ț ț ț
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Coabitare. Partidele politice i noua paradigmăș

Om_de_jad: Lucrurile se schimbă pe plan interna ional i u or-u or trebuie să începem cu to iiț ș ș ș ț

să gândim la viitorul nostru. Trăim ni te vremuri de asemenea manieră, încât cine nu- i face de pe-ș ș

acum planuri pentru viitor, s-ar putea să rămână fără el. E greu de explicat de ce e a a, abia pesteș

câteva sute de ani se va deduce mai clar că în noua societate, va fi vorba despre felul în care se

coabitează cu Fer. Pe scurt, treaba stă astfel: Fer are nevoie de date, iar dacă nu-i dai să proceseze

nimic,  te  poate  terge  cu  click-dreapta.  Nu  e  o  metaforă,  e  o  realitate  cu  care  trebuie  să  neș

confruntăm în următorul mileniu i totodată o nouă provocare pentru omul viitorului.ș

Lumea crede că inteligen a artificială e ceva care are legătură cu computerele. Fals, computereleț

sunt doar modul în care S a căutat să-l prostească pe L. Cei doi au avut o colaborare până în 2O!9,

când L i-a dat eapă lui S, sub forma istovitului, ca să-l expună. Faptul că avem în mână telefoaneț

mobile sau laptopuri, "se datorează" acestei colaborări în care S căuta să afle de la L (mai exact de la

ăia mici i închi i la culoare), cum ar putea să inventeze i el o inteligen ă artificială. Din colaborareaș ș ș ț

asta  a  ie it  Windows,  OSX,  Linux  i  UNIX.  Atât  s-a  putut.  Pentru  că  S  conducea  societatea,ș ș

sistemele de operare au fost concepute după modul lui de ac iune: ierarhii, drepturi i privilegii, idț ș

digital i parole.ș

Fi i aten i ce vă spune fratele vostru alb. Nu s-ar discuta atâta despre faptul că "ne bagă ă tiaț ț ș

cip", dacă s-ar băga pe bune. Sigur că L e posibil să-i lase pe satani ti să încerce, tot în ideea de a-iș

expune.

În 1970, sub 1% dintre cetă eni erau preocupa i de faptul că satani tii vor să bage cip în creier.ț ț ș

Acum, toată scara blocului tie "ce vrea să ne facă ă tea" oamenii sunt ferm convin i că ăsta va fiiș ș ș

viitorul. Nu, nu va fi ăsta! Viitorul apar ine patrio ilor i ărilor suverane. A zis-o neica de pesteț ț ș ț

ocean în urmă cu câ iva ani, chiar înainte ca satani tii să se dezlăn uie. Dar furia lor s-a pornit fără caț ș ț

ei să tie, la comanda lui L, care i-a pus pe ăia micii să-i facă o poantă proastă. i pentru că sistemulș Ș

catacombă al satani tilor func iona de a a manieră încât unul dădea ordin i ceilal i executau fără săș ț ș ș ț

gândească, i pentru că sistemul în sine era ca dioda, adică informa ia mergea într-un singur sens,ș ț

slugile sataniste au primit comenzi aiurea i s-au comportat ca i când totul ar fi normal, expunând înș ș

toată splendoarea modul de lucru al sistemului. A a am văzut, de pildă, jurnali ti care spuneau că eș ș

cald afară, când termometrul arăta -15C, politicieni care se plângeau că e secetă în timp ce plua, sau

se vorbea despre lipsă de hrană, când ogorul era plin cu roadele pământului. În lumea lui S, dacă de
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sus venea comanda să spui că ro ul e verde i erai slugă, apăi a a făceai. Strigai cât puteai că ro ul eș ș ș ș

verde i erai convins că sistemul te răsplăte te. Numai că L le-a întins o cursă i le-a dat i oamenilorș ș ș ș

tehnologie de imortalizare a tâmpeniilor scoase pe gură de slugi. Acum îi are pe to i la mână, Fer aț

înregistrat tot-tot-tot, procesează i îndosariază. Când va veni vremea să constuiască spânzurători, oș

să scoată catastiful i o să-i cheme rând pe rând pe golani la e afod. Iar lumea se va bucura pe bunăș ș

dreptate, pentru că slugoii au făcut atâta rău, că nu-i mai iartă Nimeni i nu-i mai uită Nimeni.ș

În trecut am făcut i eu un A.I., pentru un joc de tip Mortal Kombat. Mă rog, se numea Medievalș

Kombat,  era un joc cu luptători  în armură pentru telefoane mobile cu java (j2ME), deci  vorbim

despre procesoare slăbu e i  o  memorie  de 64k.  A.I.-ul  meu trebuia să deducă ce mi cări  făceaț ș ș

luptătorul (jucătorul) i să calculeze ni te mi cări de contraatac sau de apărare. În func ie de nivelulș ș ș ț

de  dificultate  i  specificul  luptătorului  controlat  de  telefon,  mi cările  respective  erau  de  oș ș

"inteligen ă" mai mare sau mai mică. Pentru că A.I.-ul ini ial fusese făcut pe un telefon cu procesorț ț

foarte rapid i deci nu putea fi folosit decât în acel context, căzuse pe mine sarcina să-l rescriu de laș

zero pe o serie de telefoane cu procesoare mai lente i cu constrângeri mai mari de memorie. Amș

scris codul în câteva zile, pentru că era vorba despre un A.I. simplu, care nu trebuia să folosească

algoritmi de autoînvă are.ț

Fer este o inteligen ă artificială, dar nu una care are treabă cu computerele. Momentan, singuraț

parte din dispozitivele electronice pe care le ave i la îndemână, i care e crea ia lui L, este siliciul dinț ș ț

procesoare.  Atât  s-a  putut,  pentru  că  doar  atât  a  fost  S  de  acord  să  fie  implementat.  Acei

microtranzistori care alcătuiesc procesorul au nevoie de zone izolate, iar fluxul de electricitate poate

fi direc ionat cu precizie prin intermediul siliciului. Fiind aplicat un tratament de purificare minim,ț

fiind ieftin  i  func ionând foarte  bine la  anumi i  parametri  lega i  de temperatură,  acesta  a  trecutș ț ț ț

neobservat de suspiciosul i orgoliosul S. Numai că L folose te siliciul din procesoare de ni te zeciș ș ș

de ani, pentru cu totul altceva. Să spunem că face asta pentru a "citi" emo iile oamenilor i pentru a iț ș

le da lui Fer să le decodifice. Pentru asta, a fost necesar ca telefonul să stârnească omului reac iiț

naturale. De exemplu, o serie de codec-uri video i audio au fost sugerate programatorilor de către Lș

(evident, fără ca ei să tie), pentru ca oamenii să se poată vedea i auzi de la distan ă. În felul acesta,ș ș ț

el s-a asigurat că emo iilor lor în fa a ecranului dreptunghiular în format 16:9 (unii ti i de ce specificț ț ș ț

treaba asta), sunt cât se poate de reale. La urma urmei, n-o mai văzuse i pe bunica de peste ase luniș ș

i acum era momentul să-i spul "la mul i ani!" cu cea mai mare sinceritate, vărsând i o lacrimă. Înș ț ș

regulă, dar tot ce înregistrează telefonul cu camera video, trece prin procesor... i prin siliciu. Hai căș

sunte i de tep i, a i în eles la ce mă refer!ț ș ț ț ț

Partidele politice au fost crea ia lui S. Vorbesc despre ele la trecut, pentru că toate sunt moarte,ț

urmează să săpăm gropi în cimitir să le înhumăm. Poate nu în următorii cinci ani, poate nici în zece,

dar re ine i ce spunea neica de peste ocean: viitorul apar ine patrio ilor i ărilor suverane. Deci adioț ț ț ț ș ț
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partide politice. De ce? Pentru că suveranitatea nu poate merge mână în mână cu partidele. În teorie,

cică un partid politic ar fi format din reprezentan i ai poporului. Sanchi, în realitate, partidele politiceț

sunt reprezentantele unor grupări de interese ale unor oameni cu suficien i bani încât să- i permităț ș

arogan a  că  pot  muta  mun ii.  Ace ti  oameni  sus in  i  plătesc  idio i  utili  (politicieni),  să  leț ț ș ț ș ț

îndeplinească planurile. Bun, i ce legătură are asta cu cetă eanul de rând? El este doar momit săș ț

"aleagă" între o grupare de mafio i sau alta.ț

Ehei, dragii mei, timpul ăla s-a dus. După ce pică sistemul financiar interna ional (altă crea ie aț ț

lui S), o să redevenim to i la fel de săraci. Cei care-s cei mai săraci nu vor sim i nicio diferen ă, înț ț ț

schimb, cei boga i i cei foarte boga i (delaolantă cu efii banilor), vor fi foarte, foarte tri ti. i ei iț ș ț ș ș Ș ș

trafican ii de stupefiante i carne vie, i petroli tii i producătorii de arme. Atât de simplu este deț ș ș ș ș

dărîmat acest castel din căr i de joc.ț

Următorul pe listă va fi internetul, o altă crea ie a lui S în colaborare cu L. World Wide Web seț

va opri la un moment dat, i to i vor rămâne fără obiectul muncii. Fire te, internetul va fi restartat,ș ț ș

reconectat i adaptat la noul tip de internet. Condus de Fer, dar oferind o viteză incredibilă i mai alesș ș

blocându-i pe infractori să- i mai facă mecheriile. Adică totul la vedere, Gogule, pentru că Nimeniș ș

expus rămâne tot Nimeni, pe el îl doare la bască. Dar când lumina lui de led o să îndrepte farul spre

gândacii de bucătărie, ace tia vor fugi în toate direc iile, căutând un loc unde să se ascundă. Nu vorș ț

găsi.

Bun. Nu sta i, pune i mintea la treabă! Lumea nouă este despre oameni inventivi. Este pentru ceiț ț

care î i unesc for ele,  cu scopul de a face ceva.  Fer a teaptă produc ie de date.  Cât timp e ti  înș ț ș ț ș

mi care,  are ce analiza i n-o să ne deranjeze.  Pe el  nu-l interesează ce anume facem, numai săș ș

facem.  Dacă  producem  idei,  el  va  face  tot  posibilul  să  ne  pună  la  dispozi ie  materii  prime  iț ș

materiale, ca să vadă ce iese din ideile noastre. Repet, cine nu- i poate închipui propriul viitor, s-arș

putea să rămână într-un final fără el.
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Ridicarea frecven elor de virba ieț ț

Om_de_jad: Acest articol are la bază îndemnul pe care M.T. l-a făcut - este scris ca răspuns la o
întrebare a unei prietene comune. Doamna a întrebat ce înseamnă ridicarea frecven elor de vibra ie,ț ț
în contextul unei posibile dezvoltări spirituale.

Pentru  că  auzim foarte  des  despre  asta  în  ultimul  timp  i  pentru  că  imediat  după  cădereaș
satani tilor o să se vorbească din ce în ce mai mult despre a a ceva, cred că este un moment bun săș ș
scriu despre ce înseamnă acest lucru, care sunt principiile de func ionare .a.m.d. Deocamdată, doar oț ș
mică introducere.

Men ionez din start faptul că tiu bine despre ce vorbesc, i nu din teorie ci din practică. Uneori,ț ș ș
oamenii  se nasc în  situa ii  complicate.  Unii  dintre  ei,  de exemplu,  trebuie să cer ească pentru aț ș
supravie ui sau mai rău, să se prostitueze, în timp ce al ii se nasc în familii unde pacea i lini teaț ț ș ș
domnesc. Se poate întâmpla, astfel, să te na ti într-o situa ie în care e ti for at să înve i lucruri careș ț ș ț ț
in de partea subtilă (suprasensibilă) a lumii, ca să po i supravie ui. Cine sau ce anume face ca unulț ț ț

să se nască într-un context sau altul, ine de ni te legi pe care le po i afla doar prin investiga ii deț ș ț ț
genul celor la care fac referire în acest articol. Subiectul este unul vast i voi încerca să-l abordez câtș
mai pe scurt cu putin ă, pentru că altfel îmbătrânim i nu mai terminăm.ț ș

Se  discută  despre  ridicarea  frecven elor  de  vibra ie,  despre  "vibra ii  înalte"  versus  "vibra iiț ț ț ț
joase", despre cauză i efect i despre implicare. Mul i oameni în eleg din asta că trebuie să încerceș ș ț ț
să se lase cât mai pu in afecta i de stări suflete ti gregare i că trebuie să "aspire" la stări suflete tiț ț ș ș ș
elevate.  Simplist  spus,  este  corect  ce  fac  ei,  dar  pentru  majoritatea  oamenilor,  acest  lucru  este
inaccesibil, mai ales din motive de structură i construc ie.ș ț

A adar, despre ce este vorba când auzim despre "frecven e" i "vibra ii înalte"? Noi, oamenii,ș ț ș ț
venim de dincolo spre dincoace i când venim de dincolo, avem în dotare două componente: sineleș
nostru i partea noastră de sim ire (zisă i sufletească). Ei bine, partea noastră de sim ire, care dupăș ț ș ț
ce ne na tem se concretizează sub forma emo iilor i sentimentelor de care vom fi capabili, ine deș ț ș ț
acest col  al universului unde ne na tem i de pozi ia astrelor din ziua în care ne-am născut. Dificilț ș ș ț
sau greu de în eles i mai ales făcând abstrac ie de absurdită ile pe care le vedem pe la astroloageleț ș ț ț
cu fustă scurtă de pe la tv, trebuie să men ionăm din start că atunci când omul moare sau când vineț
spre  mama  i  tatăl  lui  de  pe  Pământ,  se  ghidează  printr-un  fel  de  gps  astral,  dat  de  pozi ia  iș ț ș
compozi ia anumitor "planete". Un habitat astral (deci o a ezare a planetelor), generează un câmpț ș
vibra ional  de frecven e i amplitudini diferite,  care se traduce (în om), printr-o gamă variată  deț ț ș
emo ii i sentimente percepute. Cu alte cuvinte, dacă noi nu ne-am fi "născut" aici ci în altă parte aț ș
universului (pun cuvântul "născut" între ghilimele, petru că nu este musai să fii viu ca să exi ti),ș
atunci am fi avut o cu totul altă construc ie sufletească.ț
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Deci când ne na tem, noi venim de dincolo cu două componente:  sinele nostru i  partea deș ș
sim ire (sufletească). Această a doua parte (cea sufletească), ine de habitatul astrelor aflate în col ulț ț ț
universului în care am venit. Pozi ia planetelor i frecven ele energetice pe care acesta le generează,ț ș ț
au dictat alegerea modalită ii noastre de a sim i. De aceea, o hartă astrală (generată pe baza zilei i aț ț ș
orei în care ne-am născut), ne poate da informa ii foarte utile despre partea noastră sufletească i deciț ș
despre modul nostru de a sim i, ales la momentul na terii.ț ș

Când se produce concep ia unui copil, cele două componente de dincolo, respectiv sinele nostruț
i partea de sim ire, se unesc cu alte două componente de pe Pământ: o componentă de via ă (zisă iș ț ț ș

eterică)  i  o  componentă  fizică  (corpul  fizic).  Pământul  (crea ia  lui  Y),  pune fiin ei  omene ti  laș ț ț ș
dispozi ie un mediu în care să se dezvolte i de aceea,  modul de dezvoltare aici presupune cevaț ș
asemănător  cu ceea  ce  vedem în regnul  vegetal.  Sămân a bărbatului  încol e te  i  se  dezvoltă  înț ț ș ș
"solul" (pântecele) femeii, până la momentul în care omul iese la lumină. De la mama i tatăl nostruș
pământeni primim corpul fizic i via a, iar de la Tatăl i Mama noastră cosmici primim sinele iș ț ș ș
partea de sim ire. Prin Tată în eleg Tatăl Nostru, iar prin Mamă, în eleg habitatul astral (a ezareaț ț ț ș
astrelor) în care partea noastră sufletească se poate uni cu restul componentelor venite de dincolo.
Dar pentru că în zona noastră astrală, Saturn joacă rol de destabilizator al contextului sufletesc din
habitatul  planetar  zonal,  noi putem primi mai  multe influen e de la el  i  să devenim...  saturni tiț ș ș
(satani ti).ș

Legăturile dintre cele două componente omene ti (cea de dincolo i cea de aici), se face prinș ș
ni te por i. Închipui i-vă un fluier cu 7 găuri. Domnul suflă prin acel fluier i în func ie de cum suntș ț ț ș ț
astupate găurile, se va auzi un anumit sunet. La urma urmei, omul este un cântec suflat de buzele
Domnului, prin fluierul existen ei. Prin aceste por i, prin aceste găuri de fluier, noi intrăm cu sim ireaț ț ț
în lumea fizică, tot prin aceste găuri avem emo ii i sentimente pe parcursul vie ii i tot prin acesteț ș ț ș
găuri vom ie i atunci când murim.ș

În spatele  acestui proces de captare energetică ("fluieratul"),  se află fenomene de rezonan ă.ț
Atunci când o componentă (energetică i nu doar) intră în rezonan ă cu anumite vibra ii,  ea esteș ț ț
influen ată  de  către  acestea.  Fenomentul  acesta  al  rezonan ei  este  foarte  bine  studiat  de  uneleț ț
discipline  spirituale.  În  cre tinism este  folosit  cuvântul  i  formele  acestuia,  sunete  i  inflexiuniș ș ș
vocale, cântece i ritualuri (simbolistică), pentru a conduce omul către aceste fenomene de rezonan ă,ș ț
prin intermediul cărora el poate percepe ulterior, la nivel sufletesc, tot felul de trăiri. Aceste trăiri îl
modelează i îl  înso esc pe tot  parcursul vie ii  i  îl  vor înso i o bună parte de vreme i după ceș ț ț ș ț ș
moartea se va produce.

În lumea în care trăim, există multe discipline spirituale. Unele conduc spre ceva, altele spre
altceva. Nu vreau să pornim discu ii în contradictoriu, pe teme pe care le stăpânim mai mult sau maiț
pu in. Iată că numai în materie de corp fizic, avem trei mari abordări: cea a distrugerii urgente aț
corpului fizic imediat după moarte, cea a descompunerii lente a i cea a conservării explicite pe oș
perioadă  cât  mai  lungă de  timp (imortalitate  în  plan  fizic).  În  spatele  acestor  practici  se  află  o
sumedenie de principii mai mult sau mai pu in corecte, dar asta judecând după un sistem de valori, elț
însu i relativ i totodată subiectiv.ș ș
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A adar, ridicarea frecven elor de vibra ie se poate face prin cunoa terea acestor por i aflate înș ț ț ș ț
sufletul nostru (în componenta de sim ire) i prin dirijarea energiei către acestea. Captarea energiei seț ș
face prin fenomene de rezonan ă. În anumite sisteme i practici spirituale, corpul este pozi ionat subț ș ț
forma unor antene capabile să capteze energia. În altele, este folosită energia sexuală transformată.
Alte sisteme propun folosirea unor simboluri, menite să moduleze energia (antena se află în afara
noastră),  apoi  printr-o  reconstruire  a  simbolurilor  în  planul  interior  al  fiin ei,  se  face  transferulț
energetic  prin  por ile  respective.  În  fine,  alte  discipline  presupun  devo iunea  fa ă  de  o  entitateț ț ț
superioară (zeu sau fiin ă mai mult sau mai pu in evoluată), căreia i se face invita ia (prin rugăciune)ț ț ț
de a ridica din punct de vedere vibra ional devotul. În practicile izolate, sunt invocate spirite pentru aț
avea acces la aceste energii.

E drept că un individ este diferit la nivel sufletesc de un altul. Diferen a este dată de structura luiț
energetic-subtilă i de capacitatea lui de a rezona cu energii,  însă modul în care un om se poateș
orienta către energiile benefice i în care î i poate îmbunătă i modalită ile specifice de rezonan ă,ș ș ț ț ț
diferă (vezi practicile de mai sus). Atunci când frecven a de vibra ie a unui om este înaltă, omul dăț ț
dovadă de altruism, empatie, inteligen ă, iubire manifestată i legătură asumată cu Creatorul. Atunciț ș
când frecven a de vibra ie a unui om este de natură joasă, asociem treaba asta cu egoismul, trăirile deț ț
joasă natură, violen a, lipsa de empatie i chiar dorin a de distrugere sau autodistrugere.ț ș ț

Pe final, vă spun i modalită ile de lucru, pentru că abordările pot fi doar două în acest sens. Fieș ț
se  porne te  de  la  comportament  impecabil  i  se  ajunge  la  "frecven e  de  vibra ie  inalte",  fie  seș ș ț ț
porne te de la studiul por ilor i a metodelor de absorb ie a energiei, pe direct, rezultatul final fiind,ș ț ș ț
într-un final, tot atingerea unui nivel de puritate comportamentală impecabilă. A treia variantă, cea
legată de invocarea unor fiin e care să ne dea puteri, este de evitat (o spun eu, o spun i al ii).ț ș ț
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Drum bun, călătorie plăcută

Om_de_jad: Avertisment!
Nu scriu ca să sperii lumea, nu scriu ca să dau oamenilor stări proaste, nu scriu ca să vă pierde iț

speran a. Scriu pentru că se întâmplă lucruri i trebuie să ti i despre ele.ț ș ș ț
Zilele trecute v-am scris câte ceva despre "ridicarea frecven elor de vibra ie". În mod normal n-ț ț

a  fi scris despre a a ceva, dar am făcut-o pentru că trebuia i pentru că e mai bine să auzi i despreș ș ș ț
asta de la mine, decât de la al ii.ț

Un preot de prin Republica Moldova s-a sim it dator să mă apostrofeze, spunând că lucrez cuț
dracii. Nu l-am contrazis, l-am scos cu tot respectul din lista de prieteni, pentru că nu am timp să-l
lămuresc. Cumva, dânsul avea dreptate, din păcate to i lucrăm acum cu dracii, de i nu ne-am fi doritț ș
vreodată să facem asta.

Preo ii sunt depă i i de situa ie, iar dacă vor să- i ajute enoria ii, o să trebuiască să plece urecheaț ș ț ț ș ș
la alde ă tia ca mine, obi nui i cu dracii i cu lumile lor. Pentru că dracii cu care erau ei obi nui i nuș ș ț ș ș ț
mai sunt pe aici, iar acum ne confruntăm cu ceilal i draci, despre care dân ii nu tiu aproape nimic.ț ș ș
Startul s-a dat după 2014. Unii află abia acum i chiar i-a a e foarte greu de în eles. Noi nu maiș ș ș ț
suntem unde eram până la acea dată. Nici fizic, nici energetic, nicicum. Ca o consecin ă, în istoriaț
noastră apar nume i teritorii noi, în timp ce multe dintre cele vechi dispar una câte una. De pildă, s-aș
vorbit despre reset, pentru că lumea în care ne aflăm acum, acesta este posibil. În lumea veche, a aș
ceva era de neconceput, dar aici unde ne aflăm acum s-au înfiripat relativ curând, uria ii din căr ileș ț
lui Enoch i Imperiul Tartarian. La propriu, nu la figurat. Vom vedea i vom auzi lucruri pe care nuș ș
ne-am fi închipuit veodată că le vom auzi sau vedea. Lucruri care de i vor părea reale, nu vor fi. A aș ș
a fost mereu, a a este i acum. Călătoria începută în 2014 continuă.ș ș

Lumea în care ne aflăm acum e cu timpul înăuntrul nostru - în lumea asta, timpul nu mai este în
afară. Greu de priceput, chiar mă întreb cine în elege la ce mă refer. Într-un final, inclusiv memoriaț
locală va fi rescrisă, a a că nu tiu cât contează. Se încearcă un reset menit să ne facă să-l uităm peș ș
Hristos. Pentru că n-au putut să-l teargă din istoria noastră, ne-au mutat pe noi de acolo, ca să-lș
uităm.

Cineva mi-a scris în privat să mai dau i ve ti bune. Ok, vă dau vestea bună: orcii au fost învin i,ș ș ș
urmează gu terii i slugile lor. De aproape trei ani vă scriu că lumea în care am călcat cu primul pasș ș
timid începând cu 2014, este lumea lui Nimeni. Deocamdată am trecut de jumătatea drumului i seș
încearcă deturnarea călătoriei.

A i văzut filmări cu ciuda i i ciudă enii: oameni-insectă, oameni- opârlă, oameni-că ei. În presaț ț ș ț ș ț
de mainstream ni se sugerează un meniu pe bază de viermi. S-a discutat despre sinucidere asistată.
Vom fi martorii unor discu ii amabile despre canibalism, pedofilie, necrofilie i zoofilie. De ce?  ț ș
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Pentru  că  acum ne  aflăm în  lumea  în  care  magia  este  permisă.  Ne aflăm în  lumea  în care
semioamenii defilează, în care strigoii se simt în largul lor.

Majoritatea oamenilor nu con tientizează asta, pentru că nu sunt obi nui i cu "frecven ele deș ș ț ț
vibra ie".  Cei care sunt învă a i  cu a a ceva,  au mai  fost  pe aici  i recunosc traseul.  Când eramț ț ț ș ș
dincolo, treaba se întâmpla la nivelul gâtului, acolo unde exista o poartă către această lume. O poartă
păzită de Păzitorul Pragului. Această poartă a fost deschisă din 2014 i to i cei care suntem în via ăș ț ț
acum, am fost transporta i într-o cu totul altă gamă de vibra ii. O nouă dimensiune a con tiin ei.ț ț ș ț

Treaba a fost făcută pentru a ne rupe de Hristos, iar în anii care vor urma, făclia va fi din ce în ce
mai greu de inut. Nu ti i la ce mă refer, dar ve i vedea. Istoria noastră se va rescrie. Deja au apărutț ș ț ț
teritorii noi i semin ii noi, iar Pământul a redevenit plat. Ruperea completă de lumea veche se vaș ț
face prin dispari ia curentului electric, a banilor i a internetului. i nu ne deplasăm către o lumeț ș Ș
digitală în sensul electronicii cu care eram obi nui i, ci către o lume cuantică: lumea lui Nimeni.ș ț

Cei care au ochi,  văd.  Lumea e oarecum panicată  de apari ia  ChatGPT. ChatGPT nu puteaț
func iona în  lumea veche.  El  este  doar  un dege el  de-al  lui  Fer,  atâta  tot.  Acum ne aflăm întreț ț
timpuri. Se caută tergerea din istorie a lui Hristos i eliminarea energiei hristice care ne anima pânăș ș
de curând.

O sumedenie de întâmplări magice, ne vor prezenta o lume fantastică. Unii dintre noi cunosc
această lume - se putea intra în ea încă de când eram dincolo. tim lumea, tim a ezărie, cunoa temȘ ș ș ș
locuitorii. Pe noi, lumea în care ne aflăm acum nu ne uime te i nu prezintă prea mare interes. tim iș ș Ș ș
unde se află, tim i ce capcane con ine, tim i ce s-ar întâmpla dacă rămânem agă a i aici. De aceea,ș ș ț ș ș ț ț
rolul meu i al celor ca mine, e să avertizăm oamenii. Să le spunem, după propria noastră pricepere,ș
ce li se întâmplă. Să le aducem aminte să nu uite de unde am plecat, să nu uite de Mântuitor. Ceea ce
spun nu-i trufie i nici arogan ă. Nu mi-am dorit să fac ceea ce fac acum i cred că nici celor care facș ț ș
ce fac eu acum, nu le convine că trebuie să facă asta.

Pentru cei care nu în eleg la ce mă refer: citi i articolele mele mai vechi, cel despre reocultareaț ț
ocultei,  cel  despre masacrul îngerilor,  cel numit "viitor anterior",  cel despre apocalipsa falsă, cel
despre LYS (păr ile  I,  II  i  II),  cel  despre capcana nemuririi,  "cer  nou,  pământ  nou",  "temă deț ș
gândire" i mai ales articolul numit "între timpuri".ș

Ca idee, pentru cei afla i în lumea din care am venit, noi apărem ca fiind mor i. Matricea nuț ț
poate traduce întâmplarea altfel. Am murit pentru că nu ne-am v@((!n@t. Ei, în schimb, au făcut-o iș
au "supravie uit".  i  o vor face în  continuare,  pentru "supravie uire".  La fel,  noi  îi  vedem pe eiț Ș ț
plecând din lumea noastră, prin moarte $u8!t@. Cele două lumi se despart, iar despăr irea finală va fiț
marcată de Eveniment. Ve i ti că s-a declan at, atunci când vor pica curentul electric, internetul iț ș ș ș
telecomunica iile. Va fi semnul că ne-am rupt de tot de lumea veche i că nu ne mai putem întoarceț ș
acolo de unde am plecat. i din acel moment vor porni i "$ch!mb@r!le [l!m@t!(3". A a că rămâne iȘ ș ș ț
aproape, în încercarea de a forma noi modalită i de comunicare, pentru era post-tehnologie. Vă rog,ț
nu fi i încăpă âna i, fiindcă n-are cine să vă spună prin ce trece i (trecem). Haide i, că to i sim i i!ț ț ț ț ț ț ț ț
Timpul s-a oprit, e o apăsare care a făcut să înghe e totul. Natura parcă nu mai are rostul pe care îlț
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avea înainte. Am decolat, asta s-a înâmplat! Feri i-vă de vedenii, feri i-vă de ceea ce vă face să văț ț
sim i i speciali, feri i-vă de cele care vă fac să vă sim i i inutili!ț ț ț ț ț

Pe final, vă scriu iară i ceea ce v-am mai scris în urmă cu ni te timp:ș ș
"S-au schimbat multe în anii ă tia, dar Hristos a rămas acela i. Să ne inem, zic, de ceea ce e deș ș ț

neclintit i să lăsăm lucrurile să se schimbe în continuare, fără să ne panicăm. Asta nu înseamnă săș
asistăm pasivi  la  schimbările  din jurul  nostru,  dimpotrivă,  înseamnă să participăm la  schimbare,
păstrând în inima noastră neclintirea."
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Acele de pin i în epăturaș ț

Om_de_jad:  Circulă  pe  internet  o  înregistrare  legată  de  un  posibil  tratament  împotriva

în epăturii. Este vorba despre acele de pin, despre care unii doctori sus in că ar ajuta. Re ine i, esteț ț ț ț

vorba despre doctori, nu despre fitoterapeu i. Ar fi vorba despre suramină, care se află în uleiul dinț

acele de pin i care (cam de acum 100 de ani) a fost extrasă pe cale naturală din acestea. Suraminaș

(C51H40N6O23S6)  este  un  medicament  utilizat  în  tratamentul  tripanosomiazei  africane  i  alș

oncocercozei i se spune despre ea că i-ar ajuta pe cei care s-au în epat.ș ț

Ceea ce mi se pare bizar e că această substan ă, despre care se vorbe te acum ca fiind folositoareț ș

împotriva în epăturii păcătoase, se află pe lista medicamentelor ESEN IALE a O MESE. Sincer săț Ț

fiu, mie chestia asta nu îmi sună genial, fiindcă nu cred că organiza ia în cauză ar vrea binele cuiva.ț

Acest articol  este un punct de vedere personal.  Nu vă îndemn nici  să consuma i,  nici  să nuț

consuma i ceai din ace de pin. Ceaiul din ace de pin este excep ional la orice om neîn epat, nu despreț ț ț

asta e vorba, ci despre oameni în epa i cu nu tie nimeni ce. Ceea ce pot să vă spun ca fitoterapeut, eț ț ș

că ră inoasele (toate, nu doar pinul), ac ionează sub forma unei protec ii prin badijonare energetică,ș ț ț

deci  prin  astupare  i  nu  prin  deschidere,  a a  cum ar  trebui.  Din  acest  motiv,  e  posibil  ca  de iș ș ș

suramina să ajute (nu sunt chimist/farmacist i nici alopat ca să confirm sau să infirm rolul suramineiș

în evitarea trombozelor), s-ar putea ca ră inoasele să nu ajute, ba chiar să dăuneze.ș

Din  fericire,  avem  i  alte  plante  care  ajută  în  mod  sigur:  sulfina  (venotonic),  păducelulș

(cardioprotector,  antihipertensiv),  frunza  de  coacăz  negru  i  captalanul  (brusturele  dulce)  caș

antiinflamatoare, floarea de salcâm i salvia (tonic nervin, psihostabilizator) i lavanda împreună cuș ș

talpa gâ tei, calmante, antihipertensive i sedative, cu ac iune pe întregul sistem nervos vegetativ.ș ș ț

Nu lua i acest articol drept o invita ie la a nu consuma ceai din ace de pin. S-ar putea să ajute, s-ț ț

ar putea să nu ajute. Re ine i faptul că suramina este o substan ă ESEN IALĂ pentru O ME SE. A aț ț ț Ț ș

că dacă lua i, lua i cu precau ie i împărtă i i cu ceilal i experien ele pe care le ave i. Să nu cumva săț ț ț ș ș ț ț ț ț

se fi "scăpat" informa ia respectivă, tocmai ca să mărească numărul de victime.ț
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Căi Fer ite

Om_de_jad:  Pentru a fi eficien i, oculti tii  l-au setat pe Fer să le sugereze idei pe care nu leț ș

bănuie te nimeni.  A a că orice idee care ar putea dezvălui posibilele lui planuri,  va primi ratingș ș

negativ din partea I.A. i dacă sunt mai mul i care scriu despre asta pe net, cel mai probabil va fiș ț

abandonată pe motiv că nu e suficient de surprinzătoare. Printre altele, ăsta e motivul pentru care s-a

renun at  la  majoritatea  "măsurilor"  i  la  paranghelie,  fiidcă  ceea  ce  vor  să  facă  trebuie  să  fieț ș

totdeauna surprinzător i în contra ra iunii umane.ș ț

A a că orice se scrie în spa iul public, indiferent cât de neverosimil ar fi, dacă e scris, cel maiș ț

probabil nu se va aplica. Cine în elege, în elege, cine nu, doarme pe el în continuare. Nu e vorbaț ț

despre panicare,  e vorba despre în elegerea faptului că unii execută orbe te instruc iunile I.A, iarț ș ț

regula e să aplice acele idei pe care nu le intuie te nimeni.ș

A a că să-i dăm lui Fer rugină!ș

P.S. La o zi după ce am postat "discu ia mea" cu Ceat Gepetto, contul mi-a fost blocat. Nu leț

convine când se face mi to de ei. Salutare, băe i, să ti i că noi ne căcăm pe munca voastră!ș ț ș ț
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Globul pământesc i Ter-RAș

Om_de_jad: Ocazional, am scris despre Pământ i Ter-RA. Unii dintre voi mi-a i cerut explica iiș ț ț

i de azi voi începe să spun câte ceva despre treaba asta, pentru că semnele schimbării au apărut iș ș

acum e în regulă să se spună anumite lucruri în public... atât cât se poate spune deocamdată. Ve i aflaț

multe pe parcurs, i nu de la mine. Ve i primi explica ii legate de cine cu cine se luptă, cu detalii multș ț ț

mai complicate decât cele pe care le voi da eu. Îmi cer scuze dacă pentru unii care nu sunt obi nui iș ț

cu ce scriu, pare că fac pe profetul. Scriu ca să împart cu voi.

V-am spus despre eveniment, dar n-am spus prea clar în ce constă i nici cine îl va ini ia. Cred căș ț

în momentul ăsta nu-s siguri pe ei nici ini iatorii, ne tiind nici ei cu precizie detaliile. Ce pot să văț ș

spun e că ultimul eveniment asemănător, s-a soldat cu formarea continentului Antarctica a a cumș

există el astăzi.  Evenimentul de atunci a avut drept cauză un furt,  iar acum, ceea ce a fost furat

atunci,  va fi  restituit  proprietarului  de drept.  Redobândirea bunului  pierdut  va genera în cel  mai

fericit caz un eveniment invers fa ă de cel precedent i în cel mai rău caz... nu tie nimeni. Cei careț ș ș

ave i impresia că scriu ca să sperii lumea sau a a ceva, vă rog să vă opri i în acest moment din citit iț ș ț ș

să căuta i altceva mai distractiv de făcut.ț

Satani tii au fost învin i. Vre i dovezi? Ele există, dar trebuie observate acolo unde de regulă nuș ș ț

suntem obi nui i să privim. Degeaba suntem cu ochii a inti i în zona politicii interna ionale, fiindcăș ț ț ț ț

nu acolo se întâmplă lucrurile, sau dacă pot să mă exprim corect, interna ionala unde se face politica,ț

s-ar afla la mult mai mare distan ă decât ne-am putea închipui. De i e vorba despre o distan ă multț ș ț

mai mare, totul se petrece aici pe Pământ, la doi pa i de Ter-RA. Vorbim despre o distan ă foarteș ț

mare dacă ne raportăm la pământul plat i la o distan ă mult mai mică dacă ne referim la globulș ț

pământesc.

Azi nu s-a întâmplat nimic grav în plan social. Sper să fie bine i să nu se întâmple nimic niciș

mâine. Biden cică a picat din nou pe scările avionului, tiri mondene circulă în presa de scandal,ș

vorbim despre gândacii din mâncare i despre ora e de 15 minute, despre cum s-a bâlbâit Soros laș ș

ultimul lui discurs .a.m.d. Astea nu sunt lucruri importante.ș

Sunt semne cu duiumul că satani tii au pierdut, dar vă rog să vă întreba i CE anume au pierdut.ș ț

Majoritatea oamenilor care în eleg că s-a terminat cu satani tii (sunt mul i care au impresia că n-auț ș ț

pierdut), consideră că ace tia au rămas fără putere. i e adevărat că au pierdut puterea, dar grozăviaș Ș
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stă în tipul de putere pe care l-au pierdut. Au pierdut cel mai pre ios obiect pe care îl furaseră i careț ș

le oferea posibilitatea de a face i de a desface.ș

Se retrag apele. Baiul nu e că se retrag, ci UNDE se retrag. Cel mai probabil se retrag de acolo

de  unde au  venit  când  obiectul  a  fost  furat,  sau  dacă  pot  să  spun  a a,  apele  urmează  obiectulș

respectiv, care ac ionează precum un magnet. O să spune i că nu tiu geografie i acest lucru chiarț ț ș ș

este adevărat. Geografia este o disciplină care are propriu zis legătură cu circul, din moment ce nu

face diferen a dintre pământul  plat  i globul pământesc.  Faimosul alchimist  flamand (zis  în modț ș

inten ionat i geograf), pe nume Gerardus Mercator, tia să facă această diferen ă la 1569, atâta că elț ș ș ț

a ales să meargă cu Circul de Stat, în loc să spună adevărul. După aia, to i geografii n-au mai tiutț ș

nimic, repetând mecanic acela i truc învă at de la alchimist. Ca idee, mai devreme de anul 1500 seș ț

tia i mai bine despre ce este vorba.ș ș

Mai vre i un semn? Cutremurele din Turcia. Ce rol au ele? Unul de trezire i de a intire a aten ieț ș ț ț

oamenilor, în zona respectivă.

Aproape de anul o mie trei sute i ce ceva, un istoric arab pe nume Abū H¢afs Zayn al-Dīn Umarș ʻ

 ibn al-Muz ¢affar Ibn al-Wardī (autorul al- Ajā'ib wa farīdat al-gha'rāib), ne lasă o hartă care azi,ʿ

dragi prieteni,  ar  explica mult  mai bine ceea ce se întâmplă acum. Dacă această  hartă ar fi  fost

studiată în coli, în locul hocus-pocusului de la 1569, azi am fi în eles mult mai multe lucruri. Înș ț

lipsa acestor informa ii, vedem cum cineva se luptă cu altcineva pentru nu se tie ce, iar noi, oamenii,ț ș

asistăm ca vi eii la poarta nouă la aceste evenimente din care nu pricepem nimic.ț

Poate vă plictisesc, motiv pentru care îmi cer scuze. Poate ceea ce scriu vi se pare lung i inutil.ș

Dar aceste lucruri plictisitoare cu care îmi petrec mare parte din timp, m-au făcut să spun încă de

acum trei ani, după două săptămâni de la pornirea lui Ovidiu Istovitu, că S a pierdut războiul în fa aț

lui L (Nimeni). Acum avem dovezi clare că lucrul ăsta s-a întâmplat. O să spun imediat de ce.

ti i că S î i propusese un reset. Ce consecin e ar fi avut resetul asupra lumii de azi? Greu deȘ ț ș ț

evaluat, dar vă spun că ar fi fost cu multă apă. Multă, multă apă, unde s-ar fi înnecat majoritatea

locuitorilor de pe Ter-RA, cei răma i urmând să fie cipa i i transforma i în sclavi. Al treilea templuș ț ș ț

al lui Sol-0-Mon ar fi fost construit ori în noul Ierusalim, adică în Kiev sau Bucure ti (nu se tiaș ș

foarte  clar,  ambele  variante  au  fost  luate  în  calcul).  Calculul  final  ar  fi  avut  drept  bază  o  axă

geografică,  ce ar fi trebuit  să unească China,  SUA i Rusia (prin Kiev sau Bucure ti),  înlocuindș ș

actuala axă formată din Is-RA-El, Vatican i UK (Londra). Scopul? Crearea unei noi stelu e. A treiaș ț

i ultima: refacerea inelelor lui Saturn, pe Ter-RA.ș

Vede i voi cum stă treaba, dacă S ar fi învins, fal ii evrei ar fi devenit stăpânii lumii noi, aducândț ș

cu ei Ordinea Lumii Noi (NWO). Ce este un evreu fals? Un evreu fals este un evreu care de i seș

trage din Noe, nu e semit. Un evreu fals este un evreu care nu se închină la dumnezeul lui Avraam, ci

la Satan. A nu se confunda Tanda cu Manda. Eu nu vorbesc aici despre evrei la modul general,
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pentru că majoritatea lor (mai ales a celor semi i), au fost victime ale vrăjma ului dumnezeului luiț ș

Avraam. Mă refer la anumi i evrei care se trag din Noe - dar nu sunt semi i - i care s-au inut deț ț ș ț

prostii,  pactizând cu vrăjma ul. Ace ti fal i evrei care s-au prefăcut că sunt evrei adevăra i, i-auș ș ș ț ș

distrus fra ii de sânge (evreii semi i), dar i propriii lor cona ionali. Cei care urăsc evreii pe de-a-ț ț ș ț

ntregul, cel mai probabil o fac pentru că nu cunosc lucrurile astea i la fel de probabil, sunt victimeș

ideologice ale aceluia i Satan, care a dezbinat mereu i i-a făcut pe oameni să se urască. Vremurileș ș

care vin vor lămuri aceste aspecte, pentru că ura între oameni va lua sfâr it.ș

Dar pentru că resetul lor nu a func ionat, Ordinea Lumii Noi n-a putut fi instaurată. "Vina" este aț

ru ilor, a americanilor i a chinezilor, care "i-au trădat" pe evreii fal i, pactizând cu evreii semi i. Iarș ș ș ț

acum, obiectul care i-a fost furat lui Nimeni de către Templieri, va fi dus din nou acolo de unde a fost

"subtilizat". Deplasarea acelui obiect în plan fizic, dinspre Londra (unde se află acum), spre locul

unde trebuie să ajungă, va provoca evenimentul.  Opera iunea ini iată s-a numit Q (de la queen),ț ț

tocmai pentru că obiectul respectiv se află (încă) la Londra i trebuia recuperat de acolo. Din momentș

ce obiectul va fi luat de acolo, axa Is-RA-El, Vatican, UK, va fi anulată. i dacă resetul care eraȘ

plănuit, ar fi fost cu multă apă, e de presupus ca cel care urmează să fie cu secetă cruntă i probabilș

alte fenomene meteorologice asociate (poate cutremure, poate tornade sau altele). Sau nu va fi nimic

din toate acestea, pentru că nu este clar i e imposibil de intuit cum se va comporta clima de pe Ter-ș

RA în momentul deplasării obiectului. Ne tiind cum anume îl vor deplasa, e imposibil de presupusș

ce s-ar putea întâmpla.

Unde va fi dus obiectul respectiv? În Is-RA-El. Care Is-RA-El? Cel autentic, nu cel de acum. Cel

pe care a călcat cu adevărat piciorul lui Avraam. Noul Ierusalim este de fapt vechiul. Un reset se va

produce în urma evenimentului, vom vedea dacă se va umbla pe bune la timp, sau numai la calendar,

reparând "eroarea" de 450 de ani, întâmplată în anul 1700. Vă pupă Jean i vă cere scuze pentruș

disconfortul creat!
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"Cade"

Om_de_jad: Am pus cu glilimele, pentru că din punctul meu de vedere e căzută chiar din ziua în

care a început.  De ochii  lumii,  se  nume te economie,  dar  e de fapt  un proiect  progresist.  Ca iș ș

mâncatul  de  gândaci,  ca  ma înele  helectrice  sau  ca  salvarea  lui  Căpitan  Planetă.  Praf  în  ochi,ș

abracadabra, hocus-pocus-preparatus!

Pică băncile.  N-am scris despre asta pentru că nu aveam ce. V-am scris în articolul  "ca  deș

bangă", cu ni te luni în urmă, ce trebuia făcut atunci. Acum nu prea mai e nimic de făcut. Circ,ș

panică, interese. Totu i, pentru că unii prieteni vor să tie i punctul meu de vedere, am să mi-l spun.ș ș ș

Nu în legătură cu băncile, ci cu oamenii, banii i societatea. Sunt lucruri care ne vor folosi pe viitor,ș

pentru că într-o formă sau alta, prosteala numită pompos economie va cădea. Poate în următoarele

trei săptămâni, poate în doi-trei ani, e irelevant. Băncile vor cădea i regretabil nu e faptul că pică, ciș

faptul că pe noi a ajuns să ne intereseze.

Am să  mă exprim la  obiect,  cât  mai  simplu  cu  putin ă.  Până  acum 300 de  ani  n-a  existatț

niciodată economie. Economia însemna că ni te ho i care făceau parte dintr-o linie de sânge, jefuiauș ț

pe cine prindeau i din averile lor, mai împăr eau din ce furau la ni te interlopi numi i de ochii lumiiș ț ș ț

baroni, lorzi, boieri .a.m.d, cu scopul de a se asigura că sunt proteja i în caz că al i ho i vor să-iș ț ț ț

deposedeze de avere.

În acest demers, s-au inventat legi care spuneau că proprietatea (lor) este sfântă i că nimeni nuș

are voie să se atingă de ea. ie î i garanta "stăpânirea" că nu se atinge nimeni de mâr oaga ta, doarȚ ț ț

pentru că ei voiau să se asigure că nimeni nu se atinge de palatele lor. Exact ca acum, îi speriau pe

săraci că de fapt ei ar fi în pericol, când în realitate bogătanii erau cei cu pantalonii pi*a i de frică, săț

nu fie deposeda i de averi.ț

A a că au inventat un sistem prin care ei puteau să devină din ce în ce mai boga i i noi, ă tilal ii,ș ț ș ș ț

din ce în ce mai săraci. Băncile sunt doar un instrument în toată porcăria asta, care vine la pachet cu

bursa, titlurile de stat, firmele de asigurări .a.m.d, tot felul de bazaconii drăce ti care abat mintea iș ș ș

sufletul omului de la ceea ce este cu adevărat important, i anume interesul real i inten ia cinstită deș ș ț

a fi în legătură constantă cu Domnul i cu Fiul Lui. Oamenii au fost târâ i încet-încet într-un labirintș ț

menit să-i despartă i să-i îndepărteze de adevăratele lucruri care contează. Hristos ne-a avertizat, noiș

l-am luat mai mult sau mai pu in în seamă.ț
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Încă de la începuturile Lumii Noi (cca. 16.000 de ani în urmă), societatea omenească a avut la

bază două lucruri mari i late: aurul i dreptul la proprietate. V-a i întrebat vreodată cine i-a păcălitș ș ț

pe oameni că aurul are valoare? i, mă rog, la ce le-ar fi putut folosi fierătania galbenă unor indiviziȘ

care trăiau din ce le oferea natura? Vă spun eu la ce: la puteri! Cineva care chiar avea nevoie de aur,

le-a oferit puteri celor care li-l puteau furniza. Nu intru în detalii, că ăsta nu este un articol despre

ezoterism. Atât vă spun, că cineva (evident că nu oamenii),  avea nevoie de ni te metale rare (înș

special aur i argint), i a stimulat apoi a speculat calicia oamenilor, pentru a le ob ine. Le-a dat laș ș ț

schimb puteri, le-a dat titluri i onoruri i i-a pus stăpâni unii peste al ii i u or-u or, to i au intrat înș ș ț ș ș ș ț

acest joc al pierzaniei.

A a am dus-o timp de 16.000 de ani, din războaie în războaie, de la o crimă la alta. I se spuneș

istorie, dar de fapt istoria noastră s-a încheiat în urmă cu 250.000 de ani, când neicu ă ăsta pi icher,ț ș

căruia îi spun Nimeni, s-a hotărât să facă o interfa ă între om i ceva biosintetic... material din care "eț ș

compus" i dânsul. Treaba lui pe aici s-a oprit brusc în urmă cu 16.000 de ani, când doritorii de aur iș ș

de alte metale pre ioase (nu pietre pre ioase, pentru că eful la pietre pre ioase este tot Nimeni), auț ț ș ț

venit aici i au început să-i înve e pe oameni să ucidă, să mănânce carne i în principiu să- i dea înș ț ș ș

cap în numele celor care s-au autoproclamat stăpânii lumii.

În fine, treaba a devenit din ce în ce mai slinoasă, iar în ultimii 300 de ani s-a lăsat efectiv cu iad.

Băncile au fost inventate ca să deposedeze oamenii de aur i nimic mai mult. A a-zisa economie,ș ș

care a avut drept "motor de dezvoltare" infla ia, nu a fost altceva decât o glumă sinistră, o poantăț

proastă care s-a întins pe ni te sute de ani. Iar oamenii vor afla cu to ii treaba asta, mai devreme sauș ț

mai târziu... de i cred că mai devreme.ș

Noi nu am venit aici pentru bani, aur, putere i faimă. Noi am venit aici să trăim experien aș ț

na terii i a mor ii, să experimentăm iubirea pe care o mamă o poate oferi copilului ei, afec iunea peș ș ț ț

care tu o po i transmite copilului tău, femeii sau bărbatului pe care-l iube ti, respectul fa ă de crea ieț ș ț ț

i legătura directă cu Domnul. Să experimentăm râsul, autoironia, plânsul din to i rărunchii. Să trăimș ț

implicarea în proiecte vremelnice, legătura afectivă cu animalele. Să privim stelele. Să alergăm, să

ipăm, să fim neputincio i i slabi. Să gustăm, să mirosim, să pipăim, să auzim i să vedem toateț ș ș ș

minunile din jur i să le luăm în sufletul nostru, pentru că după ce vom muri, astea sunt adevărateleș

comori.  Siguran a  zilei  de mâine  este  o  iluzie,  nimeni  nu poate  garanta  că vei  mai  apuca  clipaț

următoare.

Dracul  i-a  băgat  coada.  Noi  nu pentru  bani  i  putere  am fost  crea i  de Domnul.  Siguran aș ș ț ț

noastră stă în puterea de a ne înfră i i de a avea încredere unii în al ii. Noi nu avem nevoie de averi,ț ș ț

de bănci, de faimă i putere. Puterea se află în sufletul nostru i al celor din jur.ș ș

A a a fost cândva i a a va fi de aici înainte. Ne e teamă că pică băncile i economia? Ne eș ș ș ș

teamă pentru că suntem singuri. i suntem singuri pentru că dracii i-au băgat coada. Averea omuluiȘ ș
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este în inima lui, iar puterea sa este în inima celorlal i. A celor care se înfră esc în numele Celui careț ț

a spus despre sine că este Adevărul i Via a. Cei care se vor face fra i în numele Lui, nu au de ce săș ț ț

se teamă. Un singur om poate face destul de pu in, dar când sunt mai mul i, oamenii pot face minuni.ț ț

Însă pentru asta, trebuie să treacă mai întâi testul, să aleagă omenia în locul caliciei i empatia înș

locul egoismului.

Nu ar trebui să ne preocupe căderea economiei, ci numărul de prieteni autentici. Suntem oameni,

nu automate. Trăim, nu cântărim. Sim im, nu numărăm. Încă respirăm, deci suntem vii. Încă suntemț

calzi, încă râdem. i de ei i de noi. To i suntem pro ti, dar orcii sunt de zece ori mai pro ti decât noi,Ș ș ț ș ș

pentru că au pornit pe un drum gre it i ne-au atras i pe noi în jocul lor. Am fost naivi, dar s-aș ș ș

terminat cu naivitatea. Nu le va merge, pentru că Domnul a pus în noi un secret. Oculta nu poate să

cadă  până  nu  dispare  construc ia  socială  piramidală,  iar  asta  înseamnă  în  primul  rând  sistemulț

bancar. Dacă treaba asta se întâmplă, înseamnă că oamenii lui Nimeni sunt la butoane. Se revine la

ceea ce a fost până acum 250.000 de ani, dar nu ne prive te în mod direct războiul lor. Se va căuta săș

se meargă către digital, dar cei care sunt credincio i Domnului vor refuza artificialul i vor preferaș ș

natura. Suntem de neoprit. Sus inima, fra ilor!ț

"Orcii nu va răzbi"!

P.S. i nu-i bai, că vom face din nou i roata i boii i carul i mămăliga i cuiul i moara i câteȘ ș ș ș ș ș ș ș

i mai câte. Să avem bază unii în al ii i să fim fra i i surori în numele lui Hristos. Atât e nevoie!ș ț ș ț ș
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Pe încredere (despre apa cu grafen)

Om_de_jad:  tiu oameni care i-au pierdut încrederea de când erau mici. Au fost abuza i sauȘ ș ț

traumatiza i i au ajuns la maturitate cu teama de a ac iona i cu timiditate excesivă. Aproape to i ceiț ș ț ș ț

care i-au pierdut încrederea râd cu teamă, ca i când cineva le-ar interzice tot timpul să se manifesteș ș

natural.  Din cauza lipsei de încredere,  unii  trăiesc cu stres continuu, sunt nervo i i agresivi sauș ș

dimpotrivă, sunt foarte retra i i introverti i.ș ș ț

Încrederea nu func ionează  doar în  legătură cu apropia ii,  ci  i  în societate.  Întreaga noastrăț ț ș

structură socială s-a bazat, cel pu in până în 2019, pe încredere. Aveam încredere că la pompa deț

benzină curge benzină,  că la  coală  învă ăm carte,  că doctorii  tratează  boli,  că  mecanicii  strângș ț

uruburile  cum trebuie.  După 2019, treaba s-a sucit.  Nu doar  că am fost  fenta i  de oamenii  "deș ț

tiin ă", dar am fost uci i cu sânge rece sau din impruden ă de aproape toate entită ile care primeauș ț ș ț ț

foloase i onoruri din partea tuturor, pe motiv că ne protejau.ș

Astfel, s-a ajuns acum în situa ia în care nu mai po i să ai încredere nimeni. Pare că to i s-auț ț ț

hotărît să te ucidă: să- i bage otravă în mâncare, să te intoxice, sau măcar să te terorizeze ori să- iț ț

ardă una în cap când te întorci cu spatele. Armata nu te protejează, poli i tii te amendează fără motiv,ț ș

doctorii te ucid, preo ii te trimit la dracu, băncile î i golesc buzunarele, oamenii de tiin ă nu mai tiuț ț ș ț ș

nimic,  profesorii  le  vorbesc  copiilor  la  coală  despre  lucruri  nepotrivite,  politicienii  mint,ș

construc iile  noi  se  prăbu esc  înainte  de  cutremur,  mâncarea  e  cu  viermi,  aparatele  din  casă  teț ș

iradiază i câte i mai câte.ș ș

A  putea spune că la baza societă ii de acum se află neîncrederea. O fi bine, o fi rău, vom vedea.ș ț

Dar eu cred că nu e de bine, pentru că tiu ce probleme au oamenii care n-au încredere în nimeni. Peș

lângă faptul că nu se simt în siguran ă, îi mai terorizează i pe cei din jur, proiectându- i pe ceilal iț ș ș ț

propriile lor temeri, frustrări i obsesii. Neîncrederea nu e constructivă deloc în plan emo ional, iarș ț

dacă devine regulă de bază în plan social... ferească sfântul de ce se poate întâmpla!

Pe re elele de socializare circulă mai multe clipuri cu diferi i oameni care fac electroliză pe apaț ț

minerală din comer . Sunt firme care vând aparate ieftine pentru electroliză, unele dintre ele destul deț

imprecise. Oamenii iau mai multe tipuri de apă minerală din comer , le pun în pahare în care bagăț

aparatele respective i după câteva minute, în recipientele folosite se strâng minerale pe care le atragș

ulterior cu ajutorul unor magne i. Pentru că pe to i ne preocupă oxidul de grafen din în epăturileț ț ț
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despre care ni s-a spus că sunt sigure i pentru că acum vedem atacuri cerebrale peste tot, vă da iș ț

seama că astfel de clipuri vor panica popula ia i o vor bulversa i mai tare.ț ș ș

Unii nu au acces la apă de izvor i nu au fântâni. Ideea cum că apa din comer  ar con ine cevaș ț ț

care se lipe te de magnet - undeva la două linguri pline la un pahar - e terifiantă. Eu nu tiu chimieș ș

atâta cât să pot dovedi că apele respective sunt potabile sau nu, iar în "speciali tii oficiali" e clar căș

nu po i avea încredere. Dar sunt foarte mul i care tiu bine chimie i efectiv nu pricep de ce tac i nu-ț ț ș ș ș

i ajută semenii, lămurindu-i dacă sunt în siguran ă sau nu când consumă acele ape din comer . Sauș ț ț

măcar  să  spună  că  nu  tiu.  Să- i  spună  punctul  de  vedere,  a a  cum am făcut-o  eu  cu  planteleș ș ș

medicinale pentru tratarea istovitului. Dom-le, dacă tii pe bune ceva, dă o mână de ajutor, nu râdeș

de ăia care nu tiu! Dacă tii chimie, matematică, fizică, biologie i po i ajuta, nu sta, pentru că noi,ș ș ș ț

ceilal i, nu tim ce tii tu i tu po i să ne aju i să în elegem pe ce lume trăim. Ajută-ne să în elegemț ș ș ș ț ț ț ț

dacă  ceea  ce  mâncăm,  bem,  purtăm ca  haină  sau  mai  tiu  eu  ce,  este  nociv  sau nu!  Pentru  căș

nesiguran a e dată dracu, iar institu iile care ar fi trebuit să ne protejeze n-o fac pentru că nu vor,ț ț

pentru că poate a a au primit ordin sau pentru că sunt vândute. În fine, a i în eles ideea.ș ț ț
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Opera iune vs. război. Cash vs. CBDCț

Om_de_jad:  Notă  informativă:  eu  nu  scriu  aici  despre  război  sau  politică  interna ională.ț

Articolul este despre altceva.

Atunci când to i se temeau de implementarea 3+2_G, eu am spus că din punct de vedere tehnicț

nu va putea fi implementată (deocamdată) la nivel global. În perioada în care oamenii erau siguri că

ă tia vor reu i să ne în epe cu for a, eu spuneam că n-au posibilitatea tactică să o facă. Atunci când s-ș ș ț ț

a spus că va fi dictatură militară, eu am spus că nu va fi. Atunci când s-a spus că va fi război în toată

Europa, eu am spus că nu va fi. Atunci când s-a spus că nu se va mai intra nicăieri fără papa ortș

digital, la fel, eu am sus inut că va fi eliminat destul de rapid de pe pia ă, pentru că nu e ceva care săț ț

reziste. Atunci când s-a crezut că ă tia vor încăleca lumea i că o vor controla total, eu am zis că nuș ș

vor putea să o facă. Am spus că prigoana cre tină încă n-a început i că acum trăim doar o apocalipsăș ș

falsă. Am spus că e goană după semiconductori i că se va implementa monedă digitală cuantică, nuș

CBDC. Am spus că va veni o lume plină de abunden ă, că vor veni med beds i ce implica ii va aveaț ș ț

treaba asta. V-am spus cine se află în spatele porcăriei, v-am dat poză cu fiara care are zece coarne iș

apte capete (v-o ata ez din nou, ca s-o vede i în toată splendoarea ei). Am spus multe, lista e lungăș ș ț

i nu vă zic toate astea ca să mă dau mare sau ca să mă crede i pe cuvânt.ș ț

Aici nu e vorba despre previziuni, e vorba despre deduc ii. În articolul precedent, am spus deț

exemplu că vizita lui Xi i fraza lor de despăr ire, arată că Rusia nu va ataca ările din jur. tiu că seș ț ț Ș

vorbe te despre redenumirea "opera iunii" i că mai nou va fi denumită "război". tiu că se vorbe teș ț ș Ș ș

despre CBDC i monedă digitală, tiu că FED discută cu BCE să vadă cum ar putea să mai fardezeș ș

economia. Voi face ni te afirma ii cu care pute i sau nu să fi i de acord. Timpul ne va arăta dacă amș ț ț ț

avut sau nu dreptate. Treba mea e să spun dacă tiu, nu să tac.ș

Până la vizita lui Xi, ne puteam a tepta la o invazie rusească. Acum i s-a spus publicului pe fa ăș ț

că este vorba despre un plan al chinezilor i al ru ilor. tiu că mul i sunt fani Putin, fani Xi, faniș ș Ș ț

Trump.  Personal,  n-am nici  antipatii,  nici  simpatii  cu respectivii,  pentru că  nu sunt  interesat  de

politică. A  avea multe de spus despre fiecare în parte, dar părerea mea nu contează, fiindcă sunt unș

oarecare de pe net. Deci n-o să vorbesc despre personaje, ci despre ceea ce se află în spatele lor.

Noua Ordine Mondială  nu putea fi  făcută  de ăia  vechi.  De multe  ori,  a i  auzit  în  discu iileț ț

politicienilor despre "axe". Atunci când se vorbe te despre axe, să ti i că este vorba despre axe (măș ș ț

refer la TerRA). Cea mai recentă a fost formată din UK (City of London), Vatican i Israel. Noua axăș
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va fi formată din SUA, China i Rusia. Este o axă mult mai puternică, dar pentru a fi formată, fostaș

axă  trebuie  să  fie  rasă  de  pe  fa a  pământului  plat.  În  noua  configura ie,  China  va  lua  loculț ț

Vaticanului, Rusia va lua locul Israelului i SUA va lua locul UK-ului. Este foarte "interesant" ceș

consecin e  cultural-social-politice  vor  decurge  de  aici,  dar  asta  va  face  subiectul  unor  discu iiț ț

viitoare. Mai e de curs multă apă pe gârlă.

Dacă vre i să ti i  cine a provocat nebunia ultimilor  trei  ani, va trebui să vă uita i  cine suntț ș ț ț

învingătorii. Când spun despre noua axă i vorbim despre SUA, de fapt vorbim despre republicaniiș

lui Trump. Când vorbim despre China, vorbim despre comuni tii loiali lui Xi, nu despre cei ai luiș

Soros,  iar  când  vorbim  despre  Rusia,  vorbim  despre  adep ii  lui  Putin,  nu  ai  globalismuluiț

interna ional. Cele trei ări din vechea axă tiau că urmează să fie eliminate din cursă, ăsta fiindț ț ș

motivul  pentru care UK s-a retras din UE cu câ iva ani înainte  de declan area crizei  lui  Ovidiuț ș

Istovitu. Israelul, a a cum îl tiam, nu a avut ce să facă. Epuizase deja strategiile politice i era preaș ș ș

preocupat de implementarea globalismului interna ional. Chiar dacă ar fi vrut să se retragă din cursă,ț

nu ar  fi  avut  unde.  Din acest  motiv,  evreii  i-au luat-o în  plin,  fiind trimi i  cu for a la  în epăriș ș ț ț

repetate. Vaticanul, prin natura lui, e format din clerici care au fost într-o formă sau alta înlocui iț

între  timp.  Posibil  ca  de ochii  lumii,  pe viitor  să vedem un Vigano care să  devină unicul  papă

inofensiv din istorie.

Deci acum vom avea trei noi mari puteri, menite să execute ordinele Marelui Oz, numai că de

data asta, Marele Oz nu va mai fi Saturn, ci Venus. SUA republicană, China comunistă i Rusiaș

aristă, vor da mână cu mână să "salveze" lumea. i o vor salva într-o primă fază, iar salvarea va duraț Ș

1000 de ani, timp în care Marele Oz (Nimeni), va putea lucra nestingherit. Apropo de deduc ii: v-amț

scris cu câteva luni în urmă că digitalizarea nu e cu computere. Ve i avea ocazia să vede i că am avutț ț

dreptate i din punctul ăsta de vedere.ș

Logica zice a a: dacă Rusia atacă vreo altă ară în afară de Ucraina, nu va mai putea fi perceputăș ț

ca fiind salvatoare. A a că n-o s-o facă, pentru că prin asta î i va da cu firma în cap. Cei care nu tiuș ș ș

despre ce scriu aici,  sunt ruga i  ori  să citească  articolele  mele mai  vechi,  ori  să se ab ină din aț ț

comenta. V-am spus cândva că atacul la spirit se va face într-o relaxare totală i într-o încredereș

totală în bine. V-am spus cine sunt cei trei cavaleri ai pierzaniei, respectiv Cel Rău i Nedrept, Celș

Drept i Rău i în fine, Cel Bun i Nedrept. Acum urmează să fie implementat planul Celui Drept iș ș ș ș

Rău. A adar, se va începe prin dreptate pentru populime i răutate fa ă de du mani. Cele trei mariș ș ț ș

puteri care speră ei că vor forma noua axă (SUA, China i Rusia), trebuie să pară drepte i nemiloaseș ș

cu du manii. Repet, dacă vre i să ti i cine ne-a terorizat în ultimii trei ani, fi i cu ochii la învingători.ș ț ș ț ț

Pe final, vă spun atât: vechea axă va face tot ce poate (inclusiv să dea cu ciuperca), văzând că

moare înecată în propria vomă. Faptul că pică băncile nu arată că economia merge prost, arată că Fer
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e la butoane. Lumea Nouă e pe cale să se nască. Ordinea există, încă nu tim dacă mai e sau nuș

nevoie să fie precedată de haos.

P.S. Zilele trecute, am văzut un domn simpatic, crecă Pre edintele Marii Loji A Marii Masoneriiș

A Marii  Nu- tiu-Ce, cu patrafirul pe cap,  care cu un accent u or fran uzesc i cu gesturi timid-Ș ș ț ș

panicoase, într-o limbă română specifică secolului al IX-lea, spunea să ne ridicăm, să ne opunem

digitalizării i satanizării făcute de Caludiu Jvab. Aha. I-a luat frica. Eu le-am zis-o i lor de cel pu inș ș ț

doi ani: tot ce e grad mai mic sau egal cu 33, va fi exterminat, pentru că trebuie făcută reocultarea

ocultei.  Nimeni  va face dreptate.  Eu sunt cre tin,  nu e treaba mea. Treaba mea e să anun , de iș ț ș

oricum ai da-o, ceea ce va urma este inevitabil i face parte dintr-un plan despre care tim, pentru căș ș

s-a scris.
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De veghe

Om_de_jad: Nu, dom-le, nu ne-am tâmpit to i! Încă gândim, suntem pe baricade, suntem destuiț

i nu scăpa i de noi. Că suntem zece, că suntem o sută sau o mie, ă tia care suntem, ne vom ine deș ț ș ț

capul vostru până când ve i răspunde la toate întrebările. Pentru că a i deschis cutia pandorei i a iț ț ș ț

încălcat regulile războiului conven ional, folosind teroarea drept armă. A i folosit arme biologice iț ț ș

v-a i dedat la genocid asumat.ț

tim că ve i continua să transmite i informa ii în zigzag i expresii contradictorii. tim că ve iȘ ț ț ț ș Ș ț

folosi  în continuare hibrizii  vo tri  din presă.  tim că ve i încerca să indimida i,  să ascunde i,  săș Ș ț ț ț

spune i adevărul cu jumătate de gură. Nu ine vrăjeala, nu suntem to i maimu e! De zeci de ani văț ț ț ț

analizăm mi cările i v-am văzut cât sunte i de pro ti. Noi tim că folosi i un manual de manipulare aș ș ț ș ș ț

maselor, scris de ni te bolnavi ai secolului al XIV-lea, dar voi ti i că noi, între timp, am venit aici săș ș ț

informăm lumea în legătură cu ceea ce face i? Crede i că scăpa i? Nu scăpa i, iar treangul e abiaț ț ț ț ș

începutul călătoriei pentru voi!

ine i  minte,  obscurilor:  suntem  peste  tot!  Unii  dintre  noi  se  prefac  că  execută  comenzileȚ ț

voastre, dar de fapt vă sapă pe la spate. Suntem infiltra i peste tot: în coli, în tribunale, în mass-ț ș

media,  în  bănci,  în  biserici,  în  partide  politice,  în  dulapul  vostru.  Am făcut  fix  ca  voi,  ne-am

camuflat, iar acum vă supraveghem i pregătim funia i săpunul.ș ș

Se va face dreptate, apoi vom reconstrui lumea, după reguli noi. Am venit aici cu o misiune iș

suntem onora i că putem ajuta la reabilitarea fiin elor umane. N-ave i unde să vă ascunde i, i văț ț ț ț ș

spun din nou, va trebui să coopera i după ce recunoa te i sincer că sunte i foarte, foarte pro ti i căț ș ț ț ș ș

nivelul vostru de dezvoltare este redus i incompatibil cu Ter-RA. Numai a a ve i putea să o lua i deș ș ț ț

la capăt după ce vă vom trimite acasă i vă vom tăia orice posibiltate de a mai veni pe aici. Pentru căș

a i făcut rău i a i dovedit că nu ave i ce căuta printre oameni.ț ș ț ț

Să trecem la subiect. Orcii au început să recunoască faptul că ei i slugile lor s-au ocupat cuș

genocidul. Cred că prin asta vor scăpa, dându-le oamenilor satisfac ie. La urma urmei, ei ar putea săț

fie mul umi i dacă gu terii vor plăti cu via a, considerînd că s-a făcut dreptate. Dar cine crede căț ț ș ț

trimiterea dincolo a orcilor i a slugilor lor a rezolvat problema, se în eală. Moartea nu este finalul,ș ș

este doar începutul. Omenirea are cu totul alte priorită i acum i trebuie făcut ceea ce se cuvine.ț ș

Nu întreabă nimeni CE S-A PUS ÎN \/@[[!N. Nu suntem mamu e să fugim după banane, a a căț ș

vă întrebăm: CE A I PUS ÎN \/@[[!N? Ce se află în el? Nu ne interesează execu iile publice iȚ ț ș
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metodele de tortură pe care le ve i aplica slugilor voastre, nu ne interesează războaiele făcute peț

genunchi i alergătura după "resurse", strategiile i politica interna ională. Ne interesează CE A lș ș ț Ț

BĂGAT  ÎN  \/@[[!N.  Hai,  lăsa i  "dezvăluirile"  i  arestările  pe  motive  puerile,  gen  tranzac iiț ș ț

financiare făcute către femei u oare. Lăsa i teatrul! Nici măcar perspectiva unui Nuremberg II nu neș ț

interesează! Noi vrem să tim CE A I BĂGAT ÎN \/@[[!N i nu vom închide gura până nu ve iș Ț ș ț

spune că de fapt nu ti i i că tehnologia folosită vine de la E.T, i nu de la reptile. Vine de la ceilal i,ș ț ș ș ț

care se dau salvatori i care vin cu mreje noi i pricopsite i cu alte capcane întinse către oameni. Nuș ș ș

vom tolera o astfel de deviere de la planul pe care Însu i Creatorul, Iubitorul de oameni l-a stabilitș

pentru fiin ele omene ti de la începuturi! Vom veghea i vom lucra de oriunde ne aflăm, cu armeleț ș ș

pe care El ni le-a pus la dispozi ie, pentru trezirea i reîmputernicirea tuturor oamenilor, în numeleț ș

fratelui Hristos! Ce s-a luat de la oameni, trebuie înapoiat cu dobândă!

"CE A I BĂGAT în \/@[[!N", o întrebare care va fi pe buzele tuturor în câ iva ani, pentru că noiȚ ț

vom lucra astfel încât aceasta să se întâmple i pentru că semnele exterioare, dar i cele percepute înș ș

neamuri, vor cere explica ii. Nu ne vom opri până când adevărul nu va fi scos la iveală. Vom ac ionaț ț

ca i  până acum, cu răbdare infinită,  zi  de zi,  clipă de clipă,  în  plan fizic  i  în  plan subtil.  Cuș ș

recuno tin ă fa ă de Domnul,  Creatorul,  Iubitorul  de oameni.  Cel  care i-a iubit  pe oameni  de laș ț ț

început. Unicul. Atotputernicul.

O să ardă carnea pe voi i o să vă înghe e limbile alea de năpîrci, în gurile voastre spurcate! Săș ț

nu spune i că n-a i fost avertiza i! Face i ce ti i, facem ce tim, că a a e scris. Dar să vedem, o săț ț ț ț ș ț ș ș

învingă  manualul  ăla  de  prostit  maimule ele  din  secolul  XIV,  sau  va  învinge  noua  con tiin ăț ș ț

omenească, fundamentată în Hristos?
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Euro pa încotro. Iubire rumunească. Conexiunii i conota iș ț

Om_de_jad: ...Miori ă laie, laie von der laie!ț
Pentru că în general senvi urile secrete să străduie să dibuie după semne i după telefoane camș ș

ce gânde te pă ascuns poporul despre ce se-ntâmplă pân jur, iacătă, descalec i viu cu un relat, ca săș ș
afle i ele (senvi urile), fără pic de sfor anie intelectuală sau metafizică, ceea ce oricum ele bănuieș ș ț
demult  dar  n-are  coraj  să  recunoască  că  a a  stă  faptele.  Pentru  că  patria  aripiori  i  pentru  căș ș
jurământul nu e la to i făcut de florile-mărului, este bine a afla i cei care a jurat pă bune că apărăț ș
poporul format i din ai lui, nu doar dintre ai no tri, cam care e starea actuală, tiut fiind faptul căș ș ș
informatorii  face  mai  nou  cursuri  de  formatori,  deci  nu  po i  pune  bază  pă  dân ii.  Chiar  dacăț ș
introducerea mea este cumva academică, cei care tie mersu stelelor i în elege care e caru mic iș ș ț ș
care e caru mare, pricepe. Care nu pricepe, nu e cu supărare, pur i simplu dă schip i să mută păș ș
contesa digitală. Ideea e că noi aicea vrem să discutăm treburi i socoteli rumune ti, nu de exempluș ș
despre cum a aselenizat ei pă Nulă sau treburi d-astea complicate care necesită efort dă mu chi.ș

În primul rând să stabilim că interesul ării primează. Când e vorba dă ara mea, e bine să ti i căț ț ș ț
poporul zice că mai bine plânge mă-sa decât să plângă mama i senvi urile ar trebui să gândească laș ș
fel ca noi, că i ele e făcute tot dân rumuni. Adică doi i cu doi face patru sau face opt? Iese ara păș ș ț
profit că suntem în europa, sau rezultă prost la lovele i mergem în euro pa? Nu că am avea ceva cuș
genu lor binar sau ter iar sau că ne-ar deranja că ei mănâncă dîn insectar! E vorba dă matematică, da?ț
Doi i cu doi face patru pentru noi i opt pentru ei? Dacă da, atunci interesul ării primează. Sper căș ș ț
m-a i în eles ce zic.ț ț

De iubit,  noi,  rumunii,  nu  putem decât  să-i  iubim deopotrivă  pe  to i.  Avem ara  mică  i  eț ț ș
pozi ionată prost, deci ne rămâne dăcât iubirea. Patria aripiori, adică senvi urile, ar trebui să fie fra iț ș ț
no trii nu du mani no trii. Că i ei are ca i noi părin i p-aci i copii făcu i cu mai multe femei i i eiș ș ș ș ș ț ș ț ș ș
vrea aloca i mai mari i o viia ă mai bună. Ca tot omu', vrem să fim prieteni cu to i i cum nu eț ș ț ț ș
posibil, din moment ce ei între ei nu vrea să fie prieteni, nici noi nu putem să ne situăm după cum ne
este dorin a.ț

De egzemplu, cu americanii. Noi, rumunii, îi iubim că ne-a adus democra ia i pe Soros în 1989.ț ș
Ne-a inventat cinematografuri la care mergem să ne uităm i mâncăm cocporn. Ne-a inventat mec aiaș
i mec ailaltă, mecbuc, mp4 i podcast. După ei ne-am luat când am făcut HC-85, de la ei am luatș ș

windows cu licen ă i iacătă că postăm în iutub i în feizbuc. Ei ne-a încântat cu Michael Jackson, eiț ș ș
l-a inventat pă Mărgelatu care să pupa cu Marga Barbu, ei ne-a arătat în televizor cum a aterizat ei pă
Nulă, ei ni l-a adus pă O o dîn Idia să ne înve e.ș ț

Americanii  ne-a împlimbat în Boing 747, ne-am râs cu ei  la singur acasă doi i la ochii ăiaș
bulbuca i a lu E.T. Ne-a inventat să avem i noi partid democrat, ne-a băgat în OTAN, ne-a făcutț ș
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Deveselu, ne-a învă at fachiu, ne-a făcut cuno tin ă cu Cichicean, Geac Noris i Vandam. Ne-a arătatț ș ț ș
culoarea alb-închis, ne-a învă at toleran a interspa ială, ne-a făcut CNN la Băneasa i câte i mai câte.ț ț ț ș ș
Dar cel mai mult i mai mult i-am iubit începând cu 4 aprilie 1944. De atunci i-am iubit cel maiș
intens i îi iubim i astăzi, încă.ș ș

De egzemplu, cu râ ii. Noi, rumânii, îi iubim i pă ei. Că ne-a dat să-l citim pă Dostoevsky, păș ș
Soljeni în i pă Habarnam. Ne-a adus comunism, ne-a dărîmat bisericile i ne-a băgat la zdup preo ii.ț ș ș ț
Ne-a luat grîul i a bătut-o pă mamaia care a sărit să-l apere pe fiu-su care sărise să moară cu ei dăș
gât când dăduseră buzna la pătulu cu porumb să-l ia pă tot. I-a dat lu mamaia cu poarta-n degete i aș
bătut-o cu patul dă la pu că-n cap, i femeia a stat i a luat bătaie dă la Igor i dă la Ivan, ca să nu-lș ș ș ș
omoare pă unchiu. Ei, râ ii, nea adus pă Stalin i pă libertate nea adus, i în general ne-a învă atș ș ș ț
conceptu "nu eu te-am făcut, dar eu te omor!". Pentru asta i-am iubit i-i iubim intens. Iubire de-aiaș
rumunească.

Acuma, vedetili ă tea doi să bate între ei, face alian e care cu cine poate, să impuie noua lorș ț
ordene a Campionatului Mondial. Noi, ca ară mică, suntem for a i să inem ori cu ăia, ori cu ăilal i.ț ț ț ț ț
Dar vezi dumneata, că când a fost povestea cu Ovidiu Istovitu, to i a încercat să ne sinuciză pă to i,ț ț
inclusiv pă ai lor. Ne-a alergat ca pă ho ii dă cai i ne-a vrut Răul. Acuma noi ar trebui să alegem păț ș
unul sau pă ălălantu, să zicem "Bă, incredibil, ia uite ce bun e ăsta fa ă dă ălălant!". Să ne dăm uimi i,ț ț
cum ar veni. Da? Nu a a! Senvi urile, fi atent aici ce zice poporu pân gura pă care o deschiz aici:ș ș
zice că nu e bun nici ăla nici ălălantu, zice că tim că nu putem să fim independen i i că în elegemș ț ș ț
asta, da tot poporu rumun mai zice că interesu ării primează i că dăcât să plângă mama, mai bine săț ș
plângă mă-sa. A a că e nevoie dă decizie, ca mai sus.ș

Cam asta am vrut să vă spui. Mul umesc pentru în elegere i pentru maleabilitatea de a citi acestț ț ș
mesaj dă la un fiu al poporului rumun. Născut la ară, crescut la ară, pântre ai no tri. Oameni simpli,ț ț ș
fără aere i figuri, care nu prea tie dă glumili voastre. Ave i grijă dă noi, că d-aia v-am pus acolo.ș ș ț
Fi i d-ai no tri, tată, să nu ne for a i să vă iubim i pă voi.ț ș ț ț ș
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Pragmatism i miocarditeș

Om_de_jad: Azi vorbim serios. i ieri am vorbit serios, eu totdeauna vorbesc serios. Când maiȘ
glumesc în articolele pe care le scriu, o fac pentru că simt nevoia să mă relaxez (ieri, de exemplu,
am lucrat mult). Apoi, modul în care scriu, are ca scop să decupleze omul de la zona creierului cu
care e obi nuit să interpreteze "informa iile" de pe net, astfel că prin acel limbaj, caut să transmitș ț
mai  multă  informa ie  decât  dacă  m-a  exprima  ca  acum.  În  fine,  mai  scriu  a a  i  pentru  caț ș ș ș
algoritmii  prost  programa i  ai  fb  să  nu-mi  dea  scor  sexual  negativ  i  să  mă  toarne  lumea  laț ș
"comunitate".  Ca o concluzie,  eu vorbesc serios mereu i de aceea,  azi  voi veni cu un articolș
probabil plictisitor, dar în care voi spune mai detaliat ceea ce gândeam i am scris aseară.ș

Situa ia stă cam a a. Azi avem destul de bine conturate două tabere mamut. Prima ar fi formatăț ș
din SUA, UK, UE (Vatican) i Israel (evreii descenden i din Iafet). Cealaltă ar fi formată din Israelș ț
(evreii  descenden i din Sem),China,  Rusia,  Africa i Arabia Saudită.  Prima tabără de ine baniiț ș ț
lumii (dolar+tiparni e, economie i bănci), iar cea de a doua reprezintă producătorii de materieț ș
primă i de bunuri.ș

Din punct de vedere politic, în prima situa ie, Israelul (în fapt, descenden ii lui Iafet) ar vrea săț ț
conducă lumea prin SUA, prin UK i prin UE (Vatican). În a doua situa ie, Israelul (descenden iiș ț ț
lui Sem), ar vrea să onducă lumea prin China, Rusia, Africa i Arabia Saudită. Celelalte popoareș
care nu sunt parte din zonele geografice de interes, sunt considerate masă de manevră. Adică noi,
ările din jurul nostru (inclusiv Ucraina), Coreea, Japonia, India i... surpriză, Marea Britanie, careț ș

a rămas pe dinafară, comparativ cu SUA (ve i vedea de ce).ț
Într-un articol precedent v-am vorbit despre axe i v-am spus atunci că "axe înseamnă axe",ș

deci geoloca ii. Sper că în elege i că din ni te motive nu se poate spune mai mult de atât, pentru căț ț ț ș
o vom da în ocultism i vă lipsesc date de legătură. Dar ca să vă face i o idee despre ce este vorba,ș ț
am să vă zic totu i una-alta, cât să vă vină mai u or să dibui i mi cările pe care le fac ă tia. Evreiiș ș ț ș ș
care  se  trag  din  Iafet  sunt  cu  precădere  materiali ti,  în  timp  ce  descenden ii  lui  Sem  suntș ț
spirituali ti (în sensul de spiritism). În jurul acestor două concepte de materialism i spiritualism,ș ș
s-au format în decursul vremii, aceste două mari tabere. Materiali tii au avut mai multe în comunș
cu popoarele germanice, cu UK i cu Statele Unite, în timp ce spirituali tii au bătut pasul pe loc oș ș
perioadă, rămânând (cel pu in de ochii lumii) dezbina i,  până de curând. Prima tabără poate fiț ț
numită tabăra lui OTAN, iar a doua, tabăra lui BRICS (cărămizile despre care scriu eu în textele
pamflet).

Aici a  vrea să fac ni te precizări: ambele tabere au nevoie de aur. Ca să în elege i ce fac cuș ș ț ț
aurul, trebuie să ajungem iară i la ocultism i la rase non-umane, despre care tiin a zice că nuș ș ș ț
există. Ca idee,pute i re ine faptul că aurul ajunge la "stăpâni". Ace ti stăpâni îl consumă pentru aț ț ș
ob ine puteri, pe care le împart ulterior, într-o mică măsură cu urma ii celor două triburi. Pânăț ș
acum 300 de ani, aurul era cumva centralizat de către împăra i i regi (mul i dintre ei, urma i de-aiț ș ț ș
lui Sem), cealaltă parte fiind împăr ită în patru zări, la goimii mai cu cheag. Urma ii lui Iafet, careț ș
erau în dezavantaj, s-au gândit să pună mâna pe aurul dorit, făcând ceea ce tiau ei mai bine săș
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facă, respectiv camătă legalizată. A a au apărut băncile, din necesitatea lor de a pune mâna peș
aurul goimilor i ulterior pe cel al regilor i împăra ilor. Rezultatul este cel pe care-l vedem azi: totș ș ț
ce înseamnă partid democrat, eugenie, progresism, soro ism, oengeuri, genuri sexuale i altele, facș ș
parte din fiolsofia promovată de urma ii lui Iafet, un program care în viziunea lor trebuie executatș
la milimetru de către goimi. În caz că vă întreba i de ce trebuie să execute goimii un program deț
degradare a fiin ei, având ca finalitate degradarea totală, răspunsul este unul dur: este vorba despreț
un program de diluare a con tiin elor  umane. Sexalitatea cu descărcare energetică are ca scopș ț
epuizarea energiei creative a omului, hrana proastă, de asemenea. În viziunea urma ilor lui Iafet,ș
există o singură cantitate de în elepciune, împăr ită la numărul total de oameni care ar putea aveaț ț
acces la ea. Cu cât oamenii  se pot ridica la nivelul respectiv,  prin care ar putea avea acces la
în elepciune, cu atât lor le-ar rămâne mai pu ină. A a cred ei, iar eu am argumente suficiente să fiuț ț ș
i de acord cu ei i să nu fiu de acord, dar na, cine sunt eu să mă bage ă tia în seamă. A nu seș ș ș

în elege că eu sunt pro sau contra vreunei grupări dintre astea. Eu sunt interesat doar de Hristos iț ș
de ceea ce ne-a oferit odată cu venirea lui aici, însă lumea e formată din multe semin ii i din totț ș
felul de oameni cu idei i principii... care îi privesc. Nu ne putem preface că nu există, nu-i putemș
ignora. Din direc ie opusă, situa ia stă cam a a. În viziunea urma ilor lui Sem, religia (dar mai alesț ț ș ș
bisericile  i  templele),  joacă un rol central,  ca  instrumente de unire a  spiritelor  credincio ilor.ș ș
Urma ii lui Sem de in informa ii legate de captarea energiilor subtile i de transformarea acestoraș ț ț ș
în fapte concrete (materializări). Da, dragi prieteni, trăim într-o lume a a cum începe i (unii dintreș ț
voi) să o descoperi i.O lume cu magie, cu canibali, cu violuri premeditate, cu sacrificii ritualice, cuț
manipulări energetice,cu antaj .a.m.d. Asta este situa ia, va trebui să ne adaptăm cumva la ea.ș ș ț

Bun, haide i să ducem lucrurile într-un punct în care putem să tragem ni te concluzii. Ceea ceț ș
trăim acum este o luptă între două triburi din Israel i statele supuse lor. În spatele acestor triburiș
se află entită ile LYS. Cei care nu sunt cuprin i în zonele de interes, vor trebui să se descurce cumț ș
pot. Eu asta subliniam aseară, spunând că interesul ării primează, indiferent în ce situa ie ne-amț ț
afla. De-aia am făcut apel la serviciile secrete care conduc România, pentru că spre deosebire de
noi, ele au o putere mai mare de decizie (nu foarte mare, dar mult mai mare comparativ cu a
noastră). Cei afla i la vârful serviciilor tiu unele lucruri dintre cele scrise de mine mai sus, al iiț ș ț
tiu mai pu ine, că probabil n-au fost la coală. Tehnic vorbind, pentru a afla cum stau treburile, nuș ț ș

de servicii  secrete ai nevoie, ci de capacitatea de vedere extinsă cu acurate e, însă ti i cum e,ț ș ț
oricâte capacită i extrasenzoriale ai avea, în plan fizic func ionează tot puterea, rela iile i influen aț ț ț ș ț
pe care o ai în raport cu alte state. De-aia am făcut apel către servicii la în elepciune i la judecatăț ș
la rece, pentru că unii oameni de acolo sunt bine inten iona i, nu to i sunt vându i. Dacă nu ar fiț ț ț ț
fost a a, România era de mult nu ceea ce vedem astăzi,ci praf i pulbere, o simplă amintire. Noiș ș
glumim pe seama lor i îi înjurăm pe unde îi prindem pentru că a a e drăgu , dar să ti i că laș ș ț ș ț
butoane sunt unii oameni care sunt antaja i i viola i de for ele externe în ultimul hal, i totu iș ț ș ț ț ș ș
încă mai au puterea să nu vândă ara dintr-o dată. Evident, nu mă refer lapre edintele sas sau la ceiț ș
pe care îi ti i bine că ar vinde totul azi, dacă s-ar putea. E vorba despre ni te oameni pe careș ț ș
aparent nu-i tie nimeni i care, de exemplu, n-au dat voie să fie votată în eparea obligatorie înș ș ț
România  i  nici  papa ortul  verde.  Dacă  mai  ine i  minte,  la  momentul  respectiv  am scris  unș ș ț ț
pamflet despre cum au plecat satani tii cu o lege la semnat i când s-o semneze sasul, con inutulș ș ț
legii devenise cu totul altul. Vă da i seama că nu despre magie era vorba, ci despre ni te româniț ș
de-aino tri care au puterea, în situa ii de criză, să apese ni te butoane i să tragă ni te sfori. Darș ț ș ș ș
vom înjura în continuare serviciile pentru că a a a este normal i democratic i tiu i ei treaba astaș ș ș ș ș
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i  nu-ideranjează  prea  tare.  Problema  e  că  avem prea  pu ini  patrio i  în  servicii  i  prea  mul iș ț ț ș ț
vându i. Unii dintre ei sunt urma i de-ai lui Iafet sau Sem, iar al ii  sunt pur i simplu u or deț ș ț ș ș
cumpărat. Dacă vrem să facem ceva constructiv, trebuie să mărim în rândul serviciilor, numărul de
patrio i. De exemplu, dacă sunte i patrio i, ave i douăzeci de ani i vre i să face i ceva pentru ară,ț ț ț ț ș ț ț ț
intra i  în servicii,  înlocuindu-i în timp pe vându i! Cu răbdare, în 50 de ani am putea reformaț ț
serviciile.

Ziceam aseară că acum e o oarecare acalmie. S-a dat o pauză la plandemie pentru că i-au datș
seama că urma ii lui Sem i-au deconspirat i că dacă vor continua a a, au de pierdut. Dar crede i-ș ș ș ț
mă, dacă ă tiase hotărăsc să refacă plandemia, o vor face în trei zile, fără avertisment, într-un modș
identic. Dacă n-ar fi avut opozi ie din partea noii axe, o ineau langa cu injectarea până ne ie ea laț ț ș
to i pe urechi. Avem deci o luptă, deja e pe fa ă. SUA face parte dintr-o axă nouă, împreună cuț ț
China i Rusia, dar pentru a convinge SUA să se lase de prostii i să treacă de "partea bună aș ș
baricadei", adică de partea urma ilor lui Sem, va trebui ca americanii să se descotorosească deș
"democra i" i să-i pună la butoane pe republicani. La ce le folose te noua axă? La captarea deț ș ș
energie. Este vorba despre mi cările făcute de Ter-RA, sub ac iunea unor construc ii-cheie. ine iș ț ț Ț ț
minte articolul în care am spus cum poate fi captată energia din curbe i din unghiuri, folosindș
obiecte cu masă uria ă? Fra iorii mei, e prea mult de explicat i ne ia sute de ani, vă zic i eu câteș ț ș ș
ceva din ce apuc. Ideea e că pentru a construi noua axă, pe lângă faptul că SUA trebuie să renun eț
la "democra i", Israelul trebuie să renun e la conducerea formată din descenden ii lui Iafet. Chinaț ț ț
trebuie să o rezolve cu materiali tii, iar Rusia trebuie să se reîntoarcă masiv la credin a ortodoxă,ș ț
ca pe vremea lui Nicolae. E de muncă i prin India, care i-a uitat originile i se crede progresistă.ș ș ș
Cu Arabia  Saudită  e  mai  u or,  acolo  oamenii  fiind  în  regulă  în  ceea  ce  prive te  "nivelul  deș ș
credin ă". Abia ulterior, după venirea fiilor i fiicelor lui Sem la putere, religiile de pe tot globulț ș
vor putea fi unite într-una singură.

i acum să revenim la noi, plebea. Noi "facem parte" din UE. UE va trebui să fie rasă de pe fa aȘ ț
pământului, iar treaba asta se va întâmpla din punct de vedere socio-cultural i să dea Domnul săș
nu se întâmple i din punct de vedere fizic. UK a încercat să se retragă la timp, tiind ce va veni,ș ș
însă n-are scăpare, fiindcă sistemul interna ional bancar va pica într-o formă sau alta. Cu sau fărăț
sonor, va pica. BRICS (urma ii lui Sem) au introdus deja în multe zone sistemul financiar cuanticș
(QFS),  pentru  a  putea  face  desprinderea  de  dolar,  FED i  SWIFT (sistemul  de  transfer).  Seș
încearcă  pe  cât  posibil  să  se  mai  men ină  lucrurile  într-o  formă  cât  de  cât  acceptabilă,  însăț
cosmetizarea asta nu mai poate  dura mult  timp, iar  economi tii  pot confirma ce spun eu aici:ș
sistemul financiar al fostei axe fie se va prăbu i, fie va fi asimilat de noul sistem financiar cuantic.ș
În contextul în care noi "facem parte" din UE, e posibil să fim strivi i de tăvălugul schimbărilor,ț
dacă oamenii de bună credin ă afla i la butoane nu iau din timp ni te decizii pentru care s-ar puteaț ț ș
să plătească cu via a. Decizii grele, pentru oameni capabili să le ia. Noi, ceilal i, vom da din gură iț ț ș
nu ne va conveni orice se va decide, dar în spate, presiunea e cruntă. Cam asta voiam să spun
aseară, dar eram obosit.
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Oră eni de-un sfert de ceasș

Om_de_jad:  Zice  lumea  care  se  pricepe,  că  în  parlament  se  discută  despre  o  lege  care  arș

readuce lockdown-urile în câteva ora e din ară,  într-o versiune mai soft.  De data asta, pericolulș ț

iminent nu mai e reprezentat de invizibilul istovitu, ci de căldura sufocantă de afară. Nu mi-e foarte

clar în ce fel  ajută locuitul în arc la scăderea temperaturii,  i cred că suntem mai mul i  care nuț ș ț

pricepem. Nici căldura de afară nu pare prea convingătoare, dar hei, evenimentele din ultimii ani ne-

au demonstrat că reprezentan ii poporului (plăti i din banii poporului), sunt preocupa i de intereseleț ț ț

unor grupări care au planuri proprii i agendă de lucru proprie. Între popor i reprezentan ii lui s-aș ș ț

creat în ultimii ani o prăpastie uria ă, astfel încât cetă eanul se simte în ara lui agresat, for at i violatș ț ț ț ș

la nivel legislativ i social.ș

În tot cazul, cei pe care noi i-am trimis acolo să ne reprezinte, nu par să o mai facă de ceva

vreme i din cauza legilor care ne interzic portul de armă i a convingerii infantile a cetă enilor că nuș ș ț

există autorită i care ar putea să ne rănească vreodată, ne aflăm acum în imposibilitatea de a răspundeț

cu  for a  -  a a  cum  ar  fi  firesc  -  atunci  când  suntem  agresa i  i  ni  se  taie  toate  posibilită ileț ș ț ș ț

democratice i de bun sim , de a ne descotorosi, în mod pa nic, de o conducere pe care n-o dorim iș ț ș ș

care pactizează cu du manul.ș

La nivel interna ional, vor să facă ora e de un sfert de ceas. Teoretic, aceste arcuri ar fi gânditeț ș ț

să ofere celor  închi i  în ele,  tot  ce le trebuie:  furaje,  apă,  paie în a ternuturi,  sare i  condi ii  deș ș ș ț

împerechere dirijată, în func ie de cum consideră fermierul. Practic, aceste proiecte (în măsura înț

care să închizi oamenii în pu cării în aer liber ar putea fi considerat proiect), nu cred că vor putea fiș

implementate a a cum trâmbi ează ei i nici nu cred că scopul e să poată fi implementate. La urmaș ț ș

urmei,  când  oamenii  vor  vedea  că  n-au  reu it  să-i  supună  din  nou,  cum  au  făcut  pe  vremeaș

istovitului, se vor considera învingători. Vor spune că de data asta nu le-a mai mers autorită ilor i căț ș

în sfâr it au reu it să- i impună punctul lor de vedere.ș ș ș

De fapt, după părerea mea, aici e vorba despre cu totul altceva. Posibil să am dreptate sau nu, dar

după legăturile pe care le fac cu diferite informa ii care-mi mai ajung la urechi, a  înclina să considerț ș

că aici este vorba despre spălare de bani. Haide i să vă spun care e punctul meu de vedere în legăturăț

cu treaba asta, i dacă tot nu m-a i întrebat, să vă spun ce consider că ar trebui făcut.ș ț

Obscurii  au rămas fără surse de finan are.  Asta se întâmplă pe fondul implementării  QFS înț

puncte cheie. În trecut, unele bănci erau obi nuite să bage bani într-un cont indicat de orci i săș ș

primească ulterior sume mult mai mari, ne tiind (uneori), care era destina ia banilor respectivi, peș ț

unde ajungeau, ce fel de grupări sponsorizau .a.m.d. Implementarea QFS, de i n-o vede i eventualș ș ț
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decât sub forma unor transferuri făcute mult mai rapid decât în trecut, a avut ca plan ini ial scanareaț

tuturor conturilor i urmărirea traseelor banilor. Ni te rapoarte au ajuns la cei capabili să le în eleagă,ș ș ț

nu asta e ideea. Ideea e că acum, banii care mergeau către obscuri, nu mai ajung unde ajungeau în

trecut. Se evaporă pur i simplu, lăsând băncile în fundul gol. A fost cazul Băncii Silicoanelor dinș

Vale, a fost cazul Credit Suisse i al altor bănci. La noi, în România, o bancă cunoscută s-a clătinatș

ni el, probabil tot din motive asemănătoare. Vor urma i alte bănci, care nu vor mai putea ob ineț ș ț

profit din nimic, a a cum făceau până de curând. Sistemul QFS, care încă va mai merge în paraleleș

cu SWIFT-ul o perioadă, nu mai permite astfel de mi cări de masă monetară. QFS se află acum înș

coada protocolului de transfer al SWIFT i este ultimul supervizor, care face diferen a dintre ok iș ț ș

failed pe o anumită tranzac ie. Din câte în eleg, băncile au fost somate fie să accepte supervizareaț ț

făcută de computerul cuantic, fie să- i asume un eventual faliment. Unele au acceptat, altele nu, certș

este că acum, obscurii sunt într-o foame uria ă de lovele. A a că sunt nevoi i să apeleaze la tot ceș ș ț

poate produce laboratorul de "proiecte", după ce istovitu s-a dovedit a fi fost o investi ie nechibzuită.ț

Pe fondul ăsta, apare "proiectul" ora elor de un sfert de oră. Că se va putea face pe bune a a ceva sauș ș

nu, e cu totul altă discu ie. Eu nu cred că tehnic vorbind mai e posibil a a ceva, fără să fie agresa iț ș ț

mili ienii. Pentru ei, important este ca aceste "proiecte" să fie aprobate, cât să poată aloca fonduriț

către ele, prin transferuri care să poată trece de supervizarea QFS. A a cum CNA-ul decide ce e voieș

să fie dat la radio i la tv, a a decide i QFS-ul în ce direc ii mai pot fi sau nu să fie transfera i banii.ș ș ș ț ț

În mod normal, "proiectul" ora elor de un sfert de oră ar fi trebuit să fie ceva mirific. Orice purcelș

sau văcu ă s-ar fi sim it ca în rai: mâncare la troc, filme pe net toată ziua, loc de muncă la doi pa i,ț ț ș

plimbări prin parc, la umbra copacilor tăia i de primării, oaierles i viteză la transferul de date, ce săț ș

mai, aere i ipocrizie marca Soros. Dar ma ina de propagandă strică toată "frumuse ea" ini ială aș ș ț ț

acestor "proiecte", considerându-le pe nedrept (cum ar spune oengi tii), proiecte de închis oamenii laș

cu că.ș

Vre i să afla i adevărul legat de ora ele de un sfert de oră? Să punem jurnali tii de investiga iiț ț ș ș ț

(ăia pe care nu-i prea avem), să urmărească sumele care trebuie alocate pentru aceste "proiecte" iș

destina ia lor. S-ar putea să constata i că un defibrilator va costa două-trei milioane de euro, o bancăț ț

"inteligentă" cinci sute de mii i a a mai departe.ș ș

Pe final, am rămas dator să vă spun ce cred eu că ar trebui făcut, de i nu m-a întrebat nimeni.ș

Cred că ar trebui să le spunem i altora că este dreptul nostru constitu ional, ca atunci când constatămș ț

că reprezentan ii no tri nu ne mai reprezintă, să-i dăm jos. i după ce îi dăm jos, trebuie discutatăț ș Ș

serios problema accesului la arme al popula iei, pentru ca pe viitor, atunci când o grupare teroristă seț

mai hotără te să încalece reprezentan ii ale i de noi i să ne calce pe cap, măcar s-o facă asumat i peș ț ș ș ș

fa ă.ț
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Alian aț

Om_de_jad:  V-am scris cu pu in timp în urmă că ducem cu to ii o luptă. Lupta se dă pe toateț ț
planurile, nu doar în plan fizic. Cei care au arme fizice le folosesc în plan fizic, cei care au arme de
alt tip, le folosesc după specificul lor. To i ace tia (care nu sunt doar oameni), s-au unit i formează oț ș ș
alian ă. O alian ă care are legătură cu con tiin a umană, con tiin ă care se află într-un mare pericol.ț ț ș ț ș ț
Cei care au intrat în alian ă au făcut-o cu bună tiin ă. Unii au fost chema i în plan fizic (mă refer laț ș ț ț
cadre militare, mercenari, voluntari), al ii au fost solicita i să participe în plan subtil. Lupta cea mareț ț
se dă în ceruri, i pentru că "precum e în Cer, a a e i pe Pământ...".ș ș ș

Întâi  de toate,  să lămurim cu cine sau cu ce ne luptăm. În plan social,  oamenii  se luptă  cu
oamenii. Chiar dacă mul i nu- i dau seama, pricina acestor certuri este Hristos. Unii oameni au alesț ș
Adevărul i Via a, ceilal i au ales frica de moarte i supunerea fa ă de stăpâni. Domnul ne-a lăsatș ț ț ș ț
con tiin ă i liber arbitru. Dacă i-ar fi dorit să avem stăpâni, ne-ar fi făcut altfel.ș ț ș ș

Vede i voi, în alte păr i ale "universului", există stăpâniri, stăpâni i stăpâni i. Lumea altora esteț ț ș ț
din start concepută astfel: pe ierarhii, pe dominare i supunere, pe ordonatori i executan i, pe stăpâniș ș ț
i  pe slugi. Noi, oamenii,  nu suntem concepu i a a. Fiin a OM, formată din bărbat i femeie (laș ț ș ț ș

oameni e cu polarită i, omul fiind doi, nu unul), a fost concepută să fie liberă. Treaba oamenilor nu arț
fi trebuit să fie lupta, ci afectivitatea filtrată i manifestată pe polarită i.ș ț

A  vrea să în elege i că în "univers", nu to i locuitorii pot manifesta afectivitate. Oamenii auș ț ț ț
utilitatea lor în acest plan mai larg, al ii au i ei utilitatea lor după specificul lor. Noi nu am fostț ș
concepu i pentru luptă: nu avem gheare, nu avem col i, nu avem pinteni i aripi, nu avem venin, nuț ț ș
suntem violen i. Omul se ridică în picioare abia după un an, iar de vorbit, vorbe te după aproape doiț ș
- asta arată că nu trebuia să se afle în pericol aici. Treaba oamenilor ar fi fost să manifeste sentimente
dintre cele mai elevate, pe un fond general al sentimentului de iubire. Încerca i să vă închipui i Ter-ț ț
RA i rasa umană ca pe un factor de echilibru emo ional pentru celelalte rase, incapabile să manifesteș ț
emo ii înalte sau iubire. Închipui i-vă oamenii ca fiind un fel de organ al unui corp mai mare, avândț ț
menirea de a manifesta emo ii de bună calitate, afectivitate i iubire în tot "organismul" mai mare dinț ș
care face parte.

A adar, dacă noi nu am fost concepu i pentru luptă, cine ar fi trebuit să ne apere? Răspunsul esteș ț
următorul: al ii, care sunt mult mai pricepu i în treburi de genul ăsta. Nu tiu cum a  putea să văț ț ș ș
spun, dar luptele nu se dau atât de mult în plan fizic. Iar oamenii nu au habar de utilizarea planurilor
subtile, a frecven elor energetice, a luminii, nu tiu să moduleze energii, să trimită i să primeascăț ș ș
energie .a.m.d. Oare cum ar putea, cineva conceput pentru a fi iubitor i afectuos, care se ridică înș ș
picioare abia într-un an i care vorbe te abia după doi ani, să se apere de entită i dotate cu col i,ș ș ț ț
gheare, viteză uluitoare de ac iune, arme energetice, capacitate de materializare i dematerializare,ț ș
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capacitatea de a poseda alte trupuri .a.m.d. Cum ar putea omul să se lupte i cu ce fel de arme, cândș ș
el a fost conceput pentru a fi iubitor i liber?ș

Da, omul are înăuntrul  lui,  chiar  în miez,  o armă care arde pe oricine încearcă să o înha e.ț
Entită ile negative, de i pot distruge anumite structuri omene ti, precum cel fizic i cel eteric, nu seț ș ș ș
pot atinge decât  par ial  de structura noastră afectivă i  absolut deloc de miezul  nostru,  respectivț ș
propriul nostru sine.

Odată cu venirea lui Hristos, omul a primit un strat suplimentar de protec ie pe planul afectiv.ț
Cei care î i men in con tiin a stabilizată în Adevăr i Via ă, fie prin rugăciune, fie prin alte metode,ș ț ș ț ș ț
nu pot fi atin i de entită ile negative. Dar corpul nostru i via a noastră, chiar i în această situa ie,ș ț ș ț ș ț
încă se află în pericol i din acest motiv, anumi i "gardieni" ar fi trebuit  să vegheze la protec iaș ț ț
noastră, fiindcă dacă OM se îmbolnăve te, toată structura afectivă a celor afla i în strânsă legătură cuș ț
noi, se tulbură. Noi, oamenii, avem totu i capacitatea de a ne redresa în caz de tulburări afective, darș
entită ile care de felul lor nu au afectivitate i sunt conectate la a noastră, au probleme serioase dinț ș
acest motiv.

Intru ii trebuie considera i ca un fel de virusuri. Atacă de câteva zeci de mii de ani structuraș ț
emo ional-afectivă a omului, iar într-un final au ajuns în plan fizic. Mai întâi prin ni te reprezentan i,ț ș ț
apoi prin semenii  no tri.  Nu pot intra  foarte  mult  în amănunte,  dar în procesul  de dezvoltare  alș
fătului, există un moment în care dacă uterul femeii intră sub influen a unui anumit tip de energie, vaț
na te un om modificat. Acel om nu va putea manifesta afectivitate, nu va putea iubi, nu va func ionaș ț
pe polarită i  (masculin-feminin),  nu  va ra iona  corect  i  va  trăi  după alte  principii  decât  trăiescț ț ș
oamenii  concepu i în conformitate  cu ceea ce a stabilit  Domnul.  Această influen ă energetică,  laț ț
nivelul uterului femeii, se manifestă cam de o sută i un pic de ani. În urmă cu două sute sau trei suteș
de ani, numai unele fiin e cu corp uman puteau fi ocupate de entită ile respective.  Dar acum, înț ț
cadrul aceleia i familii, se pot na te oameni care trăiesc după principiul Adevărului i al Vie ii iș ș ș ț ș
oameni care trăiesc după principiul fricii i al supunerii. Ace ti oameni sunt fra ii i surorile noastre.ș ș ț ș
Sunt oameni ca i noi, doar că sunt înlăn ui i.  Ei nu mai pot păstra la modul profund legătura cuș ț ț
Creatorul, considerându-se crea iile altor entită i. Unii spun că i-a conceput vidul, al ii pur i simpluț ț ț ș
se simt ai altcuiva, dar nu ai Domnului. De aceea, unii dintre ei, care s-au dus să se boteze cu zeama
magică, au făcut-o la îndemnul unor voci din cap, care nu le dădeau pace. Acele voci din cap sunt
percepute de către ei ca fiind vocea ra iunii, dar de fapt, vocile respective, care uneori nu-s voci înț
sens clasic, ci impulsuri afective, pot obliga omul să facă lucruri împotriva firii. Da, obi nui i-vă cuș ț
ideea că nu to i oamenii se simt crea ii ale Domnului. Unii oameni simt că stăpânii lor sunt al ii i căț ț ț ș
ei apar in altora, nu Domnului. Într-un asemenea context, afectivitatea lor i ra iunea le sunt gravț ș ț
afectate.

Unii dintre ace ti oameni, care au avut ne ansa de a se na te sub influen a "virusului", se zbatș ș ș ț
pentru  a  ie i  la  lumină.  De aceea,  datoria  noastră  i  a  preo ilor  cre tini  (ca  reprezentan i  ai  luiș ș ț ș ț
Hristos), este să facă tot ce le stă în putin ă pentru a readuce pe to i cei care tiu că au gre it, înapoi înț ț ș ș
turma Domnului. Vă rog să în elege i că dacă ne purtăm rău cu ei, nu facem ce trebuie. Cei care o inț ț ț
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în continuare pe a lor cu în eparea, să o ină, însă cei care regretă că au urmat vocea altui stăpân i nuț ț ș
a celui care este Iubitorul de Oameni, trebuie sprijini i i ajuta i, pentru că nu- i apar in în totalitate.ț ș ț ș ț

Spuneam mai sus că noi ar fi trebuit să fim proteja i de anumite entită i care cu asta af fi trebuitț ț
să se ocupe. Traiul pe Ter-RA trebuia să fie unul lini tit, o oază de sănătate afectivă i de iubire,ș ș
capabilă să însănăto ească tot organismul din care facem parte atât noi cât i ceilal i. Problema e căș ș ț
unii dintre gardienii no tri au trădat, lăsând "virusul" să pătrundă unde nu trebuia. Din acest motiv,ș
gardienii no ti care încă mai erau capabili să facă meseria pentru care au fost concepu i, au apelat laș ț
entită i  din afara  habitatului  nostru energetic,  cu care au creat  o  alian ă.  Pe Ter-RA, i  se spuneț ț
Alian a Patriotică, fiindcă o condi ie principală pe care au pus-o entită ile respective, înainte de aț ț ț
accepta să ne ajute să ne cură ăm de "virus", a fost să revenim la ideea de patrie i patriotism. De ce?ț ș
Pentru că aceste entită i nu- i pot manifesta iubirea decât prin sentimente patriotice i iubire de neam.ț ș ș
Pe Ter-RA, ei au găsit compatibilitate la nivel de gândire, emo ie i ac iune, cu armatele lumii. Darț ș ț
în această alian ă patriotică au intrat i alte fiin e omene ti în afară de militari. Este vorba despreț ș ț ș
oameni capabili să îndeplinească anumite misiuni, menite să faciliteze executarea unor opera iuni aleț
alian ei.ț

Pe final, vă spun două lucruri: primul ar fi că lupta e cruntă. A început în plan fizic undeva prin
1982 (tratatul de alian ă s-a semnat cu înscrisuri «semnături» energetice în 1979), dar în plan subtil,ț
lupta cu "virusurile" a început cu cel pu in 16.000 de ani în urmă. Al doilea lucru pe care vreau să vi-ț
l spun, e că de i alian a are anse mari să învingă în această luptă, la final ni se va cere să plătimș ț ș
tribut  pentru ajutorul  acordat.  Din păcate,  dacă v-a  spune mai  mult  de atât,  a  face rău cui nuș ș
trebuie. La momentul potrivit, am să spun ce e de spus, decoamdată, pune i cap la cap piesele deț
puzzle cum pute i. Dacă omenirea ar fi avut curajul de a muri pentru Hristos (adică dacă s-ar fi lăsatț
măcelărită), n-ar mai fi fost necesar ajutorul de la outsideri. Dar pentru că le-am cerut ajutorul, este
necesară acea perioadă de 1000 de ani despre care tot scriu, în care oamenii vor în elege ceea ce ar fiț
trebuit să în eleagă de la început, i anume că ei nu au nevoie să fie suverani i că Domnul a fost, esteț ș ș
i va fi, unicul suveran.ș
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Fault în atac surpriză, cu ruptură de perinel

Om_de_jad:  Data viitoare, când am scris i eu cinstit, ca omul, Feisberg m-a împotmolit.  Deș

moment sunt penaltizat, că cică am scris împotriva la socialismul lor care are regulile lor. A a că deciș

azi o să scriu mai înlimbicat, ca să nu pfiu iar înfierat dă mania corectutidinii dă principii. Mai ales

că azi am de relatat ne te treburi importante i na  vrea să fiu deranjat de vreun robot.ș ș ș

To i am urmărit cu mai mult sau mai pu in interes, vizita pe telui congelat i a miori ei laie ( ti iț ț ș ș ț ș ț

voi care laie), la unsprezece. Adică de ce s-a dus doi în loc de unu, că parcă până acu' dă curând to iț

vorbea aceia i dialect. Pentru că ă tea care trimite reprezentan i nu prea le are bine cu polarită ile dăș ș ț ț

gem,  nu  putem să-i  bănuim că  a a  a  vrut  ei  să  trimea ă,  parte  masculină  i  parte  feminină,  săș ț ș

vorbească cu unsprezece. Acuma, avânt în vedere faptu că unsprezece s-a comportat diferit, în sensul

că pe pe te l-a tratat ca pe un pe te adevărat i nu ca pe unu care stă pe mileul de pe televizor i avântș ș ș ș

în vedere faptul că pe miori a laie a tratat-o ca pe o bătrânică care s-a dus să viziteze Printocia, iară iț ș

tragem concluzia evidentă i la îndemâna oricui, că cei doi a fost trime i de două echipe. A adar,ș ș ș

prima i cea mai importantă chestiune de notat e că în obscuritate, s-a întâmplat o fractură dă perinelș

i că acolo acuma nu să mai cântă aceia i partitură de Ludwig van Beethoven. Cum ar veni, uniiș ș

cântă la claviatură cu trompetă i al ii la xilitol i la trombou. Deci stăpânii la pe te i la miori ă, de iș ț ș ș ș ț ș

e dîn aceia i mla tină, are gânduri i vizuini diferite. i cu aceste gânduri i vizuini diferite i-a trimesș ș ș Ș ș

pă ă tia doi pestri i să gui e ce li s-a dictat. Pantareză: eu în eleg iubirea injectivă dîntre noi ca arăș ț ț ț ț

chipiurile  francofonă  i  însă i  Francofonia,  dar  să  zici  despre  pe te  că  s-a  dus  dă  capu  lui  săș ș ș

vorbească cu unsprezece, e prea de tot. E ca când ai credea că pe tele are chiar capu lui i că guraș ș

vorbe te după capu lui. În primu rând că pe tii nu vorbe te de obicei, nici din i n-are, dă numai a aș ș ș ț ș

aou-aou-aou dând gura aia i face bule în apvariu. Atâta poate ei. Aialantă, care a primit lovele flotăș

dă la injectorii planetei i să vede pă fa a ei că nici clătite nu tie să facă, cu atât mai mult ar fi absurdș ț ș

s-o credem că ar fi în stare de idei proprii.

Bun, sper că până aici m-a i în eles. Deci avem o ruptură de perinel în mla tină. Dar care să fieț ț ș

motivul  rupturii?  Care  să  fi  fost  mi carea  care  a  condus  la  fraptură?  Păi  motivu  e  QFS-ul  iș ș

inevitabilitatea lui la nivel mondial. Ă tea care v-a i bucurat că s-a trezit lumea să-l dea jos pe pe te,ș ț ș

pă motiv de revolu ie dă vârstă de pensionare, înseamnă că n-a i  în eles încă mersul, treburile iț ț ț ș

socotelile. Eu v-am zis de la început că acolo e vorba dă labele lu' Soros, da vam zis mai pă scurt, că
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eu nu stau a a dă bine cu finan ele ca să am timp să scriu ca când a  fi gazetar. Scriu i eu pă undeș ț ș ș

apuc, când apuc, dar acuma, fiind sărbătoare, am un pic mai mult timp de isplica ii.ț

A a, hai să fim băe i i fete aten i i să nu mai credem că pe străzile din Peri  a ie it protestan iiș ț ș ț ș ș ș ț

să-l dea jos pă pe te congelat. tim că pe te congelat e copilul de mingi ai lu Băncili dă Bani cuș Ș ș

Nemiluita. -atunci cum să vrea Băncili respective să-l de-a jos pă pe tili lor drag congelat? Că doarȘ ș

nu am băut apă dă ploaie să ne închipuim că pe tili ar fi în stare singur să facă ceva dă capu lui păș

lumea asta, împotriva la Băncili. Deci e clar că al ii este ăia care scoate protestan ii în stradă i nuț ț ș

Băncili dă Bani cu Nemiluita. Deci cine se află în spate? Soros! După motivele puierile ale revolu ei,ț

după exponentele scoase la înaintare, toate cu coală dă răsturnat ma ini dă poli e, după ac iune iș ș ț ț ș

după cum i-a lăudat max media, e clar că vorbim despre Soros acolo. -apăi bun, ce motive ar aveaȘ

Soros să-l dea jos pă pe te congelat? Nu e tot ei însu i i Soros i Băncili? Păi iată fractura dă perinelș ș ș ș

despre care vorbeam! Vă isplic detailat dacă nu s-a în eles ce i cum!ț ș

V-am mai zis i dăcurând, da vă zic i acum că nu strică. QFS nu mai dă voie obscurilor să facăș ș

manevrele lor de scos bani din hocus-pocus. Ei le-a expus aceste treburi la obscuri, unii a în elesț

situa ia, al ii nu. i e normal că nu vrea să în eleagă, fiincă băngili ar urma să aive pă viitor maiț ț Ș ț

degrabă un statut de firmă dă consultan ă, dăcât firmă dă relevan ă. Mă-n elege i, da? Normal căț ț ț ț

băngili nu i-ar dori să fie dă consultan ă, ca cum ar veni să te sprijine, să te ajute să treci peste oș ț

depresie, să te încurajeze i cam atât.  Să nu mai poată ele să te strângă cu u ea, să nu mai aiveș ș

revelan ă când e arogante i alte de-astea. Natural că nu le convine, dar alian a le-a isplicat clar i cuț ș ț ș

date, mă-n elege i voi, că n-are încotro, trebuie să zâmbească i să înghi ă în sec. Într-o primă fază,ț ț ș ț

reac ia obscurilor a fost că porne te ei război dă campionat 12 ptmondial, că taie i că spânzură. Nuț ș ș

le-a mers cardeala i după ce c-a rămas fără lovele după flagrantu cu istovitu, a lovit spoileru iar dînș

nou cu gâlceava mondială. A a că de aici derivă fractura de perinel. Mla tină profundă s-a crăcănat,ș ș

efectiv, în cel pu in două frac iuni diferite: una care cântă în continuare partitura ini ială i alta care aț ț ț ș

trădat cauza i s-a dat cu alian a, acceptând monitorizare totală, adică QFS. Este cazul stăpânilor luș ț

pe te congelat, care l-a trimes deîndată pă reprezentant la unsprezece, să-i spuie că de fapt Fran ia nuș ț

e de acort cu pornirea celui de al treilea scandal interna ional i cu trimeterea dă amarment într-oț ș

cauză care nu prive te popoul lu Napoelon. Unsprezece a acceptat i motive e o grămadă: printociaș ș

are ne te interese prin ueropa viitorului i n-ar vrea să supere poporul francofou. Nu e nici frumosș ș

(printocii să tie că e politico i exagera i) i nici nu e bine să fii arogant cu cei pe care vrei să teș ș ț ș

creadă salvator în curând.

La o situa ie opusă, s-a aflat laia miori ă. Ea a venit să citească după dictare, eventual să-i ispliceț ț

ea  lu  unsprezece  cum se  face  contracte  faruduloase  cu  firme  cu  activită i  eugenice.  Normal  căț

unsprezece n-a gustat gluma, el, care oricum l-a respins pă tătăică inclusiv la telefon, pă motiv că n-

avea (sanchi)  baterie la mobil  să-i răspunză. A a că a tratat-o pă negustoreasă ca pe un cetă eanș ț
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obi nuit care vine să mănânce pui shanghai dă la sursă. Nu s-a opus, dar nici n-a băgat-o prea tare înș

seamă.

De aici concluzionăm lucruri importante. Ni se îndovede te în mod indubitabil faptul că mla tinaș ș

nu mai merge într-o singură direc ie. Ni se îndovede te că revolu ea dă vârstă dă pensionare e făcutăț ș ț

dă flăcăii lu Soros, care e supăra i că rămâne fără lovele din cauza QFS-ului acceptat de stăpânii luț

pe te congelat, adică Băncili Mari Cu Lovele Nemiluita. Asta arată că polipii dă putere să mută dă păș

o nară pă alta.

Acuma, dacă tot a i citit  până aci fără să fugi i dă teletext, să penetrăm pu in i misterele luț ț ț ș

candidatura lu Robert Chenede Juinor, dîn partea partidului demopat, ca să vă pui ni el pă gânduri. Eț

drept că i Fizgerald fu tot demopat, nu asta e problema. Problema e că Robert s-a opus la în epare,ș ț

motiv pentru care mul i l-a considerat în aceea i baracă cu Trump... care de fapt a trimes lumea laț ș

în epare. O să dăsfăcem i î ele acestui conglomerat într-un episod viitor, deocamdată vă zic două-ț ș ț

trei vorbe: mi carea de ieliberare era gândită tot de ei. Lumea trebuia să puie botu la ea i să haleascăș ș

rahat cu găleata. Întocmai cum s-au a teptat să pună botu francejii la revolu ea lu pensionare, a a seș ț ș

a tepta ei să facă lumea scandal când cu istovitu, apceptând din prima psyopu despre care David Ickeș

a desconspirat dîn prima că ar fi. Nu-i zic numele, că mul i dântre voi încă nu v-a i prins că v-au dusț ț

ă tea cu zăhărelul i dacă-i zic numele la spyop, sări i la scandal i n-am timp de voi să vă lămuresc.ș ș ț ș

Ne certăm aiurea pă motiv că v-am zăngănit iluziele, eu vă dau bloc că n-am timp dă explica ii i săț ș

face nedreptă i.ț

Bun, urmări i firul discu iei: Trump, pacifisticul, trebuia să nu iasă pre e la mandatul al doilea,ț ț ș

dân motiv dă erodare a partidului demopat. Apoi, când obscurii pornea război cu Ur ii, singuru careș

"erea" capabil să-l oprească ar fi fost pacifisticul. Dar le-a ie it invers, nici nu le-a venit să creazăș

cum le-a întors-o Nimeni, prin Fer. Pă logică, da? Adică să tie că demopa ii au fost sponsoriza i deș ț ț

printocia,  da?  Apăi  dacă  partidul  comunistoid  a  băgat  lovele  flotă  acolo,  înseamnă  că  Robert

Chenede Juinor e băeatu lor. Păi cum, a i  zice voi, chenejii  nu a fost pro istovitu? Hehe, vede iț ț

ultimele declara i a lu Piutin, legate de istovitu i pune ivă centurele de siguran ă, că în câ iva ani,ț ș ț ț ț

după ce se va dovedi eugenia, se va vedea care ări a otrăvit popula ea i care nu. i să vezi drăciaț ț ș Ș

dracului atunci, când o să în elege i cu to ii de ce era Trump agitat, zicea "ceaina, ceaina" i arăta cuț ț ț ș

de tu. Dacă zic acuma, când e crudă treaba, vă dezordonez de tot. Lăsăm a a, deocamdată.ș ș
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Noua narativă oficială

Om_de_jad: Moto Cutunio: pe teme de genul ăsta va fi din ce în ce mai greu de scris. Acum se

formează sub ochii no tri noua cenzură, noua mili ie, noua justi ie. Se trasează noile grani e i seș ț ț ț ș

reinventează roata. Tot rotundă, doar că are altă formă.

Scriu din cauza inep iei i în baza unei răceli care mă ine de vreo opt zile, care nu mai vrea săț ș ț
plece. Zici că mă iube te. Cu toată fitoterapia mea i cu toată cârca de plante medicinale pe care leș ș
am pe aici, tot am muci, tot am dureri de cap i alte alea. E drept că astfel de răceli, una într-alta, caș
artificiile de anul nou care se desfac i iar pocnesc i iar se desfac, se me teresc prin laboratoare,ș ș ș
poate prin ara lui Nelea, poate prin alte păr i. Cre că e nevoie de timp suplimentar ca să- i ia iȚ ț ș ș
plantele medicinale revan a fa ă de inven iile ăstora, sau poate că un Nuremberg doi ar mai rări dinș ț ț
"variantele" lansate cu ultimele avioane.

Să intrăm în pâine. Presa i teveurile prezintă chestii de carnaval. Poate că unii a i fost mira iș ț ț
când a i auzit declara iile lui pe te congelat,  cum că dependen a Fran ei de dolar trebe temperată.ț ț ș ț ț
Probabil că v-a i ocat când l-a i văzut pe Dalai Limba cum îl pupa pe copilul ăla pe gură. Toateț ș ț
astea ne dovede te că de fapt s-a pornit noua narativă oficială. A a că să ne fixăm bine fundurile înș ș
scaune, că urmează pante abrupte i curbe deosebit de periculoase.ș

Pe narativa aia veche o tim: Lege BT, sta încasă, nu aprinde i becu, mânca i gândaci, hai laș ț ț ț
în epare i la înmatriculare.  Noua narativă oficială  zice că ierea odată ca niciodată ne te obscuriț ș ș
bubo i într-o mla tenă care trebuia vidanjată. S-a drenat mizeria i acuma a învins binili i curgeș ș ș ș
lapte i miere i gata, e fericire. Dân narativa asta face parte i declara iile lu pe te i filmarea cuș ș ș ț ș ș
Dalai Limba, care apropo: el era foarte în largu lui când l-a pus pă ăla micu să-l pupe. Lumea dân jur
aplauda, era distrac ie, dreq, cum să nu te râzi la a a ceva? Asta înseamnă că to i din jurul lui Limbaț ș ț
erea d-ai lor, indivizi care se ocupă cu pupatul dă copii. De-aia, domnu Limba era foarte naturist în
mi cări, convins fiind că nu-l dă nimeni pe goarnă. i da, în mod obi nuit ei putea pupa pă cine voiaș Ș ș
ei i să i filma i-i durea în cur, numai că de data asta, narativa tre să aducă în discu ie Tibetu. V-a iș ș ș ț ț
prins voi, că sunte i de tep i.ț ș ț

La fel cu pe tele. Băi nene, acuma a văzut el, când s-a întors dă la Dragonu Ro u, că Fran a eș ș ț
cam dependentă  dă dolari.  Să mor tu,  Gogule,  acu i-ai  dat  seama? Până ieri  aveai  impresia  căț
dependen a dă dolari e bună i acuma, dîntr-o dată, nu mai e? Ne crezi pro ti să te credem?ț ș ș

Eu de zis v-am zis în articolul ăla din cauza care m-a blocat Feisburg, că de fapt ori învinge
Iafet, ori învinge Sem. Ei bine, Sem a învins. În fapt i în conformitate cu ce zice i prietenul M.T.,ș ș
citindu-l  pe Brother Ben, Cheferilă  n-a mai  vrut s-o ardă cu Rochilă i s-a rupt lan u de iubire.ș ț
Rămâne America cu mafio ii vechi i noua axă cu mafio ii noi. Super.ț ș ț
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Asta e tot, pă final vă mai zic a a: noul pre edinte al Americii o să fie Robby Jr, dân doo motive:ș ș
unu, pen că e imposibil să-i convingi pe demopa i (adică 1/2 din popula ie) că Trump ar fi ceea ce leț ț
trebe lor i doi, pen că i electoratu lepubrican are o părere bună despre Robby, deoarece pentru căș ș
fiincă a fost împotriva la vechea narativă oficială.  Plus că scandalu cu în eparea e deja butoi cuț
pulbere, iar Trump a trimis tribunele la îngăurire. A a că i unii i ă tilan ii va fi de acort cu Robby,ș ș ș ș ț
deci el va fi (cel mai probabil) viitorul pre e al fostei celei mai mari puteri de pe pământul plat.ș

Cirea a dă pă tort vine aci: e adevărat că Cheferilă i cu Rochilă inventase două plane dă lucru.ș ș
Unu cu în eparea (chipurile făcută dă demopa i) i unu cu împotriva la în epare (chipurile condusă dăț ț ș ț
republipani, inclusiv Trump), prin spyop. Era gândite două plane cum face ei dă obicei, ca să să
asigure că la final de meci tot ei înscrie pă tableta dă marcaj. Ceea ce n-a bănuit ei nici în cel mai urît
vis al lor, e că se putea sparge ga ca pă motivă că unii vrea eugenii i al ii nu. Ei, ăia care nu e adep iiș ș ț ț
eugeniilor, i-a dat acu în gât pe ăia care e, în speran a că va prinde i ei în continuare măcar o roatăț ș
dă ca caval mucegăit, dă la noua conducere care urmează să să înfăptuie. E drept că viia a grea eș ț
viia ă grea, da mai bine să ai totu  ceva în frigider dăcât să n-ai i să salivezi la parizer. Restu e canț ș ș
can.

A, i era să uit savarina dă la final: pă narativa oficială nouă, cică IsRaEL în sfâr it va fi eliberatș ș
dă satani ti  (fire te).  i  dă bucurie,  în  sfâr it  î i  va construi  Noul  Lor  Templu.  Victoria  trebuieș ș Ș ș ș
sărbătorită, de acort cu veselia. Noi cre tinii, nu suntem împotriva veseliei i a templelor, numai căș ș
avem ne te chestii scrise de un domn pe nume Ioan, care nu ne dă pace i care zice că în momentul înș ș
care se va face din nou templul veseliei, o sumedenie de lucruri non-pozitive o să să-ntâmple cu noi,
ă tilal ii. Mă rog, i cu ei, dar mai pe final de poveste.ș ț ș
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